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Mutti Vuorirtert
Liorts Club Vattuttulu

?/goä das lamalan
floulu -lebden lukia
Sinulla on kiidessiisi Lions Club Var.nmalan toir.t.tittarna .ja jLrlkaisema
perinteinen Sastar.nalan Joulu -lehti. Lehtelntne kirjoitukset ovat kotiser-rtu- ja joulupainotteisia. On ollut ilo todeta tiimiin aktiviteettimrne ntuodostuneen verr.nnralalaiseksi perinteeksi

I

Lions-jii{estijn tunnus on "Me palvelerlrre". Kohdistamtne toitlintarrnre eri tavoin kotikaupunkitlrre truorten .ja vanhusten hyviiksi.
Kannar.nme myös oman vilstllumme kansainviilisistii Lions-avr.rstr"rsoh.iel-

rnista. Kuluvalla kaudella toteutur-t jo perinteinen Poh.jolan Punainen
SLrlka -keriiys.
Vuosi 1999 on Yhdistyneiden kar.rsakr-rntien "Vanherrpieu ihntisten teemavuosi". Pohjolan Punainen SLrlka aktiviteetin kotirlaisena suojeli.iarta

toimii Tasavallan Presidentti. Keriiyksen kcltilnainetr tavoite on 3-5 ntili.
mk. Yhteispohjoisrnainen tavoite on 100 milj. mk. Keriiyksen tr-rotto kiiytetliåin "ikliihrristen" hyviiksi kotirnaassa.ja mn.t. yhteispoh.joisnraiseen
vanhuusiiin sairauksien tutkirnukseer.r. Lions Club Vamnralan kerilystavoite on 52.000 rnk. 30 7o keriiystuotosta palaa kaiytettaivaiksi paikallisiin
kohteisiin. Toivon hyviiii antajan rnieltei, kun kanpanjan rlerkeissii hr.rhtikuussa -99 myymme 20 mk:n hintaista "Punaista Sulkaa" tavoitteentnte
toteuttamiseksi. Aktiviteetista lisliii tuonnempana tiissii lehdessii.
Lions Quest -koulutus "eliimisen laatua nuorille", otr eriis.jiiljestörttrne
kansainviilisesti merkittiivii saavutus. Varrr.nalan kaupunki olt ottanut
ohjelrnan or.nakseen siten, ettei kaikki Vamr.nalan ala-asteen noin viisikyrr.rr.nentii opettajera ovat saaneet mainitun koulr-rtuksen. Oh.jelrtraan on
koulutettu Suomessa 3 200 ala-asteen opettajaa.
Kuluneena keslinli vastaanottarramme neljii eurooppalaista ja liihettlimämme kaksi vamr.nirlalaista nuolta ovat osa kansainviilistii Liolrs-nr.rolisovaihto-ohjelmaa. Tulemme toimirlaar.r edelleen paikalIisesti teerlo.iettrrne "Huumeeton huominen" ja Lions-Quest rnukaisesti.
Eliimiinkokerruksen arvostus, nuol'ten luovuus .ja irrt0 tLlrvaitvut tasapainoisen tulevaisuuden.
Haluan kiittåiii Lions Club Varnmalan puolesta kirjoitta-iia, ilrnoittir.iia
sekii lukuisia eri tavoin avustaneita Sastamalan Joulu -lehden toteututniseksi antanrastanne panoksesta. Erityisesti haluan osoittaa kiitokseni plilitoinittajalle, Pentti Hannulalle.
Toivotan Sastamalan Joulu -lehden lukijoille Hyvliii ja Rauhallista
Joulua sekii Onnellista Uutta Vuotta 1999.
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I 9 50-luvun alkupuolelto.
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€ nsi mmäis e / 1 oulumuis lo ni
Muutirman vuoden ikäisenii pliäsin istini kanssa silloin ensirrtrttiiistii
kertaa jouluostoksille Tar-npereelle. Matka alkoi linia-ituttllla tuttl-lLlll

tapaan Kaltsilasta Varnmalaan ja edelleen Tyrvtiiin asetlalle.

Rar,rtatieasenralla jännitys alkoi kohota. Oikeastaan oli pelottavaa notlsta
rnLlstau, r,rl.rkaavasti aserr-ralle puhisten saapuvaa veturia seuranlleisiilt
vaunuihin. Poltaatkin tuntuivat ihan rnahdottontan korkeilta. Piiaittelin

kr-ritenkin, ettii voin .jurraan noustit, koska kaikki r.nur"rtkin niin tekevtit.
oli kovasti väkeil ja ntatka oli ihan ntiellyttiivii kokenrus.
Tampere oli koristeltu jor"rlua varten. Niiyteikkunat oli kehystetty -iouluisilla kataiaköynnöksillä. Joulun valotkin niissii tLrikkivat. Kauppo.il
oli mahdottor.nan paljon. Satloin ihrnisiii. Kadulla kLrlki pal.jon auttrja.
Slihköjohtclen varassil Iiikkuvat Iinja-autot vaikuttivat tlinusta elityisert

Junassa

rurielenkiintoisilta. Niistii ei kuulunut lainkaan rrroottorin iiiil"rtii.
Tavalaa oli paljon. erityisesti lelu.ia. Kun-rmastelin sitai, ettii Iriitti vain
katseltiin, eikä n-ritenkälin jiiänyt Ilieleeni, ettii isii olisi .lotakin ostanut.
Ruokakaupassa sentaiain käytiin. Ostoksista ei siltli ntatkalta ole tarkkaa
kuvaa rnieleen jlilinyt.
Paluumatka tehtiin rnyös.junalla. Sen ttratkart tllett varrrtasti nukkunut,
koska r.nuisti'ur vain asemalnituriIle nouselnisen. Paluu KaltsiIaan tapahtuikin sitten pitemmän reitin kautta. Linia-auto jiitti meidiit Kaltsilart tiehaaraan Sanrmaljoelle vieviille Kangastielle.
Oli pakkasta. Maassa oli vasta ohr"relti lunta, joten pappa oli tullLrt
meitii hevoslattailla vastaan. Matka kotiin oli vielli pitkli ja rttinut peitettiin vlillyihin. Vällyt tuoksuivat lampaalta ja heiniltli. Joultttr salarnyl'rkäisyys kiiväisi siinä ensi kerran mielessiitti silloin, kun jotakin tavat'oita

Puuyo Salli

nostettiin rattaille. Oli 1oku kovia esineitii sisiiltiivii rapiseva pakkaus.
Mikiihlin se oli'? Ihme, kun siitli ei rnitäiin puhuttr"r .ja kaikenlaisia rluitlt
asioita oli kyllä selvitetty koko matkan ajan. Minli kyllii .iotakin siinii
kysyin, nutta vastaus oli mielestäni huono. No ehkä asia ei rninulle kuulunut. Mennaiänpä tässä hevosella vaan. Vlillyjen sisällii on hyvii olla. Oli
aivan pimeää. Isä ja pappa juttelivat.
Muutaman päivän kuluttua tuli jouluaatto. Saunassa oli haudottuna
uudet vihdat. Sen tuoksun tnuistan aina, kun sellaiseen saunaall menell,
jossa on kuivatut vihdat.

Ruokia äiti
Pöydässä

oli

oli

laittanut monta päivää. Aivan uusiakin ruokala.le.ia.
ainakin lauantairnakkarzra isolla soikealla lautasella -

Tampereelta ruokakaupasta ostettua.
Ruuan jälkeen joku kolisteli eteisessii. Ketäiin en niihnyt, mutta kau-

niita paketteja oli siihen lattialle ilmestynyt. Joulupukista puhuttiin ia
sanottiin, että se on sellainen leikki.
Yksi..paketeista rapisi samalla tavalla kuin pin-reässä illalla hevosrattailla. Aänen perusteella arvasin, että se oli saua paketti. Pappan katrssa
sen avasin yhdessä. Puuauto. Maalattu ja eri värisiä palikoita lavalla.
Olipas kiva tämä joulupukkileikki.
Näiden pikkupoj an ensimmäisten joulumuistojen rnyötii toivotan kaikille lukijoille Rauhallista Joulua ja Onnekasta, viimeistti 1900-luvun
Uutta Vuotta!
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fl ouluraubaa Ja arkiraubaa
Avioliittoon vihkirnisen kaavan viimeisenä kohtana on liihettiiminen.
Vihkijä lausuu vihityille: "Llihtekiiä
rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten".
Sar.nanIaista Iähettiirnistii ehdotetaern
rnyös uudistettavårn j umalanpalveluksen loppuun. Juuri nåiiståi låihettämi-

sen sanoista, niiden latinankielisestä
versiosta - "missa est" - onkin tullut

jumalanpalvelusta kuvailmaan sanår
messu eli suomennettuna "on liihetetty".
Vihkijälle .ja jumalanpalveluksen

toimittajalle kuteu hyvin r.nonelle
seurakuntalaisellekin .juuri tlinii liihettiiminen on puhutteleva. Jumala

liihettiiä. Juhlasta arkeen, alttarin iiåireltä työhön ja uurastukseen. E,ihän
elän-rii ole vain paikalleen jiilimistii,
staattista, tai satar-naan purjehtimista.
E,ikö paremrninkin liikkeellii olernista
ja uusien haasteiden kohtaamista.
Tuntemattoman tulevaisuuden edessii
levottornuus

ja pelko

saattavat saada
ei tapahdu,
jos on totta. että voirnrne ju saarnrne
lähteii huomiseen ja eteenpiiin kuten
meistai lujan otteen. Nliin

lähettämisessä sanotaan "llihtekäii
rauhassa.ja palvelkaa Herraa iloiten".
Onko siis mahdollista omistaa sydiimessään rauha? Mistii sen löytäii?
Sen ymrnärrämrne kokemuksesta,
että jotakin muutår sen täytyy olla
kuin ainainen kiireemrne, kalenterin
ja kellon mukaan elämisemme. Ajattelen esi-isiämme, joiden kelloissa ei
ollut kuin tuntirnerkit. Tornikelloihin4

kin riitti aikaisernmin kaksi läppäystii, toinen kello l0 aarnupäiviillii ja

emme

toinen kello 4 iltapäivrillli. Nyt tarvitazrn minuutit ja sekunnit,.jopa sekunnin sadasosat. Pysyykö tiissä kiireisessii menossa eniiä sielu mukana?

stressin tiiyttåimiiii eIiirriintapaamme.
vaan fire olemrne liian r"rsein unohtaneet tärkeirnr.r.riin. hoitaa sieluanrne.
Olernr.ne tyytyneet aialIisiin -ja nraalIi-

Mihin ja rniksi rneillli on niin kova
kiire'j Kun puhurnrne lauhasta, silloin
täytyy aina katsoa, rnitii sielr"rlle kr"ruluu, miten

se

jaksaa.

Joulultir moni toivoo tutkinrusterr
mukaan rauhaa, jolla ymrniirretiiän
rauherllisuutta. ettli olisi aikaa toisille.
perheelle ja lliheisille, rnelu vaimenisi
ja voisi liikkua maaseudun ia luonnon
keskellii, pysiihtyii vaikka takkatulen
äiireen, kuunnella musiikkia ja hiljentyii. Tiimä toive tai unelma elåiii rneissä ja se osoittaa, ettli ihrnistii ei todellakaan ole luotu ainaiseen kiireeseen

ja

stressiin. Syviillli sydiimissiin-rme

eliiZi rauhan kaipuu ja jotakin rrlenee
vikaan, jos sitl'i ei ole. Kuvaavaa on-

kin, ettai suornalaisen joulunvieton
eräs ehdoton kohokohta on kun Turku

julistaa joulurauhan.
Rauha ei kuitenkaan ole vain olotila

rneidän ulkopuolellamme. Se on sydiimemme tila. Se on siitii kumrnallinen, että sitii ei voi ottaa kuin apteekin hyllyltä, käskeä tai pakottaa. Joka
sen omistaa, tietää, että se

jos mikä on

lahja, Jumalan hyvä lahja. Juuri tämä

onkin kristinuskon ikiaikainen sanoma, joka alleviivaantuu aina jouluna.
Jeesus Kristus syntyi tuodakseen

sydämeen. Olisiko nyt niin, ettii me

ole luoneet vain kiireen

.ja

siin, koska meille on r.rskoteltu. ettii
hyvåi ja elZirnisen arvoinen olotila tLrlee siitii, mitii enernrniin kykenerlnre
ja ehdimme kokoamaarr n-raallista hyvliii eli rahaa ja tavaraa. Pettyrlyshiin
tiistii seuraa. Jos ja kun nriin tunnenrme. silloin on tullr"rt aika klilintlili katse itsestii .ja omasta köyhyyclestii Jumalan lahjaarr Jeesukseen Kristukseen. On tullut lrikir turrrrrrslla syrrnit
ja katua, pyytlili anteeksi Jr-rrnalalta.ja
niiltai laihimrriiisiltä, joita on loukannut .ja l.raavoittanut ja uskcla ettli Ju-

rrala suuren rakkautensa trihden antaa
anteeksi ja se Ior"rkattu Iiil.rin.rnuiir.renkin antaa anteeksi. Vain tiillli tavalla
saadaan sydiirnen rauha.ja haavat pa-

ranevat. Alii odota .joululta vain plketteja joLrlupukin kontista. Oclota siltii sydZimeesi rauhaa. Se on luovuttar.uattominta, mitii ihmisellii voi olla.
Siksi toivon. ettit rnahdollisinrnran
rnoni meistii löytriisi niin.joulur.ra kuin

muulloinkin tiensti kotikirkkoon

.ja

varaisi aikaa rukoukselle ja Raarnatun lukemiselle. Niiistii yhteyksistii
saadaan kihteåi rauhassa .ja palvella
Herraa iloiten.

Toivotan kaikille rauhallista ja Ju-

malan siunaarnaa joulujuhlaa

!

rauhan maailmaan ja jokaiseen ihmisSctslcr
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Timo Roos

%lesfarilonffu ia
%luskglan kansakoulu
Viime kesän kirjapäivillä sain kertoi lla mieluisimmista kirjamuistoista-

ni. Esitystä valmistellessani huomasin, että ensimmäinen kouluni, AIuskylän koulu Karkussa, liinyi ja muistoissa liittyy edelleenkin hyvin vah-

Iadulle juuri Latauksen mäen alle ja
pysähtyä siihen kuten tuolloinkin. Oli
näet kirjassa niin jännittävä kohta, että se pysäytti hiihtajän kulun.

Myöhemminkin vuosikymmenten
kuluessa kirja palautui mieleeni. Ryh-

vasti kirjoihin.

dyinpä sitä Helsingin-vuosinani joh-

Aloittaessani syksyllä 1943 koulunkäyntini, osasin jo jotenkuten lukea. Taidon olin oppinut orninpäin
Iehtien otsikoitn tutkimalla, vankkana pohjana vanhernpieni viisaamat
kirjaimet. Naapurin plikka Leinon
Leena (nyk. Ouvinen) oli jo yläkoululainen ja oli antanut Iloisen lukukirjansa minulle. Hieno oli se tunne,
kun huomasin osaavani siitä lukea
Oiva Paloheimon lunoa Metsiin joulu
"Suuret hongat huminoi, tuuli lunta
haravoi". Tästä alkoi minun matkani
kirjojen maailmaan. Muistuipa tässii

donmukaisesti antikvariaateista pyydystämäänkin. Vaan turhaa työtä tein.
Enkä kuulernma ollut ainoa, joka sarnaa kirjaa kulki kyselernässä.
Muutama vuosi sitten osuin vaimoni kanssa Tampereella kirpputorilla

kirjanmyyjän puheille. Tämä sattui

Markku ja Matti, että kirjahyllyssåini
on kuitenkin nyt kirjan kuudes painos. Sitä vanhemman tontun

maaliskuulle lunta, niin hiihtelenpii

Saturnaan kuningas pahoitti kiltin

luettavaksi asti ollut.

tä mestaritontun seikkailuita olisi
Tähän tarina

ei kuitenkaan

vielä

pääty. Kerroin tämän tapauksen vähän myöhen-rrnin kauppamiehen veljelle eikli aikaakaan, kun postista tuli
paketti ja siinli Mestaritcintun seikkailut.

lukeittola.
Opettaja oli Aura Hoikka. Luokassa oli pieni kirjakaappikin, josta lauantaisin koulun päiityttyli sai lainata,
rnutta vain yhden kirjan ilnloi opeflaja kerrallaan. SilmäZini oli pistänyt
kauniskantinen satukirja, jota sen lai-

Luonnollisesti irhmin sen saman

samaa reittiä minii aikuinen koulupoi-

tontun mielen ja rnitä sitten tapahtui,
kun tämä kohtasi noita Sar.nmaleisen.
Aluskylän koulu täytti syksyllä l2-5
vuotta. Mahtaneeko siellii jossakin
nurkassa vielä olla kirjakaappi, jonka
edes yhdestä kirjasta riittäåi rnuisteltavaa vielä yli puolen vuosisadan kuluttuakin'? Saisi olla, sanon rninä. Ja toivotan tiissai samalla hyviii lukukelejri
Aluskylän koulun nykyisille .la tulevi lle ekaluokkalaisille.

kovin kiittelivät.

Minåi sain vuoroani odottaa kevåittalveen saakka. Helposti voin palallttaa
rrieleeni tr-ron maaliskuisen aurinkoi-

sen, pikku pakkasen kirpeyttZirniin

lauantain, jolloin liihtiessäni hiihtelenäiin Passinmiikeen kohti kotiani oli
repussani tuo hir.r-uritserrani kirja. Se
oli Aili Sorrersalon Mestaritontur.r

seikkailut. Niin kovasti se .jo rnieltli
polni, ettli Tivolin mersikön .ja Seurantalon ohitettuani pysähdyin ja kaivoin kirjan repusta. Hiljalleen hiihdellen luin tontun seikkailuita.
Vieläkin on rninun helppo eläytyä
tuohon liki 56 vuoden takaiseen tunnelmaan kevättalven tuoksuineen
kaikkineen. Helppo on minun siirtyä
Tuomiston peltoaukeata kulkevalle
Sctslctntulctt t ./ot t lt
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tys jatkuu edelleen. Ja jos siinä onnistun ja jos vielä elonpäiviä suodaan ja

doinko rninä olla pitänyt päiväkirjaa.

Koulunkäynti alkoi vuonna 1932
valmistuneessa alakoulurakennuksessa, jossa nyt ovat tyttöjen ja poikien käsityötilat. Tuolloin 1943 rakennuksessa kiivi koulua kaksi alinta

neramaan ehtineet

la. Kiitos vielä kerran veljeksille

ka koulun mäeltä Passinmiikeii kohti.
Luen kirjaa ja lukutahtini sovitan jurrri sellaiseksi, ettii Latauksen miien alla pysiihdyn lukeakseni taas. nriterr

Tähän vaimo, että ei ole. Johon kauppias, että vahinko, sillä siinä sulle nii-

luokkaa. Alakoulunopettajan keittiön

mieleen kirjaa lukiessa. Vaan ei tullut
enää tuonaikaista tunnelmaa. Ehkä
siihen vaikutti sekin, että nyt saamani
kirjan ulkoasu ei ollut rnuistini rnukaan aivan samanlainen kuin Aluskylän alakoulun kirjaston Mestaritontul-

olemaan vaimoni entinen oppilas Sylvään koulusta. Vaimo häneltä Mestaritontun seikkailuita minulle ostaakseen kyseli. Kauppias totesi, että sitä
kirjaa ei nyt osu olemaan. Ja tiedusteli sitten safilaan hengenvetoon, mah-

mieleeni, että kävelernäänkin se sarla
Leena minut opetti. Luettavan hankinnassa tärkeä taito sekin.

ja katmarin asuntokin siinä oli ja kou-

päivän iltana. Paljon vanhoja muisto-

ja, tällaisia kuin tämäkin, palautui
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g ksinäisen p ojan
Martti muisti tarkkaetn päivän, jona
oli pikku puun tulevaksi joulukuusekseen valinnut.
Se oli tapahtunut näin:

Oli kaunis alkusyksyn päivä. Liian
kaunis koulunkäynnin aloittamisen
päiväksi se ilman muuta oli. Martti oli
kuitenkin lähtenyt mieluusti ensimmäiselle luokalle.
Ei haitannut sekään, että Martti oli

hieman yksinäinen poika. "Sinä olet
sellainen hieman yksinäinen poika,
kun asumme näin syrjässä Kontiolan
ja Ilvolan takamailla Suden naapurissa", isä joskus jutteli.

ja Ilvolalla isä tarkoitti
ja ilvestä jollaisia eläimiii jot-

Kontiolalla
karhua

kut kyläläiset olivat väittäneet metsä-

palstoillaan nähneensä. Susi oli
ensimmäinen naapuritalo pari kilometriä linnuntietä. Suden Aino la
Kauno tulisivat salnaan koulukyytiin.
"Saat Suden kaksoset kavereiksesi",
lupaili äiti.
Koulussa oli sujunut mainiosti.
Aapinen ja muut kirja oli jaettu ja

ensimmäiset koulutehtävtit tehty.
Martti oli katsellut kiinnostuneenet
koko luokallista uusia tuttuja ja miettinyt, ettei hänen enää tarvitsisi olla
Rauhalan melko yksinäinen poika.
Tästä joukosta löytyisi muitakin
kavereita kuin Suden kaksoset.
&{r{r
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Viimeisen tunnin viime minuuteilla
opettaja oli ilman varoitusta alkanut
puhuer joulusta.

"Kaiken lukemisen ja laskemisen

ohessa me tähtäämme jouluun", opet-

taja oli sanonut ja ottanut pöytänsä
laatikosta esiin paksun kirjan.

"Minulla on tässä mukavia joulu-

näytelmiä. Sellaisen harjoitukset me
panemme alulle tuota pikaa. Pitää
valmistautua ajoissa, kun on koulumme juhlavuosi. Minä olen oikeastaan
jo valinnut joulunäytelmiin. Siinä on
monta hyvää roolia ja tehtäviä kaikille ensiluokkalaisille."
Openaja oli piirtänyt taululle puun
kuvan. Juuri ja juuri sen tunnisti kuuseksi.

"Tärkeässä roolissa meidän näytelmässämme on joulukuusi. Haluaisiko

joku teistä hankkia näytelmää varten
pienen kuusen? Tarkoitan sellaista
teistä, joiden kotona on kuusia, siis
metsää."

Kaikkien silmät olivat tietysti heti
6

J

kääntyneet Marttiin päin. Suden Aino
oli tullut kylkeen tönimään ja supattamaan: "Sano nyt jotakin, Martti !"

Hän oli yrittänyt piiloutua pulpetin
kannen taakse, mutta sekös oli riehaannuttanut Ainon ja opettajankin,
ioka myös sattui olemaan nimeltään
Aino.
"Meitä on tässä kaksi Ainoa, joilla
on asiaa Martille". oli opettaja sanonut maireasti.
Marttia oli harmittanut koko joulukuusesta puhuminen, kun ulkona oli
selkeä aurinkosää, joka kutsui uimaan
vielä lämpöisiin vesiin. Ehkä opettaja
oli hoksannut Martin tympeän rnielialan tai oman touhuamisensa sopimattoman ajankohdan, sillä hän oli
sanonut: "No niin, ei kiusata Marttia

tänään. Kyllä Martti meille kuusen
taikoo. Eikö niin ole, Martti?"
"Minä tulen metsään kanssasi, .ios
karhuja pelkäät", hihitti Suden Aino.

Hän oli kiusaantuneena ja posket
punaisina luvannut hankkia joulunäytehnän kuusen. Ainolle hän oli tokaissut, ettei tarvitse tätä, vaikka vastaan
ryntäisi kymmenen karhua kynnet
ojossa. Luokka oli revennyt rietnuun.
mutta Aino oli sanonut suurella Ziänellä hänen korvaansa:
"Minä ainakin koristelen kuusen, se
on varma. Opettaja, saanko rninä
tehdä kuuseen joulutähden?"
Iso Aino lupasi.ja piiästi lapset kotimatkalle.
iY! rIY
rYUYr
il.
rlr

Isä

oli

sattumoisin rantaan vievän

tien varressa raivaamassa pajukkoa ja
leppili. Martti tupsahti siihen uimahoususillaan. "No, sujuiko?" isli
tokaisi vesuria heilutellen.
Marttia harmitti tyhmä kysymys,

oulupttu
Niin

se

oli tapahtunut, Martti muis-

ri.
Uimasta palatessaan hän oli poikennut katsomaan luvattua pikku puuta.
Sen oksat olivat tasaisen kauniit ja
kurkottivat latvan suuntaan. Latva oli
kesällä kasvanut pituutta joulutähdelle sopivaksi.

Martti kiersi kuusen ja tutki sen
tarkkaan kuin metsäherra. Kuusi oli
joka puolelta sopusuhtainen ja hieno.
Se oli kuin luotu joulupuuksi.
{r
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Nyt oli jouluaatto ja Martti

istui

tuvan ikkunanpielessii pihalle katsellen. Isä aurasi pihatiellä yöllåi satartut-

ta lunta. Martti katseli omenapuita,
jotka olivat lumisina kauniirnpia kuin
marraskuussa.

Pitkin syksyä oli koulussa harioiteltu joulunäytelmäli. Marttikin oli saanut pienen osan postinkantajana, .ioka

kuljetti lasten joulupukille låihettäniii
kirjeitä. Aiti oli tuhahdellen luovuttanut koko kirjekuoripakkauksen kirjeiden laadintaan. Siinii olivat auttaneet
Aino ja Kauno.
"Minä kirjoitan sinulle rakkauskirjeen", oli Aino sanonut. "JoulupLrkki
hämmästyy, kun avaa kirieen ja alkaa
lukea."

Syksyn rnittaan Martti

oli monta

kertaa käynyt tarkastamassa kuttsen.
Hän oli rnittanauhalla mitannut kuttsen pituuden ja leveyden. Hän oli
udellut opettajalta, milloin kuusi tarvitaan. Pilivä päiviiltii kuusi oli tullut
tutummaksi ja rakkaammaksi. Nliytti
ihan kuin se olisi kasvanut mittaa talvellakin. Eriiänä pliivänli mieltai oli
säikähdyttänyt ajatus, ettei knusta saa
kaataa. Mutta sille ajatukselle ei voi-

nut mitään, se kasvoi .ia vahvistui.

mutta hän päätti vastata kohteliaastija

Lopulta hän uskalsi sanoa ajatuksensa

selostaa kaikki koulupäivän kiemurat.

ääneen.

oli oma lehmä ojassa joulukuusiasiassa. Sitä piti valmistella.

oli

Hänellä

"Minun kuustani ei kaadeta", htin
sanonut isälle, joka oli kysynyt

Kun muut koulukuulumiset oli puhutkuusiasian.

asiasta.

"Aikainen valmistus ei ole pahaksi
kuin selkäänannossa", tuumi isä. Isä
nosti lakkiaan tuumivan näköisenä,
haroi tukkaansa viisipiikkisellä ja

vaikka Martti oli mielestään puhunut

tu, Martti kertoi

lopulta sanoi:
"Puutarhan laidalla on sinulle sopi-

va joulukuusi. Olen monta

kertaa

aikonut kaataa sen, ettei se kasva varjostamaan äidin yrttimaata. Sen sinä
saat. Ei tarvitse metsään mennä."

"Mitä sinä mesoat", oli isii sanonut,
sivistyneesti ja kohteliaasti niin kuitt
äiti sanoi hiliaisesta puheesta.
"Minä en halua viedä kuustani kottlun joulujuhlaan. Siellii se kuivuu
nurkassa yksinään ja ravistaa kaikki

kauniit neulasensa. Jouluna siitai ei
ole jäljellä kuin tyhjä runko tai se on
viety roskalaatikon taakse lojurnaan
ja kaatopaikalle vientiä odottermaan."
Setst
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"Jaa, onhan tuo selkeä näkökulma",
isä oli naurahtanut.

"Minä en halua, että joulupuuta
kaadetaan lainkaan. Äiti haluaa kuitenkin saliin suuren kuusen, etkö
haluakin äiti?"
"Voisi joulukuusi kerran olla pöytä-

kuusikin", äiti sanoi. Martti

ei

ymmärtänyt puhuiko äiti kiusalla
vaiko hänen oloaan helpottaakseen.
"lso joulukuusi aattona haetaan",
isä sinetöi. "Sinä voit ottaa samalla
koululle pienen kuusen. Jaa, mutta se
taitaa olla aattoaamuna myöhäistä."

Koulun juhlavuoden joulujuhla oli
aikaisemrnin, ja Martin kuusi pystyssä puutarhan laidalla. Suden Kauno
pääsi loistamaan, kun raahasi näytelmää varten kuusen. Se oli melkoinen
rotiake,joka oli kaadettu Suden talon
kuusiaidan päästä. Mutta Kauno oli
kankea ylpeydeståi.
"Minä panen tekemäni tähden mei-

dän kuuseen", Aino uhosi, eikä ollut

Marttia näkevinään.
"Martti ei sitten pitänytkään lupaustaan", opettaja sanoi torumista

eiänes-

sään.

Martti ajatteli, että hän

laittaa

omaan joulupuuhunsa paljon pieniä
tuikkuja ja kutsuu Ainon katsomaan,

ehkä opettaja-Ainonkin ja vaikka
koko luokan. Sittenpä näkevät kauniin joulupuun.

dr ^tr
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Oli jouluaatto. Isä saa kohta pihan
puhtaaksi lumista, Martti mietti.
Sitten isä ehtii ripustaa minun kanssani kuuseen pikkukynttilät. Vai laitanko niitäkään? Annanko puhtaan
lumen olla kuusen oksilla ja taivaan
joulutähden tähtenä? Tuikut kuitenkin
laitan, kun Aino tulee hämärän alkaessa katsomaan

ja naapurin joululah-

jan tuomaan.
Marni näki, että isä alkoi aukaista
kapeaa polkua hänen joulukuuselleen.
Martin mieli tuli hyväksi, kun isä hei-

lautti kättä, kutsui.

Martti meni ottamaan kynttilälaatikot ja rnuuntajan.
Pakkanen kipisteli sormia tuikkuja
oksille asetellessa.
"Voinko minä kutsua ekaluokkalaiset joulukuustani katsomaan?", Martti
kysyi, kun tuli valmista.
"No jaa", isä vastasi ja Martti uskoi
sen myöntymiseksi. "Ja kaksi Ainoa",

lsa sanol.

Myöhään illalla, kun jouluateria oli
ja lahjat saatu, Martti samrnutti
tuvan sähkövalot ja istuutui taas katselemaan joulukuustaan. Puutarhan
lumi ja joulukuusen pienet kynttilåit
kimalsivat.
Ainon tuoman tähden hän olipyytainyt laittamaan salin suureen joulusyöty

kuuseen.

"Se onkin oikea joulukuusi pipareineen, karamelleineen ja hopealankoineen", oli Aino arvioinut tomerasti.

"Mutta sinä oletkin hiernan yksiniiinen ja hassu poika. Äll sure. kyllii
minä silti sinusta pidän ja tulen taas
tapanina kuustasi katsomaan, jos isä
antaa kyydin", Aino sanoi ja tuikkasi
samalla poskelle lämpimlin suukon.

Martti katseli joulupuutaan. Se oli
ilon puu.

Kuusi kasvaa vuosi vuodelta niin
kuin minäkin, hän mietti. Kuusi kasvaa, enkä minä kaada sitii koskaan,
vaikka eläisin satavuotiaaksi. Aino
saa joka vuosi ripustaa tåihtensä salin
joulukuuseen.

%alkelma sodasla
Oltiin vetäytymisvaiheen päätyttyä Laatokan rannalla ns. U-linjalla la mekin annoimme asemat kolmen
kannaksen koukkaajaksi nimitetyn eversti Kääriäisen
komentamille 8 D joukoille. Meiltä otti asemat vastaan eversti Simeliuksen komentama JR 4. Simeliuksesta

tuli puolustusvoimien komentaja

sodan jälkeen.

Uomaan suunnalla taistelut hiljenivät ja vihollinen
vaihtoi hyökkäyskaistaa siirtäen joukkojaan Ilomatsin
suunnalle. Jouduimme vaihtamaan

torjuntakaistaa ja sekös harmitti
kun taas jouduimrr-re hetelikoita

Ylö

Peltottert

Venäjälle loikanneen ja siellä punaupseerikoulun kliyneen eversti Vallin joukkoja. Rykn-rentin nunero oli
126 ja se oli koottu vapaussodan jälkeen Veniijiille paenneista punikeista, inkeriläisistä ja suomea puhuvista
itäkarjalaisista. Rykrnentti oli ollut jo hyökkiiysvaiheen aikana ainaisena vastuksena suomalaisille ratsuväkijoukoille. Se oli vetäytynyt Karhumäen kautta Poventsaan .ja tammikuussa 1942 se oli yrittänyt vallata
Poventsan etelästä jäätä myöten.

Siellä Tapponniemessii olivat
vastassa Laguksen jääkiirit ja
niittiviit suurimman osan hyök-

juoksemaan. Meidät lastattiin autoihin ja lähdettiin Ilomantsiin torjuntataisteluihin.
Rykmenttimme JR 9 komentaja

dennettiin aina uudestaan ja se
oli ollut ralajääkäriioukon kiusa-

eversti Bertil Ikonen meni edeltä

na koko vetäytymisvaiheen ajan.

käsin henkilöautolla ja meidät lastattiin kuorma-autoihin. 23.'7. -44
lähdettiin Soanlahden kautta. Oli
kaunis suojakeli koko matkan ja tai-

kääjistä maahan. Rykmentti täy-

Matkamme Ilomantsiin keskeytyi kun menotie katkesi. Ei muu-

b

ta kuin autoista suoraan torjunja kiireesti. Alussa tuotti häkun vastapuolelta
mäännystä,
kauniit
valaisivat
vaanrantaa
6a
huudettiin selvällä suomen kieelosalamat. Taivas liekehti kauniilell,i: 'Älkää omia ampuko'. Siiden salamoiden välkkyessä, mutta
Korsusscr piirrettl, I 942
jyrinää
nä suomalainen veri vuoti rnoei kuulunut.
mitään ukkosen
ja
puolin
ei annettu. Vastustajat olivat
lemmin
armoa
sotapoliilinjojen
takana
Soanlahdella
olivat
25 km
sit pistäneet puomivartion ja katselivat maahan kun sen verran vanhempia, että saimme heidät mottiin ja
Vuotilan Pauli kysyi heilta, ena onko ryssä hyvin kes- kranaattien tulo loppui. Taistelut hiljenivät ja meno
kittänyt. Kiire oli ja ehdittiin jo ohi Loimolan pohjois- Ilomantsiin ei toteutunut. Näissä asemissa sitten taispuolella Muurannon kylään. Venäläiset olivat katkais- telimme aselevon tuloon saakka. Rinnallemme tuli
seet huoltotiemme ja autoista juostiin suoraan ase- Motti-Matin komentama JR 56. Kun rauha tuli vetäymiin. Vastassa oli Eurajoella syntyneen ja ennen sotia dyimme Värtsilään talvisodan rauhan rajoille.
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I30 vttotttt sitten vtnnnu 1868 s(rttunut
Kcrrkunn\liin palo oli aikanaan
nterkittiivii topoLts Karkwt pitii.j(in ja
Karkunkyliin historiussu. KyIiiIiiisten
eliimiissii tiimii ctiheutti puljon puutetto
ju kiirsinuksiti sekii tolo.jen uuclelleen
rakentonti s e n tui tolon s ii rtiinti s e n

Heikki Pultttgrerr

%urkunkglan
palosla ikaibåiset
pubuioal oielö noin

e n pui kkcnn.
Tarkaste I en nyt Karkunkyliin palou

ko konctcut Lrute

täiillti sltnfiinsiclsn ja koko ikcinsti
ide n 90-94 -v uot ia ide n s e p p ii
Ville Palmgrenin ju Juho Leikkaan,
pttuseppti Juho Julosen sekci AclolJina
Lehtisen ( o. s. Le ikkcra) ke rtomana.
Ncintii crsicrt, jotka nuoremmistct jct
lapsistcr olivctt torlella vanhojct usioitu,
kertovcrt silloitt 90 vuotttt eliineiden
ke rtoj ie n onTost(t I ctp s u ude stct.
e I iine

Leikkaan silloisia lapsia Juho Leikkaata

ja Adolfina Lehtistä tiin-rii

asia

aikana

ö0 ouolfa
palon Jälkeen
oli

ilrneisesti "pliåillä tuulen".

Toinen palolta säåistynyt talo oli muista edernpänii sijainnr"rt Kollanen, sil-

"Leikkaallakin oli silloin ollut leipominen kiisillä. Äiti sai koottua leivo-

tyksili.
Niiistä heidiin kertomistaan asioista
on jiiänyt mieleer.ri nryös Karkunky-

pirttirakennus, joka on vieläkin pystyssii ja alkuperäisessii muodossaan,
on Kalkunkykin vanhin rakennus.
Palo sai alkunsa Passilta, josta se
kaiketi ensin levisi Sinulan, Suikin ja
Leikkaan rakennuksiin ja sen jiilkeen
Hulkarin ja Lor"rtun rakennuksiin.
Kaikkien talden pirttirakennukset

tut leiviit kaukaloon, .joka saatiin pelastettua muiden viihien tavaroiden
rrukana. Leiviit kai kypsennettiin
PiinnliriIlii, .johon piilistiin asurraan".
Leikkaarr viiki piiiisi asunraan PiinnliriIle. kun erriinniit olivat sisaluksia
"utoler.nrrat Tyrviiiinkyliin Kaistin
plikko.ja". Taiällai asuttiiu niin kauan.
kun piiiistiin asuuraan entisen KukkLrlan torpan tontille valmistuneeseen

låin keskustan vanha "aser.nakaava".

paloivat

taloon.

kosketti tietenkin oman kodin palona
siirtymisenä palon jälkeen
vallan eri paikkaan noin virstan piiii-

ja kodin

hiin entisestii kodista.

"Leikkaalta on virsta Karkunkylrin
Ristiraittille ja siittii toinen Hiedan
portille", oli vaarini rnatkojen mriairi-

Heidän rrukaansa Karkunkylässii
Salonsaalen puolella oli tlillöin kaikkiaan kahdeksan taloa, jotka vanhalta
Karkunkyliin sillalta nousevasta Van-

loin uusimaisine pirtteineen. Sarna

ja samoin muitakin rakennuksia.
Puuseppai Juho Jalosen kertoman
rnukaan palamatta jiiiviit piililIll tuulen
olleet Arverr talo. Loutun aillt, slrunlr,

hana Ahteena tunnetusta ahteesta lähtien olivat seuraavasti :
Pussirt mlo oli ensin oikealla ahteelr

kota ja kotakamari sekii Loutun .ja
Hulkarin liihet. Samoin jiii palauratta
Jr.rho Jalosen kotirnökki "Raittin kul-

sen takana

lnassa.ollut tontti-Aakun pirtti". Ilrneisesti tLruli kiivi silloin Krapin ja
Karkunkylän sillan tai Viekkalan seliin suunnasta.
Palo oli todella suurpalo. "Niinkr"rin
iso ratas olisi kiertlinyt taivaalla kyllin
plilillii". tapusi vaarini slrtou nrlusseista liekeistii ja savusta. Niinikiilin hiin

sivussa

ja ehkii osittain

seurålarvanil Rikaisten seliin lannassir

oli Sintulu, joka viekikin on entisellii
paikallaan.

Vieki 194O-luvulla. asioiden kertorrisen aikaan Passin entisellii tontilla
oli Altleen Eevan piltti. rnrlnla viimeistä vuottaau ilman ikkunoita. Tiimiin alapuolella ahteen sivussa clli
vielii Passin entisen kellarin kiviarkkuinen kuoppa.

kertoi seuranneensa paloa kaiketi jos-

takin Krapin tienoilta. "Kyliin puolelle ei enäii pliiissyt, kr.rn sillalla oli vah-

"Ristiraitilta", joksi kyliin tienris-

ti ja vettii ajettiin sarnurutukseen mo-

teyståi kutsuttiin, oikealle kääntyvii tie

nella hevosella".
Myöhemmin eriiiit ker-jiilliiset olivat

vei Simulaan ja vaser.nmalle klilintyvii
tie Uuramoon.
Suikitr tulo oli seuraavana oikealla

nykyisen Mikkosen kohdalla

ja

tlitii

vastapäiitåi sijaitsi Leikkauu tulo.

Uuramon tien varrella Leikkaan
vieressä oli Hulkuriu tolo (nt,kt'irtert
Leikos) ja tämän jälkeen oli Loututt
tulo.

Palolta säästyivlit miltei Louttuil
vastapiiätii sijainnr"rt Arve, joka palon
8

kertoneet, ettii palo näkyi kar"rkana
"Tylvlilillii ja Kiikan kappelin puolella liki Huinisten ra.joja". Tliiilki ihnriset olivat ihmetelleet, missii palaa.
Kun suulet niilkiivuodet eli "köyhlit
vuodet" olivat rnenossa, kerjlilliisilikin oli kylilki liikkeel[i.
Adolfina Lehtisen, joka oli Leikkaan tyttäriii, kertomtrn mukaan palosta ei saatu paljonkazrn peltrstettua.

Pu.s.sitt

tulou ei myöskiiiin rakennet-

tu entiselle paikalle vaau
al.rteen

Virstauraien

piiiille nikkari

Sandbelsin
(myöh. Lehdon) asunnon kohclalle.
Ainakin vaarini puhui aina Vrstanriien
ahteesta eikii koskaan Passin ahteesta.
Strikin rulo rakennettiin nryris entiselle paikalleen, rnutta talo ei .jririnyt
tiihlin pysyvlisti. E,riilin rluistitiedon
mukaan Suikin talo oli tiissii vuoteen
1901, jolloin se siirlettiin nykyiselle
paikalleen. "Talo siilrettiin niihin aikoihin tai viihiin aikaiser.nmin. kun
Passir.r Elliina meni Sr-rikille emiinnliks". rlli .joskrrs kelto.jicn urviointinu
talon siirlrx ajankohdasta.
"SLrikin uudesta pykningistri" on lyhennetty osa .jlil.jel ki pal.jon nruuteltuna viellikin nykyisenii Mikkosen
asu

i

nrakennuksena.

Leikkturt tulort lnikullr ei lakennettu eniiii taloa. Kalkurrkyllissli olleet talon maat .jiiivlit nyöhenrnin Elkki
Leikaksen sekii Maija.ja Kalle Hulka-

rin orristukseen.

Tontille lakerrrrettiin pienerrrpi

asunto, joka on ollut tiimiin .jiilkeen

monella suvulla. Vaarini kertornan

mukaan rakennus rakenr.rettiin talkoopuista, .ioiden johdosta pidettiin reilr"rt

puutalkoot.
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Rakennuspuuta oli pyydetty myös
Tuavetti Hiitiklltir. .joklr ei suostunut
ilntamilan puuta. Eriiilt talkoontiehet

kliviviit kaatalnassa Hiitikan aarniometsiistii valtavan puLrn, .iota ei kui-

tenkaan Lrskallettu ottaa puiden .jouk-

koon. RatkaisLr keksittiin siitii. ettai
Kqolan selåillii likel[i Haapaniemeii
oli iso jiiiiavanto, .johon tukki siirrettiirt Itevosellu ja upolettiin sinue.
Keviilillii Kojolan Pentir.r isiintii oli
puhunut paiassa Kojolan rantuan keviitmyrskyllii ajautuneesta isosta tr-rkkipuusta, .joka Pentillii sahattiin paatinlaudoiksi. ?risi jiiiidii kuitenkin sanolratta isiinniille, utistii puu oli todella liihtöisin.

Htrlkurirt lrr1o lakennettiin entiselle
torrlille. .johon llrkenneltiin isopil'tti-

nen pitkii rakennus, -jorrka lyhennetty
osa or.l viellikin Leikaksen piiiirakennuksena.

Niimli pitklit hirret kaadettiin Hulkarin Paloviidan ntetsiistii nykyisen
kantatie 4l:n sillan luota liiheltii nykyistri Srrikin trl()ir. Hillet rrilettiin jokea pitkin Kiirppiillilin ja edelleen.jiirveii pitkiu Karkunkyliiiin. Entisinii aikoirra joessa oli paljon enerlr.niin vettii
kuin nykyisin. Jo Jysiiln kohdalla.joki
lienee ollut rriltei jiirvi, koska talosta
vuosisadan vail'rteessa lohkaistulle

uudelle tilalle annettiin ninri Vastalanta. "Suurena tlllvakevliiinii ( Iil99)
Kiirppiiliin.joessa oli niin paljon vettii,
ettii Jysiiin piiat kulkivat paatilla Jy-

silistli Jokisillalle", juttelivat miehet
joskus.

Kalle Hulkari omaan taloonsa, jonka
sittemrrir.r ainakin nuoreutntat ihmiset
tunsivat Hr"rlkarina.
htttltut la1o lakennettiin myös enti-

selle tontilleen, r.nutta talo hlivisi jo

1800-luvr"rn loppupuolella. Loutun
kotovaitrio, joka Kalkunkyliissii tunnetaan Louttuna ja muut kyllissii ol-

leet rnaat jiiiviit Karkunkyliin taloille
asunnoille. "Pykninki pr"rlettiin ja
se vietiin Evon Paavolaarr". Vastaavasti Kaalle Ryornii ja Juho Leikkaa
ostivat Lunrivuolen ahteen ympiirillii

ja

sijainneet Lumivuoren ntetsiit ja
ltlitall.

"Lontun vaalin huoneet". talon vaarinpirtin osti niiihin aikoihin kivines-

tari Pihlaisto, joka vuosisadan alkukyrttrnenillii urakoi n.rn.r. paikkakunluan nronet kivinavetat ja lakennusten
kivijalat yms. kivityöt ja jolla oli paljon paikkakunnan miel.riii kivitöissii.
Olen koonnut noin 52 vuoden takaa

silloisten ikiiihmisten keltornaa kotikyllinsii historiaa, joka pakostakin on

jiiiinyt aika ha.janaiseksi tiedoksi. Jos
jokLr olisi riillöin heiltti kysellyr tarkerlnrin, olisi siinii selvitetty kyllin
jokainen rakennus, talojen vanha
huoneråikninki, missii pliiissii oli talon
pirtti .ja urissii pakali jne. Kysy.jlille
liiiin sel vittainyt
nronta arvokasta asiaa. Sarnnlla or.r
tr-rllut tarkasteltua myös ntyöhentpiii
asioita, jotka ovat kyllin historiaa noin
kerto.j at ol i si vat nrie lel

sadan vuoden ajalta.
Kerto jat:

Vaarini

Vil

le Paltrrgtrrr "Seppli-Vil-

Hulkalin nirni siiltyi toiselle talolle,
kun talon isäntiipari Erkki Leikkaa ja

le" synt. 16.9. 18,54, kuoli 21.10.
l9-50. Hrin oli viimeiset l6 vuottaar.r

Elsa o.s. Hulkari ottivat Leikaksen su-

tiiysin sokea, ettei hiin pystynyt sen
vuoksi paljon liikkLrntaåu.l. Kr"rr"rlo ja
asioiden ta.junta hiinellii kuitenkin oli

kunimekseerr. Samoihin aikoihin Hr-rIkarilta muuttivat Maija o.s. Leikkaa.la
,\lcrs t tr tt t tr I tr t t .lt

ttrIt

t I c)r)ll

tallella. ettii hiin pystyi seuraanraan.ja
kertorlaan asioita. Lisiiksi hiin on kertonut Karkunkyliin palosta nry(rs Pertti Virtarannirn kirjassa Hiintcetr kuttsu
nrrrislalaa.

.ltrlro Leikk(r1l synt. l.t. I . I u-56.
kuoli 10. 7. l9-50. Yli 90 vr,urclen iiistiiiin hr"rolimatta liikkLri kiivellen pitkiiikin natkqa .jopa nretsripolkuja .ja
sen vuoksi hiin usein kiiveli noin puolert kilorrtellirr rrlrlkirrr rlrlrpuliin.jutte-

lerttaart ikiiisensri kanssa. kun useint-

mat sauran ikliiset rliehet olivat

.jo

poistuneet a.jasta.
.lttltts.lrrlrntair synt. 3. l. l8-56. kuoli
14. 10. l9-50 asui Karkunkyliissii liihellii Kollasta noin vuoteen l9zl2 asti.
lolloin hiin siirtyi irsunlaau vel.jenpoi-

kansa Yrjö Koskisen luo Jokipoh.jarr
ku lrttrl le. Julorten turrneltiirr tlrilirvlrnlr
lrrronekirlupuuseppiirrii .jl elityiscsti
keinutuolin'restarina. Jalonen on kertotrut Karkunky[in palosta Pertti Vir'-

tal'anniln kirjassa Htinraert
tnrtistc lee

kutt.su

.

Atlol.fitttt Lelttirtert (o.s. Leikkaa)
asui Karkun Koivun kyllissii ja Leikkaalla kliydessiirin hiin r"rsein poikkesi
"Seppriii katsonraan", .jolloin puhr.rttiin kyliin vanho.ja asioita.ja kuulunrisl a.

N trrt re tn rn u

I

ke rtt 1j u t :

Kullc Pultsyrrta, Hr,rlkarin Paloviidan torpan poika, synt. 11386. kuollLrt
1956, on eriiiissii toisessa yhteyclessli
kertonut eriiitii asioita Loutun taktn
håiviiirri sestii, r'aken nr-rksi sta .j a rakennusten siirrosta sekii maiden ostnjista.
Gttrttrur Palntgratt synt. l-5. 5. 1900.
kuoli L 12. 19.59 tln lriklnulru urtristu-

nut .ja kertonut rnonia Karkunkyliin
asioita I 900-luvun alkuvuosilta.
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Taas valkeaa -joulua odotetaau

.ja rakasta

ystiiviiii ajatellaan.

Siellii ja tiiiillii.joLrlLr on .juhlaa
jouluinen hyörinii ei ole turhaa.
Jorrlu tuo onnea perheeseen
kodirr liirrrp(i tulr ii.io etcisecrt...

tfi
,it

"_j'

Vielli Jorrlrrn Siurtlrrtr errtirrcrr

,.....:*

moni kulkee kotia etsien...

\

ir:

ii:1
fl,ri

\

Seimen Lapsi kilkossa kol'rclataan
jouluvirsi yhdessii lar.rletaan.
Joulukirkossa hi l.yaa kuunnellen
Sana avaapi kuuli.jan sycliirnert.
Taivaan tiihclet tuikkii yli kirkkornarn.
Luonto lepiili hil.jaa kauniissa loistossaan

'rl.:

Tuuli nouseepi -jo. lurni kinrnreltiiii
.jouluisella tiellii nroni yksin .jriri...

Joulr.rn ilot..jor"rlr"rn surut - kaipaus
uuden jouIun aikaan toivon piIkahclus.

-

Mut'itr Mtrslrtlultti

floululeroeisiä
Terveisiii Sinr-rlle - rninulta!
- Me liihellilrrnre.jir slilnlnre lelveisili.
Se on kar-rnis tapa.ja hyvien terveisten nterkitys voi olla sur"rri
rryiirrleisessli rrrielessii.
- Itse ajattelen niiiu esinrerkiksi .joulukorteista.
Pienikin viesti voi merkitri paljon.
- Muistin Sinut!
Ajattelen Sinual
Terveisiin voi sisiil Iyttiiii uronenlaista .ja terveisili on rlonenlaisia.
Sanomme usein:

Vie terveisiii!
Kerro terveisili. ettri... !
?rvatessarrnre, erotessal.nnre, pul'relimessa ja kirjoittaessillllle,
rle u se i r.u miten nlin'ui terveisten liihettiinri set l i itiinrme mu kaart.
Sanorlnre myös:
- Kiitos telveisistii!

-

On .jor-rlukukka ikkLrnal la
rnonta kulki.jaa ikkLrnan alla.
Kukkir olr.jairpi ljltuksiirt

löytyykö vastirus kysynryksi i n'/
Moni kulkee polkua rnutkan taa
onko jouluna onraa lohdutta.jaa'l
Vaikka takana ikkunan tunrrna yii

rlrrtr.ja kiLurris on -jouluyii.

Kiitos ja rukous sieluun hiipii

tr.lrviuril vielellli cnkelin siilli.

-

Ei voi Ioivoa ertrili e rterttpliii

orrrrel .iu ystiivliii yrnrrlir tlivrili.
Kun joulukuusen alla iloitaan

.ja -joLrlLrkyntti

l(iitri

katsel laan.

silntit loistaen
rt lltttsklrrlr tttttisllrett...

Lasten kirkkaat

.jouluprrki

-

Kirkkainrnrat tliltclet.ja valkoinen nru

Jottlttllrttllut kuikiIle toivottiut.

Kiitos rruistamisesta!

Vaikka vain sanojakin - rlutta hyviii sanoja kuitenkin.
Ja sitten nilrlii terveiset, .;otka tlissii nyt liihettelen omina .joLrluterveisinlini:
Toivotan Sinulle joululauhaa - sitai tyynrri iloa. joka tuo luoksesi
rnuistoi sta kauneir.nr.nat !
Sitai lainrp(tai. .joka tr"ro Iohtua.
Jospa voisiurnre etsili r.nuistoistanrnre parhairrmat.

On lupa viipyii niissri.
On lupa nryös vain olla..jos et luoksesi joulua saa.
Jos et .jaksa sitii ecles etsiii.
Joulun Sanonra on kuitenkin kiitesi r.rlottuvilla -.juuri Sinua varten!
Tahdou myiis viil i ttiiii S i nr"r I le enke I i n j ou l r-rtelvei set.
Ne kertovat Vrpahtajasta,.joka tLrli jokaista vartetrl
"Minii ilr.noitan teille Sur-rren Ilon, teille on syntynyt Vrpahtaja!"
Sitai iloa tahdon telveisiini sislillyttiiai - ilon - onnen - surun kaipauksen kaiken keskellii - jokaiselle!
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Veli-Mutti

Srrk.si

EroJan luomaa kalaslusla
Kun kul.ien pohjoiscn Sr"romen jokivarsia, .joiclen raultaitn ihmiskiisi ei
olc koskenut. tunncn eliinriin sykkiviin sielussani. LLro.jan klidet ovat saaneet aikaan -iiilkeii. josta il.ttnitrcn vain

Strtrrillu va,rillti
tarviIttttrt kthdetrkiidut vrrptt,.jttllu
kiirtrti i.skctrvt I olti
,sttttduutt vliis.

uneksi i.

Jokipenkat nousevitt vedestii tavalla. jota kaivulit eivrit pysty jiiljitteleniiiin. Kivet istuvat jokeen kuin oksat
pLrihin. Jokaisella kivellii on paikkan-

sa. Aika on hieftiinyt kiviin utuotoja,
.joiden talttaarrinen.jiiii haaveeksi parhaaltaki n ki venkiisittelijliltii.

Veden kirkkaus -ja puhtaus houkuttelevat ryystiinriiiin eliirniin perursnrettii. Maku on raikas. Suu ci koe sutruit
tunnettil uusinrnrankaan puhdistartton
.i

.i l.i i

I

r.i.
.O. .e-

-O.

Miettcissiini silnriiilen tuikkiren-uasta, jonka arka tainren jlittiiii kosken-

niskalle. Kala saalistaa vesiperhosia.
lstun kivcllc.jir valitsert titsiitstlttti sopivan oloisen sidokscn. Se .;iiljittelee
vesiperhosta, .jonka or"urastelen kiinnostålvan tai tttctrta.
Heitain pcrhon siinran .ja vavan

viili-

tykscllii kohtaan. iossa arvclcn taimenen oleilevan. Kala niikec viettelykse-

ni. vedenpinta siilkyy ja laimert hankkaa perl.roni. Vapa nytkiihtiili, alkaa
viisytyskamppaiIu.
Aien'rnrin aanruIIa on saiurLlt nruutarrrarr ltarjukscrt. Tlritttcttell tcutitroidessa nrictin. ettii en tarvitse enenrpiiri
vedcnviljaa. Haavin kalan nopeasti.
irrotarr viikiisettiinriiiin kor"rkkuun si-

**!w

?
.d
:
i\rr

l

dotun pcrhon taimen suupielestii .ja
ihastelen saalista nrLlutaman sekun-

--e,*-*s'

*.{d*r*t*slq9

nin.

Lopulta annan kalan virvoitella vastavilrassa. Kun taimen elpyy, niin
piiiistlin

sen

.j

atkamaan eIiinriiiinsii.
$o&

Syyspimeiillii kaivan pelhonsidontapakkini esiin ja ilottelen uusilla sidoksilla. Niitii tarvrtaan Lr-ro.jar.r luor.nassa

kalastuksessa. Hyönteisten

jiil-

jittelerninen tuo tLlnteen yhteydestli
luontoon. Luontoon, .jota meillii ei
eniiai ole liikaa. Jokainen jokivarsille
.ilitetty kaljatölkki tai viinapullo kalvavat Iuonnonrauhaa.
Perhoja sitoessani rnaaliran mielikLrvia tr.rlevan keviiiin ja kesän kalaretkissii. Niiden valrnistelu kääntää loskakelien ankeuden aurirrgon hehkuksi. Tunnen käveleväni tLlntemattoman
jocn rlrnnoilla. Sellaiserr. jota nrnnt eiviit ole löytiineet.
Sctslcr nt a la

t
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Unto Sctlo

%uarlo öarkian maisemal
cKo

li mais e mas la s i e lunm aise maan

Prot-essori Salon kirjoitr-rksen alkuosa
Lapsuuden maiserna julkaistiin Sastarnalan Jouh.rssa I 997.

Lapsur.rden kodin lärnpöiset niiky-

mät saattoivat rnyöhemmin myös
mllllttua pelkojen ja kaLrhLrjen kuviksi, kun runoilijan sielun jännitteet

tuijotellen Pohjantähteen.
Korkealla, korkealla,

lailla toisen vedenkalvon
säihkyy avarr-ruden peiIi.

kasvoivat yhä kipeämrniksi, kun tyy-

tymättömyys omaan itseen rnasensi
yhä syvemrnin, kun tuberkuloosi al-

koi muistuttaa kuolemasta, kun

elämästä muodostLri vääjäämätön kohtalo. Rukkilaulu alkara kotitLrvan idylli-

sellii kuvauksella, jossa liiti kehrää ja
pikkumies elää unen ja leikin maail-

massaan, auringon kultatornussa.
Mr-rtta

Vedet himertäen helluu.

valjut lasililjat kelluu,
I

r"rikeroivat rönsyt lnmpeen

lertäviit kiiärrneet,
rintani ne siinä vainuu,
työntyy lihaan. suoniin painuu.
imee valtimoista verta,
mutta kukat, niinkuin salaa,
kukat snuret, kultapäåirmeet
ni i nkui n kel

huulilleni

hi

ljaa taipLru,

Piiivlin juova sumentuu.

velhojr.rornan

Kultatomr.r häviåiii.

vettä Lethen, unhon merta.
Silmäni mun painuu Llmpeen,
sålrrlrnLllr tuska, muisto, kaipuu.

Hämäräär iiirijäai.
Tuvan ruutr-r huurtuu.
Veitsi kuun ruudun taa
kiiluvana kohoaa.
Varjot kasvaa laipioon,

niille valaa,

Elämäiin en enää palaa.

oppilaaksi tultuaan ensin Helsingin.
sitten Tururn Yliopistoon, joka silloin
eli ensimmäisiii vuosiaan. Siellii hrineståi tuli Veikko Antero Koskenniernen kirjallisuuspiirin jaisen, jota poeta laureatuksen suopea tunnustus rohkaisi. Turussa hiinestii tr.rli tunnustettu

lyyrikko. Mutta rniksikiiiin Turun tai
yleensäkiiiin kaupr"rngin laulajaksi
häntä ei voi sanoa. Miljöcln uruutos
niikyy pikemminkin vain ur.rsina kuvina, erityisesti hänen rakkausrurnoissaan. Niiden tyyssijana on katu, kuja.
kahvilan ikkr.rna, poppelien lemu.
puistojen vaahterasarjat tai arnurlrr
entinen hnone. Mutta kaikki paikallisurrs on viitteellistii kuin kiinalainen
rnaalaus. Sitii on vain sen verran kuin
sitä tarvitaan runoi lijan sydilntuntojen
kr.rvastamiseen tai niiden vastakohdaksi. Rakkausrunoissnarrkin runoili-

ja on luonteensa mukaisesti

jättiläisiks suurtlru.

Valjumpana vesililjaa
nukun unelmissa hiljaa
j r"roden r.rnten vel hoj Llomaa,

koinen: hiinen runonsa ovitt enetlmiin
kaiprrrrtu kuin ouneu. ristiliitaisen sic-

Havahtr.rr.r unistaan

juomaa oman rinnan sllomaa.

lun

kauhistuen poikanen.
Kuni lLrkki hirmr.rinen
hämysiimaa hiertäii
käsi vasten ikkunaa.
Varjorukki humajaa

sllllnnaton: kohtalon
jaittikehrä kiertiiii.

Tiirnli sisiiänkääntynyt kar.rneus, tiirnä narkissosrnainen itseensä tuijottarninen on muuttunut såikeiksi, jotka
soljr"rvat toistensa ympliri kuin n.l-rsiikki; runon lrLlotoil onkin verrattu
sonaattiin. Sen lurnoavia kuvia ja rytnrejii voisi, jossakin rnielessä, verrata

r-rnelrnia ja kipuja. Mutta niiistri
sielunhaavoista versoo Suonten Iyriikitn kauneirnpia kaipuuslrrno.jlr:
Veet syviit piiilyvåit

ikiiväri.
Puut yllli hiiilyviit
syviiin vetten.

Ma tiedain. etten
sua eniiii niiii.

Idylli käiintyy vastakohdakseen ku-

Pjotr Tshaikovskin eriiisiin melodioi-

ten Schubertin Lindenbar,rr.t.rissa. mutta se ei paiäty sovittavaan ihanaan
unelrnaan, kr"rten lied päiittyy, vaan

hin, niiden loistaviin nyrkyllisiin ansarikukkiin. Sillli tåimii or.nan rinnan
juoma on kaikessa ihanuudessaankin
kuolettavaa. On arveltu. ettai kotipihan lähde olisi ollut Unen kaivorr kuvallisia llihtökohtia. Muuta kiikkalai-

Tie luotas liihtien
hiirnlirtiili.
Vair.r kr"rvat tiihtien
syöpyy veteen:

sllLltta emme tiistii runosta eniiii tapaa,

sun silrniis.jiiii.

kar,rhLrniiky jåili pysyväksi: kohtalon
jättiläisrukki kutoo varjoverkkoaar.r

tulevan elämän ylle.
Tällaisissa sisäisen kivr,rn .ja kuole-

manpelon tunnoissa rLrnoilija löytiiä

pakopaikan, oman yksinäisyytensii
kauneusunet. Ulkoisen sijasta runoilijan katse kääntyy sisåiiseen maisemaan. Sen suomaa lohdutusta Kaarlo
Sarkia on laulanut lr"rmoavin kuvin ja
rytrnein ehkä kur"rluisimmassa rllnossaan Unen kaivo:
Pohjaan unen syvän lähteen

painuin, rikkinäinen leili.
Nukun veden syvän alla
avosilmin puolin valvon
t2

kiikkalaisen luonnon sijaan oli tr"rllr"rt
uninäkyinen, kuviteltr.r todellisr"rus.
Kaarlo Sarkia oli keskuslyyrikko, ei
maakuntalaulLrjen kirjoittaja. Hiin oli
yhä syverttrnin rninuuleenslr vaipunut.
siihen kahlehdittu. Hän oli henkisesti-

kin etiiäntynyt kotiser"rdustaan. Useassakin runossa hiin vertaa itseään henkipattoon. Itsensii tuomitsija ilmeisesti häpesi näyttäytyä kotiseudullaan.
Kotiseudun maisemat olivatkin jo
vuosia aikaisemmin mullttuneet kallpungiksi; Sarkiahan kirjoittautui yli-

kaksi.ja-

Niin silmiiin eteen
Kuvat ovlt pelkkliri tunneltrr. sunojir
on vähän. Mutta eniten siurovut viihirnrnlit sitnut. Sunovat. .los slrntl-jlr

osaa pelkistärnisen taidon.

Kaarlo Sarkia oli ylioppilaskielellii
ikicivis, hän ei valmistunut koskaan.
ja opintovelatkin jäivlit hiinen ystiiväinsii ja tLrkijainsa rnaksettaviksi.
Mutta akateernisen arvon sijasta hiin
valmistr"ri runoilijaksi, kiikkalaisen
lapsuusmaiseman rnaalaajasta tuli enrooppalainen henki. Hiin saavutti
Scrstrt
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Jooniassa, Prietren kar"rpLrngissa Vlihii-Aasian liinsirannikolla: kaupungista on vielli jiiljellii rauniot, Athetren
temppelin doolilaisten pylvliiclen
mårassa rnakaava sorto, nrutta ne eiviit
ole jiiljellä Sinronideen kaupungista,
sillii se hlivisi .ja perustettiin vuoclert
3-50 eKr. vaiheilla uudestaan. Sintonideen kohtalo oli kova: hiinet karkotettiin kotikaupungistaan. Hiin siis rrenetti kaiken. kansalaisuutensa. kansaIaisarvostr"rksensa, ystiiviitrsii, omaisuLltensa; hiinestii tuli henkipatto.
Mr.rtta

juuli silloin

.ja

siitii hLrolimatta

hiinen kerrotann lausuneen kuolenralTt'rvtitirt Yltte il;ktulurt tlittltpiloslttt./fu 192-1. Yllt. vu.t.: Kulle Torpo, Erik Ståhlberg (Tclvi), Krurkt Sulitr (Surkiu), Eitto Trsit'uuett, Art'o Jurtrtiltr, Heikki Suuristo, Tun,uiuctt .ju Murtrto Brtr.tört (Rui.ste).

tomårt siuråu1sa, lati naksi kiiiinnettyi nii:
Omnia r.neår r.necul.n porto. suonreksi

siis 'omani kaiken mukarta kartnart'.
Nlimri ylviilit sanat Kaarlo Sarkia on

ottanut onran kuolentattontan nlltonsit
aiheeksi:

mainetta ranskalaisten runoili.jain tai-

ihanaa noin ei tonrn

turillisena kiilintlijiinii. hiin kiiytti suvereenisti antiikin henki Iöhahnro.ja tai

synnytii maan

rnyyttejåi onran runolltensa aiheina tai
kuvina; niin oli Euloopan suuri taide
tehnyt jatkr.rvasti renessanssista liih-

Nojas laivansa

tien. Näin hiinen rnaisemaansa tuli
historiallinen ja nryyttinen perspektii-

hiin jr"rovuttavaan:

vi.
Kuolemankaipuussaan hiin satrais-

ja
kaiteen seetlilantaan
unelr-naatnsa Llponneena

IlojLrhlista nuoruuden,
huipr-rilta nraan
j umalsyntyiset tal-rtovat

tur-r

Antinookseen, keisari Hadrianuksen lemn.rikkiin, .joka hLrkkui tai hu-

astua hautaatr

kuttar-rtui

Niiliin v. I 10. Antir.toosta tai
Antinousta luonnehditaan kuvankaLrniiksi, ja sen voi r"rskoakin, kun
katselee niitii Antinooksen patsaita,
joita Hadrianus antoi pystyttaiii ympiiri in.rperiun'tia tiirniin kuoleman jiil-

unen seppel
kLrkkeilla kulnil laan.
pikemr-nin kuin kiiy
rlvi tlnnenslr r-lnlpeen...

keen; niitii on siiilynyt lr-rkr"risia r.nr"rseoiden kokoelrrissa. mnt. Roorttassit.
Niiin rurroilija kirjoittaa:

Hiin, Antinoos, huvipurressaan.
jota koittccsslr koirr siltil oliiur s()r-lsi.
unen suloinen hurnrio hr-rulillaan.
r-rnisiIrri n selittiinraittömin nousi.
Kr-rvastui veder.r
pLlnastuvaan hopeaal.t

kuvankaltai nen nr-rolu kai spiiii

yli kaiteen.
loi tLrli taiteen'l
,\r r s!

tr

ttt rt lr

rr

t

.[ot

Sylyttiiri luiiilrrrnpu i ksi
koi kukat lumpeen,

levittiiii vesi vtrotecksi
purppLlrataan.

rI t

r
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sanraistur.r Si nronideeseen

:

Kaiken ortrusi r.ttukanas katrnat.
sieluni. niinkuin Sinronicles.
Kokosit itsellcs.juuri se rr verta
kuin sinun r.nahtui kantanruksees.
KeskelIii eIiirliin myrskyistii rnclta
tliii joka kerta
tuo ilon rnurhecsees:
Kuin runoniekka Sirnonides
kaiken ornasi nrukanas kantrat.
Ornaisuutesi rlukanas kannat.
ruhtinashiippas, Simonides.

Loistoa tinrantti Poh.jantiihclen
huipusta sert luo vaelluksccs.

Kalleus siiihkyy kaikkien niihclen
arvosi tiihden.
y-(iks sitii [iisr-r et ees.
Oin sekii pliivin, Sinroniclcs.
piiiissiisi ruhtinashiippaasi kannat.

Elo heliiZi kaukana rantojen kyliin,
kliy irskareihillsil rrsr.liilt nliliilr.
Hynry silrrissii,
hurnrio huulillaan
pois Antinoos vedetr
nukkuijo syliin.

ilman kauneus. kosrttos. krcikkalaisten kiisityksen r.nuklran olevaisuuden

Vielii

-jiiriestynyt karurreus. Se seulaa Sirnonidesta .ja rnyi'is runoili.jaa cliirliistli

sr.rorauaisernrnan kohtalonsa
.jakajan hiin niiki Simonideessa. kreikkalaisessa,

Hiinet nruovasko veistlilli.

Ensirnrliiisessii siikeistössii runoi I i-

!

Sirnonirleen likkautcrra olr siis rttlur-

knolemaan:

jota pidettiin ylrtenii antii-

kin seitsenriistii viisaasta. Sinonides
cli .joskus vlroden 500 tienoilla eKr.

Orlaisuutesi nrukanas kannat,
ruhtinasvuotees.

Si

monicles.

Tllhdikris on lepokarnntios katto,
suat maiur untuvat pieluksees.
peittos

or"r

1)ammalan

nurn.ri kor.r

silkkinen nratto.
Henkipatto.
rriirr nrrkrrt likklrtrtees.
.jonka sa niinkuin Sinronides
Irar.rtaasi asti nrukanas kannat.

Juhlaj umalanpalveluksen
.iälkeen puhe sankarihaudalla.

Tiirli

Rur.ro on upea: kuvat, poljento. a.jatus. Siinii orr runoili-jan ja huntarristin
ylpcyttii: ajatuksia. unclrnia. eliirniin
kauneutta karkotus ei voinr.rt Sintoni-

sLrnr.runtaina victtitnnrc
Vanrrlalan seuclun Vri nran 90-r,uotis-

.jLrhlaa.

'r.'",.',..1-.;

runokokoelmassaun Kohtalon vaaka
hiin taisteli itsensii itsekeskeisyydestti

t ! -.:li

-ja

Mcri. taivas .ia avarurus. aurinko .ja
trihclct. valo .ja kirkkaLrs. -jotka olivat
kuuluneet l.riinen runo.jensa clernenttcihirr .jo pll.jorr lriklriselrrrrrirr. rre sirivat nyt yhii panteistisenrntilt.t sisl.illiin.
SyvlilIisessii runossuult Runo rLu.nlruclesta Kaarlo Sarkia pohtii kokctnaisuuden ongelnraa:
Mist' ihrnissieluun
kasvoikaan tucl kaipuu

Taiteili.ju Eirturi Veltrttukseu takantti
"

Urtett kuiyo" ktttsi kttytt.

Kaarlo Sarkia viimeisissii nlltoissaalt
etsi .ja ilnreisesti sen nryös löysi:
Vaan kautta aikojen
myös il.rnrissielLrn nlihtiin
tor.nLlstil murheiderr

pois ikrivöiviin tiihtiin.
nriss' enalii tarvitsis
ei kokonaista.jakaa
.ja runruus piIkistiiis
ei kauneLrclen lakaa

kaikk'ykseydestli

vaan nrissli oikea

nruodostella nronta.
eroittaa. .jakaa eroittantatonta'l
Ei rriili htirr llilt'l)inletsllii

prlis sulkcrtut ois viilllrirr
ja valo totr"rr-rden

puiden takaa.
kaisitii iiliret(intii. vaan sen .jakaa.

olis varjoton

.ja vakaa.

Tlihkii oli kypsynyt. "tullut". kuten
Satakunnassu sanotluur. KLrolcnta kor-

Nlinrii siikcct ovat ujankohtaisia. vliIrintliiinkin yhtii a-yankohtaisia kuin
viitisenkynrnrentli vr.rottl sitterr. Henkinen pirstaleisuus. hajatic'clon tulva
on .johtanut ylcistiiviirr tiedcln .ja sarkialaisen kokonaiseliintyksen tarpecsccr.t. Luennoiclessani nuorille opiskcli.joillc tietiirnisestri .ja ticteestri olen

usein lainannut niiitli siikcittt. koska
niissii kuvastuva kokonaisuuclen ta-

voite on pliinvastainen kr.rin tieteen tavanorrair.rcr.r nrenettely: schiin .jakaa
tniurilrtlrtt ylli pierrernpiin .jir pierrerrr-

jasi pian runoilijan. rontantikon. tiilrtitiaraisen Lrneksi.jan. rninuuclenpalvo.yan. a.jattclijan

ja

vel.jcyclen-juIista.jan.

sanakuvien kurrinkaan. siikciclcn .ja
lytn'rien rluusikon.
Kaalkr Sarkia oli laaclussaan .la taiIuruuclessuun ehkii ylittiintiit(in. Satakuntrassa -joka tapaukscssa ylhliisen
yksinliinen. Mutta ei hlin vain ollut.
hiin on yhii. hlinen runoltsa eliivlit. Ne

ovat syntyneet hellittiintaitt0ntristti

piin osiin, koska olevaisuuclen analyyttinen talkastclu sitli eclellyttliii.

pylkimykscstli saavuttaa sisiill(in .ja
nruoclon vilstaavuLls. Runot itntavitt
teki.jlistliiin rLrnoilijana loistavau totlistrrkserr. Mrrttlt rrc ilntltvlt atrvistliL

Analyyttinen tietiinrincn. vaikka sen
tulokset ovatkin luotettavia. .iiittiili
nreidiit kuitenkin kylntiksi, sillii tu-

peitti sielun ritastavat hiekansirLrt siikciclen helmiriiskerroksilla. Rehelli-

loksista

ei l0ydy vastauksia

ihnrisen

keskeisiirr kysyrnyksiin. Scn vuoksi
tutki.jankin tulisi pyrkiii kokonaisuuk-

siin, sillii vain sur-rren'rpien kokonaisuuksierr osirlr irnlrlyyttirrerr liclo siur
nrielen, rnerkityksen. Ja -juuri sitli
t4

Meillri on .iuhlapiiivri.

.josta

voin'rrle sanoa. cttii on tosi hicno tunnc iltnrissielussa. kun slantntc llktur
piiiviin .junralanpalvelLrksclla .ia nyt

jiiiinyt kauneusuniinsa. Viinteisessii

Iuonncln nryi)ntlin'riseen. ihrlisarkuudesta vel.jeyclen -julista.jaksi. Hilnen
rnaisenraansa alkoi ntiniin oheIIa kuuIua ihrrinen. tosin abstraktilla tasolla.

16. kolntinaisuuclcn pliri'lin

jiilkeisenii

cleelta liistiii.i. Sitii ei tee ecles kLrolcma. sillii Simonideen kur.nnrun yllli on
eteliin tähclekiis taivas..ja kLrolenta yhdistiiii hlinet kosltrokseen.
Mutta Kaarlo Sarkia ei lopultakaan

ja eliirnlin kieltiirtrisestii ellintiin

se

rnyös scn kivun .ja ponnistuksen. .joka

syydcssiiiin .ja eettisessii pyrki ntykses-

siiiin Kaarlo Salkia oli syviisti kiikkalainen, satakuntalainen.ja suomalaise-

na suuri eurooppalainen. Kiikalla,
Aetsiil lti, Satakr"rn rral I a on syytri ki i tol lisuuteen -ja ylpeyteen.

kokoontLra kotikirkon hautausnraallc.
jossa eclessii on sankarivainujicn lcposija.

Tiissli ihanassa Jurnulan pLristosslr
nukkr"nr 9 seuranrnrc pLrhccn.johtajaa
.ja 2 kunniajiiscntii. Tyrviiiin hautausrnaalla Roisrnalassa lc;rosi.ja on kahclella puhccn.johta.jalla

.jl

kolnrclll

kunnia.jiiscncllii. MLristarnrnc .ja kunnioitamnre hcicliin ty(itlitin suurcIIa arvonarrnolla. Niirnil rnichct ovat tyrinsli

tclrneet kukin vuorollaan. untaltcct
onran panokscnsa sctrrallcrnn.tc. ur'
heilulle.ja isiinrnaal lc.
Me..jotka saar)mrc viclli cllili. r'ointtle sittrlrtlr ltcitliirr nrrrislolurrr.jlr rnuillr
seuranmre .j iiscn i li. .jot ka ovat nr r.rt tirneet 1-rois. toivon ntukaan kaikki Taivuarr kotiin.
r.r

E,clessllrnnre olcvassu sankalihuuclassa saivat viinrciscrr lcl.losi.jansl
nruun nruassa nc I2 vointalaistu..jotkir
talvisoclan raskainu pliivinli .liiir rit

tlristclulrrcertlrlle PlrIrurrlltltlr ()nlui\

tensa -joukkoon. .latkosota oli voirlir
laisille vicliikirt raskaarrrl.ri. pcniti 27
rulhoollista nuorta nticstai antoi kaik-

kensa. I'renkensii..jolta rncillli olisi va-

paa isiinnrau. Vrrnrasti kallisarvoisin
asia tLirillri nraan ;xilillti rncillc .jokuisclle on se ihrnccllincn t()silsil. cttli

piori Suornen kunsa onnistLri saiilyttii
nriiiin itscnliisyytcnsii sr-rurtcn .joukossa. Siitii salnrnc kiittliri paitsi ulhoollisten sotLrricrnn.tc paltosta. cnncn
klti kkc;.r

.l

tuturlrur..joklr

si

trnlrtclr.jtr r rrr'-

.jcllcn on .johclattanLrt kansarnrnc liipi
vaikernrstcn ticn. On syytii nytkin kysyl[, onko Strorrrcrr kanslr unhottltrut
nuo raskaat a jat .ia antuako sc llirllstlr

Iaitaan tarpcclisi ulvoa itscruiisyvll.l
lcrnttte. Mcitllirr vurrlrcnrpicrr. rrrrrtttr
tttyiis ttttolcrttrtutlt ltolvcrr ()n \y) lli tliniilirt tlilillli kirkkontlralll katsoa tncrrnyttii aikaa .ja toclellisuutta su()raan
silrniin.
Pcrliti 220 tilrrriin scuclun lLlorti.t
rnicstli 1-xrthuassu rnichLrLrclcn kasvussa -ja voirnissa oli nrcicliin uhrinrrnc.
Heicliin ticnsii ei ollut scikkailun tilvoittelua vaan kiirsirnystcn ticllti kulkenrista. Olot rintunralla olivat uscin
.\rtsltt tttrtlrt t t lr tt tlt

t

I

()9ti

dun
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Turtrrto Jtirt,ittctt

ryr

nuorisoa yhdistiiii liikunnan jalo aate
rotLlun, uskorrtoon tai asuirrpaikkaan
katsomatta. Meillii vanl.rerttrnalla viiellii orr vielii tr-roreessa rnuistissa Hel-

singin olynrpialaiset vuodelta l9-52.
rr.raine tiinåi piiivlinri kiirii yhte-

joiden

ni.i puhtaasti r.rrheilullisernpana kisana, mitii rnilloinkaan on pidetty. Niiin
pieni SLromikin on esiintynyt eduk-

seen kansainviilisessåi kanssakiiytttisessii jur"rri urheilun viilityksellii. Onharr S r-romi saanLrt .j iir-jestiiri y I c i sLrrhei Iur-r MaaiIn.ranmestiu'uLls- .ja E,urotl-

pannrestiu'uuskilpailuja sekli lakkaan

hiihtoulhei Iumme Maai Irnatrt.nestitruuskilpailuita.
Palataksenrme tiimiin tluistohetken
lopuksi tiihiin pliivliiin. Voiman juhlapiiiviiiin .;a liihtiesslirrrne -jtilleen taivaltanraln juhlan .jlilkeen ittkccn. ort
nrielessilni suurenrloi r.rcn vapar-rden -ia
toivon tur.rne, kur.t katson yntpiirillcni
-ja niien tutun Vtr.ntnaskoskcn .iLroksevan avointcna virtanit,.loka on ikiitinkr.rin nterkki siitli. ettii e liinrii.jatkuu.
Me itsc kukin teernnrc ty(itiintrne.ia
palvclenrme Jurnalaa nreicltirt Hcr-

raiurme, joka on kaikki luonut .ia
rneille eliintiin ilrltanut. Mc voirtialaiset haluamnre lakastait ourau kotiscu{tnulrrre. -jostlr pirllirrtttte .iit .ioltttc

olerrme vakiintr"rneet toivoctr lttonnollisesti. ettii tlirrne ttrttuttatreetkin
tulisivat viihtymiiiin kcskuudessantrre. Toirr.rikaarrme urheiIr"rn la Iiikunnan palissa selrtllrlrme parhaaksi ttrr-

hyvin va.javaiset. Useasti se n-rerkitsi
puutteellista ravintoa ja .ioskr.rs viluakin. En tarkoitn tällä sitä, ettai arneija
ei olisi pojistaan hr"rolta pitiinyt, päinvastoin. Sur:renmoista huolta pojistaan pitivät rnyös kotirintanriln joukot, jotka kirjeiden ja pakettien muodossa ratkaisevasti lievensivät sitä
alituista koti-ikävää, joka rintarnalla
miesten joukossa vallitsi. Muistamme
hyvin rakkaan äidin, vaimon, morsiamen tai jopa tuntemattoman lähettäjän antirret.
Tänään rneillä kaikilla on hyvä ja
lämmin olo odotellessamme talven
saapumista. Jos sinä ystävä tai seuratoveri kuljet edessämme olevien hautaristien ohitse.ja tapaat tuttavan, koulutoverin lai omaisen nimen muistolaatasta voit samalla hetkeksi pysäh-

ja

palauttaa
tyä muistikuviesi äåireen
mieleesi ajat, joista on vierähtänyt aiScrsl

tr ttt er I ct t t ./o

trIt

r 1 99ti

kaa

yli 54 vuotta, kun viirneksi tapa-

si r.r-rr.ne.

Tuntuu kr"ritenkin

kr"ri

n oI isirn-

vatakserlr.ne terveen
kastavan nuorisort.

ja

nraatansa ra-

Rr-rkoilemrne:

nre hyvin lähellä toisiamrne, vaik-

Hyvii Jurnala taivaan ja rnaan herra.

kemme kohtaakaan kr"rin ajatuksissa.
Hän, joka edessåisi nukkltt-t nurrnen alla, on toivon mukaan saanut iankaikkisen levon, mutta sinä ystäväni, joka

Sinii olet osoittanut kansallet.t.rt.ne suuren vapauden ja antanut meidlin eliiii
rauhan aikaa jo yli 54 vuotta. Se on
Sinun lauper"rttasi meitä kohtaan, ettii
olemme saaneet siiilyttäåi itseniiisyytemme. Sinulle kiitos ja kLrnnia liihtee
rneidän sydärnistämme tiirniin juhla-

vielä vaellat keskuudessatnttre, voit
kiittää Taivaallista Isääsi elåirnästäsi ja
isänrnaatasi ja pyytää, että rneistä seu-

raavalla sukupolvella edelleen säilyisi
vapaa isänmaa, jossa ihmisten kesken
olisi rauha ja turvallisuuden tunne.
Meillä on maa, jonka kauneudesta ja

hyvyyden antimista voimme yksin
kiittää Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan meitä kaikkia kohtaan.
En malta tässä yhteydessä olla kertomatta urheilun merkitystä rauhan
työssä kaikkina aikoina. Näkyvimpänä merkkinä tästä ovat olleet rnaailmanlaajuiset olympialaiset, joissa

päivän alkaessa.

Puhdista kansamme hyviii tekoja
varten. Auta Suomen nuoria elämliiirt

terveen ja raittiin urheilun parissa.
Autar meitä kaikkia kulkenaan palveluksen polulla nimesi kunniaksi ja ettei kansamme eläisi vaan itselleen
vaan voisimme edistää ihmiskuntamme yhteistä hyvää.

Taivaan hyviin Jun-ralan
teille kaikille.

sir"rnausta

Amen.
l-5
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Kutri Tulrutntiki

cUammalan
7 O-ouolias
öeudun
%irfamanaisel rg
Vtrosien 193945 sodissa rintamakotrennuksella olleet naiset alkoivat
kaivata yhteistii toin.rintaa, etujensa
ajamista ja kokoonturrista, jotta he
voisivat rnr"ristella sodassa kokerlaansa. Olivathan rintarnalla olleet rriehet

.jo perustaneet veteraaniyhdistyksiri.
Vuonna 1970 syntyi ensirnmiiinen
naisten yhdistys, joka sai niltrekseen
Polt jois-Poh jannraan Rintan'ranaiset
ja pian alkoi muodostr-ra rruuallakir.t
rintarnanaisten Iiittymiii. Pirkanrnaan
Rirttartraniriset aloittival toilrrinnun
vuonna 198 l.ia varnrnalalaiset Iiittyivlit siihen heti. Yhdistys perusti alaosi,rston Varlrnalaan ja siinli oli toimintaa yli 5 vr,rotta. Rintaltlanaisten
liitto oli kuitenkin rnyöhemrnin sitii
rnieltii, ettii alaosastot lopetetaan .jil
silloin täällii Vammalassa piiiidyttiin
orniln yhdistyksen penrsturniseen.
Monet jiisenistii olivat toimineet jo 7
vLlotta Pirkanmaan yhdistyksessii.

Uosson Siiästöpankin kerhotiloihin

l6

kutsLrttiin koolle rintarlasisaria ja perr-rstettiin 7. 10. 1988 Vanrrnalan Seu-

drttr Rintamanaiset. Liisnii oli 22 JLisentii sekåi liiton toiminnanjohtqa
Laine-Maire Kyöstilii .ja Pirkanntaan
puheen.johtaja Anneli Voutilainen.

Hoikka. Rauha Hyviinen. Liisi Kallio.
Raili Kannari. Annikki Koskelo. Anna-Liisa Miikelii ja Liisa Nicnri. Tilintarkastajina ovat toimineet Eila Tyni.
Lea Saaristo, Rauha Hyvi)nen.ia Virpi
Aaltonen.

Siiiinnijt hyviiksyttiin ja valittiin yhdistykselle puheenjohtaia ja hallitr"rs
sekii tehtiin rekisteröintipiiiitös. Varnrnalassa ja ynrpiiristössii asuvat Iiittyiviit yhdistykseen ja jiisenmiiiiriiksi tuli

Yhdistyksen kokoclntuntiset piclettiin aluksi useissa paikoissa kuten .jiisenten kocleissa. nrutta nykyisin suulirnmaksi osaksi sculatalossu. Oh.iclIlrail on ollut nronennroista. Mukana

80.

on ol Iut vieraita esiinty.j iri.ja usiar.ttuntrjoita. .jotka ovat selvittlineet alaansa

Toimintaa johtaa vuosikokouksen
valitsen.ra pLrheenjohtuja. joka on koko ajan ollLlt salna: Katri TLrparniiki
sekii 8-jiiseninen hallitr-rs, jossa eri
vr.rosina on ollut enemmiin vaihteh-ra.
Sihteerinii ovat olleet Elina lkonen.ja
TerttLr Aspinjaakko. Rahastonhoitajana on toiminut Kaija Periiinen. Varapuheenjohtajan tehtäviai ovat hoitaneet Maria Ojala, Anna-Liisa Jokinen
ja Miria Torra. Munt hallituksessa toi-

mineet ovat: Virpi Aaltonen, Paula

ja joilta olenlle voineet

kyscllli

asioista. Usein on keskusteltu rleitii
askarruttavista ajankohtaisista aiheista. Teen.roja ovat olleet joitakin nraini ttr-r i na; kuntoutlrs, -j al koien hoito-, I iihimuriiispalvelu, Iuuston haurastuntinen, sycliin, liihetystyö. hernroratahierontit. r'akennusten krlljlruslrcuvorr-

ta, hattr.resitys, kr.rnnon ylläpito

ynr.

Ohjelrnutilaisrruksissu sisllet ()vilI
muistelleet sota-ajan tapahtunria .ja
.\:( Isl ( I t ) t r I l( t t t .l( )t
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"Siellä jossakin" sekii Rintatnanaistetr

Liiton kustantamassa: "Naiset kertovat sodasta" -ki{assa. Onhan tiirkeiitä, ettai nuoriso ja jiilkipolvet saavat
tietoa työstä, mitii naiset tekiviit sotatoimialueella. Sr.ruri osa siellåi oli lottia, joukossa oli sairaanhoitaqia jr
naisliiäkäreitä. sekii osa naisista oli
työpal vel uun kottterr rrell trjl.
Rintarnanaiset ovat seraneet nykyisin sumut oikeudet kuin ort sotictt
muilla veteraaneilla. Kattojiirjestömrne Rintamanaisten liitto on ollut hoitelernassa etujarnrne. Liittoon kuuluu
3l yhdistystii, joista nrcidiin otna yhdistyksemrne on yksi. Rintarnapalvelustunnus on edellytys yhdistyksientrne jlisenyyteerr. Liittrl on vuosittlrirt
tarjonnut virkistysviikkoja l-3 .liisenellernrne ja niiihin on osallistuttu.
Hr.rolenaihe on sisarien ikiiiintynrinen. Monta on jo saanut iliisyyskut-

,

Rtn,usti Tinto Kiikkö vihki riuluutuuuisten

lipurt

15.

3.

1989.

sun

or.nia koker.nuksiaan sodasta. On
nryös esitetty ohjelrnaa ja laulettu. On
j iirj estetty nr i tal i enj akoti I ai sr-r r"rks i a,
hen-eelIisiä tapahtr-rmia, jouILrjuhlia,
lounaskokoontumisia ym. Yhdistyk-

selle on tiirkeii vuosikokous, joka
nreillii on helrrrikuussu.

Tiirkeitä virkistystilaisuuksia ovat
olleet retket. Olemrne vierailleet llihiseudun koulr-rissa ja laitoksissa, joissa
tutustuimrne työhön ja tiloihin. Olemrne tehneet pitenpiiikin matkoja. Joka
vr"rosi tehdään kaksipäiviiinen retki
liiton kesäpäiville, jotka vietetiiiin eri
puolilla maata esim. tänä vLlonnil
olimrne Mikkelissä. Riihimäellä
olimrne rintamasisarten kokor-rksessa
vieraina, Kankaanpäiissä vierailitnue
Kärjellli ja Niinisalossa ja kävimrnepii
Lotta-ser.r-rinaarissa Seinäjoellakin.
Teatterinratkoja on tehty useita.

sitii rnonissa juhlissa, sankarihaudalla, paraatissa, liiton kesäpäivillii yn.
Lippu on yhdistyksen jäsenille tr-rnnus, joka yhdistäli yhteniiiseksi joukoksi.
Munan etappi työssämme oli Karkkrrun pystytetty Sodurr ajan nuislen

rnuistomerkki. Sisaria oli rnukanir
kaikissa eri vaiheissa niin toirnikr"rnnan kokouksissa kuin itse juhlan jZirjestämisessä. Yhdistykserrrne jiirjesti
14.6. 1992 Lotta-illan, johon osallis-

tui

150 henkeåi. Mr"rkana

oli

Sorjan

lotta-opiston entisiä kurssilaisiakin.
Varsinainen maanpuolustusjuhla oli
selu'aavana päivänä ja osallistujia oli
700.

Yhdistyksemlne Llseat jäsenet ovat

ja

poistunut riveiståimnte.

Jaisen-

ja nyt
sairaina.ja
hr.ronoon
se on 69. Useita
kr"rntoisina. Olernrne kiiyneet tervehtirniiäråirlrrne

rniissii

ja

oli enimrnilliilin

84

vieneet kukkia heille. Toi-

volnr.ne yhdistyksenrnre työn tuovan
virkeyttii siihen osallistuville. JalkahoitoetLrja on annettu usealr vuodet.t
ajan.

Me rintarnanaiset kuulunrue

sodart

kokeneeseen sr-rkupolveen. Tiediimme, mitii sota toi, sen n.rielett(jmyyden
ja vaikutukset. Emme halua lasten eikii lastenlasten kokevan sarraa. Meillåi oli sodan aikana or.nat tehtaivrirrnre
puolustr,rsvoir.r.rissa, joita vaikeissa
rirrtarnuolosuhleissa yritiInrne suorittaa. Jiirjestörrme avulla olerrtre saaneet naisten sodanaikaisen työskente-

lyn alvostetuksi. Puolrrstrrsvoirrrlt ort

kirjoittaneet rnr-ristelrniaan ja on näitä

antanLlt meille tammenlehviit kiitok-

julkaistukin esirn. Vammalan alueen

seksi.

Varojen saan-riseksi on osallistuttu
joulLrmyyjäisiin ja sisaret ovat antaneet talkootr-rotteita myytaivaiksi. On
pidetty arpajaisia ja keråitty kahvirahaa. Jäsenmaksuista on saatu tr-rloja.
Vammalan kaupunki on antanLlt åtvLlstuksia ja myös Rintarnanaisten liitto.

qt
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Mr.rutamat yhdistyksen jiisenetkin
ovut antillleet luhjtlituksia.

Melkein heti perr"rstarnisen jälkeen
halusirnrne hankkia lipun. Kun sitten
jäsenemme Helena Holppi ilmoitti,
ettii hiin haluaa kustantaa sen yhdistykselle, asiasta tuli totta. LippLr tilat-

tiin ja nar"rlattiinkin jo vLroden 1989
helrnikuussa. Sen tangossa on kaiverrettuna Helena Holppi, rnikii aina

rnuistnttaa rneitii Helenasta, joka ei
sitten kauan enäii elänytkäiin. Seurakr"rntatalolla oli vihkirriisjuhla. Läiininrovasti Tirno Kökkö vihki lippumme 15. 3. 1989. Sisaret ovat kantaneet
Scts! cr ttt ct lcr t t ./r n
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Jotui huut

'amarikuoro

'ammalan%,
Ja
cl)ammalan cTealleri rapakon" lakana
Vammalalaisen kuoro- ja teatteriväen yksi sr-ruri unelma toteutui heinii-

kaistaiselle

kunn alussa 1998. kLrn kuoron, teatte-

sään

Orfl & Herra Dalcrozen yhteinen ser.r-

henkivään brittiläiseen yliopistokort-

- pakkasi kimpsunszr
ja lähti Lr.rfthansan siivin tavoittelemaan Torontoa Kanadassa PohjoisAmerikan mantereella. Hanke Kana-

teliin. Victorian yliopiston

tLrli, vaikka ilma ulkona sekli sisiillä
oli lämmin ja kosteahko.

daan menosta

oli hautunr.rt usean vuoden ajan. mutta pari viirne vuotta
Vammalan Kamarikuoro ja Vammalan Teatteri nnrastivat yhteisellii pon-

Lar-rantain valjettua hiukan sateen
harmaan sävyissä päivä lähti käyntiin
rnr.rkavasti yliopiston mLrhkeilla kinkku-rnuna-leipäannoksilla ynnä hyvillli

nistuksellaan varroja matkan toteuttamiseksi. Tuo työteliäs. lnutta rnainio
tr"rotos oli Teuvo Pakkalan käsikirjoi-

kahveilla niin, että niillä annoksilla
keikkr"rr"r mikä tahansa korpisoturi rapakonkin takana. Ennen pakollisia il-

rin ja lastenmusiikkiyhtye Tohtori
rue

49 henkeä

- täynnåi autoja olevalla
rnoottoritiellä oikeista rampeista si-

ja ulos ja saattoi vammalalaisen
kulttuurijoukon I 800-lLrvr.rn loppua
asuntolaan. Yöpyrnispaikat löytyivät ja uni

tukseen perllstllva perin suonralainen

tapäivlln ohjelmaloimintoja ensim-

laulunäytelmä "Tukkijoella", jonka
"tyrvääläisversion" toteutti ohjauksellaan Vammalan kulttuuritoimen
johtaja Ilpo Tiitinen, ja mr,rsiikin harjoitutti Karmarikr.roron johtaja, mr.rsiikin lehtori Elisabet Rantanen. Edellisen talvikar-rden tallstatyötä tekivät

mäiset seikkailijat sukelsivat maan-

käytännön asioitten hoitamisessa lehtori Hely Lenni-Taattola ja nriehensä
Esko kuoron varainhoitajana. Taustatukea antoivat ja talkootöitä teettivät
Vesinieminen, Liekorannan Peltoset,

alaisella Toronton keskustaan ja maailman yhteen korkeirnmista näkötorneista Ontario-järven rannassa. CNtorniin mahtr"risikin kolme Näsinneulaa päällekkäin ja pilvenpiirtäjien kattoja saakin ihailla lähes 450 rnetrin
korkeudelta. Vaivaiselta lutikalta rekka-auto näyttää moottoritieltä, ja vat-

sanpohjasta vähän kouraisi, kun sai
kävellii llipinäkyvän lasilattian päällä
suurkaupungin vilinän yllä noin pLro-

neen katkelmat Maria Jotunia -ia Viiinö Linnaa sekä kuoron Iaulua .ja yhteistä tanssia. Iltayöstii In-gridin koulr-rbussi kuljetti iloista .joLrkkoa kohti

viktoriaanisia yönr"rnia.

Pyhäaamr-rna lähdettiin kirkkoon
lar.rlamaan ja osallisturnaan. Pastori

Sr-rokonau-rtio ja Terttu Franssi olivat
järjestäneet rneille mahdollisuuden
pieneen kirkkokonserttiin jumalanpalvelukseen liittyen sekii ehtoollisen
vieton. Taisi kr"rorolaistenkin kantapliiit olla hetkittäin ilrnassa kuorin
puolella, kr-rn negrospiritLraalit kajahtelivat Agricola Lutheran Churchissa
ja pastori liippiisi kiinmeniiiiin yhteen
jn tokaisi seurakunnalle, ettii niiin

kuulkaas laulaa suornalainen kr.roro!
Kirkkokahvit joimrne yhdessii ser-rrakuntalaisten kanssa kirkon alaker-

ran monitoimililoissa. ja

sairrrrrre

vaihtaa monia arvokkaita ajatuksia

suomalaisen ja kanadalaisen yhteiskunnan elrirniinrttenclsta - joissa sittenkiiiin ei pohjimmiltaan ole paljon
eroa - yhteiskunta kun on ihmisten
toirnintaa - ja niinpii rnonet ongelrnatkin ovat hyvin samantyyppisili.

Maanantaina

tuli

eteen kar-rpungin

Haapaniemen Pidot ja monet muut. ja

len kilornetrin korkeudessa. Onneksi

ja

yksityishenkilöinä asioita edistivät
useat henkilöt ja talousalr"reen yrityk-

oli pokat pitavat ja "klasit" ehjät permannolla. Eikä siinä hissikään kuhnailh"rt. Alle minuutin oltiin huipulla.
Päiviillli lähdimrne sr-romalaisten vie-

br"rssimatkalle kohti nikkelikaivoskaupunki Sudbr.rrya, jossa on kyr.nne-

set sekä liikelaitokset.

Matkaohjehna oli laadittu tiiviiksi
ja toiminnalliseksi. Siihen kuului kolme täysirnittaista Tukkijoel la-näytelmää ja neljä Vammalan Kamarikuoron konserttia sekli viisi lastenmusiikkiorkesterin esiintymistä. Esiintymis-

ja

majoitr-rskaupunkeja

oli kaksi:

To-

ronto, Kanadan suurin kaLrpLrnki, ja
Sudbury, eräs Kanadan suomalaisasutr-rksen keskr"rs, kaivoskar.rpunki sisiimaassa, jossa asr"rkkaitakin on Tampereen verran.

Perjantai-iltana 3. 7. sairnme mantereitten aikaerosta johtuen seitsemiin
tuntiar lisämittaa päivällemme ja olim-

me pitkän lentopäivän jälkeen vielä
iltayöstä saman vuorokauden aikana
pakkaamassa itseämme

ja

puutuneita

jalkojamme perinteiseen keltaiseen
amerikkalaiseen koulubussiin, jota
ohjasti nykytasa-arvon mukaan nuori

reipas nainen

-

suomalaisen äidin

Salme Van Vlietin tytär Ingrid Hagman. Hän pöräytti seurueemme l6-

l8

raaksi Udoraan, joka on Toronton alu-

eella olevien suomalaisten yksi kokoontumispaikka maaser.rdulla. Riihen, tiilinavetan ja sur"rlin tapaiseen
yhdistelmärakennukseen oli kunnostettu perisr"romalaisen näköinen kahvi la-ruokala-tanssisuul i-kornpleksi.

Pihalle

oli meitä varten

rakennettu

kornea esiintyrnislava betonista sekä
sr"ruri taustaseinä - kesäinen suofila-

lainen järvimaisema - Tukkijoellaesitystli varten. Vaivaa etukäteen oli

siis nähty. Lihasopparr"rokailLrn jäl-

keen harjoiteltiin illan esitystä varten.
Ehtoo lärnpeni, ilrna selkenija yleisöli
alkoi virrata alueelle. Suomen murteet solisivat iloisesti ja kuulumisia ja

paikkakr"rntatietoja vaihdeltiin. Juttu
kulki ja puheet kälintyivät koti-Suomeen. Runsas parisataapäinen yleisö
nautti ja kiitti näkemästään. Illan ohjelmaan kuului näytelmän lisäksi

Kirsti Yli-Pekkalan ja allekirjoitta-

majoitLrspaikan vaihto. Liihdirnrre

nisentr-rhatta suomalaista. He työsken-

televät kaivoksessa, nronet .jLrlkisen

hallinnon palveluksessu. opettajina jr
osa yrittäjinä. Ellikkeellåi vanhur-rden
päiviään viettäviit monet Llpeassa Finlandia Villa-een Palvelr"rkodissa. .joka
on samantyyppinen kuin rreidain Sastamalakotirr.rrne Varlmalassa. Viidensadan kilornetrin bussir.natkalla Torontosta Sr,rdburyyn maiserrat olivat
osaltaan keskier.rrooppalaista lehtipr.rumaiser.naa peltoaukeineen. joiIla

kasvoi tr"rtunniiköisien viljojen kuten

rypsin ja vehniin lisäksi rnaissi. Sisiimaahan piiin nentiiessii metsien .ja
soitten osLrLrs r.naisernassa lisiiiintyi ja

llihellii Sudburya jiirvet niinnikkö- ia
kalliorantoineen toivat r.nieleen suomalaisen kesiirnaisernan. Suuria met-

sävyöhykkeitii j iitti liii spr-r i neen tåil ii
alueella ei ole. Kuulelnan mukaan
I

st"rurmetsiä täältäkin on aikanaan kaadettu, mutta ne eivät ole nusir"rtuneet.
Laurentian yliopisto oli rnajoituspaik-

kamme

la Suomi-kylän palvelukoti
Strsttt tttulcr t t ./otr lt
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i Kuttudart

esiintyurispaikkam-

me. Sali oli aivan täynnii yleisöii. Sekä perinteiset kuorolaulut ettii har"rskat
Tohtori OrfTin lar.rlut saivat sydärrellisen ja länpir.r-riin vastiranoton. Tunnel-

lra vaihteli

hartaan tunteellisesta
har"rskanleikkisiiåin. Tilaisr-rr"rden lo-

pussa Varnmalan Kamarikuolo ja
Vammalan Teatteri antoivat uudelle
palvelLrkodin laajennr"rshankkeelle
lahjoituksen, ja saavat nirnilaatan lahjoittajien jor"rkkoon.

oli myös Sudburyn LionsklLrbien edr-rstajia: Carol ja Reijo Viitala, Veikko ja Meeri Kivikangas,
Paikalla

Aarno Niemiaho ja Hannu Piironen joitakin mainitakseni. He saivat terveiset Vamrnalan ja Karkun klubeilta
viireineen, joita ojensivat Rar"rno Peltonen ja Ulla Renfors-Kar"rko ja karkkulaisista Esko ja Hely Lenni-Taattola.

Osa matkalaisistarnrne rnajoittui
Sudburyssa perheissä - ja saivat näin

todellisen tuntuman Kanadassa asuvien suomalaisten eloon ja oloon.
Karhu tuntui olevan yleinen tontti-

naapuri omakotiasujalle, jos talo sijaitsee ulommalla kaupungista. Niinpä rnarjaretkelle on eväitten lisäksi
monella varattuna myös kivääri.
Tiistaina tutustuttiin aamupäivä
Sudburyn keskikaupunkiin ja lasten-

musiikkiorkesteri hauskuutti upean
virastotalon aulassa työntekijöitä keskipäivällä. Kaupungin sosiaalijohtaja
oli kotoisin Honkajoelta. Hauska oli
kuulla kerrottavan Kanadan oloista
leveällä pohjalaismurteella. Iltapäivällä osa tutustui meidän Heurekamme tapaiseen tiedekeskukseen, jonka
idean takana on tohtori Risto LaamaSctstcuttnlcut ./ot
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(Jtloru.s.stt. Hetkert ptitistti.iuostttrttt ulkoiltrrttrttit'fttintiille.

nen. Osin kaivoskuiluun ja peruskallioon rakennettu upea tiedekeskus tar-

joaa kävijälle niin geologisia, kasvija eliiintieteellisiä kuin teknisiä eliimyksiii sekii vaihtuvia teemoja ja lapsiIle ta{ottavaa oheisohjelrnaa. Illalla
Lar-rrentian yliopiston Ft'aser-ar-rditoriossa esitettiin Tukkijoki-niiytelmii
vastaanottavaiselle yleisölle. Suuren
vaivan vierailr.rstatlme Sudburyyn oli
nähnyt yliopistossa 33 vuotta palvelIrrt pirtei Muire Laurikainen.
Keskiviikon ja torstain vietirnrne
nähtävyyksiä katsellen ja torstain kohokohta oli luonnollisesti tutustuminen Niagaran mahtaville pr,rtouksille.
Koulubussissa jyryytellen pääsimme
tLltustllmaan klassiseen turistikohteeseen, rnLltta sarnalla jylhään luonrronilrniöön, kun valtaisat vesimassal
Yhdysvaltain ja Kanadan rajapisteessä syöksyvät kapeaan kanjoniin, joka
kuljettaa sitten vedet Ontariojärveen.
Lumoavan ja rnajesteettisen putouksen äärellä on todettavissa ihmisen
pienuus luonnonvoitnien keskellä.
Vaikka putous on itsessään alueen
nähtävyys, on amerikkalaisen tapaan
alue rakennettu täyteen turistipalveluja, niin että Niagara-elämyksiä voi
kokea näkötorneista, tunneleista putouksen alle, sekä laivamatkasta putouksen juurelle valtaisaan jylinään ja
vesisuihkuun. Osa joukostamme uskaltautui näiden unohtumattomien
elämysten kokijoiksi.

Perjantaina meille oli varattu Toronton miljoonakaupungin keskushallinnon Metro Hallin esiintymislava

käyttöömme lounastunniksi. Metro
Hallin pilvenpiirtäjien ympäröimässä
keskustassa työskentelee valtaisa ih-

rnisjor"rkko toimisto- ja virastoviikeii,
ja monet heistä pistliytyviit lounastr-rn-

niksi Metro Hallin

piha-ar-rkiolle

kuuntelemaan kesiikonserttien sariaa,
johon mekin esiintyjinii sainlle osallistr.ra. Lastenmusiikkiorkesterin ja
Karnarikr"rorcn esiintyn.rinen keriisi
sekä suornalaisia ettii kanadalaisia
kuulijoita kohtalaisesti - ainakin
kuuntelenaan outoa kieltii - ja rriksei
soinnikasta musiikkiaki Ir, jota vahvis-

timien

ja

mikrol'onien kautta tiiytyi

saada kuultavaksi taustahiilyn keskel-

lii. Elärnys oli tämiikirr. Piknik-konsertin nirneksi olisi voinut vaikka laittaa "Tyrviiäliii set Torontossa".

Illaksi olimrre saaneet kutsttlt sLtttmalaisen liikeyrittäjän Leila Forssin

kotiin kar-rpungin

r"rlkopr"rolelle. Hiin

oli tilannut

ihastuttavalle pihantaalleen Tukkijoella-näytelrnän ja oli
markkinoinut tilaisuutta suomalaisille

Torontossa. Puinen pihasar"rna, viherj li

nurmikentura

ja oma lampi olivat

näytelmän upeat lLlonnonmrlkaiset lavasteet. Kesäinen ilta, leppoisa ilmapiiri ja vieraanvaraisuus lisäsiviit yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhdistivät suomalaisia. Onnistunut ehtoo!
Lauantaina kiirehtivät vielä ne, joilla oli rahaa, Toronton Yonge Streetille
tekemään ostoksiaan. Eaton Centressa ja maailman suurimmassa f'arkkukaupassa rlonen itsehillintii petti, ja
niinpä jokusien seuraava ostos olikirt
ylimääräinen matkalar.rkkr.r tuliaisia
varten.
Iltapäivällä oli sitten edessä viirneinen esiintyminen Amerikan mante-

reella tällä erää. Toronton Suor.t'ti-Kodissa meidät otti vastaan talon edustajana Lisa Anttila. Suorni-Koti on yh-

l9

distelmii palvelr"rtaloa. toinrintakcskusta, vanhainkotia ja vanhainkodin
sairasosastoa. Taiiillii rronet Kanadassa eliinriitttyönsli tehneistli suonralaisi sta sekii viettiiviit ellikepiii v i riiin ettii
vanhuuden tLlottanrien sailauksien
rnyi)tii myils sr.rlkcvat silrllinsli viirneiserr ken'iur kittr klrnlr syrtrty

i

rt

lrt:.rls-

ta.

Suonri-Kodirt ohjelnra koostr"ri kr"roja lastenlrusi ikkioh.jelnran esityksestii ja allekirjoittaneen esittiinriistii
kutkclrttlrstu Turrterrrirllornirs(l sotilaasta. Kr.rtr tilaisuuden loppupuolella
Unto Miikinen. Meidlin Rakas PLrttemnre. heliiytti haitalillaan .ja lauloi
komealla iiiinelllilin "Kun lapsena enron

nen" tunnelma salissa oli hiiskr-unatolr

ja kyynel kin'rn'relsi niin vicrailijoitten
kuin Toronton suonralaisten

si

Irtriinur-

kassa.

Vicrailun lopuksi kiiytiin laulanrassa yliikcrran osastolla vielli liihtiiiislaLrlut vanhirnnrille ja liikLrntalajoitteisille SLrorri-Kodirr asukeillc. Picni
ort r.naailmumnre. kun -jostakin huoneen sol.lukasta kr.rului tieto su juvalla
Tyrvriiin nuotilla. cttii "kylii hain tiritalii,
nisii IIlon kylri on."

Liihtöpiiiviinri sunnuntaina ntatkalaiset kokoontuivat vielii yhtcisclle
lounaalle. jossa annettiin palaLrtteet.ja
kiitokset oh.jirlritrlle. kuolon- ja rrrutkanjohta.liIle --ja toclettiin kr-rin yhdestl[ srrtrstlr rrurtkirrr olleert onrristLurut .ja Tirrro Roosirr - yhderr taustavoirnlrhenkil(jn si.rnourana. ettli tiirnii joLrkko
on tuonut kunniaa .ia PR:lili Vantrnu-

Irju Niertti
"

-r'-i\

'*rl

\;..,f

'--\ I

floulua

),'_

odolellessa

.i

//:"

_fii
APfirl

?'
**

Kesii.ililleen nrennyt on
.ja mr"rr"rttol i nnut pois liihteneet.
ja rneidlit niiin .jiittiineet.
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On Lr"ro.jarrnrc suuri ja ihneellinen.
syksyn pinreyden kcskeltli kohtaarnrne

piiiviin nousussa kirkkaLrclcn valon.
Joulua kohclen ecletiiiin .ja
Seinrcn lasta .juhlitaan.
pikkLr joLrlua ensin victctiiiin.
.ja hyviit asiat rnielletritin.

Ajan pyörui kiilintyy Jouluun
nrcnnccscen. nliin kulkee aatos
muistoissa nrictticn: kuinka
nronivaiheinen on Joulu ihnriscn.
Lapsuusaika rnieleen palaa.
ne herkinrnriit hctkct rnLristoihin

Iruoletonna kulkee lapsi silrnin

kirkkahin avoin nrieli kaikkccn
vielii tLu'vaisin.
Joulr.rlaLrIut taas ka.jahtaa.
luina vuosi vuoclclta uuclcstaan.

SiuntLrsrikasta .louIua

lalle enemmlin kuin uskottekaan. Ja
kahdesti vierailLrviikkolnnte aikana

!

lunrerikansuonralaisten lehdessli. Vapaassa Sanassa. oli rneicllin .joLrkkoamnrc kchuttu sanoin ja kuvin. Syctiinrestii liihtcvli kiitos kuuIuu erityisesti
energiseI le organisaattori I le T<rrontossa, Salme Vrn Vlictille. -joka uurasti
kanssarnnre vierailr.rntrne alusta lo1.lptrtrrr. Tiillltisct aikllrlrsu .ju lliloilrirrr

uhraaval ystliviit ovat aarteita - siitri
suuri kiitos Salmelle .ja tyttiircllccn
Ingriclille! Yliopiston asuntolannjoitLrkscn huolehti rneille Ria Naskali.
.joka on eliikkeel[i yliopiston töistii..ja
Hans Myrsko-u -jlirjesti ulkoilnrakonserttirrahclollisuuden Tolonton keskustaan, -ja toimitta.ja Matti Tentiscvii
huolehti rnyiinteisestii .jLrlkisLrLrclesta.
Siirii kiiros heille!

Kun jr.rn'rbo.jetin pyöriit hcllittiviit
Kanaclan rnaapelliltli .ja Toronton va-

lojen rneri levittliytyi allanrnrc llinrpi-

triissri illassa, .jokLr hyriiili lastenlaulua: "Titro liihti pomppulinnaan...". ja
joku toinen taas hr-rokas: "Kunt pliiisis
viii joskr"rs kiiymiiiin." - Olen itse samaa [r'rieltii. Kiitos ihastuttavasta matkaseulasta
20

IJllu Ylittett

floulu-trni
Nliin

Lrnessa

cnkclin vuotccni yllli

surrrirr. lroperrrrlrohtoisirr siir irr.

Tiirrri raulroitti nriele ni hyrnyilyllri.

-

vaikka pclkiisin. llihernmiis hiivirr.

Hrin kLriskasi hil.jaa. ct pclritri saa.
katso silrniirr .ja anna kiisi.
tuon taivaasta Joulun Sanonraa.
sekii tervcisct aiicli ltlisi.

Tuli .joLrlLraantr. satoi hil.jaa lunta.
olin vaiti .ja hrirnillrirri.
Siinil nruistclin yi)lIistli. kaunista unlu
-ja sytytin kynttilrini.
Niiin myös tapahtui keckrlla painrcnilIe.

ktrrr crrkclit Sirnorlllrn toiv;.rt.

vaan nyt aikaa ci liikene unelnrille.
kotikilkkorri kcllot .io soir ut.

!
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c|ikkakosken mannekiini
rr

Oiru Virtunett
Tiimli kirjoitukseni ci ole puhtaasti
kotiseutuaiheinen. rrutta siksi liiheinen. kun solilas olisi voinut olla kotoisin vaikka tiirniin .joululehden levikkialueelta ja puoluslihan hiinkin

.Ffi,

koti seutuanr nre.

Kuulin Irilncn tarinansa Kss
"Tilkassa". .jossa poikkcsin

l:llli

-jatkosodan .jiilkeen .jokLrsen kerran. Kohtaantispiiiviiniinrnre nrercltii yli kaupun-

gin puhalsi kylnrii tr"ruli..loka iltaa
kolrclcn

si

i

rryttiiessii yltyi rnyrskyksi.

Mies oli perin hiljainen. Katselinrrne vaieten telassilta lahdelle, jonka

rnatalikkoon .jritekuskit kippasivat
kuornriaan tiiytteeksi. Viinrein hiin
virkkoi: - Niiin cliirriikin hiiviiiii kuirt
tuo lahti. Onko oikcin, kun terveyskirt
nrenee'l Sano sinii nrillii ihmeen voirtralla voisin selvitai'l

Kysynryksensii heriittiviit mielenkiintoni. Olirnrne kahden entisen rintarrasotilaan kunssa.ja kysyin hiineltai
suoraan: Mitli sinii nrictit. nrikii sinua
oikein painaa, tapahtuiko sotareissullasi jotakin. .josta et piiiise irti'? Vrstakysyrrykseni sai hiinet sanonraan: le jiii viinteiscstii

Kyl lii tapahtLri, nrinul
sotakesiistii ikiivli ntuisto. Kerron. .jos

haluat kuunnella'l

Mies

aloitti:

Osallistuin talvi-

.ja

jatkosotaan. .jonka lopLrlla olin nrukana tiedustelutoinrinnassakin. Penilintyrnisvaihecn aikana kun olirnnre sekaisina .joukkioina vihollisen paittoståressi,l, piiiillikk0 kehottil ota kaveri
n'rukaasi .ja llihcle ottiunaan selkoa takaa-a.ya.jien liikkeistli. Valitsin parhaaksi katsonrani ja liilrdi nrnre.
Kul.jinrnre pidenrnriin aikaa maas-

tossa niikerniittli nritaiain .ja piiiitirnrne.

ettenrnc jatka yhdessii nratkaa. Sanoin kaverille. ettii kierriin lenkin. te-

roittaen vielii: pysy tiissii paikassa,
.jotta palatessani Iöydiin sinut. Llihticssiini nrerkkasin niik(inruistiini
puut, kivet ja kaikcn nrikii aLrttaisi
paikan tunnistanrista. Piiiisin onnellisesti viihiin rnatkan piiiissii olevalle
kukkulallc. niin niiin vihollisjoukon ja
he aloittivat anulrLurriln: Pliiisin irti
heistii ja kiirehdrn nopcasti kaverini
Iuo. mutta paikassa, jonne hiinet jiitin.
ei eniiii ollut ristin sielr-ra. Piilittelin.
olisikohan vihollisen anrrnuskelu saanut kuverirt ctsirruilin 1'riu'etnpltit sttoi;.rpaikkaa.

Katselin nrai.rstoa.ja aloin jo epliillii
oliko hiirr liihtenyt yksin ilnran rlinua
palr-rurnatkalle. Yht'likkiai ntinua taas
.lrrsl tr
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tulitettiin. heittiiydyin rr.raahan .ja siitii
niiin muurahaiskeon, .jonka takaa anrnruttiin. Pyöriiytin itseni liihellii olevan puun taakse .ja sitten siitii puu
puulta liihenrnriiksi. Hetkeiikiiiin en
epiiillyt. etteikii vastassani ole vihollinen -ja kun taas niiin vilauksen keon
lakaa. otin esiin klisiklnnaatin. Viritin
sen. laskin nriiiiriittyyn lukuun.ja viskasin. Muurahaispcsii pölliihti .ia sen
taakse tuli hiljaista. Kun nrenin tutkirnaan tilannetta. niin siellii ntiin onran
kave rini. Viskaarnani kiisikranaatti oli
tehnyt tehtrivrinsii. Sitai naikyai en Ole
voinut hetkcksi kiiiin unl.roittaa !
Äainen kuultuaan viholliset saapr-rivat kuin herhiliiiset ja rrinr"rn oli parasta [ihteii. Toverini .jiii .ja itse sain
nretsiiri uryöten taivaltaen onrat joukot

kiinni. Kerroin tapahtumastn niin ettii
hiin kaatr,ri. Asia oli nLrille liipihuuto.juttLl. nrutta itseiini sc.jiii painanraan.
Etsin sodan loppr"ra.jan vaarallisintpia
tilanteita. ajattelin ihan tosissani taillii
tavalla palkitsevani tekoni. Selvisin

kuin ihrneen kaupalla, vain pieniii
naarnruja saaclen. Mieleeni kr-ritenkin
.jlii syvli haava, joka ei palane kos-

lakkaa rakastanrastn ellintiii. Jos hlin

olisi ollut vihollisesi. rtiirt tcostasi olisit saanut kiitokset. cikil ntcnnyt sinLra
painaisi. Tupattanut itscsi. iilii h(ipsi!
Sinun on oltava scllaisia nyt ljattelenratta. Kocta ynrlrliltiiil tiirttii vahirtkona.ja unohtaa. tai rnenc.la kcrro.jollekin viisaantntallc ihnriselle. pyysin.

- E,n voi. en kertakaikkiaan voi.
vaikka nrinut tuonrittaisiin lopLrksi
ikaiaini taistii tiilen sisiiiin. niin sckiiiin

ei riittliisi tuomiokscni.

hiin .jLrlisti.

Maatarnnre puolustaneclla rnielrellli

"Tikkakoskcn nrannekiinilla". .joksi
Iriinet ninresin oli ihrnecllincn pakkornielle piiiillli,.johon ci tehonnLrt tavallinen puhc. Hiin katsoi vetisin elottonrin silnrin, nryrskyiiviilin luot.ttoon.
iiiircttönriiiin kuin ei olisi piitkiiilkiiiin
vailittainyt sanornastani. Kyllli .ioillakin pitiiii olla vaikcaa. a.;atte lin crotcssalnnte.

Kun kahden viikon kuluttua pulasin
Tilkkaan. niin asiat toirnitettuani kysel i rr si vi i I iprr krrisestlr vetcrllrni stir.
jonka ninreii en tiennyt. Kukaan ci
kuitenkaan tietiinyt hiinestii nritaiain.
Mahdollista oli sekin. ctti[ tiinrii nrics

kirirn. Kelronrrirrr lopetetltuurrt rtties
- Mitii tuunrit tiistii kaveri'l

ei kuulunut sairaalart potilaisiin. rraan
oli poikornut tarinoirnnan kcrtcllc
vain. jolla oli aikaa kuunnclla huoli-

sicn liikkeet .ja suurien vcsihelmien
kiillon naanralla, kylrniisti pLrhaltavasta tltllesla huolinratta. Ser"rlalaiseni ei voinut tilalleen nritiiiirr ja hiliai-

aan.ja nrinulla sitii oli.

kysyi:

Niiin hiinen .jaakopinpaininsa,

kri-

scksi veti itsenikin.

- Minun olisi pitiinyt olla hiinen
Iuonaan eikii llihteii nraastoon yksikscni tai edes .jiiiidii puolustarnaan
plrikkiur vihollisilta viitnciseerr itsti.
Er.r

voi antaa tiitii antceksi itselleni.

mies tr-rskaili.
Ylitin parantaa tilannetta puhumalla: Paras liliike on kuule unohtamitrcn.
ei pidri jlilidii liikaa rnicttinriiiin, ettei

Menitr viclit nryiihenrtnitt yl(is osastolle, jonne oli saapunut. .jokin uskovicn kuoro..joka lauloi kauniisti: - Ei
lltivirhitssa olr' kttolott vlriu'illr .jlr rtttot'i

nainert .juttcli Arkkienkclistri, .loka
auttaa. sovittra .ja kantaa .jokaiscn

synnit harteiIlaan.
Mieleeni palasi siinii paikassa lintamalla taistcllut sotilas. Tikkakoskcn
nrannckiini. Mies, .joka otti kanncttavakseen tekonsa ehkii .jo tavoittarnalleen anteeksiartnort alttarillc. Arkkienkeli rniclcstiini hiinkin !

{trd

cfulkioa

Teuwt Kil.jula

t

hr"rolehtirnisesta

on lisitlintynyt. Ko-

koonnutaan kuuntelemaitn inrrostaviir
puheentaitajia. InnostLltaankin. Usein
haetaan myöskin ryhrrristii voimaa nsein saadaan. Yhteiståi nåiille hetkille
on, ettri niistii lähdetäiin pois toivoa
tiiynnä.

Tilaisr"ruksien vaikuttava anti .jliii
useimman kohdalla kuitenkin lyhytkestoiseksi. Se ei tilaisr-rLlksien tarpeellisur"rtta, arvoa ja rnerkitystii vrilttämZittä vähennä. Pyrittäessä laajassa
mielessii henkiseen kasvuun ei riitä.
että tilanteissa oli hauskaa. sai tavata
mukavia ihmisiä ja rnLrillakin on ongelmia. Sieltä tLrlisi jäiidii jotain, joka
on juuri minua varten. Tr,rlee syrrtyii
tunne; minussa alkaa jotain tapahtr"ra.
Ehkli voin itsesslini jotilin rnuuttait.
Tutkivo ntirtti, loka meissii kaikissa
on, alkaa toimia.
Olen usein ajatellut, rnikåi olisi se

tutkivastit r.ninusta liihtevän mLlLltostarpeen "yhteinen nimittäjii", joka kuvaa ihmisessä alkavaa rnuutosta. Mielestäni se on voimistuva tr.rnne siitåi.
eIIa 'Minii olert'. Aiattele, rnitä kaikkea se merkitsee Sinulle, joka aidosti
itse koet; minä olen.
AjatLrs, minai olen, naiyttZiai liian yk-

sinkertaiselta ollakseen rninkiiain arvoinen. Ehkä joillekin tulee rnieleen

kouluajalta liidinkielen tLrnti, jolloin
opeteltiin verbien taivuttamista; minä

olen, sinä olet, hän on... Nåikeehän
sen kaikki, että olen ja itsekin sen tiedän.

Minä olen' tarkoittaa elämässä olemisen vahvaa tunnetta vahvassa mi'
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Kiinnostus henkisen hyvinvoinnin

niissii. Viestin rnielellåini sitii kanssaihrnisilleni. Sanomatta rnitaiän huu-

dan; minii olen. ole sinäkin. Tr.rntemukset tietysti vaihtelevat. Eliimän
kaaren aikana on aikoja, .jolloin voi
tuntuil esimerkiksi; 'jos vaikka olenkin, niin minua ei ainakaarn tarvita'.
Oleellista on, että tälle ja muille tr,rnteille tulee antaa tilaa. koska ne sillii
hetkellli ovat minun ja vlin minun. ritoja ja oikeita, tr.rnteita. Tr.rnteitteni
jälkeen voin oikeasti huomata, minii
sittenkin olen.
Tämän sanoman sisiillön omistarninen tuottaa usein vaiker.rksia. Helpompi on olla jor.rkossa ja vannoa kaikille: 'me sitai vasta olemme'. Tosiasia sekin - ainakin sillä hetkellii.
Riittaiiikö se minulle, joka haluan aidosti itseni kanssa tllnteat minä olen.
Vastaus tåihän on lukijan.
On ainutkertaista ja siksi tarpeellista, että sinii olet ja minä olen. Kr.ritenkaan nrinun olernisessani; onnessa,
ilossa, kivistyksissä... kukaan toinen

ei voi olla

rnnkana. Yhdessii me
voimrne niitä kokea, jos niin halr-rat.
Jakarninen toisten kanssa auttaa, ei
kuitenkaan aina. Tarpeellista jakarninen lähes aina on. Ihmisellä tulee olla
monenkaltaisia "sinuja" - toisia ihmisiä - verkostossaan. Se on olemisen
edellytys. Aito kanssaeläjä on timanttia.

Kiire on teki.lli .ia syy. .jonka taaksc
mielelliiiin pakenee. Jokainen hetki
tulisi voida rohkeasti sanoa itsellc .jr
toisille; nrinii olen. Se on .ja saa olla
eliirriissii olernista - laidasta laitaan:
tiissä ja nyt sinii ja minri kaikki
rnukana. Se on aitoa eliirniissii olenristil.

Tutkiva minii on -jokaisessa ihrni-

sessii. Sille tr.rlee vain antaa tilaa toirlia. Sen toiminta on arvo.ien arvo ih-

rnisyyttli a.jatellen. Ihmirren kur"rluu
rnyöskin ryhrniiiin. Tr"rtkiva minii ja
toimiva ryhmii ovat tukrksellinen kokonaisuus, jossa jokainen rninii löytlili
itsestäiin lisitii uutta. ikuisesti uutta.
Ikr,risesti uutta voisi tarkoittaa sitai. et-

osaamrne tunnistaa ja kohclata oikein ornan eliirniirnrne haasteet. Se on
pelottavlrakin. Ajlrttclerr. cttii sc tuo
liikaa paineita .ja vaatir.nr"rksia olenriseeni. Tiediin. ettii rohkeassa. urrelmia

tii

sisiiltiiviissii eliimiissii on onrrellisuus
mlrkarra.
E,låirniin haasteet

aina kiinnostavat

tr-rtkivaa ihmistii. Jokair-ren rreistli
asettail ellinriilleen huusteet ja t()teuttaa niitai taidoillaan. Haluan kirjoitukseni loppr"rr"rn Iiittaiai Martti Lindqvis-

tin niikerrryksen'elåimiin haasteista'
(otettr-r hiinen luennostaan): Sen
kohtaaminen. mikii on totta. - Sen nii-

kerninen. rr.ristii on vastuussa. - Sen
tunnustarninen. rnillainen on ihmisenii, - Sen muuttaminerr, mikii on oikein ja mahdollista mlluttaa, - Siihen
jiisentyminen - ei vlilttåimiittii alistLrminen - mihin kur.rh-rr.r, - Sen pr"rolus-

taminen, mikii on tärkeiiii

ja

Sen

pyytäminen, mitä tarvitsee.
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?unainen lupa
Sireeni kukassaatr
saunarakenttuksen vieressii.

pihakaivo lepiiii sunren

koivnn katveessa.
tuvan nurkalla vcsisoikko.
Mökin ovi hiukan raollaan.
suuri avain lukossa.

Kivisen porrasaskelnran piclcssii
pari .jalkineita
siististi rinnakkain.
Astun kuistillc.
pari askelrlaa riisynratolle

.

Alka koputus,
sisiiltli sydiirncl I i nen lilini
toivottaa vicraan tervetullceksi.

Heikki

kki siin-gyssii harrnaatukkai netr
nrLlnmro pitkiil Iririn.

Pu

Koit'tt t'ttttttt

?ube cTgroään
sankaribaudalla
73.3. 79ö9
Talvisodan piiiittynriscstli on clttinyt kulutlaan.io 49 vuotta. Talvisota
ol i suomalaisuuclen .ja piencn kattslttt toclcl l inen voirtrantliiyte.
Oli tapahtr.rnrassa todcllinen ilrrnc, koska ainakin trlkontailla oli picletty se lviönli. ettii Suonri murskittaatt palissa viikossa.
Pieni Surtnten kansa oli kLritenkin koorrrrut voinransit.ja unohtantrt
keskiniiisct crirnielisyytcnsii. Ylrtenii rlichenii ja rtaiscrta suotttalaiset
pr-rolustivat nraatansa aivan tuurua-tuunralta aiheuttacn vihollisellc arvaarnattonria tappioita.
Piiiittliviiinen Suonren kansa.ja scn peliiksianLi.uuitt()n urtne-i.jiL sirivat
pr-rutteelliscsta sotakalustostilalt huolirttatta aikaan sen, cttii Nettvostoliitto oli valnris ncuvottelenltan ritultastit Sttorttett kartsslt.
Kuten tunr.rcttua olivat rauhanehclot Suornclle iililirttrttiiisen atrkat'at.
Karjalan kantras l.liti lr.rovuttaa sekli Hankonierni vuoklata Ner,rvostoliitolle. Viicstö kutnpaise ltakin alueelta piti siiltliii r.t'ruun Suotnen alueclle.
?rlvisota sai sitten aikaan.jatkosodan.
Sotakorvaukset olivat silloisissa nrittasul'rteissa rtiitt suulet, e-ttii oli
pal.jon nirtii..jotka sanoivat. ci Suon.ri pysty niitii t.naksatttaart.
Suorncn kansa paner.rtui kLritenkin jatkosodan piiiityttyai ratthanitiart
ttiihin sillri sanralla tarnrolla ja plilittliviiisyydellli rlillii se oli puolustanlrt islirrntaataiur vårilruur aikana.
Sotiernrnc Lrhrit eiviit ollcct turhia. vaan niiden raskaiclert uhlietl ansiosta saan.rrne eliiii vapaassa muassa. Isiltruraassa, joka tiiniipliivlinli on
yksi nraaiInrnn rikkainrrr.rista valtioista.

Kankeat jalat yltaivait
scrttlilirr lankktrlirttilrllc.

laiha, ty0n kr-rivettanra kiisi
lraparoi nutturaneulo.ia.

toinen nrittaa.jo kalrvia
pannuun pienestli peltitijlkistli.
Isturr nariscvaan keinuluol i in.
hellalta tulvii liirnpi)ri
-ja autLraallincn tuoksu.

Korotun iilintlini.

nrlulnron kuulo on
vuosie'r.t varrel la hei kcntynyt.

Kurkistan periikanrali irt.
vaaleat salr-rsiirrit
puolittain akkunan
ctcen veclettynii
piiivlistli toisccn.
Piirongin piiiillri
polyttyncitai. I'rarrnahtavia valokuvia.
rlr"risto ja rrennei ltii a.1oi lta.
Ruutuakkutrassa pi Iki stiivii
punainen kukkaloisto
piristliri tul i.ian mieltri.
Pelalgoortiir tlt'vilscc vititt
l.riukan hcllyyttli

ia hyviiii syclirrtii...

Talvisodart vctcraaneille on ntyiis iloinert rtlttinen se. kttn Ncttvostoliitto korjailcc talvisoclan aikaisia I.ristoliansa lehtiii tunnustacrt, ettii Stalin aloitti talvisoclan.
Me sotavetcraanit etutrte rttissiiiin tointinnassantnre ihatrtroi sotaa,
ntutta tulcrr.rnre suurella liirnnrijllli aina nruistarr.raan niitii aseveljili ja sisaria, jotka ovut antancct henkensii isiitrtttaatrsa itseniiisyydetr pttolesta.
Nuolisolle talrclclnrnrc sAnoa. ettii hcidiin olisi hyvii n.tttistaa itscrriiisyydcn nrerkitys.
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btnislgölä nuorisoasioissa ö aarenmaallo ja
Pertti Purkkirtert

Varrrnalan

ja

Saarenntaalaisen Ku-

ressålaren ystiivyyskaupun-{in yhteis-

työ on hyvin laajaa .la kliytiinnön liiheistii. Nuorisotyön saralla on kaupunkien kesken telrty rrrrlntlr onnistunutta yhteistri pro1ektia.
Kuressaaressa nr"rorisotyötii hoitaa

Nuolten Huvikeskus, jonka tehtliviinii

on opetlls- ja kasvatustyö. Kaupungissa toinrii kaksi harrastustaloa; Poikien talo ja Koulunuorten talo. Nliissii
taloissa toimii yli 40 eri harrastuskerhoa,

joiden piirissii on aktiivisesti rru-

yli -500 nuorta. Harrastuskerhojert vetiijinli toirnivat opettu jirt ju rnuul
kana

eri alojen asiantuntijat. Saarennraar.t
poikakuoro on yksi huvikeskuksen
harrastr"rsryhrnistii, joka on kiiynyt
esiintyr.r.rislnatkoilla ntonessil Euroopan rnilitssa.
Kttressuaren nr.rorisotyri on vuoden
vaihteessa rnenettiintissii perinteisen
tuseita vuosikyrnnreniii harrastustalo-

Opetru ju Anli Null csittelee tuisI u i.s i I I e O ri.ssuu re.ssu
1tu i kkau
rrrilrirr Suurertrttuulle tttli.jut rutttuttttt i t'at yette i I I tiiirt si I ktiu kurt
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F

\
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luuttuliikertuertli ai yielti ollut.

r..

na toirlineen Poikien talon. Uusi
ki, .loka tekee taloon koulr-rtuskeskr"rksen. Poikien talo on Linnakaclulla aivan kaupunuin keskr-rstassa. Poikien
talon korvaavaksi taloksi on tulossa
entiset piiivlikodin tilat kaupungin lai-

iIi

Artdnrs Kuttttik rtuorten tt'ii'
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ta-alueelta.

Saarennraallit on nLlorten työttöja syrjiiytyntinen yhteiskunnasta koettu vaikeaksi on-gelnraksi. Kesiillii 1998 piclettiin Kuressaaressir
nuorten vaikeuksia kiisittelcvli setni-

'-"

ilt

isiintii taloon on Eestin valtion pank-

rnyys

traari. Senrinaarissa aiheina

oli nuori-

sotytittönryys. nuortert rikollisLrus.
r.lr-lorten sosiaaliset ongelntat .ja pliih-
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teiden kiiytt(i. Olin sentinaarissa csittclcrttlissri Vlrnrn'lltlilrr nt-l()t'lct) tyiil)u.jaa .ja nruita nuorisoty(itt(inryyclcn

I'roitoon Ii ittyviii asioita Suontessa.
Vrn'nralassa on tlinuln vLroclcn aikana kiiynyt Kuressaaresta uscita hallirrto-. kottlrr-. sosiurrli- .jir rruorisoly(in

eclu sta.j

ia

Iu Iu

st

u nt as

r.lLrorten ty(ipa.laan.

sa

Vant nt a la rr

Tlillti hctkcllli Ku-

ressaaleen ollaan ;lertrstnnrassa Saarennlrar) r)r-r()rtcn tyiipir jiur.
Vanrrlalassa on ollut kahtena kcsiinii kaksi nuorta Saarentnaalta ty(ihlr-

.joittelussa yhclen kuukauclen a.jan.
Harioitte Iusta on sovittu Suarenntaar.r
työvoinratoirriston kunssa -la kiiytlinnön lupa-asiat un hoitanLrt CIMO.
kansainviilisen henkil(ivaihclon keskus. Nuoret ovat olleet hyvin tyytyvliisiii työkokemuksiinsa Vantrtralas.\it t.slt t
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cl)ammalarra
sa. Tiimän kesiin har-joittelijoina oli
Kuressaaren anrrnattikoulLlsta puuse-

plin linjalta Andlus Kannik ja Kuressuaren lukiossa opiskeleva Marek
Mai. Pojat olivat ensin nuorten työlei-

rillii

* <n**

rraalaanrarssa rtuorisotalo Pilvert

tulkoseiniii. Loppuajan lre olivat tytis-

sii r.ruorten työpaialla. Poikien työniiytteeksi tyttpajalla tuli vanhojen
kangaspuiden korjar-ts, ioka onnistui
erinomaisesti.

Yksi erinonraisen hieno Kuressaaren ja Vamnralan yhteinen projekti oli

piiihteiden vastainen kampanja "Ystiivyyftii ilman piiihreirii", joka roteutettiin rrolernrrissa kaupungeissa syksyllii 1997. Projektin toteuttivat Vamnralan nuorisotoirni. Kuressaaren huvikeskus, Sylviiiin yliiaste ja Kures-

saaren Gymnaasiur.u. Varrtlalassa
koulutettiin l0 9. lLrokan oppilasta
projektin kor-rlr-rttajiksi puhutnaatr
piiihteistii r.tuorenrtnille luokille.
Nuorten taustatukena olivat Silpa
Hiiyhtiö, Taina Hinkkanen, SirkkaLiisa Tomula ja Pcrtti Parkkinen.
Kuressaaresta tuli l0 oppilasta ja
kolnre aikuista tutustunraan Sylviiiin
kor.rlun kanrpanjaan. Tiinriin -jiilkeen
Vanrr.nalasta nreni kuressaarelaisteu
kanssu sarnanlaitrctr ryhmii tutustumuan Kuressaaren kouluissa tehtiiviiiin valistuskampanjaan "Valinta on
sinun".

AlkLrsyksyllii vapaaehtoistyötii tekevii katr"rparlio Tuisku teki opinto-.ja

tlrtr-rstr"rmismatkan Saat'enrraalle.
Orissaaressa opettaja Ardi NLrll esitteli meille Senatoorne lnternaatkoolin.
joku orr toinerr Vilossir t()inlivistll crityiskoulLrista. Oppilaita koulussa on
60 ja he tulevat eri pr"rolilta mnata.
Kuressaaren Huvikeskuksen iohtqa
Aare Martinsor.r kertoi nLlorten lrarrastLrksista .ja ongelrnista Saarenrraalla.
Varl.raisnr"roria ei Kuressaaren kaduilIa
illalla viikonloppLrisin niiy kr"rten vali-

tettavasti Vammalussu rtiikee. Osa
vilrttLlneenmrista nuolista Kttresslutlessakin kliyttiiii rutrsaasti alkoholra ja
jotkut sortr.rvat nry(is likoksen polLrille. Taitais olla Tuiskr-rlle taililllikin taiitii, jokLr taisi polukassa lausahtaa.

Hyvii ystiiviini ja kollegani Aare
Maltinson on ollr-rt Kuressaalen Huvikeskukscn .johtajana kaksi vuotta. En
ntalta olla kel'tornatta sitii. ettai nreillii
on sarnanlaisia harrastuksia vapaa-aikana. Halraståurme Aaren kanssa Ino-

lerrrrat öl.jyviirimaalausta ja piirtti-

rlistii. Vaikuttaneeko tiinrä asia siihen.
yhteistyön

cttii rryös nuorisotyön

asiat sujuvat kr"rin leikiten.
Srtsltttttrrltr tt
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Kut'ttssrt perlrcretketiiirt ltrot,sunuut Eirto Yliucrt,.joku
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loitni ltrkirttritossu Krrlova-

.s

Ullu Ylittert

Qerberelki lämökin
Kesä

19,5

l.

Olimnre truori perhe,

lapsia kolrne poikaa. 4-vr.rotias ja 3vuotiaat kaksoset. Perheen pliii oli

Koken.riienjoen uittoyhdistyksellii
töissri. Kesli oli siellii kiileisrntii työai-

kul.

E,r'lilirui vupulnu sr.lnltulltirilta

nries halr.rsi viedii perheensii veneretkclle.ja samalla kiiynriilin kyliissli vel-

jellrilin Suoniemellii. Hiin lainasi Vilanderin Maunolta venettii, jossa oli
"peliituuppirri". Niin lastuttiirt vcrte.ilr
liihdettiin. Pelastr-rsliiveistii ei siihen
likaarr rtiiltty trttlirkluttt.
Siiii oli liinrrrin ja aurinkoinen. Lapset olivat haltioissaan, kun ennenniikcnriitrjn ulappa avautr-ri heille sr"rr-rrena r.nerenii. Joskus troottori vaihrin yskiihti, rnutta sc rleni ohi pienellii ryypyllii.
Pilviii alkoi nousta taivaalle, yhii
vain synkerlpiri .ja r"rkkonenkin jyrisi
jossain kauen.rpana. Olirnnte jo "Suorrienren seliillii". kurt rttoottot'i slrturrLri. eikii sLlostLlnut rnillliiin konstilla
liihtemiiiin kiiyntiin. Tur"rli nor"rsi ja
rlaisen'ra pimeni. Itse olin kyllii varrnasti valkoinen, muttu pojat nrelkein
nauttivat tilar-rteesta. Salanrat vaan valaisivat tiinriin tiistii vihaista aallok-

koa. Koko ajan mies taisteli koneen
kimpussa.ia vihdoin viintein jokin ihnrcen kipinii sai sen kiiyntiin. Kyliipaikkamme ei ollut eniiii kaukana ja
pliiisliin vielil ihitrr ktrivina riultiutll rtttrtta vlrin liurtalr-t. Kult vcltc sitaliin
nraihin ja lasti plrrettlla. alkoi putoomaan vettii, kr"rin taivas olisi levennyt.
Asuntoon ei ollr"rt. kuin sadan nretrin
verrar.r, mLltta se

liitti

kastelemaart

kaikki aivan liipimiiriksi. Islintliviiki
lr.rovutti kylpytakkcjaan yrn. kiiytt(jiir.nrne ja pojat käiirittiin pyyh-

Eitro Ylittart "ttjokkitt.ru" Kttlovt'.siluivutr ktttttellu.
keisiin .ja huopiin. Hetkcn piiiistii taivas selkeni. aurinko alkoi paistaa .ja
rniirkii luonto kinralteli. Vratteet victiin Lrlos kuivunurart. Jossain ihnrcen
knteissa kiivirnrne vielii nrustikoilla-

kin liihinrctsiissii.
Palr-ru

oli

sitai, ettii nries "nypytti"

koko tturtkirtt sortttelliurtt .iotitirr ryyp-

pynuppia ja plirisinrnrc taas Siikasuon
rantarrn.

Koskisen Kaarlo oli rnyirlrcrnmin
tutkinnt noottoria.ja Vilanclcrin kanssa piiivitelleet, rriten ilrnreessii tiillii
on yleensii voinut piiiistii liikkeelle.
Vika ci ole tiedossani. Sen vaan ticdiin, cttåi r"rsean.rpi suo.jelusenkcli tiiy-

tyi olla rnatkassa, yksi ci siitii
ta olisi selvinnyt.

r"rrakas-
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9iirleilö

cias lamalan
bis lorias la rg kgp öioöön
Juhani Piilosen ansiokkaasti ja erittiiin tarkasti laatima Sastanralan histo-

ria 3

kaisittåiai Sastarralan Ser.rdr-rn his-

torian vuosien 1860-1920 vlilillii. Tiirr.rii histurian ajanjakso on poikkeukselIisen rnelkittiivii. Osuvathan niiihin
60-vuoteen niin Suornen itsenäistyminen, kLrin koko nykyisen yhteiskurrtajärjesteln.uin pelusteiden Inuotor.rtuminen. Juuri tuona ajanjaksona
syntyiviit rnaaseudr"rlle ensirnrniiiset
koulr"rt. ensirnr.niiiset sanornalehdet.
ensirnmiiiset teollisuuslaitokset ja ensir.nmäiset pankit. Suorralainen yh-

koki tuona ajanjaksona ensimmäisen rlurroksensa pr-rhtaasta
r.naatalousyhte iskunnasta teo I listuteiskr-rnta

26

vaksi .ja kar-rpur.rgistuvaksi rnaaksi.
Sastarnalan historia on vaikuttavaa
Iuettavaa. Sastar.nalan seutu, jonka
keskukseksi rruodostui Vanrmalan
kar"rppala kuului useimmilla mittareilla nritattuna koko maan edistyksellisimpiin seutr"rihin. Toki sr.rurirnnrat

kaupun-eit olivat edellii nronissa
asioissa. mutta kauttaaltaan Sastar.nala oli tr-ron ajan rr.rittareilla mitattr-rna

vauras selltll, jonka oli mahdollista
kehittyä. Veruraus perr-rstui llihes yksinornaan maatalouteen. mihin Sastamalan alueella on aina ollr"rt hyviit
luontaiset edellytykset, kun sitä verratailn rnuuhun Suonreen.
Seudr.rlla oli myös pitkii henkinen

perinne. Tyrvåiiin seurakunnan kirkkoherran virka oli lraluttu. Virassa olikin useita kansallisestikin tunncttu.ja

henkilijitii, joilla rnyiis oli kyvykkyyttii viedii scutua eteenpliin laa.jerttnrin-

kin. Poikkeuksellisen nrelkittiivii oli
kilkkoherra Johannes Blickin aikaBiick vaikutti lncrkittaivaillii tavalla rnrn. ensinrnriiisen kansakoulun
pelustanriseen Hopulle. Nythlin siitii
on.jo l2-5 vuotta.
kar"rsi.

Henkisen perinteen vahvuuclesta
kertoo myös paikallislehclisti)n kehit-

tyminen. Opettaja Oskali Sijclerholrnin toimesta 1894 aloitti ensinrnriiisenii maaseudun paikallislehtcnii Tyr-

viiiin Sanclrnat. Paikallislehtili ei ollut
,Jttsltr ttttrltr
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ielä

issa

yhteen sii

Historialla on aina rnyös nutja puo-

kymmentii, kun niitii Tyrviiiillii toirri
jo kaksi. Tiimii vaihe jiii kuitenkin lyhytaikaiseksi. Lopulta jlir-ki voitti ja

lensa, jonka aika tosin saattaa kr"rllata.

v

rraaseutuku
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Elinkeinoelåimiin kehittyrnisen kannalta oli ratkaisevaa. ettii Sastar.nalan

Silri tlitaikäiin ajanjaksoa on tr,rrha liikaa kaunistella, tuolloinkaan yhteiskurrta ei kulkenut yhtä latua. Ensimnräiserr kansakoulutt perustatttisestlt
kiisteltiin varrnasti kovemmin. kuin

ser.rtu

kyläkoLrlLrjen sr"rlkemisesta nykyään.

resurssit yhdi stettiin.

voitti kilpailun Tar.npereen ja
Porin vrilisen rautatierr kr.rlkr"rreitistii.
Jos kilpaileva vaihtoehto Pori-Huittinen-U{ala olisi tullut senaatin ratkaisuksi. niin teollistt"tnrinen olisi viivästynyt Sastamalan ser"rdr-rlIa vuosikytrtrneniii. Rar-rtatien rnerkityksen ymnriirsivät erityisesti ratsutilallinerr
Kaarle Rautajoki ja piirinliiiikåiri Otto
Stenbäck, jotka rnolemrlat ahkerersti
ja tuloksellisesti vuikuttivat rautatien
syntymiseen.
Sastarnalan seudr"rlle r.nuodostui nin)enollri.ran lautatiert ansiostlt nopeasti

pienteollisuutta, paikallispankit aloittivat toimintansa, voimalaitos perustettiin ja kaikin pLrolin elinkeinoelaimii
oli vireiitä. Joitakin yrityksiä ja koko-

naisia toirnialojakirr saattoi loppr-ra,
ntutta vastaavasti r"rr,rsia lähti liikkeelle koko ajan. Vamrr.ralan kauppalasta
kehittyi selkeii alueen keskus. joka
tunnettiin vileiinii kar"rppapaikkana.

Mitä Sastamalan
historia meille opettaa?
Historialla on tietysti alvo.io siniilIiiiin, rnutta keskeistii histolian opiskelussa on se, r.nitä me voirrrre histoliasta oppia. Meitii nykyisiii Sastarralan seudun asukkaita pistiiii ainirkin

askarruttarnaan se. ettii miten meitii
aiemr.ni rr tliåil Ili eI lineet sukr-rpol vet on-

nistuivat niin rronessa asiassa oletnaan kehityksen kärjessii koko rraatakin ajatellen. Kaikkea nerkittiivåiii
ei toki tel-rty tiissii kuvatussa ajanjaksossår, viuur rnyös poja miltii ponnistaa
oli hyvii. Kuten kirkkojen suulesta
naiiiriistii j a korkeatasoisesta I aadusta
niikyy, vauralrtta ol i jo aiernminkin.
Siitä hLrolirnatta Sastamalan ser"rdr"rlla oli vr.rosien I 860- 1920 viilisenii
ajanjaksona poikkeuksellisen paljon
aktiivisia ihmisii.i, jotka rohkeasti to-

teullivat uudistuksiit jit onnistuivat
niissii. He ajoivat tehokkaasti ouran
alneensa etua suhteessa valtiovaltaan

ja pystyiviit

keskenäiin kehittiinään

yhteiskuntaa tiiiillii Sastarnalassa. Perinne koettiin voinurrra. rnulta ei rasitteena. Moni sur"rrtilallinen siirtyi teol-

lisLrusyrittäjäksi,

moni

maaseudun

työrnies vaihtoi työhön tehtaassar.
Maanviljelys säilytti keskeisen asen-lansa, lnLltta sen rinnalle onnistuttiin

luornaan rrruita elinkeinoja ja tarjoamaan korkeatasoinen koulutus alueen
lapsille.
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Uskonnolliset oppiriidat vaivasivat
senlakuntaa. Poliittisen heräämisen
aiklrna paikkakunnalle perustettiin jopa omår pnolue henkilöristiriitojen
seurauksena. Kaikkein karmeinta oli
tietysti sisiillissota, jossa renki kävi
isiintiiii vastaan ja porvari työrniestai
vastaan. Myös tässii tapahtunassa
Sastamalastit

löytyi runsaasti

väkeåi

barrikaadien molemnrille pLrolille ja
r.nolemmin puolin tehtiin tekoja, jotka
eiviit ole kunniaksi alueemme historialle.
Ilr.nan kansalaissodan rnustaa pilk-

kua tämä ajanjakso jää kuitenkin

kar-rttaaltaan hyvin positiiviseksi. Mo-

nen asian pohja lLrotiin silloin. Rautatie Tampereen ja Porin våilillä on edelleen ser.rdr-rllemme tåirkei'i. Osalla

pierrteollisuudeslarrtrrte on jtrr"rrel
tuossa ljassa. Lukio-opetus on entisellii paikalla, mLrtta ajanukitisissa tiIoissa vaulierr kirjallisuuspelinnettli.Moni asia on toki ntr-ruttr.rnr-rtkin.

Aikanaan

niin arvostettu Tyrvään

Sliästöpankki on

kr,rollr"rt

ja

kuopattu.

den kivijalan. Sen tueksi tarvitaan
alueen olraa tarvetta palvelevaa pienteollisuutta. Lisiiksi Sastatnalan seudurr olisi saatålva ol.nål osulltensa Sui'lrlen veturista high tech-teollisuudesta. Valitettavasti Sastar.nalatt seutu on
toistaiseksi jiiänyt liihes kokonaan tiimän kehityksen r"rlkopr-rolelle. nrikii
on naikynyt maan keskitasoa heikompina kasvulukr"rina.

Tietotekniikan kehittynrinen lisiiii
etiityön nrahdollisur-rtta. Tiilliiin yhii
tuseampi ihrninen voi itse valita asuinpaikkansa. Siinli kilpailLrssa Sastatnalan seudulla on rnahdollisllLls menestyii. Omarantaisia tontteja on ntahdollista kaavoittaa, lapsiperheille on tar-

jota palvelr"riltaan riittiivii, mr.rtta sanalla myös tr"rrvalIinen elinyrnpiirist0.
Sastar.nalan keskuksen Varr ralan
kaupunkin rnerkitys kauppapaikkana
on edelleen huor.nattava. Etaiisyydet
eivät kuitenkaan eniiii nruodosta sellaista sr-rojaverkkoa paikalliselle kau-

panteolle kuin ennen, joten nykyiset
kaLrppaliikkeernrre joutuvat kilpailernaan yhdessii Tarnpereen .ja Porirr
keskuster.r kanssa. KilpailLr varsinkirr

påiivittiiistavalakaupan ulkopuolclla
or.r tässii suhteessa kova. KilpailLrssa
voi rnenestyii vain toimirralla tehokkaasti ja palvelemalla hyvin. Ison

avlln tLlo kuitenkin Sastarnalan
dr"rn

seu-

asr"rkkaiden myönteinen suhtautu-

tilapåiisesti

ninen. Ostanrinen kotiseudulta jiittiili

kor-rlr-rtustilana, vartoilemassa parelr-

aina r.narkan kiertttrniiiin tiinne.
Hallinnollisella pr"rolella Sastantalan alueen tiivistyninen on viilttaimaitöntåi. On rryös rohkeasti mietittiivii
uusia ratkaisuja. Alr"reella, .yolla yhteniiisenii on histolialliset jr.rulet ei kannata pitiiii nykyisenkaltaista hallinto-

Viirneinenkin meijeli

on

paa kaiyttöai.

Sastamalan
kehittäminen
2000-luvulla
Edellisen vuosisadan vaihteen ym-

pärillä Sastar.nalan

seutr-r onr.ristr-ri ke-

hittymmiiiin rrerkittiivästi. Vuosisadan vaihteen ollessa jiilleen nriköpiirissii on meillä nykyisillri asukkailla
suuri haaste siinä, miten Sastamala
jatkossa kehityy ja pitäii aselransil
rnelk ittäviinä yhteisönii.

Vuosisatoja Sastamalan vålllrårus on

lähtenyt maataloudesta. Vielii nykyisenä EU-aikanakin tnaatalous on tällai
alueella yksi kivrjaloista. Maartaloussektori eläii sr.rurta Inuutosta ja tilat tr"rlevat vielåi lähivuosina viihenerr-riiän ja

sLlLlrenemaan. Olennaista kuitenkin
on, että Sastarnalan seudulle jäli riittäviin vahva ja nykyaikainen maatalous,
joka myös jatkossa säilyy elinkelpoisena.

Pienteollisuuden perinne elåili edel-

leen vahvana ja Sastanralan alueella
on useita yrityksiii, jotka edustavat

niin Sr"romessa,
kuin kansairrvåilisestikin. Näiden yritysten menestyrninen muodostaa yhor.nan alansa hr"rippr"ra

rakennetta. Jos kr-rntayhteistyötii ei
halr,rta tiivistäii kuntaliitoksirr. niin on
viisasta aloittaa keskr-rstelut ainakin
.joidenkin hallir.rnonosien yhdistiirniseståi siihen tapaan kun KiikoinenSuodennierni-Lavia kuntayhteisö io
rryt toirnii. Resurssien haaskaamiseetr
tehottolranår

harl

I

intorra ei yksinkertai-

sesti ole varaa.

Sastlnralan seudulla satl vt.tollit sitten vaikr.rttannt snkr"rpolvi kehitti tiitii
seutukuntaa voir.nakkaasti. Meille nykyiselle sr"rkr,rpolvelle se heittiiai haasteen, johon on vastattava. Tiirrtii suku-

vastr-russa siitii kehittyykö
Sastamalan seutu myös jatkossa .ia

polvi on

millaisen Sastar.nalan me jiitiirrnte

seuraavalle sr-rkupolvelle. Sata vuotta
sittenkäåin kehitystyö ei kulkenut suo-

raviivaista latua, vaan vlilillii otettiirl
yhteen kovastikin. Tilapåiisistii vaikeuksista huolimatta sllLlnta oli koko
ajan eteenpäin. Siihen rneidainkin on
pyrittävii.
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-luokkului.\el lttkurttonnu 1956-57. Opallujttttu Sirkku Potrlrrrtert.

HeikkiYli-Ko.jolu

%uukolan koulu 50 ouolla
Sqqaea)
Kansanopetuksen alkutaival
Kaukolan kylässä
Tyrvliiin kurtrtitr.t Kaukolan kyllissli
on alkeisopetusta annettu kr"rnnallisessa kiertokoulLrssa yksityistaloissa jo
I 800-l uvun loppr-rpr-rolelta alkaen. Liihin yliikoulu oli Muistolan kansakouIussu. joku lrloitti toirrrintansu vuonnl
I89-5. VrnherlrliIIa oli kr.ritenkin vr"roteen 192 I saakka vapaa valta plilittlili.
kiiyttiiviitkö lapsensa koulussa.
Orran kor.rlr.rtalon rakentamisesta

Kaukolan kyliirin oli jo keskusteltr-r
Kaukolan kiertokoulupiirin kokouk-

Viinniiin tilalla 28. lokakr-ruta
1911. Kokouksessa rnaanviljelijii

sessa

K.T. Våirrrriii lLrpasi lah.joittaa kor-rlr.ra
varten tor.rtin ns. Kaukoliinin mliestii
ehdolla, ettii rakennustyöt aloitetaan
sellraålvan talven kr-rlr"ressa. sekii yhden serrau.r tienrnaaksi koulun tontille
yleiseltli tieltii. Vainnirin tultr-ra murhatuksi vuonna l9l8 perikLrnta lahjoitti
tontin mainituin ehdoin 27. joLrh"rkuuta l9l8 Kaukolan kiertokoulupiirille.

Kiitossanoissaan kiertokoulupiirin
28

"Tlinrii
.lohtokLrnta luusui seuraavaa:
taljoamanne suuren.rrt.toir.ten lahja tckee Kaukolan lLrkulalrkolle mahclolliseksi saattaa pientenlasterr koulunsir
njannrukaiseen, ehkiipii esikuvalliseenkin kuntoon." KoLrlLrtaloa ei kuitenkaan alettr.r rakentaa. Aika ei ilrneisesti ollut tarpeeksi otollinen sltlren
hankkeer.r liipivierriseksi. Kaukolan
alakoulun johtokunta lalrjoitti vuonna

1924 tontin Viinniiin perikunnan
sLrosturluksella Tyrviilin

kr-u.rnal

le eh-

clolla. ettri mainitulle tontille joskus
tr-rlevaisuudessa rakennetaan kouIr.rtalo.
Vuonna 192 I voimaan astuueen op-

pivelvollisr"rr"rslain myritii Kaukolassa
aloitti heti seLlrailvanir vuonna 1922
kiinteii alakoulLr (l-2 Ik). .joka toinri
vuokratiloissa Nikkasen takrssa ja
nyöhernrnin Kuurojen talossa eli
Heflatassa.

Kaukolan koulupiirin
perustaminen
Sotien jälkeen koulut alkoivat tåiyt-

tyii cnsin siirtovrien lapsista. sittcrr
suurista ikiiluokista. Vuonna l9-17
Muistolan .ja Tylvrtirtkylrin piiricn

osista nruoclostettiin Kaukolan scitsc-

rriisloista koulLrpiiri. Koulupiiriin
plilitettiin sanralla rakentau rny(is uusi
koulr-rtalo.

Koulupiirin alueella

vlnhastuar.r

vuoklatiloissa ollccn alakoulun lisiiksi sijoitettiin nyt sanroin yliikoLrlu
vuokralle siihen asti kunnes uusi kouIutalo valrnistuisi.
Kirukolln korrltr lloitti toirrrirrllrrsrr
vuokrahuorreissa Kuuro.jen talossa .ja

Katilan talossa syyskuun
I

l.

pliiviinli

948.

Koulun johtokunta valitsi nraanvil.iohclolla kor.rlLrn
ensinrnriiisiksi opettajiksi Sirkka Polvian (nyk. Syviiterii) -ja Vliinö Rekurt.
Oppilaita koulussa oli ensimnriiisenii
Iukuvuonna l-6 lLrokilla 62. Kuuden-

jelijii Eero Poh.lalan

nen luokan .jatkoksi annettiin niille
oppilaille, jotka eiviit olleet rlenneet
oppikouluun, vielli vuoclen aian kulssimerista opetusta.

Kr"ruro.jen

talon saunasta oli heti
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syksyllli l9.lli alcttLr rakenlaa koulun
ke ittolaa. Ruuan tuli .johtokunnan ol.t.jecn nrukaiscsti olla koulussu vaihtclevasti hcrnc- .ia pclLrnakcittoa. puulol .ja vclliri. Pcruuulort.taa piiiitcttiin
antau 5. .la (r. luokarr oppilaillc syysliuurr puolcsta viilislli alkacn. rniklili
ilnlrl orrlt srrotr-risat.
()lot koulutl(illc olirirt virillittlrlll()
nrat. nruttu tictoisuus pian valrnistuvlrsta u uclcsta koLrlLrtalosta aLrttoi
kaikkia sol)cutr,unaan valIitseviin olo-
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sLrhtcisiin.

Oma koulutalo - vihdoinkin
SyksyllLi l9-lu koulLrn .johtokurtta
luittoikirr hcti uuclen koulutalort rakcrrnusasian alullc. Ilakcnnusrncstat'i
Hcikki Prrrsirt lirlrtinticn piilttstttslcrt
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rralnristuttua lakcnnLrstyiit aloitettiin
hcinrikLrussa lc).19.

Tyiit cclistyivlit rriirr nopcasli. ettll
harjannostaiaisct voitiin pitlili uuclcrt

korrlttt:rlrrrr rcis{o:ltlisslr .j,r slutlilr')
vuoclcn .ioLrlLrkuussu. Haljannostltjaisiin .johtokunta oli valtuuttlnr-lt titIouclcnhoituja Kallc Aallorr hankkinraan kahvinkcittrijrirr .ja tar'loili.jal sc-

kli larjoiltavat aincct: voilcipiii. nrai-

l)uusta.

Uuclcn kouluu vihkiiiisct piclcttiin
syyskLrirn 30. piiiviirrii 1950. .lohtokLrnta keskustcli .juhlan .jrirjcstclyistii

kokoukscssaan syyskuLrssa li)-50:
"Juhlaa vartcn
.jiirjcstctlirirr kcliiys kyliiliiistcn kcskuuclessn. Nciclit AlaKnaapc' ja ;lyyclctiiiin huolchtintaan t'u-

toa. kahvia.ja tLrpakkaa. Ti Ilisuuclcssl

vintolasta. Tcrvetuliaiskalrvit artnc-

.johtokunnan puhccn.lolrta.ja Poh.jala
palautti rnie liin nryiis scn rncrkittiivlin

taarr hcti alLrssa kcla vchnliscn, l.ripar-

voinristclusuli .ia kirjastohuonc saivat

toirnia viiliailiaiscsti ol.rctustiloirrl.
KoulLrn suLrrirr o1-rpilasrrrilil'ii I l9 kir.jattiin lukLrvuotttta 1957 -5|J. Viclli luktrvrrorma 1913 l4 koulussu oli oppi-

laita I I u.
Vuosina I96li-73 KuLrkolun koulus
toinri kaksi kouluu: Kaukolun liirnsakoulu. klisittlicn lLrokut l--l Kuuko
sa

llrr koulu;riilistli sckii Poh.jois T1'r'

kccn alkuurrparrcrniscksi Iah.joittarual-

kakun .ja kliit'ctor'1un. Viililjalla tarjoillaan voilcipili. JohtokLurnan 1.luhecn.j<lhta.ja lausr-rr.r vicralt tervctullccksi. Op. Ilcku pukinoi histoliil<ista

vlllin kansakoulu. kiisittiicn luoklt -5 (r
Kuukolan. MyI lyrnaan. Vaunttttpcr.lirt
.ja KalIialurr koulupiircistii.
Tiillii hctkcllr[ lioulussa ott koltttc

llr ktrrrltrlr vlu'len (rO ruu'in suut'ttisctt

ja op. Syviitclri huole htii koristclLris-

o;.lctta.jaa.ju

tontlirnnan.

1l-"

tyi)n. .ionka eclcsntcnnyl nraanvi

l.jcI i.jli

K.T. Vlinnili oli tchrryt kouluhank-

KoLrluialo vllrrristLri aikataLrlLrssa
clokLruksi lt)-50. KoLrlLr tLrli rnaksanraan l(r nril.j. nrk.ja oli Tylvrilissli cn-

ci

sirnrnriincn. .jotu

cnliai rakcnncttu

Tylviilirr Sanotnat Lrutisoi vilrkiiiisili

nrnr. scLrraavasti : "Vihliinrripuhccn pi-

ti

rovusti L.Hj. Svanbcrg lckstiniirln:

"Minii olcn totincn viinipLru.ja 1c olcttc oksat." Liikuttavin sanoirt puhui
hrin syvlinriclisiii ajatuksia viinipuurt
oksicrr hoitrrnris':sllr. llrlen .iil nu()r't('r'r
kiinnittlinriscstli oikcaarr voirnakcskulisccn .lccsLrksccn KristLrksccn."

Koulutyö uudessa
koulutalossa
KoulLrty(i Lruclcssa koulutalossir
luloitcttiin syyskuun I . pliivlirti

1950.

I

(r-lLrokilla -l(r ol.lpillstl.

Pitkliaikaisrnr1.ril kouIun opcttljil
ovut ollcct Vliin(j Rcku. Sir-kka Syvli-

tclii. Sillilia Poutartcn. Taurto Tiilnrii
.ja Eclo Mlil<incn. Syviitcrii pllvcli
kottlttu |e rliti .lt) \ tt()tl:t.
KansukouILrn .johtokurrniIIl oli -10.-50- .ja (r0-IuvuiIla srrrrli talouilcIIincrt
.ja hallinnollincrr val(u koLrlua koskc
vissa lrsioissa. Kaitkolittt kitttsitkottlttn

.johtokunuln prrhccn.johtujina ovlt
toirnincct r,uosina l9-lti 7l Hcro I'oh.jall. Lauli HuliLrla. tlciklii Sirkiri. Sl
kali Vlinnili. Hcikki Kaukoncn. Altti
Sipilli .ja lrino Pusa. Pisinrpririn.johto
kuurran tulouclcnhoill janl toirri Klllc
Aalto.

Koulu .jatkoi cclcllccn kaksiopcttajai-

scrra. KoLrlussa oli nyt luokat l*7 .ja
oltpiluita u7. Kahrlcksasluoklialuisct

vat i ltapiii visi n cclcl lccrr .jatkokLrlsscillc.
AIliLrr"Lroclct uuclcssa kouILtssit olivat
tLr I i

tviintiiytcisiii. OppiIaitl oli opctta.jicn
nliiiriilin rtihclcn pltl.jon. KoulLtn ka
IustLrs .ja nruu \/lnrstr.rs oli cclcllccn
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puuttccllista.
My(ihe nrnrin -50-. (r0- .ja 70-luvuilla
koulun opettajarnlilitiii lisiittiin oppiIaiclcn nuirillin yhli Iisliiintycssli. Paliin
cli ()ttresr'crt koultt loirni .iopl viisiol.lctta.jaiscna. Tlill(iirr nty(is kotrlun

:

l: :j:

::.

KuLrkolan koulun 50 r trotis.jtrhlirir
r,ictcttiip suptrutrtlipl r0. s\1\'skLlutl
I99ll lioulLrlla. I-linrrrrinhcnkiscn .jl
rniclccrtpairtLrvart tilaisuurlcn oh.lcl
nrassa oli rrrrn. -50 r'rrotislristoliiklii .jl
lr,rnsaasti oppiluiclcrr csitylisili. .lLrhlupuhccrt l.riti koLrlun cntittctt oppills.
;rrol'cssori Ari lJlrjull. .luhlavicralt
saival tLrtustLrl nrv(is kouIunlivttclyvn.

johrln oli koottu valokrrvil. lchtilcilikcitli .ia csincitli lioulun toinrirrnun
a

jalta.
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HIneen partiolaisten piirilehi
23. - 30.7.1 998 J ä n ijä ruen H ä n eenka n ke alle

-

Leirilriisiri oli n.2(XX)..joista n.-5(X)

suclenpentua.

- VicrailLrpiiivrinri krivi vicraili.joita
rr. l(X)(): isiri. riitL'.iii. krurrnrcjl. rrturttrne-

-

ja. pappo.ja. ystriviii.

Ohjelrnatcctrtat: iltna. vesi. klittentaiclot. ilvcstcly. vaellr-rksct cli hiket .1a yhtciset ol'r.jelrnat cli ava.jaisct.
srrrrli ilturruotio. rttcsstt. prilittlilliiset
- SuclcnpcnnLrillc onran olr.jclrnaa
ilrna. vesi. klittentaickrt .1a ilvestely
tcenroissa sekli tictcrrkin yhteiset oh.jelnrat.

- 9 eli vacllusvuihtochtoa vurtiolaisiIle palikoiclcn. kilkkovenciIlri. kanootcilla.
Leilillll oli nrnr.
kaksi isoa -50 lrcn-ucn

tclttasaLr-

naa. .joiclen llirnrnittiinriseen

kului 20

-

kuutiota halkoja.

- .l I suihkua
- I paloauto
- EA-asenrn.ja
- kirkko
- 2 kahvilaa
- I kioski

tehtilvlini on ltiytiiii lcilistr.i irttttlsttt

Jiinri.jiilven Hlirnccnkankaalla. Lcirilaulun sanat konkretisoituvat nticlessiini "Olen yksi heistii. nrerkkirrii hLri-

jotka yhtcisty0ssii rnuiclcn tcki.i(iiclcn
kanssa hoitavat onrart tchtliviisurkitnsu

vi punavalkca".

Ei yksin, vaan yhdessä
Kaksi vuotta sitten krkakuun -5. piiivlinii Hiirneen paltiolaistcn halIitLrs nitlitti urinut Hiirlccn Paltiolaisten kcsrillri I 99U piclcttiiviin piirileilin.iohta.jaksi. Edelliscstii vastaitvasta piirilciristli oli kulunut.jo l5 vuotta. Eviiiiksi

leirisairaala

- hernekeittoa l-5(X) k-rr
- l,-5 knr siihk0.jolrtoa
- yli l0 knr puutuvurair
- 2 krn vesi.johtoa
Pestinä leirinj ohtaj uus
Kesliyiin hiinriiti on laskeutunut
Niirrihaljun vaclin ylle. Vaclin cli
"nrontun " poh.jalla .ja rintcillii niikyy
siellii tiiiil[i tyh-jiri istuinalLrsto.ja. Vttlirr letrrrtrja kicrtliii vlrIIlrvlt sisurtrs-.irr

veljespiiri. Pr"rolentoistatuhatta leiriliiistii seisoo krisikiiclcssii.ja laulaa viinrcisen illan laulua: "Tiiii ystlivyys ei
raukene. vaart kcstiiii ainiaan. Ott suuri silloin rienrumrre. kun jiilleen kohclataan. Tict kauas voivat loitota. .jiiii

nruistot sycllirniin. Siis kiitos vielli

nci [a. vastur.rntuntoisia lc i ri Ir tcki.l(ii tli.

leirin tavoittcita noLrdat{ucn. Ticsin.
cttli hiinlilriisissli partion.itlhtitiissit ott
pal.ion osravia. innokkaitl ihnrisili.
Starttlsin autoni .la llihclin u jclcnlurn
kohti kotia rauhallisclla .jrL hyvrillri
rniclcllii. Matka vuorcn hLripullc vaati
"rankkaa" yhtcisty(itii lcilirr nrLriclcn

teki.l(iiclcn kanssa. rnLrtta viilillii tuli
leitin varrclla osr.nrksiu. .iotka oli kuljcttava yksin.

sain kolurc sivua hallitukscn asettanria tavoitteita piiri lciri I le. Ensirnrnliincn .ja abstraktcirr tavoite oli HiinteI'rengcn kohottanrinen. Titvoitteet toinrivat leirintekeruiscni konrpassina.
.josta tarkistir.t suuntaa nronert lttottta

kcltaa. Muistan lokakuisen illart. ktrn

Leirillli kLrlui rnnr.

30

kaikesta .ja tcrvc. niikerniirt." Tiitii

.joukkoa yhclistriri yhteincn lciriviikko

olin llihcltjssli partiotoirnistolta Titntpereelta kotiin Tyrviilillc. Olin ollLrt
hallituksen kokoukscssa..jossa oli klisitelty tulevaa leiriii. lstuin autooni.
katselin kLrinka saclepisarat valuivat
tuulilasia pitkin .ja tunsin kuinka
"kaul.rr,r"

alkoi hiipiri varpaista koltti
Mihin nrinli oikein olcn itseni laittanut. Monta tuhatta lciriliiistli..lotkir syiivli{. kliyvlit vcssltsslt -.ioka piiivii. Miten ihtnccssil osaan .iitrta.jLrntaani.

.jestrili kaiken huollon tointivaksi. E,ihlin nrinulla ole nritiiiin kokenrusta

niistli. TLrona hetkenii tuntui kuin olisin scissyt vultuvan vLloren .juurella.ja
rninur.r olisi plilistlivii sen vuoren htti-

pulle. Tuo tunne ei kestlinyt kauan.
lurLlttlr sc oli totaalinen. Tuona hetkenii
klistallisoitui ajatus nrielesslini: Ei
yksin, vaan yhdessli. Yksin ci kenenkliiin tarvitse osata tehclii kaikkea. Minun ci tarvitse tietiili. kuinka pal-iort
rcsi-johtoihirr tlrvitaun plrirretta. cttii
vesi .laksaa nousta yliis .llirnin har'ltrlle. tai pal.jonko pattinkia pitiiii varilta.
ettit se riittiili rakennelntiirr. Minurt

Minun vartioni
oli leiritoimikunta
Ensinrrnllincn tchtiiviini oli kootu
leiritoinrikunta. Lciritoirtti kLrrttu oli
nrinun vitltioni. Lciri .jacttiin koltttcctt
alueesecn. .jotka olivat oh.iclrrra. palvel u .ja taloLrs/ticclo{us. .lok:.ti stit itluct-

ta.iohti leiritoirnikunnan.jiiscn. [-isliksi leiritoinrikuntliul kuuIui lcirin uptrlais.johta.ia. .joka vastasi ty(itchtiiviin
tLrlcvien kouIutukscsta. ;llo.jcktisihteeri .ja hallitLrkscn scunuttuvusttltlhenkilii. .joka nirrrikchilvi0 kuuIlostal

lrihinnli valvo.ialta. nrLltta .i()ku tosi
asiassa osallistui tliyclcllii innolla lci-

Iirr surrrrnitlclrrrut .jlr l()tcutllulri\crn.
Onra tehtliviini lcirinjohtajarru oli lriIrirrnli koolrlirroirrtilr. trerttPPlurrnisllr.
sisilisten .ja Lrlkoistcrt strlrtciclcrt hoitoa. .loulul<uussa -9(r lcirialuccksi vaI itti in Jiinr i.lilrvcrr Hlinrccrtkangas. El i
hrintilliincn partioleili Satakutrttasslt.
Kolnrcn helrtaalin lcirillLrc oli 1'ltto-

Iustusvoinrien rnaa-aluctta. Uitttarartja yhteistcnolr.jcluricn Niinihuriutr-

ta

vati olivat kunrtan ornistukscssa.
Maastoltaan aluc oli nrainio tlirnlin-

kaltaisen leirin .jiirjestrirniseen: lciriytyn'riseen ihantcellinen kartgastttitasto
kauniissa harjr.rnraiserttassa liihellii
jltrven rantaa. tarpeeksi kaukana asutLrskeskuksista. Lisiiksi aluctta yntpii\;,(
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r'0i hyvlit vacllusnraastot. Tiinrii oli
tiirkciiii. sillii .lokainen vartiolainen
osallistui leirin aikana vuorokauclen
nrittaiscllc vaelluksellc. KLrn vielli

ki'l Sanralla asetimnre n'ry0s onrat yk-

sityiskohtliscnulrirl lavoittccrtutrc.
Mc kirikki lcilitoirrrikLrrtttittt .jr.iscttct
olenrnrc olleet lapsesta liilrticn trukana 1-rartiossa. Liihdinrnrc liikkeelle sii-

puolustr-rsvoinricn .ja Jiinri.jiirven kunnan edustitjat toivotlival nreidiit tcrvc-

tii.

tullciksi .liinri.jrirvelle. oli lciritoinrikunnan hclppo csittiiai hallituksellc

ettai

jokainen lciritoinrikunnan jii-

serr kcrtoi ortulrt Palltalttt prtrtiotttttistonsa Iapsuusajaltaan. LapsiIlehan nte

leilipai kaksi Jiinri.jiirven Hiinrccnkartgasta. Sopirnukscl rnau-ulueiclcn kiiytt)stri allckirjoitcttiinkin .lo liihcs pLrolitoista vr,rotta enne n lciliii.

olinrnre tiitli lcirili tekemiissli. Tiintiin
.jiilkeen jokaincn kertoi. nrinkrilaincn
olisi hlincn orna unelnnleirinsli. Niiiden visioiclcn pohjalta sitten nruokka-

Mistä syntyy Häme-henki
Yksi lcilitoinrikunnan nrielenkiin-

sirnnrc yhteisen kiisitykscn Lrnelnraleiristli. Nliin syntyi tavoitteet Ilves 98
piililcirillc. Kiiytinrnre taihiin lciritoirrrikrrntluur paljorr aikul .jir viriviur. rttikii ehdottonrasti kannatti. ?rvoittect

toisinrrnista .ja haastavirnruista tehtiivistii oli konkretisoicla hallituksen lcilille ascttanria tavoitteitu. Mitcn tavoittcet niikyvrit leirin tckcnriscssii .ja
itse leirillii'? Mistii syntyy Hiinre-hen-

pitiiii rnielestiini asettaa riittliviin korkealle. joltu voidlrirrr siurvullua jot;.rirt
rnerkittiiviiii .ja saada aikaan uudistr"rrn

ista.

Partiossa jokainen voi olla
jossain asiassa hyvä
Leilin katrtava itjatLrs oli luocla laltsellc rnahclollisLrLrs kokcilla rljo.iaan
ttrrvirlliscs(i .ii.r tr-lr)tril ortttisttttttisctt
lienruu sckri lruonrata yhtcistyiin voilrxr. Se nrikli ci yksitt ottttisttt ttttttistuukin. kun sc tchcliilin yhclcssii polu
kalla. Nliiclcn vartioidcrr yhtcislcn kokcnrustcn kaLrtta syntyy sc yhtcishcnki .ja tunnclnra. .jotu rnuistcllaun viclli
kolrncnkyrlulcncu vuoclcrt plilistli.
kun kohclataart vunlto-ja partiokavttrcita. Toise llc haastava kokcrnLts voi olla
kanoottivacllus yhclcssll uuclcrr lcirikavcrin kaussa .ja toiscllc sc voi ollit
csiintynrinen iltanuotiolIa. Partiossl
parasta on nrielcstiirri sc. cttii .iokaincn
voi olla.jossain asiassa hyvll.

500 leirinteki.iää
Kahclen viinrc vuoclcn aikarra rni-

nultit on usetmpaan ko'taan kysytty:

"Onkrl rankkaa'1" Kurt pysiihctyin
rnicttinriiiin. cttii onko ntinLrlla rankkaa. totesin. ettii ci olc. Pcstini tLrntui
haastavalta -ja uscinrnritcn le irin tckcnrine n oli viclii hauskaa. Yksirt r.t.tir.r,rrr

ci tarvinnut leilili tehclli. Lcirillii oli n.
-5(X) Ieilinteki.jliii criIaisissa huolto- .ja

-1

.johta j atchtiiv i ssii. Lei ri ntck i.jtii

tii

koLr-

lutcttiin.ja valnrennettiin kahclclla viikonloppukLn'ssilla sekii lukuisilla picnenrnriIlll alakohtaisiIIa kouIutusru-

&*

peanrilla. Koulutukscn .ja lcirillli saa-

clurr kokenrukscn nryritli saatiin
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.joukko työtehtlivissll olcvista arrtoi
onran anllrattitaitonsa lcilin kiiytt(i(in.
Tlinti nralrclollisti nrnr.. cttii lcirillri oli
.jatkuva liiiikiiripiiivystys. orna ltalokr.rnta paloautoirrccrr, sisliincn puhc-
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Lrutta -j ohta.j arcscrvi

si elilaisiin projcktcrhirr sckri lippukunticn ctlii piirin kliytt(i0n. Suuri
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hlirtti-

Iiiiscen partiotoinrinlaan suuri .ioLrkko

I inl i n-ja, arnrnattiticclotta.ja .j nc. Listaa
voisi jatkaa vaikka kuinka pitkiillc.

Oikeita leiriläisiä
Ensinrrniiinen "oikea" lciripiiivii ol i
puolipoutaincn. Osa rncistli leirinteki
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.jiiistlihiin oli ollut .io liki viikon HrimeenkunkualIa rakcnnuslciriIIii. Hct-
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liiisct astc-

innostunut. Leirillirset saival pystyttiili
telttansa kui val la siiiil lli. Lci ri liiiscl ol i
.jaettu l<olnrccn cri kyliiiin.ja kyllit tals
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livat leiliporlista sisiiiin. oli huikca."
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nruocklsti aina ruokakunnan. .lossa oli
40-120 suuta ruokittavana. Kylicn lisiiksi oli palvclulciriliiisct..jotka olivat
si is eri laisissa ty(itchtaivissii toi nri via.
sckii perheleili, .joka nrahclollisli pcr-

heiden. .joissa

oli allc sLrclcnpcrrlLr-il

ikriisiri lapsia. osallistunrisen leirille.
Leirin polr"rt .ja raitit taiyttyivait isoista

?ffi
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.ia pienistii leiriliiisistii. Nr"rorin'rmat
leiri liiiset. sLrclerrpenuut. olivut leiril lii
neljli priivriri. Heic[in leirinsri piirittyi
vicrai Iuplii viiiin. .jol loi n varrhcnrrnat
saivtt "kotiinvienrisiksi" onrat suclcnpentunsa. Kysyin vielailupliiviinli
criiiiltii vamrralalaiscIta suclcnpentupo.yalta: "Eikijs olckin kiva pltiistri kotiin'1" ftpakka vlstaus kuLrlLri: " E,i
oo. Kur-jaa ku ei v<li .jiiiiclii tiinne".
Toclennliktiisesti leiri oli onnistunut
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ainakin tiirnlin po.jarr kohclalta.
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"Jokaisella on omat
vuorensa valloitettavana"
VLrorikiipcili.jii Vcikka Gustal'son
sanoi " Scikkailu alkaa korvicn vlilistil"-lr-rennollaan. cttii .jokaisclla on

onrat vuorensa valloitettavnnaan. ?rvoitteesecn cclctrllin huolclliscsti val-

Vrtrtrtrtrltrrt Ntrotio,si,skoju liihdij,s,sii lr)ri r'1r l;e,rtiiviille vttelltrk,scllc.

nristautuen. SauvLrttanrattornankin
tuntuiset "vLloret" voicluan vall<littaa.

Ilvcs 9tl on nrinulle yksi "valloitettu
vuori". Lciriprojckti oli clelegoirniserr
.ja lLrottanriscn oppikLrrssi. Plojckti
vaati nrinulta tikaa tul.ransia tunte'ja.
nruttl antoi urtohtunrattrlnria kokernuksia.ja elinikiiisiri ystliviii.

Tietoa partio.iär.iestelmästä
Suortrert suurirr rrrroriso.jliljcstii.
Suor.t.tcr.t Paltiolaisct on .jacttu ltl partiopi iri in. .joista Hr.irnc on kol nrannck-

.jiiscnnriiiiniltiiiin (n. II (XX)
paltiolaista). Piitit .lakaantuvat li1-rpukuntiin..ioita Hiirnccssii orr 120. Lip-

si

sLrurin

pukunnissa toimivat eri ikiikausiryhnriit. Nuolimpia ovat suclenpennLrt (7I I v.). .jotka nruoclostavut launroja.

.ja,.;oka on usein vtloclen tai pari vun-

kunnun yhteiset tapahtunrat. palvelutai varainhankintatcnrpauksct. Valtiot
ovtt kooltaan n.-5-lJ hcn-{cn ryhnriii.
Vu'tion toinrintaa olr.jaa vartirlnjohta-

olc.

Sutlcrrperrrruistl kusvctuarr vlltiolaisiksi ( I I - n. l-5 v. ). Vartiot kokoontuvat yleensii viikottain arki-iltana.ja
nliiclen kokoontunrisien Iisliksi kliyvlit
vartion aktiivisuuclcsta .ja rniclcnkiinnosta riippuen rctkillai. partiotaitokilplriltrissl .iit clillrisisslr rnttisslr plu'liotapahtunrissn. .joita <lvat n'rlr. lipl-ru-

hernpi kuin rnuut vrrtiolaisc(. Vlr'tionjohta.jan rooli on ollt ikiilinkuin
isoveli tai-sisko. .joka luotsaa vurti()n
toirnintaa. ci yksin ntiiinitcn vaan koko vartio yhclessii sLrLurnitcllcn .ja toteuttaen. Tlitii vastaavaa .jliljcstclrrriiii
kutsLrtaan ty(icliirnlissii tiinrityi;ksi.
Yli I5 vuotiaat kokoontuvut vacltujulyhrnissli .irr yli l7-vtttlliiurl ()\'ill pilr'tiorr.jolrtllil. Ylliikiilirjlur pru'ti()ssrr ci
Suor.t.rcssu on partiolaisiu klikcn
kaikkilan n. ltlt (XX).ja rrralilrnassl yli

35 ntil.joonaa.

Ailu Ku,slii

cJ/uioikaula bgmgbuuli, parliorrd mgölä/uuli
I 30 varnrnalulaisnuorla oli rnukana
kokcnrassa rnahllvau Mc-hcnkcli Ilvcs -9u lcirillli Jiirni.yilrvcllli. Mcr.rossa
nrukuna oli kaikkiaun kaksituhatta
lei ri [iistri.
Lciripaikkana Hlirnccnkangas oll
crittaiin kiclrtova.ja ainutlaatuincn. .joka osaltuan oli vaikuttanrassa hyviiiin
l'iiliksccn .la ME-hcnkccn.
Sicllii sc oli oclottanrassa kolrncn
hchtaarin "llvcs-kaupunki". kun lcirilliiset saapuivat. sillii rakcnnuslciri oli

ollut kiiynnissli .jo viikon. Parisataa
hcnkcii tarvittiin rakcntanraan lcirili.
koska sinne rakeunettiin kirkko.
kauppa. keskuskeittiii.ja.jopa orna leirisairaala. sckii savut -joihin leiriliiiset

asctluivat lippukunnittain. Nnolet sai-

jcrr kavclciclen kanssir
yhclessri.ja niiin oli helponrpi porukalvat olla

tuttr.r

la tutustulr uusiirr ystllviirr.
32

Lciriltii sai valnrasti .jokaine n osaksccn sitli nritli halusi. sillli ohjclnra oli
tosi rnonipuolincrt. Oh.jcltua .jakautui
1-lliliosin ncl.jiirin cri tccrnaan: ilruailu.
vcsi. rnaa ja kiittcntrickrt.
Vurtio- i klii sct lcili l;.iisct s;.ri vlt rttrt-

tia lcilistii kokonaiscn viikon .ia suclcnpcnnut piclennetyn viikonlopun.
Vllnrnralalaisille suclenpennuillc lcili
oli tosi utahtava kokenrLrs. sillli sc oli
hcillc cnsinnrilincn sLrurlciri. scllaincn.josta kr.rkaan ci osannut cclcs
uneksia. Vammallsta oli nrukana
nryiis sisLrpartiolaisia. hcillc lciri oli
antoisa. Tr.rntr.ri hyviiltii. kun .iokaincn
leirilliinen sai tehclli itse omin klisin
kaikerr rttitii osusi. ja -ios ei ()sanllr.rt.
siellli kyllli rteuvottiirt. rttuttu ei suirtkaan tehty toiselle heti valnriiksi. Mo-

nesta askareesta hei.jastui tekemisen
ikr: vaikka tulos olisikin ollLrt heikko-

laatuirtcn. oli sc kuitcrtkin ornuntckoi-

oli tairkcriai. Vurtiolaisillu oli
tnahrlolIisuus victtliii cIlirrryliscIIisct
hctkct nry(is haikilla.joka kcsti yli
y(in. .lokaiscllc vannasti l(ivtyi rrriclcnkiintoincn haikki. sillii aihcitl oli
ncn .ja sc

llihcs .joka lliht(i(rn. .lokuirtcn uihc oli
tavallaan cllinriinolr.ic: .ioko hil.icrrty
rnistli. suunrtistarnis(a, rnclontua.jnc .
. kaikkiaan aihcita oli yhclcksr.in..joista
voi itsc valita nriclciscnsii. Matkun
voi taittaa .joko kanootilla. kirkkolcneellli. nraastopy(iliillli tai patikoiclcn.
Lcirillii oli nry0s rnahclollisLrus kou.

luttaa itsciiiin. sicllii lcivottiin Vrnrmalaankin nruutanra uusi partion joh
tit ja.

Suulcn kiitokscn haluan antaa lcilirr
johta.jallc Tui-ja Salrncllc. sillii siltri
lcil'illli .ilii vlirr hyviri rnrrislo.jir.
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Ailct Koivisto

fl oilakin muisloja rwikoulusla
"Hetki eletty ei palaja, rakkar.rs on aina velassa." Närt.tä
nruistorikkaat, opettavaiset sanat ovat jäiineet rnieleeni
henkilöstii, jota en unohda.
Kun suljen hetkeksi silmtini. avalltllvat eteeni kuvat
nuorlrLlsvLlosiItani ja ajasta, jolloin kiivin rippikor,rlua. Tiinrii unohtumaton ihminen Iiittyy olennaisesti näihin rnuistojeni kuviin.
Kysecssii on Karkun seutakunrran silloinen kilkkoherra
eli lovasti K. E. Rinne.
Elettiin I 960-lr"rvLrn alkupr"rolta. Litpsuuden leikit olivat
jiilineet taaksc ja oli aika llihteri rippikouluut.t.
Kaikki alkoi Ir-rkr,rkinkereistli. E,rriiin nraalaistalon peliikarrarissa rovasti Rinne

meitri nuolia kuLrlLrsteli.
Hiinen jylhiin katseensa al-

kilkon penkeillä, nåiimrne rnrn. oikealla seinustalla lapsur"rs- ja nuoruusaiheiset kr.rvat, sekii tiintalasin. jossa
hiekka oli vielä ylhälillli. Vastakkaisella puolella olivat
keski-ikä ja vanhuus. Niiissii kuvissa katseet sut-ttttatttttivltt
jo kohti alttaria, vanhusten kLrlkLr kävi kuntat'assa ju tiirlalasin hiekkakin niikyi vitluneen hyvirr alas.
Kr.rn kilkossa katsoi eteenpiiin, sai niihdli alttarin yliipuolella kaksi enkeliä, jotka taiteilija oli ntaalannut rukousasentoon. Niiiden keskeltai kyyhkyncn kohosi kor'keLrksiin. Sarnalla rnuotoutni kolrnit'r, joka nruistr"rtti lneitti
Pyhlistri KolmiriaisuLrdesta. Kaikcn tiimiin ylriptrolella
kaartui kauniin sininen taihtitaivas, -joka varsinkin .ioultr-

kirkossa sai aikaan vaikuttavarr turtnelrt.tatr. Danielsson

tf;t<

:;'

t

.ja arkaillen vitstitsitrtne

Valitettavaa on. ettai nraa-

lauksct pcitcltiin nryiilrernrnin kirkon koljaukscn yh-

taiclotkin testattiin. Orrneksi jalkapr"rr"rkausi ei eniiii ollut voinrassa, joten selvi-

sinrnrc koetr,rksesta nrelko

Kun suurin jiinnitys oli
ol'ritse. nautinrnre talon tar'-

'

''r.

i

,åtI

/';

tcytlcssii. Olcrr uscirt rrticttirryl. olivutkolurtt kttr rtl niitt
Iruonossa kunnossu. et{cikii
niitii olisi voitu entisiiiclii.
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Rippi-isrirrrrrrc trrtrrslrrtti
rrrcitliit rttyös kilkortttlt'niitt
.ja kuulinrrnc kcrtolnuksen
kapirtirrtir jlrtt lirislcluistl. .it rtka kiiytiin kirkkornrnc ynrpririllri. Tlinii priiviiniikin
\llrttiur ollir viclli kirkort piIrapr"rissa luotc-ja niiltli ljoil-

&;r-

joarria helkkLrla. .joita olikin ylen runsaasti.
Valsinainerr lippikoulr-r
pidettiin syksyllii .ja osa
kcvlilillli. Kut'kutt pohjois.!*!!h4puolella eli Rantakunnalla.
'
' -.r;:&*-'nreitli nuoria oli sinii vr-rrlnrra rtelist'rtkynlnrcntri. siis
aika pal.jon. Kuuluimrrehart siihen soclan.iiilkeiseen
'

ta.

Ktrrr
sr-ru-

reen ikitlLrokkaan.

Silloin 60-luvulla ei kriyty leirikoulu.ia, vaan kokoounui

r.r.rr.r.rc

ki

rkkonr n.re plilidyssii olcvaan pi ctreen sakasti i n.

lstuimrle penkeillli. tytiit ja po.iat sr,rlassu sovr-lssa. Rovastintnte kyseli rneiltii kaikenlaista "maan ju taivaan vaililtai"
sekii kertoi viilillri har.rskojakin jLrttLrja. Hiin ynrmiirsi nryiis

I'ruunrolia. E,riis kohdallerri sattunut kysyntys kur-rlni:
"Minkiilainen se onkailn hyvli siivooja'1" Yritin siihen parhaani rrukauu vustutu. "cttii scllainen,.joka ei laita loskia

ja siivoaa nr.rrkatkin". Siilrenkin kysynrykseen
liittyi .iokin vertalls. joita rovasti kiiytti opettaL-ssi-rall lllcinraton alle

tii. Niiin nuorikin ynrnriirsi hyvin asioiclen rnerkilykscn.
Viilitunnit ovat jiiiincet nrieleeni erityisesti rovastin kek-

eri lai sista "tenrpui sta" ja leikei stli.
Kirkkornrrc ulkoseiniin alaosaa kicrtiiii kapea uloke.
Tritii rcunaa pitkin yritettiin klivcllii. ntutta eihlin siinli ntorrikaan pysynyt, knn ci saanut.juuri nristiilin otctta kiisillensii. Rovastirrnre lupasi rry0s kilttn suklaata sille. joka
osaisi heittiiii kolnrea palloa ilrnaan .ja saisi ne rnyiiskin
kiinni.
Mr-ristaakseni ci kr-rkaan kuitenkaan innokkaista yrityksistii huolinratta siilren pystynyt ja niin jlii suklaat sitantatllr. ktru riplli-islirnrre itse voiton vci.
Karkr-rn kirkon sisaitiloissa oli vielii siihen aikaan ne ihasi

rristli

nat ErniI Danielssoltirt tekerniit maalaukset. Kutr istttirttrtte
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ounistrrrrrrl lclrt;.ivlissliiirr

srrurlen.

kysyrrryksi in. Kt'istirropistlr
piti jotakin tietiiii .ja lLrkLr-

"kivutton'rasti".

oli

.jlr lttottut ltclkiirr kttkotlri-

la rne olinrnre hyvin hil.1aa.

tul

srtte

i tilr,rkokuu. aloiti nrme harjoitukset

rt kcr iit koitti .jl

kott l'irntaatir)tu vur-

ten. Piti osata virret hyvin.ja kulkca kaLrniisti kohti alttalia.
JLrhlapiiiviinil po.jat pukcutuivat turnrniin astrihin .ia
r"rseirnmi I la tytöi I lai olivat vaalent tcry lccn isct .iakkLrptrvtrt
valkoisten kiisineiden kcra. Mr.rotiit seLlrattiin silloinkin.
Parijonossa astelinrnre kirkon periille .ja kiivirttntc cnsi
kcrran Pyhiillii ehtoollisclla. Rippi-isiirnnre puhui nrcillc
kar"rniisti -ja aulinkokin "hynryili" sivuikkunoista. Eliirnii
oli eclessiipiiin. Onraiset toivat kLrkkiu.ja toivottivu[ ()lltcl.
RyhrniikLrvakin otettiin ia siinli rovitstikilt on ntukana scllaisena kuin hiinel tt.tuistan.
RippikoLrlusta.jrii hyvlit nrlistot cnncn kaikkca siksi. cttii sain kliydii serr ruuiclen rt.tukana ollassa seurakurtt.ttssanrnre. Kr"rn konfirrnaatiokin tapahtui kotoiscn kirkkonrnre katon alla, ei parerlnrin voinut olla.
Rippi-islistiini rovasti Rinteestii voirt vcttitusta kaiyttiicn
sålnoa, ettii hiin oli nronen seulakuntalaisen. rtiin ltLlorL'tl
kuin vanhenrmankin eliinriinpLrLr. sen vuhvu oksa. .ioka
kantoi hyviin heclelnriin.
Rovasti n tapoihin kuul ui j ul kaista eriiiinlaisia aiatel ntia
paikallislehderr kirkolIisten ilnroitr.rsten ohessa. Yksi niistii on kir'loitLrkseni alussa ja toisella haluan plilitliili nruistelmani.

Keviiisin hiin muistr-rtti seurakuntalaisiaan sttvcrt tttIttsta
sanoi l la: "Tor.rkometti sen iilin

i

kuu l uu

jo

tnitassittt'tnte".
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Hartttu-Muri Mlikelti

%urtainoälisggffa oppima$ a ö
Sain keviiiillai 1998 tietairi. ettri tuli-

sin seuraavana kesiinri viettiimiiiin

kolme viikkoa Saksassa. Heir.riikuun
alussa sitten matkasirr Lions Clr"rbilta
saarrani stipendin tr-rrvir.r Holzrrinden-nimiseen pikkukaupunkiin Keski-Saksaan. Asuin viikorr tiissri kaupr-rngissa saksalaisessa perheessii .ja
nar-rtin koko sydiirnestiini ajasta. jonka
vietin heidiin kanssaan. Ehdin viikon
aikana tlltllstlla Holznrir.rdeniin .ja sen
yrnpäristöcin perinpoh1aisesti. Vierailin rnyös kahdessa isonn'rassa kaupun-9issa. Erfr-rrtissa ja Eisenachissa.
entisen DDR:n puolella perheeni po-

jan kanssa. Hiinen kanssaitn tutr-rstuin
myös yhtenii pliivåinii saksalaiseen
kouluun. koska saksalaisilla nr-rorilla
ei vielii ollut kesiilornaa. Viikko kr-rlr-ri
aivan liian nopeasti ja rautatieasernalla perhettii hyviistellessiini en voinut
ol la pyyhimiittli kyyneleitai.
Holzmindenistii matkasin toisen
suomalaistytijn kanssa Frankfurtiin
Lions-jli{estön kansainviilisel le nr"rortenleirille. Ja kansainviilisyyttii ei todel I akaan pLrLrttunLrt. Lei ri I lii ni rri ttiii n
oli nr.roria viidestiitoista eri Euroopan
maasta! Frankhrrtin eri Lions ja Leo
klubit jåirjestiviit mei I le lei ri lriisi

I

le .jo-

ka piiivri elilaista olt.jelnraa .ja

saksa-

laiseen kulttuuriin tulikin tutustuttLrr
kaikilta eri puolilta.

Mielestiini parhainrmat Iretket koetWonclerworlclissii. Franklurtin

tiin

"urheilurnessuiIla". jossa lajit poikkesivat aika paljon perintcisistri lajcista.
Bcnji-hyppy .iiii kylllikin kokcilcrnutta, muttil go-cart auto-ja .ja pyiiruiilenristii ylös nosturin nokkaan cr.r voir.ru[
i i n. Myös v ierai I u Merz.ecles.j rittriri vril
Benzille oli unohtunraton kokenrus.
Tehdasalr.reeseen tutustunrisen .jlilkeen

neitii ajelutettiin ynrplili

aluetta

aivan upouusilla Mersun autonrallcil-

la.

reffifficW

aksCIl, sa

Kr-rskeina toimivat tyiiharioitteli-

joina olleet nuoret n'rielret,-joten vauhtikin oli sen nrukaista. Avoauton kyydissii soIr.nuun nrenneitii hiLrksia scIviteltiin vielii monta priivriri ljelun .jiilkeen! Sair.nrre leirillli nryiis tocleta. ettii vanhat linrrat eiviit Saksasta aivarr

heti lopu. Kun kyrrmenen linnavieraiIr"rn haanrura.ja alkoi Iiihcstyii nousi
piilihiini ajatus. ettri .jos en rnitlilirr
nruLlta rnatkastani viiclcrrkyrnnrencn
vuoden kuluttr-ra rruista niin ainakin
niimii Iinnat. Frankfurtin lentokentiilIe. Marrrrereuroopan suurinrnrallc.
ovut rronet vutrt.ursti laskeutuncet.
Myös nre teirnnrc vicrailun kcntrillc.
errmekii ainoastaan termintaliin vaan
tutustuin'rr.ne koko kentiin toinrintaan
turval I i suu syksi ktjstli tratkatavarit lir'.jestelyihin asti. Kuin pistcenii i:n
pii;ille sainrnre vielii syöclii hanrpLrrilaiset lerrtokentiin niiki)ala-MC Do-

ry=-

j

naldsissa.
N tto
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Heikki Koit,urunttt

foulunaika
Toistuvasti on joulr"rnaika suurta toivon .ja ilon aikaa, onhan Vapahtajanrme syntynyt jouluna.
Hän, joka on sovittanut meidän
heikkojen ihn-risten synnit. Jokainer.r
päivä me teerrme Jurnalan tahdon
vastaisia tekoja. Jokainen piiivii saantme myöskin syntimrne anteeksi, kun
vain muistamme niitä nöyr'ästi rukoillen pyytää. Rukoustapatnme ei ole
ratkaiseva.
50 vuoden takaa palaa mieleeni mo-

nen ikäluokkani nnorenmiehen sankarikuolema. Niin jokapäiväistii oli
silloin kuolema, se tapahtui ennalta
aavistamatta.

Siinä vaadittiin. että viitneiseen asti
pysyy uskollisena velvollisuudelleen.

En nähnyt nuorien siitai tinkivain.
Meillä eloonjääneillä olikin sanornattoman paljon oppimista rehellisistii
sankarisieluista. ilr.nan heitä ei mikään kansa eläisi. Kyllåi mekin nr-roret

miehet rintamalla ristimme usein kii-

Fronkfurtin "urheilu"messuiltu. Ert uskctltcutttt benii-lttltiitci, joten koitirt pvörii i I t,ci rto st u ri tt t,u ra s sn.
vaan silloin keksimme yhdessä koko
ryhmän kanssa kaikenlaista hauskaa
tekemistä ja Frankfurtin kokoisesta
kaupungista ei tekeminen aivan heti
lopu! Valvominen kostantui kyllä päivisin ja kun palasimme erilaisilta retkiltämrne rnajapaikkaamme, kuului
bussista vain hiljaista tuhinaa.
Kaksi viikkoa leirillä kuluivat aivan

liian nopeasti ja pian oltiin jo lento-

kentiillä hyvästelerr-rässä kaikkia uusia
ystäviä. Saavuin koti-Suoneen monta
kokemustar ja muistoa, joita en ikinä
elåimässäni tule unohtarlaan, rikkrtarnpana. Leilin jiilkeen posti ja e-

mail ovat olleet todella
Scts!cttttetlct

tt

Jot r I t

ahkerassa
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käytössä kun uusiin ystäviin on pidetty yhteyttä. Oli hienoa huomata miten
erilaisia ihmiset jopa Er"rroopankin eri
maissa ovat, mutta kuinka hyvin erilaisten ihmisten kanssa voi tulla toirneen .ia solmia ystävyyssuhteita niin

turkkilaisten kuin unkarilaistenkin
kanssa. Juuri syntyneitä ystävyyssr,rh-

teita jäinkin matkaltani eniten kaipaarlaan. Vaikka matkani olikin vain
kolmen viikon rnittainen, uskon myös
saksan taitojeni parantuneen sinä aikana, ainakin kynnys aloittaa keskus-

telu saksaksi on paljon matalampi
kuin ennen matkaa. Tschlissl

temme ja rukoilimme apua Jumalalta.

Uskonkin, että rneille.jo silloin itsekullekin kirkastui rr-ryöskin joulun sanoma, Vapahtajarnme syntymä. Syntymä on aina juhlimisen arvoinen tr.lpahtuma. Jeesuksen syntymä olija on
koko ihmiskunnalle sen olemassitololle niin tärkeä tapahtlrma, ettai sitai
pirää juhlia joka vuosi.

Koska Jeesr"rksen syrrtyrnlipiiivii
täällä Pohjolassa ajoittut"t vr"roderr pimeimpäiin aikaatr, on hyvä, että pirneyttä valaistaan. Onhan joulu valon

juhla.

Myöskin on mielekiistri löytiiä jou-

lun avaukseenkin r"rusia tapoja. Me
eläkeliiiset saalrme olla onnellisia.
kun rr-reillä on ihania lomapaikkoja.
rninnekä voimme rnetrnii hakemaan
sitä jor,rluna tarvittavaa lapsen mieltii.
3-5

Jaakko Erio

cl) ammalan liikenneololen kebittaminen
Vamtralan keskr-rstan katr.rverkon
perusratkaisut.ja linjaLrkset on esitetty

jo

vr,ronna 1973 hyvliksytyssii vaiheyleiskaavassa ja sen korvanneessa

vuonna l98l hyviiksytyssii osayleiskaavassa. Varaukset ohikLrlkLrtietii
varten ovat rlolemmissa suunnitelrrissa rnukana. Jo 1960-lLrvLlu asemår-

kaavoisser on varattu alr-reet ohikr"rlkr"r-

tietii varten. Vuoden 198 I yleiskaavaan esitettiin ensirrn.riiistii kertaa
Tyrvliiin teollisuusulrre ja siune ornu
katuyhteys. Yhteys oli si.joitcttrr suuunitelmissa kr"ritenkin nykyistii reittiii
eteliimmiiksi. Kaupun-ein pohjoispr"rolen katuverkossa vuoden 198 I
yleiskaavassa nykyinen Sipintie on
esitetty yhteniiiseksi kehaitieksi Sata-

kunnantieltii Häijriäntielle. Tiirkeä
pohjoinen ohitr"rstie Satakunnantie
(nt 249) rakennettiirr 1980-luvr"rn
alussa. Yleiskaavoitusta ei ole vuoden

I

198 jälkeen keskustaajarman osaltir
uudistettr-r.

Liikenteen suunnittelun yhtenli liihtökohtana on ollut usko ohikulkutien
toteutumisesta suhteellisen lyhyellii
aikajainteellai. OhikLrlkLrtien tarkenpaa suunnittelLla varten tehtiin vr-ron-

na 1986 liikennetutkirnus.

Rautave-

den yli.jolrtavan uuden sillan suunnittelusta jiirjestettiin I 989 aatekilpailLr.

Tielaitos laati tiesuunnitelnran. jokir
vahvistettiin vllonnir 1996. Vesiylioi-

keus antoi sillan

kuntalaisi lla ollr"rt mahdollisur"rs infbr-

maatiotilaisur,rksissa ja paikallislehtien välityksellii kerlittyjen rnielipiteiden avr,rlla vaikuttaa suunnitelman sisl'iltöön. Tie- ja katuverkko on toiminnallisin perustein jaettu seudr"rllisiin ja

alueellisiin piiävliyliin, kokoojaviiyliin sekii alenpiasteisiir.r liityntiivliyliin.

Vamr.nalan liikenneturvallisuusja sen tar-

suur.rnitelrna vr.rodelta 1986

kistLrs 1993 on liikennesuunnitelmas-

sa saårtettu vastaarraan nykytilannetta. Maankiiyttö ja sen kehittyrrisniikyniit arvioitiin asukasluvun .ia työ-

paikkojen alr-reellisten

mLlLltosten

Liikenteen nriiäriii on laskettu vuosina 1969, 1986 ja 1997. Liikenne-

miiärätiedot ja miiåiråipaikkatr"rtkimLrksen tiedot ovat olleet tehtyjen liikenne-ennusteiden ja tulevaisuuteen tähtiiiivien sr,mnnitelrnien pohjana. Vamrnaskosken sillalla kr-rlkeva liikenne

vr-ronna 1969 noin

-5

800.

1986

liikennesunnnitelma on hyvliksytty

Auto-

ja

raideliikenteen aiher.rtta-

rrasta Irelusta

ja

llal la

ja

vuodelle 2020 ennustetun

liikenteen mZiiiriit on arvioitu

tie- ja

r.nyös
katuverkolle, jossa ohikr"rlkr"rtie

kulkr"rtie kantatietasoisena yhdistiirriiiin Pohjanrlaantie (kt 44) ja Hiii.jiiiintie (mt 249) valtatiehen 12. Ohi-

kulkutien sur"rnnitelnrista esitetaiiin
Rautavedenkadr-rn liittymlin poista-

nrista ja liikenteen ohjaarrista keskustaan Tarrpereentien kautta. Ohikulkutiert critasoliittynrierr rrruullarrrirrerr (lr-

soliittyrliksi tutkitaan

sen leviiirnisestii on
tehty selvitys 1993. Siinii on esitetty
tiirkeirnpien katujen, yleisten teiden ja
rautatien 60:n, -5-5:n ia 4-5:n desibelin

tielaitokserr
toinresta. Tasoliittymiit voivat olla liikennevalo-ohjattula tai sitten kielto-

kello

korker-rden r.r.ruuttarlisen vaikr-rtr"rkset
kr-rr-rluvat selvitetttivi in asioihin.

rnelualueet
07.00-22.00
alLre

pliivrillri

ja 45:n clesibelin
yöllli kello 22.00-07.00.

rneh"r-

Li ikennesuLrnnitelrrLrsslr tlrr ljlrrrtlsaistettr"r keskr-rstaajaman liikerrneverkon kehittiimistarpeet yli l0 vLrodeksi

eteenpiiin. Suunrritelman teossu ovat
olleet rnr.rkana eri ilsiantuntijatahot ja

intressiryhrriit. Työn kuluessa on
76

ku lkr"rtien val tni str-rmi sen vi

ipyrr i sestii

hr"rolimatta. Tlissii vaihtoehdossa
Marttilankadun r.nerkitystii korostetaan ohjaanralla Tanpereentien Iiikenne Varnmaskosken siIlan suuntaan
Varilankadun kar-rtta. Liikenteen piiii-

slluntaa muutetaan Varilankadun

.ja

OjansLrunkadr-rn sekii Valilankadun .ja

liittymii nrLrLltetaan kiertoliittymlityyppiseksi. E,rityisen tiirkeitai ovat

si

liikennemiiiiriit uuden ennusteeu n1ukaan olisivat vLronna 2020 noin
l5 800 ajoneuvoa./vrk. Nykyisen lii-

on nrukanit.
KeskLrstalrjirrnlrrr Ilrljlrsslr Iirvoitcverkossa vuodelle 2020 esitetliiin ohi-

kaupunginhallitukscssa 2 l. 9. 1998.

minen aiheutuu asiakkaiden hyviiksy-

nriin kiivelymatkan lyhyyclestii. jolloin 200-300 metrin etiiisyyclellit torista olevat pysiikiiintialueet .jiiiiviit
viihiille kiiytölle.
Keskustan katuverkon jiisentelyvaihtoehtoja velrattiin asetettuihin tavoitteisiin ju niiden toterrturrrisiirr.
Tärkeåiksi ensir.nmiiisen vaiheen toter-rtusratkaisr"rksi tuli vaihtoehto. jon-

rnitoitetr,riksi. Vanrrnaskosken

lan keskustaajanran r-rr-rden liikenr.re-

jossa ohikulkutie on rakennettu. Uusi

tipaikkojen a.joittainen ylikuornrittu-

Marttilankadun liittyniissii. Erottajanaukiolle on jo rakennettu kiertoliittymii, samoin piiliyhteys poh.joispLro-

kenteen

\estil jlr rriirr. cttli toinrenpiteel loleutettuna toimivat nryöskin tilanteessa,

pysiiköintitutkimuksella.

mukserr penrsteel la Vrrrrralassa
keskustassa on nykyisin riittiivlisti pysliköintipaikko.ja. Joidenkin pysliköin-

noin l0 700 ja 1997 noin l2 400 ajoneLrvoa/vlk. Kasvuksi on ulvioitu
noin 30 c/o nykyisistii miiäristii. Aikaisernmin tehdyt arviot liikenteen kasvukertoin.rista ovat osoittautuneet yli-

rakentarnisesta
rnyönteiserr piiiitökserr vLronna 1997.
Keviiiillii I 997 kliynnistettiin Varnrna-

sunnniteln.ran teko. Tlissli työssii
suunniteltiin I- ja II-vaiheen kelrittiirnistoirnenpitect niin. ettii ne eiviit ole
riipptrvlrisiu ohikulkutiert t()tcLrttunli-

tehdyllii
Tr"rtki

ka toimenpiteet voidaarr toter,rttaa ohi-

avulla.

oli

paikkojen kiiyttöaste selvitettiin 1997

liittymiri. Kilpinokan sillan
Kevyer.r liikenteen

alikr-rlkLr-

miiiiriii laskettiin

keskustan alueella 1997 kLrudessa

tr"rt-

kinruspisteessii. Suurimnrat kevyen
liikenteen mäiiriit huipputunnin aikar.ra. noin 360 jalankulkijaa ja pyörliilijiiä, olivat Varr.rmaskosken sillalla ja
Pr-ristokadulla. Nykyisten pysiiköinti-

lelle Marttilankadun Vamrnaskosken
sillan puoleisen piiiin kar-rtta. Uosson
kevyer.r I i i kenteen viiy I iistön tiiyclcntiir.niset Pr.ristokadLrlla. Vrnrnraskoskcn

tuuclen kevyen liikenteen sillan laken-

tanrirren

ja kevyen liikenteen yhteyk-

sien parantarninen Sylvlilin koululta
ja Lukiolta Van.rmaskosken sLluntaln.
Keskusta-alr-reelle asetetaan
al r-rera.joi tr"rs. Pu i stokaclu

n

40 knr/h

poi ki ttai si l-

le kadLrille ilsennetaan viiistiinrisvclvollisuusnrelkit. Lirr.iir-lrrto-jcrr ir.joreitti muutetaan tapal.rtuvaksi Puistokaclulta Onkinierrenkadun ja KrivelykaclLrn kautta I in-ja-autoasenral le. Rlutaveclenkach-rn Iuokitusta puclotctaarr
.ja se alistetaan MarttilankatuLrn niih-

clen. Jiirjcstclyt on csitetty kuvussa
l2- I . Esitetty.jri liittynttn .la suo-jatien
kolotuksia ei tehclii. Tulevaisuuclcn
toi merrpiteirrii. visioina. esi I lii on ol I Lrt

kiivelykaclun rakerrtaminen kcskussiilto liikenteellisesti vril.lenrpiiiin ynrpiiristii(in
taan .ja linja-autoascrnan

Seulatalon pysiikiiintialueel le.
Li ikennetLll'val I isuussuunnitel nran
kokonaistarkastuksessa on kiiyty llipi
tapahtr"rneet onnettor.uuudct, totcutu-

neet toinrenpiteet ja niiden vaikLrtLrkset sekii esitetty liikennetr"rlvullisuuskohtcet uudessa toi menpicleohjelmas\It.slt

I
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t
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su. Ongclnrlkohtciclcn kaltoitukscssa

rrreupiteistli onraksi kokonaisuurlck-

pyyclcttiin kuntalaisilta csityksili vaalallisilisi kokcrnistaan l<ohtcista. Sautu paluutc rln kiisitcltl, .lu sc ort ollut

sccn.
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yksi

kuulLr-

k
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uos

koskcvan aihciston kanssit kcskustatt
katuvcrkon kchittiinrissuunrtitcIrnau

Tiillri .irrkst'llrr csitettl.icn tointcnpitcidcn totcutus cclcllyttrili noin J.-5 rttil-

ttacssa.
llun i \( rh.jel rrrlrrr loi rrrerrIi lcct
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T( )teul

(l lt)9li 1001. ll
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kahrlcn cnsirnnriiscn

l( X )-5-l(X)6 ) toi nrcu

1"ri

tcct

cclc

I

I

y

t

trivrit

ohikuIkLrticn olcnrassaolol. Ncl.jiin
ncn vaihccrt (lV 2(X)6 .jlilkccn ) toinrcn;'ritcct ovat vlihcrturuin kiirccllisiri. r e rkk,rlr tlil tlt'rrtlir ili lointcttpitcitli. Kilpirrokan sillan .ja ohikulkuticn
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illc
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\1Al

iircc lIis inrnrit

tarniscn .ia clliirlcn liikcrrncturlul
lisLrLrsasioiclcn osaltu tckcillli.
Liikcntccn su.jLnnisccrt .ju tulvulli

ascntcct. Vantrnulutt liikcrrncoloihin

on tulossa httontitttitviit

ntuutoksiu

kcskLrstal.jantur liikcrrrtcsLrrrnttitcl
nrarr nry(itli. Toivon. cttii nrrrrrtoksiin

-

.ju. Toinrcnpitciclcrt kliynnistlirnincn
cclcllyttliri kuitcnkin kaupurrgirr tlhol

suhtuLrtluttuisiin rrrl'(intciscsti

la uina tapaLrskohtaista harkintla

tvstli.

.jl

nrih-

tliisiirr nc osltnu l.luikkukuntrltrt kchi-

.ja

piiiit(ikscntckoa sckii sLlhtcuttanristit
oleruassa

olcviin taloLrdcllisiirt

Ittah-

clolI isuLrksiin. Kyntlr.tcrtvuotiskaudcI

la oh.jelnran lotcLrttuntiscn kcskinlilililisct vuositttisct kustannuksct ovat

Liihlcct:
KcskLrstarr lichittlinrissuunnitcInrlr

().6. l99J

noin 1.3 rnil.joonan nralkan sr.trruisct.

Vanrnralan kcskustaljlrnun Iiikcnncsuuruitclrnl (VKL) 2020.'lirnr;rcrccn Viatck C)y.jl Vurrrrrralun kuul.rutt

Toi rncnpicleoh.jel ntan tyiit Erolta.jan
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Sitr'o Lehtortttiki

?obiolan ?unainen sulka +
ö uurkampanJa ikaibmislen bgoaksi
keinoja. Meidlin tulee huolehtia siitli.
ettii apurnrre on liihellii, kun sitii tar-

Suonren Lions-liiton uusir.r Punai-

nen Sr,rlka -kampanja totelltetaan v.
1999 ikäihmisten hyviiksi kaikkien
Pohjoisnaiden yhteisenri harrkkeena.

vitaan.

Lions-klubit ovat perirrteisesti tchneet monipuolista vanhustyötii ctenkin sotainvalidicn -ya veteraanien hyvliksi ja klubit soisivat tiirniin toirninrran laajentuvan osaksi .jokapiiiviiistli

Kar.npanjaan osallistuvat Suor.nerr,
Rr-rotsin, Norjan, Tanskan .ja Islannin

Lions-jiirjestöt

ja niiden 70 000 jii-

sentli. Suornen klunpirn.jassa soliertt-

rre veterårårneilla ja invalideilla on

eliimåiii.

Pohjolan Punainen SLrlka -kampan-

painotettu aserrla.
Lions-liitto tukee karnpanjalla kliy-

ja voi piilimiiairi taiain y lei si nhi mi I I i senli. a.jarrkohtaiserrir, lu()tettuvanrr .ilr
laa.jo.jen kansalaispiiricn tahclon ilI

tiinnön toir.nia, hankintqa ja tieteellistii tutkimr-rsta, jotka edistiiviit
ikliiintyvän viiestön itseniiistii eliimliii
arvostettuna osålna sllomalaista yh-

n.raise

teiskuntaa. Tlihiin pyritliiin varainke-

riiyksen tuottamin voirnavaroin aktivoin'ralla sukupolvien viilistii vLlorovaikutusta tavoitteena vanhempien
ihr.r.risten eliimlinkokemuksen ja tiedon arvostarrinen yhteiskr"rnrran voi-

I ''&
-

.{,'
PuNA\\"

r-ltilvitfilna.

Vrltakunnallisen Pohjolan Punainen Sulka -yhteistyösopirnuksen alle-

kirjoittivat Suonren Lions -liiton
kanssa 10. 12. 1997 seuraavat osa-

puolet: Alzheirrcrin

keskr"rsliitto.

Folkhiilsan. Kaaturreiden Onraisten
Liitto. Sotainvaliclicn Veljesliitto.
Suornen Sotavetcraaniliitto. Rintanrarliesvctclaanien liitto. Rintarnanaisten liitto .ja Varrhustyrin keskusliitto.
Karnpanjavr-rosi 1999 on Yhdistyneiclcn Kansakr"rntien "Vanhempierr
il.rn.risten teemuvuosi". Sen periaatteet ovat seuraavirt: itscniiisyys, osalIisturrinen. hoito-ja huolcnpito. itsensri toteuttanrincn .ja arvokkuus. Poh-jolan Punainen Sulka rln nlikyvin teerlri"lvuoteen I i i ttyvli karrsal ai sj itrjestiijen karnpanja Poh.joisnraissa. Siihen
osirllistr.n.r P<llr.jtlisrnaissl noirt
200 (XX) henkiliiii.

Osaan esitetyistli tavoittcistu voidaan piilistii taloudellisin par.rostr-rksin. Tavoitteena on Suomessa keriitii
35 nril j.mk, Poh.joismaissa vrihirrtr.liin
I 00 rrilj.rnk. Keriiyskampanja alkaa

v an

a

proje kt in a

kas

vattaa

rnyönteisiii asenteita .ja eettistii vastlnlntuntoa vanherrpaa viiestijii kolrtlurn. Strkupolvi. .jokir ottuisi vitsttttttt
ilman vanhempien ikiiluokkien viilit-

30 % ikiiihmisten hyviiksi paikallisesti. Kohteiden valirrnasta vastilavat
Lions-klLrbit yhteistyrikurnppaneineen. Puolet tuotosta kanavoidaan
valtakunnallisesti yhteistyökumppaneiden osoittamiin kohteisiin -ja kukin keriiiijiimaa ohjaa 20 % tLrotosta
vanhr-rr-rsiiin sairauksien yhteispoh-

joisrlaiseen tutkirr.rr-rkseen. Suolnert
Lions-l i itto valvoo yhteistyt)kurrppa-

tiimiiii arvo- .ja tietopohjaa. olisi ajelehtiva, neLlvoton ja hiivii)iin tuontittu. Nuorten nryöntcincn suhtautunrinen ikiiihnrisiin .la heicliin kunnioittarlisensa olt korvttar"r'utttonlur nlvokas
kansallincn turvatakuu ja sivistysval-

lion tunnusmerkki.

Dementia ja Alzheimer
Yli 6-5-vuotiaista 7 %' sairastaa
clenrerrtiaa
- Yli t35-vLrotiaista 35
clernentiaa

-

neittensa kanssa varojerr kiiyttöii.

Ikliihrnisten itseniiisessii eliirriissii
ei ole kysynrys vain apLrvlilineistii,
asunrisesta tai palveluista ja lahan
liittlivyytlestii. On turvirttuvlr nlyiis
sosiaaliset kontaktit, cstettiivii syr.jliylynrinerr. erirkoiturrrirrerr .jlr rrlrserrtr.r-

rninen. Sopivat virikkeet. liikunta ja
yhteisiin tr"rki ovat hyviksi tunnettu ja

(PiiriLci.iona

r/98).

sa

-

199-5

sairastaa

hoitokustannus oli Suorncs-

l0 Mrcl malkkaa
2010 sairastavia

kustanr.rus

7'

on

130 (XX) .ia

on l2 Mlcl rnalkkaa

2030 huippu

2/3:lla sairastavistl on syynli
Alzheinrerin taLrti. Vuonrra 2030
nraailnrassa on yli l(X) (XX) (XX) crn.
tantil sairastnvaa.

Vanhusväestö

I

ryJ

itsenliisyyspiiivlinii l99tJ ja paiaittyy
3 I . 10. 1999. Kampanjahuippu ort
kirikissa Pohjoisrnaissa ll.-25. 4.
1999. Lions-liitto toivoo kaikkien
yksityisherrkilöiden. yritysterr. vilrrrr-

onraisten ja tiedotLrsviilineiden auttavan omalla par.roksellaarr kampanjaa.
Suor"nessa ohjataan keritystuotosta
313
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Kri.stiirtu Piirulrt

"cl)uosiin
Yk on .julistanut

vuoderr

1999 kansainvliliseksi ikiiihrristen vuodeksi. Suotressit
teer-navuoden IulutLlksenit orl

elömöö
suurrnitella .ja ideoida Vamrnalan ikiiihn.tisten vuoden tapahtr-rmia ja teenroja. Eri jiirjcstöt.la yhteisöt tullaan l-raas-

"Vuosiin eliimiiii". Sosiaali- ja

tarrililn rnukaan vuoden ta-

terveysnrinisteriij on asettanLlt
kaksi työryhrriiii valnristelerraan Suorlen vuotta: 99-ko-

pahlurrricn surrrrnilleluurt

mitean

.ya

työvaliokLrnnan. 99-

kornitclrn pLrlteeujolttlr.iit on
sosialrli- .iil tcrvcysnrinisleri
Sirrikka Mönkrirc ja varapuheen.johta.j a kansl i apiiiil I ikkö

pieniii asioita, mutta joilla
vtlinrnte tuodu iloa eliirniilin.
Vanrrlalan vanhustyörr stratc-eia vr-rosille 1999-2003 on
syksyllli 1998 valmistlrnut.

Koska kai-

teistii viiestön nopea vanhenerrinen. Koskaan ihtniskr-rnr.ran
historiar.r aikana ei ole ollr.rt
sarnanaikaisesti niiin paljort
ikiiihnrisiii. Suotuessa arvioi-

Strate-eian avr.rlla voit.t.ttre ke-

daan vLronna

suus tLlo haasteita tullessaan

joka neljiinnen suolnalaisen olevan yli
2O2O

(r5-vr-rotias. Moniin nruihin
maihiu verrattllna ikiilintyneiden asiat ovat Sucrn.tcssa hyvin. Jokaisellit ikiiihnrisellii on
oiker.rs saada hoitoa.ja hr"rolen-

pitoa asr,rinpaikasta ja varallisuudesta riippurratta. Mr"rtta
rln rrreiIllikin ougclrnil.ja suulin niistii orr se. ettii enrnre ilrvosta ikiiiintyviii ihrnisili. Arvostuksen puute heijastuu yhteiskuntamrre eri aloilla. Esi-

merkiksi työnrarkkinoilla yli
3,5-vuotias on .jo heikornlnils-

hittiiii vanhr"rspalveluja kaupun-{issarrn.re. Tiillii hetkellli
pulvelrrlakenrte on sel vitystett
mukarart

ikiiiintyvien miiiiriin kasvuu
ruy(itii. Suuril luursteita on
tLrrvata liittiiviit palvelut ikiiihnrisillc kotiirr. Kotilroito on

perusliihtökohta jota tiiydentiiviit mr"rr"rt palvelut esim. laitoshoitrl ja pllvclrrirsurrrirtert.
Palvelr-rjen tr"rottajia or.t tulcvaisttttdessl vurtttasti ltrotripuolisemmin kuin tänii piiivli-

rrii. Elilaiset jririestö.jen ja
vaikkapa kylliyhdistysten palvelut lisiiiintyviit sar.t'toin kuin

hoivayrittiijyys. Tiirkeintii on
cttli. pitlvclu.ja on ylccrrsli saltavi I la. Varrnralassa merkittri-

Vamnalassa kaupunginhallitus on ninrennyt YK:n ikiiilt-

vii palveluider-r tuottaja on ollLrt .io pitkiiiin Sastanrala Kodirr karrrtatusyhdistys r'.y.. jortka toinrinnan alkuurr saattalnisessa ja toiminnassa otr cllIut nrerkittlivli panos Var.r.u.r.ralan Lions Clubin jiisenilki.
Toivorr kaikille Hyviiii Joulua.ja Onnea VLrodelle 1999!
Sekii hyviiii Pohjolan Punainen Sr.rlka -kerliystii ikliihmis-

löksi vanhr-rstytinjohtiua Tcrhi
Knuutilan sekii työryhmiin,

.johon kuuluvat kulttuuritoirncnjohta.ja Ilpo Tiitinen.
liikuntatoirnenjohtaja VeliMatti Tapio, vanhr"rstyörtjohtaja Telhi Knr-rr"rtila .ja perustr-rrvajohtaja Klistiina Piirala
tp.j

t. Tytiryhrrriirr tclttiivliuri orr
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Ritytr Huuyi.slo

flouluna
1946

hyvii. nrr"rtta tr.rlevai-

sa aselllitsstt.

rlistcn vuoden yhdyshcnki-

*d' :'

rrritiilirr. rrutt:.r jollir ott st-turi
nrerkitys kiurssaihnrisille. Jo-

Helsirrgin yli-

-

ö.
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meistii voi tehdii. Se ci ntaksa

opi stor.r .j r.rh I asal issa.
M iksi kansainviilistii teelra-

vuottil tarvitaarr'J

r*",

- Se on
sellainen teko. jonka jokainerr

dissa. tar-jota kyyti kirkkoort
tai vaikkapa teattcliin. Monia

kille nraailman maille on yh-

F^

Mikii on alkiteko'l

kakur"rn I:nii piiivlinii vitnhusten piii viinii. Korn i tea.j iirjeståiii
ava.jais.jr"rhlan

*\
\\

toteuttajiksi.

sidenttipari Mar-rno.ja Tellervo
Koivisto. Teen'ravuosi kiiynnistyy maailmanlaajuisesti lo-

li.ioiksi ovat lupautuneet pre-

*'*.

? r*'

.ilr

klrirrerr rneistii voi ntuistiur
onraistuan. ruutl'rttriuittt tiri
nrLruta ihmistii pienillli alkipliiviin asioilla. Esim. kliydii
kylrissii tai kutsua kyllitin.
kliydii tapaamassa vanhaitrko-

Markku Lclrto. VLrotlert stro-jc-

/'

Sinri jouluna

ei ilosta helissyt kellot,
sacle kasteli kotoiset pellot.

Tuli suru keskclle tupaa
eikai keltlilin kysynyt lupaa.
Sinii.joulLrna
isli pois luotitrrrrne liilrti

syttyi tirivlurlle uusi tlilrti.

Niitti

tLroni kalleinta vil.jaa.

kiiclet ristissii lepiisit hil.jaa.
Sirrii jouluna
ne sr-rlkivat arkkusi lauclan.
orpoina seisoirnrlc iiiirel lii hauclatt

tunsinrrne. oot kotona siellli
astelit taivahan tiellii.
Sinii -joulurra
hun.risi kaukaa trctsien takaa
virsi rriin harras.ja vakaa
rnyös enkclit nr-rrnrella hohti
tiihti kirkas nratkitanme .iohti.

ten vuonna 1999!

r9

Kirkko ei ole ollut koskaan valmis

Tu-öän
?gbän"Olooin
kirkon rakenlamisesla
1600-luoulla

Tirtto Kökki)

Tyrvliåin Pyhiin Olavin kirkko
tr"rhor"rtui tuhopoltossa 21.

9.

1991

.

Menetyksen tunne oli syvii ja pysyvii.

Kirkon palaminen oli kr-rin kuolen.ra.
Mikii oli aina ollut.ja nikii oli rnielletty ikuiseksi. oli ikLrisiksi ajoiksi
nrenetelty. Jiiljellii olivat vuirr laurriot.
Kolrne viikkoa ennen kirkon palamista vietetyssii lruderr kator.r valrnis-

oli tullut esiin aikaisemrnin tietyrriittörnissli ollut oletta-

tLrrnisjLrhlassa

rnus, ettii kirkko olisi palanr.rt .jo
aikriserrn'rinkin. Milloin se olisi

tapahtunr-rt. ei ollr-rt tiedossa. Joka
tapauksessa sen olisi tiiytynyt tapah-

tua ennen vLlotta 1629, -losta liihtien

ovat olcrnassa vursin saumattotrat
kirkon tilit merkintiiir.reen kaikista

ja pienernrnistiikin kirkossir
tapahtr.rneista rakentarnisista ja korsuurista

jauksista. Niissii ei olc tietoa kirkon
.j;il leenrakentarni sesta.

Että kirkko olisi joskus aikaisemminkin tul'tor.rtunut, tuli csiin myös
viirne vuoden tr-rlipalossa, kun kirkorr

tiiliprirityjen sistiseiniit paljastLrivat
kertornaan. ettii kirkon sisiikatto oli
joskr"rs ollut Antti Piirnrisen ll48
tekemiiii kattoa pari nretriii korkearrrnalla. Samoin tiiniin kesiin kirkonkor.]aajat kerrovar. emii riilipaiairyjen

huippuja korjatessaarr he löysiviit
irtonaisia tiiliii, joiden alla oli palon

ft,

mitkii eiviit olleet periiisin
tiistii lrrlipalostil vuult vutlsisatojelr

.iailkiai.

takaa. Sarroin

oli

todettn. viinteksi

juuri valnistuneen kattotyön aikana
tehdyissli tutkirnuksissl. ettli ptilityjen tiilirluurauksct olivat jo .joskus

kaisernrnin "sintraantuneet" eli joutuneet korkeaarr. kiviainekscn sullttrurccscclt kuu rt rtrtrteerr.
ai

Trrolllriscu tulipalon orr tiiytyrryt
nrerkitri kirkon tiiyclellistii tuhoutr"r40
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ytrottrtu 1616.

vitiirtien a-joilta aina virkakaLltcnsa
alusta. vuoclesta I 629 asti. Vuocle n
1646 kohclalla on kirkon rakentanrisIristorian kannalta ltriclenkiintoisia
eritelty.jri tiliviente.jri. .joiclcn ohclla
nlikyy ntyiis. cttli kirkkohcrra
Josephr-rs on ollut sc nties. .joka on
ostan u t Ty rv iiiin k ilko n ont aks i
ettsitttrttiiiserr strolttlrlliscn. vr.l()nnll

l,642 painetun Raantatun. ns.

Kli

sti i na-kr-rn i n-slattalen Raan.utturr.

31 taalarin ja l6 ityrin

Irintaan.

My(ihernrrin inventaarioilrirr ort nrcr-

Su.sttr trttt
vu rt lr

.'lI

I
1,1

u

I

tttt

ki

rk
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ktit't iis I ti 1to i.s-

lclltr suunrutttoli.
,l

kitty tlirniin Raanratun ktcktrtneen.
Seurakunnan nykyiitin ornistanta
ensirnnliinen suonlrlaincn RauntattLr
on sailtu vasta tiillii vuitsisaclalla.
Tilikiljan sivu kcrtoo, ettii kirkkoviiiirti Jöns Miirtcnsson on ostanut
Huittisista tervaa kirkon katon tcrvaarrista vartsn ,6 taalarin .ja kahdeksan riyrin eclcstii -ja sanotualt
tiirniin talpecllisen ntenocruin kuuluvan koko pitaiiain ntaksettavaksi.
Enncnkuin eteltcnlne santaa tilikiIiilir cteer)Pllirr. kcrrrlrr. cltii t'ut)surll
I(X) sivua rly0lrertrrtrilt kirjan kansierr
viiliirr on siclottu eriniiisili oikeLrclcn

r,jta,'
1l

piiiitöksi ri .j a i rral I i si a

joiderr .iotrkossa
(

nr u i sti i npano.j a.

tln lttyiis

scuritilvu
vapaasti suontennettLl ):
Sr'Å.rr'//r'l I (t15 tilttttiitt tut.si .ttttrt'tttt-

trroli h'ryiiiin kirkktott

I

e

nrista my(is -jo silloin, vr.rosisato.ja sitten. Suurenrloista on ollut. cttii tuol-

pr,ruveistoksia. alttarikaappi. vanhat
keskiaikaiset kirjat ja Kallialan kirkon tiIikirjakriiirij. Suulen triunrfi klusifiksin. aikanaan kuoriaidan y[ipuo-

a:
-\Ä S"'

lytykseen. .ja ovat eclelleen olentassa.
Mutta itse kirkko oli tnenctetty koko-

naan. Silloinkin oli jririnyt jiiljelle
vain kivirauniot. Kirkko. joka niihin
rakennettiin. tr.rli olentaatr kokonaan
.ja varn'urst i ccle I tri iiståiain poi kennut. toisculainen kirkko. Vrnha kirkko oli ollut katolincn kirkko. Uusi
kirkko lrrli olcrnlurr pt1)tcstunltincl).
Emnre siis ticclii. ntilloin tlinli kirLrLrsi

I

konrakcntartritren olt tapalttunut.
Kallialan kcskiaikaistcn kirkontilicn
.jiilkccn ensinrntiinetr asiakirjatieto,
jonka olen Tyrviiiin kirkonarkistosta
kiytiinyt. on kirkkoherra Josephus
Casparin aloittanticn kirkontilien
cnsinrnriiincn aukeanta. Tiintii yksi
ainoa kirjan aukeanra kaisittiiii rilita.\:(tsl(t
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Niiin ei siis piclii paikkaunsa sc
tieto. cttai Tylviiiin ntiehet olisivat
tuoneet upean eteliipornntcrilaista

lsa
'tL

ffi

lella katosta riippuneen 1400-luvLrn
listiinnlrtrlilurrkuvirrr. rrrcrrctirlrrrrc
vastu nyt. AlttarikrLrsifiksi oli

Kansallisrluseon kilkoelrniin -ja siii-

t

rr

rttttkttlttlL'rt Ittttlttrirr ltittltttttt irtl,ttt'intlrtrtr. ttrirtkii li,siik,ri tulaa ltiint'tt
tli).s1tilort,tu, ruul(t, liirtru, lttrrtlttt,
ttutrltrt .ju nrtttrt turpcclli.sat ktrltrtr,git

loin kuitenkin suuri -joLrkko vanlraa
irlairristoa on voitll pelastaa. kuten

Tyrviiiin kirkossa .ja pelastLri.
Pr"ruveistokset .ja Lrpea alttarikaappi
oli .jo I 870-luvulla viety talteen

t.t'iiptrlkkrtt

t'(t.\t(tun trikktrritrrt',stut'i ,Nr/r
g l.s.st rt i u u d tt rt ku lt d c ky tt
I3
t' -

, 1ffir

barokkia eclustunccr.r saarnatuolintntc
sotasaaliina pulatessaan Saksasta 30vuotisesta soclasta. Saarnatuolin tcct-

pahtr.rrnat vuodesta 1629, jolloin
Josephus Caspari tuli kirkkohcn'aksi.

aina tanrmikuun l. piiiviiiin lr646.
Josephrrs Clspari rlli toinrinul errsirr
scuntkunnar.r kappalaisena

r0

vuotta

hoiti sitten yksinliiin seurakuntaa
25 vr-roden ajan sekii viclii poikansa
Abrahanrin avuståunana viiclen vuodcn ajan. Herra Josephukscn sanotaan kLrolleen 84-vuotiaana. ilrlcisesti vuonna l6-56. .lolloin Abraharn
tulee isiinsil -jiilkeen Tyrviiiin kirkkohen'aksi. Tiimii Abraharl Joseplri
Tyrvenius kuolee vuonnu l(t62. jn
hiinen scuraa.jansa olt Thortras
Bartholcli Rajalcnir-rs vv. | 662- I 688.

.ya

Ilnreisesti kirkkoherra Joscphus on
aloittanut kirjanpitonsn vuonna I fi.lfi.
.jolkrin hiin -jrilkikritccn on tehnyt tilinre rkintö.lii taannehtivasti eri kirkko-

tiviit Tylviiiin scurukuntllaisct kirkkolrclrarrsu .loscplrus Casparin aikalta

rrikkarinrestuli Nils Benstssonilla.
in valntistantinen taltahtuu

Saarnatr.rol

vr-lonnu

I646. Kun nyt

palaarntnc

nrainitulle tilikirjan aukcurnalle. liiycliinrnre sieltli seLrraavanlaisia tiliviente.jli:

taalaria/iiyriii

Nikkarin kuuclen viikon
y

lirspito

Naulo-ja Saarnttuol

Liinraa

36:iin

san.roirr

Kankirautaa
Lauto.ja Saarnatuol

ii

rr

Sepiillc
Nikkarirncstari Niilol lc
silarnatuolin tcostu
Satroin .liirn rnaalaliIlc

3: l6
t.f
+.(r: l2

6:3:

l6

-5:

l6

saltrnittuol i rt nraalaanri scstlr

JI

Vwxlett 1666 rylulikkiitit ltcrtkkikorttalir.
2 Riikintaalaria
( I RT=4 kr-rparitaalaria)
Samoin sarncttisi lkkiii
Liinraa
Maalarin ylösprtoon

tJ:

Jörn Maalalillc
Saarrratuolista 2 Riikintaalalia
Sanroin kr"rpariral.raa
ia niin edelleen.

-

ll: -

l4:-

kirkon penkit nithtiiviisti koko kirkkoon. Teki.jlinai nliyttaiil olleen "kiIkkonikkari" ( Kyrckiosnickalen").
Mestari Matthias Blirdick ('lvaikeasti
Iuettava ninri). Joko hiin tai sitlen toi-

nen mestari.

Kun asctctaan linnakkain Tylvlilin
Pyhiin Olavin kirkon saarnatuoliu .ja
Karkun Sastarnalan kirkon vanhan
saalnatuolin kr"rvat. kiiy esiin niiden

Iriirrnriistyttiivii

oli kirkon penkkier.r lakentarrinen vuonna 166-5. Jo
l6-51 oli kuoriin tehty pappien penkkejii. nr"rtta sitten oli tullut aika r-rusia
nr-rstyö 1600-lLrvLrlla

8:7:16
3:-

yhdenniik(iisyys.

kirkonrakerrta.ja

(Kyrckiobyggarcn) Hans Bengtssorr
on ollr.rt kotoisin Kokemrieltii, jonne
.ja.josta nrestaria kul.jctctaan aina silloin tlillöin yhdcn taalarin .ja kahdeksan iiyrin rnaksusta. Kesiirr kynnyk-

TLrlee tårrve lrihteai kaivauturnaan
myös Karkr-rn kirkonarkistoon katso-

scllii. 23. -5. 1667. hiinen kurtssaar.t
tchditiin lopputiliii. jolloinka kirkon

sielliikin asialIa srrarnatuolia

kaurristamisesta. penkkien uudcllccn
lakentarriscsta sanroin kr,rin alttarin.ja
lchtericn korjaanrisesta hlinelle nrak-

nruan. ettei vain siura Niilo
Pcntinpoika olisi ollr"rt l(r(X)-luvulla
te

kcnriis-

slt:

Saarnatr"rolin tckcn'risen .jlilkeerr
Tyrvitiin Pyhiin Olavin kirkon rakentaminen .jatkuu. l6(X)-luvulla koriataan kellotapr.rlia uscarnpaan kcrtaan.

ja siihen tarvitaan rnilloin

scppiiii

.la

setilan jiilkikiiteen, sopitrukscn
nrukaisesti ja tiiysin (työh(rn) tyytyvliisi nii kokonaissunrnra

2-5-5

taalaria.

liihes vLrosittain.

Varmasti sur-rrin

Å1
+l

'3.

piiivlirrii

166-5 piclctyn kirkonkokouksen tuot-

tanra asiakir-ja. Tyrvliiin kirkon pertkki.jlir jestys. Tiinrrikin asiakir ja. .jota
air.ra on pidetty kaclonnccna. tulcc nyt

vastaan. Siitli .ia tilcistii niikyy. cttri
toirnitus on ollut tiirkeli. Ornin avuin
siihen ei ole ryhclytty. vaan paikallc
on tuotLr itsc rovasti. niihtiiviisti

Vesilahdcn kirkkolrerra

.lacobLrs

Tileistii nlikyy. cttli hlin
viisi taalaria
toinrituspalkkiota
lrcrii
.1a ettii hrinen kyydistriiin Vcsilahclcllc
RauurannLrs.

kahclella lrcvosclla nraksctaarr kolrnc
taalaria.

Vaikka tlinti ci valsinaiscsti kirkon
rakentanrisccn kuulLr. -ia vaikka

Ty

lviiiin

k

irkon

pc

nkk

i.liir jcsty

s

todeta. Penkki.jlir'lcstykscn tt.tukaan
nriesten ;ruolcn cnsinrnriiiscssii 1.rcnkissii istuivat Ruotsilan hclla.
.lalosukuinerr Christo;lh Buhrtncistcr
.ja hiinen vicrcssiilin Raukon hcrnr.
Jalosukuincn Gustal' Grass. Heicliirr
puolisonsa istuivat vastaavasti kcskikiiytiiviin vasenrnranpuolcisessa naisten puolen etupenkissli. Rautajocn

neen, perllsparruineen. pcnkkikortte-

Kalkkia ostetalu r.r.ruurauksia vartcn. Lasinrc-starilla on kirkossa työtli

mentti on tanrrlikuun

tilikar"rtena

vLlonnu piiiittyneenli

ja kirkon sislikLr-

uscanrpaiur

Erinomaisen vahva kirkon pcnkkien ajoittamiseenkin kuuluva cloku-

ansaitscc aivan or.r.rar.r tarinansa. tckcc
rnieI i tiissiikin yhteyclessii si itri.jotaki n

vaan cnitcn vaikr.rttanr.rt kirkon laken-

Kilkon kattoa tcrvataan

keltaan.

plilitrsirt vuodcltir I 664.

Jo työn kcstiiessii hiin on saanut etunraksu.ja. esinrerkiksi eclclliscnii

ylrdellii kcltaa 156 taalaria. Tyiin on
taiytynyt olla todella suuri. Olcn
vakuuttunut sirtli. ettli nryös tarinan.
jorrka nrukaan Tyrviiiin talolIiset olisivat kukin itse tel.rneet penkkirrsii .ja
tuoncct sen kilkkoon. voirt.rnre unol.ttlrir. Koko perrkitys priiityirteert ju rroji-

l'tutaa. nriIloin kirvesnriestli .ja pallua.

oli kirkossatnme Blirdickin Matin klittcn .iail.iiltai.
leineen .ja kaikkineen

.\t t.\l
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isiintii Jacob Israelsson istr-ri miesten
pr"rolen neljännessä penkissii, mutta
Rautujoelr ernlintii sitiivastoirr naisten
puolen
pen kissli
to l ses sil
Tyrviiiinkyliistli olevan Johan
Rosensabelin rolrvan vieressii. Kr-rten
aina on kerrottu, naisterr puolen kolrnas penkki oli Pappilan naisten penk-

ki. Keskikliytiiviin vieressii liihellii

sukujen vaihturninen niikyy penkkijiirjestyksessiikin. Rautajoen kohdalla
ei vielii mainita Engelbrecht Staarerr
sr-rkua, joka sata vuotta myöher.nr.nin
Johanrres Wegeliuksen aikaan on pitlijiin voirnan.riehiii ja hallitsee
Rautajokea, rnutta Rautajoen hauta on

jo kuorin

ovea I4. penkki edestii lukien oli
Lousajan Hiirrnän penkki ja sen takana Jiirvenpäiin Satimus. Kallialan
Mottisen penkki oli kirkon eteliiisen
seinlin vieressi asehuoneen overr pielessii yhdestoista penkki edestii

ja nykyisessii kar.rpungissamrne. Se on
joskus aikaisemminkin jouduttu

lukien. rnutta Mottisen erniintii istr-ri
kirkon kuorissa. viidennessii penkissii

rakentamaan kokonaan r-rudelleen
kivir.nur"rriensa sisiiiin. Sen lisiiksi
jokainen sr.rkr"rpolvi ja jokainen vuosisata on rakentanut kirkkoa. 1600-lLrkLr
hyvin voimakkaastikin. Mutta oikein
voir.nakasta kirkon vaalirrinen on
ollut. kun tulemme Ruotsi-Suomen
sr-rurvalta-ajan loppr"rkar,rdelle ja

kyniillli viihiin hr-ronolle paperille. Jo
ensi silrniiyksellii kLritenkin nåikyy,
ettii talot eiviit ole kirkossit kylittaiin
eiviitkii rnissiiiin maantieteellisessii
jiirjestyksessii. Kappelien talot ovat
vailla nritiiän selkeiili jiirjestystli erniipitaiiain talojerr seassår pitkin kirkkoa.
Mahdollisesti tilolen rnar.rttaalilr"rkr.r
eli tilojen koko on ollut sijoitr.rstir
ohjulrrrrassir. A-iun rnuutturrrirrerr ju

rovasti Johannes We-qeliuksen aikaan
1600- ja 1700-lukLrjen vaihteeseen.

Niiin jor.rlulehdessii on sydiintii
t.n i

ttaiv

kynttelikkö siis on .jo ollut Tyrvririn
kirkon .ja Tyrviiiin sculakunnan .jilu Iuvalon tr-roja! Sitten tulevat isoviha.ja
pikkuvihan aika, nrutta kun rtiistii sel-

pohjoisnr"rrkassa.

Oikeastaan tiirnlin kirjoituksen tarkoituksena oli kertoa ennen muutil
vain se. ettii vanhan kirkkornme kanssa sen tuhoutumisen jiilkeen emrne
ole uudessa tilanteessa tiissli pitiijässli

"Rautajoen haudan pliiil lii".
Osaksi penkkijlirjestys on vaikeasti
Iuettavissa, kirjoitettu tylsiillii sulka-

Wegeliuksen vuonna I703 hankkinra
7-5 taalarin hinnasta. Teki.iii on ollut
kellonvalaja Mirrter.r Fernant ('lninri
epiiselvii). Kohta 3(X) vuotta tiinrii

lairn-

iiii j a hy viiiite keviiii rru i staa

es

i

-

rnerkiksi sitii, ettli jouluna Tyrviiiin
kirkon alttarilla oleva 5-haarainen
rnessinkikyrtttelikkrj on Johannes

vitaiain. kirkkoa tairs rakennetuun.
Tr"rlee

Antti Piimiinen nrichinccn

1747

.ja rakentaa kirkkoon Lruclcn sisiikaton.
tekee uuclerr paanukaton seuraavalta
vuonna ja tervaa sen vuonna l7-50. Ja
viir.neinen suuri pcrLrskorjaus lehterin
rakentan'risineen .ja maalauksinccrr
pailittyy vuonna I71J0.

Kaksisataa vuotta olirnrne luulleet
kirkon tulleen valrriiksi. Mutta ei tullLrt viellikiilin. Meidiin sukupol vcnrrnc
osaksi tuli aloittaa kirkon rakentanrinen tilas alusta. Taas nyt vuositulrarr-

nen paiaittyessii tiirrii sukupolvi saa
rakentaa sitii jotilkin. nrinkli arvo .ja
rrerkitys on vain ihrnisen rnielen alueella, pyhiiii paikkaa. Jurralan huonetta. paikkaa etsiii -ja kysyli niiclcn
tavoittamattonrissa olcvicn pcriiiin.
-jotka aina jliiiviit oclottalnaan vustaustaan ihrniscn sielussa.
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Rttirtro Hurtski

"c](sn lulis joulu, jolla

sais

göllä sgärö,,."

Syysiltojen tLlltllnetessit. illtto.ien
ja tuulen heitellessli kirjavia lehtiii kaduilla.ja pr"ristoissa, liitekylnretessei

lee aatos liihestyviiiirr

.j

oul r-rnai kaan ei -

kii viihiten joulun ruokaherkkr"rihin.
Yli kolmekyr.ntnentiivttotisen siirtolaisr.rr,rden jiilkeen palaa r.trieli ensin
vlikisinkin sinne kotimaahan. ja sielIii
vietetty ihi n jor"r I r"r i hi n.

Toki perinrrettii on tiiiillii SveaMalnnan Inaassakin pidetty yllåi tLtar"rI r"rin, sekii ai naki n lttLltltitjoulr-rruokia "kotoisiIIa" reseptei Ilii valrnistaen.

tui n jouh-rI
n.ria

Ilrnan kinkkua, railitikkiilooraa jit
maksa- sekii perr"rnalaatikkoa (jota
Hiimeessai kutst-ttaan rnyöskin nokkolooraksi), ei joulu tritistt-t juhlaltal
E,n kuitenkaan aio tiissai tiimiirrker'taisessa jutelrnassani paneLltllil kovin-

kaan syviille kotoisiin joulutapoihin

ja rnuisteloihirr sieltii syttnyintttltitsllt.
vaan ajattelin kertoit niiiståi nykyisen
asuirrpaikkani Ruotsin eteliiisimmiin
maakunnan Skoonen joulr"rherkr"rista;
Tähän skoonelaiseen ruokaperinteeseen antaa paljon vaikLrtteita Tanskan

låiheisyys

ja

naapurllsten viilinert

kanssakäyminen tnm. ruokakulttr"rurin
alalla.
Meren yrnpäröi rnåissai maakunnassa
kuuluu luonnoll isesti joulLrpöydänkin
antimiin katlaruokien runsaus. Atlan-

nin sillithän kliyviit syksyisin viettlimässä "häänsii" Ruotsin ja Tanskan
erottavassa Juutinraurnan satlrnessa,
joten ei ole ihme, vaikka skoonelaiseen perinnejoulupöytiiän kuuluu ensirnmäisenä ruokalajina ainakin l0
sorttia silliä! Mrilirli tuntuLl vannasti
suomalaisen korvaan uskornattomalta, rnlltta totta se vaan on, emmekä me

ruotsinsuomalaiset sitai enaiii vuosien
jiilkeen ihrneenä pidii.
Täällä Rr"rotsin eteliikärjessii on vie-

lii

rnonia kalansavr"rstarnoja, enimpieniii perheyrityksili, jotka
valmistavat tLlotteitaan omalla salaisella "r'eseptillliän" ja tttonasti ostetaankin täällä merenviljaherkut joulu-

r.niikseen

pöytäiin suoraan savustaj arlta.

Suola-, etikka-. sipuli-. sinappi- ja
lasirnestarinsilliä. Silliä paistettllna,
haudutetlr"rnit erilaisissa Inaritrointi-

liernissä sekä savustettulta jne.. rasvaista savustettua tai keitettyii ankeriasta sekii kylnlinä, ettii liimpirnärrii.
Lohta kylmä- tai mur"rlla tavoin savLlstettuna, suolattuna sekä keitettynii ja
niin poispaiirr, vain tnuutatlia taikiiliii44

rnrinitak-

tlillä vitarniinirikkaalla tr-roksr.rvalla

seni. Knnhan on nautittt-t kääresylttyli,

kasvilla varlnasti pilistiiviikin vaiku-

sen joulupöydän alkupaloja

erilaisia pasteijoita, kielta ja lt.tLrlrtilmia sortteja rnakkaroita, voidaankin
alkaa maistelemaan jouluherkuistil
ehkii kaikkein skoonelaisinta elikkii
kaalia; keitettyä vihreliä- ja lehtikaalia sekä brockolliaja punakaalia usein
runsaasti mallstettllna, ja vihdoin pis-

iin pi'iälle rnausteliernissä tuntikar"rpalla keitettyä ja kannen alla haudr.rtettr-ra siirapille maistuvaa ruskeaa
teenä

kaalia. Tåirnä tarjotaan kinkr"rn, prinssimakkaroiden ja lihapullien sekii hunajan kanssa valmistettujerl porsarln-

luiden "kyytipoikana".
Runsas karalin tarjonta johtr.rr-r luonnollisesti tiikälliisistä leudoista talvis-

joten tätåi vihreiiä ja punaista herkkua voidaan hakea suoraan pellolta
pataan aina keviiiiseen asti, lieneepii

ta,

tus joulunajan tihkusateiseelt haruitttteen, jollainen joulr"rsäii tliiillii Lrseint-

miten on.

Skoortelaisett jottltutatott ittet'iittt
piilitteeksi nautitaatr riisipuuron kela

rnehukeitloa. joka valnristetaltrl ptl()-

Iukasta. ruusutttttittjoistlr tai .iostlrirl
nr.lr.rsta "viilili" alltitvitslu tttl.tt'ilttttehr"rsta.

Viimeksi tarjotr"rt ntakeiset. pik-

ja

hedelmiit "kruunaavat"
joLrlLri.llan tarjoilut ennen kahvia .ia

kuleiviit
pLlllssl a.

Kr"rn pr"rkille ja tontuille on victy
puurolurtlrten ttl<ls ju ort serr vict'cctt
sytytetty kynttilälyhty. ettii punalakit

näkeviit nar"rttia hcrkkr"rnsa. onkin
vnoden Suurin Syntymlipiiivii.io vaihtllrrassa yöksi Skoonessakin I
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Tt'n,ciii Stontri luokku 19171r\. Opettu.ju Murttu Hella. Po.jut tukar. vusent. Tuuno Koivi.tto, Seppo Lurjuyu. Unto
Nierttirtert, Perttli Lelttirtert, Veli-Mie s Sulotnuu, Urtto Lolttinen, Pekku Hieturtett, Aitno Ristitttiiki, Heikki Kullio, Ruruto
Pujurtett, Multi Routukollio, Pekku Huurtiu. II rivi Uolevi Eirto, Ruirtro Hunski, Arlo Leltikoirten, Atte ro Mrtstululii, E.sko
Pukurirtett, Esu Virtuttert, Mutti Lurjavu, Tirrto Vtltartert, Mutti Htutrtulu, Oit,u Artttilu, Oluvi Litutikkt. Tltiit t,u.s. Irju
Jtirvinett, At4ju Aitlonriiki, Liiso Koiyi,sto, Aira Keikko, Sulli Virtanett, Airto Pulortert, Terttu Huurtiu, Arttteli Koiyula, Tarttu
Arjasulo, Artni Tutnnirtatt, Eilu Tturrti, Hilkku Jurtrtilu.
A-O. H.

flnoblumalon belki
Sitli hetkeii en unohda koskaan. enkai sitai ikimr"ristoista pliiviili. jonka
sain kokea viinre keszinii. Kr"rn tr-rlee
ikiiii alkaa haikailla rnenneitii aikoja.

nuorllutta. Iapsr"rr"rtta ja kotikylliii.
Olirnrre keviittalvella sattunralta tavanneet parin entisen koulutoverin

ja

rupattelr-rmme johti siihen
jos pr.ruhaisinrnre
luokkakokouksen .ja olisi sc nruLltenkanssa

suuntiriln: nritiis

kin ihan kivaa tavata yli neljiinkynrnrenen vr"roclcn -jlilkeen'?

TuLrnrasta toinreen. sainrnre vielii
rrel.jllrrncrr .jtiserrerr tiirnirrrrrrc -jir piiur
ol i nrei I Iii val rni it sr"rr"rnnitelr.nat toteuttanrisla vailla. Kurkistus koulun rnat-

rikkcliin, osoitteiclen jäl-jittiinrinen.
sekii nruutama pr-rlrelinsclittt'r. siinli ne

olivlrt piiiipiirteittliin suru'irrrrnlrl vlrivanniiöl. Vttthoja I uokkakuvia katsellessa tuli ikiivii entistii luokkahuonetta. muistin'rnre tervan tuoksun lattioissa syksyllli. nurkassa nuokkuva ikivanlra harrnoni. .johon enrnre saaneet

sornrellarrrlckaan kajota, hausko.ja
nruistoja kirposi kaikille. Mitii liihernnriiksi ajankolrta tLrli, sitri enemmiin
.jiinnitys kasvc'ri. Nouclattaako kaikki
kr"rtsr-ra'l Tunnenrmcko toisernnre'l
Ovatko kaikki esivaluristclut hoidettu, tervetulr)sålnilt, kukat. kahvit ja
lor.rnaat? Ensirnmiiinen koulLrpiiivii .ja

omat hiiiini arlrnoin eiviit varnraan
.\trslrr nttrltt
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jokil rrielihyvin lupautui "tapaamisiimlre", nyt meitii
ol i jiinnittlijili enenrrniin.

met pr"rtkahtivat kohta rlicleen.
Kor"rlr"rrr-rokai Iu oli nrielenki i ntoi ncn
aihe, silloin elirnnre niukkoja aikoja.
herkut eiviit ollect ticllii. cnrnrc tuntcneet pLlrkkaa. karkke.ja. heclelnriii.
rnutta popsirnme kaurapur-rloa. velliii
ja hernekeittcla suurella halulla, eikii

rl-

kukaan siitil kaunaa kantanut. Pliirr-

nre. ettli siirril paikassa r.nissii me soti.rajan lapset pidimme kuh-rneita potku-

vastoin Ar"rlis kaipasi vicliikin keittolarr klirnppisoppaa. sen reseptin hlin

sauneet n.roista sydiinrentykytystai ai-

kaan. Jiinnittyneessii rrielentilassa
liihdin rratkaan, olin luvannut kyydin
parille tytölle. sekii virkelille entiselle

opettajallernrre,

Saavuttuar.nrle kouIr"rrrn hrrorlasi

kelkkoja tai puusuksia oli nyt loistavia isrlja kllliita aLrtojl. rriin rrc vlurrr
ajat ovat rruuttuneet. kukas olisi sitrikiilin si I loi n uskor.tut.

Pian kLtrlLri iloista puheensorinaa.
rienrLrnkiljahduksia, halauksia ja kohtlr rue klrikki olirnrne tr)inclr toistenrnre liinrpiiisessii syleilyssii. Kyyneleet
olivat nronclla silnriinurkassa. mutta
ne olivat ilon .ja onnen kirkkaita helnrili. Oli hauskaa tavata Ellu. n'ruistan
rriten sinii aina voitit koulujenviilisis-

sli hiihtokilpailuissa

ensirr.rn.riiisen

palkinnon. nyt sinun yönrrLrstat hiLrksesi olivat saaneet r.nuLrtar"r"ran ohuer.r
hopealangan. Poikien kohdalla nuu-

tos olikin suurempi, silloiset alle rippikoLrlLrikiiiset nassikat. olivat nyt eliineet miehuuttaan kuka nissiikirrpiiin
Suornea ja varttuneet keski-ikiiisiksi
hurrlureiksi. Hauskaa oli jos jokLr ei
heti tuntcnr.rt, nrutta pian löytyi entiset
kr.rjeet mr"ristista .ja varsinkin lernpini-

oli hankkinut itselleen .jiilkeenpriin.
Muistclt kLrltaavat.

scnkin

nritcnkii

me tyttit aamulla kiivirnme keittolassa
kuorinrassu pel'unat .jos oli lihakeittopliivii, tai po.jat hakivat lrihcisestri
rleijeristii ison tonkalliscn hyviili nrai-

toa,.joko vcsikelkalla liukuen tai klisirattaita kolistellen.

Niin kului piiivli. juttu luisti.

eikri

kenelliikiiiin ollLrt kiirc. Olinrnrc varanneet aikaa. nrr-ristoissarnnre nruuttuneet rtiiksi rasavilleiksi lapsiksi..jotka liinaharjoina juoksivat tuttuia kouluteitri hLrolta vailla. Vain hetken. silLi
ilta koitti .ja satLr loppui. Oli nrukava

tavatu. sylellri kaikki rrenrrect l.jtrt

ohitse -ja eliili hetki nruistoissa uuclelleen.

Tiinriin ihanan unohtunrattonrar.r
piiiviin olisin suonr"rt .jatkr-rvan. nrutta
nrr-ristoksi siitii sainrnre kukin niitrrsittyii kamerat tliyteen kaLrniita hetkili,
jotka eiviit milloinkaan lakastu.
.t-5

Hcrtn'Liukko-Si1ti

%ioilinnan oaibeel
TaitciIi.ja EnriI Danielssonin vuonna I906 rakennuttakivilinna on 92 elinvr-lotensir aikana kokerrr.rt lukuisia rnelkittiiviri tapahtr"rmia. Viirreisin niistai on vuoden
-98 aikana piiiitökseen saatr,r kivilinnan peruskorjaus.
n.ra

joka toteutui Van.rnralan kaupur.rgir.r ja EU:n nrahdollistanran rahoituksen turvin. Pr-rr-rharniehenii ja alr-rIle pani.jana plojektissa toirri Vrrlrlalarr kar"rpr-rngin kulttuuri-

toirrreujolrtuja I lpo Tiiti rrerr.
Kivilinnan historiaan mahtuu toinen toistaan viilikklilimpiä tapahturria, olihan taiteilija Danielsson viirikäs kr-rlttuuripersoona ja myöskin kansanrries, kuten tavattiin sanoa. Suullinen pelimiitieto kertookin rluun
rrLrassa jokakesiiisistli rapLrjLrhlista. jotka keräsivät Pirlrnvuoren huipulle karkunkyläliiisiii sekä taiteilijoita
ympi'iri Suorlea. Olihan kivilinna 50-lr.rvr-rlla yhden talven rlyös vaarallisen vankikarkurin piilopaikkana, tosin Danielssonit eivät tapauksesta tienneet. koska he
viettivät kivilinnalla kesiit eivät talvia.
Taiteilija Danielssonin kuoltua vlronna 1967 Helsin-
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Auroran sailaalassa siirtyi kivilinna hänen puolisonsa omistukseen. Saga Aurora o.s. Andelin lahjoitti
kivil innan myöhem rri n Tyrvään koti ser"rtr"ryhdi styksel le, jolla oli or.na olennainen loolinsa kivilinnan saiilyttärnisen ja vaalirnisen kannalta. I 980-lLrvLrlla kivilinnalla
viettivät kesiään maalaten .ja pitäen sitä yleisölle auki
gissåi

muun mLlålssa taiteilijat Anja Levoranta sekii Raimo
Ernil Kukkonen.
Tällä hetkellli kivilinna on Vamtnalan kanpurrgin
or.r.ristuksessa ja se tulee toimirnaan jatkossakin rnatkailukohteena, joka kiinnostaa ihrnisiii aina ulkomaita

Rilrn Huuvisto

myöten.

c[blitiainen

Kivilinnan ulkoasu on tänä pliiveinä lähes identtinen
verrattaessa sitä vr"roden 1906 tilanteeseen. Esirnerkiksi katto palar"rtettiin perr"rskorjauksen yhteydessii alkuperiiiseen asllllnsa. eli valn-tistr-rsmateriaalina kiiytettiin

lasin lakana

pärettli.

Allekirjoittanut on toinrinut kivilinnalla opplana viiden kesiin ajan ja haluaa toivottaa rnyös tr-rlevina kesinii
sekii ur"rdet ettli vanhat ki vi I i nna-vierai I ij at tervetul leik-

si ainr-rtlaatuiseen ja kokenisen alvoiseen ympäristöön
Pirunvuoren hr"ripr"rlle.

:.:ixilr:s.

i

Katsor.r huonecsi ikkLrnasta

etkö mr"ristaisi I intulasta.
rrrtaisit pierttri ruokir jyvrili
tulilr rrryiiskin. sitli hyvlili.

Kylnriin talven kestiin tiiiillli
vaikka ei ole tLrrkkia piiiillli
pörhi)lle laitan hi'iyhenpuvun
sitten oksalla yöni nr"rkun.
Luntu ort nraassa. iiilvikin .jiiiissii
puleltiur rttulr ltyiscssii slilissli
siksi pyytclen ruokapalaa
katson ikkunastasi salaa.

Keviiiillii titityyn laulan sr.rllc.
kun talvclla toit rr,rokaa nrulle.
Edessii vieki hyinen aika,
nrielessli kaukana kcviiiin taika.
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6. I998 istuin

jiinnittyneenii

mutta onnellisena lentokoneessa, jonka miiiiriinpiiii clli Australia. Maa. jon-

ne olen aina halur.rnr"rt mennii. Nyt
tunel rnlrni ol i t()teutLlrni.rssa. losi rr vlstlr
n. 30 tr"rnrrin piiriståi, joista l3 istuttiin
lentokoneessa. Lentoreittirlme oli
Helsinki - Ban-qkok - Singapore Sydney - Melbourne. OIi todella hienoa nilhdii Ban-9kok ja Singapore,
vaikkakin vain vilar-rkselta. Kiivin lentokentiin yhteyteen rakennetr.rlla ulkoi lrnatupakointialr-reel la, jossa minua
kohtasi +3-5 asteen helle. Huhhuh!

Kr"rn koneeni saapui Melbor-rrneer.r,

rninua .jiinnitti todella paljon. Tulisin
asLlmaan 3 viikkoa tiiysin oudon per-

ja vielii rr.raaseudulla! Vastaanotto lentokentiillli oli kr"ritenkin
heen luona

ja ihana.

toclella liirnrrin

kuLrlr"ri kaksostytöl,

Perheeseen

jotka olivat

8-

vuotiaat, riiti Jo-Anne. isii David sekii
koira, kaksi kissaa, rnarsu ja kanoja.
Rochesterin kyliissii jossa asuin, oli

900 asukasta. Vietinrme

perheen

'^i.-
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kanssa melkein kaikki viikonloput
Melbor"rrnessa. Mur"rtenkin rlatkustelir.nrne paljon. Klivimrne rlm. Philip
lsllndilll. josslr ihntiset sarrttoivut
seuriltl pierrten pilrgviinien råurtlr.llun-rista nrerestli yöksi pesilleen. Minulle rlrielr.risin kokernus oli tietysti kengurun niikerninen. rnutta n'ryös paiivii-

letki The

Gnrnrpiorrs-vtroristoon.
vesiputouksia.

Iirlssrr. surl'llrarttlrssl.ja rriiirr.jtlpu rrriutiIr.nan suurirlrnan kcinuhevosen. Per-

Maisemat olivat suorastaan uskomat-

heen mielestii rrinli .ya Ditte olimrnc

kalliokielekkeitii

ja

torrat. Vastakohtana luonnon

yhteyttii.

aivan hulluja, koska halusin'rnre ehclottorlasti nrennii surffannraan keskellii talvea, heicllin mielestiiiin .jriritriviiiirr veteen. Meicllin nrielestii vesi
kr-ritenkin oli sulrt'koht liimnrintli .ja
olitntnc rttcrcssii rttorttu turrtiu.
Aika heicliin kanssaan oli aivan
r.nahtavaa enkli olisi miIIiiiin halunnut
llihteli pois, rnutta pakko oli. Kyllii
lentokentiillii itkr-r tuli kaikille. .iopa
isii Grahamille, nrutta lr-rpasin palata.

Seuraavat 3 viikkoa vietin Adelaidessa. Tiihlin perheeseen kr"rr.rlr-ri iiiti

rnikli helpotti heidiin oloaan.
Matkan piilitteeksi koko Lions-ryh-

r.naisenrille tutr"rstuin Melbourneen.
Siellii niiin kaikki turistikohteet kLrten
Melbor-rrnen casinon. entisen Fl-fbrn.rularadan. Chinatownin

ja

Rialto-

3 viikkoa kr-rlui kr-rin siivillii ja

kr-rn

liihdön aika koitti kaikki olivat hyvin

haikeita. Sovittiin. ettii ensi kesiinii
taas niihdiiiin ja ettti pidetiiiin tiiviisti

Lorraine. isii Grahanr. l9 ia l7-vLrotiaat tytöt Nicole ja Tanya sekii labra-

dorinnoutaja Deena. Minun lisliksi
heille majoittautui tarrskalainen Ditte.

Perheellii

oli

hienran epiiluuloja
sr.rornalaisia kohtaan. koska heillii oli
ollut etlelliset .l viikkoa vielaanuarr
kaksi suornalaistyttciZi. jotka olivat olleet kovin hiljaisia .ja sulker"rtr"rneita.
He ihastuivatkin minuun toclella pal.jon, koska pLrhua piiliitin koko ajan ja
olin aktiivisesti mukarra. Heidåin
kar.rssaan sain kokea rnyös pal-jon.

-ltutouksillu
Strsltr

tttultr t t /ot

r

I

r

r

I

t)t)ti

Full.s

maiserna r.nuuttr-ri autionraaksi. Autiomaa oli nin'rensii veroinen. Pclkkiiii
tasuistl tyhjiili si I rniin kunlrunllttonli i lr.
Mr-rtta ehkii siksi se juuri olikin niin
kaunista, ja mikli parasta siellii saattoi
niihdli vi I I i rli clliviii kcnguruitu.
Kiivimrue rnyös monessa sr.rklaatch-

Siellri oli aivan rrahtavia .jyrkiinteitii,

tornin.

Attttu.ju Mali.str Mc Kert:.ie

Australiassa. joten sinne ajettaessa oli
kiehtovaa niihclii kLrinka kaupunkilais-

Piiiisin rnnr. sellaiselle alr.reelle. jonne
vain 0. I % austlalialaisista piiiisee koko eliimiinsii aikana kiiymiiiin! Paikan
nirni oli Woomera. Siellii testattiin
rnm. raketteja. Perheen isii oli ollut
töissii jossakin Woorreran projektissir
.ja niiin olirrrne etuoikeutettr-rja yksityiselle opastllskierrokselle Woolneran alueelle, joka rnuuten on todellir
laaja. Woomeran alue si.jaitsee keski-

mii viipyi vielii 3 piiiviiii Syclneyssri.
Sydrreyn oopperatalo oli todclla nralrtava niinkuin itse kiurpunkikin.

Ilma tosin oli

I-ruor.ro.

vettti satoi

kaatamalla kokonaiset 3 piiivriri. Sydneyssii kiivirnnre nryös buclclhalaisessa lrrosliu'isslr. elriinpuistossu.ilr tictys-

ti vielii viinrehetken ostoksilla.
Sitten oli edessii liihcliin hetki unel-

tt. 199t3 klo 6.(X).
Sauvuirttnte lerrttlrrralkastlr rrrrprrncinir
Helsinki-Vantaan lentokentiille. Ensinrnriiinen kysymys iiiclirr suusta <lli:
n.rani rnaasta. tt.

"Millaista oli'1" Mitcn siihen pystyisi

vnstili,rmililn lyhyesti'? E,i nritcnkliiin.
Matka oli eliimiini purastu aikaa .ja
ar"rttoi ehdottorrasti piiiittrirliilin nritli
aion lr.rkion jiilkeen tehclii.
Joten Te. Vammalan Lions Club an-

tamalla nrinr-rlle tiimiin mahdollisLruden annoitte nrinr-rlle todella eliirnlini
parasta aikaa. Kiitos siitii oikein pallon la Hyvlili Joulua!
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Lai.sirr Heikki" /r'ri.s.rll, lurr,stullu Ltrirteert tulo.

Hrtrttttr Miikirtot

%obden kansakoulun kgla
Eriis kylii paikkakunnallanrrtre on
Kaltsila. Kaltsila ei ole pelkiistiiiin iylhicn vuolierr kotlistanra kulrttakunta.
viliur se on virallisesti kylli, Ilaarekisterikylii. Kyllillli ou aitta onra. tavalju vlrrthenrpi histoliansa. Kaltsilallakin rtn
historia nronien vuosisatcr.jen takaa.
I

istu

k tr

I

rnlrkLultitit ('r'i k()iscrrrlti

Suurin osa paikkakul.ltiurIne vanlroista kylistii on sijoittutrr-rt Rauta- ja Lickoveclen liiheisyyteen. nrissii ilsLllLls
orr vanhua. nrutta.joitain kyliii cln ollut
kauernpanakin. niinkuin Kaltsilakin.

AlkLraan Kaltsilarr

nimi on ollut

Vanhassakyliissli oli ttllttt seuraavia
taloja: Lotrtla. Salli. Rossi. .iosta
nryöhernnrin on tullut Rosila, Harslt,

le..joka cnncn isoitjakoa hliviiiii. Vrnhankyliin talo Kaltsilassa tlas ou se lllrirrert. cttii sc ()n syrltyr)yt vit:llt isott-

Por.rkka. Tapsi

.jaon -jiilkecn.

ja Prasiainen. Myöhcntrtritr kyllin ollessa Kaltsilan ninrellri. oli lisiiksi ollut talo.ja Plinkka
ja Katinhiintii, ja viellt t-tt-tclentpana aikana Vanhakylli. Helvi Eskola nrainit:ce r ielli. cttli ltclirrtlitiet() ()tt tttt"tistitnut kyliissli olleen ntyös Haukka-rtimisen talon. nrutta rnitkiiiin asiakiriat
eivlit scllaista tunnc. Olisikohan jotain taloa kutsuttt"t kahclella nintellii.
Hassunkurincn nimi Katinhiintii rttuu-

Vanhakylii. Niin kerrotaittr Antcro Vareliukscn vanhassa Tyrvliiin pitlijlin
kertornuksessa. ja Helvi Eskolan kir'jassa "Tyrviiiin kyliin- .ja talort niltris-

tettiin ltl(X)-luvun jiilkipuoliskolla

tii". Valhaisin nraininta Kaltsila-ni-

Niiistii taloista Poukka, Tapsija Pla-

mestli on Hclvi Eskolatt t.ttukitarr vttttdclta l-5.58. sitli aikaiscrnrnirr ()n pu-

siaincn ovat I'tiivinncet .jo aikoja sittcn. sanroin Haukka, jos sellaista koskuan ort ollr"rtkaarr. Kyllistii on rttytihenrnrin hiivinnyt tryös r.nr.rita vatrhoja talqa. ja niiden maita on yhdistetty
toisiin taloihin. Mutta ne lttLlLlt ovat
hiivinneet vasta isojaon jiilkeen. jolloin rriillc orr ollut jo rtuurt jletturut.ia

lruttr-r vain Vurhastakyliistli.

Helvi

E,s-

kola alvelec kirjassaan, ettii tlr"ritrainen Vanhakylri on si.iainnut liihellii
nykyistii Vanhankyliitr taloa, josta
rnyöhemn'rir-r olisi siin'etty taloja eli
paikalle pienetr nratkan piilihiin, ia se
rrrrsi taloryhnli olisi suiulr.lt rtirtrett
Kaltsila.
4ft

Solvaksi. Sotvit-nitneu Helvi E,skola
arvelee juontuvau llihellli ttlevasta
Solvor-tvrtorestit.

rekistcrinumero nnnettLlna.

Sel laiscsta

talosta .j iili vlihennriin nerkki ii -j iil.yel-

Vrnlrankyllin talon historias{a kcrroti.lan vuonlra l9(r,1 ilrttcstynccssii
Maatilakirjassa, ettli Vanhankyllin taIo on pr"rolet entiscstii Rosilan t'atsutilasta. .joka v. l7-5 I .jacttrin klthtccn

osilan. Rosilaan .ja Vanhaankyliilin. .il
ettri Vanhaarrkyliirin liitcttiirr I t330-lu-

vulla Prinkan pelintötalo. Mistli Vrnhankyliin talo sai ninrcrrsi[. sitli ci

Mlrlrtillkirjlr kct'trr. ttttt{l;.t se crttirtcrt.
vanlra, ky[in ninri .ja kyliin tontti siinli
vrrnraau on ollut csinterkkitti. Prinkan talon liittiirniscssli Vanhaankyliiiin. saattaa Maatilakiljan ticto olll

liian vallraista vaihetta tarkoittitva.
Koska asiasta on viclli klttrsalt tttttistissa.jotain tietoa. niin voi olettaa scn
tapahtuneen vasta ltt(X)-luvtrn .jlilkipuoliskolla. .ja rnistli Antclo Vrrclitrs

olisi lirytlinyt rtrainitseruunsa 7 tltltta
Kaltsililsta. cllei siinri olisi ollut

Prinkkaa n.ukana. Mutta joka tapauksessa Prinkan tulo ort Vrnhaankyllilin
.jossakin vaiheessa I iitctty.

Vrrclius ei ninrittclc kyllin scitsc\( t.\l (t t t tt! l(

tt

I

lt

tt t I t

t

I r )t ),\'

nriiii taloa. nrutta toclcnniikiiisesti
ovat ollcct: Rosila.

ne

Vurhlkylii. Katin-

hlintli. .iosta nry(ihcnrnrin tuli Sorva.
Salli. Lonmra. HalsLr .ja Prinkka. Maa-

rckisterinunrcnritu on kuutccn asti.
vaikka talo.ia onkin scitscrnlin. RosiIalla .ja Vrnhallakyliillii orr ,yl'rtcirrcu
talonurnelo. koska nc oval yhclcstr.i

crotctut. Nliiclcn scitscnrain talon nraata on alkuaan ollut koko Kaltsilun
nraurckistcrikyllin alLrc. Torppia on
Kaltsilun kyllin alLrcclla ollut uscita
kynrnrcrriil. lisriksi nrrikitrrpia. Sittcn
on viclli rnuLrlla (avoin lohkrlnralla
syntvncitli nraali lo.ja.
Kaltsilan kyllin aluc nrcncc yksirnittaiscna Rautanicrriccn asti. Scn yhtcnliiscn .ia laujarr uluccrr lisliksi on nro-

koulu. .la RaLrtarticnrcn koulu sicllii
kylrin peruinrailla. Nykyisin nc kLrnrpikaan koulu civlit cniiri olc toirninnas-

scpitctty. Eu nry(iskiilh tictlli. onko
runollc olenrassu .jltkoa. nrinai cn olc

sa. Kur.ttnrassakin koulLrssa kiivi kLritcrrkin rrryris nrLriclcn kylien lapsia.
Rautarricrncssli oli. kuten tuli rnainitILla. uscan kyllirr pctirnalta. .ia sicllli
Kaltsilarr kyliin kcskuspaikallakin oli

tlissii

rrrLriclcn

kylierr lajat llihcllli.

Picncssr.i

Kultsilln histolial voitllln lukcir
rnyös L,rkki Kaasaluiscn kirjoittaruas-

civlit kLrl.jc suollarr rnetslin llipi. vaan Hlirttyrinkankaarr kautta kicltlicn. Raulanicnrcssii

tasnraita. LJscirrrurat klltasnrta( ovut

ovat yhtcyclct airra ollcct Sanrnral.jocl-

hyvin picniii. parin hchtaalin niitty-

lc priin.

Kaltsilan Lonrnran taloon liittyy
scllaincn tarina. .jonkir rnukuarr Lonrrnan isiinlii .ja poika <llisivat ensi kcr'riur Iavlnneet toiscnsa 30-vuotiscssa
soclassa. Saksassa. Poika oli syntynyt
isih sotaan liihdcttyai. .ja kLrn sota 30
vuotta l<csti. rriin sinil ltikurta cnniitti
poiklkirr sotlan. Tiirrrii talina on kcr'rottunir v. 193[3 ilrncslyrtccssli Koti-

cn nuuassu viihiin rnatkaa MyllyhaLr
tllrstlr 1lirs priin. siirritsi rrryiis i:orrrlliu

kartlsniitty.jli. Nc niityt otcttiin

soclan

jlilkccn asulLrstarkoituksiirr. .ia niillc
il\lrlelliin siirlollti:irr .jlr lirtlutrlrntic-

scuclurt JouIussa.

Klrltsilan tuloistl on olcrnassa scu-

hiri.

llautanicnrcssli orr

ollut

talo.jcn torppia. Muttu koko RuLrtanicrni ci kuLrlLr Kaltsilarr l<yllliin. vaan
sicllli rln nrouicn nruiclcnkin kylicn ta-

klnrlita.

kuitcnkin Kaltsilan kyllili.

jl

RuLrta-

Oli

rrrlrori
ollLrt

varsinuincrr Kaltsilan

F,n tic<lri

nrilloin tlirttnr(iincn lonr

ci

torlcnnllk(iiscsti kuitcnkuun

sanrll sukrra. kuin scn irililrincn

Lornrnlrr islintiir.'lilii. Hi hlin uirukulrrt
islinnlirr

liiti ollut. cikli oikcin

tunntr.

cttii olisi ollut cnrilnniinkiiiin iiiti.

Har-su or.r Kaltsillrssl vlllan liikul.
.ia Rosilaun ci olc suatu k(il<slipiikau.

nicrrrcn crrtincn kausaliorrlu orr ruy0s
Klltsilan alucclla. Kaltsilassa on niinrruocloir.t ollul aikoiruurn l(uksi klurslt-

k<lulua.

Salli kir'11.
Tlirrr.i kir'lussa kcrrottu l-onrnurn

Vanhussakyllissri orr hoikka Olgu.
.joku laitaa Saksunpol kun.
Salli sc luitloi konrcln tlllin.
.ja Lrlrrrrrrllllr on sc crnlinnlin nralli.

HrrorrrltIarrlrt alucct ovat

ta kir'lastlL. "Hcnttart Sulli. tyrvlirilriincrr vuikutta ja". Kirjlsta sclt iiili. cttli
Hcrnran Sullin sukLr oli tullut Sullillc
v. lijT-l. .jolkrin l-[crnuur Stllin isoisri.
kiikkallissyntyirrcn .looscppi NIltin
poiklr rlli ttlon ostiur.lt.
Sallin .ju Lorrrrrrlrr tllot si.jlitsivirt
liihckkiiin. sunrussu pihupiirissli. Niinpli rnolcrnl.licn talo.icn lapsct olivlrt
lcikkitovcrcita kcskcnililrr. .ia clitotcrr
sitli olivut tlirnii Hrkki Kuusulaiscrt kir.jan piilihcrrkil(i. Hclrnan Salli. .irr
[-ornnlur sanranikilincn Kallc poiku.
Lonurrllla oli siIloirr olIut rnrroli..jokir
viihiin puolisllaa polttcli tupakklur..ju
nrurlri oli halnritcllut. kLrn cclcllli rrruinitut pikkupojat hiintii linl ttrIivlt hlii
ritscrrrlilirr..jlr oll r'11111111r1. ettli :iirrli ltinu kul.icttc kuin Purrirt kaksosct. Niirr
kcrtoo kyscincn Flcrnran

lllrvlrrrllri ncrr nrno:

Kaltsillrn

Ktltsilastl hlivirrrryt. vui onko rr.u)osslr
kcntics ollut cncnrnriin rnittau. .jl Sor.vakin nrainittuua. Prirrkan talo oli .jo
luikaiscrnnrin hiivinnyt. kutcn crlcllii
tLrli rrrainittLrl.

Sanrnral.iocn

takana. .ja tieyhtcyclet

ta. .joihin olr pcluslcttu torppa. Aivan
llihcllli Sarnrnal.jocn kyliili. Sarnnral.jo-

kcntics

kriynyt Eko.jlirvcn .ja

Kaltsilan RaLrtlrnicrncn aluc e rottur,r
sclviisti Klltsilln nr-lLlsta aluccsta.
llaulanicnri on KlLllsilan kyllistli katsocrt sr.rr.rlicrt. lsLnlllrtt()ntiett tttctsittt

Plrlsttrjir. nlr.rttl .i()itirin ort srrrrlcrttl'tirrkin. Sarrunal.jocllu piiin on L,r,on kyliin nraiclcn kcskcllli kal<si kartasrnaa-

ci rnainita. olisiko nrrto

tchty scn .jlilkccn. kun Sorvart tulo oli

rrriilirin Iaas on Kaltsilan l<yllin lapsia
kouluissa.

niILrkuincn .jorrkko picniii criIIisiii kar-

kLrullLrt tllrnlirr cncrnplir.i. Sor.vun talrxr

Lornnran talort scn lrikairtcrt isr.intli.
'Iuonras [-ornnra. ci ollut kotoisin
I-onrntrlta. r,uan luln oli Iiilriscurlultl.
Evon kyliin Kuutin tuloon krrulrrr irstlr
Hlnhi.jiilvcn torl)lstrr. Hiincn iiitinsli

ort

oli

Harrhi.jlir-r'crt vur.tltr l-ccnu-rttrrori.

vunhirr ihrniucrr. nrinkli pcrinriiticto
v ic lii lriirniiliist i nru i stua Hurr h i.jlilr c I lli
cllinccrt. I-ccnu Mikontvtlil hlin oli.
-

:,,.:

i

jl

hiin cli vLrosinu 1805 lll93. llrrnhijrir
vcrt sukututkinrukscstu sclr ilili. cttli
Tuonurs l-onrnlr oli kaksi kcltirir nlintisissrr. .ilr nr,rle nttnlrt r lrituoI tnlritti-

taan Kiikassu syntynciksi.

I

ryq

t
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Kvsciscstli sukututkintttkscstlr scl
viiiii crlcllccn. ctti[ 'ltrornus [-onrrnl cli
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,\trsltr tt ttr ltr t t .lr

tt

tIr

r I 99ti

-lirkunu

rnolcnrnrista avioliitoistlL.

lllcIlli

nrai-

nittu Kallc-poika. Hclnran Sallin lap-

.b,
Kutro.ju t'rrokkintu.s.su Ruttlru Jotrt.sctr .ju Mirju Vtlluttcrt.
-li
r l o.
S t r otr.s i t' tr tr ktr t r lt lttr .j tt vtr.tt, ttr t tr t r l l tr So rytr r r

vtrosina lu+0 l90li. Fllincrr cnsintnuiincrr vuir.uonsa. r'troclcslu Iti(r8 oli
Hilrnu Stina Matintytrir. syn(vnvt Kii
-foincn
kussa r'. lli.5 l. ju kuoli r". lli7li.
vlinronsa- vuoclcsta Ili79 oli .lohannir
Matintytlir'. syntynyt Kiiklssa r. Ili-I7.
.ja kLroli v. 1u99. Llpsia Tuonurirllir oli
sr.ruclert

lcikkitovcri. oli yksi hcistii.

Kaallc Akscl on hiirrcn ninrcnsil suku
oikattlltt

tLrtkinrr,rkscssa.

nlurr vuonna

Hiin oli syntynyt

sa-

kLrin Hclnrart Sallikin.
-+9

v. Iu7-5. nrutta scn vcrran oli "PLrrlin
kaksosilla" iklicroa. cttii Lornnutn
Kalle oli syntynyt hclnrikLrLrssa. .ja

Sallin Hcrrnanrri sanran vuoclerr nrarraskuussa. Kalle nruutti v. ltit)9 ?rnrpereelle.

Millli tavalla

Hanhi.jlilven torpan
Lon.rr.r.ritr.r talon isiintai. siitri rninr,rlla e i olc tiiyclcllistai tietoa. Mutta osansa siinii on ltl(r0-lLrvulla ollciIla niilkiivuosiIll. eli ki)yhiIlii vuosilla. .lr.rhani Piilosen kirjoittarnassa kiljassa. "Hopnn koulun synty". ken'otaitn. cttil tiLrkalla silloin oli
sckii lcipii ettii laha. ?rloja .joutui silloin pakkohuutokauppaan, .ja niiclen
.joukossa oli Kaltsilan Lrlmrla. Jotenpo.jasta

oli tullut

kin siinii tilanteessa oli Hanhijiirven

tol'pan ;loika piiiissyt Lonrnraan kiisiksi. Mistli hiin sitten lierrce lalrat-ja lr.rototuksen ottåurut. cn ticdii. E,rkki Kaasirllriscn rurtirrilserrtlr Lonrlrxut rttuori
oli ilnreisesti seurannut taloa. vaikka
isiintii vaihtr"rikin. Niin on enneu vunhaan ollr"rt tapana. Kun Hernran Sallin

isoisii oli ostanut Sallin talon. niin
hiinkin oli ostannt sen syytinkivaalcineen

ja

n.ruoreinccr.r.

Tiitii sarraa Hanhi.jiirven sukua

on

paljon olenrassu. Leena-rnuorilla on
suuri joukko jiilkcliiisiii. Kaltsilassa
tiitii sukua on vaikuttarrLrt kaksi I'tnarait
Lonrnran sukuhaaran lisiiksi. Pelkiön
torpan emiintZi. Erika Helena, syntynyt v. 1838, oli Lornrran TLrorrasisiilrrlin sisar. Pykliliin Iorl)lllr crnlirrlii.
Par"rliina. syntynyt v. l8-54, oli toisen
sisaren tytiir. Nliissii r.ttolcnrtnissa [orpissa oli pal.yon lapsia. Pykiiliin torpasta liihti kaksi poikaa Arnerikkaankin. Perkiön torpan tytiir, Karoliina.
syntyuyt v. lU6-5, oli erniintiinii lsonKuovasen torpassa, .ja toinen tytiir.
Vilhclmiina, syntynyt v. 1873. oli
ernlirrliirrii Pitklijrirven ttrlpassl. toiscna vai r.r.rona Flans Pi tkii j iirvel lii. Pyklilii .ja Iso-Kuovilnen olivat Vlrnhankyliin torppia. Perki(i oli Vrnhaankyliiiin
yhdistetyn Prinkan talon alueella olc-

va torppa. ja Pitkiijiirvi oli Harsun
torppa.

Melkittiiviinii asiana Erkki Kaasalaisen Hernran Salli -ki{assa tulcc
esille kolnrcn vanhan kantatalon hliviiiminen Kaltsilasta. Aikaisenrrnin
Iriivinneen Prinkan talon lisitksi sieltii
hiivisiviit Sorvur.t. Lonrtnan ja Halsutr
talot.

Liikcrries Wihtori Vilho Torra oli
ostanLlt Sorvarr talorr Nestori Sorvalta
v. 1912. Seuraavana vr-lonlrir hiin nryi

talon Herrlan Sallille. joka myi siitri
osia edelleen, .ia osa jlii hiinelle itselleen. Niin Sorvan talo hlivisi, rryt)hemrnin lakennuksetkin purcttiin.
Minkii vuoksi Nesti'lli Sorva nryi talonsa.
-50
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lon periirnaasta Rautanierncstii lohkaistu pelintöosuutcna llrailta, sen
rnukana eriis tor;lpa, ja pantu niiin

viit Sanrrnal.joel Ic. pitlinrilin Santran kotitaloa, .josta kuitcnkin lohkaistiin pelinttiosuuksia Santran toisille sisaruksillc. On kclrottLr.
ettii Santra tahtoi, cttii tchcliiiin niin. .jt
Sakari oli alistr-rvaine n..ja lLropui koti-

syntyneelle itseniiiselle talolle ninrek-

talostuarr.

si Viihli-Sorva. Viihii-Sorvan oli

Lrrnrnllrt tlrlort rttortivtttlsislt(ltittctt
historia pitiittyi, kun sc liitcttiin Sallin

olc siitii nrr,rutakaan tietoa.
Viihiin aikaisemmin. kun Sorvan takr nryytiin pclis omasta suvusta, oli ta-

pe-

rint(iosr.u.rtenaau ottauLlt Sorvan talon

poika Frans. eli Pransi, kuten paikkakunnallanrnre sunotaan. OIiko tiinrli
Prirrrsi Elkki Kuusaluiscrt rruittitscrnan Ncstori Sorvan veli, sitii en tiedii,
nrlltta sarlri,lil Sorvun sukua kuitenkin.
Kun Kaltsilasta priii-Sorva lriivisi. niin
scn jiilkeen oli vielii olenrassa tiinrii
Rautanienren Sorva. Sorvaksi sitaikin
taloa sanottiin. vaikka se virallisesti
olikin Viihii-Solva.
Tylvriiin Murrekirjassa kertoo Vihtoli Hollo, ettii hiin olijoskLrs uLlorenu
olILrt edellli nrainitnlIa Sorvan PlansiIla renkinii, ja cttii hitnen tiitinsii oli

siellii siIloin ollLrt enriintiinii.
Juhani Piilosen kiljoittarnassa Sastamalan historiassa on lyhyt Iraininta

Kaltsilan Survasta. Ki{assa rlainitaan, ettii Kaltsilassa oli ollr"rt mei.jeri
v. 1889..ja ettli rneijerin ornisti talollinen Ville Solva.

l9l7

Herrran .la Siiri Salli
ostivat Lor.r.nran talon..joka sijaitsi ai-

Vuonna

Lon.rn.ra si i rtyi

taloon. Mutta Lonrnra-ninri .ilii cllinritiin Sanr nral.j oel I a. Sanr rnal.jocl I a ol i
siihen aikaan ninrcr.t 1uutc. Kuutirt ta-

kr oli aikoinaan .jacttu kahtia,

rnLrtta

niillii nrolenrnrilla puolikkailla

tiirr niihirr lrikoihin Krrrrtit loisistaart
isiinniin etunirnen nrukaar.r. Sanottiin
ettii Juha-Kuutti .ja Kallc-Kuutti. Kalle-Kuutista tuli Lonrnra-Kr.rutti. kurr
Sakali Lonrnra tuli sinnc islinnliksi..ja
vaihitellen vakiintui kliytiint0 sanoa
vairr pelkkii Lon.ma.
Vielli hlivisi Kaltsilasta Hursun vanha kantatalo. Vuonna 1925 Hcrrnan
Salli, Teodor Rosila.ja Oskali Vanhakylii ostivat Hulsun talon Antti Vcrncr
Halsun perikunnalta. Hc ostivat kLrkin
lraluanransa osuuden talosta eliksccn,

.la talo .jakaantui kolrtten takrn lisiintaiksi.

Kaltsilasta on niiin ollen hlivinnyt

Illtlrr naaputinir. ja sitcrt sopi hyvin siihen liitettlivliksi. Myyjinri
olivat Sakari ja Santra Lonrnra. Sakali Lonrnra oli eclellii kerrotun Tuonras
Lomr.nan poika. ja hiinen vainrclnsa
Santra oli kotoisin Sanrmal.joelta
Kuutilta. Sarlassa yhteydessii Salli oli
ostanut Lonrnralta myös puirnakoneen velkoirreen ja osuudet LopcnSlrlrlrr OsuLrsnteijeriirt. yrtt. picncnr-

ncl-jii vanhaa kantataloa. Viinrcksi

piiii.

virrrryt Prirtkrur tal() ort si.jirirtttttt.

vlrrr Sallirr

oli

vain Kuutirr rtirni. ci ollut uutta nirncii
keksitty. Kansan keskLrLrclessa crotct-

lti-

vinneestzi Hursusta on viclii lakcrtnr"rksia jiil-iellii, scn paikka on niihtiivissli. Lonrrna on si.jainnut Sallin lliheisyyclessli, kuten eclellli tuli rnainittua. Solvur.r talo on nrinun kiisitykscni
r.nukaiu.r si-jainnut IiihclIii entistli Kaltsilan kyliikauppaa. toisella puolcn
nraantietii. Siitii minii en ticclii rni(ririn.
nrissii varhaisenrnassa vaihccssa hli-

Myytyliain talonsa. Sakari ja Santla
\ltsl

rt ttttt lt

tt

t
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t

I ()9u

Pattlli Kurlttt

c[ax

freen lopellaminen oiela keskeneröinen asia
slinli Ahvenannraalla kriyttit(trl

Euroopun Unionin vlilisessii
liikenteessit luovutaan tax frcc nryynnistii 1.7. 1999. Vaikka
valnristeverovapaa myynti piiii-

tettiin lopettaa .jo v. 1991.

tuuclen satanran. Molcrnpicn lai-

nruutosta koskevaa Iai nslilicliint(iii

,

r,t

viiiin ratkaisuun.
Esirn. se n'rikli maa voi keriitii
valnristeveroa cnsi vuoden kesiikLrun -jiilkeen, on vielii epiiselviiii.
Oletr.rshan oli se. ettii tiihiin rnennessii nryi)s verotuksen yhteniiis-

,

r.,i.w,
"'"1'tr

rratkLrsta.jalaivat Ahvcnannraalr

tai Viron kautta. Viron

e"a

konrission haluttonruus esittaili tarkistuksia valmistevero-

sille vesille tai kansainviiliseen ilmatilaan.
Finnailin rnyymiilii esinr. Tanrperc-Pirkkalan lentoase-

nralla siiilynec, muttir kaLrppa muuttuu verolliseksi l.7.
l99c) alkaen.

ll'ee -tuotteita voidaan myydli vain..jos olisi tilaLrsTurkkiin tai nruualle EU-verora.jan uIkopuo-

lcnto.ja esiur.

lelle.

Yksi helpotLrs suorttalaisille lorrailijoille orr rnyös se, ettii Kanarian suaret ovat Alrvenanrnaan tavoin velotuksellinen poikkeusalue. Sanra koskee En-glannin kanaalin saari a, .joi l le n.ryös lenrretiiiin Suonresta chartelei ta. Tiistii huolirnatta arvioiclaan. ettii Helsinki-Vantaalla olevan Finnairin tax f lee -kaupan nryynti putoaa n. 60 c/a.
Laivojen tax fl'ee -myynti saa ensi heiniikr,run alusta jatkr"ra vain rrikiili laivat poikkeavat mennen tr"rllen Ahvenanrnaalle tai EU-alr"reen Lrlkopr-rolella kr.rten Virossa.
Turr-rn ja Tr-rkholr.nan viilisellli reitillli ei ehditii vr-rorokauclen aikana kltydli kahta kertaa Maarianharninassa. Sen
vr.roksi sekri Sil.ja Line ettii Viking Line ottanevat ensi ke-

Tr

turt

r

t

nottll, ettai Ei.jiirin Venneri tulee rnyiis.

rniehet parhaimmillaan. Isii puhui, ettii heti aarnulla he huomasivat Vennun
kanssa, ettii veljeksillii oli pirr-rnkr-rlit
rnielessä siinii leikkohornrnassa. Kun

piiiisiviit pellolle, niin Tuornas ja

Jaakko rnenivait sameran sarkaan ja alkoivat heti leikata sirpeillään kovaa
var-rhtia . . . Heillli oli tarkoitr-rs, etteivät he Vennr.rn kanssa pii{åiä viereisellåi saralla ja ettii heidlit niiin nolataan.
Sttst tt tt t ct la r t ./o

trIt

r I 99ti

kautta

krrlkicssrr lrrlee csiirr plssiusil.
Ahvenanlnualla on ratkaistava.

vllitlurtko Mauriurtltlrttirlrlr salama vai Lirngniisiin kunnostettava satanra.
Jos kor.nissio ei nruuta rrykyistli lainslilicllintiilinsli. niin
.jiisenvaltioiclen viilil lii voiclaan rtrertnii .lonki n laisi i n kcski-

niiisiin sopinruksiin.

Ehclottomasti pitaiisi seIvittaiai. nrikii n'raa verotuksen toin.rittaa. Se pitiiisi sanoa selviisti clirektiivissii. Nyt nliirr ei
ole -ja siiiinnökset ovat osittain my0s listiliitaisia.

Suonren osalta ei kuitenkaan olc kysc kovin sLrulista
koska suuli osa laivaliikcntcestii voi kulkca AIrvennraan tai Viron kautta.ja niillri reiteillii velovapuus sliisur.t'rr.t'tista.

lvv.

Tilnriin jutun kirloittarrisen aikaan syyskur.rn viiureisinii
piiivinii tilanne on seuraavanlainen. EU-alueiclen kornitcu
on esittainyt, ettii verovapaata nryyntiii .iatkettaisiin h,Umaiclen sisriisessii liikenteessii nykyiselllliin vielli viisi
vuotta. Tiirrlin viiclen vuoclen aikana selvitcttiiisiin pcrusteellisesti rnyynnin lopettanrisen vaikLrtukset. AlLreiclcn
komitea pyytaiai nyt E,U-kornissiota ottannan lopcttarnispiiiitöksen uuteen kiisittelyyn. AIueiden konritcan nrukaan
tu utta se I v i tystii tckcnriiiin pitiiii koota tyi)ry h nti. .johorr otetaan kansallisten viranorlaisten lisiiksi nrLrkuan nrnr. ulan
yritysten eclLrsta.j ia.
LiihitLrlevaisuuclessa asia joka tapauksessa tulec ratkeamaan johonkin suuntuan.

Lrihteet: ?rloussanonrat. Aarlr"rlehti

[,c ltl i ntii

ki

-Y

Tiimii tapar"rs oli viihiin ennen sotia
jolloin Vetterrrannarl or.nat pojat Tuornas ja Jaakko olivat vielli kotona ja

Hclsirrgirr oslrltl tilirnnc ort virikcanrpi. On pakko sclvittiiii. kul-

'I .-

clirektiiviin on nyt johtanut siihen, ettii kukaan ci vielli tieclli, rninkii nraan valn.ristevero peritiiiin laivassa tai ler.rtokoneessa rnyytiivistii tavaroista. Sarnoin epiiillliiin, voiclaanko rninkiiiin miriln verotLrsoikeus ulottaa kansainviili-

oli leikkaLrskllnnossil. Isiiiini Vihtoria
oli pyydetty sitli leikkuirnrlan -jlr sa-

nannnan itliosassa.

kevatko vel'ovapautta Irakevat

tåinrinen olisi eclennyt niin pitkiille. ettii valrlisteverot olisivat ollect EU-maissa samat. EU-

7 otoni luurpuritulossa, VetterrK nuulassa ..ili lt,i*tlr kylvössli jl
I\t"
oli trrleerrtunut niill ettri se

vayhtioiclcn Turun lin.jan laivat
poikkeavat Maarianharninan lisiiksi nryt)s Llingnlisissii Ahve-

.-*':: i
."-m;
lffi-s*

ei

ole saatu jiisennraita tyyclyttii-
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9ukiinleikkuu
Muttl isii tiesi omat kykynsåi sirpin
tiesi serrkin ettai Vennu on

sii pitkiiii salkaa isii.ja Vcnncri saivat
heicliit tavoitcttLra .ja sittcn viihitcllcn
ohitte.

Isli sanoi ettrt he osusivat sen lcikkuutekniikarr parcnrnrin. cikii sclkiiii
.juurikaan vrilillii oikaistu.
Niiin painoivat koko ruisntaan .ja illalla olivat omat pojat. Jaakko.ja Tuo-

rnas nelisenkynrnrcntri nrctriii hcistii
i I I al la syörniiiin nren i viit,
niin Jaakko oikeni kuistin lattialle. eikii syilnyt, eikii juonut, cikil pLrhunut.
Tuornas söi niiykki vrihrin .;a hriipyi
sitten johonkin, eikri silltikriiirt tuntunut olevan Initiiiin puhr-rrnista. Isii puhr-ri. kr-rinka he Vennun kanssa rronta

kanssa -ja

j iil-jessli. KLrn

teräviksi, ettei tarvinnut kun ruvetir
heti leikkaamaan. Mr.rtta jo puoliviilis-

kertaa rnuistelivat sitii. kuinka hc
näyttiviit veljeksille, kLrinka oikein
silpi llli rtrisll leikltatn.

tiiysin periiiinantamaton mies. Hiin sanoi hiljaa Vennulle, ettii kai se on nyt
niin. ettii se koitetaan tliniilin kuka on
leikkorries ja tiirnii oli samaa rnieltii.
Jaakko ja Tuomas saivat alkurysiiyksessä hir.rkan eturnatkaa, kun olivat
varmaan jo illalla hivoneet sirppinsä

Kuukoluu koski
ln't' dt' k s i.s.s ti I 90 8.

Antti Holrkt

'lolla ia larinaa
clil oi mis le lu- ja cll rb ei lu;gura
cTaime
n I O -ouo lis larp alee fta
l. piiivlinii

1908 pidettiin
Kaukolar.r Yl iknaapin talossa Woirristelu- ja Urheilr"rseura Tainren perustava kokor"rs. Kokor-rspöytiikirjan ensinrrnliirrerr pykiilii ker'ttrtl seulaitvusti: pttJoulukr-rr-rn

heenjohtajaksi valittiin yksimielisesti
LaLrri Pohjala ja kiljLrriksi Antti Viinniii, seurarr johta.jaksi Kalle Saukko.
varalohtiqaksi Kalle Winter. rahastonhoitarjaksi Akseli Kajava. sekai tilin-

tarkastajiksi Kalle Winter ja Lauri
Aalto. Seurarr nirneksi plilitettiin yksimielisesti ottaa "Tairni". satloin se ettei seulan jiiseniksi oteta l4 vuotta
nuorerrpia. Jiisenmaksr,rksi kokor-rs
rniiåiliisi I nrk jiiseneltii. Piiytiiki{an
seitsemiinnessii pykiilåissii rrainitaarr;
"Jos jiisen on poissa haljoitr"rksista ilrnan laillista estettii on hiincn rnaksettavl sirkkrur 2-5 pertrtiii. tui -jtls scr.llilrl

jiisen tulee ha{oituksiin piiihtyneenii
on hiinen sakkoa nraksettava 50 penniii".

S curan .jiisen iksi i lrnilittautu i v at
tuolloin Kalle SaLrkko. Kallc Winter.
Lauri Pohjala, Lauri Aalto, Akseli Kajava, Juha Saukko. Vilho SaLrkko.
Hannes Lehtinen. Feeliks Hakanen.
Antti Vrinrriii. Juho Yliknaapi. Heikki

Yliknaapi, Hugo Helenius. Oskari

Jr-r-

vela, Villro Hohko.ja Kalle Tiihtinen.

ljan henki inrtoitti pcluskyIiikuntiin urheiIuser-rroja.
jotka sittcrr aluksi toimivat hyvinkin
vilkkaasti. Tainren jiisenistö koostr"ri
kolmen kyliin alueelta: Liuhalan,
Vinkkiliin ja Kaukolan kylistri. San.ranil vuonnir oli pcrustettu Varnr"nalart
seudur.r Voirr.ra, .johon Tairnikin liittyi
hclmikr"rLrssa l9l I .
Silloirrcrr

tzlnråråln

52

Ensirnnriiisen kerran Tairnen jiisenislö tuli ikuistettr.ra valokuvaan. kutr
.joulr"rnpyhinai l90tl kaikki kolme koskea Hzrrtolassa jliiityivlit pohjia ntyöten niirr ettei veder.r tippaakaan liriss1 ,. Pakkasta oli 20'C ja raju tr-rr"rli pr"rhalteli idiistii. Lunta ei ollr,rt Iainkaan.
Toisena joulupiiiviinii a.ioi Vihtorr Josua .lnvela hevosella Viilikoskesta
Tyrviiärrkyliin pr-rolelle vain todetakseen ettii jliii kestiili. Koska tapaus oli
elittiiin halvinainen. haki Antti Vlin-

niii kirkonkyliiltii

valokr-rvaaja EctLt

Stenholnrin ikuistamaan ennenniike-

nriittörriirr lr.ronnonilrriön. Kuvassa
Tairren nriehet seisovat rivissii. sekii
kyliin nuolisoa, nrLltta l.revosesta tuli
kuvaan vain takapiiii.
Vilho Hohko oli tiiyttåinyt ne vaadit-

tavat rreljiitoista vuotta liittyessliiin
tlLirttiluisiiu. Hlirrerr rrruistiirtpurtoistaan löytyy seulall alkuvuosicrt tiripuleclta erilaisia sattunria ja tapauksia:
"Syksyllii I 908 perustettiin Kaukolan kyllissli Woirlisteln- ja Urheiluscula Taimi. Synnytystnskat olivat
vaikeat kuten vallan esikoisilla. ntr-rtta

pikkLrhiljaa alkoi innostr"rstakin kehittyii. Kalle SaLrkko,.joka oli siuurLrt sotilaallisen koulutuksen Suonrcn Kaartissa. .johti voirnistelulrar-joituksia.

Koulutettavaa laaka-ainetta olikin

runsaanpuoleisesti, kloppipoikasrsta
airra roteviin uroksiin asti. E,nsimmiiisenii talvena ha{oiteltiin Hohkon pirtissti iltapuhteella pari kertaa viikossa,
vapaa-. saLlva-, ynr. liikkeitii, kanreliir

tupa, .jota sitten liinrnritcttiin talkoilla
hankitr-rilla puilla. Hakasen Helrnanni
teki nojapLrut..jotka olivatkin alrkerassa kiiytössii.
Kevritpuolella Hakasen Feeli kiivcli
.jo kiisillliiin no.japur"rt priiistii piilihiin.
kiiiinsi ynrpiiri .ja takaisin. Se vasla oli
saavutr"ls.

johon toiset civilt koskaan

yltaineet. vaikka kauniita saavutLrksiir

oli torsillakrn.
Kcrlan taas kun kiiytiin harjoitLrksissl oli paltrrtllinctt Itrrnipyly.iu tuiskLr. Siihen aikaan oli kahden puolcn
tietli tiiviit pinta-aiclat .ja lLrnta aito.jcn
tasalla. Ytjllinen lrilnrurryrsky oli
kaatanut aidat ya rnelkillistii - nc olivat kaatuneet ulosplin. toincrr puoli
vustaluulccn. Aanrulla nretsiit(iihin
rncni.jiit ihnretteliviit talrausta. .johott
Suilrktls-Fahiaurti ltoksuirvltisctur nrichenli lruontlrsi: "Tltirrrcrr poirtl ott taus
kiiyneet harjoituksissa .ja tLrlokset on
niikyvissii.
Talvikausi oli rny0skin hiihtoLrrhcilLrn aikaa,

siinii

la.jissa Juvclan Oskari

rttytti ne valtavat voin"ransu -ja kcstiivyytensii .ja hiinen lcvciit hartiansa
saivat ansaittua ihailua. SaLrkorr VilIellri oli n'tyiis luista rantcissa. kcrran
kr"rn

oltiin piilin rr.restaruuskilplilussa

Polissa, hiin toi nrestaruuclen Tytvlilisecn. Olosulrteet olivat kchnot. kLrtr

hiilrtlettiiIr -ioki.ilirillli .josslr loisitt plikoin oli nilkkave si. heikot eivrit olisi

kestiincet. Kyllli siellii katccllisina
katseltiin. kun hiin liitinsit kutorrassa
harnraassa satssipuvussa Iraki an-

ja pyramide.iakin ylitettiin. sikiili kLrn
niissii tiloissa oli nahdollista. Ser"rraa-

kin hyvili rriehiii rlukunu, Artlti Viin-

vana talvena saatiin vuokrata Katilan

niii saapui perille viihiin

saitun pokaalinsa. Olihan niitai toisia-

.*rsltr ttttrltr

t

nryöhristy-

t .lr tt

rI t

r

I ()()ti

neenii

ja

sanoi ettai hiin painoi nr.iiin-

nyttiimiillii.
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Toiminnan rahoittamiseksi pidettiin
iltanrat Myllymaan Savikon suuressåt
pirtissii. Nyt rohjettiin jo naiyttaili taitojakin, ja olihan se jotain erikoista
siihen aikaan. Tyrviiiin Voirnan johta-

i

,t
i.
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I
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jat Ville Nurrrneliini ja Martti Viitanen olivat rnukana innostarrassa. sekii
Tyrviiiin V.P.K:n torvisoittokunta, .joka aluksi puhalteli rriin ettii ton.rut katosta varisi. Tunnelma nousi heti alr-rs-

ta korkealle. Kalle Hohko piti urheiIuaiheisen pitklin telvetuliaispuheen,

ioka ntahtipontisena esityksenit oli
vaikuttava. Voirr.risteluniiytös, varsinainen tilaisuuden kohokohta, nruo-

dostui ikirruistoiseksi. Riveissii oli
sellaisia rriehiai kun Juvelan Oskari.
Aallon LaLrri. Heleniuksen Huugo,
Sar-rkon Jussi -ja Ville, sekii Knaapin
Jussi. joiden keskipaino liihenteli I 00
kiloa. Virpaa- .ja sauvaliikkeiden jiilkeen kun pojat vetiviit ne kiilt:ivait
rautusauvar.lsa rnuurin takanurkkaan,
rriin se alkoi jo Irerlittiiii ansaittua kunnioitr-rsta. Tehtiin siinri ahtauclessa
vielii karreli .ja pyramiclikin. Viirreksi
esitettiin sellainen ihne. ettii Jr.rvclan
Oskari asettr.ri keskelle. Aallon LaLu'i
vaserrmalle.ja Knaapin Jr-rssi oikealle
puolelle. Oskali ojensi klitensii Laurin
.ja JLrssirt olkapiiille, takana seisoivat
Pohjalan Laurija Hakasen Feeli tekiviit hitaan kiepin Oskarin kiisivarsilla.

Silloin yleis<i picliitteli henkeiirin .ja
vartos koska ne kiisivan'et katkec.
nrutta onnelIiscsti .ja kaLrniisti tuli suoritettr"ra. Siitai riitti iloa.ja riernua,.joka

-

ei r.neinannut krppua ollenkaan.

Siihen aikaan oli yleinen tapa eri
kyliikuntien rniesten ornalla tavallaan

suorittaa hiiiritseviiii ol.r.jelmaansa.
niinpii tiiiilliikin eteisessri pitiviit tehtyri tr-urgostu niin ettei tahtonut liivitsc
pliiistli. Mur.rtanrat olivat astur.reet pa-

hasti pontikkapLrllon tapin piirille ja
piiiisteliviit kulki.joille konpasanoja
saaclakseen liidanaihetta. Sillii kertaa
se.jiii onneksi vain hiljaiseen kahnaukseen. Puftetin puolella oli Hilteenin Miina kafl'ekokkina.ja oli rrielissiinsli kurr kar-rppa kiivi hyvin. Torvisoittokunnan tahdissa tanssahdeltiin
aarnupuoliin yötri .la Mr"rrtoon Kalle
kyyditsi soitta.iat pois. hiinelle siitai
annettiin vaivanpalkaksi joku malkka. Tiimii Savikossa tapahtunr.rt ensiesiintyminen oli Tainrerr taloudelle
antoisa

ja rnuutenkin innostava, niiin

voitiin aloittaa kaluston hankintaa ja
rronipuolistaa harjoittelr"ra.
Kesäaikana saatiin hyviii tuloksia.
Knaapin Jussin kuulankaaret liihente-

livlit l2 rnetriii ja vertailun kestäviåi
olivat nyös Aallon Lar-rrin korkeushyppytulokset. Pelattiin sitä potkLrpalSttstct
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loakin. raskaat nriehet kovalla voiruralla .juoksivat vastapuolen miehiii
nurin. niinkuin lLrokoa vaan. Siiksber-

girr kcrrllillli rrlheilliin. palerttpuu ei
silloin ollut. Kesiillii tLrli johta.jan
viLihto. SlLrkort Kulle rntrtrlli pois
paikkakLrnnalta ja tilalle valittiin veljensii Jussi. Hiin oli 8-piiiviiisillii alan
kulsseiIlirkin. Tristli lLlkaen rttuuttuivut

ne kaartilaisen teriiviit
j

ou stav

i r.n r.t't i

ks i

.j

a

raLr

hal
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kot.netrrrot
r.n i ks i.

ser.n

ta iltarriin piti ostaa -50 pennin piletti.

Rouneen Vihtori ei ostanut lippua.
vaan ilrrrettcli sLrulin ovella: "Mistli
niiin pal.jon on vrikkee l(iytynyt'?"

Kiikan palokunnantalolla piclettiin
joulukr-russa iltamat. siellii oli nronipuolisempaa oh.jelrnaa. Oli hyvlit tilat
.ja no.japuutkin kiiytettlivissii. Niiytelrniin "Mustasukkaisia" .yrilkeen py(iriihdeltiin Kolon Vernerin viulLrn tahdi ssa.

seull piti

"Tairnen" rnaine oli kiilinyt jo kau-

Vinkkillin Katilassa ol.rjelrnaltaan mor.ripr-rolisen Woi mistelu-i ltarnan, joka
keriisi våikeä tungokseen asti. Sr-rosio
oli saavutettu ja niinpä heti heinåikr"rr-rn
pLrolenviilin jlilkeen järjestettiin jiisentenväliset Lrrhei lLrki lpai I Lrt ja piiäl le

eriiinii helIuntaina piclettiin
Keikyåin työviientalossa iltanrat, ohjelrnaa oli koetettu saacla kasaan
Lrseampaa lajia. Sepåin Otto ja NuLrtilan Niilo soittivat viululla yhteen, Otto esitti rnyös pari kuplettilaulua. Kil-

hauskat iltamat Ala-Knaapin suulissa.
Urheiluja sai katsella ilmaiseksi, rnut-

pakaverit Hakasen Feeli. Pohjalan
Lauri ja Tiihtisen Kalle ehtiviit -jo val-

Ensirnrrriiisenii keviliinri

as, niinpii
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lan ihmeellisiin niiytöksiin. Hakanen
tapaili jo .jiittilliisen heittoakin. Voirristelr.rosuuden jåilkeen alkoi tar.rssi
kiikkalaisen Hannun viulun tahdissa.
Yleisöä

oli

saapunut lurtsuasti. joten

taloudellinen tulos

oli

tyydyttiivä.

Niiirr Tuirrren tuloutta kartulettiirr. sau-

tiirrpa .jo voimistelutankokin, se oli
uutta ja erikoista. lntoa riitti, pojat olivat rohkeita ja saavutukset sen mnkaisia.

Vielä

rnieleen eräiit kesiiaikaiset Putajassa pidetyt iltamat. Kauniin ilr.r-ran ollessa viikeä oli saapr"rnr"rt paljon ja tilaisr,rr,rs onnistr-ri kaikin pr"rolin niin ohjelrnien kr-rin talor.rdenkin puolesta. Poliisikin oli jlirjesmr-ristr"ri

jotka tainnr"rttivat seuran 30-vr.rotiseen
uneen.

Vasta huhtikr-russa 1948 heräteltiin

"Tairni" r.rudelleen henkiin. Kaukolassa oli paljon nor.rseval nuorisoa. siirtoväkeä sekii voimalaitoksen henkilökuntaa, ir.rr.rostusta riitti, nyt kelpasi-

vat pikkupojat ja tytötkin jor"rkkoon.
Valle Stenvall, joka oli Tylviiän Voirra ry:n silloinen puheenjohtaja ja irrnokas urheilr-rrnies patisteli Kalle
Kankaista kokoarnaan alaosastona olleen Tairnen hereille. Puhtia antoi

ettei poliisin kauniit puheet tehon-

nryös se, että kaukolalaiset olivat kiiyneet ahkerasti "Seukulla" voimisteluharjoitr,rksissa ja esiintyneet ansiokkaasti Helsingin suurkisoissa Voirnan
riveissåi. Nyt oli saatr.r piiii aLrki ja aineistoa oli valniina. Viinniiin pirtissii
pidetyssii kokouksessa valittiin Kalle

neet. Silloin Taimen poikain kiirsivlillisyys loppLrija kaksi kookkainta lote-

olikin erinomainen kyky luoda hyvii

tystä valvorrassår, siitii hr.rolimatta

eriis mies oli jr"rovr-rksissa niin paljon,

vaa miestii tarttuivilt r"ehentelijäZin ja

natka.jatkui vastustarnattornasti

r-rlos.

Eteisessii uhri seliilleen ja toinen otti
toiseen ja toinen toiseen jerlkaan, vedettiin rappusia alas niin ettii päii kolisi. Vietiirr viihiin sivurnnralle. ettei

jiiänyt jalkoihin, raittiiseen ilmaan
virkistyyn. Vählin piiäståi iiijii kompuroi sisiille, asettr,ri ovipieleen nr-rlkkaan ja olipas oppinut oleen siivosti."

Vtrosina l. 12. 1908 - 4.l. l9l4
seuraavilt henkilöt olivat Tainen toimihenkilöitli tai jåiseniåi: LaLrri Pohjala, Kalle Saukko, Kalle Winter-, Akseli Kajava, Lar"rri Aalto, Jussi Sar.rkko,
Vilho Saukko, Hannes Lehtinen. Feliks Hakarren. Antti Viinniä. JLrssi Yli-

Knaapi, Heikki Yli-Knaapi, HLrgo
Helenius, Oskari Jr-rvela. Vilho Hohko, Kalle Tähtinen, Herrlarr Hakanen,

Akseli Tlihtinen. Ville Yli-Knaapi,
Niilo Knr-rr.rtila, Vilho Juvela, Otto
Seppä, Jalmari Tiihtinen. Nikolai Helenius, Kalle Jr"rvela, Kalle Valli, Ville
Mäkinen, L. Laine. Nikolai Tiihtinen.
Kalle Aspi, Kustaa Mattila, Oskari
Aspi, Oskari Lehtinen, V. Valli, Kalle
Hohko, Hugo Asp, Ville Katila, Aaro
Rautajoki.
Tairnen toin.tinta oli llihtenyt irrnolla

eteenpäin, harjoituksia ja kilpailLrja
pidettiin, joissa paremurLrLls ratkottiin
kymmenottelr.rn perustein. Ottelun lajeina saattoi olla: kieppi, leuan veto,
kuulan työntö, kiekon heitto, keihäiin
heitto, pituushyppy, korkeushyppy,

100 metrin juoksu, l-500 netrin jLrok-

ja 50 metrin uinti.
Sitkeistä ponnisteluista huolirratta
toirninta taantui tamrnikuun l9l4 jälsu

keen, syiksi voidaan rnainita ns. Arne-

jiisenistii muutarna
rnuutti Atlantin taakse, joku perusti

riikan

kuurr-re,

perheen tai vaihtoi paikkakr"rntaa, lopullisen hiipurniserr aiherrtti sotr-ujut.
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Kankainen puheenjohtajaksi. Hlinellli

yhteishenki, lisäksi hän oli al'moton
innostaja. Sihteeriksi valittiin Armas
Järviner.r ja rahastonhoitajaksi Heikki
Kaukonen. Myöhemmin puheenjohtajuutta hoiti Yrjö Sipilä. Urheilr"rhar'rastusta löytyikin montaa lajia. Nyrkkeilykr"rr"rmeen pLlrenlat harjoittelivat

iltapuhteella Viinniiin ja Pohjalan pirteissii Huhtarriityrr Pentirr ja Sillan-

piiän Pentin ja Antin oh.jauksessa.
Piiäser.rra lahjoitti kahdet nylkkeilyhanskat sekii nahkasåikin. Kesiilajien
harjoituskenttien sr-rhteen ei oltu jiirin
nirsoja, jalkapalloaleenaksi kelpasi
kovasti Viinniiin Hakanperä tai Kokin
Vainio, niiden ollessa viljelyksessii,
annettiir.r lr"rpa potkia hrpolan Hakassi't.

Jalkapalloilta oli kerran viikossa,
jotka hiet käytiin huuhtorlrassa Viinniiin Koiviston vilpoisessu uirnarirnnassa. Illan kluunasi kellalikylrnä lirnonaadi tai pilsneri Aspin pihassa.
Impolan Hakassir harjoiteltiin myös
tosissaan korkeushyppyZi Heleniuksen Toivon tekemillii korker,rshyppytelineillä. Hyvir.r sinr.re sovittiin karjan
kanssa, mitä nyt liukr.rmiinat joskLrs
eriheuttivat luistavia yllåityksiä. Vasta
50-luvun pr"rolivälissii siin'ytliin uuden koulr.rr.r kentåille.

Talvisin pidettiin hiihtokilpailLrja.
Ladut tehtiin perinteisesti hiihtlirnåillii
usein 20 rniehen porukalla, n.ratkat
nitattiin 50 metrin köysinarulla. Sarjoja oli miesten yleinen, sarjat alle l0,16-, l4- ja l2-vr"rotiaille, naisten ja
tyttöjen sarjoja. Toirnitsijoita oli useita. sekä erikseert ajarrottaja lautatien
vieressii, koska latu kulki pari keltaa
radan poikki ja juna saattoi aiheuttaa
aikahiivikkiä. Osanottajanliåirä ol ikin
runsaanpuoleista, sillä alunperin hankitLrt 100 numerolappua eivrlt riittiineet alkuunkaan, vaan piti hankkia

palikyrnr.nentii lisiiii. Miiki-Kelttulan
Pentillii oli .jo alkuunliihdössii toinen
suksi poikki, mutta ei se lriintii haitannut. Perille plilistyliiin vaan tokaisi:

"Aina ei voitto ole tiirkeintii.

vaan

osallisturninen."

Koko kyliikunta kannusti hiihtiiiili.
viikeli oli seLlraanlassi.r niin pal.jon kLrn
kynnelle kykeni. Liiht(ipaikka oli.joko
Juvelasta tai Viinniiiltii, nrutta nry0s-

kin Kokilta. Hiihtaijille oli valartuna
rnaaliintulon jiilkeen aina kuurlaa
r.uehua sekii liinrmin saunä1. Saunat
vaihtelivat, viiliin oltiin joko Saukolla, Viinniåillii tai Pohjalassa.

Kertalänrnritteisen kiLrkaan kuumentarrliseen sai nousta hiiiiriiiIenriiiin

jo

anivarhain

ja Hilteenin Ville

oli

lusiaan vartilvusten viltkiytyr)yt ()siltcn
hoitaa horrnran. Seulo.len viilisct hiih-

dot Myllymaan Liihdön ja Kallialan
Vesan kanssa pitiviit nryi)s nr-rorison
sukset hyviissii lr"ristossa.

Pontta hiihtokilpailLrille antoi L.
Frangenin lahjoittanrat kolrne kiertopalkintoa, rniesten yleinen 20 km:n
kieltopalkintoon ensirln.riiisen ki i nnitykscrt sai M. Jlit'vcrtsivu. scr.lliurvlrt
kaksi Lar"rli Tlronrinen.ja kolnrc kertaa
periitysten Matti Asp. K.F. Juvcla lah.loitti kiertopalkinnon nriesten ylciscn
sa{an l-5 km:n rnatkalle .ja pystiin
kaiverrettiin: l9-54 Tauno Aspia
(Hohko). Leo Rossi. Matti Asp kaksi
kertaa. Veikko Vaunurtnrau. sekli Matti Asp, jolle pokaali sittcn.yiii. Pokaalit
olivat myös naisten sarjalle l0 knr. alle l2-v. tyttöjen ja poikien, -jota luul-

tiin, ettei sitii

kr"rkaan voita kolrnca
kertaa. r.nutta niirr vain klivi. ettii Lau-

ri Miiki-Kerttula katkaisi

voittanralla

kolnrasti.

Kesiilajeissa niittivlit nrainetta keskinratkojen .juoksr-rissa Eino Pusa,
Kauko Miikelii ja Yrjti Pylkkrinen. sekii kolnriottelun lajeissa Sulo Lintula.
Moui urheili.ja kartutti niiinii vuosina
palkintohyllyynsai sieviin tukun l.ropealusikoita.
Toimirrnan ral-roittamiseksi piti taas
ottaa esille vanhat keinot ja .jlirjestiiri

kesiiisili suulitansse.ja. Niitli piclettiin
ainakin Saukon, Jr"rvelan .ja Katilan
sr-ruleissa ja tnenestys oli huikea. Joskus löytyi soittu.jut \cunul onrista riveistZi: Pentti Ritala. Arn.ras Jiirvincn.
Eir.rali Tan.rmija Ensio Nienrinen. ?rlvikausina tanssittiin Kiikan seuratu-

lolla Tuirnen hyvliksi useirsti. r)lr.lttir
kerran tuli takkiin. vaikka orkcstcri
oli tiluttu Helsingistii asti.
Niiin toini Taimi aina 50-luvun jiilkipLroliskolle asti .jolloin sen -jiiscniii
lähti opiskelrrn tai työrr penissli surr-

rernpiin kaupr,rnkeihin .ja r-rudet Irarrastukset tulivat rnuotiir.r.
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Lutrri Leltlirtt,tr

%lita lapabtui ouonna 0?
bisloriaa oaiko salua?

- floulueoånkeliumi,

'i!-fiffiE

"Ja tapahtui niinri piiivinii, cttii keisari AugUstnkselta klivi kiisky. ettii
kaikki nraailrna oli vcrolle pantava.
Tiirnil verollepano oli ensinrnriiinen ja
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tapahtui Kyrenii.rksen ollessa Syyrian
muuherrar.ut... Niin Joosefkin llihti
Galilcasta... verolle pantavaksi Marian. kihlattur"rsa, kanssu. -joka oli raskirirnlr". Niiirr alkla sc perirttcirtett.
"ainol oikea" .louIr.revauke Iiumi. .joka
on talletettu Luukkaan evankeliurnin
toisecn lukuun. Tlimii keltonrus virit-

tiili r"rsein'rmat rreistii vitnlran a.iarr .jouIun tunnclnraan. Tiinrlin tunnelnrallisen -ja korr"rttonran jouIuevankeIiutritr
toclenpeliiisyys on kuitelrkitr nroneIIa
taholla asetettu kyseettalaiseksi. Paneuclur.r'rnre nyt jorhinkin viiittiimiin.
joiden n.rukaan Lr.rukas olisi erehtynyt
niin aikanriiiirissii kr.rin tapahtnnricn
toclellisen kulunkin suhtccrr .ja yritiimnre irntira

niihin kliittisenkin talkaste-

lLrn kestiivili vastauksia.

..rri Ji
J,;, i,"

..;, "

,t
rfr
. . '{1,, ,.
r\.1;r,
,.r
,

'4:

1.
{

rli'" 1

'?l

"

. .,
.:,

'1

,t;tjir'
(' I j'"

I

44
'

'

-/'

..-t

{_

S,t'n

-r.

r; ,i'l' 'n,' .

n+

'"?l\
I

\
ta,

\'.\-jolloin

se

uraavår suuri velotustapalrtu-

olisi sattunut vuosiin 6.j.Kr. Kriitikot. jotka kliyttltviit v. 6.j.Kr'. verotusta aikasuureenaan rniiiiritellessiirin
nra

Ar.r-{r.rstuksen toi rneenpaner.niIiI vero-

Verolleparto

on .jritettiivii iInroituksensa
siinli kunnassa, jonka rlaa-alueella
or.r.raisuus on. Sillä ffllllrvero on rnakkLrrrnassa.

settava siihen yhteisötin. jonka alr.reel-

la rrauor.r.raisLrLrs on". Jooselilla ci olI ut nr uutr.r n'rahclol I i suutta. kLri n I iihteii

viranomaisten rniiiiriinriinii aikana
Beetlehcnriin. "lriin kun oli Daaviclin
hrrorretla.jr sukul" (Lk. l:4).
Verollepanon a-jankohdasta ollaan
oppineiden keskuudessa kiistelty pitkiiiin. Tiedetlilin rrliet. ettli tiillainen
vclo todellir toinrileltiirr, r))r-lttir vlr\tir
v. 6 .j.Kr. Tlistii v. 6 velotlrksesta on
nllet dokurnentteja, kun taas Luukkaan aikanriiiiritys veisi nreidlit vr.rosiirr lt 4 e.Kr'. joirlert vuosicrt vcll)tr.r\tapahtunrasta ci ole nrur"rta talletetta
kui n Luukkaan kertor.r.rLrs.

Kuitenkaan tiillöin ei ole otettu hr.romioon sitii. ettli Ar-rgustuksen miiiiriiiimii vero oli ensirnnriiinen. Jotta vero
voitiin kantaa. tLrli kaikki veronnrakslrjlrt -jl heidiirr ()nllisr-lutenslr ertsirt

luetteloicla kuten Roonran verolaki
rliiiiriisi... Augustr-rksen antaessa kiiskyn verollepanosta v. 8 e.Kr. alkoi

Kyrenius v. 7 e.Kr. toinrittaa veroluet-

telointia, jonka pohjalta vero nryöhemrnin mriiiriteltiin ja kannettiin. Verotus suoritettiin n. l4 vr"roden viilein.
.\trstrr tttultr
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erehtyviit siis itse l4 vuodella.
Liihtiesslilin Beetlehenriin Joosef ei
liihtenyt n.raksarnaan veroa rahu rt'tukanaan. vi.lan tekemiiiin se lkoa
orraisuuclestaan, toclenniiköisesti perinriistriiin rnaa- tai pelto-onraisuuclestr,rsta,

Roonralainen verotuslaki rriiiiruili:
"Serr..iollir ort rttiurottutisuulli.r t()isessit
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Mariallt ei yksinkeltaisesti ollut valinnilnvitrita llihtcriki) Bcctlclrcrrriin vrriko ci.

clen. Joosel'illa .ja

ta.

/,t'ikr)
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n
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"Ja hiin synnytti pojan, esikoiscnsa.
.ja kapaloi hrinet .ja pani hiirtct scinreen" (Lk. 2:7). Ticcllirnnrc. cttii.lccsus syntyi kuningas Hcroclckscn aikana. Nykyiscrt ajanlaskun tnukaau Hcloclcs kLroli4 c.Kr'. (a.janlaskunrnrc pcrLlstuu 5(X)-luvulla cliinccn ntunkin
laskelnriin..jonka rnukaan .lccsLrs olisi
syntyuyt 7-54 vuotta Roor.nan pcrustanrisen .jlilkeen. Hiinen laskclrnissaan
on siis Klistuksen syntynriili itjatcllcn
ainakin 4 vuocletr virhc).

Ikivanhan pcrinriitieclon nrukaan
olisi syntynyt .joulLrkuurt 25.

Jeesus

vlinli kuni ngas Hcroclc'kscn ai kana.
"Ja sillli scuchllla oli painrenia kcclolla vartioimassa ytillli laurnaansa"
(Lk. 2:8). Yleensii lanrpaat civiit cniiii
prii

olleet Lrlkosalla -joulukuussa. Tiinriin
.johdosta on ujateltu Jecsukscn syntymiin tapahtunccn syksyllii, lanrpaiden
vielli ollcssa laitumella. On kuitenkin
todettu. ettai ternppelissli kliytctty.jcn
uhrilampaiden laurrat .ja niiclen pairnerret olivat ulkosalla liipi vLroclen.
UhriIampaiclerr pairneniIle iInroitettiin

siis Golgatan uhrin syntyrriistli. sillii

Miksi Maria ntukuurt?
Jotkr"rt ovat paheksuneet sitai. ettli
Joosef otti pitkiille. rasittavalle ja vaarallisellc nratkalle ruskaur.tit olcvan

Malian. Ajatelkaanrrne kuitenkin hetki tilannetta, jossa Joosef .ja Malia oli-

kr"rvasiharr viaton lanrrrasuhri Jecsuk-

sen viattonruutta -ja kuolenraa nreicllin

edestiinrrre (vrt. Jolrannes Kasta.jan
sana: "Katso Jumalan Karitsa. .joka
pois ottaa nraailnran synnin"). Mi-

vat. Mat'ia oli tullut raskaaksi "ennen
aiko-jaan". Tiillainerr tiesi skanclaalia
.jl hiipclili. lrrkerrraltontia .juortr.jir .ilr
vih.jailevia silmiiyksiii. Uskon. ettii
Joosef ei yksinkertaisesti tahtorrut jlit-

trtri Mariaa yksin synnyttiirnliiin .ia
kantarnaun hripeiiåinsii. Ainakin .jonkun tuli olla Mariarr tLrkena.ja tLlrvuna
synnytyksen hetkellii. Beetlehemissli
juorupuheet olivat varnrasti viihiiiscrnrriit. Kysynryksessii ol i Jooseli lta
y nr nr

iirtlivlii

ne rr

-j

a herras rr

i

es

n.riii ne rr.

sLlorustailn jalo teko.

Toinenkin selitysnralli on nrahclolIinen. Syyrialainen verotuslaki rnälirlisi
niiet naisetkin osallistr-rmililn verotus-

luettelointiin. Roornalaiset viranomaiset eiviit varn.rasti myöntiineet
juutalaiselle naiselle ihnoitusvelvollisr"rudesta vapauturnista raskauden taih-
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kään ei siis estä r-rskomasta vanhaa pe-

rimätietoa Jeesuksen syntyrnän ajankohdasta.

TähIi
Matteuksen evankeliumi kertoo
meille joulun tähdestä ja itärnaan tietäjistä, jotka olivat naihneet tähtitaivaalla oudon ihniön ja tulkitsivat
sen juutalaisten kuninkaan syntymän
rr-rerkiksi (l.lt. 2: I -2).

Tähtitieteilijät ovat laskeneet v. 7
e.Kr'. tapahluneen jupilerin ja salur'nuksen kohtaamisen kalojen tähtikLrviossa. Tämä ilrniö toistui ko. vuonna
peräti kolme kertaa, touko-, syys- ja
joulukuussa. Mikäli Beetlehemin täh-

Suoma Oksanen

ti oli

tämä harvinainen planeettojen
konjuktio, Jeesuksen syntynrän ajankohta olisi siis joulukuussa v. 7 e.Kr.
Jos tietäjät olisivat lähteneet rnatkaan syyskuussa, he olisivat päässeet
perille hyvin joulukuuksi, jolloin tähti
johti heitä Beetlehemiin.
On kuitenkin todettava, että tähti,
joka johdatti tietäjät Beetlehemiin, on
voinut olla joku muukin rneille toistaiseksi tuntematon tähtitaivaan ilmiö. Mitään syytä ei kuitenkaan ole
olla uskornatta ihniön todenperäisyyträ.

Joulun s0r70ma
Joulun sanorla kätkeytyy kuitenkin

enkeleiden pairnenille ilr.naisernaan
viestiin: "Teille on tiinä piiiviinä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa" (Lk. 2: I l).
Jeesuksen syntymåi tähtåisi hlinen

soviltavaan uhrikuolerrraansa lislin
pur.rlla. Synnin ja syyllisyyden taakoittarna ihmiskunta kaipasi ja kaipaa
Vapahtajaa. Jeesus on tämä Vapahtaja, joka pois ottaa rnaailman synnin,
siis sinunkin syntisi. Hän ei odota mitään rnr"rnta niin paljon kuin sitåi, että
hän saa sen tehdä, jur"rri sinulle ja juuri rninulle.

?ieni joulusalu
Tien laidassa pienoinen rnökki
yksinäinen vanhus
jouluaattoaan hiljaa vietti.

-

Poikkesi mökkiin mies, vailno ja kaksi lasta.
He pyörähti vain,
sillä orna joulu oli heille alkarnassa.
Ja kr"rin ohimennen
sanat lausuivat

"Hyvää Joulua",
vaan niin ei tehnytkiiän nLrorirnrnainen.
Hän vanhuksen eteen pysähtyi,

ja katse silrnissil kirkastLri.
Hän lärnpirnärr kätensii ojensi.
kun Hyvää Joulnl toivotti.
Se vanhuksen silmiiän sai kyyneleerr
.läädessäiin jåilleen yksikseen.

Hän ilosta itkija kiitti Jnmalaa,
kun enkelin lähetti lapsen hahmossaan.
Se lohtua tuotti vanhuksen sydiir.neen
ja rauhassa hän vaipui uneen yölliseen.

Aili Uotila

öuoen kukkioa a/ppiruusu
Suven kukkivan alppirnusun näin
se

täytti sieluni yllättäin

kun kerran sun vierelles seisahtuu
siinä varmasti kaikki unhoittuu.
On niin hiljaista ja tuuletonta
näen sieluni silmillä aikaa rnonta.
Virin kerran niinkuin sinäkin
on aika ja hetki valloittavin...
56

Kun päåiskyser.r laulu ihnassa soi
.ja auringon säteillä leikkiä voi
kukat väreissä sun juurellas
taivaalla sini, sun hrmalas
kuin salaltu luonto ihrneineen
se anlaapi voimaa sydämeen...
- Kaunis alppiruusu tunnethan sen
olet saanut nähdä katseen viirneisen.

Taas alppirr.rr.rsun mr.ri stojen ai kaan
katselerr yksin tähtiii taivuarr.

Kun kerran kaiken kauneuden saa
on ihlna tirivas ja kukkivir rnau.
Mr.ristojen sillalta katsoen
voi nähdii sen paremman huomisen.
- Orr onnea taivlsta tavoittaa
rnuistojen alppiluusu onrisluir...
Saster
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fäsä suvella satteen nLvosa liihrin
I karhujahtiin ku niitä kuulenrrnt
näillä Karrkun perämettillä on niihty.
Asseekseni otin hyvin terätyn heinäseipäåin jonka aattelin panna sitte toraukseen ku se karhu hyäkkäii mun
päälleni. Sitte rnr"rlla oli nualipyssy
kans ja teräviiks veistettyjåi puunualia

parikyrnmentä. Aattelin niillåi sitte
viimmestellä sen karhun kr,r se ensin
on juassn ittensii siihen heinåiseipääseen.

Kyllii täytyy sannoo niettä en yh-

- Onks sulle noita lapsia siunaantunu, kyselin uteliaana? - JLrLr kyllä siLrnattu on ja runsaasti sitteki, vastas ukko, äskön juuri soittelin kotio ja tiarustelin akalta mitä kuuluu uutta.

Kyllä

kr-rr"rlur.r,

-

vastas akka, äskön.juur

saimme kommeen pojan se painoki
l4 killoo. - Mitenkåis serrllronen on
mahrollista imehtelin? - Kyllä se on
mahrollista, vastas akka, kr.r se poika
pLrnnittii sun kalapuntaril las !
Måiåi nauron sitte kr,rallakseni, rneinasin puppunni tukehtr.ra ja sanonki

täiin karhua nåihny, en eres verokarhr"ra joka mr-rlle lähettellee alvarituiseen uusia verolappr-rja joitten hinta

vanha sananlasku) päåillli hel- eiku ka-

kaktus" pörhistel lee

pi ikke.jiinsii al varitr-riseen kun niitten Nikolausten tiiytyy mennii talloihin sauhLrpiipun kaLrt-

puKt

Inalan suuren miinnyn oksalla istu

miiis ja huuteli korkeella iiänellii niettä "Minkiis oot menosa ja rnitä hajet'?"
Miiii vastasin, niettä karhr"rja oon

ta. Tilitäli sen minkrilaisek sitii tullee
ku alkal leikkili nuahcltrjaiL rroirr oikein konkreettisesti. Punanutusta tullee mustavaliksen niikönen .ja kr"r se

larinal

rrettästiirnäsii ja toi sun takavärkkis
roikkuu vlihii siihen malliin että tairan
pittaiä sitai pilkkanani ja.ampasen siihen jokr"rsen nualeni. Aijli kLrLrlkaas
karjas niinku karhu ja tuliki sitten iik-

taiytyy

No on siittii ainaski se hyiity ettei
nr,rahoojaa tarvita ennenku sellraava-

jouluna.
Sitte toi joulu-tonttu. Se vasta onki
sitte kuulusa ja niitri on sitte pal.jon
pilkin rnirailrnaa. Meirrirten t()llttt-liu.
Tiiytyy vilil sanrloo niettii ei ne kaikki
.joulutonttuja oo .joita tontuiks nirnitettaiiin. Kyllli ne on niitri kotitonttuja
na

perhekalleuksiini ni en olis tuanu sulle ens jor"rluna yhtaiiin lahjaa.

Sanon sille r.riettåi "E,nno ntonneen

jouluun mittiiiin

saanr"r niettii uhkar-rkoli rrittiiåin tekemiitön ja ku akanki
on aina piiii kippee joulun aikana ni
tyhjiin nyhjiisit".
Aijli istu kannon päåihiin, pani kairen
poskelleen ja oli sitte r.rir.r nyrreen niiköne, hr"rakas syviisti ja tuurr.ras iirreenii - Juu, .juu sarna tauti tiiiilä, akalla
piiii kippeenli juur joka.jor.rluna ja siks
rrriili kiiilliirrki pitkirr rnaita ja ntllntereita konnei kotona mittiiiin ton.l.t.tosia
ses

etupiiaisii.

Tiistii tuliki ntiiileen yks tapaus ku
siviilisli olin piiinesli rrlrislisa .jl rrrcrrin naapuriin kylliiiin. Otin siittii sitte
semnrosen viiren vanhan tytt0sen pol-

velleni .juttelerlista varte. Ei siittii
rnittiiain tullu ku se tyttö suno ensinrnraiitteks niettai. "Sliai haisekki iharr
joLrlLr-pukille".

ehtoopuhretöitLi slra tehni.

sitte sille ukolle niettii - Kyllii miiii
ruskon sun olevan joLrlLr-pLrkki. On

kerronki sulle viihii r.roista joulun
asioista. saat r.neinaten ilrnasta invor-

sulla sernn.roset

maatiota kun oot noin hyviir-rskosen

akal la pliii kippee alvarituiseerr?

joLrlupukkiinki. Naiä
tarinat on kyllii tarkotettLr lapsille,

kyllii tiiyrestii

r.nutta siiii meet

kr-r

näy-

tät olevan nin lapsellinen.

Miiä vlihii ihmettelin. niettii rnistii se
tiilsi ettii mr-rlla on kolrre plikkaa

sen

elikkii lasta, ku se rr.uit lapselliseks
sano.

Sitte se åiijåi kyseli multa näistii Karkun jiirvistä, ku hän on ni innokas kalamiäs ja suvisin vallanki on aikaa ka-

lastella konnei sitä varsinaista virkaa
tartte hoirella.
Sctslcuttcrlctrt /ot
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niettei

ni varsinki takasi kii-

peer.nine on tyliliistii. Kotont sitte
orottaa kaktuksen piikki .ia pesukone.

Kuules ny nr-rlkki, sano se iiijii, jos
olsit arnpunu ja osunu vaikka rnr,rn

r"rskot

viii tehrii yiillii hiljaa

rnr.rkr-rlat herräii

kiii alas siiiltii puusta.

ja

sen

enkelsrnannit ja amerikkalaiset on
ihan paniikisa ku niitte otna 'joulu-

flor/y-

(Karkusl on jrirvili ja vuaria. sannoo

näkönen

No rne tehtii sitte jouluraulra

asian kohralla ja julistettiin sen kestiivän 20 piiiviiii jor"rlukr.run 21. priiviistii
Se Nikolar"rs ei oo sitte yhtliiin suasittLr meiriin porukasa. Vallanki noi

Mikb Rautukullio

ni verokarhrr lnurahtaa.
Mutta sitte yhren korkeen vllaren

Ooksiiii joulLr-pLrkki. kyssyin siltii'? - Joo. joo sernmonerr virka on ollu
nulla jo urontår sattaa vuatta. Juu, rniiii

mua, sårno se iiijänkönsikiis, rry tLrllee
totta ja tarua sekasi, pas ny panuen
muistiis.
Jor,rh.rkaktr"rs tunnetaan ihan hyvin
ku se on ni piikikåis. Siittii tuli ilran
pikkasen sanornista oman eukon eli
joulu-akan kans ku rnåiii rneinasin
niettä se kuvvais parraiten hiintii. Akka oli sitii mielipualta nienåi jouluriihtee hlin tnialLrLrrnrni nrrristuttuis.

lukijen.

sitte aina nollsee kerta kerralta. Vaikken rnunta tekis kr-r korjaisin pirttiäni,

-

ja kauvan eläny. - Äh sitte keskeytii

ki

-

ja valehrellaNiinku senki. ettii

pr-rhheet

ossaat ni niitisti.

Koskas niitii mr,rkuloita sitten

or.r

viirkiitty, tiarustelin?

Ukko rnurahteli. katto mua altakulmiensa.ja sano - Meiriin akka on
hyvii nr.rkkuun ja on sikkeeurrinen.

Sitten se r"rkko katteli rnua noin altakulmiensa sillai ovelasti ja varrnaanki
aatteli niettä. mahtaakohan toi karkkulainen peri'imettiin rniäs uskoo mitä

Miiii prrirlrrstclirr itteeni .jl slrron.
niettii "kyllai siiii oot kuule ollLr varrnaanki joulutontun kans tekernisisli".
Eihiin iInran.joulukuusta kai oo jouluaka'? Sen.joulLrkuusen tiinroilta vasta rronta tarinaa lirytyiski. Lukertrattorlrat on ne kerrat kr-r kuLrsenhaki.jat
on elehtyny ontrn -ja toiserr orrristlrnan rrettiin si-jaintipaikasta. E,rreys
varmaanki tapahtunu ntettlin ra.jan
kohralla. eihiin sitai kai kukkaa ehron
tahron oo toisen mettiiiin r.nenny taikka rajjaa siirtäny'l
Vaikka kyllii niullekki on kans krjor.r

ar"rttaa

pelösti kiiyny, jatko r-rkko jr-rttuansa,
ku rnun toi vakituinen assr.rinpaikkani
Korvatuntnri siirrettiinki ilmarr lup-

Kerros ny
mulle noista jor"rlr"rn sympooleista ku
oot kumminki paremmin alan miiihiä

paani naapurin pualelle tiisii jokr-rnen
vuasikymrnen sitten. Mehän ryhryimme heti töihin ja kaivoirnrne tunnelin

håin

on sanonu?

vähiisen

ja

-

Mä:i piiåitin

sanon, niettii

-
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tänne Snarnen pualelle niettei kukkaan huamannu mittään. Jokusena

Tirno Suvolo

lulahjat pikkaserr vähernmiille. Täm-

%urkun kauniil

vuatena ku oli sitä rähiniiii jäi noi joLrmönen hornrna oli tehtlivii. t-neinaan ei
hän siittä olisi mittiiåin tullu sen naapurin "pakkasherran" kanssa kLr sillli
on ihan erilainen aikatauluki. Taitaa
olla vähä laiskan vikkatr ku lähtee

rakennuksel

liikkeelle vasta sitte kr.r joulr"r on jo
ohitte ja riisipur"rrot ja väskyniisopat
syäty.

Nin siittä Korvatunturista viälii sert
verran, ettei se nrikkiiän kalju piiiilaki
oo, vaikka ninri pikkasen serr-lmoseen
viittaaki. Sinne vuaren sissään on kaiverrettu serlmonen joLrlu-pLrkin paja.
Toi nimiki on pikkasen harhateille
johtava. Emmää nikkäärr pr.rkki oo,

kylläki koska mLlr.l ltLtitl'Lltllenaikasilr siis yli pitrisitttail vuatisitt.
vanha

ei taira olla nrontaaka ennäii jiiljellli.
Oon tairtttu lnuuterl sevota vtrasista ja
vuasisaroista ku rnr"ristan ku Luthelin
Martin kans laulettii yhresli jor-rlulauIuja.

Mutta siittai pLrkin pa.iasta jiii jLrttu
kesken. Siä kiiy tnelkonen nrelske ja
neteli kr"r totrtr-rt tekkee hontr.nia koko
vuerren. Sitte tiiytyy vililii viilillä kiiyrii
yrnpäri rnaita ja n.rantr-rja kattonrasa

onko lapset kilttejii ja tliytyy hakkee

viä niitten kirjeekki

lr.rkitr"rista paikoista ilman avvaitlia. Se onki sent-

lronen sallaisur-rs niettli srtii en ikänii
paljasta. Kyllii ne kaikki kivien alle ja
rnr"rr"rallekki salaseen paikkaan laitetr"rt

kirjeet hajetaan ja Iuetaan.
Tosa joulr-rn alla pittiiä piiintri kiirut-

tarttis olla monesa paikasa yhtiiaikaa. Mutta n'riiii oolt laittanu ctLrlaiset asialle, itte kiiyn vain palraisa paita

kr"r

Karkkr"r, Rautirveden ja Riippilänjiirven kr-rlttuurimaisema, on ttlltnettll
kauniista luonnostaan järvirreen ja
jyrkkine maastoitreen.

Meurrlannia rnicllyttiirtect .ia uudet
suunnitelnat teki lakcttuusntestari
Heikki Tiitola. Nirnen Solja antoi

Satakr,rnnatr vanhit.ntrtassa asLltLlspaikassa on perir.rteistä talonpoikaista
rakennuskantaa sekii kauniita hr"rviloi-

Rakennus on tyyliltiiain .iugenclia.
So{an hilret tr"rotiin Kajaanista.ia talon urakoitsi lakentrustnestali Kalimaa. Soriar.r pihapiiriin ttvat kuulttneet talousrakelrnus. talli, vatrnuliiteri, aitta, halkoliiteli, uinrahuone. le ik-

ja

ta

kaftanoita

jäljellii

halvinaisen

paljon.

Meurr.nannin vai n.ro Aina.

kitr-rpa.

Fulkila:
Hovioikeudenneuvos C.F. Munck
rakennufti v. 1895 Mäkipi'iänkyllilin
Riippiliinjlirven raunalle FLrlkila-ni-

nrisert lttrvilurt. Uttst'ettessltttssisett
kaksitolr.ri sen rakennuksen sur-rr-rnitteI

i

piirilliiikäri Otto Stenbåick. Fulkilassa
ovat aslrneet nrrr. kansakottltttarkastala O. Hyntriner.r. Katara. kihlakunnantuornari Hiillfors, asianajaia Soivio, tohtoli Busdorl', Nordgren .ya Hu.iu.

Sorja:

Tirlvisodan aikana Sor-ialla tointi
evakkojen tilapiiisasLrnto. Vttontrlt
1940 Sorja rnyytiin Lotta-Sviircl-.iiirjest0lle viestikoulutLrskeskr-rkscksi .ia

v.

1944 Snor.netr traisten hLroltoslili-

tröllc. v. l9-54 Titnrpeleen katrpurtki
osti Sorjan kesiisiirtolaksi.

Rumeli:
Rr.rmeI i n hr"rvi I a sij ai tsi Ri i ppi I iin.l iir-

vcn rannallu Linnais-hrtvilaa vastapriiitii. Jr-rgend-tyylisen suunnittcli
alkkitchti Lanrbert Pettersson. Runtc-

li oli halvinainen pystylrirsincn

lalo.

Piiriliiåikäri Otto Mer.rlr.t'titntr raken-

Alkuaan talo oli nratala. yksikcrroksi-

nutti 1907 Sorja-nimisen hnvilan. Ertsirlmliiset suunnitelmat teki arkkitehti Lantbeft Petterssolr lllr"rtta ne eiviit

nen rakennus. RunteIissa ovat itstlltect

Viipulin lriiininsihteeli Carl Lagcrnrarck. kihlakr"rnnantuontari Ivar Ky-

koisa.

Sililii nrisli on lapsia, sinr.re ntiiii aina
irteni tlillaiain. Lasten laulr-rt ja kirkkaat
silrniit on sittc mr"rlle ittelleni niitii parraita .jouIulah.ioja. KylIli urutt titskLtstani aina löytyy jottain hyvviili i.lnnettavaks ja sillon ilo on lnolenttnin puolinen. Etulaiset kiiy settttttosislt pltikoisa joissa virtaa aineet.ia ollaan Ilukir i loisisa -jotrluturtrtel rrrisl.
Tiisli oli ny sitte tiatoo jor"rlu-pukistå1, siuro iiijåi ja alko kattella karnppeitansa kokkoor.r. Ku joulr"r alkaa Iiihestyii ni sitte miiii valjastan sen poron
pulkan etteen ja liihren ajeleen eteliiiirt
päin. Ensteks taiytyy tilitysti hoirella
llihiseutu. Jos tullee kiirtr lri pilllctl p()rolle ja ittelleni "seittentiin perrikul-
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Sorja

ancler -ja lopuksi apteekkali Nyman-

1918. sitten se oli -5 v. vuokrattunu.la
v:sta l9r4 vakituinen kesripaikkanrr.re I l. 6. 52 saakka. jolloin se paloi".
Piirriin harrastuksenani Karkun ra-

lli

keunuksista pohjapiirroksia .ja priiij ulkisivLrja. Tiihiin mennessri olen piirtii-

Lrihclekivi sekli korkeinrn'ran hallintooikeuclen presiclentti Rcino Kr.ruskoski. Runrcli tr.rhor.rtr-ri tr.rlipalossa keslill9-52.

Rurrrelirr huvila ertnen vuosicrt 38 39 korjauksia. todennliköisesti jo
20-luvulla. Tlitini on kirjoittanut kuvirn viereen "Se ostettiin syksyllii
1917. olirnrle siellli ensi kerran kesiin
.\ttslct tttttlrt

t
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nyt Fr"rlkilan ja Sorjan lisiiksi Runeli. Mainierni- ja Koivikkohuvilat. Passin talor.r ja lisiiksi aloittanut Linnaisja Piiiviirrierni-hr"rvilat. Tuon'tisto-,

Metsiim0kki- .ja Haapala -nirnisct talot. Lisriticclorr saanriscksi Karkun taloista halLraisin lairrata vanho.ja postikortte.ja ja valokuvia. Erityiscsti nrinua kiinnostavat -jo hiivirrneet Kosken

kartano. Toi.lalan kurtuno. Mayrtiohuvila .ja Pirunvuor-en niik(jtorni. Minuun voit ottaa yhteyttli puhelinritsc
0-50 ,51
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1938.

TTlyrvliän

Ruoksartron kylässä oli
I inenneinii vuosisatoinä nelji taI lou, Kolari, Jarkko. Jakkinen ja
Puuki. Puukin talo oli kuitenkin lopullisesti hävinnyt tr"rlipalon takia heinäkuulla vuonna 1866. lsiintä Eerlanti

oli myynyt talon veljellensii Anttoni
Kolarille ja rrnuttanut perheineen
Kolarin torppaan Saunanoialle. Kolr.nea taloa asuttiin ja vil-

jeltiin

oltava.
Sitten tuli niin sanotut "köyhåit vuo-

voinraper'äisesti

silloin viirr-re vuosisadtur
loppuptrolella. Kolarirr
isiintii Anttoni oli kotoa
kotoisin ja ernäntii Eevir
Loviisa. ornaa sukua AakLrla, oli talon tytär Ko-

sen talon poika Alastaron pitaijiin

nikä oli sotilasvilkatalo eli

krunun puustelli, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Ei ole varnasti tiedossa, mistä oli syntyisin Jakkisen isiintii

Antti. lur"rltavasti Metsåi-Hailan torpasta. Siellii Metsli-Hailassa olivat
Antti ja Johanna yhteisen elänränsåi
aloittaneet. Torppa oli silloin ollut kovin pieni ja kaikinpuolin hr"rono. Pel-

toa oli våihlin ja rakennukset hr.ronoja
ja vanhda. Mikåili vanhojen ukkojen
rnr"ristitiedot paikkansa pitävät, niin
Metsai-Hailan torpan oli 1700-lr"rvr"rn

alkupuolella perustanut jokr-r r-rlko-

nimi oli Hailand.

Hänerr tiedettiirr olleerr syntyisin
Skotlannista. Papit olivat kovin aikaisessa vaiheessa suonrenlaneel ninren

Hailaksi. Ei ole varrnaa tietoa. minkii
takia tärnä Hailand oli Suorneen tolp-

pariksi tr"rllut. Luullaan hänen olleen

joko arnmattinsa menettiinyt

hansakau:ppias taikka anneijasta pois jälinyt

palkkasotilas. Ruotsin suuruuden aikana liinsier.rrooppalaisia palkkasotilaitu oli Ruolsin arnrei.jassa suuri
joukko.
Antti ja Johanna olivat aloittaneet
Metsä-Hailassa oikeir.r sllLlret perusparannustyöt. Kaksi sarkaa valr.t'ristui
aina yhtaikaa. lsainniin kuokka heilui
vinhaan tahtiin ja linnalla olevalla saralla eniinniin kr-rokka yhtii vinhasti.
Tehtiin myöskin uusia lakennuksia.
Heillii oli yksi hyvä ystlivai, Antti Vil-

det". Keviiällä vuonna 1866 lLrni hiivisi rnaasta vasta kesäkuun alkupåiivinä. Sitten alkoi sataa kylmiili vettii lähelle joka päivä koko kesäkuun ajan.
Kevätkylvöt jäivät tekemiittä. Jos jokr.r sirrne kr"rran jor"rkkoon kiivi hir"rkan
jyviåi sekoittelelrlassa ja jos sieltä vlihän korsia nousi, niin ne syksyllii halla vei. Halla vei myös edellisenä syksynii kylvetyn rukiin. Seuraava vuosi
oli jotenkin sarnanlainen, ei rninkiiiinlaista satoa pellosta saatu. Kolrnantena köyhiinii vuonna, vllonna 1868 olisi jo hiukan viljaa saatu, rlutta anihar-

valla oli enää siemenviljaa. Sinii
vuonna ja jo edellisenaikin vllonna

kr,r l ki vat kerj iil iii sl aLurat pitki n tei tli j a
Tyrviiän uuden kirkon eteen Vammaskosken rannalle sllllreen jor.rkkohautaar.r haudattiin pitkåisti kolmattasataa
"niilkäkr.rr-rmeeseen" kuollutta. Sen
rriilkäkuumeen luullaan olleen lavan-

tautia.

Mutta Metsä-Hailan torpassa ei ollLrt hätäai, oli jo riittävästi varastossa
riihikuivazr ruista. Tämän jåilkeen tuli
taas hyviiikin vuosia. Vr.ronna 1869
saatiin kaikki kylvöt tehtyä ja vilja
kasvoi hyvin. Silloin Ränken Aijäkin
taas saapui Metsä-Hailaan ja antoi hyviä neuvoja. MLrtta tåillii kerralla olivatkin Antti ja Johanna ylliittyneitai ja
masentuneita hiinen neuvoistaan, kun

hiin seliitteli, ettai nyt oli r.naailr.nar.r tilanne se, ettii oli kaikki jiitettiivii siihen paikkaan ja lähdettävåi pois, irtairniston vain sai ottaa rrukaan. Oli yritettiivii ostaa itsellensii onra talo. Hiin
seliitteli edelleen: "Knn te saatte tai-

lästä. Hänet tr"rnnettiin kr"ritenkin val-

n.riin torpan oikein hyviiiin kurrtoon,
niin sitten ei isäntä enäii ur"rsikaan tor-

lan ninrellä Ränken Äi1e. ni ole tiedossa, rnistii Metsii-Hailan viien ja
Ränken Äijän vlilinen ystävyys johtui, oliko.lostain kar.rtta sr-rkulaissuhde
taikka olisiko Johanna tai Antti aikaiserlrnin kuulunut Ränken tal.on palvelusviikeen. Tämii Riinken Ai.jii oli

pan vr"rokraki{oja. Tänne tulee niiitii
peltoja viljelerr-räiin isännän oma lapsi
ja te saatte lähteä maantielle tyhjin
käsin vanhoina ja työkyvyttöminai,
joudutte ehkä hr"rr"rtolaisiksi." Ränken
Aijä ta{oili hallr"rssansa olevaa Kontin taloa Kiikasta ja sanoi, ettii kyllä te

ho Impola, isåintiimies Vinkkilän ky-
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olivat taloilta loppuneet. Ennemmin
oli viety viljaa kar"rpLrnkeihin nryytiiviiksi, nrutta se oli vallan loppr"rnr"rt katovnosien takia. Kaupunkeihin oli
myyty rnyös paloviinaa, nrutta talojen
etuoikeutena ollut vii-

%opealuoli

Tarnr.niaisten kyliistii. Jakkisen erriintä Johanna oli syntyisin Lar"rkulan

lnaalainen, jonka

saatte luottoa. kun olette niin kovin
hyviii työtli tekernåiiin.
Silloin myytiin paljon talo.ja pakkohuutokaupalla, kun kaikki rahantulot

Lauri .larkkt

kerniieltä. Jalkkon erniirrtii Erttrtta oli koloa kotoisin ja isiintii Kaarle oli Rekola-nimi-

Laarulta,

kovin edistynyt ja varakas rnaanviljelijä. Hän saapui yleensä kerran kesässä Metsä-Hailaan ja silloin olikin juhlapäivä. Katseltiin pellot ja rakennukset ia Ränken Aijä antoi hyviä neuvoja. rniten peltoa parhaiten sai laivatlua
ja minklilaisia uusien rakennusten oli

rrankeittokin oli lopprrnut. Se oli vuonna l8(r(r
siirretty kaupunkeihin
tehtuittcn oikcuclcksi.
Siitii huolimatta vaikka
taloilla ei nrinkiiiinlaisia

rlhantulo.ja ollut. nteni
valtionverot kuitenkin

talon

r.r.rukaan. Kr-rn

oli

nranttaalilnvr.rn

kolmen vuoden verot

kokonaan rnaksart.tatta. kuulutetpakkohur-rtokauppa. Jos .joku kykeni rlaksamaan riistiin.jiiiineet verot,

tiin

niin sillii rahalla jo yleensii talotr sai.
Antti ja Johanna olivat pari kolrne

viikkoa harkinneet sitii talonkauppaasiaa ja siihen lopputulokseen he oliv.at piiiityneet, ettii kyllii kai Riinken
Aijii sittenkin oikeassa oli, kun hiin
sanoi, ettii kauppaa on tehtiivii silloin
kun or.r kar-rpan aika. ettii takljen hinnat nousee, kun tr.rlee periikkiiin ntuutama hyvai vuosi. Antti ja Johanna
liihtiviitkin sitten Metsii-Hailasta lopullisesti ja ostivat scn Kontin takrn.
Mutta se ei alkuunkaan ollut heille
mieleiner.r, eiviit he siellii viihtyneet.
Kontti rnyytiinkin piakkoin pois.ja ostettiin Ruoksamon Jakkinen. Jakkisella ei tarvinnut alkaa kohta tekenriiiin
uusia rakennuksia. ne olivat kohtalaisen hyviissii kunnossit. E,ikii tarvinnut
raivata uutta peltoa, sitii oli riittiivaisti
raivaar.nattakin. Mutta yksi asia oli
heikosti. pelto.jen kasvuvoinra. Siihen
asiaan isiintii Antti ottikin kiinni oikein lLrjalla kiidellä. Kaikki talvipiii-

viit hiin seisoi hakotukin vieressii.
Niin ahne hiin oli sille työllensai. ettii
ehtoolla, kun pimeii tr-rli, hiin vasta
kerkisi enenrrriin syörriiiin. Kun hiin
sitai työtai mLlLltiimiur vuoden.latkoi. ci
koton'retsiisalal Ia eniiil kur.r r.ror.t kuu sta
ollut. Kaikki kr-rusien havut oli kLrlke-

nLlt nårvetiur liivitse. Hakosontaa kyn-

nettiin kesantomaahan .ja syyskynt(ijen alle. Vilja kasvoi aina hyvin. oli
poutavuosi taikka saclevuosi. kyllii
Jakkisen isiinniin kylvö onnistui.
Tarr.nokas oli myöskin entintli Johanna. Navetassa oli nronta suulta

lehmliåi ja ne lypsiviit hyvin. Saunan
påilissii air.ra sar.narssrl paikassa oli lanKesäkr.rr.rn puoliviilin aikaan alettiin tarkkailernaan siiiitilaa:

tuntaimimaa.

kun niiytti siltål, ettai alkaa sadeaika,
taikka on edes r.nuutanran piiiviin tai.\t tslt t tttt tlt

tt
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hukset olivat samaa mieltä: Todennäköisesti kylässä oli tarpahtunr"rt lapsenmurha ja vainajan haamn näyttäytyi ja
merkkejä antoi siihen saakka, kun
ruumis saatetaan sinnattuun rnultaan.
Kokouksen jälkeen oli tarkat ja laajat

etsinnät, tarkastettiin kaikkien kolmen talon tonttimaut. etlei vaan nrihinkään ollut hautaa kaivettu. Jarkkon
pajassa oli tehty pitkien riukujen piiähän rautaiset koukut, niillä vedettiin
semmoisien rakennusten alr-rstat, rnihin ei mahtunut menemäiin tarkastr.rsta pitaimään. Kolarin nykyisen asuinrakennuksen paikalla oli luhtirakennus; sen alta kun vedettiin pitkillä riuvuilla, niin sieltä se etsitty paha tuli.
Se oli kyynärän mittainen ventekiiiirö
kovasti nuoralla yrnpäri köytettynli.

Kaikki olivat varmo.ja, rnitli

se sisåilsi.

Sinen kysyttiin, että kr"rkas sen aukaisee. Ville Toivanen oli kovin sr.rr.rri
mies, hän ei pelännyt mitään, ei ainakaan Pirua eikä vainajien haamr"rja, eikä hän niihin ollenkaan uskonutkaan.
Ville meni käärön viereen polvillensa
ja alkoi ar.rkaista nuoria, ensinrmiiiseksi siittä selvisi rniehen takki, jiil-

leen pal.jon nuoraa, sitten rniehen
jälkeen villapaita ja kaikkein viimeksi kuusinen halko. Ville
holrsr"rt, sen

nousi sitten seisomaan halko kiidessli

Eero Miikisen patirtoitLt kipsitNit
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vas pilvessä, istutettiin lantun taimet.
Se olikin mahdottoman suuri työ, kun
taimia istutettiin yksi tai kaksi pitkää
sarkaa. Emäntä itse piti lanttumaan

nät Jakkisen emäntää noituudesta

kunnossa, usein hän siellai konttasi
nahkaiset suojat polvissa. Lantr"rt syötettiin lehmille ja rnaitoa tuli paljon.
Aina kahden viikon väliajoin isåintåi
taikka renki lähti hevosella Tampereelle ja kuormassa oli paljon voita.
Se asia ei sitten milläåin sopinut naapurien emäntien päähåin. Pimeinä iltoina kahvikesteillänsä he kuiskailivatkin ihrneellisiä asioita. Sanottiin.
että Jakkisen emännällä on kuolleensormi, sillä se voi tehdään, ei sitä
luonnollisilla keinoilla hullumaisen
paljon tehdä. Silloin oli vielä muutamilla vanhoilla ihmisillä keskiajalta
peräisin olevaa taikauskoa. Tiedettiin,
mitenkä voita helposti paljon sai. Kirnutessa vaan pyöriteltiin kuolleensor-

asia kuitenkin tapahtui. Oli elokuun
kuutamo ja myöhäinen ilta, kun Kajavan Hilma oli menossa Kolarilta kotiinsa päin, niin hän näki, että Rr.roksamon ahteella hänen lähellänsä
pomppi joku pieni valkoinen olento.
Hilma juoksi kotio niin lujaa kuin
vanha nerinen vaan juosta voi. Hän oli
kovin pLrhelias ihminen ja hän kertoi

mea kirnun suulla

ja luettiin määrätyt

loitsut, niin kirnu tuli täyteen voita.
Toimenpiteen onnistuminen edellytti
tietysti, että oli oltava luja liitto Pirun

johon henkiolentoon olikin
helppo saada yhteys. Ilkeyttänsä ja
kanssa,

vallan aiheettomasti naapurien emänSctstct

malart ./ottlu
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syyttivät, ei hänellä mitään sen kaltaisia harrastuksia ollut.

Mutta yksi kovin håimåiräperäinen

kaikille, että hän oli kr"rmmituksen

nähnyt. Se oli lumivalkoinen ja aikuista ihmistä puolta lyhyempi. Hilman puheille naurettiin, vähän säälin-

tunteella ajateltiin, että kun ei vaan
olisi Hilmaa rlrvennut päästä heittään,
eihän kummitusta missään ole. Mutta

asia saikin sitten vakavan käänteen.

kun kummituksen nähneitä olikin jo
monta. Kummitusasia oli koko kylälle häpeellinen. Sitten pidettiinkin suuri kylänkokous, siihen osallistui kaikki kylän vanhempi väkija muutamia
kylän ulkopuoleltakin. Siinä kokouksessa tietonsa puhui Tanhuansivun
Hermanni ja muutamat toisetkin van-

ja nauroi kovasti, sitten hän heitti halon maahan miesten eteen ju sanoi:
"Siinä on perskeles se teitin kurnmituksenne". Siihen loppui se suuri tar'kastr.rs. Hyvin tiedettiin, rnikli se vaAtekäärö oli, kr.rn Kolarilla oli poliisivankila ja islintä oli vankivöörliri.
Kovin monen Turkuun vietävän miehen päåille oli Kolarin pirtissii krLrr.rnunpuku puettu. JokLr oli salaa kiiynyt
lykkäåimässä omat vaatteensa rakennuksen alle siinä mielessii. ettii kotiin
palalessl hiin ne sieltli sitten

saa.

Niitli vankeja tr"rotiin pitkin låihiympiiristöstä, joskus pohjois-Satakunnasta serakka. Ne vietiin tavallisesti
Lauttakylään, toisinansa kyllåi TLrrkuun saakka. Monet vangit olivat
isännälle tuttavia, kun olivat .jo
Llseamman kerran kiiyneet IsossaHeikkilässä. Aina väliin tr.rli or-rtokin
mies. Jos ei mies itseiinsä esitellyt.
niin isäntä, joka oli vähän huonopuheinen, kysyi "Oosos siniiin sieltai Parannosta?" Ei ole tiedossa. minkä takia isäntä niin kysyi, oliko Parkanossa tapahtunr"rt siihen aikaan paljon pahaa, luultavasti ei. Ehkä Parkanon jätkillä oli vaan senkaltainen elåirnåintyyli. kuten vanhassa Muurari-nimisessä
laulussa kerrotaan. että talvella kaikki
toiset ammattimiehet näkivät nälkää
ja kärsivät kurjuutta, mutta linnassa
loikoi hamppari.

Oli kulunut muutamia päiviä

suu-
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öalakunnan
kansansoulu
17.-19 7 199ö
Taas soutaa Satakunnan kartsa
ovat hetken poissa auraltansa.
Kauus. rninne katsc kantaa

qäi|x**

rratkaan kohti Porin l'antaa.
Vlrrrrrrralusta rttatku alkoi
kuningasviiylii pellot halkoi.
Kilkkoveneissli rniehet. rlrisel
asut yllii rnelko samanlaiset.
On verreitii paljon, on koskia nronta
valjaisiin laitettu verratorltil
.jauhamaan siihköii kuluttq ille.
emme soutajat laita cstettii sille.
Voinalaitoksi I la talkoorriehiai ri ittriii
heitai kaikkiil tahdomrre
yhdessä kiittäai.
Sateen ripaus ei natkalla haittaa,
jokr-r sadeviittaa yllensri laittaa.
Keikylin kyliiser-rran reipas viiki

ruokahuollosta vaivaa niiki

jo neljältä nousivat sopan keittoon,
tokko aikaa jäi edes Iruulenheittoon.
Oli rnaukasta soppa, hyvli on.jatkaa
Eerc Mtikisett kiriusirmtetallistct t'altni,sturttu Pv'kkipiiiviinii 1994.
resta tarkastuksesta, kun Jarkkon pirtissä etuseinällä olevalla pitkällä penkillä istui muutamia nuoria rniehiä.

mutta tieto siittä vaikutti vallan saman
kuin tekeminenkin. E,i kummitr"rsta
sen jälkeen enää koskaan nähty. Kr.rn

rnyöskin Jakkisen renki.

oli kulunut toista vuoltu. niin usiat

Muurin vierellä lyhyemrnällä penkillä
vastapäätä istui nuoria poikasia. Oli
ehtoopuhde ja rniehet keskustelivat

selvisivät. Jakkisen pienenkokoinen
piika ei jaksanut pitää salaisur"rksia takanansa, hän oli joillekin ystävillensä
kertonut, että hän se kummitus oli.
Hän siellä ahteella oli kyykkysillänsii
pomppinut, emännän palkkaamana ja
pakottamana. Emännän vihkihLrntu
oli ollut hänen päällänsä. Kovin ymmärrettiin. minkä takia Jakkisen
emäntä oli semmoiseen kummitustouhuun ryhtynyt: sen teelti naapuri-

Siinä

oli

ajankohtaisista asioista. Joku puhui,
ettei vaan saatu selville. mikä kummitus oikein on. Isäntä Kaarle Jarkko tuli sillä hetkellä muurin toiselta puolelta keittiöstä pirttiin ja kuuli, mitä miehet puhuivat. Hän seisoi keskellä pirtin lattiaa ja sanoi, että kyllä pian selviää. Miehet ihmettelivät ja kysyivät,
että mitenkä selvitätte? Isäntä sanoi
vaan, että hän valaa hopealuodin. Silloin oli vanhoilla ihmisillä vielä muistissa vanhaa kansantietoa. Tiedettiin.
että taistelua johtava upseerikin voi-

tiin taikakeinoilla niin manata ja suojella, etteivät vihollisen ampumat luodit voineet häntä vahingoittaa. Siihen
asiaan oli kuitenkin poikkeus, mikä
taikakeinot kumosi - jos vihollinen
ampui hopealuodin.

ei ole tiedossa, valoiko isäntä hopealuodin ja kyttäsikö hän kuutamoiltoina pyssynsä kanssa kummitusta,
62

kateus. Jakkisen Johannalla ja Antilla
ei koskaan ollut lasta. Oli mahdottoman raskas asia, kun talon väki oli ai-

na vaan kaikenlaisia vajaakykyisiä

tätä heiniikr.rista soutelunratkaa.
Karhinieni, Tintti ja Kiettareen silta.
kun Risteelle saavuir.r.rr.ne oli .jo ilta.
Saunan jälkeen jalalla koleasti
loiset jaksoivat iharr aunlr.lr.llr ilsti.

rritii palhairt
venoset vesille.jo hyvin varlrain.

Lauantaiaanrr"rna säii

Kynsikangas, Kolsi ja

Tulkkilan keitot
näläntunteelle taas antoivat heitot.
Kuurolan kylai, sieltii Ha{avaltaan,
joku taisi nraistaa r.nakua nraltaan.
Vielä ennen Poria koskea kaksi
Arantila mainitaan hurjernmaksi.
Jo häiimöttliii Porin kirkkoranta.
ja jokaisella on vakaa karrta,
emme matkan vaivoia kauan muista
kuin tåihtenä loistaa souteluista
se

perille pääsyn onnen hetki.

Ensi kesänä tehdään uusi retki.

huutolaisia ja naapureissa oli pian
naimaikään tulevia tyttäriä, joiden
naimaonnea emäntä tahtoi vahingoit-

Oli selvä asia, ettei kukaan kunnollinen nuori isäntä lähtisi hakemaan
taa.

itsellensä emäntää semmoisesta talosta, missä kummitus näyttäytyi. Niiden
näyttäytymisten tiedettiin olevan seu-
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rausta kovin pahasta jumalattomasta
elämästä ja kammottavista rikoksista.
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%lita ne leional eli lionil oikein ooal?
Usei n kr.rulcc kaclr-rnrniehen arvelu.ja

Lions-.liir-jestöstri. cttai onko se .jokin
salaseura tai mur.r hyviiveli-yhclistys.

Lionisrttihan orr siinii tointinnassa
mLrkanaolijoille:
tLrs.

- tyi)n

-

vapaa-ujan halras- yhteinen .ja

vastapainoa.

iloirtcrt lrsia. Liorrs-lrlirrrintlr tlrr siis
vapaaehtoista. nruttu silti nreiltii eclel-

vuotiaillc nuorille.

tr,ri

83 klubia. .loista 74 pcrinteisiri nriesklubeja. 8 nais-.la yksi yhtcisklubi -ja

Tlinriin piiiviin LrLrsinrpia kohtcitarnnre on ynrpiiristi)n suo-jclutyii.jota Epiilisslirrnre olr.jaa sen Yrnpiirist(in-

ncl-jii Leo-klubia.

sLro.jcIu1oitnikunta. HuurnevrIistLrsty(i

Lions-.jiiscnyyteen tullaan kutsun
perusteella. kohclistLren hyviinrai-

on ehkii tiinriin a.jan tiirkcin. onhun ko1inrainen teenranrnrekin "HuLrnrcc(orr

Tiinii piiivlinri toirlii Pirkannraalla

ncisiin ja palveluhenkisiin miehiin

.ja

lytetiiiin. cttli tliytiirrnre velvoitteenrrne klubia. klLrbin-jiiscnili sekii .jlirjes-

naisiitt kaikista ikii- ja anrn'rattiryhnristii. Tiirkcin edellytys jlisenelle on

t(ilinrnre kohtaan.

halLr aLrttaa.ja palvclla. vapaaehtoises-

Jiirjest(imrne Lions ClLrbs International'n perusajatus lausLrttiin Chicagossu 1 . I .l9l 7. nr-rorella chicagolaisella vakuutusnriehellii Melvin
Jonesill'a oli unelnra v<limakkaasta

ti -ja omalla ujallaan. LionsklLrbi tarjoaa vastikkeeksi nrahclollisuuden tava-

yhteisöstii palvelemaan ihnriskr-rntaa.
Perustava kokous piclettiin La Salle hotellissa Chicagossa -ja se rekisteriii-

tiin nry0henrrnin IlIinois'n osavaltiossa. Kansainvliliseksi .jrir'f estö

tuli I920

.jolloin perustettiin Kanadan ensintnriiinen Lions-klubi. SeLrraavina olivat r.ttukana Kiina. Meksiko.ja Kuuba.
Eurooppaan se tuli Ruotsin Tukholrrrarr kautta 24.3. 19413. Suomeen lionisnrin toi kanaclansuontalainen Alne
Ritari ja errsimmliinen klLrbi pcrLlstettiin Helsin-qissii 14. 8. l950.Lions
Clubs Internationalista on lullut nraailman suurin vapaaehtoinen palvelu.jrir-jcstö. jiiseniii n. 1.5 mil.joonaa-ja sc
toimii 186 rnaassa tai itsehallintoalLreella. Suorressil on tiillii hetkellii yli
900 Lions-klubia. joissa jiiseniii liihes
29.000. lisaksi -5-5 Leo-klubiu 14-29.\trst rr tt t rr ltr r t .lr

tr t I t

r I ()9ti

ta erilaisia ilrnrisiii. olla rnukana paikallisissa-. kansallisissa- .ja kansainviilisissli tapahtunrissa. Toiminnan
crityispiilteenli on tehttivien vtrosikicrto niin klubeissa kLrin piiri-.ia valtakLrnnallisella sekii kansainviiliselllikin tasolla niiin heicliin -jiirjcstökoke-

kehittyy n'ronipr"rolisesti.
Liorrs-.iiirjcstirn toinrirrtit pcruslut-r

r.t.tuksensa

vapaaehtoiseen tyirhön. Kaikki lions-

toinrinta tapal.rtuu "Me palvelenrrrc"

Itcrtgessii. Ja se slrr.rrrlautrru ntrolisrlorr-

. vatrhusviiestiiiin.

hi n avr.rstr.rskolrtcisi

i

n.

Iruonrincn". scn tavoitteena on auttitit
.ja tLrkea nLtoria saavuttalnaan seIIaisct
elrinriin okrsulrtcct. .joiclcn avulla hc

pysyviit irti hLrunreisla -ja hcicllin tulcvaisr-ruclestaarr n'ruoclostuisi onncllinen. tcrvc .ja tuloksellinen. Tlinii piiivllnli on huunrciclcn kiiytt(i toclclla r,ukava ongelnra .jota viclli vaikcuttaa
niiclcn lrelppo saatavuus. On tiirkcii
tukea nLroria ja heicllin perheitiiiin.

nuoret ovat toclclla saatavu yrnnriirtiinrlllln huunreiclcn vaarallisuus sckii
niiclen tulrouva vaikutLrs hcicliin tulcvaisuuteertsn. Nliinli pliivinri aloittavat
lei-jonat eri paikkakunnilla koko Polr.jolassa suuren pilnnistLrkse nsa nirricltliiin "Pohjolan Punairlen SLrIka". siinii
.joutuvat yksitt:iiset kl ubi tki n .irinnittii-

sotiernnre vetemil-

nriiiin voinnvaransa llihes lililinrnril-

neihin -ja rruihin avun tarpeessa oleviin. Varoja hankitaan nritii crilaisirr
kcinoin kirpputoreista kirkkokonsertteihin. Lisiiksi on kriytiinnön palvelutyi)tii erilaisten talkoiden .ja palveIuaktiviteettien nrerkeissii. Or-{anisaa-

leen .jotta 3-5 rnil.;. nrk (Suunrcssa) on
kasassa. ?rvoitteena tlil[i kcriiykscllli
on ikiiihrristen cliirrlin laaclLrn puran-

tiota yl laipidetiiiin j iisen i stöltai peri ft aivirr varoin. Olenrnekin ylpeitai siitai.
ettii keriiystemrre tlrotot meneviit ly-

vcluryö mielekkiiiiksi. Sillai sircn
voinrnre "Luovuttaa lslinrnaamnre

herrtlirniittrinr i rrri

etr-r

kiiteen

i I n.ro i

tet-

tanri nen-

Toivokaanrnre; ettll Lions-työtii arja klubeissa koettaisiin pal-

vostetaan

Onnellisenrpana Uuclcl lc Sukupolvel-

le".
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Ttrlttrrti Kuruntert

?aioola
Piiivijlän Kansanopisto

sijaitsee

Valkeakoskella, hyvien liikenneyhteyksierr varlella. Kolrnostie kr-rlkee
liihelrai.

ja Helsinkiin on l3-5 km ja

Turkuun l4-5 km. Pliivöki on yli 100vr-rotias oppilaitos, jonka opetusohjelmat ovilt tiiniiiinkin nuorekkaita ja tehokkarta. Se on myös sisiioppilaitos.
rrissii on 200 opiskelLrpaikkaa.
Piiivöliissii opiskellaan liipi vuoden
niin talvi- kuin kesäajankin: Perusop-

pijakso, joka on talvityökauden tiirkein opiskelr"rjakso, kestliii l6:sta
40:een viikkoa, käsittäen kieli- (ranska, espanja, saksa), rriltcnratiikka-,
matkailu- (r.natkatoinristo-, kohdeopas-, elämysr.natkailr-r- sekii rnessuja kongressiosiot).ja PR-lin jat. Perus-

oppijaksolla opiskelee vuosittain
I

20- I 30 opiskelijaa. He ovat piiiiosin

yl ioppi I astLrtki nnon sr"rori ttaneita. Piii völåin kr"rrssi nraksut si sliltiiviit opi nto-,

ja asuntornaksun sekii eri harIojen kiiyttömahdoI I i sr"ruden.
Pitkien knrssien opiskelijat saavat
ruoka-

rastr-rsti

opiskeluunsa valtion opintotukea.

Perusoppijakson rinnalla talvityökautena opistolla pidetäiin lukuisia lyhytkursseja. NiiIIri opiskellaar.r llronia
mr-ritakir.r kieliä kuin ranskaa, espan-

jaa ja saksaa. Sarnoin talvityökauden
aikana opistolla on l0 kurssia, jotka
on tarkoitettu sotaveteraaneille, sekii
naisille että rniehille, ja yleensä ellikeliiisille. Kurssit ovat yleensii viiden
vuotokauden mittaisia. Kaikki opis-

Tuputti Krrntrtctr

kelijat asuvat opistolla.

-,*

Kr-rrssitoiminta .jatkuLr koko keslin.
Silloin opistolla on n.tor.tia eri kieltert
lyhytkurssejat tryös abi löytriri kcsrillii
-.ja syksylIrikin - oh.jelrrastu valnrerrnuskursseja. Valsin kysyttyili ovat
rryös sekii Pliiviilitn nraalauskurssit,
jotku on l() vuorokutrdcrr nrittirisilr. cttli Pliivöliin tcuttcrikurssi .jlr tttottcrt

*

-*

monet nrLlLlt sisiioppi Iaitoskurssit. .jot-

\

I

t,(

I

ka on tarkoitettu aikuisille ja nuorille
aikuisille.
Seuraava tilasto kertoo Pliiv0llin
opiskel ijaniiiiristii vuonn a I 991 :
valf i<'rnavunalaiset
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perr-rsoppijakso
n.lLnlt sisäoppi laitoskr"rrssit
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- I pliiviin tilaisuuclet
Yhteensiiopiskelijoita

366'7

6l-50

Edellii oleva tilasto opiskelijavirkkoina on selrraava:
valtionavunaIaiset

lyhytkurssit

t

I
å
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- pcrusoppi.iakso

.å

-muut sisiioppilaitoskurssit
Yhteensii opiskclijaviikko1a
- I piiivlin tillristrtrksissit
or.r ollr"rt

I

2t357

osanottujaa

1350
-528u

733

Kuten alussa totesin. Piiiviilii ort sisäoppilaitos. Se on siitii hyvii koulunlr.lot().

cttli opiskcli.jlr voi plulcutulr

piiiiasiaan, opiskelr,rr,rn. kaikista kotona olevista ktiytiinncin telrtlivistli vapaana. Hiin oppii opettajiltaan .ja hiin

virikkeitii kanssaopiskel ijoi Itaan.
Sanralla kun toivotan tiirniin lehden

saa

lLrkiioille Piiivrjlän Kansanopiston

P ti it,ii

I

tirr ku

rss i I u

is

i

u.

pr-rolesta hyviiti joulua ja hyvåili alkavaår uuttrr vuotta. niin kclrotan: tilaa
esite ja tule Piiiviiliiiin.
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.lukku Lehtisalo

cU

amma lan %l i es Iau lajal
ou oö i kg mme n le n s aalorra
Kuluneen syksyn alettua paikalliollut tu-

sessa sanomalehdessä ei enää

tuksi tr"rllr.rtta ilmoitusta Vammalan
Mieslaulajat ry:n laulukauden alkamisesta. Kun tämä merkinnee sitä, että kuoron toirninta, ainakin tilapliises-

ti on keskeytynyt,

lienee paikallaan
saattaa joitakin muisteluksia kuoron
taipaleelta tämänkin lehden lukijoi-

den tavoitettavaksi, varsinkin, kun
lehden päätoirnittaja sitii on pyytåinyt.

Kuoron toiminta sai alkunsa heti
oli laita monella muullakin pienellä paikkakunnalla. Täällä se alkoi varsin erikoisella tavalla - sotilaskäskyllä. Varnmasotiemme jälkeen, kuten

laan sotien aikana siirtyneen puolustr.rslaitoksen asepajan johtaja kapt. Yr-

jö

Haavisto oli

jo

aiemmin tutkinut

mahdollisuuksia mieskuoron perLlsta-

miseksi oman laitoksensa piirissä,
mutta sopivaa johtajaa ei löytynyt.
Asiasta kiinnostui myös asevarikon
päällikkö evl. Arvo Kervinen, jokar
måiåiräsi varikon palveluksessa olleen
vääpeli Eino Kaasalaisen, joka siviilikouh"rtukseltaan oli kanttori. perustarnaan mieskr"roron mainittujen laitosten henkilökunnasta.

Käsky tietenkin täytettiin. ja mieskuoro esiintyi henkilökunnan pikkr.rjoulussir v. 1945. Kuoropohja todettiin kuitenkin liian kapeaksi, ja niinpä
kuoroon alettiin etsili laLrlajia rnyös
mainittr"rjen laitosten ulkopr.rolelta.
Niinpåi jo vuoden 1946 lopulla kuoro
järjestäytyi virallisesti ja otti nimekseen Tyrvään Mieslaulajat ry. Sittern-

min vuonna 1954 nimeen Tyrviiän ti-

lalle otettiin Vammala, kun Vammalan alue laajeni silloisen Tyrvään kr"rnnan ah"reelle.

Eino Kaasalaisen muutettua paikkakunnalta kuoron johtajaksi saatiin tri
Olavi Raivio, YL:n ensitenori ja rnuutenkin taitava rnusiikkimies. Vaikka
hän aloitti kr"roron johdossa vasta vuo-

den 1948 alussa, niin jo alkukesiistii
kuoro antoi ensimmäisen jLrlkisen
konserttinsa. Siitä alkaen konsertti
kuului ohjelmaan joka kevät, ja esiintymässä käytiin myös paikkakunnan
ulkopr"rolella. Kuoro osallistui Llseana
vuonna Satakunnan laulujuhlille ja
siellä järjestettäviin kuorokilpailuihin

ja toimi muiden paikkakunnalla vierailleiden kuorojen konserttien järjesSerstct tttcrlct

r

t ./o

tt
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täjänä ja isäntänii. Kuoron vahvuus
noina aikoina oli 30-40 miestii. Kuorolla oli laulajien lisäksi rnyös useita
ulkopuolisia ns. ainaisjäseniä, joiden

peenrantaan alkoi. Välirnatka kasvoi.
mr.rtta kontaktit eivlit katkenneet.
KLrn paikkakunnalta ei ollut saata-

taloudellinen tuki
olivat varsin merkittäviä, erityisesti
noina kuoron alkuaikoina. Näistä ainaisjäsenislä mainittakoon erityisesti
lääkintöneuvos K.J. Melartin, talonsneuvos K.J. Niemi, johtaja Antti
Heikkonen ja tehtailija Yrjö Lounasalo, jotka pysyivät kuorolle uskol-

uuden johtajan valinta ratkaistiin var'-

arvovaltainen

ja

lisina aina kuolemaansa saakka.
"Raivion aikana" alkoi myös kanssakäyminen pohjoismaisten kummikaupunkiemme (Skövde Ruotsi, Halden Norja ja Ringstedt Tanska) kuorojen ja soittokuntien kanssa. Kesällåi
-50 sekakr"roro Ringstedtistä vieraili
Vammalassa, kesiillä -54 mieskuoro
Sångens Vänner Skövdestä ja keväällä -55 kaksi torvisoittokuntaa Haldenissa. Kuoromme vieraili Ringstedtis-

ja Skövdessä v. -51, Haldenissa 54 ja uudelleen Haldenissa ja Skövdessä -62, jolloin Olli oli jo siirtynyt
pois Vammalasta, mutta oli kuitenkin
sä

mukana toisena johtajana. Niimä vieraih"rt olivat omiaan lähentämään ys-

tävyyspaikkakuntien ns. tavallisia
asukkaita toisiinsa, todennäköisesti
paremminkin kuin ns. virallisten delegaatioiden vierailr.rt. MajoitLrshan oli
pääosin järjestetty laulajien ja soittajien tai heidän ystäviensä kodeissa,

jolloin

henkilökohtainen kontakti
syntyi välittömästi. Kielivaikeudetkaan eivät muodostuneet ylitsepääserr-rättömiksi. Näiden matkojen
jiilkeen puolin ja toisin tehtiin yksityisiä vierailuja, ja ne jättivät pysyviäkin ystävyyssr.rhteita.
Raivion johtajakausi päättyi vuoden

vissa ulkopuolista kuoronjohtajaa,
sin erikoisella tavalla. Kolme nrieståi
jor"rkosta, joiden tiedettiin jotenkin
tuntevan pianon koskettimia. rniiiiriit-

tiin antamaan vaalinäytteet, kuin konsanaan kanttorinvaalia varten. Piti
opettaa yhden uuden laulun stemrnat
ja johtaa yksi tuttu laulu. Lippuäiinestyksessåi valituksi tr-rli metsäteknikko Pentti Poutanen, jonka johdolla
sitten lähdettiin kohti "nr-rsia seikkailuja", kuten kuorossa oli tullr,rt tavaksi
sanoa lentävänä lauseena. Pentti
osoittautui erinomaiseksi kuoronjohtajaksi, vaikka alan koulntns ja kokemus olivat vähäiset. Hiin paneutui
tehtävaliin tunnollisesti, tiesi, miten
laulu pitåiä esittåiai ja myös vaati laula-

jilta

parasta mahdollista suoritustu seikka, jota juuri lar.rlajat odottavat ja

arvostavat. Pentin johdolla kLroro
nousi lavalle l 5-vuotiskonsertin merkeissii kevliåillåi -60,

laan kuoro teki

ja

håinen .yohdol-

konserttirnatkar.r
Skövdeen .ja Haldeniin keväåillä -62.
Pentin johtajakaudella tuli mukaan

yhteistoiminta paikallisen jousiorkesterin .ja kamarikr.roron kanssa. Esitetti in "Iloista leskeii", "Etelän rr-rr"rsr"rj a".
"Tonava kaunoista" .jne. Yhteiset ke-

viitparaatit keviiisin piiättivlit harrastelijoiden kauden. Vrkava sailasturninen. josta Pentti ei täysi toipr.rnr.rt. pl-

kotti hänet jåittåimälin

kr,roronjohtajan

tehtlivåit. Kuoron johtoon valittiin nyt
opettaja Leo Lr.rukkainen, kuoron ri-

vistä hiinkin, mutta ilman vaaliniiytteitåi. Laulajavoimien viiheneminen.

jota alkoi ilrnetii jo 60-luvulla. oli

-58 lopulla, kun hän siirtyi Lappeen-

käynyt yhä selvernmiiksi. Ikii teki teh-

rannan kar.rpunginlääkäriksi. Mieleenpainuva oli Ollin vielä pyynnöstämme valmistama lähtiäiskonsertti Tapaninpäivänä, juuri muuttopäivän aatto-

tåivänsä kokeneittenkin peruslaLrlajien

na

ja

sen jälkeinen karonkka. Kuoro

oli tuolloin

suurimmillaan. sillä 47
miestä nousi korokkeille. Monet jo sivuunjäänet laulajat olivatjuuri tätä tilaisuutta varten tr.rlleet mukana syksyn harjoituksiin. Kuoron ystävät

täyttivät konserttisalin ja myös karonkkapaikan. Juhlan jälkeen lastasimme muuttoauton, ja matka Lap-

kohdalla. luonnollinen poistuma ja
paikkakunnalta mLlutot vähensiviit
voimia. Virstaavasti ei saatu

lajia,

ur"rsia

lau-

ja tuntui, että paikkakr-rnnalle

mnnttaneissakin oli kovin vähän niitii.
halLrja tämänkaltaiseen harrastr.rkseen. Ehkäpii
joku katsoi kuoron tason tai johtajan

joilla oli edellytyksiii tai

tavoitteiden omalta kohdaltaan liian
vaatimattomiksi, eikä siksi halunnut
kantaa korttaan yhteiseen kekoon.
Leo kuitenkin hoiti tehtävänsä moit-

teettomasti, siiännölliset ha{oitukset
pideltiin. ju vakiintuneet esiintynrisel
hoidettiin, osallistr"rttiirrpa SULASOLin 50-vuotisjLrhlakorrsertteihin Kuopiossa kevälillii -72.
Kr"rn Matti Koho tuli Tyt'viiän ser,rrakunnan kanttoriksi, hiin ryhtyi rnyös
Vamrnalan MieslaLrlajien johtajaksi

Leo Luukkaisen hilluttuil vctiiytyii

nyt, ettii laulajaveljet olisivat pysy-

neet uskollisina kuorolleen ja antaneet r"rr"rdelle johtajalleen nrahdollisr,ruden, mr.rtta jokaisellahan or.l vitvalita harrastuksensa.
Kun totean tr"ron edelläolevan tahtorlattar.rikin rruotoLltLlneen kr-rivaksi

par"rs

historiikirromaiseksi höpiniiksi liitettiiköön tåihiin lopuksi joitakin ilralI isiar

ja

taas rivilaulajaksi. Hiinen kauterrsa
jatkLrikin aivan viirnc vuosiin. Tiimiin

.ja rnieleen jäaineitai tapahtr-rrnia

kar.rden rnerkittaivistii tapahtr-rrrista
rnainittakoorr knoron vieraiIr-ra Elz' i in
Saksaan v. -82, jossa kr"roro esiintyi
siellii jåirjestetyllii Sr-romi-viikolla.
Tiiltii nratkalta syntyi yhteys sikrikii-

- Kuoron valt.t.tistuessa Haldenin
rratkirlleen v. -54. Olli oli ottanut oh-

seer.r laadr-rkkaaseen
n.rar.riaan,

tnieskuoro Ger-

joka sitten vierailikin Suo-

messa kesiillii -87 konsertoiden Varn-

nralassa

ja

Hiimeenkylössii. Kyrös-

kosken Mieskr-roro ja Varlrralan
Mieslaulajat tekivlit sitten yhdessii
rnatkan Elz'iin keviiiillii -92, jolloirr
yhteistii kuoroa johti Kyröskosker.r
Mieskr-roror-r johtaja Kalevi Ur"rsitalo.
80-luvun alkr-rpuolella Vanmalan
Mieslaulajat ja 6 rr.rr-rr,rta lzihiseutujen
rnieskuoroa jiirjestiviit kaksi kclta yhteisen konserttikiertuecn, jolloin kahden piiiviin aikana esiinnyttiin kr-rllakin paikkakLrnnalla yhtyneen kuoron
r.niesvahvuuden Iroustessa jopa yli
I50 laLrlalan. Kun rnotrenkaau kuorttt.t
orrat voir.nat eivait riitii or.narn konsertin jiirjestiimiseen. on hienoa joskus

kootl voirrrrrt yhteerr ja turttca
Iar"rlajan iloa

ja veljeyttii.

aitoir

Sat.t.toissn

rnerkeissii Vanrmalarr MieslaLrlajat
vietti -50-vuotisjuhlaansa v. -9-5, jolloin kuoroa vahvistivat Kyröskosken,
Hr"rittisten ja Purrkalaitur.nen Mieskuorot.

Kun Mutti Koho slarrrieni tietojeu
rnukaan pali vut-ltta sitten pyysi eloa
kuoronjohtajan tehtäviistii, kuoro sai
johtajakseen dir.r.nus. Maltti Viston,
joka pitkliän ja tuloksellisesti olijohtanut Varnmalan Kamarikr"roroa. Oli
täysi syy odottaa, että kuoro håinen
johdollaan lähtisi uuleen nousuun. ja
että ajan myötä olisi saatu myös uusia
voimia joukkoon. Laulukauden alettua koettiin kuitenkin jonkinlainen
odottamaton yllätys. Varnmalan Opistossa aloitti opintopiirinä myös mies-

kuoro, johtajanaan Matti Koho. Osa
Vamrnalan Mieslaulajien jäsenistä
siirtyi tähän kuoroon, osa jäi entiseen
ja muutamat lopettivat. Kun ei tarkemmin tunne taustoja, lienee viisainta tyytyä toteamaan, että omituiselta
tällainen asiaintila vaikuttaa. Kun resursseja ei tahtonut riittää yhteen kuoroon, ei niitä luulisi riittävän kahteen.
Toki Vammalan Mieslaulajissa yli 20
vuotta laulaneena ja l6 vuotta puheenjohtajana toimineena olisin näh66

tr-rn-

terluksia knoron taipaleelta.

jelnristoon Merikannolr ntahtavan
lar-rlr"rn Laatokka, jossit on irrallinen

tenorisoolo, ja joka tavallisesti esitetiiiin pianon siiestyksellli. Solistina oli
Urho Ulvio, ja siiestiijäksi "tenrmattiin" Seppo Ar.rtio, joka silloin oli vie-

lli koulupoika, sitten.rr.r.rin liiiiket.tri.

olivat epåiilleet Sepon rrahdollisuuksia. koska sliestys ott valsitt

Jotkr"rt

vaativa, rnutta kun esitinrrne tuolr laulun liihtökonseltissarnme. se oli aina-

kin rninulle todenniiköisesti vaikr"rttavin nrusiikillinen eliimys orralta kuoloajaltani. Olen toki laulanut tuota
lar"rlr-ra ja kuullut sitai laulettavan solistien ja siiesteijien vaihdellessa, Iluttil
niin kauniisfi ja vaikLrttavasti kr-rin Ur'ho ja Seppo sen tr-rolkrin esittiviit, cn

sista ihmisistiiiin.

-

Kun Olli viiitteli tolrtoliksi. hiin
Lappeenl'ålnnussil. Hiin pyysi

oli jo

Valnmalan Mieslaulaj ien I 0-nriehisen
kvaltetin rr.ruodossa tulemaarr tlihiirt
tilaisuutcen .ja sen jlilkeiseen tohtori-

karonkkaan. .joka piclcttiin hotelli
Marskissa. Kuoro vastasi tuossa tilai-

suudessa viihteellisestii oltjelnrasta.
rnuustakin kr.rin vain kvartettilaulusta.
ja vastaviiittlijlinii olleen prol'. Soini-

sen muki.rarr.r tuo kalonkka oli aivan
elikoistapaus liiiikctieteellisen tiedekunnan siiher.rastisessa kiiytiinniissii.
Hiirr kertoi. ettii kun viiitöstilaisLruksia
on paljoin, tttonet ikiiiinkr"rin virkansa
tai asernatrsa pr"rolesta trtukarta olcval
yleensii liihteviit karonkasta hcti, kutr
jLrhlaillallinen on syiity.ja asiaatr kLruIr"rvat puheet pidetty, nrutta Ollin kalonkassa liihes kaikki viilrtyivlit aarnutuntreiIle saakka.

- Kuololle oli tLrllut tavaksi tehdri
vuoclesta --59 alkaen kesliretki jollckirt
Suc'rnren paikkakunnalle .ionakrn vii-

konloppr.rna. .ja nry(is vairtrot olivat
rr.rukana niiillii retkillii. Matkakohteenamnre oli kerran Pihtipudas,.iossa

olimnre sikliliiisellri Nierncnhaliun
nrotellilla. Motellin lavirttola oli klksiosairrert, jossa ntcillc oli varutttu ns.
luokailupuoli, .jonka.jonkinlaincn sci-

sitii koskaan ole kr-rullut.
- Kr"rorolle oli tullr-rt tavaksi kuoroveljen tiiyttliessii 50 vLlotta (olir.rtrtre
joskus niinkin nuoria!) kiiydli merkkipliiviin aattoillan viirne hetkinii piiiviin sankaria telvehtirniissåi lar"rlr"rin.
KLrn Olli Raivio tr"rli tuohon ikiiiirt

niinrii crotti suurennrasta salitilasta.
joka sckin illau nrittaan oli tliyttynyt
kcsiiasukkaista ja nruusta ylcis(rstii.
Kuolon silloincn .yohta.ja Leo Luukkainen ei clllr.rt mukanu. ioten pLrhccrt-

syksyllii -62, hlin oli

ronjohtajan tclrtiiviit. LaLrlajia toki oli

jo Lappeenran-

-johta.jan osalle lankesivat nryös kr.ro-

nilssa, lnutlår en'lnle ilntaneet sert vitikuttaar perinteeseen. Koska halusintnre jåirlestiili pienen yllåityksen Ollille,
valn.ristelr-rista ei jur"rri hr"rikittr.r. Kurt

kaikista iilinistii, .ja illallisenrnrc jiilkeen laulcskclirnnre ju esitirnrttc rtttrrttakin oh.ielmaa, koettaen kuitcnkin

Vammalassa joissakin piireissli kysel-

yleisöii. Se oli kuitenkin tLrrhaa. sillit
yleisön jorrkosta esitettiirt loivttrttus.

tiin, oltiinko kuororr piirissli tietoisia
tulevasta nerkkipäivästä ja miten siihen reagoimnre, rneillä oli jo varattuna Tampeleen lentokentällä Aeron
lentokone DC 3, joka aattoillan pimeydessä

ja

pienessä rnyrskyssäkin

vei kuoron, muutaman

kr.rorolaisen

mahdollisirnn'ran viil.riir.r

hiiilitii

rnuuta

ettåi tulisimrre laulamaan .johonkin
parerrmin esiIIiiolevaan kol.rtaan, jotta
he parernr.r.rin näkisiviit ja kuulisivat.
Illasta muodostllikin oikea toivekonsertti. Toiveet vain pyrkivät ylittaimain
mahdollisuutemme.

rouvan, talousneuvos K.J. Niemen ja
Tyrvään Sanomien toimittajan Lappeenrantaan, jossa Ollin oven takana
kajautimrr-re Ollin säveltämän kuoromme marssin. Päivän sankari itse
oli viemässä autoaan talliin jossakin
lähikorttelissa, mutta hänen palatessaan uusimrne operaalion. nyt jo oven
sisäpuolella, ja yllätys oli todella taydellinen. Kun parin tunnin päästä jälleen hankkiuduimme paluumatkalle,
tunnelmaa ehkä parhaiten kuvaa rouva Anna-Liisan toteamus: "Tämän

Seuraavana kesiinii pankinjohta.la
Yrjö Lehtinen soitti rrinulle ja kertoi
poikenneensa samaisessa tlotellissa

jälkeen ei mikään ole mitään". Seu-

dä.

palatessaan r.natkaltaan Oulusta. Kun
keskustelussa paikan isännän kanssa

oli käynty ilmi Lehtisen olleen Vammalasta, isäntä oli kertonut, ettii heillii
oli edellisenä kesänä ollnt r.nieskuoro
Vammalasta ja järjestänyt heidän vierailleen oikein viihtyisän illan, niin
eltä vierailun oli jopa toivottu lois(uvan. Lehtinen kertoi sanoneensa. että

tällaisia terveisiä on aina mukava vie-

raavan päivän vastaanotolla varmaan-

kin Vammala tuli tunnetuksi omituiScrstuntala tt ./ot
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uireytta alkaualle uuodelle !

?ele.Ssfcr.()ffi*e
Pqlvelevo

qsiqntuntiiqliike
poikkokunnqllo

,I/ammafan

f

//vsto

,'f#P,J,,P
.filsittttrayuitti
2, -1.9 2 I ()'/ anun tt lit

Onkiniemenkotu 5, 38200 Vommolo

' Il.t-s-s tr r i n t fu

'1'uh.

p-i) 514 129()

ttri ()4() 525 ,977()

puh.51 1 5299

.

7/yr,ri rt /r,

r, /r, n 72t

Orr"n 7l"r1'/n /22,

Lakeside Golf & Country Club Oy
Puh. 03-513 4070, HäUääntie 943, 38100 KARKKU

PUUTAVARAA
Kotiin toimitettuna,
sahattuna,
kyllästettynä ja höylättynä

HAKASEN SAHA
lPa[aefeaa
frirri-

jn

{fttsssr]rn
'erifuis-

38250 ROISMALA
Puh. (03) 513 0182
Tera etu [o a naut timaan frahai famme
tunne fmas t a j n fantu [eia onnaisis t a !

fiifu

fuise//e
Puistokatu 18, Vammala, puh. (03) 514 2665

(Öt 6wffi,\,"^*ntteris

gfut--

PARHAAT MERKTT fA..
LAATUTUOTTEET LOYDAT
YHDESTÄ pnlKASTA

go,or/hn

EEIg

fl

x a t.

r. ()

rt

H

II

EOEI

YsrÄvÄ rÄHrrLÄ

r

tarjoarra
edullinen

Soitat r-rornraalia h;rlvenrnral la
l<ol nrcen cn na ll.r

ESP:rr
Ii

i

M

I

qlru,orth

kar-rkopr-rhclu rr

kaukopuhelr-r

va I itsenraasi rlLrnreroon

ULKOMAANPUHTTU

YSTAVA TAHII,tÄ

ESP:rr tarjoanra
eclu ll inen
u lkonraa rr 1ru helr,r

Soitat norrraal i.r halvcnrnr.r I l.r
r-r I konraanpr-rhel
u n kol rleen

lnn rnn
en na Ita va I itser-n.r.rsi

"fantffr

nLr rr r('r ()()r l

l(äteviä I isä1lalvelu ja
rtrlrel irrrt't'si i lnr,rrr lis,il.r itlt'it.r

1

-;i'. soitonsiirrot

')i'. koPLrtLrsPalvelu
-;i'. välipr-rhclr-r ja kollrcn
nerrvottelrr

,/)tr

r.t

/r,h

h /6,'l

t n nm h,

f

u/t.; t t l,y't t
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kcllon ynrpäri
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DIANA O5O.PAIVEIU
Yrityksen
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i

nerr

I

a rr

gator.r

pLr

heI

i

n

j.i rjc.stc.I nr.i,

joka toinrii koko rraassa

KOTUMBUS.TIETOVERKKO
ESP:n tarjoanra yhteys nraa

iI

nr:inIaa
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i
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tictoverkkopalvelLrihin csilr. Internert
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o ESP
FINNET.YHTIOT

Marttilank. 5, puh. 51

,\ttsl tt tttt t ltt

t

991

t .fr tt

tIt

t

orKEA orE TYönöru
?czh c,a,eclhi 4,a,/ue//a.a.ca

oo(O(xDo

TNAMIN GRIttI
Puistok. 3, Vcrmmolo
prh. 5ll 3976

malan
eft og

Lrrraln,, Or
Asenokotu 20 38210 Vonnolo /0J/

'AHKOTTO

5l / 3055

- JOKA OSTOKSESTA

MARKET
Vammala, puh. 511 4440

Huonekaluliike
Pekka Ahonen
.
Humppila. Vammala

Kankaanpää

Soluunosso
syöf hyvin.

Tervetuloo!

tIEhummNTm
v. 19OO
o Asemakatu 34, Vammala
o 03-514 3662
O Perustettu

Puistokatu 16 38200 Vammala
Puh. (03) s11 29s4

\trsltr ttttrltr
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t

.lt

tt t I r

r I 99ti

69

TUPL/tuAT
KAYTTONELIOSI

PEUGEOT 206

G
lrl

ffi
G
G
L-l
H. alk. 1.4 XR 3-ov. 79.900,- (tk. 2.400,-)

lnaria on jol<a kodin tilaihme.Tuplaat helposti
käyrcöneliösi. l<ohennat l<otisi ilmetur j:r lisnit sen

arvoa hanl<l<imalla lnaria säilytysjarjestelmänl

Nyt myynnissä meillä:

BsvnnNreLusTE oY
Peilitie 15 B, Vammala
'l
Puh. (03) 51 3020, (03) 513 0210

,/:\

e
eD(Fef t

lqgltort
rlNTERssoRT

.$NyJl,?:3"4e
M;brlrn,
j*&nr*ua,
Uunituoreita
leivonnaisia
io l5 vuotta!
Kotileipomo
Eilan Pakari Ky
Riipantie 4, Vammala, puh. 03-51 4 2580

?/ntta,{4tnn'.r

aub allisla

floulual
Vammalan ev.lut.
seurakuntayhtymä
PUISTOI(ATU 6 38200 VAlvltvlALA PUH, 03-511 2273

, {3l

SINAKIN

öoo o""t

SAÄT
PLIJSSAA

*

ntl(rLratll

TEKNITUM
!

Kun k:i1'tlit ju nlivtiit uuttr Plusslr-kolttia K-Supcrnrarkctissa, saat
Plussta kaikistr ostr>istusi - klikill:r nraksutuvoillu. .lokaiscst:r
l0 nralkirn <lst<lkscstl slurt vhtlcn Pluss:r-pistccr.r. Kur.r Sinull:r <ln

l 000

Plussu-pistcttli silxt

i0

r.n:rrkln urvoiscn ctrrsctclin.

Etusctcli on Sinullc ostoksissasi sclr':iri r':rhrur!
'l'utustu I)lussu-pistciden kcr:ilinriscen. I)istcitri Sinun ci kuitcnkalrn

tlrvitsc lxskcl itsc. sillli slrlrt suol'lrlur kotiisi I)lusslr-infi>n,

jt>ktr kcrt<xr

Sinullc u jan tusullu olcvur.r 1'ristctilantccsi.
Ota I)lussrt-koltti jokltpliivliisccn klivtt(i(in. Mit:i cncmutin I)lussukoltti:rsi klivtlit, sitti cncmm:in hviiclyt.

Näin Plussa-pisteet kert'ryät:

Ostot
mk/kh

Plussa- Kuukausiostoien Kertlyät Plussa
pisteet lisäkerroin -pisteet yhteensä

l.()(x)
2.(XX)

I50
2(X)

j.()(x)

i{x)

-i.{x)()
i.(x)()
6 0(x)
-.0(x)

ti.(xx)
IO.(x)()

l(x)

l()()

1.5()()

221

1.5
).

i(){)

:)

9()()
1.6(x)

i{x)

i

5(x)
6(x)

5

2.5(X)

6

.1.6()()

u

6. i(X)

8

8.(XX)

-00
I

fJ()()
(xx)

i.9()()

Lisätietoia Plussa-kortista ja Plussa-pisteistä saat
omasta K-Super-marketistasi.

'/
I

Vammala, Roismalan riste4s, puh. 511 2854, Avoinna ark.

9-21 , 9-18

HjtuciciJoulua

ja

Onnellista
(lutta Vuotta!

Jourut{ HERKUT MorvET HWtiT
MAHTAVAT{ HWÅ J O arU G rO

G

r

Tyrvään

ffi3fl-Afffia
Puistok.l0
Vammala
Puh. (03) 5141 166

Vammalan..

STTMAASEMA

I'}i dcithrin m ar k kas i ko t i seudu I I a.
Paluehta paikkakunnalla jo 15 u r(nn.

Aittalahdenkatu 6,
puh.(03)s114299

I'aluelem me ark. 9. 00- I 7..30

Vam malan l<au pu n l<i toivo

ttaa

Sastamalan Joulun lul<ijoille

R,auhallista Joulua

ja

rrrenestykseknstn Yuotta, 1999

I

KIIKAN

dotqlttllont
KåIJåMåIJå
TORIKATU

I PUH. 514 3360

HU

UTOKAU PPAKAII'IARI OY
Jokisivuntie 68, 38300 KIIKKA

p

03-51 3 5359

OSTAA JA MYY ANTIIKKIA
STTN VANHAA TAVARAA

nroulrl

Soenoc

MOM.

M

OSIIIrSMEIJEN,I
Puh. 03-51 2

O2OO,

- tc&t ärtlparlza.!

fax. O3-512 0225, Meijerintie 10, 38460 Mouhijärvi

-t.:{

e@g,*g%

To,iven iloiset

- ja gksilölliset

ffi* I,ASTEN,
IIMTTEET
(54-77O
cm)

lögdät Birbasta.

BIBBA
Torikeslnrs, puh.

TRAKINKATU 5
38200
VAMMALA

5

I

I Sl50

Tehdas puh. (03) 512 5000
Fax (03) 512 501 1
Konttori puh. (03) 512 5022
Fax (03) 5125021

Vammalan katsastusasema
Trakinkatu 2, 38200 Vammala
Ajanvaraus 0204 BB 147
0204 BB 2630

Vaihde

aKoditgsttQ/loulut jo

NiirittiisthlllutuWwttg

PARHAAT
KOTIMAISET
KENGAT!

Uammalan

Väriaitta

ESKO PAJUNEN KY

38200

VAMMALA

lrseruÄtsvyDENTtE

1o

PUHELIN 511 2895
FAX 03-511 51oo

ASEMAN KENKA
trufidrtoka{tu

I

Vamnmnakr ro"

5fl4 8fl@

,,OUI,U'V

KALLIOKOSKI

LAATULAHJAT
METLrii

Neljä kerrosta torin reunassa
Vammala, puh. O3-5ll 2323

*"ETUTAEO

nU.)U lr'/lli\lllr\ r\
Vammala Marttilank. 2, puh. (03) 51 4 2420
Palvelemme ma-pe 9-17, la 9-14

HYVIEN JA AJATTOMIEN
LAATUTUOTTEIDEN
OSTOPAIKKA

Kiittcien
kuluneesta uuodesta
toiuotamme
asiakkaillemme

NIEMEI.AN LEIPOMO
^gf \^

r-^t

V,./"qii
s.N nw
+rt___6

KODIKASTA

,/-\

vuodesta 1929

I0ULUA

ja

O]YIVELLISTA
Panzozaano F4//te/4/o

UUTTAVUOTTA!

Kosmetiiklra

Aniliini

Vammalan

Puistokatu 14, Vammala

OP-KIinteistökeskus Oy, LKV

puh.03-511 3113

Puistokatu 2,

382OO

Vammala

c)

suunnittelutoimisto

Ktr]tLfr

PL60 JAATSINKATU 1 38201 VAMMALA PUH+FAX+358 (0)3-514 21

1

1

N

* Rakennusten sähkösuunnittelu

Neste Vammala

* Tievalai stussuunnittelu
* Sähköalan koulutuspalvelu
* Kopiopalvelu

Valkoja & Niskanen Ky
Itsenäisyydentie 66
38200 Vammala
Puh. (03) 511 2780

Sastant a lar t ./ot

rI t

r

I 99,9

Sctstct nt etla tt ./o

rtIt

t

$SKV
SKVVAMMALA Oy, LKV
Liekolan katu 1 1
Välitys 511 5110
lsännöinti 511 5111

I(ourLeusfioito fo
Dipl.kosm.

Dipl.kosm.

terfii

Sori
Lefttinen

IQtonen

Marttilankatu 26,Yammala, p. 511 2077

TAUI\() KIVIRAI\TA ()V
TRAKINKATU 4, 38200 VAMMALA. Puh. (03) 511 4311,fax. (03) 511 3332

rEl(llt)

IIf
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TUOMINEN

'-(t,

:'.>-+/'

-

Tarvitsetko

Yå )V'

PUUTAVARAA"

K

Meiltä sitä saa
> myös laude-apachia
r sahattuna

ri

I kyllästettynä ) listoina
)

höylättynä

>

paneeleina

rl
*3
)#

ja joulurauhaa

KUTTA-KUIGIV
liikkeistri
Monipuoliset uali koi mil
kukkia .ia kuiua ku k katöi t ci
j otilun ui ettoa juh li stam aa n.

KOIVUIAN
SAHA KY

H

Tunnelmaa

Ikrisrnrrlrt. pLrlr.

38250 Roismala O3-513 O2Ol

TLLAUSAI

or

LAUHAMON TURIS TIBUSSEILLA
LII,{IA-AUTOLIIIG I

(F-'b^

(0j) 5li 0l0l

ÄAITTI LAUHAMO

IE

RIISMALA

OY P s130412

RElTTl- I A TrLAUSLlrKENr / ETTA I O

V

UODE STA

11

6s

ARKISIN

O'ETTI
EDULLISESTI
LEIPOMOTUOTTEITA

klo

LAUANTAISIN
- parittomina viikkoina
- parillisina viikkoina
SUNNUNTAISIN
- parittomina viikkoina

9.00-21.00
9.00-18.00
9.00-15.00

12.00-17.00

Vammalan I Apteekki

aamuvarhaisesta n. klo 17.00
Nuutilankuja 4 Vammala 03-514 2334

Puistokatu 15 38200 VAMMALA
Puh. 03-514 2271

b=a

Vammalan seudun
ammatilliset oppilaitokset,
aikuiskoulutus- ja
oppisopimustoimisto

IVIAINOS

toi"uottaoat

M
@r

Sen idea lienee

ainutlaatuinen

KU LJ ETU KS I STA VARASTO I NTI I N

KULJETUSLIIKE

VAMMALA

t
ff-33:3]ii3?3

Haapaniemen juhla-

ja pitopalvelu

käytettävissänne!
perhejahlat
)i. yritystilaisuudet
>i< mukava
retkikohde;
tilaaksesta
loanas/kahvi
>i: viihtyisä
rantasauna

03-514 3531

pÄrvysrys
049 236 212

Liity lnfon kanta-asiakkaaksi ja
käytä hyödyksesi kuukausittaiset

>i:

Haapaniemen Piitot Ky
Haap aniementie, 3 I 1 4 0 Krir pp
VAMMALA, p.03 515 4121

äki

TERV ETU LOA TUTU STU MAAN !

kanta-as iakastarjou kset.
Kysy lisää liikkeestämme!

\

I

\

I

o

Tlrvään
Kirjakauppa Oy
Marttilankatu 18 38200 Vammala
puh.03-512 7133

FOTd FOCUS

odottetct

tutustumisttrsi

ystöuöllisessö
Ford-tiilrl(eessö.
Ford Focus -malliston hinnat
alkaen 106.000 mk
1.4i Ambiente s-ov.

@

Levorannan Autoliike Oy l$]

VAMMALA, Roismolon risteys, puh.03-51I 2051
HUITTINEN, Vollotie 2, puh. 02-567 I 5l
IKAALINEN, Soulojontie 2, p.03-4589 388

Hy uaa Joulua ja

Onnellista

Vammala

LI

utta V uotta!

erita

Merital\lordbanken

w

KAKSI HYVÄÄ SYYTÄ
VALITA TOYOTA,
COROLLA JA AVENSIS,

HWAAJOULUA
VAUHDIKASTA
UUTTAVUOTTA !

r@D

g|::','""?":iT,,t:

j:p=I

(Autotalo Pelttari, uusi halli)

p.02-560 1250

lfucvå
PYORAILYKYPARAT

sE ENstMuÄtNeu xeuxÄKAIJPPA

G

EFSIM OY

PL 72,38201 Vammala
puh. (03) 514 2131, tax (03) 514 1544
Email: epsira@sci.li
lnternel: www.epsira.com

Sctstct ttt u let t t ./o

ttIr

r 1 998

Torikeskus, VAMMALA
P. 03-511 2663 Martti Koskinen
AVOINNA: Ark.9-18, La 9-14
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'/ amma fnn s eu fun

ommati [[is et

koko perheelle edullisesti.

oppifaito
$ut, .aifruk frou[utus
j a o p p is o p imus toimis to

Paketoimme lahj asi ILMAISEKSI.

toiaottaaat

Tervetuloal
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Koufisisso
loufunoifraa!
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Rauhallista Joulua
Hyvää UuttaVuotta
VAMMALAN SEUDUN

OSUUSPANKKI
Mukana elämän eri l<äänteissä

Raz/a/,Laoa
unrrtlivsear

Ark. 9-21 la 8-18

ru
idffiF' b

/a41t@!
\AICO\I]N] II

';Paiur6n
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tlrtTtr
ijltrJ[]N!'{:t

Ma-pe 7-17, la 9-13.
Puh. (03) 514 2536

l
I

ovnP,!l!,tE#t"nF.l:
Avoinna: ma-pe

AI

7-17, la 9-13

KUISTEN

arrcul'srEN

:i

M

ITOITU KSET.

rwlrÄ

JA LAATUA,

MUTTA MUODIN
AN HENGESSA!

it

Meiltö löydöt

lötres kcriken
mitö sisustukseen
o
o
o
o

.

Mocrlit o lt4crtot
Porketit o Kcrokelit
Tcrpetit o Liimot
Työvölineet
Torvikkeet

Täu1ut, kellot.ia

paperitelinect

Rcrstillcr tqvcrtcrcrn!
AsTANTUNTEvAa

vÄnlnun

OffiN

PALVELUA

JEEIE;
PESURINKATU 5 VAMMALA, PUH 514 3220

ELEKTRIA

Ilyviiii ja Turvall,ista
IJutta Vuotta!

sAMPO

+ mHTnKUUTUS
Motti Rrlntolq oy

30 mk

I

Yrittäiäin-Fennia

