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Lions Clubit muodostavat maailman suurimman palvelujärjestön.
Me toimimme 185 maassa ympäri maapallon ja jäseniä on lähes
1 450 000 henkilöä. Lions Clubien Kansainvälinen jiirjestö taytti tanä vuonna 80 vuottaja on yhtä vanha itsenäisen Suomen kanssa.
Vammalan Lions Clubin pääaktiviteetti on kädessäsi oleva Sastamalan Joululehti, jolla keräämme varoja palvelutyöhömme. Lehti ilmestyy nyt 10. kerran ja olemme halunneet tehdä juhlajulkaisustamme edellisvuosien numeroita paksumman, monipuolisemman ja monivärisen. Myös painosmäärä on aikaisempaa suurempi. Mauri Kunnas on piirtänyt kansilehden ja olemme saaneet luvan käyttää hänen
piirroksiaan lehtemme sivuilla. Haluan kiittää häntä tästä huomionosoituksesta.
Tänä vuonna vietetään lukuisia tapahtumia Suomen itsenäisyyden
80-vuotisjuhlan merkeissä. Tästä syystä myös Sastamalan Joulu -lehteen on valittu ala-asteen, ylä-asteen ja lukion oppilaiden kirjoituksia

siitä, miten he kokevat Suomen itsenäisyyden. Näiden kirjoitusten
kautta välittyvät nuorison terveiset ja arvostus sotaveteraaneille.
Suomi 80 vuotta -toimikunta on erään projektin tuloksena kustantanut kirjan Veteraanien perintö - itsenäinen isänmaa -nimisen julkaisun. Tässä kirjassa kerrotaan miten sen ajan nuoret kokivat sota-ajan
tapahtumat yli 50 vuotta sitten. Tulemme lahjoittamaan tätä kirjasta
lukion, yläasteen ja Muistolan koulun viimeisille luokille yhdessä
toisten lahjoittajien kanssa.
"Me palvelemme" on Lions järjestöjen pysyvä pääteema. "Huumeeton huominen" valittiin suomalaiseksi teemaksi Porin vuosikokouksessa. Lions järjestöjen piirissä on kehitetty Lions-Quest ohjel-

Pekka Kauko
Vontnrulan Lions Club

ma, joka on laaja-alainen kasvatusohjelma ja sivuaa vain yhdeltä
osaltaan huumeasioita. Sovittu teema antaa viineita siitä, että huumeiden vastustamistyöhön tullaan paneutumaan entistä voimakkaammin myös Vammalan Lions Clubin toimesta. Vammala on ollut
edelläkävijä Lions-Quest toiminnassa. Tällä hetkellä kaikki ala-asteen opettajat ovat saaneet tai saamassa koulutuksen ja valmiuden toteuttaa Quest-ohjelman mukaista opetustyötä. Vammalan LC rahoitti
6 opettajan ja Vammalan kaupunki 30 opettajan koulutuksen. Klubimme lahjoitti myös koulutuksessa vaadittavat oppikirjat Vammalan koulutoimelle.
Klubimme toiminnassa on pääpaino paikallisilla tapahtumilla.
Merkittävä kohde on Sastamalakoti, jonka avustus- ja palvelutyö on
saanut vakiintuneita muotoja. Avustamme vuosittain kansainväliseen
nuorisovaihtoon osallistuvia nuoria ja jaamme kouluille sekä järjes-

töille stipendejä.
Kansainväliseen avustustoimintaan klubimme osallistuu pääsääntöisesti rahoittamalla Lions-järjestöjen kansainvälistä säätiötä. Säätiön avustuksella on mm. rakennettu turvakoteja katulapsille ja annettu heille mahdollisuus terveelliseen elämään ja koulutukseen. Toinen merkittävä kohde on ollut köyhien maiden sokeutuneiden auttaminen yhteistyössä silmälääkärien kanssa. Välillisen avustustoiminnan lisäksi Vammalan LC:llä on ollut myös suoria kohteita Pelastakaa Lapset ry:n kautta. Klubimme lesotholaisen kummitytön vartuttua aikuiseksi olemme valinneet seuraavaksi avustuskohteeksi petroskoilaisen lastenkodin, jonka elämää tulemme tiiviisti seuraamaan.
Tänä jouluna vammalalaisia koskettaa syvä suru Tyrvään Pyhän
Olavin kirkon tuhopolton takia. Myös Vammalan LC:n veljet ja ladyt
osallistuivat kirkon paanukaton talkoisiin ja perinteinen Tuomaan
kirkko on ollut klubillemme useana vuonna adventtisunnuntain kohde. Klubimme haluaa omalta osaltaan auttaa kirkon jälleenrakennustyötä ja tulee lahjoittamaan puolet tämän lehden tuotosta tämän työn
tukemiseen.

Kiitän Teitä hyvät lukijat, jotka olette lehtemme ostaneet ja lukeneet. Olette omalta osaltanne mahdollistaneet palvelutyömme. Kiitan
lehden toimitukseen ja myyntityöhön osallistuneita sekä lehteen kirjoittaneita ja ilmoituksillaan tukeneita.

Toivotan teille kaikille Rauhallista Joulua ia Onnellista Uutta
Vuotta.
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Paavo Salli

Kuupunlei
- palaelujen tuottuju
ja ulueellinen yhteisö
Kunnallisella toiminnalla on pitkälle historiaan
ulottuvat perinteensä. Kuntien olemassaolon oikeutuksen juuret ovat aina olleet ihmisten alueellisissa
yhteisöissä. Yhteisö synnyttää aina monenlaisia tarpeita, joita ihmiset eivät voi saada aikaan yksilöinä.
Ikivanhat käräjäkivet viestivät siitä, kuinka yhteistit
toimivat ennenkuin asioita osattiin kirjallisesti merkitä muistiin.

Olemme siirtyneet maatalousyhteiskunnasta teollisen kauden kautta palvelu- ja tietoyhteiskuntaan pää-

piirteittain samanrakenteisten kunnallishallintoa koskevien säännösten vallitessa. Kansalaiset valitsevat
vaaleilla edustajansa päättämään yhteisista asioista.
Yhteinen toiminta rahoitetaan kansalaisilta perittävien verojen avulla. Käsiteltävien asioiden sisällöt
muuttuvat aikakausien myötä. Pääosa ihmisten perustarpeista säilyy kuitenkin muuttumattomana ja
markkinoiden vaihteluiden vaikutuksen ulkopuolella.
Ihmisten alueelliset yhteisöt säilyvät tulevaisuudessakin.Tietoyhteiskunta vain tarjoaa käyttöömme uusia
välineitä ja vuorovaikutuksemme laajenee kansainväliseksi.
Euroopan yhteisön vahvistuminen on kohottanut
esiin kansakuntaa pienempien kokonaisuuksien merkityksen. Käytännössä tämä näkyy alueellisen hallinnon järjestymisenä maakuntapohjaiseksi. Maakunta
puolestaan jakautuu muutamista kunnista koostuviksi
seutukunniksi.

Vammalan kaupungin toiminnallis-taloudellinen
suuntautuminen Pirkanmaalle on monia asioita käsiteltäessä osoittautunut yksimieliseksi periaatteeksi.
Tulevaisuudessa entistä tärkeämmät korkeakoulut siaitsevat maakuntakeskuksessa Tampereella. Yliopistosairaala ja samaan kokonaisuuteen kuuluva Vammalan aluesairaala edustavat tärkeitä maakunnallises-

vapaaehtoista toiminnallista
tumista.

ja taloudellista suuntau-

Aikaisemmin alueellisia toimintojamme haitannut
läänijako on syyskuun 1997 alusta muuttunut ja raja
on seudultamme poistunut. Läänit koostuvat useista
ehyistä maakunnista. Läänien tehtävät ovat vähentyneet. Vastaavasti maakuntien ja kuntien päätösvalta ja
tehtävät ovat lisääntyneet.
Meidän seutukuntaamme kuuluvat Suodenniemen,
Mouhijärven, Äetsän ja Vammalan kunnat. Seutukunnallisessa kehittämisessä painopisteitä ovat kansalaisia, yrityksiä, yhteisöjä ja muita organisaatioita
palveleva tietoverkko, teollisuuden alihankinta, yhteistyö ja kansainvälistyminen, tuotteiden jalostusasteen korottaminen maatiloilla, maisema-alueiden ja
vesistöjen hoito, työllisyyden edistäminen, Ellivuoren yritysverkoston kehittäminen sekä loma-asuntomessut vuonna 2001 Ellivuoressa. Tonttimarkkinointi alkaa keväällä 1998.
Ympäristökeskus osallistuu seudun strategiseen
suunnitteluun ja toteutukseen hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin kehittäjänä. Olemme mukana
Pirkanmaan metsäkeskuksen puuteollisuuden tuotekehitys- j a metsänhoitoprojekteissa.
Muita hankkeita ovat Tyrvään Pyhän Olavin kirkon
jälleenrakentaminen, kiinteätä polttoainetta käyttävä
energialaitos, luovaan ajatteluun ja ideointiin keskittyvä osallisuushanke, yhteyksien rakentaminen Venäjän kasvavil.le markkinoille sekä kylätoiminnan kehittäminen Aetsän valtakunnallisten kylätoimintapäivien antamien virikkeiden perusteella. Uusia mahdollisuuksia olisi ilmeisesti luotavissa kulttuurin alueel-

j

la.

ti organisoituneita palveluja.

tistä enemmän omasta aloitteestamme ja omasta
osaamisestamme. Voimme ilolla todeta useiden yri-

Valtion hallintoa on merkittävästi koottu maakunta-

rajojen mukaiseksi. Syyskuun alussa aloitti toimintansa Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus. Se
hoitaa seutumme työvoimahallintoon, yritystoiminnan edistämiseen sekä maa- ja metsätalouteen liittyviä asioita. Tietojärjestelmien kehitys johtaa erityis-

asiantuntemuksen keskittymiseen maakuntakeskuksiin ja asiakaspalvelun hajautumisen niihin tukeutuen
kuntiin ja seutukeskuksiin. Palvelualueiden yhdenmukaistuminen lisää taloudellisuutta, tehokkuutta ja
palvelujen saavutettavuutta. Kaikkien kannalta paras

tilanne syntyy, kun palvelualueet vastaavat luontaista
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Kaupunkiyhteisömme tuleva menestys riippuu en-

tysten voineen lisätä työpaikkojaan. Työttömyys on
kääntynyt laskusuuntaan. Taloudellisen toimeliaisuuden kasvua kaivataan kipeästi kattamaan kaupungin
budjettivajeita, jotka pääosin johtuvat valtion toimenpiteistä korkeaksi kasvaneen velan hoitamiseksi.
Yhteistyö on keskeinen keino käyttää sisäisiä voimavarojamme tehokkaasti ja saada tukea seutumme
ulkopuolelta. Yhteistyö edellyttää luottamusta. se
puolestaan vaatii kasvuaikaa, yhteisiä tavoitteita ja
avointa tiedon kulkua.
Toivotan kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulun aikaa
sekä uutta luovaa vuotta 1998.

Arto Jaatinen 3.2. 1996 lturtiolultaushetkessci Papinsaaressa. Kuva Jorma Salnti.

Vulon juhlu
joulu me tutkimme sitä ihmetmiten
tä,
Jumala tuli ihmiseksi. Se on
kristillisen uskomme kulmakivi. JuJoka

malan salaisuutta ei voida nostaa
esiin haastavammin kuin joulun sanomassa, jossa päähenkilö on avuton
vastasyntynyt lapsi, joka lepää äitinsä
Neitsyt Marian helmassa. Tämä lapsi
on Messias, Jeesus Kristus. Hänessä
itse pyhä, kaikkivaltias Jumala tulee
luoksemme.
Joulun sanoma tiivistyy yhteen nimeen: Jeesukseen. Sen vanhatestamentillinen tausta on nimessä Immanuel, joka merkitsee: "Jumala on meidän kanssamme". On vaikea kuvitella
osuvampaa ilmaisua sille, mitä joulu-

yönä tapahtui ja mitä tapahtuu yhä
uudelleen joka päivä. Jumala on
kanssamme, välittäA hyvin todellisella ja konkreettisella tavalla elämästämme. Karkun seurakunnan sinetissä

on myös kuvattuna tämä. Tästä kuvasta on sanottu, että Jeesus-lapsen
tumma katse ilmentää ihmettelyä ja
sanatonta kärsimystä. "Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt
4

kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti
orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten jou-

kaikkien valtojen ja voimien pää."
(Kol.2:9-10)
Koska Jeesus oli alussa Jumalan
luona, koska hän jo ennen aikojen al-

kossa, hän alensi itsensä

kua on Isästä syntynyt, koska hänessä
asuu jumaluuden koko täyteys, hän

ja oli kuu-

liainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti." (Fil. 2:6-8)
Jouluna taivas avautuu ihmisille.
"Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat
kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus." (Jes. 9: l)
Tässä on joulun varsinainen asia.
Jeesuksessa Jumala itse tulee luok-

semme, iloihimme ja suruihimme,
odotuksiimme ja pettymyksiimme.
Hän tulee menestykseemme ja työhömme, mutta myös tämän hetkiseen
ahdistukseemme. Uusi aate tai uskonto ei voi meitä auttaa. Vain ihminen
voi tulla ihmisen luokse. Siksi Jeesuslapsen katseessa on ihmettelyä ja sanatonta kärsimystä. Sita, mika pelastaa. "Hänessä on jumaluus ruumiillis-

tunut koko täyteydessään, ja hänen
yhteydessään myös te olette tulleet
tästä täyteydestä osallisiksi. Hän on

voi pelastaa minut ja sinut synnin.
kuoleman ja pahan vallasta. Koska
Kristus itse on osallinen Jumalan

kirkkaudesta, pyhyydestä ja rakkaudesta, hän voi tehdä minut osalliseksi
tästä Jumalan omasta elämästä, kun
tunnen hänet, otan hänet vastaan ja
turvaan häneen. Hän on itse elämä ja
ihmisten valkeus.
Me ihastelemme ja ylistämme kunnioittaen seimen lasta. Me kumar-

rumme ristillä riippuvan Jeesuksen
eteen. Jeesus on Jumalan tie meidän
luoksemme. Joulua viettäessämme
kokoonnumme seimessä lepäävän
lapsen, Jeesuksen, ympärille ihastelemaan Jumalan armoa ja hyvyyttä
meitä kohtaan.

Siunattua Vapahtajamme syntymä-

juhlaajajoulun aikaa.
Arto .laatinen
Sastamalan Joulu 1997

Sillii Juntalan armo on ilmestr\nyt pelastukseksi kaikille ihmisille.
ju kusvctttcra meitä, ettii me lryljäten juntalattomuuden jct
ntcrailmolliset himot, eliiisimme siveästi jct vanhurskaasti jrr
j u mol i s e s t i ny ky i s e s s ii maai I monaj as s ct, odottcre s s amm e
crutuucrllisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ju
Vap u lttctj anmte K r i s tuks e n J e e s uks e n ki rkkaude n i I m e s ty nti s t ti,
hiinen, joku untoi itsensii meidcin eclestiimme lunastactkseen
m e i d iit kui ke s tcr I a itt o rn u ud e st a j cr p uhd i st aaks e e n it s e I I e e n
ontctisuudeksi kanscrn, joku hyviii tekoju ohkeroitsee.
Tiit. 2:1 1*14

Jumulun urmon tie
Joulu on jälleen ovella. Me kaikki valmistaudurnjoulun viettoon omien perinteidemme mukaisesti. Nämä perinteet ovat olleet meille tärkeitä monesti jo lapsuudesta asti. Olernrne ottaneet omaan joume

luumme lapsuudestamme kaiken sen, minkä me
koimme hyväksi ja oikeaksi. Me kaikki haluamme
jouluna ainakin hiukan tunnelmoida ja hyvät lapsuusmuistot tuovat rnieliimme juuri sen oikean joulun tunnun.

Puutarhurin poikana minun jouluuni ovat aina

kuuluneet erilaiset joulukukat. Niin pienestä kuin
muistan sain olla mukana puutarhamme joulussa.
Monet ovat ne joulukukat, joiden myötä olen saanut
olla välittämässä hyvän joulun toivotuksia eri puolilla Vammalan seutua. Tämän vuoksi lapsuuteni
joulu alkoi vasta sitten, kun viimeisetkin kukat olivat perillä määränpäässään, silloin
omaa joulua.

oli aikaa ajatella

Rakkaimmat joulumuistot vievät minut rekimatkalle mummolaani Sammaljoelle tai tunnehnallisiin

kävelyretkiin pimeälle, kynttilöin valaistulle hautausmaalle. Toki joulukirkkokin oli aina mieliinpainuva tilaisuus. Vieläkin, joulu joulun jälkeen, nämä
muistot tuovat rninulle voirnaa elää jokapäiväistä
elämää kaiken sen keskellä, mitä elämä eteeni tuo.
Mielestäni nykyään joulu alkaa ja päättyy liian aikaisin. Ensirnrnäiset pikkujoulut vietetään jo lokakuun lopussa ja rneidän monien on vaikeata löytää
tarpeeksi aikaa olla mukana kaikissa niissä joulujuhlissa, joita meidän vietettäväksemme tarjotaan.
Varsinaisten joulunpyhien tullessa voimme olla jcr

niin täynnä kaikenlaista joulun juhlintaa ja jouluhössötystä, että emme enää jaksa keskittyä varsinaiseen joulun sanomaan. Tärkein jää silloin liian vähälle huomiolle.
Joulun tärkein sanoma on evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, joka on syntiemrne anteeksiantaja ja

iankaikkisen elämän tuoja meille jokaiselle. Tiistii
haluaa yllä oleva joulupäivåin epistola meitä muistuttaa. Jouluna Jeesus tuli rneidän keskuuteemme ilmoittamaan meille kaikille, ettii saamme olla Jumalan suuren rakkauden kohteena. Arkisen työnsä ääressä olleet paimenet saivat kaikkein ensimmäiseksi
kuulla tästä ilosanomasta. Tämän jälkeen sitä on
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kerrottu meille kaikille. Jumala on halunnut tavoittaa meidät kaikki talla samalla evankeliurnilla. Jumalan armo, Jumalan ansioton rakkaus syntistä ihmistä kohtaan haluaa tavoittaa rnyös meidät tämän
päivän ihrniset oman työmme äärestä. Jumalan rakkaus kuuluu meille kaikille. Jeesus on meidiin syntiemme sovittaja. Me saamme uskoa syntimme ilnteeksi Jeesuksen tähden, eikä meidän tarvitse yrittae
kelvata Jumalalle omien tekojemme ja oman yrittåimisemme perusteella. Jumala antaa meille anteeksi

Jeesuksen Vapahtajamme tähden, koska Hän on
rakkaus.

Tekstimme kehottaa meitä tekemään omat johtopäätöksemme tästä Jumalan anteeksiannon ja rak-

kauden sanomasta. Syntien anteeksiantamuksen
vastaanottaminen ja tästä anteeksiantamuksesta eläminen vie meidät jokaisen henkilökohtaiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Tiimii merkitsee sitii, ettii
annamme Jumalalle hallintavallan omassa elärnässämme. Jumala haluaa armollaan myös kasvattaa
meitä. Anteeksisaaneina eli armahdettuina syntisinii
emme enää saa elää elämäämme rniten itse tahdornme ja parhaaksi näemme. Jumalan anteeksianto ja
rakkaus vie meitä elämään Jurnalan tahdon mukaan.
Tällöin Jumala saa kasvattaa meitä elaimaiän Raamatun - Jumalan sanan mukaan. Jeesus haluaa olla
meidän sydäntemme Herra. Hän haluaa johdattaa
meidän ajatuksiarnme ja tekojamme ja ohjata rneidän askeleitamme niin. ettai emme rikkoisi Hiinen
tahtoaan ja toinen toistamrne velstaan. Jurnalan lapsina emme saa elää miten itse haluamme, vaan miten meidän rakastava taivaallinen Isämrle haluaa.
Jumalan armolla on meissii kaikissa paljon kasvatettavaa, paljon muutettavaa ja korjattavaa. Me tarvitsemme kaikki paljon rakkautta ja anteeksiantoa.
Tarvitsemme jokainen Jeesusta. Jumalan arrnoii ol.l,
että Jeesus haluaa tulla meidiin kaikkien sydilmeen
ja korjata sen, rnikä tarvitsee korjaamista, antaa anteeksi sen, missä tarvitsemme anteeksiantamr-rstu. ja
johdattaa siellä, missä tarvitsemme johdatusta.
Tule Jeesus meidän sydämiimme, elämäämme ja

jouluummel
Siunattua Jeesuksen syntymäjuhlaa teille kaikille.
Oluvi Sorvu

Unto Salo

Nykypäivän avainsanoihin kuuluu
kriisi. Me kuulemme ja luemme siitä
tai sen merkityskenttään kuuluvista
sanoista joka päivä: meillä on työttömyys, maatalouden ongelmat, valtion
velka, pankkikriisi, Venäjän talouden
ja yhteiskunnan sekava kehitys, pelko ulkopoliittisen ja sotilaallisen asemamme muuttumisesta, pelko yleismaailmallisista tai suppeammista katastrofeista, pelko väestokasvun aiheuttamasta valtiojärjestelmän romahtamisesta, pelko äärimmäisyyssuuntausten voimistumisesta ja väkivallasta, pelko organisoidusta rikollisuudesta, pelko kansainvälisen kapitalismin hallitsemattomuudesta, pelko saastumisesta, luonnon köyhtymi-

William Shakespearen samannimisessä näytelmässä.

Rooma rakennettiin
uudelleen
Uhkakuvat riippuvat maailman kokemisesta. Tämä on länsimaisessa
kulttuurissa heilahdellut puolesta toiseen. Kun Rooman valtiollinen rakennelma luhistui, seurasi anarkinen

tilanne

ja

ankara järkytys.

Kristilli-

sessä maailmassa usko taivasten val-

takuntaan toi kuitenkin lohdutusta, ja
itse asiassa Rooma rakennettiin kristillisyydessä uudestaan, Rooman

kirkkona, joka ulotti institutionaalisen valtansa verrattomasti Rooman
imperiumia laajemmalle. Hengellisen Rooman idea kärsi kuitenkin

myöhäiskeskiajalla tappion taistelussa maallisen Rooman ideaa vastaan,
vaikka paavit rakensivatkin Pietarinkirkkonsa Rooman Pantheonin mykistäväksi toisinnoksi. Muistot maallisestakin Roomasta elivät näet kautta koko keskiajan, ja niiden mukana
toivo uudesta Roomasta, uudesta imperiumista. Se oli ideologisena ja poliittisena tavoitteena, kun Kaarle
Suuri v. 800 kruunattiin Pietarinkirkossa Rooman keisariksi.
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Myös kulttuurinen Rooman-aate
koki keskiajan lopussa suuren nousun. Humanismi toi antiikin kaunokirjallisen, filosofisen ja tieteellisen
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perinnön Euroopan oppineiden ulot-

tuville. Antiikin arkkitehtuurista ja
M one t p e lkriciv cit ke s ke i s t e n
arv oj emme menettdmistci j a
kans alli s e n ide nt ite e t in mure -

nemista, toiset kansallisen
it s emööräämi s o ike ude n
menettrimistci, ja monet epriilev ät p oliitti s en j cirj e s t e lmrimme lcylqö ratkaista probleemat. Julkis e s sa ke skus telus s a
tul ev ai s uu s ncihd ciön ko ko na i sena uhkakuvien sarj ana.
N iiden v astapainoks i v ois in
lqllci esittriri myös valoisia
perspektiivejii, mutta en sitö
tee, vaan puhun tulevaisuudenpeloista.

sestä, otsonikerroksen katoamisesta,
kasvihuoneilmiön aiheuttamista mullistuksista. Tilanne on uusi, mutta samalla se on vanha. Historia on krii-

sien historiaa, ihmiskunta on elänyt

kriisistä toiseen aina: Arnold Toybeen mukaan kulttuurit ovat kehittyneet kriisien ratkaisemisesta, mutta
ratkaisut ovat puolestaan aiheuttaneet
uusia kriisejä. Kriisejä olemme myös

me suomalaiset kokeneet. Olemme
kestäneet nälkävuodet, kokeneet rutot ja sodat. Talvi- ja jatkosodassa ko-

ko kansallinen ja kulttuurinen olemassaolomme

oli niin

ankarassa

uhassa, ettei Suomen nykyinen tilan-

ne ole siihen verrattuna kriisi eikä
mikään. Mutta jokainen polvi kokee
tulevaisuuden kriisinä: "Maailmanhistorian syvin varjo lankeaa aina nykypäivän ylle", kirjoitti V. A. Koskenniemi. En tällä toteamuksella aliarvioi niitä vaaroja, joita edellä luettelin, vaan korostan ainoastaan, että
ne värit. joilla me tulevaisuutta maalaamme, riippuvat suuressa määrin
yleisestä mielialasta. "Monesti elämässään arka kuolee, rohkea kuolee

kerran vain", lausui Julius Caesar

veistoksista syntyi Italiassa uusi taide, renesanssi, ja uusi klassisuuden
aalto syntyi Pompejin kaivauksista
1700-luvun lopulla. Silti Eurooppa jo
1400-luvulla käänsi katseensa menneisyyden Roomasta tulevaisuuteen.

Syntyi faustinen henki, pyrkimys
valloittaa maailma henkisesti ja poliittisesti, laventaa tietämys jopa taivaan takaiseen universumiin. Syntyi
usko järjen ja valistuksen voittoon,
edistykseen, tieteeseen. Tällaisessa
henkisessä ilmapiirissä Euroopan
kulttuuri loi upeimmat tuotteensa. Ne
valloittivat maailman ja valloittavat
sirä yhä. Sibeliuksen Finlandia hellyttää kuulijansa kyyneliin jopa kaukaisessa Aasiassa.

Kansa ei ollutkaan

kaikkivaltias
Poliittisten ideologiain historiassa
usko edistykseen ja rationalismiin
kulminoitui uskossa sosialismiin ja
kommunismiin sekä näiden rinnakkaisilmiöön, eurooppalaiseen hyvinvointivaltioon. Se asetti ideologiseksi
keskeisaatteekseen ihmisen. KomSastamalan Joulu 1997

munismi käänsi tosin tuon aatteen
vastakohdakseen ja toteutti yhteiskuntaiäriestyksensä teräskorkoisen

lessä utopistinen: se toteutti kristilli-

sotilassaappaan tahdissa.

kasvatusta, se ei asettanut tavoitteeksi

Kun neuvostopanssarit hyrisivät

sen rakkauden normeja hallinnolla,
mutta se ei yhdistänyt säätelyynsä

yksilökohtaista ja riittävän yleisesti

kommunismin nimissä Budapestin ja
Prahan kaduilla, kun poliittista sortoa
ei enää voitu peittää uskolla huomis-

sisäistettyä lähimmäisenrakkautta.

päivän sosialismiin, seurasi kommunistisen ideologian romahdus ja sen
myötä Neuvostoliiton luhistuminen.
Samalla romahti myös monen usko-

vät hallinnolliset puitteet, mutta itse

vaisen, monen suomalaisenkin vasemmistointellektuellin maailma. Ar-

velen, että se synkeys, jolla maailman
tulevaisuutta nykyisin maalataan, saa
osan tummista sävyistään siitä pessi-

mismistä, jossa nämä nyt elävät.

"Kansa kaikkivaltias" ei olekaan enää

kaikkivaltias, kuten kommunistien
taistelulaulu julisti, ja hyvinvointivaltionkin kannattajat ovat järkkyneet
uskossaan; valtio ei kykenekään joka
tilanteessa takaamaan työtä ja toimeentuloa, kuten Pohjoismaissa vielä
taannoin uskottiin. Hallittu rakennemuutos on muuttunut hallinnon rakennemuutokseksi.

Lähimmäisenrakkautta
yhteiskunnan säätelyllä
Eräs peruskysymys kohdistuu meidän identiteettiimme kansana ja kansalaisina. Kuka minä olen, mikä on

minun tehtäväni maailmassa? Keitä
me suomalaiset olemme, onko meillä
kykyä hoitaa osuutemme Euroopan ja
koko maapallon aineellisessa ja henkisessä viljelyssä? Kysymykset minän suhteesta sinään, minän suhteesta
meihin sekä minän ja meidän suhteesta teihin ovat koko inhimillisen

historian peruskysymyksiä. Niiden
jännitteen varaan rakentuu koko yhteiskunta, ne ratkaisevat valtioiden
suhteet, niistä riippuu pitkälti koko
inhimillisen kulttuurin tulevaisuus.
Ne ratkaisevat suuressa määrin jokaisen kansalaisen henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin, meidän kohtalomme; mehän olemme syntyneet
elämään yhdessä. "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", opetti Jeesus. Tällä vaatimuksella hän asetti
minän ja sinän suhteelle niin korkean
tavoitteen, että elämällä sen mukaan
me ihmiset muodostaisimme todellisen sisar- ja veljesyhteisön.

Mutta kun sellaista ei kristikunnassa kyetty kahdessa vuosituhannessa

saavuttamaan, keksittiin kiertotie,
nim. hyvinvointivaltio, jossa kristillisen lähimmäisen rakkauden normeja
pyrittiin toteuttamaan yhteiskunnan
säätelyllä. Se oli kaiken tunnustuksen
ansaitseva yritys, mutta eräässä mieSastamalan Joulu 1997

Yhteiskunta voi parhaassa tapauksessa luoda lähimmäisenrakkaudelle hylähimmäisenrakkaus toteutuu. jos toteutuu, ihmisten kesken; siihen on
kasvatettava ja siihen on kasvettava.

Kosken juoksu
olisi tunnistettava
Olen pyrkinyt edellä esittämälläni
väittämään, että tämän päivän ongelma Suomessa ja varmaan koko maailmassakin on suuressa määrin mentaalinen. Me näemme ja kuulemme, mi-

ten maailma on muuttunut ja muuttuu, mutta me emme tahdo muutokseen sopeutua. Muutoksessa meidän

olisi kuitenkin pyrittävä suunnistamaan; koskessakin venettä on ohjattava, eritoten siinä. Meidän olisi siis
tunnistettava kosken juoksu. Se edellyttää uusia asenteita, ja asenteiden
muuttuminen on hidas prosessi. Siihen tarvitaan ajattelevia kansalaisia

ja

kansalaiskeskustelua, siihen tarvitaan

kyvykästä poliittista johtoa.
Mutta siihen tarvitaan myös muutosta kasvatuksessa, kasvatusinstituutioissa. Eräs syy siihen moraaliseen

hämmennykseen, joka monien mielissä vallitsee, on kasvatuksellisten
eväiden puute ja niukkuus. 1960-luvulla huutoon tullut vapaa kasvatus ei
ollut, niin ajattelen, vain kulttuurista
laiminlyöntiä, vaan samalla suuri lap-

siin kohdistunut rikkomus. Mikään
yhteiskunta ei voi elää ilman arvoja,

ilman arvojen hierarkkista järjestelmää, mutta arvojärjestelmää ei voi

Joulun aikuun
Luonto lepää hiljaa, valkoinen maa,
lumikukat jo joulua odottaa.
Pienen linnun kauralyhde yhteinen,
kenen sydän tietää ehtoon huomisen,
on vaikeaa varvasta paleltaa
ehtooseen tummaan voi nukahtaa...

Häkkilinnun hetket pitkiä on
särletyn sydämen polte kohtalon,
taas syntymdjuhlia v ietämme
ilot ja surut yhdessä itkemme...
päivää parempaa voimme odottaa
vaikka paljon kaunista katoaa...
Kotiseudulla lyhdyt voi sytyttää
yksinäistä kulkijaa ymmärtää
on aika avata ovia sydänten
ja olla ihmiselle läheinen.
Kun lähestyy ystävää ymmärtäen,
saa itselleen jouluisen sydämen.
Valot loistavat, kirkkomaa hiljainen
on kaipuumme sinne yhteinen.
He ovat kiitoksemme ansainneet
niin paljon He ovat rakentaneet...

- Kotikirkon penkki jo odottaa
joulukirkkoon harrasta kuulijaa...
Aili Uotilu

omaksua kuten tavaroita valintamyy-

mälän hyllyltä. Niiden perusta on
luotava lapsuudessa. Kulttuurin arvot
pohjautuvat aina emootioihin, mihin
on kasvatettava ja kasvettava; ihminen syntyy kulttuuriin, kulttuuri on
hänen olemuksensa erottamaton osa.

Tämän päivän henkisessä todellisuudessa me emme ole unohtaneet
maata jalkojemme alla, materialismi
ia individualistinen egoismi elävät
vahvoina. Mutta me olemme kadottaneet moraalin tähdet; ne loistavat
liian heikosti. Ne meidän on jälleen
löydettävä, jos me tahdomme nähdä
kokonaisuuden. Ilman niitä ei ole

"suurta kertomusta", tuskinpa ihmisyyttäkään.

Huom. Toimitus on jonkin verran
tiivistcinyt professori Unto Salon Turu

s s

a p itömöci klubie

s

it e lmcici.

Joulu taas saaptnr,.,
Tienoot peittää lumen huntu
luonnossa on juhlan tuntu.
Hiljennyt on metsät maat
suuren juhlan luokses saat.

Joulu saapuu taas kuin salaa
muistot lapsuuteesi palaa
näet tonttujou kon siellä
hiipimässä saunatiellä.

Syttyy liekki kynttilään
juhlaan kaikkein pyhimpään
herkistyy nyt ihmismieli

kiitoslaulun laulaa kieli.
RH
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Ruutua e dellä kulust umoss a
Kulle Miiki

Kalastus lienee hauskirnpia kesäisiii hommia. Vesistiijen varsilla
eliijlit ovat sitä urnrnoisista lr.joistu
harjoittaneet, aluksi aivan eliimisen
keinclna, nykyisin se lienee ntLlLlttunut enempi huvitteluksi. Mutta on sii-

nli vieläkin hyötypuoli suurena tekijLlnli eikri pieneksi ole alvioituva serr
urheilull ista puoltakaan.
Ja miten henkisestikin jalostavaa ja
kauneudenjanoa tyydyttaiväii on kesiin il.ranassa luonnossa puuhailu, sen
tietiiii vain omakohtaisesta kokernuksesta.

Peilikirkkaana priilyi Liekoveden
pinta .ja helteisenti porotti aurinko
kun toverini kanssa Sviinnin såtunasta

elkaannuimrne ja veneen kokarr
suuntasimme kohti Varlrnaskosken
kuohuja. Aikomuksena oli rneillli
kaksiöiselle kalastusmatkalle Rautaveden ihanille perukoille. Kohtapa
oltiin kosken alajuoksun pyörteissil ja
tiukkaa soutlla kysyttiin. ennenkuin

siitlt selvittiin ntahtavan sillan holvikaaren alitse yllipuolella olevan saaren rantaan. Saaren sivussa kiivi voimakkain virta. mutta köyden avulla
kulki veneernme r.nukavasti saaren
rantåu-naa rnyöten ja piiiityi ylempiinli

Ruutuyesi.

tyveneen veteen.
Siitii se alkoi laaja selkii, Rautavesi,

rnikii kymrnenkilometrisenii ylettyy
Pirurrvuoreen ja siitaikin ohi aina Karkun asenraseudulle saakka.

Kuin kilkkain kuvastin viilkkyi
Rar"rtaveden sinipinta ntinkii veneent-

rre kulku rumasti likkoi. Kesiiisen
kauniit rantantat kuvastelivitt ihanasti
veteen. Alaveden pr"rolella niikyi keskeisimpiinii rnahtavan pitkii kivisilta
kuusine kaalineen ja sen iiiirellii puis-

tikon keskellii pr-rnertava kirkko, nrin-

kii kevyttyyliset kaksoistornit kor-

keana kohosivat niikiialaa halliten.
Kirkosta etelliåinpliin hohtelivat Vamtralan valkeat talot auringon kilossa.
rantarnal la pr"ri sti kot, r"r i ntakopi t.j a venevalkarlat. Kauppalan ra.jantailla
puunsi vihreii metsikkö.ja sen keskel-

lii valtava rakennus - ntielisairaala.
Sillasta pohjoiseen piiin on harvempaa rakennusryhmlili

ja

r.natalaa

karua rannikkoa.
Suoraan edessåipiiin aukenee siintiivri selkri ja siinli pilkkuna pienoinen
saari. Vasemnalla kädellä hallitsee
8
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näköalaa pitkä vanhan kirkon niemi,
jonka mantereenpuoleisessa päässä
kohoo jylhänä kivinen. monisatavuotinen Tyrvään vanha kirkko. Ympäristönsä vuoksi tekee kirkko aution
vaikutuksen. Paikka kylläkin kaunis,
mutta alaston. Ei yksikään puu ole
viihdyttävää vaikutusta antamassa.
"Kirkonkylän" muodostaa pieni talo-

Istun rannalla laakean kallion kurnpareella tarkkaillen yön kehittymistii.
Edessäni levitteleikse laaja ulappa

kuvastellen rantamia, saaria,

ja kari-

loita ja lounaisen auringon laskun pu-

nertavaa kajoa. Vain joskus hienoinen viri sumentaa peilin pinnan, yiin
lämpimän leyhkän siinä liikkuessa.
Auringon silmä on jo aikaa sitten
sammunut, mutta yhä viipyy kajo
lounaisella taivaalla siitä hiljaa siirtyen kaakon kulmaa kohti. Yö ei tunne pimeätä, se on vain valjua hiiniirää keskiyötä kohti, alkaakseen siitii
uuden valosturnisen ja viimein täydenkirkkauden päivänkehriin putkah-

ryhmä.
Tässä temppelissä on Herran sana
satoja vuosia kaikunut ja monenlaiset
vaiheet on Suomen kansa sen aikana
kokenuL. Se on kunnianarvoisa vanhus, jonka seinät voivat tarkkaavalle
ja alniille tutkijalle paljon kertoa.

Kirkko on pientä kokoa, tyyliltään

laessa laivaanrannalta esiin.

aivan suora, katto korkeaja pysty.
Soutelemme järven kirkasta kuvas-

tinta.Olemme riisuneet yltämme ja
auringon lämpirnät säteet paahtavat
paljasta ihoamme. On niin hauska ja
lysti olo. Tuntuu kuin leijuisimme ai-

Yö on lämmin.ja kuulas. Hiljaisuus
on ääretön. Vain itikkain heikko surina sen vienosti rikkoo. Ei polskahda
kalakaan, ei kaiju lokin huuto - kaikki, koko luomakunta nukkuu syvää
untaan, mutta silti kuin vaislomaises-

neettomassa tilassa, jossain epätodellisuuden meressä. Yllämme ja allam-

ti

män.

me kaareutuu sininen pallon kupu ja

me aivankuin kellumme sen pallon
keskipisteessä. Hiljaisuus ja rauha on
ääretön. Sen rikkoo vain airojemme
havina ja joskus päittemme päältä kajahtava lokin kirkuna.
Sivuutamme kirkon niemen ja nyt
tapaa silmä etäämpää kuin mereen

Kcrarlo Miikinen

vajonneen matalan Salonsaaren, mat-

kamme ensimmäisen pysäyspaikan.

Tovin kuluttua olemmekin perillä ja
kierrämme sen vastakkaiselle puolelle, missä ranta on matalaa kalliota.
Siihen pesiydymme ja alamme syöttää siimoja.
Salonsaari on aukeaja kauniin ruohomaton verhoama. Vain etelän-

puoleisessa päässä on pensaikkoa ja
eteläpäästä alkaa kariryhmä, johtaen
kuin sortunut silta manteren puolelle.
Tähän karikkoon ja sen matalaan ympäristöön solutamme siimat ja soudamme sitten Hunkkelin niemeen iltapäivää kuluttamaan.

Aurinko alkaakin jo kallistua län-

nen taivaalle. Sen säteet ovat kadottaneet paahtavan teränsä, joten on val-

lan lysti loikoa lämpimän kallion kupeella. Kokoamme metsästä risuja ja
keitämme kahvit. Käymme siinä lomassa viileän vedenkin helmassa.
Elämme aivan alkukantaista luonnon
elämää alastomina ja vapaina.

Monias tunti siinä vierähtääkin ja
päivän kehrä lepääjo varsin alhaalla.
On aika käydä siiman koentaan. Jännittävää hommaa on odotella kalan

nykimistä ja tarkkailla pysyykö se
koukussa. Vallankin isomman kalan
saanti kysyy tarkkuutta ja tottumusta.
Etäämpää, moniaan koukunvälin takaa se jo väkevillä tempaisuilla ilSastamalan Joulu 1997

maisee olemassaolonsa, sähköttää,
kuten sanotaan. Silloin käy väräys,
kuin sähköisku kalastajan läpi. Silmä
kovana ja käsi herkkänä hän varoen
lappaa siimaa laatikkoon. Aina kalan

tempaisussa antaa myöten, ettei
koukku irtautuisi tai tapsi katkeisi. Ja
kalan lepäillessä vetää siimaa tulisella kiireellä. Jo saapuu kala lähelle, on
aivan tuossa vieressä, käden ylettyvillä. Kalastaja tapaa haavia ja yrittää
työntää sitä kalan alle. Silloin se äkkiä syöksyykin syvyyteen. siimaa
purkautuu nopeasti, suunta käy veneen alle. . . - Huopaa, käännä. . . !
Kalastaja hätääntyy, mutta saa kalan
jälleen pinnalle ja onnellisessa tapauksessa haaviinsa ja siitä veneen
pohjalle.
Taistelu on suoritettu ja onnellisena
pyyhkäisee kalastaja hikeä. Eihän tuo
parinkiloinen hauenköriläs rahalliselta arvoltaan järin suuri ole, mutta tässä ei saalista mitatakaan rahallisilla

arvoilla, vaan kaikki kaikessa on se
henkinen tyydytys ja ilo, mikä siitä
koituu.

Tällä nostolla jäi saaliimme pieneksi; sää oli liian kaunis ja aika epäedullinen. Mutta yölaskusta toivomme parempaa tulosta.

Kesäisen yön vietto metsäisessä
saaressa on runollisen viehättävää.

-

tajuaa luonnon sykähtelevlin elli-

Loiomme kuivalla sammtrlella
metsän katvessa. Torkahdamme ja
havahdumme. Vain jonkun tovin on
uni pitempi, aseman outous ei päiistii
unen valtaa esille. Mutta silti kuluu
aika, vierii tuntija toinenkin ja eipli
aikaakaan kun havailsemme auringon säteen kutittavan silmiärnme.
On noussut uusi päivä.
Ja kohtapa syttyy uusi elämä. Aamutuuli virettää jiirven pinnan, lintu.jen liverrys helisee ilmassa, lokit alkavat risteilläja kirkua, kala polskahtaa, joka pensaassa rapisee -jokainen
mätäskin näyttää elämänilostn sykähtelevän.

Ja sanomaton kirkkaus valuu eteläiseltä taivaalta. Aamuyön viileys
pakenee ja sijalle saa yhä yltyvä kesäpäivän lämpö.

Oinen saaliimme antoi jo lunsaunrman tuloksen. Nousi ahventa.ilr pien-

tä

ja

isompaa lahnaa, pari hauen

puikkaria ja kuhankin tapaista.
Soutelimme taasen yötiloillemme.
Viritimme tulen ja kiehautimme kah-

vin. Perkasimme jonkun ahvenenkin,
täytimme suolalla vatsnontelon ja
paistoimme tr"rlella. Se

oli maukasta

murkinaa.

Sammutimme sitten tarkasti tulen.

ajoimme maallisen omaisuuternnre:

siimalaatikot, eväsvakan, haavin,
kahvipannun ja matopurkin veneeseen ja aloimme soudella Ekosaaresta yhä ylemmä, Pirunvuori etäisin-rpänä määränä.

Sivuutamme teräväkärkisen Satu-

lakiven ja toteamme etiiiirnpänii vasemmalla kuperan Käräjäkallion,

missä ennen vanhaan lienee käräjiä
istuttu ja noitia poltettu. Pohjoisella

rantamalla vilkkuu pienellä saarellaan

Pakulan punavalkeaksi maalattu
hauska huvila.

Veneemme lipuu ohi omatyylisen
Haapasaaren

ja nyt avautuu eteemme

laaja niemeke, joka on saanut kunnian
kannatella laellaan Karkun vanhaa
kirkkoa - siis jo kolmas kirkko matkallamme. Neljäskin - Karkun uusi
kirkko - kohottelee punertavakattoista torniaan luoteisella suunnalla tasaisen ylävän havupuumetsikön yllä.

Vanhakirkko piilee puistikkonsa
keskellä, emmekä siis näe niitä mainittuja puita, joita sanotaan kasvavan
sen seinissä. Puista kellotapulia sensijaan saamme mielin määrin tarkastella. Tyyliltään on se varsin omaperäinen, lähinnä muistuttaen siipirikkoa
vanhaa tuulimyllyä.

Kirkonniemen takana aukenee laaja

Heinoon lahti lehtevine rantoineen,
huviloineen .ja taloineen. Näköalan
Palvialaan kaihtaa laaja metsäinen
saari - Kuivaluoto (epäonnistunut nimitys). Sen takana oikealla kohottaa
Pirunvuori lakeaan pilviä kohti.

Kuivaluodossa syötämme siimat ja

heitämme ne aavalle selälle pitkin vedenalaista ylänköä Kuivaluodosta kirkonniemeen päin, yrittäen karttaa valtaväylässä kulkevaa "hautaa".
Ja nyt seuraa ohjelmassamme tuo

kautta Suomen kuulu Karkun Pirunvuori ja sen huipulla Pirunluola, minkä jylhässä onkalossa piru kai muinaisina aikoina oli asustanut. Eikä ihme että kansantaru on sen pirun asunnoksi kuvitellutkin, siksi omaperäisen
jylhä on sekä itse luola että sen ympä-

den rajasta ja rannikko on karua ja
suoraviivaista. Ensinnä on kaunista ja
lehtevää rinnettä, mutta ylempänä
muuttuu se louhikkoiseksi. Ja lähellä

den peltoaukeamat, mitkä metsien ja
lehtojen lomiin iskettyinä vaikuttavat
lepokohdilta yksitoikkoisenvihreässä

vuoren lakea kohtaa yht'äkkiä mahtavan rakennelman, ikäänkuin muinaisroomalainen temppeliraunio. Siinä on
valtavia kivipaasia toistensa niskassa

oma suuripiirteinen kauneutensa, kun
taas alhaalta tasapinnasta katsoen nä-

omituisissa rykelmissä ja näyttää kivipaasi usein roikkuvan melkein tyhjän päällä painolakia uhmaten. Ja tämän rykelmän juuressa ammottaa
mustan onkalon suu. Se johtaa useita
syliä vuoren sisään, kääntyen sitten
jyrkästi oikeaan ja aukeaa ulospäin
toisella kyljellä.
Kalliopaasien toistensa niskaan kasautumisesta on luola, tai oikeammin
tunneli syntynyt, mikä mahtava luonnonmullistus lieneekään rakennelman

metsävyössä.

Ylhäältä katsoen on maisemilla
kee silmä vain yksityiskohtia, joilla
on taasen oma viehättävyytensä. Ja
todellisuudessa lienee asia siten, että
suuripiirteisyyteen väsyy silmä paljon

helpommin, kuin yhäti vaihteleviin
yksityiskohtiin. Ja näin ollen on meidän osamme maan matajina sittenkin
parempi, ainakin tässä suhteessa.

Toinen Pirunvuoren nähtävyys on

kasannut.

taiteilija Danielssonin huvila. Pyöreistä kivistä muurattuna on se tyyliltään omaa luokkaansa ja kai ainoa
laatuaan Suomessa. Emme saaneet
tutustua sen sisäpuoleen, mutta jo

Tämän kiviröykkiön laelta avautuu
yksi sisämaan kauneimpia näköalola.

päältäkin katsoen voi todeta sen viihtyisäksi olopaikaksi luovan työn teki-

Etelään päin näkee yhtenäistä metsä-

jälle. Kauniin ilman jatkuessa viivyimme
retkellämme vielä toisenkin yön ja
kun kolmannen päivän aamuna kotia
kohti soutelimme, kelletti veneessäm-

vyöhykettä, mutta pohjoispuolella
idästä länteen levitteleikse Rautavesi
koko komeudessaan saarineen, luotoineen, salmineen ja lahtineen, alkaen oikealta Palvialan kylästä hamaan
Vammalan kauppalaan saakka.

Kesäisenä kirkkaana päivänä tätä
katsellessaan saattaa mielihyvin todeta Suomemme luonnonkauneuden. Se
on niin viehättävä näky, ettei malttaisi
sitä siihen jättää, vaan yhä uudestaan
pitää sen kauneutta silmillään ahmia.

ristö.

Auringon kilossa välkkyy Rautaveden sininen kalvo ja niin somasti sitä
kehystää vihreä rantama ja niin hauskasti siinä kelluvat vihreät saarelmat
ja luotojen tummat läiskät. Ja entä

Jo ulkoapäin tekee vuori jylhän vaikutuksen. Sen nousu alkaa kohta ve-

nuo pienoiset nukketalot lahtien pohjukoissa ja niemien kainaloissa ja nii-

me kaunis saalis veden viljaa.
Olimme tehneet hauskan matkan ja
saaneet aika annoksen sekä henkistä
että ruumiillista virkistystä. Samalla
oli sieluumme painunut kaunis kuva
isänmaamme ihanasta luonnosta.
Pirunvuori lienee näköalansa puo-

lesta Satakunnan merkittävimpiä.
Varmaankin tuon ilmi monen toivomuksen, esittämällä näköalatornin rakentamista vuorelle. Se saisi olla vaa-

timattomampikin, eikä kaipaa suurta
korkeutta, sillä huipulla oleva metsä
on matalaa ja harvaa. Näköalan tehostamiseksi olisi se varsin paikallaan.

J oulun ullu iltukua elyllä
On ilo käydä iltakävelyllä,
On joku tullur sillankaireen luokse,
kun huurrehuntu pukee maisemaa. ja katsoo virtaa. huuruun peittyvää.
kun tähdet syttyy Rautaveden yllä se hiljaa kohti määränpäätä juoksee,
kuin imitoiden ihmiselämää.
la kirkon kultaristit kimaltaa.
Tuo kirkkopihan suurijoulukuusi On tori autio, sen päivän touhut
taas avaruutta kohti kurkoittuu, on jättäneet vain jäljet lumelle,
ja kaupunkimme juhlailme uusi,
muut liikenteen ja arkitöiden pauhut
kuin valomeri, eteen avautuu.
on väsyneinä käyneet levolle.
Ken kadun laitaa juosta vilistääpi?
Kas. jänöjussi lumivalkoinen.

ja korvaa höristääpi, mä pyydän anteeksi, jos häiritsen.
- On ilo käydä iltakävelyllä,
näin luonnon rauhaslakin nauttia.
Nään kirkkaan tähdenlennon pääni yllä,
saan toivoa, siis Hyvää Joulua.
Ulla Ylinen
se pysähtyy
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Sar kiun muisemut
Lapsuuden maisema

Kaarlo Sarkia syntyi Kiikan Kulmuntilan kylässä,.jonka Gudmund-ni-

minen ruotsinkielinen uudisasukas
lienee perustanut joskus I 300- tai
I 400-luvulla. Sen maisemaan kuuluivat lähes seitsemän vuosituhannen
ikäinen joki, puolen vuosituhannen
aikana raivatut peltosarat ja maantie,
joka vanhimmilta osiltaan palautunee
1500-luvulle. Tämän vuosisadan
alussa siellä kohosi pienellä kunnaal-

Aleksis Kiven tai Elias Lönnrotin.

seudullakin, varakkaissa taloissa.

Pirttiin liittyi eteinen ja sen jatkoksi
rakennetut navetta ja heinälato. Pihan

Naapurikylässä Jaamalan talossa, .ioka sekin on peräisin myöhäiskeskiajalta, oli Wareliuksen mukaan jcr
I 850-luvulla kivi-huone. nim. kivinavetto, joita tuolloin oli lisäksi vain
Tyrvään Nuupalan Vännillä.
Tämä kiikkalainen kylii, lapsuuden-

piirissä kohosi myös kaksi malkakattoista aittaa, alempana oli savusauna,
lähde ja sen viereen rakennettu vanhanaikaiseksi luonnehdittu kota, ehkä
siis todella kartiokattoinen vedenkeittopaikka, jollaisista on tietoja kansatieteellisissä kuvauksissa. Kertomuksessaan Tyrvään pitäjästä

v. I 853 An4l): "Huo-

la mökki, alunperin ehkä jo 1700-luvulla rakennettu sauhupirtti, runoili-

tero Warelius kuvaa (s.

varaan rakennettu, "peittämä tuohen

yhdellä kopilla kaksikin virkaa, esimerkiksi pirtti ja sauna ovat yhtenä,

jan koti. Se oli matala, multapenkin

ja malkain". Runoilija ei kuitenkaan
ollut savupirtin poika, sillä kiukaan
sijaan oli joskus rakennettu ulosläm-

piävä tulisija, muuri, kuten Kiikassa
sanottiin. Sen hiilloksella kiehui kahvi kolmijalalla, kuten kiehui muutoin
omankin mummuni keittämänä Punkalaitumella. Mutta tämän vuosisadan alussa pirtti oli jo käynyt sekä
vanhaksi että hyvin vanhanaikaiseksi.
Sarkian elämäkerran kirjoittaja Aune

Hiisku arvioi, että Kaarlon lapsuudenkoti oli paljon alkeellisempi kuin
Sastamalan Joulu 1997

noissaja aivan uusissa tölleissä ei ole
kaikkia tarpeellisia huoneita. vaan on

taikka sauna ja riihi; leivinhuoneen

verosta on paljaalla mäjellä uuni, katettu laudoilla, ja kotana ympyriäinen
suoja pystytetyistä riuvuista." Kaarlo
Sarkian lapsuudenkoti näyttää vastanneen Vareliuksen kuvaamaa tölli-

asutusta. Mutta näkymän ankeutta
lievensi luonto. Pihassa kasvoi pihla-

ja, syreeneitä ja valkeita ruusuja sekä
omenapuita; senverran oli herraskainen puutarhanhoito vaikuttanut mökin pihamaisemaan. Esikuvia oli lähi-

koti ja pihanpiiri ellivät Kaarlo Sarkian runoissa. sekä itse I'unojen liheissa että vallankin yleispäteviksi jalostuneina runokuvina. "Joen loimossa kuun näit välkkyvåin kuparivyönii."
"Tinanauha virran peittyi nuoreen

jäähän. Lumi likaiset, martaat pellot
harsoonsa kääri." "Märät pälvensä
huhtikuu teki seinämälle. Puki vihreys haat. Pojat soitteli leppätorvin."
"Ja kun kukkien runsaudestajo vaahtosi tuomet, pihan omenapuiden pilvet satoivat lunta, - - -" Näin on runoilija elänyt ja aistinut lapsuusrnaisemansa vuodenajat - ja pukenut
muistiin syöpyneet näkymät vaikuttaviksi säkeiksi runossa Velka Elämälle. Runo Maisema on tavallaan kiikkalainen mietteliäs vastine Eino Leinon kesäyökuville:

On ehtoo hämäräinen,

ja saunat sauhuaa.
Ruislintu yksinäinen
vain jossain narahtair.
On luona tuvan seinän
unikko punainen,
ja jostain tuoksu heinrin
ui yli peltojen.
Siinä on satakuntalainen ehtoo eikä

siis ilta, on sauhu eikä savu, on unik-

ko, satakuntalaisittain valmu, kulttuurikasvi, on heinäntuoksu, joka
kuului täällä suveen siitä lähtien kun
pelloissa alettiin kasvattaa heinää,
runsas vuosisata sitten. Myöhemmin,
kun runoilija ei enää halunnut astua

pihatantereilleen, hän palaa niille
unelmissaan: Ltrpsuusmaja ja kotisauna ovat silloin haaveiden pakopaikka, vastakohta maailmalle:
Sauna hiljainen, mustunut,

kattama tuohen ja malkain,
on kuvas sieluuni juurtunut
lapsuudestani alkain.
Kyyhötit seinin lahoavin
vaiheilla hakamaan aidan.
luorra nuokkuvan sireenin.
varjossa harmaan raidan.
Vaistosin tuoksun ja hlLvinan

entistenjuhannusvihtain . . .
kuulin sun nurkissas kuiskivan
pel lavaloukkujen. lihtain.
Sauna vierellä sireenin.
suojassa muistojen hunnun,

Sorkio noin I 5-vuotiautta.

sieraimissani vieläkin
vaistoan savusi tunnun.
Hengit tielleni maailmaan
lämpöäs rauhoittavaa,

Tunnelma on samantapainen kuin
jossakin Gallen-Kallelan tai Maria
Wiikin taulussa. Meille tuo miljöö on

vaikka en enää milloinkaan
oveas harmaata avaa.

kansatieteellistä, museaalista, mutta
vuosisadan alun polvelle se oli vielä
samaa todellisuutta, joka elää Aleksis

Kiven Veljeksissä tai Juhani Ahon
kuvauksissa.

Professori ktlon kir.joituksett loppnoset julkaistuurt lehtetnme settruuvlssu nLulle rossu.

Erus joulumuisto
Lapsuuden joulu, mitäpä kertoisin siitä.
On jo vuosia mennyt, eikä sanani riitä.
Muistoni varhaisin ehkä sotien väliin vienee
se joulu vuodelta - neljiikymrnentä lienee.

Joulupukki, voi harmi, oli käynyt salaa
eikä takaisin enää tänäjouluna palaa.
Pieni potkukelkka korin päällä siellä
silläpä hauska ois kulkea kylätiellä.

Oli savusauna lämmennyt kylpykuntoon asti
se lastansa hyväili hyvin suojelevasti.
Ei löyly sen koskaan liikaa polttanut lainkaan
miten puhtaan tunnun sieltä mukaani sainkaan.

Silloin tapahtui se lystikäs juttu
oli kelkassa nimi aivan tuttu.
Voi sitä riemua, sillii ei ollut rajaa
iloisena kiittelin joulupukin pajaa.

Luminen polku saunalta pirttiin lähti
siellä korkealla vilkutti iloinen tähti.
Pärekorissa. vieressä luvun uunin
mitä lie siinä, pienessä mielessä tuumin.

Voi onnea silloista joulukuista.
Isä viuluunsa taivaisen soinnun saikin
.ja "Enkeli taivaan" lauloimme kaikin.

Mitii sai veli, sitä en muista.

RH
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Risto Mäki

Talainen tannu
Oli sotatalvi, - talvisota, se oli
karu todellisuus. Pimeä ja pelon-

,f*ulu
ä {*Woitt$un jn

nat oli peitettävä pimennysverhoin, valoa ei saanut nåikyii ulos.
Kuu ei sotaa pelännyt, se vaan

s#"w{xy' t{ 0&

himmalla tosin oli jo perhe Helsingissä. joten hän hurvernrnin

sekainen joulu oli ohi, pimeä siksi, että pienimmänkin mökin ikku-

loisti rohkeasti, kuten ennenkin,
pakkanen paukkui jajärvi ulvoi.
Kenttäpostia odotettiin aina sydän väristen, tuleeko vai eikö tule.
Kaksi veljeiini oli rintamalla. Van-

3l

kirjoitti kotiin. Toinen oli poika-

"Tuikkikaa oi joulun tähtöset kilpaa lasten tähtisilmäin kanssa". Näin
lauletaan tutussa joululaulussa. Jou-

tasi suuri ilo. He iloitsivat siitä, että
saivat antaa lahjoja. Ne välittivät heidän ilonsa.la kunnioituksensa Juma-

lun ilo on luettavissa lasten kirkkaista
silmistä. Ilo ei johdu ainoastaan koristeista, kynttilöistä tai edes lahjojen

lan Poikaa kohtaan.
Ennen kaikkea joulu kertoo meille,
että Jumala antoi meille suurimman
lahlan, mitä voi kuvitella: oman
ainokaisen Poikansa. Tästä

saamisesta.

Lapsi osaa iloita

myös f ahjojen anttunisestu.
Lapset saattavat aloit-

ymmärrämme myös, että

taa vanhemmille tarkoitettujen lahjojen
valmistelut jo pari

hänen sydämensä oli
mukana kaikessa tässä. Antamalla Poi-

kuukautta ennen
.joulua. He tahtovat ilahdut-

kansa syntyä ihmi-

seksi hän ilmaisi
kaiken sen sano-

taa vanhempiaan ja kokea

mattoman kiin-

myös antajan
iloa. "Upeita"

rakkauden, jota
hän ihmistä
kohtaan tuntee,
Ei ollut ihme.

lahjda

tymyksen

voi

kertyli suuret

että suuri taivaallinen s0tajoukko kiitti ja

määråit. Varr-

hemmat eiviit
aina oikein tie-

ylisti

dri nihin erilaiset piirustr"rkset.
askartelut.ja mur-rt

rrutta lapsi on voinut sijoittaa
työhönsli kaiken sen kiintyuryksen.
jonka hiin haluaa välittaiä vanhernmilleen. Lapsen kilkkaat silmiit ja siiteilevii ilme kertovat kaikesta tiistii.

iloa.

Tämli ilo nuuttui uryiiherrrnin tuskaksi. kr-rn Jumalan täytyi antaa Jeesus listille.
Mutta .juuri ristiinnaulittLr ja ylösnoLlssut Vapahtaja on suulin lahja
meille. Hiinen verensii kautta meille
tarjotaan syntien anteeksianturrrusta

Meidiin vanherlpien ilme voi olla

ja

tiiysin toisenlainen, kun ylitärrme ostaa rakkautta antarnalla lapsillernme

kurrsslr.

kalliita lahioia.
Kaiken kaikkiaan jouluurr kuuluu
joka tapauksessu lahjojen antarttirten.
Esikuvana tässii meillä on itämaan
tietäjät. Raamattu kertoo, että "silloin
he maahan heittäytyen kumarsivat
lasta. uvasivat arkkunsa ja antoival
hänelle kalliita lahjoja: kultaa suitsuketta ja mirhaa". Edellä kerrotaan, että kun he näkivät tähden, heidät valSastantolcut Joulu I 997

-

niiin voin.rrne a.jatella * syviili antamisen

kein sijoittaisi.

Rahallisesti när.t'ri.i
eivlit ole kalliita,

Jumalaa.

Herramrre koki

"taideteokset" oilah.jat

ia

sen seurauksena rauhaa Jur.nalan
Tiitli lirhjlur nre erriten tlrvit-

senlnre. Niin

-

pelustus .ja tlrivaaseen

pääsy on lahjaa.

Tlitä lahjaa Taivaallinen Isä meille
nyt tarjoaa sanansa jr"rlistuksen kautta. Hänen sydämensä on rnukana tässii tarjouksessa. Antakaamme hänen
kokea antajan iloa, sillä taivaassa on
suuri ilo, kun yksikin kääntyy ja vas-

taanottaa Jumalan armon. Silloin
myös me voimme kokea todellista
saajan iloal

mies, iloinen ja kova laularraan ja
tanssimaan. Muislan. kun seisoin

paljain varpain hiinen kengänkåirkiensä päällä. kun lreertllliirt lungoa, - ja oppi rneni perille. Usein
hän kotona ollessaun sieppasi rninut tanssikaverikseen lattialle.

Talvi siis oli ankara pakkasija lumineen, mutta keviittalveen toki rnahtui hiernan suojasLiätlikin, koskl innostuirnrne tckemään lumiukkoia itseiini kolrrisen vuottl vanhernrnan sisaleni
neen

kanssa. Olirnme sriåisttineet viihiit

kuusenkonvehtipaperirnme.

ne

olivat io aikansa palvellect kirjarrmerkkeinåi. Nyt niillii koristeltiin
lumiukot kilpailumielessii, kLrmpi
kauneimrlan osasi. En rruista.
kun-rpi voitti, r.nutta toisella ukolla
ainakin oli rinnassa vaser.ur.nalla
prrolclla kaksi purrlist:.r papeIia
hientrn cri korkctrdcllu .ju loincn
vrihiin vaalcanrpi.

Elettiin rnaaliskuur.r alkupuolta.
Kannaksclla oli kovat taistclut.
Kerlan islin tultua Kiirppiillistli
asioilta. huorrasirr hiinen itkcvrin.
Vaivoin hiin sai kcrrotuksi. cttii
vcl.jcni oli Sakrkr,rnnan kappclissa.

plrhvillurtikosslt. - r'iltrtltssrurrt
vasemmalla kaksi luoclinlcikrili

-

hicrrrarr

cli korkeutlcll;.r, toincrr

rrs.

riiliihtiiviin, koska sc oli cncnrmiin
ruhjonut.

Isli oli salaa painanut

tyttöjensii

lr"rmiLrkko

set .ja kcrtonr"rt nyt

nrie lecnsii

jen koristuk-

iiidillc

"pahaa

pelrinnccnsil". Itkin hillirtiinriisri
illalla peittorri alla, kun olctin. cttri
vcljcrri kttolcrtta oli ruirturt jl siskoni syy, kun sitcn koristinrrnc

lr-r-

miukkornrne. Veli kaatui kaksi
piliviili ennen rauhaa.
Seuraavassa kirjcessii oli Manncrhe irnin allekirjoitus. Sen kir-

jeen muistan vieliikin ulkoa,
vaikka unissani.

-

Rakas veljeni lepiiii Salokunnan
sankarihaudassa, .jonne toinen vel i
seurasi häntii j atkosodassa, kentiille.jäiineenii.
Ullu Ylittart

Surullinen niikvmii suuuruttaiattmwru 21. 9. 1997.

Pyhun Oluain lcirlcko
P aanumestann

tuntoj a tulip alon j älkeen

oli lakannut puhumasta

Kirkko, joka vuosisatoja on seisonut kovalla kalliolla Vanhankirkonniemessåi, tarvitsee nyt uuden katon
suojaamaan pyhiä arvoja ja sitä kaden työtä, joka on esi-isilta meille

Mooseksen

kanssa Siinain vuorella. antoi hlin håi-

nelle kaksi lain taulua. (Tauluissa oli
I

0 käskyä).

Laki säilytettiin arkissa,joka oli armoistuimen alla ja armoistuin kaikkein pyhimmässä.
Ajattelen, ettai Jurnalan lain siiilyt-

säilynyt.
Mutta miksi kirkko on rakennettu?
Kautta aikain ihminen on halunnut

omilla teoillaan ja "palveluillaan"

täminen ia vaaliminen sekii armon
julistaminen katuville ihnisille on
edelleen kirkon tehtaivai. Kirkko ra-

hankkia sovitusta pahoille teoilleen
Jumalan edessä. Sunnuntaisin pidettävä jumalanpalvelus voikin olla tilaisuus, .jossa ihminen yrittää palvel-

kennuksena, kun se on Jumalalle pyhitetty, on paikka, jossa Jumala tiintikin päivänä puhuu ihmisille.

la Jumalaa.

Mutta nöyrtymisen arvon saanut

Ajattelen niitii ihmisiii, jotka joskr"rs

ihminen saa kokea, miten Jumala sanan ja Pyhän hengen kautta ruokkii

ovat olleet rakentamassa Tyrvlilin Pyhän Olavin kirkkoa. Niitli, joiden sydän on vaatinut antamaan, sydiin joka
on saanut kokea omalle kohdalleen
"minun edestiini annettu ja vuodatet-

ja palvelee ihmistä.
2. Moos. 25:2: Sano israelilaisille,
että he kokoavat anteja minulle; jokaiselta jonka sydän on siihen altis,
ottakaa vastaan anti rninulle. Jae 8:
Ja tehkööt he minulle pyhäkön
asuakseni heidän keskellään.

tu, minun syntieni anteeksiantatliseksi".

Tapio Vtirtiolla mietlit,ti ilme pulort

Jumala oli antanut käskyn ensimmäisen pyhrikön rakentamisesla. ja
Jumala itse halusi tulla ihmisten kes-

.jiilkeert.

kelle.

meidän välillämme, minun

44: Jaminä pyhitan ilmestysmajan ja alttarin ja minä pyhitän Aaronin poikinensa pnlvelemaan
minua. Kun kaikki oli tehty niinkuin
Luku

Herra

30 jae

oli

käskenyt, puhui Herra

Moosekselle:
Puhu israelaisille

ja sano: "Pitäkää
minun sapattini, sillä se on merkkinä
t4

ja

teidän

sukupolvesta sukupolveen tietääksenne että minä olen Herra, joka pyhitän teidät".
Luku 3 I jae l4: Siis pitäkää sapatti,
sillä se on teille pyhä. Joka sen rikkoo, rangaistakoon kuolemalla, sillä
kuka ikinä silloin työtä tekee, hävitettäköön kansastansa. Ja kun Herra

Kun suuria kiviei on aseteltu kallioperustalle vieri viereen, ajatuksena
tästä nousee kirkon seinät, on a.jatuksissa täytynyt olla tulevaisuus ja tulevat sukupolvet; tehdiiän kivestii .ia
niin lula, että varmasti kestiili.
Siirretäåin viesti tuleville sukupol-

ville, evankeliumin vapauttava sanoma, ei tarvitse olla eniiii parkanuuden
ja noituuden pimeydessä, eikä rakentaa tulevaisuutta erilaisten pelkojen
hyllyvälle suolle.
Saa ottaa Pyhän Raarnatun ilmoituksen vastaan

ja

rakentaa Kristus-

Sastamalan Joulu 1997

kalliolle, se kallio on vielä lujempi
kun Pyhän Olavin alla oleva Suorren
graniittikallio. Nämåi niikyväiset,
ajalliset. lujatkin rakenteet joskus tuhoutuvat. siksi Jeesus kehoittikin keriiärrriiän aarteita tai vaaseen.

Nlikymiittönriit ovat ikuisia, kestii-

viii. rnutta meille ihmisille niin vaikeita uskoii todeksi. Jumala on kuitenkin jokaisen ihrrisen sisiille laittanr-rt

iiiisyyskaipuun, henki on Jurla-

llrltl. Tlirnlirr pliivlin viisas. oppinut.
kiireinen ihn.rinen ei sitii halua n.ry(intiiii ja r"rskoa. Kaikesta tiistii huolimattlr syrrli. kad()tus. alnrtl jlt laivas rlval
tottiL niirtkLrirt Jeesus opetti.
Mutta Pyhåiu Olavin kirkkoa, joka

esi-isiltii oli meille siiilynyt. ei enåiii
nreillii ole. on vain kiviset seiniit ja
miksi-kysymyksiä. Miksi'l Jos Herra
ei l.ruonetta varjele, r.riin turhaan vartijat valvoo!
Jeesus itki Jerusalerria. kun se ei
tuntenut etsikkoaikaansa. teki nuorista ruoskan ja alkoi siivota pyhäkköä
- "Minun huoneeni on oleva rukous-

huone". Suornen kirkossa olisi Jeesukselle paljon töitli, olisi ruoskirnista ja siivoamista. Meille sopii Miikan
kirjan sana Siitii syystli teidain taihten-

ne Siiou kynnetäiin pelloksi.

Je-

rusalerr tulee kiviraunioksi ja tenppel ivr"rori metsiikr"rkkuIaksi.

Vai mikä viesti olisi Jeremialla joka sanoo: Miten on'l Te varastatte. ta-

patte, rikotte avion, vannotte väiirin,
poltatte uhreja Bualille ju seuluatte
vieraita Jumalia, joita te ette tunne.

Ja te tulette ju ustutte nrinun eteeni
tlihlirr huoneeseen. joka orr otettu nri-

nun niniini, ja sanotte: "Me kyllä pelastumme" - tehdäksenne yhli kaikkia näitii kauhistuksia.

Olen joutunut pienelle paikalle
kirkon raunioilla. Mitai Sinai meitai
syntisiii rakastava Jumala tiillii haluat
meille kertoa? Anna tiimiin r.r.rur"rttua

meille siunaukseksi, anna heriityksen
tuulen puhaltaa, tule tekemäain joulusiivous meidlin sydaimissämrne ja
siunaa Joulumrre taivaallisella joulurauhalla

!

Titpio Vuirtio

Ttrltio Pietilii
kustttttttt,Estt

ltuuuuja
ter\t00tr.

Takonaulo.jen
te rt,aus
e

lt ktiis e e

ntostuntistrt.

rt,tttttt
ltttctrtttt
kuivurttttssu.
Te
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Kuulcolun lcummuistu
f4rt)ään kuunsoljelsi
Armi Hohko

Kaukolan-Tyrväänkylän hautaröykkiöt huomattiin tämän vuosisadan alussa, joitakin hajanaisia tutkimuksia oli suoritettu eri rakennustöiden ja havaintojen yhteydessä paljastuneissa kohteissa. Vuonna 1903 tri
Juhani Rinne teki tutkimuksia AlaKnaapilla, siellä oli navetan korjaustöitä tehtäessä löytynyt hautaraunio,
joka sisälsi keihäänkärkiä ja miekan.
Samoin Vänniän päärakennusta rakennettaessa löytyi polttokenttäkalmisto, josta paljastui runsaasti esineistöä, mm. pronssinen leijonasolki

ja kupurasolki.
Vasta sodan jälkeisinä vuosina
194648 tutkimukset tulivat kiireellisiksi, kun Tyrvään Voima Oy ryhtyi
järjestelemään voimalaitoksen rakentamista Kaukolan-Tyrväänkylän
koskiin ja useat muinaishaudat tuli-

vat

Rosenlew-yhtiöt luovuttivat 100 000
mk tutkimustöitä varten, joita voitiin
suorittaa vielä kahtena seuraavanakin
kesänä. Helmer Salmolle löytyi vaati-

maton asunto: pieni kamari mylläri
Oskari Aspilta, ja niin koko perhe
saattoi viettää kesiä Hartolankosken
rantamilla. Tutkimuksien loputtua hyvät suhteet jatkuivat vielä pitkään Aspien kanssa postin välityksellä ja Oskari Aspin tiedetään vierailleen Salmoilla Helsingissä. Valokuvia tutkimuskesien muistoksi lähetettiin jäljestä päin, samoin suuri kartta hautojen sijainnista.
Heti ensimmäisenä kesänä tutkittiin

Saukon Myllyvainiosta 12 hautaa,
joista eräs oli huomattavan suuri. Ky-

läläiset ristivätkin kummun Kuningattaren haudaksi, siitä löytyi mm.
seitsemän erilaista solkea. Silloin nä-

uhanalaisiksi.
Muinaistieteellisen toimikunnan saatua asiasta tiedon 1ähetettiin tutkijoita
paikalle ja maisteri C.F. Meinander
sai tehtäväkseen kartoittaa ja luetteloida alueella olevat hautakummut.

ki

Tällöin selvisi, että alue oli paljon

käruotoinen veitsi, kierukkaan päättyvä kaksoishakanen, hiusneula, sormus, kampa, kaularenkaan katkelma,
vanhin Satakunnasta tavattu ketiun
osa, rannerengas, sekä eläinten luita.

sijainniltaan

laajempi ja runsaampi kuin oli oletet-

tu. Kumpuhautojen sarja jatkui Hohkon talon luota hyvin tiiviinä ja katkeamattomana sarjana aina Ala-

Tyrvään kaarisolki päivänvalon
pitkästä aikaa, maattuaan haudassa
noin 1600 vuotta.
Paitsi seitsemän erilaista solkea,
löytyi muuta esineistöä; mm. värttinän pyörä, tuluskivi, kuutiokivi, pit-

Tutkijat ovat päätelleet haudan
kuuluneen varakkaalle naishenkilölle.
Yleensä hautakumpujen koko vaihteli
4 metristä l5 metriin halkaisijaltaan,
korkeutta niissä oli hieman toista
metriä. Kivet muodostivat pääasiassa
rakennusaineen sekä nokipitoinen
maa. Hautaaminen on tapahtunut
polttamalla ja jäännökset kerätty ison
ns. silmäkiven ympärille. Usein vainajan mukana roviolla olleet esineet
ovat korkeassa kuumuudessa sulaneet

muodottomiksi möhkäleiksi, mutta
ko. haudan soljista muutama oli säilynyt yllättävän hyvin.
Hautakumpu on todettu tähän asti
vanhimmaksi tutkituksi kummuksi,
koska vanhin solki saattaa olla 200- ja
Tyrvään karisolki 300-luvulta. Museovirastossa olevasta pöytäkirjasta

löytyy seuraavat Salmon merkinnät:
"133. Pronssinen kaarisolki, jossa
kaksoisakseli ja spiraali, jalka kolmiomainen, koristeena viivoja, pit. 5,45

cm. Rautainen neula

katkennut".
Myöhemmin kirjoittamassaan teoksessa Satakunnan historia II Rauta-

kausi, hän kertoo:

"Ensimmäistä kertaa maassamme
saatiin Tyrvään Kaukolan 110 haudasta kaksoisakselinen kaarisolki.
Paitsi erilaisin viivoin on sen koris-

Knaapille asti.
Keväällä 1946 tri Helmer Salmo ja
maisteri Jorma Leppäaho saapuivat
jatkamaan tutkimustyötä, Salmo teki
huomattavan määrän hautaraunioiden luettelointia ja täydensi maisteri
Meinanderin laatimaa karttaa. S illoin
huomattiin, että Kaukolan-Tyrväänkylän rautakautinen asuinpaikka olisi

tähän asti suurin ja rikkain koko
maassa. Kaukolan kylän puoleisella
rannalla oli 162 hautaa, Kaukolinin
metsässä 13, Hiukkasaaressa 4, Liekosaaressa 2l ja Tyrväänkylän puolella 122, yhteensä 322 kpl. Hävitet-

tyjen kumpujen määrä lienee yhtä
suuri, sillä pellotja asutus on raivattu
parhaalle kalmistoalueelle.

Tyrvään Voima Oy suhtautui tutkimuksiin erittäin myötämielisesti luovuttaen tarkoitukseen tarvittavaa työvoimaa. Yhtyneet Paperitehtaat ja
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"Kuningattaren hauta" Kaukolan lcylän Saukon Myllyvainiolla

tri

Helmer

Salmon I 946 kuvaamana. Museovirasto.
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lä maljamaisilla nupeilla. Vaikka täl-

koontui "riihellinen" kyläläisiii ja
asiasta kiinnostuneita perinteiselle
lohikeitolle kuulemaan koruntekijiin

laiset pariakseliset rintasoljet ovat

kertomaa:

teellisuutta pyritty kohottamaan sol-

jen pääpuolelta ulospäin pistäytyvil-

"Korun valmistus alkoi piirustuksia katsellessa, mutta alkuperiiistii
mallia piti k,iydä katsomassa Kansallismuseossa. rnissä piti tietysti rrri-

olleet suosittuja Keski-Euroopassa ja
paikoitellen Skandinaviassa. niin aivan yhtäläistä muotoa en tunne. Tyrvään solki on pantu hautaan nuoremmalla roomalaisajalla."

l.

tata esineen koko

ja muutenkin

tut-

päivänä 1947 vietettiin Kaukolan Hiukkasaaressa Museo- ja Kotiseutuyhdistyksen toimesta Kaukolan päivää, arvokasta koti-

T)rn)iiiin Kerurisolki, tuiteilija Tuula
Ruuttusett "Kurtingattaren ltauclas-

kia sitä mikroskoopilla hyvin tarkkaan. Tarkemmassål tutkimuksessa

tu"

seutujuhlaa, jonka eräänä osana oli
tri Salmon Juvelan pirttiin kokoama
näyttely muinaislöydöistä. Kukaan
ei varmuudella enää muista, oliko
Tyrvään kaarisolki silloin esillä. Joka tapauksessa sen tie kulki museoviraston hyllylle tutkijoiden käyt-

Kolevalu Koru.

arvelin pinnassa olleen ernalia, mutta
siitä ei kuitenkaan saatu varmuutta."
"Museoviraston tarkan valvonnan
alaisena sitä piti käydii näyttärniissii
ainakin kymmenen kertaa valvontaa
suorittaneelle konservaattorille. Valmistusta helpotti kuitenkin se, ettii
esine oli hyvin säilynyt, lisiiksi se oli
harvinaisen kaunis, poikkesi kaikista
näkemistäni soljista." Niiin kuvasi
taiteilija Tuula Ruuttunen korunvalmistusta. Hän kertoi olleensa Kaleva
Korun palveluksessa l3 vuotta ja tiirnä oli ensimmäinen kerta, kun yksityinen taho otti yhteynä koruidealla;
toimeksiannot tulevat pääasiassa ar-

Kesäkuun

töön ja säilytettäväksi. Harvinaisuutensa ja kauniin muotonsa vuoksi se
sitten pääsi muiden arvokkaiden

muinaislöytöjen kanssa suuren ylei-

sön ihailtavaksi Kansallismuseon
vitriiniin.
Kylätoimikunnan toimesta oli saatu koululle museonjohtaja Esko Pietilän ohjaamana Kansalaisopiston
opintopiiri "Tunne kotikyläsi - tallenna tieto". Kylän menneisyys kiinnosti monia ja varsinkin voimalaitoksen vaikutus tuona aikana, joka
muutti myllyistään kuuluisan kylän
elämän erilaiseksi. Heräsi ajatus ns.
paikkakuntakorusta ja ensimmäinen
yhteydenotto asian tiimoilta tapahtui

tutkija Tuula Heikurinen-Montellin
kanssa. Hän lähetti hyvin nopeasti
kuvan kanssa ehdotuksen eräästä
soljesta, joka oli peräisin ns. Kuningattaren haudasta. Solki oli vähäpätöisen oloinen kuvasta päätellen ja
niinpä päätettiin laatia luettelo kylän
korulöydöistä ja tutustua niihin Museovirastossa.

Seuraavana keväänä tehtiin matka

Museovirastoon ja siellii meidät otti
vastaan yli-intendentti Leena Söyrinki-Heumo. Håin esitteli meille hautalöytöjä, joista rnonet olivat pahoin

puluneitu. kalkelrneita

tai

rnuuterr

vaurioituneita. E,ivlit ne olleet ntaallikoiden silmään sykåihdyttäviä, pait-

si eriis, jota kiivirnrne

katsornassa

Kansallismuseossa. Sitä tutkija kehui "todelliseksi helmeksi", mutta
sarnalla nrainitsi sen toteuttlunisen
erittäin vaikeaksi. Se oli rakkautta
ensi silmäyksellä - voidaan sanoa ja koska kyläkokouksessa osallistujat olivat samaa mieltä, päätettiin
anoa Museovirastolta kyseisen korun valmistamiseen lupaa. Valrnistaja ja kaupallinen levittäjä Kalevala
Sastamalon Joulu I997

la

löl,cletyn rnuinaiskorurt perusteel-

vtrltnistcrtrtu tnoderni koru.

Koru oli jo lupautunut hankkeeseen
mukaan. Runsaan kuukauden kuluttua tuli myöntävä valmistuslupa Museovirastosta ja se ilahdutti kovasti
mieltä. Rahoittamiseksi järjestettiin
Kaukolan koululla kahtena keväänä
näyttely. Esko Pietilän johdolla pidettiin valokuvanäyttely, jossa esitel-

tiin "Valokuvia vuosisadan alun
Kaukolasta j a asukkaista".
Toisena keväänä näyttelyn aineena

oli "Vanhat kutsukortit kertovat".

Molemmissa näyttelyissä oli esillä
myös koululla toimineen Tilkkutyö-

kurssin töitä. Näyttelyihin ei ollut
pääsymaksua, mutta arvoista ja kahvista saatiin niin paljon kokoon, että
se kattoi valmistusoikeuteen tarvittavan surlman. Koruasian etenemiseksi olimme yhteydessä joko puhelimitse taikirjeitse, mutta jo loppusyksyllä tuli kieltavä päätös samaisen
mallin kohdalle. Ei auttanut muu,
kuin valita jäljellä oleva vaihtoehto
ja odotella.
Asia pitkittyi viime keväiiseen, viilistä tiedustelinrme. mutta vahnista ei

tullut. Kuitenkin eräänä toukokuun
päivänä Tuula Ruuttunen Kalevala
Korusta soitti allekirjoittaneelle ja

kyseli hankkeernme taustatietoja.
Siinii tuli surtua aikeemme kovaa
kohtaloa ja mainittua myös se, että
korun tulisi olla näyttlivä, sillä tyrvliiilåiinen on hiukan "korneehenkinen sisåiltäpäin". Ei kulunut kuin runsas kuukausi edellisestä soitosta. niin

Tuula Ruuttunen ilmoitti: "Minä olen
tehnyt teille sen alkuperäisen soljen
perusteella hopeasta mallikappaleen
ja mielestäni siitä tuli hyvin kaunis".
Se oli onnen pliivii. sitli ei osannul todeksi uskoa.

Nyt oli kaarisolki palannut takaisin
nuortuneena kotiseudulleen ja oli aika viettää juhlaa ja kutsua koruntekijä kertomaan omia tuntojaan sen valmistamisesta. Elokuisena iltana ko-

keologeilta, ehkä kerran vuodessa.
Vaikka mallikappaleen valmistus ta-

pahtui hopeasta, aivan alkuperäinen
on ollut pronssista tehty. Juhlan aikana sateli monia kysymyksiä ja toivornuksia yleisön taholta ja toivottiinpir
koruajopa kultaisena.
Kaupunginjohtaja käytti tilaisr"rudessa puheenvuoron kiittaen kylri-

läisiä aktiivisesta kiinnostuksesta

kotiseudun historian ja kulttuurin
vaalimiseen. Illan aikana kiiyttiviit
puheenvuoroja myös päiijohtaja Simo Jaatinen ja museonhoitaja Pekka
Koskinen.

Tyrvään Seudun Mr"rseoyhdistys

(opettaja Vihtori PakLrla) ja Tyrviiiin
Voima Oy (ins. M. Norqvist) olivat
kaivausten aikoihin puuhaarlassa

muistomerkkili "Muinaisajan hauta-

kumpuihin kiitkcttyjen vuiuujien
muiston säilyttiimiseksi". Hankkeet
kuitenkin kariutuivut t()ntin puutteeseen, vaikka rahoitus ja piirustukset
olivat jo valmiina.
Innostus nruistor.nerkkien pystyttiirniseen heräsi kyliitoinikunnalla 80luvun puoliviilissli ja kyr.nrrenen
vuotta sitten pidettiin nruinaisalueen

vihkin-rinen nähtitvyydeksi. Sarnaan

sarjaan Lastu-veistoksen

kanssa

kuulunee Tyrväiin kaarisolki, kertomalla perinteistä, kotiseuturakkau-

desta ja kunnioituksesta edesr.nenneitä sukupolvia kohtaan.

Tyrvään kaarisoljen julkistamisjuhfaa vietettiin 26.8.
riihellä.
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Hohkon
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Ruuno Laitinen

Edesmenneiden

muistolle
Tyrvään Pyhän Olavin kirkon viereen on Tyrvään Seudun Museo- ja
Kotiseutuyhdistys vuonna 1934 pystyttänyt mustasta kivestä veistetyn

muistomerkin. Siinä ovat sanat
EDESMENNEIDEN MUISTOLLE
ja latinankielinen lause FUGIT IRREPARABILE TEMPUS, joka tarkoittaa: Pois rientää milloinkaan palaamaton aika.

Näiden sanojen totuuden ymmärrämme kaikki. Tämä päivä on jo
huomenna eilistä. Aika rientää, mennyttä et takaisin saa.
Siis käytä elinaikasi oikein ja jätä
itsestäsi hyvä ja pysyvä merkki oppaaksi jäljessä tuleville. Toista tilaisuutta sinulle ei anneta.

Arvokas

ja perinteinen

tapamme

on suorittaa itsenäisyyspäivän juma-

lanpalveluksen jälkeen seppelten

lasku sankarihaudoille.
Me saamme tehdä sen tänään kum-

muille, joihin pystytetyistä muistomerkeistä luemme:

yli 50 vuotta sitten vapauttamme viimeksi puolustivat.

Kunnianteollemme tänään antaa
mittaamatonta arvoa se, että sankarihautojemme kunniarivistöt muodostuvat vielä niistä miehistä ja naisista,
jotka olivat mukana, siellä jossain,
omin käsin, vapautemme säilymistä
puolustamassa, ja voimme todeta, että veteraanijärjestöjemme kunniakkaita lippuja kantavat vielä ryhdikkäät veteraanit itse.
Meillä on turvallinen olo.

veteraaneille kiitollisia siitZl, etta heidän ansiostaan saamme elää erääsr;ii
maailman parhaimmaksi ja turvallisimmaksi sanotussa maassa, itseniiisessä Suomessa.

Oli aikaa, jolloin isiemme -50 vuoden takaisia ratkaisuja pidettiin huonoina. Vapautemme puolustaminen ei

ollutkaan hyvä asia. Jopa siitä syytet-

tiin.
Muuttunut, suuria mullistuksia ko-

kenut maailma on viime vuosina
muuttanut mieliä myös nyky-Suo-

Lukiessamme sankarihautojen ris-

messa. Ymmärreimme nyt samalla ta-

teissä olevia nimiä palaa varmaan
vielä meistä useimman mieleen yli

valla mennyttä aikaa. Itsenäisyyden
hankkimiselle ja sen koko kansan
voimin suoritetulle puolustamiselle
ei ollut muuta vaihtoehtoa. Se oli yksi ja yhteinen tehtävii, joka suoritettiin yhteisvoimin niin, ettii siihen ottivat osaa sekä nuoret että varttuneet
niin rintamilla kuin kotirintamilla.
Vaihtoehtoa ei edes kysytty. Tehtävä
oli oikea. Sen hyvä, vaikkakin raskas,
toteuttaminen antoi meille vapaan
Suomen, jota me jiiljessä tulevat
saamme, lukuisia vapaasti valittavia

50 vuoden takaisia muistoja.
Tuossa lepää isäni, tuossa veljeni,
tuossa siskoni. Tuon sotilaan tunsin.
Tapahtumat tuntuvat läheisiltä. On
pakko kysyä itseltään, onko tosiaan

jo yli 50 vuotta siitä, kun tällä kummulla hauta viimeksi umpeen luotiin.
Kuinka paljon heitä olikaan, kuinka
moni veteraani on heidän iälkeensä

VAPAUSSOD ISSA KAATUNEI DEN

TYRVÄÄLÄISTEN VELJESHAUTA
SODISSA 1 939-1 944 KAATUNEILLE
KADOTETTUJEN KARJALAN PYHIIN
JUMALAN PUISTOIHIN KÄTKETTYJEN
VAINAJIEN MUISTOKSI

vaihtoehtoja käyttäen, vapaan maan
vapaina kansalaisina mieleiseksemme rakentaa.

Sallimme erilaisia mielipiteitåi. Pidämme niitä rikkautena, jopa kehityksen edellytyksenä. Se on mahtava

saavutus nykymaailmassa. jossl

Muistamme heitä, kumpuien alla
nukkuvia, .ja kunnioitamme heidän

elämäntyötään. He jättivät itsestään
pysyvän merkin.
Hiljentymisellä sankarihautojen

ääreen osoitamme samalla suurta
kiitollisuutta ja kunnioitusta niiden
sukupolvien työlle, jotka 79 vuotta
sitten loivat kalliisti vapaan, itsenäisen Suomen

l8

ja niiden, jotka

hieman

jo

viimeisessä iltahuudossa ollut ja
kuinka vähän heitä on enää keskuudessamme kuulemassa, kun jälleen
sanomme kuuluvasti: Heidän antamansa uhri ei ollut turha. He jänivät
elämästään meille pysyvän merkin.
Kokoontumalla joka vuosi sankarihaudoillemme, kunnioitamme, kallista uhria. Samalla muistutamme itsellemme, että aina olisimme sotiemme

erään tiedon mukaan vain kolmannes
koko maailman väkiluvusta saa eliiä
todella vapaissa oloissa.

Myös nuorten ajatukset

maan-

puolustuksesta, isänmaan ja itseniiisyyden merkityksestä ovat täniiiin sa-

mankaltaisiu varlluneemman viiestönosan kanssa. Veteraanien ja nuorten ajattelulle on yhteistä isänmaan

tinkimätön arvostus.

Eroavuutta

esiintyy vanhemman polven kansalSastamalan .loulu 1997
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listen ja uuorisol.l kansainviilisten nii-

kökohtien våilillai. Erityisen ajankohtaiseksi kysymys Suolnen kansallisestår itsemitiiriiämisoikeudesta on
lruodostunut Euroopan Unioniin liittyrniser.r yhteydessli. Nuoret eiviit halua viiistlili vastuutaan oman måramlre
tulevaisuudesta, urutta he kytkeviit
sen muun maailman kehityksen yhteyteen. Nuoret pohtivat eri vaihtoehtoja rror.ripuolisesti ja tulevat päiiiiikkiilinrpi våiestön osa. Nuoret sanovat: Meidain on oltava valmiit poista-
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maan Eurooppaa sotilaallisesti .ja po-

liittisesti jakavat ra.jat, mutta sar.nalla
neidiin on pysyttävii omaleimaisena.
omastil nrer.rneisyydestiirnme ja saavr-rtuksistarnme ylpeiinii kansakunta-
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Pois rientiinyt, milloinkaan palaamaton aika. on kohdellut Suontea ja
suomalaisia hyvin. Uskorrme hyviilln

,{j,fl

huorliseen on vahva. Nuorernme
ovat vastuuntur.rtoisia. He arvostavat
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Ari Virturtett: Muu, iltnu,
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nli ju vesi

itsenliisyyttli. He untavat arvrxr isierurre työlle. Oli mieltii liikuttavaa eilen
TV-uutisissa nähdii, kur.r nuoret sytyttivät kynttilöitii rnuarnnle entisten
presidenttien haudoille. He halusivat
kunnioittaa rnenneiden sukupolvien
tyiitri ja sanralla muistuttua nuorisotyön tärkeydestä. Tapahturna antoi
uskoa siihen. että voimme aikanaan

luottavaisin mielin antaa my(is veteraanijiir'yestö.jen liput lluortelnnre
kannettavi ksi.

Sain pikkupoikana eriiiissii kilpailussa pal.kinnoksi Arvid Jrilnef'eltin

kirjan ISANMAA.
Aika on kadottanut kirlan.

mLrtta

rnuistan vielii siitii seLlraavat kolnre
kohtaa:

- minulla on omaisrakkaus. ettii
yrnnriiltr.iisin rrritert rttirturt ort toisiir
rakastarlinen
- rninulla on kotirakkirlls. ettri ynrmiirtiiisin kaikki kodit vel.jienija sis-

kojen kodeiksi.

-

r'r'rinr-rlla

on lSANMAA..ja nrinii

rakastan sen kansaa .ia kieltai, ettri
ynrnriirlliisirr. rrilerr rrrirrurr orr vielai-

tl

uuritlr.iir kieliii lakastarttirtert

Meillii on onra tahto. nrcillii

on

onra kieli. rneillri orr lSÄNMAA.

Olkaarlme edelleen kaikki, nyt
vastr.luvllorossa olevat. valnriita hoi-

tanraan isiiinrrne perintriii niin. ettii
saanlnle aina nostaa siniristilippr,rurrne vapirana hulrnuanraan korkeinrpaan salkoon.

FUGIT IRREPARABILE TEM_
PUS. Pois rientiiii milloinkaan palaarnaton aika.

Muisllrrrrrrre sartkarivuirxrjiurttnte.
Mr-ristamrne edesmenneilii. Kunnioitanllue heidlirr ellirnlinty(itliiirr.
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I*polun Poppoon tien uurreltu
Viime keväänä talvisodan päättymisen vuosipäivänä 13. 3. julkistettiin kokoamani tyrvääläisen komppanian 6./JR 60:n eli Impolan Poppoon
vaiheista kertova kirja. Vaikka yllä
oleva otsikko viittaa siihen, että palaisin tässä kirjoituksessa komppanian
kokemuksiin jatkosodassa, se ei kui-

tenkaan ole tarkoitukseni. Käsittelen
seuraavassa niitä kosketuskohtia, ioita itselläni on ollut Impolan Poppooseen ja niitli vaikutelmia. joita useita

vuosia kestänyt perehtyminen sen
historiaan on minussa herättänyt.

Ensimmäinen muistikuvani, joka
nivoutuu lmpolan Poppooseen on jo
elokuulta 1941. Isäni Emil Santa haavoittui vaikeasti sen riveissä 30. 7.
1941. Tieto siitä vaikutti voimakkaasti 7-vuotiaaseen poikaan,

ja

tuntemuksiani syvensi vielä muutamaa

päivää myöhemmin tullut viesti minulle läheisen serkkuni Martti Sannan
kaatumisesta. Seurasin tarkasti isäni
toipumista Suonenjoella olleessa sotasairaalassa hänen lähettämiensä

kir-

jeinen välityksellä ja odotin isän pääsyä kotiin. Hänen haavojensa hoitoa
jatkui sitten kotonakin pitkään, mutta
elämä alkoi lälleen näyttää valoisammalta. Muiden sodasta kärsimään
joutuneitten tukeminen ja auttaminen
tuli mukaan kotini elämään.
Rauhan tultua nimeä Impolan Pop20

poo ruvettiin mainitsemaan kodissani
useasti sodasta palanneiden aseveljien palattua siviilitehtäviin. He poikkesivat silloin tällöin kotiini, joka sijaitsi aivan Vammalan keskustassa
linja-autoaseman naapurissa. Kanssa-

käymiseen näytti kuitenkin liittyvän
mitään
isompia kokoontumisia miesten kesken ollut. Vasta myöhemmin minulle
selvisi syy tähän. Sotien voittajaksi
.julistautunut Neuvostoliitto ei hyväksynyt sellaisia. J.K. Paasikiven päiväkirjoista ilmenee 14.3. 1945, että valvontakomissio oli ihmetellyt, miten
se.ia se.joukko-osasto viettää juhliaan
siellä ja siellä, vaikka Suomen Ase-

jotain salamyhkäistä, eikä

veljien liittokin on lakkautettu jo

l. 1945. - Seurasi sotaveteraanien kohdalla hiljaisuuden vuodet.

25.

Muutin 1950-luvun alkupuolella
pois kotoani Vammalasta ensin opiskelemaan ja sitten työelämään muualle. Kotona käydessäni kuulin kuitenkin usein jotain Impolan Poppoosta.
Vasta 1970-luvulla alkoi Poppoolla
olla yhteisiä kokoontumisia, ja isäni
kertoi niistä aina mielellään. Sotaajan kokemukseni ja isäni aktiivinen
osallistuminen aseveljien yhteistyöhön olivatkin tuoneel sotaveteraanityön minua lähelle, ja tunsin halua
sen tukemiseen leipätyönikin puitteissa, kun siihen tilaisuuksia tarjou-

tui. Usein harmittelinkin sitä.

ettii
työelämä sitoi minua niin paljon, et-

ten pystynyt enemmän tarjoarnaan
apuani.

Kun sitten syksyllåi 1989 siirryin
eläkkeelle ja rnuutin takaisin Vammalaan, syntyivätkin kuin itsestiiän mah-

dollisuudet yhteistyöhön sotaveteraa-

ja nimenomaan Impolan Poppoon aseveljien kanssa.
Juhannuksena l99l tuli kuluneeksi
viisikymmentä vuotta siitä, kun 6./JR
60 laihti Tyrvään Vinkkilän kylän Inrpolan talosta jatkclsotaan, ja komppanian veteraanit pyysivät minut ntukaan muistduhlan järjestelyihin. Kir.ioitin tuohon juhlaan lyhyen historiikin Impolan Poppoon vaiheista. Sitä
nien

tehdessäni havaitsin, ettii tässä on
eräs kotiseutumme historian kannalta
merkittävii vaihe, josta ei ole olemassa muuta yhtenåiistä esitystä kuin
komppanian vääpelin Aimo Lindströmin sotapäiväkirjan perusteella laati-

ma parikymmensivuinen

rnoniste.

Juhlaa valmistellessani .ja itse tilaisuudessa minuun teki voimakkaan
vaikutuksen miesten kesken vallitseva vahva asevelihenki. Sille ei ollut
ominaista suinkaan menneiden sotatapahtumien muisteleminen, vaan vilpitön huoli toinen toisistaan ja veljien
omaisista. Tunnettiin myös tarvetta
sotiamme koskevan tiedon antamiSastomalan Joulu 1997

seen nuorisolle arvostuksen lisäämiseksi isänmaata kohtaan. - Juhlasta

alkoi sitten kohdallani läheinen yhteistyii Irnpolan Poppoon jatkuvasti
harvenevan veteraanijoukon kanssa
ja sen vuiheiden lirllentarninen eri
lähteitai hyväksi kiiyttäen. Tärnän
työn tuloksena syntyi kirja Impolan
Poppoo - Tyrvlilin kontpplLnian rajuu
joukkoa.

Minulta on kysytty useilta tahoilta.
mitai taillaisen omaan henkiliihistoriaani läheisesti liittyvän

kilan

teke-

nrinen orr rninuurr vaikuttlrnut. ju rnit-

kä tapahtumat Poppoon vaiheissa
olen ktlkerrut syviil I isi rttrnin.
En halua kielräii sitä, että elin kirjoittaessani agoittain liiankin voimakklrasti lrnpolan Poppoort tniestetr Inu-

kana, ja eräiit tiukimr.nat tilanteet
synnyttiviit minussu sellaisia tunnepatouturnia, että oli pakko välillii
keskeyttää kirloittaminen pariksi viikoksi. En pystynyt olemaan asettulnatta sen rniehen aserlaan, joka kuo-

oli silmätysten ylivoirnaiser.t
vihollisen kanssa, ja selviytyrninen
niiytti toivottomalta. Se, ettii taisteluissa oli rrukana oma isäni ja suuri
joukko rnuitu tuttuja sotuleita. pani
kokemaan tapahturnat paljon läheisemmin kuin jonkin toisen komppapassaan

nian vaiheista kirjoitettaessa.

Sodan alkupäivinä siirryttäessii
kohti tuntematonta päämääräii eikä
taisteluista vielä ollut tietoa, minut
yllätti se ainakin näennäinen huolettomuus, joka vallitsi rniesten keskuudessa ja joka käy ilmi monista noiden päivien muisteluista. On kuin ei
oltaisikaan [lenossa sotaan. Taitii
mielialaa ruokki vielä piiiväkiiskyjen
ja esimiesten herrki nopeasta voitosta

ja pikaisesta kotiinpaluusta.

voimakkaan muutoksen huolettornau
alkuetenemisen jälkeen olla suuri
shokki. Sota näytti todelliset kasvonsa. Ensimmäisestii varsinaisesta tais-

telupäivästii alkoivat n-ryös tappiot

ja haavoittuneina. Jatkuvaa taistelua kestikin sitten yhteen
mittaan puolitoista kuukautta piiättyen Pyhäjärvellä Kristianian kylän
kaatuneina

valtaukseen 14.9. 1941. Tappiot tänä
aikana olivat kaatuneina ja haavoittuneina yhteensä l2l mieståi eli noin

puolet vahvuudesta. Yksin Kristianian kylän valtauksessa tappiot olivat 29 miestä. Kun luin tästä hyök-

vilu. Pitkien, tiettömienkin taipaleiden takana huolto toirni heikosti, ja
talvi alkoi lähestyii. Kaikki niehet eivr.it enliä jaksaneet yrnntiiltiili Älinislinnan valtauksenkin jiilkeen .jatkuvan etenemisen rnielekkyyttii. Irrpolan Poppoossakin ilrrrerri uusi piirre:
vuoden loppuun mennessii kirjattiin
32 karkuria. Todellisuudessa karkureita oli enemmiinkin, rnutta osa palasi itse takaisin eikii heistli ole merkin-

tiiii asiakirjoisslr. Niin tuotttittuvitit
kuin oman joukon .jiittiinrinen onkin.
en voinut olla asetturnatta noidenkin
lniesten aselnilan. Paine oli vanraan

kriysvaiheesta kymmenittäin mukana

useimpien heidiin kohdallaan

olleiden. enirnrnikseen

ankara,

tuttujen
n'riesten kuvauksia, en pystynyt pitämeiän itseäni kylmänä näitä kokemuksia edelleen kirjoittaessani. Voimakkairnmin näin silmissäni isäni
Ernil Sannan haavoittur.nisen Kutsjiirven itäpuolella, Nuasjärven valtauksen, jossa pidetty komppaniapäällikkö Einar Pyrrö kaatuija ln-rpolan Poppoolle sodan raskaimmat menetykset aiheuttaneet taistelut Pyhäjärven seudulla.
Varsin helposti L l0. tapahtuneen

ja

se on saattanut kestiiii

ollr"rt

viik-

koja. Tuska on lopulta kiiynyt ylivoirnaiseksi.

hrpolan Poppoon taistelut piilittyi-

viit Karhumiien valtaukseen itseniiisyyspiiivänli 1941. ja konrppania hajoitettiin vuoden vaihteessa. Sota iatkui kuitenkin useiden Itnpolan r.niesten kohdalla eri yksiköissii vieki liki
kolme vuotta.

Ajatuskulkuni Inrpolan Poppoon
jalanjäljissä on jatkunut sotatapahturnien jälkeen n'ry(is rauhan pliivinri,.ia

Petroskoirr - tai silloisen Aänislinnan - valtauksen jälkeen Impolan

kunnioitukseni heidlin saavutuksiaan

puolustautuessa raivokkaasti. Miehiä

kauemrnas sodasta etaiZinnytaiän. sitli
suurempaål huolta kannetaan jiiljellii
olevista vel.jistli ja veljierr ouurisistl.

Poppoon taistelut jatkuivat jälleen
kiivaina ja nyt hyvin vaikeissit olosuhteissa syksyn sateissa vihollisen
vaivasi voimakas väsymys, nälkli ja

kohtaan on yhii vain lisiiiintynyt.
Mieltani on liikuttanut se keskiniiinen yhteistyö, jota Poppoon asevel.jet
ovat tehneet. Näyttäli siltli, ettai rritai

Aluksi yhteistyöhiirr kuului ulkoisia
rnuotoja, kuten rnuistolaatan hankki-

rninen Impolan talon seiniiiin. Nyt
kannetaan veljistii henkilökohtaista
vastuuta. Sodasta tuttu sanonta "vel-

jeä ei jätetii" toteutuu tiiniiiin toisessa
muodossa.

Samaan

suuntaan vaikuttivat tiedotr"rsviilineiden välittämlit tiedot ja Saksan nopea
eteneminen itärintamallaan.

Liki kolme vuotta kuljin lnrpolan
Poppoon mukana kir joittaessani
muistiin heidiin historiansa. Tiitrii

Ajattelemisen aihetta antoi ntyiis

pliivittliinen tapahturuien seunratttinerr -jl kyrnrrrenet tuttu.icn rniesterr
keltor.nukset ovat lisiintreet ilrvostustani ja kunnioitustani sotierrrrrrc vetc-

-

junakuljetuksen jälkeerr suorileltu
viikon kestiinyt pitkii marssi Tuupovaaran Lastuj iirveltii Tulemaj iirvel le.
Taivalta tehtiin kartalta rlitattuna
noin 150 kilometriii, pisimrniin piiivär.natkan ollessa 78 kilometriii. Lisäksi kuljettiin osaksi erittäin vaikeissa cllosuhteissa, joissa hevosten
rattaitakin jouduttiin kantamaan.
Kun tämä tapahtui suoraan siviilioloista tultua ja rnelko vähäisin vaurioin, on vaiketr ajatella tätä suoritusta tärnän pliiviin nu()rlen miesten

raaneja kohtaan. Ajatuksissani satrat
nöyryys .ja kiitollisuus kannustavat

minua edelleenkin heidiin tr-rkemiseensår. Sarnaa toivon koko nuorenrmalta sukupolvelta.

Muistolaatan paljastus Ir.upolassa
6. 198.1. Errril Sunla loivolllta vie-

19.

raat tervetulleiksi juhlaan.

Impolan Poppoon miehet tutkivat
Nuasjärven tiellä tuhottua vihollisert
panssarivaunua. Oikeassa reunassil

kohdalle.

Heti tuon pitkän marssin jälkeen
komppania joutui 22.7. l94l taistelujen kärkeen. Varsinkin nuorimmille
miehille, jotka eivät olleet mukana
talvisodassa, täytyi tuon äkkinäisen,
Sastanulan Joulu I997

komppanianpiiällikkö luutnantti E,inar Pyrrö, joka kaatui muutamaa piii-

Mttistolaatan pcrljerstus Impolttssct
19. 6. 1983. Ertril Sunta toivottaa
v

ie
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te

rvetu
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iksi j uhlaan.

vää myöhemmin Nuasjärven valtauk-

sesszr'

Mutti sarrtu
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" PAhaaumun

ruuhu hilj uu huolcuilee"

Lapsuuskotini kirjahyllyssä on Ilmo Launiksen kirja Pyhä maa. Jo
kansakoululaisena katselin sen loistokkaita värikuvia, jotka suorastaan
hehkuivat sivuilla. Pieniä sormenjälkiä on runsaasti kuvassa, jossa pik-

ovatkaan. Tässä kohtaa tuttu merkki
Jumalan symbolin ja lahjan; niillä liitämme näkyvän maailmamme näkymättömään ja niiden kautta pääsemme osallisiksi pyhyydestä ja pyhyys
ulottuu meihin. Pyhän symbolien arkisuus antaa meille vajavaisille mahdollisuuden ymmärtää pyhyyttä sekä

kubussi matkustajineen on maailman
suurimman rakennuskiven vieressä.
Tunnettu automalli ja monumentaalinen l8 metriä pitkä roomalaisajan

paasikivi ovat syntyhistoriallisesti,
merkityksellisesti ja materiaalisesti
niin kaukana toisistaan, että vastakohtaparin näkeminen samassa kuvassa jäi ainiaaksi mieleeni. Baalbelkin laakson sypressit, hedelmäpuut
ja Libanonin lumihuippuiset vuoret
luovat kuvaan vielä ikuisen, myyttisen ja pyhäkönomaisen syvyyden.
Karttaa katsoessamme huomaamme pyhä-alkuisten luonnonpaikkojen ja hallinnollisten alueiden suuren

määrän. Pyhä-alkuinen luonnonpaikka, esimerkiksi Pyhätunturi, on
kulttuurihistoriallinen pyhäkkö, joka
esikristillisenä aikana kokosi uskovat Jumalan kohtaamiseen ja oman
arvomaailmansa vakavaan ilmaisemiseen. Pyhäkkö voi olla ihmiskäden kauneimpia saavutuksia, kallioluola tai vaikka joki. Pyhäkössä
Jumalan näkymätön ja ihmisen näkyvä maailma kohtaavat toisensa
elävänä ja luovana yhteytenä. Uskovalle pyhä on Jumalan kätkemä absoluuttinen alue, joka hallitsee todellisuutta ja on näkymättömän todellisen tietoisuuden koti. Pyhyys tekee
näkymättömän läsnäolevaksi, mutta

ei ymmärrettäväksi. Pyhäkkö on siis
ovi tai silta näkymättömän ja näkyvän välillä: henkinen valo pimeässä
aineellisuudessa, johon Jumala vuodattaa ikuisen valonsa todelliseksi
elämäksi. Kristitylle Jumalan valo
on armon vilahdust niinkuin Siriuksen loiste tähtitaivaalla jouluna, vuo-

den pimeimpänä aikana.
Meillä on runsas taide-

ja kulttuurihistoriallinen kirjallisuus temppeleistä, kirkoista, moskeijoista ja pagodeista. Teologiassa ja uskontieteessä painopiste on ollut pyhän
tilan erittelyssä ihmisen ja Jumalan
todellisuuden kohtaamisen tilana,
välineenä ja symbolina. Mutta kiehtova, yksilöllinen ja yhteisöllinen
kohtaamishetken problematiikka,
siirtyminen todellisuudesta toiseen,
on erittäin jännitteinen tilanne ja
haavoittuva tutkimuskohde: herkkä
22

muutos, jossa menneisyys katoaa, tulevaisuutta ei vielä ole olemassa; on

vain epätodellisen todellinen nykyhetki niin rikkaasti kuorrutetussa renessanssikatedraalissa kuin palavan
pensaan edessä autiomaassa. Läm-

mittelemme palavien jääpuikkojen
ääressä.

Ajatelkaamme kirkkojamme: kuin-

ka vakavasti tilan rakentaminen pyhäksi on käsitetty. Kirkkorakennus
on perustuksiltaan kiinni maan pimeydessä tornin ja ristin kohotessa
taivaalliseen valoon. Rakentamiseen
on usein käytetty ajanja yhteisön tieteellistekninen ja taiteellinen osaaminen, jotta Jumalan maailman elintärkeää tietoa säilyisi sukupolvelta toiselle mahdollisimman kauan. Menestystään näyttääkseen yhteisö rakennuttaa maalliset linnat ja vallan
merkit; ne eivät ole Jumalan asuinsijoja, koska ne eivät ole vihitty Jumalalle. Pyhäkössä yhteisön jäsenet ratkaisevat tärkeimmät asiansa, elämän
ja kuoleman lähtökohdat: elämä syn-

tyy hengen ja aineen yhtymisestä ja
kuoleman lainalaisuudessa ymmärrämme todellisuutta olevan myös
elämän annettu ja salattu pyhä alue.
Pyhäkössä kykenemme jäsentämään
yhteydenpitomme näkymättömään ja
tässä kohtaamisessa luomme jännitteen ja sen purkautumisen myötä dynamiikkaa.

Pyhyyden kokeminen on aina ihme, koska siinä ymmärrämme meille
tutun symboliikan absoluuttisen merkityseron. Ajatelkaamme Pyhän Ehtoollisen asetussanoja, kuinka tuttuja
sekä arkisia merkkejä leipä ja viini

huomata, että pyhyys on lähellä arkea. Aselussanoissa ymmiirrämme.
että ihminen on Jumalan sanan vastaanottaja ja sieh"rnsa hänelle avaaja.
Pyhyys ei ole itsensä ilmaisemista
vaan aina näkymättömän annetun todellisuuden ihmeelliståi kohtaamista:
ykseyttä arkisin aistein ymmärrettävän symbolin kautta. Pyhää ei ole ilman arkea eikä pyhyyttä ilman maallisuutta: symboli on sama, mutta sen
merkitys pyhänä on eri kuin arkena.
Kun arkena me - joilla on jokapäiväinen leipä - siunaamme ja syömme
sitä elääksemme, niin pyhänä ehtool-

lispöydässä Jumala pyhittaa sen
Kristuksen ruumiiksi kuollaksemme
iankaikkiseen elämään. Huomaamme pyhyyden olevan syvintä yhteyträ,

Niin, kirjoitan tätä vanhernpieni
kotona entisessåi huoneessani ja neljävuotias tyttäremme katselee Pyhä
maa -kirjan ajattomia kuvia. Kirjoitan tätä tuskallisen muiston haavoittamana: Tyrvliän vanha kirkko on
poltettu. Museoviraslon asiantunlijut
näkevät tulen tuhonneen kansallisen
aarteen. siis kulttuurimme historian
kannalta merkittävän rakennuksen.
jonka arvoa lisäsi sijainti kansallismaisemaksi arvostetussa ympiiristös-

sä. Hengellisessä mielessä palo hä-

vini - jälleen kerran - pyhän huoneen, mutta näkymätöntä Jurnalan

maailmaa ihmisen tuli ei tuhoa. Sitä
vastoin poltto oli lähimrnäiseltiimme
karkea loukkaus, suorastaan häviiistys, pientä seurakuntalaista kohtaan,
olipa hänen maailmankuvansa kulttuurihistoriallisesti tai hengellisesti
suuntautunut. Hänen oli helppo liihestyä rakennusta fyysisesti ja henkisesti. Kirkko on meille keskinkertaisille Jumalan partisaaneille avoin
tila hiljentyä, kohdata menneisyyttä,
oppia nykyhetkeä ja pohtia elämäiirnme lenkkinä sukupolvien ketjussa se-

kä avautua ja osallistua pyhyyteen
kuin myös.jakaa sitä lähimmäisillem-

me'

Heikki Laukso

Sctstumulcm Joulu 1997

Pekka Murto

Tuokiolcuaiu lnp sutrden
muist oistu Vumm ulu.ss o
(??) lähdenävä 7-8-vuotiaana aloitta-

yhtäkään ole jäljellä. Tonteille on

Murto on kauppala-ajoilta hyvin tun-

maan omaa elämäänsä

netun kauppias Kalle Muron (Vammalan Lyhyttavara K. Murto) vanhin
poika. Harjoitteli ennen opiskeluaikaansa Tyrvään Säästöpankissa ja

paikka, kauppias Pohjan kauppa Stormissa oli ensimmäinen oppipaikka.
Tyrvään Osuuskauppa oli paikka,

uusien asukkaitten mukana syntyneet
täysin uudet talot.
Olikohan kyseessä vuosi 1932, kun

Kirjoittajamme ekonomi Pekka

ekonomitutkinnon suoritettuaan oli
edesmenneen KOP:n palveluksessa

1954-92 mm. pääkonttorin osastopäällikkönä 24 vuotta ja tytäryhtiö
Kansallisrahoitus Oy:n hallintopäällikkönä 8 vuotta.
Hän on Etelä-Satakunnan Postimerkkikerho ry:n perustajajäsen ja
KOP:n Filatelistikerho ry:n kunniajäsen. OIi myös Konttorirationalisointiyhdistys ry:n (KRY), myöhemmin
Toimistoyhdistys ry:n puheenjohtajana l2 vuotta (a kunniajäsen).

Edesmennyt ystäväni Antti Prusi
sai minut innostumaan muistelemaan
lapsuus-

ja kouluvuosiani Vammalan

Joululehden toimituksen pyynnöstä

poimin tekeilläolevan muistelmakir-

valikoituja

muistelmapaloja tähän kotiseutuhis-

toriallisesti arvokkaaseen julkaisuun
- etenkin esimerkiksi muille muistelijoille siitä, kuinka paljon pikkupojan

ja koululaisen muistilokeroihin

on

tarttunut huvittavia ja tärkeitäkin yksityiskohtia pitkän elämän saatosta.
Ja ihmeellistä kyllä nuo vanhat kokemukset pikku pirstaleista hioutuvat
täydellisiksi kokonaisuuksiksi kunhan vain jaksaa vanhojakin aivonystyröitä maltilla pinnistellä.
Taustaksi Sastamalalaisesta suku-

peri nteestä kerron hatarista kirkonkirjatiedoista päätellen, että esi-isäni
asuivat isonvihan aikoihin Ekois-ky-

lässä (Storrnin Eko). Mats Andersson
asui v. ll2l Kutti-nimisessä talossa.

Isoisäni Johan Wilhelm Kutti (:r'
12. 12. 1829) kuoli 16.2. 1900 eli siis

28 vuotta ennen syntymääni nimellli
Juho Vilho Murto ja asui sarnassa talossa vuoteen 1841, jolloin perhe
muutti Murdois-nimiseen torppaan.
llmeisesti Murron torppa sijaitsi
Sammaljoella ns. Murtoonmaassa lähellä Toivolan tilaa, joka isäni kertoman mukaan oli hänen kotinsa silloin, kun hänen oli jostakin syystä
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jossa isän varsinainen liikemiesura
alkoi ja Vammalan sivuliikkeen hoitajan poikana alkavat ikiomat lapsenmuistiini perustuvat muistelukset.
Tyrvään Osuuskaupan Vammalan
sivumyymälä sijaitsi Liekolankadun
ja Kirkkokadun risteyksessä (vastapäätä nykyistä osuuspankkia, jonka
paikalla silloin oli Hyrkki & Hietalan
rauta-

ja sekatavarakauppa).

Talossa

oli myymälän ja sen läm-

minvarastotilojen lisäksi lukittavan
välioven takana myymälänhoitajan
keittiön + 3 huoneen asunto, jonka
peräkamarissa tämän kirjoittaja syntyi 5. 12. 1928 - perimätiedon mukaan noin klo 8 aamulla, pirteänä keskosena.

kauppalassa.

jan käsikirjoituksesta

ja sukulais-

ja vilkkaan miehenalun ensimmäisten 5 vuoden toiminta-alue
rajoittui kirkonaukiolta Kirkko-, Liekolan-, Santalahden- ja Puistokatujen
varsilla oleviin kavereihin (+ isiin ja
äiteihin). Osuuskaupan ja naapurin
Pirjolan tontit muodostivat korttelin,
Pirteän

jota saatan pitää "toiminnan" keskuksena. Tehkäämme kiertokävely tuon
keskuksen ympäri. niin siten muul
"kohteet" tulevat luetelluiksi. Kun
aloitamme kirkolta ja kuljemme kadun oikeata puolta koko lenkin, on
fuettelo vuosina 1928-34 seuraavanlainen: Ojasen ruumisarkkuliike, Suvannon kirjakauppa, Sähkö-Toivo-

&

esikoispoika osoitti aloitekykyään ja

omapäisyyttään. Albert Syvänteen
tontilla olevassa E. Levorannan auto-

korjaamossa oli ollut tulipalo ja kuo-

puksen kanssa lastenvaunukierroksella äidin kanssa olimme kulkeneet
paikan ohi.

Pari päivää myöhemmin lapsenvahtien valppaus kotipihalla oli pettänyt ja pellavapäinen "sankari" oli
päässyt karkuteille. Kun ymmärtäväi-

set aikuiset hämmästellessään pientä
seikkailijaa ja tiedustelleet, kenen
poika oli kyseessä. oli saatu varsin to-

denmukainen ja selventävä vastaus:
"lsän poika!"
Joku kuitenkin oli tunnistanut karkulaisen, joka kotiin saatettuaan oli

kotona selittänyt olleensa menossa
kauppalan toisella laidalla olevalle
tulipalopaikalle.
Ensimmäinen tyttöystäväni löytyi
naapuritalosta, Pirjolan talosta Seija,
joka ehti 3-4 vuoden ajan 2 vuotta
minua vanhempana olla leikkitoverinani! Jokiset asuival pari vuotta naapurissa, muuttivat sitten SMK:n taloon, jonka liikkeen paikallisjohtrgana isä-Jokinen toimi (muuttivat myöhemmin Tampereelle). SMK:n talo

oli silloin rukoushuoneen alapuolella
Marttilankadun varrella.
Vuotta ennen kuin aloitin koulun-

käyntini eli vähän ennen joulua 1934
tapahtui ikiajoiksi omailn rnuistiirri

mallastehdas, yhtä jännä Reinin mak-

syöpynyt asia. "Kokeneena koululaisena" Seija - ikälinkuin isosiskona otti minut rnukaan koulun kuusijuhlaan. Juhlan päättyessä kaikki lapset

karatehdas, Hyrkin kangaskauppa,
Grönblomin karkkikauppa (! !), Hyrk-

myris lapsivieraat, saivat silloisen
käytännön mukaan kotiinvietäviksi

ki & Hietala

tuliaiseksi paperipussillisen syötaivää.
Piparkakkujen lisäksi pussissa oli tikkukaramelli, johon oli kurninauhalla

nen, Jokisen kenkäkauppa

nahku-

rin- ja suutarinverstas, Ståhlbergin
ihana suuri puistotontti, jännittävä

hevospuomeineen, No-

bel-slandard-huoltoaserna. posti.
kamreeri Lehmuskoski, valokuvaamo
(lris?), Salmelan parturi, Vikber-e ('l)
+..ruumishuone ja pitäjän viljamakasl1nl.

liitettynä guttaperkkuinen rtulle!
oli aarteeni pitkän ajan!

Se

Tuon tapahtuman iälkeen Seija häi-

Esko Pietilän erinomaisen mielenkiintoisen teoksen "Mennyttä tavoit-

pyi elämästäni. KUNNES!! Kunnes
huhtikuussa 1994 kirjoittelemalla

tamassa" mukaan voin todeta, että
syntymäaikana aikaisista taloista ei

golle, sain kutsun iltapäiväkahville

näistä muistelutarpeistani Seija Hon-

Pekku Murto
koulukuyus.su.
Wtserttntullu

kolntas riyi
kolmas poiku.

kansleri Jaakko Hongon ja Seijansa
luo - miltei tasan 60 vuoden "eron"
jälkeen! Se oli ratkaiseva tilaisuus
näiden muisteloiden synnylle.

Toisen naapurin ja samalla myös
toisen Jokisen piha kuului myös Seijan ja minun reviiriin. Erityisesti Liekoveden rannan tuntumassa oleva Jo-

kisen nahkurinverstas oli ikuisen
ihastelun ja hämmästelyn kohde.
Niinpä Väkisen Yrjö-setä oli melkein

paras kaverimme!

Samainen Yrjö-nahkurimestari pelasti minut hukkumasta, kun yhdellä
vierailullani putosin laiturilta veteen.
Niihin aikoihin minulla oli pyhäpu-

kuna punaisista ja sinisistä langoista
virkattu mekko-housu-yhdistelmä.
Erään kerran sitten tuo Väkisen Yrjö

virnuili minulle puolileikillään siihen
tapaan. että mitenkäs noin iso mies

vielä pitää tuollaisia tyttöjen asuja!
Kotiin päästyäni sitten itku kurkussa
uhosin jalkaa polkien: "Ja minä kun
en enää likkojen vaatteita pidä!" Yhdistelmä kait sitten siirrettiinkin odottelemaan Matin kasvamista isommaksi, sillä minun osaltani käyttö oli
ehdottomasti loppu.
Parin vuoden ajan ennen kouluajan
alkua oli leikkitoverinani hiukan nuorempi Liekolankadun varrella vastapäätä mallastehdasta asuvan autoilija

Kainulahden (ent. Molander) poika

Molanderin Pekka, jonka kanssa
pruukasimme mm. käydä ihastelemassa, taputtelemassa

ja

syöttämäs-

säkin Hyrkki & Hietalan puomissa
olleita maalaisten hevosia, etenkin

vaan postiin. Osasin ilmeisesti 5-vuojo tavata sen verran, että sain

oli leikkimökki, kun perheessåi oli

tiaana

vain 2 pikkupoikaa! Taidettiin vielii

sarjakuvista selvän. Meille oli tilattu
Helsingin Sanomat, joka silloin oli
Edistyspuolueen äänenkannattaja (a
silloisessa IKL-voittoisessa kauppalassa oli vain 2 sen puolueen kannattajaa, isäni ja mersänhoitaja Airila).
Minähän en tietenkään sellaisesta mitään tiennyt enkä ymmärtänyt ja olinkin mielessäni aivan varma siitä, että
lehti oli tilattu siksi, että joka perjantain numerossa oli kokosivun sarjakuva Kissalan pojat. Ja niinpä minä-

toivoa pikkutyttöä mökin emännäksi'l
Vuonna I 994 kahvinelutarinoitaessa Hongoilla selvisi, että leikkimökin
emäntänä leikeissämme esiintyi Seija. Samalla selvisi myös, miten julmalla tavalla saatettiin leikkejä hiiiriköivä yrittää savustaa pois.

poika joka perjantaiaamu kaupan rappusilla odottelin lehden tuloa, satoi
tai paistoi.

Tonttiamme ympäröi Kirkkokadun
puolella lähes kaksimetrinen lauta-aita ja aidan keskivaiheilla oli parin
metrin levyinen lasilla peitetty ilmoitustaulu, jossa mm. olivat elokuva- ja
näytelmämainokset. Meillä oli myös
pirteä, lapsirakas, tuuheakarvainen
sekarotuinen koira, Topi, joka ei ollenkaan tykännyt ilmoituksia seuranneiden ihmisten keskustelusta aidan

näkymättömällä puolella

ja

ilmaisi
sen haukkua räyskyttämällä. Suuri oli
perheessä suru, kun eräänä aamuna
Topi löydettiin kuolleena! Pahat kielet kertoivat, että postinhoitaja Toivasen sukulaispojat olivat häirikkönsä
myrkyttäneet. Muistanpa vielä kuulleeni, että Hesarin silloinen tunnettu
pakinoitsij a-kirj ailij a nimimerkki Tiitus julkaisi lehdessään tapahtuneen
tuomitsevan pakinan. Muistona To-

pista meillä on taidemaalaritätini

lauantaiaamupäivisin.
Pari muistelusta, jotka liittyvät vas-

maalaama "muotokuva".
Ihmettelin joskus muutamaa vuotta

tapäätä kadun toisella puolella ole-

vanhempana, miksi meidän pihalla
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Pikkuveli Matti tietenkin yritteli
olla mukana leikeissämme, mutta eihiin 3-vuotias
vielä hallinnut "perheen elåimää".
parhaansa mukaan

Niinpä keksimme - en muista kumpi,
minä vai Seija, että koetetaan karkoittaa pikkuipana omiin oloihinsa meidän leikeistämme niin, ettei hän viihtyisi leikeissämme. Kerran sitten tarjoilimmekin hiinelle kura- ja rnutakeittoa ihan lusikalla suuhun syöttäen.

Sen jälkeen pikkuveli pysyttiiytyikin poissa leikeistämrne. mutta sitä ennen joutui vatsahuuhteluun ja
me, kumpikin, aikamoisen "koivuniemenherran" käsittelyn uhreiksi.
Vanhemmillani oli hyvii perheystä-

vyyssuhde kelloseppä Elis Lehtisen
perheeseen, jolla oli ottolapsena Aarne-niminen poika. kaatumatautinen
eli nykykielellä epilepsiapotilas. Kerran olimme leikeissämme kiivenneet
tuon leikkimökin katolle ja yht'äkkiä

Aarne kauhukseni alkoi vapista .la
nytkähdellä ihan krampissa kuolan
valuessa suusta. En keksinyt muuta
kuin pidellä kaveria paikallaan ja katonharjan kohdalla, ettei olisi pudonnut alhaalla olevaan pahaan kivikkoon. Kohtaus meni äkkiä ohi, mutta
minusta tuli "hengenpelastaja" ! Muutaman kuukauden kuluttua Aarne
kuoli tautiinsa.
Sastamalan Joulu 1997

Postitalon päädystä lähti mm. Sammaljoelle muutamana päivänä viikossa kirkkaankeltainen "postionnikka".
Ilmeisesti siihen keltaiseen väriin oli
sekoitettu jotakin miellyttävän piristävää hajustetta, sillä pikkupojan ha-

juaisti tallensi muistiinsa ikiajoiksi
postiauton "keltaisen hajun"

!

Reinin makkaratehtaaseen liittyy
mielessäni pyörivä tarina, johon en
oikein jaksa uskoa, koska en siitä itse
muista rnitään, mutta kait siinä jotain
totta on. kun sellainen on kerrottu.
Tyrvään asemalta oli eräänä päivän

soitettu Matti Reinille

ja ilmoitettu,

että Reinin pakettiauto, "hoppa" on
täällä ja siinä 3 nuorta vintiötäl Kuuleman mukaan me, Molanterin Pekka, Rosengrenin Allan ja minä, olimme ajaneet auton asemalle?? Pekkahan oli autoilijan poika, joka ilmeisesti jotakin auton päälle ymmärsi ja
siis todennäköisesti oli ollut kuskina.

No. varmasti emme makkaroita

saa-

Torrankylän Nuutilan vanhaisäntä,

helposti, päättelin . .
Vaan suuri poruhan siitä syntyi

tila kutsui isäni puheilleen. Hän oli
saanut selville. että Terttu Lehtinen
oli vain bulvaani ja enä Murron pariskunta oli oikea ostaja.
Puheenjohtaja oli todennut isälleni,
että ei ole soveliasta palvella kahta
herraa samanaikaisesti ! Ja niin oli lo

len päällä komeilee edelleenkin pa-

toisesta saman osuuskaupan johtajasta tullut yksityisyrittäjä. Sattumaa
vaiko kohtalon ivaa oli, että samassa

talossa

- vain kellosepänliikkeen

erottamana - toimivat ent. osuuskaupanjohtajan A.J. Kosken siirtomaatavarakauppa ja Vammalan Lyhyttavara, K. Murto!!

Kansakoulun ehdin aloittaa vielä
asuessamme osuuskaupalla. Alakoulusla en oikeastaan muista muuta
kuin sellaisen erikoisuuden, että

neet palkaksetrlfile "saavutuksestam-

joukkoornme tuli kuunteluoppilaaksi

me"!
Säästöpankin pääkonttorin talossa
Marttilankadun varrella oli vuosikymmeniä toiminut E.V. Lehtisen
kellosepänliikkeen ja T:mi Emil Behmin kangaskaupan välissä Oskari
Mantereen ("Mantereen Papan")
kauppaliike. Äitini yhdessä veljentyttärensä kanssa osti tuon vanhan, tun-

eli nollaluokalle kruununvouti Aaltosen hiukan vajaa 5-vuotias Pirkko-tytär (ioka kahden vuoden päästä oli
"naapurinlikka" muutettuamme naapuriin). Tyttöpä olikin niin terhakka
ja nopsa oppimaan, että seuraavan lukukauden alkaessa hän istui kanssamme toisella luokalla! (Ja luokkakaverinani ylioppilaslakkiin asti !)
Toinen muistuma onkin varsin poikamainen tai miehekäs. Olin saanut
koulun alkamisen kunniaksi ihan oikean, uuden tuliterän partiopuukon,
joka tietenkin kulki mukana koulurepussa. Ja pitihän sitä kokeilla. Lyhin
koulumatka kulki Aittalahden koululta Kävelykatua pitkin ja Mallastehtaan ohi kotiin. Tehtaan alapuolella
Pakilan tädin talon vieressä oli tyhjä
tontti, jossa kasvoi pajua. Uudella

netun klupan varaston ja vuonnir
193-5 liike avattiin nin-rellä "Vamrnalan Lyhyttavara, Terttu Lehtinen".
Kaupan avaamisen aikoihin soitin

ensimrniiisen kerran itse jl ornatoimisesti puhelimella. Olimme jo jonkin
aikaa olleet nukkumassa, kun pikkuveli - ilmeisesti pahaa unta nähtyään

heräsi itkien. Tottakai isovelikin
-"hiukan"

hätiirintyi havaitessarnrne.

että olimme vain kaksin kotosalla.
Hetken aikaa Mattia lepyteltyäni
keksin nerokkaan idean: PUHE-

partiopuukollahan pajupilli syntyisi

herastuomari August Nuutila oli silloin osuuskaupan hallintoneuvoston
puheenjohtaja (oikein hyvä perhetuttu). Ei kulunut kauankaan, kun Nuu-

melkoinen verenhukkakin.

.ja

Vaser.n-

man käden etusormen ylimrnän nive-

rinsentin mittainen arpi rnuistonu errsimmäisestä musiikkiharjoituksestani. Oli kuulernma ollut karvan varassa, ettei sormi jäänyt suoraksi!
Edessä

oli tietenkin kodinvaihto.

Tokaluokan koulumatka alkoikin liihellä yhteiskoulua olevasta kuuluisan
kansanparantajan Hulda Jokisen (jiilleen Jokinen!!) ns. uuderrurasta talosta. Talo oli uudernpi kuin osuus-

kaupan, huoneita oli enemmiin ja
keittiöportaan lisäksi rnyös "paraati-

rappu"

!

Meille oli hankittu urkuharrnooni.
uusi soittopeli entisen veivattavurr
His Masters Voice -gramofbnin lisiiksi. Itsekseni soittelin osaamiani kappaleita korvakuulolta saatuani teknisen alkuopetuksen meillii koulukortteerissa asuvalta serkultani Jouko
Vuosiolta, oppikoulun neljlisluokkalaiselta. Hänen kauttaan sain myös
esimakua siitä, rr-riten kovaa ja vai-

keata on oppikoulussa

- vai olikir

serkkupoika harvinaisen kovapiiinen

-

kun hän tuntitolkulla kirja kädessli

käveli ympäri huonetta läksy.jli piintii-

ten! (Juristi hänestä kuitenkin aikanaan tuli.)
Naapuritontin ra.ialla oli pitkri ulkorakennus, jossa oli siluna. liiterit.
huussit.ja hevostalli (.jos oikein muistan, talossa oli oma hevonen'l). Pihalla oli myös hevospuomi potilaiden
hevosille. Erikoisuus oli keskellii pihaa oleva kivijalustalle rakennettu
"kaivohuone", jonka sisiillli oli veivikaivo, josta sai tosiraikasta kylnrliii
vettii.

LIN!!!
Tuolilla seisten nostin puhelimen
luurin ja veivasin kampea, kunnes
puhelinkeskuksesta naisääni vastasi.
Sentraalin Selma äkkäsi kohta. että
lapset on asiallaia kysyi, mikli on hiidiin nirni. ltkukurkussa vastlsin. ettei

äitiä eikä isliä ole missäiin!! Selmaräri lepytreli ja sanoi, ertii kyllli he
ihan pian ovat kotona taas, odottakaa
rauhassa

il&

Puhelinkeskus

oli

kuin tämä uusi lyhyttavaraliikekin,
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I

,l

samassa talossa

jossa vanhempamme sinä iltana olivat järjestelemässä putiikkia kuntoon. Selma kipaisi alakertaan kertomaan, että lapset ovat heränneet tottakai sentraali tiesi, mitä talossa tapahtuu! Ja hetken päästä perhe taas
oli yhdessä koolla.

.',"'

t

!

Syntyntcikotini.
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Naapuritontin talossa asuivat ystä-

välliset Keinosen vanhapiikasisarukset ja sivulla olevassa mökkipahasessa heidän vanhapoikaveljensä taiteili-

ja ja kukkakauppias Karl Ståhlström
(myöhemmin Kalle Kallelainen),

jonka opin muutaman seuraavan vuoden aikana tuntemaan oikein hyvin

(KK oli isäni oikein hyvä kaveri

.la

ystävä). Tonttien välisessä aidassa oli

pikku portti ja Keinosen pihan läpi
oikaisten koulumatka lyheni jonkin
verran ja oli turvallisempikin. Piharakennuksessa olevaa saunaa eivät
vuokralaiset saaneet käyttää ja viikoittain meidän 4-henkinen sakkimme saunoikin aivan lähellä, parinsadan metrin päässä Rautaveden rannassa olevassa kalastaja Oskar Lönn-

qvistin

saunassa.

Talviurheilumuotoihin tuli Seuratalon mäen avulla uudeksi lajiksi mäenlasku ja meidän "lamuskastamme",
pienestä parireestä, tuli suosittu, sillä
sillä saattoi ohjaajakuskin lisäksi laskea 5-6 lisämatkustajaa. Kyseessä oli
senaikainen ohjaskelkka. Valitettavasti tämä muistokalu on vuosien
saatossa joutunut kadoksiin, samoin
kuin valkoinen joutsenenmuotoinen
kuomurekikin (lastenvaunun talviversio ! ).

Alakoulun toisella luokalla ei ollut
vaikeata tavaaminen eikä lukeminen
vaan kertotaulu ja siitä tulikin usein
laiskanläksyjä. Opettajamme Sanni
Virkkala oli varsin ystävällinen ja
maltillinen eikä kovia otteita juurikaan tarvittu. Jälki-istuntoa tuli parille pojalle siitä, mitä toinen heistä vas-

tasi opettajan opetukseen! Opettaja
nuhteli poikia yleisesti tuhmuudesta:
"Kun ihminen kuolee. niin pienet tytöt ja pojat saavat enkeleinä siivet
selkäänsä. Kiltit saavat valkoiset,
mutta tuhmille siivet ovat mustat!"
Paha vastaus

tuli toisen pojan suusta,

ilmeisesti ihan tosissaan: "Paskat siipien väristä! Pääasia, että lentämään
pääsee!" - Niinhän me pojat!!

Seuraavana syksynä olimme siirtymässä isoon luokkaan, toiseen pää-

hän taloa ja -miesopettajan komentoon. Pannulappujen virkkaus ja lapsellisten paperisuikaleitten pujottelu
erilaisiksi "matoiksi" unohdettiin ku-

ten myös lukemisen ja kertotaulun
"turha" harjoittelu, sillä olimme jo
tarpeeksi isoja. Iso oli muutos! Viikkokin aloitettiin harmoonin säestämällä aamuhartaudellal! En oikein
vieläkään ole selvillä, miten taitavasti

lukujärjestys

oli tehty niin, että sa-

massa luokassa yksi opettaja saattoi

samanaikaisesti opettaa neljää eri
luokkaa!

Mutta niin vain opettajamme Ahti
26

Virkkala selvisi tuosta urakastaan. Ja
kuitenkin hän oli samalla samassa
koulurakennuksessa olevan kirjaston

johtaja

ja koko

lanjohtaja!

Vammalan kauppa-

!

vaivaamaan, varsinkin kuin opin

5

vuotta itseäni vanhemman Lassen
tuntemaan partiojohtajana ja muutoinkin toverina erittäin rauhalliseksi

ja tasapuoliseksi ihmiseksi, mutta ta-

Ekaluokalta minulle tuli jopa har-

pahtuma unohtui mielestäni enkä tul-

- joista

lut ottaneeksi selvää siitä, mikä "sisukkuus" oli skisman aihe.
Ihmeellisen opetuksen ihmisten

oli tapana maantietotunnilla "leikkiä"
kilpailua "kuka tietää" kartan ääressäl Yksi meistä oli karttakepin kera
kartan luona ja muut luokkalaiset kysyivät, missä on se ja se. Ja niin kauan kuin kartallaolija osasi näyttää
kohteen oikein, hän jatkoi. Jos ei
tiennyt, kysyjä tuli hänen tilalleen!

erilaisuuksista sain ihan tahtomattani
vierustoveristani Lehtisen Laurista

rastukseksi maantiedon tunnit

minulle vieläkin on hyötyä fanaatikko-sanaristikkoharrasta.jana - meillä

Jne!

!

Aittalahden koulutalossa luokkahuoneet olivat toisessa kerroksessa.
Alakerroksessa olivat opettajapari
Virkkalan asunto, kauppalanjohtajan

toimisto, pieni kirjasto sekä koulun
veistoluokka. Ahti Virkkala oli ihanteellinen puutöiden opettaja. Hän oli
mm. itse tehnyt kotinsa kaikki huonekalut.

Yläkoulun luokassa kahdenistuttavat pulpetit olivat kolmessa jonossa.
Ikkunaseinältä eli järvenpuolelta lu-

tokaluokan piirustustunnilla. Tehtävänämme

oli piirtää mielikuvamme

metsästä. Vilkuilin Laurin työskente-

lyä ja mielessäni pohdiskelin, mihin
poika pyrkii. Haluaako herättää huo-

miota vai pyrkiikö hulluksi? Hänen
paperillaan näet aurinko oli keltai-

nen, mutta metsän puut ja maapohja
punaisia, metsämarjat vihreitä!! Siis
päävärit aivan päälaellaanl Opettaja
ymmärsi yskän, mutta minä kohtasin
ensi kerran elämässäni värisokeuden.

Laurikin siis oli kumminkin ihan normaali yksilö!
Kumma kyllä, tulevien lähivuosien
oikein hyvästä "toimintakaverista",
Rantasen Timosta, minulla ei ole
minkäänlaista mieli- eikä muistikuvaa kansakouluajalta.

kien: l. jonon alkuosa III luokka ja
peräpää IV luokka, keskijono II luokka ja sisimmäinen jono I luokka. Or-

III luokaltakaan minulla ei ole varsinaiseen opintiehen liittyviä muistoja. Taitaa olla niin, että erilaiset kom-

ganisoinnista saattoi päätellen, että
eniten oppilaita oli I ja II luokilla ja

mellukset

vähiten IV luokalla.
Yhteisopetus oli teknisesti järjestetty siten, että kun yhdelle luokalle
oli opetusta suullisesti, muilla luokilla oli muuta tekemistä - ainekirjoitusta tai piirustusta. Oppilaat oli pulpetteihin sijoitettu niin, että pienikokoisimmat ja ylivilkkaat istuivat etupenkeissä ja sopivasti oli myös joukon kokoomuksesta riippuen tyttöpoika-pareja.

Yläkerran aulatilassa oli juoma-automaatti, josta nappia painamalla sai
tulemaan vesisuihkun suuhunsa.
Yläluokkalaisista puheenollen tässä palautuu mieleeni pikku tapahtuma, joka todistaa Ahti-opettajan ku-

rinpitovaikeuksista isojen poikien
osalta. Tämä tapahtui ilmeisesti keväällä 1936 ollessani siis vielä alakoulussa. Välitunnilla aulan toisessa
päässä tapahtui merkillistä. Juomaautomaatin luona lattialla oli iso vesiläiskä. Yläkoulun ovi avautui ja sieltä
opettaja raahasi lV-luokkalaista Lasse Kaskea jalat maata laahaten ja kuivasi Lassen housuilla vesiläiskän! Ilmeisesti tätä ennen heillä oli luokassa
ollut jonkinlainen arvovaltakiista,
kun opettaja käsittelyn päätteeksi tokaisi: "No, eikö sisu jo lopu?"
Minua tuo tapaus jäi vuosikausiksi

ja sentapaiset jäävät paremmin mieleen kuin elämän kannalta oleellisemmat tapaukset.
En muista, kuka oli vierustoverini se onkin nyt sivuseikka - mutta edessäni istuivat pirteä, tumma Pajusen
Liisa ja Tähdön Aatos. Minulla oli jaloissani kumikengät, joissa oli nauhoituksessa ulokkeina metalliset,
kaarevat pidikkeet. Eräinii aamuna
sitten sattui "haaveri", josta minua
pitkän aikaa piikiteltiin Liisalla.

Opettajan tullessa luokkaan kaikki
nousevat ylös. "lstukaa" -komennon
jälkeen Liisa ja minä emme kuitenkaan pystyneet sitä noudattamaan,

sillä meidän kenkämme olivat nauhoista sotkeutuneet toisiinsa!!! .ja
avuksi tarvittiin ulkopuolista apua.
Mainittakoon jo tässä yhteydessä, että Liisa oli jatkossa erittäin hyvä
tanssidaami ja tietenkin hyvin suosittu.

Toukokuussa 1936 vanhempani os-

tivat pari vuotta aikaisemmin valmistuneen Kaskelan veljesten rakentaman - ja tänään Vammalan toiseksi
vanhimmaksi luetun kivitalon

(Puistokadun varrella mäen päällä olleen Jokisen Jussin "korkean" kivita-

lon

purkamisen

jälkeen

kauppalan/kaupungin vanhin kivitalo
on Marttilankadun varrella oleva Tyrvään Säästöpankin entinen pieni pääSastamalan Joulu 1997

konttori !) Muistitietoni rnukaan tärnän Kävelykatu l4-talonkin piirustukset oli laatinut kauppalan tunnettu
rakennusrrestari Pi{ola.

Ilmeisesti r.r.ruutirnme Hulda Joki-

sen talosta kesiin 1936 (tai 1937) aikana ja seul'aavast;r syksystä alkaen

oli vuin parisatau
rretriii. Ja taas uudet naapulit, uudet
leikkitoverit ja tappel ukaverit I
Toinen uruutto oli tapahtunut. nrlltta kor-rlu ja koulutoverit olivat entiset
eI i kor"rIr,rnkriyntiin eiviit kodi nvaihdot
tuusi koulurrratkani
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suolanai sesti vaikuttaneet.
Ensi nrnriiisiii muistikuvia Kiively-
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kadulta oli. ettri opin valehtelemalla

polkupyörlillri! Olin jo pitkiin ajan harjoitellut ja pysynyt ihan
hyvirr tlslrplrinossil seistlerr. rttuttu
ajantista en ollr"rt uskaltanut yrittliii.
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Posti l9-10 luvtrllu.

Kun koulussa sitten tr"rli kiistaa ajotaidosta. ilnroitin osaavani. Sitai kavelit
eiviit uskoneet, vuau vaadittiin niiyttöii. Koulun jlilkeen siirryttiin meille.
kaivettiin pyörii esille .ja Pekka testiinlI Itsellenikin suureksi l"riinrmästykseksi MINÄ OSASIN AJAA ja
a.loin siitli paikasta ensirnrnaiiseksi tiedottarnaan uutisen isälle kauppaan .ja

ajelin fillarilla itseni vrisyksiin koko
loppupiiivlin !l
IV luokalla aivan pulpettijonon lop-

pupliässii hiljaiserru jir vlralirrratlornana istui - tlinäiin ajatellen silloin suuri

tulevaisur"rdenlupaus

kirjailijaksi -

Salpausselällai MM-hiihdot'J Hauhonsalon (ent. Lindell)Onni, minä ja

pari tyttöä olir.urr.re jäiineet laiskanläksylle raauratunhistoriasta. Pänttaisirnrne uudelleen kotilliksyä piiiihärnrre .ja kun valvo.jana ollut Sanni
Virkkala kiivi våilillri kontrolloimassa edistystämrre, keksirnme el.rdottaa opettajalle, ettai jos Suorni voittaa
viestinhiihdon. nre vunr)usti osuarttnre lliksyrrrrrre. Nliin varrnistiruute
seu, että saamnre tuoreeltaan kuulla
Lahden uutiset. Opettaja lupasi tulla

rnutta silloin vain muistinero Antti

kertor.naan.

Sillanpää. Tulevaisuudenlupauksella
tarkoitan jo sukunimiennettei ja Kalle
Pliiitalolle vertiransa vetävää kirioi-

ja kaikki

tustyyliii. Lukuvuodeu aikana oli
kyurrneni ttlii n lirreenki rjoitustunteja

ja sinii aikar.ra r.r.rur-rt luokkatoverit ehtivait ki{oittaa lukemattomia lyhyitä
aineita. Mutta Anttipa kirjoitti koko
lujun vlrin yhtli .jir sarual lllirraa: ()nlau

kuvaustaan

linja-automatkastaan
Lauttakyläiin -ja takaisinl Ajatelkaa!
Ainakin l5 isoa sinikantista vihkoa
täynnä pikkutarkkaa kuvausta tuosta
noin 30 kikrnretrin pituisesta leitistii.
Kuurnra kyllli. kirjailijaa ei Antista

Eihåin se Iäksy kovin vaikea ollut

priäsimme hyväksyttyinii
kuulustelun jiilkeen, kun ensiksi
olirnrne kuulleet Klaes Karppisen,
Pekka Nienren, Jussi Kurikkalan ja
Kllle Jllkasen voitturteen vicstiu-

hiihdon kultamitalit.
Alakerran veistoluokka oli minulle
erityisen n.rieluinen paikka. Olihan
puutyö ser.rtään rniehistil puuhailua

lapsellisen pannulapr-rn virkkaarrisen ja papelisuikaleiden pujottelun
linnalla. Jlr kun rlpeltujarra ja opasta-

Pentti ei vielii viirneisellii luokalla-

jana on oikea alan mestarisnries!
Isomrrat pojat tekivät vaativan.rpia
töitä ja niinpii liirnaakin kliytettiin ja
hellalla porisi liimapannu, jota liirnmitettiin "susikappaleilla". Opetuksesta jlii rnieleen r.nrn. viisaus, ettii
isosta saa aina pier.rerlr.niirr, mutta
pienestii on turha yrittliai suurta. Eli
piti sahattaessa olla tarkkana, ettei

kaan osannut kunnolla oikeinkirjoi-

va.jaaksi

tusta. Mieleeni ovat jiilineet esirnerkkeinii tästii opettajan julkisesti Pentirt
vihosta lukemat otteet kuten "Kalla ui
veresii" (oli puhe kalasta eikä lririkliri
Kallastal) tai Aitti kantta maittoka-

pannun alle. Kesäasunnollarnme ort
vieläkin tallella laihes 60-vuotias paras saavutukseni, noin 60 cm korkea
ns. tupakkapöytä, joka tosin kaipaa
uuden vanerisen pintalevyn, kun "arvoesineeni" takavuosina unohtui talveksi siiän arrroille leikkirnökin te-

tullut (nuorerrpi veli Kalevi sentäiin
kiliai I i Tylviirirr Sunorrt ien toi rtt ittujlrra) mutta kylliikin erinornainen hitsari ja nyrkkeilyu Suornen rrrestrrli
omassa sarjassaan. Tasoeroa luokka-

tovereissa tottaviekijijn oli ; Ollgrenin

nua".
Seuraava r.nuistelu on todenneiköisesti vuodelta 1938, eikös silloin ollut
Sustumulart Joulu 1997

rassi I le.

jliiinyt susi joutunut liirla-

Seuraava, voimille kliynyt polkupy(ilriletki lapuhtui ilnreiscsti syyskuun eliiiinii lauantai-iltapiiiviinli
It)-19. Kaverinuni oli nrirrrn plrli

vuotta vanhernpi Nier.nen Pentti. Hiin
keksi yht'aikkiai .ilinnittlivitn idean:
Tehdäiin pyöriiretki hlinen sukulaistensa ('l) luokse Kiikkaan Hanhijrir-

ven koulr"rlle! Matkaa sinne kertyi
kaiketi 1.5-20 kn.
Onnellisesti piiitsinrnre perille .ja
hetken aikaa oliurnre rlukana koulun
pihalla pallopelissii ennenkLrin aloiti nrr.ne drarr.raattiseksi muodostu van
paluur.natkamrne. Piiivii alkoi .io tunrrrua illaksi ja Pentin voir.nat alkoivat
ehtyä, satula hielsi pefTaa. Viihrin en-

nen ns. Pihankoulua Tyrviiiinkyliissii
yht' äkkiii pelastavaksi enkeli ksenrrne ilmaantui kotoaan palur"rnratkalla
Vammalan Pirjolaan palaava Elli-taiti. joka rrreidlit ohiltaessiran tLrrtsi rtti-

nut

-

"naapurin po.jan"! Kttt"tltuaan

tarinamrre ja todettuaan tilanrnre hlin
ohjasi rreidiit liihellii olevalle koulr-rl-

le. Sillli vrilin kun talonviiki .jr-rotti
n"reille kuurnaa nrehua, soitti "Pirjolan Elli" -palvelijatar rreillc kotiin
Krivelykatu l4:riiin.
Ihmeellinen yhteensattunra oli. cttii
Niernet - siis Pentin vanlren.rrnat olivat juuli silloin rreillii vieraisilla.
E,ipii kulunut aikaakaan, kun isilt tulivat haker.naan kadonneita lampaitaan
Lei non pi rssi autol la. Pyi)r'iit ri ;lr-r stcttiin auton takakoukkuihin .ja vrisy-

neet "sankarimatkusta.jat" palasivat
komeasti kotiin. T.risipa olla ellirnitni

ensirrrniii nen taksi nratka !
lll lLrokka keskeytyi drarnaattisesti.
kun nrarraskuun lopussa puolenpiiiviin aikaan Ahti Virkkala totisena il-

nroitti, ett;i koulunkriynti keskeytyy
ainakin toistaiseksi. menkiiii kotiin
!

Sota

oli syttynyt

!!

!
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Matti Saari

,fsxxLx,gqt{å.
Usvainen aatonaatto valkenee vähitellen pilväksi. Tserepovets'in sotavankileirillä Aänisen
eteläpuolella otetaan vastaan uutta päivää. Haistellaan ilmaa, toimitetaan välttämättömiä aamutoimia. Ruokaillaan, ruokajono etenee verkalleen. Kukin saa "topsikkaansa" so. peltipurkkiin
vihreää kaalikeittoa.

Keitos on lämmintä, maistuu ruokaöljylle.
Suomalaisten keskuudessa kuiskaillaan. Arvail-

laan, - onko läheiselle pistoraiteelle työnnetty
vaunujono meitä varten, vai onko se vain haavekuva. On luultu ennenkin, petytty aina. Saapuu
ruskeasinellisiä miehiä. Huudetaan nimiä vierasmaalaisittain ääntäen. Nelirivi täyttyy vähitellen. Otetaan ojennustakin. Vieraskielisiä sanoja, joista tajuntaan jäi vain sanat "damoi Finlandia". Lähdetään liikkeelle. Veli tukee veljeä,

liikuntakyvyttömiä kannetaan. Piikkilankaportti
aukeaa, ja sulkeutuu jälleen jonon jälkeen. Saksalaiset ja muut leirille jäävät seisovat hiljaisina.

X#ee

laa harmaapukuiselle. Pala nousee kurkkuun,
nielenää. Parahtaen, tyrskähtäen tulee itku. Se
mikä ajoittain tuntui mahdottomalta, on nyt totta. Olemme kotimaan kamaralla.
Asemalla odottaa sairasjuna. Sen petit tiiyttyvät. Annetaan velliä, vanikkalaatikko on vaunun
nurkassa. Tupakkaakin tarj otaan. J una liikkuu.
Matkataan turvallisesti koti maassa.
Tapaniaamun pimeässä seisoo Hangossa Tulliniemen asemalaiturilla palaavien joukko. Torvisoittokunta soittaa, joku puhuu, toivottaår tervetulleeksi kotimaahan. Paleltaa, viisyttää, on
haettava tukea vaunujen seiniltä.
Majoitutaan, sauna odottaa. Lääkäri tarkastaa.
Kuuntelee sydäntä, mittaa lihaa luiden päältä.
Annetaan uudet vaatteet. Saunan eteen kertyy
matkavarusteista kirjava kasa. Alppikenkä, lehtikuvioinen maastopuku, suornalainen kesäpusero, piippalakki, sininen unkarilainen asetak-

ki, venäläinen toppapuku. Kulunut ja likainen

Miettivät kai, aukeaako portti heille milloinkaan, vai onko matkan päätepiste joukkohau-

kasa vaatteita, kasa aikansa historiaa. Kuulustellaan jälleen. Ei lueta nyt pistoolinpiipulla kylki-

dassa läheisellä kumpareella.

luita, rekisteröidään vaan henkilötiedot. Otetaan
takaisin elävien kirjoihin.

Noustaan vaunuihin, puisilta lavereilta löytyy

tilaa. Vaunujen ovet suljetaan, odotetaan. Nytkähtäen lähtee juna liikkeelle. Ollaan paluujunassa. Aattoaamuna sivuutetaan Leningrad.

Vaunuihin kantautuu kovaäänistä soittoa ja laulua. Matkalle varattu muona on vaihtunut vartiomiesten käsissä vodkaksi. Vaunuissa olevia asia
ei sureta. Kestämme me vielä tämän nälän. Juhlikoot, nostakoot huulilleen toverimal.jan. Samanlaiset lienevät sotilaan ilot ja surut kaikkialla.

Jouluyö - palaavien juna jyskyttää Kannaksen
halki. Myllerrettyä, silvottua maata peittää armelias lumipeite. Vaunuissa on hiljaista. Jokainen tajuaa eläviinsä elämänsä merkittävintä joulua. Ei kaiu vaunuissa jouluvirsi, joululaulut.
Miete kulkee taakse jiiävässä, ehkä myös lapsuuden jouluissa.

Käännetään kylkeä, yritetään nukkua.
Jouluaamu. Juna pysähtyy, vaunujen ovet avataan. Komennetaan jaloittelemaan. Osa meistä

suorittaa aamupesun lumessa. Halutaan tulla
Suomeen kasvot

ja kädet puhtaina.

Edestäpäin

kuuluu veturin huikkaus. Ukko-Pekka veturi
sieltä tulee. Se koplataan vaunujonon eteen.
Meidät komennetaan vaunuihin, vaunujen ovet
jäävät ituki. Juna liikkuu.
Rajaviiva - juna pysähtyy - vartio vaihtuu.
Ruskeasinellinen vartiomies poistuu. antaen ti-

Ruokaillaan, istutaan pöydän ääressä. Edessä

on lautanen, lusikka, muki. Ei tarvita nyt "topsikkaa" peltipurkkia.
Radiossa luetellaan nimiä. Osa kadonneista on

palannut. Parakin kovaäänisessä luetellaan
myös kadonneiden nimiä. Tietääkö palanneista
kukaan heidän kohtalostaan? Monesta tiedetään.

Muistetaan veli, joka haavoittuneena sortui

Vuoksen aaltoihin. Muistetaan korsuraunioihin.
poteroihin, pelloille, metsään jääneet. Tiedetäriu
myös veljet, jotka sortuivat haavoihinsa Leningradin ja Hatsinan sairaaloissa, ja ne jotka uupuivat vankileireillä Volgan rannoilla, Uralilla.
Tapani-iltana istuu Hangon sotilaskodissa hiljainen joukko. Vietetäiin paluuj uhlaa. Sotilaskotisisaret laulavat, tarjoilevat mehua. Joulukuusikin on kynttilöineen. Lahjojakin annetaan,
partakone ja peili, tarpeellisia molernmat. Armeijan joulumuona luvataan antaa Loppiaisena.
On aloitettava varoen. Joukko istuu hiljaisena.
On kaipaus, on ikävä niitä jotka eivät kestäneet
sotavankeuden rasituksia ja päässeet kotimaahan asti.

Hiljaisena palanneiden joukko asettui illalla
parakin nukkumasijoille. On outo tunne että alla
on patja. On outoa vetää peite päälle, asettaa
päänsä tyynylle. On aika pistää kädet ristiin ja
kiirtää.

Sastamalut .loulu
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Mutti Puktrinert ju Ant

Usttrtr.

Leilu Kivisti)

Ruunu Roimu ju
Tuip uleen J dnsea än tykki
Trinli vuonna paljastettiitr Suouert
sotahevosen patsas Seittiijoella 3. piii-

kautta panssareiden ja jalkaviien

viinii elokuuta.
Tiimai kertonlus on eruiiin sotahevosen l'uuna Roinran ja hrinen isiintlinsli
korpraali Matti Pakarisetr tarina talvi-

teukaan onnistumatta.

sodan a.joilta.

Kun talvisota syttyi 30. ll. 1939,
alkoi luuna Roirttan sota. Talvisodar.t
alusta saakka hevonen palveli uskollisesti Taipaleert lohkolla kuljetustehtiivissä aina sodan loppr,run saakka.

Jriliseviin (Taipaleen ) patteri si.jaitsi
Sakkolan pitlijlin Korvenky[in Jiiri seviin niemessii Laatokan rannalla. Pat-

teliin kuulr"ri kaksi 120 Ittnt Arrnstrong mallista laivatykkiii. Ne oli sijoitettr-r noin viiden nretriu korkuiselle

kumpareelle betotriseen avoaselttaan

30 rretlin välein. Tykit oli lujasti

kiinnitetty jalustoilla asemaan. Koko
talvisodan ajan osallistui Jiirisevän
patteri torjuntataisteluihin ja vaikutti
ornalta osaltaan ratkaisevasti siihen.
ettli Taipaleen rintama kesti. Vihollinen kohdisti Järiseviin linnakkeeseen
jatkuvia lentopomnrituksia ja ankaria
tykistökeskityksiä ja yritti Laatokan
Sastumulun Joulu 1997

avulla valloittaa linnaketta siinii kuiTalvisota piiiittyi 13. 3. l9zl0,

mr"rtta

ruuna Roirran.ya Matti Pakariser.r sota
ei priiittynyt siihen.

Matti Pakarinen kertoo:

"Sain

14. 3. 40 RT-3:n komentajalta eversti-

lur"rtnantti Rikamalta kiiskyn noutaa
Jiiliseviirt linnlrkkeeltu vitulioituttut
Jiiliseviirr tykki. Muklitn olettiirt toinen hevonen. Sotatlies Onni Kukktr
liihti kanssani toisella hevosella rratkaan. Saavuimrre iltapiiivlillii Jliriseviin patterille. Tykki oli niin kapeassa
piriklrssa. ettli sen ilrottatttiseen asentastaan ei ntahtunut yhtai aika kahta
hevosta. Sain Roirran sijoitettua sillä
tavalla, ettli tykinputki voitaisiin irrottaa ja saada tukkireelle. Sitten putki sidottiin luiasti kiinni lekien piilille. Kaikki yrnpärillåi olevat miehet
otettiin avuksi ja kiiskin ruiehiii ottamaan lujasti kiinni putkeen ja auttamaan kaikella voirnalla. Tällä tavalla
tykki saatiin sieltä irrotettua sen ver-

rnn, että saatiin toinen hevoneu parival.jakoksi. Ilman voimakasta Roimaa

ei ilrottaurinen olisi onnistunut.
Sitten alkoi marssi kohti Yllrippiilin
aukeata. Oli yi).ja pakktsta 3-5 astetla.
Se oli prtkli jl llrskits nr.ttssi cttttett
kuin l5 kilonretrin nratkir oli taittunrrt.

Ylllipplilillii oli valnriina rekka-aLrto
kr,rnniavartio sekii SLrolne n li1'lpLr.
Taiaillai tykki siirrettiin rekka-ar,rtoon.
.ja sillli alkoi nratka Siirkisalrnen ase-

ja

malle

ja sieltlt junavlr.rnulla

eclellccn

kohti HeIsinkiii piiiimiirilriniiiin

SLro-

r.nenlinna.

Sain ruuna Roiman takaisin itselleni keviiiillli l940.ia se [ihti ntukanani
evakkomatkalle Alavudel le."

Tiinli piiivitnai tairni.i kur.rlr.risa Jririsetykki on kaikkien niihtilviinri Suo-

vi.ln

menli nnassa Rannikkotyki stöltruseon

edessii rnuistona talvisodan kr-rnniakkaista piiivistii Taipaleen lohkol la.

Niiirt kertoi tulvi.sodatr ret(ruuni
ttttrtutvil.j. Mutti Pukat'irtert, ki r.ittitti
r Le i I o K i t' i stii.
Ruuna Roimasta ei ole siiilynyt valokuvaa. Kuvassa Matti Pakarinen
kantaki{aori Aro Usman kanssa Kokenäellä sodan jiilkeen.
tt'tti
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- flAmisen lootuo nuorille
ions-Quest eli elämisen laatua nuorille, on yhdysvaltalainen varhaisnuorille eli l-7-luokkien oppilaille tarkoitettu maailmanlaajuinen kasvatusohjelma, jota käytetään jo yli 40 maassa ja mm. kaikissa Pohjoismaissa. Ohjelma on tarkoitettu toteutettavaksi koulujärjestelmän puitteissa omana opetuskokonaisuutena. Se sisältää valmiit oppijaksot esikoulusta yläasteelle toteutettuna, esimerkiksi yksi tunti viikossa normaalien oppituntien puitteissa.
Työtavat ovat hauskoja ja toiminnallisia, kuten esimerkiksi leikkejä, keskusteluja, selostamisia ja projektitöitä. Tunneilla totutaan työskentelemään erilaisissa suurissa ja pienissä ryhmissä. Oppilaat harjoittelevat tuntemaan omat
taipumuksensaja vahvat puolensa. joiden varaan he voivat rakentaa tulevaisuutensa. Se parantaa yhteishenkeä ja on vähentänyt mm. koulukiusaamista.

r-rr
å arnan päivän maailmassa vallitsevaan stressiin. epävarmuuteen ja nopeisiin muutoksiin monet nuoret reagoivat negatiivisesti (huumeiden ja alkoholin käyttö, väkivaltaisuus, tuhoamisvimma, jne.). Lions Quest -ohjelma
auttaa nuoria kohtaamaan nämä haasteet, antaa taitoja selviytyä niistä ja toimii myönteisen kasvun aikaansaamiseksi. Ohjelman lähtökohta on se, että
ongelmiin tartutaan ja niitä ehkäistään ennen kuin niistä aiheutuu vahinkoa.
Sen vuoksi ohjelman kohteena ovat varhaisnuoret, joiden kehitys on erittäin
herkässä vaiheessa ja jotka ovat myös alttiina negatiivisille vaikutteille yhä
nuorempana Ja nuorempana.

p
-t

eruskoulun tehtävänä on antaa oppilaille elämässä tarpeellisia tietoja ja
taitoja sekä tukea koteja niiden kasvatustehtävässä. Ohjelman perustavoite
onkin opettaa varhaisnuoria hallitsemaan tehokkaasti niitä muutoksia. joita
he tänä aikana käyvät läpi, sekä niitä haasteitajotka heitä aikuisina odottavat.
Lisäksi ohjelma kasvattaa nuoria huolehtimaan ja välittämään toisista sekä

kunnioittamaan toisten mielipiteitä, edistää nuorten halua olla rehellisiä ja
toimimaan toisten luottamuksen arvoisesti, sekä ennen kaikkea auttaa nuoria
elämään ilman nautintoaineita - ohjelma kehittää taitoja, joiden avulla oppilas pystyy sanomaan "ei" alkoholille ja huumeille.

f\
\i\Juomessa

ohjelman käyttö aloitettiin vuonna 1991 opettajien koulutuksella, sillä opettajien on osallistuttava kolmipäiväiseen perehdyttämiskoulutukseen saadakseen oikeuden käyttää ohjelmaa. Vammalassa Lions Quest:in
opetus alkoi syksyllä 1992, jolloin Vammalan Lions Club koulutti ensimmäisen vammalalaisen opettajan tähän tehtävään. Myöhemmin klubi on vielä
huolehtinut viiden opettajan koulutuksesta, sekä heidän oppimateriaaleistaan. Tänä syksynä klubi lahjoitti jokaiselle Vammalassa koulunsa aloittavalle ensiluokkalaiselle oman työkirjan. Viime keväänä Vammalan kaupunki
koulutti 30 opettajaaja on luvannut kouluttaa loput ala-asteen opettajat tulevana talvena. - Onneksi ohjelman hyödyllisyys on täälläkin huomattu.
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)ita

ioulua en unohda.
kun äiti osti minulle rautatiekioskilta kirjan
Joulumorsian,
jossa oli paljon nuorta rakkauttaja reenjalasten kitinää,
enkä sitäkään joulua,
kun sain kertomuksen Joosefista ja hänen veljistään,
faaraoiden ja papyruksen maasta,
ja vanhasta isästä, jota poika rakasti,
enkä sitä, kun runokirja
avasi kuviensa salaisuudet
ja puhui tähtien ja enkelien kielillä,
enkä sitä,
kun joululehdessä ensikerran
oli itse kirjoittamani runo.

al

)ita

joulua en muista.

\un minä olin perheestä ainoa terve ihminen.

Aiti makasi kuumehoureisena kamarissa,
isä oli sairas huolestaan
ja sisarukset epätietoisia,

Brita Santala

mitä sai ja mitä ei saanut tehdä.
Joku oli syönyt kuusenkaramellit heti aattoiltana,

Joulu tässä,
mui.stoissu
al

)

ita joulua en unohda.

kun koulun joulukuusi
oli kaunein maailman kaikista kuusista.

Yli kuusen syvänvihreiden oksien,
yli neulasten kirpeän tuoksun,
kultaisesta tähdestä hopeaisena hohtavaan jalkaan

kiertyi kimalteleva nauha:
Kunnia J umalalle

ko rke uks is

s

a

ja maassct rauha ihmisten kesken,
joita kohtaan hcinellä on hyvri tahto.
Minä olin sen tekstin
pienin särkevin sormin kirjoittanut,
eikä sitä mikään mahti maailmassa voinut
yli tai pois pyyhkiä.

at
)iraioutua

en muista.

kun kuusijuhlassa minulla oli ylläni
silkkihousuista ommeltu pusero
ja vanhasta takista värkätty liivihame,
kun isot pojat näytelmässä lauloivat:

"Noin hänet kaatoi laukaus likellä porttia",
ja naapurin mies ampui haulikolla koulun ikkunasta,
tuttu isäntä pyörtyi
ja valkovaatteisen kummituksen nähtiin

joulupukki, jolla oli naapurinsedän kädet,

oli pudottanut partansa kynnyksellä
ja palannut myöhemmin vaihtamaan
naapurinlasten j a meidän lahjasäkkej

ä.

Joulupäivän iltana

otin ämpärillisen lämmintä vettä, palan suopaa

ja aloin harjata keittiön lattiaa.
Harmitti, kun joulusiivo oli jäänyt tekemättä.
Sitä joulua en halua muistaa,
mutta sen kuva on silti hyvin elävä.
Siihen ei kovinkaan harjaus tehoa.

al

)itaioutua

en unohda.

kun kevyt pakkaslumi narisi kymmenien jalkojen alla,
lyhdyt keinuivat käsissä, hengitys huurusi,
ja askelten rytmissä riensivät
myös kaipaus ja toivo.
Kummullaan loistavien tähtien alla
kutsui korkea kirkko,
sen tukeva ovi narisi, ja se puhui lempeästi:
"Tulkaa, sillä kaikki tämä on ikimuistoisista ajoista
teitä varten pystytetty,
että teidän sieluihinne rauha virtaisi
ja te runsaasti ravituiksi tulisitte."
Siinä kirkon kynnyksellä tarttui
yksi ylistävistä enkeleistä käteeni
ja johdatti minut kaikkein pyhimpään
kuulemaan suloista evankeliumia
pienestä Beetlehemin kaupungista
ja veisaten muistamaan Jumalan kunniaa
antaessaan ainoan poikansa.
11

seisovan kakluunin luona.

)ita

Sitä joulua en muista,

että Joulun Lapsen
tulee saada kasvaa
Ihmisen Pojan mittaan.
Joulusta pääsiäiseen on matkaa,
mutta yhä johdattaa etsijää Joulun Tähti.

sillä lahjapaketissani oli kuollut hiiri
enkä saanut joulukorttia Timolta,
mutta Anna leikki ylpeillen
häneltä saamillaan tinasotilailla.
Sastamalan Joulu 1997

joutua en unohda, kun ymmärsin.
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Vammalan Sotaaetera&nien matka Karjalan Kannakselle 28.-31, 7, 1997

hymni soi
Knlulun kunnuillu

Sot ua eteruunien
Joukko vammalalaisia sotaveteraaneja teki heinäkuun lopulla matkan
Karjalan kannakselle. Näin he elivät
uudelleen eri taistelupaikoilla yli 50
vuotta vanhat tapahtumat. Kokoontumiset eri seurakuntien tuhotuilla kirkkomailla ja askeleet kaatuneiden ase-

semmin Impolan Poppoon ja Tyrvään
Patteriston miehet. Sotilaiden pitkät
marssit ja hevosvetoisten patteristojen toiminta oli totisinta työtä. Viivy-

veljien taistelupaikoilla olivat sydäntä riipaisevia kokemuksia. Silmäkulma kostui monesti ja sielun syövereissä elämän filminauha kohtasi ele-

paalassa

tyn nuoruuden karmeat tapahtumat.
Stormilaisen matkanjohtajan Timo
Rahkilan johdolla laulettiin päivittäin

useastikin Veteraanihymni. Se oli sivullisesta liikuttavaa kuultavaa:
Muistukan, kohtu poisscr on veljel,
ntttistakctcr meille kullis on nlao . . .
talvisodan tor.luntataistelut talvella
1939/40 eri rintamilla ovat sotahistoriamme kunniakkaimpia päiviä. Man-

nerheimlinjan taistelupesäkkeet ja
bunkkerit olivat pääosin teräsbetonisia ja YH:n aikana vapaaehtoisvoimin
aikaansaatuja. Näissä Talvisodan so-

tilaat osoittivat vertaansa vailla olevaa urheutta taistellessaan ylivoimaista vihollista vastaan.
Suomen itsenäisyys oli pelastettu!
Matkaan osallistuneet sotaveteraanit olivat pääasiassa 23-ikäluokan

tykkimiehiä, jotka heitettiin jatkosodan rintamille kesällä -43. Vammalasta oli lähtenyt jatkosotaan jo aikai32

tysvaiheen torjuntataisteluissa kesällä
-44 ratkaistiin Suomen tuleva kohtalo
Valkeasaaressa, Kuuterselässä, Lem-

ja monissa muissa taistelu-

paikoissa.

Hynmi soi holvissa hiljao, tLu11n7ana kaipuutct soi, uika on koriannut
viljaa . .
Harjanteet Ayräpään kirkon mäellä
Vuoksen rannalla ovat maata. jossa
valtavassa tykistömyrskyssä monet
miehet hautaantuivat pesäkkeittensä
.

pohjille ikuisiksi ajoiksi.

Toiset

Vuoksi nielaisi huomaansa. Heitä ei
enää saatu sankarihautoihin. Ihanta-

lan ja Äyräpään kirkolla laulettu
hymni kertoo suuresta uhrauksesta
meille nuoremmille, "kertokaa, kallis
on maa . ."
Ylviicinci Karj alan he i mo tus kansct
kantanut on. . .
Nuoremmille Karjalan kannas on
vaikuttava kokemus. Kauniit järvet,
maat ja metsät ovat luoneet karjalaisille kodikkaan ympäristön. Nyt
näitä maisemia peittaa tuuheat, hoitamattomat metsät. Puuta ja metsänhoitoa olisi tuhansille miehille. Niittyjen
etelärinteet olisivat ihanteellisia paikkoja esim. luomuviljelykseen ja puu-

tarhatilojen alustoiksi. Luonnon kauneutta olisi jakaa monien nautittavaksi. Sellainen on maa, jonka menetirnme.

Rutrnilla himnteiin lalttlen. uurinko krckenut ort . .

.

Oman aikansa sotakirjailija Viiint)
Linna Tuntemattomasstr Sotilaassa
sanoo sotamies Vanhalan suulla: "Tulimme hyväksi kakkoseksi". Tämä ei
ole mielestäni koko totuus, kun vertaa
elämää täällä meillä koto-Suomessa

ja rajan

voittajia

takana: Me olimme myös
ja solaveteraanil ant0ival

meille elämän ja tulevaisuuden. Suo-

mi on hyvä maa ja tiiällii on hyvä
elää. Koln-ren sodan veteraani, Onni
Saha, totesi matkan aikana: "Emme
voi kieltää, ettemmekö olisi peliinneet, mutta me teimme velvollisuutemme".
Itsenäisyytemme juhlavuotena varmaan meistä jokainen pysähtyy kysy-

mään, miten olemme valmiit kantamaan vastuumme itsenäisyydestämme, kun sotaveteraanit ovat kohta
poissa

ja siirrymme 2000-luvun

ta-

pahtumiin.

Selite:YH= Ylimääräinen harjoitus/Lkp, joka toimeenpantiin 10. 10.
1939.

Jarmo Suornalu

Sastamalant .loulu I 997

Soulolan $nibfi
t. 6.

1947

Luulu Kuulcolulle
Koskien rannallct Kaukolan lcylci
vuosia tuhansict seisonut on.
Oi kaunis Kaukolo, kotilcyld ihana
ei löydy seutua sun vertaistcts.
Virtojen juoksu ja koskien kohina
rantojen koivut jct piilipuu,
Oi kaunis Kaukola. . . .

Koskien ke s ke llö H iukkasctu ri ke rran
pakopaikan turvcr\Iisen tarjonnut on

OikaunisKaukola....
Tyytyvriisnö sovinnossa eletty on tciiillci
rauhan niinkuin sotienkin aikoina

OikaunisKaukola....
Vuosia scttctisia Kaukolan myllyt

Ammoisistct ajoistct asuttu on tciiillii
kivikummut meille ne kertovat sen,
Oi kcrunis Kaukola . . .

Esi-isät ensin tcinne löysi tiensci
ko ski en kuohun kutsumana,
Oi kctunis Kaukolct. . . .

jauhoja meille jauhrnut zt't,
Oi kuunisKaukola....
myllykylö mahtavcr
ei lövdv seulua sun verlaisttt.s.
Sanat Viola Nikkonen (o.s. Jaatinen)
Laulua on ensi kerran lcrnlettu l. 6. -47
Kauko lan M y I I yj uh I os s cr

fiutfumnr lelUfit fr sulo lun flll[ I lb i & fi I an
I ö I l0 ö I I i I e [ [ e, iotn [iDetöfin lttrtuliiin
{Boimo 0b:n rlleililustbömnun tatuintulnxlu

1. 8. l$47 fello

Iltrtu öön
Sastcunalcm Joulu 1997
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Tera ehda tpuhe Kuulcolun

mAllyluhlussu 7, 6, 1947
No veikkanen, kuinkas nyt on myl-

lyn laita?
Tä11ä

tervehdyksellä eräs

jo vuosi-

kymmeniä sitten maan multiin vaipunut myllymies tavanomaisesti heti
kärkeen tahtoi luoda mylläriinsä hyvät diplomaattiset suhteet, sekä samalla tiedustella, minkälaiset ovat
hänen mahdollisuutensa lähimmässä
tulevaisuudessa viljakuormansa jauhatukseen nähden. Vaarinpito myllä-

riltä

saamastaan jauhatusvuorosta

olikin myllymiehen valppautta kysyvin tehtävä valvoessaan etuaan ja oikeuttaan.
Kun tämän myllyjuhlan pääviskaa-

lit ovat hyväntahtoisuudessaan tyrkyttäneet allekirjoittaneelle ensimmäisen jauhatusvuoron, pidän oikeu-

destani kiinni ja lausun Teidät arvoisat myllärit ja myllyttäjät, Herrat tiedemiehet ja teknikot sekä arvoisa

yleisö, tervetulleeksi tähän kesäiseen
myllyjuhlaamme.
Maammekirjan luvussa 96 Sakari
Topelius kertoo miten lastu lensi veleen. ensimmäisen naapurin suorittaessa asuntopoliittista tehtäväänsä tässä Kaukolan kylässä. Nähtyään lastun heräsi Kokemäkeläinen imperialismi, perusti y.k:nsa, ja niin oli rakentajan satu lopussa, mutta hänen
poikansa ilmeisesti olivat sillä kertaa

Esko Aaltorrcn

pitiimiissii
esitelmtiti
Hiukkasuuressct

1.6.

1947.

metsästysmatkall a Kotaj ärvenmaassa, koska kyläkunta kuitenkin raken-

nettiin, eikä heitä sen jälkeen ole ahdistettu lännestä käsin. Tämäkin siis
osoittaa, että asuttu täällä on hyvin
kauan, minkä seikan tutkijat ovat
myöhemmin ja aivan äskettäinkin
useaan otteeseen todenneet. Ja te
voitte hyvät vieraat itse kukin omin
silmin nähdä ja vakuuttua tästä siinä
pienessä näyttelyssä, jonka tri Salmo
ja paikallinen kotiseutuyhdistys ovat
tässä kosken toisella puolella olevan
Juvelan talon pirttiin järjestäneet.
Mikä sitten lieneekin esi-isiä kiinnostanut valitsemaan tukikohdan
juuri talta seudulta? Tuskimpa muu,
kuin hyvät kalavedet ja otolliset riistamaat. Kun nämä heikkenivät ja särpimien lisäksi kaivattiin hieman leipääkin, oli yritettävä kaskeamista,
peltotilkkujen raivaamista kivikkoisten mäkien rinteisiin. Tällaisina ovat
nämä ensimmäiset vil jelysyritykset
säilyneet meidän päiviimme asti.
34

Frcut,s Kuukonert
saa muistontitalin.
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tärkeät, paitsi viljan jauhatuksessa,
myös seutukunnan uutispalveluja
suorittaessaan, kirkonmäen .la Marttilan pajan ohella.

Myllyjen tutunomainen tärinä ja
kolina on lähivuosina muuttuva rautabetonin jzr teraiksen sinfbniaksi. Ne

tulevat tlisledes porsaineen

ja

sant-

makoineen, siileineen ja kahnoineen,
vesirattaineen ja tappikivineen siirtymään vain historiaan, väistymiiåin uuden ajan ja teknillisen saavutuksen

viimeisen sanan tieltä. Niinikliiin
ovat kymmenet Iniespolvet niiissii
myllyissä toimineita mylläreitli jo
kauan sitten vaipuneet r.naan multiin.
Viimeisimpiä heistä muistetaan kuten myllyrr-restari Erkki Matinpoika,
mylläri Abraharn Antinpoika, Lean-

teri, Maurits Hakanen, Hohkon papVihtori Juvelo otl seortLtt muistomita-

Oskuri Aspi suu utuistomitulirt.

pa, Setä-Kalle, Frans Koskinen,

Aspi

lin.

ja

Niilo

Fabian Jaatinen. Vielii ovat

elossa sellaiset mylliiriveteraanit
kuin Juvelan isiintä ja Frans Helenius
sekä heitä nuoremmat vel.jekset Oskari ja Hugo Asp sekä Frans Kaukonen. Kaikki he ovat aikanansa tiiutiin
maataloutemme viilttiimzittömiin tarpeellisen sivuhaaran palveluksessa
suorittar.reet pitklin ja ansiokkaun piii-

viityön.

Arvoisat kuulijat. Te olette tulleet
viettämiiiin kesäisen sunnuntaiehtoopäivlin näiden koskien kaltahille, naikemliän niitä vielä siinä neitseellisessä tilassa, jossa ne ovat vuosituhansia
olleet, näkemäiin niitä alkuvalmisteluja, joita teknillinen sivistys ja sur"rryrittäjähenki yhdessä pystyvät luo-

Piiit,iilliset Kaukolun piiivillci 1. 6. 1947.

maan, vangitessaan vallattornat luon-

Kirjassaan "Kertomus Tyrvään pitäjästä" sanoo Antero Warelius n 100
vuotta sitten sitri suurimmaksi kärsi-

vasta viime vuosisadan puolivälissä.
Tämänkin jälkeen ovat paikkakuntalaiset antaneet tämän saaren luonnon-

vällisyyden osoitukseksi, kun Kaukolan kylän pellot kiroilematta kyntää.
Näin korkeaan saavutukseen lienee
vain harva päässyt.
Olemme kuulleet ja lukeneet, miten
Israelin kansan johtajalle muinoin sanottiin. että paikka jossa seisot. on
pyhä, tekisi mieleni arvoisat kuulijat
toistaa tämä ajatus. Tiedemiehet ovat
todenneet, että tämä Hiukkasaari on
kymmeniä miespolvia sitten ollut se
turvapaikka, johon vainojen aikona
on muutettu karjoineen kaluineen. Ja

varaiselle kauneudelle suuren arvon.

te voitte vielä itse nähdä jo maatu-

neen rintavarustuksen jäännöksiä tässä Kaivannon kosken rannalla.

-

Vie-

lä noin I 50 vuotta sitten päättyneen
isonjaon yhteydessä jätettiin tämä
saari edelleen kyläkunnan yhteiseksi
alueeksi, ja todennäköistä on, että tä-

mäkin oli vielä .jonkunlainen varotoimenpide ja varsinainen alueen
manttaalinmukainen jako toimiteniin
Sastamalan Joulu 1997

Erittäinkin

jo

edesmennyt Kalle

Vänniä on tässä suhteessa mainittava.
Hän katsoi asiaksecn huomauttaa. jos
.ioku muukin osakas tai sivullinen tai-

tamattoman puiden kaatamisen lai
muun raiskaamisen

ja

sopimattoman

laiduntamisen kautta aiheutti vauriota
saaren kauneudelle.
Kun tämän juhlan pääteema on

Kaukolan myllyt, muistuu mieleeni
ystäväni Taave Junnilan sana, kun
hän tiedusteli näiden kuntoa ja kun
vastaukseni kävi sellaiseen suuntaan,
että hän sai aiheen sanoa "niin, niin
katoavaista on maailman kunnia",
voimme me jokainen tänä päivänä todeta, miten oikeassa tämä terävä-älyinen talonpoika oli. Kaukolan myllyt
ovat jo hävinneet näyttämöltä tai ovat
pian häviämässä. Itäsatakuntalaisen
talonpojan ammattiaan harjoittaessa
ne olivat aikoinaan korvaamattoman

nonvoimat ja taivuttaessaan ne ihmisten ja taloudellisen tuotantoelämän palvelukseen.

Mutta Te olette myös tulleet kunnioittamaan työtä, sitä työtai, jota
edesmenneet sukupolvet ovat näillä
rannoilla tehneet ja jonka perusteella
me nykypolvi ja meidän jälkeerr-ur-re
tulevat sukupolvet edelleen voivat
vierittää kehityksen pyöräLi.
Me näemme tältä paikalta kappa-

leen kauneinta Satakuntaa.

Tiintai

kappale on suonut meille monta surun ja tuskan päivää, mutta se on antanut meille my(is elärnän. se on antanut useammin meille aihetta iloon,
se on suoritetun päivätyön jälkeen
antanut meille sisäistä tyydytystä ja
sielun rauhaa. Ja minä uskon, että
meidän kaikkien yhteinen ja hartain
toiveemme on, että tämä ihana rnaa
ja tämä sitkeydessään ja kestävyydessään ihmeellinen kansa nytja vastaisuudessakin voisi säilyä itsenäise-

näja vapaana.
Herastuontari K.F. Hohko
35
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Joululcirkkomutku
Kiatjäruenmuun

Kursille -J'r
Näin joulun aikaan .joulumuistotkin nousevat
mieliin. Ei joulukirkkokaan ole syrjäseudun lapselle aina ollut itseståiänselvyys.
Löytyyhän sieltii muisto reen .jalasten ratinasta
ja hyviistli olosta vällyjen alla äidin sylissä ja
isristii turvallisesti hevosen ohjaksissa ja ne kirkon valot...

Mutta on myös

r.r.ruisto

erilaisesta .joulLrkirkko-

oli Ki-

r.natkasta. E,nsimmriinen radio kylällärnme
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toimi akulla.
En tiedä kuinka monena vuotena oli tapana
lähteli heille jouluaamuna kuuntelernaan jor-rIu-

kirkko radiosta.
Kirkolle oli pitkä matka.ja autoihin tottumaton hevonenkin vaikutti ainakin meillii siihen.
että valittiin tiimii vaihtoehto.
Tiirnä matka oli vuotta ennen omaa radiota.

joka hankittiin vuonna
Usear.nman asunnon

193-5.

viikeii heillii kuitenkin

aina oli.
Meiltai oli Kursiin ;,li kahden kilornetrin rnatka. Kivijlirven jiiiin yli oli polku.ja -ja talviteitri
pituus- ja poikkisuLultassa.
Siirrä me aamupir.neiissii tallr"rstelinlme ntyl'skylyhdyn valossa hil.jaisena joukkona Kr.rrsia

r

kohti.
Naapuristakin oli viikeii ntukana.
Hiljaisesti asetuttiin myös pirtin.jyhkeille si-

},'
$

b.

vupenkei lle.
::i

if'
{

,J

ffiffi

Yhdyttiin tuttuihin virsiinkin.

Bruuno-isiintii ja hiinen sisarensa Mirnnti ottivat aina ystiivlillisesti vastaan.
Joulukirkon lopr"rttr,ra oli Mirnnillii kahvi .ja
pullrrl vrrlutiina kaikille.
Hiimririi irl.jylamppLr valaisi pirttiii. oli leirnmin -ja hyvii olo ja lapsi kr"runteli aikuisten rauhallista .jutustelua. Vlihiin uninenkin olo oli
kun lähdettiin kotiinpiiin. Kotona odotti joulLraårmlln ateria ja navetta-askareilta tLrllut iiiti.
Isiin kanssa rne lapset teimnte tuon jclulr.rkirkkomatkan.
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Aitto Scltlttittt,rt

Vuturrulurr Liotr.s t lttltitr ,stiperuli urrttti ntittullc
nr u I tl o I I i.s t t t d c r t t t r t t t.s t t t u u rrr c r i kku I u i.s c c rr
cliirtttilirt ke.stillii 1997. Mutku ylitti kuikki
t xl ol u k.s c t r i. P li 1i.s i t r t r t t r t.\ t t tt u u t t N cx' Yr t rk i i u,
p i a r t e e r t u r t c r i kku I i,s c c t t ku t 1t u n k i i u c kii n ti i rr
ytl.jotr rrtulkullu parhccrti utukuuu Flrtrirluurt.
ttti.v,sti .sttitr nrt'ii.y krtkctr utrrc ril;kuIui.s'eI Iiitit.
t

t

r

r

t

r

u
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Vuiht o oppiluun u nlh erfeldis s u
-

Matka alkoi Hclsinsin lcntoascrnalta. nrissii kaikki SLrorncn Lions
cILr[-licn kcslivaihto-o1t1tiIaat kokoontrrivirt. Hclsirrr:istli lcrrsirnrnc crrsirr
New Yorkiin.ja vietiltrrnc siellli yhclcn

yiin. tutustuir.ntnc lny(is

pikaiscsti

kicltoa.je lLrlla kaupunkiin.

Y(j Matr-

hattanilla ihastutti. kaikki

oli hyvin

suurta.ia nrainosvalot rnahtavia. Kicr'toa.jelulla ntiintnte rtry0s Vapauclelt-

patsaan. China Townin
rnuita niihtiivyyksiri.

se

kii

pal.jon

New Yorkista .jatkoinrntc ntatkaa
lcntlien Inclianaan. .jossa ltelheeni
asui. Sain iloiscn.ja liinrpiltriin vastaanoton perhee Itiini heti Ientokcntlil-

lii. Jatkoinrnrc nratkaa arncrikkalaisccn tapaan avoautolla pcrhccni kotikaLrpLrnki i n El bcrl'clcli in. Perl.rccsccni
kr"rr.rlr.rivat
Rai. "isri" Gary sckii

"iiiti"

Maxi-koira. E,lberl'clcl on hyvin picni
-500 asLrkkaart ntaascLrtukaultunki.
nraissipeltoinccn .ja koclikkaine taloinecn. Oclotirr. ettil Antelikassa olisi
ollut hyvin tLlrvutonta. nrutta E,lbcrI'clclissii ei tarvinnut pe Iiitii. Kauputrki
oli rauhallinen .ja turvallinen paikka
asull. itsunto.jt'rr .ilt iruto-jerr oviir ci

lukittu y0ksi. kaikki tunsivat .ja
Iuottivat toisiinsa. Liikkuntistani .ja
tutustuntistani hclpotti sc. cttti perheeni iiiclillri oli ntahckrllisuus olla
kanssani .ja vicdli ntinua cli paikkoiecles

lrin.

Errncn llilrtirlini tutt.lstt-lin tllnll)crclaiseen Hcliin, .joka tLrli vaihto-oppilaaksi sanraan kaupr"rnkiin. Perlreertrtne olivat pal.jon tekentisissii keskeniiiin. Hclin pelhecssli oli rny(is eng-

lantilainen Jenny .ja brasilialainen

Anclrea. Vietinrrnekin paljon aikaa
yhclessii. MinLrlla oli siis nrahdollisLlus tr,ltustua nty(is rtruista kulttuuleista oleviin nuoriin. Eråiiinii iltana

tarjosinrne kansainviil iscn piiiviillisen pelheillerr.rnte ja heidiin ystiivilleen. Reseptin suouralaiseen kalakeitSo.sltrrtrulurt Jtml
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ci

ri

toon.joLrcluin kuitenkin soittantaan iiicliltlini Suolt.rcsta. kalakeitto ntaistui
kaikillc ia sain .jopa kelrLrja keittotaiclostani. Kcrrointnte nryi)s kotinraistanune paikallisen Lions clubin kokouksessu.

kaikki olivat hyvirr ystriviillisiri .jl

kiitrnostuneita nrinusta.ja SLrotncsta.

Pcrhccrtrnrc halLrsivat rtrcicliitr lutus-

Kuuden viikon nratknani kLrului viikrlrt kirrtsuinvlilirrerr lciri. rrrissli ylrrpli-

t'i ttlurilrttla ttrlevat nr.r()fcl tu1'rlsivltt
toisensa. Leirillii nteitli surtrnalaisia
oli kuusi. Minulla ci tosin ollr-rt ntahclollisuLrtta olla leilillii kuin kolrne
piiivliii, sillii piilisin perheeni rr.rukanl
Floliclaan heicliin tyttiirensii hiiihin.
Lciriltii sain krritcnkirr rrrorriu rrtrsiir
ystiiviii. -loiclen kunssa pidiin
kin yhteyttii.

eclel leen-

Autonratka Floliclaan kesti neljlitoista tuntia. Ajoinrnre lnonen ositval-

tion liipi ja nrinulla oli

tctilchtili lrcittclcvinc pikktrtyttirirrccrr. Florirlassl llrl'rlrrll1 1yr'1'heeni sukulaisia .ja ystliviii. jotka

.ja luusun

nrahclollisur-rs

niilrdii Amerikkaa enemntiitr kr.rin osasin odottaa rnnr. Atlantan olyrrpiakylri ja paljon muLlta. Antelikkalaiset

hiilit olivat vallan nralrtavut I'r'tor.ritrc
rnolsiusneitoineen. sulltaspoikineen

tuvan nryiis anrcrikkalaisccn yliol.lis-

toon Evansvillcssii lrihcllli kotikaupurrkiani. Yliol-listo oli suuli .ja rnahtava. Sisiitiklissa oli Iucntosalicrr Iisliksi
klikki rrritli ikirrri voit turvila.joptr trrlrei lukenttii.
tcri.

u

i

rnalral I i .ja clokLrvatcat-

Haluan kiittaiti Vanlnalatr Lions
clubia saanrastani ltrahclolIisLruclcsta

pillistii

tr.ltustunråli.rn Anrerikkaan.

ntaahun. eliirtriiiin .ja ihlnisiin. Mielcs-

tiini ntatkani onnistui hyvilt. sain pal.jon ystiiviii .ja kokernLrksia. Kiclitaitonikin karttui ntatkan aikana. ctcnkin sain lisiiii rolrkeutta. Pcrhccni toivotti nrinut koska tahansu tcrvclulleeksi takaisin..ja Lrskon rneicliin viclli
tapaavan.

3l

Oluvi Kttltrtultt

Joulumuistoju
Kun vanhuus i lrtr isen sllilvLrttita,
voi eliirniin vaiheita nruistella.
rurenneitii kohclal leen irscttaa.
poistlur lisLrt jl lrclrrriii prlirrria.
Katsoa. rniterr vaikeuclet kasvatti,
nritcr.r or.uren ajoista ki itteli.
On ollLrt tyi)tli.ja puLrtetta.
.joskus intoa tai uupumustit.
Siitri koostunut e[intin kirjavLrus.
sen kitkcryys .ja sr.rloisr.rr.rs.
Jorrl trrrrLr istrr.ju kct'rrlrt
nyt. Tei I lc, Ystiivrit.

trli.

Nc antauut on eliintil.
sen monet vaihcet. tehtiiviit.
Sen ilot. huolct haihtuneet.

itkut

rienrur"rrr vai htuneet.

lhnri scn tiiiil lii osana.
0n monet vaiheet kokea.
.llunalan koululaisena.
opinticllii kulkea.

siIloin perustllrvastit pulruttu,
saavutetuistit ecluista kolrutttr.
Koti oli Iulvunir piertcn.jit sttttt'ett.
sicltli sairt rttirlikirr clotti.juurctt.
Ki)yhyys rajasi pois kaiken turhan.
antoi kuitctrkin ellintisen httrtrtart.
Muistan ne lapsuuclen .loulLrt vielli.
nyt kymmerret vuoclet nruisto-ia kultaa.
Pienessii nröki ssli kilrvessa siel lli.

nyt on.jo hirretkirt nrultaa.
Silloirr oli .iosktrs hyviikirt vuosi.
Lrroiarr luortto kylv(iili suosi.
.los tulvavcclct .jaksoi vetliii o.1at.
leipoi liiti .iotrlLrksi ;ltrlllrpoilrl.
Nc pirlhurt lllt.iat. rrritri srutlltt tttttistlut
I

rn

i

rtii I oi staa.

Ncjoulut kuitenkin parlraat oli.
poissa kiileet. turhuus.ia rttelu.
Joulun lrenki vielli aitona cli.
ei njatuksierr riepottelLrt.
Siihcn hcnkeen viclii.jos piilistli vois'.
tristli rrykyailttt sckltsotltrstlt pois.
Vrisi kuulla Sauln..jota luctaan.
.ja scn ottaa eliinriinsli oppaaksi vaart.
Jiiisi uusi r.t.tr-ri sto .jouI Lrsta tiistri.
se uutta loisi koko eliirtlistii.

3rJ

Kolnre vuotta. kaksi .joulua.
rintanralla kLrn palvclin.
Sekin oli sitai ellintin kottlua.
scntiilln hengissii sclvisin.

Ei ollcet sielliiklilin.joulut rikkaat.
ei kli lah.joistu runsithat.
Ylliirrnre kyllii tiihclet kitkkaat.
nrutta tietliilit puLrttuivat.

sekii pai nrenet paraltitt.

E,i

sto.jen kctj Lr ssa hc

aika tLrli tttaatatti palvclla.
- kolntc vuotta.
pitkiit rrc oli - vaatt ci sttotllt.
se viinre vuosirtit toclcttu on.
kun nrlinrnre naapuricn kohtalon.
Ki itos lslirtrttaasta Jr"rnralal lc.
scn vapuuclesta kaikkivaltiaal lc.

Sicllii.iossakin

Puuttui myiiskirt scirni .ia ;lalrnat.

Kun lapsuusaikaa nrr,ri steletr.
niirr oli koli arnras.
Vaikka aikaa se oli kciyhyyden.
ei nrieli ole koclille karvas.

nrr"ri

Muistanpajoulu ja sitten toisia.
rlyr)lrenrnlin cIiinriin varrelta.
Kal.rcleksantoista kun oli nrulla vuttsia.

Err

olc koskirirrt

srltu juttu.ilt.

halunnut nrinii kcrtoa.
Ne on tronille liian tuttLr ja.
erkii vcclii ne tosillc vcrtoa.
Jorrlttt trlisct siis si.jlrrr sltlvltt.
nyt tlissli ntuisttl.jen kcti trssa.
Sai rar-rlra rnaallc. se n sycliirthaavat.
vlilritcl lcrr sltivltt ttc ltl'1'rir.t.
Kriytiin saatiin raulran tointct.
Luotiin eliinriil lc toiset loirtrct.
Siitai elon kulku hyvin tavallincn.
klivi kolrclalleni rnyiis kLrlkcnraart.

TiccLittehlin

-

rnitctr perheelliscn.

Joulurrvictto yleensli su.iuikaan.
Lapset. tontut. .ioulupukit.
suvut. serkut, rnunrnrot, ukit.

Kaikki oli kiircttii. touhua. tohinaa.
el chtirryt kuulla nretsiinklilin kohinaa.

Oli joulunkin raulra kentics nrissii.
kiirciclen -joukossa cksyksissii.

Ei. ystlivlit rriiistii rtrtristoistulti.
.jouIun penrssanolnl pal.ion nliy.
Viihiin .luhlaa ollLrt on elossani.
rnuistot arkisct siis arjcn tictli kiiy.
Mutta. ystiivlit. nryiis.joulustit taistii.
soisiu kaikiIlc TeiIle. cttii cliintiissli.

oisi rnuisto kaunis. hct'ttaittcrt.
kuin rnuisto lapsuus.jtlLrlLrictr.
Ettai taistiiki n .iouIusta voi si nrnrc ki ittaiti.

sen hcIrr.renii nruisto.jcn ketluun Iiittiiii.
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Ajnttelen Sinuu
pieni, .joka luottavaisin silrnin -ja tiiynnli oclotusta
katsot kaikkea sitai. rnitli Joulu on tllonrassil.
Olct sen kiireen ja salapclriisyyden keskellli ja haIrurisit .jotrltrrt lttlcvittt piittt.
Toivon. ettli saat -jouluusi sen kaikkein tilrkeinrntlin
rakkauclcn .ia helliin sylin.
Ei se lahlojen ntilirii korvaa niitli.

Ajattelen nry(is siur-ra pieni. iollc kcnelliikiirin ei
ole aikaa. cikii.joLrlr-rsta nliytii tulcvan arkea ihnteentpliii.

Voisin;la saacla sinullc sctr. mikii.iokaiselle lapsclle
kuuluu...
Ajattclen sinr"ra kor"rlr"rlainen, joka sait viihiin lonraa -ja toivot.ja ockrtat, c'ttii sc kaikki. .jota jouluusi aina haluat. rrytkin yrrpiiri)isi sinr-ra.
- Ajattclen sinua nuori. joka olct o1-riskelun. tyi)n tai
tyijttörnyyden tLlttu.
Alii hukkaa lapsennricltiisi. rilrikri hkkaa toivonrasta. Kaltuta sitii lrenkcsi rikkar"rtta nritli vartnasti orlistat.

Tuohan .joulu sinut. -joka olet kaucnrpanakin, rakkaittesi pariin'? Vri .jiiiitk(i yksin'/
Ajattelcn sinua iiiti. joka nronien kiileittesi keskellii halLraisit luoda llihersille-si kaikkea sitii. ntitii
joulun nryi)tli tulee. Ei kaiken talvitse tulla siivotr.rksi
tai n.rr.ruten valrliiksi. Tiirkeintii on. ettli sinii olet lii-

hellii rakkaitasija hcillii on Sinttt.
Tai sinua aiiti. .ioka pelkojesi ja huoliesi keskellli

hclki IapsenIapsiannc clitii nrukann.ioulun

teluissa sylji.iitn.

rakkaan.

tuski n Lrskal lat aj atel I a eclessii olcvaa .j or-r I r"ra.
- Ajattelen sinua isii. joka helposti ililit joulr.rvalnris-

Toivon sinulle Iiirnpiiii ja iloa rakkaittesi liihellli.

-

A1attelen sinr-rakin isii, -joka et lapsiesi liihellli olla

voi tai saa olla. vaikka tahtoisitkirr.
Ajattelen sir.rua nrunrmu .ja pappa. iotka saatte lli-

oclotLrkscs-

sil.

Jil teitli, .jotka odotatte luokscnnc lrcitii. .ioiclen llisniiolo toisi iloa .ia lohtua .ja syliin .ja polvcllc ;ricncn
Jospa saisitte .jouluunne hcicllit.

-

Ajatte len sinua yksinliincn. .jonka luoksc kukaart

-

Sinua. ioka -joudut syr'liiiin kaikcsta.

ei saavu...

-

jolla ort virirt rtrttistrlt.

Sirrrra.

Sinua, jota painaa suru.ja huoli.
Sinr"ra,.jolta ellinrii on likkunr.rt klisiin.

-

Sinua työtijn. -jolta toivo ty(;stii nliyttaiii valLrvan

-

Sinua. joka olet sairas -ja viisynyt.

hukkaan.
- Sinua työn uuvuttarna.
Sinr"ra

unohdettu, pcttynyt.ia katkera.

Sinua, joka et piirisc koclin iouluutr.

-

joka kenties koet koko .joulun oclotttkscn
- liirn paljort on nrcnctct(y.
Ajattelen sinuakin, .joka lraluat kieltriii kaikcn .ia

-

Sinua, joka et tavoita etsinriiiisi .ja kaipaantaasi.

Sinr-ra,

ruhdisti.rviurl

olla kuin ei joulr.ra olisikaan.

Tahtoisin. olosuhteistasi huolirnatta. ettii Sinulla -ja
.ya iloa .iil sitri nritii kai-

teillli jokaisella olisi lauhaa
paat

!

Sitai kaikkea tahtoo meille jokaiscllc antaa .ja tuocla

Joulun Lapsi.
Sitzi varten Hiin tr"rli, Vapahtajaksi. Suurcn llon ja
Rauhan antqaksi.
Kaikelle kansalle!
Sinulle ja minulle!
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Nliit kcskiajln syksyn. .joka oli tiiyn
nl[ E,ur<lopan uullunrLlsta. Mutta tlililIli
Polt.ioiscrt lirilcllri vusta hctinnyttli
toirncliaisuutta. Lrusia. r,il.iclyksccn
otcttu.ja yhtcyksili Poh.ioiscn ntcren

Kiiltkr

Mitd si

lililccrr lrsti. klrrttltvilr. irvlrrllrvilt. orttlut
itsctLrntoa vahvistavia. onraa iclcntitccttiii sclkcyttlivili koskctuksiu nruun
[:ulooparr c[inriir.in. i hnri si i n. kLr I ttLrLrflllt.

Nriit kylicn tahvistuvan ytnpiirilliisi.
pcltoaukciclcn lua.jcncr,an. talo.jcn
\iu.rrlrstr.l\lul. Niirrktrirr srrojrrirrcn ;rcsiipaikka crlinraiclcn kcskcllri. kyliin
yrnpiiri .jLrosscinc susiaitoinccn. oli
Klllirrllr itsc .jllkirisi .jtrulcssa. siilui
paikassa. nrihin kcskia.jan ihntinctr.
nrciclr.in csi-islinrnrc. silloincn tyrvlili-

Wruään

lliirrcn SinLrt rakcnsi.

Vairr Sirrii .iliit tictlinuiiin. rrristii lrc
viiiirrsirriit nc kivct..ioita ci Kirkkosaulcssa ollLrt. nrutta.joista Sinun sciniisi

kohotcttiin. Sinii tictiiisit. ntistli tuli sc
nrcstari. .joka ly(itritti .jil poltiltti tiilct.
.joista rtruurattiin Sinun piiiitykolrniosi. niinkLrin kcihlilin kliljct. huilnlavaan kotkcutccnsa. k<lhti taivasta. Sinii yksin ticsit nty(is. ruikii oli sc rnicli. .iolla hc scn tckivlit. Vantraa r,'aiu
on. cttil hcillii piti olla puikka. .jossa
pulvou. Piti olla paikkiL..jossa iIntaista
sitri. rnikri nrcillc ihnrisillc .jriri ilrtrai-

##

tr
,#i
%,
ryfl
1:

flh

1

i

#

scrtrattotttaksi. nrutta .jota ilruurr tlinli
nraailnra. olcniiLssaolo .ja cllirnii cil'iit

,.1
'"
$*.'

koskaan sclity. Nirrrclr()nrallr cliinti.
kulloiscrrkin ajun liiisilliiolcva cllinui
.ja cliirrriin tLrrrto..joka oli Ilisnli siIloirrkin. kLnr hc sinLur luttiasi allc salttclivut l<uollcitaan.

Sinii nliit. rnitii hc uskoivlt .ju ruitli hc
irirvistclivlt. kun hc polvcnsa notkis
tacn Ilihcstyivlit clonrinikaunivcl.jicn.
Hcrlarr koiricn. tointittaltrliL nlcssLla.
sitll nrcssLrl. .joka tLrli MISSALE

ABOENSEN pohjaksi .ia MIKAEL

AC I{ ICOLA N .j urrralan1.raI vcI uskirjrur
poh.jaksi. sitri..joka l<csti. sriilyi .ja oli.

kku tLr I i r-rskonpuhclistLrs .ia kLrr,'icn
raastanriscn aika. .joka oli niiihin
rncicliin pliiviirnrnc saakka.
vai

Lcrnpeyclcllii Sinli nriit. kuinka sycliirneltririn viisas oli palvcli.jasi CASPARUS OLAI. sc talolliscn ltoika Pilkkalasta..joka kuuclentena nirncltil tunnettunu kirkkohcrlanasi ntuiclcrr
kanssa allekirjoitti Uppsalan kokor.rk-

scn piiiiti)kscn RLlotsin .ja Sr-rontcn
kirkkojen siirtynrisestli evankelis-lLrtelilliseerr ttutrttrsttrk:eerr .jl tlppiirr.

Ja.jos kuninuas raastoi kirkko.jerr aar'tcct. trinti Sinun palvcli.iasi siilisti kai-+0

*t*
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*di'rtl{*
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-h't't'1i1irt
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Iuvirr 500-vuot itr.s ki rkkt Itrlrorrtrti trrltttltol/o.s.str .\uttttunt(titt(t

21.9. 1997 vtritt koltrrt'

vi

ikktu ttttdctt 1tuuttttfurlttrt voItrri.sttutri.sctt jtiIkttrr.
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kcn. rrrikii ci kLurinkaallc kclvarrnrrt.
scn nrikl'i hiincllc oli virin l)LlLltir. irlttari kaapi rr. alttariklusi l'i ksi n. tri u ru I'ilistin. Pyhrirt Olavin .ja iltanaa ihananmiln Pyhiin Anrran itsc k()lnran-
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aa

nuit,
hä )luui

tena. Siunattu CASPARLIS OLAI.
tosi sriilyttlijli .ja aaltcittcn vaali.ja. .la

tallcllc .yriiviit rny(is PSALTERILIM
JA BREVIARIUM. Nc olivat latirraa
.ja paavin aikaa. rnLrtta nc saivat ollu.
Niissri oli kivi.jalka. clrivistii kivistri
lakennetun kilkon kivi.jalka.
Mitai Sinri tunsit. kun tuli cnsi kcrnrrr
cnmc tic([1. Muttu siksi
siis Liuhalan Nuutilan rustholli ornilSinLrt tuhosi.

la varoillaan rakcnnutti Sir.rr.rurt scr.t
pcritlchtcrin ( l6-10). .iota viclri viirureiscssii lakcntanr i sessasi yhclcn tol plrrt rlili crrlittiirr..jl slrltiin ne nu()r'en

viicn. solclautticn .ia hantviirkklirci-

clerr penkit. .jotka penkki.jrirjcstykscsi
.jlii IucttcIcntran. KoI nri kynrnrcnvr.lo-

tiscn soclan aikana hc sinua rakcrtsi-

vat. scn vr.rosisaclan tyrvlililiiisct.

.ja

antoivat SinLrllc yhclcn kallcirnnristusi. ilranan saarrratuolisi. l.rorrurrcrilaisen barokkity(in.

Tyyrrcrti.

y Ir

liiirli.

ottti slrr .j ttulislrrsi

tictoi scna. .jlirkkyrnlitt0ntinr[ .ia silrnalla lcrnl.lclisti siunaar"anl Sinli niiit

hcriitykscn kristirtLrskon saaptrvun
Suonrccu. Sirrun tyk(jsi sc tulicrrsinrnrriistcn .joukossl. Palvcli.iusi .lO-

HANNHS Wtictlt-l US VANH trMPl. Saksan hcriitykscrr koskcttanra..ju

Hallcn [rilip .luakko Spcnclin kcsoli piclrsnrin trroirr.
Sinli nliit. cttli Sirtun scirricsi sisrillc
hiin scrt toi. Sinusta alkoi sc. rttikii
Suorncn kirkossa cli. koskctti .ja plIoi. lripriisi ihruistcn cliinriin. hcriitvs.
krrstcltrkrrrnpplrrri

r-ru s

i

r,rs

ko

n

ko kc

r.t.t

u

s. -Il l lc l ll

or

lt

WECIELIUKSEN kirjat. .jotka hrin
SinLrn kiljo.jcsi .joukkoon hankki. Sc
aika oli Suorncn ison r, ihan likaa..joka WEGELIUI(SENKIN karkoitti
kahclcksaksi vuoclcksi Ruotsin [-apin

Naangi.jiirvcrr tLrrvckanrnriin Lapin
"{

\4,' i4is .å'

.&er*il

c

lrihetystii tckenriiilr. WIRZENILiS.
tuskollincn kappalaincn. .jlii Sinua
vartioinraan. Sinli ticcliit. cttii sc oli
hlin. .joka sitten. kr.rn hlincn aikansa

tliyttyi. sui nrautunurttornana .jiiiiclii
arkkuunsa SinLrn sakalistosi kiiytliviin allc. Sinli lcnrpcri .ja siurraava.
tahcloit hlincn tornLrrua.jansakin siiilyrriili.

ä9;
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I
r.$i

tu
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',

h
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Niiit SLromcn soclankin. cttii lattiasi
alle .joutunut laha. vaihtui RLrotsin
rahastu Veniijlin rLrpliin. Kcisurilliset

.julistukset nostcttiin MIKAEL LA-

JANDERIN pystyttiirniin lchtcrin
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+l

pylviiisiin olenuran siihen saakka.
kunnes keisarilliset plakaatit piti vietiinriin uutecn kilkkoon. tsaarivallan
aikana valmistuneeseen. Mr-rtta kr-rninkaalliset .julistukset Sinri sait pitaiii. niitai SinLrn ci tarvinnut luovuttaa. ei siihen asti. ettii Sinulle tuli
kaiken luovuttanrisen aika.
Uuclcn kilkon aika unohti Sinut. Sinli

ct unolrtanut nritiiiin aikaa ctkii nritr.iiin sukupolvea. Et vain omaa

kyliiii-

si Kallialaa vaan koko pitliiaiii Sinii
katsoit kal I i oltasi.

kr,rr.r r.r r.rclcn suonralaisuuclen aika tLrli. kr"rn tLrli uuden ta-

IoudelIisen nousuu. teolIisturnisen.
viiest0n .ja kansan
uusien .jakauturnisten aika. Sinli olit
sivuun jlilinyt. nrutta vakavanrrnin.

tuli tilattornan

totise rnin ja syvernrnin sinli seurasit
aikaa kr"rin nrikiiiin nrr-ru kclko Tyr'-

viiiin pitiijiissri pitkrillri kokenrr,rksellasi. ajan perspektiivillii ja viisaalla
lcrrrpcydclllisi. Sinii vlin siLrrrlsit.
sir"rnasit sokeutune ita. Kivien lakosi
verta itkien Sinii niiit Suorrcn itscniiisyyden njan tulen.risen. jlirjett0-

#$

rniin, nrikii nriytti ollccn vallalla. traa-

gisen. rninkii Sinun lapsesi toincn
toiselletrsa tekivltt ornan epiitoivorrsa
.ja ynrrrärrykscnsii kapeudcn vankeilt

i_t.

Sinli siunasit tiitii rnaata. kun veden
yli soivat Sinun entiset kellosi talvisodan sankareiden ja.jatkosodan sar.r-

kalciden saattonratkoilla. Sirrun kellosi soivat hcidlin hautojensa yli Sinun sillr()lnillrsi.

Vlikkl

virirrrcnttrrrci-

na. rre soivut vieliikin SinLrn cliinriin
sanontausi, elrinrrin .ia valkeLrclen sanonraa kuolcrnan ja ihrrissycLinren
pimeyden eclessii.ja alla.

luultiin. cttii oli uudestaan tullut sinun aikasi. ettii ensin olivat sinut li)ytiineet ihrriset, sitten virallisct
instituutiot. ettli Sinut oli r,rr"rclestaan
löyliinriissli koko Eulooppl ja serr
krrlllrrril'i irirr'Iccrritlrrr .jir \ertilril)sir
vailla olevana kaller-rtenaan. kun ihmisct olivat tuhalmiiiirin tulleet Si-

Ja kun

nun tyk(isi. hoivanneet Sinut. ctt:i Si-

nii vieliikin olisit rneidiin iiitinrnre
polvesta polveen. sitten Sinun aikasi

tuIi.

Tyyrresti niiit tLrlenteki.jiirr tulcvan.
tyyncsti tunsit ilrnrisen raadollisur-r-

.*.t.
ke

-*.!1

l*

i.

r

Kivi.sairttit ovot.itil.icllti ltilttiikoltuuu trtrtlella rukcrttutrtiscllt' .sttttrullu
Itn'ulltt kuitt 1600-luvtrtt ulktrprrolclltt lttltttltltrnc('n lttlipul()rt .jiilkt,ett.

tuoliasi, kattoasi. sitli ainutkertaista.
rrikii tiissii Inaailrnassa vain SinLrlla
oli olemassa koko ilrnriskLurnan aar-

teena ja koko ihmiskr"rntaa valten. Sinä annoit itsesi ristiinnaulittavaksi ih-

yhtii tr-rrvaavina ja ylvliinli kohoavat

rrisen pahr-ruden trihclen.

hiiiinkiirjet.

Mitii Sinii rriiit sen ihntisen sydiirles-

Sinli joka kaikcn niiit, nrie rneicLirr sy-

sii'/ Toisen ristiinnaulitun kanssa Sinli
sanot: Antakaa heille anteeksi. He eiviit tiedli. rnitii tekeviit.

dlimernme nyt. Niie. ettii nc.jLirkyltyviit ja ilkevlit. cttl[ nc aviluluvltl .ilt tulevat taas Sinun lr-roksesi. Ne tulcvat
.jlr nrkcrttlrvat Sirtut. Sinii. rrrcidlin Äitinrnre . nre idiin clilnriirnnrc kallio. Jumalan huone. Tylviiiin Pyhii Olavi.

den. il.rrrisen sokeuden. ihnriscn oikeassa olernisen sokeuderr. ihnrisen
sydäntii vailla olevan oikeassa olemisen sokeuden ja vihan valkean polttavan lattiaasi, pcnkkejiisi, alttariasi.

Senkiiiin jiilkeen, mitai Sinai niiit ja mi-

lehterilisi. pyhiri kuvilrsi. sairrnl-

til

42

ei tullLrt vihan cikii katkcluudcn aika.
Sinii tunsit ilrmisen. Hcitii vartcn Sinli
ol i t. Yhtii vliiij lilirnlittr)nllin varrnoi na.

nre jouduirnnre rrtikemiiiin, Sinulle

taivasta kohti yhii Sinun priilty.jesi kci-

Su.stttrttttl
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Vrn'rnralun kaul'nrngin toista nrerkittlivlili taujarnaa. Karkun taa.janraa. on tlihiin asti kuuvoitcttLr.ju lukcnncttu ilnran ylcispiirtcistii nraaukiiyt(in sLrLrnnitclnraa. KaupLrngin tcknrscn vir.rston suunnittcluosusto ryhtyi kyllli 1970-luvun lopr-rssa laltinr,u,rn luonnoksia ylciskaavuu vartcn. nruttu ty(i kcskcl't1,i
varsin 1-rian VR:rr raclanoikaisusr-rlumitclnricn ockrttcluun. Sen koonrnrin civiit kaLrl'trnrtin onrat voinult
olc riittiinect ylciskaavatyiin kilyrrnistiirnisccn r,rr.rclelleen. Vrsta vLronna 199-5 kaLrpunki aloitti torlcn
tcolla Karkun ylciskaavoitLrkscn valtion tukcnrana.ja konsulttivoinrin. Tiinr.in lchclcn ilnrcstycssri on
Karkun osaylciskaarra toclcnr.riikiiiscstr -jo kaavachclotukscna kaLrpLrngin toinriclintcn liiisittclyssli.

Kurlcun tuuj um uun yleislcuuu u
Ylciskuui astl rirr r iinrc r rrosinu kchitcttt, r ursin kllyttii
kclpoincn.ju.jorrstava viilinc nralrnliiivt0n olr.jurrksccn. Pc-

clittu kir'llllisct rapoltit. .jotklr csitcltiin klupurrr:inlrlrlli
tukscllc slnursslr _t,htc,t'rlcssli. kun sc plilitti r lcislillrr lrrr

rintciscsti sitii on l(aiYtcttv osana kruurln stllrtc,'isllr rrrtrnnittclua .ju oh.jccnl ascrttaliaaroituliscllc. Niinti orrtirtaisuuclct sillii on r icllikirr. I ILrsicn ylciskuuvo.icrt llLrccllu

tuvoittcistir.

lirrntir Voi r)\,[ ;]r1, q tictvin ctlcllvtt'lisirr Vuhr istillr ilscnLrl\ulr\'oiu .jlr rtrr'(intiiii |al\cnnr-lslUl)ilr ntv(is suorailn ylciskllrvln pcrustcclla. Ascnrakllrrlrn tli nrntlkiurviur Ilrrvc
r oirlaun kunrlrssir hirr.l<itir llrnlicl'ohtlriscsti. Tlillii tuvoin
kulvo.jcn lirisittclvyn l<Lrluvlr irililr l1'hcncc .jlr lirl'cnnLrslu;lilt voicllLltrt lll\1(illt;i" rll'lir"is1i1 tt9;lcatlltttitt .itrl-r11 1;1111 1-

lrlucillc. Kurkrrrt tuujunlrn osuvlciskuuvu luarlitlrln .jtruri
tlil I li scksi rrrrclcn

t1,1,1.11.1i

scksi

v lc

i

Ylcisliirirvun tln oittcissir korrrstrrvlI hlltr slrilt ttlili Illrr
tuvcrlcn kunsll l isruaiscrnulr .jrr ILi i ppi llirt liilr crt r irl tukrrrrntlliscsti lu'r okrtstu ktrlttttrtlirnlriscrnlrlr. joilrirt srrrrli rrsrl
liaavlr-lrluccstlr liuultru. Slnroin tlvoittcct crlistrir lit Klrrkurr vlrrrhurr
rakcnnrrsklrrrnlrn .llr nrkcnnrrsl'rc
rintccn sliiIvnristii. -foisllltlr tlr
voittcissa pvlitliiin lrsliiinriiiin tua.jantrn liiIpaiIu kvI'i'li

sklurvlrksi.

Klil'kurt vlcisl'ilit\'an lrltrc orr |iljiltttr sitcn. cttli trn
crrnuhrlitrr tu lci ilr nrlicrrturnisl.rui rrcitlr .jl urr ioitrr n i iilcn tur.r' i tscnralr hlin oi tuliscl l i stlr oh.juustl. hrr.jrr
rran aluccllu.ju scrt licpcillli orl rlrin nruutlrnirr

onurlcirnlri
ltstrinpuiI'kunu.jrr trrr.-

\cnl

\

luscntr- .i u ri.urti.rl\ua\ oi tcttu.j l irl Lrci tu. .joirlcn kaa\ ut taiyttai\ lit rrvkyisct r lutiruuksct. 1-ul juntur
lll<cnntrskaavl on r lnhortrrnrrt .jlr osittlrin
lirrnrottu. Tla.jarnirn llrntl irlrrcct civlit
l\uuILl ki.rLll)Lrr.tgirt tlrttlrosaYlcisl'r'n'rrr

isnlthtlo lli
strtrtlcl vitr-ilit-

nr

rttullu ulrrccltlr

clillrisilr

l,iiliirr. Lirliliri sttttli,rslr llur.jlrntlrrt
licvcalLrcista on liolioniurn klir-

ls

fl, .

on

Siunoirt on I'cr-littv tictlot

lltr-

!
.'
,j
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I tlittcitlcrl
\'otilct(lcn
/@t!::::!:t''-"-"fl
r24ff::r:i:L;'--'---':--a

,r-.:-n
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,i

i

't

t(,t\,Ltllil|i\lit
..
. r .;. r ...., .,,...'r .,.,..
prrltrtitrurrt
vlciskirlrrlrnrtklristrsslr

t'lcisliltitr ittvirrr loppLrvlttltccsslt stto
ritcttln usslr vlnltiirist(ir lriku{rrstcn irr'\ l()llllllSsll.

Klttliun tittilunlur rlslrt lcislilurr lr

tritli liir'!oitcttlrcssrr

ort

ltronnosrlrihccsslr.

r)ccn ort ollut rrrihtlir

'

r'lcisliulnltclrrkrtttksclisi. Sc csitclllilin l\ul\rrsti
Ilistrrrrlcssl .jrr lsctctllrrr vtrorlcrr r lilrtccsslr r inrl
liscsli niihtiir illc Nlihtlir illripitlon .jlilkccrr krrrr
pungi rr lrll l itus l iilrettriri cl)(lotu l\scn I\ilr.rpu n,l i nvulttrtrston l.lisittcllr n. Vlrltrrrrsto yrtitittliti klLrr
1'rtrnuin oslltl osirr lcisliluLr lrn lr-\'r lilisr rrriscstri .jlr
csittiili scrr vultiorr r irtrrrorrruiscrr r lrlrr iste ttln ll.si. Nll.risin Vlrnrnlrllrn lilrtrptrnuin krurrrrl rlrlt
vistllr lliinrccn I nrplrlist(ilicskLrs. \'lrlrr istlrrnispliri
t(ikscn ilil liccn Kllr-l\un osltt'lcisliititvlt ttt lcc t oi nllrrrr)
iil scrt t()tcuttlrrttirtcn lscrnlrkiIrr oin jlr r-lrl'crrnLrslrn irr

lasliclnrirr

trr I

to-. It ii-

Ylcisliiurrlluonnos rllrrristclttrincrstoi
illri jrr siitri ort ;.rrrtlcttr
vit'ltnonltiskiurnlnotto.il.
nrt'iis
[-rtolrrtoslrr
i
J tr'iistctliiin slirrltrn pllltrttccn pclLrstccllrL.jlL
kriuptrrrr:inhlllitukseln oh.icitlcir rrrrrl,rrisesti
i

cri llisistl nlurnl'livtt(ir lri lrtochrklistu.

\tr.stttrtrtrltrtt .lr

..

l$*ij....i

nturnonristiriillc .jlr lsirklilillc on
\ilrlttu tillisLrtrl'siir csittaiii onril
rtrilierttr k:ililirr r l.'irl.:urr rtlr ii:sri
hrronrioon ()tcttlr\ irlisi. Klrrprut
rittrltlttttt:tollr' ott jlir jt'slr'tlr
t't itr irt.'tt \('rlliItiliu iI i lrrirttttt
Iuottunrtrshcnl.i lijirlcrr rtikcnrvstcn lilltoittlrnrisclisi.
Se lr itr \lr'rr \u()\ilul''irr .1rt
csitctt,r'.lli ruikcrttr I'siri on
lisiil'si tc\tlrttr.r liitrvutlr

I(rril.istrr crlcllri
Irrclclluisll on lll-

.u;;,;*x,._,,.
t,turo,,n,\,;,.*i

..,,..,,:. /
'..r^
!i

t't'rl r lit'slir:t;i.jlr tr iip;rikrri:llr :r'kli nruistu liuur rlitukscn l\ll|r|[rlti.r
kcskcisislri :tsioisllr. l\4r'ils rrlrrccrt

Iourlcllisin

*

NdI -,,alfr. ij

tchty nrittuvat scl\ ityksct lluccrr
Irlriscrturrt. ltrortrtort .jlr nrkcrtrtcttrn Ynrpiirist(in onri nlisurrksis

tl.

un

puikklr-

roittarnutta. Niiin ollcn osal'lcirkuavaart on .ioLl(lLlttLl sisiilIYttlinriilin vursin lulrju uluc.

Ylciskluvatl'(itii vurtcn

lllilnr[il1 tlllrill

nuln kchittli

6

',/'

|cil'Lrt Iiittsl,tt
1l

.Sirlili.u Nyltttttl

Vih

reii,stii

virke.t'ttii.
cl

ittt'oittttttt.

.loulu ott nronille perinlei(lcn
yuu I i n i I u. Ke.s kc i.s e rt ii u,s i utt
.joulurr uikuutr oyut erilui,set
Itc rkut. N i i tle rt vu I trt i,st tt,s
1)('l'i.\'1.\'.\',s t k t t t I v t.s I t t I t t i.s t' t' t t.
r

u

^\

t

t

1

t

.jtilkeert trrorri tu.Ekrilee
ii ti rti i,sta rt k i I r t.j e r t ku t r,s,s u.
Siilrert ei tieterrktiiin ole rltuutu
I titikcttti ku i tt t,ti ltettttiti .ju
fu rt' t t t ii ii .t t'i i t r r i.s t ii.

Jottl

ttrt

y I i r rt

Kea ennA stä j oulup öy tuän
Tlinli

.joLrI

clclnuit ort airu syytll liottaa. Nliin lyhcncc kypsyrnisaiku .ja sarrralla siiiistyy cuclgiaa.
Kusvistuoar.r valnristarnincn ci olc
scn rnutkikkaanrllla kuin sckaruoartklrirn virlrttisttrs. Tlrlr itirirrt rlrirt irscrt-

Lrrtlt voisi rnrtrc r.nuuntltir

pcli nlcis(li .jou I utaljottavau I isiiiinriilIii cri laisia hcrliuI I isia kasvisluokia.ja
.jiittiiii vaikkapa kinkun pois. Kasvislttoktut ko11111'," ott viinrc t ttosittir
kiinnostus ylciscsti kasvarrut. Ravitsenrukscrt tlilkcyclcstli tervcytenunc
yllaipitaiilinai on kirioitcttu .ja puhuttu
pal.jon. Tosiasia on. cttii olcnrnrc sitil.
nritli sy(inrnrc. Tictcellincn tr-rtkintus
orr osoittarrut. cttil kasvisluoalla on
rnouia ctu.ia liharuokaan vcrrat(una.
Uscin kLrulcc sanottavan. cttii kasvis-

tciclcrr nruutosta.
Sy(in pliliasi ussa knla-kasvi sruokaa.

ncrr "Syi)nriscrr taito. ihruccllirrcn
kcksirrt(i" vuoclclta l9(Xr. Siinli csitctyt asiat ovat tcrvcy(lcn l.lclustlnu
cdcllccn. Tlilkcin asia on nroln kun-

.johon liuuIuu ruy0skin icllittlirnincn .ja

nol

vclso.jcn kasvatlanrincrr. Minulla on
intohiruona kcruitli vanho.ia kasvis-

kcittokiljo-ja. Niitri olcn l0ytrinyt kiitcttlivlisti Vurhan kir'lallisuuclcn priiviltii. Kovin vanho.ia nc tosirr civiit

nrolrr lailllrrnirrcrr on rriirr rrrorrirntrlkaista -ja aikaa vicvlili cikii oikcin tic
clii. nritii valrnistaisi kasviksista luo-

lc. r'an lr nr nlrt ovat v u os i lt a
l9l0 l9l I : Hcrrni Paanascrt "Kasvilicittokilja kansallc" .ia E,clwarcl

o

aksi. Ruoanrralnristrrs on lLrovaa ptrtrhaa. rniclikuvitus vain liikkecllc.

Baltzcrin "Kasr"iskcittokirja". .jonkl
cnsirnnriiincn ;-ltinos on ilnrcstl'nt't
IlJfi l. Elittriin nriclcnl<iintoincn on
tohtoli Alll'ccl Bnuttscrtirt picui liirjl-

i

Ii

rtcrt purcskclcrn i ncn. .jotu rrrciillin

krrikkicn ttrlisi opctclllr.
Anna Kalinro ol)astaa r'. l9ll ilnrcs(ynccssii liiljassaan "Mitli rnciillin

orr sy()tLivii" nrnr. "rnitli tulcc rrrcicllin
lntal kusvavallc sLrvuIlc..jotta sc tuIisi tcrvccksi .ja voinrakkaaksi. r'ustustuskykyiscksi .ja r-cipplirl<si sckii sicIultaan ctlli ruurniiltaan". l-isr.ilisi hlin

Mikiili siirtyy tiiysin kasvisruro-

kaan. vaatii sc pcrLrstccllista pancutLrrnista asiaan, .jottlr lLroka on rnorri-

puolista. Aina voi kuitcnkin lisiitii
kasvistcn osuuttu atclioilla. niin kypscnncttyil kuirr raakaakin cli cllivlili
rlrrilrloa nrr.rkaanIukicn hapatlanurI Ia
valrnistctut tLrottcct. .joissa kahclessa

viirncnninituissa

or.r

kaikki lavinto-

aineet tallella.
KasvisrLrokaa valrnislcttircssa kiiy-

tetlilin nratalia llinrpiitilo.ja. Hauduttanrincn cli tavoin on hyvli tapa. sc ci

siclo ruoanlaittajaa lisclcn vicrccn.
vaan ruroka kypsyy onria aikojaan
r,rLrnissl

tai licclcllli. Aicnrnrin hau-

cluttanrinen on ollut varsin ylcincrr
ruoanval nri stusnrcneteInrii.

Haucluttanrisen olrella kriytctiiiin
liottanrista. E,sinr. pavut, linssit, hcr'ncct. vil.ja. sicnrcnct .ja kuivatut he11

"

"
Vrdillu:

Str I tttt t t i ktt

liktr
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toteaa, että ruoka tulee valmistaa
huolella, rakkaudella. - Niin, kohta
on 1900-luku vierähtänyt ja me pohdimme edelleen, mitä meidän on syötävä, jotta pysyisimme terveinä ja lisäksi, että laihtuisimme.

Joulupöytään voisi tänä vuonna
valmistaa porkkana-, imelletyn peruna- .ja lanttulaatikon lisäksi tai vaih-

toehtoisesti punajuurista ja pähkinöistä laatikoita (paistoksia) hyvissä
ajoin pakkaseen niin, että joulunaluspäivinä voi lueskella, ulkoilla ja rentoutua.
i
I

Punaj

Juhlapöydcissci

uuri-kaalilaatikko

l/2 kg punajuuria
I/2 kg punakeulier
I/2 kgkeriikaalict
l/2 kg sipulia
öljyii
tilkka vettä
miel eisiiisi y rttimausteita ( basilikaa, tinjcunia, kuminaa ynt.) jos hcrluat makeutta, voit lisötii vtihiin hufari i nisoke ria
tilkka hunaja-otnena- tai balsami-

naj aa, s iirappi a tai

erilaisia
sakrattejo,
kasvishyytelöii,

parsakaalipctistosta, eril.
kctlo.ja, kutunjuustocr jct -

lihapullia
kiiiirittynii viinintarjan lehtiirt.

A. Ketrinton kirjasta pari oltjettcr silloisella kieliosulla

viinietikkcra
n. 2 dlrun.skankerntaa, smetanqct

tai kerntact

jos ollenkaan
Pese punajuuret hyvin. Leikkaa

suolerct vcrin viihtin,

ohuiksi suikaleiksi käsin tai koneella,
samoin kaalit ja sipuli.

3 11' k
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Lisää kasvikset kattilaan kypsymisjärjestyksessä, ensin eniten aikaa

vievät. Lisää yrtit.
Anna hautua hiljakseen 20-30 min.
Lisää kerma, tarkista suola ja pane
seos voideltuun vuokaan. Hauduta
uunissa kypsäksi, lämpö n. 150-170
'C, syksyllä kypsyy nopeammin kuin
kevättalvella.

Pähkinälaatikko
rr. 2 dl rikottuju oltrtt.strtu'irtrt,ittt
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r/z
l,oifotöön rraclcssö noin

. 4 rnrrrrccr,200 g.r' ntnlicito ntottf clic,. 300 qr,
hoo, B kui. "kä, *:;"
solicriinu100 gr'. uor.to, B l<pl.
perurio.i.
volrnisforni,.,n'._"to1tluiit,,
jllLtttnttrusliuoi.st'f
.

sttolatt

seoskerroksen paksuudesta riippuen.
Tarjoa puolukka- tai punaherukkasurvoksen kanssa.

--ri

f,oseeraftu pernnokchku.

rkl soijujuuhoju (2 rkl vastua ka-

ytpriktjauhettcr
Keitä ohrasuurimot puolikypsiksi.
Jauha piihkinät. Hienonna sipuli. Sekoita maito, muna ja soijajauho. Yhdistä kaikki aineet ja tarkista maku.
Kaada seos voideltuun uunivuokaan.
Lämpötila 200, aika n. 40-60 rnin.
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Joulu Pussinmäessä
Aluksi lienee syytä paikantaa tuo
otsikon Passinmäki. Passinmäkeen
päästäkseen tulee kulkea Palvialasta
eli entisen Karkun keskustasta vajaan
kilometrin verran Passinmäentietä

kohti Horniota. Suunnilleen koko
Passinmäki on vanhan Passin talon
maita.

Ja edelleen otsikossa pysyäkseni,
Passinmäen joulunaikoja tässä ele-

tään neljäkymmentäluvulla ja vähän
sen ohi. Ja muistotkin niistä ovat erit-

täin henkilökohtaisia mutta sitäkin
lämpimämpiä. Haikeitakin, sen tunnustan.

Joulujen alusaikoihin kuului ehdottomasti Iskun pikkujoulu työväenta-

lolla. Ohjelmansuorittajia löytyi sinne Passinmäestäkin ja joka kerta Mäkisen Pransi lipunmyyjäksi, jonka viran hän huolella hoiti. Minä hoidin
on-lan osuuteni aluksi huuliharpulla ja
sitten joulusta -48 Iähtien hanurilla.

Passinmäkiläisistä vain Peltosella
metsäii, josta hakea joulukuusi. Joka pirtissä joulukuusi kui-

oli omaa

tenkin oli. Härnärän tultua se haettiin

jostakin Hornion tien varresta.
Peltonen poikkesi muutenkin Passinmäen talouksista. Kalle oli rakennusmestari

ja siis passinmäkiläisen

katsantokannan mukaan ilmiselvä
herra. Kalle ei tätä olettamusta isom-

min kiistänyt. Meille pikkupojille
enemmän merkitsi kuitenkin se, että

Peltosen Kallella oli auto. Kallen
Opel Olympia palasi sotareisulta

raihnaisena kuten muutkin Passinmäen sotaveteraanit. Häkäpönttökin sen

oli niin suurikokoinen, tuskin
-tehoinen, että Ooppeli meinasi ylämäessä keikahtaa persuuksilleen.
Ooppelia seurasi Folkkari ja sita
Mosse, jota Kalle kärsi vain välttämättömyyden pakosta. Olojen parannuttua Mosse vaihtui varmasti ensimmäi sten joukossa länsimai seksi.

perässä

Passinmäen erikoisuuksiin kuului
myös Rulamon muotinukketehdas.
Se oli lajissaan maamme ainoa. Ja
sen omistajat Rulamon Mamma ja
Pappa kaikilla ajateltavissa olevilla
tavoilla mitattuina hyviä ihmisiä. Minun jouluihini Rulamon väki liittyy
sitäkin kautta, että kummipoikaansa
he joulunakin muistivat.
Passinmäessä oli kuttuja, joskus joku sikakin, joka jouluksi oli tapana

see
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Veljeni Pauli muistelee vieläkin

kummitätinsä ja läheisimmän naapurimme Leinon tätin joulunpyhien makoisaa antia. Pauli oli ollut laskittelemassa Voimasen ahteesta kelkalla,

kun Leinon täti huuteli häntä sisälle.
Täti oli sokerikortillaan saanut ostaa

lahdata. Ja monen sian takajalka päätyi joulupöytään Koljaan palvisaunan

siirappia ja tätä makoisaa ainetta antoi hän Paulille kokonaisen kahvee-

kautta.

kupillisen. Veljeni sanoo tuon maun
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saavansa vieläkin kielelleen. Leinon
tätin erikoisinta jouluherkkua myös
Tampereelta jouluksi kotiin tuleville
lapsilleen oli pärssi. Täti oli nuoruudessaan ollut palveluksessa Ulvilassa
herrasväessä ja siellä oppinut tätä
ruokaa tekemään ja sille myös tämän
hienon nimen. Matkalla Ulvilasta
Passinmäkeen nimi oli tosin hieman
suomettunut. Pärssi oli eräänlaista
Sastamalan Joulu 1997

pyöreään vuokaan uunissa kypsytettyä lihamureketta. Ja erinomaisen hyväksi sen muistan minäkin.

oli todellinen työläis-

kortteja myytäväksi. Ja joiden korttien myynnillä minäkin rahoitin vähiä
joululahjaostoksiani. Tytöille äidit tekivät nuket kaupasta ostetun kutta-

tajalle tai Sahalle. Ja kaikki lährivär

kuin vain meillä Iöytyi kontista ilmiselvästi Rakentajalla vaivihkaa

Passinmäki

kylänosa. Liki joka huushollisra lähri
aamulla isä, äiti tai molemmat Raken-

perkkapään jatkeeksi. Ja muuallakin

omasta pirtistään. Jokaisen peruspassinmäkiläisen perheenisän tavoite näet oli hankkia perheelleen oma asunto. Pirtiksi sitä tuolloin mi.iessä sanot-

tehtyjä puuleluja, jotka ainakin isä aina muisti värnissata. Anneli-siskoni
joskus taisi protestoidakin värnissanhajuista nukensänkyään. Nukke ei sa-

mäestä

nonut mitään.
Passinmäkiläiset eivät olleet kylän-

tiin. Kuuden junallekin lähti

vän puolta enemmän kuin rnuiden hevoset. Ne kun näkivät Nipan hevosella vain yhden silmän mutta Nipan hevonen muilla kaksi.
Joulupäivä yleensä pyhitettiin mut-

muutama palatakseen takaisin kellon-

viisarien tehtyä täyden kierroksen.
Takana oli työpäivä Nokialla Kumitehtaalla. Heille joulunaika oli todellista valon juhlaa. Olihan heillä nyt
peräti kahtena päivänä peräkkäin

kuulua kirkossakävijäväkeä. Joulukirkkoon sentään yritettiin. Lauloihan
kirkkokuorossa meidän äiti, Peltosen
Kalle ja mäestä joku muukin. Hornio-

mahdollisuus nähdä Passinmäki päivåinvalossa sydäntalven kaamosaikaan. Töihinlähtö ja töisrä paluu kun

seurattiin. Olihan se näyttiivää sillä
Horniolla oli hevosia. Passinmäen ainoa hevonen oli Vuorisen Nipalla eikä se tuinnut kosklran nimenornaan
kirkonmäelle osua. Kovien rnetsäajojen jätjiltli jouluinen lepo hyviiii sillekin teki. Tunnetuin Nipan hevonen oli
entinen sotahevonen, pienikokoinen
mutta tulinen vet:ijii. Se oli oikeastaan
sotainvalidi, toisen silmiin kohdalla

ta viimeistään tapaninpiiiviinii piti
ulos päiistä. Kuka kokeilemaan uutta
kelkkaansa kuka uusia suksiaan. Viime mainitut oli paras testata Töyryliln
jyrkässä mäessä. Paltilan Aatos siihen
mäkeen meille pdille rakensi oikein

hyppyrinkin, jossa oli vauhdinottolava. Puolentoistakymmentä metriii rninäkin siitä isiin sodasta tuomilla le-

veillä ja tähiin tarkoirukseen hyvin
sopivilla suksilla leiskaurin.
Jälkeenpliin olen a.jatellut. rrillainen mahtoi olla varattoman yksiniiisen vanhuksen Laakson Tiltan .jor"rlLr.
Varmasti koki hiin sen eri tavalla kuin
me muut. Voimasen Hilntan .joulu ei
rnyöskäiin tainnut pramea olla eikli

laisten kirkkoonmenoa jouluaamuisin

osui pimeän aikaan.

Joulupukki vieraili ainakin lapsiperheissä. Ja Passinmiien kahdestakymmenestrikolmesta talosta lapsia
oli kymrnenessä. Passinmäen .joulupukin kontista ei erityisemmiin tyy-

ristä jaettavaa löytynyt. Monenlaista

tarpeellista kylliikin, josta sr-ruri osa
ostettiin Kaarlo Kauppilan hiljattain
avatusta kaupasta. Juuri sen Kauppi-

Holkki-Saimankaan.

Yhtakaikki, Passinrniien .joulut

ka tavalla merkillisine asukkaineen.

oli pelkkä kuoppa. Joku epiiili sen tärr-riin johdosta neikeviin rnuita huonomrnin. Sen Nipa jyrkeisti kiisti sa-

lan, .joka välitti ympiiri maan joulu-

Mutta hyviii ihntisiii nte varntaan
kaikki olintu're. OmalIa laiIlalt.rne.
Tittto Roo.t

noen hevosensa nir.nenornaan niike-
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Sortua ulun a ultuulcsessu 19 41
Ennen Sortalan valtausta Pinna
.joutui kokemaan monta kiperää tilannetta ja olemaan alistettuna melkein

jokaiselle divisioonan pataljoonalle
ja myös Kevyt osasto l5:lle, joka oli
koottu pääasiassa Enon pitäjän miehistä. Osaston komentajana oli ratsumestari Smolander, josta kulki sana,
että hän on "maailman tyhmin ratsumestari".

Keinonen kysäisi kerran minulta,
että miltä sota tuntuu? 'Vastasin, ettei

tässä ole rauhanajan harjoituksiin
nähden muuta eroa kuin että silloin
ammuttiin paukkupatruunoilla ja nyt
ammutaan kovilla.
Elokuun 12. päivänä oli aamulla
rauhallista. Kävimme Tavonmäessä
tähystämässä,

ja Kuhavuorella liehui

Suomen lippu. Iltapäivällä saatiin äkkilähtö, tällä kertaa Kymölään, jossa
tavoitteena oli Perätsyn vuori. Siellä
meillä oli määrä ilmoittautua Taiste-

Yleiskuvcr Apteekkari Turkaman huvilastct komeine kukkaistuttrksirteert.
Huvilan terercsilta oli ntitci hurmouvin niiköctle oaveille Laatokulle . Huvilun rtn
ltii

rtiinvt prof. Eliel Saarinett.

luosasto Hirvelän vahvennukseksi.
Hirvelä oli JR 5l:n erään pataljoonan
komentaja.
Tästä pyörämarssista

tuli tavallaan

kujanjuoksu. Suomalaisten hallussa
oli vain kapea kiila Sortavalan kaupungissa olevan ja sen eteläpuolella
puolustavan vihollisen välillä. Ortodoksisen piispan hovi Hyrnpölänjärven rannalla oli vielä vihollisen hal-

lussa. Suomalaisten kapeaa kiilaaluetta vihollinen tulitti voimakkaasti
laiva-

ja maatykistöllä

sekä marssi-

reittiämme lisäksi konekivääreillli,
koska kaupungista oli varsin hyvä tilhystysrnahdollisuus. Marssin aikana
haavoittuivat alikersantti J. Mäkelä ja
jääkärit P. Saarirnaa, U. Latvala, N.
Lähdesmäki, H. Ikonen ja T. Ikonen.
Ihmettelimn-re kuinka vähällä sentään
selvisimme.
Yö oltiin seminaarin rnäessä jyrkässä kallionkolossa. Seuraavana eli
13. päivänä keskellli päivää viholli-

oli saanut tähystyksen kautta
suojapaikkamme selville - ja kranua
tuli. Meiltä haavoittuivat jääkärit S.
Vuorenmaa, V. Kultti, E. Koiranen,
T. Lammi, V. Mouru ja K. Sillanpäli
sekä korpraali O. Saari. Iltapäivällä
siirryimme etulinjaan. Sortavalan
nen

Kasinhännässä

oli

lentosalama. jotu

vihollinen käytti lentotukikohtanaan.
Tämän lentosataman ihnoitti JR

5l:n

eräs pataljoonankomentaja vallanneensa.

Keinonen antoi minulle ja jääkäri
48

Tuure Mäenpäälle tehtävän käydä ottamassa yhteynä mainittuun pataljoonaan. Tehtävä piti olla rutiiniluontoinen. Määräys oli mennä tietä myöten

ja matkaa n. 2 km. Lähdimme vilkkaasti matkaan, ja mennessä sanoin
Mäenpäälle, että siirrymme l0-20

metriä ennen tienvarsiheinikkoon, joka antaa hyvän suojan, jtr että olen
melko varma, ettei Kasinhäntää ilmoituksesta huolimatta ole vallattu.
Etenimme noin kilometrin ja jouduimme nousemaan aukealle kalliolle, jonka alapuolella tie kiemurteli
kohti Kasinhäntää.
Kalliolle noustessamlne avautui
eteemme outo näky: alempana seisoi
vastassamme noin 20 metrin päässä
tiheään sulloutunut aseistettu vihol-

oli venäläinen
suomalainen konepistooli.
Tuure kuiskaa vierelläni: "Onko nuo
omia?" Kuiskasin: "Ei ole, anna soida!" Ja hetkessä kaksi konepistoolia
alkoi tulittamaan lihavaa maalia. Hetken tulituksen jälkeen aloimme saada
tulta vastaamme ja lähdimme tiheän
heinikon suojassa vetääntymään. Koko ajan saimme tulta ja käsikranaatteja vastaamme noin 100 metrin matkan. Olimme kävelleet pussin perään,
lisosasto. Mäenpäällä

ja minulla

ja

paetessamme vihollinen oli tien
varressa harjanteella yläpuolellamme. Palasimme Keinosen komentopaikalle ja ilmoitimme, että vastassa

ei ollut omia, rnutta vihollinen. Keinonen antoi n-reille "koirannuuskaa"
sanoen. ellii olemme ampuneel ()tlliil.
Hän liihetti meidät uudeslaan ju antoi
Väätäisen joukkueen saattajaksemme. Löimme vihollisosaston pakoon.
Kun etenimme ja yritimme yhteyttli
em. pataljoonaan, sairnme vasteletmme konekivääritulta ja kiisikranaatteja. Oli kriännyttävri takaisin.
Sortavalasta eteliiän Lahdenpohian

tien varrella noin 6 kilometriii Sortavalasta on kaunis Taruniemi, jossa si-

jaitsi apteekkari Turkaman loistohuvila. Pinna sai tehtåiväkseen vallata
Taruniemen ja majoittua huvilaan.
Taruniemen tyvessii oli vihollinen
kaivautuneena vahvoissa ltselttissa.
Tämän aserlan Hirvelii aikoi pataljoonallaan vallata aukean yli rintarrasuunnassa,

ja

sen jälkeen

piti Pinnan

jatkaa tehtäväänsai Taruniernen osalta.
Pataljoonan hyökkäys ei onnistur.rut.
mutta Pinna ryömi kaislikttn suojassa

Taruniemeen vallaten sen ja majoittuen huvilaan. Seuraavana päivlittii
Hirvelä valtasi oikealta koukaten vihollisen asemat. Rautalahden motti
laukesi ja Sortavala vallattiin elokuun
16. päivänä. - Hirvelä ei pitänyt lupaustaan, vaan ajoi meidät ulos huvi-

lasta antaen majoitusalueeksemme
vihollisen entisen leirialueen kaikkine siivollomuuksineen'
yrji) pcrtttttett
Suslomalart Joulu 1997
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Kutsu kuului, Selkäsaareen

tunnelma ylimmillään,

savusauna lämpiämässä.
Ilma sateisen nihkeä, mutta lämmin
hellekauden jälkeen.
Ukkonen jyrähteli, sataa ropsautti.
Lähtö Kuutin lahdesta, Veko aluksella.
Ystävien kanssa kohti Selkäsaarta
Bessi-koira, matala terrieri haukahti pihassa
juoksi rantaan, vastaanottamaan
kipparia nuuhkimaan.
Isäntäväki saapui tervehtimään.
Verannalla istuimme tovin

rauhoitti mielen ja kielen, hiljaa istuttiin hikoillen,
välillä käytiin vilvoittelemassa
eteisen penkillä, tai uimassa.
Uudelleen saunan ihaniin löylyihin.

Vihtoja oli tehtynä, tuoksuineen.
Huumaava olotila, jota ei voi mitata millään,
kuin kokemalla ihanasti.
Bessi-koira tuli saunaan, ei sentään lauteille,
pitää saunassa olosta.
Virkistyneinä kiipesimme polkua ylös,
toinen arina kylpijöitä odottamassa.
Saunajuomat tarjottiin kylmää lähdevettä,

Käveltiin polkua pitkin saunarantaan
ilmassa leijaili ihana, pehmeä savun tuoksu
kiuas laitettu lämpiämään
muutama tunti sitten.
Pari pesällistä poltettu puita, nyt hiipumis- ja
odotusvaihe, häkälöylyt heitetty.
Tuikkukynttilät loivat tunnelmaa.
Portaat parvelle, missä istuttiin.
Kiulut vettä täynnä jokaisella,
ulkona vesisaavi, jos ei uimaan tohtinut mennä.

Riisuimme, kiipesimme parvelle
+ 90" lämpöön. Saunatontut molemmin puolin,
urohia saunan hämärässä.
Löylyä tuli vähitellen lämpimästi,
läppänä

liki lakea, voi aukaista,

väkevämpääkin haluttaessa.

Tuntui hyvältä nauttia.
Eksbresso-kahvia maisteltiin,
hyvät lohi- ja lihavoileivät herkkusuille.
Juttu luisti, kauppareissuja muisteltiin
Sastamalan venepalveluaj oilta.
Ihanaa on kesäyön valoisa rauha.
Isäntäväki saattoi rantaan, kiittelimme,
käden heilautukset ja ajelimme kohti kotisatamaa.
Sadekin oli jo tauonnut.
Puolen yön aikaan yöpuulle, sanotaan.
Uni maittoi rauhaisasti aamun asti,
pehmeä saunantuoksu vielä herättyämme.

Kiitollisin mielin muistellen.

ettei happi lopu.

Eila

Veko

Ovi oli kiinni,

Aili Uotila

Huomistu puiauä lcohti
Tämä päivä kaunis ja lämpöinen
muistoilla täyttääpi sydämen,
kun voisin kuin pieni lintunen tuo
kohota ylöspäin pilvien luo.
Sastamalan Joulu 1997

ja laulaa muistoille ystävien
hetkellä suurien muutoksien.
Matkalla useinkin jalkoihin jää
kun elämän merellä myrskyää.
Lentää

Pienikin lintunen korkeella pysyy
vaikka meri pauhaa ja myrsky yltyy.
Huomista päivää kohti valoa päin!
Tulethan kanssani, ystäväin?
49

Tänä kesänä tuli kuluneeksi 50

ressa

maan. Kanttori Eino Kaasalainen lauloi

Kuukolun

"kylän muinaislinnassa". Kauko-

lan Päivä oli omistettu jauhoistaan kuu-

luisien, purettujen myllyjen muistolle
ja kylän esihistorialle. Arvokasta tilaisuutta kylässä ja lähiseudulla juhlisti-

ooo

puLUu

vat hulmuavat siniristiliput.
Voimalaitostyömaan rakentama väli-

aikaissilta johdatti Tyrväänkylän ja
Kaukolan rannoilta juhlaväkeä paikalle
n. 1200 henkeä. Tilaisuus saaressa alkoi klo 13.00 Vammalan seudun Mu-

Killan perustamista perinteitä vaali-

Armi Hohko

vuor

ta harvinaisesta kotiseutujuhlasta, jota
vietettiin luonnonkauniissa Hiukkasaa-

pakinan, jonka esitti yhteiskoulul. Taina Kallio. Kaukola-aiheisen runon lausui tri Martta Jaatinen. Juhlaesitelmän

piti myllyjen erikoistuntija tri

torvisoittoa.
Tervehdyspuheen piti herastuomari
K.F. Hohko.Tyrvään mieslaulajat kanttori Eino Kaasalaisen johdolla esittivät
useita lauluja. Maatalousseurojen Kes-

Aaltonen.

Esko

Seudun laajaan esihistoriaan loi katsauksen tri Helmer Salmo. Musiikkiesitysten jälkeen toim.joht. Hannes

Prusi oli kiittänyt kaikkia juhlien jär-

kusliiton ansiomitalit jakoi rovasti
L.Hj. Svanberg Suomen Museoliiton
sihteerin maisteri Hulda Kontturin
avustamana viimeisille Hartolankos-

jestelyssä mukana olleita ja saaressa tilaisuus päättyi yhteisesti laulettuun Sa-

ken myllyissä olleille mylläreille: Mhtori Juvelalle, Frans Heleniukselle, Oskari ja Hugo Aspille sekä Frans Kauko-

huipentui

selle.

Väliajalla nautittiin korvike ja vir-

voitusjuomatarjoilusta, sekä tutustuttiin Juvelan pirtissä oleviin näyttelyihin muinaisesineistä ja koulunjohtaja
Erkki Suonpään valmistamiin myllyn
pienoismalleihin. Vanhemmat kyläläiset muistelivat nuoruutensa piirileikki-

kallioita, keltavuokkolehtoa ja pohtivat
kivivallin jäänteiden merkitystä.
Ohjelmaa

riitti

runsaasti. Tri Sakari

Pälsi oli tilaisuutta varten kirjoittanut

takuntalaisten lauluun torvisoittokunnan säestäessä.

Illalla Kaukolan Päivät

kirjoittaman Surullinen balladi Kaukolalle. Illallisvieraita oli viihdyttänyt
mv. Fr. Hannu esittämällä kansanmusiikkia viululla ja klarinetilla. Maittavan pitoaterian kerrottiin olleen KeskiSatakunnan Osuusliikkeen valmi stama.
Nykyisin Hämeenlinnassa asuva leh-

siikkiyhdistyksen soittokunnan esittäessä

nimimerkki "Tuuran" (Hannes Prusi)

Tyrvään Voima Oy:n rakennustyömaan
ravintolassa järjestettyihin päivällisiin,

jotka j atkuivat "myllypirttitunnelmissa", myllykaskuja kertoillen. Opettaja
Viola Nikkosen (o.s. Jaatinen) sanoitta-

ma Laulu Kaukolalle laulettiin ensi
kertaa. Välipaloina oli hengen ravintoa
runsain mitoin: mm. ins. Mikko
Nordqist selosti voima-aseman perustamisvaiheita, luvaten kylän kauneusarvojen säilyvän, seikatjotka olivat askarruttaneet monen mieltä. Talonpoikaiskulttuurisäätiön tervehdyksen toi
tri Esko Aaltonen, ehdottaen Kaukola

tori Taina Isosaari (o.s. Kallio) kertoi
muistelevansa tilaisuutta "suurella
lämmöllä ja rakkaudella". Juhlasta
nuoren koululaisen mieleen oli jäänyt
se, mitenkä rehtori Harald Hariola oli
esitellyt hänet Sakari Pälsille ja miten
hän vielä illallisillakin oli esittänyt Pälsin tuotantoa. Hän muistaa jännittäneensä ennen esitystä, mutta luokkato-

veri Raino Vehmas oli rohkaissut. "ettei kukaan kentällä olevista esitä paremmin". Iltajuhlan vieraista jäi erikoisesti mieleen hoikka silmälasipäinen
mies, tohtori ja kielentutkija Pertti Wirtaranta. Vielä hän kertoi juhlapäivän olleen erikoisen kauniin ja mieleenpainu-

vaksi muistoksi oli jäänyt mahtavien
koivujen katveeseen rakennettu ulkoilmanäyttämö paikalle tuotuine myllynrattaineen. Tilaisuudesta oli nähty paljon vaivaa ja ainoa pettymys oli, kun
maaherra Vilho Kyttä ei yhteensattuman vuoksi päässyt juhlapuhujaksi.
Moni isäntämies oli saapunut "Kaukolan Päiville" edempää katsomaan

tuttuja myllymaisemia, samalla jättämään hyvästejä mahtavalle kauniille
koskelle, joka nyt oli kokenut kahlitsijansa.

Surullinen balladi Kaukolalle
Heipa

Kaukola ja Tyrvää, täällä muistot vihannoi.
Eipä sivistyksen kehto täältä kaukana olla voi.
Kylän seppäin käissä rauta taipuili taitavain.
Oli elämisen ehto että myllyt kävi ain.

on myllyin kuulu kylä, jossa "kahna" jyviä söi.
Täällä mylläreinä miehet kylän parhaat isännöi.
Tänne matkain pitkäin vaiheet toi kuormat valtavat.
Tää11ä nisupullan aiheet järjestyi parhaimmat.

TaaUa Hartola on soinut mollissaan, duurissaan.
Myös Kaukola ja Tyrvää pauhailleet uomissaan.
Ei välikoski laannut, vaikka ääni oli matalaa.
Tukkipojat tunsi luissaan: hyi, hemmetti - katalaa.

Nyt

Vihollin"n

tänne usein ryöstöretken teki kai.
Kovan taiston tohinassa Hiukkasaari arvon sai.
Tämä kaunis, kuulu saari oli suojana seudun - tää.
Tuli ryöppy - huomas sen vaari - tuli lännestä, idenpää.

Attaa--.

Ta-an saaren suojaa etsi "väkipuolukset", naiset näin:
kiinni pantiin pirtin ukset kylissä lähempäin.
Kun täältä väki lähti, polut aloitti vaikeat,
niin uudet tehtiin suksetja pirtit valkeat.

Meillä

vierainamme täällä nyt istuvat myllärit.
He aikas poikia olleet, - ne eri - jyllärit.
Vuosisadasta toiseen sataan he siirsivät tavan tään,
jotta jauhot extra primaan on tehtävä vähintään.

Oti

Nyt

taisto tuima kylissä näissä vaan.

usko uuteen aikaan ja päivään parempaan
Mutta"ton
katkaisi surun siteet, ja pirtin palkit soi.
Jolloinkin ilonpiteet murheilta vallan sai.
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Taa

on myllyin soitto soinut viimeiset soinnut kai.
Ei kolkahtele enää niiden tuttu jytinä lain.
On Rantamylly poissa, on poissa Keskinen.
Myös selkämylly seisoo mykkänä poloinen.
surko suotta, ei viel oo Kaukolan Yö
täällä toisenmoinen soitto, koskissa toinen vyö.
Nyt on Tyrvään Voiman vuoro, tekeillä suuri työ.
Täällä laulaa uusi kuoro, jolle Frangen tahdin lyö.

alkaa laulun loppu, se myös on paikallaan.
Vaikkei ole tässä hoppu, lopetellaan aikoinaan.
Tämän balladin riimitti "Tuura" viime perjantaina kai.
Pohiatuuli antoi tekstin - etelästä nuotin sai.
"Tuura" = Hannes Prusi
Sastamalan Joulu 1997

Etsiessöni sopivaa aihetta kertotnukse lleni se lusin mui.ytiin me rkitseruiäni; ntm. kirkon ehtoollismalj oj e n t ra g e d ias ta, v är

i-

ikku-

noiden ketoamisesta, "Matti vainaan" korltien kätkiiihin .iääneistä
salai s truks islct j o nai sl ert ltiki s e stii
urakasla ta lv i s odan j äl ke en
Ai tt a I a hd e n rorTna s s a. P iicidt, in
kuitenkin edellisici paljon ennen
tapahluneeseen.

Olkoon täi
40-luvun lopulla matkareittini kulki
Vammalan kauppalan kautta ja jouduin puheisiin myös erään viisaan
vanhan naisen kanssa. Välittömästi

mieleeni palautui opettujani neuvo:
"Kuuntele vanhempiasi tielonsa on
usein arvokkaampaa kuin kulta!"
Siirsin lähtöäni illemmalle ja aloin

Pojat kantoivat. ansoja, kirveitä sekä
vaatetavaraa. Aidillä ei paljon kannettavaa ollut, jokunen kolikko, metallilautanen ja puusta veistetty pieni

Vapahtajaa kuvaava patsas, jonka

kuunnella naisen tarinaa ihmiskohta-

voimaan lasta odottava äiti uskoi! PaIavan talon tulenloimut ja aseiden kalinat olivat heitä saatelleet. Matkatessaan pelkäsivät seurattavan, kun tiesi-

loista.

vät lähtönsä huomatun.

-

Suuren Pohjan sodan, isonvihan

kamppailuja kävivät 1700-luvun alkupuoliskolla, jolloin venäläisten joukot vyöryivät Ruotsi-Suomen alueelle. Kuninkaan Kaarle XII ollessa
joukkoineen sotaretkillään; Puolassa,
Venäjällä, paossa Turkinmaalla sekä
hakemassa loppuaan Norjan tuntu-

reilla. Ylivoiman edessä ihmiset pakenivat asumuksistaan metsiin vihollisen ahdistellessa. Talot paloivat Kokemäenjoen rannoillakin ja viattomillekin kostivat. Tuota vesitietäkin vainolaiset etenivät aina Pohjanlahden
rantamille, tiesi nainen ja jatkoi.
- Vain kinttupolut johtivat taaltä
vesistön varrelta Sastamalan ja Pyhän
Olavin kirkoilta erämaita kohden. Ne
olivat syntyneet ihmisten elämäntarpeista, joihin olennaisena osana kuuluivat kirkoissa käynnit. Polkuja vain
jalan ja ratsain pääsi etenemään. Tällaista aikojen saatossa muodostunutta

-

Erään järven kohdalla alkoivatkin

kuulla tulosuunnastaan outoa puhetta
ja siirtyivät polulta sivummalle. Vainolaisia tulijat olivat ja laskeutuivat
mäeltä järvenrantaan. Yksi sotamiehistä viskasi miekkansa kauas järveen
sanoen selvällä suomen kielellä: Ol-

koon tämä Miekkajärvi. Piilossa oli-

jat kuulivat

nimenannon

ja näkivät

onnekseen takaa-a.jajien lähtevän takaisin kohden Rautavettä.
- Siinä perheen lepäillessä tuli äidin synnyttämisen aika. Toimitus ta-

pahtui paljaan taivaan alla mummon
auttaessa. Kuitenkin kävi niin ettei

elämänalku selvinnyt! Matkalaiset
laskivat lapsen mäenrinteessä olevaan pieneen painumaan. Äiri .1a
mummo laittoivat mukaan patsaan,
kolikkorahan ja lautasen. Taata ja pojat taittelivat puista pehmeän lehtipeiton pikkuisen päälle sekä kasasivat
kivistä kummun, joka jäi surullisesta

reittiä muinoin kulki viisi henkeä, jotka yrittivät selviytyä sen ajan vai-

tapauksesta muistuttamaan

keuksista.

laiset jatkoivat matkaa. Saapuivat pit-

- Mummo, taata ja.tytär - äiti, joka
odotti viimeisillään. Aidillä oli mukanaan kaksi nuorinta poikaa. Miehestään ja vanhemmasta pojasta ei tiennyt mitään, he olivat lähteneet virran

kän järven pohjoispäähän, vesiperäisen rantasuon laidalla olevaan mäentöllääseen. johon oli jo aijemmin rakennettu maja.
- Mahdollisesti joku pojista palasi
vihollisuuksien laannuttua kertomaan

yläjuoksulle asein valloittajia vastaan.

-

Mukanaan pakolaiset kuljettivat

kaikenlaista tarpeellista lavaraa.
Mummo talutti lammasta ja olkapus-

sissa oli suoloja. Taatalla tulukset,
keittovälineitä, puukkoja ja leipiä.
Sastamalan Joulu 1997

-

!

Aidin voimien palauduttua pako-

kyläläisille tapahtumista. Kävin monesti tyttösenä isovanhemmilta kuulemieni innoittamana etsimässä vauvan leposijaa, kertoja minulle ilmaisi.
Muistelimme naisen kanssa, miten
tuo Pohjan sota, sekä sitä edeltänyt

kova nälänhätä, vålhensivät yli puolel-

la Suomen väkilukua. Sota kesti 2l
vuotta ja päättyi Uudenkaupun-rin
rauhaan. Kaakkoisosa maastamme
joutui Venäjälle. Kuningaskunnan
suurvalta-asema mureni, vaikka pääosa Suomea jäikin Ruotsin miekan alle.

-

Sotaa seurannut aika pikkuvihoi-

neen pakoitti Kaarle XII seuraajat

ajattelemaan erikoisesti Suomen kohdalla maanomistusoloja, kruununtilojen jakamista ja laajamiltaisla isoaja-

koa,.iota alettiin toteuttaa 175-5. Toimenpiteet eivät kuitenkaan estäneet
maamme luisumista tsaarin vallan alle, joka tapahtui Suomen sodan jälkeen Haminassa allekirjoitetulla rauhansopimuksella I 809. tiesi nainen.

Päättelimme vielä paikan nimiäkin
syntyneen vihden aikoihin, aijemrnin

jo lappalaisten

kaudella nimitettyjen

rinnalle. Melko varmana kertda piti,
että nämä: - Miekka-, Poikkelus-,

Pääjlirvi, Hallunkaivo sekä monet

muut paikat on nimetty noina aikoina?

Tapaamisestamme runsas kyr.nmenen vuotta myöhemmin etsin itsekin
vauvan hautapaikkaa ja luulin löytlineeni sen'? Sitten 60-luvun alussa olivat tulleet tientekijät puskutraktoreineen tasoittaen mäenrinteen metsäau-

totien pohjaksi. Tapahtumista kertonut sanansaattajakin on jo kauan sitten poistunut keskuudestamme, kuitenkin tarinansa eläköön kirjoitettuna
huomionosoituksena hänelle ja myös
jokaiselle vihojen vuosisadoilla krirsimään joutuneelle!
Selvällä Suomen kielellä: Olkoon
tämä Miekkajärvi.
Kuva: Oiva Virtanen.
Tuota vesitietäkin vainolaiset etenivät aina Pohjanlahden rantamille, tiesi nainen.
Kuva

ja teksti: Oiva

Virtanen

Trulcton
Suomi säilyi pitkään nraatalousmaana. Suomessa maatalousväestön
osuus on jatkuvasti poikkeuksellisen
suuri Euroopassa. Luonteenomaista
on ollut pieni tilakoko ja rnaatalouden hidas koneistuminen. Vetovoimana siiilyi hevonen pitkään toisen
maailmansodan jälkeen. Traktoreiden määrä ylitti hevosten määrän
vasta I 960-luvun jälkipuoliskolla.
Maatalouskoneiden teollisen valmistuksen perinne maassamme on
pitkli. Useat konepajat tuollivat auroja ja muita työkaluja Venäjän markkinoille jo viime vuosisadalla. Tunnetuimmat nimet olivat Fiskars ja Porin
Konepaja Oy. Suomalaista traktorituotantoa kokeiltiin 1920-luvulla.
Nykyisin kotimainen traktori on yli-

museo
lcertooooo
taan Hämeen läänin vanhimmaksi.
Rautapyörätraktoreita on kymmenen.
Kokoelma laajenee vuosikymmenten
mukana. Traktoreiden yleistymiskau-

delle 195O-luvulla oli tyypillistä lajiki{avuus. Myös maahantuojia oli
paljon. Kotajärven kokoelmassa on
näytteitä varsin laajasti tästä kirjosta.

alkoi ensimmäisen maailmansodan
aikana. Silloin Fordin kehittämä
Fordson-traktori vakiinnutti kevyen
traktorityypin. Suomessa traktoreiden yleistyminen oli hidasta; vuonna
1920 niirä oli 141 kappaletta, vuonna
1930 oli 1924 traktoria, vuonna 1940
noin 6000.ja vuonna 1950 17 ll8.
Sen jälkeen alkoi nopea kasvu, joka
on pysähtynyt vasta viime vuosina
noin 300 000 traktorin tasolle.
Seppo Kotajärven traktorikokoelma on erittäin suuri, siihen kuuluu
yhteensä I 34 traktoria. Se lienee
Suomen laajin, erityisesti koska siihen kuuluu mittava työkone- ja kalu-

kokoelma. Traktorikokoelma alkaa

920-luvun rautapyörätraktoreista.
Vanhinta, Deering vm. 1924, sanoI
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kokoelrr-rassil

on 40 kappaletta.

vanhimmat 1920-luvulta.
Kokoelman esineistöstä suurin osa
on, kuten museokokoelrnan ideaan
kuuluu, alkuperiiisessai kunnossa.
Pääsääntöisesti esineistön kunto on
kohtuullinen. Ne on varastoitu alkuperäistä täyttöään vastaavissa olosuhteissa. Tekniset laitteet. joisslr orr
monia erilaisia aineita; metalleja,
muoveja ja orgaanisia materiaaleja,

tuhoutuvat kuitenkin hitaasti mutta

varmasti, mikäli llinpö- ja kosteusoloja ei voida vakauttaa. Osa
traktoreista on kunnostettu täysin
taavaksi". Se mahdollistaa yleisöii
kiinnostavat esittelyqot.

Seppo Kotajiirven kokoelma

cln

tiettävästi Suomen suurin maatalouskonekokoelma. Pieniä kokoelmia ja
näyttelyitä on runsaasti, isoja kokoelmia ehkä yksi tai kaksi, eiviitkri ne
ole yleisön nlihtåivissii. Traktori- ja
maatalouskoneharrastaj at ovat pohtineel jiirjestäytymistii. ntutta t()istlli-

meen.

konaan kadonneet Suomesta.
Traktorin yleistyminen maailmassa

ta

käyttökuntoisiksi, "alkuperäistä vas-

voimainen rnarkkinajohtaja kotimaassa ja yksi kuudesta suurimmasta
länsimaisesta valmistajasta koko
maailmassa. Suomalainen traktori
jatkaa myös ruolsalaista. jo vuonna
I 9 l -l alkanutta traktorituolannon perinnettä, kun tuotanto siirtyi SuoSuomeen ensimmäiset traktorit,
"peltoveturit tai moottoriaurat" tulivat 1900-luvun ensimmäisellä kymmenellä. Jo niitä ennen oli kokeiltu
höyrykoneita, myös höyrykyntölaitosta. Nämä varhaisimmat moottoroidut maatalouskoneet lienevät ko-

leikkuupuin'ruria. Maataloudessa aikoinaan hyvin yleisili tnaarnoottorei-

seksi vanhojen maatalouskoneider.t
Kokoelma edustaa, kuten rnuseokokoelman pitääkin, traktorimerkkien
ja -tyyppien valtavirtaa. Kokoelmassa on myös esimerkkejä hauvinaisista

Suomeen tuoduista merkeistä ja malleista.

Traktori kehinyi I 930-luvulla rnaailmassa ja Suomessa toisen maailmansodan jälkeen pelkästä vetokoneesta maatalouden yleistyökoneeksi. Useissa kokoelman traktoreissa on
niiden alkuperäisiä tai niihin muuten
soveltuvia työkaluja. Eräs erikoisuus
on suomalaiselle maanrakennukselle

hyvin tyypillisen traktorikaivurin

prototyyppi. Kokoelmaan kuuluu
maatalouskoneita ja -työkaluja kaikkiaan 268 kappaletta, joista I I puimuria. Puimurituotannossa Suomessa on perinnettä vuodesta 1859, jol-

loin Fiskars rakensi ensimmäisen
puimurinsa. Kokoelman puimurit
ovat luonnollisesti huomattavasti
nuorempia. Maatalouskoneista useat
ovat hevoskäyttöisiä. Lisäksi on I 6

harrastusyhteisöii ei ole. Varsinaisia

maatalouskonemuseoita Suomessa
ei tiettävästi ole.

Seppo Kotajärven kokoelr.na on
edustava pitkittiiisleikkaus sLror.na-

laisen maataloudert korteisturnisen
kaudelta. Traktorin yleistymis.rlalta
l9-50-luvulta se laajenee lähes tiiydelliseksi poikkileikkaukseksi markkinoilla esiintyneistii koneista. Kokoelmassa ovat edustettuirra suorttalaiset tuotteet, poikkeuksena tiiydellisyydestä äiirirnmäisen harvinainer.r
Vaasa-traktori (valmistettu I I kpl) ja
Kullervo I 920-luvulta. Ulkonaalaisten merkkien valtavirta on edustettuna useina malleina. Siihen liittyy laa.ja esineistö traktoreihin ja maatalouteen kuuluvaa työvälineistöä. Koko-

elma on kerätty tavoitteellisesti ja
määrätietoisesti. Se antaa kuvan
Suomen itsenäisyyden ajan sosiaali-

sen murroksen eräästä keskeisimmästä osatekijästä, maatalouden työ-

menetelmien muullumisesta.

Metrtti Pilt:.
Sastamalan.loulu 1997

Kurlcun

ju Heinoon lottutAöstu

Karkussa oli jo ennen lottayhdistyksen perustamista yhteiskunnalli-

sesti valveutuneita, rnaanpuolustusaatteen innoittamia naisia kuten
tohtorinlouva Aina Meurman ja luomarinrouva Luise Kyander. Vuonna
l9 l4 Meurmanit järjestivåit naisille
saniteetti- eli låilikintäkursseja. Seuraavana vuonna alkoi Karkun Palvialassa ompeluseura toimia sudelus-

kunnan avustarniseksi.

Samana
vuonna myös Heinoossa pidettiin so-

tilasompeluseuraa. Närnä molemmat
ensimmäisiii. Kun suojeluskunta perlrstettiin Karkkuun 1917, tukivat naiset

olivat aivan Satakunnan

alusta alkaen sitä. Sudeluskunnan
paikallispärillikkö Lauri Vira on kertonut muistelmissaan naisten lahjoittaneen l9l9 oman lipun suojeluskunnalle ja että naisten harjoittama tuke-

mistyö johti oman lottayhdistyksen

alkamiseen.

Rinlttntttrttriset istuttuttlossu kukkiu sotlurt

u.jurt

ttuistert rnuistotnerkille.

Vuosina 1919-20 syntyi Satakunnan useissa pitäjissä lottayhdistyksiä.

ja sillä oli johtokunta, joka oli

Karkun Lotta Svärd -paikallisosasto

tona

perustettiin 20.2. 1920. Se liittyi yhdessä muitten kuntien lottayhdistysten kanssa Satakunnan piiriin ja samalla valtakunnalliseen lottaverkos-

samalla paikallisosaston johtokunta.
Sen toiminta oli vireätii puheenjohtaja Luise Kyanderin johdolla. Toiset
kyliiosastot, Kutala, Kärppälä ja Heinoo, eivät oikein lähteneet alkuun,

toon 1922. Koko maan yhteisen järjestön nimi oli Lotta Svärd -järjestö.
Ensimmäisenä vuonna kirjattiin 46
jäsentä järjestöön, jossa oli aluksi
vaikeuksia toirninnan käynnistämisessä. Karkun paikallisosasto jakaan-

tui siten, että Palvitrlan

kylaiosasto

toimi samalla Karkun paikallisosas-

ennen kuin niihin tuli jäsenili. Aluksi
kyläosastoissa pidettiin ompeluseuroja ja tehtiin k2'isiröitai. Jo 1923 käy-

tiin Helsingissä lottamarkkinoilla,

joilla rnyytiin klisintehtyjä nukkeja,
karhuja, jäniksiä, liinoja ym. Jokaisessa kyläosastossa oli oma johto-
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kirantuivut

jo

kylliosastoissa .jirrlstoi-

hin. Liittyessäiin sai jokainen valita,
mihinkii halusi kuulua. Aluksi oli 4
jaostoa: lliäkintii-, r'r.ruonitus-, keriiysja kansliajaostot sekii varusjaosto.
Mytihernrnin tuli sodan talpeisiin
vielli viesti-ilrnuvulvorrta- yrrr. .iirostoja. Lotat koulutettiin erikoistehtiiviin jaostojen puitteissa. Kuitenkin
rnoni joutui kornennuksella sodassa
ihan erilaisiin tehtiiviin kuin oli saa-

*l ff'"^
'?*

$1$rr

kunta ja orna toirninta, mutta oli paljon yhteiståikin tehtaiviiai koko paikallisosastossa. Sitåi oli esimerkiksi Karkun Suojeluskunnan hyviiksi tehty
työ. Aina vuoronsa mukaan jokaisesta kyläosastosta liihetettiin lottaryhmei rnuonitukseen ja ravintolaan Karkun Seurutalolle. Tehtiin vulusteitlr
suojeluskurrnulle ju pantiin Ioirneerr
yhteisiai keriiyksiä eri tarkoituksiin.
Paikallisosasto lähetti uryös lotat
kursseille ja lottapåiiville. Lotat .ja-

---*"1':

nut opin.

Jiisenmiiärii alkoi kasvaa 20-luvr,rn
loppLrpuolella, ja 1933 oli Karkr"rssa
90 toirnivaa lottaa, kannattavia oli l-5
ja vastaperustetLlssa tyttöosastossa
2 l. Toiminta elpyi kykiosastoissakin
viihitellen. Varo.ja koetettiin kartr"rttaa
rnonilla keirroiIla. Juhlia jåirjestettiin
yhdessii suojeluskunnan kanssa .ja
erikseen, pidettiin ravintolaa.ja kanttiinia. Arpoju ja lehtiii yrn rnyytiin jir

Tcrltsinvetoort liihtlössii Sorjolla 191 l.
So,slttntalan Joulu I 997

järjestettiin myyjäisiä. Karkun Seuratalo toimi suojeluskunnan harjoitus- ja kokouspaikkana. Siellii myös
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monet lottien tilaisuudet pidettiin.
Niinpä lotat ostivat myös talon osakkeita ornistukseensa. Saaduilla varoilla hankittiin eri jaostoille tarpeellista
materiaalia, lääkintäjaostolle huopia,
lakanoita ja sairaalatarvikkeita, muo-

nitusjaostolle erilaista keittämis- ja
tarjoilukalustoa ja kenttäkeittiö nimeltään "Teijon Lotta" sekä varusjaosto sai kangasta, erilaisia ornpelutar-

vikkeita jne.
Vuosina 1939-40 Karkun paikallisosaston jäsenmäiirä kohosi huomattavasti. Oli alkanut sota ja mukaan tuli
nuoria, auttarnishaluisia naisia ia siirtolottia. Haluttiin olla mukana lottaty(issi. Jiiseniii oli solavuosilta nrlitt
260, joista kannattavia 60 ja toimivia

200. Silloin avuslettiin mtlniu tat'peessa olevia kuten invalideja, siirtolaisia ja sodan johdosta vaikeuksiin
joutuneita. Sotaarr llihteviä, koottavia
joukko-osastoja rr.ruonitettiin. Lotat
järjesti vlit sar.rkarihautaj aisia j a hoitivat sankarihaudat. Karkussa leivottiin
rnyös monessa talossa sotaleipäei. Lotat jär'jestivät senkir.r työn. vaikka lei-

pojat eiviit aina olleetkaan lottia. Katri Petterssor.r o.s. Seikku kertoo tnuistelmassaan: "Muutin 44 vuoden ikäi-

- Olin lottatehtävissä
sekli talvi- että jatkosodan aikana.
Toimin Karkussa varamuonituspäällikkönä nolempien sotien aikana.
Muonituspäällikön tehtäviai hoiteli
senä Ruotsiin.

rouva Noren. Karkun emäntäkoulun
johtaja Sirkku Nykänen oli Karkurt
54

lottaosaston puheenjohtaja. Veljeni
Eero Seikku kaatui 12.2. 1940 Kuolemajärvellä. Minä olin talossa isäntänä ja emäntänä, etten voinut laihteti

rintamatehtäviin. Kotonani Karkun
Seikulla leivottiin talvisodan aikana
noin 4000 kiloa jauhoja näkkileiviksi.
Useimrnissa muissakin Karkun taloissa leivottiin leipää armeijaa varten. Kuivauksen jälkeen leivät pakattiin laatikoihin, kun oli saatu käsketty
laatikkornäärä valmiiksi. kiersin autolla talosta taloon ja kuittasin vastaanottamani leipälaatikot. Vein ne
Vammalan Asevarikolle, jonne luovutin leipäerän. Varikko puolestaan toimitti leipälaatikot eteenpiiin. - Jatkosodan aikana tointin Karkussa leivon-

tapäällikkönä. Meillä ei eniiii voitu
leipoa, kun pelättiin, ettei uuni kestäisi. Leivoin Mäkisen leipornossa. Mi-

nulla oli rr-ryös apulaisia. Kiivin viikoittain tarkastarrassa muissa leivontataloissa Kiirppåil liä rnyöten."
Terlvisodan tapahturniin kuului Diakonissasairaalan siirto emäntå'lkoulun

tiloihin. Sieltä karkkulaisetkin saivat
sairaalapalveluita. Lumipukuja tehtiin emäntåikoululla olevassa ompelilnossil. Evakkolotat saivat So{asta
kodin, jonka Aina Meurman lahjoitti
kodittomien evakkolottain sijoituspaikaksi. Myöhemmin lottien keskus-

johtokunta osti sen koulutuspaikaksi.
Sorjan lottaopistossa järjestettiin
useita lottien kursseja vuodesta 194 I
alkaen. Mm. viesti-, puhelin-, radio-

sähkilttäj ä-,

i

I

rnaval vor.rta-. tt.ttton

i

tLt

s-

ja huoltokoulutusta annettiin

Sorjan
tiloissa. Karkun muissakin kouluissa
oli pääasiassa viesti- ja pr"rhelinosastoja. Heinoon Lottalaan ja viereisclle
kansakoulul le oli siioitettuna pul.relinpataljoonan I komppania. Siellii kou-

lutettiin alokkaita ja reselvilliisiii
viestintätehtäviin. Siellä oli rry(is
ryhmänjohtatakoulutusta. Myös piiiimaja 2 toimi jonkin aikaa emiintiikou-

lun tiloissa.
Karkun paikallisosastosta liihti Iot-

tia komennustehtiiviin kauas ulkopuolellekin sotasairaalitihin, esikuntiin, muonitustehtaiviilt ynt. sekii r"rseita lottia oli rintamakol.nennuksella sotatoimialueella. Esinerkkinii mainittakoon, että yhdestä talOsta saattili ()lla 7 lottaa salrasta perheest;i nlukalla
lottatyitssii. Harsr"rlta aiiti ja erlliintii
Tilda Saaristo toir.t.ti useita vuttsia

muonituspiiiillikkönä .ia tytirt Hellin.
Hehri, Aino, Iria, Lea ja Kerttu ttlivat
lottia. Lea ja Kerttu olivat myös rintamanaisia. Karkun paikallisosasto.iouisiinrt'raalle.

tui antamaan lottauhrit

Salokut.tnan sankarihaudassa ovat
saalleet viirneisen leposi.ian t'inllttttittehtävissä rnenehtyneet lotat TLrulikki
Ailio ja Lempi Virtanen.
Lottien ohjelmassa oli paljon ntr"rutakin kuin vain kova työ. Oltiin nlu-

kana monissa harrastuksissa. Suori-

teniin hiihto- ja kävelynerkkejli. urheiltiin ja kilpailtiin. Talvella oli plosenttihiihto ia kesällä prosenttikiively.
Susttrrtrulurt Joulu I 997

Juhlia ja ohjelmia järjestettäessä olivat tarpeen laulajat, soittajat, puhujat
ja lausujat.
Mitä sitten oli niin sanottu lottahen-

ki? Se oli paljolti lottien kultaisten sanojen noudattamista, ystävyyttä, toisten auttamista, rehtiyttä ja reippautta.
Lottahenki oli tunnontarkkaa tehtävän suorittamista. Se oli lupauksen
pitämistä ja isänmaan rakkautta. Sen
hengen mukaan lotta koetti toimia.
Edellä sanottu koskee Karkun lottien toimintaa. Aivan erikoinen kyläosasto oli kuitenkin Heinoossa. Sitkeästi he pitivät kiinni omasta konnustaan ja halusivat oman kokoontumispaikan sinne.

Aluksi osastossa oli vain kymmenkuntajäsentä, mutta heti oli mielessä
oma talo jo 192O-luvulla. Ensimmäisen puheenjohtajan Fanny Rekolan
johdolla alettiin kerätä varoja siihen.
Vuonna 1927 osastoon liittyi nuoria
lottia ja jäsenmäärä kohosi noin kolmeenkymmeneen, jonka seutuvilla se
myöhemminkin oli. Vuosina 1928-30
toimi puheenjohtajana Ella Selander
ja sitten Saima Vira. Edelleen suunniteltiin taloa, mutta varoja ei kenelläkään siihen ollut. Lotat kutsuivat sitten isäntäväkeä koolle Ala-Ellilän saliin asiaa pohtimaan. Päätettiin panna
toimeen keräys rahan ja rakennusaineiden kokoamiseksi, muttei se syntyneen pula-ajan vuoksi onnistunut.
Vuosina 1930-3 I pideniin arpajaiset,

joista saatiin melkoiset tulot. Järjestettiin myös iltamia ja myyjäisiä.
Maanviljelijä K. Pakanen ilmoitti ha-

luavansa myydä alakansakouluksi ra-

kennuttamansa talon, kun alakoulu
siirrettiin samaan yläkansakoulun
kanssa. Lotat pyysivät miehistä apua
talonkauppaan, ja niin toimikunta (K.
Rekola, K. Jaakkola, P. Ellilä, E. Pälä,

L. Vira) tarkastivat talon ja tekivät

kaupan hintaan 23 000 mk. Ostajat
saivat talon heti23. 10. l93l haltuunsa. Heinoon kyläosaston johtokuntana olivat tällöin puheenjohtaja Saima
Wira, sihteeri ja rahastonhoitaja Anna
Pälä, varastonhoitaja Anna Rae, muonituspäällikkö Elsa Jaakkola, keräyspäällikkö Fanny Rekola ja lääkintäpäällikkö Martta Lenni-Taattola. Talon tontti erotettiin ja sille annettiin

nimeksi Lottala. Päätettiin rakentaa
siihen lisää. Sama miesten toimikunta

oli koko ajan apuna. Rakennusmestari A. Laurila teki piirustukset ja työselitykset ilmaiseksi. Järjestettiin useita
talkoita. Mm. perustustöihin tarvittava sora ja kivet ajettiin talkoilla. Pidettiin hirsitalkoot ja tarvittava puutavara saatiin edullisesti. Rakennus saa-

tiin valmiiksi niin, ertä 7 . I. 1934 voitiin pitää tupaantuliaiset. Heinoon kySastamalan Joulu 1997

lä oli innolla mukana hankkeessa.
Lottien ei rakennusvaiheessa tarvinnut paljon muuta tehdä kuin tarjoilla
ruokaa ja kahvia talkooväelle. Toimikunta hoiti muun. Talon hinnaksi rahassa arvioituna tuli 72 5OO mk. Saima Vira oli puheenjohtaja vuoteen
1937, josta alkaen Tekla Ollila, myöhemmin Luonsi, jatkoi, ja hänen aikanaan järjestettiin talossa mm. juhlapäivälliset rintamamiehille Karkun
vapauttamisen 20-vuotisjuhlan kunniaksi. Siellä pideniin paljon muitakin juhlia ja tilaisuuksia. Sota-aikana
Lottalassa oli armeijan osastoja. Taloa myös vuokrattiin eri tarkoituksiin.
Heinoon kyläosaston puheenjohtaja
Tekla Luonsi la sihteeri Bertta Lammi

päättivät viimeisen toimintakertomuksen näin (14. l. 1944): "Kun

vuoden vaihteessa luomme katsauksen edesmenneeseen sotavuoteen,
emme voi kuin kiittää Jumalaa, että

olemme näinkin hyvin selviytyneet
tänä vaikeana aikana. Alkanutta vuotta ajattelemme turvallisin mielin huo-

kaillen sydämessämme: "Oi Herra

siunaa Suomen kansa. Suo sille runsas armosi. Se kaikis, että vaiheissansa Sun oma kansas olisi"." Ei kulunut
kuin muutama kuukausi, kun sota

loppui ja suojeluskunta lakkautettiin
7. ll. ja Lotta Svärd -yhdistys 23. ll.

oli sen saanut aikaan. Lottien järkytys oli melkoinen. Yhdistykset olivat tehneet
työtä isänmaan hyväksi 24 vuotta.
Nyt jouduttiin luopumaan kaikesta.
1944. Valvontakomissio

Paljon oli uhrattu ja saatu aikaan.
Harmaa puku, joka yhdisti samaksi
lottajoukoksi, riisuniin. Yhteiset hel
ket ja lottatyö olivat vain kalliita
muistoja.

Lottayhdistysten lakkauttaminen
aiheutti lukuisia omaisuuden siirtoja.
Niinpä Heinoon Lottala joutui luovutettavaksi Karkun Säästöpankille. Ehtona oli sen käyttäminen kulmakunnan hyväksi Lottien perinteitä noudattavien seurojen käyttöön. Näitä
ovat sitten olleet Heinoon maatalousnaiset ja Nuorisoseura, joiden hallussa entinen Lottala nyt on.
Heinoon lotat ansaitsevat suuren
kiitoksen yritteliäisyydestä ja tarmosta talohankkeissaan. Kolmisenkymmenell.ä lotalta se oli huippusuoritus.
Mutta asialla oli koko kylä ja erikoisesti sen miehet. Talo on säilynyt seudun seurojen hallussa ja varmaan sitä

ja käytetään lottien toivomalla tavalla. Onhan Yhteistalo nyt entistä miellyttävämpi
korjauksen jälkeen. Onnea ja hyvää
edelleen hoidetaan

menestystä vain tulevaan toimintaan

!

Katri Tupamciki

Tuhystelin
tuiauhulle
Tähtitaivaalle tähysin,
ilman kantta ihmettelin,
liekö kirvonnut kipinät
iskennästä Ilmarisen,

-

taivaankannen taonnasta
viikatteeksi Väinämöisen,
taidonnäytteeksi takojan?

Mitä muuta mietiskelin?
Saisinpa sateena sieltä
maisen pienen mannaseni.
syömisen sydämen alle, kuusla leivän kullalleni,
auringosta asuntonsa. kyll' ois' lämmintä lähellä,
varjoisampaa vastapuolla.
Vaan mitä mokoma mietin,
kuta kurja kurkoittelen. maassa on maja matosen,

mönkiäisen möyhennellä,
maasta jyrsiä jyväset,
idut itse istuttamat,
olla tyystin tyytyväinen,
.loskus itkeä ilosta,
luoda lapsille latua,
kunnes kuolla kupsahtaisi.
- Kuu on kalmaa kalpeampi.
armahampi aurinkoinen,
vaan on mierolla molemmat,
kulkureita kumpai nenkin
Luojan suurella salolla,
avaruuden aukiolla.
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Mikii kLritenkin parastu. lchti olctke ltoi allekiljoittaneellc toiniitta- tli sillli olisi nrenestynriscn nlrhdollitiiu suuren yleisiin kcskuuclessa ylllitlucensa .joulLrlchtcii hyvlillli nreues- suus rnyiis Vatluralassa.
Kiisittclimnre asian pikaisesti klLr- tiivlin nryönteisesti vastaan. Nyt kLrrt
tyksellii yli 20 vuottu.
Tr-ron keskustelurtrrne poh.jalta sai bir.ume hallituksessit.ia kuLrkaLrsiko- tiinrii kynrnrcucs nLllncr'o ort uiiltuyt
alkunsa idea. ettai Vanrnralassakin kouksessa. Asialle naiytettiin vihreliii piiiviinvakrn. voin toclcla. cttli Sastavoitaisiin toteuttaa vastaavanlaineu valoa.ia otettiin taloLrdellisestikin uralan Joulu on sairvLlttanut onran
aktiviteeti. Paikkakr,rnnalla ei ollut nrelkittiivii riski. Perr"rstettiin lehti- kaivatun paikkansa luki.iakurttansa
toinrikunta,.jonka vetiijiiksi lupautLri keskuuclessa.
vastiiavaa.julkaisua. Plilitteliutnte. et-
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Oppilaat kertouat

Mitu

Suo men itsenuis4 A s

minulle merlcitsee
Ei:å:j;uir#k,"*

malaisella on .jokin asia Suomesta,
joka on niin rakas ja tärkeä, että se
symboloi koko itsenäistä maatamme.
Kukapa ei tuntisi jotakin sydämessälin siniristilipun liehuessa vasten si-

nistä taivasta ja Maamme-laulun kajahtaessa korkeuksiin.

Itsenäisyys, kaikessa ihanuudesollut viime aikoina
enemmän erottava kuin yhdistävä
asia. EU:n myötä itsenäisyyskäsitys
saan, on kuitenkin

on muuttunut. Toiset meistä katsovat
Suomen säilyttäneen itsenäisyytensä
ja toiset katsovat sen hävinneen. Näin

Suomen täyttäessä pyöreitä vuosia,
on meidän hyvä miettiä, mitä itsenäisyys meille todella merkitsee. Onko
se vain sana,.jonka tiedämme kuulostavan arvokkaalta? Vai onko se jotain
tärkeämpää? Onko se jotain aivan arkipäiväistä, mikä vaikuttaa meidän
elämäämme tavallu, jota emme itse

kapealle viirikkiiiden lehtien pririllystämälle hiekkatielle.
Hevoseni kiiruhtaa reippuurnpuun
käyntiin. Kun liihdemme raviirr, Annallani on korvat terhakkaasti hörössä. Se merkitsee viestiii minulle: haluan laukata eteenpäin reippaasti.
Hetken piiästii annan vähän ohjia ja
puristan pohkeita kylkiin. Sar.nantien
tammani ponnahtaa pyiireään lauk-

muistaa Suomen itsenäisyyden puolesta taistelleet ihmiset vielä silloinkin kun heitä ei enää ole.
Kaiken tämän lisäksi itsenäisyys
on myös hyvin arkinen asia. Ihmisen
perusluonteeseenhan kuuluu voimakas tarve kuulua johonkin suurempaan ryhmään. Suomalaisesta ihmisestä on vallallaan tietynlainen käsi-

kaan. Tunnen itseni vapaammerksi
kuin koskaan. Huornaan Annankin

laudalla. Se sukupolvi, joka taisteli
meille itsenäisyyden, on käymässä
yhä harvemmaksi. Parinkymmenen
vuoden kuluttua viimeinenkin heistä
nukkuu pois. Onkin erittäin tärkeää

minulle

merkitsee?

Mielestäni itsenäisyys merkitsee
ennen kaikkea tietysti käytännön
asioita. Oma raha on mielestäni tärkeä itsenäisyyden merkki, mutta tärkein on tietysti päätäntävallan pysyminen Suomen rajojen sisäpuolella.
Jos maamme asiat päätetään jossakin

muualla, voi maatamme kutsua itsenäisen valtion sijasta maakunnaksi.
Tällaisessa tapauksessa voimme ainakin varmistua siitä, että Suomea ei
pystyttäisi tekemään tunnetuksi maailmalla, vaan maamme sekoitettaisiin
Ruotsiin tai Tanskaan, ovathan nämä
kaikki kaukaisia maita, jossain poh-

säys. Katson ympärilleni. Näen edessäni kaksi peuraa, jotka ovat luultavasti nuoria ja arvaamattomia. Mietin

mirä tehdä. Päärän jäädä paikalleni,
jotta en iirsyttäisi peuroja. Hevoseni
haluaisi lähteä nopeata kiitolaukkaa

jektiiveja, jotka yleensä yhdistetään
suomalaiseen. Onko tällaista tyypillistä suomalaista sitten olemassa-

kotia kohti.
Peuroja ihaillessani huomaan vanhan talon rauniot. Mietin, miksi asuk-

kaan? Sitä en tiedä, mutta myönnet-

kaat ovat joutuneet iättämiiän sen.
Kuulemma sota on tuhonnut talon ja

tyypitykset lisäävät suomalaisten yhteenkuuluvuutta, positiivisessa tai
negatiivisessa mielessä. Mutta jokaisessa asiassahan

on sekä hyvät että

huonot puolet. Sen takia myös suomalaisten yhteishengen ja kansallistunteen pitää pysyä hyvissä rajoissa.

Esimerkit näiden asioiden ylilyönneistähän ovat hyvin ikäviä. Rasismi
on ikävä asia. joka kertoo itsetunnon
kasvamisesta omahyväisyydeksi,
asiaksi, joka on saanut maailmassa
aikaan paljon pahaa.
Itsenäinen Suomi on kuitenkin niin
tärkeä asia, että on hyvin toivoltavaa.

että arvostus kasvaisi, jotta tulevaisuudessa tehtävät poliittiset ratkaisut

joisessa.

eivät enää vaarantaisi sitä mikä ker-

Itsenäisyys merkitsee käytännön
asioiden lisäksi mielestäni myös jotain, mikä vaikuttaa suomalaisen ihmisen minäkuvaan ja itsetuntoon. Itsenäisessä maassa elää itsenäisiä ihmisiä. Tietämättämme me vertaamme itseämme johonkin suurempaan.
Itsenäinen, omista asioistaan päättävä kansakunta on oivallinen ja turvallinen paikka elää. Se antaa ihmiselle tietyn perusturvallisuuden, sekä
luottamuksen yhteiskuntaan. Valitet-

ran saavutettiin.
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nauttivan saadessaan laukata vapaana
kuin tuuli.
Yllänäen tulee täydellinen äkkipy-

tys. Pidättyväinen, ujo, hiljainen ja
ehkä myös yksinkertainen ovat ad-

tävä kai kuitenkin on, että tällaiset

ehkä edes huomaa?

Mitä itsenäisyys sitten

tavaa onkin, että niin moni nuori tai
vanha suomalainen pitää itsenäisyyttämme itsestäänselvyytenä. He eiviit
tiedä tai osaa kuvitella millaista on
asua maassa, jossa kaikki on vaaka-

Merja Uusi-Laurila

n syksy, minä ja

tammani

vaellamme värikkäässä metsässä. Lehdet varisevat he-

voseni kavioiden alle pehmeälle
metsäpolulle. Tulemme metsän läpi

siinä asuneet ihmiset. Ajattelen, kuinka onnellinen saan olla. Olen vapaa,
vapaassa maassa. Kuinka paljon
ovatkaan joutuneet tuosta talosta pakoon lähteneet ihmiset kärsimiiän.
Millaista onkaan ollut eläinten elämä. Hevoset ovat joutuneet sotaan
vetämään ihmisiä ja aseita. Vapaat
metsän eläimetkään eivät ole olleet
vapaita, vaan pelänneet, koska tulee
jotain, mikä tappaa. Olen tyytyväinen
vapaudesta ja huomaan peurojenkin
olevan onnellisia, kun ne pinkaisevat
vauhtiin kohti metsänreunaa.
Lähdemme hiljakseen kävelemään
tallille päin. Ajatukseni ovat vieläkin
sodassa, jossa isoisänikin on ollut .ja
selvinnyt hengissä. Kaikilla ei ollut
niin hyvä onni kuin isoisälläni. Tämän huomaan katsoessani hautausmaan sankarihautojen määrää. Ajattelen, ettenkö minäkin voisi joskus
antaa vähän rahaa sotainvalidien hyväksi. Kuinka helppo on sanoa oven
takana oleville kerääjille, ettei kotona
satu juuri nyt olemaan yhtään rahaa
tai jättää ovi kokonaan aukaisematta.
Kerran eräs armeijassa alokkaana ollut tuttava kertoi, että oli ollut hienoa
olla keräämässä rahaa sotainvalideil-
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le, koska eihän ikinä tiedä, milloin itse on samanlaisessa tilanteessa. Jätin

mielipiteen omaan arvoonsa, mutta
kun asiaa nyt mietin, niin olihan se
järkevästi ajateltu. Oppisinkohan minäkin ajattelemaan yhtä paljon muita
kuin itseäni. Kuitenkaan tuntematta
itseäni marttyyriksi.
Tulemme kovan ja karun soratien

laitaan. Ojissa on karkkipapereita,
tyhjiä tupakka-askeja ja kaikennäköistä muuta roskaa. Ajatukseni sodasta katkeaa samalla, kun rekka sujahtaa ohitsemme kovaa vauhtia. Hän
ei jäänyt katsomaan taaksensa, miten
elävä luontokappale suhtautui. Hän
ei ajatellut muita. En voi syyttää hän-

tä siitä, enhän minäkään ole tullut
ajatelleeksi ennen tätä maastolenkkiä
sotaan joutuneita, Suomen itsenäisyyden ja vapautemme puolesta tais-

telleita miehiä ja naisia.
Sari Lepistö

198

-luvun

alussa

minä sain syn-

tyä rauhalliseen,
itsenäiseen Suomeen. Itsenäisyys oli

jo alkanut tuntua itsestäänselvyydeltä, kaikki sujui hyvin, Suomi määräsi ihan itse asioistaan, eikä kukaan
sitä enää ihmetellyt. Olen kasvanut
siinä polvessa, jolle itsenäisyys ei

tunnu merkitsevän paljon. Se vain
on itsestäänselvyys.

Nyt kuitenkin olen ottanut asioisl.a
selvää. Kiitos siitä kuuluu paitsi

koulun historiantunneille,

ennen

kaikkea valveutuneille isovanhem-

milleni. Heidän ja muutaman muun

vanhemman ihrnisen tarinat ovat olleet rnerkittävästi muokkaamassa
mielipidettäni itsenäisyydestä.

Tämä on tarina 1940-luvulta, jatkosodasta, kun Suomi oli jo kauan
ollut itsenäisenä, mutta oli jälleen
vaarassa menettää itsenäisyytensä.

Talvisota oli ohi, mutta monta ongehnaa ratkaistavana. Menetetyiltä
alueilta piti asuttaa 420 000 henkeä
siirtoväkeä, siiiinnöstelyä tiukennettiin ja ulkomaan kauppa vaikeutui
entisestäåin. Rauhansopintuksen ehtojen täyttäminen tuotti vaikeuksia.
Elämä Suomessa oli hankaloitunut
huomattavasti tuon sodan takia, jon-

ka ei alunperin uskottu ulottuvankaan Suomeen asti. Mutta sota oli
tullut, ja nyt sen jälkiseuraukset. Sotaa ennen olivat kaksi nuorta ihmis-

tä, Leena ja Paavo, eläneet varsin

ja onnellista nuoruuttaan
rnaaseudulla. Nyt vain oli tullut aika

rauhallista

58

ja kohdata jotain sellaista, josta minun ikäisilläni
ihmisillä ei ole harmainta aavistusta,
sota nimittäin. Sillä toinen maailheittää hyvästit sille,

mansota riehui yhä Euroopassa, vaikka Suomessa olikin välirauha ja se

rauha
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oli lyhyt. Kesäkuun 22. päivä
Saksa hyökkäsi Neuvostoliit-

toon, ja sitten joutui Suomikin vielä
mukaan. Ja tahdottiinhan ne talvisodassa menetetyt alueet toki takaisin.

Mutta tämän asian oli päättänyt joku
jossain muualla, tuskin ne miehet,
jotka Tyrväältä lähetettiin myöhään
juhannusiltana asemalle, ja sitten
yöksi Riihimäen kasarmille, kohti
rintamaa. Tällainen käsky

kävija

sen

sai myöskin Paavo. Jotkut nuorista
miehistä olivat vakavia, he pelkäsivät
kovasti elämänsä puolesta, mutta
kaikki eivät osanneet ajatella sitä sil-

lä tavalla, olihan kuitenkin tehtävä
niin kuin käskettiin.
Leenalle sota oli myös kauhea yllätys. Ei hän ollut voinut aavistaa, että
Paavokin, suoraan sotaväestä siirrettäisiin rintamalle, ja Leenan isäkin
joutui pois kotoa, onneksi ei kuitenkaan rintamalle. Nuorten tällainen yllättävä ero oli järkyttävä. Taakse jäivät elokuvissa ja seuraintalolla käyminen ja suulitanssit, kaikki sen ajan
huvitukset, mutta onneksi kenttäposti
kulki, ainoana ikävän lievinäjänä.
Suomi aloitti hyökkäyksen heinäkuun alkupuolella. Tällä kertaa paljon paremmin varustettuna kuin talvisodassa, ja niinpä joukot etenivät
nopeasti. Myös Paavon oli totuteltava uuteen elämänvaiheeseensa rintamalla. Varustukseksi hänelle oli lai-

tettu vain kivääri ja panokset, mutta
kyllä se siinä sujui, kun ruokaa tuotiin, ja jonkin aikaa Paavo saikin itse

toimia muonitusrniehenä. Minkäänlaista "kotiinpäinvetoa" ei kuitenkaan voinut ruoka-asioissa harrastaa,
koska jokaista miestä kohti oli tarkka
ruoka-annos, ja kaikki pitivät puolensa.

Hyökkäysvaiheen jälkeen syksyllä
alkoi pitkä asemasodan aika. Rintarnalla rakennettiin asemia ja korsuja,
ja miehet tekivät paljon puhdetöitä.
Suosituirnpia olivat pärekopat. saa-

vit, vilsut, kirvesvarlet ja niiden lisäksi tehtiin rnyös kaikenlaisia pienili
taideteoksia. Asentasodan aika oli jo
pitkällä, kun Paavo ensimmäiseu kerran pääsi lomalle. Itseasiassa hän oli
ollut rintarnalla jo yhdeksän kuukautta näkemättåi kertaakaan läheisiään.

Lomat olivat pääasiassa työlomia.
Kotirintamalla oli paljon töitä nyt
kun suuri osa miehistä oli sodassa,
mutta tapahtui lomilla muutakin.
Eräällä lomalla nimittäin Leena ja

Paavo menivät kihloihin. Sitten kolme kertaa kuulutettiin asiasta kirkos-

sa, kunnes juhannuksena 1942 he
menivät naimisiin.
Sota ei kuitenkaan vielä ollut ohi.
Taaskin oli Paavon lähdettävä rintamalle, eikä elämä siellä aina oikein
tahtonut hymyillä. Eräänä talvena,
kun pakkasta oli n. -40 Co, he joutuivat asumaan teltassa. Puita lämmittämistä varten ei ollut, eikä hakojakaan

tahtonut saada mistään. Silloin kävi

huono tuuri myös ruoankin kanssa.
Perunat olivat nirnittäin päässeet jäätymään, ja jäätyneet perunat ovat ka-

malaa syötävää. Ne maistuvatkin
imelältä, ja vatsansa niistä saa kipeäksi. Yleensä kuitenkin Paavon

ryhmä sai hyvää ruokaa, sillä keittiömiehenä heillä oli ammatti-ihminen,
ja sitä kyllä toiset kadehtivat. Tämä
teki nimittäin todella hyvää ruokaa,
tai no, ainakin niin kelvollista, kuin

saatavilla olevista aineista pystyi!
Mutta kerran miehet olivat vihaisia
erään ruoan suhteen, se ei ollut keittiömiehen syy, vaan heille oli toimitettu myllystä jauhoja, joihin ahne
mylläri oli lisännyt sahajauhoja, ja
ottanut itselleen ne hyvät jauhot. Sitä
asiaa tutkittiin, ja selviä sahanpuruja
.ioukosta löytyikin.
Sota jatkui, mutta kotirintamalla oli

melko rauhallista. Pommituksia ei
kuulunut. vaikka ikkunat pirrrennettyinä niitäkin pelättiin. Leena asui
nyt Paavon äidin ja isän luona, koska
he tarvitsivat apua töissä. Hän sai
huomata, että maalaisserkut olivat ar-

vossaan nyt, kun kaupungeista llih-

dettiin pakoon. Hienoille rouvillekin
kelpasi asuinsijaksi melkein mikii tahansa maalaistölli!

Kotirintamalla elettiin rnyös koko
ajan jännityksessä. Aina silloin tällöin johonkin taloon tuli viesti. jota
kukaan ei tahtonut saada, ilmoitus
kaatuneesta veljestä, serkusta, isaistii,
aviomiehestä tai muusta läheisestai
ihmisestä. Mutta Leena ei saanut sel-

laista viestiri. Sotavuodet kuluivat
kovan tyiin ja jännityksen lnerkeissii.
mutta Paavo ei kaatunut. Hän ei edes

haavoittunut. Kerran oli kuitenkin
hengenlähtö lähellä, kun miehet oli
komennettu pakolliselle lenkille. ja
Paavolla

oli hirveän huonot kengiit.
oli seurauksena ve-

Tuosta lenkistä

renmyrkytys. Lääkäri käski hiinet heti sairaalaan. eikä hän saanut k2ivellii
enää. Kuumeen noustessa yli +40"C,
hän odotti hevosta, jolla hänet tultiin
hakemaan sairaalaan. Siellä vietetyn

yön jälkeen, hoitajien vuoron vaihtuessa. Paavo kuuli mitä hänestii sanottiin. Silmät kiinni hän kuunteli
vuoteensa luona häärivien hoita.iien
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keskustelua. Aamuvuoroon tullut kysyi yöhoitajalta: "Kuinkas tämän potilaan tila on?" Toinen vastasi: "Luulen, että se kääntyi juuri parempaan
suuntaan." Paavo siis selvisi veren-

myrkytyksestäänkin.
Vuonna 1943 syntyi Leenaja Paa-

von esikoinen, pieni tytär. Paavo

pyysi heti tytöstään valokuvaa, ja hä-

nen isänsä mielestä sellainen piti
myös hankkia. Viis siitä, että talonväen piti mennä naapuriin heinätöihin.
"Kun poikani rintamalta pyytää esikoisensa kuvaa, niin se on kyllä hankittava", hän sanoi. Niin sitten Leena
puki lapsen parhaimpiinsa, ja joukolla he lähtivät kaupunkiin valokuvaa
ottamaan. Kuva otettiin, vaikka naapuri vähän suuttuikin!
Nyt kun Paavolla oli kotipuolessa
vaimo ja lapsi, hän kaipasi kotiaan

I

ten

joku tuli ikkunan taakse koputte-

lemaan, ja se joku oli Paavo! Silloin

oli ilo ylimmillään, ja keiteniin pitkästä aikaa oikeat kahvit, eikä mitään korviketta. Odotus, jännitys ja
kaipaus olivat ohi. Paavo oli tullut
ehjänä kotiin.

Tällaisia tarinoita on Suomessa
varmasti paljon. Tämä on onnellinen
tarina Leenasta ja Paavosta, mutta on

myös muitakin tarinoita, toisenlaisia

kohtaloita sodasta. Tiedän kertomuksen nuoresta miehestä, joka haavoittui, ja sitten menehtyi huolimatta
lääkäreiden pelastusyrityksistä j a kotiväen rukouksista. Tiedän myös tarinaa miehestä, joka kaatui, vaikka

hänelläkin

oli pieni tytär ja

vaimo

heidän lukiessaan Tuntematonta so-

tilasta. Olen päättänyt, etten ikinä
kirjoita itsenäisyydestä, vanhemmat
suotta loukkaantuisivat välinpitämättömästä asenteestani.
Menneenä kesänä olin turkkilaisen

perheen vieraana ja tutustuin siellä
nuoriin. Joidenkin huoneitten seinillä riippui Turkin lippu, edesmenneen
Atati.irkin kuva ja kansallislaulun sanat. Hämmästyin, sillä vaikka meilläkin on itsenäinen valtio, en silti kehystä Kekkosen kuvaa kirjoituspöytäni yläpuolelle.

Siellä, vieraiden, vierasta kieltä
puhuvien ihmisten keskellä tunsin,
miten hienoa on olla suomalainen ja
kertoa heille maastamme, joka on
niin erilainen, ja jossa valtiomme
huolehtii meistä. Turkkilaiset rakastavat paljon maataan ja sain kuulla

entistä enemmän. Rintamalla hän

odottamassa kotona. Nämä ovat ker-

useaan otteeseen sen historian koho-

veisti paaripunkankin, sellaisen jossa
lasta pestään, ja läheni kotiin.

tomuksia miehistä, jotka maksoivat

kohdat. En tiedä, miten olisin suhtautunut, jos minulla ei olisi ollut itsenäistä isänmaata. Varmasti olisin
tuntenut itseni poikkeavaksi, ehkii
olisin ollut katkera heitä kohtaan.

Mutta sitten sodan suunta kääntyi.

I

lossa. Hän melkein nukkui kamarissa pikkutyttönsä kanssa, kun pihalta
alkoi kuulua kavioiden kopsetta. Sir

Tammikuussa 1943 oli Saksa kokenut tappion Stalingradissa, ja sitten
alkoi perääntyminen. 1944 kesällä
Suomikin joutui perääntymään, kun
Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksensä Kannaksella. Suomalaiset pakenivat minkä ehtivät, ja sitten Suomen oli pyydettävä Saksalta apua.
Venäläisten hyökkäys saatiinkin pysäytettyä ja heidän oli luovuttava ta-

voitteestaan valloittaa Suomi. Ryti
erosi ja Mannerheim tuli tilalle. Suomi katkaisi suhteet Saksaan,ja aikaan
saatiin aselepo Neuvostoliiton kanssa. Moskovaan lähti valtuuskunta
neuvotellakseen rauhanehdoista, ja

rauha saatiin aikaan. Sotiminen ei
kuitenkaan loppunut, sillä rauhaneh-

itsenäisyytemme hintaa sodassa, he
maksoivat sen hengellään. Se on kova hinta,jota ei aina tule ajatelleeksi,
kun on puhe Suomen itsenäisyydestä. Itsenäisyys on saatuja pideny kovalla taistelulla.
Ne ihmiset, jotka olivat mukana
taistelutantereilla, eivät voi ymmärtää maailmanmenoa. EU:kin tuntuu
monesta itsenäisyystaistelijasta varsin epäoikeudenmukaiselta, sillä EU
vie meiltä niitä oikeuksia, jotka itsenäisellä valtiolla tulee olla. Oma lippu ja raha ovat itsenäisyyden merkkejä. Ennen kaikkea kuitenkin oma
päätösvalta on jotain, mitä ei saisi
menettää, jos aikoo kutsua valtiota
itsenäiseksi. Meillä on vielä oma
kielija kulttuuri, oma maa, lippu, ra-

ha ja vähenevä päätösvaltamme.

toihin kuului saksalaisten ajaminen
pois Suomesta. Edessä oli Lapin sota.
Paavokin joutui pohjoiseen sotimaan saksalaisia vastaan. 200 000
saksalaista piti vielä häätää, ennen
kuin venäläiset olisivat tyytyväisiä.
Suomi yritti kyllä neuvotella, mutta
Neuvostoliitto vaati todellisia sotatoimia, ja niin siinä sitten kävi, että

Mielestäni näistä asioista tulisi pitää
kiinni kaikin keinoin. Kun tietää, miten itsenäisyyttä on puolustettu, niin
ei tekisi mieli antaa siitä hiukkaa-

Suomi soti vielä Saksaa vastaan. Var-

mutta minulle itsenäisyys on arvokas
asia. Olenkin sitä mieltä, eträ meidän
suomalaisten on edelleen puolustettava maatamme kaikin tavoin.
Kerttu Peuruniemi

sinaisesti sota loppui 1945 huhtikuussa, mutta Paavo sai palata kotiin

jo

1945 alkutalvesta.

Sinä päivänä lähdeniin kuorma-auton lavalla Enontekiöstä Oulua kohti.

Paavolla

kaan pois.

Ne ihmiset, jotka sanovat. ettei itsenäisyys merkitse mitään, eivät joko ole ajatelleet mitä sanovat tai sit-

ten he eivät tiedä mistä puhuvat,

oli hyvä mieli, sota hänen

kohdaltaan oli ohi, ja hän oli selvinnyt siitä hengissä. Tosin heidän kuor-

ma-autonsa ajoi vielä ojaan, mutta
mitään ei sattunut. Miehet kömpivät
pellolta takaisin tielle ihan ehjinä.
Oulussa hypättiin junaan ja sillä pääsi Vammalaan asti.

Leena ei tiennyt, että Paavo
Sastamalan Joulu 1997

oli tu-

Vain mielikuvituksessani voin tuntea, millaista on olla vieraan vallan

alla. Ajatus esimerkiksi venäjänkie-

lisistä oppitunneista, venäläisestii

ja postimerkeistä herättää
minussa pelkoa. Jos sukupolveni oliruplasta

si syntynyt venäläistämisohjelman
mukaiseen Suomeen, olisiko meillä
nyt mitään mahdollisuutta hankkia
itsenäisyyttä? Kuka uskaltaisi laulaa

Maamme-laulua? Valloittaja voisi
halutessaan rakentaa uuden ydinvoi-

malan vaikka Vammalaan. Meidän
vastalausekir.jelmämme hautautuisi
voimalan piirustusten alle.
Ajattelen itsenäisyyttä oikeutena
päättää omista asioistaan. En halua
tämän oikeuden jäävän EU-direktiivien alle. Jos niin käy, syy on yksin
meidän, itsepä olemme päättäneet,
mihin itsemme lykkäämme. En tosin

vielä ole päättänyt yhtaln mistään
yhteiskunnallisesta asiusta. mutta
tuo oikeus on minua odottamassa.
Yllätyin. sillä itsenäisyytemme on

minulle hyvinkin tZirkeä. Otan sen
niin helposti itsestäänselvyytenä.
Vaikka en ole kärsinyt sodan kauhu-

ja, haluan muistaa kaiken, mitä tiedän niistä. Itsenäisessä hyvinvointivaltiossamme saatan käåintyåi omaan
napaani päin, enkä silmäii räpiiytii

pakolaisten vuoksi, vaikka suomallätin itseni, kun edes harkit-

laisetkin ovat kerran olleet sotaorpoja, jotka tarvitsivat muiden huolenpi-

sin kirjoittaa itsenäisyysai-

toa.

heesta. Olenhan todennut itsenäisyysaatteiden olevan sotaveteraanien tunteilua, joka silloin tällöin

pilkahtaa ikäisistänikin, vaikkapa

Inkeri Tuori
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Heikki Peltturi

Vunhu kirklco
Siinä se seisoi vielä äsken

-

kutsuvana ja arvokkaana,
Rautaveden tienoita katsellen.
Kuin jalokivi majesteetillisessa maisemassa.

rantatöyräZillåi

-

Niinkuin oli seissyt jo vuosisadat,
aikaa ja luonnonvoimia uhmaten.
Uskossaan vahvat Sastamalan miehet ja naiset
olivat sen jo amrnoin rakeutaneet

kiitokseksi ja kunniaksi Herralle.
Heidän jälkeensä jokainen sukupolvi vuorollaan
oli hoivannut omaa kirkkoaan,
niinkuin vain aarretta hoidetaan:
Rakkaudella ja syvää kunnioitusta tuntien.

Kirkko oli aina antanut seudun asukkaille
turvallisuuden tunnetta elämän arjessa,
iloa iloitsemisen hetkellä,
lohtua murheitten kohdatessa.

Myös tämä sukupolvi sai oman haasteensa.
Kun kutsu kuului, se otettiin vastaan.
Tietoisina vaativasta tehtävästään
Tyrvään seudun vahvat rniehetja uutterat naiset
liittivät oman työnsä ja uskonsa sukupolvien keduurt.
He pelastivat esi-isien kalliin perinnön,
tekivät sen, mitä heidän osakseen oli annettu.
Ansaittua ylpeyttä sisimmässään tuntien
he saattoivat sanou: Me teimrne sen.

Mutta juuri, kun velvollisuus oli taiytetty,
ryöstäytyivät pahan voimat valloilleen.
Asken unohtumattoman ilojuhlan kokenut väki
vaeltaa nyt kyynelsihnin tutulla kirkkotiellä,
kuin kodittomat, vailla tukea ja turvaa.
Tätä kansaa on koeteltu ennenkin,
mutta periksi ei ole annettu.
Tuhkasta on noussut uusi elämä.
Kun rauniot vielä savusivat
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"Ko,llioon ei tullut suröäkdun" nuorten tuntemuksiu
Sydamen kirkko
Miksi kyynel pyrkii väkisin silmään
niin moni ysllivii on suruissaan
kuin rneidiit olisi luotu
maailmaan kyhnään,
aivan kuin Jumala jlittäisi meidät
yksinäisyyteen, kohtaloon .julmaan.
Ihmisen vaivannäkö on tuhoutunut
Jurnalako meidät hyljännyt?
:-::-

q:l

Niin kuin niille puluille,
joiden pesä paloi,

Mitä jää?
Tuntuu siltä, että kaikki on jo sanottu Tyrvään Pyhän Olavin kirkon
tuhoutumisesta tulipalossa. Surun

keskellä on arvioitu rakennuksen
mittavaa rahallista ja historiallista arvoa. On kummasteltu kuinka näin voi

käydä tai puitu sitä, millainen merkitys Vanhalla kirkolla on ollut kenen-

kin elämässä.
Savuna ilmaan haihtui juuri talkootyöllä valmiiksi saatu katto, eikä ajan

naarmuttamia kirkonpenkkejä enää
ole. Mitä jäi jäljelle? Eipä juuri mitään surun ja tuskan lisäksi. Silti en
voi uskoa, etteikö palolla olisi ollut
jokin merkitys - olen nimittäin sitä
mieltä, että mitään ei tapahdu sattumalta. Vastoinkiiymisel voivat muuttua siunauksiksi.

Kirkko on päätetty rakentaa uudelleen, ja mielestäni on hienoa, kun
kalseel suunnalaan nyl menneen sijasta tulevaan. Eräs kotimainen yhtye
laulaa: "Katso uutta kasvaa tuhkasta
eilisen..." Entisenlaista kirkkoa raunioista ei saada tekemälläkään, mutta
uusi ja ehjä kirkko tulee epäilemättä
silti olemaan tärkeä meille vammalalaisille. Se on valmistuessaan varmasti osoitus siitä, kuinka yhteistyössä on voimaa.
Oletteko muuten huomanneet, että
tuhoutuneen kirkon alla olevaan kal-

lioon ei tullut säröäkään. Myös
"Kristus-kallio" pysyy vakaana,

vaikka me ihmiset, Pyhän Hengen
temppelit, joskus saatammekin särkyä. Meidät rakennetaan uudelleen
ehjiksi.

Tiedän, maailma on kuin tyhjä,
niin kuin on tuo kaunis kirkko
jätti tuo tuho sydämeeni kolon
niin kuin on tuo kaunis kirkko.

Kuitenkin
Jumala voi meidät parantaa
tähdetkin siitä jo loistaa
yhdessä voimme kirkon
jälleen rakentaa

ja näin Pyhää Herraa muistaa.
Niin tuo vuosisatoja
tyynenä katsonut kirkko
katsoi tyynenä omaa tuhoaan,
sillä sekin tiesi, vaikka paloin minä
vuosisatainen.
Mutta jäiJumalan
valtakunta ikuinen.
J.W.M,

Nluistot sailyutit
Vanha kirkkomme, Tyrviiän Pyhän

Olavin kirkko, paloi savunir ilmaan
syysyönä kun kaiken piti olla hyvin.
Ensin en uskonut koko.juttua todeksi, luulin sitai huonoksi vitsiksi. Nyt
kun kiukku ja raivo ovat laantuneet,
tunnen sääliä ja surua. Kirkko oli arvokas kulttuurihistoriallinen rakennus 1500-luvulta, eikåi sitii arlan patinaa ja tunnelmaa, joka kirkossa oli,
saada enää koskaan takaisin. En pysty ymmärtämåiåin, miksi 1onkun piti
polttaa kansal li saarteemme.
Sanotaan, että asioiden tiirkeyden
huomaa vasta ne n-renetettyiiän. Niin
taisi käydä nytkin. Kun koulussa
"välitunnilla" juttelimme asiasla. 1u-

limme johtopäätökseen, ettii tähiin
asti kirkko oli tavallaan itsestäiinselvyys. Senjykevä olemus on kuulunut
järvimaisemaamme jo monen sadan
vuoden ajan. Ei edes osannut ajatella. ettei näin olisi aina. Jos kirkon arvokkuuden olisi ta.iunnut, olisi sieltii
voinut käydä ottamassa valokuvia.
Nyt sekin on liian myöhliistii.
Onneksi jäljellä ovat kuitenkin
muistot, loita ei voi kukaan riistliä.
Siellä vihityille hääpareille, konfirmoiduille, Akselin vaelluksella käy-

neille se tulee varmasti aina olemaan

"oma" kirkko. Pyhän Olavin kirkon
muistot säilyvät varmasti monien
mielissä läpi elämän, rakennetaanpa
se uudelleen tai ei. Ajatusten ja muistojen polkuja ei voi kukaan polttaa,
ne elävät jokaisen sydämessä.

Tiino Sianojo

Maarit U-R
Sastamalan Joulu 1997

Hän etsii kodin.
On kai selvästi varmaa, että muita
tuomiten ja sodin,
emme saa kirkkoa takaisin
sillä todellinen kirkko ja rakkaus
on sydämissämme,
sekä se tahto, jonka
Jumala anlaa, on sisällämme.

Suomi merlcitsee meille puljon
al

.

JUOML

Itsenäinen Isänmaani

Suomessa on hyvää ruokaa ja puhdasta vettä.
Suomessa on ihanaa, kun on neljä vuodenaikaa.
Suomi on värikäs maa. On paljon ihania lintuja ja
puita. Suomi on hyvä maa asua. Metsät ovat kauniita ja on ihana kuunnella lintujen laulua. On kauniita taloja ja mökkejä.
K0roliina Haapanen, Muistola 2 a

Minusta meidän Isänmaa on kiva paikka, koska
räällä ei ole mitään härää. Täällä on kaikilla ruokaa, ja useimmilla on myös työpaikkakin. Täällä
ei ole sodittu vähään aikaan. Kaupungit pidetään
siisteinä ja rauhallisina. Mutta joskus tulee pieniä
hätätapauksia. Minusta Suomessa on kiva asua,
koska tääIlä saa liikkua vapaasti. Suomi on myös
kiva siittä, että se auttaa muita maita selviytymään. Mutta kyllä Suomessakin pitää tehdä parannuksia, kuten meidän pitäisi ruveta enemmän ympäristöystävällisemmäksi, ja enemmän työpaikkoja, mutta muuten tämä Suomi on ihan kiva paikka

(1
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JUOML

asua.

Miina Khan. Muistolcr 5 b lk

On kiva, kun Suomi on itsenäinen. Suomessa on
paljon hyviä metsiä. Suomessa on myös hyviä uimarantoja.

On kivaa, kun Suomen metsissä on eläimiä.
Suomessa on hyviä ulkoilumahdollisuuksia.

Suomessa on paljon kauniita lintuja. On myös
paljon maaseudulla olevia eläimiä. Suomessa on
myös hyviä ruohokenttiä.

Jenni Peuraniemi, Muistola 2 a

Mitä Isänmcla minulle
merkitsee?
En luopuisi koskaan Suomen luonnosta, koska
kaunista ja värikästä. Pidän Suomesta, koska
täällä on rauha. Suomi on hyvin kaunis maa. KesäIlä räällä on kauniita puita ja kukkia. Syksyllä
se on

Itsenäinen Isänmua
Itsenäinen Isänmaa merkitsee minulle vapautta
ja turvallista elämää. Täällä saa elää pelkäämättä
aina mitä seuraavan kulman takana on. Suomessa
ei tarvitse myöskään kärsiä nälänhätää. Itsenäinen
kotimaa merkitsee myös sitä, että maata hallitsee
hallitusja presidentti yhteistyössä, eikä tarvitse totella kenenkään yksinvaltiaan käskyjä. Meillä on
myös mahtava luonto, jota sodat eivät ole paljon
turmelleet. Monet ymmärtäisivät nämä arvot vasta
sen jälkeen, kun olisivat eläneet vuosina
1809-1917, jolloin Suomi oli Venäjän vallan alaisena. Itsenäisyyttä kannattaa kunnioittaa, myös
sen takia, että nykyiset sotaveteraanit taistelivat itsenäisyyden puolesta. Sodassa ei selvitty ilman
vahinkoja ja ihmishenkien menetyksiä, sillä kaikilla sotilailla oli panoksena oma elämä. Nämä
merkitsevät minulle paljon, jos itsenäisyyttä ruvetaan vertaamaan johonkin muuhun asiaan, sillä itsenäisyys takaa 95-prosenttisesti turvallisuuden.
Maassa, jota hallitsee joku toinen valtio, turvallisuus on varmaa vain 6O-prosenttisesti. Näiden arvioiden perusteella Suomi on turvallinen paikka
elää.

Ville Tomminen, Muistola 5 b

puiden lehdet ovat kauniin värisiä.

Suomi merkitsee minulle paljon. Se on minun
Isänmaani. Kesällä linnut visertävät kauniisti, syksyllä näkee siilejä etsimässä nukkumispesää lehtien alta.
Elisa Myvrvlciinen, Muistolu 2 b

Itsendinen Isanmaa
Itsenäinen Isänmaa merkitsee rauhaa ja rakkautta. Rauha on hyvä asia, silloin ei kukaan tule panssarivaunun kanssa ja ala ampua, vaan me sovitamme rauhan. Kaikilla mailla ei ole sitä, meillä on
metsää, josta voimme kaataa puita, jotta me saisimme asuntoja. Koska meidän maa on pieni, niin
meillä ei ole paljoa kodittomia. Ja meillä ei saastu

ilma, niin kuin muilla mailla. Meidän lippumme
kertoo paljon. Esimerkiksi sen, että meillä on talvella valkoinen maa ja sininen taivas. Meidän kielemme on erilainen kuin muiden maiden. Ja sitä
on vaikea oppia. Meillä on koulut, joissa saa ruokaa ja me emme kärsi nälästä.
Krista Maatsola, Muistolan koulu 5 b lk

Sastumulun Joulu 1997

n jouluaatonaaton aamupäivä.

Kuusivuotias Pekko on pol-

mään, ennen viimeisiä "pintasilauksia".

villaan tuvan ikkunanaluspen-

killä ja katselee ulos kaunista talvimaisemaa. Hänestä on erikoisen kau-

nista, kun .joulukuinen aurinko

saa

Pekko kuuli vanhempien sanovan

toisilleen jotakin senkaltaista, tähän
sianlihanpalaan liittyvää, "ettei näisrä
paljon pidä puhella ainakaan vieraille, kun ei koskaan tiedä kuka paljas-

pakkaslumen välkehtimään tuhansin,
kristalleja muistuttavin kitein, aivan
kuin järvenpinta joskus kesällä hohri
niin, että ihan piti silmiä siristellä.

taa, vaikka kateuttaan."

Pekko seurasi siinä samalla tuvan
tapahtumia, äiti paistoi uunissa kinkkua ja isä korjaili pikilangalla lotakin
hevosenvaljaiden remmejä. Tuo uu-

vieläkin jännittävämmäksi ja herkullisemmaksi!
Isä vilkaisi päätyikkunasta ulos ja
peltoaukealle, josta lähestyi hiihtäjä,

nissa kypsyvä kinkku

oli nyt

Tällaiset kuiskuttelut saivat Pekon
mielessä huomisen kinkunmaistelun

Pekon

mielestä jotakin erityisesti mieltä

dän perheessä puhuttavan.

rin. kahvinkorvikkeen ja vaatetustavaroiden sekä jalkineiden hankinnoissa, niin myös tupakat olivat kuponkitavaraa.

suksia vahtimaan. niinkuin se on opetettu.

ukkari meni tupaan ja kuului,
eteisen läpi kulkiessaan. mutisevan jotakin hienosta possun-

takajalasta, joka

oli siinä penkillti

ison vadin päällZi jäähtymässä.

Aikansa koiraa siliteltyään meni
Pekkokin tupaan, istuutui ikkunanaluspenkille ja sai äidiltä voileivän
sekä korvikekupin käreensii. Äiti
kuiskasi hänelle, että vieraan lähdettyä syötäisiin puolista.

kii-

hottavaa, sillä nyt oli ensimmäinen
joulu, kun hän muisti sellaisesta hei-

Elettiinhän sota-aikaa ja säännöstelymääräykset elintarvikkeisra olivar
voimassa kaikessa jyrkkyydessään.
Maaseudulla toki ei tarvinnut turvautua korttiannoksiin, muuta kuin soke-

Jahtimies vielä varoitti, ennen sisälle
menoaan, ettei "Vinhaa" saa laskea
tupaan, vaan sen pitääjäädä pyssyäja

Raimo Hanski

Pekka mutusteli voileipäänsä ja
ryyppäsi korviketta kupista päälle.
Samalla hän ajatteli, että miren lyhyt
joulukuinen päivä onkaan, koska jo
nyt tuskin puolenpäivän aikaan, alkoi

jo aurinko painua läntisen taivaanran-

Kinlclcu

Teuraseläimet sekä maantuotteet

tuli tarkasti ilmoittaa kansanhuoltotoimistoon, joka sitten perheen "pääluvun" mukaan ilmoitti määrät, mit-

nan taakse.

Yht'äkkiä Pekko kitlaisee: "Äitii.
tule pianl Voi eeii!!" Äiri ja isrikin
ryntäävät säikähtäen pojan luo, niin
hädän täyttämä oli hänen äänensä. Isä
karjaisee; "Huudaskin kanttori toi
koiras takaisin

ja

vähän äkkiåi, muu-

ten menee joulurauha!" Kanttori kiirehtää katsomaan ikkunasta,

ja syök-

syy samantien ulos huutaen metsästystoveriaan; "Vinhaa, heti takaisin ! !"
Mutta koira ei ole kuulevanansakaan,
eikä tottele isäntänsä käskyä, vaikka

kä saatiin käyttää omassa ruokakunnassa ja kuinka paljon piti luovuttaa.
Menneenä syksynä oli Pekko kuullut isojen ihmisten puhuvan kuiskaillen, että jos onnistutaan pitämään
"musta sika", niin silloin saataisiin
Pekko oli äidiltä tiedustelruaan saanut selville että kinkku oli sian takajalan yläosa, ja kovin herkullinen lihamöhkäle.
Hieman kummalliselta Pekosta

tämä huutaakin laulunäänensä käheäksi elukan perään! Siellä pitkin
peltoaukeata laukkasi lukkarin "Vinha", niin että lumi pöllysija suussaan
sillä oli se Mustan Sian kinkku! Kovin allapäin ja häpeissään astui kanrtori tupaan, kysellen emä millä hän
nyt teille vahingon korvaa, kun ei ol-

oli hän käynyt karsinassa toteamassa,
että kaikki possut olivat ihan yhtä

lut onnistunut saamaan edes jänistä.
Isä sanoi hänelle ettei nyt otettaisi
menetystä kovin raskaasti, olivathan
luontokappaleet usein aika arvaamat-

ehkä kinkkuakin!?

tuntuivat nuo kuiskeet "mustasta
siasta", sillä ennen teurastuspäivää

vaaleita ja hieman punertavia. Joitakin vuosia myöhemmin sai Pekkokin
tietää, että musta sika oli samalla "pimeä", eli kansanhuoltoviranomaisille

ilmoittamatta j ätetty.

J)ekko havahtui omisra miemeisfztään. kun kuuli äidin aukaiseI- van uuninluukkua. ja sanovan
kinkun nyt olevan kypsän. Varmuudeksi äiti vielä koitti vispilän varvulla luun vierestä, ja totesi lihan sopivan pehmoiseksi.

Pekon kotona

koira edellään juosten. "Kukas siellä
vielä näin aatonaartona yrittää jäljittää joulupaistia, eikös niillä metsäneläimilläkin pitäisi olla joulurauha?"
Aiti ja Pekkokin tulevat ikkunaan
katsomaan tulijaa. "No kanttorihan
siellä tavoittaa saalista" toteaa äiti ja
lisää; "pitää käskeä kirkonmies lämmittelemään ja korvikkeelle !"
"Mene sinä Pekko nuoremmaksesi,

J\ekko teki työtä käskertyä. ja
]/kanttorin laittaessa suksiaan ja
I
haulikkoaan rappuun, taputteli

Vähän raskas oli Pekon mieli; hän
oli odottanut niin paljon tältä joululta
juuri kinkun takia. Mutta mielituli aikalailla paremmaksi, kun äiti vakuutti
että sian etujalka maistuisi melkein
yhtä hyvältä, kuin takasellainenkin.
Eikä Pekon sopinut kovin paljon
"mieltään osoitella", kun hän melko
varmasti muisti, ettei ollut kunnolla
sulkenut ulkoa verannalle vievää

ajokoiraa, kuitenkin ensin kysytty-

ovea, koiran luota sisälle mentyään!!?

ja

huuda lukkarille, että rulee ru-

paan."

oli talon etusivulla

lasiveranta, jota kesällä, helleaikana

käytettiin ruokailuhuoneena, ja
muulloin varastona sekä ylimääräisenä eteishuoneena. Sinne verannan

penkille vei äiti nyt kinkun jäähtySastamalan Joulu 1997

tomia, vaikka olisivatkin hyvin opetettuja. "Otetaan nyt kupit vielä korviketta, ja hae sinä E,lsa lihariinusta
uusi palanen "sikavainaata" uuniin
paistumaan, ja eiköhän sieltä löytyisi
pikkupala kanttorinkin reppuun - onhan nyt sentään Joulu!"

ään, ettei se ole vihainen eikä pure.
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Arkielum ää
"Kertomus Tyrvään
pitäjästä 1853"
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"Kerrotlus Tyrviiiin pitiii:istai IlJ53, An-

sin teenlil, vaan ttty0s tcl.tili "arkipiiiViin
histolia" on ollut klitiikin kohtecna. Hiinen nrielestiiiin sc olr kLritcnkin pllcnrrlran puLlttccssa tiiysin piitevii ninritys. sillii sc korostaa niikiikLrlnran vastakkaisuut-

telo Warcliukselta" ei itse asiassa ole kertonrLls vaan tutkimus. Sen laalirnisccn

ta traditionaalisecn historiankirjoitLrk

kiljoiuaja ra|vitsi palion paitsi kifiallisia

seen. .joka rnitii sr.rurcnrnrassa nriiiirin sul-

kcc arkicliinriin uIkopr,rolelleen. Nirnitys

laihteitai nry(is paikalIistLurtenrusta. Vare-

ei ole kLritenkaan "kansainviiliscsti" r'irkiintr-rrrut. sillri cri rnaissa kriytetiilin sa-

ius esittelee kiiyttiinriinsii liihtcc-t. kai kkiaan ?7 kappaletta, hcti teoksertsii alkulatrseessa ja kiittelee niitai, .iotka ovat I'riintii
I

ruransLuntaisista tLltkinruksista cli ninriii.
Saksalaisessa kLrlttuLrripiirissii suuntatrksen nirnenii on "Allta-gsqcschichtc" cli ar'-

lrlhteiden kcluussa auttaneet. Liihdeluettelosta ilmenee. ettii VareliLrs kiiytti tutkin.ruksessaarr nrnr. Tyrvitiirr ni nrismiehen .ja
kirkkoherran alki sto.ja. "vanho.j a arkke.j a"

eli omassa hallussaan olevia

kr.rr,rlr"rtuksia

ia selvityksiai. ottcita nraakirjoista. r,ilsikiljaa, Suonri-kir'loja eri vuosilta sekii
ruotsinkielisili ti lasto.ja,ja oppikirjoja. Vareliuksen koko hankkeen takana oli oi-

keiistaarr Suonralaiscn Kiljallisr"ruden
Seura..joka pylki nrnr. nraantieteelIisen.ja
tiIastolIisen tietiirnykseu Iaajentamisccn.
Seulan esimies. Helsin-sin yliopiston historian plof'essoli Rein esitti vuonna lll.l7,
ettii asirsta kiinnostr,rneita ynrpiiri Suonrea kehotcttaisiin kiljoittanraan yhteniii:cen st-tLUInitclriluilrr pcrusttrvilr pitiiiiirrkeltomuksia. Rcinin elrdotus hyviiksyttiin..ja hiin itse laati oh.jeet kirjoitta.jillc.
Hankkeesta ticdotcttiin .julkisesti lehdissii. Ketiiiin ci rniiri|iitty tehtiiviiai suoritta-

jiii sivistyneistiirr onran innostuneisuudcn vArAall. Kiljoituskielikin
oli vapaasti valittavissa. eikri Reinin.jiisentelyii larvinnut orjalliscsti noudattaa.
nraarr. kaikki

Vlrlclirrkselll oli tchtliviirr suttrittirrrrisccrr
hyvrit edellytyksct. sillii hiinellri oli paitsi
kokcnrustu vastlravlrnliriscsllr llilslli nr) iis
talvittavaa kiinnostLlsta onran kotiscr.rtun-

sa tutkimiseen. A.jan olot .ja kiljaili.jan
cliirttiitttilltrrtcctt lttttltttioon ollltett itirtcistorr hankinta oli kLritenkin ruutkikasta.ja
aikaa vicviiii. Scrrsuurin uhka lei.jLri ilrnassa. se oli .jo kerran asettLlnLrt Varcliukscn

ticllc kicltiirurillri .juIkaisenrlsta "Enoll

Opetuksia Iuurtr.tort asioista" -tcokscn
Ioislir o:uu. Tyi)lai hiiirit5i rrryiis se . cltci
VarcliLrs voinut antautua sillc kokonaan.
koska hiin toirrti sart.tanaikaiscsti lliiirtinlovustin apr"rIaiscna. .ia csirrrics .iiitti .iatkLrvasti tckcnlittiinriri t(iitlilin ulaiscnsa hoiclettavaksi. Joka tapar-rkscssa Valcliukscn
onnistr.ri saacla kokoon syviillirtcrt. lc)5 sivun lal j ui nen tietopakctti kotipitiiliistiiiin.

Kirjan sisiillyslucttclon pclusteellr voi
todcllakin sanoa. cttri kirjaili.ja on pylki-

nlrt nrahdollisitrttttn

kaikcnkattavaalt

csityksccn. Aihcita ovat ulnl. nraantictcel liset .ja i I nrastol I iset sei kat. clriinristii .ja kasvisto. clinkcinot. tyiinte on .iil ar-

kicllirrriirt nluol{r. lui at. r'.rr il:crtttrs. :ivistyksen taso .ja histolia. Valclir,rs ci ilnre iscsti itse kr.ritenkaarr ollLrt tiiysin tyytyviiinen tuotokseensa. ainakin hiin SKS:n sihtceliIlc .ju Srronri-kiljurr toinrittlrrrriscslir
vastaavalle Sven Elnrgrenille osoittanrasslrrrrt kirjecssii t()tciul vllltillnltt()ntlsti:
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storia, ital i al ai sct

harrasta'n'at

tttiklohrsttlriiur. lrrr::1,'sirk:isi::l rtlrissir

puhutaan "oral historysta" tai ut-tclcsta s0-

Attlero Wtrelitt.s
Wurelitt.s

siaalihistoliasta. ranskalaisct kiiyttrivrit
nirnitystii mentaliteettihistoria, cikri Suo-

"Scn tiihclen vaikka opirkseni nyt naiyttiiii
.itrkseertkirt kuluttecltlt. tritn itttnlttt :ett
jiiiidii sellaiseksi .ja luotan tutki.jakLrnnan
sekii elityisesti sensuuliherrujcn hunraanisuuteen, koska kuitenkin kiljoituksen
kaikki kohdat ovat helppolukuisia". Yhtli
kaikki. lcostu ()n vuosikyttuttettictr srrirtossa Vanmralan al r"rccl la pel'usteel I i sesti
tutkittu. nrikil kertoo sen sur-lresta arv()s-

tuksesta. Miclcnkiintoista on se, eltii
vaikka teos on osa kansallista projcktia.
on Varelius ilnreiscsti a.jatellut sen luki"Kerto.jaksi ninrenonraan tyrviiiiliiisen.
nrukscr.r" I iitteenii on ni rnittiiin kartta,.jos-

ta

ValeliLrs selittiiii alkulauseessaau:

"Kartta (...) on niin viihiistii avaruuclestit,
ctteiviit kaikkein kertonruksessa nrainittavain paikkain ninret nrahdu siihen;
mutta lukia tietrinee nrissii nekin ovat.joita ei kartassa niivy. koska hiin ottaa vaariin nritii keltomuksessa sanotaan kusta-

kin paikasta."
KLiyttrimiini teos on Tyrviiiin Sanunrien
SKS:n luvalla kLrstanlanra ntikiiispainos
alkLrperiiisestii teokscsta. Vanha painoasu

tekcr' kiliirslir trlvokklrarr ju lutcnttiserr
turttr.risetr.

Arkipäivän historiaa
Alkipiiivrin historia on yksi ns.

rrusista
historioista..joka on slantrt alkunsa liihi nnri sosiaalihistolian ;riirissii tapahtr-rncista

tutkinrr,rskohteitten

-niikiikulnricn
eivlit ulotr-r pal.ioakaan 70-lLrkua piclcnrrniillc. nristli .johtuen sc. nritcn "alkipiiivlin histolia" tLrlrsi
nraiiiritcllli .ja rnitri tarkoitusta sc ylipiiii

.;a

nr-u,rtoksista. Scn .juur-ct

triiin pal vele'e. sy nnyttiiai cclcl lccn ki i vasta
dr'battia. ei yksin histolioitsi.joiclen kcskuudessa. Alan kannalta tilstii on kLritcnkin ollLrt vain hyiityii. sillri listiliitaisct
nriclipitcct ovlt kasvattlrtc-et ntieletrkiintoa aihetta kohtaan. Alkipriivrin historiait
kiisittclcvien arti kkelciden. ki r'lo.jcn. TVclukumenttien .ja nruiden j Lr I kai su.jcn nriiiirii kasvaa .jatkuvasti. sart.toirt kuin niihin
kohcli stcttu l'rr"rornio.j a kriti i kki. Kr-rten Alf
Li-icltke toirnittarnassaan teukscssa "The
History of Evclyclay Lif'e" toteaa. ei yk-

nressakiian suLurtaukscr.r ninrcstii olla tliy-

sin yksinrielisiii. Jotkut pul.ruvat nrcrllli-
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ansiosta. Toisessa keskeisistä näkökulmista painotus on vastakkainen. Sen mukaan radikaalisten historiallisten muutosten dynaamisuus ja ristiriitaisuus on yh-

Luonne ja mielenlaatu
Merkittävimpiä piirteitä tyrvääläisen

teydessä

luonteelle olivat kankeus, hiljaisuus ja
tyytyväisyys. Työnteossa oltiin'Jotensa-

prosessissa samanaikaisesti sekä objekte-

kenevät". Sivistys

"todelliseen" elämään ja "todellisiin" yksilöihin ja heidän toimintaansa.
Sen mukaan yksilöt ovat historiallisessa

ja että subjekteja. Analyysi kohdistuu siihen, miten ihmiset ovat sopeutuneet ympäröivään maailmaan, samalla sitä muuttaen.

Edellämainitut määritelmät ovat toimineet suuntaviivan antajina tutkimuksessa-

ni. En ole kuitenkaan pyrkinyt selvittä-

mään, miten tavallinen tyrvääläinen
vuonna 1853 mahdollisesti vaikutti yhteiskunnallisten rakenteiden muuttamiseen. Tavoitteeni on hahmotella yksilön
jokapäiväistä toimintaaja ajattelua. Jo se,
mitä Varelius teoksessaan ottaa esille ja
miten hän ilmiöitä kuvaa, kertoo siitä, mikä oli tyypillistä ja tärkeää vuonna 1853
eläneelle tyrvääläiselle.

"Tölliläinen",
tyypillisin tyrvääläinen
Vuoden 1850 väestötilaston mukaan
Tyrvään pitäjässä asui 8873 henkeä,joista

valtaosa kuului alempaan yhteiskuntaluokkaan. "Tölliläisväki" oli suurin ryh-

ja seuraavaksi
eniten oli "talollisväkeä", joita oli 2200.
mä, heitä

oli 3100

henkeä

Virkamiesluokka oli vähälukuinen, ainoastaan 88 henkeä. Tämän perusteella voidaankin sanoa, että Tyrvää oli tavallinen
maaseutupitäjä, jonka väestöstä valtaosa
sai elantonsa maasta. Tölliläiset ja talolliset erosivat toisistaan lähinnä asumisolo-

suhteittensa perusteella:

"töllif' olivat ku-

takuinkin samanlaisia kuin "talotkin", eli
kuten Varelius asian ilmaisee: "...ettei
kelpo tölliä taideta eroittaa semmoisesta
talosta, jossa ei ole "pykinkiä" eikä isoja
"tupia" (on töllissäkin yksi, parhaissa
kaksikin kamaria)...". Rakennustapoja oli
kaksi, vanhempi ja uudempi, josta jälkimmäinen oli selvästi yleistymässä. Vanhemmalle oli tyypillistä pihapiirin ahtaus
ja kaikenlainen umpinaisuus ja harvat ja
pienet ikkunat rakennuksissa. Syynä r'akennustavalle oli "vihollisten ja pahantekiäin pelko". Uudempi ja väljempi rakennustapa lasisine ikkunoineen ja avarine
pihapiileine oli Vareliuksen mukaan "mukavampi ja soveliaampi koto-elärnälle, ja
tulipalon tapauksessa parempi; sentähdempä talot pyrkivät uudenaikaisiksi".
Tulipalot olivatkin suurimpia väestöä uhkaavia "rasituksia", sillä yleisin valonlähde taloissa oli päre, vaikka "useat olivatkin jo ruvenneet lyhtyjä pitämäain". Rakennustavan muuttuminen kertoo myös

siitä. että olot seudulla olivat vakiintumaan ja rauhoittumaan päin eikä vihollisten päällekarkauksien tai varkaitten ia
rnuiden luvattomien vieraiden uhkaa enää
koettu yhtä suureksi kuin aiemmin. Edellisen vuosisadan sekasortt'r Isovihan aikaisine levottomuuksineen ja kurjien sääolosuhteiden aiheuttamine kato- ja nälkävuosineen olivat taaksejäänyttä elämää.
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kin taitavia ja ahkeroita; lapset pannaan
tavallisesti työhön niin aikaisin, kun ky-

oli vielä melko vaati-

mattomalla tasolla, mutta Vareliuksen
mukaan edistymään päin. Kristillisyyskin
oli juurtumassa kansaan. Tyrvääläinen oli

tuttavallinen ja vieraanvarainen. Sekä tuttuja enä tuntemattomia oli tapana tervehtiä. "Muukalaisillekin" oli tapana tarjota
ilmainen yösija ja vierailulle poikkeaville
tuttaville annettiin "suun-avaus", eli viinaryyppy.
Tyrvääläisen luonteen huonoiksi puo-

liksi Varelius mainitsee "ylöllisyyden",
johon olivat taipuvaisia varsinkin nuoret
naiset. Haitaksi ylellisyyden tavoittelu oli
nimenomaan siinä mielessä, että siinä
tuhlaantui hiellä ja vaivalla hankitut ansiot, jotka olisi pitänyt säästää pahan päivän varalle. Kaikkein suurin pahe, josta
Varelius moneen otteeseen valittaa, oli
viinaanmenevyys. Viinaa juotiin päivittäin, lähes jokainen nautti ainakin aamuja ruokaryypyn. Viina oli pääasiassa kotipolttoista, ja sitä tuotettiin jopa niin paljon, että osa myytiin kaupungissa. Viinaa
käyttivät vain miehet, "vaimoväjestä on
harva juoppo". Viinanjuonnista aiheutui
terveyshaittojen lisäksi myös muita ongelmia, kuten köyhyyttä, kiroilemista ja
tappeluita, joihin tyrvääläinen harvoin
selvin päin joutui. Yhteiskunnalliset asiat
eivät tavallista tyrvääläistä juuri kiinnostaneet. Pitäjänkokouksissa käynti oli harvinaista, ja nekin harvat, jotka niissä kä-

vivät, eivät juuri muuta tehneet kuin piirsivät puumerkkinsä protokollaan. Pitäjän
uuden emäkirkon rakentaminen oli kuitenkin saanut myös tavallisen kansan heräämään ja valvomaan hyötyään aiempaa
tarkemmin. Kirkon rakentaminen oli suuli hanke, johon jokaisen kynnellekykenevän tuli osallistua omien arkikiireittensä
ohessa. Asiaa kokoonnuttiin yhä useam-

min pohtimaan "keskustelemus-paikkoihin".

Arkiaskareissa
Pääasiallinen elinkeino

oli pellonvil-

jeys, joka Vareliuksen mukaan "ei oo juur

palhaalla, muttei peräti huonollakaan
kannalla". Eläimiä pidettiin myös, ainakin "lehmiä kokee jokainen pitää niin
monta, kun kituenkin saa talven yli", lisäksi

oli hevosia, lampaita, sikoja ja

ka-

oli alvostettu eläin, jota pider
tiin talossa valkaitten vahtina, metsäkoiraa ei Vareliuksen mukaan "ole ollut kun
juul joskus nimeksi". Kissakin oli yleinen, ja joillakin oli jopa kaneja, ionka villoista kudottiin sormikkaita. Myös kalastus oli merkittävä elannon antaja, sillä
seuduilla on paljon jokia ja järviä.
Koska elettiin lähes kokonaan omavano.ja. Koira

laistaloudessa, riitti puuhaa aamuvarhaisesta iltamyöhään. Lähes kaikki työt tehtiin itse, vaikka piikojaja renkejäkin oli.
Nämä pestautuivat kuitenkin useimmiten

vain kesiksi ja elivät muuten itsellisinii.
Koska luonto pitkälti määräsi elämänkulkua ja päivittäisiä toimia, juuri kesällä

työvoimaa tarvittiinkin eniten. Vaikka
muuhun aikaan toimista haluttiin suoriutuman omin avuin, kesällä ei selvitty ilman talkoita. Heinänaikaa pidettiin raskaimpana aikana, ia silloin järjestettiin

mm. riihi- ja niiuotalkoita. Niihin liiuyi
mielenkiintoinen, seurustelua koskeva

funktio. Naiset eivät nimittäin saaneet itse hioa viikatettaan, vaan valitsivat miehistä oman hiojansa eli sen, johon oli
ihastunut. Tämän ei kuitenkaan pelkästään rakkaudesta tarvinnut viikatetta hioa,

sillä heinänteon jälkeen nainen palkitsi
hiojansa viinakorttelilla tai muulla pienellä palkkiolla.
Talviaamuina herättiin viiden aikaan.
keväällä ja kesällä aiemminkin. Aamutoimiin kuului päreitten sytyttäminen ja pienet puhdetyöt ja päivän valjettua miehet

"suurustelivat" eli söivät aamuluokansa
ja lähtivät ulkotöihin. Naiset iäivät lakaisemaan lattiaa ja siivoilemaan muutenkin

pirttiä. Yleensäkin työt miesten ja naislen
välillä olivat melko selkeästi eriytyneet
siten, että miehille kuului kaikkinainen
kodin ulkopuolinen työ, kuten kylvämi-

nen, kalastus, metsästys ja hevosten hoito, naisille jäivät sisätyöt ja pihapiiriin rajoittuvat askareet kuten lypsäminen, ke-

ritseminen, ruuanlaitto, viinanpoltto ja

käsityör. Miesren ja naisten yhreisiä
olivat heinänteko, viljankorjuu ja

tijirai
son-

nanajo. Lapset ja vanhukset paimentelivat eläimiä, noukkivat marjoja ja tekivät
muita helppoja töitä. Lapset osallistuivat

jo varsin nuorina

kaikenlaisiin aska-

reisiin, leikkiminen oli kiellettyä, mutta,
kuten Varelius toteaa, "ne eivät saa olluksi ilman".
Puolenpäivän jälkeen miehet tulivat
päivälliselle eli murkinalle, joka oli päivän pääateria. Aterian perustana oli aina
leipä ja silakka, lisänä yleensä vähintään
piimää. Näiden kera ta{ottiin usein erilaisia keittoja, perunoita, papuruokia tai velliä. Raskaina aikoina, kuten heinänai-

kaan, keitokset olivat tuhdimpia kuin
muulloin. Silloin työväki sai "puntarikalua" eli voita, juustoa, lihaa ja isoa kalaa.
"Pyhäpäivinä on kanssa, enemmän taikka
vähemmän, puntarikalua pöydällä; ja mitä isompi juhla sitä helkullisempi ruoka".
toteaa Varelius tylviiiiliiisestii gastnrno-

miaslir. Arkisin syiitiin vallirnattornasti
pöydän "alasessa päåissii", lautasia.ja piiy-

tåiliinaa ei käytetty. Jokainen siji onralla
lusikallaan yhteiseltåi vadilta. joka oli tavallisesti puusta. Vieraskoleudesta kielii

se, että kun vieraalle katettiin piiydiin
"yliseen päähiin" "tuukin" piilille puinen
tai posliininen lautanen ja veitsi, melkein
joka talossa oli jo "kahveleitakin". lsiintii
söi vieraansa kanssa. Naiset eiviit arkisin
syöneet miesten kanssa, eikä heillri ollut
yhtä määrättyjåi ruoka-aikoja kuin rniehilli. Mikili he satluival alerioimuan rniesten kanssa samanaikaisesti. eivät he tavallisesti istuneet pöydän ääressä, kuten
miehet, vaan söivät seisaaltaan.
Ote Kulttuurihistoriun ntetodikurssitt
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Kun käytät ia nirytåt uutta Plussa-korttia K-Supermarketissa, saat
Plussaa kaikista ostoistasi - kaikilla maksutavoilla. Jokaiscsta
l0 markan ostoksesta saat yhden Plussa-pisteen. Kun Sinulla on
1.000 Plussa-pistettä saat 50 markan arvoisen etusetclin.

SUOMEN SUURIN
TEKNISTEN KUMITUOTTEIDEN
VALMISTAJA

TEKNITU

Etuseteli on Sinullc ostoksissasi selvää rahaa!
Tutustu Plussa-pisteiden keräämiseen. Pisteitä Sinun ci kuitcnkaan
tarvitse laskea itse, sillä saat suoraan kotiisi Plussa-infrn, joka kcrtoo
Sinullc aian tasalla olevan pistetilantccsi.
Ota Plussa-kortti jokapäiväiscen käl'ttöön. Mitä enemm:it.t Plussakorttiasi käytät, sitä enemmän hyoclyt.

Nän Plussa-pisteet kertyvät:

Ostot
nk/kk

1.000
1.100
2.000

3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
10.000

Plussa- Kuukausiostoien Kertyvät Plussa
pisteet lisiikerroin -pisteetyhteensä
100
150
20(j
300
400
500
600
700
800
1000

100
225

1,5
2
3
4
5
(r
7
n

100
900
1.6(\(\

2.500

3.(ril)
1.900
6.400
{.} (xx)

n

Lisätietoia Plussa-kortista ia Plussa-pisteistä saat
omasta K-Super'marketistasi.
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Vammalan kaupunki toivottaa
Sastamalan Joulun lukijoille
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Paluelua paikkakunnalla, jo 15 u ajan.
Paluelemme ark. 9. 00- I 7. 30
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Laitila, Eura, Tampere, Lahti, Tuusula, Salo

Sastamalcrn .loulu I 997

VAMMALA

Avoinna:

Kivisenojankatu Ark. $-18

P.(03)51413s8

La

9*14
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