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presidentti

35 puluelun uuottu
Lions Quest on erityisesti ala-asteiden oppilaiden itsetunnort kohot-

Lions-toirninnan aloittamisesta
Vammalassa tulee kuluneeksi tänä
vuonna 35 vuotta. Noiden vuosien

tamiseen kehitetty koulutusohielrna opettaj i I le, jotka työssiiiin.ioutu-

aikana niin koko yhteisklrnta kuin
oma paikkakuntammekin on kokenut vaihtelevia nousun ja laskun
vuosia. Tuskin muutama vuosi sitten uskoimrne työtilanteen ja toimeentulomtne ollessit tluvatut. että
joudumme niin voimakkaaseen laskukauden virtaan, minkä oletnme
kokeneet parin viime vuoden aikana. Vaikka nrerkit viittaavatkin siihen, että oletnme nouselrlassa syvimmistä syövereistä, on joukos-

vat kohtaamaan oppilaisiin heijas-

tllvat yhteiskunnarn rajut tnuutokset. Tärnän koulutuksen avulla
opettajat pystyvät rakentamaan oppilaille vahvempaa itseturrtoa sekii
antamaan eväitä elåirnilä varten kaiken sen tiedon lisäksi. rnikä kur"rlr-rr.r
normaaliin opetusohjehnaan. Littns

samme vielä lukernaton määrä hen-

kilöitä, jotka tuntevat turvattomuutta ja jotka ovat vailla työpaik-

kaa. Tämän turvattomuuden tunteen ovat kokeneet kaikki tavalla
tai toisella izistä riippumatta.
Lions-toirninnan teemana on
"Me palvelemrne". Tämä teema
korostuu juuri tällaisena aikana,
jolloin avuntarvitsijoiden määrä on
suuri. Meidän tehtävämr-ne on auttaa niitä, joilla on vaikeuksia. Aika
ajoin järjestömme on kerännyt varoja koko maata kattaviin kohteisiin, kuten mm. "Punainen sulka" keräyksen aikana. Tänä vuonna
avustuskohteet ovat paikallisia.
Vammalan Lions-klubin tuen kohteita ovat vanhusten asuttama Sastamala-koti sekä nuorten tapakulttuurin ja itsetunnon kohentamisohjelma "Lions Quest".

)

Sastamala-kotiin olemme järjestäneet sen 20-vuotisen olemassa
olon aikana vuosittain joulujuhlan
sekä olemme auttaneet heita pihatalkoissa .ja muuttokuormien siirrossa. Tänä vuonna Sastamala-koti

on kokenut melkoisen

muodonmuutoksen saneerauksen ia laajennuksen myötä. Tämä muutostyö,
joka parantaa noin sadan asukkaan

ja toimihenkilön asumis- ja työmukavuutta, valmistuu ikäänkuin 35vuotisjuhlamme kunniaksi. Olemme todella iloisia, että klubimme
alkuunpanemasta Sastamala-kodista on kehittynyt viihtyisä asuinpaikka paikkakuntamme vanhuk-

Quest -ohjelman avulla saanlr'ne
vähitellen apumlne kohdistumaan
koko nousevaan vammalalaiseen
sukupolveen. Tästä ohjelntasta
huolirnatta tuemme rnyös yksittiiisiä nuoria mm. lähettäntällä heitii
vaihto-oppilaiksi.
Voidaksernme Loteuttaa loilttittta-a.jatuksiamme hanki mrne varoja
erilaisin keräyksin ja ternpauksin.

Merkittävin näistä orr Sastamalan
Joulu -lehden julkaiserninen. Ostamalla tämän lehden olet samalla tukemassa paikkakuntalnlne nttorisoa ja vanhuksia. Lausun parhaat

kiitokset Sinulle, hyvä lukija tästä
tuesta. Lausun myös parhaat kiitokset yrityksille ja liikelaitoksille, jotka ilmoittarnalla tiissli lehdessåi
ovat ornalta osaltaan tukeneet työtämme.

Rauhallista Jouluit

Hyvää Uutta Vuotta 1995

sille.
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Osmo Ojansivu

Joulunu
1994
Nykyajan ihmisestä on sanottu. että hän on kadottanut tai kadottamassa minuutensa ja on eksyksissä. Mistä, miksi, mihin
ovat kolme ihmisen suurta peruskysymystä. Tåiyttä elämää tuskin
voi eläåi etsimättä ja löytämättä
tyydyttävaiä vårstausta näihin kysymyksiin - siis vastausta elämän
tarkoitukseen.

Vuodesta toiseen joudumrne
hämmästymään, miten tärkeä
.joulu rneille on. Odotamrne sitä,
valmistelemme sitä huolella ja
nautimme siitä sitten kun se tulee. En löydä tälle hienolle asialle
munta selitystii kuin sen, että joulu on meille maamerkki elämåimme kartalla. Monet perinteet ovat
jo håivinneet ja niiden mnkana
paljon siitä, rnikii on olh.rt tuttua

ja turvallista. Mutta joulu elää ja
voi hyvin. Se johtaa meidät alkuun. tarkoitukseen. Se on kiin-

sielunhoitoa.
Joulun sanoma Jeesuksessa ih-

miseksi tulleesta Jumalasta on
pohjimrniltaan salaisuns. Yhtåikkiä voin löytaiii siitai kuitenkin
jonkin sltlren ja yksinkertaisen
totuuden. Kuten tiimiin: Ihrninen
pitiiä ottaa todesta. Jr-rrnala niiyttäai, mitä tämä melkitsee. Jeesus
syntyi ihrniseksi, ettii me pelastuisimme. Tärr.rä on tietysti hengellinen asia, mutta se on sanralla
rnyös hyvin konkreettinen irsia.
Jurnala osoittaa, ettai yhtaiiin ih-

mistii ei saa jättää yksin ornlrn
onnensa varaan. Jumala ei meitii
unohda. Jokainen meistii on
rnyiis kutsuttu osoittarnaan tiitii
sermaa mielenlaatua.

Yksi

rak-

lähdyksenomaisesti paljastuu.
ja tyhjiin
ammentamaton sanoma on siinä.

Jumalansa.

ja

viettäes-

sämrne asiaa näin useinkaun ajat-

tele. mutta jostakin takaa se vi-

Rootttttsstt.

Iumme. Parhairnmillaan .iouluaika voikin olla meille todellista

Jouh.rn muuttumaton

vahnistellessamme

nuttle u4iohtqjunu

niiin osoit-

taa. mitä rne olemme, rnihin kuu-

kaimmista .jouluvirsistiirnme alkaa sanoilla: "Nyt seisahdun n.rii
seimelles. oi Jeesus autuuteni..."
Missä tämä saa tulla tiiiillii ihmisten maailmassa todeksi. siellii toteutur.r elämän tarkoitus. ihrninen
löytää itsensä, lähirnrneiisensii ja

nekohta. Ernrne tietysti joulua

Osnto O.juttsit,tr

ettåi Jumala vailittää.la

Aili Uotila

Joulunu
On kr-rin taivaskin kaLrniinrpi oisi
hyviri rttuislrrjl rrrieleen toisi

.iu

ikiiiinkuin

lrLrolet .ja nrurheetkin

rre.jukslisi krrl.jeltrrl parerrrrrrirr.
kun orr joulu.la kynttiliit syttyvait
siihen liemuun ystiiviit yhtyviit
!

Tiinii joulLrna lapset ja harmaapiiät
yhii entistii enerlmiin yhdessii nliiit,
lre kulkevat verkkaisin askelin
sanral tietli kun srrkulrrrrre licnrrrrin.
He kulkivat valrnoin askelin
.loulLrkilkkolron omiin paikkoihin.
Kirkkorrrlal le vielii poikcttiirr
rakkaita l.retkinen muisteltiin.
Heille tunrrrana eteen on tullut yi)
Irr.jrrnrr kestiiiipi rrruisttrjerr vyö.
Valot ne loistavat kaikkialla
moni vaeltaa rlielellli haikealla.

Joululcuuluu
jokuiselle

Lunta on rnårilssit kide kirnmeltiiii
|rrkkirtrs tovgl's1,, yhdistliri
tie koliin rlorrellu rrrutkainerr

vielil kaipaus koskee sydiinteen...
Jorrlun trilrdct ovirt kilkkirirrrrrrat
.ja.loul Lrisat valot kaunei rnntat

Matti Vähäkainu

!

H il.jennynrnre tiiniikin .joul Lrna
kotona tai sitten kilkossa.
Me muistan'rme heitii kaikkia.

.lotka eiviit enliii ole ntatkalla...
Joulusta Luo.jaamme kiittiien !
Joulurauhaa Kaikillc Toivottaen

Joulu on aikaa. jolloin ntielLrisat .ja

rakkatt nrLlistot heliiiiviit. Lapsuuskodin joLrlut ne kauneimpina ja rakkaim!

pina usein rnieleen nousevat. Aineellisesti silkrin oli toki paljon köylrenrpiiii.
onpa puutettiikin saattanut olla. Lapsuuclen .louluja kaipaa silti. Kaiketi on
niin. ettii kodin jor.rlun loi silloin.ja luo
yhii joulLrn sanonra. Joulun valnristelu
on.jo osa.juhlaa ja silloin luodaan poh.iaa ulkonaisen valnristelun kautta sisiiiseen kclkenr i seen.

Me heikot il.rrliset

sirårmrne joulLrna

olla sitii. mitii olemnte. Rakkaus on uudistava voirna .ja .juuri se sisliltyy .joLrIun slrrrorrturn. Jotrltrrt \lnot))u ei asellt
nreille ehtoja. Lapsuuskodin .jouluissa
saimrne olla sitii mitzi olinrme. Junrala
ei sano. ettii vain lryviit saavat joululah-

.jan. vain kunnostautur.reet palkitaan.
Joulr,rn såInomål kuuluu kaikiIle sarnanveroi sesti.

"Jr.rmala

on

rakastar-rut rnaailntaa

niin paljon. ettii antoi ainoan Poikansa.
.jottei yksikliiin. joka hiineen uskoo.
.jotttuisi kltlotrrkseerr. r uurr saisi ilrrrkaikkisen eliinriin." Joh. 3:I6.
Joulu on yhteinen.juhla. Yksin ei ole
hauska viettiiii.joulua. Kenties lapsuu-

tenrrne .jouluissa -jLrLrri yhclcssli onran
perheen, iiiclin, isiin .ja sisarLrsten kcsken vietetty.juhla kri sen korvaanratloman ilnrapiirin tutussa koclissa. tLrtulla
kotiseLrcluIla..loka ei nriIIoinkaan nruistoistanrme hiiviii. eikii sen tarvitsekaarr
hiivitai. M r"r istoi ssa ne.jou I Lrt tu levat yhii
r.ruclelleen osaksi nreicliin tiirniinhetkis-

tii jouluanrrne. AviopLrolisot

voivat

ornan perheensii keskLruclessa nluistella yhclessii lasten karrssa. nrillaista oli

isiin .ja iiiclin koclissa .joLrlun victto.
Omassa koclissa Iuoclaan uusia rakkaita
rnuisto.ja omiIle lapsiIle.

Aicloinrmillaan .joulLr toter,rtuu sil-

loin. kLrn Itr,ristar.nme. ettli

llpsen Jeesukserr

nre .joulun

lLrh.jaksi slaneet

saanrlne.jatkaa onrastamnre eteenpaiin.

Tunnelnraa ei pilaa yhtliiin kovaosaisten nruistanrinen. Tyiitt(irnyyclen .la lanrilrl seurannaisvaikutLrksct kr.rtsuvat
keventiinriiiin heicliin taakkaansa..ioilla
on kaikkein vaikeinta. Muistakaarnnre.
ettii Jeesus syntyi vaatinrattorniin oloihin verorrrnaksureissulla. Sanan tulc-

mista lihaksi tarvitaan eclelleenkin.
Ikritkaarnme Vapahtljasta. vclko.jernnre nraksa.jasta.
Rauhallista JoulLraI

J
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Jumulunpuluehls
ixts:E Nluideuussu
Toukokuun toisena sunnuntaina
pääsin ensimmäisen kerran tutustumaan sambialaiseen jurnalanpalveluselämään. Isäntäperheeni isä Esa, rninä

ja

neljä raamattukurssilaista ahtau-

duimrne autoon

ja

lähdirnme kohti

Mandevuta. Matkalla Esa kertoi
Mandevun seurakunnan olevan hyvin
tyypillinen ECA:n (Evangelical
Church in Af}ica) seurakunta. Kirkon
rakentamiseen seurakunnalla ei ole varaa, joten he kokoontuvat pitämiiän jumalanpalvelusta erään seurakuntalaisen kodin takapihalle.
Saapumisemrne paikalle herätti

suurta huomiota. Tunsin oloni vähän
härnilliseksi. kun heti autostål ulos astu-

essani yrnpärilläni oli joukko mustaihoisia lapsia, jotka halusivat nähdä
uuden valkonaaman. Talon isäntä tuli
toivottamaan meidät tervetulleiksi ja
ohjasi meidät takapihalleen. Takapihalle oli pystytetty telttakatos. Katoksen etuosassa oli tavallinen pöytä, jossa oli valkoinen pöytäliina. Pöytä toimi
kaikessa yksinkertai suudessaan alttarina. Varsinaisia kirkonpenkkejä ei ollut, vaan ihmiset toivat tullessaan tuoleja, jotta jokaisella olisi paikka missä
istua. Minulle osoitettiin paikka eturivistä. Vieressäni istuivat lapset kaislar.natolla.

Jr-rrnalanpalvelus alkoi kuoron tr"rllessa.jonona laulaen sisään. Jonon hän-

nillåi tLrlivat papit. Papit istuutr.rivat alr-

tarin taakse heille varattuihin nojatuoleihin. Kuoro lauloi muutatlan laulun.
Ihaillen seulasin miten pienillli ja yksinkertaisilla askelkuvioilla.ia liikkeillä he saivat esityksestäain näyttäviin ja
eloisan. Seurakuntalaiset eivät ntalttaneet pysyii vain kuulijoina vaan lauloivat välillä mukana tai huusivat väliin

aarlenen

tai

hallelujan

ja

mahtuipa

mukeran muutama "intiaanihur.rtokin".

Yhteislauluissa uskaltauduin ntiniisarnat soveltuivat onnekseni suonralaisenkin lausuttavaksi.

kin rlukaan. kun

vaikken niistii nritään ymnrärtänyrkärin. Eräs seurukuntalaisista ltrirni esi-

laulajana. Muutamilla naisilla oli lunrmut mukanaan ja muuta säestystii ei
kaivattukaan. Moniäåinisestii, rytnrikkäästii ja voinrakkaasta laulusta piiiisi
osalliseksi varmasti koko kylii.
Jurr.ralanpalvelus kesti kaksi ja puoli

tuntia. Koko ajasta yrnntärsin vain
Esan englanninkielisen saarnan. Muu-

ten toimituskieleni oli nyanjir

.jl

se

kiiännettiin lubaksi. En kuitenkaan lretkeäkäåin tuntenut oloani pitkiistyneeksi, koska koko ajan oli niin paljon uutta
seurattavaa.

Vaikuttavinta oli kolehclinkanto.
Joku naisista aloitti laulun ja naiset liihtiviit tanssien tuontiian kolehtia alttaripöydiin edessii olevaan koriin. Hienointa oli huon'rata. ettåi heicliin laulunsa, tanssir.rsa .ja ilonsa tuli suoraarr sydärnestii, eikii clllut teennriistii niiytetiiiin nyt valkoisel le -esi intyrnistl.i.

Kirkollisten ilntoitusten .liilkecn oli
vierailijan tervehdyksen vuoro. Esa

esitteli rninut

seurakunnalle..jonka

jiilkeen tclin terveiset Suornen kristi-

tyiltii. Lopuksi luin Psalnrin 23. Tervehdykseni.jiilkeen seurakunta toivotti
rninut tervetulleeksi taputtamalla koltne keltaa: Isiin. Pojan ja Pyhiin Hcngen ninreen. Jurnalanpalvelus piiiittyi
lauluun.ja ihmisten klittelyyn ukrsnterrnessii.

JLrmalanpalveluksen .liilkeen talon

isiintii kutsui rneicllit sy(imiiiin. Istuirnnre seurakunnan piiiinriesten kanssa
p(;ydiin iiiireen. Keskellii pöytiiii oli iso
astia paikallisten suLlrta hclkkr"ra nshimaa eli rnaissipuuroa.ja lihaa. Ruokailuviilineenii toirtri onta kiisi. Yritin koviisti ottaa mallia paikallisten syiintitekniikasta. ntutten silti saanut yryiiri-

teltyii yhtii niippiiliisti

pLrLrropallo.ja

kr.rin lre. Ennakkoluuloistani huolirnattu t'uoklr oli oikein lryvlili.
Myr)henrmin sain tutustua usealt
rnuunkin seulakur.rnan toirnintaan.ja Iii-

hetystyöntekijijiden tyijh(tn. mikr.i oli
hyvin nrielenkiintoista .ja melko erilaista nrillaiseksi olin selt Suontessa
kuvitellut

Åa,rtnnrn[un lou/'u t Qg4
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g

Raija Majanen
Teija Simola

-t rkl kclrnaa
csi nr- larrttulaatikossr.r

l

600 kcal

tarvittava liikunta
I tunti Lrintia/hiihtoa

-'--1l

I

rttrrksrrprrslei.jll.'ipriii trri
n. I I losollia

sen kuluttamiseen

3(X)

kcal

I tunli rcipasta krivclyii

l(r0 kcll

]

I turrti reipasta kävclyii

Joululcinlcun
sulutus
Sääs I i) I r ti rtrc tt p i I ec I
I lc'!uul
u liilc/rrrnr i.,.
.s(,(,n., l l(l .sll.s .s(l(l..il(l

<'ir.ii

trskcleilusi t'tttur
lultkuL ttiilii!

Joulun aika crottttu arjesta nry(is
ruuan strhteen

nrirren.

...niin pitiiiikin olla
Joulun perinteeseelr kuuluvat vicrailut ja kyliikLrtsut runsaine herkkuineen

...niin pitiiiikin olla
Jatkarlrne joulun tapa- ja ruokaperinnettii seulaavi lle sukupolvi I le
...niin pitliiikin olla
Runsas ruoka.ja serr viihliinen kuluttanrincn tuottiivat meille helposti tep-

l.losia. Hor.rstlpvy(itlirii kilistiiii, kengilnrrauhat ovat liian kaukrna. sydlin
teurppuilcc tai tuuartsulatus oircilce.
Kohtuus kaikessa.
Rr,roka rnuuttuu nron i rt.tutkaisen plo-

sessin avulla kiiytt(ivoinraksi.,jolla
ilvirtilan

.j

oLr I u

I

ahj

at. hoiclctaan katrssa-

kiiyrlinen ystiivien .ja suvurt

kanssa

sekii sy0diiiin,ja sulatetaarr .joulr.truuat.
Kaikki loput nritii emrne sillll hetkellii
talvitse valastoituu piliiasiassa rasvaksi
eri lruolelle kchoartiure.
Mutta liikkunralla saat jouluruuat

f

$'
-{
j#

pois nahan alta.
,.1?

JoLrIunpyhi nii hyvr.in atelian .jlilkeen
pikkLr nokoset.ja sitten kiivcllcn vierai-

luilc tai nruuteu vain lcippailenraan.
Mutta..ios ylinriiiiriiii et saa heti kulutettua pois. niin on vielii keinoja olcntas sit.

r{\

sriksi reisicn .ja pakaroiclen kiintcyty

Varlstoidun cnelgiatr, rasvan kulutus vaatii pitkiikestoista. toistuvaa liikkurttistlr. Plrllt:rilrr ruulrdittlriilr ()\irl tls.
aerobiset (happea kuluttavat) kcstl[vyy sl rq i t. kirterr nrurtor.naahi i hto .j a rcipas krivcly. Tlill(jin tyri tehcliiiin suurilla

lihasrrassoilla ja hyiiclyksi saaclaan li-

Yksi liikkunristunti kLrluttua cttcrgi
aa 3(X)-9(X) kcal riil.rpLren liikkuntiscn
telrosta.ja IaI i sta sekii pcrr-tsai ne'e n'n'ai Itdunnasta. ( l/2 tuntia rcipastit krivclyli
priivittaiin kLrluttaa 6-7 k-g nrsvaa lLro
dessa ).

PerusaineenvaihclLrrtta vilkastLrLr Iii-

kunnan jiilkeen lyhytaikaiscsti. nrutta
.jo yI i

pLrolentoistaturrnin r-cippai ILrn.iril-

keen vilkastunrincn

on

n)erkittli\'aiai

energian kulutukscn kitnnalta.
.los P11Ll'1111s1r ttri lrrrrriPl r'1 cstlir rit

sirrulr rttcrterttiistli ulos. ttiirt llrpptt.js;1
kiipeily on rny(is tchokastl. Viisi kcr
nrstalon kcrrostlt viisi kcltaa piiil'iissii
vastaa yhclcrr tr-rrtr.tirt reil.lpailua kolrnasti viikossa.
Juoksu .ia hiilkkri civrit olc parhaita
laje.ja. varsinkin .jos ct ole tottunut
hiilkkriilenriiiin tai .jos entuudestaurt sinu I I a on .j o var-astoenergi aa vyiitiili)l lii.
Re ipas kiivcly on tchokasta. kunlran
rrrristat:
- P P P (pitiiii llystyri puhuuraan)
Pitkiikestoincrt noin I tunrtin lertk-

ki.
Kiivelystii saat vielii tehokkaarruran.
.jos lisiirit kiisiesi liikcttri tai laitat kiisiisi
esirn. talrapainot.
Jos taas olet aloitteli.il encrgiarr hli

vittrinrisessli. liihclc liikkeellc vtrtistl
kerrallaan.ja Iislili aikaa viiliintiiin puoleen tuntiin.jit kerto.ja 3--l kcltaa viikos
sa sckli vauhtiu. kunlran nruistat PI)l).
Hyviiii JouILra.ja L.iikunrralIista LIutta VLrotta

199-5

5

ct

J

I

:t

ct

rt z

tt I

ct

t

t

.Jo u l'u

t

t) r)

4

Maija-Liisa
Halme

I{ulcerrustu ju
rulcennrlstu

"Minusta joulussa on kivointa se,
saa jo marraskuussa odottaa.joulua

joulun vapahduksen ja rauhan juhlaksi,
en ole osannut arkeeni joulun sanomaa

joulu-

snlauttaa.
Nakerran itseäni ja samalla rakkaitani yrittäessäni saada aikaan vanhan hyvän ajan joulutunnelmaa.
Väsyn.ja väsytän.
Kuinka osaisin irrottautua nakerruksen kuristavasta "kuinka ehdin/ jaksan/
muistan kaiken" -otteesta.
Tiedän, että valmistelut ovat tarpeen. Leipominen, siivoaminen, joulu-

kun

eikä tarvitse tehdä mitään. Mutta

kuu ei ole kiva. Silloin äiti ja isä ja
kaikki kulkevat ja hosuvat ja minunkin
pitää hosua. Jouluna äiti ja isä ovat
väsyneitä ja nukkuvat vain."
Nämä lapseni sanat satuttavat. Sanoista kuvastuu iloisen värisyttävä
odotus. Suurta on tulossa. Ja kuitenkin
pieni ihminen on niin pettynyt.

Olen myös itse pettynyt. En taaskaan osannut valmistautua jouluun
ajoissa. Niin paljon jää tekemättä vaikka haluaisin saada kaiken valmiiksi. Olen pettynyt itseeni. Vaikka tiedän

muistamiset kummilapsille ja lasten
serkuille - ne kaikki ovat osaltaan val-

koristeet täytyy rnyös ehtiä saada valmiiksi... on kovin hengiistynyt olo.
"Jumalan on kunnia korkeuksissa...
maan päällä rauha ihmisillä, joita hän
rakastaa."

Jään miettimään ensinrmäistä joulua. Se tuli vaikka sitåi ei vahnisteltr.r.
Maria synnytti Pojun vautimattorniin
oloihin. Kaikki oli valmista. vaikka
rnikään ei ollut valmista.
On sykähdyttäviiä tietiiä, ettåi joulurauha tulee minullekin. vaikka sisälläni

nakertaisi.

Vapahtaja on syntynyt, vaikka perheemme olisi keskeneräinen, vajavaisesti valrnistautunut.

"Tulkaa minun luokseni kaikki

perheenä.

.loulun rauha on.
Meidän ei sitä r'ar.rhaa tarvitse nakertaa eikä rakentaa.

Saamme vain vastaanottaa

mistamassa perheemme sydäntä suureen juhlaan. Niin... ja joulukortit

ja

-

te

työn ja kuormien uuvr-lttamat. Minä annan teille levon."
Tätä minä kaipaan, tätåi kaipaarnn.re

vastaan lahjan -

-

ottaa

vapahduslahjan. tr

flnohtumuton

joulu
Anna, Jesse, Liisa ja Jari viettivät
iltaansa lumilinnassa, jonka he olivat
viime viikolla rakentaneet. Anna.ja Jari
olivat sisaruksia ja he molernmat olivat
seitsemänvuotiaita. Liisa oli kahdek-

Heli Tuominen
Muistolan ala-aste 5 b

myöten kastellen hänen kuluneet vaatteensa.

- Äta itte, lohdutti Anna.
- Kyllä kaikki käy parhain päin, sanoi Jesse.

sanvuotias ja Jesse oli täyttänyt marraskuussa yhdeksän vuotta. He olivat
tutustuneet toisiinsa jo hyvin pieninä,
sillä he asuivat samalla kadulla. Annan
ja Jarin isä oli kuollut jo kun he olivat

- Kello on jo kahdeksan, sanoi Jari.
- Minun ja Annan on jo lähdettävä
kotiin.
Myös Liisa ja Jesse lähtivät kotei-

nelivuotiaita.

Seuraavana aamuna kaikki heräsivät
aikaisin, koska oli jouluaatto. Lapset
saivat mennä ulos vielä muutamaksi
tunniksi, sillä jouluateria oli vahnista

- Mitä te haluaisitte joululahjaksi,
kysyi Liisa. Minä haluaisin koottavan
lentokoneen, sanoi Jesse.

- Minä haluaisin kauniin uuden nuken, vastasi Anna.
- Minä haluaisin kilpa-autoradan,

il-

Liisa katsoi toisiin surullisesti ja sanoi:

-Meillä ei ole varaa ostaa minulle
mitään muuta kuin .joku pikkuruinen
ruma nukke. Liisa alkoi nyyhkyttää ja
kyyneleet valuivat hänen poskiaan
rQQ4

vasta myöhemmin.
Lapset tapasivat toisensa lumilinnalla

moitti Jari.

Sorto*oton lou[u

hinsa.

ja toivottivat toisilleen hyvää joulua.
Jesse sanoi:

-Minua jiinnittåiä, mitä saan lahjaksi,
kosk:r toivon niin paljon... mutta samassa hän pisti kätensä suun eteen,
koska muisti eilisen keskustelun. -Anteeksi, Jesse pyysi.

kua. Muut lohduttelivat hiintii ja Jesse
pyysi vielii oikein kauniista anteeksi.
Aika hurahti nopeasti .ja pian kello

tuli niin paljon. että heidiin oli

aika

lähteä koteihinsa.

Jouluateriat olivat herkullisia ja kun
oli syöty oli joululahjojen vu()ro.
Jesse sai toivomansa koottavan lentokoneen. Anna sai kauniin nuken ja
Jari sai upean kilpa-autoradan. Liisan
paketista tuli pikkuruinen ruma nukke,
mutta Liisa huomzrsi, ettii korin poh.jalla oli vielii kolme pakettia. Ja kun Liisa
katsoi. ne kaikki olivat håinelle. Liisa
avasi paketit yksitellen. Ensimr.r.riiisesne

tuli kaunis nukke. Toisesta tLrli hieno
kuvakirja ja kolmannesta tuli pieni.
pehrneä leikkikani.
Kun Liisa katsoi korteista keltä lahtä

jat olivat niin hiin hämmiistyi kovasti.
Lahjat olivat Jesseltzi, Annalta ja Jaril-

mutta

ta. Liisan mieli muuttui iloiseksi. Siitii
jor-rlusta tuli pienelle köyhiille Liisalle
unohtumaton päivä.

muut huomasivat, että hän pidätteli it-

rJ

- Ei se mitään, sanoi Liisa,

Sttrrtrlutlir mt kirlclxt I 8;14-
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Somm&ljoen
ensimmäinen lcirkko
1834-7918
Hannu Heikkilä

Samtnaljoen kilkko tiiytti viirre kesänii 70 vuottår. Sarnalla tuli kulr.rneeksi

160 vuotta kyliin ensinrmiiisen kirkon
vihkirnisestii. Siitii ja sen historiasta
muutar-nii sana.

Sarnmaljoelta on pitkii nratka keskustaan. Niiin sanotaan ttiniiiin. rnutta
niin koettiin.lo viirne vuosisadan alussa. Eihän matkaa tuolloin usein tehty.
rnutta kirkkoon oli silloin tällöin päilstävii. ainakin neljästi vuodessa ripille.
8

Toki Tyrviiiin papit olivat tottuneet pitäjåin kaakkoiskulmillakin kiiymäiin ia
kuI makuntasaarno.j aan pitaitnaiain. tnut-

ta silti rnonen teki rrieli omaa kirkkoa.
Rohkeutta liitti .ja hanke pantiin vireille. Höylyn isäntii, Kur.rtin leskie-

rnäntli ja rnuutanrlrl tolpplrlit irnoivlt
korkea-arvoiselta Turun arkkihiippa-

knnnan tuorniokapitulilta lupaa

saar'-

nahuoneen rakentamiseen. Anonrus oli

päivätty syyskuulle 1828.

Ser"rlaavan

vr-urclen lopLrlla saatiin Senaatin lupa.ja

voitiin ryhtyii rakennustiiihin.

Intoir liitti! RirkennLrslincet slirtiir)
metsiinonristajilta. ylliittiiviin kaukltkin. Rakentajia oli Sanrnral.joen.ja RaLrtaniemen lisiiksi Illosta .ja Houhajiirveltä, torppaleita jopa Kiikan-lllosta.
Saarnatuolin tekijiikin li)ytyi omasta
takaa ja alttalitaulLr saati in lah.joituksena. Talkoot <lnnistuivat hyvin. E,nsinrrnåiiset tilit kertovat. ettii uusi saarnu-

S r. rtrrrrrr[rln lo u\'u t g g 4

huone oli velaton. Näin siitä huolin.ratta, että maksut Tyrvään kirkon ja pappiloiden kunnossapitoon sekii pappien
palkkaukseen oli suoliteltirvu entiseerr

malliin.

Perimätieto keltoo saarnahuoneen

Kehitys jatkui.ja kylän elämåi vilkastui siihen rnittaan. että alettiin kuiskaillit ornirn setu'itkunnirrr pefustiunisestu.
JLrlkiseksi asia tuli 1910. kun asiasta
keskusteltiin ensirnrnåiisen kerran kirkonkokor-rksessa. Ajateltiin, että niillä

valmistuneen I 833, juhlallinen vihkiminen toimitettiin kesällil 1834. Saar-

rahoilla nritåi nyt rnaksettiin Tyrviiän

nahuone oli |istin rnuotoinen. istuulilan

Seuraavana
selkeä ehdo-

mahtui ainakin 300 henkeä. Alttarin

oli sakaristo ja alt-

takana itäsakarassa
taria vastapäätä länsisakarerssa parvi.
Keskellä saarnahuonetta oli kellotapuli, johon saatiin nryöhernmin vanha
vellikello kirkonkelloksi. Muuten saarnahuone oli valsin vlulirnul()n. rnutlil
itse tehtynä orlana kirkkona kyliiliiisille rakas.
Mutta pitkä tuntui olevan myös rnertka keskustasta Sarnrnaljoelle. Saarnahuone uhkasi jZizidzi k:iyttiirrättörnäksi,
kun Tyrvään papit eivät suostulleet

säänniillisesti Lillukka-ahteelle (kirkon paikka) tulemaan. Aika ei kuulern-

ma riittänyt. Kun sopua ei löytynyt.
kyläläiset veivät asian Turkuun ratkaistavaksi Tyrvään pappien ja pitäjänrniesten vastustuksesta huolimatta.
Ja kyllähän se kannatti. Tuorlriokapitu-

li

velvoitti Tyrviiiin papit pitämään
Sammaljoella kirkonmenot joka kuudes sunnuntai.

Niin vain kirkkohen'a Lirnon tuli
Lillukka-ahteelle. Vuodet vierivät, papit vaihtuivat ja isännät Samrnaljoella

vaihtuivat. Mutta .jiinnitys en'riikirkon
pappien sekä päiittiijien ja Samnraljoen
kuhnakunnan viilillä siiilyi koko 1800-

luvun. Sarnmaljoella olisi haluttu
enernrniin kilkonrnenojl. r'ur.ltta papit
eivät ehtineet aina edes joka kuudes
sunnuntai. Myiiskiiiin toivomukseen
ehtoollisenvietosta ei alkuun suostuttu.
Kylälle ulettiin ptruhuta jo onraa prrppiakin. Ainakin kaksi kertaa kyläläiset
kåiiintyiviit asioissaan tuomiokapitulinkin puoleen. Matka keskusta- Vam-

ja

Sarnrnaljoen välillii tuntui
olevan välillä todella pitkii.
Vuosisadan lopulla kylälle puhalsivat uudet ja lärrpirnät tuulet. Kirkkoherra Bäck (se Båikki-vainaa) alkoi
pitää Sanrnraljoella kirkonkokouksia
säännöllisesti. Saarnahuorretta korjattiin, jopa sen laajentarnista ahtauden
takia suunniteltiin. Kylåi sai oman kansakoulun ja kristillisten yhdistysten
malan

kolportiriirit vierailivat kyliillii usein.
Vuosisadan vaihteessa saarrnahuoneessa oli vuosittain yli 50 tilaisuutta.
Kolportöörit pitivät hartaushetkiä ja
papit joka kuudes sunnuntai kirkonrnenot. Mutta myös kansakoulun opettajat
pitivät jurnalanpalveluksia liturgiaa
myiiten kyliiliiisten pientä palkkaa vastaan.

Åortrrurnfrrtz
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papeille, kirkoille ja pappiloille. voitai-

siin palkata oma pappi.

vuonlrir tehtiinkin sitten jo
tus uudesta seurakunnasta, johon kr.ruluisivat Ekojärven, Kaltsilan, Rautaniernen, Sar-nrnaljoen ja Illon koulupiirit sekä osia Houhajåirven ja Kiikan-

lllon koulupiireistä.

Nyt Sarrrnaljoella astuttiin

vähän

toisten varpaille. Eihän etenkäåin kalt-

silaliiisilla ja ekojärviläisillä ollut kosketusta Samrnaljokeen. Ei heillii ollut
halua Sarnrnaljoen seulakuntaan etenkään, kun samaan aikaan puuhattiin
myös Salokunnan ja Lopenkulman
alueille ornaa seurakuntaa.
Pääkirkolla samrnaljokilerisia kuitenkin ymmärrettiin tai sitten oltiin hyvin kaukoviisaita. Siellä tehtiin vuonna
I

9 1.1 periaatepiiätös papinvil'urr penrs-

tamisesta San.rrnaljoelIe ja tiedusteltiin
saarnahuonekuntalaisilta, olisivatko he

valrniit luovnttamaan

saarnahuoneer-r

seurakunnalle. Kurnpikaan ehdotus ei
sammaljokilaisille kelvannut, koska he
pelkäsivät niiden johtavan itsenäistyisharrkkeerrsl kali utr.r rniseen.
Senaatin käsittelyyn Sarnn'raljoen itsenäistyminen tuli vuonna 1916. Päätijs oli kielteinen, koska Tyrviiän seurakunta oli osoittanut halukkuutensa pelustirir SallrrraljoeI le orlan papinvilln.
Piiätijksen jiilkeen oli emaikilkon ja
rrr

Sarnnraljoen välirnatka ilrneisesti ly-

himmillään. Oikeastaan kumpikin
voitti. Tyrvään seurakunta sai pitää
kaakkoiskulmansa

oltiin nyt

ja

saarnahuonekin
valnris luovuttamaan sille.

Kirsi Mononen,
Muistolan ala-aste 5 b

Joulu
Viime joulLrna .joulupukki .ja tontut
Tip ja Tap olivat lähdössli lah.joja.jakarnaan, kurr Tip huomasi yhclen polon
puuttuvan. Hän riensi heti kertomaau
siitä joulupukille. Joulupukki hiitiiiintyi
ja puhkesi itkemiiiin. Hlin itki niin paljon, ettii hiinen vaatteensa kastuivat.
Viinrein lriin lopetti itkerniserr.il sunoi:
Nyt lapset jäiivåit ilrran lahjoja, jollei
poroa löydetä.

Joulupukki halusi kaikkien tonttu jen
låihtevåin etsirniiiin karanuutta poroa.
Tip ja Tap käviviit lreruittrinriissii vielii

nukkuvat tontllt. Tontut her'äsiviit ja
kyselivät rnilä on tapahtunLrt. Tap vastasi, ett;i yksi polo oli kalannutja pukki
rnriilrrisi heidlit sitii ctsirniLin.
He pukivat nopeasti piiiillensli ja liihtivät ulos. Tontr.rt ottivut
sen kelkan nrukaansa
våit

sr.lr.llerr

purrui-

ja sitten he liihti-

etsimiiiin kiirannutta poroa. He liilr-

tiviit matkaan jåilkiii seuraanralIa. rnutta
se tuntui toivottor-nalta. koska m|r2lssil

oli n'ruidenkin eliiinten jiilkiii.

Hetken
etsiskelyn jälkeen tonruille tuli .jo niilkiikin, nrutta ilnran poroa he eivlit llihtisi takaisin pajalle.

Hetken kuluttua yksi tontuista hLrornasi jotain kalvaista.ja ruskeiia pienen

matkan päiissii polulta, jossa tontut olivat. He liihtivät oitis katsornaan mitii sc
oli. Ja aivan oikein. Se oli kuin olikin
pukin kaipaiuril poro. Se makasi rnaassa ja niiytti palelevan. Tontut nostivat
sen viu'ovasti pulkkaan.

Pujalla pukki innostui il.ran hilveiisti
poron paluusta. Heti valjastuksen jlilkeen pukki ja Tip.ia Tap liihtiviit nrat-

Samrnaljokilaisilla

oli puolestaan oikein senaatin paperi siitä, ettii Tyrviiän

kaan.

seurakunta perustaa San'rmaljoelle

eikii pyryttiinyt yhtiiiin. Pukki kiivi

oman papinviran.
Saarnahuoneen ja kylän valoisa tulevaisuns katkesi kansalaissodan pyörteisiin. Sodan loppuvaiheessa keviiZillii

l9l8

vieraat jor.rkot polttivat suuren

osan kylzistä ja rlyiis sen kilkon. Saar'nalruone ehti olla paikallaan liihes 8,5
vuottår. Kirkkoa ja ur-rtta papinvilkaa

koskevrrt pliätökset joutuivut uusissa
olosuhteissa uudelleen punnitaviksi.

I)iiiikihteenii: tl

ntl

i

II eikkilri, Sturtrtuilioen

kirkko I8;14-1964

Matka sujui hyvin. ei edes tuullut.
ovelta ovelle jakaen lallo.ja. Pukkikin
sai r.nuutanran lahjan.ja oli siitii kovin
kiitollinen. Matka kesti toclella kauatr.
mr.rtta pukki ia tontut olivat hyvin kiirsivlillisiii. Matkalla kotiin pukki kertoi
kuinka ystiiviilIisiii ihmiset olivat olleet
l.reitai kohtaarr. Yksi pieni tytt(ilapsikin
oli tullut heti pukin syliin .ja håin oli

pyytiirlyt pukilta pusua.

Sitten he olivatkin jo p"rlalla. Oli rlkanut hiernan pyryttiiii lunta.ja tuulikin
oli yltynyt kovaksi. PLrkki vei porot.ia
reen talliin ja liihti sisiille nukkurnaan.
Kaikki nluut olivat .jo nukkunrassa .ja

niin pukkikin meni siinkyyn. Juuri en-

nen nukahtamista hiin a.latteli kuinka

ja kuinka monta
ihnristri he olivat telrneet onnellisiksi.J

tyytyväinen hiin oli

eluujouluneJun

tuioiluihin

I\urkr I\il1fuiltt
I{rrttttl : I)tuut

I)r il1itiltt

ruorrtuluisert kodin joulup(iytii ort
lruLlttuuratou ja nrttttttitt-t-taton.

Se koostuu perinteisistii rutlkiilaieista. joiden myötii moni vitsta vit'it-

tiiytyy joulun

tun uel rttitat.r.

Joulun aika on kuitenkin pitkii. Adventista loppiaiseen me kutsunrme itse
vielaita. kiiynrme sukulaisissa ja ta-

paanmre tuttavia. Joulun alla ystiiviit
piipahtavat yIIiittiien tuomaan jouIutervehclyksiii.

.l

iir'lesreriiiin yhteisiii lahi a-

valvolaisia .la vietetiiiin kotipikkujoulua tutr.rssa piirissii. Kaikkiin niiihin
kohtaanrisiin liittyy tietysti myr)s jouIuinen ruoka ja juoma. Niinii aikoina.
kun I iikelaitokset .la yhclistykset jiiljestiviit vielii mnsaita pikkujouluja. saattoi nreneviinrpi henkilii syödii kinkut ja
laatikot niin rnoneen kertaan ennelt
joulua. ettei eniiii aattonil niistä kotoisen pöydiin iiiiressii .jaksanutkaan riet.nastLla.

Monissa kodeissa on erilaisista syis-

tai perinteistii joulupöytää

karsittu.
Lapsiperheissii tahtovat sillit ja suolakalat jliiidil vanher.npien herkuiksi.

Vanhempi paliskunta etsii helppote-

koisenrpaa ja kevyttii. Sinkku-virkanainen valmistaa hyvin harvoin kotona
aterioita ja haluaa selvitåi tarjoiluista
vlihällä vaivalla. Metsiistii.liin kodissa

riistirpaisti oltittua kinktrn ju ott varrrasti silti perheen mieleen.
Jouluisia tarjoiluja voisi .jakaa koko
juhlakaudelle siten, ettei niihin ehditii
kyllästyii. Tr-rttujerr raaka-aineiden uusilla käyttö- ja valrnistustitvoilla löydetään aivan uusia nrakueliimyksiii. Tun-

nelmera vahvistetaan kukilla. kynttilöillåi, liinoilla ja lautasliinoilla aina tilaisuuteen sopivasti.

Glögikausi saisi alkaa

jo

ilnrojen

kylrnettyä ja iltojen pirnetessä. Glögiohjeita on varmasti kymmeniä, ja hel-

poin on kaupan valrnis juorna. Jos
omassa kellarissa on rnustaherukkarnehua. kannattaa keittää kanelilla.
kardemummalla ja neilikalla rnaustettua väkevää juoman pohjaa valmiiksi.
Nopeasti siitä saa laimennettua ja haluttaessa väkevöitettyäkin kuumaa
glögiä yllätysvieraille. Mikäli käytetädn punuviiniii lai rnaustarnatortta viinaa mausteeksi, juornaa ei saa keittää
enää alkoholin lisäämisen jiilkeen.
Seuraavi ssa tarjoi I uehdotnksi ssa

l0

Iiurlxiltilcrddcrr
olen käyttänyt joulun ajalle tyypillisiii
raaka-aineita perinteisestä poikkeavalla tavalla. Kiireinen saa koottua tariottavansa kokonaan kaupan valmiista
tuotteista, rnutta jotain itse tehtyä on

Pähkinäinen tuorejuusto
I Hovi-juusto
2 dl kerrnaa
lkl sokeria

Lajien runsautta ja tarjottavien rnäärää on var:ra karsia. Vähän ja hyvää,
laadukasta, huolella maustettua ja kau-

tl vanilliinisokeria
dl rusinoita
l/2 dl ornenamehua tai
romrria tai punssia
I dl pähkinöitii

niisti tarjollepantua, siinä vieraanvaraisuuden parempi mittari. Huor.traa-

diståi kaikki aineet juuston.joLrkkoon.ia

mukava tar-jota.

vainen isäntäväki huornioi rnyös tiedossa olevat erityisruokavaliot ennakkoon valrnistamalla mahdollisuuksien
mukaern tarjoilut kaikille sopiviksi.

Hienonna rusinat

ja

paihkinät. Yh-

laita juusto kahvisuodattimeen y(iksi.

Kumoa vadille. Sopii ta{ottavaksi
myöskin kuivattuja hedelrniii sisältiivän .joulupullan kanssa.

Åorto*ofr.n lou[u tgg4
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Yllätysvieraille
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Glögi
Mantelit. rusir.rat. suolapiihki niit
ja tai tikLrt vadilla

""&

;.W

Piparit, aurajuusto tai
piihkinäinen tuolejuusto
tai

Kolmioleiviit

Ystävien kesken
Anjovis- tai sillijiiliclyke
Uuniperunat

Kalkkuna- tai broi lerpaistos
Vihreii salaatti
tai

Oopperakiusaus

Kahvi. tryffelit

I{ulkkuturltiirus

tai puolukkakakku

koita kuivat aineet ja sekoita r.nuna niihin. Lisiiii kookosrasva. Pursota rnassa

Uudenvuoden lounas
virkanaisen tapaan
Kalala.j itel ma, perunat
Savukalkkunaa. salaatti

kertakåiyttöpursottinrella karkkivLrokiin tai jiiiihdytii se .ja pyöritii pieniksi
palloiksi. Pyöritai se sokerikaakaojauhoseoksessa.

Punaviin ipiiiiryniit

Mummun ja vaarin
adventtilounas lapsille

Karpalo- tai
puolukkakakku
300 g piparimuruja

Sinappinen kirjolohi

100 g voita

Pu naj u

rnarjasurvostit
2 dl kerrnaa
2 dl rahkaa tai ranskankennair
sokeria

u

ri sal aatt i

Perunat

Piknik-possul tai kassleriir
Juuresvuoka
Punakaal ihauduke

3-4 liivakkoa

jovista tai
I I ifi lettii
2 dl kerrraa
I prk ranskankerrnaa
I dl hien. ruohosipulia
tai .jauhettLra sipulia
200

-u

an

rav i ntolasi

I

cll

tilliii

rouh. mustapippuria
Jauha kala. vatkaa kerma.ja yhclistii

kaikki aineet keskeniiiin. Annostele
iriiidyke pieniin vtrokiirt tli csirrr. prrpc-

rimukiin ja pakasta ne. Kasta vuoat nopeasti kiehuvailn veteeu .jt kLrivaa ne
ulkopuolelta ennenkuir.r kur.noat ne vadille. Koristele till il lii.ja kalali lei I lii.

marjo.ja

hyytelö

Puolukkahyytelö

Laita liivakot likoantaan kylmäiin
veteen. Hienonna piparit ja lisliä sula-

Oopperakiusaus
I k-u perunoita suikaleina
l/2 kg possun paistia tai filettii
100 g

Anjovisjäädyke

sipulia tai pr.rrjoa

tettu riisva niihin. Painele seos irtopohjavuokaan leivinpiiperin päiille. Jos et
omaa irtopohjavuokaii, laita leivinpaperisuikaleet tasapohjaisen vuoan poh-

.jalle paperilevyn alle siten, ettii voit
nostaa kakun hyytyneenii pois niiden
avulla

rouhittua mustapippuria

Vatkaa kermii. lisiiii ranskankertla
ja sulvotut rnarjat. Sulata liivakot pie-

suolaa

valkosipulia

l/2 I kahvikerrnaa
Suikaloi perunat ja liota niitai. Suika-

loi liha. rLrskista ne ja lisää

nessii nestemiiiiriissä.la yhdistii se tziytteesecr). Levitri triyte kovettuneen pipir-

Uuniperunat
Pese perunat.ia kiiytii ne 0l.jytty.len kiisien liipi tai kiiiiri firlioon. Kypsennii
l-1.5 h n. 200'C liirnnriissii. Muista
laittaa pikkulusikka kattaukseen penrnan syiintiii varten.

Broiler- tai
kalkkunapaistos
Taikina:
| -50 g huoueerrIiirrrp(iistrl rlsvtrtr
3 cll vehniijauhoja
2 rkl vett;i
Triyte:

sipuli.
ja har-rduta niitii n. l/2 h. Valuta
perunat, lado vuokaan perunat ja liha
kerroksittain. Kuumenna kenna.ja kaada se päälle. Kypsennii 170'C 1.5 h.
Tarjoa etikkapunajuuren ja suolakur'kun kera.

rirnumn pliiille.ja anna hyytyii kylrniissä. Ennen tarjoilua levitä rnarjat kakun
pintaan ja tee vahvasta. rrakeiista nrehusta ja hyytelösokerista hyytel(i nrarjojen piiiille.

Tryffelit

paahtoleipåivi ipaleita

3 dl kanalientii
4-5 dl kypsiii broiler'tai kalkkrrnapalo.la
2(X) g herkkusieniii
l(X) g puljoa
I vihreii paprika
I punainen paprika

sulatejuustoa tai voileipiitahnaa

(ananasta)

200 g kookosrasvaa
2 dl tornusokeria
I dl kaakaojauhoa
I muna
I rkl rornmia
Sulata kookosrasva.ja jiiåihdytii se. Se-

Lado leipiiviipaleet laudalle. voitele ne
ja lado toiset leipäviipaleet piiiille. Paina työlauta piiiille hetkeksi. voitele halutessasi myöskin tiirnii pinta. Leikkaa
leiviit kuorettorniksi kolmioiksi. Leiviit
valmistuvat glö-tin kuumetessa.

paprikaa. arornisuolaa
Muhennos:
130 g rasvaa
80 -u.jauhoja
3 cll kanalientii

mausta

S rrrtrr,,rrrfrrn lo uLt
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Kolmioleivät

l.-5

2

dl

dl riisiii

kernraa

il

Viipaloi krhi kuten craavikrhi. Kaayli y(in.
Valuta .ja kaacla nraustelienti pliiille.
Anna nraustua kylrniissii vielri yhclcn

da nrarinacli piiiille.ja anna olla

yön.

Punajuurisalaatti
etikkapu na.juurta
otnenail

suolakurkkua

Possupaisti
2 kg miedosti sLrolattLr piknikpaisti
tai kassler
Paistetaan paistopussissa I 2-5- l.l0"C
liirnrriissri n. 2 h. Paistolienrestli valmistetaan kastike r.naizena-sur"rnlstuk-

sella. rnaustetaan appelsi inintchirl la.
)

I u n u t, i i

rtit [iiiry rii l.

Sekoita taikina .ja laita se kylntiiiin.
Keitai riisir .ja .iiiiihdytii ne. Kuullora
pannulla lintukLrLrtiot. lisiiii purjo. sieniviipaleet -ja paprikat. .jiiiihdytii seos.
Sulatii rasva kattilassa. lisiiii.jaLrhot ja
kiehauta. Lisiili puolet nesteestii. keitii
tasaiseksi .ja lisliii loput lientestai. Keitåi

n. l0 nrinuLrttia.

Kokrlu piit"rr vttokllrt serrlaavtrsti:
Poh.jalle keitetyt riisir. piiaille lintu-vihannesseos.ja lopuksi kastike. Kaaviloi

taikina levyksi. leikkaa se vuoan kokoiseksi .ja nosta kaulilnen avulla vuoan pliiille. Leikkaa lopusta taikinasta

koristeet. Voitele .ja pistele taikina.
paista 2(X)'C liinrnrtjssii noin 30-40

Juuresruukku
Salaatti
riipeaa salaattia

lypiileitii
appelsi i nia
( varsisel lerili

)

kylnriisavulohta
savusi ikaa
s

il

liii

keitetty jli rnunanlohkoia
etikkapuna jLrLrrta

suolakurkkua
sipLr lia
Kastike:

f cll lanskankernraa
t rkl sitnrunanrehLra
l/2 tl mustapippulia
rilliii
I tl sokeria
I rkl sinappia

Savustettua kalkkunaa tai

kalkkunarullaa
SavLlstettua kalkkLrnaruIlaa (valrriiina
kaupasta ) liinrmitctiiiin filliossa
tai
paistovahcli I lu varLrstettLl kalkkLrnarLrlla

l2

erilaisia yrtte.jii
? cll kernraa tai kasvislientii
I rkl .laLrho.ja
2(X) g ernnrental-.juLrstoa

Kastike:

iiljyii
appelsiinimehua

Punaviinipäärynät
I piiiirynii/r'LrokaiI ija
l.-5 cll poltviiniii tai kotin.rehua
:1

cll pLrnaviiniii

3-4 rkl sokelia
2 neilikkaa

rnin. kaurriin mskeaksi.

Kalalajitelma

l/2 k-u polkkanoita
l/2 kg lanttua
l/2 kg sellerili
l/2 tl suolaa

Kuori piiiirynåit. .jiitii kanta paikoilleen. Keitli pliiirynlit lientessii. nosta ne
pois lienrestii. Keitai lierri kokoon .ja
kaacla se piiiirynöiclen piiiille. Anna vetiiytyai yitn yli. Nosta pliiiryniit vaclilla.
kaacla lienri piliillc. Tarjoa piiiiryniit li-

kriiilillii ma[rstetLln kelrnavaahclorr

kera.

Sinappinen kirjolohi
g kirjolohta

-5(X)

Marinacli:
-1

cll vettii

l.-5

dl rnallasetikkaa

4 tl suolaa

Maustelienti:
2 cll sinappia
2 rkl hLrnajaa tai heclelmlisokeria
I tl suolaa

I/2 tl sitruunapippuria

l/2 cll nrallasetikkaa
l/2 cll vettii
I dl r)liyii

Viipakri .juLrrekset .ja lackr vuokaan
kansst kerroksittain. KLrunrenna liemi. lisiiii .jauhot .ja .juusto.
Kaacla se .jr.rurcsten pliiille .ia haucluta
nrar.rsteiclc-n

rur.rrtissa

170"C 2 h.

Haudutettu punakaali
I rkl rasvaa
pLrnakaalia
onlcnåtil
mr.rstaheru kknmeh ua
kuminoita
ripaus suolaa
(

siirappia)

Sulata rilsva. lisiiii kasvikset .ja
nrausteet. HaLrclLrta. ntutta.iaitii hiLrkan
lapeaksi.

Puolukkahyytelö
I tttLutitil
I dl licl'ytrlaitoa
I cll frLrktoosia
6liivakkoa

I/r I marjasurvosta
'cll lahkaa
Liota liivakot kylnriissii

vcrlcssli.

Vatkaa nrr-rnierr rakentrc rikki kattillssa. lisiiii rnaito.ia kuurrerrna kichurlis-

pi\tee\ccn. Lisriri liivrrkol .itr rrrrrlirrl.
jiiiihclytii seos. l-isiiil rahka .ja hyyclytli
hyytelii vr.loassil viihintliiin -1 h. Kunroa
vadillc.ja koristele kerrralla.

J

rilliai
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aatokan Iuostarisaalet Valarno

ja Konevitsl olivat

liihes viisi

kyrrrmentä vuotta suorralaistu-

lta rne I ke i npii sitilvuttamålttont i ssa. Tilaisuus Valamossa käyntiin kolrdallani aukesi rnrrrrturrur vuosi sil(err
ri stei

rnelkeinpä ensimmiiisten sLlontårlaisten
joukossa. Klivijöinä voirlrnc vtrirr l jatuksissa todeta sen kadonneen loistctn.
mikä luostarisaarella aikanaan oli val-

Iinnr"rt. Rappeutuneet

rårkennLlkset,

vuotavat katot, joistakin rakennuksistii
kattojen kokonaankin puuttuessa, kertoivat siitä toivottomalta tuntuvasta entistärnistalpeesta,.joka.jo osin oli aloitettu. Joitakin kohteita olikin jo korjartu, joskin rnaallikon silmin nähtynii jo-

ja aika tuntui
vierivän entistii.lien ohi. Siitli kertoivat

tenkin pintapuolisesti

ornaa sanomaansa mm. päiikilkon yrrpär'i I lä halrnaantuneet rakennustel i neet

sekä kauan sitten kr.rivurnaan jiiiinyt
laastiastia ja siihen kiinnikr.rivunut
rnuularin työkalu. Suurvallan sotilas-

5O utuiluluksen t,uolltr rnt
liorrcr, il.srr.s.s u k u ik k i ul k r

tukikohtanaan vuosikyrnrreniåi pitåi-

rtri/t rlr'/.s.sri.

Heikki Ylrnen
myöskin Konevitsassa. Matka Kiikisalmestil Konevitsaan oli pienenpuoleisella alLrksella varmaankin nteille
kaikiIle nrukanaolleiIle elåltr.rys siniinsii. Matkapiiiviinän'rme myrskyiivii
Laatokka niiytti urahtiansa ja niinpä ta-

vallisesti rulnsaat kaksi tuntia kestiiviirin nratkaan kului aikaa huonrattaviisti kauerilmin aluksen puskiessa etuvasemrnalta pr-rhaltavassa ntyrskyssii
kolrti piiåimäiiriiiinsii. Laivan "kapteenin" amrnattitaitoa kuvaavaa oli, ison
aallon tullessa hiin pyrki kiiiintiinriiiin
alustansa vasti.rtuuleelt. Aluksen pelastusvr.ilineissii olisi ehkii ollutkin toivornisen varaa. olisiko niikyvissii ollLrt
vain nel.jii pelastuslengiista. Paluu Konevitsasta tapahtuikin nryrskyn .jatkuessa Soltanlahden satarnaan. venliliiiseen laivastotukikohtaan ntatkatr ollessa kahdeksan kilonretriii. laivulin antaessa niiytteen atnnlattitaidostaan tUnki-

essa Iaivansa satalltan sivustalla olevien kalrden kai jo eliikeikrilin ehtineitten

niiliiiset mafiamiehet, .joille ehkii tieto

olisi voinut kiiriii

ntatkasta. olisivat
kiiyttiineet tilaisuutta hyviikseen'/
Jo rantautuessa sai havaita. ettii ku-

Iuneet vuosikymrnenet olivat nty(is
Korrevitsaa kaltoin kohclellcct. Siitii
ke|toivirt .jo Iuosluri|trkcnnr.lstr'n t'ul)istuneet uIkoseinlit. Soti laat..jotka vu<lsi-

kyrlnreniii ovat nry(iskilt Koncvitsaa
hallinneet, ovat nyt .iaittiineet sauren.

jossa luostarieliinrii on hil-jalleen elpymaissai. Nuorelrkon tnunkkivel.jen opas,
tanralIa kien'okseIIa saintrnekirr tirtustua luostariin .ja kai suureltu osin tal-

koovoirnirr kur.trrostettuun. nyt lny(iskin tointivaarr kirkkoon..joka valsinkin

sisustukseltaan oli saatu yIliittiiviinkin
Ityr liktrrrtoiseksi. Lurrslulirr sol jr'11

cd.'llistri trikirlr .iir nrkcrrrruslcn serrlri
kaista mahtavuutta voi vain kLrvitelll.
Useista hiivinneistii rakenrruksista orr
virirr kivi.jtrltrt irilicllri.jl r rrrrlrrvissrr rukennuksissa vLroclenaiko.jerr vaihtcILrt.

viiliin. Sielliihiin

sateet .ia tuulet oval tchneet .ja tekeviit

Sortanlahdessa kuljetta.jarnnte Kal lion
Juha-Pekka rneitii olikin vastiissil saa-

eclclleen viir.ijiiiinriiti)ntii tuhoaan. Tuhoa on kiisittiiiikseni edesauttanut suur-

ruosteisten laivojen

tr-raan

Kiikisalmeen tiedon matkaohjel-

nlilmme nruuttr.llnisesta. Kuljetta.;alle
antaisin vilpittönriin tunnustuksen yk-

ÅottanutIatz loul'tt rgg4

sinsuoritetusta rlatkasta, entlipii.jos vc-

vallan nristiiiinpiittaanraton

sotilasmahti, joka on luostaria vuosikyntnrcniii hallinnut. Kaikkeen tuhrxrn luon-

tl

nonvoinrirt eiviit ole pystyneel. siinii on
auttiulut myiis ihminen. Pikakiiynnistiini Konevitsassa.liii a.latus: Voiko luostalin nykyistiikiiiin rakennuskatrtaa trtikiiiin pelastaa'l Talkoovoinrat eiviit siiherr li itli.ju vuro jlrk i rr tlu'viIaun sr-r r.lnnlttomia rniiiiriii. Ja suonritlaiset, .jotka
ovat olleet nronessii Inukana siivoamassa nrilloin nritiikin Moskovan rauhiissa rnenettiinrällrimme alr"reella. r'a.jalIiset ovat heidiinkin mahdolIisuuten-

jiii vi irneiserrii niikymiinri mieleen rannan
sa. Jiittiiessiinr me luostari saalen

tLlntunrassa oleva rautarcrnrun peittiimii

kenttii, jonka takana olevassa takertnuksessa työnsi tun'rnraa savupilveii
dieselnroottoli. kehittiien siihköii luostarisaaren tarpeisi i n.
Mainitessani suomalaisesta talkoohengestii, sen siii niihdii taas Pyhlijlir.
ven hautausr.naalla,.jossa kuluneetr keslirt ilikilnu tlli ktttiltosletlu s0tietttttte
aikainen sankalil.tautit-alue. Nyt alueelle pystytetty muistonrerkki kertoo
pyhlijiirvilliisten antamasta uhlista vapautemnre lryviiksi.

Kolmipiiiviiinen matkii antoi tilaisuuden tehclii kiireisen kierroksen
nry0skin sodissamnre kovia kokenee-

'år-Jå!;,.
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huu I ttrtsrtttrtilkr puljus I e I I u
s t uilt tu'i t, tri rttj ie n nud s k nnery'clci.

I(rrlrr.s.srr.' I I ilju l.ehikoinen, rliri
1(rrrr.sirrro., I uhu- I'eklur I{ ullfu t,
I

nnu Lehikoitt<'n,'lilu,I ukunt t
.ju Liistr l{urt,rnen.

seen Suvannon.ja Taipaleenjoen tuntu-

maiin. Sateeton kesii oli kuivannut
kuoppaisilta teiltli vesihauto.ja, nrahdol

Ii

staen

kr"rl

L<4ilv i

,l

kemi sen kiiytettiivissiinr-

me olevalla Laclalla .jopa Terenttiliistii
Linnakankaalle. .josta matka .jatkui
edel leen ohi tal v i soclasta kr,rr,r I u i san Jiiliseviin Pyhiijiirven suuntaan. Valitettavasti vanhentuncittcn kalttojen.la kai
puLrtteelliscn kartanlukutaitoni takia
Y I ii j iirvcn alapiiiissii takaoi keal le kiirint1 vli ticlrirrrlir .jrii htrorrrioirrrultl.ju rriirrpii Lehikoisen sisarulstcn iiiclin koti-

paikka Vernitsalla .jiii niikerniittii i!an
loppuessa kesken.
Muutoin nratka tiiytti kaikki oclotLrk-

i

s

<'

n

.si.srt

Iu .j tr, I

rtt/t.scl r l i nu t,

util'l\

t

Qx il<' t'

tt

x I uk i lv t lul u.s s tt I tur e rttt r I I t nni nu huudu I L t1i t'rr
.srrrrrnrrlrr /.s.so I ik ri I I ert nttris I tnek

L

t

nrcrkillä.

r(

I x ur ri ) I ust iltt ut I )gliii iircett
ut I ( t( t,1 rt Lkett L t Lt tttt ttttqi r ti I Ltsrrrlcerrrr u.s., I luac llo.siirril.scc

ttrglslcirt

Ir

tirrut,ll ustlwur

rtLke tt I t Ltttt t rrt/ccrtlt tt.s.

sct. Ma.joitus pyhiiyiirvi[iissyrrtyiscn

Lar-rri Musakan lakerttarttassa "lolttakeskrrksessrr" srr.jrri rrrukurusti .iu r)ric-

lenkiintoista oli olla rnyiis pyhiijiirviliiisten kotiseutunratkalla. Tocleta heidlin kiirrtyrnykserrsli rrretsittyrtccst'clt
kotiseutur.rrr. nlil'rclil rnite n he suhtautu-

vat eutisten kotiensa nykyisiin

asLrk-

kaisiin. joihin .jo aikaiscrnrnilta kiiynneiltli saattaa olIa tiimiinkertaista kiiynede ltaivai tuttavLrus. Sekii olla nrukana henkilijn kiinssa. jonka entistii kotia
Karjalassa ei enilii ole olcrnassa.

tiii

Paluunratkakin sujui konrnrelluksit-

ta. Ostokset Kivinienren kioskilla 1a
Viipulissa oli saatu suoritettua. eikii
tulIimuoclollisuudetkaan muodostuneet

Vaalinraalla pitkiksi. voitiinkin kotisuonren kanralalla .jlilleen kelran todeta: "Kyllii nreillii sittenkir.r or.r onrassir
Ianra-Suonressiinrnre kaikki hyvin." tJ
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ItuolluitrL loleul ltLt,tLL rttol lott
" Iuu luc tt tk x r.i t Lt utrrtt<, ".

Leirin huoltaiina
- kuunnellu sutu'lcurnttn

-

Iutilttct ktun' r ile irilld.
.jossct lauluu 900 ntutrtu

------rFd

ntuutct lutLiullu reLlcipttt-

.jalla pölgn tuoksu nencisso t11ttöien ilon ollessct
limnilldiin, u uilclcu oli si
hiliaisuuden utkct
- huontctta ntiten t11töille
.t1

mais tutt.i ope p Lulro a0-

-

mupalallu
olla ghcle sso.i crluuncss ct
riemttkkuit ct koke nult sict
lcut o ct le irisuklc ctct, .j r t s s tt
uoi ollu.ioko glcsi uursi.ju
lcaksi. teräö Lai priinuustoin

...tietysti upealta. toivottonralta.
tii. a n to i sa t a. k u t k U t t avalta. haastavalta. r.rskourattomalta .ia
h

r,i

nr rn iis

t

yttiiv

ii

I

I

penrstettu 1987. Yhdistyksen talkoitukserrlr ort tukeu ju avr.lstau Äetsiin litpsi- -ja rtuorisokuortrjen toi111i111',',.

kunniin, seuriikLrrrnan .ja yksityisten ti-

nuottejct...

liittoon. joka antaa kr"rorolaisille

- kun kirpputorille.ju

mlJlJ-

-i aisiin tule e k ourctlline n

11leisöu

- kun lxtnserttia ucu'ten on
Ieiu

otttt sntct pulluct.i ct

Iipptqia mgpldärin 75

-

seurai.rvanir

lcun pitäisi honlclcict tLttsict
kuorop ulctlj ct, kans ioi tct,

Tiirnrirr kliken voi kokeu Äctsiin
kuolojen tukiyhdistyksessii. .joka on

Tukijoukoista

-

tavierailulla Äetsiissii

vuonna. LokakLrLrssa I 994 nuorisokuoro korrsertoi Lontoossa kahclessa eri
kilkossa viikon mittaisen nratkan aikaltil.

nrahtavalta!

-

tehtiin Tukholnraan I9llll.ja toincn Tallinnaan l9tJ9. Tallinnalaisct olivat vas-

kun cabctreen ensi-illctssct
on sali taysi
kun sau iloittt kwtrolcdsten kanssu onnistttnee s Lct
esiintplmisestä
kun konser LintctLkct
Lontooseen on ouellct
L

Tukiyhdistys knuluu Nuorten kuolo-

clol

nral.r-

Iisuuclen osalIistua valtakunnallisil-

It' leireille sekli Sltlkunuurt piilirr

trr-

palrtunri in. Kuoroliiton kautta osallistui

syksyllii

kaksi kuorolaista. Elina
Pliivi Siuko. Eulopa
Cantat -tapahtumaan Unkalissa. .jossa
19t38

yhclessii

M.A. Nunrnrisen .ja Peclro

Hietasen
kanssa. JoensLrur.r laLrIuILrhliIle osalIistuneet rrrrolistlkuololuisr.t rttrristlrrlrt

rossit.

Kuololiiton kansainviilinen Synrpaatti-tapahtuma 1990 toi nryös Aetsiiiin tasokkaan unkarilaisen Bela Bar-

Ryhrniissii Iaularnisen Iisiiksi ku<lrolaiset ovat saaneet esiintynris-.ja niiyttiirrökokenrusta cabaree-esityksissii.

tok -tytt(ikuolon. jonka isiintiinii tuki-

.i,tita,trt tukiylrtlistykscrr .jiirjcstrirnrinri

yhclistys toimi. Tapahtr"rman piiiijuhlaan Tampereelle koilttiin Sympaattikuoro. jossa oli rnukana nel.jii laula.jaa
Aetslirt lt rrorisoktttlrostlt.

kossa l98tl. Sarlana vuonnål molernrnat kuolot piiiisiviit Nuorten taicletapiihtuurassa liirinin tasolle asti. .jossa

kuorot saivat kunniakirjat.
Nuorisokuoron ensimmilinen ulkornaille suuntautunut konserttirnatka

gg4

"Arvoa lapsille" -konsertissa

oli nrukana 3000 nuorta laulajaa.

kuolojen yl'rteinen iirinite "Laulaen iloa
.jaarnrre". .joka iiiinitettiin Kiikan kir-

t

laisLruksissa .ja saaneet esiintyii nrm.
Arvo Ylpiin krrrrnilksi .jriljcslelyssri

ikuisesti kuinka nraailnrankuulu .lLrkka-Pekka Saraste .johti heitii suurkuo-

Tiina Pajuno.jirtt rriklrnir vitlrnisttri lapsi-.jl ttuotiso-

lou[u

lLrkuisissa

Haapanriiki .ja

KLroro.jen perusta.jan

ÅrrrLrr,rro[rrn

Kuolot ovat laulaneet

suunniteltu.jir toteLltettu.io kolnresta eri
ailreesta. Omat iiiinerrrnuoclostr.rsleirit
kuuluvr.rt ntyiis .iokur trotisccrt toi1111,ttaan.

Tlirrlllrr klliken t()teuttlrtttiseert tlrlvil-

tavat varat tukiylrclistys hankkii eri
terrpauksilla. myyjiiisillii. nrLrotinily-

tijksillii .ja cabaree-esityksillii. Toteutuksen onnistunrisessa on kuorolaistcn
lisriksi rtcuvrrkkiritlcrt isicrr .il riiticrr
tuki aina tiirkeii. Toimintaa tukee vuosittain nryris Äetsiin kunta avustLrksiIle.
Yhteistyö kr"rorojen kanssa .jatkuu

tunnuksella "Laulaen iloa.jaanrrne".

J

l-s

!

i

I{wntiluisel nujtillairillii.itr

LtttutL

LttpuhLunisstt
.sr'/trt lrr i.si.s.srr I i k i

ss

t

t.

I{unLLori Elisu,l tutttilu.itilttttrr
.lle I stin

rt Lu t

ris oku t nr x r.

Kuorotoimintu
Eltsa Junttrla
Aloittaessani rrel.jii vuotta sitten Kii-

kan seurakunnan kantturina olin iloi-

nen saadessani .johdettavakseni sekii

Aetsiin musiikkikoulun lapsikuoron
ettai nuorisokuoron. Sarlalla kuorot
siirtyiviit seurakunnan kurtroiksi. Ei
tarvinnut penlstaa uusia kuoroja.
Lapsikuorossa on tiillii hetkellii 26
7-13-vuotiasta laulajaa. Suurin osa on
tyttöjai. Kuoron koko on pysynyt santana kuluneina vuosina. Lapsikuolosta
siirtyy syksyisin osii vanhimmista laulajista Nuorisokuoroon. Nuorisokuoron kokoonpano vaihtelee vuosittain
runsaasti. koska opiskelijat liihteviit
usein pois Aetsiist.i. Niinpii Nuorisokuorossa on nyt l8 laula.jaa yliiasteella
ja lukiossa olevia tyttii,jii. Aiempina
vuosina oli viihentmilnkin laulajia.
Kuolotoirninnassa tärkeiiä on tavoit-

teellisuus. Kuorolaulu on harritstus,
.josa voi .ia pitiiii kehittyä. Sanoraankin.
ettii kuorcllaulu rtn vapaaehtoista niin
kauan kunnes liittyy kuoroon laulajaksi. Sarna piitee kyllli kaikkiin lyhrnii-

-

Allteinen AritAs
sessii on ensin liiinenavaus- .ja iliinenmuodostus.jakso, jossa opeteI Iaan oikeaa laulutapaa ja yhtenäistii sointia. Tiihiin kuorolaiset ovat s.raneet opetusta

rryös kuoroleireiIlii eli opettajilta.
Harjoituksissa opetellaan jit hiotaan
kuolon ohjelmistoa. joka valitaan kuoron tason ja esiintyrristilaisuuksien
rt.tukaan. Lapsikuoro Iaulaa I -2-äiinisiii
lasten hengellisiii .ya ntuita lauluja mnt.
kansanlauluja. Nuorisokuoron ohjelrristo on laajempi ja vaikearnpi; tiintin
vuoden oh.iellxistossa on Lontoon konse

rtti nratkaa viirte n kan san I au

I

r-rj

a, s uit-

malaista uuden-rpaa nuorisokuorornusiikkia (mrn. Pekka Kostiaisen Onnimiinni-kaanon), perinteisiii kurtrolauluja. ne-rrospirituaaleja sekä gospel lau-

luja. Laulut ovat 2-4-iiiinisiä. Ohjelmistossa on myiis laulu ja rlm. englannin kielellii. Kuolon jäsenten ja rniiäriin

vaihtuvuus tuo vaikeuksia ohjelmiston
viilinnassa. .los laula.lia on viihiin. ei
kuoro voi laulaa 3-21-iiiinisiii vaikearnpia laulLrja. Silloin tavoitteet on asetet-

harrastuksiin ntnt. ulheilussa. Sekai
Lapsi- ettii NLrorisokuorot ha{oittelevat siiiinnöllisesti kerlan viikossa syk-

tava uudelleen.

systr.i keviiiiseen. Jokaisessa

lossa opitiian laulutekniikkaa. yhteis-

t6

harjoituk-

Kuorotoiminter on antoisa ja eclullinen hallastns lapsille ja nuorille. Kuo-

laulua. kuuntelua. tulkintaa sekii nrusiikintuntenrusta. Lisiiksi kuonrlla on

tiirkeii sosiaalinen nterkitys: opitaln
ottarnaan toisia huomioon. tekernliiirr

yhteisly(itii tltvoitteirlett siritvr.lttl''iseksi sekli .lrvostilmiliur erilaisia ihnrisiii. Kuorossa saa rnyiis ystliviii .ja leileillli sekti tirpuhluntissi.r tuplrir rrrui{u
kuorolaisia, saa ntyi)s kokernusta suurkuorossa laulantisesta.
Lupsi- .jlr t)ttot'isttktrorolyii ort lrrrtoisaa rnyiis kuoronjohtajlllc. Lapset .ja
nuoret ovat nopeita oppirtraan.ja kehittymiiiin. He ottavat nrielellliiin vastaiut

haasteita .la vaativiakin esiintynrisiii.
Lustcn .iir nt-t()rtcn klrrssl toirttirrrirrcrr
orr lrirrrskiur lreidtin tritou(errstr.jlr csltrltonruutensa vuoksi. Äetsiissii kuoro.jen
kltnsslt ott helppo toitttiir. kosku Äetvirr

tuki r.y. toimii

Kuorcr.jen

loistavasti

huollo- .jir tuki.jorrkkorrl csiintyrrrislerr
nratko.jen. lei rien yrn.

as

i

oiclcn .j iir'lestii-

rrisessii. Niinpii .johtalalle .jiiii enent-

rniin aikaa paneutuil varsinaiseen kuorotoinrintaan sekii ohjelrriston k<lkoamiseen. Kuoroihin otetaan lisiiii laula.jia tanrurikuLrssa

v.

199-5. "Lar.rlaen

iklu

.jaanr nre..."

U
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imenevän syksyn illassa huristelee linja-auto kohti Äetsää.

Tars on yksi konsertti Äet-

sän nuorisokuorolla loistokkaasti takanapäin. Tunnelma linkassa on hilpeä, vaikka yön tunnit eivät ole kaukarna. Saamamme kahvit lämmittävät vatsassa ja salamavalot välkkyvät vieläkin silmissämme. Tämän iltainenkin

vaa Lontoon matkaarnrne vcrlen .ia
hurmoksesta kyynelehtivän yleisön
(ainakin melkein...).
Monella meistä on laulukokernusta
jo lapsikuoron ajoilta asti. Uusimmat
kuorolaiset liittyivät vallattomaan
joukkoomme viime syksynä ja heitä
olemme yrittäneet opastaa parhaamme
mukaan, hyvällä menestyksellä tieten-

kin!
Ohjelmistoa on harjoiteltu raivok-

ankarien harjoitusten j iilkeen vihdoi n-

Laulaen
iloaja&mme

Kuoro on siis antanut paljon: uusia
ystäviä, kokemuksia ja hetkiä, joita ei
haluaisi vaihtaa pois. Kr"rolo on nry(is
opettanut yhteishenkeäja sen, että sitkeä harjoittelu tuo tulosta. Onhan sitii
tullut opittua jonkinmoista kuliakin.

kin hyvin?

JA S&&mme.,,

konsertti antoi meille paljon, hyvän
mielen, lisää esiintyrni svarmuutta tule-

Ulla Erkkilä

kaasti, joskus kyllästymiseenkin asti.

Välillä kuoronjohtajamme Elisa

on

piiskannut meitä niin, että vielä illallakin kappaleet pyörivät päässä - perheiden kiusaksi. Ja kieltämättä. on usein

harjoituksissa minuutteja laskettu...
Mutta tulostakin on syntynyt. Painajaiseksi muodostunut Onnimanni-kaanonkin menee jo täydellisesti (lukuunotta-

matta muutamia pieniä kömmähdyksiä). Niin, ja mistä saisi paremman fiiliksen kuin siitä, että joku laulu menee

vaikka Elisa onkin varmaan toistir
mieltai... Rima täytyy pitää korkealla
ja aina on parantamisen val'aa.
Yhteiset leirit, matkat ja illanvietot
ovat myös niitä, jotka pitäviit kuorossa vuodesta toiseen. Vuosien varrelta
onkin kertynyt monta hauskaa ja kivaa muistoa, joita voi kertoa vielä lastenlapsilleenkin...
Matka alkaa olla lopLrillaan ja Äetsän tutut valot häämöttåivät edessän.r-

me. On aika lopettaa tämä konserttimatka ja arkistoida sekin muistojerr
kir.javaan

arkkuun.

tr

Krcnilcleu kiri oite ttu SähleöostttLslcunnant
uolojuhloon, .iolea oli Karlsut l{orleea no.iun leunsokoululla 78. 1. 1950 klo 19.
Sero nrrucrssrr osia siitä-

Valojuhlaa

Ai t i rroti t a

Mason maassa sähkökuume alkoi tehdä terää
kun Lehtisen Heikki Laukulassa ei asuskellut enää

Jokipohjan seutua Liuksiala perässänsä veti
Piimäsjärveltä sakkiin souti Koivun Toivo heti.
Kärkipäätä oli myöskin Koiviston Eino
samanlaiset aikeet, tuumat ja keino
Masojärven takaa sitä sähköä vetää
ettei pimeyden peikko enää kiusaisi ketään.

Kova oli kokous Mäkelässä
päätettiin nurkkakokouksessa tässä
otetaan kaverit valoa vaan
että kirkastuu Masokin aikanaan !
Niinpä kipitti Nokialle Erkki ja Topi
siellä he sitten asioista sopi
kyllä vaan kotiseutu sähkön saa
käännetään päätäja suuntaa vaan!
Jo pidettiinkin Finskalla kokousta

Tgru ricin uiimeisia legliä scihköistettiin.i oskus
7 960 hu:ulla -jolloin Eleoitiroi.i u Kit:ijciruilcin sai
srihköualot. Euert Mattilo tekee reileäii ltgluätise e n eris t rii ale oulcle ua u art e n.

Juu, juu, ehtii se rekisteriinkin

täysin oltiin kypsiä huomasi senkin

jo luultiin juopoksi vesiselvä
onhan niitä aaseja, jos on ja kellä.

Porin insinööriä veti Kakkosen Musta
insinööri Bergman kun alkoi laskelmoimaan
niin kupari se alkoi korvissa soimaan...

Kartanon muuntaja laulaa ja soittaa
komean kuusikon säveltä toistaa
tarua muistaen isäin ja taaton
ohitseen kulkevan aikojen saaton...

Sähkö otetaan, kuitenkin päätettiin
sillä käytettiin järkeä ja säästettiin
toiset oli jo mielellä parhaimmalla
vaikka sähkökärpänen pisteli nenien alla.

Valon vihdoin viimein sai Piimäsjärvenmaa,
jota perässä vedettiin ohimennen vaan.
Kolmas piiri pirtissänsä kartta kun niisti
siitä huoltaja vaivaa toisille riitti.

Kolmas kokous oli sitten Liuksialassa
siellä oli sakkia, oli koko kansa
hikihelmet nousi nimeensä kun veti
hallituskin valituksi tuli siellä heti.

Porrasniitun suunnitelma valmis jo on
saanut valon, voiman, vaimon ja radion!
- - - Onnen valot palaa, ei sammua saa
sähkövalot seutumme kaunistaa!
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Ertirin helsinkikiisen tilqis uude n p ö g t (rs e urue e s s a
-ioitakin ouosict sitten sgntgi
ke slcus telua kotise udusta.
Vierus tou erini Lie dtts telle s-

sa minun lcotiseutuani
as ta^sin asialle hientan
lisciu ririti antaen : " Minrt
olen lcolco sgdamestani
s at akunt alainen. " V 0^s t ep rititrini is tui u iehctttau ri
uanha neiti, ngttemmin jo
edesmenngt Maija Rgti huittislaisia siis -.joka
siu us t a re ag o i D dlit t ömtt^s ti
kuulemaansa: " Niin olen
minrikin! " Kahden sqtalcuntalaisen kohtaaminen.
Kumpaisetkin olits at glpeitti
lc o t imaalcunnas t urtn .i a seudustaan.
o

lmmo Nokkala

TAruuu - lcotiseutuni
Olen satakuntalainen ja olen tyrväåiläinen. Tyrväällä olen viettänyt elämäni ensimmäiset yhdeksäntoista vuotta,
Tyrväältä päässyt ylioppilaaksi rnonin
tavoin merkittävänä vuonna 1939. Näi-

mella koululla asuneina oli pitkäaikainen Tyrvään tuntemus ja laaja ystäväpiiri sekä että mainittuun ikään mennessä olin joutunut tekernisiin aika
monien tyrvääläisten kanssa. Paitsi yh-

hin Tyrvään nimeen liittyviin toteamuksiin sisältyy tarkoitLrksellista

teiskoulun välityksellä, joka oli hyvä

osoittelua. Tämän päivän tyrvääläinen
koululainen sanonee: Tyrväässä, Tyr-

hemmat sisarukset olivat opintiellåi,
kotipitäjäni asukkaita kohtasin etenkin

väästä, Tyrvääseen. Minun lapsuudes-

kahdenlaisessa toiminnassa: isänmaallisissa ja hengellisissä harrastuksissa.

sani käytettiin ulkoista sijaa: Tyrväåil-

tutustuttaja

jo silloin, kun vasta van-

tyt kun ovat pikemrninkin larnpia. Kun
seudun upeimmille järville, Houhajär-

ja Ylistenjrirvelle, piiäserniseksi
perheen oli aina turvauduttava taksiin.
velle

minun lapsr.rudessani ei rnatka niiille
järville usein suuntautunut. Sen verrarr
kuitenkin, ettai jotain peråiti hohdokasta
rnuistoa kumpaankin liittyy. Ylistenjärvellä käytiin enemmiin, koska Hiedanmaan talossa oli kodillernrne tuttu
isåintäväki. Isäntä tapasi poiketa Hopun

lä, Tyruäiiltä, Tyrvåiälle. Kyse on paljon pohditusta kielitieteellisestä ongelmasta, jonka selvittämiseen mm. tunnetut tyrvääläiset kielentutkijat ovat
aktiivisesti osallistuneet. Moni asiaan
vihkiytynyt on muodostanut itselleen
perustellun kannan, onpa valrnis sitä
kiihkeästi puolustamaan. Minii pysyn

Suurin osa tuntemistani tyrvääläisistä

koululle torimatkoillaan. Hiinen tuo-

innokasta maanpuolustusväkeä:
suojeluskuntalaisia ja lottia. Mutta monet näistä samoista isännistä ja emännistä sekä nuorisosta kohtasin rnyös
Vammalan rukoushuoneella. Se isän-

ovat säilyneet tuoreiden rnuistikuvien
joukossa kaikki närnä vuosikyrnrnenet.
Olin ken'an itsekin torikyydissii pala-

konservatiivina kantaani sen lähem-

I iitetäåin pohj alaisi in eri koispiirteisi in,
oli tunnettu ihniö myös Satakunnassa
.la evankelisen liikkeen rintamailla,

rnin perustelemattå1. En ole kotoisin
Tyrväästä, vaan Tyrväältä.
Vain lapsuutensa ja sotia edeltäneen
nuoruutensa l9 ikävuoteen asti paikkakunnalla vietlinyl ei ole voinut oppiu

tllntemaan kotipitäjäänsä sen kaikilta

eri kulmilta sarnalla tavoin kuin Tyrväällä koko ikänsä asunut henkilö. Että
sittenkin tunsinja yhä tunnen Tyrväätä

rnielestäni varsin hyvin. juontunee sii-

tä, että vanhemmillani Tyrvään koll8

oli

maallisuuden ja kristillisyyden luja
keskinäinen yhteys, joka tavallisesti

Tyruäällä. Tärnä kuva nousee voimakkaana mieleeni tyrvääläisiltä nuoruusvuosiltani.
"Järvi on maiseman silmä". satakuntalainen F.E. Sillanpää sanoo. Tyrväällä näitä rnaiseman silmiä rnuistelen
olevan kuutisenkymmentä. Luku antaa
Tyrvään järviluonnosta ehkä liiankin
edullisen kuvan, rnonet järviksi nime-

mansa kermainen maito .ja ohrakakot

tessani sen mukana Hiedanrnaasta. Herätys kauppalaan liihttjii varten tapal.rtui
klo 2. Aikaa tarvittiin, sillii kopukka ei

ollut niitii vilkkairnn.rin astelevia.
Hienoin näkyrnä tyrvriåiläiseen j ärvimarisemaan on Var.nrnaskosken sillalta.
Entisensåihän se ei eniiä ole. Rantoja on
uudelleen rnuotoiltu, kosken pyöfieet
ovat muuttuneet vilppaaksi vuolteeksi.
asuinrarkennukset, varherrrnin täysin
tuntemattor.rlat kerrostalot. ovat tiiiilliikin tunkeneet itsensii kosken partaalle
asti. Vielii lapsuudessani Vammaskoskessa oli nähtävissä lohipadon jåliinnökset kuin muistona vapaiden vesien

Åorto*n[on loufu tgg4

suuruuden ajoilta. Itse siltakin paikal-

la, jossa silta

oli ollut jo keskiajalla.

I l-5 rl pitkii kivisilta. eriis sillanrakennustaidon kauneimpia luornuksia jyke-

vine kivipilareineen, vuoclen

l9l8

rii-

jiiytysyrityksistä siiiislynyt. vaikuttaa
levennettynii kadottaneen jotakin alkupeliiisestii luontees(uan. niirr yrrrrrriirrettiivii kuin ko. toimenpide onkin. E,nnen vanhaan Varnmaskosken niskalla
oli kaiken kesiili trrkkiliristerr punliuerr
uittokoppi. Uitto oli vilkasta. Hinaaja
Rautavesi veti lautat kosken yliipuolelle ja Liekovesi vei ne seuraaville koskille. Kaikki tärrii on nyt poissa. Mutta
yhli on sillulta uvuutuvussu rrtlriserrritssa vetoa suuntasipa katseerrsa yliivir'taan tai alavirtaan piiin. Tiimii on niitii
kohtia. joissa parhaiten kokee tyrviiiiläisen maisenran lurron.
Niiin veteraani-iiissii sillan kaiteen
äiirelle niiköalaa ihailemaan pysiihtyvii
voi hiljaisissa aatoksissaan tuntea kaipausta tåiiillii kerran elettyihin vuctsiin
.ja yleisemrninkin aavistella liisniiole-

r.nattavin vesiviiylii, .jo raLrtakaudella.
ajanlaskurnrre alustii historiallisen

loin Onni Okkonen.lulkaisi suLrlcn clii-

ajan alkuun. koko pituLrcleltaan ran-

pankinkasiiriri
P.G.Gall6n oli ollut kasvoton henkil(i.
.jonka lauta-aiclan kel.rystiin.riirr hatrclan
tiesin. rrutta.jonka merkityksestii Tyrviiiin kulttuLrrieliimiille ei ollut aavistustakaan. Niinpii en tiennyt, cttii hiin
oli Tyrviiiin ensimrnliisen vuonna l1169

noiltaan asr"lttu. Joki merkitsi Suomelle
samaa - niiin on siinottu - kuin Rein
Saksalle. Tonava Keski-Euroopalle tai
Volga Veniijiille. Minä asuin vuosikau-

det kodistani niikymii yli Roistr.ralanlitltrlert Torrart ntäelle. .jossu rttuirtrisasukkaiden savut olivat kohonneet

.ji'r

1600 vuotta sitten. Kar-rkolan koskien
iiiileIIii. rannoiIIa sekii Liekosaaressa ja
Hir.rkkasaaressa, or.r suurin yhteniiinen
rautakauden hauta-alue nrikä Suornessa on ltrydetty. Tiistii tiedettiin yhtai.ia
toista jo vuosisatamn-re alussa, rlr-rtta

nytternmin paljon enernrriin, kun voimalaitostyöt panivat kiirehtirniiiin jatkokaivauksia.
En nruista myöskään kerrotun, ettii
Bir-eer Jaarlin voi olettaa tulleen HiiIneeseen jr-ruri Kokerniienjokea pitkin.
eikii kristillisen viljelyn leviänristii

miikertateoksen tiliteili.iasta.

ihen

Si

lsti

mytis nimisnries .ia

penlstetun kansakoulun alullepani.ja.
Kilkonkyliin eli Hopun koulun. .joka

liiherlnriis puolentoista vuosikymrne-

nen ajan oli rninun lapsuuskotini.
Ovathan niimii historialIisct tieclot..joita rnatkan varrella on tLrllut

yksi

virstaåul

toisensa .jiilkeen. tervetulleita

myiihernminkin. ihnretyttiiii vain. rniksi niistii ei kur"rllut .jo kouluaikarra. Me
tiesimrne kyllai yhtai .ja toista .iainnittiiviiii kuten sen. ettii vanlran kirkon latti-

an alla on muumioita, ettai

vanhassa

pappilassa kurnmittelee tai ettii Karkun

Pirunvuoresta menee salakiiytiivii
Laukkoon. rnutta kukaan ei kertonut
mei I le rni I lii h i storial I isel la maaperiil lii
ttte rrsttitnttte. Ttrki rneidiin ()n siulnllull-

vana katoavaisuuden

kosketuksen.
Kaikki läheiset on.taiset.ja lukuisat ystiiviit ovat poissa. Virran kulku on tau-

rne opetuksen puolustukseksi nry(in-

koarriiton. "Virta venhettii vie..."
Olen vasta nyttentmin jor"rtunut kyselemään. mikil vaikutus historial lisella maisemalla rrahtoikaan olla omaan
a.jattelLruni ja henkiseen kehitykseeni.
Sanoessani rnaisenraa historialliseksi

nettiivii. ettii yli puolessa vuosisaclassa
tietiimyksen piili on tur.ttuvasti laa.jentunut. Sitai vain ei aina nruista. kun ci
tttnne kuuluvansa Antero Varelir.rksen
pitiijiihistoriassa nirtreiintiin "vanhoihin ikiiloppuihin". VareliLrshan pitiiii
tlirnrin ritjan saavuttarnisena 60 ikii-

ajattelen nirnenontaan Rautaveden

vuotta.

Eliis scikka minua askarruttaa.

pohjoislannalle si.loittuvaa Tyrviiiin
varrhan kirkon, Pyhiin Olavin kirkon,
siluettia. Sehlin oli aina silntien eclessii
Rautaveden rannoilla liikuttaessa.
Varsin heikosti edes vielii oppikouluaika tiedostarnanani. mutta varnlaitn
tiedosturttirttu.ju vuikuttuvuni.r t()sillsiilna se liitti rrinut ja kanssani epliilernritlii nrorret nluut k()tiscr.lturnrrre pilkiiiin historiaan.
E,n voi olla ihrnetteler.niittii rliten

sitteen yrnmiirtiiminen tuota vaikeuksiu. Mirrurr sallilllrrreerr nrutittis ntutunclis kiiyttiiii sellaista sanahirviiitii kuin
"ulkotyrvliiiliiiset" kuvaurrlurrr ureilii.
jolkl krrkir opirrtojerr. virun. urrrrrrutirr.

eliirniintehtiiviin. avi<lliiton

kotipitiijiin rajoien ulkopuolelle.
Inr.nut Ntiltkukr

puhun ni menornaan oppikor"rluajclista -

rnaan kaikkea saarnaansil tietoa tai ettii
opetuksen luonne on piiässyt unohturnaan. En missiiiin nirressii halua antaa
väiiriiii todistusta tai heittiiai varjoa op-

joku ikiitove-

pilaikrksemrne ylle. Jos
reistani muistaa toisin.ja on varrna kiisityksessäiin. olen valrris hyviiksyrriiiin tiim iin. Trirniinpiii v iii sestii aj attelustani ja kokemuksestani käsin vclin
vain todeta. ettii Kokenriienjoesta kaikkine latvavesineen olisi ollut paljon
kerrottavaa. Olihan

ioki maarnme huo-

Snrtrr*o[rrn lou[u

r
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tai

kLrka

rrrinkin syyrt vuoksi olcrrrrrrc.joulunecl

niukasti tuonaikainen kouluopetus -

käytti hyviikseen niitii historiallisia.
aatteellisia tai kristillisiii rikkauksia.
joita liihiyrrpliristössii oli aivan kiiden
r"rlottuvilla tarjolla. Voi tietenkin olla.
ettii koululainen ei kyennyt omaksu-

Pu-

hutaan ulkosr.romalaisista. cikii sen kri-

koskevaan tietouteen liene rnuutenkaan sisiiltynyt järin paljon paikallisviiriii. Entii rrriten rrahtoi olla taidehistoliurr laita.) Prrhtrttiinko piiltrstustunneilla Akseli Callen-Kallelan lapsr"rudesta ja nuoruudesta Tyrväilllii ja hiinen siellii aloittamastaan taiteilijantyöstli'? Sen jo Tyrviiiillii lukLrisiin teoksiin yltiinyttii satoahiin on lrrn. Poika.ja
varis vuoclelta 1884 r.naalattuna Kallialan kyliissii, jossa nuori taiteilija vietti
kesiriiin Sipin talossa.
Lapsuudessani kiivin r-rsein Jaatsilla
palion kiiyttiirnässiini Iainakirjastossa.

mutta Akseli Gallen-Kallelan yhteyksistii tähiin ympiilistöiln en tiennyt kerrassaan mitiiän ennen vuottil 1949. jol-

Osa

rneistii on voinut siiilyttiiii siteensii ko-

tiseutuun varsin lujina siksi. ettii heillii
on siellii jatkuvasti sukua. Osalla rneistii ovat jiil.iellli vain ornaisten hauclat.

Sikiili kuin olen pystynyt

seLlrarmaan

tyrviiåiläi stii eIiimiiii. olen havai nnut sen

olevan erittåiin suLlren vireyclen

.ja

eteenpiiinnrenon hengen leimaarnaa.
Siksi kysynkin arasti: voisivatko koti-

seudulla vaikuttavat tyrviiiiliiiset .la
etii;irlniillii olevat .joskus kohdata toisensa'? Me tiecliirnnre rnonien paikka-

kuntien nrenestyksellisesti

vaalivan

vuosi vr"rodelta jatkuvan kaikkien pitii.iiilliisterr yhteiscn kokoorrturrriscn pclinnettii. Onko rnalrdollista. ettii tiillainen ajatr-rs saisi ilmaa siipiensii allc
myris Tyrviiiin voirnakkaassa traclitioitit omairvilssil kulttuuriym pliristössli'l
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Itrrt irtrtort koriir rtttristtrttllvrul rur,steisen peltihiikkyriin. My(ihenrmin selvisi. ettii se oli alkujiurrr ollut T-Forclin
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vrr. 192:l kori,.iota ajan

saatossa oli .lo
nruotoiltu pikkLriscksi kuornrl-autoksi.
Nykyisin puhuisirnrne pickLrpista.
Kun ta.jusin. ettri tarkoitLrs oli ryhtyri

tekerttlilirr rroistu vliltliisi:tli.ilittei:tli lrrr-

toa. aloin kysellii. l(iytyisik(i .jostlin
)It
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vlihiin pareml.ri aihio. Kuukauclen piiristii pilrallcrnrnc tilotiin kuolura-ar.rtolla
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1930 kuorrna-autosta. Runko

oli katkaistu. Py0riit..jotka tuo.ja halLrsi
vieclii takaisin kotiin. olivut vallan eri
luLltostii. Koncpclti .ia korrc olivat paikoillaan. Hytistii ci ollut tictoakirarr.

Tiistii kiiynnistyi pitkiiaikaincrr kc
niilyty(;. Aluksi oli vih.ie. sitte'n kr.ivnti
i.,.,1s::. :.: :

r.- _!-

.":{".-,-}-r
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kyseisessli talossa. kcskustcluja .jl Lrusia vih.jcitii. kiiynte'jii tulkistanrassa

vih.jeiclen plikkanslpitrivvys .iu taas
Lrusia vih.jcitli. Pian oli Varnnralan vihjcct kiiyty.la rclkcnrnre ulottuivat Huit
tisiin. Aetsiiiin. Kiikoisi in. PLrnkalaitLrnrelle. Kan'iuan. Kaalinaun. Mlintsli-

lliiin. Raurnallc .ja tics nrihin. Kaukui-

sirnrnat vih.jcct taisivat olll I-apinlah
clelta .ja Hanrirrasta. LJscin li)ysinrnckin.jonkirr osan. nrLlttu liclii r.rscannin
ernrlc rnitiliin.
Sanranaikaiscsti vlitirlnrc tutr.lstr.lir
"Forrlinrnrc" rakcntccsccn. Mistli sc oli

tchty'l Mittis siitii puuttui'l Hankinrrlc

.jl

kir1o.1a.
,i;tr:, 'x. :

kuvasirn-

"'arastoluetteIoitl
nre rruseoista
l(iytlinrilinrnre

auto.ja.

.iotka kLritcnkin uscinrrritcn olivat hcn-

ilöautoja.
Hinnerjoelta li)ysirlnrc sanranIuiscn
auton. Scr.t oli koonrtut .ja hytin itsc lakentanut vanha. kokerrLrt. silloin .jo
ellikkeeIlli olILrt aLrtopailn pitiijii. Reino
Saarinen. Hlinerr autonsa ulla.ja yrnplilillii viclailirnnrc tavan takaa. Valokuk

Iloiqta.j oulumieltll"''
k qilcilte harc aslqi ille,

:

ohp& hyuö hon'astulc-

:. senne mik6 tahansa!
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Toivo Virtanen

Sotumuisto
Olin nuorukaincn silloin vasta.
ktttt stlrlrrrt lilirtct rttlursslr stri.

- Mi[ tunne rneenk(i nryi)skin rr.ukaan.
rnua sinne kehoita ei kLrkaln l
Vupauclrtoiscrra pesl irr ol in.
Kokr'rrtlicllli sotirttista opitt.

oli vlihiin saatu.
rnuuttui palvelLrksen laatLr.
Sitai. kun

Kartrtlkselle rttrtku.iohti.

Metsiipirtin Lurnisuota kohti.
viakin kertyi koko albunrillinen sanroin
mittapiirustuksia. Sanralla kehittyi vailillemnre tuttavuus .ja siitli ystiivyys.
joka on sittenrmirr jatkunut myös Reinon pojan ja hiinen pelheensii kanssa.
Huittisista sairrnre ostaa osia. .lotka
olivat kunluneet Huittisten VPK:n vanhaan paloautoon. Kun kLrulimrne. ettii

olival peltiisin virttlltstit piriirstl..jossa ei ollut eniiii edes kattoa ja ettii siellli
tte

oli jiiljellii

rnuitaki n osia. aloi mrne etsiii
katotonta vanhaa pajaa. Uskokaa tai rilkää, mutta eliiänii piiiviinåi li)ysimnre
paikan. Isrintrl kertoikin. ettii hiinen
isänsä oli aikoinaan ostanut kyseisen
auton huutokaupasta ja romuttiinut sen
pajassaan. Periiosasta oli tehty periiklir'-

t'i. tttuttu sekin oli rrryyty pois jo ljal
sitten. Parin kilometlin piiiistii, lnetsiis-

tä, löysimme etulokasuoiien riiiippeet.
Pajan pohjaa seuloessiunne lrlysintnte
paljon ruosteisia pikkuosia kuten venttii I in nosti rnia, ventti i lejii. .jopa ntiintiii.
Eräiinä piiiviinii poikkesimnte liihellii
presidentti Rytin kotitaloa olevaan riihe en ja arvatkaa tunteemme, kun ecles-

kaan hinnastoja tieclLrstellen. Vastauksia tr"rlija ennenpitkäri tutuinrmaksi tuli
Snyder's Anticlue Auto Parts Ohiosta.
Paradoksi on siinä. ettii ensin etsii
osiir. joitl ei tunne eikri tunnista jl sitten kun ne tuntee. ei niitä enriä tarvitsekaan. kun ne jo ovat hallussa.
Toinen keräilyn hulluus on siinli.
ettii saatat etsiä jotain osail monta vuotta. kunnes lopulta löydiit sen. Tänriilr
jiilkeen sarnaa osiia liiytyy usearrpi
kappale pienen ajan sisällä.

Kolmas piilre entisöintilran'astuksessil on. ettii sarnoja osia taltioituu
ruseita. Lopulta voisi koota kaksi tai
kolrnekin sanranlaista autoa. Niiin on
kuitenkin tehtaivai. sillii vanhoista osistir
pr.lr.rttr.lu ainu .jotlirt. .ioku sitten suullul
olla mr"rkana jossain toisessii osassai.
Neljäs samaan luokkaan kuuluvii on
se. ettai siinii vuosien kuluessa tulee taltioitua muidenkin autojen nrielenkiintoisia osia. Niinpii meilläkin on.jo kyrnrrenkunta "prqektia", joihin osia ker'ätiiiin.
Viides hr-rlluus on se, ettii yslaiviit,

ty perlikiirri. Kunto oli tosin heikko.

tuttavat ja jopa vieraat alkavat pitiiii
rureitri itseärnme ornituisina. En tiedii-

Toisen jousenkin tilalla oli hirren piitkii, mutta kuitenkin... Siitii syntyi vaihtokauppa. Jouduin siis ostamaan traktolin peliikiirlin,.jonka sitten vaihdoirnme

hauskaa hr-rllur.rttal
Kaikkein suurinrrnat epåiilyt.la kysyrnykset kohdistuvat harrastuksentrne
kalleuteen. Mitii maksaa'l Sanoisin.

haluarnaanrrre.

ettii tiimänkin voi tehdii niin lnonella

Huittisista kotoisin oleva luokanopettaja, Tauno Trjrmii, auttoi paikallistunternuksellaan nreitri suuresti ja

tavalla. On aina valintakysymys. nritä
haluaa lii rnitri siitii on valmis nraksarnaan. Eriis helpottava tekijli on aialla
varioin'rinen. Kun ei ole lahiia. antiia
a jan kulua. Toinen on orniin työn

sätnr.ne

olikin vanhasta paloautosta teh-

häntåi saamrre

k i i ttäai taisraik i n löyclösrii.
Suurena iipunamrne on ollut autoalan elävä tietosanakirja, Mikko Eerilii.
Hänen varastoistaan on myös löytynyt rnonia "aarteita". Uusiakin osia tar-

osLrr-rs. Or.r

don klrtuttrrniseksi. löytyi osoitteitir.
Poikani kirjoittikin viiteentoista paik-

kokemustn. Se on osa

myyntipiiivillä oli rnyyjiä, mutta hinnat

hirvittiviit. Amerikkalaisesta autolehdestä, joita olimrne myris tilanneet tie-

5a :tantafctn lo
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Aiklir ktrlui, vttotlet vicri.
Lernpirllllrn rnun johti tieni.
Jrirvi siellri silrnriiin holrti.
Tykkitie kulki Leningladia kohti.

Koitti vilrdoin aika toinen.
Ityiikkriys. kLrn llkoi rrroirrerr.
Viivvttilerr tierrrnre kulki.
kunnes Vr"roksi sen virrallansa sulki.
Saapui aamu. hiilytyskin tuli
kohta unenrippeet siImistiimrne suIi.
Tuli kiire tultluul ricntriti.

Noisnientii.jo vihollisct kiertiiii.
Jrinrritvs.jo lricrr olsalle rri rr()\(lir.

josko naapurit pensastossir kohtaan.
- Siell l<iisi kiiy ja kranu lentiiii.
kohta vielelleni entiiii.
Paukahduksen k<lhta kuulen.

sirpaleitten ihoani polttavan.jo luulen.
Tuntuu tuskaisclta olo.
su<ljanani on vairr nriittiiiin kolo.
Syrrtyrniipriivrini sc oli rttoirtcrt.
kesiikuun kulrdeskyrrrrrrerrcs loinerr.
Sairaalaan nyt alkoi nratka.

tuli Vuokselasta

hatka.

Joskus tulec r-nuistot nrieleen.
Merr ikiillin syrrtynrripiii vrinllrt i .jotrri
pieleen'/

rr

Kaksikynrmentit yksi vaan.
kun kerran tliyttiili saan.

selviiii. ettai kauppaneuvok-

nrobiIistilliurastus liihtee eri pohjalta kuin eliikepapan tai opiskelijan harrastus. Usein kysytZiiin, myymrneki) tekerlärnme ar-rton ja n.ritii se silloin maksaa'l Miksi rle rryisirnme? Entnte me
ajattele esirn. Ford AA -30:tä rahanii,
vaåln se on tunnetta, rnuistoja, elärriin-

vittiin. mutta mistii niitai saisi'? Tosin

Vartiota tehtiin siel lii.
j icrr ticllri.

oltiin hyökkriii

sen

rneistä.
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Vuoden 1894 Tyrvään Sanornien heinäkuun numerossa oli seufaava
uutinen:

Vieressä oleva on lyhyt ja ytirnekäs
kuvaus merkittävän suuresta tapahtumasta sata vuotta sitten.

Koska rautatien

"Viime kesäkuun 27.

p.

kello 2 j.pp. oli Tyrvään
rautatieasemalle kokoontunut lukuisa ihmisjoukko.
Monet asemaan kuuluvat
rakennukset olivat lipuilla
koristetut. Nyt oli näet juhlallinen hetki tulossa. Karkusta päin odotettiin junaa,
jonka tultua oli määrä kestitä sekä siinä tulevat että
Tyrvään asemalla työskentelevät työmiehet. Joitakuita minuuttia ennen kello 3
j.pp. saapui myös juna, jossa oli piiri-insinööri hra
Reiman ynnä muita henkilöitä, sekä työmiehiä. Tyrvään torvisoittokunta tervehti tulijoita soitolla. Kun
työmiehet olivat ensin purkaneet santavaunut, kutsuttiin he kaikki katettujen
pöytien luo, ja kullekin annettiin suuri nisuleipä ynnä
voita sekä pullollinen olutta. Kahvia tarjottiin myös
samassa tilaisuudessa.
Aterian loputtua nostivat
työmiehet kolme kertaa
hurraten ylös nimismies J.

Selanderin, ynnä poliisikonstaapeli Pohjan ja tehtailija W. Gallenin, niin
kuin juhlan toimeen panneet päähenkilöt. Torvisoittokunta soitti useita
kappaleita, joita kuullessa
aika kului hauskasti. Kaikki tapahtui hyvässä järjestyksessä ilman vähintäkään
häiriötä."

rakentamisella

Tampereelta Poriin nimenomaan Tyrvään kaulta on ollut verrattoman suuli
merkitys nykyisen Vammalan ja sen

lähiympäristön kehittymiselle, lienee
paikallaan palauttaa mieliin joitakin
pääkohtia radan rakentamisen värikkäästä historiasta.

Jo J.V. Snellmanin suunnitelma
maalnrle tulevaksi rautatieverkoksi
käsitti radan, joka oli aiottu johdettavaksi Poriin joltakin sopivalta kohdalta
tulevaa Hämeenlinnan ja Tampereen
välistä rautatietä. l 860-luvulla tutkittiin ratasuunta Tampereelta Viljakkalan kautta Poriin. Aina vuodesta 1872
lähtien oli kysymys tämän rautatien ra-

kentamisesta ollut kaikilla valtiopäivillä tehtyjen ehdotusten johdosta pohdinnan alaisena. Tämä suunnitelma oli
saanut myös säätyjen myötätuntoi suut-

ta

osakseen. Pienenä kuriositeettina
rnainittakoon, että meillä oli neljään
säätyyn. aatelis-. pappis-. polvaris- ja
talonpoikaissäätyyn jaettu valtiopäiviijärjestelmä. joka rnuutettiin vuonna
I

906 annetul la valtiopäivåijärjestyksel-

lii yksikarnariseksi eduskunnaksi.
Ra(ahanke oli kuitenkin aina saanul

väistyä rnuiden laajasuuntaisempien
ratahankkeiden tieltä. Vuoteen 1878
saakka Tarnpereen-Porin lata oli ajateltu johdettavaksi Tampereelta Viljakkalaan, mikä suunnitelma oli yhteydessä siihen, että pohdittiin ladan rakentamista Viljakkalasta sekä Poriin
että toinen haarn pohjoiseen Pohjanmaan rannikkosendun kautta. Jos tämä
hanke olisi toteutunut. olisi mielenkiintoista tietää. millainen paikkakunta

olisi riinäin Viljakkulu. r'uurarien

l.is-

teysasema.

Kun såiiidyt vuoden 1878 valtiopåii-

villä päättivät Vaasan radan rakennettavaksi Näsijärven itäpuolitse Haaparnäen kar.rtta, raukesi tämä Viljakkalan
radan suunnitelma tähän, onneksi Tyrvään seudulle.

Viljakkalan suunnan pudottua pois
rakentamissuunnitelrnasta nousi suuntavaihtoehdoiksi kaksi mnnter vakavasti otettua ratasuuntaa. Erään vuoden
I 882 valtiopäivillä tehdyn anomusehdotuksen johdosta puolsivat näille val-

Rs,orano

tiopäiville kokoontuneet

säiidyt
1.800.000 markan snuruisen apurahan
myöntämistä rautatien rakentamiseksi
yksityisten toimesta Loimaalta tai joltakin muulta Loimaan liihellä sijaitsevalta kohdalta Poriin. Tämä päätös saa-

vutti myös hallituksen hyväksyrrisen.
Tätä ratasuuntaan perusteltiin sillä, ettii
Loimi- ja Kokernäenjoen laaksoja pitkin rakennettava rata tulisi kulkemaan
seudun läpi, joka oli maamrne tiheirrmin asuttuja ja olisi sanottu rata ollut

myös alkuna lounaiselle err.räradalle.
jota jatkettaisiin Kristiinankaupunkiin
ja sielta edelleen sopivalle kohdalle

Vaasan rataa. Väläytettiinpä rryös
suunnitelmaa rakentaa Loimaalta yhdysrata Riihirnåielle.

Kun apuraha osoittautui kuitenkin
riittärnättömäksi, tehtiin seuraaville
vuoden 188-5 valtiopäiville jiilleen ehdotus, jonka mukaan apurahaa olisi lisättävä taikka rautatie rakennettava
U{alasta Poriin. Tämä ratasuunta oli.jo
aikaisernrnin tutkittukin. Tämän Urjalan suunnan puolesta puhui niikökohta.

että tällä radalla tahdottin helpottal
Porin kaupungin kilpailua liihinnii Turun kanssa sisärnaan tuonnistil.jil viennistä. Urjala-Pori-radan puolesta puhui
myös se seikka, että rata tulisi kulkemaan. kuten perusleluissa rrrainittiin.
Punkalaiturnen ja Huittisten viikirikkaitten seutujen kautta.
Valtiopäivien rautatievaliokunta antoi kuitenkin selluisen luusunnon. ettci
se voinut puoltaa hanketta, mikrili lata
rakennettaisiin valtion laskuun. Sen sijaan valiokunnalla ei ollut mitiiiin sitii
vastaan. että se rahoitettaisiin yksityi-

sillä varoilla. Valiokunta

kLritenkin
lausui, ettiijos radan rakentamisen pliiipaino pantaisiin sisiimaart laajenrntan
liikenteen vaatinruksille. rata tulisi lakentair Tunrpeleeltir Poliin.

Monien vaiheitten .yiilkeen hallitus
asetti kon.ritean tekenriilin ehdotuksen
ratasuunnaksi Poriin. Kornitea ehdotti
viidellii kahta åiaintai vårstaiin radan rakentarnistii Urjalan kautta Poriin.
Koska Urjalan suuutil oli.io tutkittu.
saivat kaksi komiteassa ollutta tampes.i iisentä ai kaan piiiitöksen. ettii y ksityisi I lä vuloi I la tutkittaisi i n rltrsr.lr-rnta Tanrpereelta Kokerliienjoen laaksoa
pitkin Tyrvään ja Kauvatsan kautta.

rel ai

Syntyi kova mittelij niiitten

Snrto-rr[o, luu[u

rata-
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suuntien kannattajien kesken. Taistelun voitti meidän onneksemme Tyrvään kautta kulkeva suunta. Rajoitetun
palstatilan vuoksi en voi kertoa niistä
sinänsä varsin asiallisista perusteluista, joita kaikkien ratasuuntien kannattajien taholta esitettiin.
Pelkän rautatien rakentamisella ei
tietenkään voitu aloittaa.junaliikennettä. Oli lisäksi rakennettava suuri määrä
erilaisia rakennuksia ja rakennelmia jo-

kaiselle rautatieasemalle. Todettakoon,
että "Suomen Tie- ja vesirakennusten
Ylihallituksen armollisella päätöksellä" tehdyn yksityiskohtaisen rakennusohjelman mukaan rakennettiin Tyrvään
asemalle l7 erilaisla rakennLrsta ja rakennelmaa. Muistamani mukaan kaikki närnä vanhat rakennukset olivat vielä 1930-luvun lopulla käytössä.
Rautatien rakentamispäätöksessä
mainittiin ainoastaan kaksi paikkakuntaa Tampereen ja Porin välilllii, Tyrvää
ja Kauvatsa. Tästä voitaneen päätellä,

että Tyrvää

oli jo tuolloin

tllnnettu

paikkakunta Helsingissäkin.
Lienee paikallaan aivan muutamalla
sanalla pintapuolisesti kuvata sitä Tyr-

vään Kirkonkylää, Marttilaa, jonka
tuntumaan rautatie rakennettiin. Tästä
Marttilan kylästä muodostui vähän

myöhemmin Vammalan kauppala ja
sittemmin kaupunki.
Tyrvään keskus Marttilzr alkoi viime
vuosisadan lopulla esittää tavallaan
ikään kuin itsenäistai roolia, jonka etuna oli Vammaskosken yli johtava silta,
joka hyvin laajalla alueella oli ainoa
Kokemäenjoen vesistön ylittaivai kiin-

teä ylirnenopaikka. Uusi rautatie ja
tämä vesistön

yli menevii silta tekivät

Marttilasta todella tärkeän risteys- ja
myös kauppapaikan. Elinkeinovapauden tultua Tyrväässii syntyi myös kaupallista ja teollista vireää toirnintaa.

Marttilaan ilmestyi erilaisia kauppapuoteja, käsityöverstaita ja pieniä teollisuuslaitoksia, jotka vetivät asiakkaita
puoleensa myös oman paikkakunnan

dun elinkeinoelämälle. kun tiediirnrle.
että pitkälle sotien jiilkeiseen aikaan
saakka lautatiekuljetr.rkset olivat
maantieliikenteen ja -kulkuneuvojen

ulkopuolelta. MalLlilaan asettui asumaan lääkäreitä ja virkamiehiä. Siellä

kehittymättömyyden

oli myös seudun ainoa apteekki. Mart-

Rautatie avasi myös tyrvääläisille ja
naapurikuntalaisille oivan rnahdollisnuden matkustaa asioilleen Poriin ja

tilasta eli Vammalasta, jolla nimellä
kirkonkylää myös kutsuttiin, muodostui kauppalamainen yhdyskunta, joka
vähän myöhemmin sai kauppalanoikeudet.

vuoksi aivan
avainasemassa kuljetuskysymyksissii.

Tampereelle.

Kauanko matkustajan

piti

istrra ju-

nan puupenkillii sata vuotta sitten rnal-

Tiissä yhteydessä haluan mainita
myös Tyrvään Yhteiskoulun perustamisen vuonna 1904. Tämä koulu oli
toiseksi vanhin maalaisoppikoulu Satakunnassa ja maakunnan vanhin yliopistoon johtava maalaiskunnassa sijaitseva opinahjo. Käydessäni vuosina
1940-48 Tyrvään Yhteiskoulua muistan, mikä suuri merkitys rautatiellä oli
naapurikuntien yhteiskoulLrlaisille.
Monet kävivät päivittäin koulua Vammalassa junalla, jonka aikataulut oli
sovitettu palvelemaan juuri heitä. Juna
toi aamuisin oppilaita Tampereen
suunnasta Suoniemeltä, Nohkuasta,
Karkusta ja Heinoosta sekä Porin
suunnasta Kauvatsalta, Aetsästä ja Kiikasta. Tämäkin osaltaan todistaa rautatien suuresta merkitykseståi lähiseudr"rn

asukkaille.

Rautatie vahvisti

merkittävaisti

Vammalan asemaa, joka ei ennestäänkään ollut suinkaan heikko keskisessä
Satakunnassa, vaan päinvastoin hyvinkin vahva. Voidaanpa sanoa, että Vammala saavutti jo varhain ennen radan
rakentamista johtavan aseman seutukunnassa, mitä esimerkiksi Tyrviiän
rovastikunnan ja Tyrvään kihlakunnan
perustaminenkin osoittaa.
Rautatien rakentaminen merkitsi
varsin suurta piristysruisketta myöhemminkin paikkakunnan ja lähiseu-

i{I

katessaan Tyrväåin asemalta Tarnpereelle? Ei kovin kanan, sillii vuoden

1895 juna-aikataulun mukaan juna
kulki tätä väliä kaksi tuntia l3 minuuttia. Aamulla Tyrväästä lähtevä niin sanottu sekajuna, jossa oli sekåi matkustaja- että taverravaunuja, pysiihtyi vieIii
193O-luvulla Tyrvään ja Heinoon välillä rnuutarnan kerran, ensimmiiisen
Käen pysäkillä Kallialassa. Juna otti
pysäkkien ja asemien laitureilta rlaitotonkkiaja vei ne Tampereelle rneijereihin. Illalla Tampereelta lähtevii juna
palautti samat tonkat tyhjinä samoille
laitureille.
Asemanmäen. Nälkälän. ihmisille
rautertieasema oli låihes oma maailman-

Siellä sentään näki ja koki monenlaista uutta. Muistan. n.riten vielii kolser.

rnekymrnentiiluvulla Asemiinrnäen
rriehet kokoontuivat iltaisin aseuralle
"päästiimäiin kyrnpin .junat". Asemalla
näet kohtasivat illalla kello kymrrenen
maisser Porista ja Tarnpereelta tuleva
henkilöjuna kurnmankin seistessii asemalla kyrnmenisen minuuttia. Miehet
seisoivat siinä asemalaiturilla, platfbrmr.rlla, ympyrässä katselernassa nraailmaa.ja keskustelemassa maailman me-

noon liittyvistä asioista. Kr.rn junat oli-

vat viheltåineet liihtijrnelkin .ja liihteneet hiljakseen puuskuttaen asemalta.

jokainen liihti viihin äiinin yöpuulle.
Meille mrien pikkr,rpo.jille asema
kaikkine tapahturnineen oli aivan ilrrneellinen nraailrna. Siellii sentriiin ta-

pahtui yhtii ja toista rnielenkiintoista.
Asema tariosi jr-rnineen rneille pieniii

mahdollisuuksia jopa viihiiiseen rahantienestiinkin.
Henkilökohtaisesti entisenii tyrviiiiläisenii olen iloinen. että taistelu rata-

suunn:rslir latkesi Tylvlilin suurtnart
eduksi. N,Iikäli kilpailussa rrrukanii ollut muu suunta olisi voittanut, olen tiiysin varma. ettei Vammala olisi tiiniiiin
läheskäiin nykyisenkaltainen. kehitty-

nyt

ja

edelleen kehittyvii kaupunki.

Nostakaamme kiitollisina hattuatnme
kahdelle kauaskatseiselle vaikutta.ialle.
T..".1{:

I

jotka komiteassa vähemnristöön .jiilineinä saivat sitkeydelliiän aikaan sen.
että radan nykyinen suunta tutkittiin ja

R
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vähåin myöhemnrin

rakennettiin. tr
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ja koristepensaat.

Kun tärniin jiiwen
toiselta puolelta oli peilityyni, nrikymii
oli kaunis ja leppoisa kesiiisessii loistossaan.

'å

})irlasinrrne Halilrran. .iossa oli
haltarrshetki pienessä plnrntoI-|./ lan kirkossa. Meitrl kurltt,li sinuc
6 linja-autoll ista entisiä pitä.iiilaiisiai. Ei-

vät he kuitenkaan kaikki liiheskiiiin
mahtuneet kirkkoon. Oman entisen
Uudenkirkon poika Reino Tillanen piti

gllt

puheen, lauloimme, urkuja ei ollut.
rnutta eipä tuo haitannut. Tillanen on

Helsingin Johanneksen kirkon khra.
Tutut tapasivat toisiaan kirkkopihalla.
Seuraava päivä

oli sunnuntai trrpasirn-

me kirkon sankarihaudoilla. Tapasin
Ilnutlcuuct uunlurstct

llulikstu.

Kotiseutumetlcu
Uudellekirkolle
lrja Kuusinen

70,-72, 5, 1gg4

veljeni. Hiin oli helsinkiläisen seurassår
ja joutunut tosi kr.rivaan hotelliin Tarasovoon. kun vettä ei tullut. ja vesstrja ei
ollut. Eivät he olleet tyytyviiisiä ja heidän olikin illalla siirretty Kiikösenpiiiihiin, josta oli löytynyt hyvii hotelli.
Inolaiset kävivät nyt Vostokiin palattuaatn kotipaikkojaan katsorr.rassa ja olivat liikuttuneita tullessaan takaisin. Se
on ihmeellistä tuo synnyinseudun vetovoirna. Heillä oli silloin, 1939, paljon
ikiivärrpi lähtö kuin rneillii, kun asuivat vastapiiätä naapurin linnoituksia.

Aamulla silloin alkoi

tykkiruli

Kronstadista.la Yhin nriieltii ilrr.ran va-

roitustl. Matkutrrverini

nairptrrin

oli aamLraskareissa pihalla, kun

r'.lnta on sotilasaluetta. Lauantaiaamul-

emäntai

11,,,,1il;i,';

la liihdettiin retkeilemään pitkin pitäjiiä. Ensin Halilaan katsomaan parålnto-

tykin arnmus osui navettaan. lehmiitkin
lenteli ilmaan. Emäntii haki tuvasta pa-

lähdin kotoa. Linja-auto laihrijo klo 6
Tampereelta. Ilma oli kolea, liimpöä

olijiiljellä monista rakennuk-

riviikkoisen vauvansa ja liihti sLrinpiiin

sista ns. uusi Halila ja myöskin vesitor-

pakoon. Låihes viikon kestiineellii.juna-

J Judelllkirkolla
i.*l'"l, ;'il rlilllil

U

on entinen venii-

oli vain 8 astetta.ja sataa tihuutti. Vasta
Viipurissa oli por-rta. Markan kerjiiläiset olivat siellii rnyöskin paikalla. Miliisi ajoi niitä äreänii pois. multir rrsilnsa osaavina he tulivat hetken kuluttua

laa, jossa

ni, kirkko,

pesuler

ja saihköralo. Nehiin

oli tiilistä muurattu, eiviit ole palaneet
sodan aikana. Uusi-Halila oli tupiparantolana myöskin venäläisillii.

Potilaita oli kuulemrna 350 hoidos-

rnatkalla nuori iiiti joutLri kiiyttiimliän
vililtteel päältään lilpsen tilrpeisiin.
Poh.janmaalle piiiistyiiiin oli aiidillai
enää pelkkii talvitakki ylliiiin. Oli niirai
tarinoita monenlaisia. kullakin onran-

takaisin.

sa. Parantolan pikkukirkko on kokenut

sa, syviit jäljet oli jiiiinyt evakoiden

Votkakauppiaita ei niikynyt ja nruutenkin kaupunki niiytti siistimmältä
kuin toissavuonna käydessäntme. Jatkoimrne matkaa Somrnen, Siiiniön,
Sur.nman. Kaukjiir-ven. Uudenkirkon

uskonnon muutoksen useanrman ker-

rnieleen niiistii a.joista.

ran, on nyt kr.kat. Välillä kirkko oli
kauppaliikkeenä. Nyt ovat sipulitornit
kirkkaana. Me saimme lauantai-iltana

kirkonkylän ja Vanrntelsuun kautta
Inon Vostok-hotelliin. Siellä rrreitä
oclotti ruoka, joka olikin ihan hyvää, ei
mitiiän outoja rnakuja. Hotelli oli muu-

tenkin heikäläisittäin tasokas.

kkunat tosin olisi kaivannut pesijää. Vuoteet olivat usiulliset jrr siistit. Illalla kävelimrne (ihnan lupaa)
n. 200 rn Suornenlahden rantaan. Meri
oli tyyni. tuivas pilvetön. rnirinin-git

keinuttivat hiljaa vihreäii leväii. Voi
szlastunut meli! Näkymii oli kuitenkin
kaunis. 'Uni tuli nrakeena entisessii kotipitä.jässä. Vleidän matkassamme oli
rnonia entisiä inolaisia sekä kaukjärvi-

läisiä. Inoon ei ole päässyt iaillisesti
ennenkuin ihan viirne aikoina. Inon
2,1

euraavana piiiviinii oli sitten nratka kirkolle viettlir.nåiiin -50-vuo-

tisnruistohetkeä sankarihaudoil-

pitäii kirkossa hartaushetken.

le. Siellii on 200 rniestii haudattu pallo-

Parantolan ympär'istö oli siistitty sitten viirne käyntimme jälkeen ja muita-

kenttänii olleen alueert rlultaan. Alr-reen keskellåi on nyt Ur.rtenakirkkona

kin edistyksen merkkejä näkyi. Kesän
rehevii vehreys peitti ympäristön. Liihdirnme Kaukjärvellä käymään. Siellii
oli ennen sotia Suomen tykistöleiri.
Nimi johtui siitä, kun sotilaat poistuivat junasta Perkjeirven asemalla. Nytkin alue oli sotilaskäytössä, varikko-

seuriin

alueena.

Kaukjärvi on l0 km pitkä kapeajär-

vi, levein kohta

I

km hyvin syvässä
laaksossa. Maantie kulkee harjun lakea
myöten. Toisella puolella laajat peltoaukeat. Myöskin setaini talo oli sillä
alueella. Tavalliseen tapaan kotipaikkoja osoittivat nnnien rauniot, kivijalat

ja venliläisten yhteistyönåi suuri

valkea risti sekii kivipaasi. on ntyiis

kukkaistutuksia. Veniiliiinen

soittcl-

kunta esitti Kothenin hyrrnin. lauloinrme virren, rovasti Tillanen puhui kau-

niisti koettelemuksista. jotka JLrntalan
avulla on kestetty. Paikalliset veniiliiiset naislaulajat esittiviit laulu ja. Seurasi Alpo Kakon puhe ja yhteisseppeleen
lasku. Sen jälkeen yksityiset laskivat
seppeleensä. Kulttur.rritalolla seurasi
klo 1.5 yhteinen juhlatiluisuus suornulaisten sekä paikallisten ohjehralla.
Yhteinen toivoutus

oli. ettei

enriri

koskaan sota koettelisi niiitii seutu ja. iJ
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Teksti ja kuvat. Marta Mustalahti

Kotimuisem&
IIiruut nuilsenuuti.
Pieni rxu suurlu lct ilcorttttsttttL ltt.
Susttunukt - se nini ort surnulkt tuLltt.itL lctuilt<Litu'tr-.
Se kerlrxt rtrcturceslä.itt lulet,<tsltr. I{tuuut sillen
eläneistä. tästä lttiit'tisLä.jtr siittä on rttLlös hilr'ticrt
rtrtt'i.sltr.s. ,Iu ninä rilen ostr siilä.
Il e nt1 us sulurpt iltien /ccl7rr.s.sc.
Siinä.jrxiltrtssrt.ioku rut uurusLrurrrI rrut'u/c.siitt trsti,
ralcentunttl. ttturilttutttril. Itglt,ärt11t.ju lu n'i<Lttttrtl. ttiirt
lrcru1 en t, ai nk iI k t /crr in /ci u i.s il I ä p eII o illalc i n.
Se orr rr.s/cr;rtrtl -jtr loit,ortttl. tiilu4lt ltrtulleet -itt
stxktl. sut,el .itt lult,el .itr lceciiilLen Loiton.
Sulrxilcirt se ()t7 s(t(tt7td ltrn'jultt.
'l'rislen rr.srrin.siirrl rx,ttl rirtlrtttudllu - loistan läti\ä
sqrienunäIlä. 'I'AäUA rnt ntqös nrinrrn nudsenuui.
S.r7lc.s.r1n rii p ui se t, t /co.s/ce/ r.s r ut I ääil ä kihell ti.
On laluen lcyln4lys luuilcien keskellä.
Jlutlrr ttiitlert qli uneksii<t riilcee.ju kuulee.io lcetäärt
.jtt toiwn -.iu lirututiluulutt...
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lunee tt.i <r lxuurcude n.

,lu sillert tnt lutts erl<,.s.sr? sut,iöillen lwno.itt 1täit'ien
lcirlclcuus!,1 u siellä.iosltrlcin, ntenn<'illen t,urnien
uuilrcilku t,oi nälulä.iu lcuullu niin pulitnt.
I'uljort sclkdsttr,.irilctt LLro 1täiuiirt kiiltilisuutltr.itt
Iäntpöii -.itt t,ttintitr.
,Ju htilutt huxlu silä trtrlös trudll<'.
,Irskilcin lxuilcrttr t,ti lcuulkL luu'iunlcelk tn lcikftdulcsel - ttti heinälcuurt lrclle<uurtttsstt t,iikutleen l..:.tnttt t trt ti tine n - .i u lc ui t, t ntt, i tt I i tt tu t r t ilt d uk se n. ..
,Iu Lult,isel äiinel - reen.iukslen rrLlitttLrt.itt pulclxslcuukum ilnuut lcirlckuuden...
Tui eh k x irc t lce n hi Ii ui srr rrrl<,.s.srr se i n äk ell r m nrr /c.srr/rrlc.s<,rr, lcwt pesänlol.slee.s.sc pi<'rti nulcultti istirt ttti

tiklin sqliin...

'I'änti nrcnntlt ort.iuuri siksi ihnteellislä. ellä.iuuri
sieltii ort.iuurlunrrt se, nislä kxlellisuus.iu urkipäit ä edelleenlcin suu t,oirtttttt.iulcott ilr xr.j tt I ttsttltt ti ttt t
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.]'Iinurt Suorn<,rri.

is g 11 L I ä.

]linun lcotitti.

I irur rt tttui se tnr ut i.
'läl ä ilr xt kiltl oisitt.i<ilctt<r trtrLiderr /cror.s.str.7r t srtt xlrr
kuikkiert ukil lutille sunutl I rtttk'trrLLks<'1.
I{ii I olll.s rr rr.s t äs I ä k u i lrc.s I tr rr o rr.scc p äil\ I i n un äi.se/c.s i.
I si<'tt.itt r,.si-1.sit,rr l4i)tr sirttttrl lu kä<l<,ttiilllti !
I t npu .se.irr I /crrl.si ttti tt rut .i tr I ule r ie tt k i tr s uk u pr tl t, i<, rt
lcriulalkt.
'l\tlc tutts ltilri!
'l'ule ,lrntlut Icgrtlliläl .iu kuusi!
'l\ut,loulun Sunonuut lrtortrr ikt.itt tuilo.j(t (uln(r sen
lu,ijtts L rrtt lcuiklciulkt.iolctri.sen kqtsen.ir t rrilcrri.serr
sihnislä!
J

,

rlll.s.sr? o le nt n rc lc i t t.
)'/t.sirrrii.s.ryrTrle.s.sri. .srrirrrrrrle.s.sru lgölxdkulkr
ruulutssu lälrcis I e tt I ur nu t.
,l oulrm Sunonur /crrrrftrrr lcuilcille !
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Nuorten elinoloien par ctnt antine n .j u lc e hi t t ätninen ()n nlLLSsLtt .qlui
merkiL Lciu a ntp aän r r x t liin u alt ukunnullis e s s ct
.i a p

Pertti Parkkrnen

Är/orten

ailcalli.se.s.sn nuoris o-

työssä. Tantin nterkitytrcsen lco.sutut tuloksena
hti e ne ntntän lc oh rle nne taan uoitttctuuro.i tt tTLLot'te n e kintiln t ilonne t t ct
lcohot Lctu cran Lointin-

tAöpu1u
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on ylcsi

tcton.
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Tiirniin kehitykscn yksr osa on nuortcn työplilt()itttirttu..joka viirtte vuosina on valittu Llseanrnran kunnan nuclrisoty(rn keinovalikclinraan. E,ri puolilla
Suonrea tiillii hetkellii on noin l-50 nuo-

ria työl
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Vammalan
nuorten työpaju
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Vanrrnalan kaupun-uirrvaltuusto teki
pliiitiikserr nu()r'tcll tyiiPlrjrrtoirttirtrtrrt

lloittarrisesta vuoclen 199:l talousarviokokoukscssa nry(intiinriillii ml,iitni-
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Iahan toinrintaan.
Nurlrten työpa.lan toinr i nta Vanrrnalassa alkoi elokuun alussa. Tyiipaja on

lrlrlIirrrrolIisesti klrtrptrnr:irt nt.rorisotoinren alaistr.r toimintaa. Pa.lalla on työssii
kaksi ohjaajaa 1a I0 uuortir. Nuorten
tyiipaja toinrii entisellil rnaidontarkastanrol la Lapinriienkadulla.
Nuorten tyitpaja antaa tyiitt(lnriille

't{*

'l'yölttt

l
jut ttuoraI lekedit

n
I

ilrr rrlc.sr,.sl rr c ri

k

i

sit

t

nl

e I

u

II

iI

iii I ä.

1,ri
au. {,,

*

nuurcllc 6 kk:n pituisen tyiipaikan ja
katkaisee nitin ty0ttiinryysputkcrr. Ty(ipaja toiniii kasvattajana.ja tyi)eliintiiiin
valrtterttavana paikkana. Nuorten kannustaminen. opettamincn on ty(ipajan

tiirkeii telrtiivii.

Nuolten ty(tpiua tekee tilauksesta

kaupungin eli hallintokunnille.
yrityksille -ja yksityisille. Työpaja tar-

tiiitii

joaa rnrrr. seulaavia palveluja: siivousapua, pihan .ja puutarhan hoitottiitai.
kul.lettrksiu .ju nruuttojlr. rerrrorrtti- .ju
nraalaustijitr.i. erilaisia pLlLlsepiin töitii.
metal Iittiitii. pieniii auton kunnostuksia
ja pienkoneiden koljausta.
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lctLuu gliopiston uanhimntista rokennuksistu on C.P. Htillströmin laueeratts utLodelta 7795.
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Turun
Alcutemiu uloitti
suomeluis en siuistyks en
Kansojen sivistystä on usein arvosteltu sen mukaan, kuinka paljon niillä
on yliopistoja ja yliopistosivistyksen
saaneita kansalaisia. Meidän maassamme on ensimmäinen yliopisto ollut
toiminnassa jo 353 vuotter ja sen jälkeen on perustettu useita yliopistoja.
Ruotsin valtakunnassa oli
1600-

jo

luvun alussa kaksi yliopistoa, Upsala

Sveanmaalla ja Tartto Liivinmazrllzr.
Meidän maatamrne pidettiin takapajuisena ja sivistymättömänä metsärnaana,
jossa nuoret ja vanhat miehet istuivat
savupirteissä ja polttivat kessua. eivättekemiiåin

kä edes avantoa pystyneet

kalastusta val'ten. Tästä huolirnatta tai
kenties juuri tämiin vuoksi valtakun-

nan kolmas yliopisto perustettiinkin
Suomeen, Suomen Turkuun Aurajoen

rannalle kesken 30-vuotisen

sodan

linta osui Turun tuomiokirkon välittömässä läheisyydessä oleviin rakennuksiin. Vanhin rakennus oli kaksikerroksinen kivitalo, jossa oli jäykkä paanukatto. Rakennus sijaitsi itiilänsi-suuntaisesti tuorniokirkon kaakkoispuolella.

Suomi oli Ruotsin valtakunnassa
tärkeässä asemassa. Tulevan akatemian tehtävänä nähtiin kehittää hoitamat-

ja

huomioimatta jäänyttä, vajavaisesti sivistynyttä, mlltta lupaavan ja
tärkeän valtakunnan osaa.
Yliopisto aloitti toimintansa Turun
akatemian nirnellä. Se perustettiin
"Kreivin aikaan" v. 1640. Ruotsia halI itsi kunin-satar Kristiinan holhoojahallitus. Suomea kenraalikuvernööri Pietari Braahe ja Turun hiippakunnan
piispa lsirack Rothovius.
ta

melskettä ja rasituksia.

Huomattava ruotsalainen kirkonja prof'essori Johannes Rudbeckius oli hävinnyt Upsalan arkki-

mies

piispan

ja

Ennennäkemätöntä

juhlaa

yliopiston varakanslerin

vaalin. Hän ryhtyi innokkaasti yhdessä

Suomen kenraalikuvernöörin Pietari
Braahen kanssa ajamaan akatemian
perustamista Suomeen.

Pietari Braahen tehtäviin kuului
(1639) akatemian sijoituspaikaksi soveltuvien rakennusten katselmus. Va-
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Akatemian vihkiäiset olivat edessä.
Piispa Rothovius kutsui Suomen suuri-

:\
'\J

saarnattilman tekstistii Ps. I 06:48:
"Kiitetty Herra Israelin Jurnala. iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja kaikki
kansa sanokoon: Amen. Hallelujal"
Akatemian perustaminen oli niin suuri
Jumalan hyvii teko, ettei sellaista ole
sitten maailman luomisen Suonrelle
sattunut.

Mahtipontisen suurellisiin vihkiiiis-

juhliin

kur"rlui juhlakulkue sekii juhla-

ja -rnusiikit yliopistotalossa
juhlajumalanpalveluksien lisiiksi.
Kulkuelta veti kolme trurrrpetiusoitt.qaa ja rummunlyöjiiii, .iotka iloisella
soitollaan ilmoittivat kulkueen saapupr-rheet

rnisesta. Kulkueeseen kuuluivat piispa

Rothovius, prof'essorit, rovastit. kirkkoherrat. hovioikeuden asessorit. Turun linnanpäällikkö, krLrLrnuvouti, kouIurnesturil. porrrresturit. sitten struret
porvarit, heidän kanssaan ylioppilaat.ja
lopLrksi kaikki muut. Linnassa ammuttiin tykeillåi. Linnalta ratsain tuleva tuhannen miehen ratsuviikijoukko antoi

kulkueelle lisiiil juhlallisuutta ja kaupunkilaisille korneaa katseltavaa.
Kaikki suosi vihkiäisiii keskiviikko-

ruhtinaskunnan, Ahvenanmaan ja Poh-

na 15. heinäkuLrta 1640. Aurinko

janmaan rovasteja

rotti täysillä, tuuli oli rnyötiiinen ja sopivan voimakas tuorlaan laivat linnal-

ja

kirkkoherroja

saapumaan vihkiäistilaisuuteen. Samanaikaisesti piti kaikissa kirkoissa
pidettämän juhlajumalanpalvelus ja

po-

jolle sotaviiki asettui, oli sekin riittävän laaja. Kaiku vasta kaupunkiin. Tori,

27

ja torvien mahtaviin
ääniin. meteliä oli kuin sodassa konsa-

tasi laukauksiin

jastosta, joka

naan.

oppilasrakennuksen saleihin, säilyi
vain vähän: se aineisto, .joka.juuri silloin oli lainassa. Tuli tuhosi kir.iastosta

Ihmisten paljous oli sanoinkuvaamaton. Ikä, sukupuoli tai terveydentila
ei ollut pidritlrinyt ketään suapurnasta.
Kadut täyttyivät ihrnismassoista, kat-

selijat tungeksivat ikkunoissa, katot
taipuivat ihmisten painosta. Vaivoin
kulkue pääsi perille ihmismassojen seASSA.

Toiset arvelivat jo eläneensä kylliksi. kun olivat Turussa saaneet nähdä

kaiken muun. Niin myös tuhoutui yliopiston raha- ja mitalikabinerti, fysiikan ja kemian välineistö, kasvihuone,
kirjapaino ja apteekki. Turun arkisto jar
itse akatemiatalo sekä tähtitorni säilyivät m i ltei vahingoittumattomina.
Tämä palo ei säästänyt Tuomiokirk-

tällaista.

Maailman

esineistön lähes kokonaan. Palossa
säästyneet on koottu Tuomiokirkon

50:s yliopisto

etelälehterillä

olevaan

kirkkomuseoon.Tuomiokirkon huippu

Akatemia aloitti toimintansa. Kuulu

ei nytkään säästynyt, vaan paloi porok-

hakkapeliittain päällikkö Sålhandske
lahjoitti sille Tanskasta sotasaaliina
saamansa kirjaston, jossa oli alun kol-

si. Kirkkosalista löytyy konkreettisia
todisteita suurpalosta. Sen sisällä on

mattasataa nidettä.

jälj iltä.
Siinä liekkimeressä tuhoutui torneinensa myös Turun vanha tuomiokirkko, joka sijaitsi Koroisissa, jonkin matkaa ylempänä, myös Aurajoen rannalla. Sarnassa rytäkässä tuhoutuivat hoviräätti, raastupa ja Aurajoen ylittäva

AlkLr oli vaatimatonta. Ylioppilaita
ensimmäisenä vuonna 44. heistä
vain kahdeksan syntyperäistä suoma-

laista. Toisena vuonna oppilasmäärä
kohosi kahteensataan. Sen jälkeen aina
1670-luvulle asti vuosittain oli noin 60
ylioppilasta.
Turun akatemia perustettiin osapuilleen 50. "oikeana" yliopistona maailmassa. Vanhin tunnetuista yliopistoista on Italian Bolognassa, Theodius
Suuren 2. toukokuuta vuonna 423 perustama.

Tilipalo siirsi
akatemian Helsinkiin
Tulipalot ovat olleet rnerkittäviä Tururn akatemian historiassa. Itse Turun
kaupunkihan on olemassaolonsa aikana kokenut monia kovia kohtaloita: sotien aikaiset ryöstöt ja rnyös tulipalot
ovat l4 kertaa verottaneet Turun kaupunkia.

Ukonilmassa I8. päivänä syyskuuta
1738 salama iski Turun tuomiokirkon
huippuun, joka syttyi tuleen ja romahti
akatemian kirjastotalon katolle. Kirjastotalon remontin vuoksi kaikki kokoelmat oli siirretty piiåirakennukseen. Arvokas kirjasto säästyi näin tuholta.
Vuonna 1827 syyskuun neljännen
päivän iltana alkoi Turussa suurpalo.
Se levisi yht'äkkiä ympäriinsä, håivitti
lähes 800 taloa (yli 2500 rakennusta)ja
muutti kivirar.rnioksi lähes koko kau-

pungin. Kaupungin l4<\!p>000:sta
asukkaasta I 0<\!p>000 ihnristä jäi kodittornaksi ja puutteenalaiseksi.
Palossa tuhoutuivat kokonaan akatemian tieteelliset kokoelmat: sen kallis
kiryasto ja monet korvaamattomat käsi-

kirjoitukset menneiltä ajoilta. Siitä kir28

K okemuksia eractlt
u

op r oj e k

vieläkin hiiltyneitä puurakenteita tuhoi san paljon

ainoa silta.

Tämän jälkeen rakennettu tuomiokirkkosilta, .joka yhdistää Uudenmaanja Aninkaistenkadut oli vähällä tuhor.rtua talvisodassa. Viholliskoneiden
Turkuun suorittamassa ihnahyökkäyksessä yksi pommi osui siltaan, liivisti
sillan kannen ja projahti "suutarina"
Aurajokeen. Muistoksi siitä jäi karnmottava aukko kulkuväylään. Mitä sitten, jos se olisi räjähtiinyt?
Tuhoisan suurpalon jälkeen kaupungin asemakaava uusittiin täysin.
Kaupunki lunasti kaikki tuhoutuneet
tontit niiden entisiltä omistajilta, jotta

kar,rpunki voitaisiin rakentaa uuden
asemakaavan rnukaan. Paloturvallisuuden vuoksi tontit erotettiin toisistaan l-5 m levyisin pur.rtalhamaa-aluein.
Palon jzilkeen Venäjänrnaan keisari
päzitti, että Akaternia piti Turusta muutettaman Helsin-ein kaLrpunkiin. Näin
rnyös tehtiin. Helsingin yliopiston opett-tshuoneet (luentosalit) avattiin syksyllä 1828. Turkuun jäi kymnaasi (=lu-

kio). Uuden yliopiston nimeksi tuli
Suomen Keisarillinen Yliopisto.
Vuonna 1832 sille valmistui nykyinen
ylioppilastalo.
Turun tuomiokirkon ympäristöii uudelleen rakennettaessa l8l0-1820-luvuilla hävitettiin vanhat kirjastorakennukset. Sarnoin koko tuomiokirkon
ympärysmuuri rakennuksineen. Kirjaston paikalle rakennettiin pääsisiiåinkäynnin monumentaaliportaat. tr

tin

t

ktfi-

ci.

arlc as tus

nrft -

lcalta Kumeruntssa

li

koakaan. vaan aiheutti tähänastisista
paloista suurimmat vahingot, polttaen
kirkon sisustan ja sen kallisarvoisen

oli

ttHuomio,h,

oli muuttanut uuden yli-

pakkasaarnu. Pohlois-Suo

messa 30

ja

Vammalassakin

l5 astetta pakkasta, kun aikai-

l. 1992 liihdimme Helsinki-Vantaan lentoasemalta
sin tiistaiaamuna 24. I

kohti Afiikkaa suorittaaksemme

Suo-

men Leijonien Kamerun-kaivoprojek-

tin

työmaatarkastuksen. Matkaseuranani oli mm. Suomen Lions-liiton

puheenjohtaja Härmän kirkkoherra
Esko Töyli.

Alkanut matka ei ollutkeran mikäiin
normaali työmaakäynti, vaan rnitä moninaisimpia kokernr,rksia - jopa vaarallisiakin - tiiynnä oleva tarkastusrtratka
mustassa. kuumassa Afiikassa.
Noin kyrnrnenen tunnin lentonratkan jälkeen, kun poistuirnme koneesta

Kamerunin suurimr.nan kaupungin
oli edessii ensimmäinen ja tuskainen kokemus.
Olimme yli 50 astetta lärnpimiimrlässii
paikassa kuin låihtiessämme, ja ilman
kosteus taisi olla lähes 100. Heti hiki
Douzrlan lentokentiillzi.

virtasi, vaatteet jämähtivät ihoon kiinni. Oli tuskaista jonottaa hitaasti etenevässä jonossa rnaahantulomuodollisuuksia, joita riitti. Oli rokotus-, kiisitavala-, passi-, viisumi-, maahantulove-

ro- yms. tarkastr-rksia. Tarkastava vir'kaihja oli tai ei ollut paikalla. Olimrre
vähällii jopa joutua jäiimiiein yöksi kentåille, kun se virkailija, .joka vain sai
myydä veromerkkejii, oli .jo liihtenyt
kesken kaiken kotiin. Saimrne kuitenkin lähteä hotelliin, kun jätimrne passit
kentiille. Haimme ne seuraavana piiivänä ja maksoimrne maarhantuloveron.
Se että tällainen jii{estely oli mahdolI

ista.

johtui suuresti vastlanottljiltnnlc.

Suomen kunniakonsr"rlin, diplontaattipassista, jolla näytti olevan r.nonia
muodollisuuksia poistava vaikutus.
Kun olimme kåiyttäneet yhden piii-

vän Kauneunin

piiiikaupun-uissa
Yaoundessa, jossa neuvottelirnme projektistamme energiarni ni steriijn edustajien kanssa, pääsimme jatkarnaan lento-

tnatkaa urakka-alueelle Pohjois-Kameruniin. Tärnri rniltkl olikin sitten rusittlrvuudessaan ja vaarallisuudessaan rnatka, jonkaei soisi toistuvan. Normaalisti
muutarnan tunnin lentornatka. Yaoun-

de-Douala-Ngaoundere-Garoua- Miiroua, pitkittyi yli puolivuorokautiseksi
matkaksi. Välilaskussa Ngaoundereen

Åattttnz,t[tLn

lou[u

t

gg

4

noml,o

-

ll
tumu on rAösf ö!

RaunoLatnen

l'trrttnuiltut Iitllt<'1tttitut,\ iruulkr tu n I e L I u t,esi utt I t tt t
terreg l tii rtoin 1 O.OO0: ll<' I\ il1iois-

1t Lrntlt

I{unrcnur/sstr
joiclen sanottiin olevan "tiillii suunnallu". llrrra ei ollrrt nyl k()stcllll r lurrr rutikuivaa. Joku nratkalaisista kaipasikin
hengityssuojainria. Kolnre pitkiiii pliiviiii.ja yli -500 km isturlista rujusti heittelehtiviissii maastoautossa. Kiinrrnerrpohjat olivat hellinii. kun koko a.jan piti
voirlakkaasti puristaen pitiiai .iostain
kiinni. ettii pysyit joten kuten penkillii
niin. ettii et lyiinyt itseilsi kattoon. seiniiiin tai naapuriin. Useasti nelivetoauto jor.rtui tul'vautumaan kaikkiin liiydettiiviin vaihteisiirr. ettii rnatka olisi

jotenkin edennyt.
Jos edellii rnainitut kokemukset olivut rtratkarr eprirrrielrrisinrpiir. rriirr nrie Iuisaa oli itse matkanrme tarkoituksen
toteuttarrinen, eli kiiydii kylissii talkastar.nassa sinne tehty kaivo, tavata kyliipiiiil I ikkti i a kylåiliii siii sckii kcskustel la
heidiin kanssaan kaivosta. sen veclestii

ja siit:i mitii merkitsee. kult vesi voirikkoutui lentokoneen laskutelineiden
hydrauliikkapumppu. Nesteet levisiviit
kentälle. Onneksi telineet olivat avautuneet ennen rnaakosketusta

niin pal-

jorr. että ne kestivrit korreen

painorr.

Viiltyimme mahalasku-kupelkeikalta.
Mutta siihen kone sitten jiii. Odottelimme yli seitserniin tr.rntia toista konetta.
Aikaa vietimrne joko ahtiiassa lentoasernan salissa, kuuu.rassa ulkona tai tork-

kumalla likkoutnneessa koneessa. Ulkona oli pilkkopimeäii. Olijo yli puolen
yön, ja miltei kaikki matkalaiset nukkuivat rnitii ihmeeIIisimmissii asennoissa koneen penkeillli, kun noin yhden
rnaissa yöllli tuli iikkiherätys. Eriis sikiiliiinen tumma älypiiii meni ja otti ko-

neen puhelirren

ja

kovalla karskilla
nriehen iiiinellä kur"rlutti ranskaksi:
"Huomio, huomio, tiirnii on lyiistö! Kiidet plirin pliiille. r'lhut jl urvo-csirrecl
viereen penkille".
Hätääntyneet päiit nousivat salarnana joka puolelta. pulina alkoi, rrutta
loppui pian. kun seurasi uusi kuulutus:
"Tärnä oli leikkiä". Ernrre tiedä. rniten
leikinlaskrlalle kävi. rxutta en niihnyt

tätä kaapuun verhoutunuttir

rniestä

rnyöhemmin.

Lentomatka jatkui toisella, r'ikkoutuneen tilalle tulleella koneella. Kun
kello kahden maissa yöllä laskeuduirn-

Åorto*oto" luu[u tgg4

rne Marouan kentälle. oli laskeuturnise ssåt

titiis vaaral I i sr"rutta ene rtr rl iin

k uin

lulpeeksi. sillä laskeuturrrirrerr onnistui
vasta kolmannella yrittänrällii. Afrikan

yö on sysipimeii. Kentiillä (ainakaan

daan nostaa puhtaana kaivosta prrrtrpulla suoraan astiaan. cntiscn "narllvetoisen" asernasta, jossa kiiytt(ivoinrana
ovat hikiset. likaiset kiiclet.la viilineenii
likrrise( ntilirs\:l lojur ut niu'ut .iu |U()slu-

neet epiimiiiiriiiset astiat. Totearnus.
.joka tLrli esiin piiiillinrniiisenii. kun pLr-

Marouan) ei ole sellaisia laskeutr"rrnista
ohjaavia valojii kuin esirrerkiksi rneillli Srrorlessl. On vrrirr rrruutunria. eli
korkeudella olevia lamppr"rja. Kun
aloinrrne laskeutua ja odotinrrne jur-rri
koskettavarnme nraata, niin koneen
nroottorit kiiynnistyiviit uudestaiin voimakkaasti .ja kone ohjattiin jyrkiisti
ylös. Vastaanotta.jarrnre kertoivat

huimtne kyliiliiisten kanssa puhtatn
vederr rlelkityksestii ihrrristt'rr tcrvc) delle. oli. ettli kyllii se ynrmiirretiiiin ja

rnyrihernmin. ettii kyllii se Irurjalta
niiytti, kun kone nousi ulvoert melkein

nisteriiin edustajat sanoivatkin. cttii
lreillii on suuli tyii edessii. kun heicliin
on saatava asukkaat ynrrniiltiirniilin.
ettii veden laatu on tiirkeiinrpi kuin sen

pinnasta

jylklisti ylös, lentiijiin

huo-

rrattua. että kiitorata koneen alta oli
loppurnassa. Seurasi laaja kielros ja
uusi laskeutunrisen yritys. Ei onnistr-rnut. Kone oli ohjautumassa viheriölle.
Toinen jyrkkii nousr-r, r-rusi laaja kierros

ja

kolmas laskeutnrninen. Nyt tuli
"osuma" oikealle kiitoradalle ja riittiivän aikaisin. Kirkkoherrakin huokaisi
"Huh. huh! Läheltai piti. Olipa onneksi
hyviihermoinen ja osaava pilotti."
Matkamrne tarkoitus, työrnaatarkastus, oli myiis kova, jopa tuskaisa koker.r.nr s. Aarrnupi meåistii i ltapi rneiiåin aj oa
rnaastoautollei yli 40 asteen kuumuudessa tiettörnien seutu.ien läpi kyliin,

()sutulr). ettli telldlilin kirivo.jlr llsennetaan siihen pLlmppLl, mutta rniksi pitiili
veclen vielii olla puhdasta, eihiin sc olc
ollut tiilkeiiii cnnenkiiiin. ei ainaktarr
2000 vr-roteen.
Tarkastuksessa rttukana olleet nri-

miilirii.
Edellii nrainitut matkan kokenrukset
ruskalsirnme laskea yhteen vasta piiiistyaimme onnellisesti ilnraan lennolle.

.jonka suunta oli "ykis" poh.joiseen.
koti-Suotleen, .jossa odotti pakkasas-

teita. Kirkkohen'a Esko Töyli sanoikin
helpt'rttuneesti. ettii taidettiin sittenkin
piiästii ehyenii takaisin. Lisiiksi hiin totesi: "Kyllii rnin;i nyt ymnliltin aivan

toisella tavalla liihetystyönteki.yöiden
työtä. Minun kohdallani alkaa uLrsi
ajanlasku, ja se on "jiilkeen Kamerurninmatkani"

to
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Jslrrnti ()r) n)iur. joltort lorttrrili.irrrt
I ljutuk:et civlit t'rtsirttntjiiseksi
Ikohdistrr. vilun ilirrtr.l\ rrrlrlrtlollisesta lonrakohteesta liiytynee eteliin
suutlnalta. Nilin On 0llut laita rnyris

Pilkattrttutrt Sotuvelcluurtipiilirt vuo-

sittain. .jo pr-rolisentoista vuosikynrmcntai

jiificstiimillii nratkoilla.

-joista

kaukaisin on ulottunLrt Floliclaan.

Viinrekcviiincn nratka suuntautui
tor"rkokuun pLroliviilissii lslantiin. lcn-

"d

non

tapahtLressa Kiiripenlrarninan
kautta Kel'lavikiin. .joka si.laitsee kolnrisenkynrrnenttivi isi ki lontetriii nraan

*
1, i,S

piiiikaLrpLrngista Reyk-javikisla Iounaa-

-j *;*:

seen.

Jo ilrlasta lslannin lannikkoa Iiil.res-

tyttliessii alkoi saacla -jonkinlaisen klisityksen llihipiiivien niikyuristri. Turnman laavakiven.ia elisuLrruisten lunri-

kenttien seasti,r nollseval lröyrypilvct
antoivat ynrmlirtlili, ettli olinrme saapumassa onlaperaiiseen tulen ja .iiiiin
rnaahall.

Heti lentokentiillii saiurnre oppaaksemme aiclon suonralaiscn. lilhcs kaksikynrurentii vuotta lslannissa olleen
ja sieIlii avioiturleen Tuorras Jiirveliin.
jolIa oli jaettavaksi valtava tietorniiiilli
kaikkeen Islantiin liittyviiiin. Hiin olikin kliytettiivissii melkeinpii nrilloin
vaan. jopa vuolclkauden ajoistakin

riipprrrturlllr. Hiirtcrt opirstlrrnirtiurrt
sair.r.rnrekin ti Iaisuuden 1utustua rneIko

laqalti Reykjavikin yrrpiilistöön..jonne valtaosa lslannin viiestöstii on si.joittunut, pisinrrniin piiiviiretken ollessa puol iviil i in nelj iittiisataa ki lonretriii.
Aikoinaan Islanti on ollut nretsiin ja
muun kasviIIisr.uden pe ittainrai. Metsiit
ovut irikojen sultossl hiivinrreet. vlin
pieniii rnetsäsaarekkeita nlikyi siellli
täällåi, nekin piiiiosin istutusten tuloksena. Eroosio on vienyt kasvien kasvualustan miltei kaikkialta. vain laavakentiistil kohoavat luohotupsaat

ovitt tnottin paikoin rnuislr-rtllilllilssir
entisestii vihreydestii. Pakostakin tuli
rttielecrt a.iirtus. rnislii suilvill rirvir"rtonsa ne rnonet

lanrpaat.

puolivillit hevoslaurnat ja

joita

Lrsein niiirnrne matkan

varrella. Hevoset olivat hyvlikr.rntoisia, kasvattaen lyhyttii kesiikarvaa pit30
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rttrrnrterkuillojcrt dilinen k.lrruds/crrili.s.srrrur I rr i rrc tt ra x' ii tttii.
Ilepeiinuin reununrtil e t iiiitt I t,iil
Ioisistttttrt lxtrirt st'rtlirt rtrosiuuululilkr. 1 700-lurun tlkupur>
IeIkL repeiintii syreti 0-7 nrcLriå.
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kulkee puikkupuiktin lie.

klin takkuisen talvikarvan tilalle. Hevosia oli tosi paljon.ja larnpaita kerrotaan olevan kaksi ja pr.roli nriljoonaa.
Mutta energiaa riittåiii. Sitti tupruttaa tr"r I i periii sestii r.r'raaperiistai lr i ttaamattornia mriiiriri. Vaikkakin kuumien
liihteiden vedellä hoidetaan piiäosa islantilaisten asuntojen lärnmöntarpeestlr ja vlrikkirkin lslannissir sijititsee
sr.ruri alr.ruriinitehdas, johor.r halvan
energian ansiosta raaka-aine tuodaan

hlenj
Australiasta asti. Iuclntronvorrrlren antamasta ener'-{iasta on val.jastettu hyiitykliyttöörr vaslu pltriscu proscnlliir.
Luonnollista on. ettii nraasta saatlvaa liirrpöii islantilaiset ovat hyiidyntzineet myöskin nraauin.raloissaarr.
Reykjavikissu suirrrnre ltrtustrrl rrirrralaan,jossa uiurari voiiopa valita haluålmansa uinrirveden liimpöti Ian. altaassu olevien pallojen vif in osoittuessrr
sirrisestii uin:.r punaisenrpuan. sitii rnu-
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pt trirut.i tr t,ede tt ett I celli trctt
Iiikt ilr I <' Iu. Ihtsi trrrtt.iiis I ii
,1rrrr'lrrrrr.slrr s(,a{,1r(r sil l<'tt lxtri
tttLinreunqxur k ti skululu s I tt.

kehittivlit omaperaiiset laitteet alustensl kerrluirn. joillir klrtkoivirl vir\tlrpu()len tloolivaijereita. Ttillainen ahls ou
"rnttseoitttttir" sltl:.ultrr\sa rttoniert lttttiden alr-rsten joukossa. Kiiynti kalastussatamassa. jossa sijaitsi my(iskin kalanjalostustehdas. ant<'ri vaikutclnran
yl

liittlivlin hyviistii si i steyclestri.

kal an-

hajuakin sai miltei etsirniillii ctsiii.
Maatalous sitåivastoin. yrnrniirrettlivistii syistii, ei niiyttele minkiitinlaista

on koko nraan
vlin yhilen prosentirr verran. Niinpii Islanti onkin kalaa luosaa. Viljelysrnaata
pintu-ulustu

kuunottamatta milteipli kokonaan ulkoa tucltavien elintarvikkeitten valassa. Sen saimmekin omakohtaisesti kokea rnelkoisen kalliiksi katsornierunre
ravintolahinto.jen takia. Atelian hinnan helkiisti kohotessa.jopa saclan. sa-

dan viiclenkyuurenen nrarkan parcmrnalle pLrolelle. Tulipa nrieleen a.iatus.
nrikii on aterian Irinta ornalla kohclallar-nrne E,U:ssa,

kun onra rnaatalorr-

temrne on saatu alasajetuksi .ja olernrtte keskicLrroo1tP1l111iscll Ittottlit'ttttlttt
varassa'l

Islannin ilnraston on ken'ilttu olevlrtt vttilttelcr itll. sr.rnlutt.iit srttccD

lluLkuluisitt
lcuutnulkt liilt teellti.

AOO

OO

J&Unmuu
kaa rnitii liinrpirniinpiiii vesi altaassa
on. Elämys oli myöskin kiiydli erililr
liimpövoimalan yhteydessri olevalla
uinla-altaalla, Sinisellii la-{uunilla.
Veden liirnpötilan kerrottiin olevan
jopa kol mekyrnrnentii seitsemiin astetta, niinpii tiinrii tieto sai rneicliit rxatkalaiset. rnilteipli.jokaisen Lrirnaun.
Koskien vesi nilyttäii virtaavan vapaana ja ne ovat orna r.rähtiivyys. E,r'iis
niikemistiimrr.re koskista pr"rdotti veÅct stcnza[trn !c,u/'u tgg4

Heikki Ylrnen

tensii korkeasta jyrkiistii avopr-rtouksesta toistasataa rnetriii syvåiiir.r laavakiveen syöpyrreeseen kanjoniin, jonka

Vr.r()-

mtellessa voirnakkaitten tuulten nry(itei. Me icllin v i i si piti vlii stli rnatkaaur rne
sllllt strosivat. Sirrlettrr sirirrrrne virin
pienen ripar-rkscn. scnkirr siirtycssiimr.r.re linja-autolla matkakohteesta toiseen. Ja kr-rn keviiinen aurirrkokin antoi rnukavasti Iiimrnintii..jiii rnatkalaisten rnukaan val'aarnat talvivaattcctkin
suurcrnrnaltii osalta kiiyttöii vaille.
Kotin.ratkan ollessa eclessii. tuntuivat kaikki n.ratkalaiset olcvan nratkaartsa tyytyvliisiri. Olirnrne sururecI
pikaisesti tutustua rraahan. .jossa olot

.iir olosultteet poikkeuvlrt

surlresli

vuosientakaisen "turskasodan" eng-

ornistarrnre. Siellii niihtyii ei voi kuvitella. sitii ei voi kertor. se on itse nlihtlivii. Islantiluiset tuntuvat asuvan tr-lkevasti on.ralla karr-rlla saarcllaan. .jossa heillli on itsekehitetty vuositulrantinen orna kolkea kulttr"rurinsa. Se orr
antanut rnenneille sukLrpolville eliimiinuskoa ja kalaa ravinnoksi. Niin se
on antava nykyiselle ja tuleville pol-

lantilaisten kanssa. jolloirr islantilaiset

ville.

rlitenkiiiin suojaamattorral Ie rer"rnalle
ruronellakaan matkalaisella ei ollut
rohkeutta rnennli.
Kalastus on kautta aikojen näytellyt

Islannissa merkittaiviiii osaa. ollen

elinkeinoista tiirkein. Muistarnrne

3l

Totta töma on mita nytlcin
kirj oit an, t otisint a t o t t a !
Kuulin t ap ahtumat ercictlta uanhalta naiselta, erciäna iltapai"uänci itse laislcotellessani.j a hanen hg öriessaan kuin "Betaniqn
M artta" askareiss aan.i a
kertoe s s aan menne e st ct
aia-staan.

Turin&
3ö/muksestu

Oiva Virtanen
Talo, .jota kohden rihkarnakauppias

kulki sijaitsi erillålåin kylästii, kilometrien piiiissåi maantieltål ja liihirnrnästä
naapurista. Eliivien ihrnisten olosta
kieli miehelle sataneeseen h"rmirnat-

ja Marla niitten nimi. Tokiossa he on
syntynee ja kasvanee. TrillLrta, trillun,
trillun, trillun. Trilluta, trillun, trillLrn

kangaskiiiirö. Äiti plilitti heri nrihdessiiän, vaikka joulun aatonaatto olikin.

jr"ru."

pierltai vaatetta jouluksi. Ompelukonetta ei itsellä ollut, siksi piti kyllille pyr'-

polun päässä tapnan?

Kovasti teki lasten rnieli .lotakin,
mutta kun rahaa ei ollut kaupat jäiveit
tekemättä, vaikka olikin joulun aluspäivät. Lasten äiti keitti kauppiaalle
"soroppizr" ja sai estelyiståiän huoli-

Pieni harmaa mökki sieltii löyryi.
Lunta pois jaloistaan koputellen ja

matta pienen liinasen: "Olisihan sen
nyt kl'etattoman kastettavaa vailla ole-

kapsåikkejiiiin kantaen kauppias väåint;iytyi tupaan. Äiti .1a lapset alle kouluikäiset hämmästyiviit ntiehen tulosta,
mutta pian arkuus ja sanattomuus hävisi, kun alkoi asetella tavaroitaan katseltavaksi tuviln pennannolle. Lasten isä
oli poissa kotoa rnetsaillii töissii.
Rihkarnaa oli kaikenlaista: Sur-rria ja
pieniä silmåineuloja, kahvisihtejii. nappeja, nippejåi, sukkanauhaa, hajusaippuaa .ia pitsireunaisia alusvaatteita -.
Montaa mLrlltil t.lvariia, kaikki olivat
lasten mielestii ihania.ja iiitikin huorni-

van kahf-een voinut tarjota vieraalle ilman maksuakin."
Lähti takaisin rnaantienvarteen hyväntahdon lähettiläs, sellaiseksi lapset

toon tallaantunut polku, jota pitkin eteni kelkkazrnsa lastattuine pakaaseineen. Ehkä ajatellen ketähän tämiinkin

oi: "Voi taivas rriten ositålvårt olla
niita", katsellessiian vaatepuolta.

kar-r-

Tarkasteli. mutta tiesi saamattontuutensa tavaran suhteen aivan hyvin. kun

mökistii ei löytynyt yhtiiiin "malkan
hylliiii" kuten asian pelheen puhLrmaanoppineista nuorin ilmaisi. Kauppiaskin huornusi sen. lltuttll ei antaltrt
vaikuttaa itseensä ulospiiin näkyviillii
tavalla.
Mies puhui lapsille näytellessäiin
tyttöjen mielestä tarunomaisen kaLrniita hehniä, kivellisiä sonnuksia ja iheellistii nukkeparia. Hyppyytellessiiän niitii polvellaan alkoi laulaa hyräillii:
"Jaappanilainen poika ja tyttö. Kalle
32

kauppiaan kokivat, kun näkivåit niin
paljon kaikenlaister ja siitä sinen kerrottiin kovasti isällekin hiinen saavuttuaan metsältåi. Kyllä vanhernmat olisivat antaneet lasten.jotakin saada, muttii

kun koko taloudellinen tilanne
heessä

oli

per'-

se rnikii oli.

Seuraavana aamuna tapahtui sitten
aivan odottanlatontåI. kr"rn rnökin kuusivuotiiis Arnalia lakaisi tuvan permitntoa. niin siinåi kiilteli kaunis kivellinen
sol'mus. Tiesiviit sen jiiiineen kauppiaan kornppeista, kun sillai niitai kaupan
oli. Omiakaan ei olisi haluttu. mutta ei
periiiin kilän j uoksuttaa. Piiiittel i vait. j os
vaikka ihan tahallaan olisi jiittänyt.lou-

lähteii ompelernaan lapsille .jotakin

kiii. Lapset jäiviit keskeniiiin

touhua-

maan. kun isäkin lähti vielli töihinsii.
Aika kului hitaasti ja pienirnmiit kävivät aina viilillii ikkunasta katsomassa.

joka iiitiä alkaisi nåikyri kotiin palaavaksi. Siinii tungostl kun syrrtyi, niirr
yksi lapsista töniiisi vähän lr-rjerrrnrin
ikkunaruutua ja Iasi tipahti Lrlkopuolelle lumihankeen. Koettivat piståiii sitli
paikalleen, mutta ei onnistr-rnut ja iiitiiikiiåin ei vaan kuulunnt. Varrotessaan
lapset rneniviit istumiian vanhaan suureen kehtoon, alkaen heijata ja laulaa
lämpimikseen kovasti yhteen iiiineen:

"Aitii

tussää kotio.<\n>kun pirutkin

jo hyrriiä nurkissa."
Pimeällii liiti tuli samoihin aikoihin
kun isiikin. Isii laittoi jokusella "tyhtil-

lii"

ikkr"rnaruuch-rn paikoilleen

.ja iiiti

teki hellaan "pelLrna vaakeen" kuin
nuorempiin kuuluva ilrnaisi. Vanhin
lapsista kiivi ulkona

ja palatessaan sa-

r.roi: "Revonsetii sielki a.jelee vaunuillaan pitkin taivaan kantta, kattelee kai

joulupukille tietii." Revolttulet levit-

tiiytyiviit sen .joulLrn aikana taivaalle
viirisinii raitar.nattoi na j uhI i stantaan

lulah.laksi'?

eri

Anialian sonress.t kiilteli. toisetkin
sitri rnielivät ja jokainen olisi hah,rnnut
sen ornistiia. Kateus helpotti. kun tyttö
antoi kaikkien vuoron peräiin pitiiii sorrnusta hetken. Näin se koettiin kuin
yhteiseksi lahjaksi, .joka loi heille lapsille rniel iirrjiiiivin joulurnuiston.

nekin pienten ihnristen mieltii.
Seuraavan vuoclcn keviittalvella

Ja toisen jaitti isiin kylältii saarla

A rnal

ia-tyttii rly i löytiintiir.rsii sorntuk-

sen eriiiille pojalle markalla.ja kiivi ostalrassil Kuuselan kaLrpasta koko "ra-

han edestii" rrakkaraa. Halpaa ntakkaraa. .jonka u'raku on vieläkin parhaimpana mielessiil
tr
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Heikki Koivuranta

HeimoputuUoonu
Suomen sukuiset sotavan-cit paiaisi-

viit maatiloille töihin ja melko vapaisiin oloihin. He tulivat onrin silmin
niikerr:iiin. kuinka Suornen rnaaseutukin oli hyvinvoipaa velrattuna heidiin
kotioloihinsa Inkerinmaalla ja VienanKarjalassa. Heissii heriisi halu liittyii
Suornen arnreijaan.ja sitai kautta piiiistai

liittämään Inkerinnraa ja Karjala Suomen yhteyteen.

Heinroveljien

piti kuitenkin jokai-

salaisia pois maasta. Se tieto rar.rhoitti
heimosotiliiat. Ylitomiolla nreidiit kuitenkin ainoana sotilasosastona kriiinnytettiin takaisin. Meille suonralaisille patal.joonaan kuuluville tuli tiedoksi heinroveljierr kohtalcl. He eiviit priiise vaprillteen, vaan I'reistii tulee jiilleen sotavankeja ja heidät pitiiai viipynraittii luo-

vuttaa Neuvostoliittoon. Heinroveljetkin jo silloin osasivat aavistaa kol-rtalonsa.

sen miehen antaa scurlurvanlainen lupiius ennenkuin hiintli

Riiytiin satanrålssa pataljoona lastat-

miiiiriitty Iuovutettavaksi rnuiclen sotavankien mukana Neuvostoli ittoorr.
Sotilaat olivat piiiittiineet. cttii he civiit amn.ru Ireinrovel.jiiinsii, .jotka ovat
heidiin rinnallaarr taistelleet sanraa vi-

hollista vilstaan. Pieneksi .jiiikin sc
.joukko, rrikii Naara.jiilven leirille asti
tuli. Niin heit.i kuljettanrassa olleet sotilaat keltoivat.
Seuraavana yönii kaikki soutuveneetkin satamasta hiivisiviit. Eliimiiiinsii Lrhaten eriilit heistii llihtivitt sor-rtr-rveneillii yi)n pinrcytccn,

voitiin hyviiksyii Suonren armeijaan soti-

tavoitteena Ruotsi

Mc

laaksi "Me alleki{oit-

taneet sotavangit il-

sr,rornalaiset

.jouduinrrne olernaar.r
Raalressa vielii 2 viikkoa. Olinrme plliirnajan kuultavina. kun se

rnoitarnrre hal uavanr-

rne

.ja

vapaus.

vapaaehtoisesti

palvella Suomen puoIustr.rsvoin.rissa ehdolla. ettii nreidiit vapau-

picni .joukko.

.joka

vankileirille rreni. teki

kaikki meille annetut

ituksia nrcicliin suomalaisten toirnia vastaan. MinLrltakin kysyttiin. ettii nrinnekli
on jor"rtunr.rt osto(ullil-

palvelLrstehtiiviit. ja

koiclen

ettii erlme tule onrasta tahdostanrlre niistii
luopunraan. Tiinriin
kaiken vakuutarnnrc tictoisina siitii.

mikii aikoinaan keliittiirr ntichiltii. Olin sii-

tetaan sotavankeudes-

val

ta.

Sanralla lupaarnmc

uskolliscsti

taiyttiiai

hen kysynrykseen vaI' ieruur liu'iukut.j<t I tilc<'rittttttttLrt tt.stritrltklu 5O urrol ltL
silLctt. I,)i tile u.srtirttilol delti-

cttii lttpuukserttrtte rikkortiisesta rttcidiit voidaan saattaa Suomen sntaltkien

siiiitiimiiiin rangaistukseen taikka pa-

k

titit't

nt

Lt

tt

L L

u t rc<'

l.

lauttaa takaisin sotavankeuteen."

tiin laivaan ja jo

2 komppanian

Raaheu Lapalr.urdon
sutaurilssa laiva pLrrettiin.
Koitti se piiivri, kun heimoveljet Lapaluodon satåimilssa kornennettiin Naa-

heimoupseerit.Jooseppi
Kuortti Sergei Fedulov.
Kunnes sitten aselepo solnrittiirr
L). 1944.

.1.

niin Heimopataljoona irrotet-

tiin viilittiimiisti Vuosalnren taistcluasenrista. Pataljoona sai kiiskyn llilrteii

Rautjitrvel le auttanraan vi l.ye I ij(iitii sadonkoljuLrssa. Kun se alue sitten nriiiiriipliiviliin piti Iuovuttaa. patal.ioona sai
kriskyn majoittua Ruokolalrdel le aivarr
rajan tuntunraan.
Heinrovel.jet kyseliviit peloissaan
nreiltei sr.ronralaisilta. ettii koska on se
piiivii, kun heicliit luovutetaan Neuvos-

toliittoon.

Yritinrrre vakuuttaa l.reille vastoin
tietojamrre. ettii ei teitai sinne luovutetil.
Sanranaikaisesti tLlli tieto, ettii patal-

joona liihtee pohjoiseen a.jamaan sak-
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poh.jakassa.

.ja olinrnre asian hoitanect,
kun olirnme liiytiineet Lapaluoclosta
raLltr-rnut

vaikeavarnrt.taisen sotainvaliclin. Ostirrrrnc Ralrltc\tlr rlr(li()vilstl[ul(]ttintclt
.ja Iah.loitirrme sen I0ytrinriillenrnre invalidipelheelle, lopuiIla lahoilla ostinrnre vielii.iotaki n picrrtii perheesecn. ettii

sairntle lasklrn temrnalmlan scn

(u-

pakkapemslahaston kanssa.

lajiirven vankileirin unrpivaunuihin.

MinuIla oli esittiiai lalt jakilja Iuovuttajan sekii vastaanotta.ian rrirnikirjoi-

Me

tuksi lla vahvistettuna.

Heinropatal.loonan suotnalaiset

.jiiinrnre LapalLrotoon.

Heinroveljet oli jo aikaisernn'rin junakul.jctuksin viety Lapaluodosta Naa-

Kyllii nreistii patal.joonarr suonralaisisllr sai trsclrrtrpi r.riltcctt,rrttlrt Itronlior).
Useat sai kutsun Riihirnltelle.ja tuonri-

suonralaiset

oita tuli.
Patal.joonan viirncirrcn konrcntitju

.jliirnme Lapaluotoon. (Kuljetukscn val-

cvelstiluutnantti Miintylli sai yli 6 vuo-

ra.jiirven vanki leirille.

Me Heinropataljoonan

vojaksi oli nriiiiriitty eriis nrajuri .ia hiincllii oli apLuriinsii 30 konepistooleilla

aseistettua nriestii. )
Jo Lapaluoclossa sekii rniitkan aikana
suurir.r osa heimoveljistii karkasi -junas-

tt.

Eiviitkii suornalaiset viikivaltaisesti
estiineet heitii karkaamasta. Siitiikaiiin
hLrolimatta. vaikka heille oli sanottu.

ettii heimoveljet oli

lauhanehcloissir

den lirrnatr,ronrion syystii. kun oli ollLrt
Heinropatalloonan konrerrta.jana. Monet nronet nruutkin saivat linnatuo-

nrioita. Heinropataljoonan suonralaisista aiottiinkin tehclii kaikista sotasyyllisiii.
Niin.jiinnittyneet olivat rrielialat enrren siviiliirr pririsyri. etlii tcinrlc piiritiikserr ollrr kos(1',,' kokoorrlurtlr{tu..ju
se piiiitiis on pitiinyt.
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TALVI-ILTAI{A 1 1, 7, 1994
Niiiclcn sankarihauttr.jcn liiirille rnc
kokoonnunrnre vuosi vuoclcrr jiilkeen te. Iionsvcl.jet..ja nre teicliin laclynne.
En voi rrskoa. ettli lulentrnc tiinne
r

uirt siksi. cttli \c orr kurrrris tlrPll .j11
h1 virr rrrl iis lrorrstoirrrinniln l)c

srrpii

nrsarvoihin.
Jotakin cnemrnil.r ntc

tiiiillii koernnre. Uskon. cttii se on sen syviille nrei-

diin sisintpiiiintntc

syntyltet:

sttornuluistrtrtlert kokcrrris(lr

n

pL-rus-

- scll. .iollt

ei voi pukea kornlaLrseiksi - ehkii ci
sanoiksi ollenkaan.
Scn su()nllllllisuudcrr .itrtrlet or lrt sy-

vtillli historilrtt tttltltpt'tlissli. tttttttit

sctt

kasvu.ja kestiivyys orr koeteltu sotien.ja

muiden ankarierr aikojerr olosuhteissa.

Hyvinvoinniltkin a jasta nte

eliinect. sen puolestil taistclleet -ja sen
hyvi nvointia rakentaneet.

Ihnriseliimiin suulta rikkautta ovat
ttltti\l()t. Ortturt ikliPolvctti rtttti:toissu
()\ lrt tirllcllir vielli rrryiis r iirrrcislerr sotienrrne ajat. niiclen yksittiiiset tapahturnat.ja kohtalot niin kuin itsekukin.jouduirnrnc rtc kokeuraan.
Noina aikoina oli pal.lon sitii toiscsta
ihnrisestii vailittainristai..lota nykyaikaan
tuus kuivlrtturrr. Silloirr rrrrrrsivtrt esiin rrc
voir.t.tavarat, .joiclen avulla selvittiin.
Siinii yhtciscssri hlicli.issii oli pal.lon aitoa nrytitiituntoa .ja auttan'risen halLra yhteisvastuLrl lisuutta.ja talkoohenkeii.
Nuo sotien kuolernankasvoiset vuoclct olivat tiiynnii irrhintillistli urheuttir

lrma
Laitinen

kiiydii noiclc'n lnkarietr taistclu jcn tlntereella. - Ja uskornattorlan vointakls
oli se tunne..joka yli -50 vuoclen takla
tulvahti tajuntaani. kun puclotirr kukkani tunmana virtaavaarr Kollaatr.jokccn
.ja kiitol I isin a jatuksirr nruist i n isiiiini .ja
kaikkia heitii nruita. rnyi)s tiii.illii triiissii
sankalihaucloissa nukkuvia. -.ja kaik,
kia lreitii,.jotka antoivat eliirliinsii. cttii
rneillli olisi tiirlii rraa .ja hyvii cllirtli
ll[rIIu.
Toivottavasti rne voir.r.rrr.rc kclrau ilman tunnonvaivo.ja vastata siitli. ntite

n

olcrrrrrc lreitllin .ililkecrrsti lrirrrlirr ntuurr
asioita hoitancct.

Toivon. ettii tiirnii talvi-illan hctki
niliclen hil.jaisten sankalihauto.jerr iiii-

olcr.r.rrle-

niin taistelutantereilla kirin kotirinta-

re

sentiirin .jotenkin selvinneet. vaikka on
sanottu - ja voi olla tottakin, ettri juuri
hyviii aikoja tne suontalaiset kcstiintrtre

Iakin. Ehkii kotirintartral la itketti i n
enernr.r.riir.r. kurr taas rintamalla kiisi puristi asetta entistii lujcntrnin. ja tuskan
tunto.la pulettiin sillii toisella supisuo-

sen hetki. .joka antat nreillc toisistartrrrrc r tilittlintisell v()itr)ilil..i()til nle tltt.\'itsenrnrc niin hyvinii kuin pahoinl piii-

kaikkein huonoimrnin.

Tiirriin suornalaisuuden niikyvirnpiii

nral

rnalaisella tavalla...

tunnusrnerkkejii on aina kr-ritenkin olIut
rrryiis se. cllli srrorrrlrluirrcrr rrries ja rraincn ovll[ ;lttlt'ssli. vlrpitirtlr. ()tnitslll it-

Ne nruistot eiviit kLritenkaan unohclu. vaikka niin elrkii luulisintrnekin.
Tlinriin olen kokenut otnakohtaisesti.

scisulvostlrirn tictoiserrlr .ja toislerrstr
apuLln .ia tukeen luottaen tiissii r-naassir

Orna isiini kaatui talvisoclassa Kollaan.joella. Viime kesiinii sain tilaisuuclen

-1+

II

ii ol i si scn sLrornll ai sr-ruclcn kokc-rn i -

viniinrnte tiissii nraassa. uskoakscnltrc
scn hyvl.iiin .ja tulvalIiscerr tulevaisuuteen..iotta voisirlrne isiltntaarnnte ker'falt luovr-rttila onnellisenrpana lloLlse-

ville sukLrpolvillc.
Jurnala islinrlaata siunatkoon.

J
Åa:tttnzctfctn lou/'u

t

gg

4

Sastumulun
puiuulcodin
urheu ju

jultluu

Syyspimeiinii aamLlna klo 6.30 syttySastamalan piiiviikodissa .ja

viit valot

aar-nuuntuleva aikuinen sytyttiiii teras-

sille lyhclyn toivottanraan lapset tervetulleiksi uuden piiiviin touhuihin. Varhainen aarnuhetki kuluu cnsimmiiisiIlii

lapsilla nrukavasti Kaislarannarr solrvalla kir-jo.len parissa.ja viclii voi vaikka
jatkaa unia kavereita odotellessa.

Klo 7.(X) tulee aikuincn nryiis Piiiiskysaaren .ja Ruusulaakson ryhn.riin ja
lapset nlerlevait onriin osastoihinsa jatkarnaan leikkejii, kunnes on aika nauttia
Sei.ian

vll rrristarrtr rrxritllvl ruln)r.liltcriil.

Ilrnassa on erityistii jrinnitystii. kLrn
tiiniiiin v ietetiiiin piii viikocl i ssa y h ty.j u h laa: On aika sytyttiiLi lyhclyt-ia kynttiliit
pirreyttii valaisenraan. Lapsct .ja aikuiset kokoontr.rvat tiihdi n .j a lylrclyi n koli steltr"rr"rn sll i i n. kyntti liit sytytetiiiin. .i Lrh la
I

voi alkaa!
Tiihctet tuikkivat nryiis lastcn lauluissa ja leikeissii; Tiitiriinen rrukalrlaa kuusen kainaloon, piiiviinsiiclc .ja nrcnrtirrkiiinen kohtlavat toisensa hiimiinin saa-

puessaia lopuksi Nukku-Matti vic lap-

Jct :tcrtnalttn

Jc. u|'u

t QQ Q

Koonnut

Sirpa Pitkäranta

?

"

\

't*
\'

-:4tu/

l.c**#ryc*

--- "Y":"

Piiitiitt Ieikkien.iu
lrurtltt.rl <,ltttt
kuuitrLt

ililiin

pieni leptiltetkt.

set unien saturlaahan.

Juhlln jrilkeert ulkoillirrrn enrtert atet'iaa. .joka poikkeLrksellisesti syridiiiin yhclessii koko talon viien kanssa.

Sitten onkin aika kuunnella satuja.
leviitii hctki piiiviin puuhista ia keraitai
voinria iltapiiiviin leikkeihin. Levon.liilkeen syöcliiiin viilipala. uni painaa viclii
.joissakin silmissii. Sittcn on taas saclut.t
.ja leikin aika. KaLrnis syyssiiii houkuttelec rrlkoilcrrlran .ju uulirrttlrr plri:tircssir

.ia lainlnlittaiessii yksi toisensa .jiilkecn
tullaln haken-raan kotiin. Huorncnna orl
cclcssii uusi piiivii.

Kuluvan toimintakauclcn tccrrana

on: Löytöretki luontoon.
n.raan

satu

jcn maail-

.ja seikkailuihin Ilpo Tiilroscn

runo eviistyksenii:
"Sr.,rrr1rr p

iI

ki

n

ttu ud hru rtt

.itr I<,tttrii pillcirt rtttuLilnuur
.i u k u

ule

.j

iikle

tt tutri rurt
lttritttttt
L

.7rr .sr7r'rirr I ttttl<'tt

.iu kusur

/co/ccrrcc/c.si. "

Sastamalan piiiviikoclissa ty(iskcntclcc -5 Iastcntal'hanopettajaa. -l llstcnhoira.laa. I kcittliiii .ia I laitosapulaincn.

Lapsia on yhtccnsii kolrt.tcssa osastossa -56. heistii allc 3-vLrotiaita on I l.

J
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Itktritkut nLiulkt.

'f 7 esii ort ohi pitkirre. rlloisitte
pr.iivirreerr. Pi'rncirrli syl siltoirrl
K
vrrrktressir vrilrkkrirssri
I\t.,r',1.,r
puissa. on nrukava palata kesiin rnuis-

toihin.
Omasta kesiilornastani on piiiillirnnriiisel)li rtticlcsslirti sc vlrjulr seitserttiirt

viikkoa. jonka sain Lions--jiirjesti)n

kautta viettiiii Ylrclysvalloissa.
Si.joituskolrteeni oli Indiana-osaval-

[)

isrrc y lI' t n'k

litt

I

it,l r.r/cr,.s/cu.s ( )rlutuk xsu.

ta. A.jon'ratka aivan keskustaan kesti n.

kuin

l0

nrinLruttia. Valtava lentokenttii oli
iri van llilrcl lli ktrt iurr i. T( )tultur.ltr,ulli nr'n
suurten koneiden Iiihtti-.ja satpumisiiiiniin vei onran aikansa. rrutta lopulta en
eniiii huornannut ni itai ollenkaan.
Nautin toclella suulkaupun-elin eliimiistii. Tapahtunria oli enenrmitn kuirr
aikaa, eikii edes yö tuonut rnukanaau

havaitsernani ero oli heicliin nopel elii-

hiljaisuutta. Kaupungin syke .jatkui

Onran isiintiiperheeni isii oli eliikkeellii. .ja vainro ty(iskentelee lLrokanopetta.jana. He kLrl.jettivat nrinua pal.jon myös nruissa osavaltioissa. Pisinr-

tion piiiikaupunki lnclianapolis. jonka
asukasluku on n. 1.3 nril.j. Kotini oli

tuuk()ullluttu piiivlistli toiseett.
Arnelikkrrllrinen ktrllItrtrli ()n sLl()nril-

esikaupunkialueella. .joka nruistutti
osittain suor-nalaista onrakotitaloaluet-

liriseen krrlltrrrrli irr rtihtierr vulsirr rturrri.
Tavoissr.r jl loirnissu l(iytyy niin eroil

yhdenmukaisuLrksiakin. Sur.rlirr

miintyyIinsii. Siihcn kuuIui aLrton kiiyt-

tii lyhyirnnrilliikin nratkoilla. pikaruoka.ja valtava aktiivisuus. Ecles varrhat ihmiset eiviit pysiihcly paikoilleen.
Eliikeikliiset ovat mukana monissa yhtlislyksissli.ju ltukcutttvut tt)ot)itlluotoisesti nlr.li(ler) ihrrristert prrli in.

nriin matkanrnre teirnnre Floriclaan.
viikon verrln tutustuen Disney Worlcliin .ja Epcot-tieteiskeskukseen. -jotka si.jaitsevat Ollan-

.jossa victinrrne

Anna Vuorrnen

dossa sekii Jol.rn F. Kenneclyn irvirnlr-rs-

Nu orisouuiltdosso
YhdAsuulloissa
l' iendl u

Lfu nts

(',lulti sst L.

keskukseen Titusvillessii. .joitakin
kohteita mainitakseni. Luonr"rossa kasvavat paln'tut .1a 40:n astcen kostean
ttrklrlttluttlrvlr ktttt|tttttts l)lli nui vlrt nilc-

leeni sLlurten niihtiivyyksien ohella
kihtemiitt(irniisti.

Muita muistorikkaita

olivat

nln.

kokernLrksia

viikonloppurratka

Meniphisiin. Elvis Prcslcyn Gracclancliin tai retki Chica-uoon. piIvenpiirtiijicn hal I i tscnraarr. kau

rr i i

n M ich i-uan-.j iir-

ven rannalle perustettuun suulkaupun-

kiin.

Monien niihtiivyyksicn lisiiksi clin
nry(is tavallista arkil.riiiviin elrinriiii. tutustuen erilaisiirr ihrnisiin .ja asioihin.

Kilkastirrpa nry(is hienran Suonri-kuvila sLluressil nraiti I nrassa. .j onkLrn I Lr tr lessa Suonren yhli kuuluvan Vcniijiin
vallan alle.
Kaikcn kaikkiaan victirr aivan nrah
tavaa aikaa .ja rrautin olostani toclella
pal.lon .ja kotiin palasiu nronta kokcnrusta rikkaanrpana. Myiis ortra kolinraarri tuntui palatessani varsin allokkaalta onraisuuclelta. Mirrulle on suuli
etuoikeus asua tiissii kauniissa hyvinvointivaltiossa..ja saan olla ylpeii sLroI

rnalaisu r,rclestan i.

-i()

Åct :tctttzctl'tt,, Ju ul'u /9q4

TAruuun Yhteislcoulu
ju sgn sunkurit
C

Kr-rkalrr ei turrtunut tictaiviin kiljastu
olin sitrnitiiain - cn nrinllkiiiin.
"'aikka
Ellis krritcn
rlrlrr vuorlcn ylioppillita.
kin ticsi: Pro Patlia lyhnriirt.iiisclt. ltlo-

Entisen Tylviiiin YhtciskoLrlLrn .jLrhlasali oli kyrlnreniii vLtosia koulun socli

ssa kaatuneiclen ol"rpi I aicle'n pyhritt(i.

kolnren heicllin nrLristolleen pyhilclvrr

Pro Patria taulurr tyyssi.ja.
nru

i

stolaattojen

n i rn i I uctteloi

lcssoli Aurno Harcnko. .joku Aat-tto
Hclin -nintiscnii oli yksi kir'lan toinrittljista. Hrin nrlinitsi kirjan .jlkclun

Niiiclerr

ta Ittc

o1't-

pilaina ihrlctcllcn nrinutt aikattarti aa
nrurukouksisslt - titvailinrrlc. Sittetlnrin nc ovlt olleet vcrholla peitettyinri

ä

%

tLloltanecrr vaikcuksia. Arvokas hankc

niiyttiiii .juuttunccrt kcsiillri l9J9 llku
neesecn soclart uhkaatr .ia syksyllii totcutcttr-run at'nrci.ian liikckanrtallcplnoon. Vuosikcltorttukscsta kliykin
ilnri. cttii I l. 10. 19.19 koulu kcskcl'tf i
cnsinrnriiisen kcr-ran .ia lopulliscsti
Puna-lrnrei.jan hy(ikkiiyksecn 10. I I .

.luhlasalin nr.nltuttua liikLrntasaliksi.

Itse koulustakin on tullut Malttilan

koulun ala-lsle.

Tyri,iiiin Yhtciskoulun.

rrykyiscn

Vlninralan lLrkiorr 90-vuotis.juhlan liihcstycssi[ heriitettiin ujatus Prtl Patlia
taLrlLr jcn siirtiirnise stii Vantrralan luki-

1939. Hyvin suppeassa vuosikcrtonrukscssa 1939- 19.+0 ci kuitcrtklarr olc
rnitailin rnai ni ntaa "Glan i ittitauI Lr"-ki r-

on tiloi hi n. MLristolaatto.jen LrLrcleksi si-

joitLrsprikaksi valittiin lLrkion .juhlasalin alvokkaarr raLrhllline rr aula. Siellii
ilc nyt. \ itin t))uutunlur) klil tiir lirr Ptilissii alkupcliiisistil paikoistaan. rttuockrstavat arkkitehti. prof'essoli Aarrte Eho.joen sr,rr-rrrnittelcnrart Pro Patria tnortunrentin: siihcn kLruluvat vapaussoclan.
talvisoclan.ia ialkosoclan grani ittitauI ut.

Muistolaatto.lerr siirtohankkcett to-

teutti prot'essolilyhrni[. .joka koostuu

Tyrvlilin YhtciskouIusta (Tyn,iilin Yhtcislyseostl/Vanrnralan lLrkiosta) ylioppilaaksi tullcista koulun entisistli op-

.jasta.

Tal

vcrikuntlr

lyhtyi

lukuvuottna
l9l3-191.1 aloittanralla rahankcrilykscrr. Sculllrr llnir lukuvu()lcrtlr.jliliestettiin nruistokivetr luonnoskilpailtr..iossa
cnsinrmiiisen palkinrton sai VIII lLrokan ol.rpilas Tapio Piha. Voit(artut ehclotus kuvasi sankitrietr kuolctnaa ntttinaisaikaisella r-rhlialttarilla. .loka kai-

verrettiirt laatan yliiosaart. Sctt alapltolella on teksti: "lsiinnraart.ja vel.ieskan-

nsii

-

Irinrcttynii

siln puolesta

Pyhiin Olavin Kollegioksi

I

kaisittaiai

Muistokilpi pal.jastettiin I6. -5. 192-5.
pal.jastLrspLrhccrr piti VIII luokan o1tlti-

pilaista. Plol'cssoriryhnrii

yhclcksilntoi stit pt'of'cssoli a

Pt'ttli'ttot

.j

ilr. He ctltl:tltvltt

apLr I ai s-

scit:e rrrliri

yliopistor.la korkeakouluu aiIta ()ulus
ta Hclsinkiin .ja Lapl'rccnlar.tnasta Tut'kLrrrn asti.

Plo Patria taLrlLr.jen histolia oli liihcs-

tuIkoon vailrunut viiclcrt vuosikyrnrrlencn takaiseen hlirniiruiiin. Ei ollLrt tie'ckrssa. kukl .ja rnilloirr oli rruo kolnrc
nruistolaattaa pystyttiinyt. KouILtn vuo

sikcrtorruksista krivi kuitcnkin ilnti.
ettii koulun onrat oppilaat - tove'rikunlu. teittiktrrttrt. lttokltl - trlir ul uittlt ttsrrittancct erinouraista aktiivisuulta koulun
tapahtumiin liittyvicn rnLristo.jen vaalirrrisesslr. Niilrin kuulttr lrt ct'itole tt
hankkect soclissa kaatuneidett kor.tlutovclierr n.ruistotauIujen hankkirniseksi.
Maininnan ansailsevat nry(is VIII luokan I939 nraalauttama nruotokuva relttori Yrji) Salastosta (E. Danielsson,)ja
teirrikunnan hankirttarrit 19,17 Kaallo
Sarkiaa csittaivai veistos (Essi Renvall).
Vapaussoclassa kaaturrcidcn oppilaiclen rriristokivcn hankintaan koulun to-

5 ct

7

t tLt t t tL 1 cLtt

./Jo

u ltt

t

11

t1
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KaevPha

hcnke

uht'asivat".

las Eino Nikkilii. GlaniittitaulLr si.joitettiin toistaiseksi - kunnes koulu saa.juhllsalin - koulurt alakriytlivlin sciniille.

Siitli sc sitten laajcnnussiiven valutistLrttuir I9213 .jossakin vaiheessa siirrettiin uutc-cn.juhlasaliin. Nliihin aikoihin
nryiis koulurt alkuperiiincn rritni Tyr'vlliin SLrornalaincn Yhtciskoulu rttuut-

v

i

- .j a .j atkosodatt ku

rt n

iatau

I

r-t.jcrr

yksityiskohcllt olivat pitkiiiin niin
ikiiiin tietynriitt(irr issri. Koul urt luihasta
vuosikcltort.tr,rksesta l9-10- 19-l l kiiy'

krritenkin iInri. ettii nruistotar,rlu tulvisoclassa kaatrrncillc koirlun ol.rpilaillc
pal.jastetiiin 19. -5. l9J l. Pal.iasttrsptr
heen piti VIII luokan oppilas Jolttta
Liuhala. Koltttea vuotta rtryiihettttttitt
hiin itse.joLrtui Kannaksclll Talissl antanllan hcnkensii islirtnraan hyl,iiksi.
Jolnra LiLrhala oli nryiis yksi harvoistrt
varnrralalaisista SS-rliehistii.
KouIun c-rrtistcn o;tpilaiclen suttkulitrrttlttlr .jlrlkos,rtllrtt rrsrtlllt ci lrtt'r ittttttl
kauart oclottait. Scn harrkinrtittr otti httolcksecn - kutcn likaiscrrrnatkin - T1,rvliiin YhtciskoulLrrr'IcinikLlntil. Vuro.jcn keriiys aloitcttiin Lapin sotlan var.jossa .io lukuvuonrta l9-l-5- l9-l(r. San-

karivainljillc onristettu

nruistotaultl

pal.jastctti i n .ja I uovutctti i n koul

Lrl

lc

I

0.

. [)ulreen sankarivainaiicrr

tui rluotoon Tyrviilin YhteiskoLrILr.

5.

Vapaussoclarr nrLristokilpccrt liittyviin asioihin saatiin tiiyclennystri. kun
rehtori Antti Rajakorpi tarjosi rtihti[vriksi Tyr-r'iiiin Yhteiskoulun Toveri-

rnuistolle piti VII luokatt oppilas LJnto
Salo. nykyiscrt l)r'o Patriu toi tttikr-rrtItatt

kunnan 16. -5. 1939 .jLrlkaisentan teokscn "Glaniittitaulu Vapaussoclan Lthr.c'i na kaaturrciclcn Tyrviiiin YhtciskouI

un ol.lpi I ai clerr tnu istoksi". Orn i str-rsk i r-

.joitLrkscn

on kirjoittanut Attna-Liisa

Suvanto. Kirja sisliltlili nruistokiljoi-

tuksct - kir'loittqina VII luokan op1rilaita - kahcleksan vapaLlssotLrrin kunniaksi. Akateenrisin seppelein varustetun
kannen oli suunnitellLrt lukiolaincn In-

keri Hupli.

1911

.jiiscn. Hankkeen takatta oli kor-tlttsttkttpoli,i..joka oli aloittartut koLrIun syksyl
[i l9-10. Sota varjosti lrciiliin oltirttic-

triiin koko kcskikoulLrn

a.iun .ja lLrkio
sLrolitctti i rr vaikei nrpi na soclan jiilkcisinil vLtositta.

Keitli olivat sotien sankalivainajat.
nuo Tyrvitiin YhtciskoulLrn oltpilalt.
.joistl nronct civiit ehtirrect crlcs kor.rluaan pliiittiiii'l Vapaussoclassa kaatutteitit
oli kyrnrttenen. keski-ikii 20.3 vLrotta.
Nuorirr oli l7-r,uotias .ia vanhirttrttur
ikri oli 23 vuotta. Talvisoclitssa kaatui

20 koulun oppilasta. keski-ikii 26.5
vuottir. Nuorin oli 20 vuotta .ja vanhin
ililtiiiin 37 vuotta. Jatkosota vaati 38
uhria. kcski-ikai 2-5.9 vuotta. Nuorirt oli

l9-vuotias .ja vanhin

vLrotta. Tyrvrilin Ylrtcisk()ulustrl rtlurrt vltlruus .iu
itseniiisyys lreri ankalan veronsa. yhteensii 6tl parhaassa iiissil olevaa rniestii. M iehct ol i vat .j uuri piiiisenriissii cl iirrtirr lrlkrrttrt tlri rtloillitntasslt rrpittto.iuarr. Ntrolet pojrrt .jottluirul cr)r)crl uikojaan rlieste'n tiiihin. Moni heistliioutui antanraan suurinrnran Lrl'rrin. nritil
313

Plo Patria kunrriataulujen tehtiiviinil
on

jiittiiii isiinrnaan puolesta kaikkensa
.jiilki kansakunnan

antancista pysyvr.i

nruisliirr. Menneinil aikoina elettyjen
talrthtuurien nrr.risti on kuiterrkin san-

gcrr lylryt. Mui\l()lilulull llir)lct

()virl

pelkkiii vieraita ninriii. niin kuin nrinulle olivat aikanaan vt1-lr-rr"rssoclan taulun
nirnet. Vasta kun ninricn taakse kiitkcytyneistii ihmisistii kellotaan. kLruli.jalle nimi alkaa eliiii. Tyrviiiin YhteiskouIun Tovelikunta halLrsi kaijuuli tiilI aisel la a.j atLrkse I la si irtiiii kou I un tu ntenrattomat entiset oppilaat, vaprussotu-

ihnrinen voi antaa.

Tylviiiin Yhteiskoulun Oppilasnrat-

lit. cliivien

.joukkoon. GraniittitaLrlu-

rikkeli kertoo noista kaikkcin ansioitLrneinrnristt vain paliIla kolnrclla rivillii.
Heicl,in eloon .jiliineet koulutoverinsir
tiiyttiiviit palstatilaa moninkertaisesti.
Niinrii sotien veteraanit ja lauhanajan

kirjassaan Toverikunta halusi siiiIyttliri
tuleville polville pysyviin nruiston kaatuneiclen vapartssotureiclen nuorcstit
eliimiistli laatinralla heistii kustakin

kansalaiset ovat vilrnrasti palvelleet
ansiokkaasti maataan ja kansaansa .ja
ansaitsevat matrikkcIirnerkintiinsii.
Voidaan kLritenkin kysyli - tiiytyy kysyai - mitai yhteiskunta on menettiinyt

n-u-invaiheensa kerrotaatr. Otnistussa-

sia. jotka tinkirniittii uhrirnielellii noudattivat silamaansa kutsua ja liittyiviit

siinli. ettii tirljolllr ollcel voittrtvat'lLl
(yhteensii 3 nykyistii ikiiluokkaa) e iviit

Suonren vapaussoturien kunniakkaaseen .joukkoon". Kaikki eiviit palan-

aikanaan tullcct maan kiiytettiiviksi.
Opinnoissaan pitenrnriille ehtineistii
rrre(srinhoitljlrr. tliplortti-irtsirtöiilin.

cktrlrorttirt. nlilistelilr.

irgrtrttotuitt.

cliiinlrilikriIirr. ttttlnrltt'in jlt oPetliljart
anrmatit jiiiviit vaille tekijiiiinsii. Monella henkensil uhranneista olisi varmaan ollut l-ryvii ennuste saavuttaa korkeita virka-asemia tai edetii sotilasulalla tai akatcenrisissa tchtaivissii. Monet

.jo rrrirlrrrviljelij(iirli toirrrinccl suivlt

.jlittriri sLrkLrtilansa pcllol. Monet tyirt

muistokirjoituksen. jossa lreicliin eliinojen kiljoitta.ja nruistuttaa. cttli "titrlii
koulu on suo.jissaan kasvattanut sellai-

nee{ soclan piilityttyii. Kuolernaan itsti
he lakastivat isiinmaataan. "niin oleru-

nre urekin valniit tekenriiiin. kun sitii
tarvitaan".
Tuo uskollisLruden vala joutui testiin
pikemnrin kuin tr"rskin kukaan olisi voinr-rt uskoa: ensirnrniiiset koulun entisistri oppilaista antoivat lrenkensii jo saman vuilden lopLrlla, heti talvisodan

alettua joulukuussa 1939. Jatkosota
l)r-r()lcstilul) kesti klrttittt .ilt vclotti t'lts-

kaasti nryris Tyrviiiin YhteiskoLrlun

jiiiviit kcskcrr tai kokorraan tekentiittii.
Tyrviiiin YhteiskoLrlun ol.lpilaiclen
lcklytointialLre - Tyrvriri, Varnnrall.
Karkku. Punkalaiclun. Mouhi.jiirvi.
SLrodcnrrienri. Kiikka. Keikyli. HLritti-

kasvatteja. Jatkosodan tar-rlLrn pal.jasta.ja pohti isicn .ja iiitie n esittiimiili kysy-

koko Etelii-Slrtrrkrrnlrr.joutui arrtlmaan pois parhairrta viikeiiiin, parhaimpia henkisiii voimavtro.iilan. Tiirnii nrcnestys ei kenties nliy tiinriin piiiviin cliimiissli, nlLltta meuetys vaikuttaa silti.
Ihrrriserr roirrurrlrflrt ()vlrt lrirtlr lrirttttkertaisct.ja kolvaanraltonrat. Niille rne
teemme kunniaa. kun nruistanrrnc kou-

nen nrennyt sLrkupolvi nreidiirt rnaassiullr)re ()n \iuulr-rt likoirtiurrt seislri Ittott
kysyrnyksen eclessii". Viistaukserr tuo-

rrr'rr -

lunrrne sankarivaina.j ia.

mystrl: "Niiink(j

oli kaikki

siiriclctty .ja

nriksi". Lohclutuksena pulru ja ei voinut
silnou n)uuta kuirr "ettii nrelkein

-iokai-

l'ron kysymykseen ynrnriirsiviit ehkii
selkeiimnrin kuin nruut ne,.joiclen osana

oli kaatua: "Naiillai raskailla

Iunastettiin isiinnraarr
us".

ja

Lrhreilla

kansan vapa-

r-

Åp,ri\
Merja Aalto

Pienin, Iil
"Hei. nrun vuotol" "Saanks rrui tchli

toisenkin kerran'?" "Mcnniiiin viclli sc
susi.j LrttLr !" "Eiku sc.jocn yI itys.ja pirai.iatl Mli oon e ka!"
Kysccssii ei ole hengissiisclviytynriskurssi eikii partiolaisten rctki. vuatt
niin tylsiiltii kuirr sc suattaa kur,rlostaitkin - cn-slanninkiclerr kurssi 3-l0-r,uotiaillc lapsille. Tylsyys orr tlistli kulssista kuitenkin kar.rkana: lapsct naulitvat
.jl kisuile r ut \iitii. krrkrr Iririscc vusliurnrilan. pLrhunraan .ja nilyttclcrllilin.
kLrka saa olla "eka".ja kcncllc tai rnillc
.joukkueelle kcriiiintyy e niten pisteitii.
Aivan varkain lastcn slnavaritsto kasvaa.ja he oppivat uusia ilnraisu.la sckli
oppivlrl itsc kysl rllilirr .ilr \ i.lsti.linniriul

heille csitcttyihin kysyrnyksiin - cnglann iksi.

The Kicls ClLrbin crtglannitrkcrhotointa al koi Suomcssa kcviilil ii I c)t)-+.iir
Vanrnralarr KarkLrn kerho aloitti toirlintarrsa ensinrnriiistcn kelho.jcn .jou
nr

i

I

kossa sarnan vuoclcn huhtikLrLrssa. Enncn Suonreen tuloaarr Langira-gc Clubs

Irttelrtlrliotlrlilr kiclike rlrot or lrI toirttineet Euroopassa.ja Polr.jois-Aurerikas-

sa, Etclii-Koreassa .ja Brasiliassa. Pclinpoh.jaiset kieliohjelnrat cnglannin-.
ranskan-, saksan- .ja cspan.jankiclissii
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rcin &slcelin!
on suunnitcltu opittavuu kiclcn opctla
nrisccn lcikkicn. laultr jcn. ruiytclnricn.
pclicn.ja cr.iksccn suunnitcltu jcn tchtii-

i'liarkl.ien uvullu.

Koko ujatus lastcn kiclikcrlroistu
svntyi vuonna l9li7. kun cngluntiluincn kiclitictcili.jli I-irrtla Ellis llkoi
opcttuir tyttlircIlccn KurcniI lc.ja tiiulin
_vstlivillc llrnskaa onrasslr kodissaan
Sor,rt harttl-rton i ssl. I -i rtclan tarko i t u kscnu oli suada kiclcnopiskclusta hausku
.ja lutlntcYu tupahtunrlr. .jotcn hlincu
Iie rre l ke |ltolltir.'n.lr o|l)ir;11 \ iL'r'll\lil

kicltit sltrnoirt. kuin olivat aikartaun
oppineet onrll iliclinkicltiinsiikin: lasjcn.

jcn .lu lci kkicn avul la.

cn kotrlutustl.
KLu'ssit

sccn.

on suunnrtcltu vastlllnrailn

cli ikriistcn

lustcu vulnritrksil..jotcn satttt:lrr kttt'rsisllr on e ti r e l'siot rrir rrtt llir'

ninrrrrillc .ja .jo koulunsa uloitlancillc.
Mitairiu ns. kiclikl lpi'ri e i llpsillc arrncll. \iralr ctcncnrincn tlpahttrtr pienin.
hiIpcin rrskclin.ja.jokuincn lapsi scur.aa

()ntrssu tlhclissaan. -['iistii t jatukscstlr ()n
svnt\/nvt nr1'(is Thc Kirls (-lubin losossu
csi i rltl'r ii Wi l l iarlr-ctana. .iortka cclcsot
tantrlisia kcrholaisct scuraavirt. Ensinrrnriine n kLrlssi kestiiri kuusi viikkoa..jol-

Ioin toinrintlran roi cnsin lauhlssl tuttrrtttr. Se tuluri lrt ktrt'rsit strttt it.'tlutrt

Tlisli[ cnsirlrliiiscstli kcrhosta tuIi niin

kvrttnrcrrcn viikon.jaksoissa..ja.jokaiscn
kulssin.lril kccn lapsct saavat totlistLrksct

stto:illtt. etlli Lrrttlrrrt,'li Ir,'r'tr.tr'ltlrr

nrrrkartaolostaan.

tcnlolr"r

laLrlLr

lr

tuscita kcrhoja ntlrakuntansu uluccllc
kyctiiksc'cn vlrstiralnlan hcriinnccsccrr
k i i n nost u kseen. Keh i tel l.^sslilitr tar.r' i ttav i a ol.lc-t

r,r

s

rr atc li aa le.j a .j

opctussr-rLrnnitclrria

l

tehcle

s

siliirr

Lintll tyiiskcnteIi

yhclcssii cri rttaiclcn psykolouicn. Iucn-

noitsi.joiclcn. lastcntarha- .ia ala-lsteen
('l)r'ttilircn klrrtsslr. Slrrttlr loirilirrtu .iilt-

Painopiste krrlsseilla on kielenoppi-

Viclaiclcn kicltcn .ja krrlttrrrrrcitlcn

tUntclnr.ls ttrtl

llpscllc tUlcruisrrrrtlcssu

huorlluttariur 1'ksity'istri hr'(itYli. nrLrttu
nrliis sr-nlitsclaisr.ruttl cli kulttutrricn
r liliIlri. f:hklipii .juuri uusi kartsuinlulis
t\ nriscn tiinroilla krivtrir ri kcsliustclLr
Stt0ntcsslt ()n sill[tUI r'ltnltcnilnltt tnlt0stLlruailr) nrr,(is Iustcn kiclikcr-hoistl.
Sttonrcssu on pttolcn r Lroilcn sislillli
\ynt\/n\,1 kolnriscnklnrnrcntri uuttl kic
likcr.hrxr .jl Vurttntalunkin kcrhoilrirr

olisi ollut cncnrntin tuli.joitl krrin niihin on voitu ottlur. Tlinuin pliivlirr rlrrhcnrnlrt ovatki n luinrnrlistl,ttlivlin lkti ir isia. sillli lul.rsil tuocluan kcrlroilrirt
jopa I'li ncl.jrinkvnrnrcncn kilonrctlirr
priiistri.
Kr.rrssit on suunrritcltu picniIlc lapsi-

r'1'hrrillc (noin

hur,rsl'ur.rrlcssa. Nliin lapsi saa
iloiscn alLrn niin vicr-aasccn kiclccn
krrirr ktrlllrrrrriirrkirr trrttrsturr'ri\\'\sr .iir

ll llsta/rvhnui). .jotcn
ci voi kasvlttlu liikll.
Tiillli hctkcllii lyhrlili toinrii Virrlnn-

st r.l r,l puh u nritan .j a tocle I a kii),ttiinuiiin viclastlr kicltai saurlaksccn asiansa
csitctvksi. KurssciIla puhutaan nrahclol

lassa kahclcksan..joista kuksi Klrkussa.

nriscn
rohkili

I

lisiurniarr hyvriri engllntia kicliol.rl.rcirree rr kuikkinee n. lt)r.lttlr r lrlsirtlrirte rr

r'y'hnuikokou

R1

hrrrlilriisrllli ort llrklrttlIrn .io

1111q;5111-

nris.jakso.ja osa orr ollut nrukuna nrv(is
heiItikuiselIl kesiikulssiIla. [rnncn.jou-

,-

kic I iopi rr siiiinti).jcrr opctr-l s.iaitctilairr kor-rILr.jen hLrostaan. Tiirke'intii lyhrnrissii on

Iuu hc sauvat todistukscnsa kulrnultu
kakkoskLrlssilta .ja cnsi vuorlcn alustu
hcitii ocloltal'at ur.rrlct kujcct kolrnos

tcliaalc' ja sckii suunnittcIcvat oh.iaa.ii-

innostus kiclen aktiivise'en klivttiirli-

krrrssin nr.roclossl!

kuLr eclelleenkin. ty(illistcttynii on lisriksi .joukko ihnrisiri. .iotka .jatkuvasti

kclrittlir lil uusiu kttt's:.'jlr.jlr

5
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Tansaniassa on vielii pal.jon syr'liiisiii
kyI iii vai IIa penrstcrvcydL'nhuol lon ltalr cltr.irr. Kl llillii:ct cllivrit ortttrr lrllristirloLrclcssa.ja pvsyvrtt hensi ssii tckentil Iri
tviitri herkerinriittii tai kuolci at sairauk-

siin..jotka olisivat pcnrstcrvcyrler',huol
l,rtt kcitt,rin eltktiirtlir issii.
Tiillaincn kylri oli Hornbozu viclri
viisi vuotta sittcn. Ii.t,hrnlintnrc vicraili
siclIli ensinrnriiiscn kcrntn katolisen lta-

l)in. l-ucus Mzwandan kutsusta.

'.1' *

.'

Isli

Mzwanrla on koloisin Hontboztrsta .ja
kantaa huolta kotikl,liinsri asioista kiiy-

nlillri sicllli uscin .ja

kanrrustantalla

honrbozal ai sia kch i ttrinlirin ky liilinsri .j a

ruskornaan onriin nrlhckrllisnuksiinst
elirrrrlrr.trhlcitlerrslr Pirlilntllnti\c\sll.

Kohtasinrrrc Isii Mzwarrclan sattuntalta
.ja hiin

c

n karis

nr atr sa

.ja k au ko n riki) isy

1'

-

tcnsli ansiosta ystlli,yytcnlne laajcni

I I t ntt I x

yt

tt

t

I

clrcrysrr.s<,rrrtr

pian kahclen erilaista kulttLruria eclusta-

rarr yhteis0n ystrivyydeksi .ja yhtcisry(tksi.
Horttbozan kylli si.jaitscc Moro-rlororr

piirikirnnlssa kauniin Uluguruvuoliston rintcillii llihes l(XX) nrclrin korkerrtlcrrlr. Tic ort r lrikelrktrlkuint: n. nllil\t('ruutolla l)aiaiscc kuivana aikana noin

se

Heli Pimenoff ja
Leena Seppänen

it-

senriin kilonretrin piiiihiin kyliin alerlrnista osista. Siitri eteenpaiin ntatkaa
tchdiiiln .jyrkkrinousLrista polkLra pitkin
jlrllrt. Slrtlcrrikilnir p()lut ntuultu\ irt \u\ ivclliksi.ja rnatkanteko rirr liihes ntah(lo-

Ilmiseltä ilmiselle

Ionta.

TerueAsusem&

Kylrissri on r.roin -1000 asukasta. TaIot oviLt lisLr.jcn vaman suvinrassalllr ra-

kcnncttr,ria. pytireitii .ja olkikattoisil.
Mctslit ovat kylristri hlivinncct.ia ltoltto
puLrt on huettlrvil kar-rkaa. Slihk(jli ci olc
.ja puhlitasta vcclcstli on I)r-lutc. Suurilt
osa kyl iiliii

si

Hombozunkyluun

stli ku u I Lr Lr I u gr,rluhc-i nroorr.

.joka orr nratrilincaarilten talkoittacrr
nlriscr) lrrenutn koloslltrttisllr Ittttt. silcrt.

ortsclnriksi. Terveysascrnan paikka.

ettii sLlvun lliirinries orr iiiclin veli .jl

piirustukset .ja pcrr.rstukset olivlt valnriina. nrutta valtiolta ei ollut liiennyt
kyllille nrLrLrtanrilil senrenttislikkili

rlclleen tavoittccnaan tcr\/cysascrniur

ertenrpiiii.

tanrincn kontissu lrihetetf

ty(in jakornalli on rnclko vlllaa. l)erhect

tyiiskenteleviit r,rscirr yhdessri peIloiIla.
Sukuun .ja pcl'lrccscclt kuuluvat ntviis
kLrolleet onraisL't: r'ainajia tiiytyy hLronrioi(la. ei vain rnuistuuEnsirlrrilincn vieraiIuntnte Hontbozassa oli nronelll tavoin r,'aikuttava. Parin. kolnren tirnnin kiipeiirlinen vuolistopolkuu pitkin kyliiiin .10 lstecn hclteessii oli koken'rus siniinsii. Vuoren
ri ntei Itii avautr-rivrt uskontattontrn kaun i it.ja.i y hiit nrai senrat. Ky liin i hnr i si ssii
nrikyi sellaista eliinrisen vointaa. iloiI

suLrtta. kykyii eliiii tlitii hetkeri sekii yhtci s(il I i syyttii .j a kcski niii stri kun rr ioi tr-rs-

tl. .iolklr rrreitliin krrlllrrtrristlrrrunc

()\'ul

.jo liihes hiivinneet.
KyIiiliiiset vastuiurottivat meic[i1 IaLrlLrin.ja tanssein. Kilkossa picletyssii kylrikokouksessa ihnriset kertoivat nteille
eliinriistiilin .ja ontelrlistaan. TerveysPill\clu.icn l)uuttr.rnlincn .ilr Iiittlirrrlitiitr

veden saanti turrnettiirr kipcinlliksi
-10

Mciltii ei pyycletty

ntitaiain. emrnekii
nre lntaneet lLrpauksia nristiiiin. rnutta
a

jatLrs

yhteistyi;stii .ja tuesta.jiii itiitnririn

iu kriyrrnistyikirr pirrrr

cnsivisriltirrrnre

.iiilkcerr. Vrrorrnu lt)(){) Äctslirr s\'urltul

tistii .la Iuonrronkivistl[. Sunrana st,ksl nli ryhnriirnrnc kiili Ilonrbozassu rru
kiiytt(ikLrntoon salttanlinen. scn varus-

illii.

lah.joi-

tr.tksina suacluilla kalustcilla. Turkoi
tr,rkscna oli rry(is kylrin yleiscn tcrvcvr['tttilutt kultoilttr.iir \ ilstililn()tt()l()i nlinrran kokeilu scki[ ncr.rvottclut llilinin tcr'veysr"ilanonraistcn kanssa tansanialais-

kehitysnraaseura otti Hornbozan terveysascnrarl rakerrtanrisen.ja kyllin kehittilnr i shan kkeen keh itysyhtei styi)koh,
teekseert. Seula on saanut hankkccsccn

ten tv(intcki.ji)irlcrr saurriscsta Horlboran terveysascnrallc. Sanranaikaisesti
hankittiin rakennusrrratcliaaliu tv(itrte

Srrorrrerr Ulkorrinisleriiirt trrerr.il orntrvastuusosr.lus (25 Vc) on keriitty kirppu-

kcnnust0itri.
Vastaanottotoi

torituotoilla. lah.loitLrksilla .ja crilaisin

elliisellii tcrvcysascnlalla onnistui lsti
Mzwanclan avulla.jl kyvyllii tulkita potilaita. heidiin oircitaan sckii kcrtol

tenrpauksirr.

Tcrveysasenran r-akerrnusty(it aloi-

k

i.j

iii clen

asr-r n to.j

a valtcn
nr i ntanr

.j

l

.jat kett

nrc

ii

n r.a-

kcskcn-

tettiin heirritkuussa 1990. Kyntrnenen

nryiis heirllin sosilaliscsta tiluntccstuan

hengerr ryhntii sr,romalaisia seltlentcnt-

.ja histoliastaan. Kyliin keskciseksi tcrlcysonuclnraksi osoittautr.ri I'trhtaan
.juonraveclen puute. .joka aihcuttaa nra,
totaLrte.ia. ancnriaa .ja lisiirintyrrl,ttii inlcktioalttiLrtta. Teirlnre sur.rnnitclntarr

tinuolia liihti ornllla
kuukauclen

kustarrnukseIlaan

ty0lcilille Honrbozaan .ja

yhclessii kyliiliiisten kanssa he rakcnsivat terveysasenritn vesikattoon sentelt-

Å ct tL tL) rzctl'ctn Jo ul'u t g g 4

kuttal terveytensli ehtoihin.
Afrikkalaisessa yhteis(illisccn clir
miinkiisitykseen pcrulstr-lvilssa tcrvcytlerrltuollosslr ort olrrllittctt Pcru:lu .iir
tt'ltlitio ylrtci:iillistri lrtirttirtlrut rlrlrli-

vilirn tcrvcyclerthuoltoon.

Ehkliisevli

tcrveytlcrrlrrrolttl voi tukcrrtrur llclirtlci-

siin osoittaessaan. ettii sairauclcrt voi

r

JY:

-

"|c'.--

r.l

tor j ua.jo etrnalta. Nlii

I

lli.ia onscl ntal rih-

ti)isen oppirniscn periaatteilll akritettiin Hornbozassa ky[itytinteki.l(iiilcn
(yksi ,ioka balozzista = l0 talon solLr)
koulutus .ja pclinteisten kyIiikiitiliiiden
lisilkoLrlLrtus. Myiis tclvcysascnran
tytintek i.liiiclen .latkokoLr I Lrtus ort krly n
nistetty .ja sitii on tarkoitus laa jcntaa .jil
kehittaiai koske nraarr

z '.'i"
+';-:

/.:

rly(rs rnuiclen liihi-

alueen kyl ien tervcysty(intcki.i(titai.

?L

-,

Hornbozaarr on hankittu liiiiketietcel-

listii peruskirjallisuutta .ja kirjastoa

Iiailtii)

on

tarkoitus laajentaa.la kehittiiii koko kyliin kiiyttöön. Kirjastohankctta avustavilt Vilrnlnirliln sonrl'r(i tttistit.
Hankkeen piiäpaino on tiillii lretkc'llli
koulutuksessa -ja ynrpiiristöterveyclenItuollosslr. Kirivojen t'akcttlirtttistu .jul-

ketaan. nel.jii kaivoa orr .jo vllnriirra.

Puunistr"rtns on hyviillii alulla. nrutta
tieolot r irirtivrrl vielli piu untunri\lu.

Kesiillii lc)9zl SLromessa vieraillcct
Mo[o-r]oron terveysViranonraiset pitiivlil Horrhrrzun Icr\ eysll\e rttlrrt toirttirttaa yhtenii rraan palhaista.ja nirrcsiviit
.ren Morogofon liiiinin nralIiterveyskeskuksek:i. Myiis Tlrrrsrrrtiln lcrr c1 srttirristeriir ()r'r lllllr)r-lt kiittrstu \iitli. cttii
Hornbozassa on.io toteutettu niitii periaatteita. .joita vasta ollaan kirjaarnassa
Tansanian valtion uuteen perLlsterveyderrhr-rol

I(c/c.si

.si.s/cr.,a

kynrnrenen kaivon rakentamisesta kyliiiin yhclessii Taniran .ja liiiinin vesi-insiniicirin kanssa. Ensinrnriiisen kaivon

pumpun lahjoitti suurliihettiliis Kali
Karanko. joka myös vilallisesti vihki
terveysilsemiin syksyllii I 992. Toiminta oli alkanut

lon

ol.rjel nraan.

TaloLrcleII ista tLrkea hankkeenrme sair

jo

vuoclen 1992 alussa.
kun Tansanian viiltion palkkaarnat liiiikairi .i a kait i ij akr i tti v at tyirn sii. Rokotr"r sI

toiminta mal.rdollistui aurinkokenlrt'rjliliklrirpi n jl -vlllistu kserr uscrrturrr ist'n
jlil keerr sunllnu vr-r()r'lllu.
Honrbozan terveysasemun tyiintekijiit ovat ammattitaitoisia .ja picletty.;li.

Terveysasema on ollut sen alusta saakka ylikuormitettu. siellii kiiydriiin nryös
naapr"rrikylistii. Vuoden 1994 alusta ky-

liiiin palkattiin kaksi uutta tyiinteki.jiiii.
Toinen heistii on Suomessa perr-rshoita.jukoululrrksen \ililnut sttjttvr.ur suonlclt
puhuvu Sikitikrr. jokrr tlrrvittrresslr loimii tulkkina kyliiliiisten .ja suomalaisten ystiivien vlil i I lii. Toi mi nniin piiiipaino on ennaltaehkiiisyssii, tarkoituksena

on kiiynnistiiii kor-rluterveydenhuolto.ia

Sr. tLr.,rrrr[rrn lo ufu

t
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aloittaa kotikiiynnit.
Syksyllli I993 teimme Hombozassir
pienen tutkirnuksen osall istavllla tutkimusmeneteI rniil Iii. si i nii ky Iiil iii set pohtivat ornaa eliinriiiinsii ryhnrissii. Tavoitteertir oli suirtla r'ull\li.r\ti tietou tuval I i sten ihn.ri sten telveys-.j a sai rar"rskii-

sityksistä seki heidiirr telvrystalpeis-

viclli tiille vtrorlelle-jlr t()iv()ttil\ irsti cnsi
vuclclelle. Sen .jiilkeen yhteisty(inrnrc
.jatkuu ystiivyyclen voirnin. Vi iclenkynr-

rnenen suornalaisen sairaalapaikan
vuolokausihinnalla on saatu zl(XX):lle
ihmiselle perusterveyclenhuollon palvelut ja puhclas vesi. Tiimiin vuoclcn

tilasto.jen ntukaan Hombozan lapsikuolleisuus on liilinin alhaisin. Erilais-

Laan. Turtslutilrllriset terveysvi |ltttottrai-

ten ktr lttrrtrriert kohliurrtt i ttcll. vrrstu\ r.r( )roinen oppirrtinen. ystiivyys .ja eliinrLin

enernrniin kuin me suornalaiset yhteistyökunrppaninsa siitii tieclosta (a.jatuksista, uskortttrksistrr, llbttista, tavoistu
jne). joka kyliin asukkailla oli. Terveys-

ymrniirrykserr avarturninen ovat niitii

set ja -tyijnteki.iait ylliittyiviit vielii

viranorniiiset oivalsivat, millaista perusterveydenhuolto.ja tehokas ennaltaehkiiisy parhaimmillaan voisi olla. Ei
ylhiiiiltäpiiin unnetlUil ()petuslir.iir tcrveyskasvatusta, vaan on lähclettiivii ihIllistcn tilrpei\til jil otettilvu hLtottrioott

ju voirnirvalitttsa.
Yhdessii ymr.niirsimme, ettii ehkiiisevän
heidiin kr.isityksensli

telveydenlrutrllort on perustr.ltlilvlr \iihen. ettii yhteisii tiedostaa onriit terveyslilrpeen\ir .ia ttskoo voivattsa viti-

hankkeer.r.rrne

"ihmiseltii ihnriselle"

-

irsioitlr..joitlr ci r oi llhlrssir rttituta.

ti

t siirt se url u n ke h i I y sttu u lt( ut p p( t
L r n'i sii tti I sae 1{iilcrr.s.srr.
I{ t n I i n I i e I lti. ().su u.s7rrrlt /c i n I t lc t ut t t.
2ielrr,.s.sri l.rrotrti.se.s.srt lttölci.s.sri.

.i

e

u

kiry4ru

Iitttrltlttr ott trctinntt kuuutlttisitt kkt
0 - I 4. .i u /cc.s/cirii/c/cr.,i.s i n k k t I ( )- I u.
I{ eh i t g s ntt rt r/crr rrlrrrssrr nt g q t I ii iitt
1

kehilgsnuitlen Luril lei lu. urtsioltttp<'rlu yrtts. kirytpukn'illtt uLul lailrr,

rtslioiltr. kirioitt.irt<'. ()lturtnte nty0s

kiltioituksiu t,trsltrtut.

lJ

1t

I
I
I

K tis it e olll.s rar.s s elc ti p ie nt e ollis utr s e nt i.s e s s ä K eik 11 tis sti.jrt Kiilcusstt rn l41uin
. uunhruL. Ki"iklxilui"se t
rulcintelcii tit. lceilcll rilciise t
lcununun -i u ltiilttut tekii cit
oliu ut lucj e nunulLilcin
kuuluisict. I{eilcytin -ju

1
I
,I

't

'I
it

Kiikcut eli npllcyisen rletsän cilueelkt ut tt-stutttt

rtirtu y ri t teliäs Lci u cilrcii.
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Kumipullostuse ulkoi

Ylitlin nimittiiin palauttaa rnieliin
sitli. kuirrku krrrrriteollistrus ()tti r'n5i askelcitaan Äetsiin seuclulla. Koska aikaa
on .jo niiirr nrnsaasti kulunut. sallittaneen .joitaki n eplitarkkuuksiir .ja viiiirin
nruistamisia.

Ensimnråiisiii tr-lotteita olivat lasten
kumiset ieikkipallot. r,appupalkrt. sekii

kunritetusta sacletakkikankaasta valnristetut ostoslaukut. MLristini r.r.rukaan
nilruil lasten leikkipallot olisivat olleet
niitil cnsinrnriiisiii. mutta saatetti in niitai
valtnistaa sanrailn aikaan kaikkiakin.
Toivo Viltarrcn oli hyvin kittevii.ja kekseliiis nries. Hiirr liikkui nry0skin.jonkin verrau eri puolilla nraatu saaclen
niiin icleoita sekii virikkeitii uusista asioista. Kaikenlaiset laaka-aineliihteet
olivat crittiiin tairkeitli soclan .jlilkccn.
kun kaikesta oli pulaa. Toivo. liikkucssaan.ja tutustuessailu elilaisiin kaLrppiaisiin.la taviiran vailittiiiiin. ei aina ilran
piiivr.invalon kestiiviinkiiiin. li)ysi niiitii
raaka-aineliihteitii nruita helponrrnin.
Kumipalkrjen valnrista.j ia ol i yhteen
aikaan useita. Oli niitli..lotka piiiisiviir

.lopa ionkinlaiseen sarjavaltlistukseen
sekåi n.rarkkinointiin tuotteillaan. Toisaalta oli niitii. joiden touhu.liii Iran'asteluasteelle. Minii kur-rlun siihen yrittii-

jiikuntaan. Muistini rnukaan Iiiysin
Viirnmalasta Sastarnalan Osuusliikkeestii alLrmiinista valettuja munkkipannuja. Ostin niitii kaksi kappaletta.
Yhdessii pilnnussil oli seitserniin noin
70 rnnr halkaisijaltaan olevaa puoli-

pyöreiiii kuppia. RaLrtasahalla sahasin
42
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ne elilleen -ja koska kupit olivat valun
.iiilkisiii. sorvasin ne puusorvissa Kau-

kosen rr-rkkitehtaalla jonkinlaisel la vi i-

lasta tekenriilliini tiimrnillii sekii hiek-

kapaperilla sileiiksi. Olin ollut soclan
.jiilkeen pikkLrpoikana lukkitehtaalla
töissii, .joten olir.r saanut oppia viihiin
silliikin puolella. Tiimiin .jiilkeen piti
tehdii ruuvipuristimet. .joilla ntuotinpLrolikkaat puristettiin yhteen. Aihio.
mistii kLrrnipallo paistettiin. valntistettiin niin. ettii otettiin raakakuntilevyii
40--50 nrrn leveiiii ja 2 mrr:n vahvuista
nauhaa noin 100 mrn pätkii. taitettiin se
keskeltii kalrtia .ja paineltiin reunoista
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kiinni. Raakana se tarttr.li hyvin. Ilrlan
saanriseksi niiin tchtyyn pussiin oli valmistettLl polkupyiiriin vcnttiilitapistir
tyiikalu. .lohon olin tinannut rokotusneulan. Tltmii neula tyiinncttiin kLrrnipussin kulnrasta sisiiiln .ja pyiiliinpurn-

pulla painettiin sopiva ntiiih'ii

ilrnaa.

veclettiin neula pois .la painettiin pihdei I lii reikii ki i nni. Tiirniirr .jiil keen kiiii-

rittiin ohutta kumikaistaletta

pussin

piilille rriirr pal.jon. cttii sultiirr sol'riy11111
rruottiin nrahtuva pallo. Tiinrii ty(ivaihe kiivi niippiiriisti. kun siilren o1.rpi.
Joku saattoi kaiyttaiii ilnran tilalla pienen tilkan vettii. .loka liimnriin vaiku-
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tirksesta laa.yeni

ja tiiytti pallon. Työta-

poja varjeltiin kilpailijoilta. Tiissiikin
tirplrrkst'ssu veteetr sckoitettiirr picrri
tilkka mLrstetta, ettei kilpailija saanut
selville. rnistii aineesta oli kysymys.
Seuraava tyijvaihe eli palloaihioiden
paisto. olikin sitten -jo paljon vaikeampi. Paistaminen tapahtui leivinuunissa.
.joka oli nolnraalisti pLrilla liinrmitetty.
Sopivan liinrmiin saanti oli erittiiin vaikeaa .ja yleensii liika kur-rmuus pilasi
koko seitsenriin pallon satsin. Toisinaan sirattoi kyllii onnistuakin .ia tuttte

oli ihan kohtur-rllinen.
Kiikan pitkliaikainen poliisikonstaa-

peli Paavo Orhala tal.rtoi kovin

ostaa

tuotantolaitostani eli työkaluiani. Hrintli kiirrnosti krrvusti tilllirinerr picnyrittlijyys ja niin tein ensinrmiiisetr yrityskauppani Paavon kanssit.

Vappupallola valrnistettiin kasta-

Etelu-Sutulcunnun
postimerkl,cilcerho
ReijoHannu
ylviiiin Sanotlissit elokttttssit

A.V.V. Mikkola. telvcyssisar

tuksessit

Valjovaara. sotilaspastori

kokoonkur-rlutettiin

postin'rerkkeilystii kiinnostuneita penlstarraan Viin-tnralan seudltlle ouraa
yhdistystii, tuohon aikaanhan trterkkei-

lykerhtrjir trli lrihirrnli vrtin isottttttissit
kaupun-geissa. Perustitvitssa kokouk-

tuli

sessa yhdistyksen nirneksi

karamellivririllli vlirjiittyyn kurnin.riti-

heenjohtajaksi kerholle valittiin everslilLrutrrilntti G. Blorrrqvist. rttttita perustala.yiiseniii olivat pirytäkirjan ntukaan

Eriis huourattavil tLlote silloin oli
rnainosavainrengils. Niiitri valmistettiin Toivo Virtasen toirnestit jonkin aikau lryvinkin telrdasrrraisesti.ilr useuttt-

man henkiltjn voimin. Tehdas siiaitsi
Meskalassa Alvo Kankaanpiiiin autokorjaartron yIiikerrassa. Tiistii tluistr"rr"r

ntieleeni eriis yksityiskohta. Silloin,
kurt kaikestrr oli

pulll. lopptrivirt

rrraas-

ta myciskin avainrenkaissa kiiytettiiviit
rnetallilenkit. Ne oli tehtiivii itse. Toivo
valnristi työkalut .ja yhdessii veljensii
Einon kanssa asensi rrc Einon omistarr.uir.r sahan laiurin kylkeen ja niiin oli
syntynyt epiikeskopuristin. jolla lenkit
valmistettiin.
Autokanta alkoi lisriiintyii ja siiiidettiin roiskelevypakko. Tiistii ajankohdasta voidaan kiitsoii varsinaisen nyky-

Iuutnantti Jussi Nrlrclqvist. viinrikki

vuonna I 94zl jLrlkaistussa ilntoi

rralla puusta sorvilttll, hyvin kiillotettu
ja lakattu, halutun ntuotitinen palikka
toon, annettiin kuivua ja vedettiin talkin kanssa palikan plililtii pois. Markkinointi Iroidettiin niin. ettii Voikosken
tehtaalta tilattiin vetykaasua ja liihdettiin vappuna juhlapaikoille kaupalle.
Siihen aikaan liihes joka pitlijiissii piclettiin vappu.luhlat. Muulloin pallokuuplla ei sitlerr kiiynytkriiin.
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Etelai-

Satakunnan Postimerkkikelho.
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kukunrrirlta..jonklt.iiil keen ltrilttirttlut ott

jirtkettu pliklllisirr vtritttitt.
Etelii-Satakunnart Postitrterkkikerhtr

rckisterijitiin.ja sc liittyi Suorncn Filatelistiliittoon. kclho kLruluukin Suovirnlrirrrpiin yhtiiirrksoiscs{i trrittti-

.johtanut kiikkalairren nraanvil.jeli,iii
Reijo HannLr. Plo Filatclia -rnitalin

d$
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'l\tiLciliiu'lunte I äraitrcn nt
I <'lut g t 50 r j uhk uti11 I Lel g n
<'ri kr isleinurn ke rlu n.i iiseru'rt,
rll'kkt teltti ( )lli-I'eklru I I lll.trturt
uilrcpiirx iesert pr ilti uIL u.
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vaikuttaneet puolustuslaitoksctt stltilashenkilijt viihitellen poistuivat paik-

hoihin. Kerhon puheenjohta.lana toittti
vuodesta l9:19 lehtori Matti Kaloinen
kuolenraarrsa. vuoteen 1973 saakka.
Tlinrlirr .iiilkecrr kct'ltort toirttitttrut ott

t)/.), ---- ---==Y.
_F
vuorrA

Mttti Ytti. varatttorttal'i
N. Godenius, reviisoli A. Laaksonen.ia
sotilasvirkaili.ia J.R. Parrni. Soclan lopr-lttr.lil kcrhott ;lcrttstlttttiscctt sttttresti

neisiin ns. InaaseutLlpostirnerkkiker'-

15.10.

F(Ca

Irrkeri

Laurtl.

nraanvil.jeli.jii

rrrerr
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r

Poslttt I<'irtttruslxilrelullu riilliiä
I u ötii rtäq L telgn e t ult ut ttu't'sstt.

ovat saaneet tunnustuksena pitkriaikaisesta toiurinrrastaan kerhon hyviiksi Johan Hcnliksson vuonnil 19t32 sekli
Esko Pietilii vuonna l9l3lJ.
Alkrraikoirrl kerhoilto.ju victcttiirr
H otel I i Tyrviiiissli ja vat'uskr.t tr natt kerlrotalossa. sitten'tnritt Vattrtttaskoskcrt
tehtaan mokala oli pitkiiiin kokoustilana. Syksystii 1993 liihtien postirnclkkikelho on kokooutunul seuraintitlolIa.
Pel'ustanr i sa.i asta liihtien kokootttttttti -

mnotoisen kunriteollisuuclelt saitneer-t
irlktursu rrykyisessii Äctsrissri. Olen
melko viirmii. ettii Virtasen Toivon oivallus oli se. ettii auton nrcrkkiii alettiin
kliyttiiii roiskelevyn koristeena. Niiitii
tuotteita valnristanralla liihtiviit alkuun
rnolernrlat tiinii piiiviinii hyvinkin huolurattavat kr.rmitehtaat.

joilla ei ole nri-

tiiiin hiivettiiviiii osaaur i se n e i kti tuotantotekniikan suhteen koko kr,rnriteollisr"ruclenkin l-tr-rc'rr.tt ioon ottaen.
Tiirrrii rriiin lyhykriisyydessiilin Äet-

slin kunriteollisuuden synnystii. Mitii
kaikkea on sitten vaatinut ke.hitys. rnillli on piiiisty tiilriin piiiviiiin Aetsiin kumiteollisuudessa, onkin .io vallan on'ra
tr
tannansil.
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sia on ollut kesiitauko.ja lukLlultottanratta kahclen viikon viilein.
Kelhoi lloissa vaihcletaan kcriii lyntateliit:rlil, slutlaurr irrlirlrnlurtiotu cr-i uilreista sekii lriljestetriiirr picnirrrrrotoisiu
huutokauppo.ja. rnitklt ovat kuuluneet

olrjelmaan alusta saakkn. Lisiiksi on
valintavihkoja. joista kelhon .iiisenet
voivat kartLrttaa kokoelnriaarr. Kerlron
toimesta on n.ryiis jiirjestetty rctkili
rlerkittitviin postinrelkkiniiyttelyihin
sekii picletty yhteyttli liihiseuclun posti-

rlerkkikerlroihin. Nuoliso.jiiscnilleetr
kelho on jlirjestiinyt erilaisia toinrintakilpailula sekii jakanut keriiilyyn liittyviiä mateliaalia, kuten ensipiiiviikuoria
ja postinrerkkiluettekrita.

Kelhon .jiirjestiinrissii postintclkkiniiyttely i ssii ovat keriii

I i.j

iit voi neet

tellii julkisesti kokoelntiaan .ja

niiin harrastusta tunnetuksi paikkakunnallamrne. Vuoclen l9tl4 .jLrlrlaniiyttelyn yhteydessii kerho -julkaisi ntuistoarkin,.jonka aiheena oli Tyrviiiin postin
pet'ttstitrttirtert sall vu()ttil lrierttrttirt.
Vamrnalan posti oli tiissii niiyttelyssii
r.t.tukana leimaten liilretyksiii Etelii-Sa-

I{erhtn pulrc<'njrilt Lttju Ileiio I I tuttttr
lLu n, u I i Pn t lrikil Iiiu- ttti I uli n
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takunnan Postimelkkikerhon clikoisleirralla. Viime vuonna kerho vietti
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nrelkitt priivriii. Viirlerrkyrrrrnencn t()irnintarvuotensa .juhlaniiyttelyyn postirnerkkikerho cln painattanut tr"rhat kappaletta taiteilija Mauri Kunnaksen piirtrinriri postikortteja sekii kolrncsataa
kappaletta sama-aiheisia yksityisltosti-

rnerkkivihkojl sisriltiien lx)stin

I)ie-

noisarkin "Koilarniien lapset postissa".

Lisiiksi niiyttelyii varten Etelii-Satakunnan Postirrerkkikerholla on orna tilaisuutta -juhlistava erikoislei rna. Pien-

julkaisuina kerhon jiisenten kiiyttriiin
i

-

on aikojen kuluessa teetetty postitnerkkikerhon Iogolla varustettu
kir je-

ja

krroliu sekii kiljecrrsul ki.joitl.

Keriiilyalat ovat luorrnollisesti laa.jertturreet sitten kerlrorr peltrsllrrriserr.
perinteisesti on keliitty suontalaisia
postimerkkejii sekii koko rnaailrtra -kokoelmia. Kuvamelkkien yleistyttyii aihekokoelmat ovat tullcet muotiin. Paitsi posti merkit. nterkittiiviai keliii lykohteita ovat postiliihetykset .ja -lcintat.
mainittakorln esinrelkkeinii kenttiipostiailre.ja kotiseutukokoeIrtrat. Myiis kuvapostikoltit kuuluvat nykyisin useinrpien kerhon .jiisenten keriii lyalo.len pii-

riin.
Vuosikynrnrenten aikana Etelii-Satd-

kunnan Postinterkkikelhon tarkoitLrksena on ollut toimia alan harrastajien
välisenä yhdyssiteenii, keriiilyn eri alo-

jen tiedonlevittiijänai ja jiisentensii kokoeIrrien kartutta.jana. Pitkiiiin jatkunut
toiminta osoittaa. ettai naiistii tavoitteista
voiclaan edelleen pitaiii
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sUdume[ta

Sirkku Erkkilä

Tiinii syksynii arvokkaan [J0 vuoclcn
saavuttanut Varttrnalitn Naisvoi-

iiin

rnisteli.jat

ry on cclelleen nuorekas.ja

piltcii.
Trtr oitteertitrtI rttc.ilr loir ccnlulIn te ( )r'l
slr;.rrllr

rttlrlttlollisittttttlrtt ttttrrti ilistli. str-

rniehenalkLr.ja. .joillc toivonrtne atrtavalnure kipiniin eliniki.iiseen liikLrntahallastr,rkseen. Olipa laji sitten rny(ihcnrnrin rnikii tahansa. Michille on olennssa onra kunto.jurlpparyhrnii .ja
niyris aikuincrr-lapsi-.iLrnrpassa orl rttu-

krrl'rrrolcslu. koo:tlr tlri ktrrtrtosl:r liiPPtr-

kana nriclriii.

nratta nrukoarr liikkunraan.la nliin huolehtinraarr itsestriiin I'vysistii kLurtoa .ja
henkistl[ hyvirrvoi ntia eclistiinuil lli sekli

Näin kaikki alkoi:

ylliipitlirliillii.

YhtciskoulLrrt lartrOkkaat opcttitiat

Voi rlme sanoa li ikLrttavanrnrc vlikcil

llr-lvasta nruoriin .ja r. aariin
litl tyi .trpir r1t liiktrrtlilr.

- kaikille

Siili JuvcliLrs.ja Esteli ALrlanko kulsLrii,rt syksyl[i l9 l-l koolle l)erustavlln
kokouksen..johon osalIistui yli -j0 Irais-

Pal.jon on vuosien kuIuessa nr-lutturrtrl. Errrnrc luljoile e rtlili r lrirr rtlris- .irr
tytti)liikuntaa. r,uan rtrukaurt nralrtuvat
niin po.jat kLrin rniehctkin. Poikia on
perinteisesti olILrt tanhulyhrnissil. rnutta nyt.jo vuoclcn toirrirtr.rt poikierr
tenrppuilu jurnppa olr tuonut .jouk-

ta.ja niin alkoi toinria Tyri"iirin Naisvtlinristeli.jrrt. V l9lt) ylrtlistls srri otllittl
lipun. .jonka suunnitteli Esteri VLrorincrr.ja ornpeli rouva Anni Putti.

koorr.rnre nrelkoisen

N aisv o i nr iste l i.jo ik

5

ct

:t

ctt r t

ctl tttz

Silloirr .s(,ur'c,l
tilkrt<rifuintt.

nliiinin cliivliisili

.Jo tLl'tL

/99

4

Tyttijosasto perustcttiirt

v.

1929.

Siiiirrt0.jen nruutostcn yhleyclessii vuon-

nl

l9-5-l nrur.rtettiin niuti Vanrrtalarr
s

i.
-i-s

t-

i-

r*

ls

I

#
$

n\
H.

#illr

I
a

t

tl

v{

".&

r{

,ltkuint'tt - kqtsi nlltniin
i ttl

itrttni I tutssi.

lr'
\t,
t (r'I

Iiilpuiluriertrttr
uiltttpt ruku.sstt.

L

It

Tässä mennään:
Perusvoinristclu

.ia

kansantanssit
or ut uirtlr olleet toirttirtturrrrrre PertrsPilarit..joista sitten riinsyilec pal.jon uutta
.ja vaihtelevaa.

laa nronta tLrntia tarjolla erilaista liikuntaa. Seuramrre kouIuttaa koko a.jan

.ja iclcoita. .jotka sitten kypsyttyiirin ttrteutclaan siinli nruoclossa kuin sc par-

ttttsilr. rrtrtokklitl oh.iirl jilr. .joi:tlr tunti
tunnilta kchittyy priteviii liikuttajia.

orrnisttrLr.

Ohjaajaklartinrme koostuu Iiikunta- .ja

Kilpailutoinriltta or.r ainakitr talthLrrintiunilllu oIIut r ilklrstit .jlr tuottoistur.
My(is silloin tiilliiin on .lumppalyhntiii saatu valrnennc'ttua kilpailuihin.
eikii rncnestys ole ollut hassun'r1.lila.

terveyclenhuoltoalan arnmattilaisista

Oh.jaajat ovat avtinasernassa. kun
joka arkipitivii orr eri pLrolilla Vanrrna-

olisi tarjolla "jokaiselle jotakin".
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sekii liikunnanoh.jauksesta kiinnostur)cislu nr-r()r'i\ltr .jlr lrikuisistlr.
Nr-rolekas

johtokunta suLrnnittelee .ja

Ilritert :ctrrlrrt)nrr t()inrinnln l)uittci\\rr
Tiistii on hyvii .iatkaa niiin .ja sanralla
trihytit nryi)s ctccnpaiin...
RaLrhalIista.ioLrlunaikaa.ja

Iiikunnll-

lista tulcvaa vuotta; olkoorr ihrnisillii
hyvii tahto!

tekee arvokasta tallstatyiitii, .jotta aina

Koko

a.jan

on n.ruhirnassa kehiteInriii

J
ÅctrLctttztLl'cLn

loul'u t gg4

K urlcun lc o tit ctk tus - .i ct
sictctlictlun oppilcti t o s

so

on sekoittts perinteito.ict
n11 k y ctilc ctu. K otiltLpiha,
.t1 rtqt äris t ö -i cr u unlut t
r alce ruu ilc s e t hu r ilcttu ct t
lc o rlin onuti s t r t t unne ln7ee. ( )pe tuksen.i tirj e s Le|11issii -iu .si.scilkii.s.s ä tctcts
ntilcy u tit ttucle t u irtotLkse t.ict oltpi"loiden luoutrttde n .i ct it se mätir cltini.s r t i Ice u de n lc urudoit t ctntinen.

JouluteruehdAt la
ustu
Seija

Mahlamäki-Kultanen
Koulu on toimir.rr"rt yli 60 vuotta ensin erniintiikouluna ja sittenrurin kotija laitostalous- sekii kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksena. Alun vuosi-

( )pe t I

ui rr I I illeleu I x > Iltrrt

u Iiihifu i

.i

t's i t L iit,

)i

11u

t<ti t u

iit Ii u ku k iltd u
-nä11 lelniiii
'l'eppr

L L

t

u i si

t I{ uli u.itr, I uukkt t

I I rurskt t

tuva kannatusyhdistys antoi koululle

t

Liti?

kynrmenet olivat aineellisesti niukko-

ja. mutta yksityisistii henkilöistii koos-

Li

4tiskelij uL

kun I r ttl<'ut

L

L.

vahvan tukensa. Sen palveluksessit ol-

leet henkilijt uhrautuivat asialleen ja
toimintaa pystyltiin hoitanraan vaikeuksista huolinratta jopa pula-aikoina.
Sen ajan ruokalistat kertovitt hyvin taloudellisesta tilanteesta: kukkakaalilaatikkoa. punajr-rurta, perunaål kiiytettiin runsaasti. Listoissa olisi opittavaa

vielii tiil lii hetkel liiki n. Viihi stii

koottiirr nraittlrvil. kotinurisil

(
t

)peL t4itr l,eentL
tpe L L utr Ius I <'nht

Sepltlirt<'rt

i t ttt. l' uut,trtt
L

rtttttt ott,Ioluuuttr Lttitta.

ai nei sta

jr

ter-

veellisiii aterioita.
E,ntisinii aikoina kasvatuksen nrerki-

tystii koloslettiin kclulutuksen ol.rella.
Oppilailla oli tyi)velvoitteita ja tyitpäiviit olivat pitkiii. Oppilaiden vanhenrmat luottivat siihen, ettii kuli ja jiirjestys siiilyviit hyvin. Nykypiiiviinii oppilaiclen .la vanhempien odotukset eiviit
tiiltä osin ole ehkii yhtii voirnakkaita.
Silti hyvii kliytös, toisen ihnrisen hunrurioon ottan.rinen ja ornista tiloista huolehtirninen ovat olennainen osa opetusta. Konlunrme ei niiytiikiiiin perintei-

seltä laitokselta. kun sitä sornistavat
oppilaiden hoitarnat huonekasvit, vailrtuvat koriste-esineet ja oppilastyöt.
Tiilkeiin lisiinsri tnnnelmaan lnovat

keittiöistä leviäviit kotoisat tuoksut.
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Tällaisessa ympäristössä varsin nuoret
oppilaat voittavat varmaan paremmin

sestä hoidon

ja hLrolenpidon kohteena.

emäntäkoulukurssi palveli ennen hyvin tarkoitustaan, mutta työvoiman kysyntä rnaatiloille on supistunut pieneen
osaan entisestään. Naiset lähtivät jou-

Monissa kunnissa on siirrytty sosiaalija terveydenhuollon yhteiseen väestövastuuseen. Tähän ajattelutapaan lähihoitajakoulLltus sopii erittåiin hyvin.
Uusi, joustava tutkintorakenne tulee
ensi syksystä myös koti-, laitostaloussekä puhdistuspalvelualalle. Opiskelija laatii itselleen opinto-ohjelman, johon sisältyy sekä pakollisia että valin-

koin mukaan työelämään ja syntyi ai-

naisier kursseja.

van uusia amrnatleja hoitarnaan ennen
kotona tehtyjä töitä. Oppilaitoksemme
valmistaa nyt työntekijöitä näihin am-

Uudet koulutukset ovat tuoneet tullessaan runsaasti erilaisia yhteisiä tilaisuuksia ja tempauksia, joissa koulum-

matteihin eli koti-, laitostalous- sekä
puhdistuspalvelualalle ja sosiaali- ja
terveysalalle. Myös pojat ja miehet
ovat hakeutuneet näihin uusiin koulutuksiin. Oppilaista noin kohnannes on
aikuisia ja loput nuoria.
Koulu siirtyi 1989 Varnmalan kaupungille ja uudistui t2illöin myös opintolinjoiltaan. Mazr- ja kotitalousyrittäjälinja olijo sitä ennen muutettu kaksivuotiseksi. Linjan opetuksessa kolos-

me avautuu ulospäin

koti-ikävänsä kuin kolkoilla käytävillä

ja kaikki viihdymme paremrnin.
Opetuksen sisältö on sen sijaan

låi-

hes kokonaan uudistunut. Vanha

tuu aikaisempaa enemmän yrittåijyys ja
arnnratin erittäin monipuoliset amlnat-

titaitovaatirnukset.
Suomessa siivousalan koulutus on

erittäin korkeatasoista ja siivoustyön
arvostus on sen tzrkia parernpi kuin
monessa nluussa maassa. Monipuolisten työtapojen, pintamateriaalien ja
laitteiden käytön hallitserninen edellyttää perusteellista perehtyrristä. Laitoshuoltajalinja on tällä hetkellä samoin kaksivuotinen ja johtaa työhön
esimerkiksi hotelleissa, sairaaloissa ja
vanhainkodei ssa.

Kodinhoitaja

ja piiivähoitaja olivat

2,5-vuotisia koulutuksia ja johtivat
varsin selvästi rajattuihin tehtäviin.
Kodinhoitajien vankkaa kotitaloudel-

lista osaamista arvostettiin ja päivähoi-

tajat hallitsivat lastenhoidon hyvin,
lnutta larna ja tnuut rnuulospaineet

palvelemaan

myös lähiseudun väestöä. On pidetty
lapsimessuja, vanhusten tapahtumia,
vamrnaisten kursseja ja ohjelmaa, laihdutuskursseja, ohjelmaa nuorille perheille. Näissä kaikissa opiskelijat saavat erittäin arvokasta kokemusta ja
päiisevät harjoittelemaan työtii ja asia-

kaspalvelua todellisessa tilanteessa.
Järjestäminen on aina kannattanut,
koska osanotto on ollut aina todella
innokasta. Siitä parhairrrnat kiitoksemme!

Koulun toirnintaan kuuluvat vielä
vaihtuvat lyhytkurssit. Sr.rositr"rirnpia
ovilt olleet pitoruokakurssit, mutta
myös erilaisille puolivuotisille jatkolinjoille on riittänyt opiskelijoita. Ensi
vuorlna aloitamrne esirnerkiksi Kansainvåilisen talouskoulun, Kehitysvam-

maisten talouskoulun sekä Maatalouden sivr"relinkeinojen jatkolinjan.

Koulukin verlrnistantuu

jouluun.

Vahnistellaan ohjelmia joulujuhli in ja
tehdään koristeita. Kaikki siivoavat
omalta osaltazrn, vaikka laitoshuoltajat
siivooja tekevätkin vaativilntnat
työt. Maa- ja kotitalousyrittzijait ovat jo
hyvissä ajoin laittaneet yhdessä maatilan työntekijöiden kanssa pellot ja rehuvatrastot talvikuntoon ja sato on korjattu puutarhasta. Koulusta vahnistu-

ja

edellyttivät uudistuksia. Viirneiset ko-

vat viirneiset kodinhoitajat

dinhoitajat otettiin koulntukseen 2
vuotta sitten ja he valmistuVat lryl jou-

vaativiin tehtäviinsä joulukirkossa

luna -94. Syntyi uusi sosiaali-ja terve-

ysalan perustutkinto, tutkintonirnik-

Karkussa. Sosiaali- ja terveysalan
opiskelijat ovat tällä kerralla juhlan
järjestelyvuorossa, minkä opiskelukiireiltään ehtivät.
Joulun jälkeen koulun tontti rauhoittuu muutamaksi päiväksi. Vain kansli-

sesta.

an

Uudistuksen keskeisin sisältö on aikaisempaa laaja-alaisernpi arnrnatt itaito ja mahdollisuudet hakeutua monenlaisiin tehtäviin. Tämä on sekä työntekijän että työnantajan etu. Paikkakuntavaihdokset ja palvelurakenteen muutokset eivät enää ratkaisevasti heikennä työntekijän mahdollisuuksia löytää
uutta työtä itselleen. Tutkinnon keskeisenä lähtökohtana on myös aikaisern-

tuomasta katkoksesta jatkuvaan ihrnis-
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lumm&lass
Maaliskuun 27. päiuona
1994 tuli kuluneelcsi 70
uuotta sii"td, kun Tgruäcin
P iirimie li s ai"r aola uloit t i
toimintansa.i 0 p s ykiatrinen sair"clanhoito cilkoi
T y ru riölki, ny ky is e s s ci
ammalan
lc aup un
V
is s a.
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Aloite Tyrvään Piirimielisairaalan
perustamiseksi tehtiin Tyrväiin Tuomiokunnan kuntien yhteisessii kuntakokouksessa, joka pidettiin Karkun
kunnan kokoushuoneella rnaaliskr"run
25. päivänii 1917. Tässä kokouksessa
olivat edustettuina Lavian. Suodenniemen, Mouhijärven, Karkun, Tyrviiiin.
Kiikan, Kiikoisten, Huittisten, Kauvatsan, Punkalaitumen.ja Varnpulan kunnat.

Hanketta eteenpiiin viemäiln .ja vali i n perustlu t()i tni-

tnistelentaun priiitett

kunta, johon tulivat taloustirelrtiiiiri
Kaarle Prusi Tyrvääståi. joka toimi toir.nikunnan puheenjohtajana. rnaanvil-

jelijä K A Härkåilii Huittisista, kanttoli
Kalle Rytkönen Mouhijärveltii. nraan-

Liihie tiiis
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tleltii s uiruulur

sulleeutwt ttt ilnte
.io1tu ulunukus.

tn

.i q h lee

ä,

tudleu| Itrt,rt,

siunataan

keeltään lähihoitaja. Uudisrus aloitet.
tiin ensin kokeiluna, mutta nyt on jo
tehty päätökset valitun linjan jatkanri-

paa kokonaisvaltaisempi ajatus ihrni-

i0 uuottu p

ii.s;

ja rlaatilan väki nauttiijoululornan

ja elikoislaatuisesta tunnelmasta Iähes tyhjässä koulurakennuksessa. On vain hyasinttien, piparkakkurnökkien ja joulukuusen tr"roksua ja
vilinään

muutålma päivä aikaa tehdä kaikki kes-

kittyrnistä vaativat työt. Pian yli kaksisataapäinen opiskelijajoukko tulvahtaa
taas taloon.

Hyvää joulua kaikille lehden luki-

joille!
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Vilho Halonen

s7hiutristu ltoitou
u 0j unsuullu j u Hyrlcilld

Sasturnulun Sairuulun
p uhee 4i oh L qi u L se

liitkiluilIitus.iu ltittor:ultttustott

leti suiruukut.i t thk n'11 hnii u. 1 9 8 5-

1988. Ilenkiliit rilrculkt uasenunulle: Xltu'tti Rusi.
lku'Lti Liuhuku Seppo l{ttrrutilu. IIttru'i Ywnio, Ltrtu'i
Iltnilxt, Ritt,tt l\rilpolu. 'l'trtuto Suknen, Luu'i Aulkt.
Erkki RiLukt. ,knlxt l{rit,uten, ,Itntnu Siroku Seppo
,lsllnukdrti.jtt l'ilht t I I ulonen.

Piirinielisairurilutt ku n Lie n /cr.,/criu/c.se.s.srt
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viljelijä T Helminen Kiikoisista sekä
johtaja Herman Katajisto Karkusta,

Tie nousee loiuasti Sammalioen kirlcon kohdullct.j a s oluLL eteenp riin p eltoj en lauits e.
Vilkaisen lappua,.iossa on aio-ohje. Metstin
r e un&s s a p ilk o t t au qt maat ilcln r alr e nnuk s e t.
Iluomaqn tien siuusso oleu&n postilaatikon.
Peruutan ja luen nimen "T. Kuutti".ia ktitinn(Ln auton pihatielle. Ulko-oui aulceact. Vanha tscinta Tauno Kuutti. utittoo "ten)etLLlo(r".
Olen tullut Kuuselan tilalle. Tddllä uiittontokieli on ollut ensimmainen l,cieli uuosisadan
alkupuolelta lahti"en, .i olloin tila lohkaistii"n
perinnönj aossa Kuutin kartanon maista.

joka toimi toimikunnan sihteelinä.
Ensirnmäiset potilaut otettiin sairaalaan maaliskuun 2J. päivänä 1924 ja
tiistii alkoi sairaalan varsinainen toiminta.

Ensimmäisenii toimintavuotena oli
kuntayhtymässä l8 kuntaa: Alastalo,
Huittinen, Jokioinen, KarkkLr, Kauvatsa, Keikyåi, Kiikka, Kiikoinen, Lavia,
Mouhijärvi, Suodennienri, Suoniemi,
Parkano, Punkalaidun, Tyrviiii, Varn-

mala. Vampula ja Ypäjii.
Kun Hyrkin maatilalla oli asumattomana kaksi suurta asuinrakennuster.
heräsi ajatus, että närrii rakennnkset
kunnostettaisiin potilaskäyttöön sopiviksi. Hanke toteutui vuonna 193l.

jolloin Hyrkin toipilaskotiin

saartiin l8
virallisesti hyviiksyttyii potilaspaikkaa. Näin sairaalan paikkaluku oli sii-

Haastattelijana

Lsasan,aa

nii vaiheessa l5-5 sairaansijaa. Sairaan-

sijoja tarvittiin kuitenkin lisäåi ja tälIöin ryhdyttiin tutkimaan lisäsairaansi-

jojen sijoittarnista sairaalarakennukseen. Eriiiden muutosten jälkeen potilaskerroksessa ja lisäilrnällä asuinhuo-

Kurls glun

tilun ueilteilt&

neita kolrnanteen kelrokseen. saatiin
24 sairaansijaa Iisää ja potilaspaikkaluvuksi vahvistettiin I 79 sairaansijaa.

Tauno Kuutin isä, Erkkija iiiti, Anna
olivat luokkatovereita Turun kuurojenkoulussa. Konlussa zrlkanut nuorten ys-

Tauno kaipasi itselleen leikkitoveria, pikku siskoa. Äiti hämmiistyi löytäessiiän Taunon yhtenä piiiviinä pitii-

Tyrvään
B-mielisairaala

tävyys syveni rakkaudeksi ja yhteisen
elämäntaipaleen aloittamiseksi. Nuoripari alkoi tarrnokkaasti raivata peltoja
.ja rakentaa omaa taloa. joka valmistui
vuonnii 1918. Kun raivattavaa peltoa

mästä ikkunaa auki. Kun iiiti ihmetteli
viittoi tornerasti pitiivainsii
ikkunaa ar-rki. ettii vauva piiiisisi sisiiiin.
Sisko tuli rnyöhemmin kr-ritenkin ovesta. Aidin sisaren kuoltr-ra, hiinen yhclek-

ja -asetus tuli
l. piiivilnåi 1953.

Uusi mielisailaslaki
voimaan tammikuun

Tiillöin kuului Tylväiin Piirirnielisairaalakuntainliittoon.jo 2 I jiisenkuntaa.
Uuden lain edellyttiirnän mielisairaan-

huoltopiirilaon rnukaan miiåirättiin
Tyrvåiiin Piirimielisairaala Itai-Satakunnan n.rielisairaanhuoltopiirin keskusmielisairaalaksi. rnihin tuli kuulumaan kaikkiaan l 8 jäsenkuntaa.

Liittohallitus ryhtyi ripeästi suun-

ja

valmistelutoimiin ja tilasi
arkkitehti Hemmo Karnppurilta sainittelu-

raalan luonnospiirustukset. Suunnitelman rnukaan B-sairaalasta rakennetaan osittain kolme-, osittain neljäkerroksinen. tilavuudeltaan noin 16150
mr, sailaansijamäärän ollessa l-53 sai-

raansijaa. Vuonna l96l B-sairaalan
sairaansijojen määräksi lääkintöhallilus vahvisti 162 sairaansijua.

Liittovaltr.rusto hyväksyi snunnitelrnan lopullisesti huhtikuun 25. päivänä
1955 pidetyssä kokouksessa. Rakennustyöt edistyivät suunnitelmien mukaan

ja B-sairaalan vastaanotto tapah-

tui marraskuun 6. päivåinä 1956.
Hyrkin osastoryhmän sairaalarakennus on saneerattu perusteellisesti
vr,rosina 1989-
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1993.

tr

riitti ja

ka{anhoitoonkin tarvittiin
ja erniintii palkkasivat
avukseen rengin ja karlanhoitajan, jotka rnyös olivat kuuroja. Erkin kuuro
apua, isäntåi

Suoma-siskokin asettui asllmaan perheen kanssa.

Yhdeksiin avioliittovuoden .jälkeen

asiaa. poika

såinkuukauden ikiiinen tyttijvauviutsii

otettiin perheeseen kasvattityttiireksi.
Irja-tytto oli koko talossa ainoa. jclka
kuuli. Hzinestii kasvoi kaksikielinen.
kun hiin oppi myiis viittomakielen.
Taunon tultua kouluikiiiin hiinen piti
odotella rnLlLltålnta vLrosi paikkaa Turun

syntyi poika, Tauno. Joku aikuisista
ehti aina viittoa vastar-rksia kysyrnyksiin, joita pieni poika esitti. Isii kertoili
joskus ennen joulua elävästi viittoen,

kuurojenkoulusta. Kyntmenen vuotta

kuinka hänen kodissaan, Kuutin kartanossa jouluna levitettiin rukiin lyhteitä
lattialle ja leikittiin erilaisia leikkejä.
Kun viisymys yllätti, nukahdettiin
vaatteet päällä. Aarnuyöllä kolmen aikaan paljastettiin hevoset ja låihdettiin
kolmella hevosella joulukirkkoon Tyrväåille. Isä muisti aina ylpeänä kertoa,
kuinka paluurnatka ajettiin kilpaa ja
hiin voitti aina.
Myös Kuuselan tilalta lähdettiin hevosella joulukirkkoon. Tauno-poika
yritti selittää sitä turhaksi, kun ei kerta
kuule. mitä sielhi puhutaan. Äiri vasrasi, että läsnäolo jor"rlukirkossa on tärkeämpää, kLrin papin saarnojen kuulerninen. Hän kertoi. rnitä ensirnmäisenä
jouluna tapahtui ja sanoi, että kirkossa

mat verkahousut ja kotikutoinen takki
olivat vielä uutuuden kankeat. Matka
.jännitti, mr-rtta toisaalta olihan isiikin
käynyt sitä koulua. Häneltåi piiiisi haikea itkr,r, kun isri lähti kotiin, sillil hiin
tiesi pääseviinsåi sinne vasta jouluna.
Monta kertaa myöhernminkin koti-ikävä sai hiinelle kyyneleet silmiin.
Useille lapsille kouluun tulo oli ollut

voi ajatella Jeesuksen syntyrnää.

täytettyåiain hiin sitten istui tairkeiinii
isän vieressä junan kovalla penkillä.ja

mltkasi kohti Turkul. ÄiAin

<lrnpele-

järkytys. Knn vanhemmat kävelivåit
konlun portista

r"rlos, he luulivat vanhempien hylänneen heidät iäksi. Kuulevat vanhemmat eivåit olleet osanneet
kertoa edeltäkäsin koulusta. sillä heidän yhteinen kielensä oli vain joitain
omatekoisia merkkejä. Lapset oppivat
pian viittomakielen toisilta, jotka sen
jo osasivat. Ensinrmäiset kaksi vuotta
lapset asuivat koulun asuntolassa. jos-
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viiiiltii.l a sen yrnplili stöstii. J otkut vitc sir"at .jalan .jopa 50-(r0 kikrnretliii voiclakseerr tavata ystliviliiin yhclistl,ksel-

l.rullunkuliselta, kr-rn jouluniiyteluriin
esittitiait aukoivat suutaan eikii kukaan

Kun Tauno palasi viirreisen ket'r'art
Tulusta lopetettLlaan koulunsa. isli kysyi heti Taunorr nous(ua.junasta "Jiiiit-

rnnhartauden rnuisto. Aanruhat'taudet
pidettiin puhunralla. Viilirnatkasta.johtuen iianrul-rartauksien ymmilrtiitlinen
huulilta oli liihes mal.rdotonta. Eriilin
kerran johtaja piti taas aauruhartautta
ja lapset seurasivat silmii tarkkana l.ruu-

liota. He olivat oppineet erottanraan
"aarren". joka nrerkitsi. ettii sai

sanåln

kurnaltaa

ja

poistua. Johtajan huulet

muodostivat tutun niikiiisen sanan.
Lapsista näytti aivan siltai, ettii.iohtajan

hunlet sanoivat "aauren". Niinpii he
kurnarsivat ja iiikoivat poistua. Johtaia
ei yn.rmärtänyt, rritii tapahtui. sillli hiin
oli sirnonnt "apostoli".
Kuuselan tila oli ainutlaatuinen
koko rnaassa siinä, ettåi kasvattitytärtii
lukuunottarnatta sekä isäntäviiki ettii
palvelusväki olivat kuuroja. Töitii tehhuolehtivat hoita.jat. Kolmannelta luokalta liihtien asuttiin kortteerissa koulun låihellä.
Tuunrr oli jo kotonl oppinut nronet
asiat vanhemrniltaan. Hiinellii oli valmiina viittor.nakielinen käsiternaailnra
ja siksi hänen oli helpompi ymmärtiiä
rnyös kirjoitettujen sanojen ja huulilta
luetun sanojen rnerkityksiii. Kr-rurojenkoulussa ei hyviiksytty viittorrakieltä,
vaan opetus tapahtr"ri vaivalloisesti ku-
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vien. puhutun kielen ja kirjoituksen
luvul lrr. HuLrl i I la tttuodostettttjcrl sirn()jen merkitykset .liiivrit monille hiimiiriksi. Kuuro.jen lasten silrrissii niiytti
saanut sclvlii[. nritli he slrrroivlt.
Taunoa lrr"rvittaa edelleen eriiiin aa-

sa heistä

*.

tiin ahkerasti .ja lapset olivat mukana
voirniensa rnukaan. Heiniinteon ja
puinnin aikaan saatiin joskus apua kesiivieraista, jotka olivat vanhempien
ystäviä kuurojenkouh"rn ajoilta. Työnteon viilillä kylåiiltiin ja oltiin nrukanir
kuLrrojenyhdistys Hel'lirtirn toitttinnussa. Taunon vanhemrnat olivat olleet
perustaurassa sitii vuonna 1907. Yhdistyksellii oli orna talo ja siihen kuului
parhaina aikoina noin 60 kuuroa Tyr-

I

lii.

k(j kotiin'1" Saatuaarr rnyiintiiviin vlstlukscn Iriln niiytti helpottuncclta. Poika

latkaisi lrinen ty(itiiiin. Tosin kuLrrolla
nuolella nriehellii ci ollut silloin nrLrita
rnahclollisuuksia opiskellu eteenpiiin.
kun kiiydii kir'leopiston kLrlssc.ja.
Aikanaan TaLrno l0ysi linnallccrt
Annelin..joka oli kuutolrtuttut kahcleksan vuotiaana. Yhclessri he ovat kasvat-

taneet aikuisiksi viisilapsiscn pclheen.
Vaikka lapset ovat kuulevia. heidiin

toinen kotikielensli orr ollut viittonrakieli. Ajat ovat muuttuneet. Viittonrakieli on hyviiksytty tasavertaisena kielenii rluiden .joukkoon. Eniiii kuurous
ei ole opiskelun este.ia yliotr.liston ovet-

kin ovat avautuneet nuolille. Viittonrakielentulkki on tuttu niiky nryös luentosaleissa. Uutisia voi seulata TV:stii
ornalla kielellii ja tekstipuhclin on arki-

piiiviiii.
Kuulevien on hyvii hLuruata, ettii
asioita voidaiin katsella toisinkin piiin.
Tauno kertoo eräiistii nuoresta ystiivitperheestii, jossa kuuro.jen vanhetnpietr
lisiiksi on kolnre kuuroa lasta. Kun iiiti
alkoi odottaa neljiittii lasta. vanhin lapsista viittoi:

"Voi kauheaa. iiiti odottaa

Mitii sitten,.los

se onkin kuuleva! Kuinka nre korrmunikoirnrne scn

taas lasta.

kanssa?"

f
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Ttfuntin uuodenjoulunuiettoon tuleuat mukaan
jatkosodan paattymiseen liittyu tit muistot.
Syyskuun alussa olemme muistelleet aseleuon
solmimistct S0 uuottcr
sittenja suurtn ueter aanij ouk oin k ok o ontuneet sitti pcti"uaä uiettamtirin. Jouluumme paIautuu at ne helpotuksen
.ja samalla ahdistuksen
tunno| mitkri aseleu on
tulo .j a oseleu on ankarat
e hd o t s amanctik ais e s t i
synnyttiuät.

50 uuottu So tuu eteruenit j u Isunmuu

Timo Kökkö

Yhtä voimakkaasti juuri tämän vuojouluun tulevat rnukaan rnyös esiin
nousevat Kannaksen taistelujen muis-

rnisen edellytykset ja toirreentulon viilineet tänään jo kuuluvat kansantieteen
ja perinteen tutkimusalaan. Tiinäiin veteraanit ellivii( kokonaan toisessa. rrrarrtalouden harjoittarnisessakin luontaistaloudesta etääntyneessä rahan ja lahatalouden hallitsernassa hallan uhkaakin ankaramrnassa maailmassa.
Näistä vuosisatalnme tapahturnista
on kirjoitettu paljon. Moni usil ()ll nostettu esiin vuosisadan tiirkeänä ja sen

den

tikuvat kesäkuulta 1944. Nyt jouluaikaan muistarnme sitäkin. rnitenkåi kesällä elirnme päivä päivältä Kannaksen

tapahturnia kesäkuun yhdeksännestä
päivästä lähtien. Mukana olleet veteraanit muistivat omaa vetäytymisreittiään, sen keskityksiä, hyökkäysten torjumisia, vastahyökkäyksiä ja kaivautumisia lopulta niihin asemiin, jotka eivät enää koskaan pettäneet. Me muut
sen mukaan, mitä rnuistimme ja mitä
olimme silloin ja tänä vuonna taas uudelleen lukeneet, seurasimme mukana

kehityksen suuntaa måiiiräiivänii asiana. Vielii näin joulun alla, vuoden 1994
kuluessa loppuunsa, tuntuu siltii, ettii
tåirkeämmästii asiasta kuin Kannaksen

puolustustaisteluista, tästä kaikessa

koko lintarnalinjan vaiheita seuraten.

historiassa ainutlauluisesta

Ei koskaan 50 vuoden aikana niin monelle suomalaiselle Kannaksen torjun-

sa vailla olevasta kansan

joiden annettiin se säilynää, pitivät
asemansa, torjuivat vihollisen ja pelastivat Suomen.
ne

vertirarr-

ja

valtion
näytöstä omikseen tuntemiensa oikeuksien puolustamisessa, ei tällii vuosi-

tataistelujen kokonaiskuva ole ollut
niin selkeästi mieliin palautettu ja hahmotettu kuin kuluneena kesänä. Uudestaan me surirnme kaatuneita, mullir
yhtä hyvin me uudestaan itkimme sitä,
että Siiranmäki, Äyräpää ja Vuosalmi
kestivät. Me ymmärsimrne jotakin siitä, millä hinnalla ja minkälaisin ponnistuksin ne, jotka antoivat elämänsäja

ja

Pirb Silueri-Ölunrrn esitti nuorison
terue

hdylesot Pirlcanntaant Sotou e te-

ruanipiiri.n.i uhlussct \ronunalassu.
vaksi annettiin sekä sodan että rauhan
vuosissa sellainen historian ajanjakso,
jonkalaista ei yksikään aikaisempi su-

sadalla ole kirjoitettu. Onneksi on. Onneksi on hyviai, oikeita, Suor.nen puoIustustaistelussa kohdanneel voirnut

oikeisiin suhteisiinsa asettavia ki{oituksia on julkaistu. Mitä sukupolventme ajasta ki{oitetaankin, mikään ei samalla tavalla ole luonut perr"rstaa ja

edellytyksiä kaikelle sille, rnitii olerl-

vuotena

rne tässä hyvässä maassa saaneet kokea kuin puolustuksemrne kestiiminen
kesällä 1944. Se on kansallisen ole-

dän elinaikanansa Suomessa on tapah-

1939 elimme vielä siinä maailmassa,
.loka aatteellisesti eli kansallisvaltion

kaa. Vain sen perusteella tåinäkin vuon-

tunut paljon. Veteraaniemme kuljetta-

aamunkoittonsa aikaa, mutta.jonka elä-

na meidän joulukynttilämme syttyvät

Kunnioitettavien veteraanien ja hei-
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kupolvi ole joutunut kulkemaan.

Talvisodan syttymisen

massaolomme ohittamatonta kivijal-
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.ja saanrnre vaalia kaikkea sitii. mikli
nreille suomillaisille on parhainta sukupolvien perinti)ii.
Puolu

str.rstaistelurnrne

mr,r

sa vain yksi. kuolernir.ja kaikcn rlenct
tlinrinen.

Niin meicliin vclcraaninlnre taistclivat. kuolerna eclessii .ja selrin takatrl
Suomi -ja koti. Vain tiinrii oli sclvriri.
Rintarnan kulkLr. kLrka vielii eli. rrissii
kaikki nruut olivat oli sclviiii harvoin.
Selviiä oli vain orna paikka Suorr.rcrr

istoih in

kuirluvat vielli nyt. .ia taitai aikaa ei ole
pitkiilti. ne muistot. jotka kerran koettuina ja yhii eliivinli asuvat liihtemlittö-

miisti vetcraaniernrne sielun poh.jalla.

Vielli vrihlin aikaa tiiniiiin elt.ivillli

rnaiin .ja kuolernan viilissii. Se
nettu nlir)r.il1 vustuullerri.

sLro-

nralaisiIla on tilaisuus voicla kuunnella,
rnitii kansan.ja ntaitn vapaus itseniiisel-

le

suonralaiselle myös

voi

lainen sotilas. yksityinen ihminen. ku-

Mitii heille itse kullekin rapahruikin.
.jokainen heistli oli antiirlLlt koko elii-

kin

r uirt kurrsun

ltri hlrllitukscn lui ulrrreijlrrr

tai sen ylenrniin ja alentntan .johdon
rrrkipiiivlili. Niistri lristolilrt r.lseintnlit)
puhuvat. Sodan kova toclellisr-rr-rs oli

yksityisen suor.nalaisen hyvin yksiniiiin
kantanraii sodan arkea. yksityiscn ihtttisen sotittt. Me kittsclctttttte I'itttltrttictt
kaltto.ja. lsiinnraan puolustajalla ei ollut sitr.i niiköalaa. Hiinellii oli vain onta
sektorinsa ja.los hyvin oli. tuntunta liihimpiin vieressii olcviin taisteli.joihin.

crikseen, ymrnlirsi .ja rncnctteli

n-re olemme saancct katkelullttonrasti viettiiii kaiken kristikunnan kanssa Vapahtajanrme syntynliijLrhlaa tiissii
nla.tssåi .joulusta .jouluun. Ei koskaan

niiin.

nriinsri isiinrnaan kiiyttöön. Kukaan ei
tiennyt. kenen vuuro oli antaa henken-

Tiirli .joulLrrrir lullililn rrruisturrralLn
sitai, ettii soclan kova todellisLrr-rs ei ollLrt

an-

Serr trihderr. cttii ) ksityincn \u()ntr.l-

rnerkitii.

sii. Se vain tieclettiin. cttli nronelle se
vuoro oli tuleva ja ettii.jokaisen kohdalla se oli yhtl.i nrahckrllista. Ja kysymys ei ollut ajankulusta. sotaintoilusta
tai sankaruuclen etsirnisestiikiiiin. Kysyrnys oli vain siitii. ettii meidiin. tiin'riin
kaisan piti saada olla olerr.rassa. Heidiin pelkonsa ja klirsimyksensii olivat
Suornen kansan kestettiiviiksi annettuir
arkipliiviili. Sitai ei voinut viiisteiii. Se oli
vain kohdattava ja kuljettava liipi, kLrljettava vi irneiseen saakka.

oli

7'inut I{(iklcii.

tullut ketiiiin. .joka olisi sen kieltiinyt.

Mitii ahtaanrmalla olimnre, sitli enenr-

Mutta vaikka vierelle tuliar-rkko ja kosketus vieressii olijaan loppui. hänen oli
yhri vain kestettiivii asemassaan. Eivät
vain ryhrnät ja joukkueet. vaiin kornppaniat ia kokonaiset pataljoonat olivat
Kannaksen taisteluissa ha.lalla.ja vailla
yhteyksiii sekii sivuille ettii taakse. Lopulta aina ei kukaan, ei edes ylin johto
ollut tietoinen siitai. rnikii vallitscva tilanne oikeastaan oli. Siinii tilanteessa
taisteli ja pLrolusti nraataan suon'ralairtcn sotilus. Yksi oli vuirt r urn)uu. se
sLluntil. mistii haluttiin tulla.ja tappaa.
vallata.ja alistaa tiimii nraa. Siihen
suuntaan oli taisteltava. nristai oli tulos-

rnlln rne uskoimme. ettii kaikkicn ntcidän eliirnåi .ja koko kansan eliimii on
hiinen kiidessiiiin..joka tLrli mcicliin tykönrme. ettii nreillii olisi rauha. Entnrc
paljon tienneet niistii. rnitkii koskevat
taivasta -ja nraata. niiitii kartoittamattornia etiiisyyksili pyhlin Junralan.ja syntisr.rr ihrrrisen rtilillii. Sen rlrirr ticsirrrnre. ettai yksin Jurnalnn kliclessii oli
rneicliin eliinriinrrne .ia tulcvaisuutetume. Oli eliinriin arkipliiviili. eliintiin yksinkertaista .iokahctkistii kiiytti)tavaraa

tietiili. ettai rneillli oli eliinrii .ja tulevaisuus..jos Jurnala sen meillc antoi. Jurralaan uskorninen ei ollLrt vain hurskautta tai sielua hoitavia lrengellisiii
kokernLrksia. Jutnalaan uskonrinen oli

arki sta viilttaimiitt(imyyttli. yhtai \'ail rrlimiiti)ntr.i kuin se. ettii huolto toirni.

IIii. Ik tlnuts r1a.senlll tu'l ti l{uttkuinen.
I I <'ilckt liu'irntiki. Suk t I ttltnten
1(rrr.rr S.r7r'r?ri

nuilLu ulkuctt
.i u I I

Trihiin.jotrltrtrrt ttrltue:su ()n nlitinr.iir
nraaiImankin tulevaisuus yhli pelottlvasti kartoittamaton. Ei olc tLrllut sitii
viisautta.ja sitii valtaa..joka olisi nliyttrinyt. nriten pahl olo otetaan rnaailnrasta pois.ja tehnyt scn. Olcrnrne siinii

<'ilclei 1(urr.sirror.

ihrniscn .joka-aikaisessa (ilantccssa.
ettai nre ernnre niic ctccnlliiin. Yhclen
tiecliinrrre. ettii nreicliin kLrnkin aikl
kerran loppur"l. Mutta yhtil hyvin saartr-

\
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)
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me tietiiii tiini[.jouluna sen. ettii nteicliin
aikanrrnc .ja rncicliin eltinriinrrle alan

\-l

piiiittyessiikin on Jurnalan klidessii.
KristLrksen. rneicliin Vapahta jarntlc

\

ts
t

'S-""*{
t

syntynriscn cvankeliun'ri tarjoaa rne iIlc
.joulun .juhlaan .ja arjen aikaan tr.itli .jokaisccn piiiviiiirnme lnnetlua itscstliiin

sclvyyttli. ettli kaikki. ntikil on. on Junlalan kaidcssii. Ja siitai .joLrlu pLrhuu.
ettii tiimli JLrrrala ei olc kaukarra kenestiikiilin. Hrin on tLrllLrt rlcicliin tyk(inrme, niin cttai cpiivarmuutensa.jl pelko.jensa kanssa onrassa siclussaan yksin
oleva ilrn'rinen ei koskaan olisi yksin.
Vetelaanipolven oli pakko uskoa Junralaan.ja ILrpa niin tehdii. Tiinii.jouIuna
me kaikki silåunnrc uskoa sanralll tavalla heicliin kanssaan.
J
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palvelujiirlestö. Kuulirrnre, ettii ensintmiiinen Lions-klubi Suorressa perus-

v. l9-50 Kanadansuomalaisen Aarne Ritarirr ollessa itjatuksen Suorneen tuojana..ja ettii klubetettiin Helsinkiin

ja Suornessa tuolloin v. l9-59 oli n. 135
ja n i issii.iiiseniä n. 3.200.iakairntuneenil
kolnreen piiliin A. B.ja C..joista A-piiri
käsitti r.r'rnr. oman kotiseuturnnre. Esityksistzi kiivi selville, ettii tointiva pe-

rusyksikkii, Lions-klubi.

pyritliiin
muodostarnaan rnahdollisintntan ntonia eliirniinaloja edustavista miehistii.

niin ettii silnriln itmntiltin harjoittajir
klubissa olisi korkeintaan kaksi..ja ettii

klLrbijiisenyyden edellytyksenii olisi
piritsi kyky sopeutuil yhteistoirlirrlltrrr
kaikkien klubiveljien kanssa myirs palveluhalu .ja valnrius epiiitsekkiiiisti .ja
or11aål

menestystii tavoittelentatta toi-

rnia kihiynrpiilistiissii .ja laa.jentnraltikin esiintyvien cprikohtien .iil pr.Lrtt('cn

tai lieventiimiseksi.
Lirrns-.jrirjestiin ltrirrrirrtirpet'iiulttcct .il
ihanteet tulivat tuona iltana esille paljoltikin luettelorrrrnraisesti. rnuttu .jtr
tuolloin pi.lli lilu\ettu.irli pysyviisti irinirpoistamiseksi

kir.r ornaan nrieleeni - elrkii .jonkun
muunkin: "Pidii ystlivyyttii tavoittcena.

älii viilikappaleena".ja "iilii lunasta nrenestystiisi toisen henkilijn kustannuksella"l Jos olinkin mennyt ntukaan tLlohon tilaisuuteen suurin varauksin. ennakkoluulot hiilventyiviit viimeistiiiin
P iilii

iirr en p u' t k tkiintltiillä e ns inttttiii siti r<' tk<' i lii öi tii uk nt
L

r

ulnis

L

Ltttr. LI lkt nu pu ukk u u
Irc Inilcu Lut puleluurc tr.
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Lions-toimintuu
Vummoluss& 35 t)uottu
Jukka Lehtisalo

Eräänii myöhäissyksyn iltana v.
9-59 alun kolrnattakymntentåi rniestä
Vammalasta ja Tyrviiiistii oli saamansir
I

kutsun penrsteella kokoontunut silloi-

seen hotelli Tyrviiäseen kuulemaan
selvitystri kansainvälisestii Lions-liik-

ja keskustelerraan Lior.rs-klubin
penlstamisesta myöskin Varnrnalaan.
Varmaankin kaikki paikallaolleet ulkonJöltä toisernme tunsitnt))e. mutta
paljon oli sell:risia, jotka eiviit aikaisemmin olleet olleet juurikaan tekemikeestä

sissä toistensa kanssa. Sysäys tähiin
oli tullLrt Ikaalisista, jossa

palaveriin

saman vuoden keväåillåi

jo oli perustet-

tu tiillainen klubi, joka sitten lähes ensimmiiisenä toimenpiteenään riensi pe-

rustamaan uutta klubia Varnrnalaan.
Ettii kohteeksi tuli.juuri Vammala, varrnaan johtui ainakin osittain siitä, että
54

lkaalisten klubin jliseneksi oli rnm. tullut tyrviiiiliiissyntyinen Viljo Toriseva.

joka tuolloin toimi

pankinjohtajana
Ikaalisissa. ja joka rnyös oli rnukanir
tuossa tap.ialnisessa. Paikallisena yhdysrniehenä oli silloinen Yhdyspankin
johtaja Reino Kaustinen.
lllan mittaan saimme kuulla varsin
seikkaperiiisiåi selvityksiä tiistii rleille
nudesta asiasta. Kuulimrne, että Lionsjiirjestö oli perlrstettu v. 1911 Dallasissa Texasissit, että sen perustajana oli

chicagolainen vakuutr-rsvirkailija Mel-

ja ettii liike alkoi nopeasti
levitä ensin Amerikassa ja pian myös
muualla mzrerilmassa, niin ettii Lionsklubeja tuona ajankohtana oli jo n. 85
maerssåI, klubeja yhteensä n. l-5.000 ja
win

Jones,

niisszi

jiiseniä n. 600.000, ja että Lions-

järjestö jo tuolloin oli maailman suurin

silloisen varapiirikLrvern(i(ilin. tantperelaisen asianajajarr Erik Salvenin lenIrokkaan

ja

innostavan puheenvurlron

jiilkeen. "Lionisnri ei ole vain han'astus, se on eliimiintapa". hiin piiiitti esityksensii.

Klubia ei kuitenkaan vielii tuona il-

tana perustettLl, viran asia jiitettiin
ikiiiinkuin kunkin nrieIessii hauturnaan.
Sovittiin kuitenkin seuraavan kokouksen ajankohta..ya niinpii sitten I9. ll.
1959 kokoonnuttiin uudelleen .la piiii-

tettiin klubin pelustantisesta. Ensintrniiiseksi presidentiksi (pulreenjohtajal

Reino Kaustinen. ja sarnalla valittiin
muutkin ns. klubivirkailijat, jotka. kuten presidenttikin, vaihtuvat vuosittain. Laskujeni rnukaan 22 veljeii tuossål kokouksessa liittyi Lions-Club
Vammalan jiiseniksi. Niiin oli Lions-

jrrrtrrrrrrL,r,t luu[u
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toinrinta Varnnalart ser-rdulla saanut alkunsa. Perustamisjuhla pidettiin 26. 3.
1960. iolloin piirikuvernööri Esko

Ajanko luovutti klubille kansainviiliserr plesidertti rr al leki
tanriskirj an.

rjoittalrritrl pct'tls-

Jo ensimtniiisen .joulun cdellii LC

Vamnrala .jlirjesti .jouIupakettien jaon
viihiivaraisille. .joka sitten .iatkui seuraavinakin iouluina. Myös opiskeli.lastipendit tulivat jo alkuvuosina ohjel-

sen

tukkilautan ensirnn.uiinen tukki sol-

juu alas Vanruraskoskesta. Uiton ptiiittyrlinen nrelkitsi tietenkin tiintiin veikkauksen piiiittynristii. Uittoon liittyi
eriis toinenkin. moltena keviiiinii toistunut talkoo. Klubivel.jemme Kalle Vuolirnaa viirasi nreille sopivan eriirt Rosenlewin tukkeja vielitettiiviiksi ranta-

lanssilta veden vietiiviiksi ylrtenli tai
parina iltana. Tiintii homma oli meille

kouksessa. .ia se .lohti kannatusyhclistyksen pelustatniscett..iorrka hall itrnossa klubin .jiisenilllt koko itiitn on ollLtt

melkittiivli

si.ja.

Tuo klassinen kysymys. ttlissii

on

nainen'l Saakoort vitstatlksensa ttty(is

tiitii toinrintita

selostcttaessa. Joskitt
klLrbin jiisenyys ort ollut rttahclttllinctl
viri rr rrriehi I le. kl trhi vcl.i it'rr viti tttot. .ioi tir kulsurllrtlc latlyiksi. ()vltt vitl\ill tLlll
tuvasti ollect Irtttkana klLrbin uloslliiin

hankittiin jiiljestiirliillii eriniiisiii tentpauksia. kuten trainoskulkueita. juh-

aina mieluinen ja veljeshertkeii oivasti
lujittava. Se oli myiis hyviil.i vointaharjoitusta. varsinkin aluksi. kttrtrtes httorurasinrrne, että pyajreti puu kyllli vierii
itsestiilinkin. kunhatr se saiitetaatt kaltevilllc aluslulle. eikii jokrristrt l)l.ltllrr lrtr-

lia. veikkauksiajne.

vitse elikseen t'aahiita veclen varaan.

tunrisensa.

Seuratalon lastenjuhlat liukuratoineen olivat suosittuja. Sur,rli eliintys

heidiin saadessaan ostiiit

Nuorten lryvien harrastttsten tltkeminen on aina kuulunul Lions-klubiert
ohjelmaan. Niinpii klubillannre oli ti-

.jen tapahtumia .ia vaihcita. Vtroclct.

iiiitekii-

Iaisuus merkittaivaillii tavalla osalIisttta

maan jiiiicliikseen rtryös perinteeksi.
vanhainkotiirr lahjoitettiirt ensirnntiiinen televisic'l jne. Varoja avustltksiin

Iapsille

oli

mei I Ie Iah.joituksena annettuj

tli l0

pennillli

-

aj

iirvelle. Hankimrne rakennustalvikkeet.
kuljeti mme ne partiolaistell ilvtlstillllana perille tiettijntin taipaleen taa ke-

viu'ttrluttt sttttretttpi.
kr.rin jos jiiaitelöt olisi jaettu ilmaiseksi.
Kun aivan itlkuvuosinit. Vautrttalan
jorrsiorkestelirr uloitellessit toitttitttititttsa tamperelaisen kapellirrtestal'i Hanncs Alppialort ohjlttrksessit. sltitttttle

part i okiim piirt iti kaansaitttt i seen Piiiij

kuulla. ettii musiikkiyhdistyksellli oli
vaikeuksia kapellimestalille tltlevan
pal kkion. r.r.raksarnisessa. .i iiriestimnte
sonaatti-illan. johon laadukkaat esiintyjiit sainrme kihes kLrluitta. Illan tuotolla saatiin el'aiaintyneet kultrt selvite-

rr.ruodossa,

tyiksi. Tekoherrgitys ur.rtt()i. jir soitt()

saattoi jatkua.
Jlilijuhlat Kaalisaaren kupeessa jiir'.jestettiin kahtena talvclta. E,nsintntilisellii kerralla ohjelmassa oli tlikein tiih-

tiesiinty.jiii. Tapio Rautavaala .ia "Ha-

vukkii-ahon a.jattelija" Lauri Leintt.
Ohessa grillattiin hiilkii. paistettiin
nrakkaraa. pelattiin lutrtakiekko-ottelu

LC Varntrala

vastitan yhteislysetln
naisopettajat. itielutettiin lapsia hevosella. lllan huipentrus lienee kuitcnkin
olIut viestijuoksu .ja -uinti. Klr.rbintnte
asetti 3-lrenkisen .joukkuee n .ia haastoi

kilpaan nruita yhteisi)jli, .ioita sitten ilnraantLrikin kolnre. Liiht0 ja vail.rclot tapahtr-rivat pukusuo.jan eclustalla. siitli
.juoksLr avlurnon reunalle. uinti n. l0 nr
pitkliiin avaunon piiiihiin .ia juoksu ta-

kaisin vaihtopaikalle. Nriytti vartrtaan
hurjemrnalta I6 asteen pakkasessa viir'.iöttelevistai katsojista. kuin mitii se oli
varsinaisten "LrrheiIijoiden" mielestii.

v i i rrei si llii reki kelei I I ii. avusti tlrne hankettit lahallisesti ja talkotltyt)n

vr,iiin

ja rryiis krimppiitoinrikun-

nan puheenjohta.la

oli mciltii.

Merkittiivin saavutus klubin ensinrmiiisen kytnutertvuotiskauden alalta

kuitenkin lienee Sastarttalakodin ai-

kaansaaminen. Aloite siitii tehtiin jo

60-lLrvun alkuvuosina eriiiissii klubiko-

Iil ultin penrs I tutttsi Liltlus tr,
It i ri t ti I I tri tr crle.s.sri t tilc<<il1u,
I

uiert'.s.sr?

I{ulert,r t I{t u'i

suUt)tilLttt-tvltssit ttlitttittttltssr.t tl)ottis:it
tenrpauksissit avustaen .ia niitii nry(is
omatoinrisesti liirjestiicn. Liihcs alusta
alkaen nry(is heillii tln ollut orttit siilinnijllincn. joskin cpiivirallinetr kokoon-

Etlellri on tttttistittvitntiscsti tl.lottl
csiin.loitakin LC Vantrualarr alkuaikovuosikyn-rnrenetkin ovat seufalllleel
toistaan. Niiden sitatossrt Vatrltllitlatt

Lions-klLrbin kasvot ltronnolliscsli
ovat palion nrut-lttultcct..ja koko.iiiriest(i olr suuresti kasvanut. Maailrttartlaajuisesti jiiriest(in tointinta kattaa niiinii
aikoina n. ltlO rttaata tai itsehitllintoaluetta, klubeia ort tt. .ll.(XX) .14 niissii
jiiseniii n. I.4 nril.joortaa. Viisi vtrtltta

sitten.j iisenyys tul i rttal.rclol I i seks i ttt1,(is
naisille. Suottte ssa klLrbc.ia tln nykyisin
n. t370.la niissri.liiscniii n. 29.(XX). Perustaj a-iiisen i stti nyky isessli Valtt trtalatl

Lions-klubissa on .iiil.fellii cniiii yksi.
nel.jli nrLluta ort eclcllccn tttttkatta
Lions-toiminnitssa Ilttttalla. Tttotti ott

niittiinyt suLlren sacltln. KlLrbi ott kttiterrkin alr,rsta saitkka ktrtslttrttt .iolrkkoonsa uusia .jiiscnii[. .ioiclcrr tttttkatta
on saatu uutta voitnaa. r-rusia itletlita..ia
rtttsiir t0itttirtl()iu ()ll r)telltl cl)tl\tcll l'ill'
nallc .ja si.laan. Vaikka ntonet scllaiset

tehtiiviit .ja tointet. .iotka tLrolloin -j.5
vtrotta sittcrr olivat liihes kokonaatt vapaaehtois.l iir jest(i.jen

varilssi.r,

tai yks ity i sen tucn

sittetlrnin ovat siiltyneet yh-

tai ttrkenriksi,
jen tyirn nrcl'kitys
ei silti ole viilrentynyt. Ei olc Lirlnsjiiriestökiiiin ttlltteltut ttlrhauttllllislit.
teiskunnan lroitarniksi
vapaachtois-iiir jcstii

tuota aikatnttte sanåtit kiiyttiiiikseni. Yhteisynr miirryksctt hengctr I trottti ttctt .i it
y I liipi tiim i nen nraai I ttratr kiti kkicrt kanso.jen kcsken. t'oclusta. rtskottttosta .ia
nlraiInrurrktrlsonrukscslu riiyrPtttttrttu. tuo Lions-.j ril jest(in koko Irtaai I rttaa lllt-

la.jeina var-rhditon pitLruslryppy. kolkeLrshyppy.ja Lrinrahyppy. eli henkiliiiden

hutteleva alkuperiiincn slttlotllit. oll
cdelleerr tlilkeri. Liotts-lrrvoitteel .il ilranteet,.jotka itsekukin rrtcistii Lionsklubin jlisencksi tullessaart on hyviik-

suorittamana .ja alastulopaikkana tietenkin avanto.
Tuolloin vielii tukki ui Kokentiienioen vesisttjssii. Keksitrtne jli{eståili kil-

olento.la kun olerurne. niitlt kykenisikiiiin saavuttarlraan,.io se. ettii oletllrrle

jelmaa hientart
nruutettiin. Kilpalajina oli kolntiottelu.

Toisella ken'alla

oh

pailun kevlilir) tulort ennt-lstatlliscssa.
jolloin oli arvattava. rnilloin ensirnntiii-

5 a tL crtrz tt\ cttz lo u\'u

t

gg

4

synyt. ovat yhtli tavoiteltavia kuin 3-5
vuotta sitten. Jos erntrtc, inhimillisiii

ne

tiivoitteekset-nrne asettalleet. oll

ruterk

ityksellistii

U
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selcii Eero
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Veikko Koivu

Kiryustu kiryustohsi
Yleisiä ki{astoja tiedetään olleen jo
1000-2000 vuotta ennen ajanlaskumrne alkua. Kuuluisimmat Antiikin kirjastoista olivat Ef'eson kirjasto, jonka
reruniot ovat vieläkin nähtävissä sekä
Aleksanteri Suuren v. 332 e.Kr. perustama Aleksandrian kirjasto. Se oli silloisissa oloissa myös kirjamäär'ältään

valtava käsittäen noin 700<\!p>000
ki{akäåiröä. Aleksandria oli noin tuhannen vuoden ajan koko silloin tunnetun maailman kaupallisen

ja varsin-

kin henkisen elämiin huomattavin keskus. Sen asemaa maailman politiikassa
Iy'rrorirr

tlyuitildisiti
/cir'rrr.s- lo.s.scr.

kuvaa sekin. että sen edustalla satarnassa sijaitsi 122 rnetriä korkea Farok-

sen majakka, joka laskettiin silloin
kuuluvaksi maailrnan seitserniin ihrneen joukkoon. Maanjäristyksissii ja
alueen loputtornissa sodissa tuhclutuivat niin Faroksen rnajakka kuin kirjastokin lopullisesti n. v. 600 j.Kr. Jotta
tuhoutumisesta voitiin olla valntoja.
poltettiin ki{at. Voidaan siuroii. rnitii
tänään on ollut. sitä vastakin on.
Historia on kirjannut useita ki{astojen tuhoarnisia, viimeksi Eurclopassa
toisen rnaailtnansodan aikana. Mutta
tietoa ja tiedonhalua ei voi hävittää.
Ensimnräisen suontalaisen kirjaston
perusta.jasta on oltn eri mieltai. Tainii
vuonnil kirjastolaitoksen tiiyttiiessii

200 vuotta on selvinnyt. ettii kunnia
perustamisesta kuuluu vaasalaiselle
hovioikeuden asessori Olof Langensteinille, joka haki kuningas Kustaa
III:lta kidaston perustarnislupaa.ja sai
sen. Suomalainen kirjastolaitos
olemassa.

oli siis

Miten sitten I 800-luvun alkupuolella syntyi ajatus ki{astojen perustatniseståi tänne Sydiin-Sastantalaan. Aika
oli kirjastolle ja yleensii sivistyksen
piiriin kLruluviIle asioiI le erittiiin otolIinen. Suomalaisten kansallistunto oli
heräärniissli t'uust-tsen unestuan jtr si vistyneistössä alettiin yhri laajentntin yrn-

miiltiiä,.jopa vaatia, ettai kehittyaikseen
kuttsana kansojen jorrkossir orr serr itsensä saatava vaikuttaa elinehtoihinsa
ja kulttuurivalintoihin. Merkitystii asioiden suotuisalle kehitykselle oli rryiis
sillai, ettii Sydän-Sastamalassa vaikutti
I 8-50-luvun tienoilla Lrseita kyvykkiiitli

ja vaikutusvaltaisia miehiä,.jotka ajoi-56

Sotto-o[n, !uu[,

tgg4

vut eclistyksellisiii lsioita. Hcistii rnainittakoon P.W. Gallen. Heikki OjansLru. Oskali Siidclholnr. Antti Lizelius
.ja Antero Warelius.
ULrtta vaLrhtia asioiclen kehittynrisellc antoi v. ltt53 ilrnestynyt Antero WarcliLrkscn kirja "KeltonrLrs Tyrviiiin pitiiiiistli l8-53". Walelius oli pappi. kiclenkelrittrijii ja kiliailija. Hrin kirjoitti

2:ksi Kir'lasto picletiiiin altisna lainuukse I le.joka piii vri.ja.j oka ai ka..ja.iokai -

sella Tyrvlir.in llitaiiaissii scrr kappclcitten Kiikan.ja Kiikoisten kansa. asuvul-

la tunnetulla ihnriscllii
Lr

Kirjaston toinrinta laihti ripciisti

eclistynriiain

plrancnraan

piiin."

Oli tyrvliiiliiiste n onni. etlli tiliillii oli
nirnisnriehenri I 8-50-luvulla P.W. Gallen. Hiin onristi Viinnin ratsutilan .ja

siiiin ni)i ssii sanotti i rr.
'l'11qne

V.

Leltttrniiki

tuhoutui kirjasto kirjoineen. Rauhan
palaLrclirttLra oli toinrinta aloitcttava aivan alusta. Jaatsitr tila oli kaupart kautta siiltynyt kunnan orristukseett.ja sin-

ne alettiin koota nyt uutta kiliastoa.
Ensi kerran sai kirjlsto onrat tilat. Al-

rrrin vuikulti kir-justort pr'rustanlisccn
lraikkakunnalla'.' Hiin on Petcr Wilhclrn Gallen. Akseli Gallen-Kallelan

koi uusi aikakausi.
Kirjastonhoita jaksi valittiin r,. l9ll
kLrnnankirjLrri Tyync Lchtinriiki. Va
linta oli onnistunr-lt. Hlin hoiti tchtiivrili

sri.

I

inri.snrit.s

I).ll'. ()ullert

klikella innolla

jastonhoitn jaksi

tiin chkii vahvistaa kiljaston pysyvyyttii ja tLrkea sen toirnintaa.
Kokouksessaan 3.<\lp>12. lU94 valitsi kLrntakokous nryiis cnsinrnriiiscr.r
johtokunnan. joka koostui kirjastoasi-

sivukir jastoksi.

On valitettavaa. cttci Tyrrriliin lanhilllc PiirikiIilrstolle lirytl rrl t Py:yr riri
tilaa tiissii rropcasti kasvavassa lapsirikkaassa asulr,rstaujanrassa. Kiisittiinriittt)rniiltii tLr utu Ll, cttii kaupu rr gi n val-

tarnrokkairnmin a.janeista henki löis-

sillii tiihiin asti kiljaslon l()inlinlu rrli ollul rrr rrslrrslcn.jl cri-

rnaan vaikea tehtiivii. TarkLrLrclestaarr
huol i n'ratta voiti i n sliiintii.j ii pitiiii valsi rr
vapaina. Seuraavassa niiyte sriiinniiistii:

"l:ksi Tiinrii laitos .jolla orr ninrenii:
5

a

tt

a

t rz

o 1'a.t 2,1., u l'u t 9 t)

4

piti koko kir'lastoa tarpccttonratta.ju v. l()()l lo|etti serr.
Tiillainen oli vanhan v. lll-53 pcrus
tetLrn Tylwiiiin pitaiilin LainakiIjast()n
krl.rpu. kirjaston..johorr liittyy niin pal.jon histolirrI I isll kulttur.rril)erirrrrcttli.
tLrLlsto

I'ei/c/co 1(r.,irrr /cirjrr.s

I

t

il c lt I ii t, i s s ti

vuosiavus{usta,

laisten keriiysten varassa.
Kurrnan tuen saanti eclellytti kuitenkin. cttii kirjastolla oli kuntakokouksert
hyviiksynriit siiiinniit. N i iclcn saan.t i ner.t
hyvr-iksyttliviiiin muotoorr on ollut vur'-

r.

Terttu Vuoli. Liitoksen yhteyclessri
rnur-rttr.ri Tyrvliiin piiiikiljasto Valilan

valittiin Gallen itse. Valinnalla halut-

tii. Valitun .jol.rtokunnan viiclestii .jiisenestii oli naisia kaksi. Kuntakokous alkoi my(intiiii rnyiis l.rarkinnanvaraista

i

Vamnraltan v. 1973 yhclisti nry(is niiiclcn kuntien kirjastot. Ylrclistetyn kir'.jaston .johtoon tuli kirjaston.johtlja

kclvolI ista huvitLlstit." OhjeInra voisi
kattaa toinrinnan tiiniikin piiiviinii.

aa

lkeirr -10 vLrotta. cli

Tyrvrir.in .ya Kalkun liittyrlinen

liiisille kaikkinaista lryiiclyllistii tietoa

.ja

k ir

nre

siiherr srrirkkrr. ktrrr kiljusto siirtl
I959 uLrsiin tiloihirr Varilaan.

.jaston ainoa tarkoitus on saattaa pitaiiai-

i

rnriiirui 7(X). lai-

taantumisen kautta. Varnnralarr palossa

telrtiivlinsli. Kuka sitten merkittlivinr-

E,nsimnriiiseks

oli kirjo.len

pertt\ti.ul rttyiis si vtrk iliastoiu..ioistlt cttsimrniiinen tuli Samnral.joelle v. Iu9-1.
Myi)s nuolisoseLrrat .ia tyitviienyhclistykset hankkivat onria pikkLrkirjlsto.ja.
.jotka ovat tiinii piiivlinil haluttua nruseotavaraa. Mutta tiirnii suotLrisa kehitys katkesi likkiii. Tuli kansalaissota.ja
kirjastotoiminnalle se merkitsi pitkrili

sitten muutti pelheineen. Hiin oli tar'rttokrr..irr uutlirtttksiir rr.jltvrr rtties.iir ltnkarasta vastustuksesta hr,rolimatta toteutti niitai. Gallen oli paljon nlatkLrstcllut .ja.jossaki n l.riin varnraan ol i tr.rtr,rstr.rnut kirjastoil.rinkin..joita Suouressa oli
vuosisaclan puolivlilissli toistakynrnrentii. Gallenin .ia muiclenkin johtohenkilijiclen toirnintaol.rjeena oli kansan sivistystasoll nostallinen. Tiissii
tyi)ssri oli kirjastolla oleva orna tiirkeii

Tyrwiiiin pitrijiin Lainakirjasto pelrrslctliirr.ju sc ll,ritti ttrirrrirrtlrrrsu r uoclen alussa v. l8-53. Kirjaston oh.jelma
oli lyhyt. nrutta tiisnriillinen. "Lainlkir-

1909

nojen miiilrii 760.ja lainaitjia 683. lnrlostLrs kir'lastoihin kasvoi .ja alcttiin

asui siellii. kunnes suurina niilkilvuosina ltl66-67 rakcnnutti Jaatsin. rninne

i

n

kiiyntiin.ja nryiis seurakunta llkoi kirkkohelra J. Biickin .johclolla tLrkeit toimirrtaa. Lainaajien ntiiirii lisiiiintyi nopeasti. .ia nritii enen'rnriin lucttiin scn
enemnriin voitiin hankkia uusia kirjo.ja,
koska lainaus oli rnaksullinen. niinkLrin

piiin. Kiljanlukcrniscn taito on avulli-

neu nrLrttu kuitenkin

los perheestiinsli, .la maksaa nriililrity

vuoron. -"

kirjassaan tylviiiiliii sten I ukLrtaiclosta.j a
yleisestii sivistyksen tasosta nrrn. niiin:
"Hen-uen vakl.ia eliimli on vielli heikko

taiiillai mutta kuitenkin

vapaus ()ttila

kirjoja lainaksi. sillli elrclolla cttii hiin
niitii kauniisti pitaiii cikli artna lainaksi

Tylvrilirr Pitrijrirr Lairrlkirjusto. ei tur
koitlr kertertklilin erirrliistri voillolr.

vulLIt

ainoastaan pitaiililiiisten edistymistii
hengcllisissii .ja nrLrissa hyciclyllisissli
asioissa. niin rnyr)s heicliin Ituvitustansr.ja vijatointa hauskatusta.joutohctkinri. .jonka tiihclen kaikki lainaLrksella
taikka muulla lailla kirjastoon kokoontuvaiset varat kliytetiiiin sen enentiinriseksi .ja kirjain voirnassa pitiimiseksi. -

Varruralan uutta kir jastotaloa piti
vielli l-5 vuotta. Se kuitcnkin
kanrratti. sillii yksinrielisin paiitöksin

ockrttaa

saatiin likaan puhclaslin jaincn. kaurtis
kiljlrstotlrlo Rlrtttlrverlett riulliunuiscrnaan. .joka olkoon rncicliin kaikkien
yhtcincn ilort uilte.
J
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Antti Prusi
eolo-gian tohtorin roviisti lrnmo

Nokkalan isiin. Tyrviiiin kirkon
kyliin koulun opetta.jan Kalle
Nokkalan ( l8tj l- 1932). mLristavat hiinen silloiset oppilaansa heicliin eliim.iainsai rryiinteisesti ja voimakkaasti
vaikuttaneena kasvattajana ja henkilönii. Opetustointensa ohessa hiin johdatteli oppilailruul hyvien lrlrnrstuslerr piiriin evankeliumiyhclistyksen aktiivisena jr.isenenli ja toinrihenki lönii.
Tiirriin kirjoitta.jalta toivortiin Intnto

Nokkalan kotiseutuun liittyviiii altikkelia. Aihetta ntiettiessiini piiiidyin
haastatte

I

e

maan hiine n

i

st.in

sii. Ty rv iil.in

Kirkonkyliin eli nykyisen Vamrnalan
Hopun koulun opettajan Kalle Nokkalan oppilaita. Helposti löytyikin nel.jli
Tyrviiiin kunnan tai Varnnralan kaupungi n luottar.r.tustoi rnissa .ja tyi)- sekli
urhei

I Lre

Iiimiissii kunnostiiutunutta. lty-

kyisin hyvin ansaittuja eliikepiiiviiir,in
viettliv.iii opettaja Nokkalan oppilasta:
terveyclenhoitaja Anna-Liisa Jokinen.
talousneur"os Tuorno Jiilvinen. kunnallisnettvos Vcikko Koivrr .ju vur.l.lst()t)-

Viiin(j Miikinen.
Kunnallisneuvos Vcikko Kclivu (s.
1920) oli Kalle Nokkalan oppilaana
lriinen kahtena vi i nteisenii kouIuvuotenaan. Hiinen tnuistiinsa on syöpynyt
kuvu nrarraskuun -5. piiiviin aantusta
vuonna 1932:
"Muistan sen aatnun oikein hyvin.
Se oli lauantai. Silloin nlentiin kouluun
kahtlekslrltir. Mt'rrirrrrrre tictysti nor'hoita.la. kelsantti

opettujuKulle
Nokkulustu

kinaiselle kannalle."
Nykyinen eliikeläinen .ja urheili jana

Viiinö Miikinen (s.
l9l4) oli lapsena Kalle Nokkalan oppiliiar.ra. Vuonna l9-12 koulLr olijo kiiyty-

kunnostautunut

nii. mutta hiin muistaa ntyös tuon surupiiiviin: "Minulla on iankaiken siitai ollut sellainen kuva, ettii silloin piti olla
Ir.rnta sinii piiiviinii. Me olimrne meidiin
pihassa, rre vanhemrlat veljet. tekerniissii I um i I i nnaa. Kierittel i n.rrle pal lo.ja. Sisko tuli koulusta silloin.ja sanoi:
opettzrja on kuollut. Hiin tuli kesken piiiviin koulusta pois. sen rninii rnuistan.
Opettaja oli kuollut. Tiirnii kuolemantapilus on koko ikrini rninua seurannut."
Opettaja Kalle Nokkalan kuolernan

jiilkeen Tyrviiiin Sanomissa.julkaistr"rssa muistokirjoituksessa rnainitaan, ettii

hiin oli syntynyt

Hausjärvellii
17.<\!p>2. 1881. Hiln valmistui operta.jaksi Jyväskyliin seminaarista 1902, oli
opettajana ensin pari vuotta Hannilassa
Antrean pitäjiissii, josta l.riin siirtyi ensin
opettajaksi Tyrviiäseen Illon kouluun.

sitten Tyrviiiinkylään ja vr"ronna l9l9
Tyrviiiin Kirkonkyliin kansakouluun.

Talousneuvos Tuotr-ro Jiirvinen (s.
l9l9) kertoo olleensa ensintntiiiseltii
luokalta koulun loppuun eli nel.lii luokkaa Kalle Nokkalan oppilaana: "Opetta.ja Nokkalan persoonan nrinii rnuistiin

tiLrkka opettala. Hiin
vaati ehdottomiisti kuria. vaikka vanhempi veljeni Eino viiitti. ettei Nokkala
saanut kuria piclettyii. Mutta silkrin kun

n.rinii kiivin koLrlua Nokkala sai hyvin

kurin siiilyrniiiin. Hiin pisti pojat nurkkaan - ei tyttii:jii - iiina kurr oli tehty
.jotain rikkeitii. Ja karttakeppiii hiin lntoi persrruksiin. "
Veikko Koivulla or.r aivan toiscnlainen kuva Nokkalasta kurinpitaiiainii:
"Minulle on -jiiiinyt opettaja Nokkalasta
sellainen kr-rva. ettii hiin oli hil.iainen.
hienoluonteinen ihntinen. Hiinen opetusmetoclinsa eiviit no.janneet kovaan
.ja niikyviiiin kuriin tai voirnlkkaaseen
ziiineerr. Kyllli hiinen luokallaan - rnuis-

tan sen oikein hyvin - hiljaista oli .ja
opetustil seurattiin tiiviisti niin kuin
yleensii siihen aikaan koulLrlLrokissa ta-

pahtui. Kyllii hiin nautti oppilaiclen taholta arvonantoa. Hi.in oli sellainen
kookas .ja arvokkaan niik(jinen herra.
Hlintii kunnioitettiin ihan luonrrostaan."

Vliinii Miikinen: "Hiin oli niin

kLrin

pitii.ilin napa tai ainakin sen kyliikunnan, nrissii opettirjana oli. Tlirkeii hen-

keppejiikin opettaja

l(ii niin

pal.ion

Niiin crilailla oppilaat

saattavat

n'tuistaa opettailnsa. Ehkii hiin .joirtLri
okrsuhteista.johtuerr cri I Lroki I la kli),ttli-

nriiiin erilaisia kcinoja kurin irlliipitii-

na kttsornaarr,.jos koulLra silloin on."

rniseen'l Olikohan Tuor.non luokka lc-

"Tiirnii oli tietetrkin .jiilkyttlir,'ii uuti-

vottourlnrpi kLrin Vcikon'l

oli tiedossa. ettii opetta.ia

voiclaau

vain nyt.liilkeenpiiin ihntetellii.

Nokkala oli sliirastanut piternrniin aikaa. Mutta sittenkin se oli .jiirkyttiivii
tuutinen. ja niin liihclinrnte pienissii ryhnrissii kukin tahollemnte kotiin .ja hyvin vakavilra tiistii ttpalltuntasta ntieli-

Kaapisto.ia .ia pyykkipoikia
Terveyssisal Anna-Liisa Jokinen

(

s.

1922) kcrtoo kuuluneensa erilliscen

piteitli vaihtaen. Sculaavana nrilaniilt-

-5u

nen vartaloltaan. Ttiytyy sanoa ettit hiin

oli kyllii hyvin

poikki pulpettiin. rnuistan vielii cliivristi. kuirrkrr rre rrrcrri poikki rriirr cttri plritkiihti. kun hiin suLrtlr-ri."

lernure. Opettajaa ei vtin kuulutrut.
Muistaaksernnte siinii hientan yli yhcleksiin. oclotettuilulle luokissa toista
tuntia, opetta.ja Nokkalan rouva tuli sanonraan. ettii opettaia tln kuollut.ja cttli
voitte nrennii kotiin. Tulkaa ntaanantai-

tairra tulirnnte kouluurr norntaaliin tapaan. Hiinen vain'ronsa Fanny Nokkala
oli rrpettlr jlrrrir. ktrrtrtcs sirir ut r itlrrr vit-

sLrora ryhdiltiinsii
selviipuheinen. Ei hiin ollut mikiiiin
lihava mies. Hiin oli ihan sopusLrhtai-

kitö."
"Veikko oli yhclen vuoclen vaart rninusta jiiljessii". Tuonto slnoo. "Kartta-

nraaliin tapaan Iuokkaan kLrkin paikoil-

nen. joskin

niin elliviisti. Hiin oli

-

'l'ut trttt t,J tirc inett

ryhnriiiin, .joka kiivi koulul Varnnraskosken toiselta puolelta Pappilan kyliistli: "Muistolan koLrlu jostakin syystri
taiytryi - .ia yhraikkiai viian ilnroitiitiin
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koteihin. että me emme mahdukaan
Muistolan kouluun ja rne saamme
marssia Kirkonkylän kouluun. Eiväthän siinä vanhemmat mitään voineet.

vaikka tie Muistolaan olisi ollut lyhempi. Ja niin me ruvettiin kulkemaan
tuota kuraista Vammaskosken siltaa ja

Vammalan Marttilankatua Kirkonkylän kouluun. Siinä sitten sillalta potkis-

teltiin hevosenkakkaroita - ja samalla
kalossejammekin - koskeen. Minä olin
vain lyhyen ajan Nokkalan oppilaana,
enkä muista hänen opetuksestaan ja
kurinpidostaan paljonkaan. Muistan
vain, että minulla oli suuri kunnioitus
häntä kohtaan. Kurinpito

seni tuommoinen hyvä

oli muistaak-

ja miellyttävä.

Kun opettaja Nokkala kuoli ja rouva

Fanny Nokkala astui hänen tilalleen,
niin muistan ettei sitten enää ollut mitään kuria. En minä muista kumminkaan Kalle Nokkalaa ankarana opettajana. Koulussa käytiin jalkaisin. Meillä
oli kyllä kaksi polkupyörää, muttei niitä lapset saaneet käyttää."

Veikko Koivu: "Ei minullakaan ollut polkupyörää. Koko kyläyhteisössä,
jossa asuin, ei silloin ollut kuin yksi tai
kaksi polkupyörää."

Väinö Mäkinenkin muistelee: "Ei
kansakoulupoika pyörää voinut omistaa".

"Vaikka me olimme ihan nuoria poikia, me rehtiin hyviä käsitöitä. Nokkala

oli erittäin taitava

käsityön opettaja.

Silloin tehtiin kaikennäköisiä kaapistoja - hyvin vaikeitakin töitä. En minä
ole koskaan ollut mikään hyvä käsitöissä, mutta hänen johdollaan oppi
yhtä ja toista", Tuomo Järvinen muistelee.

"Tehtiin jopa keittiökaapistoja - niitä sanottiin puukoliksi. Niissä oli kaapisto ja toisessa päässä puulaatikko, johon puut pistettiin. Ja puukauhoja tehtiin. Se olikin taitavaa työtä - hyvän
kauhan tekerninen. Vieläkin sellainen

voi jostakin löytyä. Lakeerattuja hie-

ja

noja puukauhoja. Tietysti tehtiin rnyös
jakkaroita ja sorvattiin kovasti. Sor-

mistelua harjoiteltiin.

vaamisen taito olikin nuorelle pojalle
silloin tärkeii. Kun opettaja teroitti
höylän terät - olin vääntämässä tahkoa
- niin hän laittoi todella sen niin. ettei
terässä ollut mitään viirua. Niin sillåi
tuli kaunis ja valmis pinta heti puuhun.

Kyllä minä muistan käsityötunneilta,
jos pojat yrittivät vähän pinnata, hän
heti otti kiinni asiasta ja vaati: ei pojat.
ei käy tämmöinen."
Väinö Mäkisellä on tarkasti muistissa myös käsityötunnit: "Pyykkipoikia
tehtiin ja kirvesvarsi. Ne olivat ensimmäiset työt. Semmoinen kiinalainen
pyykkipoika ja sitten kilvesvarsi. jota

puolapuut käytössii. Peruantovoi"

"Olin r.nukana Tyrviiiin koulujen viilisissä hiihtokilpailuissa ja voitin tytti;jen sarjan. Se on minun suurin urheilusaavutukseni". Anna-Liisa Jokinen kehuskelee.
Väinö Mäkinen muistaii myös. ettii
opetta.ia Nokkala painotti opetuksessaan voirnakkaasti uskonnollisia kysymyksiä. Sellainen kuva hänelle on

jliii

nyt

opetta.iansa tunneilta. "Herkiisti
hän puhui niistål", hän kertoo.
Siivousta ja lämmitystä

ei meinannut saada oikeeseen asentoon

Siihen aikaan oppilaat osallistuivat
koululuokkien lämmittär.niseen ja siivoukseen. Se oli jopa osa opetusohjel-

- ei millään."

l1taa.

Hiihtokilpailuista uskon asioihin
Opettajan piti olla hyvin monipuolinen kyky. Piti osata kaikkea?
"Kyllä hän hyvä laulun opettaja oli",

Väinö Mäkinen muistaa.
Tuomo Järvinen: "Hän oli hyvin taitava ja valtavan hyvä laulumies. Hän
opetti meille laulua, käsitöitä ja voirnistelua. Anna Kotikoski opetti lukuaineita. Nokkala ei ainakaan silloin kun
minä olin koulussa. opettanut maantietoa, uskontoa ja muita lukuaineita. Poikien voimistelua hän opetti. Voirnistelutunnit olivat oikein mukavia - vaikkei
hän itse kova voirnistehla ollut - eikä
siihen aikaan ollut kukaan. Sairauskin
häntä silloin rasitti. Kun hiihdettiin tunnilla tai oli hiihtokilpailut, ei hän koskaan ollut suksilla. Keuhkovarnrna teki
hänelle haittaa. - Puistossa tien toisella
puolella, siinä jonka opettaja Oskari

Vettenranta

oli teettänyt, pidettiin ur-

heilukilpailuja. Siinä oli l-50 metrin
juoksurata. Talvella järlestettiin hiihtokilpailuja. Voirnistelussa oli nojapr,rut

Väinö Mäkinen: "Oltiin tupapalvelijoina. Järjeståijät lakasivat luokan aina
ja eteisen ja raput koulun päaityttyai.
"Veikko Koivun mielessä on siiilynyt.
ettei koululaisten tarvinnr-rt pilkkoa
puita, vaan ne käytiin rikkomassa sitii
varten palkattujen Iniesten toitttesta.
Anna-Liisa Jokinen lisiiä tåihän vielii.

että oppilaita komennettiin "luontokouluun". "Mentiin luudat kainalossa
ja lakaistiin koko koulun rniiet - kaikki."

Myös Tuomo Jrirvinen tttLtislaa
nämä puuhat: "Meidän poikien ja tyttöjen piti jokn aamu ennen koulun

alkr-ra

kantaa pLrut li iteristä.ja jär'jestäj ien val-

voa, että ne paloivat - .ja låimpö tuli
sisään. Me toimme puut usein edellise-

nä iltanakin ennen kuin liihdettiin kotiin. Puiden pilkkorninen annettiiu urlkalla. Koulun taloudenhoitajana oli sii-

hen aikaan Oskari Tyrviinen. Myiihemrnin siihen tehtävåiiin tLrli veljeni
Eino 1930-luvun loppupuolella. Oskari oli tiLrkka rnies. Hiin hor.trtnasi kouluun kaikkea mitii tarvittiin .la osti hytl
vin tarkasti - tinkasi hinnat."

.t
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Siss imuonuo j u siku&,,,
Myöhäissyksy l94l valmisreli ralven tuloii. Etenernissota meidän osalta
oli piiiittyrryt Syviirirr lunttrirrr uivarr

lLrotia pysiiytti pakeni.jan. Ruho
avattiin. .ja verta valtcrr varatulla
rtimpsiilll.i otettiin purosta vc.ttii.
Toirtcrr lLroti oli Prrhklrissut srroliston. Kahdestaan enlnte salr-

Lotinanpeltoa vastapaiaitai. Kclrsu.
hiekkasärkiin takalappeeseen oli
saatu valrniiksi. Oli oikeastaan
aikii rauhallista. Ieveii Syviiri Ii-

I
I

siisi turvallisuuden tunnetta.
Huusktlsett Matti. Saltnissl

hyökkäyksen aikana kelsnntilsi ylånnetty. oli tulenj.htopaikalla haarakaukoputken

//\ t r\ \
[' .1L\
?
ki'k*y
t)li-

'lt=

takana t:ihystysvuorollaan.
Menin piiiistiimiiän hiinet v I.--v
tr
pois. Iltapäivii olijo hämrilty- \
mässä. Matti kehotti

vilkaise-

maan haarakaukoputkeen: "Jåitii ryssii
rauhaan ja katso tuota!" Katsoin ja ihmettelin, en nähnyt muuta kuin etumaastomme kellastuvaa rantavesakkoa. Mattikin katsoi itse ja totesi sen

painuneen vesakon suojaan. "Mikii
siellä on, ovatko tulleet yli?" tivasin.
"lso ernakko siellli on. ja me haemnte
sen pois" Matti oli innoissaan. Se, enä
maisemassarmme oli ernakko, ei ollut
ihme. Syviirin rannassa Lotinanpellon

eli "meidän" puolella
oli kolhoosin iso sikala. Sieltä se
vastakkaisella

ernakko oli, kuten muutkin siat, isot ja
pienet. Kolhoosin.juurikusrnau ja perunapelto olivat korsumn're välittönriissä
läheisyydessä. ja nyt oli tiedossa sian

ö

'u"

qiyi
,

lisåit

täviiksi. Tästii kaikesta rö-

pinä ei tiennyt rnitiiiin, vaan

rnuonitti meitai

sissimuonalla.

ettei vihollinen enää naihnyt meitåi.
Laskeuduimrne siirkältä alas etumaas-

ton pensaikkoon hakemaan matnrnaa.
Kauan ei tarvinnutkaan kävellåi, kun

jo

kuulin - kr.rorsausta! Ensin hätkähdin.
luullen naapurin siellä odottelevan illan pimenemistä. Pian kuitenkin selvisi

emakon pensaikossa huokuvan unten-

mailla. Nykäisy pystykorvalla herätti
sian ensin rajuun menoon. rnulta pian

kolmisin asteltiin korsulle päin. Ennen
pel'ille piirisyli sika tavoitti puron lnutkan ja hetken mustaa puron vettä tuijotettuaan arvaårmatta pyöriihti yrnpäri
sännäten kohti rantavesakkoa. Kaksi

tleet ltrltoa liikalt{uttuurttklurn.
rrrtrtta kurr htrettiin lisrivtrrrnil
kttrsulta. saatiin saalis kolsrrn
pihaan. Siellii se nostettiin kinneliin lepikon suo.jaan. Maito-

tonkassa keiteltiin lihakeittoa. kunnes
töpinii vei ruhon ontalle keittiijllecn.

Palattiin norrnaaliin jiirjestykseen. kun
l.ruoltotie valutistui .ja sissimuonakin
Ioppui.

Tiimiin kertor.r.ruksen piiiilrenkik).
Huuskosen Masa oli niitii suornalaisia
sotilaita, jotka sen lisiiksi. ettii torcLrrtivat annettuia ohjeita ja kiiskyjii. touhusivat myöskin omien ctivallustensa ntukaun. Matti sui tunrrrrstrrsta sol irrrisestu.
Sodan aikana håinet ylennettiin aliker'santista ylikersantiksi ja molentnrat
Vaparrdenmitalit hiin sui ansioistuurr.

Sian kaato

ei

kuulunut oh.jesiiiinn(in

rnäiiräyksiin sen enelnpiiii, kuin saunan
rakentarninen tulenjohtopaikan takarnaasto()n yhdessri piiiviissri lystylllctsästä työkaluina kirvesja saha sekii tarveaineina keruukivet kiukaaksi. Maalaispoika toi ositantisen .ja yrittiintisen
kotoaan

U

j ule$ o,Uilld,,,

Osa suor.nalaisia vapaael.rtoispatal-

Seppellttu'lio

joonan entisiii sotilaita klivi tutustu-

IItilt<'nkx'kstelin
.iätikiirien
ntuistonrcrkillii

vasatoa tältai matkalta.

keittoon

Asemamrne oli tiettcimiin taipaleen
takana. - Ilta pimeni hitaasti, mntta kun
kotvun vielii odottelitntne, totesitntne.

SS-p ut ulj o on&n
massa toukokuussa -94 SS-pataljoonan koulutuskeskukseen Saksassa. Ku-

Kauko
Aaltonen

1;1.

5. -94

I

lcrnnppottitut ltojtLt kunpputtirut
iilinkcQl ttiu iin e de ssii t t xdt r ile u u s stt
tr. -94. Vas. ()Lsson - I?uet,uuru -

sis

Huupruieni - I.einut -.lokinen.
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() ttttLis te n.i u p1 stiio ie n p iiiu äti
on llleensti uietettg \lunhusten
u tilcon yhte p1 de ss ii loleulcut..s.s(t.

Ktrtxt uuoden 1993 tiluistuules-

ku leeslctLstelussu Su.sttunuluI{odin leoruxdus g hdis ty s r. y :
puhe eryi ohtqi u Ruunt t l,tti t i ne n
n

(

oilc.

) .itt lcodin usuleas Eero
( uas. ) t,ieruineen.

Rwthtilu

Marjatta
Karimäki

Hyu&Lukguni!
Liirnpöiset terveiset Sastamalako-

Kotir.nme asLrkkaille saneeraus on

merkinnyt ainakin muuttoa pois työ-

dista!

Tärniin vuoden aikana on vanhusten

palvelukoti ollut rakennustiiiden kohteena perusko{ans- ja laajennusvaiheen vuoksi.

maan alta

ja rnonia pieniä haittoja, jot-

ka ovat tuttuja silloin, kun kotona on
remontti. Uskon, ettii kaikki poran jyrinät ja betonin pölyt. liimojen ja maalin

tuoksnt unohtuivat, kun piiiistiin muuttilmaan uusiin tilaviin ja asiannrukaisesti kunnostettuihin asuntoihin.
Saneeriiuksen ensimuåiinen vaihe

valrnistui keviiiillii. jolloin kantatalon
23 asuntoa otettiin k.iyttöiin aiitienpaiivain aattonår. Tupakeittii;. makuulruone
ja siiniteettitilat on suunniteltu niir.r.
että apuviilineen kanssit rlahtuu hyvin
liikkr-rmaan.

Arkkitehti on huomioinut viirit viihtyvyyden Iisiiiirniseksi rtiin irsttnnoissu
kuin yhteisissai tiloissa ja juttunurkkauksissa; vitalea rosa. sininen ja vihreii
sekåi lila vaihtelevat eri kiiytiivissai.

Saneerauksen toisessa vaiheessa
rnuutokset tuntuivat ehkii enemnriin
henkilökunnan tehtalvien uudelleen jilrestel y i nii. Kiiytiin nössii S astiu'nal aktldin kaikki huoltotilat (keitti<i ta pesula)
ovat remontissa. Ruokaa on silti riittiinyt ja puhtaita vaatteita ollut. Tarvittavat palvelr"rt on ostettu koclin ulkopuo-
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illu t ut tts tttt ttttsstt
Su.s ttu"nulukodin
usuklud<lert
tttttuttoju tttt.siin

ttstutktihin.

'l\ilkaitu tn ollut
kleukuussa 799iJ
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1994.
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lelta.

Toiminta ja tapahtumat ovat .iatku-

neet snunnilleen entisenlaisina. Kunto-

piirillii on ollut pienenrmiit tilat. nltltta
jumppajien iloiset iln.reet .ja osallisturnishalu ovat rnerkinneet enenmriin.
Sopu on tehnyt tilaa sanralla tavalla
muissakin kokoontunrisissa.ja elrkii liilsukklitir loinert toisiirtsit.
Koko lakennusvaiheen aikana on pihapi iri ssii ri itt.inyt katsottavaa.j a ilr treteltävaiai asukkaiden ser-rratessa töiden
edistyrristä sisiillii ja ulkona. Loppukesästä lähtien on saatu nauttia sileiistii
pihasta, jossa on hyvri liikkua rollaattoherrtiinyt

Pignen

onni Kalio

j,äniksenpojan
Jun&nnus
Olijuhannusaatto vuonna -94. Van-

han tapamme mukaisesti

rnenirnrne

mökillemme.
Hinatessamme muuttokuorrnåril alntosta alas lantaa kohden havaitsimme
grillimme vieressä jotakin tavallisuudesta poikkeavaa. Päivää ennen meitä
naapurimökille tulleet asukkaat, sukulaisemme, yrittivät syöttää maidolla
kolmea pienen pientä jäniksen poikas-

Vutnmalan Naisuoimisteliioklen lcansantanssiruhmä Tilcleurit esiintui kodin
u:s ulek aille u iime lee s dnä.

jat suhtautuneet kuntoileviin asukkai-

rin kanssa. Myönteisesti ovat rakenta-

Jostakin lehdestä olen tallentanut runon, jonka on kirjoittanut Helge Hägg-

siin

blom:

!

Vuoden vaihteessa saadaan peruskorjaus- ja laajennusvaihe päätökseen.
Kustannusarvio kaikkineen on vajaa
l5 miljoonaa markkaa. Asuntoihin on
saatu 70 o/o asuntolainaa 1a 30 o/o on
Raha-Automaattiyhdistyksen avustus-

ta. Yhteisten tilojen sekä kalusto- ja
laitehankintojen kustannuksista on
noin 70 7o RAY:n avustusta ja loput
noin 30

o/o

yhdistyksen omaa lainoitus-

ta.

Oma koti on jokaiselle paras paikka.
Toisinaan kotona selviytyminen tuki-

palveluista huolimatta tulee kyseenalaiseksi. Tällöin eräs vaihtoehto voisi
olla Sastamalakoti.

Sastamala-Kodin kannatusyhdistys
r.y;n tavoitteena on tarjota eläkeikään
ehtineelle asunto

ja monipuoliset

pal-

velut kunkin toiveiden mukaan sekä
mahdollisuus osallistua erilaiseen harja virkistystoimintaan oman va-

raste-

lintansa mukaan.

Päiväkeskus, monitoimi-

ja

käden-

taitotilat, ateriointimahdollisuus, jal-

kojenhoito-

ja

kampaamopalvelut

t'Vanhemmitent'
Tanpeeks kun uuosia

ihminen tcigttaa,
Dalon ja uarjot erottaa.
Tietcici" milt& elämri nagttriä,
tuntee miten se uerottaa.
Askelten mtirirrin
Dain an)&ta saattaa;
j o uk o s s a monia r c,skait akin.
Muistoiaan tuskin
auttaisi uaihtaa,
niissri on helmiti aitoiakin.

Aamulla totesimme toisen menehtyneeksi. Toinen eli mutta värisi vilusta.
Veimme Puppelin (joksi sen ristirnme)
mökkiin sisälle .la tyttiireni länrrnitti
sitä rintaansa vasten. Vähitellen se lakkasikin värisemästä ja kun päiistirnrtre

sen lattialle niin siinä se iloksernme
hauskasti hyppeli.

piti vietämän seuraavålna aamuna. Puppeli päästettiin hetkeksi uloskin. Siellä
se oikein innostui ja meinasi jopa karatakin. Kaikki näytti oikein hyviilrä.

iloita monista yhteistyökumppaneista
vapaaehtoisista sekä asukkaiden

ja

62

nyt.

eläintarhaan, jonne pieni ystävämme

Olemme Sastamalakodissa voineet

ja

Hetken päästä tuli tyttärenikin paikalle miehensä ja lapsiensa kanssa. Tulivat kanssamme juhannuksen viettoon. He sitten ottivatkin jeinöset hellään hoivaansa. Poikaset stivat asunnokseen pienen pehmnstetun pahvilaatikon. Toinen oppi aika helposti litkimään maitoa, toinen ei ollenkaan. Laatikko sijoitettiin yöksi hieman ulornmalle toivossa, että emo kävisi poikasiaan etsimässä pirneiin aikana. Ei kiiy-

jatkettiin. Seurasivat elåiinlääkåirihaastanelut sekä yhteydenorro Ähtlirin

saneerausvaihe on saatu päätökseen.

ystävistä. Sinä, lukijani,

saatat olla yksi heistä. Lämmin kiitos
Sinulle ! Vapaaehtoinen auilaminen on
arvokasta ja tärkeää työtä. Se tuo mukanaan iloa ja virkistystä monen vanhuksen elämään!

Emojänis oli ilmeisesti pelästynyt
naapurien tulostaja lähtenyt pakosalle.
Jäniksenpojat löytyivåit vasta kun naapurin pieni tiibettiläiskoira alkoi haukahtelemaan. Yksi poikasista olijo hyvin huonossa kunnossa ja menehtyikin
pian.

Aika kului ja lähdirrme koteihimme. Tyttäreni vei Puppelin kotiinsa
Ylöjärvelle, jossa hoirotoimenpiteitä

a u uosille tuleoille,
u o imia p riiu ririn j ok o;is e en.
Sgkettä sA ddmen seutuuille,
kimpöti menoon arkiseen! "
O nne

käynnistyvät vuoden vaihteessa, kun

omaisista

ta.

Tällaisia kuulumisia Sastamalakodista! Tervetuloa katsomaan, tutustumaan, keskustelemaan, kertomaan toiveista, viihtymään...

tr

Aamulla klo 6.45 soi kotipuhelimemme, jossa tyttäreni surullisella äänellä ilmoitti; Ei se jaksanut elää. Kiitin tiedosta. Muuta emme juuri pr"rhuneetkaan. Juhannuksemme oli saanut
haikean päätöksen.
lJ
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Onni Kallio

Saksyistä
Lupptu
s&moilemo^sso
Siiv. Kaukana pol!an perukoilla

PitkLrlainen kuru-uoma houkutteIi nrcitii
sinnekci nrentäis' nre surlaanraan'l
Vaan eipii osilttu nre lintu.ien teitii
ohitse .jouduir.r-rme kurvaamaan.

Piiivii kun illaksi kliiintyii alkaa
Rqapiiiin klinrppiiii jo kai pai I laan.
Saapas on raskas se painaapi jalkaa
liinrmintii saunaa jo haikai llaan.

Kiimpiillii nreill' oli hiukkasen ty(itii
sutrrru kurr liirnpi rrr.iks' \autctti in.

jo taivaalla juhl isti yi)tii
herkuks' kun lrittyjri plisteltiirr.

Tlihdet

Aarnulla taivas taas selkeii aivan
Syksyllä tehtiin tiissii Lapin lLrskaletki
korpia käytiin nre tallaar.r.raan.
Ensimrniiinen syyskuuta oli eessii hetki
siitii kun kaikki alkoi mallaarnaan.

pakkasen jiiljiItai huurteessa rnaa.
Arilissellln rtousu jo plrlkitsi virivrttt
r.naisernan mahtavan niihdii saa.

Äalisilirven alapiiiissri m(jkki on harnraa
Ji.ilvien lanlarrria polkurrnte rtousi
Jlnkkilan rnaiIle se suulrlurtrrtte vie.
Srrita ja kivikoita saappaarnrne sousi
joskLrs oli lltlnrrne hukkuu tie.

välkkyvii jlirvi nyt taaksemnre.jiiii.
Pororliehet tiiiilIii sen katriiansa tarhaa
lepopaikan (jiIlensii tarjoo tiiii.

Tuulipiiii tunturi nyt kutsuvi nreitii
Ensi yiiksi löytyi meille vanhanajan lulrti
löytyipä patjakin pehmitteeks'.
Yöllä oli pakkanen jonkinverran tuhti
sen kyllii tulirnrne me huornanneeks'.

ja laskua tehdii saa.
Kall ion piililläki n ki vrjiirkiileitii
mikiihiin se niitii sinnc kul.jettaa'?

nousua

Tulrlijiirven rannalla mökki on tuttu
Aamulla l.rr-riskimme jokiuoman poikki
etehen kun sattui se poikittain.
Polopari juuri siit:l edellärnme loikki
kuukkeli oksirlll hyppeli vuirr.

siellä on käyty nre ennenkin.
Näin oli kuikille selvri se jultu
sauna se liimpimiiks' tielenkin.

Aurinko kierteivi taivahan lantaa

jiirvet ja tunturit taaksenrme jiiii.

Aamulla rnatkamrre kotia on kohti
tuul

i

se

jiingiillii

kui skr"rttaa.

Vielii

ne silmissä hopealta hohti

Syksyinen ruskajo hohtoa antaa

vael I usr.natkirnrrne

talvesta raikkaasta muistuttaa.

Onni Kallio
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tle l'tu'ikut
turulu ]/957-511.

Vummuluu
rulcentum&sso
Paavo Mrnkkrnen

Neljii vuosikyr.nmentii rakennustoi-

rrintiia harjoittanut

rakennusliike
Minkkinen & Ketola on merkittävästi
ollr"rt nrukana Varnmiilan rakennuskannan uudistantisessa.

"Liikkeen perustaminen oli oikeas-

Antti Ketola. Ki{apainolla oli tulipalo vuosien

taan sattumaa," ntuistelee

l9-5I .ia l9-52 vaihtuessa ja johtaja Niemi pyysi Ketolaa töil.rin kertoen samalla. ettii hän on palkannut rnyös Aarne
Minkkisen ko{aantaan palon aiheuttanria vahinkoja. Tyi) sujui niin hyvin.
ettii Niemi ta{osi rniehille lisäii rakennust(iitii sålntassil talossa. Kahden kokenrusta ja taitoa ontitilvåln kirvesnriehen. joiden isiitkin jo olivat rakennusmiehiii, yhteistyö sujui niin hyvin, että
he uskaltautuivat ottamaan ensimrniii-

sen kokonaisurakkansa. Kohde oli
Marttilankadulla ns. vanhan Sypin pi-

joka on vieliikin paikallaan, vaikka joitakin liikkeen tekemiii
kohteita on jo purettu uuder.npien rakennusten tieltai. Kooltaan n. 2-5 neliiin
rakennus tuntui silloin aloittelevista
urakoitsijoista isolta riskin otolta.
Ensimrnäisten kol.rteiden joukossa
oli Tyrvään kirkon katon ko{aus ja telineiden teko torneihin ristien kunnostustaja kultausta varten. Siihen aikaan
ei vielti tunnettu iso.ja henkilö- tai n'ruitakaan nostnreita eikä metallitelineitä
harakennus,

vaan telineet tehtiin puusta. Vahvzrt
parrut työnnettiin kirkonkellojen kohdalla olevista Iuukuista ja sitten rnies,
jota ei paikan korkeus pelottanut, rneni
64

parrua pitkin naulaantiian ensirnntiiiset

pystytolpat.

Kun riikennusliike noin 30 vuotta
nry(ihenrmin kirkon saneerauksen yhteydessii korlasi vesikattoa, miehet .ja
rakennustarvikkeet nostettiin työkohteeseen hetkessä ison nostoliiva-auton
avulla.

Alkulaan Minkkisen jn Ketolan rakennusliike teki eninrrniikseen or.nakotitaloja ja pienehkiijä korjauksia. Kai-

vinkoneena rakennuksilla kiiytettiin
vielä silloin lapiota ja rautakankea.
1950-luvLrn lopulla miehet olivat

jo senverran "ninteii" ettli Tyr'viiiin kunta uskalsi antaa heille urakalla
rakennettavaksi Varilan koulun. Tyi)saaneet

lnaa ta{osi töitii pitkäksi aikaa noin
kahdellekynrrnenelle lakennusmiehelle ja liikkeen ensintnrziiselle rakennusmestarille. Rakennustyö aloitettiin
syksyllii ja rnaan sulatukseen sekä veden ja betonisoran lämrnitykseen kiiytettiin höyryä. Energialähteenä käyrertiin silloin puuta ja liike ostikin vanhan
riihen, josta riitti polttoainetta talveksi
höyrypannun pesäiin.
60-luvulta liihtien liike on ornakotitalojen lisäksi rakentanut myös kerrostaloja. tehdasrakennuksia. liike- ja rivitaltrja sekii tehnyt erilaisia saneelauskohteita. Rakennusliikkeen ensimntiiinen kerrostalokohde on Kirkkokatu l.
Samassa yhteydessä hankittiin torni-

nosluli. rnikri yhdessä sur"rlrnuottien
kanssa helpotti paljon rakentarnisen
raskaita työvaiheita. Silti moni työvai-

he vaati vielii ruuntiillistakin vointaa.
"Mylliiri" .joutui .joskus nostelcntaan
påiiviin aikana .50 kilon scnrenttisiikkcjä 300 kpl. kun tchtiin iso.ja betonivaluja ja kaikki betoni kuten elentcntitkin
valnristettiin paikan piiiillii. Pierrcntpi-

kin

kelrostalotyiirnaa

tyi;llisti viclii

klksikyrttrrcntii vu()ttu sillerr Puliscrr-

cri alan antrnattirtriestii ninlenornaan rakcnnuskol-rtecssa. nLltta
nykyiiiin kun rakennustarvikkcet.ja valusteet jalostetaan pitkiille tehdasty0nii
tyiivoinran tarve on huontattavasti vlihentynyt uudisrakennuksi IIa.
Rakennusliikc teki urakkakohteiclen
lisiiksi 70-luvulla Lrseita kerros-.ja rivikynrmentåi

talo.ja perusta.jaurakointiperiaatteel

la.

Rakennusalallakin on ortrat n'rr"roti-ilrliönsii, ja silloin tehtiin talot hyvin
laatikkomaisia sekii usein vesikatto sisiiiinpäin kallistettuna. Monesti kuulee
pnhuttavan tiisakatoista. tnutta katto.ja,
ioista puuttuisi kallistLrs. tehtiin hyvin
harvoilr. Varnrnalassa eriis ntuurlta tuIlut rakennusliike teki pari taloa tasakattoisena. nluttir nc r'ivlit toirrrirrcel .jlr

kokeilu loppui nopeasti. Minkkinen &
Ketolan.ja rnonien ntuiclenkin rake nta-

jien tyylinii oli niinii aikoina tehcli kerrostalojen pitkiit sivut elententeistii .ja
päätyseinät yleensii rtruurattiin juIkisivutiileistzi. Antmeet pesuhuoneissa .ja
tur.nmat

viilit kalusteissa sekii

laatoissa

olivat myös sen ajan "muotia".
80-luvulla ja tiillåi vuosikymntenel lii

l'ivi- ju kerroslalojenkirr nluot()

r)t)

muuttunut laatikkorlraisuudesta Iryvin-

Årtstonzcrf,tn lcru[u
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kin ilmeikkäiiksi. Harjakatto on tiilikatteen uuden tulemisen myötä yleistynyt ja huoneistokohtaiset saunat tehdiiän

jo pieniinkin yksi<iihin. JulkisivLr-

pinnoitteena tiililaattojen ja pesubetonin rinnalle on yleistymiissä sementtipohjaisten, värillisten pinnoitteiden
kiiyttö. Nämä pinnoiteaineet ruiskutetaan betonin tai tiilen päälle ja muistuttavat paljon vanhaa rappauspintaa. Tulevai suuden tär'keä rakennusrnateriaal i
taas olla pur.r, minkåi kåiytön
varsinkin kerrostalotnotannossa suosålilttålår

malaiset ovat

jo rnelkein unohtaneet.

Sarlciu-Seurun
lcuulumisia Pirkko Kallio

Asr-rintalojen ohella rakennusliike
on rakentanut huomelttavan määrän
julkisia rakennuksia, tuotanto- sekä liikerakennuksia. Jo mainitun Varilan
koulLrn lisriksi huornuttavirnpia ovat
terveyskeskus, seurakuntatalo, Sastarnalakoti. parloasema, puhelinyhtiön.

Tyrvään Sanomien, Kalliokosken ja
SYP:n toimitilat. Useiden rakennuttajien kanssa yhteistoiminta on jatkunut
hyvinkin

monessår kohteessa. Runsaan

40 vuoden aikana rakennusliike Mink-

kinen & Ketola on tehnyt kolrnisenkymmentii kerrostaloa. sålntan verran
liike- ia toimistolakennuksia. toistakymmentä tehdasrakennusta. l -5 rivita-

loa, pzrrikyrnmentii ornakotitaloa, useikymrneniii luajennuksiu ja slneela-

tl

rrksil. .joista tielenkin vaativirnpinir

Tyrväiin kirkon

ja Mouhijiirven

lähes

Sarkia-näyttämöllä kesåillä 1994
Aetsän kansalaisopiston näytelmäpiiri

R.T.T. esitti Kaarina Karjulan ohjaamana Panu Rajalan näytehnän "Elärnåiän

kahlittu". Sen näki ll8-5 katso-

jaa.

Kun näyttiirnöä alettiin rakentaa v.
l, ei varmasti kukaan ajatellut, että

199

on samanlaista kuin
näytteleminenkin: se jatkuu vuodesta
toiseen! Kiikan leijonien päiiLrrakkana
oli viime kesänä rakentaa niiyttiimön
suunnittelijan Unto Virtasen johdolla
melusuojia päreistä. Ratkaisua on kerakentaminen

teissa siinii yrnpiiristössii orpo ja rutiköyhåi poika oppii ranskaa niin hyvin.
että suomentaa kuuluisien ranskalaisten mestarien runoja?"
Tilaisuudessa esitettiin Jean Mordasin runo Ken sanoo, eliimii on loputonta juhlaa. Kaarlo Sarkian suomennoksen esitti Martti Hangaslahti .ja alkLrperiiisen mnon pariisilainen prof'essori.
runoilija ia f'ennougristi Jean-Luc Moreau. Hän on ranskantanut ntnt. Kantelettaren. Valaa. Sillanpiiiitii. Kallasta.
Kiveii, Waltaria, Haavikkoa. Hellaakoskea

ja Viitaa.

samanlaisen pyhätön korjaukset.
Vuosikymmenien aikana rakennus-

huttu toimivaksi, omaperiiiseksi
kauniiksi.

tion

liikkeen työmailla on yhteensä ollut

Sarkia-Seuran puolesta haluan kiittäli kaikkia niitä. jotka rnonin tavoin
ovat olleet mukana näyttärnöii rakentamassa jo kolmena teatterikesiinä. Seura
yksin ei missiiän olosuhteissa olisi saanut aikaan kaikkea sitii.
Kesällä 1995 esitetåiän näyttämöllä
Brita Santalan kirjoittama äetsäliiisestii
kiisityöperinteeståi kertova näytel mä.
Neljän ranskalaisen jåi usean suollt.rlaisen kulttuuripyöräretki Satakunnassa alkoi heinäkuun alussa Sarkia-rnu-

1994. Sitii koskevaan uutiseen Helsingin Sanomissa (u. 9. -94) liittyy Pekka

satoja seudun rakentajia töissä. Pisirnrlät työsuhteet ovat kestäneet yli 20

vuotta ja lyhin taitaa olla kymn.renen
rninuuttia. Oikeastaian sekäiin työsuhde

ei ole vielii päättynyt, sillii noin l5
vuotta sitten kr-rn erään kirvesrniehen

piti aloittaa työt aamulla hiin ilmoitti
lähtevänsä hakemaan annettuun työhön sopivia työkaluja kotoaan. Vieläkåiän ei rniestä ole kuulunut tiikaisin.
Monet kouh,rlaisetkin ovat aikoinaan
aloittaneet työelämänsä jr.ruri rakennuksilla, vaikka sitten ovatkin suuntalltuneet vallan erilaisiin tehtäviin. Onpa
joitakin työntekijöitä jåilkeenpäin ollut
kilpailemassa samoista kohteista itsenäisinii urakoitsijoina.
Rakennustuotannon romahduttanut
lama on hävittainyt Vammalastakin tor-

.ja

seolta. Avauspuheenvuorossani sanoin, että minultii on usein kysytty,
rnikä on museon sanoma. Yleensåi kerron. ettii se on sarja kysymyksiä vailla

vastauksia. Avajaistilaisuudessa oli
helppoa valita tiirnii: "Miten on mahdollista. että vuosisadan alun olosuh-

Prof'essori Moreau sai Suortren val-

ulkornaisen kiiiintiijiipalkinnon

Tarkan kirjoitus. Pieni lainaus siitii:
"Suomalaisen kir jallisuuden aarrekarnrnio ei Moreaun mielestii pal.jasta
koskaan kaikkia salaisuuksiaan. Esirnerkiksi Eino Leinon Nocturne tai
Kaarlo Sarkian Kotisauna jiiiiviit muiden kielten tiivoittamattorliin. "Niiden
takia kannattaa oppia suomeii vielii sa-

dankin vuoden kuluttua". Moleau

Seurii on saanut Kaiu'lo Sarkian teki-

jiinoikeuksien ornistajalta luvan antaa
lehdessiinne julkaistavaksi runon Ken
sanoo, elåimii on loputonta.juhlaa. Roh-

kenen uskoa. ettii myi)s Jean Mordas
( 18,56- l9l0) olisi mielellåiiin lukenut
runorlsål lehdestänne

!

ninosturit. .loita parhairnrnillaan oli

KEN SANOO: ELAMA ON LOPUTONTA JUHLAA

onkin suuntautumassa saneerauspuo-

Ken sanoo: eliimii on loputonta juhlaa,
hän joko tyhmä on tai sielu alhainen;
ken taas: se kärsimys on iankaikkinen.
on arka. voimanser håin liian varhain tuhlaa.

keskikaupungilla niikyvissä -5 kappaletta yhtäaikaa. Vaikka rakennusala

lelle. aina kuitenkin tarvitaan rnyös uusia asuntoja ja siitä osoituksena tälläkin hetkellä on keskustaan rakenteilla
yksi kerrostalo rakennusliike Minkkinen & Ketolan, "viihtyisän tulevaisuuden lakenta.jan",

Å,rrLn,nn[un

tekerniinä.

loutu

r

go4

tl

sa-

noo."

Hymyillen niinkuin plrut.ja lehväin valtakunta,
kuin aallon itku. kun se hiekkaan laiik:ihriiai.
ilonne maistakaa ja tuskat kärsikää,
puhelkaa: pal.jon on se kaikki, unen unta.
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Tului

vattosaunanoja

kultlekylun luidullu
"lnrpolan poppoou" lruorentrnat ikiiIuokat. rninli tnuiclen ntukana. siin'ettiin JR 56:een.joulLrkLrun lopLrssa 194 I .

Kun ilmoitin rylrdikkliiin .joLrkon

korrppanian piiiilliki;lle. Kustaa AlaKailallc. hiin katsoi rneitii .ja oli aivan
hiljaa.
Sittcn hl.in kysyi: Mikii porukka. kun
nrelkein joka nriehellii on olkapiiiit
tliynnii natsoja .ja rinta kunniantcrkke.i.i'l

Hiin katsoi kauan .ja nrietti nrihin
niintii "lnrpolan Poppoon" ntiehet si-

.loittaisi. Piiiiti)kseksi tLrli. errii nreistii
rnLrockrstettiin orna joukkLre.

Talvittiin

iskLrryhmii. kun oltiin -yiilleen "vielaiIla
verii

jillli".

Llihdinrme tartrtlikuun 2-5 piiiviinli
aanrulla varhain hiihtiinriiiin k<thti uusia taisteluja .la piiiirniiliriiksi ilnroitettua "kalrlekylliii". Hiihtontarssi oli noirr

kissa konekiviiiilein varustetLlt vartio-

tolnit. Liihclirnnre tutkimaan vankilaa.
sicllri oli liiiitiilirr- .ja srrtrtirriuvelslrurt.

leiptrnro. nlrvcllll. tllli. paja -jrr nruitl
rakennuksia kyntmenittiiin. Meitai kiinnosti tielysti el)l)cn rnuutil lrrrtL:iristt-tssellit. Niitli oli paljon.ja vahvasti raudoitettuja kaikki. Ne Olivat pieniii, metl'i kertaa nretli. Kieltelintnte pitkin .ja
poikin vankilaa. il.rntetellen sitii kur'juutta mikii siellii oli taiytynyt vallita.
Val.ylirvi oli osa Stalinin kanavaa.
Sen piiiissii oli sulku. jonka riijiiyttiinrisestii alkoi kuuluisa Povcntsan tulva
syksyllii l94l .
Sitten alkoi pesiikkeiden .ja korsujen

sillli asernilt vakiintLrivat niiille nraille vuosiksi. Meidlin
rakentarninerr.

jorrkkLreenrrne paikaksi nriiiiliittiin osa
Kahlekyliin seLltua. Tiimii oli kontppanianrrne pahin paikka. Yhdeksi vartio-

30 km. Saavuintrtre periIle iltahiirniiris-

paikaksi ntiiiiliittiin vartiotorni. Sieltii

sri. liritoirtrrrre tcltilt pystyyn .ilr uLrl'rrrneina vaivuirnute uncen. A.jatukset toki
viiviihtiviit kotona. rakkaiclenrme lLro-

oli ntahtavat niik(jalat. nrutta rnyiihen'r-

na.

Varsinaisclla sahalla oli valtavat
miiiiriit laLrtaa. hilttii. ratapi;lle.yii. .joka

Aanrulla heliittyiinrnte kuulirtrnte,
ettii pienen rnatkan piiiissl,i oli veniilitine n v an k i I a. .j osta utiirss i ut nre piiiintiiiiriin nimi Sitii ihmertii tliytyi liihteii
katsonraan. Tiimii vankila oli Valjiir'ven rannalla olevan surlren salran vankityiivoinran asuinpaikka. Kahlekyliiii
ynrpiiri)i kolnte ntctriil korkea lankkuaita. Sen piiiillli oli piikkilanka .ja nur66

min sc osoittautui hengenvaaralIiseksi
paikaksi.

lajia puutavaraa. Salralta alkoi .joka y(;
kova puutavalan ajo. Mcnekki oli
kova. r'irkerrnettiin kolsujlr.ju rrrrriltr
rakenteita. Sahalta kyliiiin

oli

lnatkaa

noin 200 metriii .ja vihollinen pystyi
estiimiiiin tiinriin viilirr kulkemisen piiiviisaikaan. Ruokakin sahalla oleville
-loukoi lle.joucluttiin kul jettamaan yiillii.

Joukucestarnnte rniiiiliittiin alikcr'santti Tiehaaran ryl.rnrii sekii nrinii .ja
liihett i n i salral le pi tiintaiiin .ion k i n I ai sta
.llirjcstystli ptttrtuvutrrr lrioor).
Sahalla oli rnonia rakcrrrruksia. Ylr-

teen rakensimrne

.joukkuce llenr rlc

korsun ratap0lkyistii .ja hirsistii. Liiy-

sirnme sahan rakennuksistir

rny0s

vanharr kamiinan. larnpun sekit (;l.jyii.
Niin oli sekii liintnrintii ettii valol. Ra-

kennuksernnte

oli

itllLrt .jonkinlainen

vilrasto. sinne oli .jiilinyt rnnt. laari
tiiynnii suolaa. Tiistli oli rly(ihernrlin
suLrri hyi)ty. Vartiopaikkanttnc oli 1.xii-

viillii rakennuksen parvella. sicllii oli
iso ikkuna nristii oli hyvii nlikyvyys
vartioalueellcnrrne. Y(jllii vartionrtle
oli isossa lautatapulissir. ntistii oli
ntyiis ltyvii niikyvyys.ja kuulovartionkitt kitttttirltu plrikkir oli soPivlr.
Vihollinen kylliistyi aikanaan siihen rlenoon .ja ntelskceseen. .joka sa-

oli Vihollirrcrt rrriirroittr
jolei tit.ja.j iii (xlottanttan.

lrlllir .jokl yii
I

aLrtatarharr

a

Jiilleen tuli y(;.ja

se

n rry(itii

hirsicn hakijat. Sittcn alkoi

laLrclan

.ll

tapahtLra.

Prttul.joottatt ltevrrsrttit's ujoi rrriinuirrr:
hevoselta.jalka poikki: siihcn .liii hevoset.ja leet. Kun pantaus kuulLri niin
patal.joonan .ia rykntentin hevosr.r.richct liihtiviit pakoon .jiittlten .jiilkeensii

turkkejaan. k(iysiiiiin .ja rekiiiiin. Hevosia lyiitiin oh.jaspcrillli selkiiiin. alkoi yleincn pakokurhu .ja Iruuto. SiiItctt lopplli ylcirrcrr llrtttttiett uj.. .irrlÅctrtctnzal-ttn

loul'u t gg4

pitkiit etiiisyyclet lraittasivat

neuvottclun siitii nritii olisi tehtiivii..iotta tilanne selviiiisi asial lisesti. Teittltltc

Mutta rneillii oli lihaa hangcssa ja

seuraavillt piiiit(iksen:
Pltlltl.joottlttt ktrtttcltl'ri't sltlt toisen takaleiclen. etLrpiiii anne iitall ktltlll'r
panian kriytt(ii)n .ia toine n takarcisi .iriri
onrailn kiiytti)(in.
Liihetin chclo(uksen kortrppartia

kossa nre vain kaikessit Iriljaisur-rclessa

kunr.rossa,

jiirjestimnre omalle kontppaniallc lau-

huoltoa.

to.ja.

ylle. liihclintme ttttkintaall rnikii oli ti-

suolaa laarissa. Ei ollut rtttlkahttolia sahan vat'tioporukalla.

lanne. Niiimnte lrevosen rnakaavan.ialka poikki ja valittavan hiljaa. Aloinr-

paniatr pliiil I ikiil

Kun hil.jaisuLts oli laskeutrtl.tut sahan

nre nriettiii tilannetta. Monta Iryvliii
suunnitelrnaa hevtlsen saalllisaksi pois

esitettiin .ia lopuksi hyviiksyttiin Taivaisen Pititvott sttunrtiteltlla kun hiin lupasi sen itse hoitaa.

Plirvo hivttttltttltti ltevosctt stttljltsslt
sen piiiipuoleen ja atttpui konepistoolilla hevosta piiiihiin, piilistiien satlalla
velen pois. Sen jiilkeen hiin katkaisi
puukollaan liimut pliiistiien hevoselt
luhon irti valjaista. Sanlalla hiin kiin-

nitti vaijerin hevosett takajalkaan ja

toisen vai.jelin rekiin. Niiin trltlletnrnat
v()itiin tulvlllisesti vetriii pois rrriirtitvaara-alueelta. Heti kttn hevollen saatiin suo.jaisaan paikkaan. iltettiin suolet
pois. Niin luhoa oli helpompi kiisitellii.
Ja porr.rkka miettimiiiin. mitii pitaiisi
tehdii. Oli lihavan hevosen lihaa yltii-

kyllin.

Ja

tiesihiin sen ttrikii piiaitijs siitii

tuli: Viedriän lihat kttrsutlrlle taakse.ia
I tt tttee It. Picletiiiin as i ii olt.tittl a
tietonanrnte ia syticliiiin viihin iiiinin pitkin talvea.

kiitketiiiin

1942 oli ainakin siellii piiin
nlilkiitalvi. Yhteyclet eiviit vielii olleet

Talvi

No. liihetin kaLrtta kulki saua ktltlple : Sahal la syödiiiin I ihaa. ort tnaksiilt. sydiintii, lilraa. Aina
kiel.ruu kamiiuan piilillii I ihapakki.
Sain kutsttn konrppanian piililliki)n
puhutteluun. "Sahalla kuulenlnla syi)diiiin hevosert lilraa ja mtttt kotrlppittlia
niikee niilkiiii. Liha on heti jaettava
muillekin nlilkliisille. Teillii ei ole yksinoikeutta Itevitscett."
Kysyin oliko rrtlttttit asiaa. Ei ollut.
joten laitoin lakin piiiihiin ja liihdin sahalle Iihapat<rjen iiiireen.

Kului pari piiiviili ja llihetti toi kir'ja siinii kutsun pataljoonan ko-

jeen

n.rentajan pul-rutteluun. Samassa kirjeessii oli viesti: Oli palautettava hevo-

sen ruho, turkit, köydet ja leet. Ellei
niii n tapahdu. ntietitailill stltaoikeutta.
Liilretin vastauskirieen: Ei nleiIlii tlle
hevosenlilraa. turkkeja. köysiii eikii rekiii. Mutta jos olette r"rnolrtaneet salralle
jotakin edellii olevista, niin tulkaa hakerttiian oltrllllne pois. Me eltlnle voi
toinrittaa. koska pliiviillii ei piiiise ja

y(illii vartioimttte sahaii, etllrllekli vtli
poistua vartiopaikalta.
Me piclinrnte joukkLreessa kuitenkirl

piiiillik(illeja viestin. cttii lihat saa ttrlla
tliiiltli lrlrkcrnlliltl, lllc ct)ltttc vtti vltttio-

paikaltunrnte IihantoinritusrnalktliIlc
poistua.

Liihetti toi kiIicen. cttii lihanhaki.lat
tulevat seurililviulil yiinii a atrtai si lrttttc
hevosen heille.
Lihanhaki.iat tulivat ktrin aaveet y(is.1

sii. lunripuvtrissaan ja pyysiviit ptrhuniaan kuiskaantalla. Patal.iotlnassl oli
ilnreisesti kerrotttt paikan vaat'allisttr-tdesta. He kyseliviit iatkuvasti. oliko
ryssii liihellii. He saivat lihat.ia piiiisivrit
vielii tulvalliscsti takaisin. Siihe n tiitnii
tilanne laukesi.
Joukkue saikin viettiiii ktlko talvcrt
keviiiiseen asti tiiiillai sahan.ia valtkilart
seudr,rlla.

Srr/rrot henkiliilcurtttur. I't,.s. l'ttlltt
St uuuuu i u, luni p u k u i ttt'n lält L' L I i
I'eklcu ( )lsr ntut, I)crt I I i'l'ur tnti nt'rt,

l'uuli I ruur, i.sl ttlttrt.ssrt I'<'kktt
I'tiiiläirtt'n. I'tillrtrt ltrkrrtur I laikki
'I' h t u t n t. l' t u t rt t'l\ i t' rt t' t, I c.s I ori
I,tL:c. Ii. I'11 lltölä. K.'IIiiktllii.
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Kalevi Yli-Erkkilä

I{uorten
lu ont olc erlt o t oimint

uu
Vummolussu 30 uuottu
Siitä on ehtinyt

kulLra

jo 30 vuotta,

krrn Tylvriiirr yhteislyseoon pelustett

i i rr

lokakuun puoliviilissä 1964 Luonnontieteellinen kellro (rnyöh.luontokerho)
TYLLIT. Mainitun opinahjon lyhenrlys on kerhon nimen alkuosan pohjana, vaikka kerhon turtnuskuvana or.rkin
kahlaa.liin kuuluva tylli-lintu.
Onnekkaiden yhteensattumien johdosta kerhoon Iiittyi jiiseniksi heti toirninnan alusta puuhakas ja taitava rylrmä Iyseon oppilaita. Kun Tyllit sai vielii ktrrlattolikscen ltuoren ju inrrostrrneen biolo-uian lehtorin Raimo Hans-

Ie, Yyteriin Preiviikinlarhdelle sekä etelärannikolle Hankonierneen ja Porkka-

laan. Kaikki edellä mainitut kohteet
ovat Tyllien perinteisiii Iintujen kiikarointipaikkoja.

Lappiin

Tyllit on mennyt vaelta-

rnaan yhteensii kahdeksan kertaa. Suu-

rin osa niiistä retkistä on suuntautunut
Saariseliille, kelran on käyty Kevolla,
Äkåislompolossa .ja Kuusamossa (viinre mainittu luettu tässä yhteydessii

myös Lappiin). Ahvenanrlaalla Tyllit
on käynyt ainakin yhdeksän kertaa.

Viitenii kesåinii rnukaern on otettu polkLrpyi)riit, ja neljä kertaa tiissii rnaakunnassa on kiiyty rnaastoauktlla pääsilii-

kin. ei rrik:iiin voinut estää kerhon nopeatår nousua sellaisiin saavutuksiin,
joihin vain ani halva noin kahdestasadasta Luonto-Liiton kerhosta on yltä-

senä. Viirneksi tyllit tekiviit polkupyöriiretkiii Savonlinnan ja Kerirriien

nyt.

ser"rdulla kesällii -94.

Tyllit liittyi valtakunnalliseen Luonto-Li ittoorr hetinrrrriten perLrslarniserrsa

Kämppä

jiilkeen. Tär.t'rän nr-rorisojärjestijn alaiseen Pirkanrnaan (rnyöhernmin Hii-

Syksyllii -69 Eino Hongisto anroi
Tyllien kaiytttjön Iso-Lattiojärven rannalla sijaitsevan erämaakärnpiin, jota

nreen) luonkrpiirin toimintaan kerhomme on osallistunut ajoittain ja jopa
vilkkaasti. Tyllien toirlinta on ollut
kertkeamatonta, tnutta

hyvin aaltoile-

vaa. Tyllit on pitänyt kokouksiaan vanhan lyseon. lukion .ja Sylvillin koulun
biolo-tian luokissa.
Kerho on jiirjestainyt useita luontoaiheisia esitelrrriitiltrisuuksil, .joistir osrL
on tarkoitettu rnuillekin kuin jiisenille.

jiisenet ovat siitä låihtien ahkerasti hyö-

dyntäneet kaikkina vuodenaikoina.
Tåirrä alunperin r.netsätyö- ja metsästysrnajana tointinut kiirnppä sai nirnen

RUOJUN-RUOK'fU.
Se oli elityisen vilkkaassa kåiytössii

70-lr-rvun puoliviilistli [i0-luvun keski-

vaiheille. Kiinrpiin vieraskiljo.jen ntukaan eniten kiiyntikertoja (80 kpl) on
ollut vuonna -78.
Paljon on askarreltr.r tiintin vanhan
ja riinsistyneen kiimpiln kunnossapysyrnisen hyviiksi.

Luontopolkukilpailuja
Jo perustantissyksynii Tyll it jiiriesti
ensimnräisen luontopolkuntestal'ut-tskilpaiIunsa. T:istii Iiihtien kerho on.jlirjestänyt viihintåiiin yhden Iuontopolku-

kilpailun vuosittain.Tyllien
jäsen

ja

perusta.ja-

ensimntiiinen pulreenjohtirja
Usko Jokinen on voittanut (r0-lr-rvulll

kaksi kertaa Lr.ronto-Liiton kesiipiiivillä valtakunnåln ltlestaruuden. Uskon
kr"roltua tapaturmaisesti huhtikuussa
-69 Tyllit ort muistanut tiitai urotekoihin yltainyttii nuorta .jokakeviiisillii

rruistokilpailuilla Iuontopolun nter-

keissä. Uskon vanhentntat Sanni.ja Ta-

pio hankkivat kiertopalkinnon voitlajia
varten. He ovat lah.joittaneet nty(is
Iuontoaiheisia kiljoja osalIistu jiIlc. Ensirnmåiinen ntuistokiIpaiIu jiirjestettiin
1970. Muistokilpailuja on pidetty piiiiasiitssa Vehntaanniernessii. Kukkulissa ja Satakielessii.

Esitelrlöitsijiit ovat eliivijittiineet esitystään yleensii kauniil la cliakLrvil la.
Tyllit on .jåirjestiinyt nryös kynrmeniä näyttelyitii. Valtakunnallisesti katsoen rnerkittävimnriit naiyttelyt on pys-

tytetty Luonto-Liitrtn
Niiillli päivillai on

talvipäiville.

såravutettu niiyttely-

osastojen viilisessii kilpailussa useita

kunniamainintoja. Huomiittavia paikallisia näyttelyitä on jiirjesretty lunsirusti koko toirninrrun rLjarr.

Retkiä
Tietojeni mukaan Tyllit on retkeillyt
lähes poikkeuksetta tltattnntc lljojerr
sisiipuolella. Suurin osa retkistä on ol-

lut Iinturetkiä. Niirä on tehry pairsi
oman paikkakuntarnnte lintujärville
(mnr. Tapiolan-, Keskisten- ja Hanhijiirvelle) ntyös Kokenriien PLrurijiirvel68

T11lII<tt

tuluiretki kiintpiille 1 982.
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Lisäksi muutamassa muussa valtakunnallisen ja läänitason valokuvauskilpailuissa Tyllit on saavuttanut voittoja
ja kunniakirjoja. Todennäköisesti useat jäsenet ovat innostuneet luontovalokuvauksesta toimiessaan Tylleissä.

Myyjäiset
Tylleillä on ollut monenlaisia myyntitempauksia. On myyty mm. linnun-

pönttöjä, kerholehteä, joulukortteja,
kauralyhteitä ja luutia. Varsinaiset joulumyyjäiset alkoivat vasta 80-luvun
alussa. Näissä myyjäisissä on pidetty
usein arpajaiset; päävoittona on ollut
joko joulukinkku tai täysinäinen hedel-

Linnunpönttöjä ja
lintulautoja
Tyllien talkoissa on valmistunut satoja ellei tuhansia pönnöjä asunnottomille kolopesijöille. Useimmat pöntöt

mäkori. Kaikki arpajaisvoittotuotteet
samoin kuin kahvin kera tarlotut hillo-

on tehty paikallisilta sahoilta saaduista
laudoista. Viime keväänä tehtiin toistasataa pikkulinnunpönttöä Ruotsin ar-

Sen sijaan muut myyntituotteet, kuten

meijan hylkäämistä harjoituskranaattilaatikoista. Viime aikoina Tyllit on valmistanut helposti irrotettavalla tasakatolla ja ruokinta-automaatilla varustettuja lintulautoja, jotka voidaan kiinnir
tää narulla puunoksaan tai vaikkapa terassinkattoon.

Valokuvausharrastus

munkit on saatu yleensä lahjoituksina.
leivonnaiset, laatikkoruoat, lintulaudat
ja kynttilät, ovat lähes poikkeuksetta

itse

valmistettuja. Joulumyyjäiset on

järjestetty lukion ala-aulassa

ja toisi-

naan myös kaupungintalossa.

Thtkimustoiminta
Kerhon tutkimustoiminta on ajoittunut lähinnä sellaisiin vuosiin, kun jäsenistössä on ollut varttuneita ja tutki-

vauskursseja.

mustyöstä kiinnostuneita tyllejä. Keron tehty talvilintulaskentoja,
tarkkailtu lintujen muuttoa, osallistuttu
pohjoismaiseen kevääntulotutkimukseen, kartoitettu yöperhosten ja toisaalta sarvikuonokas-kovakuoriaisen
esiintymistä alueellamme, tutkittu Kiikoisten Marjajärven kasvisto ja eläimistö vähän ennen järven kuivatusta

Luonto-Liiton talvipäivillä kerhon
jäsenet ovat voittaneet useita kärkipla-

den

kaatteja. saaneet kunniamainintoja ja
saavuttaneet valokuvausmestaruuden.

säksi on tehty useita muita tutkimuk-

Tyllien jäsenet ovat

hamastaneet

luonnonvalokuvausta kerhon perustamisesta lähtien. Tylleissä on ajoittain
toiminut valokuvauskerho. Laboratoriohuoneessa on kehitetty negatiiveja
ja vedostettu kuvia. Toisinaan luontokerho on järjestänyt jäsenilleen valoku-

hossa

sekä tehty mielipidetutkimus oppilaija toisaalta muun yleisön suhtautumisesta luontoon ja sen suojeluun. Li-

.rh

di.r'l

sia, joista on mainintoja mrn. Tyllien
historiikki -teoksessa.

Kerholehti
Talvella -66 Tyllit alkoi oman lehden DNA:n julkaisemisen. Tämä kerholehti ilmestyi monistettuna neljästi
vuodessa aina vuoteen -70 asti, jolloin
sen toimittaminen lopahti. Lehteä alet-

tiin toimittaa uudestaan heti S0-luvun
alussa KEVÄT-. SYYS_ tai TALVI.
TYLLIT/TYLLI -nimisenä. Nämä lehdet eivät kuitenkaan ilmestyneet säännöllisesti. Toistaiseksi viimeinen ker-

holehti on parhaillaan kokoamisvaiheessa kirjoittaessani tätä juttua syys-

kuun alkupuolella -94.

Vuosijuhlat
Tyllit vietti 20-vuotisjnhlaansa

lau-

antaina 13. 10. 1984 entisen lyseon
musiikkiluokassa. Ohjelmasta mainittakoon mm. FT Juha Suomisen esitelmä "luonnonvarainen humalakasvi Satakunnassa" ja rehtori Raimo Hanskin
muistelmat Tyllien alkuajoista. Lisäksi
oli lauluaja soittoa sekä katseltiin dioja

ja filmi.
Tänä vuonna luontokerholla on jälleen juhlavuosi.

Tyllit vietti vastikään

30-vuotisjuhlaansa lokakuun 8. pnä
lauantaina, tällä kertaa Sylvään koulun
auditoriossa. Tilaisuuden alussa nähtiin
luontokuvaaja Anni Yrjölän knvanauhakooste tylli-linnusta videotykillii esitettynä. Raimo Hanski ja kerhon expuheenjohtaja rehtori Jouni Inna olivat

ja allekirjoittanut
esitteli Tyllien uunituoreen historiikkiteoksen. Välillä ex- ja nykytyllit esittivät huilu-. hanuri- ja tietokonemusiikkia. Kummankin vuosijuhlan yhteyteen
pystytettiin myös edustava näyttely.

juhlan pääpuhujat.

Sunnuntaina kilpailtiin edellisen
juhlan tapaan luontopolulla kiirrpän
ympäristössä.

Tyllien historiikkiteos
Viime kesänä syntyi haasteellinen
ajatus tallentaa Tyllien tähänastinen toi-

minta kansien väliin. Tämii idea

toter"r-

tui melko nopeasti. Historiikkikirlasen
alkupuolelta löytyy kohnen eri kalente-

rivuosikymmeninä aktiivisesti toinri-

neen tyllin "kynäniälki". Näiden jlilkeen on kuraattorin kirioittama yleiskatsaus Tyllien koko toirninta-uiastu.
Tämä noin 50-sivuinen ja kuvitettu historiikki on Tyrvään Sanornien piliniltta-

ma. Tyllit myy

tätä kohtuuhintaista

"opusta" painatuskulujen peittämiseksi

ja kerhotoimintansa vireyttärniseksi.
Lopuksi kiitokset kaikille sekä nuorten vanhemmille että muille, jotka ovat
tukeneet luontokerhon toimintaa

Tlyllien 3o-uttotis.juh-laun

liittlltii
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Asem
J-t nsirnrnäinen juna puuskutti Tyrfl väille 21.6. 1894. Sirai oli saaI-/punut vastaanottarnaan runsos
joukko tyrvääläisiä. Tapauksen kunniaksi työmiehet sekä asemalle saapunut

yleisö kestittiin. Juhlastit kerrottiin
Tyrvään Sanomien ensimmäisessåi numerossa.

Ympär'istö, jossa ensi mmäiståi .junaa

jLrhlittiin, oli tyystin toisenlainen kuin
se,

jonka

nåiemme tänä päivänä. Ase-

marakennus puuttui. Sellainen valmis-

tui vasta seul'åtavana vuonna, jolloin
koko Pori-Tarnpere-rataa juhlittiin.
Juhlia vietettiin marraskuussa 1895, ja
Tyrvziän asema oli juhlasaloin koristeltu. Paikka, .johon asema rarkennnksineen nousi, on historiallinen, sillä tuhertkunta vuotta sitten samalle ah-reelle
raivasi rakennuspaikan Nuupalan ensimmäinen asukas. Hänen nimeiiåin ei
tiedetä, mutta prof'essori Unto Salo on
arvioinut hänen olleen Gnupa tai Knut,
jonka mukaan koko kylä olisi saanut
nimensä.

oli toisenlainen rnvös sen
J)aikka
|./ vuoksi. eltii asernanseutua ny-

I

kyään ra.jaava tiheä asutus läheisellä mäellä puuttui. Tiedetään, ettii en-

simmiiisiin asukkaisiin kuului vuonnzr
1873 alueelle muuttanut urjalalainen
Isak Iisakinpoika Niemelä. Ehti kuitenkin kulua nelisenkymrnentä vuotta,
ennen kuin Asemanmäen asukasmäärä
alkoi nopeasti nousta. Pia JuLrtilainen

on todennut proseminaarityössään
70

I

987 varsinaisen rakentamisen ajoittu-

van 1920-luvulle. Tällöin Asemanmii-

ki

sai epävirallisen asemakaavansa.
Asema rakennettiin Vännin ja Jaatsin tiloille. Asemanmäki nousi Våinnin
maalle. Vännin omistaja myi tontteja

halukkaille, mutta Juutilaisen tutkimusten mukaan jätti tonttien viiliset
tiet itselleen ka{irn kuljetusta varten.
A semanmäellä on kuksi piirrerlI ti. joita ei tapaa muuulra. Tai

I \teilijat tuntuvat keskirryneen
juuri Nuupalaan ja erityisesti Asemanmäkeen. Jaatsilla vietti lapsuuttaan
Akseli Gall6n-Kallela. Hänen on sanottu saaneen ratkaisevimmat vaikutteensa j uuri Tyrväästä.

Tämiin vuosisa-

dan kuuluisuLtksista on mainittava
Mauri Kunnas ja Paavo Hakala. Tyrvään Päivii -juhlassa heinäkuussn oli
esillä lähes kahdenkymmenen asemanmäkiläisen taiteilijan työr. Toinen piirre, joka nåikyy 1950-luvun lopulle
saakka, on pienten verstaiden lukuisr-rus. Suuria teollisuuslaitoksia Asemanmäkeen ei juurikaan noussut. ja jo-

kainen käsityötaitoinen pystyttikin
asumuksensa yhteyteen pienen verstaan. Poikker-rksiakin luonnollisesti oli,
kuten Lindholmin puusepänverstas,
joka työllisti 30 henkeä. Juutilaisen tutkimusten mukaan eniten oli puutyöntekijöitä ja snutareita.
Mistä pienten verstaiden nousu juuri
Asemanmäkeen johtr-ru, on kysymys,
johon tällä hetkellä ei täsmällistä vas-

tausta voida antaa. Vålstauksen antaminen edellyttäåi mm. yritysten arkistojen

läpikäymistä. Jo nyt on kuitenkin todettavissa. että sisäiseltä rakenteeltaan
väestö on ollut sangen hornogeenista.
Se koskee niin poliittista kuin urheiluelämåiäkin. Asukkaat ovat olleet saman aatesuunnan yhdistysten jiiseniii.
Muista "yhteen hiileen puhaltamista"

kuvaavista seikoistl

on

rnainittlva

rnm. yhteinen palokunta. Keskinäisestä luottamuksesta kertoo Juutilaisen
tutkimusten mnkaan myi)s tappelupo-

rukoiden puuttunrinen .la se. ettii vielii
sodan jiilkeen ulko-ovia ei lLrkittu. Yhteisö on ollut sangen sisiiänlämpiiivii.
sillåi kontakteja alueen ulkopuolelle ei
juurikaan ollut. Toisaalta alueen ulko-

puolinen Ty|vää tunluu vieraslaneelt
Asemanmiikeä ja sen asr.rkkaita.
fflilanne on liinään toinen kuin esi-

II

merkiksi 1930-luvulla.

Ase

rnunmäen yhteisii on aikoju sitten ålvelutunut Lrlkopuoliselle ntaailrnalle. Urheiluseura Kisa on oil.anLlt nimensåi eteen sanan Varnrnalan. Ruokaostokset tehdäiin joko Varnrnaskosken
sillan eteläpuolen kaupoissa tai liihellii
sijaitsevassa Asemakadun liikkeessii.
Ulko-ovetkin pidetZiän nykyisin lukittuina. Idyllinsä alue on kaikesta huolimattar säilyttänyt ja toivottavasti säilyttää vastaisuudessakin. Uudistuksia toteutettaessa tulee aina rnuistaa Asemanmäen historia, joka on edelleen nii-

kyvissii.
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Nokia 101 ei ole
tarkoitettu vain niille,
joilla on tosi paksu
lompakko. Se nimittain ei maksa aivan
maltaita ja on mitoiltaan juuri oikean
kokoinen: sopivan
ohut ja sopivan

Palveleva
optiikka-, kelloja kulta-alan

erikoisliike
ILMATERA

OPTIKKO

kevyt.
ONKINITMTNKATU 11, VAMMAIA
PUHELTN 912-511 2676

NEr<|re
ColuecrrNc PEopln

ESP;IU
aa

KANNYKKA.
TARJOUS
Epsiran kahdentoista erilaisen sisus

9850,t

tuslevyn mallisto antaa katto- ja
seinäpintoihin elävyyttä ja lämpöä.
Kohokuvioidut levyt vastaavat
lämmöneristyskyvyltään 80 millin
vahvuista puuta.
Levyjen asennus on helppoa ja ne
voidaan tarvittaessa myös maalata.
Sisustuslevyjä myyvät rautakaupat

ja rakennustarvikeliikkeet.

€l, ERSIMOY
PL72,38201 Vammala

puh. 932-42131 , telefax 932-41 544
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RAVINTOLA
AVOINNA:
JoKA pÄrvÄ
1 2-03
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Hopunkatu

9

38200 Vammala puh.932-1831

I

A
I

tl

I

tl

I
T

-i

Puistokatu 32, 38200 VAMMALA
Puh. 932-1 2 460

Superia 16 vuotta
KODIN KOLMAS ULOTTUVUUS

Tällä luottokortilla tankkaat
paikkakunnan edullisimpaan
hintaan nyt ja tulevaisuudessa
Superin AutoMatista.
Jos sinulla ei vielä ole tätä korttia

anomuksen saat meiltä.
EDU LLISET JA LAADU KKAAT
E LI NTARVI KKEET VAM MALASSA

Inqriq kccrpistot qntqcr tilqq tcrvqroille
Lcrtticsto kcrttoon, eteisestö olohuoneeseen,
Kcrunisto peiliprntoo. liukuovtq - jo sisöltö
kcrtevcrt lcrnkokorit toi levyhyllyt, tiloo

kodin kolkille tqvcnoille.

Vann Sisustcqcnr K-Rcrudqstq tor

KcrunisKoti-hkkeestö
a

MARKET

a

VAMMALA ROTSMALAN R|STEYS pUH. 12 854

FINNMIRROR'

SKANDINAVIAN SUURIN PEILITALO
Åortomofon

!""["

tgg4

III

,J}'-I-I

rEl$li)El
TUOMINEN KY
Marttilankatu 12,38200 VAMMALA G'14 000

PUUTAVARAA
kotiin toimitettuna, sahattuna,
kyllästettynä ja höylättynä

HAKASEN SAHA
38250 ROISMALA - Puh. 30 182

Ilrvään

IN

Kirjakauppa Oy

MARTTILANKATU 18, 38200 VAMMALA
PUH.932-43 911

@

TYRVÄÄTV APTEEKKI
Asemokotu 10, Vommolo, puh. 932-1 2 300

Nla-pe 9-17.30

HOPAN SIVAAPTEEKKI
'15,
Itsenöisyydentie

Vommolo, p. 932-12 308

Nla-pe 9-20, Ia 9-18
Sekö pöivystysviikollo (porillinen

viikko) SU

12-17

Toiuotamme Hyuaa .loulu a asiakkaille

Huriulun lusiliike kq
Hopun teollisuusalue, 38200 VAMMALA
puh.932-41 232

m me.r

TILAUSMATKAT

pÄÄsrÄ
-_ PARHAASTn
PALVELEVA PERHEYRITYS

LINJA.AUTOLIIKENNE

ANTTI LAUHAMO OY
VAMMALAN TURISTIAUTO OY
RO|SMALA * 30 412,30 411 ja 30 246

Qo++qtd P$[[ga
obecito

MENESTYS

\\

ItrL-7f

-;niif,KL

ffise//e

Puistokatu '18, Vammala, puh. 932-42 665

Laafukktat ftiait ja afusasut
Sorto,no[on lou[u tgq(

frutolalmn
Itsenäisyydentie 5, puh. 932-411 00

\\

Åct stttnzafrttz,lo u\'u

t

gg

4

DA DL' A AT
rFll\l lFlFl,

F71' RAUIAKAUPPA

KOTIMAISET

II .I v. KnIIRANTA Ky
Marttilankatu 10 VAMMALA puh.932-12 002

KENGÄTI
,l -t

n$iH MffiF

åE,NÄrffi

ii

Valoisaa ja Qauhai"saa
Joulua!

r,iL* Tarvitsetko

PUUTAVARAA?

ff
ri
iÅ

Meiltä sitä saa
o sahattuna () myös laude-apachia
> kyllastettynä ) listoina
tl hoylättynä () paneeleina

KOIVULAN
SAHA KY

\AICWTTI
Vammala, Haftolankoski, p. 932-42 536

38250 Roismala 932-30 201,

Vammalan seudun arnoa

HUOLINTALIIKE
AUTOTARVIKKEET,
VAIHTOMOOTTOBIT,

VABAOSAT

A;

LIEKOLANKATU 15, VAMMALA

P.

OyWikeström & Krogius Ab

41 811

Pesurinkatu, 38200 VAMMALA
Puh.43 355, telefax 41 550
VIETTE TAI TUOTTE _ ME PALVETEMME

Kitttäen kuluneesta uuodesta
toiu otamme asiakkai"llemme
RAUHALLISTA JOULUAJA
OIYTYELL ISTA UUTTA VUOTTA!

27lai/A;; aa patc:
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7^/ Ont<iniemenkatu
-\
2 VAMMALA Puh.932-41

ANSA PUNTALO KY

ÅorLo*ofon loutu rqg4

041

Vammalan

OP-K|inteistökeskus Oy, LKV
Puistokatu 2, 38200 VAMMALA

ISORA
SUOMEN SUURIN
TEKNISTEN KU MITUOTTEIDEN
VALMISTAJA

TEKNITUM

/

ISORA ELEMENTIT
ERISTYSLEVYT

SOKLEX SOKKELI
ELEMENTIT
.1

lsoRAT
PL 48
38201 Vammala
Puh. (932) 1881

Kuljetuksesi
on hyvissä
käsissä
lähettäjältä
vastaanottajalle,
HUOLINTAKESKUS
Puhelin (90) 777 91

_wQdi@ttQIoulusjs

oviirihihtiiluutts1Yiotu

Vammalan
Vädaitta rv

VARISILMA

ESKO PAJUNEN

VAMMALA
ITSENÄISYYDENTIE 1O

PUHELIN
12 895

38200

KUN OTAT VALOKUVIA, NIIN
TUO FILMISI MEILLE

renrÄvÄrsr.

Saat ammattitaidolla tehdyt
kuvat edullisesti. Kaikki tämä
tehdään Kodakin tunnetun ja
arvostetun teknologian avulla.

retrÄ

PALVELLEN

FOTOVALTTI
Puistokatu 2, Kassantalo

VAMMALA

trFlCtI
Mcraihneinkuulut

työkclut meilrö

TULE

-

nnerl.t.Ä PALVELLAAN

UCTURI

K

om. Arto Kulmala, Asemak. 20, Vammala, p.41 956

MAM''V
GRTLLI
Puistokatu 3
Puh. 13 976

ARKISIN
LAUANTAISIN
- parittomina

klo 9.00-21

viikkoina 9.00-1 8.00

-parillisinaviikkoina 9.00-15.00
SUNNUNTAISIN
- parittomina vi ikkoina 1 2.OO-17 .OO

Vammalan I Apteekki
Puistokatu 15 38200 VAMMALA
Puh.932-42 271

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

PUISTOKATU 2

lll krs.
Avoinna

ma-pe 8.00-18.00

SEP-PO

LEO
SELKAKIPU LUMBAGO

w

MATTI
MIGREENI

Tarjoamme seuraavia palveluja :
Syvälämpöhoidot, pintalämpöhoidot, kylmähoidot, manuaaliset hoidot, lääkintävoimistelu, hieronta, vetohoidot, interferenssivirta-, diadynaaminen virta-, TNS-, URS-, HVP-, galvanisaatio- ja iontoforeesihoidot, sähköärtyvyystutkimukset

År.rtr,,orr[un
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o perustettu v. 1900
o Asemakatu 34,

o 932-43 662

V

ammala

ENSIMMÄINEN
TYIJYTöN BENSIINI,
JOKA SOPII KAIKKIIN
BENSIINIKÄYTTöISIIN
AUTOIHIN.
IHAN KAIKKIIN.

:lo
HUOMENNA MAAITMA ON PUHTAAMPI

ffiFHRHå'TF8"
.

VAMMALA/HARJUK. (932) 14142 o PORYKESKUSTA (939) 6326 600
TURKU/RUNOSMÄKI (921) 381 600 O TAMPERE/LAKALAIVA (931) 651 600
O HELSINKI/ALA-TIKKURILA (90) 7OO2 2320
LAHTI/NIKKILÄ (918) 513 033
O

o EESTI/BALCO TALLINNA 215 684

'

/ M\

DISCO AQUARIUS
HOTELLIoRAVINTOLA
Vommolon /)
l^ nfW*Iffr* l\ ,.Vommolon
PUISTOKATU

PUH. 932-1941 FAX 932-194 726

4, 38200 VAMMALA

INSINÖÖRITOIMISTO

n

Poiokotu, PL 12, 38201 Vommolo
puh. 932 I 83 3 I 0, telefox 932- I 83 320

Pööhinecrlqn ehdoton ykkönen
- 40 vuoden vankka kokemus alalla -
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Toimipiste myös Huittisissa ja lkaalisissa
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.4semakatu2O 382/O Vamma/a /932/

TOYOTA
MYYNTI

Of
/3Att
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w_/

TOYOTA
HUOLTO

VAMMALAN
AUTOMEKAANIKOT
Hietanen & Rainio

HOPUNKATU
Puh. 932-15

001

20 VAMMALA
Puh . 932-15 009
Snrto*rrfun lou[u tgg4

.'ll fii AE

IIili

LEENA HEIKKILA ANTERO SALO
Laurila
'Torikeskus, llkka
Vammala, p. 932-12

663

@ Uiilene;tiihhaeg
Onkiniemenkatu

10,

38200 Vammala,
puh. (932) 14 109

KAIJåMåIJå

Liikekeskus,31900
Punkalaidun,
puh. (921) 7670 173

VAMMALAN

TORIKATU I, VAMMALA,
PUH. 43 360

PUH. 932-12 944

MAAI LMANPANKI

N TESTIVOITTAJA

NIRA AF-85 KÄSIPUMPPU
Ruohonjuuritason kehitysapua
parhaimmillaan.

Asennuksia jo yli 20 kehitysmaassa.

Ifr VAMMALAI\I
et'tu
KoNIEPAJA clY
PL54,38201 VAMMALA

a (932)12667, Telefax 932-43134
Telex 22661 nira sf

VAMMALA o HUITTINEN. TAMPERE o TURKU

.

LAHTI o HELSINKI

ELEKTRIA

VALOISAA

pULUA!

Meiltö löydöt
löhes koiken
mitö sisustukseen
torvitset:
. Mcrolit . Motot
o

Pcrrketit. Kqqkelit

. Topetrt. Liimcrt
. TyövÖlineet
. Torvikkeet

Rcrstillcr tcrvcrtcrcrn

D Pon"loLA-YHTröT

s SAMPO
I TAPIOTA
-

+

PALVtrLtr\A

aa

9 Yrittäiäin Fennia
30 mk

trD[JLLIN$trN$

AVOINNA
Ark. 9-19.OO
La 8-15.OO

