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Hyvii lukija, kiidessiisi on Sastarralan Joulu -leltclen numer-o yhdeksiin. Lehden tavoitteena itn tuoda luki jalleen miellyttiiviii .jouluisia lukr"rhetkiri, urutta toirnia rryös kotiseutuaiheisten artikkelien .jLrlkaisijana. Viimeksintainittu osa lehteti ou tuonut tiiniikin
vuonna nielenkiintoisia Varlmalan llihihistor-iaan liittyviii kir-joitr-rksia. Kun täntii on toistunt-lt .lo kahdeksan kertaa aikaisentrlin.

voidaan Sastarnalan Jouh-r - lehteii pitaiai perllstel lusti I'ruornattavana. seudun lähivr"rosikynrneniii kuvaavana lehtenii.
Sastarnalan Joulun toirnituskunta on vaihclellLtt vuosittirin. ntLltta kaikkia yhdeksliii lehteii on ollr"rt toimittantassa Pentti Hannr-rla.
Esitän hiinelle palhaintrnat kiitokset ja uskon. ettii seuraavinakin
vuosina voirrme lukea hiinen johdollaan toirritettua lehteli.
Lehti tarjoaa rnyös mahdollisuuden seudun kir.loitLrshalLrisille
esittliii aikojen rnyörä syntyneitä kirjallisia tiiitiiiin. Tiimii on ollLrt
joka vr.rosi yksi lehden onnistumisen edellytyksistä.
Sastar.nalan Joulu Ir-ru rnyös taloudellisen perustan LC-Vutnrlalan toirninnalle. Lehdestä saadut varat käytetiiiin Lions-toirninnan
periaatteiden mukaisesti vanhusten, uLlorten .ja avuntarpeessa olevien hyväksi.
Lions-toirnintaa voidaan tarkastella kolmella tasolla: kansainvti-

Timo Jokinen
Lions Club Vammala
presidentti

Sastom&lun

Joulu Lions Club
Vummulu

linen, valtakunnallinen ja paikallinen toir.ninta.
Varrmalan klubi osalIistuu kansair.rviiliseen toirlintaarr liihinnii
LCIF:n (Lions clubs international fbr-rndation) kaLrtta. Sälitirjn toimintaan kuuluu r-urn. jakaa apurahqa koulutr.rkseen .ja avustuksia
su urtuhojen r"rhrei I le.
Kotimaan toiminta .jakaantuu koko valtakuntaa, piire.lii. alueita
tai lohkoja koskeviirr tapahtumiin. Niiihin klubi osallistr-rr-r osaksi
tapauskohtaisesti, osaksi j iisenyys järjestössii miiiiritte lee toi r.ni ntatavat. Viimeksi r.uainittuun ryhrniiiin kur-rluu valtakunnalliset
suurker2iykset..yoista seuraava on vuonna I 999.

KIubin toiminta painottr"ru piiiiasiassa paikal I isiin tapahtunrii n.
Merkittaivåi kohde on Sastamalakoti. SrilinnölIisiii tapahtLrmia ovat

uhla, siivoustalkoot ja asiointi- .ja kyyclityspalvelu. Lisiiksi
tarpeen mukaan tehdiiiin lnu uta avustustyötai .la j iir-jestetiilin eri l ai-

.joLrluj

sia tilaisLruksia.

Vuosittain avustetaan kansainviiliseen nuorisclvaihtoon osallistuvi a nuori

ajaj

aetaan koul ui I le sekii .i lir'lestöi I le stipencle.j ii.

Edellli esitetyt asiat ovat perinteistii klLrbin toirnintaan liittyviii
aktiviteetteja. Haluan ruyös tiissli yhteyclessei tr-roda esiin kaksi aktiviteetti a: Lions Quest .j a y ntpliri stönsr-ro.iel u.
Lions Quest on ollr"rt rlLrkana kclko 1990-luvun. Tointinnan nterkitys on kasvanut.iatkuvasti, kun aktiviteetin luonne avautunLrt.jiisenistölle.ia plilittliiille. Lions Quest on nuorisoon kohdistuva kasvatusohjehra. Tavoitteena on opettaa varhaisnuoriso hallitser.naan
tehokkaasti niitii utuutoksia, .joita he trinii aikana kiiyviit liipi sekri
niitii haasteita, jotka heitli aikLrisena odottavat.
Ohjelrnan tarkoituksena on allttail nuoria kehittynriiiin .ja tekerniilin pliiitöksiii. jotka sekli tyydyttiiviit heitåi itseiirin ettii ovar sosiaalisesti lakentavia. Suotnessa tiihlin toinrintaan olt koulr"rtettu
liihes 2000 opettajaa ja Vantmalassa viisi opettljaa.
Miksi Quest toinrinta on koettu tärkeiiksi'l Merkittlivai syy on.
ettåi on löydetty hyvä tapa valistaa nuuria piiihteiclen ja huunteiclen
kaiyttöijn liittyvistli riskeistli ja niiin vaikr-rttaa asioihin nryiinteisesti sekii yksilil- ettli yhteiskLrntatasolla.
Ympiili stiinsr-rojel u on tu lossa rny(is Lions-toi nri ntaan. Toi nti ntiltavat ovirt vasta alullaan. ntutta [ihivuosina nrirniikin asiat ovat
klubien jokavuotisia aktiviteette.ja.
Kiitiin lehdeu toimitukseen ja myyntity(jhön osallistLrneita sekii
kirjoituksi llaan lehteä avustaneita.ia ilntoituksi llaan tr.rkeneita.
Toivotan lehten'tnte luki joille Rar"rhallista .ktr-rlua .ja Onnellista
Uutta Vuotta.

Paavo Salli

Kuupunlcimme
muutosten edesse
Kehittiinlistai sr.rnotaan olevan ainakin kahdenlais-

ta. Kehittiirnistli on ensinniikin pylkiminen siihen,
mitii haluaa. Toiseksi kehittiirristii on sopeutuntinen
siihen, rritri ei voi viilttliit. Kaikki organisaatiot jor-rtuvat rriettinräiin tr"rlevaisuuttaau sekli tavoitteellisuuden ettii sopeutumisen niikijkulnrista. Myös
Vrrnrnalan kar-rpr-rn-9in kehittlirnisotteessa nrolemIttat itjattelutlvat ovat selkeristi esillii. Sarla taitaa
koskea jopa onri a.jor-r I uostoksia. tavoitteita ky I I ii ol isi. mutta sopeuttaa tiiytyy.

Vanrnralassa yhteinen tulevaisuuteurnre riippLrLr
kannattavasta yrittiiiyydestli. sen kehittynrisestii
kar-r pr-r n-u i s sarn

nre j a

koko

se utr-r k u n

nal I a. OI e nr rn e .j tr

- kaupr-rnki, yrittrijait ja tukiorganisaatior
- piiltlineet kuvaa siitli Vantntalasta,jossa kaikki haluanrnre vuorlnt 2003 eliiii. Kun kuva saadaan sanonyt yhdessii

tuksi oikein sekai yrittliiiai ertai kaupunkia nrorivoivalla ja pr-roleensa vetliviillli tavalla. r,oiclaan
uusia työpaikkoja odottaa Vantntalaan syntyvlirr.
Seuraava teksti voisi olla alustusta asiaan:

"Vuonna 2003 kilpailentrle ostovointasta Iaaclukkaan kaupr-rnkikeskustan avulla. Sen kilpailuasenta
tukee ohikulkuliikenteen siirtyutineu uudelle sillalle. Erikoisliikkeet-ya rnalketit ovat viihtyisiltli ja tilavilta pysiiköintialr,reilta helposti .jalan tavoiterravissa. MoniIIa aloiIla kor"rh-rtuksen uusiuturninen.ju tut'r-

tekehittely ovat entistli trirker.ilnpinii painopi.steinii.
Ellivuoressa on vireiiii.ja tliyttli ekimiiii. Matkailrjat
ja mur-rt vieraat kokevat E,llivuoren ja koko Varllnaa tapahtr-rmi a .y iir jestiivlin kuntppan i e n
velkoston avulla. Yritvsten kanssa olemme saaneet

lan palvel
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aikaan r"rusia työpaikkoja ja tyiittönryys on selvristi
kaupr-rngissamrle viihentynyt."
Tiillaisena nryiinteisenii nilertrrne kehitykscn kulkevan. Sarralla kuitenkin tiecliimnrc. ettli valtiovallan plilitöksin veroviihennykset kasvavat. Kaupunkilaisille jiiii rahaa kliteen enentrliin. rnikli on lLronnollisesti hyvii asia. Kaupr-rngin vcrotulot sensi.jaun vliheneviit valtionosuuksien leikkausterr rinnalla.
Sopeutun.rinen ou parasta a.jateIla valtvana kehittlirnisenii. Mitai Lllltta voisintnte saada aikaan palveluiden jli{estlinrisessii'l Entii ntitri kuntayhtcisty0ssri'?
Kr"rinka viihentiiii kaupungin palveluissa kiinteitii
kustannuksia'l Ur"rdet toinrintartral I it saattuisivat par'haiten avautr-ra eri tahojen yhteisty(inil. ErinonlLisen
arvokasta olisi löytiili sellaista kehittiinristii. .jossl
yritykset vastaisivat onrasta kustannusosuuclestaan.
Silloin yhdessii sitoudr"rttaisiin .ja vahvat oclotuksct
rrronelta taholta ohjaisivat tyijn kohti tukrksia. Laa.jentaisirtrrtre kannattavaa ylitystointintaa Vau.rntalassa.

Vlroclen I 997 alr"rsta aloittavan valtuuslon tlilkelinii

tehtiivlinli on yri tysy htei stytin edi stiinr i r.rcn. kaLrpungin kehittiirnis-.ja sopeuttarnistavoitteidclt asettlLrtri
nen. Niiden suunnasta.ja sisiillijstii viestii valtLrLrston
kaisiteItiivai kuva yhteisestii Vrrnlnalustunlne vuoltna 2003.

Nyt kuljenrnre viirikylliiisen kauniista syksystri
kohti joulun juhlaa. On aika hil-ientyiija suocla aikaa
liiheisille. Toivotan kaikille Sastartralan Joulun I996

lLrkijoille Rauhallista Joulua sekii Yhteistyi)n
Luovuuden Vuotta 1997.
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Osmo Ojansivu

Luhju
jokuiselle
Erityisesti lasten jouluodotukseen
liittyy sen miettiminen, mitä haluaisi,
toivoisi saavansa lahjaksi. Tuhannet
ja tuhannet lapset eri puolilta maailmaa lähettävät jälleen Korvatunturin
joulupukille lahjatoiveensa. Lapsikin
tajuaa, että lahja annetaan. Sitä voidaan odottaa .ja toivoa, mutta sitii ei
oteta. Lahja yllättäåi ja ruo iloa. Hauska on taas seurata lasten jouluoclotus-

ta ja olla sitä heille luomassa. Siinä
vanhakin mieli nuortuu. Kunhan vain
ernme olisi liiaksi materialisoimassa
lasten tai omaa jouluamme. Sellainen
joulu on raamit ilman taulua.

Varmasti parastil, mitii lapsille ja
4

ylipäätään toisillemme voimme antaa
on lämmin ja kiireetön yhdessäolo,
kiitollisuuden osoittaminen, hyvän
mielen luominen, välittäminen. Tä-

hän kaikkeen meillä jokaisella

on

rnahdollisuus ilman kaupallista ostoshysteriaa. Toista ihmistä me kaipaamme ja sen me myös voimme untaa. jos
tahdomme.
Mutta tuo ei vielä ole oikea joulu.
Se voi olla joulun vaikuttamaa. Lahja
isolla kirjaimella on siinä, mitä olen-rme saaneet Taivaan Jumalalta. Emme
ole sitä ansainneet. Jumalan valtava

hyvyys näkyy siinii, errii Hän

ulkopuolinen. Jumalan lahja on Jee-

sus Kristus ja Hänen tuomansa pelastus. Joulu on pelastuksen juhla, JurnaIan suuren lahjan juhla.

vailiftaiåi

jokaisesta. Yksikään ei ole Hiinelle

Näinä aikoina moni kokee ulkopuolisuutta, syrjaiyrymistii ja sivullisuutta. Eliimåi on liian monelle karu
eraimaa. Toivoisin, ettii tiimli

joulu oli-

juuri SinLrlle joka niiin tunnet, keidas, tankkauspaikka ja .jokaiselle
si

meistä ilon

ja

siunauksen liihde. Ju-

malan lahja kuuluu kaikille.

Toivotan kaikille joulurauhaa ja Junalan siunallsta uuteen vuoteen!
Åa:tanz,tfcttz lc.ufu t ggb

Minu
ilmoitun
suuren ilon
On sotia, saasteita ja otsonikato.
On sairautta, r'iitoja kodeissa ja tyrittönyyttii. Tiinåi jouluna ei ehkä ole

&&
Åw*

Jari Rankinen

1!

t

Pojassaan maan päälle ja

ry

kulki Betle-

hemin tallista Golgatan ristille. Ristillii håin sovitti syntiurme. Hiin -jiir-

.r{!ä:

varaa siihen. mihin ennen oli. Silti on

jesti meille syntien anteeksisaanti-

aihetta iloon. Jouluyön enkelin viesti
paimenille oli juuri ilosanonra. "Minä ilmoitan teille suuren ilon. Teille
on syntynyt Vapahtaja." Vapahtaja
tarkoittaa syntien Sovinajaa ja syntisten Pelastajaa.
Suurin ongelmarnme onkirr synti se että paha asuu meissä ja että siksi
me teemme pahaa. Siksi on sotia,

sen. Kun saa syr.rnit anteeksi Juntalalta, ei tule tuomituksi. Juntalan Poika
avasi meille taivaan. Eikii siellii ole
mitään sitä pahaa, jota tlirrZi r.naailnta
on täynnä, koska siellä ei ole syntiii.
Jeesus on sinunkin Vapahtajasi. Sitä varten hän syntyi ihmiseksi, ettii sinäkin saat anteeksi, pliiiset Julnalan
lapseksi ja pelastut taivaaseen. Nrinii
ovat valtavia asioita. Nliistä saa jo tiihän elämään sellaista hyvåiä, nitai ei
saa mistäiin muusta. Näissä on ail.retta iloon silloinkin. kun tiintii tlaailr.na

luonto tuhoutuu, riidellään, ollaan itsekkäitä

ja toiset kärsivät. Synnistä

seuraa vielä näitäkin pahempaa: Ju-

mala on pyhä. Hän vaatii hyväii ja vi-

haa pahaa. Meissä asuu synti.

me

olemme tehneet syntiä ja siksi olemme ansainneet Jumalalta tuomion.
Tuomio on pahin rnahdollinen: ikui-

nen ero hyvästä Jumalasta.
E,mme osaa poistaa niitli pienempiä

synnin seurauksia. Vaikka päaitämme, ettei enää sodita, kuitenkin sotia
syttyy. Ernmekä kykene poistamaan
sitä pahinta synnin seurausta. Emme
saa itsestämrne pois sitä pahaa, jolla
ansaitsemme Jumalan tuomion. Jurnalan täytyi tehdä se, mihin me emme pysty. Ja sen hän teki: Hän tuli

tai oma elämii nilyttliä synkiiltii. Nliistä saat sen todellisen joulurnielen.
Ethän torlu Vapahtajaasi ja niin.jriii
vaille sitii. mirä hain roi meille.

Oiva Virtanen

Joulu on
Joulu on lapsen Nasaretilaisen.
Ikivihreänä kiertää kirjassa sanomansa:
rnm. hyvyydestä, kivittäjästä, ranhasra,
tasa-arvosta, rikkaan miehen taivasosuudesta.
Pal

jon kirjoitetusta sanomastaan

on näinii päivinäkin ajankohtaista,
vaikka joutuu odottamaan ovillarnme,
kaikuLr kuuroi I le korvillemme.
Syy ei ole Nasaretilaisen,
vaan rneidän tulkitsijoiden !
Joulu on myös elämiiä kiireisten ihmisten,
jotka joukolla rientävät ostosparatiiseihin,
vyöryvät jåittiläislaineiden tavoin :
E,tsimään, ostanaåln, uhlaamaar.r

hyvänmielen tavoittelullekin.
Unohtaen juhlan todellisen merkityksen,
arveluttavinki n joulunvieilotavoin.
Råittiväsyneenii eletäiin hetkessii

Tapaninpäivlikin ohi!
Kummasta valitsernr.ne joulutunnelntamme:
Nasareti laisen sanomastil,

vaiko ostosparatiiseista
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Aili Uotila

'1''

{

Nluistojen

\

peilcullu
tunuun
Tiinriin rakkaan koLrlr-rni ovet
niir.nii lapsena aukaissut oon
vuosien vaiheet niin rnonet
ovat jiiiineetkin r.uuisteloon .

.

Sinivalkoisen Iipr,rn alla
tyijhön kiisiksi kiiyry on
henger.r satoa vienyt ei halla
se

ollut on rrittaantat<tn.

Kaikkivaltias apuna aina
tåilil lii elettyjen ai kojen
aina arkena. sunnuntaina
yli nousevan huornisen.

Niiin korkeallu pliiviirr voirrrir
kotiseudr"rlla olla ei vois
hyvin paljon on tiiyrynyt rehdii
ettii kirsi on sulunLrt pois.
Kiitoksen lLiku orr tlirtilin
lehti kirjassa kiiaintyvii on . . .
Tyii tuleepi tiinrre.jliiintiiiin
- Lr"ro.ja Opettqan palkitkoonl
6

Aili Uotila

Joulu
Taas kaunis on jouluinen aika

Sen voi havaita jokainen
joulu on avointen ovien.
Yön niin pitklin priiviin lyhyen
ta{oaa matka.jor-rl ui nen.
Rinnassa sydiin voi hehkua

onnekkaita aiko.ia toivoa . . .
J<lulunruhun.joulurr lupsi toi

siihen tuleepi ihnreiden taika.
Ylväiinä metsiissåi loistava kuusi
on niinkuin alkaisi ihrle r-rusi
kaunis kata.japensas varjoihin jiili
vihreys lurren alta pilkistliii . . .

kauniisti joulr"rn kellotkin soi.
Kynttiliit loistavat kaikkial la
joulu on enkelin siipien alla.
Lahjaksi Seir.nen lapsi syntynyt on

Joulutietii kiireessii kuljetaan
kaikkia ystiiviii qatellaan
niin r.nonta on yksin tutulla tiellii
tuhannet tiihdet tLrikkivat siellii . . .
On aika joulun niin salainen

Kotiseudun joulua ei voita urikliiin
Sastamalan seuduil la hi ljennytiiiin
viestiii viecliilin sr-rkupolvien tiel[i.
Ristien suojassa kohdataan vielii
- Tumnalla taivaalla tiihtien tie
jorrluiset rnrristot perille vie . . .

rutorti vuihtairpi sydiirnen uvairuen .

.

kiiyrnne yhdessii joulr.rn viettohon
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Pertti Parkkinen

Lous uj u s &u hurrustustulon
Vamrnalan kaupungin pohjoispuolelle on toivottu pitentmiin aikaa nuitrisotiloja. Valnlnalan kaupunki hank-

ki

Muistolarr koulun liiheltii vanhan

orrakotitakrn, joka piiiitettiin kunnostaa nr-rorisotaloksi.

Karrpurrgin nutlrisotoirrri Lrrrtoi tlkunr.tostuksen rruorten työpajan
tehtlivliksi. Kaupun-ein talousarvion

lon

investclintiosaan varattiin kohteeseen
tarvittava tarvikemiliiriiraha I 90 000

rralkkaa.

Takrn kunnostlls on jaksotettu

nuorten tyiipzuan työohjelrlaan sopivalla tahdilla. Kesällli 199-5 talosta
purettiin sisliltii pois vaihdettava sei-

nii- ja lattianateriaali. Nuorten tyiileiiiläiset olivul rttyöskin apurra nrnr.

piha-alueen kunnostuksessa.
Syksyllä 1996 talon yrr-rpärille tehtiin salaojat ja rakennukseen tehtiin

vesi-

ja

viemiirijohdot. Sisiipuolella

ennen talvea saatiin tehtyii seinaikoolaukset, liimpiieritykset ja osa seiniilevytyksistii sekä ikkunamaalaukset.

Tulo stti uuclett yesikulott ja kontistui huintu,sti.

Talvikauden kunnostustyössli pidettiin taukoa ja pajalaiset olivat
muissa töissii.
Kesällä 1996 olivat taas työleirillii
oleval nuoret ilpuna. Nuorel nrapivat

talon ulkoseinistä vanhan

Ulkopuolisten töiden tultua valmiiksi ryhmii siirtyi sisäpuolisiin levytys- ja rnaalaustöihi n.

r.naalin

Sähkötyöt kiinteistössii tekee kaupungin sähköasentaja.

Työpajan rakennusryhnåi teki koh-

Nuorten työpajalla on kunnostettu

pois.
teessa seuraavaksi ulkomaalauksen

vesikaton uusimisen.
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huonekaluja; sohvia, tuoleja ja kaappeja, .joilla tullaan tila kalustamaan.

Huonekah"rja on saatu yksityisiltii
henkilöiltä lah.ioituksena.
Lousajan nuorisotalcl pro.jekti on
ollut erinornainen työtehtiivii nuorten
työpajalle.

Olisiko seuraava työkohde nuorisotalo Pilvi'l
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Brita Santala

B rit un j oululc ulent eri
l. joulukuuta .ia

ensimmäinen

adventti

On "Hoosianna-pyhii" niin

kuin

lapser.ra sanottiin. Sytytiin yhden

adventtikynttiliin

tiinne poh.jolaan..." Matkustaisinko
?rnrpereel le katsornaan jouluvalo.ja'/

nelihaaraiseen

kynttillin jalkaan. Tiiniiiin saan laulaa
Geor-t Joseph Vr-ulerin Hoosiannahynrnin lronta kertaa. Jurnalanpalve-

Entisinii aikoina elettiin ennen joulua
pitkiii arkipliiviii hiirnyssii ja ilto.ia ptilevalkean valossa. JoLrlukilkkoa valaisivat kyntrnenet loistavat kynttilitt.

luksessa on juhlallista. kun kirkko-

Valo tuli vasta jouluna. Nyt valoja on
joka puussa .ja pensaassakin pitkiiiin
ennen.joulua.

kanssa nollsee lauIar.naan. Hoosianna.
oi auta. pelastal lllalla laulanlne Tyr-

4..ioulukuuta
Kiivriisen torilla. .jossa alkaa olla
-joLrluista viiriii. Kar,rralyhde linnLrille.

kuoro yhdessli seulakuntalaisten
viillrr kirkossl vielii urlvenilivespelirr.
Sitten a.jantnre kiiluusti Sanrntaljoelle. Jouluaika otr toclella alkanr-rt.

joulukuuta
Opiskelen ahkerasti saksaa. E,hkri
tapaan lorralle tr,rlevia tr,rttavia .jouluna. Saksasta vuodelta 605 löytyy en2.

1

si

rnrliii nen rlai

ni nta .jilu I ukr.rr-rsesta.

3..ioulukuuta

"Nyt syttyy valot tuhannet ntyits

It

leita lasimestalinsilliin,
nrarkan.jouIukortteja, viIIasLrkkia Iah.laksi. vihdan joulusaulraan. lronenpLrnasipu

laista tarpeellista tavaraa torilta saa.

joulukuuta
Olisi ensi-i ltapliivii. Kannatan
5.

liir.r.r-

pinriisti a.jatr"rsta. ettii koko.joulunetua
ei kuluteta tuhannessa touhussa. vann
kiiydlirin vaikkapa teatterissa tai taicle

nriyttelyssli.

6.

.ioulukuuta, itsenäisyyspäivä

Ensi vurtnna itsenliincn Suon"rcr.r.rnte
tiiyttiili 80 vuotta. "Sirttruu .ju t,ut'.jelc
trteitti, Korkeitr ktitlellti.s." Toivon. cttei siiii ole kovin kylnti, koska silloin

I'rytiserlnre kilkon poltailla laulaes\ur))nle. Mrrttl.ltrhllrl I isltr orr.iu

si lri

ris-

tiliput liehLrvat.
T..ioulukuuta
Jospa osaisin kirjoittaa oikein lryvlin .joulurunon. Uusia .jouluruno.ja
tarvittaisiin kipeiisti. Sen olernnte oh.jaamissar.ri lausr,rntalyhntissli huomallneet.

8..ioulukuuta
".lotrlrrtttt .lrttrtulu,rlrrA r, Pt'ltii
ltoiku pu kkt s i I Itl. " Avautuuko aclventtita-

lossani tiimii ikkunu. rLrnoillan ikkuna'l

9..ioulukuuta
".lotr I tr ltrrkki. ou
.j

Iu

p ukki.

Iu, t'utthtt rrÅÅr." Tiintii

Å ct :t ctn

z

P.

va I k tlxt rJ. Hannikai-
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sen säveltämä ja sar-roittama Joulupukki julkaistiin ensi kerran vuonna
1917. Niin kuin Suomi laulukin täyttää ensi vuonna 80 vuotta.
10. joulukuuta
Nyt on viimeinen tilaisuus vahnistaa itse kauniit joulukortit. Ainakin
muulaman koltin lekerninen on jouluperinteitäni. Lasna ollessa teirnme
myös joululehden. Hyvänen aika,
joulunovelli pitäisi tarkistaa. Se kertoo Maijasta, joka sai joululahjaksi

vain punaisen silkkinauhan.

joulukuuta
Tänään kirjoitan ki{een joulupukille. Pyydän, että hän tuo minulle oi-

kein isossa paketissa mukavan matkan. Pankoon sinne pakettiin myös
hyvän matkakunrppanin.
12. joulukuuta
Korvatunturi, siellähän joulupukki
asuu. Vuonna 1927 paljasti Markussetä lastentunnillaan, ettåi joulupukin

asuinpaikka on Korvatunturi.
13.

ja

14. påiivän välinen

yö on pelimätiedon mukaan vuoden
pisirr yö. "Lrrt itt lti.sitrtntiirt .t'iitt trrtr/rr." Lusia, Lucia, valor.r neito, valitaan tiiuäiin.

joulukuuta
Pakkanen kiristyy. Ihanaa! Tiiniiiin
voi aloittaa jälilyhtyjen vall.nistar.r-risen. Kynttilåit tuikkivat niissii sitterr
loppiaiseen. Tevretuloa, ystäviit! ne
14.

toivottavat.

joulukuuta

15.

Maa rnr ttiirt kututis, kirkus Luojutt
tctiyu.s." Tiiniiiin lauletaan kauneinrrnat .joululaulut.
Jokainen laularlaan tLrllut lapsi ja
"

ai kui

nen saa I au I aa tuttu.i a

lar-rl ur.r.ru

i

s-

toja orralla iiänel låiiin.

joulukuuta
Korleat jouluantaryllikset aloittavat kukintar.rsa. Todella jaloja ovat
16.

niirnii ritarini eli jaloritarinkukat. Kuitenkin kaipaan pikkLr rnaatiaisatralyllistii. jonka vahirr-uossa piiiistin kuolemaalt.

joulukuuta
Tiiniilin haluan kriydii

katsoutassa

ja tuttavaa. Osaisinpa olla hiljaa ja kuunnella. Osaisinpa tehdii rnatkaa.joulun sydiirleen.
sairasta sukr-rlaista

joulukuuta

ruruistaa lukeutalla Aleksis Kiven
Seitsemiiii vel-iestii. "On.joLrIu-ilta. IInril on suoja. I]arntuat pilvet peittlili
taivaan .ja vasta tullut lr-rrri peittlili
vuoret ja laaksot. Kuulur-r rretsiistii
hiljainen kohina, teeri illastaa urpuisessu koivussl. tilhipal'vi purroittlr:tanzctl-'o,, Ju

Otan esille jouluseimen. Siinä ovat
pienoiskoossa kuvattuina ensirnmäi-

sen joulun ihmiset, Maria, Joosef,
ja tietäjät itaisilta mailra.

Jouluseimen keksi Franciskus Assisi-

lainen. Joulukuussa on Tampereen
tuomiokirkon alasalissa seiminävttely.
20.

Tänään haluaisin vain olla ja mietiskellä. Haluaisin tehdä pitkän rauhallisen kävelyretken. Haluaisin istua
nojatuolissa ja lukea joululehteä tai

hyvää kirjaa. Molemrnat kuuluvat
jouluuni ilsestäänselvästi.

joulukuuta

Monena jouluna olen suunnitellut
tekeväni upean piparkakkulinnan salaper'äisine lorneirreen

ufu

t,-2

g

6

Ulla Ylinen

Nlummon

kirklcomatka
Tummana, kuin tuonen virta.
mataa kristikansir

pyhäaamun autel'eessil
kohti kirkkoansa.
Sisään astun toisten myötli,
askeleeni kajaa,
katson ylös alttarille

kohti Vapahtalaa.
Tuttuun penkkiin istahdan

joulukuuta

ja

portuirreen.

Viirne vuonna tein sokeripaloista lutnilinnan, jonka sisällii oli pikku pipalkakkukalhu .ja jota vartioi lolnera
tonttu. Kerran leivoin suulia hevosia.
joihin yhteen rneni iso taikina. Hollannissa sellaiset piparkakut leivotaan suuriin puisiin muotteihin. Sisareni såiilytti hevosia vintillään kunnes rruutti toiseen taloon. Kuka såiilyttiiä ja rlissii kor.r"rean linnani, .jos
sen teen'? Kelpaako linna syötävitksi'/

22..ioulukuuta
Aamulla ou noustilva aikaisin ja

ja alas painan pääni,
tunnen, kuinka pyhän rauha
hiipii sisimpääni.
Urut alkaa pauhaarnaan,
jo tulee papin vuoro,
seurakunta messuait
ja laulaa kirkkokuoro.

Virret veisaan ulkoa,

-

tietenkin -vanhat sanat.

rnilni.ran uuden vilsikirjun
ja sen uudistajat.
Tämiin pliiviin r"rhriIahjan

saakoon Ror.nania.

köyhli, sairas lapsonen
on avun tarvitsija.
Liekovedcn tuuli lrerrkiiii
hiljaa lappr-rsella.
kellot soi. on kilkkrtntatka
aikaa itjatella.
Kaunis oli saarnakin
ja mieleen painui Sana.
siksi astun kilkostani

laihdettaivai Tuor.naar.rkirkkoon. Onko

laurppu kunnossa kuin viisailla neitsyei IIii'? Lyhtyjen tluodostar.naa valo-

nauhaa on rnukava katsoa. Mutta
miksi kilpailemr.ne siitil, kr"rka .jaksaa
kiiveIIä nopeantrlin'/
23.

joulukuuta

Olohuoneen taiytt:ili valkoisten kukkien hieno tuoksu. Melkeinjoka vuo-

si olen onnistunut istuttatnaan tasetjr"rr"rri sopivasti, ettii ne tr.rlevat kukkaan jouluksi. Joulu on valkea jLrhla huurteisten puiden ja lr"rmi-

tähtien uraassa.

jouluaatto
JoLrlupöytii orr katettu valrriiksi,
24. .joulukuuta,

kr-rn pukeudurnrne liitlpir.niisti

On Aapon nimipiiivii. Aapoa sopii

5o

joulukuuta

tien sipr"rlit

17.

18.

19.

21.

joulukuuta

Joulukuun

vastaisen pesänsä perusteeksi."
Näin rauhallisesti ja jo kevään odotuksinkin alkaa kertor.t.rus joulusta
Impivaarassa, siitä ankarasta joulusta,
jolloin komea ehtoollinen ja oiva joulusauna päättyi tulipaloon.

Jeesus-lapsi

11.

13.

vassa pihlajassa, ja harakka, ntännistöu kärkäs neito, kantelee varpuja

ja liih-

denrnre a janraan Kiikan kirkolle.
Haudoilla palavat jo kyutrnenet kynttiliit, sillri rne tulentnte aina ruelko
rlyöhiiitn. Kynttiliin syttyessri rluistelemrle lapsuuden joulLrla ja isliii.
Monta kertaa hiin vei meidiit ulos tiih-

tili katsomaan. Toivorlrle löytiiviimttte.joLrIurr tlihderr tlirriikin vu()nnll.

Talui
Luonto talvir-rnta nukkuu.
kukat lumen alle hr-rkkuu.
katulylrdyn tulta vastaan
hiutaleet niiiin ainoastaan.
r.nr"rualla

-

on pirneiiii,

tyypillinen talvisiiii.

My(iskirt rrrenninkliirren nrelslirr
kLrinka talven kestiin.

rliettii,

rlluasta on silloin tir"rkkaa.

ma{oja ei l(iydy hir-rkkaa.
Irrrlllrlni kliyn lepiilinriilin.
tyytlyrr

si

lloin vlilrerupiilin.

Talitintti. pieni raukka
pelastr"ri, kr"rin ihrtreen kautta.

llrpset sille nrokua lrrtoi,
sienrerret .jlr rrrrrlut kiLrrttli.
nytpii linnun hyvii on.

silti

-

keviit tulkohon!
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Ituomattovnn kauan.
Ensimntäinen vuodelta I 926
I i ene e y I e ensäkin paikctl I i st e n
j o uluj u I ka is uj e n j o uko s s cr
vanhimpia. Ens immrii ste n
I e ht ie n j ulkai s utaus tct nöyttäii
olevan taloudellinen, silki ne
j ttlkaist i in s illoi n I e htit al oj en
toime sto. Toisaalta niiden
kulttuuriarvoa ei ole syytci
vciheksyö, levisiväthcin ne myös
ni i h in kans alaispi ire ihin, j otka
s i I Io in v cihe mmcin ha r ras t iv ctt
muuta kaunoki rj al I i s t a
I ukemistcr. N öyttiici s iltii, ettii
niiden sisöltö oli tarkoitettu
aikuisiLle, niissci ei lapsille ole
mit ciön o m00, I u ku urufi t ctm att a
kttvitustct, sillii truthon aikaan
kaikki kuvamate riaali oli
Iaps i I Ie ke lpaovaa knt s e ltlvaa.

nettu Kalle Havaksen tussipiirros, joka esittää kirkkokansaa menossa sisään Tyrvään vanhan kirkon portista.

Vinjettien tekijä jää tuntematta, samoin ainoa piirretty kuva. Lisäksi
painokuva, jossa paimenet kedolla
tervehtivät Betlehemin tähteä. Sen l6
sivua sisältää pari runoa, joista toinen, Kallialctn kirkko, kirkon herra jct
Lusifer, on kirjoitettu kalevalatyyppisesti. Se sisältää lisäksi kolme hengellistä kirjoitusta, joista yksi on Kallialan koulun opettajan Vihtori Pakulan kirjoittama. Kaksi muuta kirjoitelmaa, joista toinen on tyrvääläissyntyisen lehtori luho Äijalan kirjoit-

I

950-luvulla alkoi julkaiseminen uu-

1928-t931
Seuraavana vuonna joululehti oli
saanut hieman muuttuneen nimen ja
uuden kustantajakokoonpanon.
Hankkeessa olivat nyt mukana Kr.lltalainen, joka oli Kauvatsan, Kokemäen ja Köyliön kunnallislehti. Lautta lq la-|ehti, Pa i kul I i s s cutotn t, P u n kalaitwnen Sunonnt iLt Tyrviiiin Sou

notllat. Lehteen oli saätu runsaasti ilmoituksia Tampereelta asti. Sisällös-

tanon tulipalosta 1700-luvun alkupuolella. Vaatimattomanoloinen lehti
on painettu Tyrvään Kirjapainossa.

runof laan Jouluhyntni. Aiheina olivat

Nähtävästi edellisen joulun lehdenmyynti onnistu niin, että päätettiin

painaa joululehti uudella nimellä.
Sen toiminajina olivat kirjailija U.W.

Valakorpi ja Tyrvä2in Sanomien påiätoimittaja Hannes Prusi. Todennäköisesti kustantajana oli Tyrvään Sanomat. Nimensä mukaan se oli tarkoitettu edellistä laajempialueiseen levikkiin kirjoittajien valinnasta pää-

destaan. Sopivien henkilöstijvoin-rien
plluttuessa yhdistykseltii, sen myyntiä ei oikein kannattavasti saatu toirnirnaan ja viinreisten kohnen julkai-

lellen. Hankkeen rahoilusta vurten
siihen on otettu mukaan ilmoitussivut. Ilmoitukset on saatu vammala-

sun jälkeen ilmestyminen loppui.

laisliikkeiltii

kertomukset, historialliset tarinat
seudulta, henkilömuistelmat, urheilu

Satakunnan Joulu 1927

Vummul&sso
ilme styne et j oululeltdet
miseksi. Alkanut talvisota keskeytti
hankkeen pitkäksi aikaa ja vasta

Satakuntalaisen Joulu

tä vastasivat kirjoituksillaan mm. Ensio Svanberg, joka myöhemmin tunnettiin kirjailijanimellä Valentin,
opettaja Hannes Niemensivu Kiikoisista, opettaja Ahti Manner (Virkkala) Vammalasta ja Tyrväänkylän koulun runoileva opettaja Valdemar Piha

tama. Rovasti L. Hj Svanberg kirjoir
taa samana vuonna tekemästään matkasta Jerusalemiin. Lisäksi siinä on
kertomus Mouhijärven Selkeen kar-

Esko Pietilä

Muutaman välivuoden jälkeen kustannustausta muuttui, kun Tyrviiän
seudun Museo- ja kotiseutuyhdistys
alkoi julkaista Kotiseudun Joulu -nin-ristä lehteä oman toimintansa tuke-

nopaikkana Tyrvään Kirjapaino.

ja yksi Härr-reenkyrön

ja matkakuvaus Petsamosta. Kuvittajia ei mainita. Painatus on tehty Tyrvään Kirjapainossa.
Vuoden 1929 jouluksi saatiin jälleen uusi lehti, mutta nyt sen kustannuspohja oli laajentunut niin, että siinä nyt olivat Hiirneenkyrön Sanomut,
I i nen-lehti, Kurttula i nen, Louttu -

I kqa

b,1a-lehti, Paikollissurtomut, Punkalaitumen Sartontut .ju Ttn,iiiin Sanontut. Sen kansikuvan aiheena on kelloa soittava lapsi, mutta muun kuvituksen tekijöiståi voi tunnistaa vain

Erkki Koposen. Ilmoituksia oli saatu
taas runsaasti ja niissii mainostetaan
gramofoneista hautakiviin. Painopaikkana Tyrvliiin Kir-japaino. Kirjoittajina ovat mm. kirkkoherra I.T.
Tarrno Kiikoisista, Aarne Tuorrrpo.
Kyllikki Pohjola, Enil Cedercreurz
Tyrvään laulujuhlien puheellaan..jonka hän on kuvittanut silueteillaan. sekii tyrvliiiliiissyntyisen Suomen kie-

len tutkijlur Heikki Ojirnsuurr rurro.

jonka hiin oli sepittiinyt Samntaljoen

niikötornin
I

palj astustilaisuuteen
89.5. \111i111orui rr lirkensi rnai rritturrir

Säästöpankilta. Sen kansikuvana on

vuonna Sar.nrlaljoen kansakoulun

Kolmantena vaiheena julkaisutoiminnan jatkajana on nyt jo vuodesta
1988 ollut Lions Club Vammala ry,
jonka toimesta ihrestyy nyrkin jåilleen luettavana oleva Sastamalan

sinisellä painetut kirkkomatkaa kuvaava aihe, jossa singneeraus P.S.
Muista kuvittajista ei ole tietoa. Sisällössåi rovasti Svanberg palaa joulukirjoituksessaan edellisen vuoden

opettajana toirninut K. Vesala, joka
jlir-jesti rlonenår vuonna kursseja serninaariin pyrkiville.
1930 jouluksi lehti taas ilrlestyy.
mutta sen kustantajista ei ole r.t.rainir.r-

Joulu.

Palestiina rnatkaansa, kirjailija Walavuori kirjoittaa useita runojaja kertomuksia, kirjailija F.E. Sillanpiiän kirjoituksen aiheena on Minun Hä-

taa. Lehti on kuitenkin typotrafialtaan tåiysin muuttunut funktionalistiseen suuntaan. Varr.naan Tyrviiiin
Kirjapainoon on hankittu uutta ajan-

mainittakoon EIsa Pentti Hlimeenkyröstä, kotiseutumies K. E. Kallio Kokernlieltli jr opettl ja.ja nuorisrlseura-

kuvassa on nyt uudelleen 1926 ilmestyneen lehden aihe. -ionka Kalle Havas oli piirtiinyt, mutta sitii on Iavee-

Tyrvään Sanomien
.ja Paikallissanomien
Joululehti 1926
Joulu.julkaisu ilmestyi nirnessiiän
esiirrtyvien lehtien kustantamana.
Siinä on kansikuvana vihleiillii paito

meenkyröni. Muista kir-loittajista

nies K.N. Hanhillirvi Kiikasta.

Pai-

kohtaista kirjasinmateriaalia. Kansi-

rattu vaaleanruskealla vlirillii. E,i var-
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maankaan taiteilijan itsensä tekemänä. Lehden jokaisen sivun yläreunassa on banderolli, jonka päissä on vastakkaisesti Suomenliput sinisellä pai-

nettuna

ja

nauhassa, koristeellisilla

piirtokirjaimilla lehden nimi. Kuvil
tajaa ei nytkään osaa sanoa. Sisältönä
on Herman Sallin pitkähkö kuvaus

Palestiina matkalta, jonka hän teki
I

926 yhdessä kirkkoherra Svanbergin

kanssa. Se

on valokuvin kuvitettu.

Muina kirjoittajina

mainittakoon

opettaja Urho Jakkinen ja pastori H.J.
Salokangas.

Lehti ilmestyi viimeisen kerran
l93l hiernan ohuempana ja sisällöltään edellisvuoden kaltaisena. Sen
kansikuvassa on aiheena joulutähteä
ikkunasta katsova tyttö. Muuna kuvituksena on pari valokuvaa ja pääasiassa tyrvääläisen taiteilijan Paavo
Hakalan piirroskuvitus. Uusina kirjoittajina esiintyy nimellään rautatievirkailija ja pystykorvien kasvattaja
Aarne Louna, metsästysaiheellaan.
Runojakin on, niistä koko keskiaukeaman käsittävänä, vammalalaisen

Helmi Airilan kirjoittama Morroskuun aamu Tyrvcicin vonhalla hautausmactlla.

Åorto*o[o"
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Näin päättyi sillä erää paikallisen
joululehden elämä. Vaikka niiden taso nykyisessä mielessä oli hieman väritön, on niillä varmasti ollut omassa
ajassaan tärkeä sija. Niiden taloudellinen tulos ei ehkä riinänyt sen suu-

rempi in tavoitteisiin.

Kotiseudun Joulu 1937 -1938

ja 1952-1954

Seuraavan joululehtihankkeen takana oli sitten Tyrvään seudun Museo- ja kotiseutuyhdistys. Kun vuoden 1937 jouluksi ilmestyi uusi julkaisu, oli se edeltäjiään runsaasti komeampi ja kansipapereineen nume-

roituja sivuja oli peräti 40. Siitä oli
myyty mainostilan ostajille seitsemän
sivua ja vielä yksi ilmoitus alamarginaalissa. Kansikuvana oli Kalle Havaksen öljymaalaus, aiheena jouluinen asetelma. Kuvitus oli piirrosten
osalta Paavo Hakalan työtä ja valokuvia oli runsaasti mm. Tyrvään vanhasta kirkosta. Nimiösivulla oli Tyrvään vanhan kirkon alttarikaapista
osa kolmen kuninkaan kumarrus.
Esittelypainatteessa sanotaan että
"Lehti sisältää novelleja, runoja, koti-

ftfitÅil

toau

seutuaiheisia kirjoituksia Tyrviiän
kihlakunnan alueelta y.rn. Runsaasti
kuvitettu. Avustajina tunnettuja kynänkäyttäjiä alueen eri puolilta ja se
ulkopuoleltakin". Kirjoittajia niiyttääkin olevan kauempaakin, vaikka
heillä kaikillakin on jokin side paikkakunnalle. Hengellisen osan kirjoittaa rovasti H.O. Mäkelä, joulukertomuksen kirjoittaa Emil Vamrnaskoski. Hänkin oli lähtöisin Tyrväästli ja

oli

suomentanut nimensä Fingerroos
Vammaskoskeksi. Hän oli kulkeutunut kapitulanttialipuseerina Lappeenranuan rakuunaksi, mutta muisti kotiseutuaan kirjoituksilla. Lehtori Juho

Aijälältä on nuotitettu laulu Ä'n,lllin
Lastu, Yalentinkin on mukana kirjoituksellaan, kunnanlääkåiri

kertoo

A.l.

Kalla

rukinlapakokoelnrastaan,
Martta Jaatinen on saanut koko keskiaukeaman runol leen Tt, rv ii ti u t,a n h u
kirkko jcr Oltrvi Ntrtrtil(t kert()() LJnk(t-
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trlct'tr,sttt Vanhaa Slstarnalal -kirjustu. lehclcrr toincrr tointittuja.
lcht i ntics .ja rriv(ihcnt rtri n .jlin tritvski rjo jen kirjoittuia Aunte Haunil. Luuri
t

Koski keltoo olristuan VcnezLrclassu.
llunot kiljoittiur oltettuja Ecro Jlilvcntausta .ju kuupltalurr.johtuja Leitro Allin

n

icnti.

I9-5.3-.joLrlun

Iehtcli krllistutr kunsi-

krrvirna I nto I-inttrlin nla;.rluus rnicliai-

hccstuirn

Tvlllilin vlrnhirstu kilkostu.

Piirrctvt kur lt Paur o Hakllln. l.chrlcrt toirriittliut .jiillccn Aurlc Hurrriu
.ju r\ntti Plusi. Hcngclliscn osun kirj.tiII:rir Ir lr tilillii:lrt'r'lii nt'rr PlrIPisrrrit':
K.A. ALrkcc. Arrtti Plusitr uihce'rra orr
kirkkohcrru .krhanncs Biicli. Wliinii
SeIanrlel k i l joittiLu ltLruntclkcistli. TLrtLrlta nuorisokirjaiIi.jaltu Usko Mriilasclta on runo Vuttlttt l;irl kt. VrikLrtel-

nur iiiai eclellisili vuosia

lrieutarr

ohLrcrnrnaksi.

Julkaisctnista .jatkettiirt vielii seLrlauvanakirr vuouna. Tosin lchti oli

linnakkaispainos kotiseLrtuyhclistyksen vuosikil'iasta. Vain kalttccn oli
paincttu trinteksi Kotiscuclun JoulLr.
Kannessa oli Vcikko Eskolan piilros

I]

kirkon penkin ovesta.ja erikoisuuterra
oli kannen sisiipuolelle painettr,r kirjoitustila .joulutoivotuksella. .johon

voi kirjoittaa nimensii. Toimitta.jina olivat entiset.
lelrclen lah.joittaja

Kilkonntiehen osllLldelt kirloitti kirkkoherra Ilntari Tarjanto. Muita kir-joittajia olivat mrl. ALrlis O.ja Suonie-

nreltii. T.K:n (?ravetti

Kaur]isto)

alta S aksassa.
Viiinij Selanclerin laaja kirjoitus Karkun sivistyneistöstii.la Heikki Hosian
n.rui ste I r.na

.yiiiiklirien

al

kir'yoitLrs Pr-rnkalaitunren kouIuoloi sta.

Mielenkiintoisena voi pirairi myös
teattelineuvos Eino Salntelaisen
muisto.ja nuorenir Vrnrnralassa olos-

taan. Viihiin rnuutakin sisiiltijii oli.
nrutlil I[iytliili sillii. eilii \c ei VlrsturrnLrt

cnlili aikansa luki.ioiclen oclotuksia

.ja niinpii se olikin t,iinteincn.joLrlLrlehti historian siinii vaiheessir. Kaikki
eclelllioll'at .jLrlkaisLrt olir,,at siirriikin
nrielessli olleet paikallisit. ettli ne
kaikki tulivat kaikkina aikoina painetuiksi paikkakLutnlLn onrassu kilja-

Savolainen.ja Kult Boedeker.

Toimikunta
iiloittaa ripeåisti
Vuosi oli kulLrnut.jo rriin pitkrille.
ettri aika alkoi kriyclil vrihiin. Tirintikunta onnistui saartraan lchteli varten
sopivia kir'loittayia .ja kun Tyrviirin
seudur.r KotiseLrtLryhclistyskin. .joka

oli

viinreksi

.joululehteli .jLrlkaissut.

hyvin nty(inteisesti. piiiistiin asiassa tointeerr.
Lehden nirneksi otettiin SastlLnurlarr
suhtautr"ri hankkeeseen

Jotrltr. Plrirrosnlililliksi Pliritcttiirr ottlur
30(X) kappalctta.ju pairrotyii anncrriin

AlLreviesti Ky:n {ehriivriksi. Myyntihinnaksi tuli l0 nxrrkkau. Kansikuvan teki Pcntti O. HutltLrla. aihecna
Sastanralan kirkko. Lehclen ilntoitushankintakin onnistLri.ja kun koko ltiri-

olikilt nrahclollista lyhtyii rralnristclernuatl scilraanos saatiitr rnyyclyksi.

valle vLroclellc Ltuttlt.
.loululchtentnre ellinti rtn .jltkunut

.jo uronien vLrosierr ljan..ju nvt tilus.

lllu nossa.

il-

nrestynyt luki.joilleen tiivttlirnlilin scn

Sastantalan Joulu I988-

.lo pitkiiiin totutun tlr,un. cltli ntcillii

Monicrt vuosien taLron.jiilkeen syntyi .jrillcen Lrr.rsi .ja paikallinen.joulu.iLrlkaisu. Scn syntyhistolia.jLrontaa alkultsa oikcastaun siitli. cttli oli sliliclet-

ty lietosuo.jalaki. .joka kielsi verotieto.jen .jLrIkaisentisen

eIi ns. velokalc-n-

tcrin. Sert ntyynnillli oli paikallinen
[-ions ClLrb Vantntala ry rahoittanut
toilnirttiuutstt rlrltltustcn .jlr nU()rlct)
hyr,'liksi vuosikausia. urLtttu rrvt laki
kielsi sen .julkaiscntiscn .ja oli keksit-

trivii .ioku ntuu kot'r'aava tulrinlliltclc.

Lehclen synty
SvvskLrrrssa I 9lili klubin kokouksen
.jlilkikcskustcIussu. .jossa olivat nruka-

na Kalcvi Hurnlurla. Pcrrtti

KurhLr.

on.joulLrnu.youILrlehti. SarnulIl scn si-

vuille on keltynyt pul.jon scllaista
nruistitictoa .ja ajankuvlur. .jokl nruu
toirr irjlrrr nt-riitli trrli:i l)uir)lrl)liln
tunohclukscerr.

Lehclet oviLl viclii. toisirr ktrin aikaisenrpina ilrnestyncet. hclltosti sultuvissa luctlavukscnrntc. .jotcrt niirlcn
sislill(irr sclvittcll, ci olc tlissli puiklllaan.

Vielii pari havaintoa
.jor"rlur-rn.ja
pai k kak Lr ntaar.r.r n'rc
li ittyvistri .j rrl krrisuistrr
-fl

Eclcsnrcnnl,t
t'r lilin Slitistiipirnkki
llihctti usiukkuillcctr uilioinlurn Sliris-

.lussi l-clttincn. Rlnuto .lalkuncn. Asko [-aiho.ju Pcntti Hanntria. csitti viinrcksinrainittu. cttii tulisi rvhtyri .jul-

trijli-lehdcn. Vuonna I9-l-5 ichrlcn ruu
lirrrur trn 8-sivtrincn I't rriiiitt .Siiii.tti)ltttttl;irr Siiti.sttijiirt .1o1111111 /irlr,. jonkl
itihecnl on l\'r'i'lilirr i irrrhl kilkko. kir'-

tcai. .iosta

.joittljanu lovusti l-. Hj. Svanbcr.g.

kliscrrrliut kotisctrtLrai hcista.jou lu lehhiincllii oli hvi ili kokcntuksiu aikuisentntaltt kotipuiliklkLrrtnalIaan.

L0kal'uussu k0k00rrtur.rut hallitLrs

Sc

ott nrnslursti krrvilcttrr.

'lir11a"', ltttrirlluttiselt

hvr

lrrro15q.11;1

in clikoiscna loi pitlili

-fi,rr

.j1q

liiirr
7ir-

sai klu[-rin presiclcntti Kalevi Harrnau-

[)attcriston

laltu csilykscn. ettri ryhclvllliisiin .iul-

lilortrtttt .ioulunLrrncroitu

tcli. Asiaarr sLrhtuucluttiirt nry(irrtcisesti .ja presiclcntti nirnitti hunketta varten tointikLulran. .jonka tuli ryhtyri
Ioi rncrnsa \,ail ittiintaisti. Ttri nti kunnrr n
pLrhcenjoltta.jaksi tuli Pentti HanltLrla
ja .jliseniksi Kalevi Harrtraala. .lLrssi
Lehtincn. Pekka Kauko.ja Osnro Puu-

IuajatLrksiiL. l'uno. tictokilpuilLr. puri
kirjoitusla .jouIunvictostl yksik(issli.

k;.tiserrraan kotiseutLraiheista.jouIuleh-

lasto. Ilntoitustoirtrikuntaan
Hcikki Aho. Eero Hictanto.

tLrlivat
Rairtro

(r(r(Xt:

n lintuntllchrlcn

ruosiltu
l9-l I 13. Se ilnrestyi yksik(issii toi
nritettuna vahanrorristcenu .ju oli hr,vin karLr sisiill(iltrilin. hcngclIisili.iou-

Marrnclheirnin .jouIutcrvchclys .ju clivisi<lonau kontcn{u ju Hcr-sllorr pliii tikiisky. Vratintattonurntrkin scn ltvlkinrys oli tLrocla .joLrlLrn surrorrrau kolou
l.roissa oleviI lc rintatnusoti lai I lc.
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Raimo Hanski

I{At onjoulu
On jouluaaton aamupäivä. Aurinko on juuri yrinämässä esiin itäiseltä taivaanrannalta,

ja

melkeinpä

yritykseksi se myöskin jää, sillä

se

saa aikaan vain vaatimattoman pu-

nerruksen, jonka valossa ihmiset
ehtivät suorittaa viimeiset jouh"rvalmistelunsa, ennenkuin hämärä taas
puolenpäivän jälkeen kietoo kaiken
harmaaseen vaippaansar.

Kissanvitsikko
Pieni poika taapertaa polviin asti
ulottuvassa lumessa, vetäen perässään kelkkaa, johon on narulla si-

dottu pieni kirves. Poika on kuusenhakumatkalla. Hän vetää kelkkaa jukaan sidotusta narusla ja
kelkka kahlaa lumessa ihan istuinlautaa myöden.

"Vedän perille Kissanvitsikkoon

ja sitten lepään", jupisee Poika
puoliääneen itsekseen. Olisi Mustassanotkossakin pieniä kuusia kasvanut muiden pensaiden joukossa,

Kuosan mökki. Savu nousee "korsteenista" suoraan pakkastaivaalle ja
poika ajattelee, että Kuosan mummo siellä keinaa korviketta ja kutoo lapasta. Toissapäivänä hän oli

"pommaria" n-ratkalla tekemään tu-

käynyt Mummon luona soviIa-

koonlähtö

rnassa lapasia kavennusta ja peukalonpaikkaa varten. Mummo oli Po-

jan mielestä yksi maailman

parhaista ihrnisistä. Keväällä. kun Poi-

ka täytti kuusi vuotta, antoi Mummo lahjaksi vartavasten kasvatetun
balsamin ruukkuineen. Kesällä kun
kuori alkoi irrota pajustaja lepästä,
teki mummo Pojalle pajupillin sekä

näytti tarkasti kaiken, että Poika
osasi jo itsekin tehdä soivan pillin.
Lapasta sovittaessaan

oli

mummo

luvannut katsoa tarkkaan, jos Pukki
ajaisi ohi, että hän voisi heittää sil-

le paketin Pojalle vietäväksi. Arvasihan Poika, että paketti sisältäisi
lapaset, mutta ei hän sitä kehdannut
sanoa.

jo

syksyllä viljan-

Årr rtorrrrfrr,, lu ufu
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häämöttäii

Hevosmiehensolmu
Vilu alkaa väristellä ladon kynnyksellä istuvan kuusenhakijan
hartiaa. Poika nousee. ottaa kirveskalhunsa ja alkaa, ensin potkittr.raan
lumet pois kuusen juurelta,hakata

sitä poikki. Kuusi kaatuu lruutaman rninuutin aherruksen tuloksena, ja Poika köyttliä sen ja kirveen
kelkkaan. Hän osaa jo tehdii "he-

ja -ruokien

tuoksun. Ei-

len postista haetuista lehdistit on
vielä "Kieku ja Kaiku", sekli "Ryn-ry Eetu" ja "Antti Puuhaara" lukematta. Ei Poika vielli oikein osaa

koivukin silanut tungettua juuletrsa
kivikkoon, ja pidernmät niistii nos-

Poika katsoo kauemmaksi, yli

komatkalle kohti Länsi-Suornea).

pomisten

pensas sekä leppiä, onpa muutama

peltovainion, siellä

seuraavana kesänä lähdettiin evark-

Poika alkaa vetäii kuormaansa koh-

nenlaista pensaikkoa kasvava kivi-

Kuosan mökki

kuin sitten olikin, juhannusviikolla

ti kotia, josta saattaa aistia, vaikkei
hajuja vielä tunnukkaan, joululei-

raunio pienen hirsiladon vieressä.
Rauniossa ja sen ympärillä törröttiiä lehdettörrinä pajuja, paatsama-

rötlrivästä ohdakkeesta. ja saatuaan
jotain irti, noukkii "saalista" pieneen nokkaansa lumesta. Hetken
paiaistä lintu pyrähtåiåi istumaan ladon räystäälle ja ravistellen pLrhdistaa siellä höyhenpukuaan.

"Ja voip' olla jot se siun täänpäiviine kuuseis on välleen viimene, rlitä saahaa Karjalas katsella." (Niin-

on hänelle "konstin" opettanut.

korjuun aikaan. Melkein puoli tuntia taivallettuaan on Poika perillä
kuusenkasvupaikalla. Siinä on mo-

tivat jo latvojaan ladon harjan korkeudelle. Kuin väriläikkänii lehdettömiin. ttrlviasuisen vesaikon keskellä, kasvoi r.nuutamia r.niinnyntaimia ja puolisentusinaa parimetrisiä
kuusia. Poika istuu ladon kynnykselle ja katselee, kuinkajokin pieni
lintu ravistaa sier.neniä lumesta tör-

on taas kohta edessii.
niinkuin talvisodankin syttyessai.

vosr.niehensolmun", joka aukeaa
yhdellåi nykäyksellli, vaikka köysi
olisi .jiiässäkirr. rrrutta pysyy nry(iskin varmasti narun "lukkona". isii

rnutta sinne on pidempi matka ja
Kissanvitsikosta oli se "oikea" kat-

sottu valmiiksi

hojaan. Aiti oli aarnulla sanonut radion uutisten jälkeen, että jos eiviit
Molotohvit ja Timosevskit lopeta
tuota pommitteluaan, niin evak-

Tormoviikkejä

- Itäiseltä taivaalta alkoi kuulua
voimistuvaa jyriniiä "vuua, vuuait
vuu". Poika siristeli silmiään ja
koitti katsoa iilinen aiheuttajaa. ja
sitten yhtäkkiii sai hän näkijkenttliänsä taivairnlannulta rnuslia pisleitä. jotkl krlko ajurr suurenivat -

viholliskoneita ne olivat, "Torno-

viikkejä" ihan varrrasti!

Eivät

"omat" lentiineet noin suurina laivueina, eivätkä tuossa suunnassa;
kohti Sortavalaa ja Viipurial Poika
alkoi laskea koneita: yksi, kaksi . . .

neljätoista, ainakin

neljätoista

lukea, vähän vasta tavailee, r'nutta
vanhempien ja siskon avulla.piiiisee
hän kuvateksteistii selville. Aiti tLrlee rappusille virstaan: "Jåitii nyt se
kuorrnais siihe ja tuu tuppaa liirnmittelemiiä. nostetaa sitt kur"rs saunaan sulamaa, koha pannaa liimpiimää. Koht sielt tulloot isii ja toisetkii kirkokyläst, jot päaistiiii jouluviettoo. Ko oot lämmitelt ja maistant pullaa, saat r.niinnii hakemaa
kauralyhteen riihest lintuloil' jor-r-

lulahjaks. Poika hymyilee itsekseen, hiinellä on aivan erikoinen
hyviinolon tunne; nyt on -joulu, eikii
pomrnituksenkaan jyrinriii kuulu
Sortavalan suunnastir. - Jospa "Timosevskin pojat olivatkin vain har-

joituslennolla tai ntenossa .joululomille'l

Maria Puisto 9A
Sylvään yläaste

Maria
Mustalahti

Autio lcoulu
Pimeiissii illassa piiskaa syksyinen sade

-

orr niin tyhjriri kuikki...
Ja hetki sitten vielii
hehkLri ja sykki

tiiiillii eliirnii

-

rrkuin vrrosikyrrrnrerrierr ajln...
Graniittikallio on alla seiniit honkaista hilttii vlrlrrriinit kestlirniiiin.
Mutta tuskallisena painaa asian ehdottot.ltuus
ni

;f'
.lortlu ott luus,
jottltt ort ltttt.t,
kutrilut ttit'rttrti
l)urtr()o.

Nyt sirii .srtu,

,ritti suu,

tuyl

t'ulsunsu td|teen
l)u lt

roo.

i

-

ei koskaar.r enä1i...

Ei koskaan kukaan laula

aar.nul.urrtausvir-ttil

ei koskaan toista kaiku lasten liiinili
pihamaan Ieikeistli hiljlra huoklra korpi...

-

Pienten askelten .jiil jet ovat hiiipyneet
hiekasta...

Minli luulin.
ettii kouluni oli kuollr-rt kun hiljaa kr"rr"rnnellen kuljin
ar"rtioissa huoneissa

-

rrruttu sitterr lravirhdui rr.
se hengitti raskaasti huokaillen ntyrskyn kourisslL...

Onlco lcuilcilla

Kun seisoin ulkona pimeys ympiirilliini.

joulun& hyuu olla?
Jor"rlu on taas tulossa. Ensin tr-rlee

lurri..joka leijailee hiljaa rlaahan kr-rin linnun höyhen tai tulee
liittiien. nopeasti

skaten. Lr-rrni roi kkuu puiclen
oksilla.ja painaa niiclen piiiit kurnartamaar.r talvelle. PikkLrlapset avaavat .joulukalentereidensa luukku.ja .la racliosta kuuluu .joulLrrnLrsiikkia, jonka siivelet sekoittuvat suktiseen ruoan tr-roksuur.r. Pöytli
y

I

pi

i

pistetiilin koreaksi. On lneheviiii kinkkua. per.iuteistii rosollia. kotuna tehtyii peruna-, porkkana- ja
lanttr-rlootaa. lipeiikalaa, ntLln.lntou r.eseptillii leivottr-ra -jou

I

u Ii

ntppua. ri isipr-ru roa lu si nasopan kera

piparkakkutalo. Pöytii on koristeltu kaLrniisti
kynttilirin .ja ikkunalaudalla kukkii .joulurtihri. Ei
ru.tuuta kun kintppuunl Jokainen saa syödii vatslutsa tiiyteelt. niin pal.jon kuin r.nahaan urahtuu.
Mahtaako kr-rkaan koskaan a.;atella. ettii kaikki
voisi olla toisin'l Entii.jos liiytiiisitkin itsesi .joulr-raattona Afrikasta'l Pakettinratkzr kurjur"rteen. T<rki
saisit riisivelliii. tosin kuhn.Lrisesta peltintukista.
i I rrian lusi nasoppaa a nrante lei ta, kiirpiisi I lii hiiys.j
tettynii. Taiyttyisikij vatsasi. olisitko kyllliinen'/

.ya

se kohosi takanani korkealla kalliollaan
valkoiset seiniit yönrnusti na.

Sade valui senjyhkeiltii hartioilta

ja

se hLrLrsi

-

kLrtsui takaisin sitii elaintliii

joka sille kuuluu...
Ja r.ninii tunsin
kuinka rakas se

oli rninulle

-

sellaisena hyljrittynii ja autionakin
avuttontålnil .ja voi ntattor.nana...

r.naissa

ensikertaa astui
-ja sen ntukana sitten eli
vuosikynllenien arjen .jt.j Lrltlan...
Niiki keviittLrulien tulevan

valkoisin ikkunaverhoin
.ia syksy.jen syttyviit valot...
Kliiinnyin
.ja laskin kiiteni sen ovenkahvalle
Tyrviiiin Eko1iirvellii lokakLrLrssa I 967

lohdLrttaen

-l $s

piiiviin ken'alIaan, ruoka-anr.roksesta toiseen. roikkuen kynsin I'rarlpain kiinni eliintissii. jolla ei ole
heille rnitiiiin tariottaval. Nyt .joulr-rn aikaan. kun

/1.

-/.'

malrssa on rauha.ja ihntisillii hyvii tahto, kuulr_risi
heicliinkin saacla ntaistua palanen ellintiin leiprili.
aLrttaa.

-

btlF.-

olt tu-

hansia.ja taas tuhansia ihrnisiii. .jotka ellivlit vain

Vielli ei ole nty(tltiistii

-

Se oli yhii ntinun kouluni oli siitii hetkestii asti
jolloin pieni sinne vapisevin polvin

Toivottavasti. sillli ei ole ollenkaan sanottu. ettii
saisit santsatt. sillli lr.rclkittavana on sato.ja rluitakin suita .ja avustr-rs.jriljestöl[i viihiin varoja. Miltli
tuntuisi niihclii itsesi. ystliviesi .ja sukulaisiesi eliiviin kurjLrLrden keske llii'l
?rsan ei kiiy onnen laltlat. eikii syntypetilinsai

voi valita. Maailnran kolnransissa
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Joku kuulisi, heinäkuisen helleaamun äänenä pihakaivon luota, viikatteen hionnan äänen - joku muistelisi pihapiiriä hankien kimmellyksessä kuutamolla.
Muistuisi mieleen reen jalasten rahina lunta vasten
.ja tuhat muuta asiaa.

Näin maalla.
Mutta myös kaupungin pihapiiri voi samalla tavoin
tuoda omat muistinäkymänsä.

Monille matkat maalle mummolaan ovat herkkinri
muistoissa.

Elämäntilanteita on jokaisella lukematon määrä.
Kaikilla on myös muistojen kohdalla valoja ja var-

joja
Haluaisin kuitenkin jokaisen saavan sen lahjan, että
ja lämpöä heijastuisi tulevan joulun ja tulevien
päivien hetkiin.
Se voi tulla ja olla niin eri muodoissa.
Toisille rauhana j a hiljaisuutena.
Toisille läheisten ja rakkaitten tapaamisena, lasten
ja lastenlapsien iloisena mekastuksena.
Se voi olla kortti läheiseltä tai tutulta.
Ystävällinen hymy, puheille pysähtyminen tai kuulumisien kysely.
Sitä voi olla lämpimäisleipä, kahville kutsu ja monvaloa

ta muuta asiaa.
Emme ole vain saajia, jokainen on kutsuttu myös ja-

Maria Mustalahti

kamaan.
Saamme itse olla antamassa iloa, lämpöä, lohdutus-

Muistojen pohrt,,,

ta

Meillä jokaisella on omat polkumme - myös murstoissa. Sieltä jostakin ne tulevat esiin, iloineen ja surulneen...

Toisiin palaamme mielellämme, toiset haluamme
unohtaa.

Muistot tulevat usein kuin silmin nähtyinä.
Muistot ovat suuri rikkaus.
Yksinäisyyteen lohtua tuovina, ystävien kanssa ta- sitä ne

vatessa, entisiä kerratessa, uusia ideoidessa
ovat.

On paljon muistoja, joita ajatellessa mieleen nousee
syvä kiitollisuus.
Joka päivä niitä löytyy.
Ne ovat osa arkipäivääjajuhlaa.
Ei kaikki ole itsestäänselvyyksiä, vaan asioita, joista saamme kiittää.

Yksi kiitoksen aihe on kiitos heille, jotka

ennen

meitä ovat täällä uurastaneet, työtä tehneet, uskoneet
ja taistelleet.
Monta kertaa aivan selvänä näkee sen; tämän he tekivät, jotta jälkipolvilla olisi helpompaa.
Sen ja sen johdosta on meillä näin hyvin.
On sanottu, että hyvistä muistoista löytyy myös voimavara.
Jos kysyisin tapaamiltani, vaikkapa lapsuuden piha-

piiriin liittyvistä hyvistä ja kauniista muistoista, se
olisi jokaisella tietysti erilainen.
Joku näkisi edessään tutun pihapolun tai pihaveräjän.
Joku varjoisan pihakoivun ja penkin sen alla.
Joku muistaisi lauantaiehtoon rauhassa lämpiävän
saunan.

Åorto*ofon lou[u tqgb

ja toivoa.
Joulun Sanoma on Ilosanoma!

Siihen sisältyy se kutsu: "Tulkaa minun tyköni
kaikki...!" Myös väsyneet, taakankantajat, huolien
painamat, pettyneet, unohdetut - kaikki! Iloinenne ja
suruinenne

!

Valoa, lämpöä, iloa, rauhaa, toivoa ja joulumieltä
jokaiselle !
rl.,

Unto Salo

Tyruuunkirklco,
nuoruutemme muisemun

lce

sklls

Plof'essori Unto Salon pLrhe. .jorrka
hiin piti Tyrvriiin kirkkornaalla 13. 6.
1996 kc'viirlllri 19.t.5 Tyrvriitn yhteiskoulussa keskikoLrlun sLrorittaneiclen
I

uokkakokoLr kscssa.

Ystiivlit. I uokkrrtovclit.
rakas opcttirjantrtre

Alli

Tyrrriiiin kirkko ou ntcicllin tlitilrli
nruuttaneiclcn ntielessli rncicllin lap\r.il.ltcrtlntc .jlr rrtroIuuterttrrte rilitisc-

rnan keskLrs. sen syntboli: sisareni Inga itki. kun takavuosina kerrottiin. ettli tLrhopollta.jat olivat sytyttiineet kirkon. Kilkko kuulLrLr nreidiin siclunnraisernaanrnre. kuten se kur,rIui eclcIlislcrr polr ierr sielrrrlrlriscnlrarr.

"Tule. aal'tonen.

ki rkkorantaan.
tr.rle helr.nastn Lrlappain !

Lyö.jrilkesi hienoon slntaan.
kr"rin ntui stoksi r-rnel nrain 1".

soivat Yrjir Kilpisen suvenihanan
sr"rnnuntai laulr-rn siivelet.

Stttlrttert Irrrlrrrrorrkirr klrulleuteen. itse

eliimiiu kauneuteen kuuluu siil-renkin
kilkko. Otto Mannisen kuolerlatto-

rrin silkein:
"Ja

-joskr-rs onr.rensa

.iulki

ylerr srruleu ne.ioikuivirl.
t6

LLrokkuktktttk.rctt o.suttottu.jut Unto Sttlo (t'tt.s.), Artju Piltu. Arttti Mtikittctr, I-,rkki
Irutilii .ju Ri.sto Tttitrio ol)ctt(t,ji(n,\(t Stttrtri .jtt Toivtt Rittktrltttt ltuttdulIu.

aalloilla kLrlki.
niin aavistuttelevat.

.ja soinnut

kr-rin hyminii huornenkel loin

sulokappel in kauklrisen.
.ja aallot vienosti velloin,
yli kantoi kaikr-ra sen."

Tyrviiiin kirkolla on kehyksensil. hautallsnlaa. i ki koivLr.jen

si

i

rleessii. Tiiiil-

tii avarttuu nteicllin lapsuLrternrtre sininen. tLrkinhljuinen. kaislarantainen
Liekovesi. tiiiiltii niikyviit sitli saafiitvat pellot .ja rinteet.ja takrt. nykyisin
tehtaatkin. Tliiillli ovat

tottl virren

sli-

keet

"On kaunis synnyinntaarnrne,
rnaat, nretsiit, .jlirvet sen.
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Me Lr-ro.jan tijitii saanlne
katsella kiittaien.
Tlrirs llulrat trrulel stlittlrir
urku ja hongiston
.ja Herlaa kunnioittaa,

hiin kaiken luoja on." (virsi

-57u1)

Tiiaillai Liekoveden ja Rautaveden
rannoilla me niientnte satakr-rntalaisen rttaiselttalt. nte niier-nt-ne karutrihanan luonnorr, jonka piirteet vuositr-rhansien viljely on lientiinyt hymyileviksi. Trimii on meidtin sydiinrissärnrne "kotornaamme koko kuva.
sen ystiivälliset äidinkasvctt". Se on

ueille luonr.ron ja historian synteesi,
täynnri melkitystii, elilmiin urerkittävyyden tunnetta. Se heriittää rneissii
syviiä kiitollisuutta eleirnain lahjasta,

kiitollisuutta llrpsuudesta ja rruoluudesta Karkussa, Keikyiissli, Kiikassa,

Suoniemellä, Tyrviiässii

ja

Tti

trt

ii

1t tr i s I

t

t

r tr

t

vieI

ii

nt o

o

u

v i l.j e I

rs

kiit, I t ).s.s li

Vamma-

tai rnistii kotoisin olemrnekin.
Kiitollisuutta opista, jota sair.nme,
kuka Muistolan, Tyrviiänkylåin tai
Varnrnalan kanserkoulussa tai ntuualla. Kiitollisuutta siirai opista ja ohjluksestu. jola rrreille lrrrtoivat opettalassa

.jat Tyrvliåin yhteiskoulussa: he - ja
heidiin joukossaan Sinli, Alli - te valmistitte nreidiit elämriii varten. ettekli
valrnistar.reet huonosti. Kiitollisuutta

me tunnelt.lnte kaikkia Teitii kohtaan.
te pois nr"rkkuneet opettajat, te pois
nukkr-rneet vanheruntat. ystiiviit, tuttavat, te sankarivaina.jatja sodassa ol-

jotka siiilytitte nreille vapaan .ja
itseniiisen isiinrtraan. Me olemrle Iasleet.

keneet kiitollisLlLtten'tnte kukat sankarivainajiIle, me Iaskentme kiitolIisuutenme seppeleen teille rruille, lasker.nalla sen Sanni .ja Toivo Riukr"rlan
haudal le.

Matti Härmä

Vummo
Suurissa ja pienissli kaupr-rtreeissa
on jokaisella osoitteensa. New Yor-

kin kaltaisessa jiittiyhteisössii on nunreroihin perustLlva osoitteisto varInasti palas r.nahdollinen. Suornen
piiiikaupr"rrrkiseudul la on nirlissii varsin outo.jakin piirteitii Tontunrniiki-

neen
neen.

,g.q@:*..

Vrrnmalassa on nirrestykseen vielåi jaksettu panostaa ja paikal lishistoriaa tutkien

osoitteita. Vantmala

katoovan eliintiin autuus !
Niinkr"rni iiiiretön ternppeli

ti

teille

IEt

perinteisiii

ikiaikojen hartaus
nrestarin hengen."

:

AIli tar-

koittaa FM Alli Kaskisra (92 v. )..joka
toinri suonten kielen -ja histolian
opettujana Tyrvliiin yhteiskoulussa
1937-19-50. Hlin oli nryiis luokkakokousta pitrineiclen Iuokanval r,,o.ja.

Freclrikin. Vrrkaln
alkaessa tutkia kuor'nran laatua tentpaisi

koiman jaotellen eri

sivalsi piiin

alueiclen vantnrat eri
kaupungin osiin. Tiille tielle ei onneksi olla ryhdytty.
Ratakach-rn .ja Sata-

Vanrrna

kunnantien

alLreelle

si.joittuLr Patuen pr"ris-

to. Ninti ei

rosvoa.
puhitrta
nrahclollista laatua .ja

Atttti Hiinrrii ott ktrtrlltrt
kt, rt t tttt

t t

k.sc

t

t

P tt I t r t'

tt

ral i ki s tii Ktt I I c H ti ntrti I t ti
( t871-t916)
I"

varntasti

sano pal.joakaln tavalliselle lousa.jalaiselle. rnutta silllikin un onta historiansa ruultrillisine .la hcnkisine vantInollteelt.

nroineen pienessii piltissiiiin llihellii
nykyistli mLrtatietii .jo pal.jon ennen

kouIun .johtajattalcna .ja vararehtorina. DI Toivo R. opetti rtratentatiikkua
.ja lLronnonoltpia 1927-It)5 I.

alkupuolta.

Patr,ren Flech'ik

oikeiksi

raskaassa ylrintiessli
rosvou picliittliessii

nriltkila.iil hLltutanttelin alta rniekkansu .ja

Eclesnrenneistli Riukr-rlarr uviopuolisoista FM Sanni R. opetti
TYK:ssa saksan .ia en-ulannin kielili
l92l l9-5c) sekii tointi osan aikaa

J.,t1.,,rr.,/., rt ,l/ou|'u tg9ö

#

siniinsii antaisi tietysloogisen nirnivali-

tln se sun eessiis.
alla sen holvien on

rnatkaansa nriekarr.
Pahat pelot osoittaLr-

tLrivatkin

0n sillrtu teille ja rai-

Puheessa nrainittr,r opettaia

isornpiakin ryhrniii. .ja siksi nrarkaaja
otti kaiken valallc

Jor-rlupukintei-

V.A. Koskerlrienren sirrroirr:
"Nliii. oi rrrun sicluni.

Toi nrituksen huonrautUs

nriLin rlaataloLlstLlotteita sekii tekemiiiin ostoksia kaupr-rngin tavaroisla.
Yleisestri silloisen a-jan kiiytiinn0stii
poiketen FrecL'ik .joutui liihtentiiin
nratkaan yksin. Taival ei ollr.rt vaaraton. Maantierosvot saattoivat r-rhata

eli Anna-Liisa vai-

vetulin keksintistii. Lapsia heil[i ei
tiettaiviisti ollLrt. Elettiin I 13(X)-lur, un
Fleclrik lithetcttiirr Tulkuun ntyy-

oli

irronnLrt plili py0ri
.jyrkkiili ri nncttli.
Vunrna .jiii pairra-

alas

nraarr nry(is Tyrvlilin
nrieherr lnieltli hLinen
koko loppLr ellitrtik-

seen. Vasta ku<tlitrvuoteclllan hiin
kertoi talinansa naaltLrrin isiirtnlille.

Meillri varntnalalaisilla niinkLrin
kaikilla rnLrillakin on nlikyvlit tai sallisct r unln)iullnlc klrrtrte tllrr irrlutlrrc.
Useirrrrrilla nc ()\ lrt klrnlirjistrurrr lu:
kaita. Naiin Joulun lliltestycssli ntLristakaanrnrc ntiterr ltal.jon olelt.rntc saunect itse an(eeksi .ja siksi l.ruolrlrt-

kaanrnre llihinrntiistcnlnL- tui.tkut

,rroil Irrkiurrrurrt' trrrrrclilristrtrttu.

.iu

Jussi Lehtinen
aa

aa

ruuun

pbikien

l{*

mutlcussu
rå,,å.1

r*

Vajaa kynrnrenen vLlotta sittcn nel-

.jiin nriehen lyhnti Vutrntalassa sai
piilihlinsli liihteii katsontaan Saksaan
.jalkapalkrn EM-kiso.ja. Tiistii nruoclostui perinne. .ioka jatkr"rLr eclelleen.

Vuosittain Tyrviiiin po.jat kiiyviit .jos-

sain kansainvlilisessii ulhei lutapahtLrIttassa.jalkapallon .ja.jliiikiekon ollessa suositr-rir.r'rrnat la j it.
Olli Reunanen .ja allekiljoittanr"rt
ovat olleet r.nukana joka rnatkalla

kahclen

rruun paikan

vaihclellessa.

Tiillainen r-rrheilumatka. joka suuntautuu yleensii isoihin kar"rpr"rnkeihin.
antaa se huvin ettii hyöclyn. Kilpailutapahtur.nien lisliksi tarjoutuu rrainio
tilaisur:s tutllstlla paikkakunnan niihtiivyyksiin, kulttuuriin ja ihmisiin.
varsinkin kun pyrir.t.tr.ne aina kulkeInuan plrikullisliikerrtecn puitteisslr
ympiiri kohdetta.
Tlirtii vLronnll rrtl.rtkl srruntuutui
Englantiin. missi.i pelattiin kesiikuussa jalkapallon EM-kisat. Ollin ja minun liseiksi rnukana olivat shakkirnestarina tunnettu Pekka Kauko ja entinen var.nrnalalainen Kali Laaksonerr
Tampereelta.
Matkan .j iir jestelyjii miettiessilmme

tuli mieleen entisen

var.nrnalalaispa-

riskunnan Heikki .ja Irrna Mäkisen

asuminen E,nglannissa. Siitii vain
Mlikisten puhelirrnuurero ja osoite
tiedoksija homma alkoi pyörili. Kiitos heidiin aktiivisr"rutensa meille .jlir.jestyi otteluliput kolmeen otteluun.ja
Inukava majapaikka rnuutarnan kiktrnetrin piilissii Miikisten kotia. Paik-

_-\tra
l.-"'- -"-a ','

.

-

Muitrirt ()pl)oilttttn( Heikki Mlikitteu vt'i rrteitliit.joltu kulrtla,sti Wule.ritr lttrolclla.
Kuttttiis.ttt ltttisto,sstt oletliitt kttvtt tttultlut'utt prtutr etles.rii. Hcrrut ytt.st,nlrtullu
Heikki Mtikitretr, Pekku Kurrkt, Ju.t,si Leltlitten, Olli Reuttutratt iu Kuri Lttrrk.sottt,tt.
kakr"rnta on nin-reltäiin Warrington -ja

se sijaitsee Liverpoolin

ja

Manches-

telin viilissii. Hankirnme itse lentoliput ja kaikki oli valmiina rnatkaa varten.

oli pieni rnuutlrhuoneiston hotellija siihen kur"relillinen ravintolarakennus. Ita-

Mljapuikkarnrne
r.nan

lui

lialaissyntyinen aviopari omisti tåimän kokonaisuuden isänniin ollessir
varsin innokas jalkapallomies. Rar-rtatieaser.nalle

oli reilun puolen tunnin

kiivelyrnatka.j a yhteydet kurnpaankin
sunrkaupunkiin varsin hyvät.

Meillli oli tilaisuus seurata otteluita
Tsekki-Saksa, Italia-Venlijä ja Tsekki-Venäjii. Heikki tai Irma oli aina
r.nukanamme otteluissa ja tapasinpa
Manchesterin asemalla entisen VaP-

Sin kovan jalkapalloilijan Kalevi
Koivusen, joka oli Euran Pallon

edustusjoukkueen kanssa pele.jii katSONIASSA.

Avausottelun'rrne oli Tsekki-Saksa
.ja.los silloin olisi lyönyt vetoa siital.
ettri niinrii .jor-rkkueet ovat rnytis krppuotteh-rssa.

olisi kliiirinyt

ntukavat

voitot.
Etr"rkiiteen peliittiin kovasti ntahdollisia rnellakoita otteh"riden yhteydessii, mutta niistii onneksi viiltyttiin.

Kaikissa kiiymissiintme otteluissa ei
jestyshiiiriöitii
-jiir
esiintynyt. Stadioneilla ei ollLrt alkoholitarjoilua, llutta niiclen yrupiirillri
olevat pubit olivat aina ennen otteluita kuin nui.jalla lyödyt.
Viikon aikana ehdinrrne kliydii .junalla mrn. Lontoossa. ntutta nrieliinpainuvin piiivli oli tutr-rsturninen Wa-

minkiilinlaisia

lesiin, jonne rra.japaikastamme oli n.
tunnin a.jorlatka. Heikki Miikinen
tr-rnsi paikat kuin onat taskr.rnsa .ja
tiiytyy todeta eron Englannin .ja Walesin viiliIIii olevan ntelkoinen. Luonto t'rn aivan toisenlaista. sarloin iltntiset ja kaikki tiimit Walesin ecluksi.

Jiilleen kerran voi todeta vanltan
kuluneen sanonnan
Iait.

-

rnatkailu avar-

Jalkapallon nrerkeissll seuraava iso
tapahtuura on Ranskassa l99li pclattavat MM-kisat. .joiclcn kalsintaottelut ovat alkaneet.
Niistii kisoista taitaa ntuoclostLrakin
Tiillui.sitt lxtrttc.ju ei trtic Tyryiitillii. Portti .si.juit.sac M u r t t lrt'.s tc ri.s.sti j tr
o r r r i.s l tr.j u ks i o t u k,s r r i t t n r c,j o k t l t ri t r.s c,s,s t r I) i u t t t r t tr i .s t t I I tu.s
1x i ku C ltu rl e,s i rt.l
r

llJ

u

s

ryhmiinrrue osalta historialliset. sillli
vakaa tarkoitus on uttaa tyttiiystiivlit
nrukaan
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Timo Kökkö

P etr &, lcuupunlci uuoren sisci
Israelin itiiisen naapurin, Jordanian
r.rgaskunnan rnerkittiiv i mpiii niih-

Todenniikiiisesti nabatealaiset tule-

ja ovat alunpe-

kur.ri

vat jostakin Arabiasta

tlivyyksili ort autiornlrlssu sijaitsevu
Petran kalliokaupunki. Petra cln
Kuolleen r.neren takaisella vuoliyliint(illii. Pohjoisecn Antuurrriin on rnutkaa 260 km ja eteliiiin Akabaan Punaisen rleren raunalle 130 krl. Suorralaisen silnin koko seutr"r niiyttiiåi
ihmisen hylkliiimältit rraalta, jossa
punaisten kallioiden keskellii tuskin
mikiiän kasvaa. Aikar.raan paikka on
kuitenkin ollut sekii kaupallisesti ettii
poliittisesti tlirkeii Lähi-ldän keskus.

rin paimentolaiskansa. He or.naksuvat
kuitenkin elinkeinokseen kansainvii-

riin johtavan tien varressa kalliota,
jossa on nabatealaisten kirjoituksia

Nabatealaiset

la.

Petran kaupungin rerkensivat n. 600
e.Kr. nabatealaiset, jotka ilmestyvät
aikanaar.r esiin historian hiimiiristli ja

katoavat sinne taas, kenenkään tarkkaan tietämättä rristii ja niihin. Heidiin aikansa kestiiåi noin 700 vuotta.ja
se päaittyy roomalaisten valloitukseen
106

j.Kr.

lisen kaupankiiynnin, ja naiyttliai siltii,

kaupunki vielli tlinli pliiviinii. Nabatealaisten on ollut viilttiiuriit(intri

ettii nabatealaisten karavaaniyhteydet
kar-rkaa idästä halki Siinain Viilimerelle asti, olivat aikanaan tiirkeimpiii
kaupan kanavia Niilin laaksoon ja

usiurrturrterntrstl,
vaan asiantuntijat antiikin Hellenistisestii r.naailrrasta. Viiliureren rannoilta, rakentarnaan mielikr"rvitukselIista

Eurooppaan. Vielä tänai påiivänä näytetiiiin Siinain erär.naassa Mooseksen
vuolelle ja Pyhän Katariinan luosta-

kaupur.rkiaan Edomin eriirlaahan.

heidän vanhan karavaanitiensä varrelNabatealai set omasivat kirjoitustaidon omine kirjaimineen. Heillä oli
myös arabiheimoja jiirjestyneernpi,

demokraatti seen järjestelmään perustunut yhteiskunta. Kansan påiämiehen
asen-ra

ei peliytynyt suvussa,
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ningas Aretaksen alainen piiiillikki)
antoi vartioida kaupunkia pidiittliiikseen minut. mutta rninut laskettiin
muurinaukosta korissa alas, ja niin
pliiisin pakenemaan hiinen kiisi stiiiin."
kunin-9as Aletas oli nabatealaisten kr,rr.ringas Aretas lV. joka
hallitsi Kristuksen syntyrriin kahderr

Tlirnii

- 40 j.Kr. Nabatealaiskiinnittyy niiiu rlyös nrei-

puolen, 9 e.Kr.
ten historia

dän jouluaikaau.lrne. Tiedetiiain.

ettai

I

l

å

:j;dl$fu
y

sr-ru-

F

'&

ri "

Nabatealaisten valta ulottuikin

lirrrrillaan Viilimelelle asti. Apostoli
Paavali kertoo Raarlatussa 2 Kor'.
I l:32. mitenkii "Damaskoksessa ku-

JF

t

Ltut,stu

vaan

pZilirnies valittiin. Mikäli hiinen toimintansa ei tyydyttiinyt yhteiskuntaa,
hiinet voitiin myös erottaa ja valita ti-

hirnkkil, ei vuirt
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lalle Lrusi. Heidiin kansainviilisistii yhteyksistliiirr jl tlloudellisesta voirrrastaan keltoo palhaiten Petran r.nahtava
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evankeliumin kunin-eas Herodeksen
pr-roliso oli tämiin Aletaksen tytiir.
Kun Herodes Antipas rakastuttuaarr
Herodiaaseen yritti ottaa hiinestii
eron. syntyi siitä ulkopoliittinen krii-

si. Muuten nabatealaiset

rnainitaan

1;

i)
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Raarnatussa vain apokryfikirjoissa I .

Makkabilaiskirjan -5:2-5 ja 2. Makk.
joissa kerlotaan makkabilaisso-

-5:8,
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tien aloista.
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Petra
Kaikkien Lähi-ldåin linnoirusten .ja
kaupunkien sijaintia ovat ohjanneet
kaksi asiaa, puolustettavuus ja veden
saanti. Tästä johtuen kaupungit olivat
yleensii vuorten påiiillii. Veden saanti
oli saatettu turvata .jopa louhimalla
keskelle vuorta pystysuora kaivanto.

jonka pohjalle vesi voitiin

johraa
vlloren jur.rrel la olevista liihteistii.

Nabatealaiset eivät rakentaneet
kaupunkiaan vlloren piir.ille vaan vuoren sisiiiin. Kaupr.rnkiin vie vuoren
halkaiseva kapea halkeama, jonka
kallionseiniit nousevat 70 rnetrin kurkeuteen. Paikoin ylettyy levitetyin
kiisivarsin koskettar.r-raan lotkon r.t'ro-

lerrpiin seiniimiin. Tiirlii noin I l/2
kilorretrin pituinen kiiytlivii ilvåtlltuLl
sitten vuoren sisi.iiseksi tasanteeksi.
jota ympiiröiviin pystysuoriin kallio-

,1.*

seiniimiin nabatealaiset ovat hakkauttuneet kaupunkinsu. Salpujiur vi.lstassa on kohta ensimmäisenii "Faraon

aarrekammioksi" nintetty rakennus,
joka sekli kooltaan ettii kauneucleltaan on kaupnn-eirr edustavimpia. Se
on 43 m korkea.

Kävijii huomaa pian, että mahtavinta Petrassa ovat kuitenkin vain julkisivut. Niiden takana oleva kallioon
hakattu huone on Iopulta hyvin vaatimaton, koristelematon neliseinäinen
kallioluola, joka synnyträä mielikuvan vanhasta kalliohaudasta. Sitä nämii säilyneet Petran mahtavat raken-

Tie, " SIK", ltuiuuu vuoren sistititt.

nukset lienevät olleetkin. Se kaupun-

ki, jossa elettiin, asuttiin, käytiin

kauppaa ja hoidettiin yhteiskunraa,
oli perinteisesti rakennettu avoimelle
tasanteelle, mutta se kaupunki on
maanjäristysten perusteel lisesti tuhoama. Vain kallioon hakattu on säilynyt.

taan tuleva jalankulkijakin pitaa sivuuttaa varoen. Kuumuus on armoton ja ilma ohutta. Nousu vaatii kaikki voimat. Mutta perillä avautuva näky korvaa kyllii nousemisen vaivat.

Ylätemppelin ylimmällekin katto-

on

Nabatealaisten
jälkeen
Petran valloitti lopulta roomalainen
keisari Trajanus. Såiilyneen tiedon
mukaan valloitus tapahtui siten. että

hyökkääjä katkaisi kaupunkiin .johtavan vesijohdon, minkä jälkeen kaLr-

Faraon aarrekammion ohella toinen yhtä mahtava rakennus on kor-

mahdollista nousta
hämmästelemään, millä keinoin nä-

metriä Petran yläpuolella oleva

mä valtavat hakkaukset aikanaan on
voitu aikaansaada. Vuori on sikäli
merkittävä, että sekä juutalaisen että

tealaisvaltakunnan tilalle Rooma pe-

islamilaisen perimätiedon mukaan
sen laella olisi Mooseksen veljen Aa-

bysanttilaisajalla 300-luvul la, kunnes
maanjäristys v. 323 tuhosi kaupungin

kealla vuoren laella, arviolta 400

"Luostari". Vielä tänään tie sinne on
rotkon kielekkeitä ja reunoja pitkin
johtava polku. Jyrkirnpiin paikkoihin
on kallioon hakattu askelmat. Vas20

kruunulle

ronin hauta.

punki antautui taistelutta. Nabarusti Arabian provinssin. Rooman
vallan jälkeen Petra oli asuttu vielä
perusteel l isesti.

Surtn,rrrrfrln loufu t ggb

Sepitti ja.sävelsi
Juho Aijälä

Tgruaun

Lustu
Kun Tyrviiii, Kiikka. Kiikoinen
vain sattuu kieleen sr-rlle.
niin rnuistot seuclun kultaisen
herliiivlit rnieleen ntr-rI Ie.
Klttrkolart llLslrr srrunnlrn ties

ja rnatkans' alkuvail'reen,
vulrrt niislll Krlkcntierr nties
sai vairroletken aiheen.
Seurau'rme "Tyrvliiin lastr-r" nyt

on yhdysside nreille.
elåirniin virta viskellyt

ehk' oiskin eri teille.
Kuin ihrrekirjan lehtiii

oonlle lastussitrlrtte.
kiir.rnostavinta tekstiri
kasvoissa, ntrri stissantrne.
l-ne

Jo iuoksee.jr"roni .jLrttu jen

puheisiin puhkee suuntnte,

selviivlit seikat tuttu.jen
.jlr suuret srrkrrprrurrrrrre.

Meill' rrlktlvehnl[

t.'

t.i

i

lriu'rnlranrlli

kuin korppLr kotipellon.
vairr liidirr lilini arnraurrrpi
kLrin kotikirkon kellon.
Kouluissa, kotipuistuissa
rni lrtrol laan. lryrtryilliilxirr.
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Rolfutticrr lttiii.tsii uvuutttrt etectt kuikcssu tnuhluvuutles.\uun " Fantrnr uurrekrttrttttitt". Aurtt'crr u.sktlliitt olewur t'litrtrrrii:;.sii nru!.ju.t.ru,.joku otr rikkiuttttttultu.

Suornalaisten kannalta on ollr-rt
mielenkiintoista, ettii Ioppr-rvuodesta
1993 tehdyissii kaivauksissa tehtiin
Petrassa rnerkittaivii kiisikirjoitLrslöydös. Mr"rinaisen bysanttilaisa.jan kristillisen kirkon kaivauksia suoiattaessa

osuttiin kokonaiseen ki{astoon. kir.jakäiirövarastoon, .joka aikanaan oli
tulipalossa pahoin tuhoutlrnr-rt. Maailntiul lnuutanurstlr hulvasla lrsiantLrnti.jasta kirjakliiiröjen avaamiseen, konservoirriseen ja lukemiseen kutsuttiirr
suor.nalainen prof'essori Jaakko Frö-

sen, .jonka alrl'nattitaito arvioitiin
rraailrran parhairrrraksi. Sr-rclmalaiÅastctttzttfcttz

lo uli
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rrerr osaaminen sai 1994-95 tallettaa

lrranlaajuisen tutkimuksen kiiytettliviiksi ainutlaatuista arkeologista
aineistoa. Tyir oli erityisen vaikea siksi. ettii hiiltynyt kirjoitusmareriaali ei
silauLlt rrurentua tuhkaksi sitai avattaessa. Toisaalta vain hiiltyneenii ktytynyt alkisto oli voinut sliilyttiiä vr-rosiruraai

tul.rantiset tietonsa nteidiin pliiviirrrre. Palarrattontana se olisi Petlan ilmastossil tuhoutunut ja lahonnut. Nyt
Petl'a eliili sekl.l pururisissl tenrppeleissäiin että hii ltyneissii kirjoituksissaan sekii turistien ettii tutkijain ainutlaatuisena ihrneenii

se

liilillli

lapsutrsrnrristoissir

uudelleen eletlihlin.
Sisi.iisen si lmiin etelren
saa saaret. nierlet. kosket.
ja airot lliiskiiii vetehen

kliy .jtrhlii rr punlposkct.

Miespolvet vuositr-rhanten
ne kuiskii kumpr-rin alta,

pyhlittö vuosisato.jen
ei vaiti olla ntalta.
Me kotiseudust' alkehet
sen suuren tunteen saan]l-I-le.

rni tiiyttiiii rinnan palkehet.
kun kaikr-rr-r laulu "rllartrnre".
Julkaistu Kotiser"rdun Joulu I937

]I

Armi Hohko

Turuuun Lustu-seuru
\ /armaankin rakkaus kotiseutuun
Y ja lapsuusa.jan kultaiset muistot
saivat Helsingissä sattumalta kokoon-

tuneet entiset tyrvääläiset puuhaamaan kotiseutuyhdistystä, joka sai nimekseen vanhan kansantarinan mukaan Tyrvään Lastu. Kerrotaan, että
Lastuseuran synnyinsanat olisi lausuttu toukokuussa Urpon päivän aikaan vuonna 1936.

Joskus Lastut kokoontuivat rnyös
Helsingissä Lallukan taiteilijakodissa, niinpä vieraskirjasta erottuu
Kirsti Gallen-Kallelan nimikirjoitus.
Hänen juurensa liinyivat Jaatsin ta-

J

loon isänsäja isoisänsä kautta.

antaa. Helsingin Lastujen avulla löy-

tyi kuvanveistäjä Nina Sailo ja hankkeen rahoittajiksi saatiin joukko yhteisöjä ja yksityisia. Oman kortensa
kekoon kantoi laulajatar Pirkko Gal-

len-Kallela antamalla

Vammalassa

pidetyn konsertin tuoton veistoksen

T astut kokoontuivat myös Vehl-^uu, talossa vuonna 1958 Antti

hyväksi.

Q yksyll:i samana vuonna Vihtori
tJPakula kiittää Arvo Junnilua vai-

Lttyy

Litzeliuksen syntymän 250-vuotisjuhlien yhteydessä ennen varsinaista
tilaisuutta. Päätettiin elvynää toiminta uudelleen sota-ajan hiljaiselon jäl-

Katara, pankinjoht. Väinö, Sipi,

keen, tämän vakuudeksi viilisentoista
henkilöä piirsi nimensä vieraskirjaan.

tä Tyrvään Lastu kokoustakin

Jntomielisen jäsenen tri Martta JaaItisen aloitteesta Lastut kokoontui-

l\Tiinkuin monissa hyvissä

pnsimmaisestä vieraskirjasta löypuolisensataa nimeä. aktiivisimpia jäseniä olivat mm. prof. Pekka

vannäöstä patsashankkeessa ja kysyy :
"Voidaankohan kai sitten keväällä sitaas

ajatella?"

kauppan. Santeri Salomaa, kuvanveist. Kaapo Wirtanen. leht. Juho Äijälä, fil.tri Martta Jaatinen ja fil.tri Arvo Junnila. Kiikassa seuran yhdysmiehenä toimi opettaja K.N. Hanhijärvi ja Vammalassa päätoimittaja
Hannes Prusi. Seuran tarkoituksena
oli olla yhdyssiteenä sekä nykyisten
että entisten tyrvääläisten, kiikkalaisten ja kiikoislaisten kesken. Seuran

kotipaikasta päätettiin, että se olisi
luonnollisesti Tyrvää. Lastut olivat
valinneet keskuudestaan toimikunnan, joka vastasi kokoontumisista,

ym.

järjestelyistä.
epävirallinen ja kokoontui

tiedottamisesta
Seura oli
satunnaisesti.

p nsimmaistä vuosijuhlaansa Lastut
Lviettiviit perustamisen jälkeisenä
vuonna kokoontumalla elokuun ensimmäisenä sunnuntaina jumalanpal-

vat huhtikuun 5. päivänä seuraavana

vuonna Satakuntalaisen Osakunnan
huoneistossa illanviettoon, jossa oli
runsaasti ohjelmaa. Musiikkiohjelmien, puheiden ja yhteislaulun jälkeen kuultiin kaksi esitelmää, jotka
oli pyydetty pitämaan Tyrvään murteella. "Koska me Helsingin tyrvää-

noiuanut ja säveltänyt leht. Juho Äijlilli. Juhlakunsaa oli runsaasti. rnrn.

kiikkalaissyntyinen maaherrn ja rou-

pitunti olisi meille hyvin tarpeellinen
muutenkin tilaisuus olisi saatava

ja

kotiseudun henkeä edustavaksi."

fyrviian Lastu-seuran lipastl ja
I asiapapereita säilytetäiin Tyrvliän

\ /arsin mielellään opettaja Vihtori
V Pakula kertoi Tyrvään mennei-

seudun museossa.

syydestä sekä päätoiminaja Antti
Prusi piti esityksen Tyrvään nykyisistä taloudellisista mahdollisuuksista.

Junnilan puoleen. "Kyseessåi on koko
kansakunnan kunnianosoitus suurelle

pojallemme ja sen paikka lankeaa
luonnostaan tänne Tyrvåiä-Vamma-

va Kyttä, väkeä oli saapunut aina Viipuria ja Käkisalmea myöten. Lysteis-

laan."

sä nautittiin lyrvliiiläinen pitoutelia.

TZirieenvaihdosta selviliä, että LasÄ.rr.it eivät yksinteoin niin suuresta
ullrkasla selviä, rnuttt voival mainiosti antaa henkistli apua sekä tiedustella
kenelle voitaisiin luonnoksen teko

moni sai nauttia pitkästri aikaa kutunjuustoa ja kakkoo. rnonien tuttujen
herkkujen kera. Kaiken tiiniin kruunusi ystiivierr ja tuttuvien lapuarninerr.
1)

mea nahkakantinen vieraskirja, joita
varten he olivat teettäneet kauniin vi-

sakoivuisen lippaan Sammaljoen

riointiin vapaan seurustelun merkeissä. Tämä kokoontuminen olikin sitten
viimeisiä suurempia tapaamisia. Lastun jäsenten keskuudessa oli herännyt
ajatus patsaan aikaansaamiseksi Akseli Gallen-Kallelalle. Opettaja Vihtori Pakula kääntyi asiassa tri Arvo

nan torvisoitlokunta. juhlapuhe seki'i tri Martta Jaatisen juhlaa varten
kirjoittama runo Tyrvään Lastu, jossa
on peräti l6 säkeistöä. Seura oli saanut oman laulunsakin. sen taas oli sa-

uusia "Lastuja" ei ollut liittynyt jouk- niinpä Lastutkin loppuivat.
Kuitenkin jälkipolville jiii heilta
muistoksi joukko asiapapereita, ko-

koon

huonekaluverstaassa. Lippaan kannessa on kauniisti veistetty lastu.

malan kauppalassa.

fuhlakansaa viihdytti suojeluskun-

set ikääntyivät, rivit harvenivat ja

läiset emme tätä lapsuutemme kieltä

Vielä tutustuttiin samassa talossa olevaan Maila Talvio -museoon, jonka
jälkeen ilta huipentui yhteiseen ate-

J

asioissa

alkuinnostus jatkul jonkin aikaa.
sota-aika katkaisi tapaamiset, aikalai-

enää täysin hallitse, minkä vuoksi op-

velukseen Tyrvään vanhaan kirk-

koon, juhlat jatkuivat viettämällä
"Tyrvään Lystiä" Seuratalossa Vam-

l\

Toimituksen lisäys:

Sakari Topelius kettoo

Maamr.tre

Kirjansa luvussa "Kuinka eriir.naat tulivat asutuiksi" mr.n.:

Kun ruotsalaiset toivat r.naahan

kristinuskon, muutti n-lonta pakanaa
takamaille saadakseen rauhassa eliiii
vanhassa uskossaan.

- -

Useirnrnat

eivät olleet tottuneet tasararraan maata naapuriensa kanssa. Naapuria pidettiin melkein vihollisena. - - Kokemäen pitlijässåi sanotaan rnuinoin olleen ainoastaan yhden talon. Talon

isäntii niiki lastun kulkevan virrar.r
mukana ja arvasi siitai, ettåi hän oli
saanut naapurin. Hän lähti kohta etsirnäain naapuriansa ja tapasi hiinet siinåi, rnissåi nyt on Kar.rkolan kylri Tyr.
viilin pitaiiaissii, kr,ruden peninkulr.r.ran

pälissii Kokerriieltii.
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Martta Jaatinen

TyrwuunLastu
Jo ani varhain aikain huomenessa,
kun maalle tälle kulki Suomen kansa,

yks' erämiesi maata samoillessa,
etsien paikkaa kodin kaipuussansa.
Saapumaan sattui Tyrvään Kaukolahan,
sen kolmen kauniin kosken rantamahan.
Sä tästä älä enää mene ohi,

vaan rantaan tähän laita koto oma.
Ain' Ahtolasta nousee lahna, lohi,

Hän siitä sotisopahansa sonnustihe,
myös miekan peitsen pannen paksuun vyöhön.
Kun jokivartta ylös ponnistihe,
niin mieli musta paloi pahaa työhön.
Mutt' miten tietää, missä kaukolassa,
tuo lempo lienee hirttä hakkaamassa?
Vaan Tyrvään miesi miettii tulevaisuuttansa.
ja kahta kiivahammin hirttä lyö,

hän uneksien omaa onneansa,

myös maahan muokkaa peltotilkku soma.
Tää kotikontusi on tyrvääläinen;
Oot siihen kaiketi sä tyytyväinen...

min luo vain ahkeruus ja työ:
Mä tänne pian noudan oman vaimon.
ja hänen kanssaan voitan taiston vainon.

Tuon kutsun kumman kuuli erämiesi
ja astui siitä laelle kunnahan.

ja silmäellen yli maiseman
hän virkkoi: ihananainen luonto Luojan;

Mutt' kaukana ei ollut vainolainen,
Se kiirein kiiti kuusi penikulmaa.
Siit' kohta naapuriinsa saapui vainen:
ja kateutta, vihaa puhkui julmaa:
Miks' tulit tänne kalavesille?

Mä tähän laitan oman kodin suojan.

Ja miekat peitset syöstiin esille.

Siin' ikihongat rantamalla seisoi,
ja latvojansa taivoon tavoitteli.
Siell' asumaton korpi versoi,
ja erämaata pedot samoeli.
Mutt' talttahansa tarttui Tyrvään mies,

Kas siinä syntyi tuima tappelu,
miss' kokemäkeläinen tarun mukaan,

Sen taivon Taaton käskyksi hän tiesi;

ois' tyrvääläisen tappanut.
Mutt' jälkeläiset paremmin kuin kukaan,
ja saman seudun uljas asutus,

iskien honkaan, koivuhun kenties.
Jo kaatuu runko yks' ja toinen.
ja aukeama syntyy salohon.
Siin' kirves heiluu, jyske aikamoinen,

voiton todistus.

:: :*r"ttsen
Sua tyrvääläisten ylväst' esi-isää,

kun hirsiä hän veistää talohon.
Kas tuossa suuri lastu kirposi;
se suoraa päätäjokeen sinkosi.

ja maata yhä raivasit viel' lisää,
myös meille viljan kylvit. istulit.

Se kohta keinui kosken kuohuissa,

me kiittelemme siunatusta työstä,
sun muistos' pelastamme unhon yöstä.

ja liukui eelleen varsin rivakasti;
Siks' kunnes lainehissa vuolaissa,
Se pian ehti Kokemäelle asti.

Siin, kiitäessään yhä merta kohti,
sen pinta valkea lainehilla hohti.

mi kotiasi kaunista noin puolustit,

Vaan ennen kaikkea ain' taivon Luojaa,
me kiittäkäämme kotiseudustamme,
ja pyytäkäämme kaiken hyvän suojaa,

ett' siunaisi hän myöskin lapsiamme,
He että aina vaalein kotiansa,

Se penikulmaa kuusi liplotteli,

ja seudun autiutta ihmetellen,
sen rantatörmäitä vain ihaeli,
siks' kunnes suvannossa lekotellen,

jo keksi silmä kokemäkeläisen

tuon lastun lähettämän tyrvääläisen.
Kas tuossa lastu tänne saapuvi.
Se varma merkki onpi asutuksen.
On mulla ilmestynyt naapuri.
mi anastaapi saaliin kalastuksen.
Mutt' täällä sellaista ei kaivata,
se täytyy kohta poies raivata.

Tyrvään Kaukolassa 31.1. 1931.
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ja tycita tehden oisi Heran kansa.
Me nykyissukupolven tyrvääläiset,

mi' saimme kotiseudun ihanan,
tuon jalon esi-isän jälkeläiset,

mi raivas meille konnun kauneimman,

ain' lastuja me uusia veistäkäämme,
ja elon virtaan niita heittakaämme.
Ett kuulun esi-isän lastun lailla,
ne työstä tyrvääläisen viestin veisi.
mit' auroin, aattein tehdään näillä mailla,
myös maailmalle muulle kertoileisi,
ett' asuu täälläin kalevainen kansa,
mi rakastaapi kotiseutuansa.

Ruutukuuti.setr kultrtistrttt löt'töltuikka Nuupulan År'1ll,r.rli ltihettri Vtmtmulun osenl(tu.

Unto Salo

I{uupelunkylun sAnty
ja hävinnyt lienee Jaatsinkin kalmisto: meillä on siis vain rip-

Milloin se oikeastaan alkoi, Nuupalan asutus? Se alkoi niistä kirveenis-

ranajossa,

kuista, jotka avarsivat metsiiai Nuupalan vanhimpien talojen ympäriltä, nykyisten tietojen mukaan viikinkiajalla

peitä Nuupalan rautakautisesta historiasta. Voimme kuitenkin arvailla, että talot olisi rakennettu Liekoveden

(800-1050). Viikinkiajan löytöjä, ilmeisesti haudoista, tunnetaan näet
Vähkärän (minun lapsuudessani Väkkärän) mutkan tienoilta, Varnmalan
aseman ja vaneritehtaan alueelta,
Nuupalan vanhan kylätontin liepeiltä;
isonjaon jälkeen aseman seutu kuuluu

Viinnin tilaan. Ernme tiedä. ovatko
löydöt yhdestä tai kahdesta kalmistosta, mutta erillistä kalmistoa merkitsevät varmastikin entisen Jaatsin,
Akseli Gallen-Kallelan lapsuuskodin
maalta löydetyt pari viikinkiajan miekansäilää. Niiden löytöpaikka ei ole
tiedossa, mutta kun Jaatsin ja Vännin
raja, jota ei ole merkitty nykyisiin peruskarttoihin, kulki aserralta kaksikolmesataa metriii itään. Jaatsin
miekkoja erottaa Vähkärän löydöistä
noin neljänsadan metrin matka. Näyttää siis siltä, että Nuupalaan olisi viikinkiajalla syntynyt ainakin kaksi taloa ja että se oli jo silloin todellinen
kylä. Vähkiirän mutkan haudat hävi-

tettiin aseman rakennustöissä ja so24

rantarinteille, mutta kalmistot sijoitettu ylemmäksi moreeneille, joilla
laidunnettiin karjaa mutta joita ei voitu viljellä. Paljon emme siis tiedä
Nuupalan asutuksen alkuvaiheista.
Mutta on meillä muitakin viitteita.
Tuntuu ilmeiseltä, että ensimmäinen
asukas muutti Kallialasta, sillä sieltä

tunnetaan jo

kansainvaellusajan

(400-550) löytöjä. Näin vanhoja ja
vanhempiakin löytöjä on myös Kaukolassa, Tyrväässä (T:nkylässä),
Roismalassa ja Vammalan sydämessä
Marttilan kylässä. Mutta näitä kyliä ei
silti voi yhdistää Nuupalan asutamiseen, kuten yhdistän Kallialan. Pää-

telmäni perustuu siihen, että Nuupala
kuului isossajaossa Kallialan jako-

kuntaan, kuten kuuluivat kaikki
muutkin kylät Liekoveden ja Rautaveden pohjoispuolella Vaunujoesta
Karkun rajaan (Heinooseen) asti.
Kaukola, Vinkkilä ja Liuhala olivat
sen sijaan Kiimajärven jakokuntaa,
jonka itärajana oli Vaunujoki, aiem-

min Koiranoja, ja omaan

.jakokun-

taansa kuuluivat myös Liekoveden ja
Rautaveden eteläpuoliset kyliit. Kalli-

ala lienee siis Nuupalan emäkylli; sil-

lä olikin

vanhoja niittyomistuksia
Vaunujoen varressa kuten muillakin

Hätiläåi ja Vihatrulaa
myöten. Niittyomistukset osoittavat,

kylillä aina

että Vaunujoen-Koilanojan varsi. itllpuoli, oli aikoinaan koko jakokunnan

vanhaa yhteisniittyt. murta jaertiin
sittemmin kylien ja talden kesken.
Kallialasta lienee siis ollut kotoisin
Nuupalan kylän ensirr-rrniiinen asukas.
Kuka hän oli? Otaksun. että hän oli
Nuupa, mies, josta koko kylä sai arvattavasti nimensri. Nuultulun kirnlasana Nuultu lienee miehen nimi. Sitii
ei näet voitane johtaa, ainakaan tyydyttävästi, mistään suomen kielen sanasta, vaikka Heikki Ojansuu ajattelikin joskus, että sen lähtökohtana oli
sana nLtLtpeo' lyhyt, niukka, haluton'.
Kaikki kunnia kuululle tyrviiiilåiiselle

kielentutkijalle, vaikka ehdotankin
toisenlaista selitystii: pidän mahdollisena, että Nuultulurt kantana on skandinaavinen miehennimi Gnrrlxt! Nuttpn voidaan näet johtaa täståi aivan
äännelaillisesti. Gttulturt pitkä u-vo-
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kaali siirtyi luontevasti suomenkieliseen asuun, mutta kun vanhassa suomessa ei sanan alussa voinut olla kahta konsonanttia. tällaislen sanojen en-

simmäinen konsonantti jäi lainattaessa säännöllisesti pois. Siten gnu-:sta

olisi äännelaillisesti tullut rrua-. Ainoa ongelma oncrtupatt toisentavun

set olivat vanhan kantasuomalaisen
väestön ja rannikolle toisen esikristillisen vuosituhannen puolivälissä
muuttaneiden kantagermaanien jälkeläisiä. He olivat kieleltään suomalaisia, mutta heidän kieleensä ja kaiketin
henkilönnimiinkin oli voimakkaasti
vaikuttanut kantagermaaninen kieli.

netuimpina esimerkkeinä

Kaarle

Martell ('vasara'), joka löi arabit Poitiersin taistelussa 732. kuten 30-luvun kouluhistoriatkin mainitsivat, ja
etenkin Kaarle Suuri. fr-ankkilaiskei-

sari, joka kruunattiin vuonna 800

"Rooman keisariksi".

Varsinkin

Kaarle Suuren jälkeen Kurli,;ta tuli

p, sillä siirä olisi ehkä pitänyt tulla

Tämä näyttää ilmenevän myös Vam-

lähes koko Euroopassa suosiltu rrirni.

suomessa pp; tämän seikan jätän kie-

malan keskeisissä vesien nimissä, jotka täytynee tulkita rannikolta muutta-

toisinaan merkityksessä'kuningas'.
Jos Kallioluarr sisältyy kantaskan-

neiden siirtolaisten antamiksi. Näitä
ovat Liekovesi, Vanmtaskoski ja Horlhctjärvi, kuten Vammalassa koulunsa
käynyt Aimo Hakanen, Punkalaitumen poikia ja Turun yliopiston suomen kielen professori, on perustellut.
Omasta puolestani tahtoisin rinnastaa

dinaavinen Kurl, nini lienee kuitenkin Kaarle Suulta huornaltavlrsti vanhempi, mahdollisesti rannikolta siirtyneen uudisasukkaan tuoma. Tietysti
voidaan ajatella sitäkin n-rahdollisuutta, että nimen alkuosaan krrllirr- sisäl-

lentutkijoiden pohdintaan. Aluksi
Nunpulu oli varmaankin talon nimi,
mutta jäänyt talon hävittyä kylännimeksi; kylän vanhoja, mutta kantataloa myöhempiä taloja olivat Jaatsi,
Vänni, Teukku, Karhu (lnnilä) ja Vareri.

Gnupa oli nimeltään se ruotsalainen ruhtinas, joka valloitti Jyllannin
niemimaan tyvessä sijainneen Hede-

byn (Haithabun) viikinkikaupungin

800-luvun lopussa. Tästä Gnupasta
vanhan Tyrvään Nuupala ei tietystikään voi johtua; jos selitys on ylipäänsä oikea. kyseessä on ainoaslaan

nimen samuus. Kriittinen lukija kysyy tietysti, miten on mahdollista, et-

tä Kallialan mies olisi ollut viikinkikuninkaan kaima? "Hyvä kysymys!"
Selitystä voidaan ehkä etsiä siitä,
että Liekoveden ja Rautaveden nykyinen asutus näynää syntyneen niiden
uudisasukkaiden taloista, jotka 300ja ehkä 400-luvullakin saapuivat Satakunnan rannikolta ja perustivat uudistalonsa tänne. Nämä rannikkolai-

edellä
mainittuihin
myos
Rautaveden; sen alkuosana oleva me-

tallinnimi on kantagermaaninen lainasana ja omaksuttu viimeistään vuoden 500 tienoilla eKr. Tätä vanhempi
se ei voi Rautavedenkään nimessä olla, mutta voi hyvinkin olla seudulle
300- tai 400-luvulle asettuneiden uudisasukkaiden antama; huomautan,
ettei Rautavesr voi ollajärven alkupe-

tyisi suornen kullio, sekin kantagermaaninen lainasana. Tulkinta olisi
kielihistoriallisesti yksinkertainen,
mutta ongelmaksi tulee se, ettei Kal-

lialan vanha sydän, jota rautakautiset
hautakummut osoittavat, ole mitenkään kallioista; nimi ei voine siis selittyä maastosta, vaan.johtunee henkilöstä. Siten Kallicrlaan voi siis sisäl-

tyä Karl, oikeammin sen suomenkielinen muoto Kalli: tämä tunnetaan

räinen nimi.

myös sukuni mestti Ka I I i nen.

Myös Kallicrla, otaksutun Nuuvan
otaksuttu kotikylä, voi olla alkuperältään skandinaavinen, sillä sen alkuosa Kal/i- saattaa johtua germaanisesta miehennimestä Karl' mies' . Tä-

taustaa vasten

mä esiintyy frankkilaisalueella Länsi-

Euroopassa

jo

on ainakin

Teil

laista

.jossakin

määrin ymmärrettävää, miten N uultu1a voi johtua ruotsalaisesta miehennimesla Gnupa. Silti on täysin selvåiä,
että Nuupalan asutus on alustaan lähtien ollut suomalaista.

karolinkisuvussa. tun-

St'iitutitr tilu.
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Liisa Mustanoja

Ke s umuist ol u
Olen aina suhtautunr.rt matkaesitteiden kaLrniisiin kuviin.ja kertomuksiin
melko ennakkolur-rloisesti. Siispii kLrn

kuulin saaneeni Vrnrnralan

Lions

Clubilta stipendinratkan lrlantiin

.ju

aloin selailla urausta kertovia lehtisiii.
en uskonut pr.roliakaan niikenriistiini
.ja lr,rkenrastani.

Esitteet olivat pLrllollaan upeita kuvia vihleistli kukkLrloistu. nrahttvista

linnoista .ia ;rienistri vanhanaikaisista
taloista. Kuvicn alla ylistettiin ihnristert iloisurrlta .ilr riclrurnvitllristrtrttlt.
sckii hc icliin k i i reetiintli e I rilnlin nrcn<laan. Kaikki tur.t{ui slronrstaan liian
triydelliseltii ollakscen toila.
Matkarri aikana sain kuitcnkin itse
kokea illantilaisten ystiiviil Iisyyclen.ja
ornin siltnin nlihclrl luonnon kauneuclen. eikli nrinLrn toclcIIakaan tarvinnut
pettyai. Illanti osoittaLrtLri oikcaksi
Lrnclnranraaksi

!

ReissLtrn lrihdin pitkiillisten valnristclLr.jcn .ja ikLrisuLrdelta tuntuneen
.jlinnittlivlin ockrtukscn .jiilkccn aarnu-

y0llii 6. heinrikuuta. Olin

piirittrinyt

sclviytyii ihan onrin avuin alustu alkaen. .joten Helsinkiin rncnin lin.ja-autolla. vaikku sen r"uoksi .joLrcluinkin
sitten oclotlelenraan lentokentrillii pari
tLrntia y Ii nliiiliii stli. Peli I Ili tapasin so-

vittuLrn kellonuikaan nratkaloverini.
pLrnkahaljLrlaiscu Sunnan.
Niirr nre kaksi Suorncu lvtt(ill sittcn

l6

lrlunnist u

nor-rsirnrne koneeseen ja lensirlrne
Tr-rkholman .ia Manchesterin kautta

DLrbliniin. jonne saavuimrle klo
1.1.00 lrlannin rikaa. eli 16.(X) SLrorren aikaa.

Kentiillii nreitii oli vastassa leirimme "isrihahnro" Michael Doylc.ja ne
leiriliiiset, .jotka olivat tulleet perille
ennen meitli. Matkan rasitLrkset .ja
huoli saapunrattornista laukuista
lunohtuivat silnriinnipiiyksessli. sillli
vastaauotto oli toclella liirrnrin. Kaikki esittiiytyivrit .ja alkoivat lreti .jutella
kanssanrnre. c-ikii sr.rurcnipia kieIivai-

Iisten "sisiipiirien" ntroclostunriseIta.
lclea toinrikin erinonraisesti .la ystai-

vystyminen toisten nuol'teu kansslr
klivi ylllittlivlin lrclposti.
Hyvlistelinrrne toiseu'rnrc lcntokcn-

tiillii .ja ryhnti B lrihti bussilla kohti
kaupunkia nirnellli Tullanrore. Mc
toisct .jiiinrrrc cnsinrrniiistcn nel.irin
piiiviin irlaksi Dublinin esikaupunkialLreelle pienen Dllkcyn kyliin ynrpririst(jijn. Seulaavan ken'an lyhnuinrnrc
kohtasivatkin vasta kahrlen viikon kuIuttua.

Asuinrnre paikallisten lei.jonicn koyksin. klLksin tai kolnrisin. MinLlt.ia itiivaltaluinen tytt0 Sissi ntr.ioi

keuksiakaan piiiissy't syntynrillin. koska .jokainen osasi ainakin .jotcnkutcn

cleisSa

tosin pentottLrinu .ja hienrarr rrth.lriisirti. sillli rre oli lulkrrslcllrr tellolisli-

nrin .la uuclet varrlreurpanrlrc tckiviit
kaikkcnsa. .jotta olisininre tLlntcncct
olonrnre kotoisaksi. Pcrhccn isli csitteli nieille ynrpririst(iri .1a riiti piti koko
aian huolen. cttei nrcitll vuirr plllisst't

englantia. MatkalaukkLrrnnrekin l0ysir lil lolltrlllr ortrrclli:esti ornisluilrrrslr.

vaaran vuoksi.

Mcirii lciriliiisiii oli yhreensri 32.
eri nrlastl: SLro-

kahcleksustatoista

lurestu. Rr-rotsi sta. Nor jasta. ?rnskusta.

Vilosta. Saksasta. Rlnskasta. Sr"eitsistii. Itiivallasta. Hollannista. LLrxenrburgista. Unkarista. TLrrkista. llaliasta. USA:sta. Pelusta. Brasiliasta.ja
Japanista. KLrn kaikki olivat saapuncct. nrciditt -jaettiin kahleen l6 hengen ryhrniiiin. Minii kuuluin ryhnrrilin
A .ja Sanna ryhnlilin B. Ylccnsiikin
oli talkoituksena erottait siurastit
nraasta tulevat..jotta rrliltyttliisiin eril

tettiin hcrttuiscn vanhan uviopurirr
lr,roksc. Vrstaanotto oli .jlillccn llinr-

nlilkli tai kylnryys ylllittlinriilin. Totta
pLrhLrcn irlantilaisct tlLlol olivutkin
kyllli urelko vilpoisia. nrLrtlu onucksi
slili oli koko nratkun ljau liirrirrrin.
suorastaan lrcltcincn. .jolcn ci nrcirllin
palella talviuur.rt. Iluokaukin suinrnrc
enentntin kLrin tulpecksi .lo pclklillli
irlantilaisellu uanriuiselllr olisi cliirrl't
koko piiivlin: tcctli. paahtolciplili. rutr
ro.jlt. pckoniit. nrLrnau. nrukkunur...

Seuraavat rrcl.jii

piiivliii victirrinrc
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maan toiseksi suurirrmassa kaupungissa Colkissa. Olin tiillii keltaa sarnassa perheessii ranskalaisen Caroli-

siiksi myös kaikki kynnelle kykenevait ystaivät, tuttavat .ja mr"rr"rt kyliin
rniehet. Kaikki huvitukset kuuluivat

tulikur-rmaa vettii. Uusi asuntola oli-

nen kanssa. Kuten arvata

piiiviin ohjelrlaarrrle, eikä meidän
koskaar.r tarvinnut r.nulehtia rahasta,
sillii sen puolen hoiti aina kyseinen

Tiinril viinreinenkin viikko kLrlLri
hirvituiviin nopeasti. Pakkaucluintnre
joka piiivli pikkr"rbr"rsseihin .ja vielai-

saattaa.

meicliit otettiin taas avosylin vastaan

ja

olornme tehtiin rrahdollisir.nr.nan

rr.rukavaksi.

Lions Club.

Corkista suLrntasir.nr.ne kulkr"rntme
Kilkennyyn. .jossa vietiutrne kuusi
piiiviili. Nyt ninii, USA:lainen tyttö
Katie ja turkkilainen poika Baris

Kaksi viikkoa kulr"ri yhdessä hujauksessa ja yhtäkkiii olikirr edessä
pliivri, jolloin ryhmämme jlilleen yhdistyivåit. Majoituimn-re kaikki 32 yhdessii pienen Maynoothin kaupungin
perinteikkäiiseen (ja valtaviur kokoi-

asui

r.n

r.ne

salrassa perheessii. Isiirnme

oli paikallinen

leijonapresidentti.
liiti. kolme
aikuista lasta ja erittäin persoonallinen illanninsetteri Russel. Viihtyvyytemme oli jlilleen pääasia. Aitinne,
kuten myös kahden edellisenkin perheen liidit, olijopa ottanut lomaa töistii voidakseen huolehtia meistii mahdollisirnman hyvin.
Perheeseen kuului lisäksi

Kaikissa kolr.nessa kaupungissa
rneille kuudelletoista oli järjestetty
joka päiväksi jotain hauskaa yhteistä
teken-ristä. Tutustuimme vanhoihin
linnoihin ja hautausmaihin, teirnme
kaupunkikierroksia, kävimme huvipuistossa rleren rannalla, vierailimme panimossa, tanssimme kansantansseja. kävimme elokuvissa. ratsastimme, uimme, ammuimme tarkkuutta, pelasimme jalkapalloa, krokettia,
tennistä...

Iltaisin menimme tietysti aitoon irlantilaiseen tapaan pubiin. Näin tutustuimme muihinkin nuoriin kuin
oman ryhmämme jäseniin. Aina kun

olimme muuttamassa

kaupungista

toiseen, meidän kunniaksemme järjestettiin BarBQ eli grillijuhlat, johon
saapuivat meidän ja perheidemme

li-

seen !) yliopistoon. Tutustuimrre helposti toisenkin ryhmän jäseniin ja no-

peasti meistii rnuodostui yksi tiivis
joukko, joka ainajajoka paikassa puhalsi yhteen hiileen.
Ensimmäiset kaksi yötä nukuimme
yliopiston vanhassa asuntolassa ainakin sadan italialaisen kielikurssilaisen ja heidän topakan johtajanunnansa kanssa. Lopun ajasta sitten vietirn-

mekin uudessa hienossa asuntolassa,
jossa saimme olla aivan rauhassa ilman riehuvia kielikurssilaisia ja hermonsa menettänyttä nunnaa.

Alunperin rneidän oli tarkoitus
viettää muutama päivä Pohjois-Irlannissa, mutta matka jouduttiin perumaan siellä vallinneiden levottomuuksien takia. Saavuimme Maynoothiin siis tavallaan pari päivää
liian aikaisin, eivätkä huoneistomme
uudella puolella olleet vielä vapaat,
joten siksi majoituimme väliaikaisesti vanhaan asuntolaan. Olihan sekin
kasvattava kokemus, kun leirimme
kahtakymmentäyhtä tyttöä ja kaikkia

oli vain kaksi
suihkua, joista tulijoko jääkylmää tai

kielikurssilaisia kohti

kin sitten

orrrreksi

luokkaa.

.jo aivlrn toistl

lir.nr.ne nrnr. -junanruseossa. pcrhos-

firrmiIla.ja viikinkinraassa. Eriiiinii iltana laittar"rduirlnre hienoiksi -ja nratkasimme Dutrliniin katsontaan teatte-

riniiytelrniiii irlantiIaisten

.ja englantilaisten viilisistii nruinaisista kieliongelmista. Tietysti malssinrme uryös
nrelkein joka ilta liiheiseen pLrbiin.
.jossl oli noiltin likoihirr srrrrlinrplrnu
puheenaiheena irlantilaisen uinrarinaisen hieno rlenestyrlinen Atlantan
olympialaisissa. Nukkuntinen jiii ko-

vin viihiille. kuten arvata saattau.

rrutta hauskaa neillli oli!
Viimeisenii iltana rneillli oli suuret

juhlat. joihin oli kutsuttr-r kaikki aikaisemmat perheerrrne .ja muutkirr
leirin onnistur.niseen vaikuttaneet ihrr-riset. Söimme hyvin, jiirjestimme
pientä ohjelmaa ja luovutimme viirirnme. Takaisin yliopistolle palasimme vasta puolenyön jälkeen hyvåistel-

tyämme sitä ennen kultaiset perheemme. Kukaan meistä ei nukkunut
sinä yönä, vaan kuljeskelimme ulkona lähtitaivaan alla ja istuimme asuntolassa jutellen ja syöden kilokaupal-

la

suklaata. Osoitteita vaihdeltiin
ja toisin ja yhteyttä luvattiin

puolin
pirää.

Oli kasvattava kokemus elää hetki
vieraassa maassa täysin eri kulttuureista ja olosuhteista tulleiden nuorten kanssa: oppi todella arvostamaan

ja

kunnioittamaan erilaisia ihmisiä.
Usko itseen ja omiin kykyihin kasvoi
myös huimasti, kun huomasi pärjäävänsä "suuressa maailmassa". Kielitaidollekin matka teki varmasti hyvää, ainakin rohkeus puhua vierasta
kieltä parani huomattavasti.
Jäljelle jäivät ihanat rnuistot, sekä
suuri pino valokuvia ja kasa toinen

toistaan merkillisempiä muistoesineitä. Tuon kolmen viikon aikana
muodostui paljon keståiviä ystävyyssuhteita ja kirjeet maidemme välillii
kulkevat ahkerasti. Tuntuu enernmän
kuin upealta saada postia ulkornailta
ja huornata jonkun kaukana, jopa toisella puolella maapalloa, asuvan ystävän vielä muistelevan rnir.rua. Suuri
haaveeni onkin, ettii me kaikki voisimme vielli joskus tavata - vaikkapa
unelmieni Irlannissal
Siis kaunis kiitos Vammalan Lions
Clubille saamastani ainutlaatuisesta
tilaisuudesta, jota en valmasti koskaan unohda.
Liisa (keskellii), ,sekti Viktoria Saksastu (vas.)ja Sissi ltiiwllcr.stu. Tuustallct
nttroilntutt suuritt letttolukialus J. F. Ketttteth.
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Hyvää.joulua kaikille
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Kuyurt t'Iiittsus.su
Nuu1ruIurt kt'Iiiii .ju

Vuuuu.jtttt
(Koirutto.jurt)
peltoaukiotu.

I
-

;*."'q"-j:#
Riitta Lepistö

Jokaisella kadulla
oli tarinansa

Ruumiit
ne uuun
lcolisee...
Jokainen varnrnalalainen

tuntee

ornan osoitteensil, r.nutta harva lienee
a.jatellLrt, mitii kadunnimi tarkoittaa.

Ehei, ei kannata pellistyä,

ei

niiden

Verneri oli ilrreisesti rnelkoinen
pilikkakuntansa julkkis. Hiinestii
erityisesti se, ettii hlin teki
hevosten valjaita ja tuokkia,

r.r.rr-ristetaan

ja rryi

taustda tunne aina kukaan muukaan.
Tr"rskin se rraapurikaan tietäii, ettii
Vrulokatu or.r r.netafbrinen nimi. Se

.josta syystii häntii kutsuttiin myös
Luokka-Väärneriksi. Moni muistaa,
ettil hän teki siivet, kiipesi puuhun ja

rt.j u kad w t jtr Ko tt i ou kul u rt
kuvainnollisesti aivan kuin laitumen
veräjän pajunvitsainen vaulo. Jotkut

yritti lentää. Hän osasi myös

yhdi stiiii Li

r

nimet ovat helppqa:

Asernokatu,

Huupokuju, Liz,eliukset*otu. Toiset
vaativat jo pitempää paikkakunnan
tuntemusta:

lix

Fe

e Ii

r*t1j u (teurastaja Fe-

Nurminen), Holturtkolrl (Hopun

talo),

Pe s u

rin krrra ( Pesurinoja).

Osan taustoja on lähes mahdotonta
tietää. Tällainen on esirnerkiksi Silee-

kalliolla sijaitseva kohnikko Eevankuja, Hilmcrnku.ja ja Vernerir*u.jcr.
Pitkien selvittelyjen j a kirkonkirjojen
selailun jälkeen kolmikon salaisuus
ratkesi. Verneri on mäkitupalainen

Verner

Jeremias

Helenius

(1845-1921), joka asutti Lammin
torppaa. Tästä syystä häntä kutsuttiin
myös Lammin Verneriksi. Verneri oli
kolme kertaa naimisissa. Toisen vaimon nimi oli Hilma ja kolmannen nimi Eeva. Siitä siis Eevtutktiu ja Hilntottkujct.
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soittaa

gramofbnia. Yhden lähteen mukaan
hän kulki markkinoilla esittelemässä
kilpikonnaansa ja tekeytyi välillä
kuuroksi. Muut eit,iit muista mitään
kilpikonnaa, joten ehkä legenda on
sekin saanut siivet.

Muitakin, ehkä vähän laajemmin
tunnettuja, kuuluisuuksia Vammalassa on muistettu katuja nimettäessä.
Antero Vareliusta muistetaan peräti
kahden kadunnimet voimin (Antentnkctt u, Vcr re I i uks enkcrt u). Ensimmäinen
kauppalanjohtaja on saanut Virkkalankoclun, professori Heikki Ojansuu
Heikinkujan ja suomenkielisen lehdistön isä Anders "Antti" Lizelius Lizelittksenkadun. Sarkiankatu on nimetty Sylväälle juuri tietystä syystä,
vaikka runoilija olikin alun perin
kiikkalainen. Kaarlo-poika kävi kou-

viiiillii

veneestti poimirlaan kasveja
lannalta. Jonkun po.jan pyssy laukesi
vahingossa.ja lLroti osr-ri Kaalloon. Se
meni sisiiiin nenain pielestli ja jiii llihelle kaularankaa. Ei siis rnikliiin iloinen muisto rLrnoilijalle Varlrlalasta.
Auntottli e.slii nuistamrle nlaan en-

simmäisen lentiijiin

Adolf

Aarnon

(1897-1918), jonka nirli alun perin
oli Karl Adolf Virtanen. Aarno oli kr-rvanveistäjii, rr-rusiikin ja piirustr.rksen

opettaja, hautakiviliikkeen perusta.ja
ja ties mitä. Tunnetuksi hän tuli kuitenkin lennostaan Pirkkalassa yksitasoisella ranskalaisvalmisteisella Demoisellellaan vuonnår l9l l. Toinen
taivaalle tähyillyt oli (Kaarle) Eero
Erho, joka tunnetaan Suomen ensimmäisenä laskuvarjohyppääjänä. Tästri
syysti.i hänen rnukaansa on rrirrretty
Erltonkatu. Ensimmäinen hyppy nähtiin Suolahdessa 1920, toinen Tampereella 1921. Suomen taivas ei Erholle
riittänyt, vaan hän hyppi ja teki huimia temppu.jaan pääasiassa Australiassa.

Vammalassa on myös Seltirute kutLr.

oli kerran sorsastamassa muiden poi-

No, ei se ihan niin moderni ole. että
hurraisi joka päivä j iiäkiekkoilija Teemu Selänteelle, sattuupahan vain si-

kien kanssa, mutta hyppäsi sitten Syl-

jaitsemaan Marttilanhar.jun selänteel-

lunsa Vammalassa. Tuona aikana hän

Åottorrofo,t luu[u
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mitli syöriiiin, kun ruunriit loppu."
Tyytyviiisenä Maijastiina kuunteli.
kurr hevosrattaat kolistelivat Roisura-

laan. "Voi voi. tr"rleeko sieltii rr"runtis
kun noin kolisee."

Sileekalliolla on kaunis lykelmii
en n i i ii kadu n n i r.n i ssil.
Ainoa talrra on Vtopukkuku.ju. .joktr
on kyllä kaunis, rnutta valitettavasti
ei täkäläistä lrurretta. Kadunnimien
tulisi kunnioittaa omaa rnurretta. Ei
meillli syksyisin syödii vaapukoita,
vaan vattuja. Sen tiesi asernakaavitalueiden nintitoimikr"rnta ehdottaessaan nimeksi Vuttuku.jau vuonnir
1980. Kaupunginhallituksessa taisi
olla tuolloin miesener.r.rr.nistö, sillii se
katsoi nirneii kieroon. Oli kuulemrna
liian hi'irski osoitteeksi. Juomukkukrr.la kyllä kelpasi kaikkine juomr-rirr-retsärnarj oj

r.r.r

neen...

Vammalan asemakaravassa on nyt

379 kadunnirneii. Osaa niistä ei ole
eniiä olemassa, .joitain ei ole vielii
edes rakennettu ja kaikki kadr.rt eiviit

ole vielii lainkaan asel.nakaavassa.
vaikka ne todellisuudessa ovatkin

olemassa. Jokaisella nin'rellri on onta
pieni tarinansa. Nyt on aika koota ne
yhteen, jotta seuraavatkin sukr-rpolvet
tietlivåit, mi llii ku.jal la asLrvat.

Nlkli.rrll

la. Huktkutuukuart ei nimetty Val-

keakosken Hakan jalkapallon Suo-

rnen lrestaruudelle kaudella 1995.
Onneksi. sillä Hakalla meni luvattoman huonosti viime kesänä. Kadunnimien pitäisi rnuutoinkin olla ajatto-

mia. Niitä ei nimetä pörssikurssien
heilahtelujen eikä minkään lyhyiden
innostusten mukaan. Nokiot*utu on
ihan oikezrsti nimetty tämrin suuryrityksen mukaan, eikä Nokian kaupungin. Onneksi firn-ra on yhä voimis-
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saan, vaikkakin Teknikumin nimellä.

Pcikstir*uelun tarina on surullinen.

Kadun yläpäässä asui

aikoinaan

1800-luvulla Päksä-nin-rinen mies.
Hän oli kuuromykkä ja teki lopulta

t

itsemurhan. Päksän oikeaa nin-reä ei
enää muisteta. Iloiserrtrnal muistot
ovat Roismalassa asuneesta haudankaivaja (Heikki) Herman Penttilästä

"**t

tt

(1846-1926) ja hänen vairnostaan
Maria Kristinasta, jotka ovat saaneet
kadunnimet Penttilcinkatu, Perttiltinku.ia ja Penttiliinltolka. "Maijastiina"
(1844-1901) muistetaan erityisesti
hauskoista sananparsistaan. Vaina-

jien hautaaminen tiesi perheelle rahantuloa, joten Maijastiinakin oli
huolissaan, kun oli aikoja, jolloin kukaan ei kuollut. Hän valitteli: "En tiä

åortorrofrr" luu[u t ggb
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Kallialan koulu vwtnna I9-J0

Mauno Westergren

Kulliulun lcoulu on I 0 -u uotius
Vuosisatamme vaihteessa vallitsi
Tyrväässä suuri innostus perustaa

johtokunnan asian toteuttamaan. Siihen kuuluivat herastuomari Oskari

uusia kansakouluja. Tämä johtui suu-

Koskinen puheenjohtajana, maanviljelijä Kalle Kuuttila, taloudenhoitajana ja muina jäseninä maanviljelijä
Verner Vitikkala, rouva Selma Vitikkala ja agronomi Kalle Rautajoki.

reksi osaksi silloin

seurakunnassa

vaikuttaneesta kirkkoherra J. Bäckistä, joka oli suuri kansansivistyksen ja
kansakoulun ystävä. Pitäjä jaettiin ll
kansakoulupiiriin ja vuosisatamme
ensi vuosina oli uusi kansakoulu seit-

oli koulu rakennettu Tyrväänkylään ja Myllymaahan. Vihattulan (Kallialan),
Kaltsilan, Houhajärven ja Ekojärven
piireissä ei ollut vielä kansakoulua.
semässä piirissä. Viimeiseksi

Erityisellä anomuksella

saatiin

koulun alkaminen siirtymään seuraavaan syksyyn. Maanviljelijä Koske-

luseuran siinä mielessä. että siten saa-

duilla varoilla perustettaisiin koulupiiriin kirjasto. Samassa tarkoituksessa pidettiin arpajaiset kesällä 1909.
Varoja saatiin kokoon lähes 1.000,mk (kultamarkkoja) ja sillä saatiin
huomattava oppilaskirjasto, joka oli
Tyrväässä ensimmäinen.

Vuosina 1907-08 kuntakokous kii-

sitteli uusien koulujen rakentamisjär-

Tyrvään kuntakokous valmisteli

neusto puutteellinen.

uusien kansakoulujen rakentamisjärjestystä ja päätyi sellaiseen lopputu-

Koulun ensimmäiseksi opettajaksi

jestystä ja päätettiin lopuksi rakentaa
neljä uutta kansakoulua nim. Ekojiirvelle, Houhajärvelle, Kaltsilaan ja Vihattulaern. Meidän koulumme suunnitteli rakennusmestari Jerernias Pirjola ja urakoi ja rakensi rakennusmes-

valittiin Rauman Seminaarista val-

tari Kalle Kulmala. Koulut vahnistui-

lokseen marraskuun kokouksessaan
1905, enä Vihattulan koulu rakenne-

mistunut Vihtori Pakula. Koulu alkoi
toimintansa elokuun 28. puä. Kou-

vat kesällä l 9 1 0. Rautaioen perikunta

taan vasta viimeiseksi. Silloin maan-

luun ilmoittautui oppilaita kaikille

taarin suuruisen alueen, mutta lahjoitti sen hinnan -500 mk koululle rahas-

viljelijät Verner Vitikkala ja Kalle
Poussa valittivat tuostir påiiitökseståi
kuvernöörin virastoon ja täällli annettiin tiukka mälirliys, että koulu on Vihattulan piirissä alettava heti seuraavan vuoden alussa. Joulukuun kokouksessa kuntakokous sitten piiättikin totella tuota miiairiiystii ja valitsi
30

lolta vuokrattiin talon

päärakennus

koulutaloksi neljäksi vuodeksi. Talon

pirtti oli kylliksi tilava ja

valoisa

luokkahuoneeksi, mutta muu huo-

luokille

.la koulun oppilasmiliirä rupe-

si heti alkuvuosista llihtien olemaan
-50 vaiheilla. Huomiota herättiiviiä oli.
että myös Karkun puolelta oli tulossa
oppilaita, eikä opettaja voinut koko-

naan kieltäytyii

vastaanottamasta,
kova.

kun pyyntö oli
Koulun opettaia perusti heti ompe-

myi koulun tonttimaaksi yhden hehtoksi, jonka korot käytetiiiirr vuosittain viihävaraisten oppilaiden vaateavustukseksi. Vihattulan koulLrpiirin

nimi muutettiin Kallialaksi.

koska

suurin osa piilin ah-reesta kuului Kallialan kylliiin. Kallialan kor"rlussa pidettiin vihkiliisjLrhlu sur.rnuntaina loÅa:tctttzctfctn
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kakur-rn ll. priivrinri 1910.
Kun yliikoLrl ussa oppi lasnuilirii pyr-

ki -jatkLrvasti olenrran yli 50. niin piirin tarkastaja nriiiiriisi vihdoin l9l6
syksyllli. ettli koulLrLrrr orr oteltlrvlr loinen opetta.ja. Niin tapahtuikin. Opet-

Eila Tr"rrppa toirni ensinrnriiisetr
vuoderr krlrrlurr loisctlt ()pettljanu.

t.r1a

Koulr"rpiirin or.npeluseura jatkLri. nyt
viihiivalaisten oppilaiden vaatetuksen
avustar.niseksi. Mutta opettaja V. PakLrla .iiujesti koulul le rnyös koulr"rkeittolan, .joka oli Tyrvitiissii ensimn'riiinen. Varakkaat rraksoivat ateriasta -5
penniii, varattomat söiviil ilmaiseksi.
Koh.nantena vllouna saatiin valtiolta
avustusta 135 mk ja kunnalta polttopuut kuten ennenkin. Neljäntenii
vuonnil saatiin kunnalta polttopuiden

lisiiksi -50 rnk rahaa ja valtiolta

120

mk. llmaiseksi ruoka annettiin keskimiiiirin l8-26 oppilaalle ja syötiin
noirt 100-l2O pliivlinii vuosittuin. siis
kylmimpänii vuoden aikana. Koulukeittolayhdistys avusti koulukeittolaa
sur.r.rr.nilla ja sieltll saatiin
myils oppi laille ruokakuppeja. Vuosina lt) 19. 1920 .iu 192 I saatiirr vuolt:.r

miIle vain r.naitoa.ja viilistii leipriiikin.
Niiin.jatkLri siihen asti, kunnes kor"rlr-rkeittola otettiin yleiseen kouluohjel-

nrilan. Koulukeittola

oli

alr-rnpelin
saurrarakennuksessa, josta on eniiii ki-

vi.jalka jliljel lii koulun ulkorakennukserr lakurrr. Ruoklr keitettiin saulran
padassa. Nykyisin ruoka laitetaan

koulurakennuksessa olevassa keittiössii.

Keittiijinä ovat toirrineet [n[I. Eeva

Nuto, Rauha Kettunen

ja

nykyisin

keittäjli-talorrrnies-siivoojana oleva

Pi{o Lahdelnra.
Koulun valaistusolot paranivat

MaijLr Pakula, Aino Heinonen, Asnes

Seudun

Kastari, Lyyli Virkkala, Ainikki Eskola, Anja Pakr-rla, Fanny Kamppi.
Aino-Malia Erkkilii, Elsa Haahl. Anna-Liisa Innilii. Elli Salorlaa. HelnriMaija Yli.ioki. Anna-Liisa Miike[i

Osuuspankin edeltäjii perustettiirr
Kallialan koululla. Se aloitti toimintansa koulun rakennuksessil vuonna
1922. Vihtori Pakula toimi kassanhoitajana aina vuoteen 1936 asti.

Vuosi 1922 oli merkkivuosi koulun

perlillii. Joka tapauksessa oppilaat tulivat yllikouluun palemrnin valrris-

Å t :L a n

z

tautuneina. Alakoulr"r toirli vuokrahuoneissa Kallialan tiehaalassa. Mutta.johta.iaopettaja oli ryhtynyt toirrenpiteisiin, jotta saataisiin kokovuotinen alakouln ja sille or.na talo. Hiin sai
ystriviinsii Kal le Kur"rttilan taivutettua
teker.niiiir.r tlitri varten arvokkaan lah-

ktttlLrtr rtltltilutrt .ju oltellu.jtt Vilrtori Pukrrlu lttokktkttytr.ssu vtrortrtu

a

/'ct, r,lu

u

u 1'

t r2

g

6

kunta- ja veistoti lana.

Vuonna l9l-5 Tyrväiin Osuuskassa

eli nykyisen Varnmalan

tolalle 200 rr1r'. 1922 avustus kohosi
1.500 markkaan, mutta serr arvo oli

Kulliulutt

valrnistui v. 1934, .yolloin saatiin

Vakinaisina opetta.jina Kallialan

kohden kunnalta raha-avustusta keit-

ja siitii llihtien .jlettiin varltto-

r.nri

piiriin kokovuotinen alakoulu. Nykyisin alakoulurakennus toinrii liikoulr.rssa ovat toinrineet E,ila Turppa,

Silloin saatiin piiriin alakansakoulu,
vaikkakin vain l8-viikkoinen. koska
opettaja oli toiset l8 viikkoa Vaunun-

1924

tiivii.
Alakor"rluasia ratkcsi lopLrlta niin,
ettii Hyöti0n Irr"rvila .yiiricstettiin kulkutar"rtisailaalaksi .ja koululakennus
rakennettiin y liikoulun ylrteyteen. Tii-

ylaikoulurakennukseen 9 valopistettii.

l.ristoriassa myös opetuksen kannalta.

Johtokunta plilittikin sen lakkauttaa v.

hehtaarin suuruisine tontteineen koulLrpiiriIIe alakorlIutaloksi. Maanvil.jeli.ili Kalle Kuuttila olikin pitrilrin vulistr,rneimpia isiintiii .ja suuri koulurr ys-

1918, kun saatiin koulr"rlle sähkövalo,

pienillii

vain 150 lnk er.rtisessii rahassa. Tlillainen koulukeittolahornrna kovin pienin avustuksin oli vaikeata ylliipitaiai.
Opetta.ialla siitai oli paljon rasitusta,
vaikka koulupiiriliiiset avustivatkin.

joituksen. Trilnli testarlcnttasi Hy0tiölle rakentiuransa huvilan yhden

l9l-l

(38 vuotta), Leena E,no, Riitta Lepprinen .ia Pirjo Tuornola kuudetta vuottaan.

Vakinaisia miesopettajia Kallialan
koulussa 90:n vr-roden aikana on toir.ninut vain neljii: Vihtoli Pakula 4-l
vuotta. Oskari Uurto I I vr-rotta. Toivo
Ravantti 29 vr.rotta ja Mauno Westelglen seitser.niittii vuottaan.
Tåinii piiiviinli Kallialan koulu kat-

soo luottavaisena tulevaisLrutccn

odottaen ulkokuolensa palauttantista
alktrpeliiiseen punlkeltaisccll lt\uunsit.

i'I

v.'

Ku,
ul 'kurt eyutrkel ittett kutt.suttolti.sto

Timo Roos

Tummöinen se oli, jos oilcein muistun
Otsikon sana "se" tarkoittaa tiissei
kotokyläiini Palvialaa Karkussa, .jota
viimemainittua nyt jo voi muistella
Karkku-vainaana. Tåimrnöinen oli
minun lapsuuteni ja nuoruuteni Palviala. Sinun Palvialasi tai hiinen Pal-

vialansa

on varmasti toisenlainen.

Yhtai kaikki niistii palasista synryy
niikiiisli kuva sotien jiilkeisestii kyIiistii, jossa oli kolme aikuisoppilaitosta,
kaksi sahaa, rnuotir.rukketehdas, lestitehdas .ja mr-rr-rtakin erikoista Raken-

tajalla, oli vilkas asella ja kymnten-

Kunnioitirnme Kalkasta kyllii ntuutenkin. Olihan hlinellii eriiitli tapo.ya.

kunta erilaista kauppaa .jne. Kyl2i eli
ja kehittyi siinii kuin muu Suomikin.

joita kyllin rluut miehet eiviit olleet

Jos

olnaksuneet. Niinkuin sekin. ettii saa-

ei paremminkin.

Syyspimeiden
tultua me kyllin pojat suunnittelin-rme
vierailuita talojen on-renapuihin. E,i
niinkliiin puutteen takia, melkein
kaikkien kotona omenapuita oli. Ei,

vaan vain vertaih-rn vuoksi. Kyliin
puutalhat tunsimme tarkkaan.

Nimisrnies Kalkkaan puutarhaa
kunnioitimme .ja jätirnme viiliin.

tellessaan Martta-vaimoaan junalle
Kalkas kaikkien niihden pussasi tiitri.

Vielli oudonrpaa rlli. kun ninrislnies
kesiillli kLrlki kaikkier.r niihden valkoiset shortsit jalassa. Pitur-rtta niillii oli
jr,ruri tuonverran kuin nykyisin .jalka-

palloilijoiden housuissa. Urheilunies

ei Kalkas tiettiivaisti ollLrt. Oli kyllii
silti urheiluseura Karkun Karkun puheenjohtaja. Ja pistooleineen vakitui-

nen liihertlijii. kurr sutlsta .jrrostiirr
maantiellii seuritntalon kohclalla. Autoja kLrlki viihiin eiviitkri hevosetkaan
vaivaksi tiellii olleet. Ja olihan Kalkkaalla paitsi nirtrisnriehen arvovaltaa
myös kiidessiiiin se pyssy. Niin ettii
hyvin sopivirt tielle niin autot. hevoset kuin hlitiiiset -j uoksijatkin.

Naisille nosti Kalkas hattuansa.
Kyliin perusrliehisttjllii ei hattuja ollr-rt. Prof'essori Meurnrannilla oli .ya
myös hiin sitii naisille kohotteli. Tiillaiset tavat eivlit kyllin rliehiin talttutreet. Aserlalla oli vilkasta. Sahan taKa rktr tr Etnti
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varaa Iastattiin kesiiisin. Naapulipitli.jierr kaLrppiuiden tavalatziyclennyskin
tLrli Kalkun aseman kautta. Vrnkien
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vientiä ja tuontia seurasivat vanhemmatkin kyläläiset. Intimiteettisuojaa
ei tunnettu vaan jalka- ja käsiraudois-

sakin liikkuvat vangit saivat tottua
uteliaiden tarkasteluun.
Kerran saatiin hyvissä ajoin tieto,
että hyvin kaunis mustalaistyttö Kirs-

ti

Lindberg tuodaan vankivaunussa
käräjille. Katsojia riitti. Siskoni Anneli sai seuraavanajouluna uuden nuken, jolle antoi nimeksi Kirsti Limpe-

ri. Nukkekin oli kaunis.
Asemalla oli yhtenä kirjurina Nylander. Nylanteria epäiltiin yleisesti
kulttuuri-ihmiseksi. Hän kun osasi
puhua ruotsia, lausui seurantalon ilta-

Oiva Virtanen

Ufojnlco, onlco niitu?
\Jukuin sinä yönä. lokakuulla 60I\ luvulla melko sikeästi. Vaimoni
herätti puoli kahden maissa kertoen
näkevänsä Teerinevalta valoa. Nousin
katsomaan ikkunasta.ja ihan selvästi
sieltä puiden välistä vilkkui valo. Se
oli aluksi kuin tervaksista tehty nuotio, joka a.jan kuluessa kuitenkin voi-

mistui, kirkastui samalla kuin liikehtien. Ja sitten samalta paikalta lähti

la tavalla tepastaneet, kuin pihamaal-

lakin. Olimme aivan äimän käkenä,
kun emme etsinnöistämmekään huolimatta löytäneet heidän tulojälkiään
silloiseen asuntoomme Pääjärven
tieltäkään päin. Metsäaurorietä eivär
myöskään havaintojemme mukaan
olleet kulkeneet Miekkajärven eikä
Lakkiniemenkään suuntiin. Tiellä oli
vain tukkiauton aikaisemmin jättämtlt

missa selvinpäin runoja, aikuinen
mies ja lisäksi osasi pitää paperossia

valokiila valaisten lähiseutua. Se sivusi kerran asuntomme, tullen viher-

jäljet. Tuntui kuin taivaalta olisivat ti-

jälj ittelemättömän sivistyneellä tavalla sormissaan.
Nykyistä seurakuntataloa vastapäätä oli kylän putka. Putkan puolivirallinen nimi oli Sulola. Sen ensimmäinen asukas kun oli ollut muuan Sulo.
Toisten kölvien kanssa tuli kuunneltua joskus lauantaiehtoisin korva sei-

tävän kirkkaana puiden lomasta, saa-

simme pihalle, lähdin heti nuohoustyöhönija Anni jäi kotihommiin.

nässä putkasta kantautuvaa useampi-

äänistä laulantaa miesäänillä. Keskusteluyhteyskin joskus saatiin. tut-

tuja kun oltiin. Valitettavasti jo pelkästään teknisistä ja taloudellisista

syistä.lohtuen emme voineet toteuttaa
meille esitettyjä toivomuksia nestepitoisesta lisäravinnosta. Muista syistä

johtuen emme myöskään kiitäneet
viemään kylän virkavallalle lähetetty-

jä terveisiä. Laiskuus ei siihen syynä
ollut vaan enempi ko. terveisten sisälrö.

Kyllä Palvialan kylälläkin
juopponsa olivat. Ei

omat
niitä pelätä tar-

vinnut kun eivät mitään pahaakaan
tehneet. Tavallisin juomansa oli ns.
Mörkösatsi, joka koostui ainakin rautaviinistä

ja muista elimistöä

tervehdyttävistä ja mieltä ylentävistä aineis-

den kosteuden ikkunanpokissa kimmeltämään. Liistaten varjomme mustiksi möhkäleiksi makuuhuoneemme
seinälle. Leikkiä kesti noin viitisen

minuuttia, sitten valokiila hävisi ja
samanaikaisesti

alkoi valokohdekin

hiljalleen suolla himmetä, haalistua
ja katosi lopulta kokonaan.
T,7 oko valoilmiön kestoaika oli runA.tut tunti. Täsmälleen samanaikaisesti, kun valo katosi, löivät en-

simmäiset vesipisarat ikkunaan.
oli satanut lumi-

Edellisenä päivänä

kerroksen, joka aamuyön tunteina ve-

sisateen ansiosta suli, joten jälkien
löytäminen suolla oli sula mahdottomuus. Kyselin eräiltä henkilöiltä yön
tapahtumista, mutta uteliaisuuteni ei
tuottanut tulosta?
11 ymmenisen vuotta myöhemmin
Nsamalla alueella tapalrtui vieläkin ihmeellisempää. Olimme aamukahvilla Jokelan keittiössä karja-askarten jälkeen. - Keitä nuo ovat, An-

ni sanoi katsoessaan pirtin ikkunasta.

Menin kurkistamaan ja

näimme

sen haju. Muistan sen siitä, kun sade-

usean nuoren menevän tietämme
Pääjärven metsäautotielle päin. Jokaisella oli tumma vaatetus päällä,

takilleni sitä kerran puolen pullollista

paljain päin, mustat tukat, hyväryhti-

ta. Ja vallan peijakkaan kamala oli
sain. Menimme näet koulujunaa odotellessamme littaa asemalla kioskilla.
Jajotenkin sattui kaiteen yli hypätessäni ylähirren päälle jemmattu pullo

kaatumaan päälleni. Mörkösatsia
muuten myytiin apteekista, joka sijaitsi nimismiehen talossa. Joka mainittu mies joskus aina sakotti tai toimitti putkaan tätä vaimonsa sekoittamaa ja myymää nautintoainetta liikaa
nauttineen.
Huomaan, että uutta ja uutta nousee
mieleen lapsuuteni Palvialaa muistel-

lessa. Jonkun sopisi oikein systemaattisesti näitä muisteluksia kerätä?

Saataisiin pelastettua vähän arvokkaampaakin muistitietoa tästä hienosta kylästä kuin ovat nämä rivit.

SotLo*ofo" loutu tgg6

siä ja kahdella oli jotakin kannettavaa. Eivät kääntäneet piiruakaan päitään ikkunamme suuntaan, josta menoaan seurasimme.
pnsi arvelimme. partiolaisia palaiLlemassa järviltä? Hörppäsimme
kahvit nopeasti ja lähdimme pihamaalle katsomaan. Saimme heti vahvistusta, ettei kyse ollut partiotytöistä
tai -pojista, kun lumessa ei näkynyt

jälkiä sähkölinjan eikä Humalisojan-

maan suunnista tontillemme. Pihapiirissä oli kuljettu kovasti ja siitä päätellen, olivat touhunneet jotakin erikoista?

M il#ä: ",åil:"#ilJ; "".';lli1

pahtaneet .ja takaisin lähteneet? Pala-

päästessäni tienhaaraamme tapasin
I miehen. jonka mopo oli tehnyt
"topin", kuin Palomäen sika. Nypelöimme pelin käyntiin ja siinä utelin,

minne matka? -

Saarijärven

maisemiin katsomaan luonnon rauhaa, sanoi. Kysyin vastaantulijoisttr.

Ei ollut

tavannut ketään tullessaan.

Kerroin hänelle kulkijoista, näytin
jälkiä lumessa ja pyysin matkallaan
tekemään havaintoja!

Jllalla

kotiuduttuani Anni kerroi

Ikäyneensä päivällä lulkimusretkellä Miinanmaassa. mutta vain rnopon
meno- ja paluujäljet nähnyt oli. ei
muuta poikkeavaa. Luonnonrauhaa
katsomaan lähteneen miehen tiedot
olivat yhtä niukat.

f,lysellessäni kylillri kaikenlaistu,
A,inika olisi voirrut liittyri tapaukseen kuulin, että edellisen päivän ilta-

yöllä oli eräs emäntä Myllynaassa
nähnyt oudon valopallon pihapiirin
yllä. Siitä matalalla hitaasti ilmassa

lipuvan Kaukolan suuntaan ja sieltii
Kallialaan päin kaartavan. Totisella
naamalla kertoili.
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sina, saamatta
selvitystä'l
Pistää vieläkin kysymään: mitkä ja
kenen olivat 60-luvulla nuo valoisat
pidot aamuyöstä Teerinevalla? Mistli
tulivat ja ketkä rekivär jäljet, jotka alkoivat Jokelan pihalta sekä katosivat

kuin tuhka tuuleen

tienhaarassa'l

Emännän näkemä valoilmiö kaipaisi
myös valaistusta?

Q elviäisivät. kun löytyisi joku. joka
tJvoisi antaa tapausten "arkkiteh-

deistä" ja niihin osallistuneista vihjeitä! Tai parempi, jos osallistujat tulisivat salaisuuden verhon takaa kertomaan retkistään. vaikkapa itse nuo arvoisat Ufot. Uskoni r.nukaan tuskirr
niistä on kyse, mutta mene ja tiedä'/

sivät! Liittymäkohdassa olivat samal33

Muistiin merlcitty u Seesj uru en

Kuiulun mutlcultu

Veikko Junnila

Sucluren Vrnhar.r Kir';allisuuden
Piiiviit ry on jo muutamaua vuol.lr.la
tehnyt jiisenmatkoja hein'rokanso jen
ah"reelle. Viroon ja Karjalaan. Jollakin tavalla tiillainen sopii juuri tiille
.joLrkolle. Aloite on tiettiiviisti Varrrnalassa syntynyt, vaikka mielenkiin-

toa on ilmiselviisti mr-rualtakin kotoisin olevilla jäsenillli. En tlitli lair.rkaan

ihnrettele: ollessani virassl nyt puhasti pariatun liilininhallituksen kir'jastontarkasta.jana sain usein julki-

sestikin todeta Tyrviiair.r-Vanrrlalan
alueen yhdeksi liiåinin vireimn'ristii
kirjasto- ja muunkin kulttuurin toimissa. Viime vuosina erilaiset kr"rlttuurityön versot ovat edelleeu kasvitneet. On otaksuttavaa, että yhtenåi
heimoretkien voimakkaimpana teki-

jänii on ollut akateemikko Pertti Virtarannan mittava työ suor.nensukuisten karrso.jen parissa ja siinii ohessit

hänen kirjastorrsu luorrtevl sijoitturninen Vammalan kirjaston yhteyteen.

Kesäkuun kuudentena pliivlinä tlitåi
vuotta laihri Juha-Pekka Kallion ohjaama "turistibussi" Vamrnalasta

kohti pohjoista, suuntana aluksi Kuhmorr Lentiira, jossa oli tarkoitr"rs yöpyä ennen seuraavan aamun rajanylitystä Vartiuksessa. Matkan "teknisenä johtajana" järjestäjänii oli Hannu
Nikkilåi, kulttuuritoimenjohtaja Ilpo
Tiitinen kirlapåiivien kiireittensä
ohessa luonnollisesti osallistui työhön ; lähinnii verltakunnanrajan toisellu puolen taplrhtuvastu vastasi rnulkanjohtajana Sakari Vuolisto, hyvin
tunnettu tiilltl alueella "Karjalan Heinro" -lehden pälittli rnilltjanlr.
Sakali oli vastassa Lentiirassa ja ilta paikallisessa lomahotellissa antoi

erinomaisen kuvan suorlalaisesta
matkailuelinkeinosta parhaimmillaan. Hyvin palveltuina ja kylliiisinii
- eväiit mukanar.nrne - ylitimme ra-

jurt aurttuisessiL klatoslrleessu perjan-

taina 7. 6. 1996.
Tullirnr"rodollisuuksissa ei ollLrt ih-

neitii. totesilrrnepa vain lomakkei-
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odotetusti ollut heikohko. Kaupungin
betoniarkkitehtuuri on useimmille
tullut muuta kautta tutuksi: kaikki rakennukset eivrit kuitenkaan ole sen
huonompia kuin eraiissä kotimaan lähiöissä. Avaruutter asemakaarvassa on.
Ruplien vaihto ei onnistu, mutta eipä
ole suuresti ostettavaakaan. Markka
nliyttiiä olevan virallisestikin käypä

valuutta vodkakaupassa.
Lietmajärven tielle lähdettiän ankean maisernan, huonon - tosin vasta

takenteilla olevan - tien jir sateen
uhallakin. 30 000 asukkaan kaupun-

gista ei saa kokonaiskuvaa, metsää on

paljon. Jonkinlainen tilapäisyyden
leima on havaittavissa. Eriiiden rakennusosien tarve on selvästikin hoidettu "lainaan.ralla" ne toisista rakennuksista. Vähiin kaupun-ein ulkopuolella on kostamuslaisille varattu "keslirnökkitilaa", perin ahtaasti - vaikk-a
netsiiii niiyttäisi riittiivlin - ja ilman

kokonaissr-rr-rnniteln-raa. Kylkikylkeen
ornin voinrin rakennetuista mökeistii
ei sar.r.ranlaista kattokuhnaa löydy .ja

rrateriaaliksi on selvåisti kelvannut

saatavissa oleva.

Teitli

ja

rautatietä on rakennettu,

clen tlukaan sarlpllvålnlnte Neuvosto-

rraantien o.ja on harvinainen. Peräpe-

liittoon .ja rnahdollisesti rrtiiiriiysten-

riiii ylitetliiin kolrne

rautatieraidetta:
Kostamus. Kotskorna, Jyskyjrirvi.

vastaisesti kaiyttiiydyttyiirrrne .joutr"rvamme poistetuksi Neuvostoliitosta.
Suurvallalla ei ole aikaa korjailla pik-

"Perspektiivittömili kyliii" on ollut
tlilil läki n : Tsi rkka- Ken-riii y litettliessii

kLrasioita

saa tulhaan etsiii Ontrosenvaaran ky-

!

Krlstlrrrttrkseelt siurvr-lti.tiul sllteisc\sa szilissli ennen puolta pliiviili. Tie on
3-1

laiii. Tiiksin kyliissli pysiihdytiiiin
treille oudon karjalaissar.rkarin. Ro-

kattsun haudalla. Valkoisten liino.jen.

"tutrlipaikkojeu" peittiirniin runs()rl
edessii on har"rtakivi

ja

marmorilaatta

teksteineen. Rokattsu kuulr"u"r parantaneen itsensii Petri Pervoin - Pietari
Ensimmiiisen, Suuren - .ja hankki-

neen kansal leen pareurpia elinehto.ja.
Sotasankari hilrr myös on ollut.
Edelleen ajettaessa nlikyy Ruka.jiirven kyliistä parin kilometrin piiiissii

etelässZi savupiippuja; jonkinlaista

teollisuutta. Kotskoman tiehaarasta
käännytliiin eteliiän Muunlannin valtatietä, ajetaan kestopeitteel lii rutrsaat
nel.jlikyrnmentåi kilometriii. Tietii
kunnostetaan. Koko rlatkan on tnetsai
ollut luonnontilassa, hakkuista ei niiy
jZilkiai. Soistunutta ja pystyyn kr"rollutta luontoa. Kotskornan tiehaaraan tultaessa koivua on alkanr-rt niikyii runsaammin. Segezar.r tiehaalasta liinteen alkaa tie, jota aikaiserumin ei ole
ollut kartoissa.ja tuntuu. ettii ei tarvitsisi nytktiiin olla. Jos tie voi olla ajokelvoton niin tiirnii on. Tietii pitkin pitliisi piilistii Po-eonvaaran. Salkovaalan .ja Siirki.yiirven kautta Paateneeseer-r. Salkovaaran .ja Siilki.jll'ven kyliii ei enilli voi nimittiiii "karjalaiskyliksi". valtaosa taloista rln I'reikosti rakennettu.ja.ja tyylittömiii, vanhat karjalaistalot ovat.joutuneet polttopuiksi.
Metsii Se-eezan tiehaarasta alkaen on
vattketttpau. Jlirviii niikyy .ja rrririserulr
alkaa olla kauniinrpaa. E,nnen Paateneelle tuloa ar.rrinkokin niiyttliytyy.

"Tr-rristibussi"

on selvinnyt tiestii.
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ettri Maikki Massiirr cpriilcc lcipriii

kotirna.joitukset .ja ystlirrlilliset vls-

tiestii Vrloura.joen sillarr piclcstii. Kun Segezan voinralan puclolla
ttoslcltiirt St'er.ilirrcrr Iilrltrtr sci(sc-

nratkuIuisct viecllilin varattuihin nra.iupaikkoihin. .joissa iltanen .ja saunakin

tekoallas". hri\,'isi tiiltai kohclalta sekri
S r-rontalee n .j lilvi nral rn i su I atto ettti scn
voinranllihcle. Siikakoski. Jlil.lellli on
vain ve'ttyuyltli .ia kuolcvaa IlLlLrstoa.

astioihin. Sccs.ililvcn vcsi .ja kuivot on
toclettu saastunciksi. MlLahan kautuu
kaikcnIaista: kaivinkouccn kuI.jcttlju
kantaa clicscI0l.jyli pili lti rrlai scssa lirnplilissli .ja klatua siitii ilntan sLrltltilou

toclcttava asialliseksi. Scn .ia saur)an

sella pLrolclla talorivi koululukennuk-

.jonne se olisi voinut.jrilicllikin.
Matl<an.johta.ju orr varannut nreillc

talnottl.iat Ioivottuval rnciclllt tcrvettrllciksi. r itikl.ir oletntttc rttrtsiurt plrli
turttia rny(ihlissli. Vlihlisert vllsyncel
trtlottltrlrt. Tris:ri tiltrrttct':slr atcrii.ut
yhtcydessii tarjottu ruokary1,pp1, on
.jlilkeen on vuorokunsi .jo vuilttLrnul
ennenkLliu pliiistiilin slinkyvn. Minkiilinlaista kuvaa kyllistii ci viclli ole
ollut nrahclollista saada. viihlitr sckavalta se ruiytti.
l-auantaiaunrLrlla ll. 6. taljottLr tukevil l)r.u.l'()- .ju klrllr;litoirrcrr tlil:i aleliu
lritrkitrr outloksrr{llur. tntrlllr ltrirtrs:lr ei

a.jetr.rsta

ntittli nretrili .ja siitLi tuli

"Segozeron

Prokkola on kunrpareella. kaLrniita
vanho.ia karjalaistalo.ia .ia notkon toisineen. takana kalntisnraa karsikkoincct.t. Tsasouna

on hoiclcttLr. Muuta-

nra kc'siiasukas on nraita hoitanrassa
r.uuutoin tyh.jiissii kyliissii. Vri.jlilvi on
kcsilisessli aLll'ingonpaisteessa kintalte lcva. sininen .ja kaLrnis. Kyliin ran{l
run kLrvauksellinc'n. ?rvattu vanlra kyllilliinen uskoo. ettri kylli.joskus viclli

ole nroittirnista. Ernlintiirntnc Muiklii
Masslinillli orr e hkii hiukan kiile: hiin

elpyy. "kurr nreicllin luuutnte ovat

hainkoclissa. .jossa lllnen kertonrarrsa
nrukaan on llilikliri. nrutta ei llilikkei-

lanrnrirr "uuskyliin" kulttuulitalolla.
jossa nreille esiintyy firlkloreyhtye

tLi. Hiin kuitenkin ohjaa nrcicllit kLrlt-

(

on "slLrritalsklLjalta" 2(X) hcngcn van-

tur-rritalollc. .jossa ntcitii

olt

vastassa
taIurr .johtuja.ja Paatenr'cu ulLrccn .johtaja sekli Tuisto Kainulainen. sLlouraluissyntyinen
nrcl slikornbinaatin

ty(injolrtotchtiivissli .ja viirrrcksi se.n
"lliilkiilinli" toiurinut rnics. Kuutrarrjohta.jaa !'ustaavassa tehtiivlissli olcva

Paalenccrr alueen .johta.ja Nil'olai
VanjusLin .ju Kainulaiticn llihtcvlit

Plokkoltn autiokyllilin. .jota asLrkkaut aikoiualn nirnittiviit Prokkoilaksi. Kylri si.jaitsee
rt.tukuan nratklrIIcrrrtne'

kauniiu Vri.jitrven larruaI Ia Paatcneesta luoteescen. Tic sirrnc erkanec eile

n

nrilatuneet".
Pal LrLrnratkal I a

pyslihclytlilin Ahvcn-

niinkLrin Kaljalassa tavataau sunoa)

"Strirrtrrrrc". Ateriakirr lal'joltrrrrr
.jlr
tunuelnra on vlilit(jn. Alkaa nlikyli. c1tli Pct'ittlectt r rntlirttirte n ort ertsisi.ilsslr
naistcn tc'htlivllti: nriehiii on viihlin
nrukartr. "Kansanpuvut", .joissa naisct esiintyvlit. orrat koltcneet sekll venristli ettli nruista syistli rnuultLlnri sta: ni iclen autenttisr.ruclcsta ci voi
niillii

sty,

puhuu sarnirllu tavoin kr-rin rrrcillli
Suonressa. "SointLrne"-yhtyeen laLrILr-

tallu or) venlilliisvaikutteinen. lllinerrrnLtodostr,rs santoi rr.

Paatcnccssu ort

1.loi

ssaoluurnrc ai ka-

na palanLrt leipunro siihetr kuntoon,

tn[vittavlrn nrLrtralta. M uuilltil trrorlailrr
rny0s .juonravcsi sliili(jautolla usrrk

kiritlt'rt tt'itlert t'i:leyksiirt irst'ttlrruiilr

kaivinkoneen tankkiin. Osa lliikkl,y
rnauhan

!

Kyllissii. .jonka kaunis "kuljalirisasenrakaava" lLrhoLrtLri. kun rrrluscvlrr.r
r etle rt ticllli ()li l)ln'ctlil\ lr Pois 1'11111',
ticn karjalaistalot.ja koko rantatic luivisi. ort kesliisin pal.jon toise n .ja kolnrilnnen polvcn kyllilliisili. Lupsistu
suuli osa on "kcsLiiLsukkaita" isovtrrhernpiensa ILrona. Lll.rsct ()\"at vtiIiIt(jrlili.ja iloisia. Kaikcsta on kLritcnkin
pu Il .ja cI i rrkci rttr.jcn sekil rnalrrklil't(in
sulrteerr bylokratia tLlntLru cilcl lccnkitr
olcvan vointakasta. Vrikku ci lyhtyisi
llrskertrurrt kustltntttrsllrson crrriir. on
selvliii. cttli l(X)-2(X) suontalaistu

nlrkkaa

vustaui'alliL cllikke'cllii ci
kunnolla elli.
Micstcrt 1'rr-rr.rtttrnrincnko on sl't'nli
siiherr. cttli kyllin nlikyrrui ou sotkuineu: on tiiitii..joista nlLisct cii'iit sclviycly. KLrlku-.ja kul.jctrrsviilirrcirlcrr .jl tttillttlol I irtttrksir'n l)r.il.rttu t)ti ilcrr slIrltaa ollu osusyl'nli siihcn. cttli tcktrisct
laitteet orrat vlccnsli rikki tli ainukin

kunnossl. Vanho.jcrr l'lrkcrralvo nliyttliii ollccn suur.cnrpi
polttol.nrLrna kuin onurssl tchtlivlisslilin. Kiilettii ci ty(;ssai nliytii olciun.
Maikkikin lier-toi orlottluccnsa tiluir
l-nror.tossa
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ja maksamaansakin pientii hir-

sisauuaa kolme vuotta.

Sunnuntaiaamulla 9. 6. käydliän
hautausmaalla, jossa saadaan kuulla
haudalla itken-ristii. Meille näytetään
tunnetun olympiahiihtäjän Fjodor Terentjevin, eli oikeastaan Terosen Heikin, hauta. Heikki kuoli "pahan kuoleman". Siitai ei enempää puhuta,

mutta todetaan, ettii hän ei saanut

esiintyi'i ulkomailla omal la nimelliiän.
Heikin kotitalo on "pogostalla" eli ki-

rikköpuolella. Siite piti tulla museo,
rrutta nyt se on lahonnr-rt korjaar.nat-

tomaan kuntoon. Pogostalle päåisemn-re pienellii "Segozerets" (Seesjiilvelliinen) -hiuaalallir. Licnee ensirn-

rniiisiii kertoj a, .jol loi n Sees.jiirve I lii on
tiil lai sia turistipr-rrjehduksia .i liri estet-

ty. Seesjiirvi eli oikeastaan tekoallas
on suuri, yli -50 knt lr"roteesta kaakkoon ja 30-40 km koiliisesta lounaaseett. Sert aallot rrousevlt rropelsti .jir
jyrkiksi ja myrskyt ovat kertoman

(Suvikylän) ja Rannankylåin teiden
risteykseen, alueen ainoalle kaupalle.
Selginjärven sinisenZi kimaltava selkä
aukeaa alhaalla rinteen alla etelästä

pohjoiseen. Emäntämme Valentina
Utira puhuu karjalaa, hänen miehensä
vain venättä. Halonkokoiset puut palavat keittiön uunissa. Kaikki ruoka
valmistetaan uunissa tai sen edessii.
Kun vaalit ovat tulossa, keskustellaan
niistli. "Kaikki ovat lurjuksia". Kyliistii vietiin puhelirnel muutatxi.l vLtosi
sitten. Köyhyys on selvåisti nåihtiivis-

sii

yksinkertaisten esineiden puut-

tuessa tai niiden laadussa.
Puarostanjoen takana etelässä oleva

Priikkitlin kylii on vielai kaunis, ainakin kauerr-rpaa. Kaunein on kuitenkin
Rannankyliin naikyn-rii pohjoisesta
piiin, jZilvenselkii oikealla, talot harmaat priiidyt vastatusten tien kuurtlallakin pLrolella.

Ateriat ovat olleet rriellyttlivi2i, eh-

lahden takana piiiikyllistii. Tekentiirl-

kli hiukan viihiisanaisia. keskr-rsteluhetkiii. asukkaat ystlivlillisili. Kyliin
tunnelrna on vielii aito. Maisemassa
ei niikynyt ihmisen jiittlimiii jiilkili
hiiiritseviin paljon. Kiiki kukkLri pit-

lne pienen kierroksen aikana tylskyt

kin piiiviili, leppiilintu Iauloi.

kastelivat nreidiit.ja viirna oli kova.

Kun tiistaiaarnuna I l. 6. keriirinnytiitin autolle. kolrle kiikeii kLrkkuu.

rurukaan hukuttaneet r-rseita kalastaj ia.

Kirkko on tyhjii ja ikkunatun .lo I 940-

Iuvultl alkuen. Prlgosta orr

pienerr

Illalla olimnte kr"rlttuuritalolla

kuLr-

ler.nassa Paateneen kansalliskucllor.r
esityksiii. joista mieleen .jiii varsinkin

"morsiar.netr luOvutLrs". Sees.jiitven
kuoron laulr"rtapa oli pehnreiirnpi .ia
kar-jalaisempi kuin Al'rvenlarnr.nin
kuoron.

Maanantaina 10. 6. olenrute aantulla matkalla Selgiin (tai Selliin). "Karjalan kauneinrpaan kyliilin". Taivas ur.r
pilvetrin. ilura kesiiisen liimluin. Tier.r
ympiirillli on suril'ti.r sekanteisiiii.
rraasto on kurlpuista. E,nsin saavutaan Pohianpiiiihiin. sitten Suvenpiiiin
.3(r

Isiintiiviikemlre ovat varhaisesta liihdöstli huolintiltta saattantassa. A.jamme eteliiiln Gulnarinon, Jiinkiijiirven.
Sor"rt j iirven j a J r"rustj iilven ky I ien llipi.
Osa kylistii on ktl"rduttor.nassa kunn()ssa. ()sit plrlerttpia. oslr asuttt.t.iit.
Miintyseliissii uoustaan 190 rnetrin
korker.rteen, rnahtavien nliköalo.jen
kyliiiin.
Karhumiien kaupunki .jiili viihlille:
opls ei puljolr kello. Melisirturnu. ntr-

tatie, veturikorjaar.r.rit. Hyviin ateriar.r
-liilkeen ntatka jatkuu "yltis" Muur'-

mannin valtatietii Maasekin kautta
Kotskoman tiehaaraan. Auton lasti alkaa olla väsynyttä, ihmekös tuo. On
ollut eliimyksiii. Luonnon kauneus or.r
ollut sitii, jota osattiin odottaa. On ollut pakko todeta köyhyys.ia aikaisernmin vallinneiden olosuhteiden suunnaton paine, alkoholisuri ja toivottomuuskin. Toisaalta on niihty pienen
mittakaavan yritteliiiisyys: aidatLrt tai
parhaillaan aidattavat kotipuutarhat.
vaatirnattomat kasvihuoneet ja kekse-

liiiisyys keinojen val innassa. larnrnas-

ja vuohikatraat, kalastr-rs- .ja kalaruokakr-rlttr.rr.rrin siiilyminen. Viihliisiii
lusioila. jotku krriterrkin rlsoittlvut. eltii kaikki eivrit sittenkiiiin ole ntasentuneet.

Tiellii Kotskoman tiehaalasta Kostarnukseen pidetiiiin taLrko Rukajrirven tiehaaran.liilkeen. Paikalle saapllvut Rukiljiirverr lapset slrlrvul rilrr0vi-

kassillisen wienerleipiii. .iaflhpulloja.
sokeria ja kahvia. Lapset liihteviit
kantamaan kassia kotiinsa.

Kotskor.nasta saakka on satanLlt.
Tunnelr.na on sopiva kotimatkalle.
Ehkit siksi Kostarluksen hotelli tLrntuu ihan hyviiltii yösi-ialta. Joudr.rtaan
vain tyytyrnliiin rnatkan.iohdor.r onnis-

tuneesti har.rkkir.naan kuivaan nruonaan, kun arnrnattikoulu jen h"rkukauclen piiiittis on taiyttiinyt ravir.rtolat.

Aan'rr"rlla

olisi vielii

urahclollisuus

tehdii ostoksia kaupunuin betonitalojen keskellli olevassl pyiir(ihirsisessri
ostoskeskuksessa. E,i ole ostettavaa.
Tr-rllista selvitaiiin yksinkertaisesti .la
Lerrtiinrssu sy(idliiilr nrailluvir iurnrilinen.
Sr.ror.nalainerr asfirltti nukuttaa. Sateen kastelerla n.raiser.r.ra on pesty
kuin vertaiIun suitrittarlista varten. II-

lalla ollaan ktltolta.
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Viimeiset 15 senttie
Hautauslniur kc rtr lo lai ldralnurtårllsår lnrl tturu1 sta
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Yritlin kui'ata tlitli rlngelnrau: Haulilu\ntilllt trrtrl trirtlr ltt'i.jltstltttr'et :itilte
kritketty.i c n.

,:d,

I

lirnlist ii ltoi

st u nc i clc rr .j a

nioitLrsta. Lrskou ikuisecn.ja kcstiivliiin
iljassa.ja a.jiln l0ltu(tuu. HaLltausnlaat.

6,åi'}

hautausnlriclcn kaurrcus ovlrt sylttynect 1u I ki tse'nraan i kliviiLi .j a liailtuLrta.
Hautausruaan ploosallincn tchtlivli
Iaitoksenir orr kunr .ja yksiselittcincn:
hautausnlaat ovat yhtciskLrnnan sopi
nruksccrr peruslui,a.ja I'iral I iscn ntuo
tlort.jrr r lrlrr i\tuk\cn \llilnut tilpil l)iili\tli eloon rLrLrnriista. Hautaustnaalla orr
slilint(insii. huutausnraalltkin hiLllit-
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cnncn urur.rta hcicllin .jlilkelriistcnsli
yhlciskLrntaa. sL'n vlu.rrautla, sclt csleettisiii lr\'osluksia. nreuuciclcrr liun-
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vu()lll. rrlikl llri r icsli ,rrr lriltr :lurlr.
Hlrutlrrsrrral kcr'too plriklilktrntunslr
kulttuLrrista. .jopa scn lt'r'siscstli olc
nrukscstlr.
HittttaLtsrnaart

vitclll.

nruhlssl slulttaa l\urrritcn sicIlti ntatkiutsir plilittli-

ncct tulcvat ornalcirnuistcn kivicrr.iu
hiLutlluittcitlcn. kukkicn .ia koltrkuvioirlLrn hicklialicntlin kcskcltli ntcitllitt clecttttttr' ttt11i11111111 .ilr,rrtti::lurrr.
Kcllli ort kotosulkuincn toppltlrkki .jlr

tauraton Iaki.ja tlltir.ju niiiclcn tuIkitsi
jlt. HautaLrsta sliiitclel'ii yhtcnliincn
luki pLruttuu .ja siksi rnlilir.liykset oi,at

Itott:ttI PolriP1155gi11ccn .j;t r'n()nil\li
paikutLrt rtahkapoh.ilisct hickkiran
painlutLrvat rasvunaltkasllltllurt.'I'iri
yhtli hyvin virstuun tulcc ty(intLrhrLrisissa r.'alttcissl pclluvan lihtullu.'l ui
rniksci kilkkohclla vustu ltnisslitvissli
housuissaarr .iu vulkoisissl liltcrcisslilin. Harrcllt kuikkinccn ttrkcr lt clti-

ha.jul laan

rrry ks i li.

scc byloklatia. kirjoitcttu tai kirjoit-

.:i

niillc lryr linsli hlrutuus.jolll on iklili 1,li 1'trolislrtlur
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HaLrclat .iu niirlcn nrLristonrcrkit ovut
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Iortpiha. Mie lcssii hliivlihtiiii nl()tsulaissyntyisen arnclikkuluiscn rtrntiiIi.jan Curl Sartrlbulgirr luno rniclrcstii.
.joka rtkcnsi niin korkcaa uituil. cttii
r7

"sen yli piilisivät vain sade, huominen

ja kuolema".
pakorrotnaiuetr turve
kysyii: mitii pahaa trissii on. Ei mitiiiin. Se on uskottava vastaus. Hautlusnlaat ()vlt rauhlul kltrtltrtoitl.
Mutta nritai me nykyiset oler.nrre
tehneet, ettii meidåit haudataan tun-

teettomiin riveihin. ettii n-ruistokivet
ovat betonipalkilla kr"rivuntassa kuin
vanhan ajan pyykit. ettii nreidiin kr-roltur.llrlne hautausmaan byrokraatit sa-

novat tai kir joittavat pr-rnakyniillii
hautausmuistomerkin pystyttiimisluonnokseen, -jos se on paksr"rrnpi
kuin l5 senttiii: Huol.n. l-5 senttiii ei
saa ylitt:ili. Miksi niiin. nikseiviir
hautarrme ole. .jos .liilkeen jlilineet
tahtovat. niinkr-rin r.ne itse olern-

ja yhteiskunnan

lesta niiden jäiidessii kiiytöstii. Tuhkautus on vain yksi syy. E,nenevri on
halukkuus tulla haudatuksi anonyyminä, nirnettömiinri yhteisölliseen

kukkaloisto ei
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haudoi lla kliydåilin lomamatkoi lla. jos

silloinkaan.

Pelkliiin kysyä. onko suotnalainen
har"rtar,rstoirni pysiihtynyt niliden kysymysten edessii. On kyIlii yr.r.rmiirretty hautausten .ja hautausrraan hoidrtlr

rationalisointi .ja kasvavien kustannusten on-gelmat. Onko varauduttr-r
tulevaan. Onko virstaus pelottava:
nruistclrrerkit.

n'raiden on-qelmat ovat tiiniiiin esikuvillluursslnlnlc Ruotsissu -jo toiset
kuin meillii. Hiitriiintyneenli kiryoitetaan kar-rniiden hautausmaiden puo-

Su,s

kasvava rnobiliteetti

suorat betonipalkit ja

kaupunkien hautausmaille tuhkauurnat. Hautojen kokrl rnuuttr"ru. hautaus-

e.s.sii

Iturrlrrtr.stttuurt r'1il i I l1i. Kttt'u

kiiyviit yksiin lisiilintyviin nruistolehtoihin hautaanishalukkuuden kanssa.
Haudat eiviit siilry muuttajien mukana. Muuttaja etiiiintyy helpolla entisestii kotitienoostaan. Kotiseudun

kastaneet eri lai sr"rutta.

Hautaustavat ovat lnuuttLtntassa.
Muutrls orr ftrju. KIentat0l'irlt ttrtlvlrl

ieI

t' rt

Aikanrme nopeat muutot paikkakunnalta toiselle työpaikan mukana

rre olleet eliimiissiimme: erilaisia- ra-

r.r.ruistolehtoor.r. .jossa

K

halusta

r.naksaa tai itse hoitaa hautaa.

Heriii liiltes

r.riir.r

ole riippuvainen orraisten

litr"rskaiset

Ruotsalaisessa keskustelussa on
osittain olosuhteiden pakosta ohitettu
hautauksen teknologia ja liioiteltLr ra-

tiorltlisointi. Jos. kuten lulvistuu. pyt'kirrykset uuteen meilliikin voirnistuvat. on edessii har.rtaustoir.nen fllositfisten aspektien uudelleen arviointi.
Haudalla on suuri psykologinen arvovaraus. Har.rdat ovat varsinkin ensimn.rtiisen vuoden ajan ornaisille luonte-

va paikka jatkaa dialogia edesrnenrteen kanssir. Se on tåirkeliii surutyössii. Voivatko muistolehto. haudan ni-
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niiiin. .jos tirsa-arvo on ainut tavoite.

Hautausr.naan ilme siiilyy vain. .jos
niiden .loilla on siihen talouclelliset
1

tlahdollisur-rdet.ja halu. annetaan siiii-

dellysti lakentaa hautausruaiclen tulevaisuutta. Tulevaisuus ei olc ntuislornerkit betoniolsille. ei pyrkiuryksissii tasa-arvoistaa siellri ntissl[ se orr
turhaa -ja synnyttliii kielteisiii asenteita koko hautaustointu (kirkkoa) kohtaan. ei siellli, nrissii hautar"rsbylokraattien kiellot .ia liika rationalisointi
estiiviit kuvanteki.jriitai. ennen ntuutu
kLr vanvei stil j i ii .j a arkki tehtej ii osal I i stuurastil yhteiskunnan viirneisen koh-
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tililnrispistecn cslccttisc('rr strurrrritteIuutr, ei siellli nrissii kivisaha.ja hiorrtalaitteet ovat Iaskr"rkoneen ohella ainoat viilineet hautausnraitrr rakennettaessa. Meillii on riittaivrit niiyt(it hautar-rsmaille kivisahalla luoclusta ilmeestii, niiden pitriisi fiittaiai.
Tr"rlevan hautausnraal la kiivi.jiin si l-

s

Ilissii

i

sr-rkutr.lolvenrr.ne

luonrat beto-

niorret saavat tuonrionsa, he, tulevat.
saavat hiivetii tiitii sukupolvea. nteitli.
isiii2in ja iiitejlilin.
Hautar-rsrlai lla rne yksi l0inri.ja hautausrnaita yllaipitiivien yhteistijen .jiiseninii luornnre suor.nalaista kulttr-ru-

p'
,,.,

Lr.

ria. kirioitamnre

har"rtalaitteiclen,

rnuistonrerkkien. istutusten ja valitun

hoitotavan avulla hyvin niikyviillii
alueella suonralaisen estetiikan historiaa, onraa historiaaurr.ne. Kuolenta
on eliimiin IuclnnolIir.ren. ma-jesteeti llinen rlrutta rakastettava piiiite. Uhraus hautauskulttuurin hyviiksi on ve-

mettömyys ja hautapaikan korostunut

yksilöllisyys auttaa surevaa, voiko

nimettömyys. Kummassakin tapauksessa tärkeintä on ymmärtää ja vähi-

dialogi jatkua yhteisellä nimettömällä
haudalla. Joillekin edesmenneen nimi

tellen hyväksyä kuoleman lopulli-

lopullisesti kiveen kirjoitettuna on

Suomalaisen hautausmaan ihne ei
tulevaisuudessa ole sama kuin tä-

tuskallinen kokemus. Toiselle sitä on

SUUS.

lanmaksua elilniille, sen tulisi olla
innostava tehtaivä. kunkin kohdalla
ajal laan ainutkertainen.

Myönntin ylpeänä minuuteni. erilaisuuteni. Betoniorrelle kuoltuani'l
Ei, en halua. Kävisikö tämä testamentista.

Ulla Ylinen

Syyrmietteitu
Syksy ankaralla kädellänsä puita ravistaa,
lehdet keltaiseksi maalaa nurmikoita.
Pieni lintu yksin oksallansa vielä kujertaa,
kerraten näin menneen kesän muisteloita.
Eihän surra, lintu pieni,
samanlainen on lnun tieni,
yksin laulelen, en löydä kuulijoita.

Jctttattza[ttn

lou[u
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Tumman pilvipeiton alla kuljen rantaan hiljaiseen,
ruskan väriloisto hehkuu kunnahilla.
Talven odotuksen aistia voi loiskehessa veen,
tuulen kainalossa lentää niittyvilla.

Aina ympärilläåin huomaa
kauneutta Luojan luomaa, istun mietteissäni rantalaiturilla.
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Itil-Satakr-rnnassa. viiclen eli alueen
Kiikan. Vanrr.nalan. Punkalaitr-rnten.
HLrittisten .ya Keikylln ra.ja-alLreiclen

vaiheilla on laa.la vireit paikkakr,rnta.

Illo. Ky[in lripi viltaava lllonjoki vie
vetensii Kokemlien jokecn.
Aikoinaan ei tiille alr,reelle ollLrt

maantietri. Silkrin oli kul.jettava lalkaisin. hiihtiien tai hevosella. Vuonrra
l8(r7 rakennettiin Illort nraantie. Katovr.rosien aikana siltavoLrti Gr(inloos

toinri tien valvo.lana. Tietyi)rtriehillemaksettiin palkka vil jassa.
Itl(X)-lLrvun loppLrpuolella

oli

ha-

vaittavissa nronia uuclistuksia eli
aloilla. Öllylanrppu vaihtui srihk(jihin. prirevalo vaihtui iil jyIanrppuihin.
Muatalorrs koki lruorrrattuvill lnuutoksia.

VlrnhlnralIirrerr puuilulll lll-lutlui
tehtaalaiseksi rauta-ar-rraksi. viljan
viskaarrrirren suoritettiirr errrren liihessii iiyskiirillii. mutta sen tilalle tr"rli
kiisi nkien'ettiivii koneviskuri. Maataloudessa aikoinaatr silput tehtiin petkeleellli kunnes vuosisadan lopr"rlla
saatiin silppukone. Kauniston tilalle
hankittiin vuonna 1i393 kyliin ensirrmiiinen niittokone .ja sanralle tilalle
rakennettiin vesivoimalIa klivvli nrei-

-+0

jeri. Myös samal.l kosken rannalle ra-

kennettiin nrylly .;a sirkkelisaha.
Vuonna 1t399 perusti Alkion ilatteiden innoittarnarra paikkakunnalla
asuva alir-rpseeri Oskali Vesanen Illon

Nuorisoseuran. Valistr,rsta haluttiin
niin lapsille kr"rin aikuisillekin. Kiertokoulujen sijaan saatiin paikkakLrn-

nalle orra kansakor-rlu. Kansakoulu
aloitti toimintansil 1902. 2l vuotta
ehti kiertokoulu toimia kyliissii .ya
opetta ja siirtyi Ltuteen kouluun.
Vtrouna 1906 lvaltiin postit()itnist()

Viikarin nririatalossa. E,nsinlnliinen
puimakone hankittiin KaLrnistolle

l899.ia tltktori 1924. kylrin pLrhclinkesktrs l9 I 3 .ia siihkij saatiin l()21
Vut'rnna 1904 kulki ilkrlaisten ihmeeksi ensirnrnliinen auto Illon
nraantietii r,rr-ial ai sen I u ut nantti FurLrh.jelrrirr oh.jaamana. VLronna I904 otti
.

II

krr.r Osr.rusnrei.jeri ensi nr nriii

se

n ker-

lan maitoa virstaan ntaiclonliihcttiijiltii. Trillai hetkellii lllon ky[iri katseleva
vieras voi tocleta kaLrniin kyliiyhtcisön.
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Aarne Mustanoja

NIuo^stumuuttujut
Valsinkin tiinlin

v

uosisurlarr aIussa.
oli Suontestu

aina l0-luvulle saakka.

nruullo Aurelikkault ntelko vilkasta.
liihtlettiin llinneIlc kultaa vuolernaan.
.loitakin tlirnli leissLr orrnisti. kun taas
toisia .joutui ltalaanraau konsLrlikyydillli kotinrlahansa. Niiistai siirtolaisistu or.t tehty ti lasto.ja .ja t Lrtki ntuksia.
Viirnc vuosisaclarr loppupuolella.
Karjalassa Rriislillin pitiiiiissii synty-

nyt Juho Rasilainerr oli

uikoinaan

nruuttanut Arnelikkaan. .jossa .io silloin pal.jon niuailntaa kiertlinecnii .ja
niihneenli nuolukaiscnu avioitui Poh.jannraalla nruuttancen tytiin kanssa
Tulnrokkaana.j a ylitteI ililinii ltriche-

oli ottltislttlttrt ltliliserttililr ltrIouclcllisesti nrelko hyvitlin ulkuun.
vaikku rnitrilin perint(iraho.jl ei sysliyksen anta.iana ollLrtkaan. Hiin
orttisti Foltlirr .il autokoljlurnrort..jossa töitli riitti toisinaarr yiitli lliivilli.
Juhon sanastossa kaikki ar-rtol olivat
Foorte.ja. Mutta sitten 30-luvLrn taittccssa tuli lrinnellckin ne vaikeat ltLrla-a.jat .1a ty0lttinryys. JLrl.rort verstaskin alkoi ottaa "pakkia". Tiill(jirr Venlijliltli alcttiin tehclli voirrrakasta prortli .ltllto

l)lrgilr)(luu. rrrile rr hciIIii orr l'tritrtlorrlrs-

ti t(titii .ja |uokua. lryvrit

palkat .ja
asLurnot. sckli ntikli tlirkcintli. r'ajatorr

tlitli oli liedotettLr kLrLrlu. teki .l Lrhoki rt ratkaisLrrr-

vapaLrs. KLrn
kaLrsilol

kLr

I

sa. nryi korjaauronsa. Folclinsa .ja
nrelkein kaiken rnuunkitr ontaisuu-

hellaan. sen parelnlnin kuin lukottonraart yhteisecn ruokatavnlakaappiinkaan eivlit Lruclet siirtoluiset talttonect

vaikka kLrinka pal.jon. ntuttl sillli ci
ellinyt. LoLrhostiiihin tottuntattonllllc

t()ttr-ur. Kun

kiclitltittt ei lrirtr Piisirrrnut. kiehahtikin kcitoksen si.jasta
l.olr.iirlltirtert luorrrrc .iir Plristirrllurrntr
pliiilihti hcllan vastaltuolella kcittcle -

Itort.tntaa.

\ lin r))uiltuskiln PlilihiiD.

Suonralaisten vullattuu -1 I syksi'Illi
nlirnli r t'Isliliirsuluce l. kiurtrri Prrrn trr'rnei.jassu taistcllLrt Rusilaiscn l.roikl
lrihel[i Mrikikylriri. 'friailtai .luho ruu-

Palkkakin Juholla

oli

sieclettiivri.

koska siirtolaisilla oli onta kuLrppa.
johon paikallisilla "nrusikoilla" ei ollut nritiiiin asiaa.

Juholle kiviponrn kliyttii

oli koi ua

nriin liiysi .ja sLrri poikuansu katkcrasti. Jossakirr vaiheessa Ilasilaisct olivut
1-llilisscct nr u r-ltl ar.nruur Ti lrotr

i

t

saan

c Ii

kli Miikikyliiilt. .jossa .lulro. r'likka
olikin ikrirnics. toinritteli paiklllispririllik(;lle klikcnlaisia uskalcitu.

Kevlittalvellu 1937 eniiinli pakkasyiinri lyittiin kovalla rynrinrillii
ovecn .ia kiiskettiin kiirccsti pakata
kanrppeet liiht(jli varten. Hetken 1tcriislii ajoikin kuornta-auto rapun

Tiillaincn oli Ilasilaisen turinu..ionkir

etecn.ja niin alkoi kiristyviissli pakkasessa nratka avonaisella rLrton lavalla.
piiiittyaikseen vasta Llseanlnan saclan

"Kyllli rnic kerlan viclii rriccn Kuliir

kil,rrnetlirr pliii:sli ltii-Kll'ilrllrssl Äiirris.jlirverr t'unrlrIIlr. Soksurt rrurlrrroliIoLrhoksella. Asuntona oli hatara Iautaparakki..jonka nlu'kat pysyiviit paksLrssa.jlilissii. vaikka huoneessa ol I Lrtta

hiirt ruinLrllc nronccn kertirrul Mlikikl'liissli kliyclesslini kcltoiIi.
.luttLrnsu Juho lopctti .joka kclta:

latn .ja Rliislillistli cn ilurn kohtir liihekklin takaisin." Tlillaisellc lcisstrllc
hlirtt'rt vertilriisrttielirtt'rr rlriltrtrrrslr r'i
Iuvar.tr.tr.rt koskaan lrihtcii. KLrn -J-l .juhanuukscn.jiilkeen r etliyrlyi ntntc Mlikikyllin .la Tihonitsarr nlicn kautlu.

risaa peItikanrinaa liintntittikin .jatkLrvusti. Tytlir sairastui kcuhkokuunteeseen.ja kLroli lyhyessli ajassa. Jokake-

poikkesin Ilasilaiscn asurtnollu.ja triin
oli JLrho vainroineerr .ju Antclikan
kilstuinccn plilissyt llihtcntilirr klLrln

viiinerr keIirikko. Vlsnasenlan.ja Pctloskoin vlilisellii ticllit tuli sinli keviiiinii tavallista aikaisernnrin. katkaisten

kaipauuraarrsa Karjallurn. Itliislillilin

liikenteen tykkliniilin. Kelirikon
rauksena tienvalsikylistri loppui

seLr-

rLro-

klr. .jotert Sokstrssirkirr \) (itiin l)cllul.
Kyliikaupan vattstossa oli viinau

hiin tuskin

sotiLtointicrr llluututtul

koskltan llilisi. urLrtta jtinkLrrr Suotrrctr
setrlaktrrrnarr siurtatussa ntLrlllrssa on
tlirnlinkin. pal.jon kiirsinccn .ja kokcncen paliskurrnan viinrcinen leltosi.jl.

lcttsrt. t:rirtIt'itlr lukrrrrrrrr(tlln]ilttll. .i()t

ka hlin plkkusi kortriaan Antcrikan
kilstLrun. .joka hlincllii oli sorlan aikunukin. Rahal kun oli. niin osti Julto
"tiketit" r'ainrollec'n. itscllecn sc-kli
kahclclle lapselleen tyt(ille .ja po.jallc
llrirlrirrt..iokl lrilrti Pietlrriirr.
Pitkiiiin kestlincellii rriatkalla laiva
pysrihtyi rcclille Hc'lsingirr eclustalll
Ktuununvuorcn sellillli. SLrurnalaiset
Inat ku sta j at o lett

i

vat pliliserrlinsli kiiy

-

ntllln kotinlran kanraralla .ja Helsingissli. urr,rtta laiva.jatkoikin lnatkaansa kohti Pietalia. Tailll[i tuli.joilta heti
sutiunassa otettiin llihes kaikki Artre-

I

,l

&

rikan valur-rtta pois .ja annettiin lappu

'b

#

kouraan. .iossa ilntoitettiin. ettli lahat
ovat lainassa Vcnlijiin valtiolla. Niiitii
rahoja Juho ei koskaan nlihnyt.
Jul'ro pcrheineen vietiin Moskovan

eteliipuolelle. konekoljaantollc t(jihin. Asuntona oli yksi hLrone.ja yhteinerr kr'ittiii verlilliiscn rrriltuPrrrrrr nrrrkaan .jopa ylellinen. nrLrttu siihen pitklillri kriytriviillri olleesccn yhteiseen
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Pauli Koivula

Tyru uun P ahun Oluuin kirlcon
p uenulcut on entist umisty ö

- meille uslcottu kunniutehtuu u
Viirleisten tutkimusten (tohtrtri
Markus Hiekkanen ) l.nukaan Tyrviiiin

Pyhiin Olavin kirkko ort rakennettu

1400-lr-rvun lopulla tai l-500-luvun
alussa. Kirkko palveli vr,roteen l8-5-5
Tyrväiin seurakunnan pääkirkkona.

Tunnetun kirkonrakentajan Antti

kartoituksen ja tytt- ja korjaLrsselityksen. Närnii valn'ristuivat vuonna 1993.

Kirkkoneuvosto on päiittlinyt, että
nyt tehtiivä paanukaton entistämistyö
toteutetaan paanujen valrnistuksen ja
itse kattamistyiin osalta päiisääntitisesti talkootyönii. Kysymyksessä on

kirkon paikka suomalaisessa kansal-

työmäärä, joka vastaa noin kyrnmentä
miestyövuotta. Tuhansia talkootunteja onkin jo tehty. Merkittävä osa paanujen vahnistukseen tarvittavista haapatukeista saatiin lahjoituksina. Tukit
on sahattu lankuiksi, lankut on pätkitty ja pätkistä on konetyönä valmistettu paanuaihiot. Tämän jälkeen tehtii-

lismaisemassa.
Tyrvään nykyisen päiikirkon rakentamisen jälkeen Pyhän Olavin kirkko

nyt parhaassa vauhdissaan. Paanut
veistetään joka puolelta käsityönä

Piimäsen haapapaanuista rakentama
katto on suojannut kirkkoa 1700-luvun puolivälistä asti. Tämä paanukatto on tällä hetkellä vanhin suomalaisten kirkkojen paanukatto. Erityistä
arvoa iän lisäksi sille antaa poikkeuksellisen kaunis kuviointi ja tietysti

hiljeni pitkiiksi aikaa. Vasta rämän
vuosisadan loppupuoliskolla kirkko
on alkanut uudelleen eläti.
Museoviraston aloitteesta syntyi
1990-luvun ulussa ujatus uusiir paanukatteesta se. rnikii on uusittava eli
etelälape, asehuone, sakaristo

ja

ete-

liiinen tuloportti. Pohjoislape on yhri
edelleen pääosin kunnossa, vain puhdistusta ja tervausta vailla. Museovirasto teetti rakennuskonservaattori
Olli Cavdnilla kirkon paanukatteiden

.jlr puurakerrteiden krurto- .jir vuulioJ2

vä paanujen pinnan veisto on juuri

kirveillä. Joku varmasti kysyy: "Miksi tämä tehdään k:isiryönä ja miksi
paanut veistetiiän ympllri?" Virstaus
on yksinkertaisesti se, että 1700-lu-

vulla työ tehtiin juuri näin ja, kun

paanut tällii tavoin veistetään niille
tulee runsaasti lisiiii elinvuosia. Ne

piirjäilvät paremmin ajan hammasta
vastaan. Meille on annettu ainutlaatuinen tilaisuus siiilyttää ja siirtiiä rämil rakentaurisen perintö tuleville su-

kupolville, jotka ehkli 200-300 vLroden kulr-rttua rniettiviit santan katon

entisöintili.

Ennen katolle ascntantista .jokaiseen paanllurl porataalt naulausrcikii

ja paanut

tervataan kastantalla kr-rumaau tervaan. Kaikenkaikkiaan paanuja tarvitaan yhteensii n. l5 000 kpl.
PlLarru.jen Iisliksi kuttarrrisccn turvitaan paanu.jen alle tulevat tuohet .ja

paanu.jen kiinnittiimiseen takonaulojer. Päiiosa tarvittavista tuohista .ja
nauloista on .jo valmiina. Ne saatiin
Tyrvään kirkon paanukatosta. .ioka
purettiin sar.nalla, kun kirkkoon tchtiin kuparikatto. Nämri rnateriaalit
tullaan nryös tarkistrrrraan ja kunnostamaan kuluvan talvikauden aikana ja
tarvi ttaessa val rni stetaan I i siiii naLr lo.j a

ja hankitaan (kiskotaan) lisriii tuohia
niin, ettii itse kattarr.ristyö voi alkaa

toukokuun alussa vuorrna 1997. Tavoitteena on. ettai katto on valntis elokuun 1997 loppuun ntennessli. Tal-

kootyön rahallinen arvo on noin 2,5
mil.j. mk. Tiinriin lisiiksi kertyy sclviri

rahalla naksettavia kustannuksia
troin I ntilj. rnk. Museovirastolta.

kirkkohallitukselta.ja E,U: lta on tukea
saatu hankkeelle tiihiin rlennessii yl.rteensii 460 000 ntk .ja tavoite on. cttii
tiimii tukiosuus kasvaisi n. 600 (XX)
rnarkkaan.
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kuup..jolt. Putrvo Salli, Petttti Lulttittett
( tu I kki )
.ju Tultio Vu ittio ( ntestu ri ).

t ki rkt lt ru ke tr tt rt.rl t ti nt i ktr ttt :
u

vts. Tupio Vuitrio, Mui.jtr Vtroratto.ju,
Ostno O.jutt.riru. Juukkt F.r.jo, Eskt
Hrutyi.sto, Kulle Srtotrpiiii, Puu li
Kr t i t' rt I u. .l r t ltu t rrtu P i t kii k t.r ki.

Ilman niiin n-rerkittäviiti talkootyöpanosta .ja taloudellista tukea seurakuntayhtymiilliintme ei olisi mahdollisuutta ainakaan nykyisessii aikataulussa hanketta toteuttaa.
Museovirastor.r lakennushistorian
osasto on hyvin aktiivisesti rnukana
hankkeessa. Viraston edustajat ovat
r.r.rr.n. rnukana lakennustoirlikunnan
työskentelyssii. Heidlin asiantunte-

tttuksertsu ort Irlrrkkeerr tlnnistunriserr
kannalta ensiarvoisen tiirkeii. Lisliksi
asianturrtijana on tarvittaessa kiiytettlivissiir.nr.ne valtakunnallisesti tult-

lillstettll tiirliin a.jan paanukatto.jen rakenta.ja Erkki Hiipakka. Hiin toinri

Vtrttrtlrllrrt rlpislorr

pluurtrrrveislo-

kurssin kouluttajana. Kr"rrssilla koulutettiin l-5 veistolyhrtriinvetli jiili

()pil\turturlrl rrteitli rurritlr puunujerr
vei stiinri sessii.

Tiinrii Tyrviiiin Pyhiin OIavin kirkon katon entistiinristyij on meille tiirniin a j an i hrni si I le tehtiiviiksi ålllltettu

.jir uskottu. Hankkeen t()teuttallistu

johtaa yhteisen

kirkkoneuvoston

asettama rakennustoiurikunta, .jonka

puheenjohtajana toir.nii kirkkoherra

Osmo Ojansivu. Työnjohta.jaksi paa-

nujen valnristuksesta aina kattalnistyön loppuun asti on palkattu n-roniÅct :tcttnct[cttz !c. u[u

t
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taiton'ries Tapio Vainio. Edellii jo totesin, ettii talkootyötunte.ja on .io kertyr.ryt tuhansia. Tiistii kiitokset kaikille. jotka .jo ovat niiihin talkoisiir.nme
osallistuneet ia sarralla kiitokset kaikille. jotka tiiluin nrerrrressli ovat
hankkeemme toteuttan'rista lahjoituk-

hiin yhteiseen ponnistuksenrnre. ?rrjolla on rronenlaisia tehtiiviii (paatrujen valmistr"lstil, muuta rlateriaalien
klisittelyli, paanu.jen naulaantista,

sirr yrn. tuvoin tukerreet.

luoka- ym. hr-roltoa.jne.).

Samalla, kun toivotan rauhallista.ja

siunlttua.jor"rlun aikaa kaikille Sastanralan Joulun lukijoille. kutsun Teic[it
tuonraan onran talkoopanoksenne tli-

arnrraljoen tieltii haarautuu Pit-

kiijärvelle rrenevii sivutie. Tämlirr tienhaalan

plikka on entis-

tä Evon kyliin Törmän talon aluetta,

ja kun sitii tietä Pitklijärvelle piiin
mennäiin, niin kuljetaan kaikkien
Evon kylän vanhojen kantatalden
metsäsarkden poikki. Törmän talorr
nlelsi.isuran jälkeen seuraaval l()islen

talojen sarat: Paavola, Junnila, Nikkilii, Keikko, Heikkilä, Ollila, Rahkila,
Riiska, Mustala, Luukola, Jaakkola ja
Kutti. kolmetoista metsäsarkaa kaikkiaan. Metsätaipaleella Hzrssissa, våihän ennen Isoa-Kuovasta, on kylän
raja, johon Evon kylän alue päättyy,
ja josta alkaa Kaltsilan kylän alue.

Junnilan kanssa, jonka liiton tuloksena talo liitettiin Junnilaan."
Tiissä Arvo Harjunmaan ki{oituksessa tulee esille eräs toinenkin Evon
kyliiåt koskettava asia. Riisikan talon
eräs er.näntåi oli ollut Maria Heikinty-

eli Blomster, s. 16.3.
1784. Sen enempiiä ei kerrota Maria
Heikintyttiiren alkuperiistä, mutta siinä on selviisti kysymyksessä Sianojan
tär' Sianda

vanha sukutorppa Evon kylän perämailla.
aavolan talon joitain asioita minulla on tilaisuus nähdä eräistä
vanhoista asiapapereista. Kotitaloni on entistä Paavolan metsäsar-

Evon kylän varsinainen kes-

mutta kylän perämetsät
ulottuvat Sammaljoen lie-

tistä rnetslisarkaa on nrainittu rnyös
Junnilan saraksi, ja joku on saattanut
luullakin sitä alkuperäiseksi Junnilan
saraksi. Jaakkolan talon kohdalla on
tapahtunut niin, että sinne on jossain
vaiheessa tullut isäntä saman kylän
Ollilan talosta, ja pitänyt Jaakkolassakin ollessaan vanhan sukunimensri, ja
niin oli tullut Jaakkolaan Ollila-nirninen suku. Tämä on toisinaan aiheuttanut sellaista sekaannusta ja våiärinkäsitystä, että on Jaakkolan taloa pi-

detty Ollilan talona .ja rnetsäsarkaa
Ollilan sarkana. Paavolan taloon on
rnyös jossain vaiheessa siirtynyt suku
saman kylän Keikkon talosta. Mutta
Paavolan metsäsarka ei silloin enää
ole ollut Paavolan yhteydessä. Paavolan metsäsarkaa on kansan keskuudessa mainittu Maapohjan, tai "Pakkaliinin" metsäsaraksi.
Riiskan, eli Riisikan talon liittaminen Junnilan taloon, on rnainittuna
myös v. 1984 Tyrvään Sanomissa olleessa Arvo Harj unmaan kirj oitukses-

.

Paavolassa hallinneet. Ville-isäntä on

kirjoittanut nimensä allekirjoitukseen, mutta Alma-emäntä on tehnyt

vain puumerkin. Todistajina ovat ol-

"ki{oitti

Lantee.
lukee:

alla

sama". Taave Junnila oli sa-

Kristiina Uusi-Erkkilä olivat
8. 1923 tehdyllil kauppakiqal-

la ostaneet sen Osakeyhtiö Maapohjalta, ja että se oli lohkaistu Maapohja-nirnisestii tilasta. Mukar.ra olevasta
maarekisteriotteesta voidaan todeta,
että Maapohja-niminen tila oli lohkaistu Paavolan tilastar,
pohja

oli

ja ettii Maa-

käsittänyt 0,1141 mantaa-

lia.

\

/ille ja Alrna Plavolarr kuoleI / rnan ililkeerr oli Plrlvolaan trrlV lut uusia isrintiri. ja osllle rilaa

tämmöinen Maapohja. Kansan keskuudessa on kerrottu toisinaan Maapohjan rnetsästä, ja toisinaan "Pakkaliinin" metsästä. Minii olen kuvitellut.
mutta varmaa tietoa ei minulla ole, et-

hän oli aikoinaan tunnettu yhteiskunnallinen vaikuttaja ja valistunut mies,
hän osasi kauppakirjankin kirjoittaa.

takana on ollut sellainen Packaler.r-su-

Mukana olevissa muissa asiapapereissa on vähäisiä tietoja Paavolan ta-

historiassa. Suku

losta

ja sen isäntäväestä. Ville Paavo-

lan nimi oli täydellisesti Heikki Ville

Villenpoika Paavola, mutta Ville oli
ollut puhuttelunimi, koska hän itse allekirjoitukseenkin oli sillä tavalla kirjoittanut. Ville Paavola oli vihitty
avioliittoon 3. 10. 188-5 Alma Johanna Heikintyttären kanssa. Ville Paavola oli ostanut 5l12 manttaalin suu-

ruisen Paavolan perintötalon 15.3.
1885 tehdyllä kauppakirjalla. Mutra
v. 1895 tehdyn lohkomisen johdosta
oli talo pienentynyt niin paljon, että
se sen jälkeen käsitti vain l/3, eli

rotaan myös seuraavista sukupolvista, jossa yhteydessä on maininta:

kus vuosia sitten merkinnyt
hautakivestä muistiin edellä

1856,

mainittujen Paavolan ihmisten henkilötiedot. Hautakivessei on isännän ni-

44

Tähän perinniin jakoon liittyvissä asiakirjoissu ntairrilaan perittliviin lnalln
alkuperästä, ettii aviopuolisot Malakias.ia Anna

tåi tämmöisen Maapohja-osakeyhtiön

0,3333 manttaalia.
äiden tietojen lisäksi olen jos-

avioitui Juho Vihtori Kristianinpoika

kuolenrarr

rnan kylän Junnilan talon isäntä, ja

sa "Lavialaiset isäntinä Tyrväässä".
Kirjoituksessa kerrotaan, miten I 700luvulla oli mm. Riisikan taloon tullut
avioliiton kautta isäntä Laviasta. Ker-

"Maria Vilhelmiina, s. 30. 9.

Malakias Uusi-Erkkiliin

jiilkeen oli talo perinnönjaossa.jaettu.
Uusi-Erkkilä oli myiis entistii Paavolan talon aluetta, entinen torppa. pe-

18.

kilä, myöhemmältä nimeltään Uotila,
oli sen ostanut itsenäiseksi tilaksi.
Kauppakirja, jolla tämä osto oli tapahtunut, on päivätty 19. 8. l9l I
Myyjinä ovat olleet Ville Paavola, ja
hänen vaimonsa Alma Paavola. Sen
nirniset ihmiset ovat siihen aikaan

ja Herman

1859. .ja hlin

rustettu I 880-luvulla.

kaa, josta isoisäni Vihtori Uusi-Erk-

leet Taave Junnila

l.

siitä rr-rinulla ei ole tietoa.
Kaksikymmentii vuotta edellli kerrotun rnaakaupan .jiilkeerr, v. 193 l.
isoisäni oli saanut perintömaata kotitalostaan, Uudesta-Erkkiliistli. Isiinsii.

Hannu Mäkinen

Taave Junnilan nimen

"Heikki Vil-

kuoli 2. 2. lL)14. Alrla Johanna oli
syntynyt 18. ll. 18.59, .ja hiin kuoli
22.3. 19 16. He rlolemrnat kr"rolivat
nuorina. Oliko heilki lintaperillisiii.

Euonkyluste

peille asti. Kaikkia edellä rnaininuja taloja ei enää nykyisin ole
olemassa, niistä on toisia hävinnyt.
Mahdollisesti niitä on aikojen kuluessa myös siirretty toisille tonteille.
taloon on yhdistetty Riisf unnilan
I kan ja Luukolan talot. Riiskrn. eli
rf Riisikan talo on liittynyt Junnilaan avioliiton kautta viime vuosisadalla, Luukola on oston kautta liitetty
tällä vuosisadalla. Riiskan talon en-

rltLlotoon

helm oli syntynyt 7.

Vanhoja asioita

kuspaikka ei kuitenkaan siel-

lä päin sijaitse, kylä on
Rautaveden rannassa,

rri kirjoitettu

helm", r.uutta santoista ihmisistii siinii
on silti kysymys oltava. Heikki Vil-

ku, josta kerlotaan Väinö Selanderin

kirjoittamassa Karkun latsutilojen
or.r alkuaan liihtöisin
Pakkalan ratsutilalta Suoniemeltri, .ja
suku on omistanut mm. Karkussa en-

tisen Nohkuan ratsutilan Ylinen-nirnisen osan. Puhekielessii sllnotaan
"Pakkaliini".
Maapohjan metsäksi on r.nainittu
rnyös entistii Laukulan kylän Mattilan

ci luinulla sen asian vahvistukseksi mitåiain
asiakirjatietoa ole. Mutta uroler.npien
Maapohjan metsien kävi niin, että valtio pakkolunasti ne sodan jiilkeen, kun
tarvittiin maata siirtoväelle ja rintamarniehille. Niitä kZiytettiin sitten osittain siihen tarkoitukseen. .ja osittuirr
vaihtomaiksi muualta lunastettaviin.
Paavolan talo on kuitenkin vielii tiinäkin päivänä olemassa. Se seisoo
Rautaveden rannassa, kuitenkin entisillä manttaaleillaan kutistuneena.
talon perämetsiisarkaa. mutta
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Urpo Vuorenoja

Vammalan vanhan musiikin päivät 1996

Sastumulu Gregoriuno
Vtttttttulussu ei suclektntt huitcttutttt tututelntuu, kutt heiutiktuu
I op u I I u s i i r rytt i i rt aj u s.s u tuuks e pii i tt ke ski u i ku i se r t nt u s i i k i n
.j
g regrtriuuni seu ki rkkoluul utt kuuteen. U peusti soit,ul Susturrtuluu
kirktsstt rtiirt kotirrtuistert esiittttjiett Celu,s troster, Lunren vulo.iu
Bttttuliu -t'lth'eittett esitykset kuirt Kulifonticut t'li14tistort 1tru4f'e.ssorin
Pu u I H i I I i e r i rt .j u lru rp ltutu ite i I ij u Art cl rew Luw' ren t' e - K i tt g i t r
trubutluuriluulut. YIi tultut kuulijuu ihustui ju ertis heistii kut,uu
kokentuuusu uiiiu.
u

"Gregortunuu!
Maalattia, kosteahkot penkit ja korkealla kaarevan puukaton tasolla taivas. Juuri sellainen taivas kuin kuvittelen Marialla nyt olevan. LLutren valo esittriii renessanssir.r ajan kauneir.umat Marialle siivelletyt tunteet. Sr.rljen silntini. Tlissli paikassa haluan olla. mutta todellakin toisessa a.jassa.
Jonkun

ajan ehdoi I Iakin.
Koettuani Sastamalan vanhan kirr.r'rr-run

kon akr-rstiikarr ja sen pelkistetyt keskilrikuiset elerrrerrtit uitoirrl.jlr luuuttunrattornina. vuosisatoja uhntartneina.
en halua palata tzihiin piiivliiin ja sen
arvoihin. Halr,ran sukeltaa r,rudelleen.

[]uttul.ju
.st t

it itry lr I .t'e
a.s i itt/ t'i

.to l i.s l itt tttt tt

t\rtttu-Kri,stiitttr
Kuultlxtlu.
Rtrltul.jtttt
kLrtrIItrtrtr ttnii.s

Itcittiiktrrur

Iolttrlltt 1 997
Su,sltttttttlu

Orcgoriutrtt

-

Itt1n hItttrttt.s,ttt
Su,st

tttttttlutr

Åi r'Åo,s,r'rr.

Åct :Lctttzctl'cLrt Joul'u t gg (t

Haluan kuulla Tuornas Canteburylåiisen ja Pyhiin Svitunuksen tarinat latinaksi laulettuna. Myönniin kyllä, etten ymmärrii vanhasta latinasta kuin
r))ur-rlanlrul avlrirtsanltn, rrtuttlr se riittiiii. Tunnen hen-9en ja liitlin siihen

tietiirrykseni

ser.r a.jan

uskonnolIisista

ajatr-rksista -ja kirkon tavoitteista. Minusta on .iainnittaivaiii kur-rlla laulettavan ihrneistii Sastamalassa.ja ntuualla

Kokentiiertjokilaaksossa. Ihmeistii.
.jotka on huudettr"r Pyhiin Henrikin nilnen kautta. Halr.ran nukkua ja herlitli
tr-ro ihrneellinen rrusiikki sielussani.

koska tiedlin. ettii se hoitaa rrinua.

Parernmin kuin tilmiin ajan teologiat.
n-rediat .ja mafiat. En halua pul'rr-ra
niiistii muista alvoista santaan aikaan.

Tuntuu kr"rin rikkoisin .jotain .jota ei
saa koskea saastunein kiisin.
sa

Kuunneltuani Gregorianaa Karkuskesiillii 1996 en eniill usko. ettii kir-

kon tulee elliii a.jassaan a.jan

tr,rr.rlten

rnukana. Uskon. ettii kirkon tulee eliiii
kaikki aikakautensa kaikkina aikoina.
.jotta se voisi eliiii..jotta se voisi laulaa
ja hur-rtaa sielnnsa illinet. lhnteiclen aika ei ole ohi.

Kuvussa Lauri Knuutti
sekii kounis Suomen
Itewntert Kiil I i. Kuormiut
tekentinen oli kovlo työtii

lultiort kun.s.su. Suvi. jota
kciytettiin oli tiukkaa ja
s i t ke

iitti

( pctt u s av e a

).

Kttonnan purkuminen ol i
helppoct, sillii rattctissct oli
kippi, saven sai ltelposti
olas mauhctn puclotettuct.
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Hcrr.julu. Hiin osusi l^,vitt
tt'ön te lulii. .st tlti vtr.st i .\uve(t.
Itiekktu .jrt vettii. Hevzsen
voittt i tt ki

er

retti i rt

ilikruuttuu. ettti seoksestu
tttI i tu.str i,sttt .ju trtuutertkiu
soltit,tttt. H et'ott e tt ol i
ttinte lttirirt Puttu, uju.ju Ainto
Selirt. Illallu oli u.juju sekti
h evotrc tt vii stut e i tti.
li

Leo Kuuutti, riski
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oli Suintu
Ku.skirtert.

Kun liilet ol ivctt .jonkutt
uikuu kuivurteet, rt i i.stti
ruke nnett i in ti i I i hu utu,
josstr ne poltettiirt,
s i I loi n sucrt i i tt ke striv iii
j tt ltunu i s i u t i i I e.jti.
Vieressii olevuu

rukerutelmuu ei kuikki
osltltteet rukentuu. Piti
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puIuisivut tusuisett
viiri.s iks i.
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Pekka Koskinen

Hume en linn&n wtsi usem&
Kun suuren Pohjan sodan päättänyt
Uudenkaupungin rauha vuonna l72l
solmittiin. muuttui Hiimeen linnan
sotilaallinen asema ja merkitys. Siitåi
tuli jälleen puolustuksen avainkohta,
jollainen se oli ollut keskiajallakin.
Olavinlinnan oler.nasserolo ei tätä asetelmaa muuksi muuta. sillä 1700-luvun alkupuolen strategia lähti siitii,
ettii vihollinen virltaa ensin ranrrikon
.ja etenee vasta sitten sisiirnaahan.
Toiminta edellytti maa- ja merivoirnien yhteistyötil, jol laista veniiliiiset
olivat suuren Pohjan sodan aikana toteuttaneet. Edelleen on huorrattava.
ettii tuolloin katsottiin. että linnaa tai
linnoitusta ei voinut jlittäli valloitta-

rratta, koska ne rnuodostivat uhan
valloitusten rnenestykselliselle sujumiselle.
Suornen puolustusta pohdittiin Uu-

denkanpun-{in rauhan liilkeisillii ensimmiiisillä valtiopliivillä vuonnil
1723. Kenraali Axel von Liiwen esitti muistion, jossa hiin ehdotti kahden
kaksoisl

i

n

noituksen rakentantista

rannikolle. Niiistli toisen tulisi si.iaita

lliltelIri llr jlru ja oIIu ottarrtrsslr errsiltrrniiistii hyiikkiiystli vastaan. Sopiva
paikka olisi esilnerkiksi Vehkalahti.
Kauernpana ra.jasta sijaitseva linnoilr-rs tlls toirttisi keskusvlrnrstolra..iorrne keskitettiiisiin niin elintarvikkeet
kr-rin aseet, arlrnukset ja rä.jähteet.
Edelliselle erinorrainen paikka olisi
Vehkalahti ja jrilkimnriiiselle Helsin-uin seutu. Lisliksi tal'vittaisiin virlustuksia rnn. Puurlalaarr ja Saimaalle
kaleerilaivasto.

Von Löwenin sr-runnitelrlaa

oli

ta-

vallaar.r lähdetty.jo ennen

valtiopiiiviii
toteuttamaan, sillii linnoitustyöt Veh-

lrloitettu jo vuonrrir
17 22. Ky sy myksessii oli nraavalIitusten rakentanrinen. eikii ennen 1 743
solmittua Tulun rauhaa pitemmiille
piiiistykiiän. Varojen puute oli esteenii
aloitettu.jen linnoitustöiden saattar.r'tikalahdessa

selle loppur"rn.
Vuoden 1723 valtiopliivillli toi Turun valtiopiiivliedustaja. pormestari

Karl Merthen esille ajatuksen Hiirneen linnan ntuuttarniseksi tukilinnoitukseksi, jollaiseksi von Löwen
oli a.jatellut Helsinkili..ja sotusatarniur
sijoittanriseksi Turkuun. Hiinreen lin-

- Attt ntr tttrl t i tr t a ttu l.j i I i rt t t i I tr.s.t tt rr t t i t a t tttr
trtnlt'ltrr I 7.1(). ('lrtrrr,r ,,t lr Pltur ().ltrct tlt't

I.G

oli

t
1t

n

t r

1j e c I a

na sijaitsi strategisesti tärkeällä paikalla teiden risteysalueella. Tiet tosin
eivät olleet mitenkiiän hyviissii kr"rnnossa. Myöskiiän linnan kunto ei ollut hyvii. Venäliiiset olivat kul.jettaneet yrnpiiristön talonpoikaisrakennuksia linnan alueelle, joista yksi oli

nt d e [)

e.f e

t r.s i t t t

r.t W i i rk a t

r

i

t

I

Tu w u.s I a I r

L

r.s.
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si.joitettu itiikulman runcleliin. kuten
oheisesta kartasta selviiili. Von L(iwcnin varoitr-rksista hr-rolintatta siitidyt
piiiittivlit tehclii Hiirneen linnasta SLrornessa olevien .joLrkkojen place cl'ar-

lnesin

eli

tukilinnoitLrksen. Vrroja

vrlrt L(iwenirr esittlirrrien llilltt.t\tcil l()-

5ct 1ta)rtctl'tuz tlcl

LLLLL

teuttarniseen ei liiennyt eikä näin ollen ryhdytty vru'Llstamaan Puurnalaa,
rakentamaan Saimaalle kaleerilaivastoa eikii jatkettr"r Vehkalahdessa aloi-

tettuja linnoitustöitii. Liihimrniiksi
merisotasatarraksi tehtiin Tukholma.

Edellii mainittiirr yksi syy Hiineen
linnan rnr.ruttamiseen tr"rkilinnoitr"rkseksi - r'aha. Toinen syy, jota useissa

Suor.nea koskevissa puol ustussuur.rr.ri-

tehrissa 1700-luvulla korostettiin. oli
se. että Hiirr-reen linna on aina ollut
olemassa. Myös tieyhteyksiii korostettiin, vaikkakaan teiden kunto ei.
kuten edellii jo todettiin. elinttrnuinen
ollut. Valtiopiiiviipäätöksen seurauksena ryhdyttiin vuonna 1726 saattamaan linnaa uutta asemaansa vastårilvaan kuntoon. Sitii korjattiin, ja linnaan rakennettiin kolmas kerros. Samalla linnan kaksi matalaa tornia hä-

visivait nåikyvistä ja se sai nykyisen
hahmonsa. Seuratrvan vuosikymmenen alussa linnan yrnpiirille ruvettiin
rakentarmaan tenaljivallitusta LG.
Ammondtin laatiman suunnitellnan
mukaisesti.

Hämeen linnan tukilinnoituksen
asemaan korottarnisen taustalla oli
rnielipideryhmii, jonka kannattajat
eivait kiistäneet rannikon merkitystii,
mutta pitivåit rnyös sisåimaan varusta-

mista tärkeåinli. He eiviit halunneet
ärsyttiiii itäistii naapuria. Myöhernmin tåitii ryhmeiai kutsuttiin myssyiksi.

Heitii vastassa oli Ruotsin t)lenneen
suuruuden palauttamisesta unehnoivat hatut, jotka pitivåit sisär.naata lähinnii sissisodan nZiyttåimönli. Näin
ollen on pääteltiivissä, että Hiirneen
linnan muuttaminen Suomessa olevien joLrkkojen tukilinnoitukseksi ei
rriirrklilin johtLrnut sen stlategisestlr
merkityksestii. Voinasul-rteet vuoden
I723 valtiopiiivillii sattuivat olemaan
sellaiset. ettii Merthenin esittämii a-jatus sai enemmiin kannatusta kuin vor.r
Löwenin suur.rnitelnta. Myöskiilin taloLrdelliset olosuhteet eivrit olleet sellaiset. ettii von Löwenin suunnitelman toteLlttar.ninen olisi ollr"rt ntahdollista. Tiedossa ei ole. kuinka olisi
menetelty, jos talous olisi antanut

nahdollisuuksia esirlerkiksi Vehkalahdessa aloitettujen linnoitustöiden
.jatkamiseen.
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Leptiiirli grutriitti, Anto Metsntuct Eesti.

Paula Helin

Kuuunueistfiät
greniitin lcimp{/sso
Vummel&sso
Vammalan Seudun Taideyhdistys

on jo kahteen

otteeseen. vuosina

l99l ja 1995, ollut järjestämässli
kansainviil i stä Finngranit-kuvanveistosymposiumia Vammalaan. Ensimrnäinen syrnposium toteutui elokuussil 199I ja

toinen elo-syyskuussa

Vammalasta sekä Pertti Miikinen Laviasta. Symposium onnistui hyvin ja
kuvanveistiij iit olivat tyytyviiisiii.

E,nsimmliisessll

syrnposiLrrrrissir

solmittu.jen suhteiden ansiosta on taideyhdistyksemme jiisen Sar-rli Iso-

järjestämisestii päävastuun kantoi taideyhdistys. Rlrhoitusapua saatiin
Vamrnalan kaupr"rn-9i lta, läänin taide-

Lähteenmiiki pitlinyt kaksi nliyttelyii
Belgiassa ja Emiel Uytterhoevillri on
ollut yhteisesiintyminen Sar-rli IsoLåihteenmiien, Heikki Mlikisen ja Ari
Virtasen kanssa Seiniijoen taidehal-

toimikunnalta

lissa.

199-5. Ensinrrnl.iisen syrnposiumiu

ja rr-ruiltakin sponsoreilta. Kesiin 95 jiirjestelyissii oli mukana myös Tyrviiiin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos.
Ki mr.r.rokkeen syrnposi unti

r.r

j

iirjes-

tiirniseen antoivat itiivaltalaiset kLtvanveistiijlit, joita taideyhdistyksen
.jiisenet sattur.nalta tapasivat itiivaltaIaiseI Ia r.narr.r-rorikruhokseI Ia. Suorna-

lainen -lraniitti kiinnosti veistiijili.
Ensirnrttlliseerr Finngrlnil-sylnposiur.t.tiin osallistuivat itiivaltalaiset
Elisabeth Juan .ja Chlistian Feierle.
bel-qialainen Eniel Uytterhoeven ja
japanilainen Yoshiharu Maekawa.
Suouralaisista veistlijistä mukana olivat Heikki Mäkinen .ja Ari Virtanen

Toissakesiin syrnposiur.niin osallis-

tuivat kuvanveistiijiit Rami Cavish lsraelista. Walther Hellenthal Saksasta.
Arto Lappalainen Suor.nesta, Arno

Metsmaa Eestistii sekii Karin van
Or.nrneren Hollannista. Syrnposir"rnt
oli myös osa Tylviiiin kiisi- -ja taideteollisuusoppilaitoksen kansainviilis-

tii toimintaa. Kolrle kivilinlan oppilasta suoritti syrnposiurr.rin aikana yhden harjoitteIr-r jaksonsa kuvanveistti.jien avusta.jina. Jokainen veistiijii piti
nyös yleisöluennon orlan ty(iskentelynsii liihtökohdista.
Tiimiin syrnposiur.ni n jlilkikaikuna
ainakin yhden oppilaan.jatko-opiske-

lu italialaisella kiviveistiinröllii olisi
ntahdollista. Myös neuvottelr"r ja
Waltlrer Hellenthalin niiyttelyn

tr,ro-

misesta Suonreen on kiiyty Goethe-

instituutin kanssa.
Sana Finngranit-kuvanveistotapahtunrasta kiertiili kuvanveistiiiien keskuudessa. Uusia kyselyitli on tullut.
esinrerkkinii vaikkapa japanilainen
veistiiiii, joka on kr"rullut tapahtuntasta puolalaiselta Ranskassa asuvalta
ystiivliltliiin. Kolnrannesta syntposiurlista on vuir.r alr"rstavia suunnitelrnia. Mutta siurotaan. ettii ei kahta ilrnan kolrnatta.

Molempien tapahturnien synnyttiiteokset ovat niihtiivillli Aittalahden puistossa, Tyrviiän kZisi- ja taide-

rliit

I',loktrtr. Pertti

Miikittatr.

teollisuusoppilaitoksen pihalla sekli
Ystiivyyden puistossa.

Kutttt tttui.settttt,
Kuritt Vutt
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ALrtoilijoideu hyvin tunterna Operaatio Lumihir-rtale käyrrnistyy.jåilleen
jor"rlun alla, nyt perliti 28 kerran.

Tiepalvelun. ensiapuryhmien

kaar.nr.nat yksiköt.

Vilanorlaiset tekevät työtli or.nalla sarallaan. ensiapuryhrnlit vllrrriudessa - jopa cusiapuautopartioin. Tiepalvelun piiii-

.ia

rnonien muiden vapaaehtoisten autta-

tehtlivli.jatkuLl santaltil eIi siIIe kuuIuu

.jien osallisturninen eri juhlapyhien

teknisen avun antanrinen tiellii pulaan .jlilineille sekii ensiavun antanri-

liikennetapahtr-rr.niin haki rluotoaar.r
.jokusen vuoden. kunnes r.narraskuussa 1969 piiiitettiin Liikkuvan Poliisin

nen ()r)ne[[()lnrrrrksisslr.

kansliassa pidetyssii tilaisur.rdessa
jlir-jestiili jo seuraavaksi -joulr"rksi

LP:n, autojiirjestöjen ja Suomen Punaisen Ristin kanssa ltuontattava ja
koko lnaun kattirva liikerrrreopelaalio.

Teirrii sai työnirrekseen "Operaatio
Lr"rmihiutale" ja siihen osallistui
edellisten lisiiksi myirs silloinen Talja. TVH, katsastusrniehiri ja yleispoliisi

.

Ajatuksen perustana oli viranouuristerr .ju vapaaehtoisten ltuttujien
voir.nien yhteensovittaminen ja jaka-

minen niin, ettii tiellii matkaavan
Antti Autoilevan ja hiinen perheensä
liikkun-rinen onnistuisi. Teerrana oli
joululiikenne sujurnaan jousta-

saada

vasti

ja turvallisesti. Aivan

samlr ta-

voite on nytkin!
Tapahtr,rma koettiin tärkeäksi ja
kaikki olivat innolla mukana. Halua
auttaa oli. Myös tiedotusvälineet seurasivat operaatiota kertoen sen tapahtumista hyvin.
Poliisin tehtävä oli oman työnsä
ohella hoitaa jiirjestelyjä ja sovittaa
kaikki tuo ylipursuava auttamistahto
säällisiin raameihin. Monet muistavat vielä poliisimiesten siviiliautoissa

suksitelineeseen kiinnitetyt kilvet, lukuisat yhteislähdöt ja suurisaappaiset
ensiapuihmiset partioauton takapen-

kiltä.
Valtateiden varteen oli rakennettu
"apuasemia", jotka näkyivät ja opastivat. Auto sai ensiapua ja kuski neu-

Lauri Lindroos

Operautio

Lumiltiutule
turuuu
motk0n
voien lisäksi kuumaa kahvia. Pullat

oli yleensä jo syöty.
Tämä kaikki poiki kuitenkin kestävän perinteen, joka nyt kokemuksen
ohjaamana on toimiva ja täyttää ennen kaikkea sen alkuperäisen ajatuksen: turvaa jouluajan liikenteen.
Kuluneet 28 vuotta ovat hioneet

Operaatio Lumihiutaleen vakiintuneeksi käsitteeksi. Samat tahot ovat
mukana kuten ennenkin. multa eriytettyinä omiksi ryhmikseen. Tämän
ovat mahdollistaneet nykyaikaiset

viestijärjestehnät

ja

entistä tehok-

Autoliiton tiepalvelu tointii eclelleenkin vapaaehtoisirr. -joskin tarkkaan valituin voirnin. Tiuha seula
henkilöstijn valinnassa olt tarpeen.
sillii autta.jan on ontattava nykyiilin
rnelkoinen tietiirlys tekniikasta. vakur-rtr"rksista ja pallosta n'rr-rr"rsta. E,niiil
ei riitli auttarnisen into. sillii vastuu
tekemisistii kuuluu tiihiin piiiviiiin. Piraiai tieriiii mirai rehdaiain .ja nitii .jiitetiiiin tekemiittii. Nykyauton elektroniikkaa pystyy tuhountaan nrelkoisesti jo sekunnin osissa pienellli vir'hekytkenniillii.
Tiepalvelua tarvitaan. vaikka ar"rtot
rnonirnutkaistuvat .ja elektroniikka lisiiäntyy. Ar,rtoa kuljettaa kuitenkin aina ihminen, jolle pulaan .jriiiurinen
oudolle seudulle or.r rtrelko ikiivii kokemus. ?rlvella tilannetta pal'rentaa
vielä pakkanen.
Nykyiiiin Autoliiton tiepalvelLr piiivystZiii koko valtakunnan alueella viihintään perjantain kello l 8 - sunnuntaihin kello 22 vlilisen ajan sekä juh-

lapyhinii numerossa 0200-8080.

(4,6-5lmin.+ppm.)
Tåihän soitettaessa puhelu oh.jautuu
automaattisesti lähimmälle päivystlijälle, joka välittä,i rarkoituksenrnu-

kaisinta apua paikalle.

Autoliiton tiepalvelu .jatkaa sel.t

edeltäjien AK:n ja SAL:n tiepalvelu-

jen perinteitä raportoiden vuodessa
yli 16.000 eri tapauksesta. Operaatio

on mukana liihes
tiepalvelupartiota, radiotukiasemia hoitavat ja n.ronesta vastaavat
kotijoukot sekii nonta muuta auttajaa. Vaikka AL:n tiepalvelu auttaa
ympliri vuoden, on juuri Lurnihiutale
Lumihiutaleessa

360

kaikkein huornattavir.r tapahtuma.
Toiminta on keskitetty kaikkein
vilkkaimmille piiäteille -ja se kohdistetaan ruul'rkahuippuihin. Vian ylliittiiessii on pystyynnostettu konepelti
kansainviilisen tavan r.r.tr-rkainen viesti

muille, mutta silti varoitr.rskoln.rio
riittaivein etliiille vietynii on vrilttiintiitön.

Tiinlikin vuouna Operaatio Luntija toivoo kaikilta suvaitsevaisuutta rtruita tienkiiyrtaiiiai
hir"rtale auttaa

kohtaan, nralttia .ja nryi)nteistii asennoitur.nista liikenteescen. Meistii itse
kukin voi edesauttaa Operaation onni str-rmi sta niiitii pe I i siiiintö.j li nouclattaen.ja huoltantalla olna auto kuntoon

ennen rratkaa.
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Kaikista tarvikkeista oli puutetta.
kuten polttopuistakin. Suorlessa orr
aina osattu hädiin tullen tarttua kansan eluttavaan kiiteen. Niin nytkin.
Pantiin toir.neen .llrru'/rrlÅool. kansa

TALKÖOL"Å..N h[ FN,
1. kocds

vcrin leiinottuict puito,

2" kstso edullisån kuceosuunto,
3. rcivqc itsellesi työskentelycla,

4. koado pry lyhyeen kantoon,
5. ksrsi tyvestö lotvdse,l pöiq ja suoioudu
seisomcrllo itse rungon iostokkaisella
puolen,

6. kotkoessosi runkorr sseto slusts oino
sohcuskohdsn tos,
7. holkaise yll 1O-senttiset, crlsso (kuori
piirrottain) sitå ohuemmsl puut,
8. ölö koskoon lado rnottic l<osvsvaa puuta
9.

Ydsten,
ss*t,f, pinoosi pohicpuut io kunkiptlu sel<ö

lcdo pinosl huolelliscstli
10, voroa mottiin rlittdvöt nnltst ja voerdittu 1S s r:n ylimltto (plnon pituus 100 sm
ic korkeus'110 srn)
ölIEÄ KAArOTloa
Tyiisk ante

ly poroittcån

lioåä tottumqteomi

en

työtehoo. Työpo,rin oli vcrcttcvo itselleen
niin tuud työmoon o$d, ettå si16{ sii61öd puut
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Elno Ruustlnen

Suurtullcoot 1942-44
Puppilun metscis se

Onni Kallio
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erlm" rinnan ker*.etrdetts tS-senttislö puir,c
, n. 6-8 kpl) Pln*c '.lo n6lhttlvd toscn puolille
mctreillo.'Fier:in pånr X/g nr8.

hakkaanaan halkoja.
Käsky ja oh.jeet tulivat hallitLrkselta. Suojeluskunnat hoitivat kliytiinnön toimenpiteet. Kutsun tultua kur"rlluksi, ryhtyi kansa töihin. Se oli kansallisvelvol

Ii

suus.

Kotirintaman tiedetäiin toirnineen
varsin tehokkaasti. Jokainen ohjattiin

omalle työmaalleen. Silloisen Tyrvään halkotyömaita tiedetiiiirr olleen
jossakin Inniliin talon takana ja pappilan metsässii. Sotilaat tekivät outat
mottinsa rintamaolosuhteissa. Useille näin hakattu motti oli hiinerr elåimänsä ensimrniiinen ja viimeinen.

Työn luonteesta johtuen siitä ei

saa-

nut palkkaa.

Helmi Puntalo
Etsiessäni haastateltavaa

sattuLl

eteeni vammalalainen Helmi Puntalo
o.s. Suomi. Hän oli l-5-vuotias koulu-

tyttö, kun suurtalkoot käynnistettiin.
Koulutoimet keskeytettiirr palirr viikon ajaksi, jolloin oppilaat plilisiviit
talkoisiin tai muihin maataloustöihin.

Helrni keltoi islinsii airtr lurrnuisin
52
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saattaueen hiinet ja l3-vuotiaan vel.jensil jonnekin Inniliin talon taakse

tiiihin. Isii oli kaatanr"rt heille ntLlutalulan puun, joista he sitten aloittivat

kalsirrisen .ja katkomisen. Myöhenrnrirr hllrr salrpui n()ulilllulln leipplat

"halkomiehet" kotiin. Jos heille oli
jiiiinyt joku sitkeii pölkki halkaisematta, niin isii hoiti työn loppuun.
Kuivin suin ei metsiissii kiiyty. Aamulla korviketta pulloon ja pullo villnsukkaan molemmille, ja koko pa-

t.r'{sffiY$N

X"O**nf

olan takaa. Kaija keltoi, ettii he tekiviit pinoistaan niin tiiviitii, ettii kur.r ne
aserlalla r.rudelleen pinottiin, niistli
sulliirr 2 rnrlttia enernrnlin.

Aivan yleisesti jokainen

työhön

pystyvii kansalainen pyrkii tekernliZin
velvollisuutensa. Ornat mottini hak-

kasin siellä jossakin Karjalan Kannaksen metsässri. Vaikea polttoaineti-

lanne ratkaistiin yhteisvoimin.

Kui.ju Iivottert

ketti reppuun. Tuloksena oli, ettii pa-

rin viikon

päaistä kumrnallakin oli
motti halkoja hakattu'ra, rautakirves
tienattuna ja kansallisvelvollisuus
täytettynä

Karja Iivonen
Jotkut talkoolaiset intoutuivat val-

lan hurjiinkin työsaavutuksiin. Lapinmatkallani tapasin tamperelaisen
rouva Kaija Iivosen. Hän oli hakannut kultakirveen. Se oli 16 mottia
halkoja.

Hän oli silloin nuorena tyttönä
Tampereen Keskon palveluksessa.
Kesko oli kuullut velvoittavan kutsun
ja firma järjesti talkoolaisilleen vapaan kuljetuksen työmaille Kuruun ja
Ylöjärvelle. Yhteistyöhengen innoirtamana joukko sitten huhkikin oikein

Sorto*ofo" !ou[, rggb

Rautakirves
1 motti

Hopeakirves
4 mottia

Kultakirves
16 mottia
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ain' aatokseni palaa
niin moni trihti völkettörin
tutusti sieltci valaa.
Ken kera kriy? Mua muistoss' tie
luo Ärinisen vetten vie.

Sotumuistelmiu
Päiväkiriani kertoo. . .
Minua ovat monet ystävät pyytä-

neet ja suorastaan vaaiineet kirjoittamaan muistiin niitä lukuisia eri taiste-

luvaiheita, jotka sain jatkosodassa kokea. Teen tämän tarinani hyvin vasta-

hakoisesti, mutta pitkään harkittuani
teen sen kuitenkin. Jotakin ehkä tietäisin. olinhan siellä minäkin. Sodan
käynyt ihminen ei halua eikä voikaan
ihannoida sotaa. Niin raskaat muistot
se on mieleeni jättänyt, etä vieläkin
näen painajaisunia sodasta. Mitään

sankaritarinoita

ei minulla

sieltä

myöskään itsestäni ole kerrottavana.
Parhaat soturit jäivlit taipaleelle eiviitkä ole kertomassa kokemuksistaan.
Kaiken toimintani jouduin tekemään
pelon vallassa. Vahva luottamukseni
Jumalaan antoi minulle voirnaa niissä
koettelemuksissa. Hainelle yksin tah54

don tuoda kiitokseni, että niisrä vaiheista selvisin. Minulla on päiväkirjamerkinnät tukenani. Aloin merkitä
muistiin eri tapahtumia päivittäin 29.
syyskuuta 1939, kun lähdin Kannakselle Kivennavan Lipolaan linnoitustöihin.

Olen syntynyt Etelä-Pohjanmaalla
Teuvan pitäjässä 23.4. 1920, ja sieltä
sain kutsun lippujen alle heti talvisodan päätyttyä. Olin talvisodan aikana
tilapäisesti Seinäjoki-Kristiina -radan rautatiesilloilla vartiotehtävissai.
Kutsunnassa kävin 1940 Marianpäivänäja kuuden päivän päästä tuli lähtö Forssaan ja sen ympäristöpitäjiin
sijoitettuun Ps KK 2:een. Tammelan
sk-talo oli alokaskomppaniani konekiväärikomppanian sijoituspaikka.

29. 4. 1940 jouduin RAUK:iin

Mustialan maanviljelysopistoon. Sotilasvalan vannoimme kauniissa Forssan kirkossa 6 päivänä toukokuuta
1940. Siellä rneidät nimitettiin jääkii-

reiksi. Toukokuun 26. päivänri marssimme Forssan kautta Matkun asemalle. Matkaa oli 28 kilorretriä. Nousimme sotilasjunaan ja matka Pohjois-Karjalaan alkoi. Ajoinlme Tampere - Keuruu - Huutokoski - Varkaus

- Viinijärvi - Joensuu - Yliirnylly

-

reittiä. Ylämyllyssä purkauduimme
vaunuista.ja sitten seurasi viiden kilo-

metrin marssi Liperin Salonkyllin
kansakoululle. jonne rnlrjoituintrne.

Huutokosken asemaller tuli vastaan
Hyrsylän mutkan kylistii veniiläisten
vankeuteen joutuneita suomalaissivii-

lejii. Voi ryysyläisiä !
Salonkylän koululla oli ollut rrajoi-
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tettuna Impilahden kunnalliskoti, ja
sinne olivat jääneet kaikki oravasta
pienemmät. Koululla oli Kollaan
suunnalla taistellut Kev. os. l2,jonka
komentajana oli majuri Majewski

(kaatui jatkosodassa Rukajärven

suunnalla). Hän kantoi miesten keskuudessa nimeä "Mäski".

Kasinlahti
13.

8.

194

I

olimme asemissa noin

kahden kilometrin päässä Kasinlahden vesitasolentokentältä. JR 51:n
eräs pataljoona ilmoitti vallanneensa
Kasinlahden. Keinonen pani minut ja
jääkäri Mäenpään ottamaan pikaises-

ti

yhteyttä mainittuun pataljoonaan.
Käsky oli mennä tietä myöten. Läh-

dimme kiireesti matkaan ja minua
tuntui sisäisesti varoitettavan. Siirryimme tien sivuun ja vahva heinikko
oli suojanamme. Tulimme lähelle
Kasinlahtea ja nousimme tien reunaa
pitkin edessä olevalle laakealle kalliolle. Edessä alapuolella oli huolettomana valtava joukko vihollisia.
Mäenpää kuiskasi: "Onko nuo

suväkiprikaati eversti Oinosen komennossa. Näillä joukoilla lähdettiin

Petroskoita valtaamaan. Osasto Lagus oli reservinä etelässä lähellä Tuulosta.

4.9. l94l vasten yöllä rytinä alkoi
Tuulosjoella hirmuisella tykistökeskityksellä. llves-divisioona suoritti
Tuulosjoella läpimurron. Syntyneestä
aukosta asevelvolliset Laguksen jääkärit painuivat panssareineen läpi ja
valtasivat seuraavana päivänä Aunuksen kaupungin. 9.9. l94l vallattiin
Syvärin kaupunki, ylitettiin Syväri ja
katkaistiin Muurmannin rata. Laguksen jääkäreissä oli paljon tuttuja kotipuolen poikia.
7. divisioona lähti Vieljärveltä Kotkatjärven kautta Kaskanaan. Kaskanaa vallatessa kylästä kuului valtava
nälkiintyneiden lehmien ammuminen. Sinne oli lähikylistä koottu kaikki lehmät, noin 300 lehmää. Kolme,
neljä venäläistä naista kuljetti niitä
kylästä toiseen valtatietä pitkin kohti

Syväriä, koska ruoka lehrniltä loppui.
Kylän valtauksen yhteydessä ne jäivät meidän haltuumme. Meissii sotilaissa ei ollut montakaan lypsytaitoista. Minä olin kotona oppinut lypsytaidon ja aloin lypsää lehmiä. Maito oli
tietysti haluttua, koska olimme olleet
sotimassa viisi påiivää niin, ettei huolto ollut pelannut, ja olimme olleet il-

man kenttäkeittiötä. Kysyimme rykmentin komentajalta, voisiko lehmiä
teurastaa ruokatarpeiksi. Hän vastasi,
että siihen ei ole lupaa, mutta menee-

hän niitä miinaan. Me teurastimme
muutaman lehmän sillä verukkeella,
että voisimme sanoa niiden menneen

miinaan. Kun söimme lehmänlihaa.
jota ei ollut täysin kypsennetty. saim-

me sellaisen ripulin, että sitä kesti
vuodenvaihteeseen.

Kapulatie
Nyt tuli divisioonalle tehtäväksi rakentaa 40 kilometriä kapulatietä vii-

omia?" Vastasin: "Näethän varusteista, että ne ovat vihollisia ja anna soittaa". Hänellä oli venäläinen ja minulla oma tikkakoskelainen. Tulitimme
lihavaa maalia muutaman kymmenen

metrin päästä.

Läskelä
24. 8.

l94l

lähdimme pyörittele-

mään kohti Läskelä2i

ja Itä-Karjalaa,

siellä odotettiin rneitä. Heinäkuussa

olivat Vieljärven tasalle

edenneet

suomalaiset asettuneet asemasotaan,

koska venäläiset olivat hyökänneet
Mantsin ja Lunkulan saarille ja pitivät itsepäisesti Suojärven aluetta hallussaan. Mannerheim keskeytti hyökkäyksen ja nyt meidzin 7. divisioonaa
odotettiin siellä. Pelkäsimme talvisodan perusteella joutuvamme Kannakselle ja olimme iloisia, kun suunnattiinkin kohti itäai. Mutta pahasti petyimme. Emme onneksi tietäneet,
mihin karhunpesään olimme päätämme panemassa.

Itä-Karjalassa oli Petroskoin tien
varressa asemissa eversti Paalun l.
divisioclna: rniehistii oli Loirnaan
seudulta kotoisin. 5. divisioona Ilves

oli

muodostettu Hämeen miehistii
Vesilahti-Padasjoki -linjalta ja oli

Aunuksen tien varressa Tuulosjoella.
Divisioonan korrentaja oli eversti

Karhu. Meidän divisioonamrle

ase-

tettiin l:n ja 5:n väliin. Pohjoisessa
Sliärnäjälven suunnalla

oli

asernissa

eversti Heiskasen komentama I l. divisioona ja Ilomantsin suunnassa ltrt-
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Vas. ketrrauli Yrji) Keintnren .ja Yrjö Peltotrett.

5.5

kossa. Rykmentin huoltokin ehti saa-

pua kylään. Talousaliupseerina oli
meiltä sodan alussa rykmenttiin siirtynyt Liikala.

Hinaajan valtaus
Keinonen määräsi minut ja RintaHarrin vartioimaan hinaajaa, joka
nosti höyryäja yritti saada itsensä irti lähteäkseen karkuun ja jättääkseen

siviilit oman onnensa nojaan. Vähän
ajan kuluttua hinaajasta souti iso laivavene täynnä sotilaita. He soutivat
proomun taakse eikä Keinonen näh-

nyt sitä, koska proomu oli edessä ja
esti näkyvyyden. Proomussa oli vanhimpana inkeriläinen, suomea osaava

Srelikin kvlä 30. 9. -41

sotilas. Hinaajasta tulleiden sotilaioli aliluutnantti. Inkeriläinen ehdotti antautumista toivotto-

pani ne taskuuni. Ne ovat muistona

me.

minulla vieläkin.

man tilanleen edessä, mutta esimies

Keinonen määräsi minut ja Rinta-

Minä sain tehrävän hiihtäai rienvarrta noin puoli kilometriä tiestii viholli-

reiteen. Vähän

Harrin viemään miehistön mukanamme kylään, pois hinaajasta. Kirjassaan Keinonen mainitsee tämän ta-

den johtajana

löi häntä puukolla

ajan päästä sotilaat soutivat

pois

proomusta kovassa aallokossa.
Keinonen ei osastonsa kanssa näh-

nyt tilannetta edessä olleen proomun

vuoksi. Huomasin tapauksen ja selostin sen Rinta-Harrille. Avasimme
tulen: hän kiväärillä ja minä konepistoolilla, jolle matka alkoi olla kantomatkan äärirajoilla. Aseeni suihku
osui veneen oikealla laidalla olleisiin
miehiin, ja he painuivat veneen vasemmalle laidalle. Vene meni nurin
ja miehet toppapukuisina yrittivät kovassa aallokossa uida rantaan.

Siviilit

katsoivat järkyttyneinä. Ainoa vene
proomun vieressä oli ukolla, mutta
hänkään ei järkytykseltään kyennyt
soutamaan apuun. Muut hukkuivat,
ainoastaan aliluutnantti ja haavoittunut inkeriläinen pääsivät rantaan.

Keinonen
Ukko tuli veneellään Keinosen puheille. Otin häneltä veneen ja ilmoitin Keinoselle, että kävisimme hinaajassa katsomassa, oliko siellä vielä
sotilaita. Laivamiehistö liikkui hinaa-

pauksen vänrikki Pyykösen tiliin.
Sen hän tekee kyllä vastoin todellista
tietoaan. Pyykönen oli joukkueensa
kanssa kylää varmistamassa eikä käynytkään satamassa.

Petroskoissa
Petroskoi vallattiin l. 10. l94l ja
olimme Kallion kylässä lähellä Syvä-

riä. Syväri ylitettiin 6. 10. l94l klo
14.00. Ylityksen jälkeen etenimme
noin 30 kilometriä eteläpuolelle, ja
muodostimme vahvan sillanpääaseman. Vastaan saimme tuoreen, täysvahvuisen Kauko-Idästä tuodun siperialaisdivisioonan, ja sen kanssa kävimme monet ottelut ennen kuin pääsimme asemasotaan.
10. 12. l94l olimme sivutien varressa kaukana edessä Gonginitsan
korvessa asemissa. Aamulla varhain
tuli takaa 6-7 kilometrin päässä töpinästä muonakuljetus, ja sai hajanaista

tulta korpitiellä

tuulikaatopuiden

seasta. Tuttuja vihollisen väijytyksiii.

jan kannella, mutta koska heillli oli
laivamiesten puvut päällään, emrne
saaneet selväil olivatko he sotilaita.
Rinta-Harri meloi veneen hinaajan

Tappioilta viiltyttiin. Olisi pitiinyt vil-rollispartion häipyä ja rivakasti. Piti-

luo ja minä varmistin konepistoolilla.

masti alkaisivat vastatoimenpiteet.
Meillä oli etukäteen laadittu suunnitelma. Partion oli tiiytynyt tulla va-

Kun pääsin hinaajan viereen, nousin
narutikkaita myöten hinaajan kannelle. Joukossa ei ollut sotilaita. Kannel-

ta juoksi lihava laivaentiintii pelon
vallassa vastaani jir kietoi rtritrut risti-

vyöotteella lujaan puristukseen.
Riuhtaisin itseni irti, ja komensin

miehet osan kerrallaan laskeutumaar.r
Rinta-Harrin veneeseen .ja hän souti

heidiit rantaan. Laivaertläntä toi n-rinulle laivakassan, noin 700 r'uplaa ja
-56

hän heidän arvata. että

kun

rnuonakuski toisi tiedon eteen, var-

semmalta. Metsåit olivat kirveen kosken-rattomia isopuisia ryteikköjåi. Vihollinen oli muutarna vuosi sitten ha-

kannut kaikki yhden neliijkilometrin
alueisiin, ja niiitii linjoja myöten se
oli edennyt selustaan. Lähetettiin partio eteen ensimmäiselle linjalle ja toinen partio toiselle linjalle. Nliistä
toista linjaa se oli käyttänyt, alvelim-

ja sulkea paluutien.
Kersantti Pentti Latvala hiihtäisi tietä

sen tuloladulle

myöten ja ilrottaisi partion minun
väijytykseeni. Lähdimme kiireesti
matkaan. Myöhemmin selvisi, ettii
partio oli tullut illalla ja olisi varmasti kylmästä viluinen, kankea ja kohmeinen. Hiihdin edellä våihän matkan
päässä tiestä ja Latvala tuli hieman
perässä tietä myöten. Löysin tuloladut ja asetuin väijytykseen. Vählin
ennen tulitaistelua partio hiihti laduiltaan vasemmalle ja alkoi kiertliii väijytykseni ohi. Edessä oli puro. Partio
hiihti ylija asettui aukealle puron rinteelle asemiin. Niiin tapauksen, enkii
ehtinyt harkita seurauksia vaan nollsin suksille. Komensin rniehet mukaani, ja hiihdimrne vihollisen periiän. Kun olin hiihtänyt puronnotkaan, nosti vihollinen aseet puunoksille ja avasi tulen. Eriis mies nosti pikakiviiärin ja arnpui minua. Aseesta
ei llihtenyt kuin yksi laukar.rs eikii sekään osunut. Partio liihti karkuLrn.
heittäydyin maahan .ja annoin konepistoolini laulaa. Ainoastaan kolrne
rniestii pääsi karkuun ja hiihti ensintrnäisellii linjalla olleeseen vlii.lytykseen ja trrhoutui. Ntlrrsinrnre pLtr()stil
kaatuneitten luo. Partiossa oli ollr-rt
kyrrmerren rniestii, viilipeIi .johta.jana,
kaikki mur"rt myös aliupseerela. Yhdellli oli pk aseena, rrr"rilla kp. He olivat tulleet illalla tienvarteen viii.iymiiiitt. Aseet olivat vahvassa rasvassa.
ja koska liikkuvat osat olivat olleet
koko yön pakkasessa taakse vedettyinä. aseet eivilt tointineet. Teroitin it-

selleni: harkitse tarkentnrin.

Kun
hiihdirrrrrre h(iperösli jorrossu. niin tlrkaa ei voitu avustaa, ja neillii olisi ollut tukala tilanne. Kiitin Jurralaa mielessäni. Meidiin onnekser.r.rrle vihol Iisen aseet eiviit toimineet.
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Lauri Jarkko

Pifsuslcu
Muistoj a eräätvaimoihmisen elämänvaiheista
Viime vuosisadan lopussa tuli
Mouhijärveltä kaksi palvelustyttcili
Tyrviiän Kallialan Piraselle. He tulivat aivan samanaikaisesti. Nuorempi
tytöistä oli kovin kaunis, reipas ja

herttainen. Hiin sai tehtaiväksensii
laittaa ruoka talon väelle ja asuinrakennuksen siivoarnisen

ja

puhtaanit

pitiirnisen. Hän vastasi kaikista
asioista siellä pirtin puolella. Islintä

Ville Piranen määräsi, ettai tämä ryttö
oli kutsuttava nimellä Pirjo. Sitli isl'innåin miiliräystä noudatettiinkin niin
hyvin, ettei liihin-unissä naapureissakaan koskaan tiedetty Pirasen Pirjon
oikeata nimeä. Ei se toinen tyttö ruma
ollut, oli vaan vähän vanhempi ja karkeemman rakenteinen. Hän sai tehtäväksensä talon karjan hoitamisen. Ja
isiintli määräsi, eträ rämä tyftö oli kutsuttava nimellä Karjo. Hänen
etunimensä olivat Tilda Maria. Alkuperäinen sukunimi lienee ollut Penni,

koska hän oli Pennin Tiltan nimellä
siihen saakka kulkenut. Sen Pennin
torpan tiedetään olleen josstrin kovin
kaukana metsässä Tyrväiin, Suodenniemen ja Mouhijärven rajakulman
lähettyvillä Mouhijärven puolella.
Ei se Pirasen Pirjo montaa vuotta

ollut Pirasen pirtin

kaunistuksena.
Luultavasti lähti kotipuoleensa takaisin Mouhijärvelle. Eikä se Karjokaan

kauan hoitnnut Pirasen karjaa, hän
joutui lemmenpauloihin. Naapurissa
Sipillä oli renki, jonka nimi oli Nestori Mäkinen. Hän oli vallan tavallinen
.ia kunnollinenkin mies, mutta oli
vaan kovin pahasti syntymävikainen.
Toinen silmä oli paljon pienempi ja
sijansa sivulla. Ja hänen naamataulunsa oli muutenkin kovin pahan näköinen viutilo. Tämän syntymävikansa takia Nestori tunnettiin yleisesti ni-

mellä Levveesilmii-Nestori, noin takanapäin puhuttaessa. Ei siinä oikeastaan mikään paha tarkoitus ollut,
vaikka niin puhuttiinkin. Se johtui siitä, kun se Mäkinen oli niin yleinen
sukunimi, että niitä oli suuremmissa

kylissä tavallisesti monta. Tämän
Nestorin ja Karjon välille syntyi kovin kiihkeä ja lämmin rakkaussuhde.
Kun oli riittävän kauan ja kunnolla
riiattu, niin sitten vaan papin pakeille
kuulutuskirjaa hakemaan. Silloin hoiteli Tyrvään kirkkoherran virkaa Johannes Bäckin poika Manne Bäck vä-

åorton
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liaikaisesti isänsä sairauden takia.
Hiin oli itse pitäjän nuorisoa ja tunsi
kovin hyvin llihelle koko pitäjän nuorison. Mutta papin puheille tulleen

nyt enäii palvelustytöksi eli piiaksi
taloihin. Hän aloitti vallan uudenlaisen elaimäntyylin. Hlin kr"rlki vesistijn
poh.joispuolella Tyrviiällii, Kiikassa.

ja Mouhijiirvellli. Hiin teki
ja kaupitteli niitii. Orti rrielel-

kihlaparin asia ei ollutkaan ollenkaan
papille rnieleinen. Hän oli sirä mieltä,

Karkussa

että he olivat molemmat kovin pahasti vajaakykyisiä. Niinpä pappi ehdot-

liinsii itsellensii kortteeripaikan talojen saunoista, niissii oli hyvii luutia
tehdii. Kun yksi kylii tuli ttiyteen hli-

tikin. että mahtaisko vaan olla viisaampi, jos luopLrisitte tästä avioliittohankkeestanne, koska se kehityskin

niiyttää olevan niin kovin palion iiil-

jessä. Mr"rtta Nestori sen kuultuaan ei
sanattomaksi jäåinyt. Hän huusi kohta
vastauksen: "Niin, niin, mutta ei tässä
joka asiassa jiiliessä olla, kyllä muku-

loita kumminkin tulee." Se asianhaara olikin kova valtti. Olikin jo kovinkin plitevät ja näkyvät todisteet. Ja
kuulutuskirja tuli. Sitten vaan kirkossa kuulutettiin nuoripari avioliittoon

kolmena sunnuntaina peräkkäin.
Niinkuin laki siihen aikaan vaati.

Minkäänlaisia häitä ei ollenkaan vietetty. Käytiin vaan pappilassa vihiillä.
Pappi suoritti vihkimisen kahden todistajan läsnäollessa ja sitten onnitteli ja toivotteli Jumalan siunausta ja
hyvää onnea alkavalle avioliitolle. Sitä hyvää onnea alkuun olikin, mutta
ei riittänyt kovin moneksi vuodeksi.

Pitsu
Nestori oli ollut kunnollinen mies,
hänen rengin palkasta säästämillään
rahoilla saatiin ostettua pirtti Pitkältämäeltä. Kovinkaan uusi se ei ollut, oli

kuitenkin riittävän hyväkuntoinen.
Sen asunnon nimi lienee ollut Pitsu,
koska Nestori tunnettiin nimellä Pit-

sun Nestori ja rouva oli Pitsuska.
Siellä Pitsulla se onnellinen elämä
sitten alkoi. Nestori kävi metsätöissä,
tukin uitoilla ja satunnaisissa töissä
taloissa. Tilta-rouvakin kävi töissä ta-

loissa, heinäpelloilla

ja elonleikkuu-

töissä. Hän kävi myöskin paljon
pyykkiä pesemässä, oli hyvä kun sai
tarvittaessa lapsen naapuriin hoinnettavaksi. Mutta niitä onnellisia vuosia
ei montaa ollut. Pahat onnettomuudet
saapui. Ensimmäiseksi lapsi kuoli,

toiseksi Nestori kuoli, kolmanneksi
vuokratontilla ollut pirtti paloi. Tulipalo vei Tiltan omaisuuden niin tyynni, ettei muuta jäänyt kuin ne heikkokuntoiset työvaatteet, mitkä sattuivat
silloin päällä olemaan. Ei Tilta men-

luutia

nen luutiurrsa, niin hlin muutti toiseerr
kyläiin. Silläkin ammatilla hiin kohtalaisen hyvin plirjäsi. Ei sekiiiin eliimiinvaihe hiinellåi kovin pitkii ollut.
Hän löysi uuder.r sulhasmiel.ren, nir.r'ri

oli Kalle Virtanen. Kallella oli orla
pirtti jossain siellåi Myllyrnaan peri llii
Kiikkaan päin, Kiikan puolella. Ei ole
tiedossa kuinka kaunis ja komia mies
Kalle oli. Tiltan mielestii hein oli kaLrnis ja komia. Sitä asiaa hiin oli jollekin ystävällensä kehaissutkin, ettei
hän sentään toistakaan miestii rurnaa
ota, kun ensimmiiinenkin oli korree.
Sitten pidettiin oikein suuret .ja komiat häätkin. Ne oli Myllymaan Suoniemessei, mikä olikin kovin sopiva
paikka häitä viettää. SiellZi kun oli

kaksikin usuinrakennusta. isornrnassa
aika suuri pirtti. Vieraita kutsuttiin ai-

ka paljon, molempien sukulaisia ja
ystäviä. Niiden lisiiksi Var.nmalan
herrojakin, hyvien häälahjo.ien toivossa. Tiedettiin olleen kutsuttuna
muunmuassa apteekkari Bäcknan.
Hääkutsuja ei ollenkaan lähetetty,
Tilta kulki henkilökohtaisesri kursumassa. Oli tarjoilupuolikin saatu senteiän sen verran hyvin järjestettyä, et-

tei koskaan jälkeenpäin puhuttu semmosta, että ne Virtasen Kallen ja Pitsuskan häät oli "kerjuuhäiit". Pappikin oli siellä häätalossa paikanpäällii.

Kaikki onnistui hyvin, niitä toivottuja
häälahjoja tuli odotusten mukaan.
Siinä vihkimistilaisuudessa vaan oli
vähällä tulla pieni kommellus, muta
selvisi sekin asia sentään: Pappi kysyi
sulhaselta, sinä Kalle Virtanen. tahdotko ottaa tämän Tilda Maria Miiki-

sen vaimoksesi ja rakastaa

hiintä
myötä- ja vastoinkäymisissii ja hiinelle uskollinen olla. Kalle ei ollut kuu-

ro, eikä sitä kysymystä uusittu. Jostain tuntemattomasta syystii hän vii-

vytteli vastaustansa, viivytteli sopimattoman kauan. Tilanne olijo kovin
kiusallinen, vallankin morsiamen
kannalta, ennemrnin kun se mvöntåivä

vastaus sitten vihdoin viimein tuli.
Morsian ymmärsi asiat niin, että häntä siinä nyt sitten halveerattiin, että
siinä vielä vihiillä ollessa harkitsee ja
suunnittelee: Ottaisko vai jänäiskö,

Molemmat saivat yhtä pitkän vankilatuomion. Vankila oli Kallelle vallan uusi ja outo asia. Hän oli muutamilta tuttaviltansa, pontikan keittäjil-

mahtaisko kannattaakaan ottaa.
Oman asemansa vahvistamiseksi
morsian tekikin sitten pienen välihuomautuksen: "Kyllä ottaa vissiin

kemusta, kysellyt, että minkälaiset
olot siellä vankilassa oikein oli.
Kaikki joita Kalle oli asiasta haastatellut, olivat hänelle yhtapitavasti va-

kun vaan saa!". Tämän huomautuk-

ollut, oli tanssattukin kovasti. Sulha-

kuuttaneet, ettei sitä pidä pelätä, että
vankilassa huonot olot olisi. Kyllä ne
olot sentään aina hänen kotiolonsa
voittaa. Kalle uskoi asioiden niin olevankin. Mutta yksi asianhaara oli vaikea. luultavasti hän joutuisi sen vankilassa oloajan olemaan erossa rakkaasta vaimostaan. Siittä asiasta Kalle olikin mennyt tiedustelemaan Kiikan poliisilta, että saisko hän vaimonsa kanssa siellä vankilassa samassa kopissa olla. Poliisi oli vakuut-

nen vaan ei paljon tanssaillut kun hän

tanut hänelle, että tottakai

sen hän teki vielä turhan äänekkäästi.

Kalle oli silloin vihiillä jo kolmatta
kertaa, hän oli kahdesti leskeksi jäänyt. Kallen molempien ensimmäisten
vaimo.jensa etunimi oli ollut Tilda.
Kolmas rouva ei halunnutkaan olla
Virtasen Tilda numero kolme, hän otti käyttöön toisen etunimensä. Siitä
päivästä lähtien hän oli Maria Virtanen. Hauskaa siellä häissä oli

kaikilla

oli jo vanhempi mies. Hän istuskeli
vaan siellä kamarinpuolella ja jutteli
toisten vanhojen miesten kanssa.
Siellä hän kehuskeli itseänsä, kuinka
hän oli nuorena kova työmies ollut.
Hän puhui siitä, että kun minä olin
nuorimies, niin minä hakkasin halkoja, niin että seitsemän lastua oli ilmassa ja kahdeksas oli menossa.
Semmonen halkotyö kuuluu ihmeelliseltä nykyään elävien halkomiesten
korvissa. Mutta kyllä Kalle totta pu-

hui. Viime vuosisadalla ennemmin
kun nuorajännillä kiristettävä pokasaha käytäntöön tuli, oli halkoja ha-

tä,

joilla oli enernmän sitä elämänko-

vanha

aviopari samassa kopissa olla saa, sehän on täysin selvä.

Vankila
Sitten sinne vankilaan samanaikaisesti mentiin ja palattiinkin. Kun Kal-

le taas näki sen Kiikan poliisin, niin
hän sanoi, että et mittään tietänyt, ei
hän ollut vilaustakaan vaimostansa

vankilassaoloaikana nähnyt. He oli-

vat Tyrvään

rautatieasemalla

sa-

manaikaisesti eri vaunuihin laitettu ja
palattaessa he taas siinä samanaikai-

kattu paljon ilman sahaa yksinomaan
kirveellä.

sesti pois päästeniin, niin siinä hän
sitten vaimonsa näki. Pariskunta asui
sen jälkeen taas omassa talossaan
rauhassa ja onnellisena. Mutta sama,

Luutien teko

entinen pulmakysymys

Niiden häitten jälkeen Virtasen pariskunta asettui asumaan Kalle Virtasen omaan taloon. Aloitettiin yhdessä
halkotyöt, tehtiin motteja metsissä ja
kohtalaisen hyvin pärjättiin. Tuli kui-

tenkin työttömyysaika, kukaan

ei

halkoja teettänyt. Ei neuvottomiksi
jääty. aloitettiin Marian jo ennemmin
kokeilema ammatti, luutien teko.
Maria teki luutia ja Kalle kulki kelkan kanssa kaupalla. Silläkin hommalla leivissä pysyttiin. Mutta tuli
vaan paha asia vastaan siinäkin työssä, ne luudan aineet. Kaadettiin nuori

koivu mistä vaan saatiin, ei kysytty
lupaa metsänomistajalta. Kiikan
isännät kieltelivät, ettei niitä koivuja
sillai vaan viedä saa. Mutta kiellot eivät mitään vaikuttaneet, kun elää täykannattanutkaan
olisi. jos ne luudan aineet ostettava

tyi. Tuskin se työ

tuli

kohta

vastaan, että mitenkäs oikein eletään,
kuinkas tienataan ne ruokatavaroiden
ostamiseen tarvittavat rahat. Se asia
sentään selvisi. Silloin oli Tyrvään

Sanomissa ilmoitus, että Kiikan kansakouluilla myytiin huutokaupalla
halkojen pilkkominen vuodeksi
eteenpäin. Ne jotka ottivat halvemmalla työt tehdäksensä, ne ne työt

saivat. Se huutokauppa siirtyi aina

ja päivä. Sama huutokaupanpitäjä oli joka koululla ja
Virtasen pariskuntakin aina paikalla
ja halvemman työtarjouksen tekijät ja
kaikki saivat. Kiikan kunnan virkamiehet olivat asiasta vähän ihmeissänsä. Mutta tulivat siihen loppupäätökseen, että annetaan heidän vaan
koittaa. Kyllä Virtasen pariskunta ne
kaikki työt tehryä sai. Viikko oltiin
aina yhdellä koululla ja sitten muutel.eteenpäin koulu

tiin toiselle koululle. Kämmäkän

olisi. Asiat kehittyivät niin pitkälle,
että pariskunta haastettiin käräjille,

koululla he olivat saaneet itsellensä

vastaamaan .jatkuvasta metsän rais-

kä olikin lähin mahdollinen paikka.
Pienet pojat kävivät tirkistelemässä

kaamisesta
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ja varastamisesta.

kortteeripaikan Rinnen saunasta. mi-

sieltä saunan ovenlaosta ja totesivat,
ettri kyllä täällä orrkin siilen rnusllir
huusholliat se oli savusauna. Kalle
sahasi halko.ia pätkiksi pokasahalla,
Maria halkeli ja heitteli halkovajaan
korkeeseen kasaan. Koulun taloudenhoitaja Fabian Impola neuvoi, kuinka
sita työta oli tehtävä ja kuinka parhai-

ten tehtyä sai. Kalle seliitti asioitansa, sanoi olevansa niin surkeen sairas

mies, ettei hän enää millään jaksa
työtä tehdä. Maria halkeli kovin vaan
pölkkyjä ja sanoi, että mitäs siinä runiset, muuta kun sahaat vaan. Kalle
veti sahalla pari kertaa ja sanoi, että
vaikka terveys menis. Terveys oli
Kallelta mennytkin jo aikoja sitten.
Kalle oli siihen aikaan saanut uuden
nimenkin, hän oli Surkee Kalle. Se
nimitys iohtui siitä, kun Kallella oli
sen kaltainen puhetyyli, että här sovitteli sen surkee-sanan lähelle joka
lauseeseen.

Ei Kalle sen jälkeen enää kauan
elänytkään, kuoli pois. Maria jåii leskeksi toisen kerran, hän joutui taas
elääksensä opettelemaan uuden arnmatin, lumpusti ja keräsi pulloja. Oli
hänellä sentään oma pirtti, rnutta siellä hän ei paljon viihtynyt, kun ruokansa sai paremmin kulkiessaan niillä lumpustusreissuilla. Kun häneltä
kysyttiin, että miksi ei hän siellä pirtissänsä asu, niin ei hän asioita ehkii

vallan oikein puhunut. Hän seliitteli,
ettei siellä uskaltanut olla, kun siellä
kummitteli, suuret vihreet silmät katsoivat milloin mistäkin pimeestä nurkasta ja paha murina ja kihinä kuului.
Erään kerran kun oli kevättalven kau-

niit ilmat, oli Maria

saapunut Vau-

nunperän Saunanojalle. Hän oli saanut emännältä luvan kerätä lumppuja
saunan eteiseenja olla yötä. Isäntä oli
rahtiajossa, hän ajoi uittotukke.ia
Vaunujoen rantaan. Tukkien ajo olikin oikein voimamiesten työtä, kun

sieltä metsästä pian kuorrnan otti,

niin tavallisesti oli paita

märkänä.

Kun metsään palattaessa istui reessä,
niin tuli vilu ja sitten melko varmasti
reumatismin kipu selässä. Niin oli

käynyt Saunanojan

isännällekin,

mutta kotiin palatessa olikin ylliitys,
oli taloon tullut vanha nainen, jonka
isäntä tunsi nimellä Pitsuska ja tiimli
Maria oli myöskin hieroja. Kun Maria sitten sen ehtoopuolen oikein kovasti hieroi, niin se auttoi, selkä parani.
Sitten nukuttiin, Maria nukkui suuren pirtin ovensuussa listesohvassa ja
isäntä ja emäntä leveessä sänkyssri

pirtin perällä. Kun jonkun aikaa oli
nukuttu, niin Maria heräsi, silloin hän
huutaa huikautti: "Hei kuules Pransu.
Åortomrr[rrn
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eikös vaan olekin parempi nyt?" Isäntä heräsi ja vastasi: "Kyllä selvästi parempi on, kyllä vallan hyvin nukuttua

saa." Sitten taas nukuttiin. mutta ei
kovin kauan, Maria heräsi ja hän tahtoi varmistua siitä, että hän oli tulok-

sellista työtä tehnyt. Niin hän raas
huutaa huikautti: "Hei kuules Pransu,
eikös vaan tehnytkin hyvää, eikös olekin parempi nyt?" Isäntä heräsija vastasi: "Kyllä selvästi parempi on, kyllä
vallan hyvin nukuttua saa." Aamulla
sitten isäntä taas lähti niitä uittotukkejansa ajamaan ja oli hyvällä mielellä,
kun oli siinä kunnossa, että voi lähteä.
Mutta mieluummin hän olisi edellisen

yön nukkunut kuin koko yön seurustellut Marian kanssa, täysin samansisältöinen keskustelu oli käyty edellisenä yönä moneen kertaan.

Seuraavina päivinä Maria sitten

kulki kelkkansa kanssa kylillä ja kokosi niitä lumppuja sinne Saunanojan
saunaneteiseen. Yhdestä asiasta hän

oli tarkkana, että ruoka-aikana hän istui pöydässä aterialla talonväen mukana. Sitä samaa jatkui viikkokaupalla, häntä oli ensimmäisenä iltana kehotettu istumaan ruokapöytään ja hän
ymmärsi asiat niin, että se kehotus oli
jatkuva ilman minkäänlaista määräaikaa. Saunanojan emäntä olikin asiasta

sanoa, vaikka niitä takanapäin puhut-

pakinoillakin, jos tykkäiitte. että siellii

tiinkin. Niinpä Väinö tekikin sitten
vallan sopimattoman kysymyksen,

on tarpeellista käydä." Pietilåi

kun hän kysyi, että oliko se Levveesilmä-Nestori oikein kamalan ruma?

Siihen tulikin äkkinäinen vastaus:
"Ei, Nestori ei ollut ollenkaan ruma,
olikin vallan kaunis mies." Maria
suuttui, pieni lapsi ei olisi voinut sem-

moista kysymystä ollenkaan muutoin
tehdä, vanhempien ihmisten oli täytynyt puhua hänestä pahaa. Silloin lyö-

tiinkin lumppusäkit reippaasti kelkja lähdettiin vihaisena.
Kohta samana päivänä sai Maria

kaan

uuden majapaikan Vaununperän Hakamäestä, sielläkin oli hänelle ennestään tuttua väkeä, kun Hakamäen väet
olivat silloin asuneet Lousaalla kun
Maria asui Pitkällämäellä. Siellä Hakamäessä oli sitten ensimmäinen tehtävä, että kirjoitettiin kantelukirje viranomaisille. Saunanojan tirannit pojaat tarvitsevat poliiseilta vähän kuritustaja ojennusta kun kiusaavatja pelottelevat vanhaa ihmistä. Hakamäen
nuorempi tytär Helmi sen kirjeen kir-

joitteli. Ei Helmi ollut

kansakouluakaan käynyt, hän oli kuitenkin saa-

Mutta ei hän ollut sitä asiaa vielä oikein äänekkäämmin puhunut. Saunanojan pienet pojat tulivat asiassa

vuttanut jotenkin kansakoulun oppimäärän, niin että kynä luisti paperilla
tyydyttävän hyvin. Lauseita tuli sitä
mukaa kun Maria niitä luetteli. Tyrvään nimismiehen ei kuitenkaan katsottu olevan kyllin pätevä henkilö sitä
kirjettä vastaanottamaan. Maria oli sitä mieltä, että kohta vaan kuvernööriin saakka, niinpä se kirje osoitettiinkin Turun ja Porin läänin maaherranvirastoon. Mutta ei ole varmasti tie-

apuun, ne pojat olivatjuuri sen ikäisiä

dossa läheteniinkö todella minne-

että olivat hullummillansa. Kyllä niitåi

kään.

jo

vähän ihmeissänsä, kun omaakin

väkeä istui ruokapöydässä 8 henkilöä.

Niinpä hän päättikin ruveta kyselemään, että eikös ne tämän kylän lumput jo mahtaisi olla vähän koollapäin.

poikia hyvässä Herran kurissaja nuhteessa koitettiin kasvattaa ja pitää.
Kun Maria niitä lumppujansa laitteli

siellä lautaseinäisessä saunaneteisessä, niin pojat hiipivät hiljaa sinne saunan taka, katajapensaitten suojaan ja
sieltä heitettiin halolla seinään, niin
että jyskähti. Maria pelästyi, mikäs
semmoinen jyskiiys oli. Kyllä hän sitten ymmärsi. poikien kujeita. aina pojaat on semmoisia ollut.
Sitten tapahtLri vielä pahempaa, kun
Maria niitä lumppujansa laitteli, napit

ja soljet tarkasti pois ja villakudinlumput eri säkkiin, kun niistä sni
isomman hinnan. Siinä istui talon

nuorempi poika Vliinö. Maria kertoi
hänelle, että n-rinkälaista elåimä oli silloin, kur-r hän oli pieni lapsi. Väinö oli
jo vanhemmilta ihmisiltii kuullut kaikenlaisia asioita Marian aikaisemmista elämänvaiheista ja hiin oli vielli niin
nuori. ettei hän vallan kaikenlaisia
pilkkanirniii sailnut kenellekiiiin eteen
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Erään kerran

oli Maria saapunut

Kalle Mustanojan taloon Vaununperälle, rnikä oli entinen Sipin talon
torppa ja sen aikainen nimioli Lähdekorpi. Oli kaunis kesä ja sunnuntaipäivä, taloon oli sattunut tulemaan
myöskin naapuritalon isäntä Semmi
Pietilä. Siinä oli sitten istuttu, juotu
kahvit ja puhuttu kaikki ajankohtaiset

tärkeät asiat, ne kummitusjututkin,
kun ne kummitukset mellastivat siellä
Marian pirtissä niin pahasti, ettei siel-

lä voinut asua. Samaan keskusteluun

oli sattumalta tullut myöskin kulkurimies Albert Koivunen, hän oli syntyisin Tyrvään Asemanrnäestä ja tunnettiin paikkakunnalla paremmin nimellä Koivus-Alppi. Pietilällä oli taipumus neuvoål kaikkien ihmisterr asioita

hyvinpåiin: "Kun Marialla on pirtti

siell2i Kiikanpuolella, rnutta kun siellii
ei uskalla niiden kummituksien takia
asua. Menkää nyt sinne yhdessil Maria ja Koivunen ja kiiytte sitten papin-

oli

vielå1

todennut, että kyllä Koivunen on tiltli
maailmaa niin paljon niihnyt rnies, että kyllä hän semmoiset kummitukset
meneen ajaa. Tuli pitkä hiljaisuus, ei
oikein mitään puheenaihetta tahtonut
löytyä. Koivunen alkoi sitten puhumaan nuoruutensa aikaisia asioita.
Hän kertoi, että se Sipi oli suuri talo
Antti Sipin aikana ja vielä Fransi Si-

pin aikanakin, kolme taloa

yhdessii

Sipi, Ranta ja Tassari, niiden kaikkien
ketovainiot, perämaat Vaunusuolla ja
torpat Vaununperällä. Neljä vakituista
renkiäkin aina oli, Koivunen kertoi itse olleensa, sitten oli Luokka-Vännärin poika Eloranta Osku ja Junssanin
Ville Pitkältämäeltä, hän tunnettiin

myöhemmin nimellä Ville Aaltonen
Asemanmäestä. Koivunen kertoi, että
se neljäs mies tunnettiin nimellä Levveesilmä-Nestori, mutta ei hän oikein
mikään mies ollut, oli kuitenkin siinä
luvussa mukana. Sitten Koivunen kertoi, että hän oli kaikki etelä-Suomen
kylät ja kaupungit kulkenut, aina Oulun pohjoispuolella Haukiputaan Kel-

lonkylään saakka. Lappi oli jäänyt
katselematta, kun siellii oli vanhalle
miehelle liian pitkät torpanvälit, eikä
tullut nuorena miehenä laihdertyai. Ei
hän ollut junassa eikä autossa koskaan ollut, ei hän semmoisia kulkuneuvoja tarvinnut, kun hän osasi kovin hyvin kävellä, eikä koskaan minnekään kiirettai ollut. Näiden juftLrjensa päätteeksi Koivunen oli vielii to-

dennut. ettei ollut missään koskaan
niin kauheen rumaa ihmistä niihnyt,

kuin Levveesilmä-Nestori oli. Sitten

oli Koivunen noussut ja lähtenyt kävelemään johonkin toiseen taloon.
Maria oli sitten huomauttanut Pietilälle ja Mustanojalle, ettei Koivusen
tarvitse puhua mitään Nestorista, eikii
kenestiikään, kyllä Nestori sentiiiin samanarvoinen mies oli kuin Koivunen-

kin. Mustanoja eli tlta maailmaa siihen tyyliin niinkuin Biblia neLrvoo,
hän ei koskaan kenestiikZiän mitiiiirr
halveksivaa sanonut. mutta siinii tilanteessa kun ei håin ollut rnuutakaan
nimeä kuullut, vastasi Marialle: "No.
te olette sitten tuntenut sel.nn-losen
Levveesilmåi-Nestorin." Maria sanoi.
että tunsin kai rninai Nestorin. kun
Nestori rninun ensirrmiiinen ntieheni
oli. Siinii alkoikin sitten selvitii asiat

Pietilillle ja Mustano.'alle, eftai Koivus-Alppi olikin ehkii viihiin ottanut
nokkaansa semmoisesta. kun hiinelle
oli Pitsuskaa vairroksi esiteltv.

Keijo Lakkinen

"

M&useudun tuleu uisutrs "

Kun näinä aikoina
maaseudun

ja koneisiin. Toisaalta maata tulee

puhutaan

tehtävä ensin rakennuksiin

ja etenkin varsinaisen

perusmaatalouden asioista, ei voi-

myyntiin melko vähän, koska vil-

da

jelijän kannalta järkevåi hinta ei
kauan myyjää lämmir:i. Tämä

sivuuttaa kirjainyhdistelmää
EU. Euroopan Unioni, vaikka onkin viime aikoina monella tapaa
muuttunut, on vieläkin aikamoi-

näyttää olevan kehityksen suuntil

ja myös nykyisen "virallisen"

nen maatalousjärjestö. Lasketaan
että edelleen noin 50 7o sen tuottamista päätöksistä ja säädöksistä

koskee maataloutta. Sarnoin noin

puolet sen budjetista kohdistuu

tantokustannuksiin nähden alhaisella tasolla, joudutaan viljelijöille
korvaamaan alentuneet tulot erilaisilla tukijärjestelmillä. Toki

oli

vastaavanlaisia jär-

maatalouteen.

Suomessa

Jäsenmaan mm. Suomen liittyessä tähän yhteisöön on samalla
pääosa maatalouspolitiikkaa kos-

jestelmiä ennenkin. mutta nyt nii-

kevasta päätösvallasta annettu
Unionille. Toisin sanoen poliitikkojen hampaat ovat Brysselissä

teista maksettava hinta on pudonnut noin puoleen, eräillä tuotteilla
selvästi enemmänkin. Tällä selittyy varsin pitkälle myös elintarvikkeiden hintojen muutos jäse-

naulassa, ainakin sen mukaan, mitä tuottajien edusmies tässä taannoin lohkoi asianomaiselle mi-

nisterille. Käytännössä etenkin ne,

jotka maatalouden asioita tarkemmin seuraavat, toteavat tuon tuos-

takin, että

maatalousministerit
ovat kokouksessaan sopineet sitä
tai tata maataloutta koskevaa. Tai
että Suomi on saanut Komissiolta
luvan tehdä maataloutensa kanssa
tätä tai tuota.
Kokonaan oma lukunsa on vilje-

lijöitä ja hallintoa koskeva tuki- ja
valvontaviidakko. Yksi yhteisön
maatalouspolitiikan kuhnakivistä

on

maataloustuotteiden hintojen
säätely. Kun hintoja ei voida suoraan hallinnollisesti päättää, käytetään varsin monimutkaisia keinoja markkinoilla olevien tuotteiden määrän säätelemiseen. Keinoihin kuuluvat mm. erilaiset tullit, tuet ja vientimaksur yhteisön

ja esim. kesannointimääräykset ja ns. interventio-oslot
sen sisällä.
Kun hintataso näin pidetään tuoulkorajoilla

den määrä ja merkitys on aivan
toisla luokkaa. Vastaavasti tuot-

nyyden aikana.

Mitä sitten näinä aikoina voisi

ennustaa maatalouden ja yleensä
maaseudun tulevaisuudesta? Toistaiseksi kehitys näyttää kulkevan
entistä isompiin yksiköihin, mutta
tuolantornääräl eivät juuri muutu.
Toisin sanoen entistä harvemmat
yrinäjät viljelevät entisrä suurern-

pia peltoalueita ja kotieläinyksiköiden koko kasvaa. Työkoneet

suurenevat ja huippukausina ihmi-

sistä itsestään otetaan entistä
irti. Työvoiman palkkaamiseen ei juuri ole mahdollienemmän

suuksia. Ehkä ei ammattitaitoista
työvoimaakaan. Tätä kautta erilaiset riskit kasvavat, sillä tuskinpa

tämänvuotisen kaltaiset syyssäät
kovin usein toistuvat. Säiden lisäksi kiire ja lisääntyvä kuormitus
lisää alttiutta erilaisille vahingoille

ja sairastumisille.

Viljelypinta-alojen kasvu perustuu pääosin maiden vuokraamiseen. Tarvittaval investoinnit on

maatalouspol itiikan tavoire.

Kasvavien yritysten lisäksi säilyy pienempiä tiloja, kukin omien
edellytystensä tai erityisosaamisensa turvin. Mahdollisesti pelustetaan tiloille muuta yritystoinrintaa. mikä sekin on nykyisen nraatalouspolitiikan mukaista. Monet
käyvät tiloiltaan käsin palkkatöissä, mikä jostain syystä ei ole erityisessä suosiossa. Joillekin tiloille voi löytyii oma markkinarakonsa suoramyynnistä tai erikoistuotteista, mutta sekään ei ratkaise
kaikkien tilojen ongelmia. Ikåiiin-

tyvät tuottajat siirtyviit eliikkeelle

65 vuotta täytettyään tai luopumistukij ärjestelmän kautta sitai en-

nenkin. Maaseudulla viiki vähenee ja palvelut viihenevät ja palvelujen puutteessa väki viihenee taas

ja tämä kierre on jatkunut jo pit-

kään. Parhaat näkymät ovat vielii
taajamien läheisyydessä olevilla
alueilla, mutta syrjäseuduilla on
kohta enemmän karhuja, kuin ihmisiä.

Ja lopuksi. Elämmepä EU:ssa
tai sen ulkopuolella maaseudulla
on kaikki se, mitai vahvinkaan järjestehnä ei pysty toistaiseksi ilman maaseutua riittävästi tuottamaan. Puhdas ihna, jota ilrnan

emme tule toimeen montakaan
rninuullia. vesi. jota tarvitsernrne
joka päivä ja ruoka jonka puutetta
enimmilläänkin voi kestää muutamia viikkoja.
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oli vuosi l9lt8. Siinri naiset ltcrroinu

huuraltLril'at "rrrc tulintrne kapakasta .
. ." Myi)s lterrat naisina hullaunnr-rltivat cuucalltia kult he esittiviit. Tiina

Plrjtrrtoilr. holnrrurrr Prirrrtrr nt()tot'.
ja.johti. Piiil,i kabareen entiintlir.tii nrannerrnniseen tyyIiin kuIki r,rneImia kohti. Soi siinii laulut nrerintiesten. yksiniiisten sekii rny(is rakastavaisten. Petri Koivr-rn trio kaikki kuulaulLr

si csitystli tlLidolllr soitti.

Tuli vuosi

199 I

ja iskelntit

vuosier.r

valrelta kirlaraksi koottiin. Laulettiiu

Lazzarellat. Po.jat varjoisilta ku.jilta
kLrin nry(rs "E,n kerro kr"rinka.jouduin

nainrisiin". Muntrlor.r

pelargonia

yleisiiii nauratti vaikka Lea ikkr-rnassaarr itkua tuhersi. "Oi niitii uikt.ju"
haikeasti nrr"risteltiin .ja kyrtrrtrenenteerr esityskeltulrn lopclettiin.
Tiiytti rautatiet sata vuottir 1994-ia

siitaikiis aihe kabareelle saatiin. Ja
niin " Kttulukulliort usanr u/1a " rakennettiin.ja yhtyettii Noin kolnte sziestrl-

niiiin pyyclettiin. Siinli .jr"rna-aiheista
nusiikkia kaikenikiiisille tar-jottiin.
kun "töihin nrentiin resiinalla .ja kiskot kalkatteli alla". Halki Euroopau
JitL :tctnutl'an Joul'u t gg 6

interreilattiiu ja Meksikon pikajunas-

sa rahat vanhaltapiialta

seitsentiin
keftaa ryöstettiin.ya niinpii asenta sitten suljettiin.

Vuonrra 1996 Elokuva Suonressa
vr-rosia tliytti .ja Äetslin kuitrolaiset
taas kerlan nliytti. lloiset elokuvasiivelet olr.jel rnistoon ()tctl i i lr ju rrr"loli srltalo elokuvateatteriksi lavastettiin

" Me ltrletnnra /rrrr.r " kar.neralla kuvattiin. Oli Liisaa Ihmer.ltilassa. Lurrikkia .ja Peppi PitkiitossLrja sekii Kaunista Veelaa kahvilassa. Elvis ja yhtye Presto yleisön hulr.r.ritsi kunnes
Leningrad Cowboys lavalle kurvasi.
Kåisiki{oitusta vinhasti selattiin .ja
niinpä filniii viidesti kelattiin.
Näin cabareen tekentistä muisteltiin .la kahvia pannusta kaadeltiin,

lauseet n-ruotoili Aaltoska ja näppriimiä käytteli Keroska 30. 9. 1996.

We did it again!
(Me teimme sen taas)
Jo neljäs kabaree on onnellisesti takanapäin. Hauskaa on riittiinyt teki-
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I rt ttt
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ku hu rc e

slu " M e t u I ernttt e luu,s "

vapaaehtoisia henkilöitä. Kabareissa

t()iv()ttr.rvasti

rlukana olerninen on ollut antoisaa.
On saanut esiintyntiskokemusta ja

rnyös katso.jilla. Kabaleet ovat olleet

varmuLlttår laulamiseen. Ensimntiiisen

hyvin eriIaisia aiheiltaan. Ensintmiiiner.l oli rnerir.r.rieskabaree. Toir.ren
koottiin -50-, 60- ja 70-lLrvLrn iskelmistii. Kolmannen kabareen nir.t-ri oli
"Kuulakallion asemalla", joka tehtiin

esityksen jlilkeen olo on aina huden-

jöillii. esiintyjillri jl

valtiorr rautateiden I 00-vuotisj ulilien

kunniaksi. Viinteisimnriissii kabareessa "Me tulemr.ne taas" jr-rhlistettiin elokuvan I 00-vr"rotissynttaireitai.
Kabareissa ovat olleet nrukana
Äetslirr lupsi- ja rrrrorisokuorot ja Äetsrin Kuorojen Tuki ry. sekli joitakin

tunut

ja täysien katsojasalien ja

ih-

r.nisten positiivisten palautteiden perusteella on voinut pälitellii, ettii esitys on ollut onnistunr"rt. Tairriin jiilkeen or.t aina hyvä nieli ja tunne halLrta esittåiii esitys yhii r"rudelleen. Pie-

net könrmiihdykset tuovat esityksiin
onaa jiinnitystiilin ja pirteyttaiain. Taistii huorrataan, ettii vaikka esityksiin
aina paneudutaankin I l0-prosenttisesti ei pikku mokiltakaan voi viilt-

tyli. Esiintyessai taiytyy ntuistaa, ettei
yleisö ole tullut vain kuuleuraan rueitä vaan ntyös niikentiilin nteitii eli tliy-

tyy osata näytellii ja elehtiii laulr"rn
tarvitsemalla tavalla. Tiilli)in yleis(i
voi nauttia sekii kuuleurastaan ettai
nåikemästäain. Kabareen teko .ja siinii
mukanaolo on jo itselliiiin niin hieno

kokentus. cttai scn ruuistuu vurnrlsli
hauskana elitnryksenii. Ur"rsia icleoita
syntyy koko ajan. jopa esitysten aikana, joten kenties me .lonain pliiviinii
tulemme taas!
Kabareessa itse n.rukana ollcina
kr"rololaisina Marja Rantanen .ja Riikka Par.rsola 30. c). 1996
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Ltrtlnruttrotann()n villv()nnan tllvoitteena on taata kuluttajille aidot ILro-

rnutr.rotteet pelloltil kuuppilarr usti.
Vulvoutu ei kuitenkuun perustu ensisijaisesti yksittäisten tuotteiden ana-

lysointiin vaan tuotantopaikoilla maatiloilla .ja jalostusyrityksissZi tehtaiviin siiiinnöllisiin tarkastuksiin.
Siksi .jokaisen viljelijiin, jalostajan ja
pakkaajan. joka rnyy tuotteitaan luon-

viljelyyn viittaavilla
merkinnöillä on kuuluttava luonnonnonmukaiseen

rrukaisen maataloustuotannon valvontaj lirj este

I

rn iiåin.

Suomalaisissa
tuotantoehdoissa
korkea vaatimustaso
Valvontajliqestelmåiän liittyessäiin

viljelijä sitoutuu noudattamaan

Eu-

roopan yhteisöjen neuvoston asetusta
luonnonmukaisesta maataloustuotan-

nosta

ja

siihen viittaavista merkin-

nöistZi elintarvikkeissa .ia maataloustuotteissa. EU-asetus on E,U:n jåisenmaissa ja ETA-sopimuksen tehneissä
maissa suoraan laintasoiser.ra noudattava sätidös. Se måiiirliii luornutuotan-

non vähirnrniiisvaatimusten lisiiksi
nyös r.nuista valvontaiär'iestelmiin

perr-rsteeI Ia. TiiI I ai sia

ovat rniiiiriiykset

lannan asianmukaisesta kiisittelystii,
erityisesti vaatinus sen kompostoinnista sekä vaatirnus tilan koko kasvin-

viljelyn siirtiimisestä luonnonmukaiseeu tuotantoon. Lisiiksi on erikseen
lriiåiritelty tilan ulkopuolelta tuota-

vien Iannoitteiden ja maanpålraltnus-

aineiden sisältåirnien raskasmetallien
salIitut enimmiiismäärät keskimääriiisenä kuormituksena viljelykierron aikana peltohehtaaria kohden. Myös
tuotannossår sallittujen kasvinsuojeluaineiden lukumäärää on kansallisissa ehdoissa rajoitettu: esimerkiksi kuparisuolojen käyttö luomuviljelyssåi
on Suomessa kielletty.
Käytännössii tiukemrnat säiidijkset
pohjautuvat kansallisiin luonnonmu-

kaisen viljelyn kiiytäntöihin, joista
tairkeimmät ovat Luomuliitto ry:n

"Luonnonmukaisen maataloustuotannon ehdot", jotka käytännössä tulivat valtion siirtymävaihetuen ehdoiksi jo vuonna 1990. Täten luomutukisopimusviljelijZi täyttää helposti
myöskin Luomu-Liiton leppäkerttumerkin käyttösopimuksen edellytyksenä olevan vaatimustason.

on asetettu Surtr.nessir

seutuelinkeinopiiri. Luonnonrnukaisen maataloustuotåtnnon valvonnan
ohjeistaa .ja rekisteriii viljelijiristii pitäii kasvintuotannon tarkastuskeskr"rs
(KTTK).
KliytZinnössii luonnonrnukaisesti
viljeltyjii tai luonnonmukaiseen vi ljelyyn siirtyrnlissii olevia viljelmiii valvotaan viihintiiän kerran vuodessa
tehtåivin tarkastuskeiynnein. Tarkastuskäynnin aikanar kiiydlllin liipi tilan
kaikki peltolohkot sekii tuotantotilat
ja varrnistetaan, ettii viljelytoirnenpiteet ja tLrotanto-olosuhteet ovat tuotantoehtojen mukaisia. Viljeli-iiillii on
velvollisuus pitziä yksityiskohtaisia
muistiinpancr.ja kaikista tilalle hankituista tuotantopanoksista -ya myydyistii tuote miiiiri ståt se kii osta.j i sta. Tarvi ttaessa tarkastajalla on oikeus ottaa
maa- ja tuoteniiytteitii analysoitavaksi
sekä tutkia tilan kirlanpito. ?rrkasta.jat valtuuttaa KTTK.

Vil.jeli-iiit valvontajtir-jesteluriiiin .ia
vuosittaiset tuotantotarkastukset hyviiksyy maaseutuelinkeinopiiri. Apu-

kr-rnta.

luonnonr.nukaisen

jossa ovat edustettuina kulutta-

jut. v i ljel ijiit. e i ntlrrvikev i nrnorrririsct
ja rnaaseutuelinkeinopiirit. Tuotantoehtojen rikkomuksissa vil.ielijöille
I

Luomuviljelyä

val votaan

tarkastuskäynnein

maatalouden yrrpiiristirtukiin kuuluvien Iuonnonr.r.rukaisen maataloustuotannon tukien (ns. siirtyntiivaihetuki
ja tuotantotuki) saamiseksi.
EU-asetusta tir-rkernmat ehdot itn

EU-asetuksen edel lyttiirniist:.i I r-rontrott trtukaisen rttalLlaloustuotlrnrtort jir
luonnorrrrukaisesti tuotettr"rjen elintarvikkeiden valvonnasta on siiiidetty
maa- ja metsaitalousntinisteriön piiii-

annettu sekii y nr piiri stön sr-ro.j e I r"r I I i ste n
vaatin.rusten ettii kulutta.lansuo.jelun

töksellii.

Jiastanutt,tn Joufu t ggb

li.llin ja tilan hyviiksynisestii valvontitjiirjestelmiiiin plilittiiii alueen nraa-

maataloustuotannon tarkastuslauta-

IuonuviljeIijzit nor"rdattavat yrr-rpiilis-

vil.jelyehtoja

jliriestiirnisestii
vitstililva viranclrlainen on Sut-rr-ttessa
rnaa- ja metsiitalousrrinisteriö. Vilje-

naan piirillä on

påiäperiaatteista. EU-asetuksen vaatimllsten lisåiksi useirrmat suomalaiset

tijtuen ehtoihin liittyvili lisäehtoja sekii Lr-romu-Li iton tuotanto-oh.leita.
Lakitasoisia EU-asetusta tiukempia

tannon valvonnan

Lr-ronnonrrukaisen r.naataloustuo-

voidaan antaa huorritutuksia. tr.loistaa
Iuornutuotantoor.r vi ittaavat nterkinniit
tuotteista. estiiii tuotteiden rnalkkinoilleplilisy sekii elottaa viljeli.jri valvontajiiljestelnriistii. Tahallaan aiheutetusta slilintö.lenrikkontuksesta tai
tiirkeiistli l.ruolinrattorluuclesta voidaan tr-rorlitit sakkoihi n.

Kulliulun lcoulu I 0 u uott u
Matti Niemen juhlapuhe Kallialan koululla 15.9. 1996
Arvoisat vuosijuhlan osar.rottajat
Lupauduttuani puhumaan tiimiin
opinahjomme 9O-vuotisjuhlassa olen
yrittlinyt palata ajassa yli -50 vuoden
taakse. Elli Heinonen esittaiä tässä ti-

E,lsa Hahl oli hyvii opettaja, jonka
johdolla opi rnrne lukemaar.r, kirjoittarraan ja laskemaan. Eväitten lisäksi

tullut etsiii Aarno Kiuru Venlilliltii.

sair.r-rrne

keittolasta kaalisoppaa, ntarjapuuroa jne., joten kova nälkä ei lie-

nteillii oli naisopettirjia. Pakula opetti

laisuudessa rnyös muisteluja, rnutta
sallittaneen rninunkin, vaikka aika-

ne ollut kellään. Marjoja keriittiin

voimistelua .ja kaisitöitli. Hrinen erittäin isänrnaallinen nrielenlaatunsa tu-

perspektiivini on jonkun verran lyhyempi, tuoda julki, rnitä 4O-luvun
kansakoululaiset opintielliiän näkivät
ja kokivat Kallialan koulussa.

Kouluun lähtö on yksi ihmiselämiin suurista käännekohdista. Silloin
se oli vieki suurempi kuin nykyåiän.
Vanhempien hoivissa elämä ei anta-

nut vaikutteita ja virikkeitä siinä
määrin kuin nykyinen infbrmaatioyhteiskunta. Kun syksyllä 1942, jolloin
jatkosotaa oli kriyty jo toista vuotta.
kuusivuotiaana arkalaisena vanhem-

n-retsästä ja tähkäpäitä pelloilta. Pur"rte
oli lähinnä vaatteistaja kengistä. Puukengät likosivat syksyn ja kevään rnärillä keleillä. Kumisaappaat olivert

harvinaisuus.
Pian nreille selvisi, että yläkoulussa
oli opettajana tosi persoona - usein
ankarakin Vihtori Pakula, joka huo-

lehti jä{estyksen säilymisestä koko
pihalla. Sillä saralla riittikin työtä,
kun kallialalaiset selvittelivät välejään koulun päätyttyä tapellen vihattulalaisten kanssa. Ilman mitään
asiallisia perusteita ensinrnainitut pi-

tivät

täen tulin silloiseen alakouluur.r. lnei-

tä oli

itseelän ylivertaisina jälkimrnäisiin nähden puhumattakaan poh-

vastassa opettajamrne Elsa
Hahl. Elsa Hahl oli usein hyvin surul-

jalanjär'vi läisistä, jotka rnielestiimlne
olivat tiiysirr mettäntaalaisia.

linen. Hän oli r.r.renettänyt ntiehensä.
Mekin surimrne hrinen puolestaan.

Vaihtelua kouluellimäiin toivat sotapakolaiset Karjalasta, Inkeristä ja
Helsingistäkin. Inkeriläisiä perheitä

man sisareni kädestä lujasti kiinnipi-

Yleensäkin, vaikkerrrne täysin ta.junneet sodan vakavuutta. koinme elai-

rtrirrrne jotenkin pailloslavana.
Useimpien isli oli rinturnalla. Äidirr
kanssa kävin sankarihautajaisissa.

Viellikin voin kolvissani kuulla kaatuneitten kunniaksi an.lr.nutut kiviiäri
laukaukset.

'[vrriilitr Pt'lttitt Oluvitt

n

asui useissa Kallialan taloissa; Harol-

la Kiulut ja Mottisella Hutterit. Aarno Kiurun kanssa ystävystyin. Karjalaiset ovat löytäneet paikkansa, helsinkiliiiset palasivitt koteihinsa. lnke-

riliiiset kokivat traa-9isen kohtalon,
.jos eivät älynneet paeta. Mieleeni on

Lieneekö eniiii ekrssakaan.

Yliikoulun ensintntiisillri lLrokilla

li kuitenkin hyvin

konkreettisesti

esille. Itiiisiii naapureitarnrre hiin ni-

rnitteli aika runtasti. TopeliLrksen

opit kodista. uskonisiinmaasta nter.riviit hiinen

Maarr.rme kirjan

nosta

ja

opettananaan tehokkaasti perille.
Jotkut jatkosotaan vapaaehtoisena
osallistuneet ovat kertoneet. ettii tuskin olisivat lähteneet ilman Pakulalta
saamiaan vaikutteita. Saattoipa hiin
kysyä joltakin rniehenalulta. etkö tiedä missii sinun paikkasi on. Niinpri

Kallialan koulun oppilaitten uhri
isänmaalle on ollut laskas. rristii kertoo sankaritaulu tuossa seiniillii. Miltei joka toisesta savusta sotaan kihterryt jiii palalrrnuttu e[ivlirrii.
Myöhemmin on selvinnyt nuol'cutnrillekin. ettii Pakula oli todellinen
rnonitoimirlies, rnonen hyviin
alkuunpanija

ja

asiarr

kehittaiiai. Useinrnrat

silklin koulul kiiyneet virlnrirsti nruistelevat opettajiaan kiitollisuudella

-ja

kunnioituksella. Opettaja Pakula
kuoli 84-vuotiaana 1960-luvulla.

Tuolloin Sarkosen E,lsa soitti ntinulle
ja sanoi, ettii sinii poika pidiit puheerr
Pakulan arkun iiiilellii. Puheen sitten

kitfuttr .jtr KttlliLtltrtt k.t'liirt ktrltttrtrriruui.st'ttrtru.
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pidinkin. Sisiiltijii en muista. Vrlitettavasti teksti on ajan saatossa hukkaantunut. ltse surujuhla oli arvokas

.jattavissa. Ryhtyisimn-rekij talkoisiin
yksissii tuumin. Kaipa silloin rahaa ja

tilaisrrus.

En nrirltlr ollu vielli puutluln:.tlttr
meitai kaikkia Kallialassa .ja VihaftLr-

Yleisimpiii kiistelyn aiheita sivistystoirlen bucljetin Iaaclinnassa on 90I Lrvu I la ol I r"rt ky I likor"r I Lr.ie n siii lyttlint i nen tai lakkaLrttanrinen. On ytnutiirrettiiviiii. ettli koLrlLr lakkautetaan. jos
oppilaat nriltei tyystin loppr-rvtt. Hel-

singin vilanomaispiitlttlijien

oh.laiILrrr

vlihennyttyii kurttien kouI Lrtointistoissil ()rl ruvctlrr vcrtailerrurirn isojerr.iu
pienien koulu jen kLrstartrtr.rksiu.ya niihin vecloten. vaikkakin oppilasrnliiirii
on ollut ihan siccleltrivl[. on llihrletty

esittainlilin .joittcnkin koulLrjcn lakkaLrttarnista. Vuotuiset kliytt(itlloLrsntenot sailttavat suurcssa kotrltrssa olla esiur. ll.(XX) nrarkkaa oppilasta

rakerrrruslrirreita l(iytyisi.

lltssir asuviu koskettlvuarr
I

itsilurrt.
990-lr-rvurr alussa ynrpiiristijrniniste-

riij asetti ntaiser.na-aluetyöryhntiin

tiiiillii Pilkannraalla

sclvittiirruir.in

nrr"rtta

llvokkuita

rrtiriserrlr-

alr"reita ja niiclen hoidon kehittiinristii.
Työryhrliin nrietinnön poh.jalta valtioneuvosto teki vuoclen 199-5 alr,rssa

periaateplilit<)ksen rtraisenta-alueista
.ja nraiselnan hoidrtn kehittiintisestii.
Museoviraston .ja yntpiirislijnrinisteriiin selvitys valtakurrnallisesti tler'kittiivistri kulttLruriynrlliri sti)i stii .jul-

kistcttiin vuonna 1993. Sarnana
vuonltl valtioneuvoslo nirnesi Suo-

koltti. kun picnessli kyliikoulussa nc
\'oi\/al nousta.jopa yli 30.(XX) trrarkarr.
Vrilit(in scuraLls on ollul kyliiliiistcn

nren kansallisnraiscrnat. Valtakunnallisesti alvokkaita nraisentu-alueita
vlltioneuvostorr periaatepliiit(iksessli
on 1.56 kpl. niistli kaksi on Vanrntalan

ascttrrr-ni rren vastahankuan.

alueella. Valtiorteuvosto ninresi

Erilaisia nrallc'ja ou rakcnneltu
Vaurrnalassakin. En ole vlilttytryt r,,ui,

kutclrnalta. ettli .joissakin taltaLrksissu
ort uielltr r'r)cn)nriin ()Pcttll.iicn ctuil
kLrin oppilaittcn. ntitli ci voi ntissiiiin
ruinrcssli hyvliksyli. Joitaki rr rriikiikoh

kunsallisnraiscntaa

ti ci ollLrt viisastiL. Vilhe oli. cttri ko.
kylien asukkaat ryhtvil lit sysintiiitr
toisiaarr cl i kuntntal lcklLarr osll'nrolcl-

tLrLrri

or at

riittlivlit. .los MLristollssu ol)etet-

tlrvicn viihcrrcrnincn aihcLrtluu ongclntiu. r'aurlitaan rnclkoiscsti rohkeuttu

csittiili Kalliulun koulun llkkuuttlrttistit. Llskrln. cttli kl,llilliisct.jl nty(is
tiililtli olevlrt plilittlijlit tlistclcvat kouItttt.lt pttolt'ttlt. .lrt 1111'i111 r tt.silr sittt'tt
Klllialan .ja Mrristolun liorrlupiiricn
luju siillcttiirr vanhallc puikullcen Satukurrnutr ticltcrr Nicnrcn Tclttlittcn
ctcllipLrolcllc cli KulIiulun lu Sustunlrlan klupLrnuinrisicrr rujlIlc. McrliiIIis
tli I'i'llii .ja uinakin rrrinLrlle on aiviLu
tuLrsi

usia.

cltli lukLrisl

.ioLrkko

Kllli-

llarr koLrlultiilin oltpilaitl kliy Muis
tolassl. Oppiluitterr vlLnhentpiu on
syytli kLrLrlla. ntutta voiclauu rny(is kysyli. nrikli l'iLikLrtus lreicliin rnielipiteisiinsli on ollut csint. 2 3 rruotta sit-

ten kiiydyllii kcskLrstelulla koulun

Vicrailin koulLrlla
pliivli sittetr ntoncn vuoclerr

lakkaLrttanrisesta.
.jokr.rncn

luuon .jlilkeerr. Korrlrr. ()l)cl{itilrt. Ilil-lu

henkil(ist(j .ja oppilaat tckivrit hyviin

vaikutuksen. Oppilaille

hyviri kliyt0stapo.ya.

oli

opctettLr

Rakenrtr-rksissa

sen si.jaan on eri niiisiii llLlLlttcita. .iotka

ovat kol"rtuullisin kustannuksin kor5,1 :L,tt

rz,tl-',Lt

t Jo ul tL t g g (t

yksi.

lrlttcclllr lrstrrincn orr strtrfi orrni. nruttu se nrcrkitsee ntyös velvoitteita.
Mcirllin on hyr,'liksyttlivli. cttii Lrudis

slilirrncl[ilin aivan

Tiinlilin .jultllpliirlilinsli victtaivlirr
Kallillan koulun ol.rltilasennustccl

.ia niistii

21

Rilutlrvc(lcn ktrltttrtrlirrrlriscrrlr ()ll
Vanrnralassa. Rautaverlen kullluuli-

tia on saatcttu .jlittliii lliiittlijille ke rtonraltukin. MyI lyntaan.jl VlLrnunltellin
koLrlLr.jen lukkaLrttantinen yhtaiklises-

lc ci sopinLrt toiscn kyllin koulu.

korjauskelpoisia rakennuksia purettiin. rrudisrakenrrrrkset uscin crrenrlli
pilasivat Iraisernaa kr.rin kaunistivat.
Vrnho.ja pitkiiiin suvussa olleita huonekalLrja nryytiin pois. poltettiin tai
si illetti irt tlrl I in virrni I le toislrlvoisecrr
kliytt00n. Jiirkyttliviri esintelkke.jri on

lakentarnistu .ju vanho.ien k<trjaarnista

eli

tavalla kirin

rttuuallu.
[-ainaLrs kiriiLsta Pilkanntaan kLrlt-

histolial I isel kohteet: "[i.uLrtavetlcrt llirtritrrrrrlrn kulttuut'in)iti\('ntll.

Kallialan. Rautujoen. Vihattularr

ja

Hcinoon kylicn vlilinen kLrlttuurinruisenrr on r.nlakunnarr eclLrstavirrrltilL.
siIlri siinii vlrdistyy poikkcukselIisella
tltrulltr lttottt)trtt-.jlr krrlttutrrirnlriscrltr.

.ja Satakunnassa.

ilrleisesti vielli enenrntin Poh-

.jannraalla.

Toivon. ettli

rakertnushankkeita

strrrnnitellcssartne otittte htronrioot.t
Rautaveclen kulttuurirnaiscnrarr eclel-

lyttlinriit vaatintLrksct. Viranoniaisterr
nlikernyksiii ei piclli kokca haittaavurtr
byrokratiarra. r,aan uitorra hLrolenl sii-

tii. nrinklilaiscna tlinlin kLrlttuulintaiscnlan .jiitlinrnrc scLrlaaviIlc sukupoI-

katsanr.tossa tiinli korr
ILrnrnrckin olisi palautcttull kuurriiksi
Pttttt'ilkcttrtttkst'ksi. rilittr \r' L'r)nct) ()t)

villc. Tlissii

ollut.

Hyviit

kuLrli.jat

Antelo VrreliLrs kcrtoo kiljlssaan
Ker'{ontus Tyrvlilin Pitrijristli llJ.53:

"Sivistyksen cclistvttilniscksi

ci

olc

klrsr lrr allrr krrrrsirlllr trritliiirr r lrr'.irurista koLrlua. \'alul on lasterr 01tc1us VilnItirrtplrirr rclrollisrrulerrir. .lrr t)lonr't

niiistli

llilllririit

irivlur lrtrorro:ti rturti-

ttttlkst'1. St'n tlilrtlcrr or lrt PuPil srrr ilri-

koina

kLrtsutreet huono.ia ltrkioitu
kirkkoon pyhliehtooltuoliksi. .jl lscttirnee{ Ltrkklrlirr .jlr Strrrtiorr rriilli I;r-

vrtLrttanuuul .ju Iu.icttuntrln: santa tcko
on huor.tornpuirr krnssa riltpis-koulrrs
slkin. Yhte'nli kcsiinli. toistakvnr-

nrerttli vuotta sitten piclcttiin
rtlrrssir rtrnt)tulllli -kr

)u

lull..j, rrrll

Kllli-

1rP,.'1g1

tiin luk('nllllrrt jlr kiIjoittlliltillilt: lllil\
vuouna Ili-5 I oli santilssu plikklur kir'-

Alue on csihistoliallisista l0ycl(iistli
likls .ja vujaau viiclcn kilurnetr-irr
piilissli toisistaau on kaksi kcskiailiuista liivikirlikrxr. Si.iainniltaun cri-

.j0i tLrskou I Lr sur.rnu rrtuicht0oltrrol

tYiscrt ltuonrattltva on Tvrviiiin vanhl

Ensinrnilincn kunsakoulu l)ct.ustcttiin Tyrvlilillc I tt7.l. '['lintiin pliir tin ih
rnistcn on vlikca crlcs kuvitcllu olo

kirkl'o. koskl sc nliyttliytyy piLl.jaana
llitutitrctccn pistlii iillli nintellii. Koko
tt.ttisettut nlikyv h1,rirr sckli 'Iantltclc Pori luutaticlinjallc cttli rruclcllc
rtrlrantiellu-. Ikivarrhl ntaantic on siiilvnyt lin.jlLrkscltuun pcrintciscssli
asusstiln.jl nttrorlostaa Iuotrtecnornaiscn talkustclLrreitin. AlLrccn vunhirr
kulkLrlcitti on luorrnollisesti ollLrt ve,
sislii. Rlrutlrrctlcrr rlrr)tarntriscrr)lur orr
piclettiivli r,'altakLrnnallisesti erittliin
nrelkittaiviinai niikyrnlinii. .jossa tLrlisi
tapal.rtr-r rre itlen vauri oi clen korjuanriseen."

pylki li

Kal lialan koLrIu sui nti neliittikuorctr
l()50-lur rrlllr. Mikli krrrnrrtr sai rneicliit sr-ronralaiset -50-60-lLrvuilla elillrislerr nrrrolioikkrr.jen llcnissli r lru-

lioittamaan vanhaa

lakennuskantaanlnre uLrsilla ntateriaaleilla. ntuuttanraan ikkunarakenteita.inc. Vrnho.ia

i

nu .j u

rnuutart.tina alkipliiviltii (tlissii klii i
oppilaitu l<uuclcttukl,rtltrcutli. toisct
cnernrrriirr toisct vlihcnrrnlin liklur)."

suhtcitl kunsunsivistvstv0n ulkLrtlipulcclllr vli suta r Lrot{u sittcn. Kunsulioulrrlaitokscn .ju scn .;lilkccn trrllccn
pcluskoulrur slurvutuksct or lrt ollcct
s

trLrrc n rr.toisct.

Klllialarr koulu on ollut 90 r'uottu
niukana onriLlla punokscllaan. .jostu

tlhrrte kokoontLrrrut .jultluvliki haluiur
kiittaili yhtri hyvirr nykyisiii kuirr cnti
silikin opclta jia .ja ILroltanrushenki l(iitli. Kun kLrusikytnnrcnlii ttiyttliltccnri
J0-luvuu koLrlulaisena rnicli haikcrrnrr
kysyy itscltlilin. ntitti opetuksia Ki.rlIi-

alan koulu sen ikliisillc antoi. r'ustauksert voi kiteyttlili ntuLltuntaau sirnaan. AhkerLrLrde n.ja ty(in kLrrtnioitta-

nrisen. kotiscutLrrakkauclctr. uskonnon. r.lrkkauclen islinntaallrn

.jl kutrsaan. E,llinriin peruseviiiit sc untoi.
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I i t o in e n p ciri s i cii s p äiv ri. O limme j rill e e n
matkalla Lappiin. Lea Saukkonen lupasi
pakkasia, joten villaista rinkkaan. Alue, jolle
nyt suuntasimme oli meille ennestcirin
s uurimmaks i o saksi tuntematon. M atkas eura
oli entinen. Aarne ja Eila Mrikinen ja
allekirjoittanut.

O

Onni Kallio

Ailulck

o,j ä,ru

Ailakkajärvellä olen käynyt pari
kertaa aikaisemminkin. Siita oli
kin hyvä aloittaa vaelluksemme.

nyr

elt ä

Aut s ulle

kohdalla päättelimme matkaa olevan
kolme kilometriä. Etenimme ja tuijo-

timme alhaalla kasvavaan koiviklä täällä vaivainen koivunkränä. Yh-

vartta. Totesimme tilanteen. Kirves
oli, mutta vartta vailla. Kun puita kuitenkin oli liiterissä, valikoimme niistä
pesään sopivimmat ja saimme velvol-

den oksalla oli sidottuna kretuliininen

lisuulemme hoidetuksi.

muovipussi. Samalla löytyi moottorikelkan ura ja muovipussi puussa. Tiesin että olemme lähestymässä tupaa.
Reitti oli viitoitettu puualueelle. Siitä
ei meillä ollut ennestään mitään tie-

Sitten
Kutukoskelle

toa.

30 kilometriä. Eihän matka mikään.

Valtatien varresta Ailakalle johti
kelkkatie, mutta se oli yöllisen lumisateen ja tuulen ansioista tukkiintunut. Minun suomupohjani luistivat ja
lipsuivat ihan kiitettävästi. Eilan ja
Aarnen ei tehnyt kumpaakaan. Pitoa
oli sekä ylä- että alamäessä.
Illalla majalla me teimme työnjakoa. Eila ja Aarne lähtivät haukkaamaan happea ja minä pienensin polt-

koon. Samalla

voimakas
myrsky joka saman tien pyyhkäisi re-

Eila, jolla oli kotkan silmät, havaitsi tuvan jo noin kilometriä ennen. Tuvalle ennätimme klo 12:n maissa.
Tupa oli kylmä. Edelliset vaeltajat

topuut. Yöllä ryöhähti

vontuletkin taivaalta. Aamuksi se
kuitenkin malttoi mielensä ja saatoimme aloittaa matkanteon ihan
miellyttävissä olosuhteissa.

pudottauduimme
alemmaksi alueelle, jossa kasvoi siel-

olivat poistuneet sieltä vieraskirjamerkinnän mukaan pari päivää sitten.

Ailakalle jätimme hyvästit aamukahdeksalta. Aluksi saimme hiihdellä
kolme ja puoli kilometriä, viitoitettua
reittiä, joka kuitenkin näytti johtavan

Mökki lämpeni kuitenkin

Peerajärvelle. Poikkesimme siltä, sillä tavoitteemme ei ollut Peerajärvi.

kit, jotka oli määrätty minun kannettavikseni ja jotka jo eilen piti syödä.

Pyrimme Puvrrasjohkalle.

Ilma oli ihana ikkunasta katsottuna,
mutta ulkona puhalteli kylmä tuuli.

Meillä oli tieto, että tupa on vaikeasti löydettävissä. Siltä se todella
näytti kartastakin. Se oli merkittynä

mista. Totesimme kuitenkin että kirvestä ei ollut, tai oli terä, mutta ei

nopeasti

hyvän kaminan ja kuivien puiden ansiosta.

Tänään söimme viimeinkin ne na-

Ihailimme ulkopuolella

näkyvää

Tälle päivälle kertyisi hiihtomatkaa

ellei siihen sisällettäisi parinkymmenen kilon rinkkaa ja muuta tilpehööriä mukaan. Kun matkaa tehdään jäätiköillä ja moottorikelkan jällissä, lotka ovat osittain tuiskulumen peitossa.
umpihangessa ja niin edelleen, joten
aikaahan siihen tuhraantuu. Meiltä
meni matkaan 7 tuntia.la l5 minuuttia. Päivän hiihto muuten oli yksitoik-

koista puurlamista tasaisessa maasja purouomia seuraillen.

tossa järviä

Muuta kerrottavaa
päivästä
sukseni putosivat keljan jäljestä upottavaan hankeen. Seuraava havaintoni
oli, että olin vatsallani syvällä hangen
sisässä. Totesin olevani aidossa V-

paikkaan.
Kun puustoalueelle ei ollut hangen-

mahtavaa maisemaa. Lounaassa näkyi l0 kilometrin etäisyydellä auringossa kylpevät uljaat runturit. välissä
oli notkelma useine järvineen, jotka
nyt olivat lumen peitossa. Muutaman
kymmenen metrin päässä hyppeli

riekkoparvi puusta toiseen. Kesällä

kantoa, yritimmekin pysyä rinnealu-

kohdassa, jossa lumen vahvuus oli 70

varmasti ihana paikka.

senttimetriä. Kesti kauan ennenkuin
sain toisen suksistani alleni la sauvat
siihen asentoon että voin työntää itseni ylös ja voi, voi, kuinka paljon se
rinkka painoi siellä selässäni.
Seuraava tavoitteemme Kutukoski.

vaivaiskoivumetsän sisään. Sen verran olimme kuulleet, että sen katto
näkyy tunturin rinteelle kilometrien
päähän, kun vain osaa katsoa oikeaan

eella. Rinnettä saimmekin hiihdellä
paikoin hyvinkin kovalla kaljamolla
noin yhdeksän kilometriä. Sitten sattui se mitä eniten pelkäsimme sakea
lumipyry. Se tuli täysin yllänäen niinkuin se Lapissa saattaa tulla. Se oli
kuitenkin lyhytaikainen ja kohta taas
aurinko paistoi.

Viimeisen luettavan karttamerkin
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Ruokailtuamme ja päälle torkahdettuamme kaverini lähtivät jälleen

Minä katsoin
saavani päivästä paremman hyödyn,
kun katselen ikkunasta ulos ja odottelen iltapäivän kahvia.
Vaeltajille on kirjoitettu tupien käytöstä yksiselitteiset säännöt. Se edellyttää muun muassa puiden pilkkomaastotiedusteluun.

Eräässä laskussa pienelle järvelle

asennossa mutta liikkumattoman

Aurinko paistoi täydeltä terälrään.
Aluksi hiihtelimme kymmenen kilometriä, avoimia soita ja pieniä järviä
pitkin, kunnes eteemme aukeni viisi

åorto*oto" !"utu

tgqb

Puvrrasjoltkan tLtpl.

kilometriä pitkä alimmainen Vuontis-

järvi. Eila alkoi valitella kasvojaan,
sillä aurinko ohuen otsonikerroksen
lävitse oli tehnyt tehtävänsai.

Saavuttuamme Kutukoskelle meitä
oli vastassa pieni ja kesy lintunen.
Valkoinen ja vikkelä, poskissa jotakin

tummaakin. Jätimme sille osan ryyneistämme. Sitten meillä oli illalla

lättykestit. Paistinpannua ei ollut,
mutta temppu tehtiin trankian kannessa. Vähän ne olivat paksunsorttisia ja sitkeitäkin niinkuin juuston palasia, mutta voi pojat sitä lättyjuhlaa!

Täällä oli polttopuina tuotu koivupökkelöitä. Tuvan lämpeneminen oli
hidasta, ja tunnustettava on, että kyllä
minä siellä vähän palelinkin (nyt sairastan nuhaa). Niitä pökkelöitä me

siinä sitten pilkoimme ulkona kiiltä-

vän jäätikön piiällä. Uskokaa pois,
Lapin koivu on sitkeää.
Nyt ei Eila enää lähtenyt iltalenkille. Hänellä oli muuta hommaa. Naamaa kirvelsi. Pitkin iltaa hän sitä siinä
niveoi ja siinä sivussa valmisti itsel-

van tien päähän. Ylimmällä kohdalla
havaitsimme suoraan edessämme olevan linkkitornin, jonka totesimme

olevan 15 kilometrin päässä. Erinomainen maamerkki suunnista.jalle.
Osumistarkkuus "rastillemme" oli
kuitenkin sen verran huono, että ohi
me kahlattiin.

Eteemme ilmestyi poikittaissuuntainen syvä rotko. Olimme edenneet

vaivaiskoivualueelle, jossa lumen
vahvuudeksi arvioimme 70-80 senttimetriä. Kummalta puolelta kierrämme? Vasemmalla etumaasto näytti
harvemmalta. Valitsimme sen.

Saimmekin allemme jonkinlaista
hangenkantoa, mutta vain lyhyelti.
Sitten se loppui. Eteenpäin. Muuta
mahdollisuutta ei ole. Saimme kahla-

la

suolivyötä rnyöten vajottavassa

hangessa 100-150 metriä vaivaiskoivujen seassa. Se matka otti aikaa puolitoista tuntia. Välillä saimme allemme heikosti erottuvan moottorikelkan
jäljen. Se tuntui vievän haluamaam-

me suuntaan. Jälki johti kuitenkin

leen nuutipukinnaamarin kasvosuo-

vain syvemmälle koivikkoon, jossa se

jukseksi seuraavaa päivää varten.

teki U-käännöksen. Niin oli vain palattava takaisin.

Viimeinen tavoite,
Aatsalle
Yöllä oli vetänyt pilveen.

Saavutimme jonkinlaisen aukean
reunan jossa hanki paikoitellen kannatti. Noin 150 metriä edettyämrne

Ulkona

puhalsi napakka tuuli, mutta meidiin

onneksemme selän takaa. Alussa
hiihtelimrne Ylirnmäistä Vuontisjärveii pitkin noin neljä kilometriä. Tiillli
osuudella kaipasimme pu{eita. Järven päästä otimme suunnan 37 astetta
ja lähdimme tunturille tuulen tuiverrukseen. Niikyvyys oli huononlainen.

Ylhäällii oli jonkinlaista tunturinsurnua. Nousua riitti noin viisi kilornetriii .ja laskuosuutta sal-nan verran.
Tiihtiisintme koivikkoalueelta alkaÅnrtrr,rrr.frrn
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tavoitimme paljon ajetun kelkkatien.
Mikä riemu! Olimme jiilleen kantavalla pohjalla.

Nyt vain pitäisi päästä Aatsalle.
Tunturi on silmissä. Mökki ei ole tunturin .juurella. Sinne on linnuntietä
noin kaksi kilometriä. Mitäain kanravaa

jiilkeä ei

nåiy. Edessä on vain syvä

rotko^

Hiihtelimme kelkkatietä edestakai-

sin. Kaikki kulkivat poikittaissuuntaan. Luimme karttaa, uskoimme ja
toivoimme. Pitkän pohjoiseen johta-

neen tutkimusmatkamme jälkeen pa-

lasimme taas takaisin. Selvääkin selvempää oli, että kahlaamaan emme
enää ala. Nyt otetaan suunta päätien
varteen. Sille piiäsee varmasti moottorikelkkatietä pitkin.
Kello oli viisi. Nälkä alkoi vähitellen kurnia suolia. Aamupuuron olimme syöneet puoli kahdeksalta. Eilan
perunamuusia teki jo kovasti mieli.
Meillä oli mukana kevyt lapio kaiken varalle. Uskoimme, että tilanteen
niin vaatiessa pystymme viettämään
yömme makuupusseissa lumeen kiiä-

riintyneenä avoimen taivaan alla.
Telttaa emme ottaneet mukaan. Painoa olijo ilman sitäkin riittävästi.
Nyt sitten vain hiihdellään valtatiel-

le ja etsitään jostakin vuokrtrttava
mökki. Lapin vaellusmatkoilla pitää
varautua kaikkeen. Yksi selvii ja tinkimätön sääntii on se, ettei rnissään
vaiheessa saa menettiiä mielenrnalttiaan. Missään vaiheessa ei myöskeiän

pidä yliarvioida voimavarojaan. Siellä ei avunhuuto kuulu.
Lappi kuitenkin houkuttelee sitil joka sinne on sydämensii vanginnut. Sitä sitten sanotaan Lapin hulluudeksi

ja taidatkos sitii sen selvernntin slul()a.
Eilan laittarna perunamuusi syötiin
vasta yhdeksän maissa Ropin rlökissä nurnero neljli. Sitli ennen saurroinr-

me kunnolla, eikä siinli kauan jahkailtu, kun pujottauduttiin jälleen makuupusseihin ja uni vei joukkoa.
Viimeisen vaelluspäiviin kohokohtilr ovat lrina ornltn ltutort salvtrllitrttinen, sauna ja puhtaat alusvaatteet. Ja
mikä erikoisinta: Tarjosi r.r.ratka sitten
aurinkoa tai rlintäii. luistavaa latua tai
lulnessa riirnpirnistii, aina siitai.iaiai yhtä hyvä muisto.

Matti Vainio
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Suomen liittyessä Euroopan Unionin jäseneksi vuoden I 995 alusta tuli

väistämättä eteen myös Suomen tilastoj ärjeste I män yhteensovittami ne n

EU:n vaatimusten ja

TYOPAIKKARAKENNE
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standardien

kanssa. Alueellisissa tilastoissa yhteensovittaminen merkitsi EU:n
käyttämän NUTS-alueluokitusj ärjestelmän käyttöönottoa myös Suomessa. NUTS (Nomenclature des Unitds
Territoriales Statistiques) on viisiportainen hierarkinen alueluokitusj ärjestehnä, jossa maa jaetaan eri kokoisiin
alueisiin, joita sitten käytetään kulloisenkin tarkastelun edellyttämän

.12.1994

Lounais-Pirkanmaa
Vammala
Äetsä
Kiikoinen
Suodenniemi
Pirkanmaa
Koko maa

tarkkuustarpeen mukaan.

NUTS | -tasolla Suomessa on kaksi osaa: Manner-Suomi ja Ahvenanmaa. NUTS 2 -tasolla rlaamme on
jaettu kuuteen suuralueeseen, jotka

B0o/o

60o/o

IAlkutuotanto

I

100%

Jalostus tlPalvelut t-lTuntematon

ovat: Uusimaa, Etelä-Suomi, ItäSuomi, Väli-Suomi, Pohjois-SLromi
Ahvenanmaa. Vammalan seutu

ja

paikoista suurempi kuin Aetsässä.
Vammala löytyy sijalta 108.

nellekään Varnrnalan seudun elirrkeinoelärr-räii tuntevalle. Ainoa teollisen
toiminnan piiliin kutrlunllrton loilliala, jonka suhteellinen osur"rs ylittiiii

dostavat maamme l9 maakuntaa.
NUTS 4 -tasolla on Suomijaettu 88

keinorakenteessa on suurempi kuin
maassa keskimäiir-in ja huomattavasti
suurempi kuin Pirkanmaalla koko
maakunnan tasolla. Maatalouden

kaikkien toirnilLlojen prosentti()suuden, on majoitustoiminta. Kr-rviossa 2

seutukuntaan. Tarkimpana aluetaso-

osalla lietysli kunnostautuvat erityi-

jonka muodostavat

sesti Kiikoinen .ja Suodennierni. Vastaavasti palvelusektorin suhteellinen

kuuluu Etelä-Suomen suuralueeseen.

kuten koko Pirkanmaan maakunta
yhdessä Satakunnan, Varsinais-Suo-

men, Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien kanssa. NUTS 3 -tason muo-

na on NUTS
Suomen

4-5-5

-5,

kuntaa.

Seutukunnat otettiin alunperin

käyttöön 1994 aluekehityslakien pe-

rusaluejaoksi. Niiden tilastollinen
käyttö orr jatkuvasli yleistynyt ja rnrn.
EU:n aluekehittämisohjelmat ja tuki-

Toisaalta Lounais-Pirkanmaalla
myös maatalouden osuus elin-

vertaillaan yritystoirnipaikkojen hen-

kilöstöii, joten sekii julkisella sektorilla että maa- ja r.netsiitaloudessa
työskentelevåit

eivlit sisiilly vertai-

luun.

osuus jää Lounais-Pirkanrnaalla kes-

kimäiiriiistii vähäisernmäksi. mikä
onkin tyypillistä seutukunnille, joissa
ei sijaitse isda kaupunkeja. PalvelLrilla on taipumusta keskittyä sinne mis-

ja yrityksiä sup-

Lounais-Pirkanmaan
seutukuntaprofiili
Kuviosslr 3 on esitetty

rrruutalrriir

yleisili tilastorrtuuttu.jiir ploseutti-

markat jaetaan seutukunnittain. Täs-

sä on paljon ihrnisiii

sä kirjoituksessa tarkastelen tilastojen valossa Lounais-Pirkanrlaan seu-

pealla alalla. (Kuvio I).
Kuviossa 2 olen kuvannut LounatisPirkanrnaan seutukunnan vahvoja

osuuksina koko rnaan luvuista. Ensimmäisenä on viikiluku, joka asettaa
n-ruille pylväille veltailr"rtason. Jos

toirnialoja kliytläen rnittarina toirnipaikkojen henkilijstijn mäliräii tälillä
verrattuna koko maassa sarnoilla toimialoilla työskentelevien henkilöiden
määrään. Tässii vertailussa vahvimmaksi nousee teollisuuden toimiala-

pylväs on viikilukupylvästli lyhyenrpi, on kyseisen rruuttujan arvo Lounais-Pirkanmaalla asukasta kohderr

tukuntaa, jonka muodostavat Vammalan, Aetsän, Kiikoisten ja Suodenniemen kunnat.

Työpaikkarakenne
Lounais-Pirkanrlaan seutukunnar.r
työpaikkarakennetta leirnaa jalostussektorin (teollisuus, kaivainnaistoi-

rlinta,

rakentaminen) suhteellinen

voimakkuus. Työpaikoista peräti
35,'7 7a löytyy jalostuksesta, kun vas-

taava luku Pirkanmaalla keskimliärin

on 33,9 7o ja koko rlaassa 26,4 oh.
Aetsä onkin yksi rnaarnme teollistuneimmista paikkakunnista, eikä
Vanrmalassakaan jalostuksen osuus
työpaikoista ole suinkaan vähäinen.

luokka Muu valmistus, joka kattaa
rnm. kultasepäntuotteiden, soitinten,
leikkikalujen, pelien, urheiluvälineiden ja valaisimien valmistuksen sekä
rnuuta pienimuotoista valn-ristusta.
Muita vahvoja teollisuuden toimialoja ovat kurni- ja muovituotteiden valrnistus, kaivannaistoirninta sekä kernian teollisuus. Myös tekstiiliteolli-

kuin koko rraassa keskimäiirin. Jos taas pylviis on ensinrmiiistii pylvästii pidempi on kyseisen
pylviiiin kuvaarnan rnuuttujan urvtr
asukasta kohden tiiällii koko maan

pienerr-rpi

keskimåiäriiii suuren-rpi. Lnunais-Pir-

kanr.naan seutukunnan viikiluku
31. 12. 199-5 oli 23 814 henkilöli. rrikii oli 0,47 prosenttia Suollen vlikiluvusta.

Suomen naisista Lounais-Pirkanrntralla asui 0.46

c/o

eli

12 202 henki-

suus, huonekalujen valmistus seki'i ltr-

ja Perttelin

si-, savi- ja kivituotteiden valmistus
työl I istlivät keskimääräi stii enentmiin.

kunnissa on jalostuksen osuus työ-

löii, mikii taas on 5l,l Vc alr"reen viiestöstä. Koko Suornerr viiestöstii on
naisten osuus -5 1,3 %, joten tiissii sLrh-

Niimii luvut eiviit liene ylliityksili ke-

teessil Lounais-Pirkilnnllirn seutu-

Itse asiassa vain Kaskisten, Kuoreve-

den, Sahalahden, Raahen

(r8
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kunta ei poikkea maan keskiarvosta.
Alle 15-vuotiaita Lounais-Pirkan-

maan väestöstä oli 18,3 Vo, mikä on
jonkin verran vähemmän kuin lasten
osuus koko maan väestöstä, mikä oli
19,0 Vo. Eläkeikäisiä taas Vammalan

seudulla

oli

LOUNAIS-PI RKANMAAN SEUTUKUNTA
Toimipaikkojen henkilöstön %-osuus koko maan
toimipaikkojen henkilöstöstä 8/1 995

runsaasti maan keski-

nräärää enemmän eli 18,9 o/o verrattuna koko maan eläkeikäisten prosent-

tiosuuteen, mikä oli 14,3. Yain 26
lounais-pirkanmaalaista puhuu äidinkielenään ruotsia. mikä ei Suomen
294 664 ruotsinkielisen joukosta ole
kovinkaran iso siivu. Suomessa vaki-

tuisesti asuvistit

ulkomaalaisista
Vammalan seudulle oli asettunut 139
henkilöä eli 0,2 7o kaikista Suomessa

vakituisesti nsuvista ulkomaiden
kansalaisista.

Lounais-Pirkanmaan

20

vuotta

täyttäneestri väestöståi peruskoulun
jiilkeisen tutkinnon oli vuoden 1994
lopussa suorittanut 50,4 o/o (koko
nårassa 56,8 a/o). Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli 41,9 Vo (44,1 ok)
ja korkea-asteen tutkintoon asti jatkarreita 8,5 a/o (12,'7 o/o). Perheitä Lou-

nais-Pirkanmaalla oli vuoden 1994
lopussa 6641, mikä väkilukuun suhteutettllna on liihes maan keskiarvon

Kaikkitoimialat
Muu valmistus
Kumi- ja muovituotteet
Mineraalien kaivu
Kemian leollisuus
Tekstiiliteollisuus
Huonekalujen valmistus
Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus
Majoitustoiminta
Vähittäiskauppa

0,0 1,0 2,o 3,0 4.o

verran. Lapsettomia pariskuntia oli

perheistii. mikä jonkin verran
maan keskiarvoa (37,7 7r,) enemmair.r.
Yksinhuoltdaperheitä sen sijairn oli
I1,3 Vo perheistii, n-rikåi puolestålan on
viihiin viihernmiin kuin maassa keskinriiiirirr (13.3 Vc).
Maatiloja Lounais-Pirkaltmaan
seutukunnassa oli vuoden l9c)3 lopussa I 389 (koko maassa 123 913).
Niiistii Vrnrrnlrlassa sijaitsi 769. Äet39,5

c/o

l8l ja Suodenniemellii 212. Peltoja oli raivattuna
kaikkiaan 23 254 hehtaaria (koko
rnaassår 2 245 890 na) .ia metsäala
puolestaan oli 40 552 hehtaaria (kon.ruassa

4 908 0l-5 ha). Koko Sr,ro-

men rlaatiloista

LOUNAIS.PIRKANMAAN SEUTUKUNTA
%o -osuus koko maasta
Väkiluku -95

,l2 %

Naisia -95

alle 1 s-vuol. -95
1

5-64 -vuot. -95
yli 64-vuot. -95

Fuoisinkielisiå -95
Ulkomaalaisia -95

si.jaitsee

Tutkinnon suoritt. -94

Lounais-Pirkiutl.ltital.t seuttrkunnassir
.ja pelloista l.04ch. rristii voidaan havaita. ettii alueen maatilat itvat hie-

Korkea-asleen lutk.suor. -94

I

mau l.naau keskivertoa pienernpiii.
Asuinrakerrrruksia Lounais-Pirkan-

oli vuoden l99rl lopussa
mikli viikilukr,rLrn suhteutetturta rlrt vl.tlsitt sLrtrli rtuiiirii. ntuttll ()t)
Iuonnollista seutukunnissa, .joissa ei
ole suuria asr-rtuskeskuksia eikii niiirr
ollen kortteleittain kerrostaloja sr.rppealla alr"reella. Myös kesiimökkien
rrliiilli (2 433) suhteutettuna asukaslukuun vaikuttaa suurelta, ntikii johtunee tavanomaista kauniimrnasta
r.naalla

Keskiasteen tutk.suor. -94

Perheitä -94
Pareja, ioillå Iapsia -94
Pareja, joilla ei lapsia -94
Äiti tai isti ]a lapsia -94

7 522.

mpliri sti'istii -j a y stiivlil
misistä.

y

Ii

se

mmi stZi

i

h
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Pinta-ala -96
lvlaapinta-ala -96
N,4aalilal -93

Peltoala -93
l\retsåala -93
Asuinrakennuksia

-94

Teollisuusrakennuksia

-94

Muita rakennuksia -94
Kesåmökkejä -94

-

Lähteet: Tilastokeskuksen mikroohjelna Kuntafirkta.

6,0

Kuvio 2.

siissii 227. Kiikoisissa

ko

5,0

o/o

0,25
Kuvio 3.

0,5

0,75

Mqhtqvql
edut köyttöösi
heri!
iffiffiffi::;t.;
,. --;;*ld$;:q*ii

K-kortti on K-kauppalyhnti ttymiin uusi ntukavia
rLlnsastu siiiistöii Lal'ioava

r.tu iu .i il

Etukortti tai Etu- .ja ntaksukur.tti.
K-etukortin omistajana saat.joka kuukausi erikoisttrjouksia, jotka on talkoitettu vain K-etukorttiltisclle. KuLrkausit.
taisten crikoisctujen lisiiksi ornan paikkakunrasi K-ryhnliin
liikkeet cri tavara-aloilta Iaihettaiviit Sinulle postia.jl irrrjoLrksia suoraan kotiisi. Ja kaikki eclut ovat kiiyt(is,siisi hctil

K-etukortti on mqqn rnonipuolisin
K-ctukorttilaisena ulottuvillasi on nraan monipuolisin tuotevalikoima. Rr-rokaa. vaatteita, kcnkili. urheiluvar.ustcitl.
elektroniikkaa, rautakauppatuottcita. bensiinilt... K-etukorttia voit kiiyttiiit yrnpiiri Suonrea kiiyrössiisi on yli 3 0(X) tasokasta oslopaikkaa. Lisiiksi tarjoarnnre Sinullc crikoisctLrja
ja palveluja hyviltli yhteistyökumppanei ltarnrnc.
K-etukorttilaisena sliiistiit kaikissa kodin hankintroissa.

Valitse kahdesta kortista Sinulle sopivin. Käteisasiakkaan valkoinen Etukortti tai maksukorttina toimiva
sininen Etu- ja maksukortti.

()öötiU$önnKKr

Vammala, Roismalan risteys, puh. 511 28i4
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Palveleva
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SISUSTA KOTIASI
VALOLLA
Pöytä- ja lattiavalaisimilla täydennät
yleisvalaistusta sekä luot kodikasta

tunnelmaa.
Tule tutustumaan monipuoliseen

mallistoomme.
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sen säveltämä ja sanoittama Joulupukki julkaistiin ensi kerran vuonna
1917. Niin kuin Suomi laulukin täyt-

vassa pihlajassa, ja harakka, rrrännistöu kärkäs neito, kantelee varpuja

tää ensi vuonna 80 vuotta.

Näin rauhallisesti ja jo kevään odotuksinkin alkaa kertomus joulusta

l0..ioulukuuta
Nyt on viimeinen tilaisuus vahnistaa itse kauniit joulukortit. Ainakin
muutaman kortin tekeminen on jouluperinteitäni. Lasna ollessa teimme
rnyös joululehden. Hyvänen aika,
joulunovelli pitäisi tarkistaa. Se kertoo Maijasta, joka sai joululahjaksi
vain punaisen silkkinauhan.

joulukuuta
Tänään kirjoitan ki{een joulupukille. Pyydän, että hän tuo minulle oikein isossa paketissa mukavan matkan. Pankoon sinne pakettiin myös
11.

hyvän nratkakuntpparri

n.

joulukuuta
Korvatunturi, siellähän joulupukki
asuu. Vuonna 1927 paljasti Markussetä lastentunnillaan, että joulupukin
12.

asuirrpaikka on Kolvatunturi.

joulukuuta
Joulukuun 13. ja 14. piiivän välinen
yö on perimätiedon mukaan vuoden
pisin y(i. "Lttt itt ltisitttrrtiitt t'iitr utt13.

r1rr." Lusia, Lucia, valort neiio, valitaan tiinäiin.

joulukuuta
Pakkanen kilistyy. Ihanaa! Tiiniiiin
voi aloittaa jiiälyhtyjen valrlistalnisen. Kynttilät tuikkivat niissii sitten
loppiaiseen. Tevretukta, ystiiviitl ne
14.

toivottavat.

joulukuuta

15.

"Maa ott ttiirt kuttttil;, kirkus Luo.jurt
trtivu.t." Tliniiiin lauletaan kzruneirlmat .joululaulut.
Jokainen laularnaan tLrllut lapsi .ja
aikuinen saa laulaa tuttr"r ja lar-rlur.t.tuisto ja omalla iilinelliiiin.

joulukuuta

16.

Komeat jor"rluarlalyllikset aloitta-

vat kukintansa. Todella jaloja ovat
niimii ritarini eli jaloritarinkukat. Kuitenkin kaipaan pikku rlaatiaisamalyllistii. jonka vahin-eossa piilistin kLrolemailn.
17. joulukuuta
Tiiniiiin haluan kiiydii katsornassa

sailasta sr-rkr"rlaista .ja tuttavaa. Osaisinpa olla hiljaa ja kuLrnnella. Osaisinpa tehdii matkaa joulLrn sydiirleer.r.
18.

joulukuuta

rruistaa lukentalla Aleksis Kiverr
Seitserriiii veljestii. "On.jouILr-iIta. IInra on suo.ja, harntaat pilvet peittaiai
taivaan ja vasta tr"rllut lurni peittaiai
vLroret ja laaksot. Kur-rluu ntetsiistii
hiljainen kohina. teeli illastaa r.rrpuisessa koivr-rssa, tilhiparvi punoittatLanzct[ctn

lo

Impivaarassa, siitä ankarasta joulusta,
jolloin kornea ehtoollinen ja oiva joulusauna päättyi tulipaloon.
19.

joulukuuta

Otan esille jouluseimen. Siinä ovat
pienoiskoossa kuvattuina ensirnmäi-

sen joulun ihrniset, Maria, Joosef,
Jeesus-lapsi ja tietäjät itaisilta mailta.

Jouluseimen keksi Franciskus Assisi-

lainen. Joulukuussa on Tampereen
tuomiokirkon alasalissa seiminäyttely.
20.

joulukuuta

Tänään haluaisin vain olla ja mietiskellä. Haluaisin tehdä pitkän rau-

hallisen kävelyretken. Haluaisin istua
nojatuolissa ja lukea joululehteä tai
hyvää kiryaa. Molemrnat kuuluvat

jouluuni itsestäänselvästi.
21.

joulukuuta

Monena jouluna olen suunnitellut
tekeväni upean piparkakkulinnan salaperäisine torneineen ja portaineen.
Viime vuonna tein sokeripaloista Iurrrilinnan, jonka sislillä oli pikku pipalkakkukarhu .la jota vurtioi lotnel'a
tonttu. Kerran leivoin suuria hevosia.
joihin yhteen r.neni iso taikina. Hollar.rnissa sellaiset piparkakut leivo-

taan suuliin pr"risiin rluotteihin. Sisareni siiilytti hevosia vintilläiin kunnes muutti toiseen taloon. Kuka siiilyttäii ja r.r.rissii komean linnani, jos
sen teen'l Kelpaako linna syötiivliksi'l
22. joulukuuta

Aanrulla on nollstava aikaisin ja
laihdettilvä Tuornaankirkkoon. Onko
lamppu kurrnossa kuin viisailla neitsyeillli'? Lyhtyjen rluodostamaa valo-

tnukava katsoa. Mr-rtta
miksi kilpailenrnre siitii, kr"rka jaksaa
klivellii nopeantrlin'l
23. joulukuuta
r.raul.raa or.r

Olohr-roneen taiyttiiai valkoisten kukkien hieno tuoksu. Melkein joka vuctsi olen onnistunut istuttarnaan tasettien sipulit juuri sopivasti, etrai ne tulevat kukkaan jouluksi. Jouh.r on valkea

juhla huurteisten puiden .ja lumi-

tähtien rrilassa.
24.

joulukuuta, jouluaatto

JoLrlupöytii

on

katettr"r valmiiksi,

ja llihdeu'rrle ajantaan Kiikan kirkolle.
Haudoilla palavat jo kyrtrnrenet kynttilrit, sillä rtre tulerlrle aina ntelko
kr"rn pukeudurtrnte liirnpirnlisti

On Aapon ninripiiivii. Aapoa sopii

5t

vastaisen pesänsä perusteeksi."

u\'tL t g 12 ö

rny0hiiiin. Kyntti Ilin syttyesszi rluisteler.nnre lapsr.ruden jouluja ja isriii.
Monta kertaa hiin vei nteidiit ulos tiihtiii katsor.naan. Toivonrrtre löytäviirrrle.joulun tiilrderr tlirriikin vu()nnl.

Ulla Ylinen

Nlummon
lcirlclcomatka
Tummana, kuin tuonen virta.
mataa kristikansa

pyhäaamun autereessa

kohti kirkkoanser.
Sisiiän astun toisten ntyötii,
askeleeni kajaa,
katson ylös alttarille

kohti Vapahtalaa.
Tuttuun penkkiin istahdarr
ja alas painan pääni,
tunnen, kuinka pyhän rauha

hiipii sisirnpZiäni.
Urut alkaa pauhaarnaan,
jo tulee papin vuoro,
seurakunta messuail

ja laulaa kirkkokuoro.
Virret veisaan ulkoa.

-

tietenkin -vanhat sanat.

manaan uuden virsikirjan
ja sen uudistajat.
Tiinriin pliivlin uhri laltjan
saakoon Ror.nania.
köyhåi, sairas lapsonen
ol.l avun tarvitsiia.

Liekovedeu tuuli lrerrkiili

hiljaa rappr"rsella.
kellot soi. on kirkkonratka
aikaa ajatella.
Kaunis oli saalnakin

ja rrieleen painui

Sana,

siksi astun kirkostani

Talui
Luonto talviunta nukkur-r.
kukat lr-rr.nen alle hukkr,rLr.
katLrlyhdyn tulta vastaan
utaleet niirin ainoastaan.
n'tuualla on pinreiiii.

hi

-

tyypillinen talvisiiii.

My(iskirt rrrcnuinkiii rrcn rrrelslirr

rliettii, kuinka talven kestiin.
silloin tiukkaa.
nra{oja ei li)ydy hir-rkkaa.
Itrrllulni kliyn lepiililruilin.

l'Lluasta on

tyydyn silloirr viihenrllliiin.

Talitintti. pieni raLrkka
pelastui. kuin ihlneen kautta.
llpset sille ruoklrl lrntoi.
sienrenet.ju nrurrrt kanloi.

nytpii linnLrn hyvii on.
- keviit tLrlkohon!
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RAUHALLISTA
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m ukauu utta, käytå nnöllisryttå.
lutustu, ihastu ja osta omasi.
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Neste Vammala
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38200 Vammala
Puh. (03) 511 2780

Ompclc ltofllsl jouluntunnclma
sckå lahjaf puklnkonfflln.

llaunllt ja e dulllre f joulukankaal

lögdåt tlcfgstl HalPalasf a.
ilclllä mgör hguå uallkolna cdulllsla
lrelloja, kulkurla ja nauhoja.

Hguää

l?,llf,y"?i, -,#
Huriulun lusiliike kg
Hopun teollisuusalue, 38200 VAMMALA
puh.03-514 1232

7t\

lr

H ?t

.-ö;'. -rtt-u
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TUOMINE]I
Vammalan katsastusasema
Trakinkatu 2, 38200 Vammala
Ajanvaraus 0204 BB 147
0204 88 2630
0204 88 2631

Vaihde

PALUELEUA
KOKO PERHEEN

KENIUIKAUPPA
Torikeskus, Vammala
Martti Koskinen, p. (03) 511 2663 ma-pe 9-18, la 9-14
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Tervetuloo!
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Puh. (03) 511 2954
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PARHAAT MERKTT fA..
TAATUTUOTTEET LOYDAT
YHDESTÄ PAIKASTA
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ESP:ntarjoanra
eclr-rllinen
kar,rkopuhelu

Puistok.2l Vammala
Puh.511 4424

Soitatnorntaaliahalvenrnralla
kar-rkopulrelun kollneen enn:rlta
valitsen-raasi rlunreroon
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kaloja, jyrsijöitä, lintuja sekä
tarvikkeita kaikille lemmikeille
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KOLUMBUS-TIETOVERKKO
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Liity lnfon kanta-asiakkaaksi ja

APTEEKKI
TYRVAAIY
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käytä hyödyksesi kuukausittaiset
kanta-asiakastarj ou kset.
Kysy lisää liikkeestämme!
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HOPUN SIVUAPTEEKKI

Marttilankatu 1B 38200 Vammala
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LLIOKOSKI
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Neljä kerrosta torin reunassa
Vammala, puh. O3-5ll 2323

EDULLISESTI
LEIPOMOTUOTTEITA

HYVIEN JA AJATTOMIEN
LAATUTUOTTEIDEN
OSTOPAIKKA

aamuvarhaisesta n. klo l7.OO
Nuutilankuja 4 Vammala 03-514 2334

TILITOIMISTO IRMA KIVIRANTA
TRAKINKATU 4, 3B2OO VAMMALA
Ki

- lsän nöi nn it - HTM-ti

rjanpidot

Ii

ntarkastu kset

Puh.03-511 2201
KU LJ ETU KS I STA VARASTO I NTI I N

ARKISIN
LAUANTAISIN
- paritton-rina viikkoina
- parillisirra viil<koirra
SUNNUNTAISIN
- parittonrina viikkoina

klo

9.00-21.00

G

03-512 4000
FAX 03-512 4010

9.00-18.00
9.00-15.00
12.OO-17.00

Vammalan I Apteekki
Puistol<atu 15 38200 VAMMALA
Puh.03-514 2271

KULJETUSLIIKE

t

03-514 3531

pÄrvysrys
0500-236 212

Nuorekasta
muotia
aikuisille.

Vammala

=
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Tampere

.

Turku

.

Lahti

. Helsinki

svEtrrErEFresi
TULE
TUTUSTUMAAN

pYsyvÄÄrrr
KYLPYHUONE.

ruÄyrrelYYMME
HOPUNKADULLE.

-

tarjoamme myös
täydellistä kylpyhuoneremonttia
"avaimet käteen"
-periaatteella

alakaappi x peilikaappi
* pesuallas * valaisin pistorasialla
x

Kuvan SVEDBERGS
kalusteryhmä 55 cm
TARJOUSHINTA
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Avoinna: ma-pe 7-17,|a 8-13
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SUOMEN SUURIN
TEKNISTEN KU MITUOTTEIDEN
VALMISTAJA

TEriltrum

Meiltö löydöt
löhes kcriken
rnitö sisustukseen
tcrrvitset:
o
o
o
o
o

Moolit o Motot
Porketit o Kookelit
Topetit o Liimot
Työvölineet
Torvikkeet
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trSAMPO

SrAPtotA

+ mHTnKUUTUS
9 Yrittäjäin-Fennia
30 mk
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ELEKTRIA

AMMATTITAITOIN EN
ASENNUSTYÖ
KUNNOSSAPITO
fA HUOLTOPALVETU
ANTENNIASENNUKSET
IA TARVIKKEET
KilNTETSTÖf rN
ATK- fA TETEVERKOT

MURTOHÄlvrvs fA PAtorrMorrusfÄnf rsrnlmÄr
ULKO- fA
SISUSTUSVATAISIMET

AMMATTITAITOINEN
ASENNUSTYÖ
SÄHrÖTNRVIKEMYYNTI

AVOINNA MA-PE 7.OO-'l7.OO
LA 9.00-13.00
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38200Vammala Puh. (03) 514 1311

