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Sltstltmulan.foulu iltnestyy nyt 12. ket't'att. Ilistti hLrtllinlltttx llaik\')' nvt
kriclcssrisi olevassrt lehclessri jatktrvaa kehityst:i.
Heti alkaluisiksi onkin syytli kiittaiai kustuntajrtn LC-\ltnrttrrLlrtn ltr.tolestrt
lchcler-r kiLloittlrlilr, iluurittajilL je uronia, jotklr eLi tur'<liu ovltt rtvustlutect
Slrstantalun .fouhr -lel'rclcr-l toteLrttxn)isessa. F)'ityiskiit<tksct atrsrtitscc le h-

clcn plilit<tintittljx Pentti IIannula. Hurva paikkukLrnnulle muLtttujlt tuo
r-iiin hy,i'lili iclear tuourisinuan kuin Pentti Ilunnullt joLrlLrlehclett tttr.tocl<tss1t.

Vrntntlrlen klLrbiin kuuluu P. Ilannulltn lisliksi .il jliscntli. Yltteittcrt ltrtIunu.r.rc ()lt uLltt'.la var.nniulaluisiu hyvissli toitninnoisslt. I)lilittslttt I'ltht,ittrtntiscen slrrrnlute juur-i Sustunlrlan.foulLt -lchclen rttllnti- jlt ilttttlitLrstLtloistlt.

Tuen suuntaanune crityisesti ur-roliir.t. KohteinlL ovltt ttr.torisot'ltiltt<t. stipcr-rclit ju eLilrriset luhloitLrkset.

Nr.roriu uutulnlle niin hf i'lissli kLrin pultltssltliiu. SLtLrt'i pltltc, hLttttttciclett

ktiltt0, lcr.ilili uhliluvasti nuolison kcskuuclcssu. Liottisrttit.t tcctrtll

Itttr.t-

nteitlr vttstltltn <lrt vtikcvli: "IILrr.rnrector.t FIrt<ltnit-tctt". KlLrltitttnic cclcsltttttxlr tlitli ns. LIONS QtIEST -toiuiinnlrlltr. AvLrstrrnrr.ttc ()Pcttrlii:r srlilrltltiut
liouh,rtr.rstlL huunteiclen vestlrisessu tuistelussrt. Koulut.tuolisolle ott kltstlttr-rkselllr luotltvlt ekinlinascntte, rttiliri 1'ritliri erosslt hr.tLttrlcistrt.
N11'0s ikriihntisct ovrtt [ihelli s)'c[irltrittttllc. N{cr-liittrir irr tclio tril[i sclit<r

lilltr <tn Sustuurlrllrli<tti, joku lliltti liililiecllc 35 r'Lrottrt sitten I'lLtbitutttt'
Irloittcestlr. Eclcllecnliin llrh,clcurnrc Sustuurltlrtliotilt uronirt ct.i tlttoin.
'l)lttctttl'tltlttt lttOnrlrr-r 1'riilintntc tlrr'oitc tlinli vr.ror-rr-n sisliltl'1'srtnoihitt
lci,lrisr.rr.rtccn". lllrjoitetut uvustr.rl<scnrrnc civlit tictcnlililirt liitri tclicntli:irt
lietlilirt rilikuulisi. Arrnlrnrnrc kuitenkit-t t untt hy'r iin hrtnlikcisiitt. jotkrt ttr

teutuessrrlur tclicvlit sltrt jltuslt onr-rcll isiksi.
Ttilllrisitr ljutLrl<sil orr miclcssli vtrocle-r-t liullisttrcssrt liohti joLrltrt 1lt lttoclcn vlriltclcttu. Toir'<ttlrr-t liuiliillc FI1'r'liri jl l{rtttltltllistrt .ioLtlLrt jl Orlte llistrt
lluttlr Vuottu 2(XX) scliti plrrcurplre tulcvlrisr-rrrttu ltllirtt ltllu I tt<lsttttltltttrtt'l-
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Joufujo 6ir66o
Kirkko seisoo keskelli kylää.
Näin yleensä, ainakin maaseuturnaisella alueella. Tyrvään kaksitor-

ninen kirkko on Varnmalan maAnerkki ja tunnus kuten olenr.ne sanoneet. Sunrten kaupunkien liihiöi-

hin viirne vuosikyurmeninä

nor.rs-

seet kirkkorakennukset eivät

tuseimurista ihrrisistä tunnu ollenkaan kilkolta. Rakennushan ei vrilttärrrättä juurikaan erotu ympiiröivis-

tä rakennuksista. Meiilai on voirnakas ennakkokäsirys siitä, millainen
kirkon tulisi olla. Tähåin vaikuttaa
tietysti lapsr,ruden kokemr-rksernme.

Kirkkorakennus

ei ole mikri

ta-

hansa rakennus. Sillä on poikkcuksellinen viesti. Sitä olernme kr-rvanneet puhllnalla Herran huoneesta,

ternppelistä. Siihen

liittyy

paljon
tunteita ja ennen kaikkea pyhän
kokeminen. Juuri tämä onkin merkityksellistä. Elämä on aLkip:iiväistynyt ja rationalisoitnnut. Kuitenkin
talitsernne 1a myös etsimlne tunnekokemuksia ja elämänaluetta, joka on pyhä. Kilkon ja kirkkorakennuksen tehtävii on tarjota ihmiselle

Sastantalart ./otrltt

kokemus pyhästä, siis maailmasta,
foka on n:ikymätön ja kuitenkin todellinen. Maailmasta, jossa Jumala
hallitsee. Maailmasta, joka on Lakkauclen hyvä maailna. T:itä naaillnaa me etsimne ja annamme tälle
etsinnällcmne crilaisia nimiä. Kirkkorirkennr.rkset ovrt etsinrisen jrr
löytän-risen ja enenevrissä määrin
myös hilyentyn-risen paikkoja.
Kuluneen vuoden yksi puheenaiheista on olh"rt eri puolilla Suomea
hautausmailla tehty ilkivalta. Reaktio on ollut voir.nakas. Kr.rn tel"rclään
tiillaista pahaar, loukataan ihnisiii

Kirkko ja kirkkorakennus liittyviit
oleellisesti myös jouluummc. Muistalrne elävästi lapsuuclen ja nyöhempienkin joulukirkkojen tunnelman. Se on juhlatunnelma, mutta ei
virallinen ja e[inrrille vielrts. vtLrt
lämmin fa syliinsäsr,rlkeva. Harva
kai muistaa tarkalleen, mitä puhuttiin, nutta tnnnelma on vieläkin klisin kosketeltava. Jurnalan maailma

on juuli tällainen, ei selityksille

ja

ymrnriltämiselle, vaan ntrkaan heittliytymisclle, olerniselle ja luottamukselle siis uskolle rakentuva.

Kun Inkerin kirkkoa

kuh-rneella

todella syvliltä. Ehkä siihen, ainakin
osittain on pyrittykin. Sekin or-r yksi
ajankuva. Meicliin Pyhän Olavinme
jälleenrakennustyö ja siihen liittyv2it
rnittavat talkoot on taas yksi osoitus
vastarezrktiosta pal-ralle. Syvällä sisirnmrissiinrrrrc on terve tunto siitä,
ett.i nleicl.in tehtävämme on korja-

vr.rosikymmenellzi ryhdyttiin jiilleen-

ta, rakentaa jzr kunnioittaa

luoda iloa.

lnate-

riaalista suulerrpier awoja. Jälleenrakentajilla on pyhiä arvoja. Tämä
työ on uskon tunnustusta ja iLlmalanpalvelusta.

rakcntarnaan, cnsimnriiiseksi aloilapper.rtr.rneiclen kirkkojcn

tettiin

ko{aaminen. Seurakr.rnta tarvitsee
matkallaan koclin, pyhrin paikan.
Oleellista on, että näisszi pyhissri
paikoisszr Jeesus Kristus, saa tehcli
hoitavaa työtlirin, antaa anteeksi je

Teletrlloa kirkkoon jouluna

ja

muulloinkin.
Joulurauhaa ja Jumalan siunausta
uuteen vuoteen!
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t,. 1989. Eclcssti kolmcts oikcctltu presicleriti
Ma rkktt Sctctstu ntoitt er t.

LC-\/ ammah 40 vl,,ro\ta
Mlutarla pliivli ttiltlin lehclen iltnestyrrisen jiilkeen eli taLkrlleen 19. 11.
1999 tulee kuh,rneeksi 40 vnotta klubin
perustar.t.tiscsta 22 paikkakuntalaiscn

miehen voiurin. Lisziksi oli paikalla
kuusi veljezi LC lkaalisista, iosta ttlli

Var.nmalan kr.rrnruiklubi. Khrllin ensit.ururiiiseksi presiclentiksi valittiin Reino

Kanstinen,

I

varaprcsiclentiksi

.Jr,rkka

Lehtisalo, II varaplesiclcntiksi tlsko Ra-

hikkala, sihteeliksi Vriin<) Markkanen,
rahastonhoitajaksi Arvo Kylliriinen, klLrbimcstrliksi Llsko Rahikkala ja tail trvis-

teriksi .fohannc's Kallio.

jrisenistri on
TrilLi hetkel[i
eclelleen klultin toiruiltllassa ttlttklttl:t
Kalcrvo Kali.
perLrsta

ja

Toiminta vilkkaasti
liikkeelle
Ilcti sttttt.tnitclla clileisil aktivitecttcjrt. l')'rsirllnliistcn ioukosslt oli iotrltr;llkctticn tcSur.rrclla innollrt ltloitettiin

4

ko ja jako talouclellisesti ahtaissa oloissa el:iville lapsipelheille ja vanhr,rksille.
Tlissri lislili toimintoja. Postitnet'kkien
keriys ja myrynti, kirjojen keriys Vaur-

toimintaperiaattcita ja tttltr.ttlt

lnalan seuclun sailaalan kirjtrstolle, las-

r.ninnltn
1964.

tenjuhla

Seuratalolla, u'rukana satoja

lapsia, kuljetettiin vlil-rivaraisia

kc>trltt-

laisia retkelle Trtntpereelle, hankittiin

televiskr kunnalliskotiin, iririesteniin
monen vuoclen ltjan tukkilatlttxveikkaus, picleniin tr,rkinviclitystalkoita,
Iuovutettiin vrilil[i vertakin ja paljon,
pltljou rttutrta.
Ylttelrri lirttttt'nrt jliljcstcttiin ntltinoskulkLre, ionka ttr<ttto ptiritettiin jakalt stipc'ncleinri <tpiskclilttille. Trirtlli trtpa <ln

sriilynyt sieltri asti ja lokrt kevrit kltrbi
nruistaa eli oppilait<>sten oppilaita.

Lady mukaan
alusta alkaen
Kolmanncssrt klLrltik<>kottksesslt
11. 2. 19(r0 sclvitcttiin lrrclyillc I<lLrbin

ti

tllrvittLl.

Kahta viikkoa nty0herttmilt hc olivltt
mukanlt triysin dnnoitl llstenitrhlltlr jlirjestrimlissri. Ilistoliikin urltkartn llclytoi-

villllinen aloittrspliivti on

3. 3.

Vrr.nmalan I<lLrltissa laclylen toinlintlt
on r>llut llipi nliiclert r,tt<tsicrl erittliin lhtiivista, r.ttikri <trt Itlt<tulitlittt ttseitl nr1't)s
piiritasolla.
Yleisinrntin t<titttivttt"t plcsiclcrltin. siltr-ahlstorthtlitlriltr.r e llirlllirltee rin jl
kumppur-rit sttuttrtittclciltt ilt itllitttvltt

<ltlan katttct-tsa toilttillltlttl.

Sastamala-Koti
alulle v.1963
KlLrbin nrittlvin trl<tii'itectti slti llkLrnsa lokltl<trur-r l<tlkottl<scsslt. rlrissti te lltiin

esitys vunhuirrkoclin l<ltrtrrlttrsYhtlistt'liscn pcfustllrttiscstlt. Sc lohti sirltcrl, cttli
sanlurlr vuolltlt J0. 12. ltitlcttiirl iliclistyl<ser.r l)crr.lstll\'rt ItoI<r ltrs.
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KuLlsi vllotta myöhemmin unehra t<>
teutui ja trinlikin pziivzinri Slrstamala-Ko-

ti

<>n

trirkein palvc'h-raktiviteettikohcle

veljilte ja laclyille.

Lisäir uusia

aktiviteetteia
1960-luvun puolivlilissri osallistuttiin

joukolll paltioklimplin

r-akentamistal-

koisiirt, pitk'ttiirr klrksil-xiivliirrcn suurhur.rt<>kluppu, jonka tuotto lahj<>ite'ttiin
seuclur-t Musco- ju Kotiscr.rtr,ryliclistykselle, myytiin t<irilll uuclcnvuocleny0nri paistettuu htirktiti. liLrr.r
Vtmnralusta tLrli kaupunki 1. 1. -65.
KaLrpLrnginhallitukselle luovutettiin pr.rhc'enjolttajan nuiju toivonrul<selh, ettli

Tylvlilin

sillli

licki) nuija vic[i

kriytOssri?

TaloLrclclliscsti nrclkittlivir.r aktivitcetti

l<)ytyi vcr'otLrkscr.r puoleltrr, kun klLrbi
vLr<>sittain julkaiscm:run Vruuna-

alkoi

lan ja 1'ylvririn

vcroliale ntcria.

'Iliuli

pr'ojekti kcstikin sitten n. 20 vuottx saa-

clcn scr.rlaajakseen Sasteuralun,fouh,rEnsinrnuiiscn kyr.r.rr.nertvuotiskauclcn
lxiritti sittcn aivan uusi iclcl, sillti toLr-

kol<uun kokoLrksessa 1969 jokainen
vc-li punnittiin ia siitri kihticn jokainen
lisrikikr ticsi 10 nralkan Irrhjoittrrnrist:r
I<lubin

l<assaur.r.

hcni h r.rontlrttlrvusti scunavan t<linrintakauclcr.r uikunll
Pihvier-r

kr.r

lutr.rs vti

970-luvulla piirikokoukset
ia klubilippu
1

Tzil[i vLrosikynrnrencl[i klubi jriljesti
krrksi piirik<rlioustl, ensilisi v. 1972, ir>l-

Al kt r t,t rosic t t .1,ksi I ii rka i ttt ttt isl ii .f tr ttt iclckkii i nt ttt isl ii
u ktt i t'i t cata isl u r i i .jr n t I t rltu kcl -

t

lcleo .jtr .ftr kcl

t

tI

uk

n r del

I

i-

i abtcrisstr rioissu cliit,illc
I tpsipcrhc i llc .iu t'crr t lt t r ksil lc.
I(t r t'crsscr t'cl.jcl pulet lejcr ktkod tltdssd. t,cts, I tt ltictt Kulen,o
scsl

Kt

ri. Iltr

H i cttr

aalt.
Laclyt lahloittivat klubille lipun, jonka

jLrhhllinen vihkiurinen tapahtui

15-

vuotisjul.rlan yhtcyclessli Hotelli Ellivr.rolessa 15. 3. 1975. Lipun luovnttivat laclyt Mir'1a.lylhri, Leena Kailavirtl ja Sirkl<a-l.iisa Vainio ja sen vestaanotti silloi-

nen plesiclentti Esko Kairavirta. Lipun

vihki kilkkohelra, lionveli Tinto

K<)k-

ko.

t rt rt

tt r

to Lu il i r tc t t. Ilrklt.i
ltle.r t I?u t t t t t u t.
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lasknssa olivat mukana kaupunginjohtala Matti Pulli p<>ikansl Sinton kunssa
ja periniiehcnli klubin plesicler-rtti Kustaa Koskinen.

1980-luku kansainvälistymisen aikaa
Taillai vuosikymnrenclLi kiinnostus
kansainvliliseen toimintuun allioi hcltitli
klubissa. Vidtcltiin ystrivyysklubitoitnintaa oslolaisen klubin kur-rssu, ntLltta
valitettavasti se jrii vain hyv:iksi yrityliseksi.

I(ar.rcle lll 19ti5-116 ote ttiin I<lLrbin
kumnrilapseksi kenialair-ren Maltin Iiitrtkl. jonkrr opiskt'lrrlr tr.rcttiirt vtrosittrirr
mrilirittyyn ikrirajarn saakke jrr trinlin

tyyppistri toiurintaa on ollLrt jltkossrr-

Vanhuksia ialapsia
muistettiin
Sastatlala-Kotiin n.tuockrstui kaksi
perinteellistli tapahtumue. Kcvliisir-r piclettiin aina siivoustalkoot, nitk:i ptiuiasiallisc-sti kohclistuivat ulkoahrcisiin.
.JoLrlukunn kohokolrta oli ja on eclel-

lccn trinri pliivlinri joulujuhla koclin

leltclen julkaiseniiscn.

iat

Satakr"rnnan

ltltteeseen. Liiton rtttrtrtt:tess;r piilillrjojlr
Vtmmula siiltyi E-piiriin eli Lihinnri Pir'kanrnaan alueeseen. V. 7979 kokor.rs
piclettiin Sylv:i:in koulLrlla ja nyt 21 vuoclen j:ilkccn vastaavu tapahtuma on uLlclcllcen Vrnrnralassa eli 25. 3. 2000, iolloin klubi viettriri ury0s 40-vuotisjuhli-

kopaLrtettuvat plilit0kset olisivxt

morcstykscllisiri nuolcllc kaupr-rngillc,

I

loin kr.rnluttiin M-piiLiin eli

asLrkkaille. Se on aina ocl<xcttr-r ia
my0nteisen vastaanoton saar.rr.rt, llintminhenkincr"r tilaisur.rs. lbinrinta kohclistui uryt)s Flopun vanhainkotiin, urissai iairiestettiir-r musiikkitiluisuus, kahvitus, missri oli nrukana 110 ltenketi ja
vlnhulisia kuljetettiin utyos kilkkoon.
Vrmmalan seuclun Kehitysvunrntaisten Tr-rki ry:u rctki sr.rr.rnnuttiit-r Tar.npercclle tliyclen bussillisen nauttiessrt priivlin aikanu nronista nzihttivyyksistti.

Scukunuliki oli tupaten tliynnli hpsia, kurr klubi jrirlesti tenavaikriisille laskiaisnlien keskellii klupunkia. Avaus-

kin.

Ensinimliincn lionsjii{cstön

Lrlkr>-

maalainen veihto-oppilus vicraili kltrbissa v. 19ti7 ja keksi vLrottu ntyrihcmrurin LC Vztnmulu llilrti rnukaan tliltlin

kansainvliliseen r.ruolisovaihtotoinrintaan, joka aluksi sr,trntlLrtLri lliltes yksinonrrurn Ylrclysvlrltoilrirr. rrrrrll:r orr sit
tr'n IrtrtjcnttrnLrl li()sl(('rlr:lrlrr nry(is rrtritrr
lrantefeita.

Merkitt:ivin tapalttunia oli kuitenl<in
19t37, jolloin Li<>lts-uattccn Su<>
lu'lccn tuonut Alnc Ilitari vierlili yhclcssli lacly-Kaalinltrt kanssa I<lLrbirt r,'iclrrrr-

kcslillli

na Ellivuoressa.

VLrosikymmencr-r ulussu Strstamlrllr-

Kotiirr vulmistui lislirakertnus. 2-i

hLro-

ncistoa klisittrivli asuinvuoknrtllo sui
r.rr.rclct asukkaat kcs:il[i l9ii2.
Yksityisiii vt'lji:i koskr'iissrr lrsioissrr
r-roLrsi pzizillintmliisiksi I<lksi yli nrLriclcn.
Kansainvlilincr-r plilinrrrj:r myt)nsi

bin hallituksen csityksestli

l<lLr-

pclLrstrrjrrlri-

senelle Kaleruo Karille lionsliiton ainaisjäsenyyden kaudella 1,98G87.

Veli Rauno Laitinen valittiin piirikuvernööriksi v. 1980, seuraavaila kaudella liiton puheenjohtajaksi ja kauclella 1982-83 liiton päätoirniseksi sihteeriksi.

Kh"rbin kannalta tilanne

oli

varsin

merkittävä, taryittavat tiedot ta neuvot
olivat aina heti saatavissa.
1 99 O-luvulla kummiklubi
Unkariin i a Sastamala-Kodin
laaiennukset

kana mm. eclellä rnainituista rakennusia saneeraustöistä johtuvissa muuttotalkoissa.

Menneisyys tal<ana,
tulevaisuus edessä
Kuluneiden neljän vuosikymmenen
aikana klubissa on ollut kaikkiaan 111
velleä. Tämä lLrku pitää sisällään arvaamattoman määrän lionstyötä maailman
suurimnan palvelujärjestön puitteissa.
Tällä hetkellä lionismi on levinnyt

kaikkialle maailtnaan viin-reisimpänä
maana on tr,rllut mukaan Makedonia.

Vuosikyurmenen alussa syntyi ajatus
kummikh-rbin hankkimisesta Unkarista.
Iswan ja Livia Vilagin ansiosta saatiin
yhteys Miskolciin ja niin sikäläisen klu-

Klubeja on kaikkiaan yli 44.000 ja jäseniä niin rniehiä kuin naisia runsaat 1.4
rniljoonaa. Suomessa klubien lukumäärä on ylittänyt 900 raian ja jäseniä on n.

bin perusramisjuhla pidettiin 7.3. 1,991,
Vammalasta oli mukana 25 velje'å ja ladya presidenttipari Mauri ja Jatta Yan-

28.500.

ha-Kän-rpän iohdolla. Sarnan vuoden
heinäkuussa tehtiin uusi matka unkarilaisten ystävien vieraaksi ja silloin oli
mukana 30 henkeä. LC Miskolcin vastavierailu tapahtui jo ser-rraavana vuonna
Barcelonan kesäolyrrpialaisten aikaan.
Sastamala-Kotia laajennettiin ja pe-

ruskorjattiin ripeätä vauhtia. 20 asunnon lisärakennus valmistui 1992 la sev
raavana vuonna yhdeksän asukaspaikkaa sisältävä Dementiakoti. Kantatalo
penrskorfattiin ja laajennetriin 7994 ja
vuonna 7982 rakennettu asuntola saneerattiin.
Tässä työssä

veli Rauno Laitisen lyö-

panos on ollut valtava ja ratkaiseva.
Veljet ja ladyt ovat olleet innolla rnu-

Jo kahdentoista vuoden aian kan'

sainvälinen teema on ollut: "Me palvelemme" mikä kertoo järjestön ensisijaisen tavoitteen ja tehtävän.
Suomessa tämän kauden teemana on
jo kolmannen kerran peräkkäin: "Huumeeton huominen". Suomen lionsliitto
on lähtenyt mukaan kamppailuun huumeita vastaan yhdessä monien muiden

lowonjoufu
Lamau,tonna
1993

järfestöjen kanssa.

LC Vamrnala tulee jatkossakin tekemään työtä lähinnä oman paikkakunnan hyväksi unohtamatta kuitenkaan
järjestön kansainvälisyyttä.
KohderyhmänZi säilyry edelleen ensisijaisesti paikkakuntamme vanhukset ja

nuoriso. Juhlakautena klubin presi-

denttiparina toimii Veikko ja Raili Ilvesmäki.

tr

Eurovalmiina kansa vilistiiii
ja hammasta purren vyirtriän kiristtili.
Säästetään - säästetään, mediat jauhaa.
Verottaja etsii isornpaa kauhaa.
Maassa on vahva hallitr.rs,

ei puutu kansalta jallitus.
Eduskunta istnu ja lehtiä lukee,
jokr.r pul-reita pitåä ja itseä;in tukee.
Mikä rneteli ulkoa kuuluukaan?
Vahtimestarit; ovet sulkekaa.
Työttömät marssii - tyhjiit on taskut.

Vaaleissa maksetaan lama-ajan laskut.

Ken tällaista kansaa johtaa saa,
on hänellä hallussaan ihuet.nan.
Monenuroista ehdokasta polkuja tallaa.
Kansa sen päättäri,

kuka Mäntynieuren valtaa.
Ehjältä kansalta ei valtaa viec[i.
Uurlen liklkluclen ailtrt jo uvrut tietri.
Vielä on pimeri - pihoilla Suotlen.
Kohta on koittavl vakrisa huomen.
Seulataan tiil-rteri joLrlun Helran.
Hän seimeen syntyi

Ladyt lahjoittiuat khtbille oman lipun 15-uttotisjuhlassa u. 1974.
Kuuassa kirkkoherra, ueli Timo Kökkö uibkintässä lippua, äörimntäisertä
oikealla silloinen presidentti Esko Kairauirta.ia ueli Erkki Vaitio. Ladyt
uasemmalta lukien Mirla Jylhä, Ieena Kairauifia ja Sirkka-Liisa Vainio.
6

Beetlehemissä kerran.
Lahjaksi kaikille kansoille, myös meillc,
Sttornen lteirttolle Hlin tltivrtiscn toivolt
ja arrnon toi.
Kuka meiltä sen kaiken viecLi vcti'/
Ei kukaan maailmassa.

Ilon ja toivon

joulr-rjul-rlaa

saarlnre yhclessli vietl:iri
keskelli talven puhtaan.
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Itsenäisellä elämällä ei ole ikärajaa auta
poistamaan esteet. Siinä lyhyesti kiteytettynä
Suomen Lions -liiton Pohjolan Punainen Sul-

ka keräyksen tavoite. Pohjoismaiden yhteinen tavoite on 150 rnilj. Rr-rotsin kruunua.
Suomen keräystavoite on 35 milj. rnarkkaa ja
Vammalan tavoite lähes 53.000 markkaa. Keräysaika oli 1. 10. 1998 30.9. 1999.
Keräys alkoi vuoden 1998 marraskuussa

-

joulukorttien rnyynnillä. Kortit oli piirtiinyt
tunnettu perinteisten korttien tekijii, taiteilija
Virpi Pekkala. Kortteja oli mlynnissä sekä
yksityisille että yrityksille.
Kampanjan seurazrva vaihe oli vuoden
vaihteen molemmille puolille ajoittuva yritysmyynti. Myytävät tlrotteet olivat akryylisiä
sr.rlkapyramideja ja niitä oli kahta kokoa ja
kahden hintaista. Lisäksi selvästi aruokkaampana mlyntiartikkelina oli taiteilija Soile Yli-

Mäyryn öljyväritaulusta "Unikivi" tehty serigrafi. Sulkapyramiclia rnlytiin vammalalaisiin yrityksiin kiitettävän pallon.
Pohjolan Punainen Sulka -keräyksen hr"ripentllmana oli sitten sr.u.rrelle yleisölle slllrntalrtlrva myyntikam panja, joka ajoittui viikol-

Sastamalan./otLltt

Ie 77.4. - 25.4. \999. Myytavät tlrotteet olivat perinteinen punainen sulka, sulkapinssi
ja sr-rlkatarra. Leijonaveljet levittäytyiviit eri
puolille kaupunkia kahden, kohnen miehen
partioihin ja myivät em. tuotteita. Erityisesti
strlkapinssi sai yleisön suosion ja sitå jor.rcluttiin tilaamaan lisää kesken mlyntiviikon.
Vanrmalan Lions -kh-rbin myyntikanpanjt
onnistui kiitenävällä tavalla ja asetettu tavoite saavutettiin. Halr-rankin tässä yhteycles.sä
esittää klubimme puolesta parhaimmat kiitoksernme kaikille niille yksityisille henkilöille ia yrityksille, jotka tuine Lions-liiton
kanpanjaa eri tavoin. Kampanjatuloksesta
palautun 30 o/o jaettmaksi vanhusten hyväksi
paikalliselle kohteelle. 50 % keräyksen tuotosta luovutetzlan valtakunnallisesti määriteltyihin kohteisiin ja 20 0/o niin Sr.romen kuin
muiclenkin pohjoismaiden keräysvaroista
kohdennetaan vanhuusiän sairauksien yl'rteispohjoismaiseen tutkimr-rkseen.
Samalla hah-raisin esittää kiitokseni kaikille
Lions-veljille, jotka osallistr.ritte plT/teettö-

rnästi tähän surlreen haasteeseemme. Tavoite on saavutettll.
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Joufurwrettoa
v ixm{vuo sisafan mafftin
klistikunnan suulin jLrhla, tziyt-

huolir.natta moni alvostaa eniten juuri

t;iii kol-rta 2000 vr.rotta. Vu<isisatojen kr.rIuessa jouh-run ja sen viettoon on nivoLrtLrnut nronenllrisitr perinleil:i jrr l:rpakulttuulin mr-rotoja. Eri kulttuuricn ja
yhtcis<)jer-r joulunviettoperintcissti ou
ornxt erityispiirteensri, ja lisriksi jokaisella ureill:i lienee vicli onu yksik)llinen nrikenryksemme siitai, ntitli kaikkea

vanhaa, perinteistri jclulua, joka ellizi sitkeristi uronen nielessri nostalgisena
"vanhanajan jouluna". Mutta uritcn jouh.ra cnncn vanhuan clikcin vietettiin-

.Jor,rlLr,

"oikea" joulu pitriri sisrillirin. Mutta

maaihlan muuttuessa ja kansainvlilisen
k:rnss:rkliyrnisr'n lisririntyr'ssri rryi)s jtlLrlunvictto r>n viime vuosina nir>neltakir.r
osin muuttunut ja saanr.rt Lrusia piir-teitli.
Nykyajalle tyypillinen halu kolicu jat-

kuvasti uutte jx elilaistl ja ehkli myr)s
cririnlainen "kylllistyminen" vanhoihin,
rituealinomuisiin jor-rlutupoihin on suu-

nut monct ctsinlilirr vicraista kulttuLrrcistu uusia "joLrlLrtt'aclitioita". Siitlikin
u

kli:in?' Jos hah,raisirrltre toclella viettlili

krxiseuch.rllemure tyypillistri pelinteistli
tyrvuizilliistli jrxrltur, uriltzi se mahtuisi
naiyttaiai'i Palataanpa hetkeksi viime
r rrosisrtclltrt prr0lelle jlt krtts0tuun. rttilt'n
Tyrv:ilin senclulllt sill<lin jotrlua valnristeltiin ja vietcttiin.

"foulu on juhlistrr julkisin; siksi kÖyhrikin koktxr var'oja, kettLrkin kenkira-

joje", totcau Antero Vrlclir.rs kr.rvaillessaan Tyrvtilin pittijtiti vuonna 1ti53. .JouIu oli siis vuoclen suulin juhla j<>ten sen
valnristclu aloitcttiin yo viikkoja ctLrkliteen. Sahti pantiin kliynlilin, r,almistettiin kynttil0itri jrr p:iLeitri jrr leivottiin

"kyrsili".,fouh,rtouh<itus ktrukaisilr ennen H-lietkeli ei siis ole vrrin nykyxjxp

ihni0; enncn jouluvalnristcluiltin tosin
ryhclyttiin varhuir.r toisista syistri kuin
nykylilin: Koska lliltes kaikki jouluun
liittyvri rckvisiitta I<ynttil0istri jtrhlllLronriin tehtiin itsc kotonu, oli toinret lloi-

tcttlva ajoissu, j<xtl klikki oli jotrlLrnrr
valmista. Yksi trirkcinrnristri j<lLrluvll
mistch.rpr.rr.rhistu oli kynttil<)iclcn jrr prilcirk'rt tckcrttirrerr - rriitli l'riti rrlr:rl:r l;rvallistrr cncnrnrrin, sillli vll<ln jtrhlun
kur-rniuksi piltcissli puloi vuk> 1r)llliliirr
ja joulturunrunu seunl<tn"rtlrllrisilllr oli tlr-

pana trrocla kirkl<oorr ourlrt kvnttelik0t.

Vltil<kl rttortt'rtltislt'rt liiin'ittt'rr p:rrissrr
hy(ilii,istli uil<Lrisistu jorrlrr sluttoiliin oJll or''clla uivrtn liiltn piun. luPsistl liliu
cnncn joLrlLur ou tr.lntunLlt uinlr l litli pit-

lirilt:i

-

rtirt:rkrrt \rtrt'lirrs nlilinitsr'r' i()ulrrsttr ttttr ltr t t ./( )t t I t t I 999

sct lul<cvut ltliir ili".
Vltrsinlrincn jotrlrrtlttto oli

.f

jlil- si - jl scn llilliccu viclli lilililii jotrltn irnrolilr rct plilistli plililrlin.

ottltuutton liohol<ohtlr oli sltturlur

cntisrtiliultn licen ulutittu joLrlLurteril. liurr

'jouhrrelttrt", liLrtcn \1u'cliLrs ltlthrtoju liutsuu,
olir rttliin liotit'rt t:ir'l't'irt jottlttkolistt.
rnuitu l<oristcitl ci jtrtrri olltttl<ltltn.
NILrttl olliiu oliliirr sitten jolilr tltkrssl jlr nt1,i)s kilkoisslt. Ne olivltt
llttia pcitcttiin oljilllr. Oljct, tlri

nrclkoincn tLrr-r'l IIisuusrislii.
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tii on r rrosilrrlrllnsirn lrjlur olItrt lorrnltiscn Srronrt'rt tlillicin
lirrllirrlt'itti. holit'rnrit'n jot'lllr jlr st'rt r:tr
silllr liililitri t'r.:inric'hiri j:r lrt'irIin srr:rlrstlrlrn lrirroilst'r'ilr lLrr-liisliliLrl'r1-riltitlt r ltr
tn.t.lr i, r 1r.rIjott t'trtrt tr I'iittlr'.r,r .trttltr.l:t.
jolirt rtj:tnlrtslirrn trtittt'r'n jrillit'rsrrri r Lrosislrloinlr lt'r itllir tr i r':rnnilion sr.lunnllsl:l
sislirlurltlLrt pliin jlr sltltr rrtti \:tnrnrltlltrt
se rrtltrlr j:ilr ilrltrt't'n noin vttorlr'tt .100
r.rilrtrll.r. l.trrr.irr l.lltl:tk.lrlli\r'lr,i\ltltl\
rrlllrrr nrrrii:rrlr jlr r it'lli nrti)ltcnrnrinliin
\.rt.rlit trtl;rt r ri.:it r.t.rl r.rt t .tit tt t t.rt'.t,,:i.
j,,rtl'.r krt lt.i j.r Lrrlrt,trtti.t l, ittt.t*tt.tl t,,i
nrltli]illlLt g('r'n)ltlutis('1 \ llil(utt('('1 jlt 1ol':t
i.rlli r\\.il l:ill('t ,rlrr,, rr rrrrrlr'isii11 j,1 11i

Ylccnsri prrriilrrrnirri

()n

ilnrt'istri. r'11ri Vrtnrntrtlrtn
st'Lrrlrrn r rrnlrirnnrltt rncirllin llilirlrrn)nlc
s:iilr nt't't l)iriliiurrinrcl pclir tr t lit liiirt
IClirt lrsrrlukst'n ltlkrItjoiltlr jlr liiluCnrplrlrliin jlr r'1lti nt' Iiittr r rit Kokt'nrrit'n jo
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\rlirp;iirrirr Iitrlliii:r t'i t'rt:i.i I)\sl\ rtaiktrtt:ilirt \lutttttltllttt lttottttottvltt.tistlt
llilliricnrlrlr selllriscnlr hLrin ltlLrccn rnLrinlrir.rcrr nirrrclijli. Illirr r'oi IiLritcnkrn vur'-

hltiscnlt l<csliltlurirrr.tlt hiljullcen klivcl[i
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scnlrhsil<in lnlrinittu, on nt1'(is \ltrttntltlrtrt t:tntrtr:r. \ltntrrt.tlrtlllt ort siis rtilnL'5slilin jrr scn ulliLrpclliisessri sislill(rssli uintrtllrlttLriscn ht r li lliht0ltolrtlt irnugor.tsu
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1it'/.rrrt

1-xtisLtrnlut.

tltt-ttirtti ctIttsl:t:t

l'rt't irt:tIIt'es:rt

srrnlur ninritl'1'ppiri liuin l7rtrrtrrtt( s )fusfti: ninrcn l)erursosu resi (kLrtcn koski)
orr suon.rcnkiclincrr vesist0iin liittl'r'ri
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It]('('n. jtrt,r1111;1 jtrtUt'lls:t s:tnloisl:t
etriisistri scrnlurnisistu lIl<LrIlihtcistli.
r'utnnr(!- slrnltn vltlhaisinrl-lilt
mcll<itr-l<sili ovltt ollcct 'nrrthlr, t1'r'ri; pui-
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t'sirtt. l'rilsrtrtt'illrr jrr lslrrnnissrr.
i.it'lrrtt'si.nirtt('lr itl liuos:t, rlt t tscinrrt ti-

jlirvi') jl I krLrlur jlilvi (nre r liitr lise ltrilin
'v[ijrilvi') prtikkojerr nirricrirniscssri vlcisesti strositun niuriplrrin. [r.olienlienjo-

en vultuvlil'llirr osltr.tlt Lieliovcsi on

rti-

uiliuiscrnnrin I<LLin Iritrliun sivutrr.r
jlilivli I krrrhlrjlilr i.
Nliiclen Iilrhclcn jlilverr vcclcnl'linnrtn
ltotkt'ttr.'ti ) r rrl ;1111.'.''1 r llrsitt l.t::tist't'rt
pinnlnnruoclostuliseen sulrteutrttur.lr
siInriinl"listlivrir.r suLrli: [.ickoveclcn pin
nun n1'klinen kolkcLrslLrkentlt on 5-.5
jlr I krLrhlrjlirve n vustllvllsti 92,5. lotcn
rurettV

nousu on ntuutiunlllr kiloruetrin nrltt
kllll pclriti J5 nretliri. IiLrn Lieliovcsi jo
('llll('51:i:ill,'li r';tniltt;ttt ()\:lltil ninl('ll\
'alullirve Iisi . IiLrten ecle llli olcn selvittlin).t. oli ltror.rnollistlr ninretli siihcn llrs
kerrr lrilrcllri sijlitsevu 1'.irti I ktttl.ut.ltir
rr,Årsi t'lliilin cksi .'l'lissliI<in tu1'xrLrltsessu
jlilveu ninri on epliilcurlittli lrlkLrperliine r-r. Llnrpijlirvcn (nt,ky'isin suo) I'uuttu
l.iekovctccn virnrnncen toclcnnliki)isrn
lrrsktr-r,rrrrnrrn ntni I Iott l.ttt trryTt sclili tlr
l<rn- jrr k1'llinninrenli csiintvr li IktrtLtttltt

tlurs

l)e nlstr-lvat jrilve nninrccn. IiLltcn
ticcllirlrne . ny,ky isin IloLrhljlirvi ci Is I
lliklilin luske I-iekoictccn vlrirn Illrnhi-

jlirven

kluttl

Illorrjokccn
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Sanrmunjokca pitkin IlLrittisisslr lroke
nrlicnj<ikeen.

Mlinitscnreni I ktt ltuliitt'i-ninrcn seli-

t)'s sua tLrkcu siitli, ettri IkrLrhujlirven
liunlrlla suLrnnillecn y'htli etririllli t.icliovt'tlt'slli ()n vrtslitll\:t:ut lill):tltr't rtirtt('ll\
Ylistcnlrirvi, j<>nkrr nl,kvinen liorkeLrslu
kentu on 90,2 ja jolirL rtinrtkin vie[i Än-

tcn thclistetty 'su()ssu tai veclcssri nrl

tcro \hlcliLrlisen sclostLrkscn nrr.rkuurr
llskec Keskistcniairven (r'r1'kt'isin sLro)
jtr 'l'lrpialan jlirve n kauttlr I)esurir.ro jlrlr

scnrplinli picl:in sitli, ettii luinun llilrt0kohtlrnl on alkuaun 'nlrtuluu' nrerkir-rnyt ikivur-rhu gcnnxlninen srlnrl fu,,qo.

m1'0tcn I-ickoi'cteen.
17r ttr ttrtrsktski. Lit'kot't'si. I ktt l.ttr.ltitt'i
ja ky'rnmenet lttrrrrt Vltrttrnrtlltn scr,rcltn-t
vcsist<)nimet ecltrstlrvltt Sutrtkurrnltn ikivlr.rhojl I<icle llisili luinojl jl viestir rit
r'oinrakkltltstlt gcrnrltltnisestlt vltilirrtLrl'scsllr. joklr ori lotlt'lllrr issrr rnrils l:irttlirt
se uclun usLrkkliclcn nr.lussu kicle nlilir tOssli sanroin kr,rin lLrkLrisissu rrinr:ellist'rt irt Itr'rtliist'rt kLrltlrrrrrirt ltriltt'i:::i j:r

Iilrevlra puuta' tark()ittirvtran skurrclir.uurr,isccn l:rinus:tnexn /i(,fro. ToclennrikÖi-

tlrkkl lilirrr-revastinc su<lnrcn kiclcn /ic,fro-sana on. IiclelLi sclostanrani
\ruunlun osunu koskcn rnlttltlalllt cli
lllpLrolclll olevu suvuntovcsi oli lLronj<lnka

r.rollisenrpuu r.rinretli'ulai,cclcksi' (r,rt.

Alrrjrirli) kuin'pLrtrveclcksi'. Lickoslurrr
tlurs on niuretty Liekor.'eclen mLrkaltn ei-

kli priinvustoin.
Lickovcclen ctcLipLrolella muutanlln
I<ikrrnctlin plirissli on Houhlllirvi. Scnl<in r.rinri eclustau slnull kaksiosaistu ninrityl'ppiri kuin 1-ickot'rri ja nruut eclelIli
klisitelly't vcsistör.rimet. Ninren lrlkrrosa
l.tottlla i'ustu:r turkoin krlntaslixnclinxlrvisu hotrl.trt-sarraa, joka tuus pulautr,rr,r
r

it'l:i r':trtltt'rtll)ililrl .q('nllltluli\('('ri.

l)('lusntclkitykscltaiain'krtllicuu' tlu'koittu-

t",r',rn hctttbct-lcljektiiviin. Hrtthujlin'ininren nykysuonrllleiselle mclkitykseltrtrin <ruclon ltlkuosltr.t ltortltu yhclistlimincn gerlnllllrriscen'korkclta' merkitscvririn sanaan on scliri lirintcelliscsti <ln-
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vathun l-ickovesi (nrelkitykscltlilin'lrh-

vlicst0n gcneettiscssli prrirnrissliliin.

\lrikkrr Vrtrtrttrrlrrrt rrrrtlrrtrt rtirtti.tilli lttl
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ettli r,rsein rncrliityssisrill0ltlirin slrnrlur
tlri lliltes slttttltlt iltttlttsr'\ ilt \ i('r'ilsl)('r'riist'l j;t sttorttt'rtkit'liscl rtitttt't t'sirtttrrlit
rir"rn:rlililin
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llihekl<liin. nril'li selr listi

viittau lrlueen likrrisenrpuun Iiul<si trri
nronikiclisccli vliestO<)r.r tli criliiclistcn
ihmistcn pitkririn jrttkrrneisiin [iheisiin
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Jokainen paiv å maatlma ympärillämme
pienenee. Kansainvälinen kanssakäyminen ei ole koskaan ollut niin
helppoa kuin se on nyt. Paikallisella
kopterillamme tai jollain sen kilpallllalla
pääsee internetin välityksellä hetkessä
maailman aanin. Voi kysellä sitä mitä
ystäväsi tekee jr-ruri tänään tat hortaa
käden käänteessä tärkeitä liiketoimia.
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saatossa Lihcletty

uiin uuclclle l.nrlnteAr.nerikkaan kLrin Ruotsiinkin.
Silloin l:ihrlettiin työn perissli, haavenl
peremurat elinolot. Alku uuclessa islinruraasslr kielitaiclcxtornana ei olhrt hc-lp-

lukioaikaine

re

opistojcr-r tai kolkeakclulLrjen opiskeli-

eturivir.r ltihtij0iclen joLrl<rssu. Kun esimclkiksi Ausi:rn maiclct.t jlt cntistcn sosialististe n nraiclcn nuor(j t stltfttauvlt
kansair.ri,riliseer-r tllourlcllisecn kilplri-

työ r-rlkomlilla

Iuun takanlrtklltl. on nrcillli llilitölrsc-

tai vain vrilivr,rosi cllinrlili opetellessa
Leissun pririll:i. Yhri eclellecnkin nc, jot-

lnat suontstltltr.r rlrtiniot, I(or.rlLrtulistn
taso ju crityiscsti tictotckniil<rur levin-

poa, nluttll uronct sieltli n.työhemntin
p:rllrsivlrt likkaina Amcrikan selkkuina

ke jririvrit pysyrrlisti utuualle, ovat poik-

neisyvs kotinrikroinu.kriunl"k0inii jrr in-

licr.r I<.silt.

tcrnet-liittyminli

takaisin kotiseucluillccn. I-lihtr) oli kuitenkin silloin enernmrinkin pakko kuir-r

Kansair-n,lilincn kokemus, lyhytkin
sellainen, or.r uru'okes plillorla. Ascttururinen johor]kir.r toisecn yhteiskuntaan
vrrikk:r vrtirt liuukltttsil<si rtr:trl:trt orttrtrt

[tLripptra l<oko nrrtrtiltnussu.

KansainvrilisyyclelLi sinrinsri on pitkrit

pelinteet. Sastanialastakin on aikojen
e

lle

r.nahclollisr,rus.

Nyt vuosituhanncn vaihtecn hririmöttlicssri huippLrtc'knologia r"r kai rjcssli l'xtslsta\ra Suonri ei cnlili ole maa, jostlt on
[ihclettrivli paremnran hr.urtnisen toivossa. Tyr)n Pcr':issli toki slrattaa jouttur

muuttlenaan nytkin. niin

plilil<atrpLrn-

liiseuclLrlle kuin ulltonraillekin. Nyt

[ilt-

Lrlkomailla
asur.ninen jlili vriliaikaiseksi. Se voi olla

n

vlihto<rppilusvlursi,

javaiht<>, mriliniaikainen

nlil<entystli nrcrkittlivlisti. Paiivittaiin törrulili johonkin kliytlinr-rt)n asialn. joka
ruuclcssu mertssir

h

on kolionaun cli tuvll-

mihin or"r kotonrt t(xuttll. Oppii
my<)s nlikc'nlilirr scn, kuinka hyi,inkirt
eriluisct ihmiset ja elilaisct kaus:rllisLrukLrir-r

on ihltrr chclotontll

Nlaailnlu.r liuttpun koko uiltn vrtl)llu-

liilprtilu vhli trseuuturiu tupuhtLtu
globaalille tlsolllt. (lkrbltltlit rtiltrkliinut
tLrcssu

taliolr\'rrt vlltavil nrlltclollistrtrksilt. krrten Nokiun csirucr.l<lii vuir.r l htenri 1'lisulrtnlt n'uurilmlur l<lr.r1-llu-t vltltrtrttercssli
osrritllllt. Su()nlL'n l<olioiltt'rt lltt'ili rtt:tlr

jlr st'rr Irl r irtkottlttlcltu r litslil
cssl l n

n uuul n-ur

r-r

r.t.tlt

tijlit orrut kuitcnl<in aivan toisiu kuin silloin crrncn. Nyt llilrtcl':it kiclitlitoisct

clet tr,rler,at toirnc-en kesl<cnlirin ju mitcn

hLrippLrrnrnruttilaisct, ioiclc-n ltnrrnattitlickrllu on puljon l'1'syntliri cli puolillrt
maaiLnuu. Ilc or,ut niitli osrtajilt, joiclen

l:ilirr :rrroli.lstlt. Slrrttltll;t oplrii 11111vq1;1maun myt)s sitri suontrtluisuutta. Suunuu. r'Lrisleil-lliri, slhriukkilt jlt tictcnkitt

oseruriscstlr kol<> nrauilnre kilplrilcc.

sr,ronltlersta )thtciskLnrtla. Tun'allisuLrttlr jl i'ursir.r tusltiscsti jrtl<ltutunr,ttt:t vuLt-

Kyllä routa porsaan

lilutte.

Sastamalan seutu

Eturivistä raviin...

mukaan kehitykseen
kopteri käymään

kotiin

ajaa...

!'unltlr suonralltir"tcn sutlurluskLt I<crt(x) siitai. cttri lopultlr onrlr nnrl on l<Lritcnliirr nrrrnsil<liu ju nruu nrltlt rltrstilil<lr.

kaikilla on jotlin onrrtpclriistri

jl

Stronlrllrincn nu<>r'iso jlr nuoret

sinril-

liliui-

sct ovllt l<unsojen i'riliscssri l<ilplilrrssl

v'i

ott-

rt li i no l lr slurvLlttlrlr cliutllsorr. jostu cclcllisc't srLIiur-tisttr

i

l

poli ct eir lit olc eclcs osllncct lrulrvcilllr. l':rrt'nrnrut t'lrinrrirr It'r'liss:i t'i silt'rt

tlililtti tln itsc llihtcli nrirmcl<rilin.

rntrltlr

horl<rululttrriscllll t\'(;llai ctrrot on lit'llli
nlrlrilnlrltl Itlrcttlrvrt llinnc.

-

Silloin liLrn vlu.lrlrus pcrLrsttri lrilrts
pelkristlirin niurttulottIt'r'rt. Strorrti liLrllti

\ttslttntttlrttt

jlilkijLrnassa. Kylmzit ja eln.urttomat tllvct civlit vienect vaunrlltccn siinli talouclellisc'ssa kilpailussa. Suomcn sislilLi Sastarttrlan seutu hyvlinli maatulous-

ltltrccna scr-r sijalrr"r knr.rlr.ri nnart

r.arr-

lairnpiin, mistai osoitllksena ovat nlln.
lnonet rrpcat kirl<rt, joilla sen eiliaist:r
vaLll'autta uritattiin. Teolliscr-ra aikana
Sr,rorni rrousi

jo pykti[in etecnpriin

ja

Sastamalatr ser-rtukin pysyi vuhvan tecll-

lisuucler-r ansiosta
rrtukanlr.

hyvin ke,liityksessli

9O-lLrku on nrcrkinnyt valtavlra muutclsta koko takrLrclelliseen kchityl<sccn.
Kolkeatasclinen oslaminen on noussut

raaka-aincita ja pliriomaa merkittliviiurniiksi tuotannon tekijliksi. Nyt menestyvrit ne alat jr ne ihntiset, joiclen osaamisesta on plrlltetta. Sauralla takus kc-

hittyy voimakkaasti

korkeakor.rlukar.r-

pungeissa, edtyisesti niissli, joissa on
teknist:l osaarrrista. Elektroniikkateolli-

suuclen nrcncstyksccn ntukaan pliäs-

scct scntnkunnat rake'ntuvat pikevauhtia uusien ja hyvlituloisten työntekilöiden rnuuttacssa sinne.
Sastat.ualan seutu alkaa vtilillizimzittli
j:i2icLi jiilkeen taloudellisesta kehityksestli. Toki rrreilltikin lneltee ltrrrenlrrin

kuin isillänlnc ja isoisilltiulne, lnutta
suhtcclliscsti clleurme taantuncct. Mea-

tltlotts ort ctleller'n voirlissltltn. peltrsteollisuus kannattaa ja pllvelutkin ellivzlt, u.rlrtta jotain puuttnu. Sitti 1'rotkul,
joka on viir.neisinli vuosina nostlnut
Suornen kansakr.rntic'r.r etuliviin, ei ole
rureillli ntil<ytissai. Kopted kliy internctissli, seutur.'crkko kehittyy, osaanriner.r
kasvaa; mutta jotain joka eroittaa nteicllit mtrista vielli tarvitaan.
Yksi vastaus mcncstykscen on kot'-

keateknologie. Toinen vailrtoehto on
hy<)clyntrili sitli, niitli meilLi ttilillli jo on.
Vcsistr)ri, kaunistlr luontoe, r'auhallista
paikkaa asLur. Ty0cl:iur:in kiristycssti ja
ymprilist(rongclmicn jatkur,'asti kasvacssa viihtyisli, pLrhclas ju luuhallincn

asuinyurprilist0 llkru nru<iclustr-ra liilpailLrvaltil<si. Toki sc i,autii sitti, cttai se
yhclistctty nykyteknologiuar"r ju nyliy1s11t.t vaatimulisiin. M)'tis triril[i lapsillc <lr.r opctctttrva lo cnsinrrnliiscstli lu<lkastlr all<aen vicraita l<ielili. on <tltar,'e
or-r

monipuolisia ruuhckrllisLrulisia halnrs-

tla ja

oltavu liittlir':isti pllvclLrju.
Mltlilnr:u'r nruLlttucsslt picncntntliksi
jl picncnrnlil<si oikcl stratcgia on ctllu
rnukuna kehityl<scssri jl ctsili uiitai
rlsioitrr, jotku ovut nreillc siinri kc'hitykst'ssli t'r ltrl lisi:t. l'isttirrrli lIi pririrt pt'rrs:ur
r>r.r

sccn ja l<arkoittanrllla miclcstlilin Iiailicrr trrtlert llt trlkolluolist'rr vrrrnrirnnrirr
tckec Iullrtl nly()s itscllccn. Siis k<tpte-

ri kriynlilin ja nricli

:Lvoinrclisi

rrlottr rvrrrrl<si l l c.

LrLrsillc

Lumrhntafe
auttaa
Jos ei nyt ihan hangct korliclt r-rictokset, niin ainakin valkoinen maa ja
j<xrlun aika. Sc on jrillccn kihelli. Mic-lcssli on oclotus jl l<iile'cn keskelli perimmliinen toivc' jostain lapsuuclen tunr-relmallisc'sta ja lauhlllisesta luhllstu.
Mor-ret j:iljcstelyt juhlan vuoksi tehrllirin. I;rhjrrt jrt lrtrtlikot jri:ivrit r iirrrc' tippaan, tohina on tuttuu kaikillc.
Mununolaan nrennliiin, Iutuclalla kliycltilin ja kavclir.r luoksckin pittiisi ptrk-

kia chtiri tuurarurillur. .Joku pukcnee
Itaikkca jrt ltjlra tunturien h.roksc, toine'r.r
muuten pitklin nratkan. Kulkijoita urelr('('iir tulce jrr krrikki lict liiylly\:il.
Opcraatio Lunrihiutalc kliynnistcttiin
vllonnu 1969 cnsinrmliisen kellrrn juuli

liikcntccn tulr,'aksi. Huoli

Liikkuva poliisi rxti tehtiivliksccn

tttrrla tt .lotr

ltr

I 999

k<t<tr-

clinlrattorir-r ty(in.

Tuskin kLrkaan alLrssa mukrrnu olleis-

tlt

<>sasi

aavistlt:t tointinnln nrLlLlttuvalt

trtvrtksi, jok:r jutkLrLr

yli

l<olnrc vLrosi-

kyrnnrentri. Alussa koltenslr kek<xur
Itrntavia oli satunuirilin. LiikkLrvun poliisin Iisliksi urukrtnrt olir,'ut plil<allispoliisi. Sr.ronrcn ALrtoklLrbi. Suonrct.r Autr>
liitto, SPll, silloiset lalia jl TVH, kutsus-

tusuticltili. r'ltclirxrnrutr)i)r'ejli ja Ylcisllrcli<1.

Lchclct 1<crtr>ii'at lrsiusta rniclelllilin.

k:rililti lrrrltrsirrrt ollrr tut'\:rrUlt:tssil

j()U

Iunrtjlur liil<cnncttli, niinkuirr tenni

kLrLr-

Itri.

Avustusnrllli

ju

jlirjcst0jcrt nintct

vlihtLrivat vuosicr.r srrlrtossl. iiokciltiin

rtln. I<iintcitri lpr.urscnritr, lsLllttovaunuju vlltltciclcn leviklicillli. Viesti),lrtc),clet
purrnivlrt jlr lrLrtojcn tckniikkl uruuttui.
i\'Iontlr nrutkuu o1r tLlou }rli liolrtrert vuo-

siky'nrrncncn

likanl ollLrt. rnuttlr uinu
oli prrllrvrr :rtrll:rnrist'rr

ylrtt'istri lirriliillc

hllLr. Oli tan'c tchclai toiscn ihnriscn
joLrlrr tLrlvltlliscksi.

ALrtoliitto on hLrolchtir-rut I-unrihiutalcen ylllipitrinriscstri jo pitktitin. Opcrrrrtiostll on lilsrrantrt trr\'ostcttu jlt oclotcttr.r pcrirrnc,

Srrs!tt

kur-rssunrat-

l<rutjrtn tLrlvltllisestu joulusta oli yhteine-n j:r sen tlLrstllla nrelkoincr.r joukk<r
r':t1r:utt'lrtoisilt jlt rrntrttrtttirttltisirr voirtti:r.

'l'litli kui'aa hyvin sc, cttti

?rsavallan presiclcntti A,Irrltti Ahtislali
on opel'aation pysyi,li suojelija.
Vuoclcn 1999 LLrnrihiutale viecLirin Li-

pi hyvrillli ja vakLrr,rttavulLr anrnrrrttitrriclolla. l']oliisi vllvoo liikcnncttli. ensiapupuoli vastea onrrrstuu|r

Iupaltiot

h<>itavut

jl

ticpllve-

teknilliscn avun llntlr-

miscsta autoille.

jo

Iierrotllan uuclcn tekniiktrr.r ltjtrr.rccn
auttajur-r eclellc. Iiaikkccn ei liLritcn-

kaltu olc'u.skonrincn. l)ulussu on i'lccnsli ihmincn. Myös eut<in sur.rr.rr.rittclec jlr
scn viltt korjuu cclcllcer.r ihnrincn. Iilrikkca ci toki entiti tehclli ticl[i. niinpri tic-

pali,clu onkin nrLruttuntltssu nlurr.rticltli
pelrrsl:uttist'ksi. I rrsin tlrito orr rrrorripr.tolitrcn kyk1, lrirycstclli yrLrlturn jtilincen koI'r>r.rltistilunnc. N{ir.rr.rc slurcllrlrn
ltuto koljuttuvuksi. nrinr.rc viccllilin ihnti-

sct tui peniti pcrhccr.r lcnrnrikki/ l\listri
saacluarr vaLlosil jlr ovatko ne s<lpiviu?
Lr)ytyyk(r jostain sijrrisrrLrto je nrilLi likrrtaulLrllui V<riko nratku jutktur y'leisil[i
kulkLrneur'oilla, l'ai lriric[irinli(i pliliulli-

seen ltotclliin oclottunrllu.r usioiclcrr strjunristui' Onko tr.ro nrrkkLrntultuikkl joLrlLrna

lukiT Nrinrli jlr nronct nrLlut rrsilt

<lvat l-llitcvrin tiepllvclLrnrichen llrtliottrrr..irr ju niistri kiitctttir.'tisti seli iytl'urincn
sitli "unrnrattituit(xr".

l'oirrcn tiiLkcli kysl'nrvs o\'ut nlu'lilrt.
Kuku klil<cn kLrstuntaeT '['icplrh clu on
harrtstus. rttLrttlt scnkin

on

n1'li1'lilin

pakl<o pulturt kLrluistu. I{1'sy'nrrs

ci olc

1-lirillinrnliir-rcn iu nrontlr lict'tlrlr vuliurrtus l<orvuu uihcutuncet litrlut. .fos vrr
IiuLttLtspuoli on l<unrrossu, klil' Iililien
lo1-lltLrsclvittcl), onltssu 1'hti0ssli ticplrlvclun untunlrn toclistrrl<scn l<cll jo pul-

jorr helponrurin.
LLrnrihiLrtllc kril'rrnistl'\ Iiol'o rr.uurssu
23.12. \999 illrtn srrrrssrl ju jltkLrLr 2 t
tLtt'tnirr vulruiuclclllt ltinl 2. l. 2(X)() il
lltlttt sltrtlili.lt. Alttt:t li:rrtrt;tll;trr prrlri:i
nunrcrostu 02(X)-fi0,S0. Ntrrncr.o toiniii
lioko nuurssu ju soitto l hclistl'1' 1111ii"rplilin 1-xiir'y'stysl-ristersccn.
Opcnurtio [.Lrrnihir.rtllc toivottuu kui
iJ
Iiille tLrrvullistl liil<cuncttri

Ii

otahistorian kiljoittajat ovat laatineet tilastoja viime soclissa palvelleista hevosista. Jatkosoclan alkaessa almeijalla oli hevosia yli
45.000, josta Puolttstttsvoit-ttien ot.nia
<>li alle 10.000. Seurairvina vttosina he-

ja hoiclosta, niin ilnoitan ettci ole q,ytai

kuoli tai joucluttiin lopettamaan, lisriksi

hr"roleen. Teryeiset vaan itseltäni ia
ajokkini puolesta." Lopputtn hän oli lislinnyt lte vclsen nLllttelon ilt ( )llltn
osoitteensa. Kirlc joka rintar.ttalta saaprri. ci olltrt Ittonisanttincn. ltltlttil ttirkeintli oli tieto, ettai hyvissli voiluissa
ollaan. Aruatcnkin alkoi pakettien lzihetttiminen, talosta kun ei ollttt otnaa
poikaa sotaan ja isännät eivät enäri

niitti katosi hu<tntattavasti. Divisio<tnan

iklinszi puolesta kelvanneet.

vosia otettiin taloista lisliottona sek:i
saatiin sotasaalishevosia. Hevosia tnyr)s

lonautettiin, palantettiin, ntyytiin, niitä

oli

408U, jalkavrikirykmentin 4i5 ja hevosvetoisen kennätykisttrrykrrentin 636. Tilastot kertovat,
ettli ensir.nrräisenri sotavuonna 900 hevosta nrilintyi rasitr.rksen ia heikon ravir
hevosvahvur.rs

scmuksen vtroksi. Puolttstr.tsvoimien

<li 77-720h t.uaan koko
hevoskannasta. Tiedot perLlstLlvat
lrevosvahvrttrs

eruiän ".fatkosodan historian" lukuihin,

joiclen paikkansapit:ivyyclestai en

osaa

sanoa sitä enkli tätii.

Kiinnostuin hevosen

s<>tale isst

tsta

löytäessäni erärlnri päivrinä pöytälaatikosta "Pläsin" palvelukseen ktttsttt.uismääräyksen. Luettr.rani sen tat'kkaan,

kirposivat kyyneleet silmiini, ia r.tlinr"tn
oli se silloin pakko laittaa pois. Siitri
l-retkestli

on

kulunut jo kolmisenkynl-

lrentä vuotta, nyt akrin tr.rtkia asiaa trudelleen. Kaipasin taLlstatietoia, llttlistiinpaloja, kiLjeitri ja ennenkaikkea palasiko heppa koskaan takaisini' Iszinnlit
olivat jo nanan majoilla kun aloin asiaa pohtia.
Pläsi oli syntynyt kcxitallissaan kesiilL\ 1934. sen euri "Lysti"oli silloin 1il
vuoclen ikeiän chtinyt ja jo monesti var'sonut. Tallin asr.rkkaisiin lukeutr.ri vielä
joku olikin. Pllisin varsavuosina siellli
varttuivat satnae sisatnssariaa olevat
"Lippe", joka oli vuotta vanhenpi, sckai saljan ktropus ltat'i vttottlr "Pllisili"

nuorcmpi, juhannukscn eclellli synty-

Jussilan l-u>ivissa hevonen

oli

vielli

rlissa jaloissu oli t'ohtr.tttrrte, ntLlttll ll)t
ne ovat aivan tcrueet. Sltin palltnttlmaan ne hatrteiclen avtrlllt, l.lltltltell sc
<>n sellainen vika, ettai sc ei tehclo parantua koskuan teryeeksi. Olen ltoitlrnut l.revosia pienestti pit:ien, r.rytkiu <trl
meiltri kohrc hevosta arnteiiltr.r pltlvcIuksessa. Olen k<ttoisin Sav<tstlt VrrklLrclcn kauppalasta. Kylli teic[in i)lisil[i
on loirri, ei sen vilusslt talitsc rtlllt, trrllikin on kyllzi llintpöinen. Pllisi oll ttlllmus-ajossa, ei siinli pali<tn hevrtncn t'rl-

Ilaudusta syyskr.tussa tulleen kirjeen

situ. Nytpli ei lruuta kun paliorr

pelnsteella: "Sain teiltä koltin eilen illalla. Siinni kyselitte ettri olenko saadut
teiclän lähettärrän paketin. Kylli se peLille tuli. Paljon vaan kiitoksia siitri. tsi
ole tullut ennen kirioitettlla. Muuten
olen ajokkini kanssa selvinnyt pelkrillri
sriikrihclyksellä, vaikka täiilLi on kovissakin paikoissa i>ltu ia ktrn ntinri ajan
tykistön tulcnioltt()ltionetlv():t. niin j<lttch,rn aina oleen rriltei eclcssti. Mutta
tr,trri on sentlitin ollut hyvli. Irläsi on
sentärin pysynyt eika hyvissii lihoissa,
vaikka toiset hevoset ovat aika tavalla
huikc-ntuneet knn on ollut aika pitki:i
aj<>ja kun on ajcttu Kannasta listiin ia
rastiin. Eikli l-revoset saa viljaa ollenkaan, sellaisia l-reiniri vaan, iotka ryssli

veisili lrcv<lseltlrnnc ilt srttttttin ltt10s rlli-

on tänne pitkin peltoja aLlllannut, se
knn nimitt:iin ei ole viitsinyt niitti sunliin kor'1ata. Ruista sain tässli vlihän katsottua ettai olen antanttt Pllisille pari
kolme litraa päivässri, sillzi se riippuu
triälli aika tavalla ltevosen hoitajasta
rrillaiscss:r kunnossa ajokki on, kuinka
eteensal katsoo.

Plisi on nyt

hyvaissli

kcngrissri. t'oltturtlut ttteinlts trissli v:ihlin tnlla, mutta pr.thuin siitei llizikintäaliupseelille ja se palani alkuunsa, joten jos saan ajokkini t:illaisena saiilyy

tcr'-

-

ryLa
\'lruäcitt Kut

r kolct t t k.l'lii r t
Holtkort piltctsscr tur It

kutattiirt 2.j. 6. l9-j6
tcrlcnt heutsel .ja ntiehct.
Miehet ot'ttl t,usent nt ctltu

Itrkit'rt: istlrtttiit Kulla.fut
Vilho Hohko sckii tulosscr
!öissti tl I tr t t r kr r lu ist t t it's

Arrc Lepisl). Hcuxel
t', Lippu .i t,.'liillti I
L,i ikkt.ju kuikkiart ulell istur entii Lt'sli 20 t'.

Pliisi

2

niin kchtaan omistaa sen l-roiclokikseni.
Sillai taiaillai pitrli hevosestaan niinkuin

nr.rlta itselttini. Parhain tcrvcisin kolpr.
Vinnali Olavi." sekti kcnttripostil(olltto-

parl.r:rasta ystaivaistaiain ainakin. Ei sitten

isainnait innostuirrat tilaar.naan valokuvaajan paikalle, jotta kauniina kesriisenli priivtinli

enemp:ili. Paljon vaan terveisili...fussi-

lin ntrmelo.
Aina e i ehclitty kilioittel, tilrrntcct

la."

vaihtuivat ja hoitajat t.ttyt)s. Scttt'rtat,ltult

scikkailut saivat aikanaan ptilittrksen ia

rLrstata kirje ja keltoa hyvili kr.rultrnlisia

nyt "'faihti". Hc-vosntiehinai

saatiin kunn<tn "perhcpotretti". Villit

Pllisille koitti oppivelvollistrtts. Ttrlosta
tnli, vuoclen ikriiscnri kapsahti yleinen
kasvatuspalkint() Sat:rktutuan Hev<tsjalostr,rsliitotr nriyttelyssri, siitli vtroclen
kulr,rttr,ra r-uiyttelyssri III palkintrt. Kor'-

kcutta oli jo karttnnut 153

srll.

n'lrinintoine: pltnrtratttias,

trlLtina
liinakk<1,

eprisli:innirllincn tlihti, liirjoklvi<t, ptro-

Nyt oli l.revosenh<titajalla ollut aikle
. .lussilan kohtalosta ei ole tietoa, rllinkrilaisia siirtoja tapahtui, ainakin hev<>
sen hoitaja vail'rtui.
P[isir-r uucleksi hoitajaksi rtlitinittiin
koql'. Olavi Vinn:rri, ioka tarttrttikntrn
ah.rssa muisti lyhyelli kiLjeel[i, kettocn
hevosen oleven kohtalltisessa kttnuossa ja ettri se saa asua seitset.tltin llevo-

lipiiLto. Työher'oseksi P[isi oli syntynyt, tekeruilin ntaalaistllon pclloilla sille kr.ruluvia te htrii'iri, r,lutn toisin oli
rrryi)s rn:irirritty: krisky is:inlttltrttrt 1;tto-

sen kltnssa m:tan sisrilin kaivetr.rssa llirll-

hlstemaan!

hcvonen".

pi)iscss:i tallissa. Loppulausecssa htir.t
krhcluttcli: "T<tirt<tn ettai saatte pian he\roscnnc taliaisin, sill:i teillli ou hyvli

Penkr>cssuni kenttiipostin lcintalla Seut'a:tvrt li)yt:intrirri kilje or-r p:iirrlitty
"
varustcttuja kirlcitri, l0ysin ilokseni so- tatrlnlikltltn 27 ptiiv'.\ 1942. Parhrtin
tanries Krrlle .JLrssil:rn kyhlilimrin kir'- telveiseni tlililtri ja sanltlla pyycliin kiitjc,cn, se on priivlitty Sintpcleellti t:iri pakctista nrinkri sain ilolla vlstrtan21.7.19!t1: "Kun uroni hcvoscn omiste- ottea. Kun sain hc'u'<tsenne hoitoot.ti 1-rltju on Ituolissaan hcv<tscr.rsa k<thtalostu li kur-rkautta tltkltperir-r niit.l sct-t t.lt<llettr-

M

hoita

jana <tli pitktitin sotttlttics

lle

illo

Suhonen. Hlin kirjoitti satttlttl vlt<lclcl.t
r.narr':rskuut-r lopusslr. Tietoja <lli io vlrr'"'l'ct'i'cisct
r.naan kuivattu. Hlin ltloittlut:

tlililtli linloilte, asiu ort
saanut

tc-icLi

n

hcr,<

t.tiit't

iscl-tttc

I)l

cttli olcrt

lisin ltoitot I-

ni. Tai oikeanrntin se ort ollttt h<lickrssani viinte heinlikLrtrr.r trlttstlt lrsti. )Jiin
sc on nyt tct'\'c ,e hyvlissli kttlltr<lsslt".

ILin mainitsce ettai silLi oli ollLrt cttrirrlassa rivili cli pykintlili, ntLtttlt tlt't sc <lli
sautu kuntoort. "Ole rt siihcrl klriliin
puolin tyytyrrliincn, r'riirt tyl<inliosslr
kr.rin nruutcnl<ir-r. Kltikistlt ltltrhltitt lltroli ou st'l'lrisiss;i. t'ttli st'ltitriri itst'rts.i
kunrrossa. Sillc suu i icc[i ntitli vlurtt
etccn kaikl<i sc syi)". IItitr kert<t<;. ettei

keikki h:incn hoiclokl<irrsrr ole [ihesklirin yhtli hyviri. llLrolert ttihcetrrt oli
kaclonnut loinri. jos jotrtLrLr tlkirtljosslr
johor.rkin kltucntnltksi. l.tt1-lltttlltttsccttlt
Sttsttr

ttttrlrt

t

t

.lor
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toivotcltiin hyvliri vointil vain eclelleen
ja kuulemiin.
.|or.rlun cclcllli kirjoittcli sotamies Reino Strliorrcrr kiitcllcn kovrrsti stltlrpcsli-

Hlin oli olhrt k<xipr-rolessltan
lonrllla ju niltkavrisymyksen painarehastu.

rttrr."Nyt viirrrr'inkin tllr'n st'n v('Ir;tn l()ipunLlt, cttli kynri kestriri kliclessli. Niin ja

kiitolisiu vaan kutsLrsta, jos olisin ollut

sicl[ipriin lomalla, niin olisin kylli k:tynyt teilLikin. olen nimittriin Kotkasta
kcxoisin ja victin lomani sielli ja sekrstxn sittcn hicman mur.rtakin. Niin olen
sellaine n 22-r,uotias nLlorcn uriche n

vuoclen loppLra seulaat,anlaisesti: "Pyyclain teiclait ottiuraen vastaan mitti parliaimmat kiitokseni saamastani paketistanne . Kiitokset ury0skin Plzisin puolestrr. sil[i l)llisi siri ruy(iskin os:tns:t j;t lttn-

tuu aika tyytyvriiseltri. Ja pyycllin anteeksi kun en teitai kiittrinyt paketista
kun sen sein. Nlutta kun ei ole oikein
kirjoitLrslauhua kr.rn on sellaincn ainainen hulina 19 rriestli kun cln sar"r"lassa
kolstrplrlrlrst'sslr. N;iin ;r:uttrryristli niinkLrin nytkin on vlililin rar-rhallisempaa,
sill:i kellon on pr-roli kaksi. Niin se on
loLrlukin vie[i Lihellzi, vaan tosin vika

&

*#t,;-y
b;

l:iisi:i loita kysyitte! Siispti vaan sittcn
Hyvri:i ja Onnellista LrLlttu Vuottu toi\l)ttaa hevoscnne hoitaje stnr Sr-rhonen R 2
Kpk

(r(r10".

Vuosi vaihtui rintamulla ollesslr jlr Suhr>ncn nu.risti kirjoittle: " l)yycllin sleclu

kiittliai

te

itai saamustani pakctistl

ie

ruryöskin Pkisin pLr<>lcstl kiit<>ksct, sillli
tasasil.nure sen niinkuin kai sc oli tlrrkoitcttLrkin. .fa olcmmc urolemnurt r'oi-

neet oikein hyvin. I']Lisi tosin s1'yhy'ttlili
rit'lri jonkin v('rr:tn. lllullrr ('i t'n:i:i rtiirt
kovin kr,rin t:issri jokin aikl taklperirr.
Se kriytettiin liöyrytyskaapissu. .fa rr.rpcsi siltri iltoortturrn sellltistlt niirt srtnottr.rrr
hilsettli sieltli karvenjuulestu. Reltr-utnnokset ovrt[ [tlsirt \.rilrrin Pit'nt'nt]n('('t
ja olen koittanut ajella sil[i nyt vrihrirr
enemmrin ja saacla scn hikoilcmulrn ettli se kutka llihtis siitli pois. .fa on sc n)'t
vzil-rin hoikistunut, mutta on viellikin
triysissli lihoissa. V<rine n r,'iel:i l:rskcl
patterin parhaimruissu kunnosslL olc-

viin hevosiin. Paitsi niin. llihclcn palemminkin priuisen kai taistai ensi viikolla tiistaina llihtcmrilin krmallc. .Jl ot:rn
litteran sinnekin pliin. .fos tLrlen siune-

priin niin kliyn silloin sielLi tcil[ikin.
Siis ei sitten kLrin tlyvliri vointil tcillc
I

u'l
r'l
ir*
t...,

Monin terveisin stnr Sulxrnen Il."
Se oli l(rytlimrini viimeincn kir-je linte-

nralta. En tieclli mitenkli sclvisil'lit
korpr. Vinnari ja stm Suhonen, rnuttu
PLisi siirtyi onnellisesti sii,iiliin. NhatuloLrskalenterista marraskuun 13 pliivlin:.i 1944 löytyy mustekynril[i kiljoitettu-

na: "Pllisi palasi soclasta, laihtur.rut. r'u-

pincn". Naapnli keltoi ollcensu lscmalla hevostaan vastassa ju sururlll

tLroneensn myi)s l'[isin. "Kyl[i se oli
l.rilnahtanut ikrisesti jo kylitiel[i irt
osannlrt sLloraan kotiinsa."
hutale ja olen kohta kohre vuotta olhrt
triaill2i Suouren almeijassa. Hevosen
kanss:t olen kylLi ollut aikaisemurinkin
tckemisissri, enkri ainoastaan tririlki, silki en ole valsinainen kar-rpunkihinen,
vaikka olenkin ennen tritri asunr-rt kaupr.rngissa. Pllisi on nyt pysynyt tcrvccnri, silli ei olc ollut sen jlilkeeu mink:i:ir-rlaisia vaivoja. Silkrin syksylli kun
oli sclluisct likaisct kelit. niin triril[i oli
nrelkc'in joka hevosella livi, silLi ne on
r-riti olot tlilillti ettli ttilillli saa kttlsiti niin
hevoncn kuin mieskin tavalla tai t<>isella. Niin ja sc loimijr.rttu. Niin Kyllihrin
nc tictenkin tlinne on tr-rlh-rt ne loimet
jotka olctte llihettlincct, vlan kr.rn tlissli
aikaiscnrn'rin vrihlin vaihtoi hoitalia niin
niist:i loinrista ei saa selvyyttai kelle ne
on jrLincet, vaikka olen kysellyt. Kai sitten lopetankir.r. Toiste lis:i:i sitten kun
trinui joLrlu mcnee. Siispli hyvriri ja rar-rhaisau jouhur. .fK. KylLi on hllltnantti
Tuolnpo ollut cclcllccn Pattelin plirillik-

lir)nli nrcillli."

SLrhoncn hoiti hcvoscr-r ja kiljecnvaihclon hyvin liirjoitcllen viclli cnrrcn
Scts!etntulcrtt./otrl

t
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puolella, vean tuleehan se taxs Uuclellcen kr.rn jaksaa oclottua. Koska vaun
trimri luljanssin loppunee, sill:i en erikoiseuunin surisi vaikka se loppLrisi,

Ilar-rhanajan tehttlviin palattiin. oma
pilttulr tr.rrvallisessa k<>titallisse omien

sil[i

onl-ran tzitzi jo kestänytkin. Niin ja
sittcn Plaisistai, se kun on rLrvennut han-

oli tullut. Lentokoneen rilini sli

kaar.naan. Eikzi ole val'urasti ollLrt pLrh-

scn hakeutlrnuran llihimm:in kur.rsen sr-rcljaan, se oli soclassa o1-littu tur-

clistuksen pLllltteessa, sillä <>len pitzinyt

vaft>inri.

kylLi kr-rnlrankin hevoset

pr,rhtaana.

Sen vaivan totistaa toisetkin, jotka tlilil-

lli ovat ratsureina. Ensin hankasi toincn nyt rr,rpesi l)llisi hunkaumaan. En
sitten tieclli mistli se oikein johtunee.
on toisia kuljassakin kr.rnnossa,
sellaisia takkukarvlisia knn ei ne han-

Tuizillli

kaa. Sille tLrlee sellaista hilsettai, ettri kai
kylli se siitai lak-

sc siitai jol.rtuu. Mutta

kaa, ainakin toinen lakkasi kr.rn

k<>l-

mcen kertaan pestiin kreoliiniveclelki.
Meicllin llllikintrlkersantti on nyt lomalla, urLltta kun se tulee niin eiköhlin se
lakkua siitri kLrn tecmme sille samln
teurpLur. Loirritilanne on nyt selvri, ci
txrvitse sitri laittrur, sillli sain trisszi jokin
1-xiivri sitten aivan uuclet loinrct kr,rmmallekin hevoselle. Tlirillli on tylvlili-

isrintien hyvlissri hoiclossa oli

niihin

trar.rr.n<)ihin mitai

laiaikcttai

siellai jossakin
kr-riten-

kin

Vanha kalcnteri, <livalline n tieckrr.rLihcle paljastaa: Torstaiurr toukokuun
20 p:iivrlnli Pllisi varsoi "Pollen". Kutcn
seuraavakin nrerkintri kahclen vuoclen
penist:i lyhyesti: 6 k>kakLrr,rta A. Lcpist0, Plisin kaLrppakirja. Siitri selviriri tosirsia, Pllisi myytiin tr.rtr.rlle sLrkulrtismichelle, joka oli olh-rt telossu pitkririn ty'Ösuhteessa ja tunsi her,osen hyvin. Ilhtoilrin krrtrlrri rnyös st'. ('ll:i sil:i t'i sillt'rr
myyclli enrili etecnpliin. Nliir-r urheu soclankrivijri siiLtyi [ihiky[irin jrr suoritti
vielli vr-rosia maltalouclesslr tarl,ittavix
lokaptiivliisili tehtlivi:i.
Mr-ristot uljaista hevosistu rlr"at rnielenkiintoisia ja klikilla r.riillii or-r :rivun
<>r'na

tarinansl.

O

t5

)t

yanJiaKarlunvanhtmman
asu66,aan efamant arlnaa

yft 50 vl,,Lofenmhaa
Isoisrini Henrik Vilhelm Palmgren

ctit.t<>nutir.tct.t

sy ntyi l(r.9.lti5-i se 1r1-rri
Ilcnlik (iustar' [)ltltnglettitt ilt scptirllcsl<i Annrr Iiutrtlinlr Linclt'ottsiu ltvir>liitor.r
rruoriurprtnu laltscrta jrr hlin I<trttli .vli

9(r-i'uotiaut.lt

21 . 10.1950.

lollekin scplillli il sert vr.roksi hlirr oli <xtunut ruotsinkieliscn strkr,tuinlell [)ltlnrgren. ntikli oli sert lilrr.r opirt srtlttleiclctl
Vrstultvesti Ville

chti seacllt

Sclrtnclcr hlrlrstrrttcli vltrtt'ilt llrrlitlrl

19J0-ltrvLrn lo1-lltttvttosirtlr, jolloirl h:urstlrtcltuva oli hililrttlrirt ttrllLrt soliclrksi
mutta oli l)ttltttctt pirtclissli l<ttlltrosslt 1rt

sc-

oli vltirllo Nliirllr
apunl selvittrinilisssli lrsirur, ios joltirl
nriissli hulstltttclttisslt

plinopin isliltrilin t,aLSitt ttltoLc-rtlr , sillli
isri-llciklii kuoli vrtirt vrihrirt yli 50-r'tr<>
tialnrr 2-i.10.11i70. Isri o1'rctti pojllleerl
my0s liiljoitLrs- jrt ilnreisesti nryös

lrsilt tuntui jlirir rirt c1-rlisclvliksi.

Uclel[i muirtittristrt Selltrtclclirr liirioistlr

lLrl<Lr-

olcr.r nrielcstlini <llltrt l()) tiiviltaitti lllolltrl
liohtlur uivltrr vrutt'it.t slt ttt tilllt kct't'ottttt.tlt,
vlrikkl Scllurtlcl ci rttltirtitse liltrtn ct'itt i-

trriclon. kosku hlirt oli pltikkalittrlllarl
kiljoitusmics. Vrtru'i oli viinrcisct 16
vuottlrrllr tliysirt soliclt, hlir-r ei 1-ly'stynyt
scn vr.rol<si plrljon liikliLrrtiatru. Iitrtrlo jlt

esioicle n ta juntl scl<li hy'i li rttLristi IltinclLi oli I<uitcnkirr trrllelll. Firin pystyi

scr.nirrurtlllut j:t kcttottt:tltti lrsioit:t. lttit:i

liaikkcu hlincrr pitklirin cllintlitrlirtltrcerl-

sr'sli kt'r'to jirt kilj, riss:t:trl.
l l i et

It t t

t

i sti t t I ti. .t'I i)s kt

Iircrl l'i k.l tr Sr tlt
t

I rt t r t t

rttIr

ki

t.

su sisriltyikririn.

FIlin l<cltlili plrilikltl<trr"rrtlrtl

ltsioitlt

tuscin vlitnortslt Nliitlttt, il<ritttvcriuslt
.luho l.cikkluttt. jottkttt.t Hicclrrn rerlgit.l
tui tolppalin (csinr. L1'11' trri Iloiliioki
N{lrsr>stu) trti jonkurt ttrlttttt vttrthcrtllllalt
hcul<il0n Iiltrtsslr, joklt oli ttllltlt "\'illl-

ri r t ri

l_is:ilisi rlrlili ()lt li(,tlr,lLll rItrrsitl:t
l9lti-+9 nrortilt usioitlt. rttttr Ir.ltrliLtrll<t [it.r pukrstlr tttl i)s ltlilttce llriliktl (silltlin
plrlfcssoli ) Pertti Virtarannan kiljlrssrr
Hämeen kansa muistelee. Nriissri
noin l0 r'r.rottlt rttl'0ltettttttitt tellcltissli
luurstlrttelLrissrt vltltritt l<cl'rrlrltlt otl jrl
hatantntl-lltlt. Ii<lslilt tltltt'i lioki tltl()Iell
1'l'ofcssot'iu iotcnkirt ricrllrksi. t.isliksi
ktrLrlo jlt tlrlr.nttrtkirt tltisivltt olllr

io

Ilei-

konrpiu cil<li vrrinto Nliirtlt ollLrt erllili
scli ittlirulissli Virtltt'ltttrrltrt tclit'trriri lil

hal scpl-xili klttsoltlltlttl".
SepintOitli \rillc joLrtLri tckcrnririn itscnliiscsti j<; l(t-r'Lr<;tiltttstrl cli rloit't ittoclcstlr 1,S70 islirtsli litrolenllttl ililkccll,
'l'lihlin nrcrrncssri isli oli lilri sclvittlirr,vt

s1'nrt'ksili

1

-

rns.

Ilrityiscn hVvitt vrtrtli ttttristi ltlril'l<rtl<ur.tr.trtt'r

tllojctr ilr

ltst

ttttoicrl

sttl<tt

luisurrsstthtcct. Iietl<ri islinttrit olilrtt vel-

jclisili tlri licskcnlilirt ttt.l.rlttlttlisilt (sct'
liul<sirr). nrihin [ihiltitrijicn trrloiltirt oli

pojlrlle jo monct sc1-xitt trritlot il kollstit
nrnr tcrien klu'liltiscnriscstlt. nlilloirl i<lLr-

silr liullilristrin "kittslutvalllr ltlirist0llli',
milkrirr tulvittiin kcrthlirlrjoilt tlti tlltlllttl

puIltsilr I<ltt'kltisttt':tIlicescctt.

hlin kcrtoili

KUSSA seliri 1'ksity'ishcnkil(iiltri trri eli
lulkistoistu l(i1'tyvistli lrsilkil'joistrr.

ILincn isrinsli oli <tlltrt seplir.ropisslt

kliytrint(rnri,

nrLtisti. litrrr

"hy'r'lili ntuist(xt' lllr.listrllttiltllll ltsioitlt.
joitlr ny'kyiluniset sltltvltt ltltliclt tsitlt,
\Vriini) Sclurtclcrirt kilioittlrntistlt liilioistr KARKUN RATSUTIIÄT ja TORPPARIIA.ITOS JA SEN KEHITYS KAR.

"seppri-Ville"

hline

n

rttLtistltcssluttt

ttte

ttltvt

tltloje tl

poiliil islirrnilisi. Ittistli ilr rttilloitt rllritiirl
t:rloon cntlirttri. ntistli oli I'otoisirl ttrlort

rttrIloiI.l

loistcesslt ntilloirt tllrls \''.till kr.llttrlltt'l

rr i,r rtrist:i tltlolt toit.tt'tt
enrintli jnc. 'l'lrisiltrr lrlirt tictrili scllliitl.

lrtr.rclrrn

l<rrlilr

kurl<ltistul

tcrlili

"ltltllrLrtettiirl' lhitlrl

cnsinirnliine

ltririllli. Nrirlri keil<ki olii'lt Ilrirrcn oppinriltrtn ollltcilt irt I<rtrl<lriserniscn tlitoilt, cttli tcr':il<lrlLrLrlt slrrrtiit'r hvvli
tc

lli.

\iiclli yli 90-r'rrotirtltnl

16

hrirte

lLi

I I iultt

oli

t

t t' rtt ti r r tti.

l)rot r tyt

I I iltltr .\t

si

tl.t I

Lt I

ecri

rtrtr r r.

r

r

oli olltrt ltLrherttitltcrtli

jrr rtlitli oli

luuncttr.l ltultettticltctl llrrllilll<si. l.isrilisi
hlirr nrLristi clittliirt Itvvirt. litrli:r oli iorlliun \:lnlr('rtlrtt:ut iltrttist'tt is:i j.r :iiti. j,,i

lil t'i ttttott'tttllit'tt iltrttislt'tt

:r

'llittttt

\ttsltr ttttt lrt t t ./r tt r I t t I ()r)<)

nuistaa. "l'njasa ja pappihsa asiat tiet-

kata sc'ip:iillli tlitli ticnmaata.

tririn"-sanonta tuntui pitzivrin paikkansa

Kzirpprilzin Mattilassa oli taillöin tarmokas leskiemrintri, joka kr,rultuaan tiel.relnrjen kotkotuksista "kutsui herlat
Mlrttillurn sy<inr;i;in, jrrornrt:tn jrr rrrlisslimrilin". Vrarin kertclman mukaan uu-

valsin hyvin trinlin irikklilin kertojan
l<ohrl:rlle.

Isli ja poika ehtivlit ollu scplintr)issli
silloin, kr.rn sr-rr.rlina r-uilklivr.rosina
tehtiin KriLppriLin paikkeilla naantietri
rurn.r

"TLlrrlnlsta'lhurpeleelle". Molemnat tai
ainakin vaali oli t0issli niin kauan, ettli
tie saatiir-r tehtyli Kuppirrlien ahteeseen
asti eli lzihelle Koivunkyllin ja Kutrlan
ar,rkcla.. Tiet0issri oli myös paikkakLrn-

nan naisia. Enis nriistri oli Kiivettlivlin
Maija, joka oli Koivunkylain Kiivettrivrin
torpasta.
KLrvaavaa nliillc nLilkrivuosille on, cttri ainakin naistyöntekiyöille maksettiin
tyi)palkka jar.rhoissa niin, ettri virlrtimaton priivripalkka oli "plli kohne naulan

luisjaul-roja priivlissli". Seppri ja muut
aull.nettilniehet lienevlit kuitenkin saanect palkkansa rahana, joka jo silloin

oli

vr.ronna 1i360 kriyni)r)n otcttu SLlomen lnalkka, nrutta Ville-pojallc seprin
apulaisena maksettiin vain jatrhonaulat.
Vaarini kc'r'toman mukaan Tampe-

reen maantiet:i sLlLlnniteltiin Kiirpppli-

[in

kohclalla tehtaivaiksi nykyisen J<>
kisillan paikkeilta pitkin KriLppriLin lahclen lantaa Levolahteen, lolloin KrilppriLin suuret alrteet

olisi vliistetty eiviit

kzi olisi olleet toista sataa vuotta ihulisten riesana. Tieherrat "sihtailivat" tien
ruurtta siilten rlrrlliin jrr tlisiv:rt jrl rtter'-

clesta tiesuLlnnitellrasta

ei

pr-rhr.rttu

enliri rritri'.in vaan tie tehtiin K:irppzillin

kylin lripi "Mattilan
KriLpprilzin

klasien alitte" ja

alrteita on

kr.rljettLr enirin

leskienlinnlin ansiosta.
Villen lippi kor,rh,riklilin kr.rr.rluivat snu-

ret nrilkiivr-roclet 1U60-luvLrn loppupuolella. Karkun kilkkoherlakin menehtyi
"poltetautiin" niin, ettzi lippikoulun pitlimincnkin jlii puolitiehcn.
Samoihin aikoihin vLlonna 1U66 Kar-

kun kirkon kattoa maclallettiin "monta
vanhaa syltri", jotcn vaari eliti k:iycLi jo
entisessai kolkeassa kirkossa, urLltta ei

ehtinyt eikri voinut niihcl:i kilkkoa jrillcen korotcttunrt. Vuonnu 186fi sattuncesta Karki.rnkyllin palosta oli rry<)s
paljon ken'ottavaa.
Vaarilla oli taito tehclzi aitan lLrkkoya ja

joissa, elityiscsti Hie'clella, Inrulla
Haapanieuressli. Viinrc vu<isisaclalll

lonkalut ym.
Firityisen paljon hrincl[i oli kcrr<xtlvaa Hiedalta ja "Hieclar-r sihteeli" ylÖskantokirjuri Evert Viktor Sohlmanin
(1827-1882) ajasta. Tririlll lienee ollut
takomassa jo my(is hlinen iszins:i, silli
Hieta oli Sohlmanin omistr.rksessa j<r
vr,roclesta 1U(r5 llihtien ja takron talvittiin tictysti rny<)s ttrittrvlr seppri.
"Hieclan sihteerin aikaa ja Hieclen
vanhaa plouvaa" Hilcla S<>hlmunia vaali urtristeli suurella kunnioituksella, silLi Hieclan talo oli seuch.rn kchityksen jl
yhteiskunnallisten asioicler-r keskipiste
ja "ktryhinzi vuosina ihmiset tiesivlit
Hieclalta avun si.urvansu".
"Maarian priivlin e ht<x>na Hieclllll

taan. Lukon teetti "uryötrijriisinri" 1900-

syötiin ehtoollinen ilman lampun taikka kynttiLinvalor. Hieclalh oli paikkakr.rnnan cnsimnliisct viinimarjapuskat
ja sauroja puskia tuotiin Kalkunkyllin
Linnast<x>n, kLrn "Lilli-prOOkynri" (Lillineiti oli Sohhranin vanhin tytrir, jrika

avaimia, jcxka 1ti00-lLrvulla teetettiin
kylzisepiillzi. Enis l-råinen teken-rinsii lukko pri;ityi Tottijärvcn Pajukannan aith.rvr.rn ah.rssa naapurin isrintli Taavetti

kuoli sanassa asllnnossa keslilli

Hiitikka, kr"rn tytiir meni Pajukantaan

rnuutti tzinne", olivat eniitri vaalin ker-

eu-rzinnliksi.

tomia muistoja Hieclan sihteerin ja Hieclan Pronvan ajoilta.
Hieclan pajassa tel-rtiin Hieclalle paik-

Omassa pajassa takomisten lisriksi
vaali krivi paljon takomassa talojen pa-

uuosisaclan ahtn
asussaarl.
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pitkristi vie[i tril[ikin vLrosisachllrr Lihcs
joka talossa oli paja ja joka vLrosi paljon
plrjuti)itli. krrn llrLrckritettiin leet irr llrttaat, terotettiin työkalut, koljlttiin pcl-

Hiedan pykninki

Sils!(r ntdl(r

jrr
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kakr-rnnan ensimrnäinen rar:tasiipiattra,

johon tarvittava ratttalevy "plootr-r"

ja

tärkeetii timprattavaa, kun uutta pykninkiäkin rakennettiin.

llruu tarvittava l'aLttatavara tr-rotiin hevo-

Hernanni oli pahalla päzillä muuten-

silla Turun pataprr.rukista.
Hiedan pajassa taottiin silloin myös

kin, kun oli nonenlaista harmia.
"samana päivänä oli kova kevätmyrsky, ettei oikein ollut paatilla asiaa järvelle. Eivät uskaltaneet masolzrisetkaan
lähteZi saattamaan Sillanp;iän Kristiaa-

taryittavat "hevosennaulat" (kengitys-

naulat) ia lapset Bertta ia Kustaa
(nyöh. rouva Bertha Niiles ya poliisikonstaapeli Kustaa Sulanne) laskivat
ruotsiksi, nontako nar.tlaa oli vahriina
pajan lanialla.
Paljon riitti asiaa myös pajatöistä Innalla, jossa sepäntöitä ja takon-rista oli
paljon. Tiiällä sep;in mieleisenä lekari-

na oli usein torppari Kantti, jolla oli
hallussaan talon sr.turin torppa ja taks-

värkkiä niin paljon, että Kantista teetettiin sitä myös paikkakr.rnnan muilla
miehillä. Pajasssa oleminen oli varmaan Kantista mukavatnpaa kuin leikkopelloilla rehkiminen.
Joskus oli sentään fotakin ker,yempäzi takomista elikkä sepän käskettiin

tehdä taloon lehmänkahleita (lenkki
lenkiltä) ja Kantti sai tulla silloinkin se-

pän lekariksi. "Eikä valmiita kahleita
tllotu sepän ehdotuksesta Tampereelta,
vaikka sinne talon parhaalla hevosella
oltiin jr,rur menemäsä."
Haapaniemessä vaari oli seppänZi
sekä Lielahden Nikkilästä tulleen nykyisen suvlln ensimmäisen isänniin
Tuomas Haapaniernen että hänen poi-

kansa Vihtori H:n aikana.
Jo Tuomaksen isännyyden alkuaikoina Haapaniemeen tehtiin samanlainen rautasiipiaura kuin aikaisemmin
Hiedalle.

Haapaniemi

vallankin

KiLkonselläZillä

oli

oli lttvannut Lielahclen

Forsellille tynnyrin (1.64 hl) rukiita, "kun hän toimittaa Innan Tiltan
Haapaniemeen emännäks". St-ttttari sai
sr-u.rtari

kova

myrsky ja väki oclotteli Haapaniemen

Vaikr-rttavin-rpia kohtia Aleksis Kiven

pirtissä häiriten Hermannin puutöitzi."
Vielä yks lehmä oli kipee eikä myrskyllä soutaen Kaajasta piikoien hakema
lääke eikä Saaritnäen Jopin ehdottarna
jästi auttanut ja lehmä jotttu kumminkin lahdattavaksi. Lahdattuaan lehmän
Hennanni löysi lehmiin mahasta lasin
kappaleen, jota meni kovassa kiukussa
näyttämäänJopille ja sanoi. "Ei Sun iästis olis tohon auttanu".

Ehtoolla, kun myrsky oli tauonnttt,
Hermanni esitteli hyväntuulisena sepälle uuden pykningin rakennelmia mikä
huone mihinkin kohtaan tulee. Samalla
hän siunaili, kun rakennuksen piirus-

tuksetkin maksoivat 150 markkaa

-

ihan pikkr-rasunnon hinnan.
Samaan aikaan Saarimäen Joppi sanoi isännälle, ettet Sinä saa tota raken-

nusta koskaan kllntoon. "Niin kun ei
saanukkan, kr,rn pykningin kaks Kärp-

pälän puoleista kamaria oli kehällä
pykningin paloon ( vuoteen 1932)
saakka".

tu lskriclen paikkansapitrivyys
Seppzi Johan Linclroosin

ja Henrik Vilhelnt

Pahlgrenin sukr.rselvitys

Karkun seurakr.rnnan kilkkoherrltnvirasto
28.1.1989

\(/ÄINÖ SELANDEIT

työkaltr1a, kun Hcrtnannilla
1ri

oli lotakin

kaan kokoonnuttiin vielä uuclelleen
pöyclän yn-rpärille ja veisaniin kaikki

jotta

olivat
sziilyi tunne

Rr-tuat

Varmaan juuri yksinkertainen ja runsas
jouluateria sekzi jouh.rvirsien veisaaminen olivat keskeisul jouhtaaton vietossa
150 vuotta sitten.
Naiin vietettiin joulua liyvinri aikoina.

V:ilillä oli kr.ritenkin katovuosia, jolloin
näl-rtiin niilkiizi. Erityisen vaikeaa oli

Utr-

SASTAMALAN VANHA KIRKKO

Tyrviirin Kotiser,rtr.ryhclistyksen iLrlkaisuia VI
Nriköispaino 193t3
Vummla 193t1, TyLvzirin KiLiapaino Oy

\ilÄINÖ SELANDER
KARKL]N RATSTITILAT
Tylvririn K<ttiseuttryhclistyksen jtrlkltisLrjrt
194.{ (L)C(Il Nriki)isprtinos i991 )

V/ÄINÖ SELANDER
TOITPIäRILAI'I'OS .JA SEN
I(EHITYS KARKI]SSA

Tylvririn KotiseLrtttyh(listykscn
VIII

1939 (Nrik<)ispuinos

seltrar,tksena

Pahiurpana vLlotena 1tt67 Tyrvlilissli

Verner Söclerströrr Poruoo Helsinki

Ville oli rnn-r. kevrililLi 1913 takorrassa
orr-ran

sen kuvaus joulusta kirjassa "Kertotutts

Tyrvään pitäiästZl 1853". Jouluaterizrsta
hän kirjoittaa: "Nyt nautitaan palhaita
herkkuja, kun on voitu tai raskittr.r laittaa, ja juoclaan sahtia; ehtoollinen pairttetään jouluvirrellä." Wareliuksen r.ttn-

1860-luvulla.

6-7 vuotta kest;ineestii avioliitosta
syntyi kaksi tytät't:i ja Haapaniemen

io

laan ruuan paljoutta, mtltta kerrotaan
r.r-ryös veisuusta, johon kaikki osallisttrvat. Samanlainen on Antero Wareliuk-

useiclen katovuosien
PERTTI VIRTARANTA

clennlran kiljapurino 1950 s. 415-416

poikansa Gr"rnnarin kanssa.
Ensimmr,iiseksi taiytyi seppien laittaa
klrntoon Koivr-rrlzien Hertlannin ptttt-

käleipziä, kaksi tammipöytyrillistri höyryi\våå karhun-lihaa ja kiulr"rllinen oltrtta seisoi pöyctällä."
Sin-reoni olisi halunnut lr.rkea lyhykiiisen ruokahrvun ja laulaa viilssyn plizille, mutta Juhani piti sitai tal'peettomxnll.
Hier.nan toisenlainen on tLlnnelltta Kiven nlnossa 'Jor-rlu-ilta". Siinzikin ihail-

mulla varhain lähdettiin jotrlukirkkoon.
Iåhdeaineisto ja - ki4at, joistx varrnistet-

ne ja kai mr-rr-rtakin hyvää
Haapaniemestä Lielahteen.

talon kev2ittakomisia sielli

sa. Szttnot"uisen ja mr.riclen vah.nisteltrjen jälkeen pzizistiin syömiirin. "Valruis
vihdoin oli ehtoollinen: seitsemain rei-

rlllran runsauclesta ja riittzir,lyclestä. Aa-

viemässzi

Vihtori Hazrpaniemen aikana Seppri-

vaus joulunaaton vietosta Impivalt'as-

pöyclällä koko yön,

HÄMEEN KANSA MTJISTELEE

sa nir.ueii.

romaanissa "Seitserniin veljestli" on ktr-

jouluvirret alusta loppuun.

rukiinsa ja viineisten kuulutusten aikaan Haapaniemi kävi liinahaljaotiilla

kuoleman jälkeen (1894) leskiemzintii
muutti jzilleen Innalle "kattoon talon
periiiin" ettai sllllret torpat tekiv,it taksv2ilkkinsii ninkun pitikin. Eruiiclen asiakirjojen rrukaan emlintli tlilutin i;ilkeen
kliytti omana sukunimenlilin kotitalon-

Joufu

ja

riitti jlrttua

paljon
varsinkin Leikkaan vaarin kanssa erityisesti siitä, kun Haapaniemi meni toisen
kerran naimisiin Innan tyttären Tiltan
kanssa, foka leskeksi jäätyään palasi
fälleen Innan talon haltilaksi.

Haapaniemestä

nin rur.rmista, kr.rn Rikaisten seläällä

199'1)

itrlkrisLrjrt

tr

ja sen kappeleissa Kiikassa ja Kiikoisissir oli kr.u>lleita kihes 1.100 cli runsas 10
% v2iestöstzi. Useimpien kuolinsyyksi

merkittiin lavantauti, trlltta pelllskLrolinsyynri oli kr"ritenkin n:ilkri. Miten
joulua vietettiin nliissli ctl<tsuhteissa'i

Otan tarkastelun kohteeksi Myllyr-rtaLrstan torpan Leiniiil:in ky[issri. Tosin csirnerkki ei c>le ihan hyvri, sil[i Leiniri[issli koettiin katojen scuraukset lici'entpin:,i kuin tt.tuiss:t kylissli elityisesti lrt-

vantautiin kLrollciclen nlililriri alrrtcllcn.
Kerzitesslini aineisto:t "Tyrvtitin Lciniti[i"-kirlaani sain krtksi kiLlettri [ihes 9G
vuotiaalta Alli Myllyntar,lstxlta. IItit'tcn
is<>islinsli Peulu Myllyntatrstl (1tj5l 1934) oli kertot-tut valtltoistlt ajtlistl 1lt>
jan tyttliLelle, joka ptrolcstllan kcfioi sll-

rrat asiat kiljeessrilin nrirttrllc. Kttvlttts
Stts!ct

ntu ltr t t .lot

r

lt

r
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ry@maustantoryassa
Tbrppari Paulu

M.yll.yntausta
(

1851-1934).

Hätt kenoi 1860Itrutrtt kaburosista
.jct .jot h ut uietoster
Po.l il t t-t' t t ii re I I e A I I i
t

M.yllwlaustalle.

pytyssä ol-rria, jolloin kuoret irtosivat ja
puuroaineet olivat tailtäkin oselta valniit. Turun matkankin,lussi teki hank-

kiakseen kal-rvia ja sokelia, ostoksensa
hän maksoi hirvenlihalla ja linnLrilla.
Joulunvietto alkoi olkilyhteiclen tr-to-

nisella pirttiin ja

Maija keitti

sar.rnan

llimmitykselli.

pesrinsr-russa

kahvia,

jcxu

vietaat saivat tr,rltuann tolppaan. Varsinaista keittopaikkaa, piisirl, ei Myllyntaustassa vielä olllrt. Kun kaikki olivat
käyneet s2rllnassa, kokoonnuttiin pöyclän ympärille, Jussi h,rki jor.rhrevankeliumin ja laulettiin jouluvirsi. .|ouluaterialla oli leipriri, pelunoita, kalaa, aikaiser.nmin uunissa paistettll karl-run takareisi ja ohrapur.rr<;a, pöyteijuomana oli
kalja. Rur.rat jZlteniin yöksi pöycLille. Triruli olikin l-ryvin talpeellista, sillri rrikuiset valvoivat koko yön, jolloin yhclcllc

la toiselle saattoi tr.rlla ur.rclelleen nrilkli.
Alli MyllyntaLrstrn krrvrrrrs osoittult. ettli
vaikeinakin aikoina pyrittiin jor.rlu viettär-näzin perinteisell;i tavalla. lLrokaa pi-

ti olla, vaikka sitten joulun

lrilkeen

olisikin eletty puutteessa.
Jor.rlukirkkoon llil-rclettiin

kohren

jo

aikaan kahclella hevosella, toista toinen
lienee kr,rulnnr.rt viet'aalle, sillli yleens:i

oli vain yksi hevonen. Jokaisella oli on-ra kynttilä. Voiclaan vain kuvitella, millaiselta Tyrviiän uusi kilkk<r
näytti h.rkemattomien kynttilöiclen valossa. Ilmeisesti jumalanpalvelus kesti
useita tr,rnteja, koska torppaan palaniin
torpassa

"Nälkävuoden joulu MyllyntaLrstassa"
on hyvin sijoitettavissa vuoteen 1867,
tällöin Paulu oli 16-vuotias. Alli Myllyntaustan kertor.nr.rksessa on pallon yhtäl;iisyyksiä Antero !ilareliuksen kuvauksen kanssa.
Myllyntar,rstan torppa sijaitsi nykyisen
Jokelankulmantien varrella Houhayärven lounaispr"rolella. Jouluna 1867 torpassa asuivat torppari Jr.rha (Jr.rssi) Ju-

hanpoika (1813-1894), hänen toinen
vaimonsa Maria (Maija) Vilhelniina

Matintytär (1830-1896) sekä lapset
Heikki, Kalle, Pauln, Juha, Vilhelmiina,
Johanna jaMaria. Heikki oli 21-vnotias,
hän oli välillä olh-rt renkinäkin, Marialla
oli ikää vasta pari kuukautta. Torpassa
oli ajoittain ernännän apuna piika, mutta syksyllä 1867 paikollissopinusta ei
enää uusittu. Jussin ensimmäinen vai-

no

ja eläkeläisinä torpassa asuneetJus-

sin vanhemmat olivat kuolleet.

Joulun valmisteh-rt aloitettiin 1o syksyllä. Valaistukseen käy'tcttäviä päreitä
tehtiin niin paljon, että niillä voitiin jor.rluksi peittää pirtin mustunut katto.
Mahdollisr-ruksien rnukaan varattiin viliaa, kalla ja rtistaa syötäväksi. On saSastamalan./oulu 1999

nottu, että joulun vahnistelu alkoi sil-

loin, kun otettiin sianporsas

kasva-

naan. Tolpissa sianlihaan ei juuli ollut
varaa, Myllyntaustassakin oli tyyciyttävä
kalaan ja riistaan. Joulun edellä Jussi
sanoi vaimolleen Maijalle, että hän kut-

vasta yhclentoista aikaan. Atelia oli

velyensä joulunviettoon. Maija ei tästä ollenkaan ihastunut, sillzi ruokavarat olivat vähissä. Maijan estelyn ymmärtää, sillä Tyrväässä
olivat eclellisen vuoden miskylvöt lähes kokonaan jääneet tekemättä ja vä-

mLlLlten samanlainen

sur,r sisarensa

ja

häiset kevätkylvöt vei halla. Taloissa,
torpista puhumattakaan, oli käytenävä
kaikenlaista hätäravintoa, kuten olkia,

kuin aattonakin,

mLltta karhlln asemasta pöyclälLi oli

hirven takareisi, puurokin lienee jo
loppunut kr-rn jälkiruuaksi luotiin kah-

via. Vasta tapaninpäivänä vieraat lzihtiv21t. Jr.rssi antoi jokaiselle sisarelleen ja
vellelleen tr.rliaisiksi linpr.rn ja kakon
sekä kaloya.
Jussin vanhenmilla oli yhcleksän lassli torprtn islinnyyden. Muiden lasten oli pestauclutta-

ruunrenia, pettua ja jäk^l^ . Jr.rssi piti
kuitenkin päänsä ja käski vaitnonsa lei-

ta. Vanhimpana Jrrssi

pomaan yokaiselle vieraalle kotiin vietäväksi limpr"rn ja kakon. Leipomukset
hän vei lukolliseen aittaan, jotta kukaan ei päässyt niitä syörnään etr"rkäteen. Sitä, pantiinko taikinan jatkeeksi
hätäleipäaineita, kirjeestä ei selviä. Jou-

va rengiksi tai piiaksi johonkin taloon.
Onnekkairnrnat saattoivat piistri johonkin torppaan vävryksi tai emännriksi. Jotkut ryhtyivät itsellisiksikin cLinri-

lunaikaan lehmät olivat

jo Lrnrmessa.

Syksyllä pakkasten tultua pantiin maitoa puuastioihin ja jäädytettiin käytettäväksi jor-rluna puuromaitona. Jr"rssi itse
hakkasi rautakangen solmr-rpäällä puu-

en

itseään tiiapäistöillzi. Ilneisesti
useimmat heistä saattoivat veljen kutsna noudattaa ja saapuivat jouluvieraiksi Myllyntausta torppaan. Tapaus kokonaisuuclessaan kertoo siitä avuliaisuudesta ja sr.rkurakkaLrclessa, rrikä vai-

keinakin aikoina ihmisillä

oli.

tr
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Kaafxsaari miefessani
Py0relisti 50 vuutta sitten Kaalisaari

oli paikka, jossa kcsriisin kului

luiltes

kaikki vapea-aika. Sielli yleisurhciltiin,
pelattiin jalkapalkra, Lritiin ja kulutcttiin
aikua tavalla jos toisc[14. Kun lisriksi
kr>r.rlr.rn liikuntatLrnneiksi kiiruhclcttiin
sinnc, oli urheilukenttli kiinteai osa pojan alkiellinlili. Kcsriistri vaprrt-aikaa
lajoitti tosin se, ettai koLrlLrlaisille löytyi
työpuikkoje. MinLrn koltclallnui sc rncrkitsi urukanuokra arkeologisisslr kaivauksissa Liekosaalessa ja Kar.rkollssa,
rurittapoikana kun vaner-iteliclustl rak('lurelliin tlri t('ill ylrt:i i:r l()isl:r rlpu-

houlrae Polin Vrinrar-r slihkt)linjatöissli. Niin kulr.ri sLrLrt'i osl k<iulr.rkcsistli.
MLrtta Kaalise:rreen riennettiin hcti.
krrrt rril<rtrt oli. 'l icsirttrttr' jo r':trsitt ttttorina paikln luonnonkaurrer.rclen jl rnielestrinrme LrrhcilLrkcnttlinli ainutlltatuisuuclen. Sen verran jo poikuulheilLrki-

sut olivat kuljettancet Lihiscr.rtujen ur'heilLrkcntillai. Oli kriyty Ltrviut ja Kankaanplirit. l)oristu ju Raumasta puhLrmrrttakaan sekai tietysti llihimnrrit prrik-

kakunr.urt. Mutkat te htiin lunalla tli
kuolrtta-rtlrton lavllla. iotcn srttltliuntxlaincn nrlriseurx tuli jo varhain r':rrsilr
tutultsi.
20

Takasuoralla

myötätuuli
Katrniilla paikalle oli ongehrallisetpuoler-rsa. Kentlillli tr-tntr.ti tr.tulevan
Irirrrr. kun olisi loirortrrt tyyntii jlt v('sikin oli kcivin [ihelli varsinkin Wrse-

kin

eli kuLrppllan puoleisessl
Sellainenkin
muistiki.rva on jriri1-xirissli.
nyt mielecni, ett:i piukan paikln tullen
jelkapallo-<xtelussa Linclstr<imin Rolfin
tai tlyrkin Penan lrakin potku saattoi
antua aikaa huiletlL, kun veneel[i hacttiin ainoaa ottclupllloksi kelpaavrta tltniuksen

mrintir-rkohtu otsrtlrn osr.lcssrten olisi jrit
tlinyt kovin pahaa leinrau.
Kaalisaaler-r kenttli oli kotoiscn oloi
nen. Se oli jolluin tlprut intiiuti. J(X)

rnt'llirr kit'rlos nt'ljint' r'ilt()ilr('('rt. ('luoli nrcistlil<in hiukan vaatinlrton. lnuttlt toirtti ihun h1'vin. 110 nretrin uitujuol<sun ntllltli oli
kymmencr.t rtietriri uorureuliu ntrtulit't
sr.ronlLL kuusi l'rttrul.

paikkuu piclcnrnrril[i, kosku llilrt<)puik
klru ci .",oitr,r siirtlili tlakscpriin. Se oli lo
etusuotrn plirissli rntrttte nkit'r. I Iiilir.nurska oli n'rr.rstuu ju llilttöktroplrt itse

IuonnolIisesti klivettuvu. Oikeltstltltn
tllkrtllcen rnuistu. urilloirr suvipintui-

klisin kentrille.

cr-r

Tosi monta keltaa jotrcluttiir-r kcntlille
sllil\r.lttLrir rilir'llinr;i:in korvl[tvilt ltjlttr

ncn juoksLrlata sai rnurskce n pintuut'tsu.
IIicnornl'li sc jokl tuprtukscssrt oli litrin
cnncn. r,'lihlin sLrLrrcn nrart ilnltt-t t1r pltllrt.

kulr-rtusniuotoja pallon puutteessa.
Ihln yhtaikkiri en muista kencl[i siclLi
t()-lrri rrrt ptrr,lclllr ,rli otttti oltlislltt rrtttlt

jelkrrprrllo. SeuLan harjoituksiir-r niitli
illUUl:Ult:l sltltttrri ilntltlilttUit, ntutl:l Visusti piclcttiin crilLirin se plllo tai ne
prrli. jotl<a kelpasivlt ottelLrihin pclipal-

loilisi. Hrrljoittrsplllojl pLrnrppeiltiin ja
trrlkrriltiirr. josl<o suttl;tli slisi rtiistri vir'
lli kunnon vrilincitli. Om:r hor.t.rttltnsa
oli pallon sulkenrinen nlir-rttinlLrhltlle
talpcel<si tir,rkkuun j:r sileliksi, j<xtci

Vallu oli persoona
Vril<ka Vlllc Stcnvull oli euncn lilrilikclt nylkl<eilynries. oli hrin nri'(rs cllis
kesriiser-r ylcistn'lieil trtoiruit'rt'ltt'r kcskLrs-

hahnroista Iiuulisurtlcsslt. Nltrrrt llryit llii
r':it muistini nrr.rlilrarr viihcrnnlillc. nrLrtta pikujLroksuun ttrli trrtrllrhclrrs J0 lLr
vtrn IIK\/:[iiscstri ilniultiiristri. Ilclsirrgistrihlin Vrllrr oIi tainnc ntrr.rttrnLrt.
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toiscllc pllscron jlt kohrannclle jonkin
paiclan tai pyyhkecn. Sitten hrin ylitti
aiclat aivar-r nuollen, kolisteleuratta, silloin taill()in hipaisnn pr,rclottucsslt rruat-
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Kaalisaurcn kansallisct ja klnsainr.'lili-

sct kilprrilLrt olivrrt 1-loikasen mielc'stli
juhlrrvil tlrplrhtunrilr. Muistiui mukaar-r
l<orl<cLrshl'1'11'rypuikkrur kchuttiin. Siitliliii jolrttri. t'ttri rttit'lt'r'rti orr jlilirryt st'rr
ajln hLripLrista ilnruvlsti Lrlkojllan tyylil-

[i hyprinnyt Nils Nicklcn jr silloin hlr'vinuistu kicnihclystyl'liri kriyttrinyt, bokrt

i

al L]rsin. Iirrn
jri lliccr-rpli ir-r lrsilra lr j:rttelce', eivli t r,aetintrl<sct ollcet suuret kentlin jlin'e n

lcllatrtrtrt.

;ru<>leisessa plirissri sijainncclla hyppy-

ort ltcrktissti r.

ksr tist'r tilr tr r .lii I kca
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krisiri! ' kunrrusti VrllLrrr p1'y'hlrhnro I<uLrltcasti I<rtljLren klrlkki-

viir''oilllr hltlj<litusl<ilpuiluissu luclun vielcltri rncillc nLr<>r'ille pinl<ojillc. .foliu jr>
pu tuisi nojltu ilrun ncnlillco.r urcnnelt.
liritf isen innostrrr.rrrt hlin oli nryös nctr\'()nlllllr viestinjtrolisun nihscjli.
110 urctlin litujr.roltsr,r tLrli nrcille p<>jille liiinrrostrrvrrl<si iLrorlcn 1917 prrikkcilllr, l<Lrn y'ltteisl<oLrlun r'oinristelun-

ol)cttlliuksi nrLrLrtti Vtiini) SrrViVuo, uraa-

jouliliLrccn Iilptccni jl siihe n lril<lrlrn
cnitcn nlraottclrrcclustulisill ()nt1tnnut

Lrlhcilijl. \4rilikrr hrin

oli

o1'rpillillccn

ci

fr'l

nriclceni,

nrite

j:irirryt
hurjoitcllessuar.r

n hlin

purin, Iiolnrcr.r lriclan ylitystli l:rittoi lrikrstrr tttulatt .lot r lt r I 99r)

pike-mmir.t

oli suuri liunrluristi I<uin ur'-

rnuistrr

kukl

jrr

vrihitcllen yl<si jrr toincn.

.T

Tultiinhan sicltri nLrlin nisk<linliin

ä

py<)rliliin lipesi lanlirrltu. nrLlttlr htrlltrnirttin ei kli;rtyl. I;nr'n)nrlin :iirt:i irissri j.r

I<iir-rni.

ulus.

siihcn ailiuun tuiclcttiin pellitli pr'(l'lin
srirkl'uristli kuin itscnsri telonristu.

Illttu slurttoi olllt kuivln:r liiun

rlil.rr'r'nt'\'il tlti slttt't'lllr ) lltli illr.rstillr nr()skelt. l)lthin ntlhcl<llline n kcli s:rttLri

<lclotcttujen "lnrerikkallisl<ilpuilLrjcn"

kohclalle vlrolma 1952. Olynrpiallisten
jrilkccn LISA:n joul<l<Lrcen jliscncniri jrii
I<ilpltilcm:tltn Suort.tccr.r. NllLrLrturniu hcis-

Mahdollisuuksien paikka?
Viinrc uikoine nril'ttrili virinnccn lics
kLrstclu lilurlislurrcstl, siilrcr.r liittt r istli
nrLristoistu jlr rlihittliisestli "Lrnohclrrli-

scstl". nruttu

rttl

<)s

I'lotentiuulisistu

nrahcl<>tr>r"r

nlrhclollisuulisistu. Olisiliohun tuus vrrl<xr nlikl'r'issrii' Schlin oli enncu nrr'0s
rutrlnien jLrhl icn jlt tltplthtunrien l<cnttli.
Ir.tttt rttt'ttttt'tn;i t ttosikvrnrnt'rtirt:i jo:
lius Vanrnlrlassl klil'clcssli pistlit t1 i olri-

trl<ktlsrttl,15liy. Vcttli tLrli tltiVllltl.t tliycleltli jlt ltlvltlt scn, nrissli liunnosslt oli hii-

nrcnncn tuolllt entiscllli Iiislrplil<lrllrr.
sui ItLronrlttu lu1-lpion ctcncvrin vlihri vli-

linrLrr-skrtlrttrt. IiilprrilLrt piclcttiin. ),leis(xi
tr,rrnnrapintlisct unrcril<lr.rp<ljut

tusplrrl<ut,

tri osltllistui Iiisen ju V<rintln'r yhclessri
jlir;cstrinriin lirurlisrraren I<ilprrilLrihin.
Iiutrtkuinkin y'htrrikrur kilplilujen I<uns-

sl lllioi

nroner'r nrtristunra

oli jl

nrt, kur.r hcitri omullrt kentlil[i onrin silnrrn sai l<ltsclllr.

orr

tapliil'ri siihcn kliytcttiin jl rrrr'oliastrr
oli, ettli rehtori Ilerrrlcl Iirtdolrt. i'rrikkrr

Ptrtkt'n kolrrllrllt'. ilrrlr'ltiirt l()isr'rt l)airirt
1-lrtinurt ltllts jlt sittcn py'önillli jLroksLrnrclallc. Flnsin scrr teki jol<u ltckselilis. cn

olir"at erityiscn uriclcrrl<iinnon kohtci-

I-.rityist'str

Iuscunt ilaju nc yliljcsti 1lr lty'r'in usiut
h<iitikin viellipli vursir.r onrir.r r'oinrin. Il-

tiin alarnrikcri larrl<ullc, tlslpuinoiltiir.r

csttiny't

I't'nt:ilIi.

Yhte iskoLrh,rr"r

()nrat meslafuuskilplilut, Iioulun ulhci-

pitkai kats()r.nOn isttrinltrr.rkkLr ilrclkcirr
trrsupllin()on. llintcen 1'luolcincn priri oli
lulurssu jl sitten polkLrpl'örlillli llrsketcl-

nrcitli ilrlillen scuflranrrlstrr hlincn tckc-

vrtlsir.r ctriincu l)crs(x)nu, se

clettiin Kaulislaressl

Ylrte'nri nuistan, uritc'r.r 1-llri'iljongin
kohcllllu pLrtkil<litecn nojlllc llitettiin

*
tui "l{ri1'tri

Moniko muistaa "Rajun"?
Ainlkin i'icli 1950-luvun rtlussrt pi-

sesta \'oillekkaastlt ir-trtostukscstll o\'ltt
r.riin muist<lt kuir-r sltltclut prtlkinnotkin.
NIuun tckemiscn puuttcessl keksittiir"r jos jonkinlaisia puuhia ja kilplilulrr.

:,

"Nojalt ctccnl-xiin! Nojrtlt ctccnl-lliiu!"

ke'sriy(rksi ti)ihin.

krir,e lylicppcinc'en tilaisuuttu lllsnliololLurn. Oikcin
rrrcstanrusnritltlit scunr hunkki jl ilnras
sa oli juhlan tllntua. 'lixlistcenu silkri-

r

rttisiri;irt

t(rihin.

Iuovilan l)cna sanoi kLrljetta jllle . cttli
oclottxkaa selr verran. ettli l)ali'o elrtii
juoksunsa jLrosta. Niin sittcn l)cntin
kannoillu 1'rinr.ristclin satuseni, Iicrisin
\raatteet kainaloor.ti lrr hypprisin Lilrt0llltik;trr lrtk:tn:t ( )(l( )ll:ul('('.\('('n ;tttloolt jlt

hcih.rnrics, kunnioitti

.-

lo'li

ncn hlnttinricskin turvittiin
I

Se ukkosmyrsky
ja muita kisoia

H.1'trt.1,

n ju<lksuun. Suclcl<ur.rr'ojen vlilissli lljcja suoritcttiin ;a hctki cr.rr.rcr.r orrnlr llrjiani llihtt)plil<un tuul<sc ihurlntui l<cslityöpaikkxni l)olir.t Voirnarr auto. ITsclthko nrr-trr.rtrtja prtloi Lihiseuclullrr ju jol<uinr:

Itscllcni liilprrilLrt jriivrit

nriclccr.ri

ntyös sil<si, cttri osullistuin nuortcn

1(X)

htiltti. Niin kltosivlt Lrinlrluituri.

sLrori

l)utkilitll jnc. nrilili nrilkrinliin jlr cllilin kelrlt n 1-lln'il jonl<illtl'cnnLrskin oli 1'r<lissu. .Totukirr olcclliscsti nLro
rr.nrtecr.ri liittyvlili olisi siis tlistecles vlrin
nrLristojcr-t vrlrtssll. Sc on tuntLlnLrt hliLJ
kcultl
2t

Lau ri

v

Ah

l.grön opet t il n t dssa
t'iat t kiis it.l,ks iii

rh clegeontet

Ta

tr tpe

t r T,fu t i I I i sassii
korkcakottltrsstt.

rct'

lafieentleta
Karhusta maaifmaffe
Yksityisen taiteilijan osa on kuin rr.ro-

hon, joka

[lovuttaa keräzimzinsli materiaalin uuclen ruohon
mzl:rtLressaan

kasvualustaksi.

-

Eclelli oleva

totear.nr"rs

on kalkkulaissyntyisen taiteilija Lauri
AhlgL6nin. Miel-ren, joka tllnnetaan
rruuallakin kr.rin Suomessa etevainii tainryös ulltnsrt opetlujlnl jlr
merkittrivilli paikoilla pitkririn vaiknttateilijlrnlr.

.fl

neena taiclehallinnon luottamr.tshenkil()n:l
Lar.rri

Ahlgr€n syntyi Kalkr-rssa syksyl-

L\ 1929. Parikyul'ncntli vuotta tLron jrilkec'n alkoi arvostettu taiteiliiantaival.
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joka luomisvoilnaisena jatkuu eclelleen.
Ensir.r-u.r.uiisen kipinän taiteilila taisi saacla 13-vr"rotiaana koulupoiktna. Elettiin
soclan vuosia ja Karkr-rn Palvialan kyliirin muutti Sarrmaljoelta 2. Racliopa-

taljoonan esikunta

ja

sinnepri

piirrellessririn t<>ir.uiston plpe

re illc.
Suomnaista apr.ra nliistli herr'oista oli sotien mentyii. Santtu oli taiclegLrurfikko jrr

Peltonziki mrn.

sosialiclcrrolt-

SLror.uen

raxtin taiclearvostcli ja.

pzirisi

Lar-rrikin lzihetiksi. Saurnaljoella rntruten santass:r tiirkelisszl tehtaivlissai oli
toir.ninr.rt trimlin lehclen toit.t.tituskr,tntaan
kuuh.rva yli-insinööri Erkki Vainiokin.
Itacliopataljoonassa toiurivat tuolloin
lrm. lLlLltnantti Lar.rli Santtu ja alik. Tauno Pcltorrliki. Molemmilta kertoo Ahlgren saaneensx ystrivaillisen kohtclnn

Tl'kkiteht aaln atfinattikoulus ta taideakatemiaan!
Vuonna -43 nr.roli taiteilijanalkLr llkoi
opiskella Tyrvtitin tykkitchteln lrmuruttikor.rlussa tnlokscna nrctallis<lrvlurjln

papelit kevriril[i

-41 .

.l'r nritripri

nrtrutrr

t

I ()()()

kLrin siitri suorAa prilitli
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llclsinkiin.
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Mieless2i oli ja sr.ronissa paloi ajatr.rs
enemm2istzikin taiteen tekenisestei. Tai-

cleopintoja

oli jo

takana kirjeellisesti

sr-roritettu ABC-piilr-rstr,rskoulu. Helsin-

gin Myynti- ja r.nainoskor-rlussa opiskel-

tiin

mr.n. mainospiiftrstusta mutta myös
rraalar.rsta. Kun tl,imzi koulu oli kuiyty,
siirtyi Ahlgrdn Taurpereelle, kiivi sota-

vzienkin, opiskeli Taiteilijaseulan piirustuskoulnssa ja Tampereen Työvlienopiston kuvataidepiilissä. Syksyllä
nyt jo uriel-ren ikiizin ehtineenii pyLki ia
hlimnästyksekseen oitis pääsikin Helsingissä Suornen taicleakateniian kou-

luun. Siellä kului kolrre vllotta, sen jrilkeen vuosi Vapaassa Taiclekoulussa ja
prof-essori Aukr.rsti Tuhkan yksityisessii
glaafikkokoulussa vielä kaksi vuotta.
Taiteilija kertoo jo alusta alkaen kiiyttzineenszi paljon kirjastola opiskeluvlilineenä, vaikka kotokyliin kirjerstossa ci
yhtazin taidekirjaa ollutkaan ja Tyrvzirin
kirjastossakin vain yksi.

likymmenuikin vuotta ja joskr.rs se

ei

valmistu koskaan.
Tulee susia, niinkr-rin Tykkitehtaalla
sanottiin.

Eclellii kLrvattu plosessi on se, joka
tli teoksen jr inspirartir,r
on jokin or-rto sisiiiinrakennettr.r apatLrottail työn

raatti. Jos jään oclottarnaan sitä, niin uskon, ettli rnitliän ei synny.

Taidetta ympäri

maailman
Töiclensri kautta Lanri Ahlgrdn tunnetaan laajalti. Hzinen taiclettaan on ollr.rt

esill:i nm. hyvin monissa

Er.rloopan

maissa, Kiinassa, Moskovassa, Tr.rrkissa, Islaelissa, New Yorkissa, Intiassa,
ALlstraliassa, Uusi-Seelannissa, Singaporessa, Japanissa, Inclonesiassa, Irakissa, Kr,rr,rl>assa, Brasiliassa, USAn Miar.r-rissa, Bagdaclissa ja lyhyesti kuvattuna
ties misszi. Täällä Vanr-r-ralassakin yksi-

Näinpii kzivi koulunsa myöhelnrlin
taiteilijaprofessoilnakin toiurinut mies,
jonka piirr.rstusnllmelo Kzrrkr.rn AlLrskylän kotrltrssl oli yleensli viilonen tri
klutonen.

Suomessa Lauli Ahlgr6nin töitä on, kuten esim. Ateneumin, Amos Anclerssonin, Sara Hildenin, Väinö Aaltosen mu-

Rovasti Rinnettä lukuunottar.natta ei

seon ja eclnskr.rntatalourmekin kokoel-

nuolella taiteiliyanalLrlla juurikaan ulkopuolisia kannustajia ollut. Pilkkaajia
kylläkin. Erziskin vähätteli, että "ei sinusta koskaan uitään Rubensia tule".
Onneksi eivät tällaiset vzihzinelijät päämääräänsä pziässeet. Vaihäteltävä kyllzikin, kr-rten fryöhemmät vuosikyr.lnenet ovat osoittaneet.

Ei se elärrä opiskeluaikana kovinkaan runslrista aina ollut. Kaikki eivät
köyhyyden päiviä kestäneet. ItsemLu'hia tehtiin. Jokr.r hävisi hiljaa joukosta,
kun voir.nat iavarat eivät riittäneet. Mo-

ni näistä kokemuksista oppi n-ryös ns.
boheemisen elämäntavan eli elämään
päivän kerrallaan. Huumorin voimallakin eteenpäin mentiin. Vanha vitsi oli,
että käytiin Elannon ruokalassa syömässä kaurapullroa ja rnentiin sen jälkeen hotelli Kärnpin eteen hampaita
kaivelemaan. Olihan n-rahdollista, että
joku tr,rttu sattuisi ohi kävelernään ja
näkisi, että herrasmiehiä kuitenkin ollaan. Sellaisia kuin Gallen-Kallela ja Sibelius.

Taiteilija sanoo, että vaikka fotkut
kriitikot ovat hänet määritelleet informalistiksi, niin sellaisena hän ei itseään

pidä. "Olen saanut klassisen koulutuksen ja vaikka maalaan modernisti, niin

1')///.a/II iJta
/<dilnd
t/

)!oulud Jä
....

)t

tyisnziyttely oli vuonna 1986.
Aryostetuissa kokoelmissa täällä koti-

missa.

JLrlkisia teoksia on myös kautta Suolren teattereissa ja kirjastoissa. Taiteilijan omasta r-nielestä tällaisista teoksistaan merkittävin on vuonna t963 val-

nristLrntrt KLropion kaupunginteatterin
lämpiön seinär.naalaus. Ja me karkkulaiset tiedämure rnyös, että Karkun
kunnan vaaknna on kotokylän pojan
suunnittelerna.

O

Vaunr-rnperällä
Jouluyönä 1943

l(trte
strluffe,
6au6"ana!

pettaia j a hallintomies

Lar,rri Ahlgr6n on opettanllt mm. Sr.romen taideakateurian koulussa ja toininut 16 vuotta Tampereen Teknillisen

korkeakoulun yliassistenttina.

Merkirrävin ia ehkäpä vaarivinkin
tehtävä oli maksimivuodet puheenjoh-

tajana Taiteen Keskustoin-rikunnassa
Valtionetrvostcln nimeämänä, sarnoin
Valtion kuvataidetoimikunnan puheen-

Niin monta pitkää vlrotta
tätä joulua odotin.
Sinä myös teit niin, sen tiedän,
ja yksin sittenkin.
Me vietämme kolmannen joulun,

jonka yhteinen taival toi.
Olet kar-rkana kotoa - kenties
tykit paukkuu ja lLrodit soi.

johtajana.

Taiteilija Lauri Ahlgr6nille myönnet-

tiin jo vuonna 1,969 Pro Finlandia -mitali. Tuosta vuodesta kuluneet kolme
vuosikymmentä ovat vain lisänneet tai-

teilijan arvostusta melllä ia muualla.

Ja luona pikkr-risen kuusen
minä istun ja tiedän vain,
että kapea valkoinen kirje
oli kallein lahja, min sain.

-

Inspiraatiota romanttisessa mielessä

Taiteiliyan työskentelytavat ovat olleet
tempera, ölj1väri, lasimaalaus, serigrafia ja litografia. Suoranaisia esikuvia
hän ei osaa mainita vaan sanoo vain
oppineensa hyvin monilta ja etenkin
ulkomaanmatkoilta on tullut tuliaisina
monenlaista uutta oppia. Tämän hetken tyotahdistaan taiteiliia itse sanoo

en osaa määritellä, sanoo taiteilija. Joskr,rs työ voi valmistua muutamassa päi-

taas näytelykiireiden rnentyä päässeensä orraan tllttuun työrytmiinsä -

miten Sinua rakastan!

työni seuraavat klassisia periaatteita",
rnäärittelee taiteiliya itse.

Inspiraatio?

vässä, joskus voi mennä sen parissa pa-

Sastamalan.foulu 1999

t/

4y,a) L(nta [/u,.tta /'t
i-e,, f1^. ,"il"*-'

hitaaseen ja

tasaiseen.

Ei sentään - kalleinta onhan
Pyhän Lapsen johtama tie,

joka kerran molemmat meidät
ikijoulur.rn ja kotiin vie.
Hänen turviinsa Sinut heitän

kun rauhassa nukahdan.

-

Sinä tiedäthän, kaukana siellä,

D
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"Kasvoi tarliassa kukkeista kaksi ja se
oli orvokki pien jrt se toitren oli
vaalcrr lilja ja ne kaLrniisti liukoistelii,at."

ryssiri nrier-r

I Ie nilin eanrr.rlla uiurraskuussu -39,
pieni nrustaleispoika lauluu kotonani
alussa olevau lar,rlr.ur. Äitini itkee... Isri
oli yöl[i lihtenyt junalla talvisotuan. En

see

t<>iner.r

krrrrsir trotirrrrrrlr oikt'irt r rturtriltlilryt ntit:i
se terkoitti, urutta iotain stu'keeta oli tlpahtunr.rt. Aikuiset olivat j<>r'rkin rtikaa

puliuneet soclasta ja kruhistellcct. Nyt
se oli totta. Isriri ei nrikynyt pitkiin aikoihin kotor.ra ja se oli kumalaa. Kiljcitri sentririn tr.rli aika uscit.r, islini <tli hyvri
kirloittlrjrr. Nle lrrpsctkin srlittttue otttirt
kirleitti rinteuralta. Kirjeer-r alkoivat paikannimet Kannus, AyLripriri, N{ctsaipirtti,
rtrrr-rtlrrttirt rtttristt'llrrkst'rii.

Muistelen elristri valokuvaa. jonka
johtale Antti Vriinöli otti nicistri lapsista. Kuvassa oli lislikseni hrinen <lntirt
lapsialrn, utlutlura siirtollrislapsi LoLtltilinnasta sekri kolure venlilliistri sotit\rartkia, jotka olivat ja asui',,at l{akentaialle
soclar-r aikana. NIc lapsct olimme isolla
kivcl[i, toiset istuivat kii'en priril[i 1a toiset seisoivat siinli eclessri lu nc vcrtlilliiset sotavangit seisoivat siinli kivcn sivustalla. Lrilietin l<uvan sitten kiljeessri

islille rintaurlrlle. SeLtraavassa liiljecss:i
sein iltileikatLlt vunliicn kr-rvlrt tukaisir-r
ja isri kiLjoitti leikannecnsu lrtstcn kuvat

lrtlrlrpttssiins:l Illuistoksi. rtrtrlt:r Iliilli
24

kylli tririlli liiaksikin.

Velipo;lt olivlt silloin innclkklitl joulLrlchtien jl -kr>rtticn nyyjiri, saaclak-

n

trLsliurahaa. Laurikin

kirjoitti

jcr

syyskur,rssa isrille lintautalle , cttri hrinkin
r.oisi sitten c)stax jotxkin. Isli lupasikin,
ettli jos hrin tuiriltli vie[i kotiin pririsee,
niin \'ltrnrasti osten.

Kansakor-rlua I<liyclcsslini l'ttonnrL
19:r5, tLrli r.nuotiin kihteli oppikouluun.
Nlinrikin pr.rhtrin riiclille, cttai lnicli tekisi

mennti pyrkinililir-r. Äiti ei antlnut

lLr-

pxe, mLrtta kriski kysyri isriltri. N{inri kirjoittelin taas isrille lintamallc ja pyysin
lupaa r.nennri kouluun. Vtstauskiljccssii

tuli lupe ainekin mennli pyrkirurilin

ja

jatko kuulLri: '-los triri sotakin joskr-rs loppuLr, ja urinli prilisen teli'ecnli kotiin.

niin eik0hlin niistri oppirahoista seh'itri." Nriin alkoi se opiskclu silloin.
lslirr sotlrkerlortttrksistrt orr j:i:irtyt Ittielccn tapxus, kun nclj:i rniestri <tli kivcrl
takanu, prrikkaen tuli joku prrnos, ja
kohle mur,rtl kaatuir,.at viercstli. Isli jlii
ylisin je lrinoanu cloor.r. Isrin kirleessli
oli ainu, mLristakua iltalr-rk<>us ja rLrkoilkltlt Pttr,lt'slltrllrlte. 5t' oli r:tl'rtttltll sc ft l
kous. joka pcllLsti ltlinet tervcenii soclustlt kotiin.

Kirjcissli s:tir.unte nryos rtina palj<ttt
sotx-rlien laulujcn slLnojrt. Kun isri sitten
tuli lomrtlle. hrin opetti niihin srivclnuit.
Illlirnliri juolisulirtLrcloissa (:rlkaa sru.tttil-

.df,&

Jt

%

re

la, tlistoihir-r ticmnre kLru klil') on lltLtltr.
jonka sur-rat srii'cleineen suin isriltli sotlru.ruistona yl jokrL l'iellikin on ltkkuin
lar,rluni jrr jota ei voi kll,nclcittli ktrLrn

nellu, ainltkaan kohtuu "kttvusi sLlrt toi
Lrsk<xr ellimlilir.r". Sltnioit.r rry't liliLriser.ut
Irtr,rnr:urn. t'ttli jrroksrrlr;tul( )j('r'l scirtlilirr

ou voitrr kirjoittlur nr1,0s omun pikktrty-

tirn rriuri t'ikri r';urn l)lt(l)stii\ir'n.
Sart.utssa lltulLtssu, At'tttt SLrtrtttltllut
laulumlLnu. ikrilinkLrin vlilisoittorrlt. or.t
nrir.rLru vichlittlirryt kerrontu nruututttltlllt
sanaila vuoclcn liulLturisestlt: Niin slrlrpru syys. jlilkeen sen tllvi LrLrs ilt trtrclellecrr kt'r:i:irt tttttk't sttvt'tt loi...
Li)ysin kotoni vintiltri vunhan Iiirlccn,
isrillcni osoitetr.rt.t, pliir''ritty l-i. +. -i6.lrimillirve l[i. Siinri .f uho \Viitunicnri kiljoitti "hatrskirnnlrllc solan kaierille". NItristeli y'hclessli tchtyri k<tlstut. jostil tuli tosi hyvri, r'aikkei siinri chclitty katuta usttlltaalt.

Kirlt' k rpptti: "S:tno tt'rr t'i:iri tttrttt'
mattomaltlt r'ouvullcs 1e sillc t1't0lles.

iosta aina pLrhLrit."
Trinli l<)ytynyt kiLjc sai ntit.ttttkitr turt-

tulniten kynlirin ju nruistclctttltlttr socllttr
alkamistrL, jlr jatkolr. 60 r'ttottrL sitten.
lepsLruclen nruistoistlt. Slrrurllu r'oisirr

kiittlili trrr-rtenratontu (los ilriliklr vielli

nrenisi perille ) tcr-i'cisistli jl kiriccstri.
jonka olen sliilÖnyt kltlleinlticrr rutt'tcitJ
tctri jottkk, rotr
Scrsttt n t tr lrr t t .lo

trIt

r

I t)9()

formrntaiailefmta
rJfumtt eht aan

4 o -vuotis en

aahrur 6e(fun af|ut otf

fuuf

SLronrcr.r hLrnritchclas Osakcyhti00n
Vltnuttlrlltrt telttltittcn ltlcttirlr tointintttrr-

ja ylcisurhcilussu kurnitehclas voitti I<ir-

japairron pistcin

srr s1liryl[i l()51.i. ('i lrrrrtr:il'rctttivistri

132-66.

Suurrnistr.rl<scssa

syistli r'oitLr viclli uj:rtcllu nrinklilinlliser.r

ulhcilutoinrinnun uloittunrista

afe eft a
titrlilrt

klrrnpplrilrrt
llhLr-

SLrSe:r.t krtr.tsslt llttl<Lrivltt 60-lLrvLrn

l,uosinlr. OnnistLripu I<Lrnritchclls

tehtalrr.t

\'.

piirissli. Nriin lll<lur Sr.rorncr.r I{unritchcllts Oy:n !'rtnrnrul:tn tchtlitten Lrrhciltrlautul<Lrnnun cnsiunuiirrcn toirnintlrl<cr'-

1962 r,oittarnaar.rl<in liyseiscn ottchln.
lirsin tiukrtllrt sc oli. silLi r':rin i5 sc-

tontus vr.l()clcltlr I 959.
Tr'lttlriltt'rt I rrol:rnloloinrirrn;rrr 1l:i:istl li

samaiset-r strr.rrtrristr.rslieslin ru-ttirt

k:ivrttiin. r'oiliirr :rloill:r:r rnyr)s

kLrntiu

nrtrutrr

ll

ti Nr,rlnri jl sihtceril<si 'l'cclnrr Iitrrtnilt.

llnsinrnliiscn toilnintlrvu(xlcn uikun:r
o:j:rnottxjllm:itinit olivet viclti nrcll<o
Vxlltillllrttonrllt. nrutta rrrcr-rcstystli ttrli
sclili yhtvnlin Itis<iisslr cttri Vlrnrmlrllrr-r
pLrLrlalkisaljoissrt lcntopltllosslt. suunrtislrrkst'sst jrt li:tltri it'stiss;i.
tliihto, sLrLrnnistus. lcntopalkr

rn:llli 2,52. ()slrrrottorntitiriltlitiu
hy'ppy oli kiinnostrtvin

jin tulokset olii'at

1rr

tLrr.rtia

liil<osslr piclctty, n.trol<liuus-

Italllstlji llc.

IIiihto oli osltnottrtjiu

nrul<uunsuvctti

ri jrr r'. 1960 tehtlurn hiihcloissa osrurottrrjirr <rli 79 clin n. 25o/" I<oko tchtrtun
vlil<i nrlilillistli. \( rittlr jl lisi nli issli Iiisoissl
hiilrti l'}rruli Nicnri.
I Iiihclon kiinnostuncisurrclcstu orr ltlrvuittuvissu tchtlrlrrr henliil0kLrrtnun strkr

siostol<sissrt. SLrlisikrtuppl tuntui (10-1Lr
i'Lrllrt sujunccn h,vvin. l'listli on osoitrrl<scnr nrlr. se. cttai 2+. +. 1961 ptiirlitl'n
luslitrn rtttrl<ltltn licnliil(rkLrntu oli ostanut )rli 60 sul<siPuliu A. .Jrirr iscn l)olliLr-

pr'(ilri-

jl

IlrhcilLrliilil<ccstri. .[oul<ossu

<>li l-unr1-risiu, htrlhrrjlt, llltljutt ju oliltl
joulil<oon so1-linLrt )tltclct'plustic'-sLrlt

t

It

r I 999

5Jl.

Lrlhcilutoiurirrnusslr
tclcvallu rttcncstvl'scllli. -lirinrintojl

lrr

schlin voiton joLrlil<trcl'islrsslr. OslrllistLrjilr hisoissu oli pitl<lilti toistll sutrl.
JoLrlil<Lrctuloksct olivut: l) Vunrnlrlun
I(iljlplino Oy. 2; \teljclisct l)ohja 01',
J) Ascilrliklio J, +) Suor.ncn l{Lnnitch-

cllts O1'. 5) Vlnrnrlsl<osl<cn 'l'ehtlurt. (l)

Vunrnnlun lllLrtl, 7) I)oliisillritos. ti) l\'l:il<isen Nlrrovi ju lirrvrrstin Oy'. 9) P. Ahosen IIr.ronel'lrltrliil<c. 10) Slstunrull. 1I )
Ircnnilt l'ltneli.

on I<irjattrnra Strtrnta-Sc1-11-rojcn jrr kumitclrtlrrn vliliscssli l<isussu r'oitto SuSc:llc

./or

I<p

Oy'. 7. 3. 1963 hiiltclcn nrcstltnlusl<is<>issl Iiir'jlrl-xriuon hiihtrijlit ottivut kolnoisr'oitor.r
sckli ruristcn ettai llricstcn sarjoisstr scl<li

nrllln Iiirluplino

ti'issli l<lttrpl-lll

trtlrn. SLlLlnnistulisessu vuoclcltl

t

ll

liolionlrisrrr.rclcssulu.r

.fllliapallo, lurnr.lntll. tcnnis jtr IituttoLrlltciltr olivrtt noir.ur ulliln trosinu

I{lLrppllun pLrulaukihiilrcklisslr l<urtritchtuun jouliliLrc sijoitttri ylccnsli nclt

pitrrrrs-

trirnrin

jlinncl<si tli viicicnnclisi. Iliihtovultil<I<trlr ttu.rtui liuul-rpulussu l)itai\'ain Vilur-

sctliin. N,linlilihlinllirrcn Iienec ollLrt nliiclcrr viinrcl<sinurinittLrjcrr lrrkenr.rc n1,kyisiin "pllrstiikl<lrsLrl<siin' \'ernlttuuu.

.\trsttr tttcrlu

llji ll

scutlllvat: 1) A.

vltltulu jciksi. lnLrttu nrukaarr nrrrlrtui
nrf i)s NlLristolun lianslrl'oulun slrlisslr

voinristclu. Osltn<lttujlnlilinistli plilitcllcn tlirnli oli tclvctullLrt listi LrrhcilLrn

olivlt

Iiirijrinilit 666,2) li.
Iioskclo I<t 622. J) l'. 'l'urrrnrirrho klr
605, -i) tl. Ikurprtnrrilii kt r90. 5) \1.
N{uulilrt l<p 576. (r) O. Illntlncn I't 5 t7,
7) Nl. Lotsru'i lip 5+0, fi) l'i. I'.irrrprrnp:iri

ylcistrrhciltr nrr.roclostuivrtt rtlkur,'uosicn

plri

yhtcistLrlol<sisslr. I I1'r'lin

),hti0n I<ilplriluissl Tunrl.lclccllu suuvrr
tcttu j<>ukkr-rer'oitto ju 1'li J5-r'. 'liriro
Laut:rlen sekli lllc 21-r'. slljlrssl t\llrrlilitt l.sliort lrt'rrkililliolrtlrise t r oitot.
YlcisullteiluottclLrssu r'. l96l l<iljuplinon ju I<Lrnritchtlarr r"lilillli suuvtrtcttiin
joital<in l<ohtulrtiscn lt1'1 1'' tLrloksiu.
Nriistli nrlinittuk<lorr nrnr. A. Iiivijlirvcn
(liLrntitchclus) \'()ittotulos l(X) rtr:llli I 1.,S
ja V. l.clrtisen (liirjrrpuirro) ttrkrs I (X)0

niinpti 1.8. 1959 tchtrrittcn
r,rrhcilLrluLrtal<ulrta l)crLlstcttiin. Ihsinrnliiscksi puhccnjohtrrjrrl<si vrrlittiin Ant-

t<iinrir.rtrur

oli cro

l'lrilu isct <xtcl Lrt

liLr

Lrlrrivat nry i)s (r0-lLr-

i r.ut ltlrrssrt ulheilLrlltrrtrrliurrrrlrrr toirrrirr
19(11

nr1'<)s

rntrl<lrnlr vrrilr-

trrntLri pr'<)r'ittlinccn pitlililti sunrrrt hcr.r
I<il0t vLroclcstu toisccr"r. I:i1-rli lrtrttlrnrishl lLristcn vli n lilinr is1 r'itt slilili n t Lr( )tt1lnLrt r'. l9(15 kLrin lltclcn utrttunrishrrlrriscn ilnroittuutunrisrn utrliuun toirrritsijlte htlil'iin.
Noirr i0 r'uoclcr.r trrlilrisrstu Iitrrrriteli

tllrn rrlhcilLrllutlliunnlrn toinrinllrlicrtoturuksistu huoruuu trron ltjltn oslrllisttrrnisuktiivitcctirr ollccn crir.torttltist'n ltvvriri
n1'lit'tiiltntcesecn vrrrllttr.lnu. Nt Iit isin
t.ltol.tclllltisct 1't'itt'l<sct slrlclrr hcrlliil0st(r

liikkecllc tuntuu r.lscilsti

I'rrilrtLn un

()silr.x)ttlriltnrriririen pienLrLrclrn trrkilr.
lirir'ottlvusti lhtiivincn onlrchtoincr.r
liil<Lrnta I<orvuu l,htcisiin nr:rsslrtlrpulrttr-

rttiirr osullisturniscn

J
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"Kuulkeas, poijaat. Tuolla Kokenlielon sikri[iinen licins-khrbi ryhtynyt laI(ennllttemxen yksityistli vunhainkotia,
jonka rahoitus saaclaan RAY:n voittovaroista. Minun mielestlirri n'ty0s Vturnrtlaan olisi vastaavlrnlainen koti saltavissa, jos l.ranketta varten tlrrvittava yhclistys p('r.rst('ll:risiin irr sillt' srurtuisiirt riittrivlisti kannatr.rsta kr.rr.rtalaistcn jl kunnan tal.rolta. Eik0hlin mekin, LC Vuur-

[i

rralan jlisenct, ryhclytli

Palveluasuntoja

Asukkaiclen kcski-ikli or.r Iroin lJ t vuotte. kr.rn sc koclin toinrir.tr.tun ltlkrtesslt oli
noir-r 76 vuottlr. Koclin i'unhin usr.rkus

Vihclannraiki taiytti kcsril[i l(X)
vuotta. 'l'limri koclin usLrkushistoriun cnsiket'tuincn tapehtunrlr ikLlistettiin ulrtllmalla pihlllc hunkitLrllc suihkLrklir'ollc

Ilero

Palveluasuntoja lyhytaika iseen
rrsrrrrriscerr, esirttcrkiksi orttrtisen

lolnan, onan toipilaskauclen
tai mlnln lyhytaikaisen
tarpeen ajaksi

vastltavunllti-

nimi "Eer-on srltlrnelr".

'l'rirkcri

ecle llytys koclin toirnirrnullc
on henkilökuntl. Yhclistyl<scl[i orr ollut

Virkistymistä pziivriksi

ltyvin kuvitclla, ettri jo-

hyvli onni saacla l<oclin johtoon jrr hoivatyOhor-r l.ryvli. osaui'lt ju 1-r1'svvli hcnkilt)str), ja koti or-r nyt r.roin 20 lrcnliik)n

päiväkeskuksessa

tenkin tuohon tapaan, suhtcclliscn lyhyesti esitettyr-ui, Slstarlalakoclin syntysanlt LC Vrmmalan kokoLrksessa klLrbin jlisenen ylikonstaapeli Tar.rno Lehtisen senomAna lausuttiir-i.
Aloitc hyi,liksyttiin. Klubin kutsuma-

Hossantie 3 Var.nrrala

nrr lritlcttiin i Jcirrt'rr kok,rtts. ioss;t :tsi:ut

Koclinjohtaja 511 2121

Tule ia tutustu

pysyvri ty(tpaikkl.

Soita ja kysy

Toirtt'rt tlirlit'ri kclrittl rur:t'n jrt toirttirtrran I<usvLrn cclcllytys or.r se tLrki, jotlt
koclin Lrlk<>puolcltl Sustuulrluli<lti-tointinnullc on sAlrtu jlt cclcllecn sltltclrtltr.t.
Nriit;i trrkijoit:r ort lrrskt'rttlrtorr rrririr':i.
l(ctrilir-r p<>is sLrlkcnruttu on tr.rotltvlt esillc se hier.ro tLrki. jota uronin nrr.rocloirr

alusti LC Kokeullen jrisc'n, toimittlja
forme .Juuliojr, loka veti Kokcmlielle

tchttivlili Suornen ensimmliistli llAY-r'aroin tehtlivlili Vuollek<>ti-ninristli liotia.

k<>ti <>n sllrurLlt

kunta: ?run<> Lehtincn, Kaistr Melltr-tirt, Alrrrro Nicrtti,

Sastanrall-Koclin kenn:ttusyl.rclistyksen perLrstava kokor.rs silIoisesslr Slrst:trttltlltn Illrltlisslt.
T:rn'ittar''au tonttia ur.roi yhclistys
sckli Vrulr.nlan cttri Tyri'lilin kLrnnilta.

ettli tontti olisi vhclistyksellc ihruincn. oli yksi ItAY-r'ltlojcr.t srtrtnnin cht<1.
Krrrrrpikirr ktrrrl:r tt'l'i nrl iirttt'ist'rt p:i:it0ksen. l.isliksi nruanvilielilri I].T. I{uutti
luprrsi lalijoittarr yhclistl"l<sclle tontin
Sanln:rl jocltu. \ttlrniir.t l<Lrnnltl I istcl<n iikan vnr. pcrustccllu r lrlittiin lioclin prrikaksi er.rtiscn Ilii;lln ulLre V:unnlrlun
Louse jur-r kuupungir-ursltstrt.

KLrn urkl<itchti Sl[<uri Siitoscn lrrrrti-

mut koclin lLronnospiiltrstukset oli\'lt
tannril<uussu 1966 sltltncct S-l'[,]:n h1,vlil<svnrislcinrun, llihctettiir.r llA\lltvLrs-

Iu5ltirkr'ntus. \lrllioncltt,,sl,,n P:i:itiis.
1. uvtrsttrsclli 1j0.0(X) rrrli. slurtiin hcti
e nsi vlittrinrlillli licinlil'trLrn lrltrsslr I9(17.
Illrkcnnrrsliilic \linliliincn & Iietollt srti
luloittuu Lu'ltl<lilurslt jo loliltlirrttssrt. trt

voittccnu tj-usr.rr.rtoisen Iioclirr vltlruisttrnrincrr Iicslill:i 1969. Nliin tlpllrtLri jlr
cnsirnrnliisct lrstrlil<lrlrt nrur.lttivrlt li()tiilr

vill)l)ulllttonlr 1969, I'.oclirr lihlii r. 10.
1969 trrlcr lrlrn lilir tt(i0nsri lrrl<liipiislxr

\llrlti Siniojolii.

Nliin Srrorncn loin('n IlÅ\' r'ltroirr rlt
licnnctttr koti orr viinrc Iicslinli ltloittlrntr( toinrintlrrrstr ncljlinncn vrrosililnr-

ci

vat luonnoksct olr
I{AY-lrr.'usttrshal<enir.rs

esinrclkiksi

vlilille

clissa or.r norrnaaIin vLroll':rsol'rirnr.rkscr.r

tLrLr

f

tchncitli lsr.rkkrrita. jotka lrstrvat hLroncistoissuur.r itscr-liiscsti ju koclinonrlri-

li:tist'rt lt,rir';tn Iiotlissrt

nrt-t-

ltsr.nt)is('rtsir

trrr'lisi.'l':rl.tiltrtr:t lis:irrPtr i:l lur'\l ()\ilt
hli l,i't,vsnlr ppirr 1'xr ir"ur rnu l lu hcti suutltvisslt.

Ir,oclin viinrcisinlnlin

ltsr,tltltsso1-ri

nrtrliscrr jliljestvsnLrnrcr'<l on j+L Nliistli
lusLrl<l<lristlr Lrsclr hcnl<il0 on viihtt nl't
Iioclissl r li 25 r Lrottu.
Srtstrtnrrtlrtkoclissl 1990-ltrl'r.t ort ollttt
r'oi|nlrl'rtsllt r:llicntilnriselr rtilill1t. \'tt()n-

nl

1990 trrrsiltiin [inrpökcsliLrs. 1992

r':rlnristrri 20 llsLnlnolr lislirltlicrrnLrs.
It)t)j r lrlnristLri 9 usLrlilrsPuililrn l)crttcn-

tirrlioti. l99l

vlrlnristrri lilrrrllrttrlon

1'lc-

ltrslioljurrs jrr lurrjcnnrrs ju viirnc vtroclclt
krptrlllr vlrlnristrri luonull 1982 tclrclr n
25 :rsrrnlolr sisliltlir lin It r:rlicnntrliscn

luuclittLr

jlitcttr'.

jrr

.fos

lrvustus sllclllrn. rtlkltisi lltlierrntrstvii
errsi sl lisl rr;i. S:tnt:tll:t lolt'tttttisi r.' 1,i1;vrikotihlrnke , johor.r I<aLrpLrnl<i on jo
slranLrt nrh<littrstlr kosl<glu-t cr.rnltkkol llilitril<sen,
'Ioincn ltltnkc or.r t hclt'sliutoltse rr lrt
licntenrincn lioclin I- jlt (i-r'ltlicnnrrstert

toistu ainrpöli osoittlrr''tre sllnal vturhlinkoti. Ttill:i tullioitctlnn sitli. cttli l<o-

scsti 1lt sltrlvllt rtsuliltssol-rimLtkscn

][:

l'ekcntxlt keLrpLrngirr licsl<trstaan pllvelLr-ryhnlikoti. Alrrstu-

Kailiki slstanrallkotilliset kliyttri\,ait
tllkoituksellisesti puhr.ress:urn koclin
toinrinnlrsta koti-sunaa.

- j:

jan suunnitelnrisslr or.r
yhclessri keLrpr.rngin kunssu

30 vuotta

Sc'.

ttrttst()ittti

I-lihiu

asuttu jo

pLrlle J0. 12. 1963 piclcrtiin
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amah|oila

S ast

Maija Saaristo ja Elkki Suonprili. .fo silmun vur>clen l<>

ntentn.

kuLrl'xrr.ruin.

Itrrllittrliscrt jlist'rttt'rt.

SPll:r.r

VtilIttltlltn ()sitst(). j,r ltsilttt
vrrlrnistt'lrrn srrtlrilli lointi-

Vunrlalun

scr.rnkr.u'rticn. I-(l \ltnrnrltlltn. koclin

Asia eteni ylluittrivrin liperisti.'l'ar'vittrrvrrksi toist'ksi ylrtt'ist y(ij:irjt's-

töksi [ihti heti mukaan

tlinlin

hetker-r vaatiulusten nrLrkuistu usLlntoil.

pitkJrrikaiseen rtsttntiseen

secn pr-ruhaani"'
Kr-rn tr,rnsin hyvin cclcllisten sarrojen
lausr,rjan. v<tin

9l

Nyt koclissl on kaikkirren

Sastamalakoti tarloaa

. I Ilrrkkccllc on ltrrctttr ltr\\'-

itvustusta. .fr>s lrvrrstus slurrlluur. r'llnris-

kliytlirli lieslillli t'tront'rt 20(X).
lir>hnlrntenl rrsilrnlr lioclin toirninr-tltrr
kchittlirrriscssli on tLrtl<iu nrlhckrllisLrLrlisiu suuclu I<otipiiriin lislili clcnrentilrlioti

p:tikli,,j:r. jolio lis:ir':tli.t'rtlrrrttist'rr t.ri
nrtrufost0iclcn Iiuirttu.'l'lilluiset llrlit'nnLrshunl<licet orlrt tlillli hetliel[i nrtiis

IIA\':n

lrvr.rsttrsliohcleltrcttclon Iirirlii

pririssli.

[clcllli Iicn'otut llsirtt ltntltvltt

liocltt.r

Iolrtkrllc Irrrlin srrn Iiiiltlili Iilrililiirr

rrr

licntunriscn vuosistlr. \'l(:n jrrlistlrrnlstrr
ikliilrnrislr'rr t trOclcslrt 199() ()n ttr|r lllistlr slrstlrrttlrlrrl'r illtistt'rtliin siiltt ri Lrottrt
vuisin nrielin trtrclcllt' rrrositrrlrrrnnt'llt'.
Ir.oti orr tlinlirin lttrin trtrsi jrr lirritt'nl'irt
I

>1

olltt jo .j0 \ u()ttll ilu('lltr'('l
niilk' lrsrrliklrillc. jotlilr t'llilit'iliririn t'lrti
rtt'irt.i ot:tl lcltnt't'l lr:iir.rtrilrt::i t:irrr.rrt

s('n o\'('t

scrrrl

s;i.

tr r.r r-rtl'r'r-t1lt nr

isc'sslr jlr lic

I

rrt

t:i nr

ist's-

J
\rtsltt tttrtlrt tt Jottltt I ()(l)

*
lr{

t-.

-:l
lili-

l-\
-r

Y

_f.
'---t
( *lr' {r
f u(l

,t

r i.i .{t

/?irsAa.rrrr s.)'nt.l'neL't

Lttttlrittttt

t'unnuss(t.f ul.)uttturskol?oll(t.

lirttttto

Ktrttsilrro (t'rts.)..\irkktr (irtttt..,kLrrc Kttttsit'tro. Ililja Lcltifuittert. Airi
Krrttsit'tro. Ililkktr I)t'ttrtunctt. I)it'kko Killtiiiittt,rt, ,ll-l.,IIttllilu. Aitrto
Lt' I t i lt t i t t t' t t.'l'r t i t t t i li t t r r ltltr r I t r. l?t r i I i l'ri i sti t t t, r r
.

Ev a66oy oi6a muist e(ee,,,
Illcttiin jrltliosotilvuottll l9 t l. Olin
cvltl<lionlt llltntlrsltlrnclllt l)ltll<trinrnlicssri. Iiotinrnre oli llihcl[i lcntolicntttiti.
I

lsein scrrrltsin 1.loil<ltin liltr.tss:t lcntol<o-

nciclcn llilrt0li l'cntriltri ponrnrituslennoillc. \'cnlilliisct ponruritLrsl<oncet lilivivrit LLscin 1'lonrnrittrrnlrsslr lcrrtolicntl:ilrlrtt'll;r. l'r'lolili.tirt.t st'trr:rsirttrttt sitli
lx siitai scurallruttil tLrlrolr nrrn. nretsli
s1'ttvi Lrscirr pulunlurn. \lili1'r'liis11's plr-

llrrti rttt'lslirt Irltl,,n i,rlttlosllt. usr'ill
l<usin 1-loililrin kunssu

rD:l-

srlril[inrnrc nlur

tcn lilrtsocsslnrnrc ilnlrtrristclLur. t\ltristurr ncljlirr lcnlilliiscn 1'ronurtitrrsl<onccrt

trrlittlrncen ltrjlrsti lrlLrcttlr rlrr.r. r'lrl<crrntriisjlt. llr.rttll l)illn srror.nlllistcn tlritlr ist:r t:ilrt;itslltotlt.i:l:t n(' l)Ul()si|itI l)itllvirrlr nrctslilin. Iilrilil<i tlirnli oli rncistli
t'r'itt.iirr l)('l( )ll:r\ :lir. r)lull:l l:innill:iviiii.

Kotiin Pyhäjärvelle
-+l

priril[i .. Ilnrrrhy0liltriylisiri slirnnre l<<r
l<o ltlun pc[itli. lliisl<rtltn 1-xilistylinrnrc

totesinrnre ve nli[irste n llihtcne cn Iiiilcerr vilkklta pois Koncvitsltstlt. .flt tic-

tIt

t

I t)9r)

ttiiai

lllioi

Iiovu t<trhu. Vcnlilliistcn jlittlinli llilki
sltrrrlinl't|n,llallrlrtontll. Sc oli hirVittri-

I..t

lvi)tvi)t olir:rt

cclessli. llokscnrnt isli sli l0 r'rLoroliutrclcn villunl<1'lr'0krrulur. Suirrrrur' Iilril<l.i

or-t

viljlt

vriri. Viikkol<lLLrpltlllt lttiliki I<otonlt ole\'1rt teki\'ait pitkiri priiviri vcnli[iistcn ]aittrinricn jlillticn puhclistunriscsslr. \tnri

l<trvrrosi krrltri ruellio rutrhlrlliscsti. Svli

nrrrrrrcssli ltt,lvettrli. i\l-

vlpl-rLLLrn

:1llri rrllioi \ill('r'r l:rl).ll)ltt:t. Stt,rrtt:tl:iistcn 1<lhtunlr sll<slllis-itlrliuluincn lri()sllst() llscttllutUi l.lLrtolilrn

[iisten [iht<i oli olltrt nol)eirir. IIciltai iaii
jlill<ccn clilltistlt tltvurllr jlr cLiirnili. Lrr-

\'1rst()

teiclen

itulilrllisct tor'pcckxenet't jlr llilrcllt'

jl

kirppLrlcn liunssu vulr'<linrnrc

kivlililili

\'t'tlin sitli rrsr'irr

nrrrrjlrpt'r'.issrirri

ntrittliriltri nrrittririllc. l)esantticn ltclkO

tla eri

li

I

rlirr

llr

I

SOr'-

rlt't'lt .ls('ll.lul ui\

:rl

I.,o-

i:t'l

;

r,,rtit r rirrrr j.rt t it'-

sivlit piun niiclen nrolenrpien trrlitclron.

I'.osku rrroistu oli 1'rLrutettu, klivinrnrc
plrljorr rriarjltsslt. Nuorelle pojallc oli

ylg151,i.

lttt't'tt,'l

l('ll u ils('illir. \i'nrilri

Marjassa
Riiskan metsissä

oli

trttt llt

rrcvitsuu suksuluisct l)olrtto()uillrutlrt.
jVkrlenrrnrrt olivlrt er.ittliin lrvvin vlrrtrs

r'0klr Lrclct,

rrrlrt]ioil]rr.

.\ttsttt tttctlrtt t Jot

Iicvlit tLlli lil<uisin.

Orulrlrn liotiirlnrc 1-xilistl'lirlnie

nrf i)s jlinnrttlivlili kuntltl

NIltl<alll l)l'hrijrirvclle 2J. 8 r I olin liolio nlttkltn ltjltr.t ltrrtort lltvlrlllt hcinicn
lrlllr. Lclrllit jlr nruut tuvulllt olivut \rnr-

lilirili lili\

I)errrnltrrrrosto jlttlitri
tunrnrikLrLrllr slurl<liu. I'osklr lLrrrri trrli
strllrltrt rttlr:rltlrrt t'sl:it'rt j.i.itvnrist'rt.

Yuosi 1942
Riiskassa

clctlilin oil<t'lurn I<otiinrnrr

lliisl<lurn.

I<ir

nliillli rtilttl<oilllt.

ty'sti lliis[<un uh-rccltu.

tlrpulrtui sittcn ihrnc.
Islini ilntestVi kuo|ntlr-lrutonslr lil|rsslr
evlkliol<otiinrnrc jlr sur"roi. cttli n,vt llihIiloliLrLrsslr

kt'llli liosliuun tosissuni

T'ictoll hcistri vicli yhtri nrit-

pLroliltlr I)yhlijlirvcli. fln suunr.rt

lrtclai-l.xatoliulllr nlinrri ()sirst()t ttrlrosrvrrt
Srrhon rtra jltl<liusltltrert.

tähtö Riiskasta
Viiurcisct krrvlrt I<oclistlr Iliisl<lrsllr jlr
ollcct uinu rttielcss:ini

[.uutokustu or,ut

ltsr.rcssltr-ti rntrr-utlllt

Srtorttesslt.

lJ
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Ensrmmarnen stfrmenhehnen rnmaani
Ensirnmiiinen sLlomenkielinen rornaani Ylhäiset ja alhaiset
voiclaan aruioicla uuclelleen
karkkulais-tyrv2iäläisen paikallishistorian valosszt. Opettaja
Urpo Vuorenoja on vertaillut
folnaanin asiasisältö2i historialliseen ajan ja paikankuvaukseen
KJ.Gummeruksen ajan Karkussa ja Tyrvääll2i. Kirjan päzihenkilöt ovat tyrväziliiisen Vehmaan
talon rnaisemista. Itse tarina kupappi Antero
v2rLr kirjailija
Wareliuksen elzilnai2i.

F

llomaenin nrikoispainoksen (1970)
t'nsileltck:llc on kirjoitetttl seLtrit:tvrt
esittely: "Kaarle JaakkoGutt.ttttet'rLts
kiLjoitti ensir.nmliisen t'ouaaninsa Ylh:iiset ja alhaiset vlronna 1U64. Se ttrli
r.r.ryirs e nsimuliise nli suomenkielellli
kirjoitettuna rouraanina jr-rlkisuuteen ilmestycsszirin SUolrettal'essa jatkokenornrrksena 73J. - 30.9. 1u64. Kaikkiaan
72-osaisena jr.rlkaistun teoksen nirui oli
Johannes, töllin lapsi. Tr-rolloin 2'1vuotias ylioppilas ja kirjailila oli nterkir

ty tekilrin

salnan lehclcn vakitr.riscna
kiljallisuusavustaiana jo aieruntin kliyt-

trlmril[i ninimcrkki:i "-l -b -s"(viittaa
kirjailijan alkuperziisecn ninteen Karl
.fakob GLrmnrerus). KLlstannusjohtaja
K..J. Gnnlleruksen isri oli kirkkoherl
Alexancler .fakob Gummerlus, joklt oli
28

Karkr-rn kirkkohelrana vuosina 1861t867.

KJ. GururerLrs piti romaania p:ilitcoksenaan ja uruokkasi sitli viclli, ennen kr.rin se jLrlkaistiin kirlana vLtonntt

lft70.'fekijli itse nirtritti prilitcostrlrtn

romaaniksi, ja lornaani se h-ronteeltaan
onkin - siinzi on melko palion henkilöit:i ja monipolvinen tapahtr.tuien knlktr.
.Jos krttsoo sen ilrn(styneen io v(l()nnil
1864, silLi olisi kunnia olla nyös ensir.nr.nuiinen suomenkielinen t'otttaani.
(Strrrrren kirjallisur-rs, osa III s. 426) Ylhriister-r ja Alhaisten tullessr 1870 kirjanlr rtirtlkkin<lillc rlli s:rrtutnrt vttonnrt jcl

ihrestynyt vihkoina mytrs Aleksis Kiven Seitser.r.uin veljestri.

Wareliuksen rakkaustarina

kirjoittamisessa Vehuraan tilan

hlinelle vlirinnettiin strkr-rniureksi Walelius. Hrin oli suontalaisttttsttties, sLtorr. en kielen viljelyn moniptrolinen eclis-

pilurl-

kenntrksessa.
Tiistli kr,rrssista valnristui kirlLu'eita.

loita riitti naapulipitziliinkin. Vehnuran
sllLlntaan nuortu miestli vcti urtrttkin
kr-rin opetustoiuri. Vehuraan tilan t>rttisti
t:ihlin aikaan kapteeni, sittemntin trlrjtrli Anton Vilhelm v<tn Sclutntz. ktrpalinokrksi kr.rtsr.rttu. koska taisteltlssa ttlenetetyn nenlin tilalle oli vahnistettr.r kr-r-

palista proteesi."' FItin oli t.tltiutisisslt
Eva Kristina Lovisa o.s. Segerclantzit-t
krrnssrr. Vu'r'litrksen kttti sijrtitsi vlri:urrt

kilomctrin etriisyyclelki Vchntaasta,

jrt

vicclesslirin 1fi30-ltrvLrn lolrptrlttrolcllrt
pr,rolukoita trih:in aatelistal<xrn, k<thtlsi
hlin takrn tyttairen Irleclrika Lovisa Nltalia vr>n Scltantzin (s. 13. 12. lti26),
j<>lloin Anteron sycLin tytÖn kar.rnetrclet.t
eclesszi

Antero Matinpoika syntyi 14.7.1821
Vulilan kylzin Seplin talossa. Kouhtssa

!

oli niyyty.

Flstcenri settrttstclLtl-

le olivat sriritynrik(rkohclat. I'ristri tapaamisesta syttyi kLritcnkin rakklLrs, it>

ka yohti onnelliseen aviliittoon ja ylt-

triirija ja kotiseuclr.rntutkija. Ylkrppilaaksi hzin plizisi vuonna 1t313 ja mttisteriksi

clen tyttliren syntylllirin. Flplisrirityisestti
lakkaustarinlrsta sanot:t2tn K. .J. (ltrntrnenrksen sauneeu lihccn lakkrtLrsker'tontrkseen Ylhriisili ja ltlhrrisie."

lrrinct seppel(iitiin vuonn:t. lt'i+7. l)rtpiksi hlinet vihittiin vuonna 184ti. ILin

Salasanat ja aian

toiuri r.nrr.

L<>imaan kirkkoherrana ja

Turr.rn tr.rorriokapitulin ascssorina. Hlin

kiLjoitti rn.n. ruiytelmrin Vekktrlit

ja

Kekkulit sckzi kaksiosaisen Enon ttpetulisia, joka oli ensit'nmliisiti sr.romenkiclisi:i luonnontieteellisiri oppikirjoja.
Kilassuen Antcro Varelir-rs, kirjailija-,
pappi-, suotnalaisuttsnries s. 22 Erkki
Krrlrsrrl:rincr"r kilj<littll: Kt's:in ll-i+J Vrlclius vietti pliliasiallisesti Tylvritissti,
nrisszi

luin antoi

opctr,tsta nuorisolle

lehtimiestyyli
'['('()s ()r'l l]tkt'nnetttt s('tl I)lllisr'lltilll jil
niiclen ihmisten muotoiseksi. ktrirt l{lrr-

kun Sastarralan vunhltt-t

kirk<>n llihipii-

ristri löytyi lU(r0-luv'trllrt. Kir'lrrssl e i rtrittri olcvan yhtrilin keksinyli elcrttertttiri.

Mielikuvitr.rstlt on vaatit.tut ainollstllllll
se. cttli Gumurct'us ()tt rltkelttttlttlt siihen itse tarinalt ja lr-rorttrt tilltrttcille ilr
henkil0ille sopivat sulusenet.
Sttstct

tttulutt

./ot rl t r I 99()

tJuclt'n Suourcttarcr"r tointittajilla oli

vaikeuksilt se n a jan sc'r.rsuulin hanrpaissu. 'lbimittajill:r oli kLritenkin kei-

txnsa selviytyti clngelnristlt vcl'tauskuvin. Tlinli licnc'c olhrt Guuuncmksenkir-r <>ngelma. Elririnlaincn

ajan

ntalli-

tyO lic'nec' sovcllukscr.r ntuockrssrr ninrenomaan Ylhtiisct ja Alhaiset. jossa

oli

ntLlLltc'ttave toclcllisct asiat
toisent.tin.tisiksi, i(Xtci kr.rkuan i'oisi sa-

hlincr-r

noa ninrelitir"r kliytctyn vliiirin.
Olcn c'tsinyt juttuuni uscitu c.sinterkkc

jri, lotka uriclestlini

1v1,111

1,11111,1y

j1

osoitrrksilr siil:i. ('ttri Ctrnlnt.rrrs t.i lr,clc-llaklan l<cksinyt itse or.uusse ltcroLl-

nrin klisitetyksi snomrrluiscksi kirjailiSuomalainen krrun<ikirjallisuus oli
nliihin slakka viclti ollLrt kapaloissarrn.
Sc oli Gr,rmnte'r'r.rs. joka yltclessli tuokiossa astui uLrclcn kiljlllisi.rr.rclen c.nsinrrnliiseksi tiennrivaajaksi ju huontatr-rinrmaksi eclustljlksi. Siir-rli hlir-ren
nrelkillisyytcr.rsli suouralrrisen kiLyallisur,rclen histolirrssrr". .. Nliin siis kiljoitti
KyLikirjrrston kuvalchti 1U99.

Kirian alku oli

l)uncn tlihrin lisiilisi: puri url<l<tn.
puinen lLrsikkrr, 1-xrtu. hlirkin.

kein uikaar-rsu cclcllli ollccna, kriytti lliikriilcmritt<)nlisti hyvril<scen 1'1,r'r'tiiin 1l

Kon,csstt

r

ial

I

trt tr tr t t t

ii

krlout

nt tna,

I ka r t sur -h t tnlpct
nrieli utasiii lalttr.l't,

Ku rh

rt

Karkr.rn aluc'c-n ihnrisili ja taprrhtunri:r.

Ili

IJlin kuvlsi hetkitttiin pill<untlrkusti
e[ivliri ellimtili ju t<xlcllisil hcnl<il<)itli
kolrl:rloirrr't'n li .1. ( iurnrrrt'r'r'trs lrsrri
islinsli mirkanlr I(ulkun pultpihss:r

K.l,l ki kr

rtt

I

rt

kcrstL'uttr

r

rt

r

u

i

rn rn

c

tt

olt

siinli

rcitli <>ncllu trrikkrr rrpe-kiLr[ur ju pctrijaiaurnretta lUc huonckalrriksi.
Mctsrirraata kLrtsLrttiin torplksi, n uikkrt se oli Itiin n:ilrliirrt'n. r'ttii st'rt is:intri
teki ainoastartn yhclcn pliiu':in u iikosslr
kat'tut.toot.t. NILritrt mul<.suju <lli u'oi-nlrtr-

Appiulion r"rLr<lnruclcsslr k)tlvcttiin
Metslirluussu 1-luolcn t)'nn),r'ili. Iiuksi-

\ t l.t t t t r pt t k|,t/r('r1 lk7.T/.\.\/7
Kr tt,ct t t i I ttt tt tt ktt t rcttcssct.
Ht' t r uc t r I ui t I iis. Ltcl tt'l.tcssli.
I

1U60-luvullrt, jolloin htin jrrtkolictontustaan l<iljoitti. Kol<o kiljrr sli ninrcnsri
juuri Kall<un ticnoon ltcrrasvlic-n jlr tu-

ruhr.t.ro 1a paLi kirucstli, niir.r

kaikki ltuonckulut, ellci lchntriri. jol<l
ovcnsuLlsstt seisoo jlt ltol'slrstlr, jolitr
kltlcletr,rn klitkycn lrllc nuuskii, tlhi pli-

1a

utc

ii nt il i(t-si.iu

r.t.tur-rclen

jokl kcsri lchnlistri Iiirkkohcllrrllc ll
pliin lill i) Iiit'kkolrt'r'r'rrrt l trorrss;1 1r;qp1.li
laan. Tuohon listiksi nrakscttiin islinntiltli, emlinnriltri jrr rrppi-Lrkolta n'riltriincn
Itcnki-raltu kluLrr.rLrllc. l.rr1>silr oli Nlctslilllurssa ktrttsi. u'ltan nc <llivu,ut rviclli
t-ruoria, u'ltnltin 1ii, nLrorir.r 7 ur.rolincn.

puutteen kuvausta

clessaan ronraanit-rslr hcnkil<)itti ja tapahtumiu, r,alrn lchtinricsnliiscsti, ntcl-

Iortpoiliit'n st'kri ttriiclcrt s:i:ity r'l'oje

slin koli,essa, siitli r.tincnsli: Metsiinlru.

jaksi.

k:tppaa ja liaskecn I<rrpprur ncljiitoistrr.

Nyt kyh"'cttiirt u,iisi lilp;lrrrr, uriliin

IY/rtttbu rtnto.

klrltrlcks:r:rrt Iiilik('stllltn.

Muutanria n,irosill tul<lpe rin slrlrtiin
pcllosta u'iisi tyrrnyrili. Nyt Iiuolittiin
petlilrit pellon yntprililLi lciu'riksi!

lr

hallur.,uoclcn

krrrrlrukse stu.

jrilliccn

lrrl-lsistl

Ky<)sti, SakrrLi ja

Liisl [ihtii,rit puhclc
nralln. Lchnlai iaii. nluttll l)orslrs nt)'\'-

Kyläkirf aston kuvalehti

tiin. .f<>Lrlun cclcllti l<Lroli urrol'l1ti. Scltin
hallan scullrus. l)ctlijli ci htintli c[ittrinyt. .Jrrrrklio, Ilen'u pikkLr- .fualiko jrr

ylisti omaansa
(lunrnrcrnrksL'lt

outu

I{yllikir'yust<tn

ktrvlrlehti lrt'lrkrrtti 1'llililoinritlrrj;rnslr

Klisa

ncrokkuutta scLlfaavltlut tllpaan vLlonne 1fi99: "KyLil<iljaston I(Lrvllchclcn l]surja tlhtoo aloittxll uuclcn lril<lrjrrlison-

l:,
k;
,l

sa csittlinr:illii scn ntichcn kusr'o jcn
1-riit'tect, joka trillc lchclcllc on [ihcist'rrrPi

jlr

li

',il
'il

lrrkiirrlitrrrrr:rll('tlllllc luturttl)i
nruu ja jonkl ninti jo vu<>

l<Ltin l<ukltlur

sikynrnreniti <in eltit.rvt k<tko surtrnlrlaiscn l<unsan Linrpinrlissti ticclosslr jlr tLrnrrossu. l}.rsi l<crran on nyt kuvllehclelLi ilo I<ul':rt:r nliustcttLr kiLjeili;l ja toi-

lirttt tIt'

(i t t

ttt

ntt,t't't ts

tt t

t(

)t'el t(t

nrittaju, nlristcri Kalrllc .lturl<l<o (lurn... Iitrrr Irlirr lvlrtl i lrrnt:r:r-

lltcfus

ncjrr jlr novcllcia kirjoittlrntlrun.

tuivut

he

ihnaLr-

ti hlincn r'ointal<l<ainrltir.rtr

onrinaistrulisinlun vill<as I<clt<tntatul-xr
ilr lililrs litrr itrr:li1 liy Nrirrr:i orrrirrrrisrrrrclct ovut -sittcn llilti hlinctr Iiol'o cllirttlinsti 1-tys1,t.tcct yhtri ylikuttayirtu, j6
l('n nr' liillt('nt:ittillrr:isti ()\ltt jUUt'lUn('('t
GttntrnclLrkscn lLr<lntccscen.

l):u('l)rrnillll ltscill:r r':rlr-rslullunll ('i
nrrori l<iljrrilijrr r'oi Ilihtcli hcngcn taistc-

Irrtrr.t. (lunune nrl<scn e nsitnrnliiscstli
suurcnnlrstlr "trutel<;stu" Vcljclisct. jLrl.lii+2.
klistLr r'.
l:rusr,ri .1. V. Sncllnlrn

nrLrLrr-r n.rrrisslt: "tLlo nlihtlivlisti nrr<tli tckijli <lsottuu vill<ustlr nticlil<LtvitLrst:r jlr
esitystuvussa ot.r lcil-rlteLrtta jl lcnt<te.
jotl<a cir.'rit olc tavallisirr".
"l(Lrn Ylhliisct jrr Allt:risct <lli ihncstl'

n)t. tulmustcttiin hlinct ttrtrscn, nticlikuvitr.rkscstrr lil<klanrnrlrl<si ju ylciscrtr.Srrst tr nt

ttltt

t

t .lr tt t I t

r I ()99

<>livat u'lrlrlclrr.r l<cltaisct.

Sulullis-

ta nrihcli tritri k(iyhtili pclhcttri. Nuorir.r
poikl (.Johlnr-rcs) oli ain<lu. jonliu ltoskilla iviclti rvuulclr I<Lrl<oistus lrsui.....".
N'lctslirnelr- ninrinen liyltinl<trlrnlr on
cclcllccn 1'ylvriril[i ju sc on livvinliin
csil<uvu Iiirjun tt)llin plil<ullc. \iiltai
liLrlnrin kriytiin IicljLrLrlll'l'1'r-rririn KuLr
I<ollrn pLrolcn tuloissu vicLi tlillli i rrosisucllllu.'l'yn'lilillli unnettiin rlrulllticlscnnlr tlrklrnrr olcvlllc klisitr'0lliislit',
[illc siihcn viittuuvu r.riruil<in: Nrilkri[in

rtliki. Tosin taissai l)itaiai hr.rolluuttulr. cttri Iiirjln toclelIincn pririhenliili). Antelrr

" Sutul<urrnlsslr oli trinlin r.'Lrosislcllrr.r
lll<u1>Lrolcllrr t0lli. j<inl<a lrcll<x. kcrt<>
rnukscnrnre all'acsslr, hlrlll r,'irsi vrrottlr

Warclirrs. ci usr-rnut \Lctslinrlrullu vlurn
Vltlilussu..fu hlirren sul<unsu oli IItritti-

perisy'ttliin ty,pi t)'hililisi punnut.
IiLrLrcles kcsri oli tLrllLrt, oli kLrlut.trt 1'rLr<t

cclcs tie triri.

oli
le

lisi.

'Ilimli t(illi oli sijansl slrunut svnlilissli

nretslir.r liorvcsslr. l<lrLrkunu ntuistlr ihrni-

sistri 'l'0lli itsc ci olc nrikririn cliskuutItt:tllirtt'lt: t'i. 1'111i111rrsloirr ,rrr sc lrirlul
l:ttiltl]irtert, Tiilli r,li si:rrstrlrln sr,rlrrroincn lir.rn uselt tirllit siihcn likeun oli\\'ltt, sc on: hlror-rc, jonkl on inLrrklrssa

oli tukkl,

lrrl<cincn

cli nipptinli

l<lrton

keskcllli, jost:t su\\'u lxilisi l<Lrlkcntuln,

lan itsrtt jrt n uotchct seiniit.r kiinni iskct1't: pcriscir.lin ri'iclessti I<uituncn, 1-rit-

Iili.

hluurrjrrlkuinen p<)y,tri - siinli oli

liail<l<i. uirrll<in lvlctslintuussl.

Puililirr ltrril<ru.r nintittlili. 'l'<)lli oli ntct-

sistu liotoisin. t\lulttoilio (lLrnrrncltrs sitri

Wareliuksentarifia
I')rsirnrnliiscn nllltlilllsit'l'tu'l'Lrun
h:tr.r.rcs

tclicc tiitinsli I'unssu

il

.f<r

.,.sicllli

nrcntiin'l'iinlr-tliclin lLro , liiclin sislrr'. jolla rlli t1'tlil Allrll. 'l'iirllt-tliti telii \\'illlttciclcn pcsLrllu rlrhlrlr jrr cllis Hincn lrsilrlt-

oli "

Nllrjot'i -s'. 'l'lillli oli vuin
hlincn ltrLrnis t1'ttlircnsli N{lrlilr. jolton
.fohltnncs (liiljun plilihcnliil0) r'lklsttrLr.
kuunsu

r.nuttrl

ci r'oi

rulil<ttLrttturn eclcs

tulltus-

tlur pitl<rilin uil<uun. sillli slilitvlliistcn yl

rttltltluist0llin

vlili on

r.nultclottontlrr.r

suuri.'l'ukrnpoil<lrisuLrs. jolil nostcttrin
csiin ctcnl<irr liitltiluntcisslr. oli ltit
29

k:izin esteenzi nr-rorten lakkar.rclelle.
Majorin asuntoa vastapriritli oli kiLjakauppa, josta Malodn rahalla .fohannes
sai ensirnmllisen kr.rvakirjunsa ja Ur.rclen
Testar.nentin. Toclellisuuclcssa \Warelius

sai Englanclin ja Lrlko-uraisclcla bibliaSeuralcla Lonckrnissa toiuritetr-rr.r St<>cholnrisslr przincLityn Uuclc'n Testamcntin Tyrvririn seurakunnalte rippilahjaksi

la.

Majoli, Maria ya Anna sanoiwat:

"Kiitos Juuulan! Ei rreillLi ole waaraa."
Pon'vali Hellmannin ja llihirm:iiset talot <iwat yhtenui tulipesrinri. Tulcn liehuwa mclni-telliinen nr-roli lipoo jcr
kieltlinsai 1a ympliri Hellmannin kaltanopil.raa jr-roksee liehr-rwa sihistiiw;i tali.

Hlitri

<>n

kzisissli. Hliclzin keskellr,i kuul-

laan monen kiroowan sitai, joka

nri

taihain

1836.

on syyllinen.

Trrrtrsslr tlrrinlrll:r ()n sul)pert ltrrilteet.
mutta Kal'kLlssl koko kulttuLrri ja tepahtr,ullat kUVataan toclellisesta eLimlis-

pallveluspiikaa. Onko hrin syyllincn?
Kiehurvan talipatansa wicressli l-rlir-r oli
istunutl l-uin on l'ouwan ntentyli somiin

t:i.TopcliLrs lienee antenul nrrtisemakuvar.rksiin virikkcitli.

tunchniir-r rvuipunut .... Tuotliokirkc>r.t
kellot soirvutl - -lo tietlili TLrlku, ettli

"Halniaalan kartan<issu (Kurkuss:t)

lrsr.ri

pur'ooni. He olivat sukr.ra Majori -

s:11e. l)ar<>oni I(luLrs oli Helnraalar.r
nuoli, tuleva islintri. ilarrnaala on Rrveclcr-r IRltutaveclen] r'ltnnalllt. "ll-u,csi

on kirkas ja tyyni. Wrih:iist:ikririn lainet-

ei naiy. Maa seisoo u,chliriiscssli puwussa. r'uirsut ja l<Lrkklisct o\vut awent1r

ncct kruunur.rsrr. Aulinl<o llirnmittlili r-riitli sLrloisilll sritcilLirin. Wuoltcn hlltijat

IPilunvLroli ltrolinecnl ou.'lt pcLitcn
priiu'liri paenncct luoliliinse. Slnr-et pei-

lailevat itsclilin tyynccseeni linnut tuh:rr-rsittuin laula'n'at ia u'iscrtclcu rit.
Kuikki or-r krtunista ll-u cclclli ja ll-n'cclcr.r

scr,rcluilll.

-

Nlutt:r tlinrli rtanrLr on-

kir.r jLrhurrr-rr.rsulurLl. kcskikeslir-r juhllrpliirvri."

Roulurnin II osusslt kuvrtLrksct jetkLrvat lunt. l)ilr.rrtvtrorct-r Lcnrnror"r lLrollrsta, johon <>n siin-ctty srrotaltrr venhu
klnsantulLr: J'ulLr kcrt<lo Kulkun kuu-

Iuisistl kuplriscl-ristli. jotke olivut

sltu-

Syyllise

picletri:in

TLrlku pnlal, ivaan mitli woi se siiher.t
- Mikai kumural Ilnlr ja tuli ou,ut
palaneita papcreita tziynnli. jotkl liehuur:tt tuulen klisissli?' Ne owat Suot.t.tct.tn'raan kulliimm:rt muistot, jotka nouscu"at tair,vlurllc. loistltivltl ja sammuivat. Ne ourat aa|tcita lkatcnrien liirjrrstosta,
joita u"alkea hinaa. 'l'uuli ci olc tyyntynyt \v:ihai1in. Se on siltaln asti kr.rllicnut
jl tullLrt Ar,rrljocn toiselle puolelle. Pornrcstxri Hlilstlirmin kakske ltuiseen

huor]ccsccn pisttiysi se. Ei ottanut sitai
kLrklran \\rastuiln, se jlii sinne jlr llihetti
scunurslr - kiin"aita tr-rlir.ruolia - ymplili.
Silloin lukkasi krikurva lilini kLrLrlLrmlsta. Kcllojer"r soitento ei kestrinyt tulcn
kenssa l<ilpaillessl .Ju kur-r ne u,aiketriu,lrt. r.rousi hilmuisenrpana tr.rli. MLrttrt
tuuli ja tuli owut uir-rlt olleet sou,innosslr. LlLrclennrrrankaclr.rn u.'urrct. Nllitlijriru'cn kur.rpungin osuus yhclistyir'r'rit

u,clicinsli l<ohtuloon I(oko TurkLr joi
slrnrasta pikaristl"

nect tait()nsa Lcnrmoltu. l-enrpo ju kristrnusl'on eclust:tjlt. pappi tlistclel'lt pitlijlilriistt'rr sit'lttist;t. Kirj:tss:t jttoni ott
rri\'ostuttltvalr hiclas. tttutta niin oli rllitusein hyt'it.t tLrslullistl. Tlitli luustltvuu
likaa (lr.rnrnrcrus taiytti uro-

r.rin miclcr-rkiintoisin kul ltuksin. jotkl
htin jutkLrvusti otti toclclliscsta cllinlistri.

III s. {26 lichtrtr

svttynrissy)'nkin

"Silloin

kiljln

1<Lrr.rlLri.

juonccr.t!

I<cllo [ihcs

9 illrrllrr.

kltmrtlu huuto pohjoisesta ;lliin: "\Vllkcu <x"r irti." "Sunrmutcttrtkoor.t". sarroi
rxlltimies, kLrn sui kLrLrlll lina Aninguisten nlicllli wurrrur oleu'ltr.t. ... "Anir.rgaistcr.r nuiki ;xrLur", hLrLrclcttiin kltcltrl3t)

Gur.r.rurerus kiLjoitti: s. 20, "]ohlnnes
.faakonpoike Metslimart!" huLrsi kirkk<r
herla. Ei wastaustl. "Ellei se ole se surttrt poik:t. joklr riskt'n rrt'i r:trtnrrtlltttti irl

jota turhaan olcn hlkenLrt", slnoi lukkali...."....."Tlissli olisi minLrr.r poikuni
.lohannc-s, jota lisken krripasittc. Hrin
on, wuilika nuoli, prtras lttkcrnuan koko ky[istri." "Pitkitt:ik00n, niin luin tulervana wuonna on plras lr-rkcnlurn
koko seulakunnassrl. n'ustusi kirkl<o-

jokl oli tusl<aanttnrut.
Niin I<lil'i .[ohunrrekscn kinkercil[i."

hcrre,

llippik<lulussa oli Tyn'rin uusi kilkl<ohelnr Hclnlrn Hell6n oli huvuirrnttt r\ntclon tcllivril'xiisyyclcn ju ulkoi ltontruit-

tla

poikart krrikerrllisilla I<yslrnlksil[i.

saunruttu hlintri
hlinrnrcr"rtvnuilin.... "

FIcllfn ci

Kilkl<ohcrrlt

sLrostLrr"rLrt <11-rcttunruun

pojul-

le luotsiu, l<osku tlinri oli lippikoultrssl

ollLrt ilkikur-incn. Äiti kririntvi pitri

jlinlrpLrluiscn Ilcnril< Sukrnitrkscn 1.lLr<>
lccn suuclrtksccr.r pojrtllccn ruotsin
opcttuiun jl ounistuikin tlissli. Iiirkliohclla ttrli rny<is avLrksi ju rutl<uisi hcnlii-

k)kohtaisella o1-rctulisclluun

il

pun<llt-

scllu:rn .iohur.rncksen o1-linticllc pliriscmiscrr. .fr,ruli nliin oli lticlon oli Wlrlcliuksenkirr llitl.

(lr,rnllclrrkscn kcrtornlt vlttrhltn
kilkkoherrun I<Lrolenrukin toisltrtr \\ltlcliukscn toclclliscssu ckirnlissli nriltci
rippikoulun l<liynriscn vuonnir.'lirsin
uLrsi kirl<kohcrru l{cllcn tLrlcc 'l'1'r'r liliIlli
vilkuurr vustl 1ii3(1..|Lroni l<Lritcnl<irr rh-

Hcillc liaikillc r"oiclurtn hlkerr esiktrviu (iunrmelLrkscn ajan ltlrrl<litrllisistlr
trrkristl. Ilcic[in lrrorrncl<trvur.rkscnslt jlt

mli:insri'l'r.rrurr vLroclcn 1ii27 tLrliplloe.
Tulku oli Suonrelr suurin ja purlilitcu
nrl<cnnettu kltLrpLrnl<i. Scn ltsLrkaslLrku

Suonrcn kiljlllisuus

sinrikriiin

Romaanin muut
henkilöt?

Gr,rnrmcrul'scn tcksti or.t ltyvin cl:ivrili, kLrn luin kLrvlsi kir'lulrn siiltli-

plrlon kul'urrstl kirjrn cnilil<si pltlhlistlr kohclistlr. Nliin eittlirnlittli onkin. Vu'sirrl<in kur-r (lurlutclus sisrillytti pllon

ripille

"rt*r.,,,,,,t.'tr.

Turun palo

.i. pnri lii27 noin 13 (XX)

prilistaiai Anteroa

l)itlillin )tlhriisct 1-litivrit ronraunin Iies
kustelLrl<atkchnicn l'lcnrstcclllt .Joli:tnncstu pr-rolihLrllunrt kirjltotrI<klnl. Ilvcilevli ia nol'l<uviisus ntuistcr-i olisi lten'ojen nrielestli unsuinnut kolvltllil<srtrl<scr-r. llor.nlrar.rihlhrno \'1rst1lsi trisslil<in
hyvirt

oclotLrlisc'n

syyskLrr.rrr
rrsLrklrsta.

nut

vLlonna..."

ty,v taissaikin toclellisiin tlplhtLrnriin.

kluclcn lLrvallirrcn kcltittymincnliin

oli

kaa pelinpitoa" "Ei kirkkohen'e talrto-

srrkrrlrristrtrsstrlrtct'ns:r :ri :rtrlrrr:rl rt)rils

liidin

kanssa maaiknalle

-fohanncs 1-llilisec riiclin kur.rsslL'fur-kutsclcmaltn kltupungir-r ihmcrtli
ja kcrjlilirnlilirr nrol<ult. Srtnxrin Antcro.
Vlu'clius oli kLrrillincrr ju rrlislir,'iislts j<r
kr,rr,rn

lltpscnlt. joten .foharrncksen kinkclinratlix vustart suulin piirtcirr Il. Kuusulaisctr sclostLrstl VulcliLrksen crinonraiscstlt lukLrtlticlostlt; "l)appi kysyi Artteroltu rtuiu silloin kun kukltrrn nrLtLt ci
()sellltLlt."

"l{oko

li1-rpikoulLr clli Arrtcrollc huus-

muistlt liltrl<Lrn sct.ltil<uistl hclrlskLrlttuuriu kr,rvuuvistu kiljoistlt, I<trtcr.r csiur.

Vliin0 Sclanclcrir.r rrseistu liull<l<Lru lirisittclevistri kotisetrtLrl<iljoistu. Srrnroin
Kurlttu.r tulvikLrvurrkscsslt kcltoo lilttri
Ilcr'.qholrn l<irjussuun: ['uljorr toivolt.
plrljon totetrtunristu vuocleltu l9 r(r.
Nrirn tull<lrstclttrnlt Iillrlc .lulkk<r
ClunrnrcrrLrs on tcltnt t l<iljltllltltn suule n
pulveltrl<sen. ei itinolstlln kiljullistruclcr.r histoliun 1-lulisslt ltslilrrtclclille.
i'ean rny<)s kurlikLrl:ris-tylr liriLiisclle ko-

tiscutLrtLrtkirutrlist'l['.
9trs!trtttrrltn t

]

lottlrt I 999

{tl

f
Tlrtkilu Pilt,i Pclloutuct kcsktrstalea pntlbsxtri Artlext Krrlliorr Ltntssrr Itttlxtlutt pil.tcrtrtrralltr kasiillii 19911, 'l'uttslullt! scurodt'ul Pq)Fx)tt t't'tt'nrttttit
Aurrtc Silucri, l,'iljo illujusuuri. lTrllo Sututurtoirr .jtt l?uirtt'.lokistrlrt.

criissli piirtcissri l)ilvi I)cltorulurn

tLrtki-

mr.rstr,rloksiu.

Pilvi Peltuunarr isoisll Mrruno l)clton.uur

lnagfarys
kannusti
rxntamaffaLin
.fyvriskylin yliopistossa piti vaurnralllainen opiskelije Pilvi Pcltonraa 7. 5.

tr-rin csitc'hlistli sen vuoksi, ettli olin
cclellisenli vLlonna saanut valuriiksi tut-

l99li Strolnt'n lristoritrn prrsenrilrrrrrriesitehrlin aiheesta: "VrltakLrnta vastaan
Var.nmele - veltaileva tr.rtkinrr-rs valta-

kimuksen kohteen:t olleen konrpplnian vaiheista kcltovan kirjan r-rimeltii
Impolan Popptxr. Tuossa yksik<)ssli

kunnalliscr.r

ruuclen

1a

6./-flt 60:n lintaurak:rrku-

vrililli syksyllli 19,i1-.

Scrstcrnt ctlcr t t ./ot t h

t I 999

Kiinr.ros-

vallinnccsta hengestri cllin kirjclittamiscni aikana saanLlt ktisityksen, joka vastaa

oli Inipolan

l)<>ppoossu hauloittu-

nLlt veteraani, mikli selVittlili nuorcn
opiskelijan kiinn<>stukscn aihccseen.

l)ilvi I)eltonlur ci

kr.ritcr.rkaan kosklrrrn

plirissyt keskustclemltan soclastlt

i.'uu-

linsa kanssa, sillli hlin oli vustu viisivuotias tlimzin kuollcssu. Hlinen iktilLrr>kallcen on ominaista halu palate lLrLrlilleen rnyös sotier.r.une taplrhtunri.ssu. Ttintii slikir-r hainct tLrtLlstumaun Lnpollrn
Popptxrta koskevaan kiljlllisLrutecn.
josta löytyi kiinnostavu yksityiskohtl kalkuntrs - yliopistossl tehtrivlin tutkimuksen aihceksi.
'l'Lrtkiniuksessaan Pilvi Peltor.r.rlrlr ver'-

taa Impolan

Popp<xrssu csiintynl,ttti

ilmii)ihin vlrltlrkr-rnnallisesti. Talklstclua jlnkohtunu
karkurr.rr.rtta vastaaviin

6./.|R (r0:ssri on kiljattLr 32 l<arklurnristlpaLlsta, mikli nililini on picncrnpi kuir.r
rnLrissa vastluvissa okrsLrlrtcisslr h1'0kzinr-reissli kivririlikonr1rpanioisslt.'l'Lrtkija kirjoittlukin, cttli "karl<urutrsluvut

civrit ollect kovinkaan sLrurct". l'rrtkiosoittalr nryÖs scn, cttri kurkulLrLrclcn syy ci Inrpollr.r I)o1-r1l<xrsslr ollut
poliittinen, vuan takur-rrr olivat inhinrilliset tekijtit: r'ankat s:iliokrsuhtcet, nr<xrl.r
r.r.rr.rs

JI

pllLlte, r'Llnsas kuatuneiclen ja luavclittu-

ten alkoivat, kaikki rniehct

neiclen urlilirzi sekli viel:i Petnrskoin

kaurpplilevansa ei vain orrasta, vaun
myös koko poppoon ja sen jokaisen

valtauksenkin lrilkeen jatkunr-rt yhtrimittainen etenen-rinen, jonka prizimliiiri ei
ainakaan joukr>illa olh.rt ticclossa. Pilvi
Peltonaa plilityykin toteauraan: "Kar-

kuli ei Lrpolan Poppoossa ollut rnaanpettru-i, l-r:in oli ihr.ninen."

tunsivat

aseveljen pLlolesta.
Rlrrrlurllisiss:r ohliss:r vietctyt paiivrit
toivat kuitcr-rkin n'riclccn myr)s k<itiseu-

Tyruirin ja elimrin sielLi. Niinpri
Kallc Stolni keftoi, ettai lilin sopi Kusch.rn

Olen omassu Inrpolan Poppoon kir-

tae Ala-Pohjzrn kanssa savenotosta Oja-

jassani toclennut sauran karkurr"rr.rclen
vrilrriisyyrlt'n jlr scn rr joittrrrnist'rt nirncn-

iaineltai. Elaiteltiin toiveita soclan nc>
pcasta priaittyr.nisestri. Savi jrii sitten ajlnratta, kun KLlstaa kaatni Karhuuricn

ol.naan rryöhliiseen syksyyn 1941. Perr.rstehrksi tlille "komppaniauskollisr-nrclclle" olcn maininnut (r.,{R (r0:ss:i alusta alkaen vallinnccn hyvlin henucn,

jostrr on illucnuyt torlisteitrL lrivlrrr jrrhannuksen alla 1941 tapahtuneestrr penrstamisesta llihtien ja jonka cllcn nlihnyt kur.r.rpuavan ylös tyrvlililliisestli
rnaaperist:i.
Jalkavrikirykrrentti 60:r-r 6. konrppunia perllstettiin Tylvrizin Vinkkilin kylzin Irrpolan talossa 18. (r. - 24.6. 1941

vriliscnli ltikltnrr [ilrinnri vrrin tyrvriliLiisistli miehistri. Pe nrstaminen sujui
hriiriöittri, eikri valsinaisia kieltriytyltisiri esiintynyt. Niinpri konippunia oli
lrihtöpriivainri 24.6. triysivahvuinen.
Veltaihrn vuoksi voiclaan tocleta, ettll
sruran rykmentin Virroilla penlstetuissa

5:ssli jl S:ssa kon'rppaniassa oli yhteensri 64 kieltriytyiaiai. Vointakas sitoutlrmi-

nen velvollisuuclen tuiyttrimiseen Tyr'vzilillli lohtLri vannaan paikkakunnan

ruraltillisesta hlonteesta ja siitii, ettri pienellli paikkakLrnnalla miehet tLlnsivat
toisiaan eik:i halLrttu elottaLltLla n.nrista.
Hiiiliöinri tapahtunr.rt pelr.rstaminen oli

vamraan omiaan luor.naan komppani-

aan hyvriri henkeli ja yhteenkur.rh,rvaisur-rclen tLlnnettrl. IflrlLur esiintyli tylvlililliisenli toclistaa se, ettli va[sin pian
6./lR (r0 sai nirren Iurpolan Poppoo.

valtauksessa.
Lastujrirveltzi Lihclettyri (r./.lR 60 saapui 19.7. vanhllle Suouten ja Neuvos-

toliiton rajalle . Eriissri yksik<)issri oli
esiintynyt kieltriytymisiui ylittaiai raja,

taljoonan pziivzikliskystli ilurener,'rir-ui,
ettli Iurpolan Poppclon michiltli oli rri-

v:tsl:rrrn.

Konppanirn henki piti!
Inrpolan Poppoon taisteh.rt alkoivat
22.7. 1911 ja ne jatkuivat miltei taukc>
xl.natta viisi kuukautta Kalhunräen valtaukseen 6. 12. saakka. Taisteluissa niikyi hyvin se yhteenkuuluvr-u.rs, joka
kornppaniassa vallitsi. Miehct tunsivat
vahvuLrtensa, ja se innosti uhrautuviin
strorituksiin; rrc teemllre sen. Se nos-

1942 pLrolellu suupuivat lapuamalrn Inr-

nakscllc.

Flyvriri veljeshcnkeri

ja

kltr.r-

hr.roltl

lai-

heisistli kaukana'l'yrvliril[i clsoittua pa-

kana 15. U. - 10. 11. 19.11 - siis kiivrriclen tuistclLrjen pliivinli - kcritty pliivrirahciista avustuksia aseveljien

jl

k<lti-

lintar.nen hyvliksi y'htecnsli 6.152 nralkkaa.

Viime

socliss:tr.ur.ue

t:ristelleet konrp-

paniut perustettiin slnran paikkakunnan utiel-ristli kuten Impolan Poppoo-

i

tatti lryös vertailua muihin kourppa-

kin

nioihin ja tietynlaista ylpeyclentunnetta

Tlillrrincn kriytrintii krrnntrsti lrlnurlrln

ourasta joukosta. Tlistli pari esimcrkkili.
Flyökrittriessri 31. 7 . kohti Nuasjrirveri
Impolan Poppocl saavutti lr-rnsaita tap-

komppanian ntiehili r.rl.rreutumuan, silLi
taistcltiinhan tevallaan oniun kotiscuclr.rn puolesta. Sc lielpotti nry0s nrolcnrr.ninpLroleistu yhtcyclenpitoa etulin jln je

pioit:r I<:ilsittyli:in crinorrrrriset

trsenrlrt

hemmin lokakuussa

le. Jrilkimrrziinen pysrihtyninen johtui
siitzi, enti 1. I)ivisioona, johon Lup<tlan
Poppoo kLrului, oli hyökkriyksen alkacssa mlilinitty am.reijan reserviksi.

Tyrvlizin kunnan ja seurakLrnnln laihet-

joktr clrkli lricnurn jtrpistcn

avattLra tietai."

TuLr-

'l'y'rvririn

sr.rojehrskunnan eclLlstajllna poikiu tcr'vehtimlissli ja keltomasslt kuulumisirt. Vilallisempil vie trita olii,utkin sittcn

polan Poppoon uriehili Mlutsellin

Tyrvlirin ascmalta jr.rhannuspliivrinli
llihteneen joukon hioutr.rmista yhteen
auttoi vielzi se, ettli kuljetus lintamalle
povaal'an Koveroon Lastujriffen lannal-

vrinlikki Kalle LiLrhall krivi

tyksestti pulrtrttiin ptrOleslu jrr vrrslurrn.
Kun kourppanian ptitillikkö sitten nousi, ustr.ri Lajan yli 1a kehotti seLlraamaan,
joLrkko Lihti t:iysilukuisena liikkeelle;

tLlnnetltan.

hinrielle ja sitten alaksi 1.-11.7.

kun se tilanteen vLroksi oli nrahclollistrr.
L<>kakr,run lopLrn lcpol'uihecn uikanl

tlirrlit Vliint) Pietilli, Eer'o Halsr-r, Alttuli
Ojanen ja Viljo LaLrr<>, jotkl vur>cler.r

selvri kotiscLrtrrrrn liittyvri nirrri. jostrr sr'

pysrihtyi ensin neljrin priivrin ajaksi Rii-

rus saapui kriynlilin rintanralll hcti,

koska talvisoclan lar.rhassa menetetty
alue oli nyt vallattr.r takaisin. Impcllan
Popp<xr joi rajalla kahvit, ja rajan yli-

Makkalakukkulalla. VierelLi taistcllr.rt 5.
kourppania ei kuitenkaan pririssyt Lipi
ja Lrpolan miehet saivat kriskyn vetaiytyai, veikka varustelLrtyöt olivat jo kriynnissli. Vulto Saunanoja rrlristelee: "Kirottiin kokt> 5. komppania, kun se ei
uskaltanut rnarssiu perissli jo vahriiksi

Korrppanian uriehet eivlit tahtoneet
k,itkeytyzi vain nur.nexr- ja kirjaintunnlrsten taakse, vaan joukolla piti olla

Henkeli jor,rkoissa hoiclettiin nry<)s
yhteyclenpickrlla kotiseuclulle, nrLrttu sc
txpahtui uriltei yksinomaan postin vlilityksel[i. KiLjeiclen ja pakettien kLrljetuksessa oli hyi)kkliysvlLihcen uikunu
kuitenkin vaiker.rksia. Lomalle pririsii'rit
ensimmriiset pr>pp<xrlaiset vasta lokukuun 1941 lopLrlla; siis yli ncljri kuukautta Lihcl(rn jrilkeen. - K<xikylin vie-

Vrstaavanlainen tapaus sattui myölaiht:styttriessri

Kontupohjaa. Silloinkin Impolan Poppo<i oli plilissyt tavoitteeseensa, mutta

joLrtui vetliytymlilin takaisin lliht()aser.niin, koska 7. komppania viercllli
ei plilissyt eteneurliain. Tlini:i komppanil oli pahasti vajaahrkuinen sen takia,
ettri

sr.rr.rli

osa uriehistri clli kicltliytynyt

milte

yksinomaan tyrvlililliisistli,

kotirintaman vlilillli, mikri tarrs i'lLipiti
komppanian hcnkeli. PlikallisLrLrclestu
oli kuitenkin myt)s se seuraus, ettri kun
komppaniu joutr.ri ankuriin taistclLrihirr
ya ktirsi suLlret tappiot. nrer.retyksct koituivat yhclen paikkakLrnrun osuksi. C)n
rnuistettirva vain Impolan Popptxrnkin
paljon puhLrttelevat luvLrt hyilklliysvaiheessa: 49 kaatunuttu ja 131 haavoittLrnutta pllolcn vuoclcn aikltnu. Kliittisissli
tilanteissa jr>Lrkon asevclihenki ponnisti
sen miehet kLrr-rniakkaisiin LrhlltLrtLrnrisiin. T:istri r>lkoon hyvrinri esinierkkirtii

prof'cssori Antcro l(ullion kuvaus hue-

voitttrnrisestalr-r: "Ktrn sain vain nrur.rtlr.nan rnetrir.r etliisyycleltri amuruttunlr
kolrt:rlokk:r:rn iskrrn lirtl:r:rni, nrt'rrt'lirr

l:ilrteurzilin teltoilta.

- Eclellli kllvattll tapahtui siis syksyllli, jolloin olosuhteet

heti tajuntani. Inrpolun l)oppoor.r rric-

Pliivili LastLrjlirvellli konrppaniaar-r
kuulur.nrt nykyinen prof'essori, silloinen
IuLrtnuntti Antclt.r Kltllio rtrvioi rnLristeh.rissaan, ettai

"tllo palin viikon tlltllstll-

olivat 1o kriyneet hyvin vaikeiksi ja Impolan Poppoossakin oli esiintynyt kal-

kllntrtta. Pilvi

het tekivrit yhclen sankelitcor.r, jokrr 1-lclasti elriruini. Hc tyt)nsivrit viholliset
pois niin klrtrtrksi ttilittlt. t'ttli ottiirrt rttinut Iutrteillcen jlr krrrttoirlrI luur.rtiullrln

misaika

yhteishe

oli

ngcn

h,romiscksi

Peltor.r.rllan tutkir.nllksen
mr.rkuan Impcllun miesten kalkaamiset

kourppania olisi pysynyt lrajnnaiscna.

eivrit kLritenkaan csiintyr-rect kiivaiurman taistelun aikena, vaan silloin kun
kourppania vetaiytyi pariksi priivriksi

Nyt aseveli tuli tutuksi, ja kun useita

p<lis etulinjasta. Tositilanteessa kannet-

triLkell". Nriin varr.nasti olikin. .Jos olisi
heti jonclnttr.r suoraan taisteluihin,

kur,rkar.rsia

a:

jatkuncct kiivaat taistelut sit-

kilouretrin jsp:lle. Ilman poikicn mielccn sy0pynyttli ajutustl "kuvcria ci jritetli" olisin joutunut vihollisen klisiin jl

mitli suurinululla
rrenehtynyt

toclcnnliki)is11'clcllli

haav<iihini."

tl

tiin siis vastlnlta joukosta.
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I{<>kernlio.rjocn vLiju<tl<sulll, Sastlrrutlrtn jlt Ylli-Sutakunnan lrlueclll Vrrlr.nrtlrtssu lusl<cc )'listenlrilvi vctcrrsli Pcsulinojuu nty(itcn I{okenlicnjol<ccn.
l)csLu'ir.tojltn jLrolisur.r vlrllclllr on lilh
si rtrohojlirvcri Iiesliistcnjrir-r'i j:r faltiolunjrin i. lislilisi nruinoin on <tllLrt jlilvi
ttylil,is(i11 ItoivLrllrnkyllin ulr.rccllu jlr nr'-

l'y'isen l)csulin[<osl<or I<ohcllrlllr on ol
Ittl Iiollir':r :or'1111'1,';r.' i,,li,r ,rrr t'stlinl t r t'-

clcn vrrtuLrl<scn

poh

joisecn

n1,l<y'iscn

)llrlut suut)l:l:ut. Vt'tle rt r ill:ttrsstItrttlt
oli'l'1r1i'iiiillliyllin Iiotrltrn tltkuulurst<>r.r
jlr Nlint0l:in-Soinillrn ojuuoulrn Iiatrtttr
u(

Iiol<cnricn jol<ccn.
Ailial<irjat civlit kcrro nriIkrin l)csulil'rI<rtski ort s)'ttt),ltyt, ntLlttlt ioliu litrlliijlr
t:ri luonto itsc <>n lrntultut llun i'cclcn
virtlrrl<scllc 1)csLrrinlioskcsslr ju virtuus

on ollut liltillincn jlr r'oinlrlius liosl<lr
k<lslicrr alaltuolcllu olt Itickl<lrisccn
nruustoon syntyru,t n. l(X) rl lcvcli jl
300 rr pitkri syvtirrnc jlr suntlrlll hoskccn

or.r

tulh,rt l<orl<cuttlr n. 13,5 nr.

Muininnlut alr'oisct <ti,ut nr1,,0s l)csulinkrrlliot, jotlil sijrritscvrrt kil<tnrctt'ir.r

vcllun ctcllilin jlt jost:r viintc vrrosislrclun
viinrciscnri vuonnu on tuotu viclli kLrnr.rossaolcvlrn lloisnrallrn rny'llyn rakennuskivct.

Aikrrliirjlt. cikli tnyösk:irin pcrirriritict<l lterro. ntilktin cnsinlnliincn ntylly,
on lal<cnncttu lioskccn. lnutta uscltntl)i
slrtll vuotta sittcn kLritenkin. lltclli-SLlo-

llrclr

I<osl<icn vustltlrvllt

ntylll'1,,t'r,

luloittltrrcet toirrintlnslr j< > 1 50(ll rrvtrl llr.
l)csLrrinl<osliesslr on t>llut l<olnrc ntvllyli: 1'linnli lioskcn nislillla on <lllut l-lpiolun-lioivLrlln lahkon nr1,l11, jl osuliItainrr nrlinittLrjen I<ylicu n. 10 tlrlou.
kcsltincn rny'll1'. r icLi liur.trtossu olcvu
<>n lloisrnulen Nlarttillur lultli<tn jlr oslrl<l<ltir.lr nrnr. Nlt1-11-xrt'in, .Junttillrn. l)rtnton.

., -,-.i.\\,.

iti

- ,".,
..

vip:rliu, rnylliircinli ovut tointincct
nrat liuir.t lloisnralurt nrl,llyssri.

hpiolun-Koivulan rnylly oli ltuusta
rtl<cr.tr.rcttu. nrylly oli r.ts. uluvesiratltsrllylllr 11'r1,r.rt ltall<. n. -1 rtt jrL lcr'. n.
I nr), rnyllyssri oli I llLrho- 1rr I t'yyniliii'ipuri. MylLirinli nrainitlrlrn ntnt. Kristian Se'lin
T:irnli Vcsi|utas trntoi nry<)s kli1,tt0r'<tinrun plilchöyllillc jl llrtl<rrisuslhullc lic-

histolies-

keuclcstu, uryllyplil<oistlr jlr ntuutosha-

kcnrulisiu

nrl.

kir,'i1tut'icrr ulilit'istri. V.

1889 on 'ltu'un ju l)orin

llilinin

I<Lrvcr'-

n(i()ri anttllrut 1-xilitr)l<scn kutsclurr.rl<scr.r
pclLrstccllu, josslr t<>clctuun cttli vc(lrl'l
Srrstrr ttt ultt t t ./r tt

r

It

r I 999

Tylvtitinltyltin ntylly,'n tontillrr on oIlrrt
nr1,<)s

l''llis

s:rhuluitostlr. r'rrosislrcllrr.r

lopl>LrpLrolellu ju tritulirt vrrosislrcllut ull<upLrolclll on Villc N{rikisellli ollrrt vesi,
r,oinrllll kliyvli lrrnkkLrsullr.
V. l9l5 r'ltlicnsi Villio 'l'Lrontist() li\'-

sciscllc tontillc r.rs. r'lurntisultltn.

jol<u

vlitl<u Lrkur,rsina.

l)rircittcr.r tcliijlinli turtncttiin Vilh<r
Ilistci irt:t. NI1'll1' ltLrrcttiin r'. l9+9.
lloisnlrlen-N41rfttillut ntylly,,'.r l<ii'cstti

lulLrstu h0yryr ointlrllu. sulllrtcn ntr'(is
vicntislhltrstlt lrinlr sottrvtrosiin sltrlililr.
s:tltrr toiltti r. l()6t j,rlloin st.l)ur'(.ttiirt.

lulLrl<si

t't ()n lu()lu jtr lrit'lttrnilr

Y. 1967-69 rn1'll1,t juLrlioii ut viirncksi.

rnuinitusta PcsLrlinklIIiostu tlrh'cllu
IU99. nr:rirrittalioon ettli I<ir,iscinicr.r
kolkcus or.r r.r. 5 ut jl lcr'. n. I nr, rnylll,

silloin n:ict ttrlivlrt ktiy'tt0i)rt vtrslrluntvl-

leplili ns. pchnrctillti jlltrstrrllu 1.5 tn lo..
jrt 0.5 nr s1r'li. jol<rr on trivtctt), hicltrllu.

vinhastr

lltlit'nltclttt

jrr kir

rrs. yllivcsilrttlsnrylly ( r'lttlrrrn hllli. n. 5 nr jlr lo'. tr. 1.5 nt) nryll1'ssri on i jrrLrho- ja 1 ryynikiviltlriu.
vcsi jolrlctti iu nlttllllscclt vesirLrrrhclllr,
Nll,lllireinti o\'ltt toilniltect lrtnt. I{allc
l)csLrri. iolilr nry<)s lllicnsi 1-roil<urrsu
hallen l<lrnssu nl,kyiscn nryllyn, Iislil<si
nrylllircinai ovat ollcct Villc Nltiliincn,
Vilho TLronristo. llrh() llantancn jlr vii-

nty'll1'1en

su-

Iitivi r,'csir'<>inlrlll scl<li lutls- cttli
tLrrbiinil<riytt(iiscnli, nrtrttu jo 30-lLrvtnt

liosl<cn ulanislillla
nl<1'lli n llr likon nry'lly' jossa oslrl<hlinu'l'1'tllilinl<1'
[in. Naintiilain jrr Alascnl<1'Lin sclili S<tinilunl<ylin tiloja.
l)csLrrirrlioskcstu uluvirtlrlrrt n. 2(X) rn
on ollLrt I(:tlkLrn l)uuvin tlrlon jllliuuty'lly ns. t{iilil<osl<cssrr.

Iiclr'ottulirxrn, ctlli

tettu srihk0tLrlbiiniliril'tt0iselisi j()-ltrvulla, myllyssti r>li 2 jrrulio- ju I ryr nikr-

nryllyplikkoihin.

sltnrrnuleclllr jlr I<ivcnpullsilla. cli tointii
tlilinlirr vlrintcntu junu.

slt on ollut nrvös liitl-usioita vcclcn kor-

.

yli rncrkityn lrrjrrn l:r cttli nrm. uryllyluhl<oilla on ylinruistoinc'n nuutintaoil<cus kosl<cen jlr
l<or-kctrttu ei salr r.rostuu

Vilppalan. Jirllun. Nllijrrlrrn. Il1'rliirr,
IlopLur.'l'uonristorr ja IIcil<ki[in tilat,
-l'1'r-r'lili

, ':1':il'" ., -ai
-i.,

,,.-..t. .,,rf.1,-.-

l),t. nrainittrtlioorr viclli, cttli lirnr Losl<csslt rr,(ir'\'i Puljorr rcttli. lirvct p1 0r irlit

t

'l'yli':irinll'ltin-Nlint(rLin-Allsenl<yIin

jlt Soinillrrr rnylly' on ral<cntccltlrun I<uin
Iloisrnrrlrru rnylly'. rnylly <tli aienrniir.r

yllivcsillttlalll

toinri'n,1, lltLtttu

olt

hetkcssli ntl,lllltrrssi jurrhct-

irt.

1\'lylllirien lrsLrinllrilililrnlr
-l'uonriston

Nly'111, 1v11

nrelisi Ylj<) lluntuncn.

ll

tiin. rltrttu csinr. tltlvcllu IiLrn ltlrl'lilrstu
oli J0"(1, kcsti prrssin juLrhuttrs +-6 ttrn-

oli

l)csrrrin

torl)l)a.

tlrlo, Scliini. Illrntlrscr.t tukr 1u Nlvllr,'pirtti. jossl ntr'0s ltitliri

nrltlilisct slri\'lt nrllliur.lsijlrn jl Itcr'oscllc

1-lltil<:rn.

J'ulinu

ci olc ntilililin cllci

ptrltLrtrr

rnyllytonttristlr, tontut oliVtrt nil lllirin
It'rtrrrtiklit'jri i:t s:tivltt ltrint'lt:i,,ivlri prrrrrrxtincksct. ci piclli trnolttuu tlyllt lottiu.
joiclcn liansslr viisus ntt'lllili tcki so1'rinrul<scn

niin cttti

nry'll1

n llrrvcll:r ltiti

j1'r'ili ju ululicrllrssu Iiuslr
jlLrholl, silloin sriliit sriilf irrit chjinri. U

rtirtl ollu

1<uslr

nluLl-
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\estftr1ennetta Rnuta-

jarltufwefeffa
\rclio-lrlLrs vulrttisttri Iict'rilillli 196 t Al\'ur -funor.t r cncr cistlinr0llli Ir.ltrlilttt
Kiululussu. Iiotiscittu- jrt ntlrtlililLrt'ltclis

tvs olit ltt kiirrt()sttlttcitl i csillli liil<liLrluriscstu. pLrhccrtjohtl jrr Olltr

i I"llli<trtic-

nrcrr lohckrllu. I{otclli Iillivtrori oli vll-

ju

Iilrlcr i \tkort LtLtsi ltlLrs
aloitti trrlisiliikentccn tLrristcillc. Flrrsintmriiscnri kesrinri oli I'cittiliil<crtrlc I:llir.r.ristrrnLrt

vuoli-Vlnrnlrllr rlilil[i. ttrLrttlt

oli pltrerupi.

tilltLtsrtirr

\icl<o ltonttttrtsi liippllirl

plpcrit ),hclcssli 1'lt'tsio Nltttttsctl l<ltt.lsslt,
l<livir rit llrtLullrlla nret'il'otrlLtrt rclltorill

Iiulusilllt l<otiin ltjcllcsslt. Vcliolle tct.tclronnlrt olivlrt jo crtrtcstlilirt ttrttLrjl. sillli r, 1952 ostivlt veltccrt 1t<tt'trlilrlllr
Oluvi .JanhLrscn kltt.tssrt Tltntltet'cctl Ar.-

nronkltllioltu Pcrttti Siholtlt.

Stttttttrlttr

vcnevcistlimr)n tulmistartlt 7,5 tttctt'it.t
pitLrincn Iiulltstailrrnullincrt, hy'tillincrt
llLrs. j<lklt oli ollLrt Strtrt'slutt'crr vcsillli
SLrorlcnluhclclllt. Vcnc [iottttnrtttiirt Ltit
to- jrt hinur.rstt)iltirt lil<oirtltlttt, iokl sittcrr m1'1'tiin.
()suLrsliur-r1-11-llt

SustltttrltIrtu johtailt

Alttto l'ulottcrt lrr Vcikko I{ttltillirlcn

tcntissli. l)l1tcr.it olivrtt tttet.ertkLrllitrhltllitLrkscn h1,r',iLryn.rlt,. Altrs ntv(is klrtsls-

sLrLrnnittclivut vcncpuli'cltrilr hLrviklille.
Akritettiiu r. 1965 l<cstlicrr I<rthclcl<sln

tcttiir.r joliu vLrosi.

l<csriri vr.rotcc

ilchtorirr tnsintttiliittclt

k1's1'ru1's <tli:

-

on luivli'
I..llevin kornurentti:

N'lil<li

- Se otr vcclct.t
pliril[i liikkuvlt esine, olk<xrrt sc sitterr
lustLr. l<ltltrnu

Rchtoli:

tui isorul.li ltlLts.

- Oikeirt. olcttc cl.tsitttrttlii-

ncn. jollr on oslumllt \'ltstxta tlihlin kysynrykse-en.

Ostivlt srtnrallu rcissLrlllr nr1'0s kltpllkit. lotkrr lionrcilivrtt lltltolt trt-

tccnin
31

n
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2. OsLrLrsl<lLrltytltlchti

Yhtcishyvlissri oli rrrtilikcli siitli 1tr elokLrvll<in telrtiin. nruttlt Vcliot civlit olc
kosl<lurn sitli nlihnect. Iiipllrlilt lislilisi
r,cnccssli oli ttltastujinrL ttttorilt oltislieliloitl nrnr. KlLrko r\{likirter.r, .Jor.rl<o Al-

kio. Antti Iiarinlut. Nllike[in jrr tlll-

mccn pojut sclili rttr,ritlr. Kltltrirtlt .]lrrlhtrncrr ju Eillt \tcko. Se oli hienoa lilirur.
vicllikin nronct rn0kkiliiset sitai tltristc-

Iiulo i Vclio liilie rtrt0i vtsitltl'sittrt l0
liesriri I krtelli llllir Lror.i oli sLrLu itt tiLurjrr.
s('u|irlilil)ililtt l(iIit l':tIirt:lr.ll('( tl. ()l)i5tot, licslisiiltolltt vni. ristciltt olivltt Iir's)'tt)'jli. tlll<onilltllisirr krntltilijoit:r oli

prrljon.

o1-rprrirlcrrr

rilitl

ltse

l[i irr

clc

kielellli plirjlittiirr. Olirttttte Ilrrllttlttltll1iu rcsist<)l[i ihtllrn ntitlilin rtvttstttlisirt.
llrittu'it olivrtt httonojrt. rlrntll<ivillt' ilr

klllioille h1'pittiin, ttrtrlillsirt vli rtolilt:ttlikille rnoncsti. I<trrt lltitLtrcitlt ci olltrt.
toistrt sc ort It)'t. lrltrl<sctliirt ()\'ttI stlr,l
l'('rllr.ill('('l tltlsir'll t tittrriit'tt rtrt ilt:i.
Iiltlevi hinusi rcncr:l[ilirt Ittt'(rs htrtltlun ll Iiirrrllurr lossejlt tclll<lllt'. l<Lrrt-

ju Ittroltojl vllrtclt sel(li itjoi
hcnkiklliilicnncttri vesisti)tt r'li sil[i rril<uu uronet ru0liki- jlt slttttltt'ltl<crtrrttstlrrriltkt't't ott lossillrt ritlr s;t.ttiitt i.t lti
nostustu

koinltan nrutrrviljclvsl<ottcitltliitt. littrr

suulisslt oli r iclli r illelvli jrt l<lrrilrrrliirl
ktrsl<uttiin. Sunoctt - [i tlicll liiltt ri
nriestli. joliu urtrrr lrilkeni ltltrsii. ntttisteil
levlt Kulevi ilr Flill \t'lio.

lcvut.
.\(tslt tttt(ll(ttl

lt)ltlll

I t)I )()

1{uu6,ausi Sa|sassa
Viime keslinri sain mahclollisuuclcr"r
victtlili r-rnclmicni kcsliii Srrksassrt. osallistuin Lions ClLrbien jliljcstlirnlillc nLror'tcn kansuinvlilisellc lcirillc llcrliinissri.
jor.rr-rc slrlrlrui tliysi vcntti nuor-il, Osallistujenrltltt <llivut cclLrstettLrir.t:t ITSA:stlt
ruinl Vrlk<>Venrijrillc srtrtkl'rt. Iirrikistrr
nraista osallistui kaksi henkil<)ri ja SLrorurcstl lis:ikscni oslllistLri t1'tto Itli-SLrontcsta.

Lcilinrmc' priritallioitLrkscnlr oIi o1-rpie
tuntcmlrlur muite liulttutrlcjlr, 13crliinili

ie scn llihiscutuu. IJulool-rpltlltiscllc

on tlirkcriri tuntcu Ilclliinili. sillli sc <in ja tLrlec olenrrurn 1'ksi tlilkcinrmistli ja vakiinttrncirnnristu ['irrroopal.r
r.rLr<>rcllc

Lh.rior.rin kcskLrsp:ril<oistu Suksusse jlt
k<lko IiLrr'oo1-lrtsslt. Nornra:tIiin ;xiivliohjclnrultn kLrulurr''ltt tLrnncttuihin tulistiItohteisiin ll nrihtrii'ylrlisiin. kutcn IJcr-

::,1

tuonriokirklt<xx"r, 'l'iclsartcn-

rid
t:q
t- :

ncn. Gc<ilogilun jl puik:tlliscen lLront<xrn ihastuimnrc kLrlkuvrilincinlirnme

11 i

r

LCI

!

liinin

elliintarhlurn,'1'1L j1 racliotorr.riin sckri
Reichstlg-parllrnrcnttitaloon. tr.rtr.rstuu.ri-

polkLrpy<)r'lit

P
tti .jtr D

i

r t

kclsbli

rcs i rlu t ll

i

I'ct

tt

l.t I i t

I

t

Röscl c

ju 'u'cncct. Oliutntc jolilt

vienanvaraisuuttl cn olc rltir.ri crrnen
kokcnut. Tulusttrin sltl<sltlltiscen pelhcjl tLrtLrksi tLrlivut jos jonkinlli-

pliivri yhtcyclcssri I-iorrs ClLrb {oimintaan, silki jokaisen pliivlin oli sr.rr.rnr.rite'lhlt, kustlrntanLrt jlt totc'uttenut kukir.t
Ilerliir-rin Lior-rs Club vr.rololleun.

r

ellinlirin
K r tttt cu

I

c

n,al

tr

k

QI

kirfuttt seittiissii.

cL

kctct

I

i

set tyypilliset pcrinncrLrOut.
Viellilin "siskor.ti" kotrlLrsslr jrt tLrttrs-

Ittin

ltlrilirtllist'crt

llttorisoort.

Vrnhoja linnoja ei Kcski-ELrr<)opussa
liikr-rttac'ssa tietystikliän unohclettu:

l)inkclsbiihlin I-ions (llLrbin plcsiclcntti
kutsui mir.nrt ja toiscn stronurluistt't0n

asuimmc 1600-lLrvun aikaiscssl mcts:istyslinnassa la yksi unclnristani totcutui
yll:ittrien, kun vicleiliulnc Flicch'ich Il:r-r
:tik:tisissrt S:tns Srlttcitt lirtrtoiss:t j;r ltuu-

h,roksccn,

oman maensa nLrolia. Nzimli
trtrsit'n ystlivit'rt kltrrsslt victt'tyl pliivlil

kohtaiseen asiaen, nimittliin firmulu

olivat sLlLlrenuroisia ja ur-rtoisiu: sai liuomatlr, mitcn sanrtrnlaisia mutta kllitcnkin erilaisiu nLroria olcnlnc - huolinrat-

tcert. lltrttisct olir lrt kiirrtosttrnt'itlr siitli.
nrink:iluinen kuv:t suontallisillu or.r suli-

tarhoissa. llcrliinin sLrLrrlihctystOn j:iscnili ktivi tapaamasslr lncitai ja luurstlttcler.nassa

ta

kr-rlttuuripc'r'ristri tai kiclestri. Syntyi
totlellrrkin ystrivyyttri yli rrrjojcn.

jolloin s:rir.nn'rc vilellisesti
tcrvchclykscnrnrc Suonrcsta.
Mt' prriklllisr't irrlkkiksct. llnrroirnrnt'
haustrtttclun paikalliscllc lchclcllc, jol<u
oli - kr.rtcn kaikl<i nruutkin - kiinnostLrtr.rocla

ntrt rnir'lipitt't'strirrntc ltirrlt rriirt

kisailur,rn

ja

kLrljcttl

jicn

yli'n'e

ltj:trr-

I

-

ltlisuu-

salaisistl: or-rko nreillli cnnlklioluLrkrjl
ll missli valossa hcic[it nlicnrnreT
Kieltelimure Iltclli-Saksen klruptrn-

Maiscrrat, yurprilistö ja priil':in priziohjclma nlLlLlttLlivut keftl hcitolla siir'tyessrini "jrinnittrivrin junanltkar-r" jrilkeen pcrheosuuclcllc etclli-sltksltlaisiin

geissa ja n:ihtrivyyksissri. PclhcviclrtilLrni huippLrk<ihcliksi nruockrstLrivut nrusi
krrrrli Slrrllgrrrlissu irr Iiokortrtisen pliir lirr

maisemiin, picnecn I)inkclsbiihlin kar.r-

krtuptrnki Ittrlrttrtsi rttirttrt rtiirt tlilsirr. t'ttli ltrlt'r lristrtrtlt'sslr Itlrltrrrt r)lcnnli ()l)is-

punkiin. Kaupungissa oli me-neilllilin
suuli lastenf'estivaaliviikko, joka jrirjestetliuin loka vu<>si Seksen ju Ruotsin vli-

lisr'n J0-vtrotist'n sorlrtn Pririttyrrriserr
kunniaksi. Nrihtrivriri oli paljur-r ja pikkr,rkaLrpr.rngin kesliir-rcn, cloisu tunnelma t>li plrhaimnrillaan.

Pelheeni oli elittriin nrukevl jr scll:risl:r Stronrt'sl:r kiirrrrosttrrrt'istrtrtt:r jlr
,9ctsttr ttt a

I et r t .lr t t r I t

r I c))c)

victto Wtrrzllrlgissl. T:imri
kclen.uurn sir-rne
Kr,rukur,rclcn

nrulrtur,u

.

victto Sllis:rssu oli nri-

ntrlle cllinryksicrr clinrys.

'l lhcl<>n

Iiiit

tlili Vaunulan Lirlns Clubia tlistri nrlrhclollisuuclesta, jonka hc rninLrllc tarjosi
vxt. Kutcn i.'enhassa salt()ltnassrl toclctaan: "ntlrtkailu :rvaltae"... jl sc <ln livln totte!
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Engfannln
Miksi lähte2i patikoimaan
Englantiin? Vaikkapa vain
yhclen lehtijutun vuoksi - ja

Roouraluiset vllkrittivat suurir.ttrnan
<>san Ilritanniusta kaksitLrh:ttta vLlott:t

uteliaisuuclesta. Kahclen suo-

rannikolle New Castlesta Tyne-jocn
suulta Ilolvness-on-Solwayltin. SielLi

rlalaisrniehen lehtijuttu parin
vuoclen takaa yllytti kahta tavallista lenkkeilijåi:i syventymäåin tarkernmin tarinaan.
Miel'ret olivat kulkeneet jalan
poikki Englannin kohclasta,
jossa valtakunta on kapeimmillazrn. Reitti nouclattelee
väljästi roomalaisten 100lr.rvr-rlla rakentam:rn Haclriannksen mnurin linjaa.

sitten. lkrornan

ke

isari

Hach'ianr.rs

(76-13U) r'akennutti 100-lLrvulla vallin'rLrurin, joka r.rkrttui uriltei rannikolta

on lilje l[i linnoitLrksia, joista
Housesteacls on paitsi vaikr.rttavin,
ruryc)s palhaiten sliilynyt. Se ulottui aikanrran kahclen hehtaadn alueelle jr

taiaillai

sielLi

asr.ri

satoju siviilelri ju sotileita.

Kesäkuu 1999
Kaksi naista seisoo rinkkoineen Nerv
Castlen keskr-rstassa ihrrettelemlissli mihin suuntaan vanhat ro<>malaiset ovat

ruruuLinsa lukentaneet. Tr.rristi-infir
opastaa alkuun ja suurkaLrpLrnki ten'rpxlr r.natkalaiset nopeasti seikkailun
tunteeseen. Ttililtli Tyne-joen suulta on
noin 130 kilouretriri linnuntietli llinsi-

rannikolle Irlanninmelelle. Ensimuriiinen noLlsLl kaupungin laiclalla nostau
hien pintaan ja linkan paino tr.rntr.rr.r olkapliilli, n]Lltta l.najapaikln löytyminen
tr.ro hclpotnkscn.

Keskiviikko
Neu Cctstle - Vl'lcutt

Leif !flagelin nlik0inen islintli valmis-

36

tua matkulaisillc nrsvuiscn ju kliristctyn
e nglantilaise n uanriaiscn. jokl tuljoil-

laan

perie nglantilaisce

n

tupaan.

Scn

jlilkecn taival kolrti llinttri alkrur. |nsinrnuiist't Ilrrtl|i:rrttrkst'n rruuri('n r:runiol
löyryvrit wrllii,'<xrien ky[istri. Li)1'cl<)n
kLrnniaksi on sienraistul,rt siiclclit fIie
Srvan-pubissl. Ilnra <n k<llcu ju tuuli
vastainen. I'inglantillisct autoilijlt lur>
vat kuuu.nlrstLrneita siluliyksili ticn penkt'r't't'tt l<trlkiloilrin. I):iir:i on tril rrrt:i
ylli- ju alumlil<ili, jotku vautir''at levrihclystaukoja kiviaitojer-r kLrpeella.

Torstai
Wlhnt - Corbridgc
.fliscnct tLrntuvat jriykiltli, muttu kun-

kcus hlivirili krivclyrytnrin

löytycssri.

Itinkka tuntuu lÖytlinecn paikkunsa scl:issri. r,ain olkrpriitri kivistlili. Wylrrnrin
lrilkeen alkaa nousu y[ingt)llc. Ovingtonin kirkon puisto trrljoalr hyi'lin levlihclyspaikan nrsklLen nousLlu jlilkccn.

Finglantilaincn hcrrasnrics oclottclec
bussia kaclun toisella puolclla ja ihnoittaa hilpezisti yliimrikeri liittrivrin jatl<rssakin la pubien olevur.r l'ielii kiinni... 'filanteen vaaticssu vesikirr l<elpal junojr.ronraksi. Taivrtl taittuu jlr pliivlir-r taroite Corbriclgcrr pikkLrkaLrpLrnki putlcrh-

taa esiin temr.nikLrjan plilissli.

Ktrtrnrlr

sr,rihku on jrillecn txrpecn.

Strsltttrttrltttt J()ttltt I 999

Perlantai
Corbriclge -

Cholleibrd
Ihrat suctsivat krivelilää. On viileää ja
rlukavaa. Maiser.nat ovat sLtor2l.staan
huir.naavat laaksoinc'en ja kr-rurpuineen.

Tietii rer-rnustavat keltaisena kr-rkkivat
piikkihernepensaat ja rrlaaröyrä2ir, iotka
ovat täynnä kaniininkoloja. Niityillä on

lampaita tuhansina pisteinä. Leivoset
visertävät fa töyräill2i vilistelev:it kaniinit kr-rin satukirjan lehcliltä. Tl-re Er.r.ington Alns -pubi tarjoaa mukavan lepohetken eliivän takkatr.rlen äärellii,

taivalluksen jälkeen päivän kokernr,rksei kruunaa majapaikan gLillijLrhla, yossrr hyvä rLroklr jl sen jilkeen rrryös trni

ka laella Hadrianr,rksen muuLi tzillä kohdalla kLrlkee. Mur.rrilla taivaltavien sil-

rlaistr.rvat.

koisella poh,rlla raikas l:insituuli puhaltaa vasten kasvoja. Lamr.naslaur.na tuijottaa tunkeilijoita uteliaana rrntta kuitenkin hyvin säikkynzi pinkaiscntaan
pakoon. Tietääköltzin kLrkaan kLrinka

Sunnuntai

-

Tu,ice Brewed
Greenhead
SunnLlntai-aar.nr,r valkenee aurinkoisena ja tr-rr,rlisena. Kulkijoiclen katseet
seLlraavat 345 rretrin korkeuteen koho-

avaa Winshielcls Cragsin huippua, jon-

huetit piirtyvät taivasta vasten. Kivik-

nonta larnurasta Englannissa on'i
Voisi luulla, ettzi urailien taivalluksen
jälkeen olisi lnnkava laskeutua alaulikeä, rnntta Gleenheaclin kvlälin on niir-r

jo.ssa

juttu kulkee ja rur,uris lepiizi. Iltaptiivällä St. Oswalclin falni Chollerfor.clissa
ottaa kulkijat vastaan tottLlneesti ia ys-

tziviillisesti.

Cholletiycl

f

.

Lauantai

-

TtL,ice Bretuecl

Pziivzi alkaa sateisena

ja hyvzit

sacle-

vanlsteet ovat tarpeen. Kylzin laiclalla
sijaitseva Chcstelsin linnake, jossa on
sijainnut toontalaisten kylpylzi, muistut-

taa nutkaajia roorralaisvallan aioista.
Tie kulkee liipi asumattor.nan seuclun.

jossa lamr.nas- ja lehmzilaitr.rntet kur.npr,rilevat siLuänkantantattontiin. Northnmberlanclin kansallispuiston ah-reella
roorralaisrruuri on palhaiten s:iilynyt
ja sieltä v<ti n2ihclti rniten r.nuurivalli 1atkun kieururtelevana nauhana kaukaisLruteen.

Trlnnelna on vaikuttava ja siitli on
vaikea irottautua. Muutar.nan r.nailin
Sastanzalatt.lot.rltr
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FuNFly How THEY FoLLow EACH orHER Jusr LIKE .. uM.
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Tfuernen
6oerufemus

yhiltraä
jyrkkii lasku, ett.i varpaat tLrntuvat pLlristuvan r-rlos tossuista. Aar.ntrlla on
h,rultavasti noustava taits salllan ven'an

yltrspiiin.

Maanantai
Greenheacl- Bramptotl
Mlrj:rp;rik:rn errrintri ncuv(

x

)

cnsirtt-

miiisille sr-romalaisvierailleen tien r.r.u-u.rrivallille, joka osoittar.rtr.ru niin heinikkoiseksi

1a

m:ilriksi, ettri ilman saappai-

ta sinne ei ole mcncnristri.

Eclellisen
priivlin laskeLrtuminen kostautr-ru vas-

taavalla n<;usulla. Ilirckrsvallin Visitorcenter tarjoaa tarpeellisen kahvitai-ron ja rrahclollisLrr-rclen matkamr.risto-ostoksiin.
Irthir-rg-joen laaksossa lyLkrit yLi- ja
alanliet tLlntLlvat jlilineen tuaksc. Nyt
niin tasaisessa r.naiser.nassa kohoaa valtava raLrnionrkennclma, The Lanercost
I)r'iory. Se on rakennettu vr-ronnl 1166
roorralaisr.r.trLrrin kivistri. Paikalla sijaitsee eclelleen kziyt(rssli oleva sr"ruli kilk-

ko.

Ruuh:rlliscsti l:ticluntavat lc'hmlit

Iuovat

n

vastakohclan aavcmuiselle tunnelmalle. Matkan jatkuessa
kLruluu i,ain lir"rtr-rjcn sirkr,rtr.rsta ja hari rrksclllrtn kulkt'vicn :rtrtojcrr ririniri.
Pcril[i l]ramptonissa kLrlki;rra ilahclLrttla cni:in pubin kattokirjoitus: "A goocl
tliycle llise

huomaamatta. Täll,i taipaleella ei ole
r.ur-rr,rrivallia nrikyvissä. Myös pikkukylien ysuivrillinen tunnelma katoaa saavLrttaessa Carlislen kaupunkiin. Kaupunki tr"rntuu suurelta ja vieraalta. Suihkun ja vaatteiclen vaihclon jzilkeen alkaa olo kr,ritenkin tuntr.ra kaupunkikelpoiselta. Illan pLrbikierroksella on aikaa

sr-runnitella uratkan viimeisLi klivelyosLlLltta.

Keskiviikko
Carlisle - BotL,uess-ctu-Solu'a.1, - Corlisle
Bowness-on-Solivay on rLrnsi.ran
puolcn tunnin bussinatkan prizissli.
Sicllli on sijainnut nror.ualaisnlu-rlin
[intisin linnrrke. Mlrtkrrn p:irilcpislccssri
on Kings Amrs -pubi, jossa on Haclrianr.rksen r"r'ttrrin kLrlkijoille onta kilja
lratkakomrrentteja i,arten. Kr-rinka nr<>
nelta sivulta l<)ytyyklizin paljonpuhLrva
"Wc clicl it"! Pahrr.rmatka Car'lisleen sr,rjr,rr,r leppr>isasti n'rcreltri puhrrltavllssa myötzitur-rlessa.'l'ie kLrlkce kikrlar-rsahch-rs

nictrikeupalla laurlraiclen ja lehmie n
keskellli viivasLronnu Ilurgh by Sanclsin kyLirin. Ilta on jo hlimriltynyt, kLrn

clrink nurkcs thc olcl yoLlng".

Carlislcn kaupungin valot tulevat nlikyviin. Krively poikki Englannin on kestlinyt kahcleksan pliivlili. Kuhclcksen lintrll:r:rtrrislu kiireetilrrtli pliir liri.

Tiistai

Kotona

Ilrunrptr

tt t

-

Ca rl islc

Helteinen pliirrri tekec tehtlii,rinsli nlhka pulurr uulirrgossa ju tuulessa kuin
3ti

I(tr66o

M(rkin vclannalllr istLru kaksi nlista
ilta-ar.rrinsossu. KutsahtlLvat hymyillen
If
toisiinsa ja toteavat "u,c clicl it".

Siitti pienesli saareste jlL se'n pienestli

punaisesta sLrvinrtikistli nlikyi Tyrvlilin
kunnianarvoisa keskiaikainen kivikirkko harjoinccn majesteetillisena.
Pr-rolen kilometrin soutunntkun

p:ilissrihrin se siinli iyhkelinli kohosi

ntamassa viiclen vuosisaclarr tukltlt
krittri nykypolvclle.

oje

Saalen olivat vanhenrplni 1930-lur,un alussa srreneet Slrkosiltu vuokrutLrksi.

-

Trinli kcsriiclyllimme - Vtjrtrisrtrtli
1a silaitsec yhli. llaLrtuvcclcssri

sijeitsi,

vastaplilitli vanhuu kilkkoa, tLlotll pitklin nienrcn tyvccn lukettuu korkeltltur'jeista tenippcliri,

.lo vulhuin kuLrlin. cttli kirkko oli
onristcttlr Pyhrille Olli'ille. Minri cn tuntenut l.nuitx kuin

KurilLrocl<>n Oluvin.

kansukoulukuvelini. Seljltston Ollnin.

jokl oli Kiikastl.

sel<ri

Ojlnpclrin Olu-

vin, joste sitten tLrli nrckrt.tt.ltt"t prot'tssi

mitulimics Helsingin olyurl-lilrIiisoisslr
1952. Niemcl:in

katu

'10:ssli.

Ollvi tults ltstti \,lu.illut-

Sitternnrin lLrin cttli l)yhli Ollrioli vlr
clekslin vLrosisutuu sittcn lrrtllirrntrt rttlti-

ta ja nrantujl

- ju vlihrin nrr"öhcnnrin
Iuin I<umnxrksucn ettli kltnltlltrr veri

sesti.
,lustrt ttttr lrr rt .lor

tIr

t I 99()

en

7usee
Jotenkin sen jälkeen kr-rmr.nailin, rriten ja n-riksi siitä verisest,i Olavista oli
Pyhä tullut.

Pojan silmin kilkko kuitenkin

<;li

mahtavinta uritä kr.rvitella saattoi. Siksi

rrahtavulrclen ja kor.ner.rclenkin
vuoksi, LlLlteen kirkkoon Varn.naskos-

kai,

ken partaalle oli pitzinyt saacla kaksi
tornia. Ettei, meinaan, esi-isille hiivittliisi, ajattelin.

kon takaa saaresta katsottr,rna. Siinä olikin kaksi väkevää valonlähdettä. Kur-rluivat ikä2in kuin yhteen. Maisenassa
joka oli kappale kauneinta Suomea.

Kilkon avainta säiiyteniin Sarkosen
talon pirtisszi oven viereen varta vasten

oli

uskolnattolnan

ihnrisili. Josslin vltilteessu vlinllicn

jiiiinteet kyllzi siirrettiin kirkon

iso,

ky-

läsepein kelran rauclasta takorra. Pikkupojan kziclessä se painoi knin ranta-

r.rlko-

puolelle.
Keviiisin, ehkä pzizisi:iisen aikaan, kokeiltiin, vielZikö jriri kestuiui urr,rtta kuun-

neltiin vrnhrrn kirkon rlrnnrrsslr

veislelyss:i ptrtrnltrllrssa.

Avain

kin. Sen allehan oli mr,rinoin hauclattu

rrryiis

j2iähileiclen kaunista, i2iliittelemait(intri
soitantoa.

kanki.

Kaikkein kuumallisinta mielest:ini
kuitenkin oli, uriksi esi-isien oli triytynyt nostattaa tienoolle toinenkin vzikevri kivikirkko, vajaan kyurmenen kilometlin pli2ih:in Kalkkuun.
SielLihrin kohosi

-

ja koh<>aa

-

Suvisin vanhallc kirkollc luhliin saapLri kirkkovenekin. Muistan kavereille
inttlineeni ettri veneestzi yleni "kylil var-

kolkytktrrrs' ltrtnkuinlu.
Kirkkoveneelle sitten rakettiin hirsi-

rurrrrrn

Sasta-

nen vcnesLroja, semmoinen "r.naaiL.nan-

nurlan kivir-rcn kirkko ruualattioinec'n,
vetlcn lililellii sekirt. j()p:l s:u)l:rn v('sileitin van'elle.

pitkri soiro".
Vanhan kirkon lchtcreille ei jLrhlakansaa juLrri priristetty. Ylen hankalaksi
kulku sinne oli muutenkin tehty. Kiive-

Toisaaltl jotenkin ylpistclin asiasta
mirlikin. Muir.raiset tyrvlirilliisct 1l karkkr,rlaisc't harjastukat taisivat kiljainrellisesti nouclattaa vanhalt vuack'tte: kirl<ko

kcskclle ky[iri!
Itsellisiri kr-rn olivat.

Aulinko

nor-rsi aina Pyhzir-r

Sctst cr tt tctl ct
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Olavin kir-

Tr.rli ja kur.rmuus iskivtit vanltaan pyhrikköön 21. syyskLruta 1997. Muttrr pcriksi ei voi antrur.

Kirkko rakctunn r,rr-rclellecn. Sc rrouscc tr.rhkasta.
Taas on ureneill:ilin veltave jrillecnlukennusty(r. Se or-rkin parrs vustaus niille, jotka urahclollisesti kLrvittclevxt pyhien paikkojemnte jriljettönlin

tLrhrxr-

tri piti. Ju ry0miri.

miscn lannistai,un kristittyjcn yhtcis0n.
Yhtciner.r kocttclenrus yhclistlili - tlrlrs
kellan.

Mc koltiaiset kyllri rihclsimr.ne sinne
ylisillc asti. Lystistri tLrli rikkiloppu. Se
oli Sillanpririn Antti tai Lepp:isen Torn-

clcrt koti

nri, joka oli ryminrilLi rojahtaa alas kirkon pcrrrannolle.
Pelr.nannon etuosa clli tictysti sr-rr-rri
kiinnostuksen kohclc sinlinsti.,ftinnitti-

.jctrtct

Kit'futittttjtut l(tP.\uu(l(tt .it! rttrut'trtrrii Vctntntctlassct. LIiitr loiuti 4i
t\tottu uktiiL,irta lehtintit,ltcttii Auttrtr
It,l.ttlc.s.sti. Ilclsirt,qitt \rlrolrr'.rrrr ltt t ii'
meksi Hcimeert Sartontietr

piiiitoituittu-

Hiitrteutlitrttcrssn.

lJ
39
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Vammalan seuclulla on s
kllvataiteilijoita, jotka ovat
joiclen mLlista teoksist
Tunnetuin lienee vuosir
luomisik2ins2i el2inyt Ru
kirjankuvitta jana an/ost
Nykytaiteilijoista on Ma
etenkin Koiramäki-kirloje
myös kortteina. Erzis ecler

^Su,refoo$ouluo I

korttitliteilija oli

trr

KaryoTVwtas
Vamrralassa syntyi kar.rppias Josef Viltascn (cnt. llrax) irr hlinen
vailuonsa Matilclan (o.s. Selven) perheescen 26. 10. lliti6 poiku,
joka kasteessa sai nit'nckseen Kaapo Viljo .fosef. KLrirrkl ltitkririn
Kaapo asui Vumr.nalassa, ei ole tieclossani, nttttta varttlrtlllt ttinlkin
kr>ko lupsuutensa. Pcrheen tytrir Fllla pririsi 1915 ylirtppilrrlksi Tyrvlilin yl'rteiskr)ulLlsta. Kaapon kouluilissli ci oppikotrlLrlt Vttttttttrtlltssa

vie[i

ollLrt.

Kaapon taipr,rnu-rkset ia halLr stttttttlttttttil,at ttritecr.rtckottrl, IIlin
-l'liclcyhclistykscn
ja

opiskeli 1904-1901 Sttottten

piirr,rstLrskotrltrssrt

osallistr,ri vuoclesta lgOu alkrren nriyttelyihin se'kli kotinlurssl ettri
Lrlkourailh. Lllkonlrisissrt nriyttell is-

hlincr-r t0itlirin oli esil[i plitsi
Skenclinaviar-r nltissa useltlttplllllt
kertultr.t myr)s Slks:rssu. Hollluirtissl. Ilclgiassa ja Itlrliussl. Kotintltlts-

sli

t1 AU5KAf\
OuLvr"r '

1*..; i.fr." J

sa hlincn tc<;ksiltan hunkittiin Atcneur'rtit.r lisliksi useiclert kltltl'rttttkien ia sriliti<)iclcr-r kokoclntiin.
nryi)s Vrmmltlan scuch.tu Tuiclct Itclistyksclle. .JLrlkisiirr tiloihin hrin
maallLsi

mrl.

[-<lpen

kilkon

lrlttlrri-

tur,rlun, Nulnrckserr ntkousltuoneen ulttlLrimrtltlltuksen ju llLrhtl-

nliki-yhtymrin scirrrinralrlltltksttt.

Kuupo

\Wirtuse

n

kltkcsi Flclsingissri
'l

*1

clltntlinllrnlilr

li.2.

1959

ilit('iliirr WiIluttt'rt ()tti l('()\l('ll-

s:t :tiltt'r't ttst'itt ttt:t:tst'trltrrrttllliristr)st:i jrt rtljcn ti)istli. Aihcet jrr

työt olir''lt kurtsltnllihcisili.
40
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Kttr-

shaaÅ
UULåö o

nfynyl ja kasvanut useita
piirtäneet postikortt eja tai

painettu kortteja.
mme alkupuoliskolla
Koivu, lähinnä satu- ja
saavLlttanLrt taiteilijr.

on

i Kunnaksen tLlotantoa,

kuvia, julkaistu runsaasti

JW]W

n polven snosittr,r
ariKaapo Wirtanen.

Jou[u6om4o
teissaankin

hlin kLrvasi toclellisia cllimrintapahtr.rmia, ei

jr.rurikaan

satuaiheita. Htin tallensi kolteissaan ;uhlapyhien perinteisili tapoja. Joulukol'tit kertovat jr.rhllran v:rhlistautunriscstu, scn victostx
haltaine 1a leikillisine muotoineen sekli joulLrisesta pihlnpiiristli ja
hlonnosta. Yksinkertaisin, jopa kaluin kuvin taiteilija tuo esiin aiheensa ytimcn pers<>onallisella kynrillilin. jonke jrilki on l.relppo tr-rnesir.n.

ffinusxnn $oulunl

nistaa.

Taiteilija Viltasen krtrttc'ja lulkaistiin nrnsaasti 1910-luvLrlla. KLrstentxiatietoa ei niistri yleensri li)ycly. 1910-lLrvulla prrinettiin Iuinen
maalar,rksistaan ty()tepoja kuvaavu
kolttisarja ja Talonpoikaiskulttr.rr.rdsririti()n kustentelna sarja Hlimuilliistri kansanelliuliri. Signecrauksena Wiltuncn
kriytti koko ninreririr-r tai lyhennettri K.
V-nen, usein.u.niten kuitenkin plirillek-

kliin olevia nintikirjaimiaan. Erilaisie
kollti;rilrt'il:r ()ll liiy(l('lly runsrr:rl Viisikymmentli. Kaapt> Wirtascr-r posiikr>rtit on suosittu keriilykohcle.

l.:ilttcct: Iiuvxtxitcilijxt
Tuitcilijuscure.

1979. Suonten

.Tyr iiskyl:i 1979.

Sycllin-Sustlnnlun kuvutuitcilijlt. Tvr'seLrclun Kotiscutuyhclisty,s l-\'. \iunrmula 1979.
-lcflrroncn:
Stronnl:tistlt
-.folltnsolr -

-

lli:in

postikolttituiclettl. ()su l. 2. 1-xtinos. Oy
Krrj Iltllrrr.rrr 1.fl) l.:rlrti l'tS(,.
Scrstcrntulcrtt .lot rl t t

1
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SKAA J OULUA.

Timo Roos

Karfuffi
ru|ovtsfuffineen

eri1ornen aftt arxmaafaus
Korkeal-rkolla rräelLi Karkun keskustassa Passinmrientien varrella on jo
vuosikymurenet seissyt nrk<>ushuonc.
Jokr-r aika sitten tLlon llr.rkor,rshr.ror.reyh-

clistyksen onistaman ja rakennLlttanrirn
kauniin rakennr-rksen otti l.roitrxrnsl jl
or.r.ristukseensa seurakunta. Nriin oli pllerrpi sekzi takrlle ettri sen kriyttlijille.
Sarralla tr.rli Kerkr-rn nrkoushu<>nccstu
Kalkr,rn ser,rrakr,rntatalo.
Viihtyislin seLlrakLrntasalin kar.rnistus
on peniseinlillli oleva alttalimealaus.
St'n Irisloli:rn kyl:iss:i lunl('(' l:li nrtrisl:r:r
en:iui aniharva. Licnee siis paikallaan se
tzihlin ikuistua. Vrlsinkin kun sill:i on

yleisenrpririkin taiclchistorilllist:t nrclhi
tystli. Onhan sc tckij:insli, onrln kyllin
pojan, taiteilija Lauli Ahl.qrcnin cr.tsinr-

julkisiin tikrihin tchty ty0. .ll
liinyyhrin tauluun vahvusti myös jo clicssririn liki legcncllksi kasvanr.rt piclcttl'
r.r.rriiner-r

rovastir.nme K.E. Rinnc.

Illinellli oli silnliri la sycllintri nryös
entisille rippikoululaisillecn. Siinripri
lienee t:illicir-r syy siihcn, ctt:i rukoLrs42
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huone sai ensimmäisen alttaritaulunsa.
Silloin elettiin vuotta 1951.
Taulun nimi on "Tulkaa minun luokseni kaikki työtätekevät, niin minä annan teille levon."
Taiteilijan kertoman mukaan tamä aihe sopikin erikoisen hyvin Passinmäen
ympäristöön, jossa asui paljon ylirasi-

ä!F

tettuja ihmisiä monenlaisten vaiker-rksiensa kanssa. Monissa perheissä syö-

tiin pemnaa ja höystöjä, hienoksi hakatuista eläimen sisälmyksistä tehryä liha-

ruokaa. Parempaan eivät rahat riittäneet. Taiteiliia on kertonut kuvitelleensa tämän maalauksen Rautaveden rantaan lähelle nykyistä Takon laituria. Silloin siinä kasvoi nuoria leppiä niinkr"rin
kasvaa nykyisinkin. Jeesus istuu klassiseen asllun puettuna. Hänen vasemrnalla pr"rolellaan oleva mies on saapu-

nut polkupyörällä häntä kuulemaan ja
hämmästyneenä nostaa käden otsalleen. Polkupyörä oli sodan jälkeen arvokkaampi asia kuin auto nykyään.
Aiheen siirtäminen vLroteen 1951 ia
Karkun rantaar oli sikäli valkeaa, eträ

Mnric Mustsichti

ei olisi tuntenllt kukaan, jos
hänetkin olisi puettu nykyaikaisiin
vaatteisiin. Siinä olisi ollut tuntematon

Jeesusta

mies muiden joukossa, sanoo taiteilija.
Jeesuksen oikealla puolella on nuori
perhe, jollaisia Passinmäki oli täynnä
hänen lapsuudessaan. Jeesuksen edessä kyryryssä on vanhr-rs voirnansa rnenettäneenä ja väsyneenä. Näin muistelee taiteilija kuvitelleensa. Se on siis yh-

deniainen näytelmäsomnitelma, jonka
yhteen kuvaan on yritetty saacla kokonainen draama.

Karkun silloinen kirkkoherla

K.E.

Rinne tilasi työn entiseltä rippikoulupo-

jaltaan. Rinne

oli

haruinaisen

avr.rlias

auttamaan eteenpäin ponnistelevia
nuorir seunrkLrntalaisilr, rrronirr rrrrritakin ktrin minua, sanoo taiteiliia. Ja jatkaa näin saaneensa ensirnuräisen tiltrustyönsä. joita sittenrrnin on suunLrt
tehdä useita sen lZilkeenkin, monia
myös eri seurakunnille ympuiri Suomea. Seinämaalauksia on ol|.rt 8 ja lasi-

rnaalauksia 12, joista suurin, 28 neliömetri:i, on Kernin kirkossa.
K.E. Rinne tiesi varmiran ornasta ko-

kemuksestaankin, kuinka kovaa oli
opiskelijan elämzi ja aivan erityisesti heti soclan jälkivuosina. Jotkut Ahlgrenin-

kin opiskelutoverit leikkirsivat leivzin

seitsem:i:in osaan ja elivzit sillli kokonaisen viikon. Minui nuo ajat lotenkin

kestin vrrlittruuttll hyvlin perLlstervcy-

teni avulla. Nziin kertoo taiteilila itse..fa
kuultuna tunnistaa ilänest:i vielzikin kii-

tollisnuclen ensin'un:iistii rrerkittzivziai
auttaiaansa rovasti Rinnett:i kohtaan.
L:impiniisti voi suositella kiiyntiii enti-

scll;i

rr.rkoushr,roncellarrr.ne. 22-vuotiaan taiteilijan työ on vieliikin plrhutte-

Tu,tufetlo sen
lapsuuden joululaulun?!
-Jostrkin se tulee . . .

-Joulu sen tllo . .

.

Tuohan joulu tullessaanaina rnyös muistot . . .
Ei sitä määritellä voi - niitä asioita - jotka yhä r.rr-rclelleen nousevat

koskettamaan.
Ne parhaimmat kuitenkin aina tahtoisi tuntea.

Vielä silloinkin, kun elämän keskellä arki on karsinut pois monta
tunnelmien tekiyää.
Kr.rin väkisin tahtoisi saada takaisin yotakin sieltä kaukaa . .
Meille - vanhemmalle ikäpolvelle - kor.rlujen kr.u.rsijuhlat 1a niiden
valnistelu, toivat tutuiksi perinteiset joulular"rlut.
Ne loivat tunnelmaa ja virittivät joulun oclotukseen.
Ei niitåi lau|.rja kotona sitten jouir.rna paljon laLrlettukaan, mutta ne
.

olivat kuitenkin lähellä.
Viel:ikin tr.rlee rnieleen myös monta sellaista laulua, lotka opettaja oli
ottanut muualta kuin koulun laulukirjasta.
"Kuule kellot, rauban kellot soiuat rakkauden kellot kajabtaa . . .
Kalleinta, mi kansat unelmoiuat
.iottltLn kellot heille toiuottaa . . ."
Tai: ". . . Unteni jottlnlaulu- sinibintmeii laulrL . . . "
Tai: ". . ..louht, oi.ioulu, suo iemu; rcnrhas - onnentci.ytetrci luok-

semnletnllcts..."

Niirnäkin pal'.rutr-rvat vain katkelmina rnieleen.
Jostakin toisaalta tulevrrt srnat jr osittrrin srivelkin:
". . . Se kaikui lanluna lapsosten- ikt stturin- tltnterua ihntisten . . /"
Ja tähän se sisältyykin se, mitzl Jouh.rn Sanoma neille jokaiselle tuoda tahtoo ja tr.ro.

-Joulun

Valo!

Suurin Ilo - kaikelle kansalle!
Meillzi on Vapal-rtajal
Joulun muistot ovat rronelle myös yhzi:
". . . ratrhaisa melia.ia lasten.itnilupLtu . . ."
- "Hiljaa, hiliaa .iotrltntkellot ka.fuhlaa kauttlt auartrtrksien kuiktt
latt.lu rientuinen;

-

.feevLs

rt

tullut r,tnl"

leva.
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Aunuksen laayalla lakeLrclella, Laato-

la sai pr-roli kiloa saippuaa vuodessa. Se

kan itripr-rolella, yleni harnrtja pieni

ei kr.ritenkaan riittainyt lottapuvr-rn val-

puutakrkaupunki kahclen uneliaan joen risteyksessli. Paikellisasukkaat olivat
hcitlolaisiamme, liivilliisiti. Puhuivat
sointuvaa, tunnistcttavaa lntlrrett:ran.
Mr-ru.u.r.r-rt ja starikat (papat) olivat l.rartaita ortoclokseja. Lahoamaisillaln olcvia kaunismr-lotoisia tsasoLlnia (r'r-rkousItuoneita) oli vieli paljon jriljelLi. Muu-

koisten kauh"rksien ja uranscttien pesemiseen. Lisli:i piti honrrata urllualta.
Nyt tuli yhtri trirkerlksi teepaketti Pelagia-mumurulle, olihan se paha asia,
kLrn priritri kiskoi. Ylen kiskoi, kr.rn ei
saanllt teetai.
Kaikista ankarista srilinnöistli ja ukaascista huolir]]atta urLlstenpörssrn kar-rp-

vaatimuksin r.ne nautilnmc nlnsean ateriaurme. - Mikai ja missli on ihmisen
onnellisr.trclen ja tyytyvliisyyclcn nrittai'
Moneu talven je vuosik),urt't'tct-tcn Iunret ovat satanect sen joulur] yllc. NIutta yh:i se kiurlltaa kr.rin joulun trihti. Vrlaisec ja l:irr.rnittlili.

tenkin kaLrpunki r.nuistutti vanhaa kale'valaista kyLiri.

pa lehotti kaikkia osapllolia tyyclyttzivlisti. Koltilla saatava tavala oli kaclonnut maan alle. Ja sieltri sai, kun oli

Pclagia-mr.rmmr.r hclahti kyyncliin.
kr.rn panin tecpaketin pöycLillc. llin
nr.ruhki sitri ennen kuin avasi..f a kcltoi.
ett:i hrin oli ur-rcssu nlihnyt teepakctin
tlisszi p<)ycllillti, urLrtta e'i osannut htlicrr
sen kyljessri olcvaa niureai. Ett:i ruri k)teutui sittenkir.r, kr-rn niin nrontu tsaiju-

.Jor-rlu

Lihestyi pakkasista.

luntitr-ris-

kuista jr s<>clar.r altclistukseste l.ri.rolintattl j:r herkisti mielc'mme. Pelugia-nrummr.r,

pitklisti ktltcleksannclllkyntntcntli

oleva l'ekas yst:irrlini, uskoutui ntir-rullc.
- I):r, armas ysttivtlisein, ntcill onlti
kaiki mitri talviururc. Or-r licbuskaa. on
renasoppee, on Scrgei. al'utas steriliku
viere'llliin. Ylen on n.trLrtakin, r,aan tsaijua pLlLrttLtl. Oi ku pi:itri l<islioc>, ylen
kiskoo.
'l'saiju, tee, oli heimosukulaisteuunc
kansrllisjr-ronra. Sar.r.rovaali hyrisi pirtin
nurkassu lioclikklrasti ja kutsuvesti.
Il<onostaesin ohclla sc <lli aunuliselais

koclin licslii;listc.
- Samovealikin ylcn ysl<ii roska tsai-

jLrllc,

vllitti

Pe-hgi:r. Rr.r<>hoista ju i,aclel-

manlchclistrihrin

nc tccainekset silloin

krx;stuiv:tt.

Minti olin pitklin :riklrlr sriristiilryt tupakka-annoksiur.ri (rnc lotutliin suintnte
nc), vaihtaakscni kLrlessin I<unssa suil-lpr,raln ja r.uur.rhun turpeelIisccr-t. Iiot'til4/+

"vaihtorahaa".

Lottayst:ivzini, jolla oli laaja tuttavapiija puoliso hr.rorlattavassa asentessa,
sai kLrin saikin paketin Sllluatran tcetai.
Oi ettri iloitsin siitri itsekin. .fa nty0s

li

seippr-rapala luvattiin tuonnelupunu,

kr.rnhan saan kenityksi lislizi tupakkaa.
-l'r.rli
joulualtto. Kur-rttiini plntiin juhlar-r ajaksi I<iinni. L:ihclin iloissani tcc-1-ru-

kctin

oli

kar.rssa Pclagia-mummullc. Hlin
Scrgei-stalikkansa k:rnssu ate rioi-

massa. Kestoivet lciplipalaa

1<Lrltissa,

jossa oli ranakastikettlr (puolukan tapaista kiisseliri). Hc pyysivlit minual<in

tuntu

oli jlilinyt

toteLrturtratte!

Selgci oli hakcnut Vitclcjocstu tsuijuvettri ja sar.r.rovuuliir.r pantiin tuli. Oi nri-

ten hyvrilLi litincllti se hylisil

Ikrise n

Ir:i:irinlirr lorttltsslr I)cllrgitr-rntrnlltu l)\'-

srilrtyi tlvan takaa sit:i kuuntclenraan.
- Minr.rr-t kulclu tictrih ettti chta tsrrijLr.
iloitsi Pclagiu jl sipaisi kliclel[irin santovaaria.

Haltaan tccselemoniln jlill<ecn llihclir.umc oltoclol<sikirkkoon joLrlLryOrt vi

atc'r-iallc.

Sc yksinl<crtuinen jouh-ratelia

ci kos-

kuen urinulta unohclr.r. Le-iplili je rlnlkastikcttl. .Ja mitc-n tyytyv:iisinli he atcriansa nrruttivrrt. Tekivlit nöyristi ja liar'trresti ristinn)erkn Kaiken Hyvlin Antujalle'. Nousivat p0ycListri

on tlin-rzin pliivtin rr,rokapöyttitin!
Oi miten elilaisella mielellui jl elilaisin
clzistri

rlvittuina ja yl-

trikyll:iisinri. I(iitollisina.
Oi mitcn pitkli matlia siitri luokup<)y-

gililurn. Y0 oli pilvincn cil<:i turvinnut
pcLitli ponturituksiu. llLrkoilinrnrc, cttli
dntamalinjoilllkin olisi ruLrhlllincn jotrlLry<). Ettli I<uikkialh nttraihnassu toteu
ttrisi crrkeliert lrrtrltrrrt julist us:
Maassa luuhe jl
ihnrisil[i hyvri tlhto!
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.Juna oli nx)ntu tuntix uryöhrissri sntrpucss:rxn Tyrvlilin asemltlle. Scn piti
seapue joskus kr.rucle n nraissa illalll,
ntrttu nyt kcllo vururaan oli jo [ihcllli

-foivcct

kynrnrcr"rtli.

lxilistli Iso-Ketolan

tien kulkevltn synkkrilil<irr s1'nkernrtirissri nretsrissli,

rl-

sli, kr,rn talon vliki olisi i'ie[i hcrcil[i,
olivat vrihliiset. Nleillli ei ollut kuitcr.r-

L

lrrtrkkrr rttolerttrttitslr lirisissri lrr it-

m'li,lili,,\i','lll;iit

F.\pd'il
i!
\g
\t.

rtcrt. josslt ktrljetirrrrrt' cr riitri.
Minullrt ci ollut lllrvistustlr-

olisi pitlinyt
iiili , rrtncksi tunsi rt'ilirt.
kosklt olimnre poikenneet

r

L

"-'w

r,:io*

.,.-:-l

lcsslrlrr.r ke itli olinrrne

prrikkrLkunnasta. Sillun ylitettytinrurc
hlir-r sanoi oil<calla pr.rolellamnrc olcvlrr.r

kilkon, cn kLritcnkrLrrn nrihnyt siitri pirlr(')(l('n t:tki:t p;rljorr rrritririn. ltirtorts.
l:rrrn suur'('t prrtrt py'styirr jrrtrli jrr itrtrri
cl'ottl|naan.

Äiti kcftoi. ettti nyt olenunc Vunulrlltr-r keuppullLssu ju cttli taistai on viclai
ttrot.rtlt kiklnrctlili Iso-Ketolltltn.
IirLrppalrtn kutLrju pitkin oli hclponr-

pi kLrlkcu, sicl[i oli vliluir.r i,aloisur]lpau.
kosku lakennLrksia oli e ncrnnrlin jlt
lu

t

t
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\'ils-

tltllltotto oli lrivlrn jotlrirt ntrrrrtlr. ntitli olinrrnr IottLlnr(jt sllllruran jlr nriili rriinli olin ockrttlrnUt.

Iso-hctolun

'

L1'cliu

cnlintli

oli

slllurutticclonctulilitccrrtrrlosllrnrnrt'
ja nliin ollcr.r oslrsi ockrttlur rncitti. 'tiri-

!otcttululn nrcicllit tclr rtullcilisi hlin
pvysi nrcic[it licitti()n pLrole llc. jossrr
hlinrnlistvkseksetnnre ockrtti I'lttcttLr

r.'oitti

uir,'an pintcri, koski paLrhusi, tLrLrli
riuhtoi jlr rrlihlin pclottikin. urutta urhoolliscsti yritin pysyri riiclin vieressri.
Äiti selitti klil,ellesslirir-r sen r.nitli tiesi

Äiti I'oputti toistrr
je ove n tuli uvulr-

ruraun nuiucn. jonllr lilisitin
olcvurr tulon crnrir.rniin. hLrrrl-

.

I)ttkrrrirtctt kesiihrtrssu I91i cli
pttolit'ttotltr T I'n,tiiillc I ttkttt.fiilkcart

I?aijrt

l7r

t rt t t t

t tskr x kt' t t

s i I k t t t 1 t i t,l

assii.

luokap0ytri. YlLityksct civrit krppLrncet

tlihlin. Syi)tvliunre ureic[it ohjrrttiirr

trr-

krrt r it'r'ltsli.luttltriitt. joss;t sij:rlul \ u( )l('('l

niissri jopa Lrlkovaloirt plirilli. Se ilo lop-

olivlt i llrniinu nrcitli vlrtrlr.
'l'aplhtunrulikls cluI<IionrlrtIilrrnrue.
joka oli rtlkurrrrt ltar-jltlustlr jLrltlrnntrsvii-

pui kuitenkin

l<olllr jlr jlttkrmrrt r.t.tonierr vltihcirlcn jril-

ettli katrlrpltllt loppLri, oleu.rtte talts'l'yr-vlilin puolellu. .fonkun untkun kLrlLrttr.ur

()li

Oli

ttt rt

ju ocl<ltirnnrcl ci tupulrtrrnLrt

kcn'un

tuLrlcn kohinun. Äiti selitti. ettli kohtrr
tullaan sillrrllc, jotu pitkin ptilistlitin kosI<cn toise lle pLrolcllc. I l:in kelxrtti pitrirnlilin lrrkista kiinni. ettri tuuli ei vie sitri.

Strsltt

1-lrtti r"rtrovrtsti trlko-ovecrr

rrrit:irirr.

ll5cntll|l setrrlrul. ti(' ntuulIrli
[ihcs pimeriksi. Ticn vurrcss:r oli kLrite nkirr lurrl'akscltrurr-r talojl, j<>istl kajasti val<ll
tiellekin lu nliinrnre vrihrin nrissii kuljintmc. TuLrli krivi sllorlran
\'ustaan. orrne ksi ci ktrite rrkalrr
satanut, ja vaikka oli jo joLrlukLn
pLrolivlili, nrau oli aivur.r urustu, 'l'linui tLrntui vriluirr <>Lrcloltl. koska olinrrnc llihte nee t tali en kcsl<eltri Keski-

jotlin, jokl

pliIil<lln.
'lirntrri
;lieneltri hclpottrkscltu. I<un tulon clrilistli ikI<unustu nrikyi iul<xr. Olllun
tririlLi r it'l:i Irt'rcilIi. Aiti ltt

raaseen

evakkorct-

kclkiurtne tririlLi'l'yri'ririltri.
ntinri vrrirt cri ntr-ristrrlrr.rt siitai ntitaiain. .flittlicsslintrnc

suulltrrr

kesliivi)l[i
minulle uivun orrtoon ju vic-

I
t
r

ascnrultu
llihtcri, urtrttrr

jlinnitti

tlillli tavulll llihcs

XiF

I

l

rrrrrt-

ilt, i:l'lJli:lli:;ll

pihussu. V:ihrin

f;

kuan, nrihin pliin

Suontestlt.
Eclestli alkoi kr,rr.rlr.ur

t'ikri tristri trk't'rrti:i liorirr pitliri

I LA

sel[inikin oli aiklL 1-llrinlrvlrn lcpun lisriksi jokin klssin tlpli-

i

vrihlin tuli,ulliscnrulrltu.
Äiti huorrasi lnatkuliunrl)puninslr vlisynrykscn ju pcl<ln ju ulkoi loliclLrttll.
ettri nyt olllurn jo [iliellli Slllirr trrkrl

kaan uruLlte veihtoehtoa kuin llihtcli
k:irt'lt'nr:i:in kr,lrti nr:i:ir':irrl)ri:ilri. Äi
clil[i oli llrnncttuvanuan nratliu-

nsinlnliiscllli

tuu-

lau[<trn kahr,'ussll, scrr l(i1'clettylirri tLrntLr

tuloon Ketollrn kylllssri siiltcn menr.tcs-

e

lokl hLr<lklili kovussu

lcssl. l)elotti jo ihln tosissuun, hlrpLrilin
vapaalla l<liclel[ini liiclin Iilittli rulttlilt-

rLikrr lyhyccn jr tie elkoi
lnLlLlttlll yhri pinrerinruuil<si, Äiti sunoi.

oil<calll pLrolella tictli oli nrkcnnLrs, joku nliytti valtavan sLrLrr-elta. Veikka suulir.r osa le[<ennr.rksen ikkun<listlL oli pitllcnrll's1'q'1'[11lille pcite tty, se n
tltlort rtiistri I'trittnkirr klrjrrsti. t'ttri'crfall
trrjrrsin r-riitli ikkunoita olevan hyvin prrljon
ju rnor"rcssa kcrr'oksessu. Kuulin raltcn-

nuksen olcr''rtr-t mielisailaallur.
Ileppu rrlkoi jo 1-xrinrtrL. nrutku ulkoi
tLrutLra krputtonrarr

pitkliltti

jl

tllusin

l<ccn Kcski-SLlonrcn kuLrttlr'l'r'r'r'rilillc.
slluvr.rttllntrt jlille

cn

l

ltcle

n

e

tltl.lin

kcstcttyririn lliltcs pLrolivLrottu. Osulisr'nrll(' tLrlltrt 1 strir lillirtt'rt jlr r it'r'lrlrrrr lrraine rr vustuurrotto oIi vllaittai\'ai lu r lilrlin
hlinrnrentlivliliin kol<rnrtrs. kosklr cnrnre Pitklin utlrtl<unrnrc uil'lrnu <lllect rui
tlirirr r':rstrurvuu kolicncct. Sicllli Iso-l'.ctolrrrr vicllslilrrrrlrrisslr lscttui sinli iltlurrl
nLrl<kLrnlurn liulisi irisvnvttli, nruttu h\'
r

in kiitollistll nlltlirrlilistrr. l:rrrrcn

r.rrr-

kahtanristlrni rntristtrr.r liiclin toclcnncrn:
"-fuitll sc loLrlLr tullu r iclii rncillckin . iJ
I)

sein minLlltlr kysytlilin olcnk<r
sar.naa

sukua kLrin Santuraljoelh

olc'van Kr,rr.rtin takrn asukkrutt.
Orrlurr-r minunkin ninrcr.ri Kur-rtti. .fuut'e-

ni ovat kLritenkin Punkaluitr-rmelh I-iitsolan kyllissli. Isrini isli oli Kullc Matiupoika, Iiskolan talon poika. Sanurssu
kykissri oli Mliki-l.lut'ilun talosse cnlintli ylilinyt leskeksi, Vtppu Turtvetir-rtytlir
ninrcltrilin. Tlinuin nrics oli kLrollut
lieLrhk<xar.rtiin oltueltn urtioliitosse kollne vuottu Vrpun kltr-tssa. Vuit.t 23-vu0tils oli nrics l<r.rollcss:uut. Hcillli cltti
l<r-ritcnkin svntyai isainnlin vallraiscsta

poislncnosta huoliuurttu liohtrc ltoil<aa,
joistu r.ruolin Krtlle'-ninrincrr tuli ntltltilnralrn vain kaksi piiivrili isrinsli I<uolcman jrilkeen. Vuosi oli tr-rolkrin 1ti6U.

oli tuolloin vr-roclcn ikriinen. Kosku talon uimi oli venhatt tavan
Krrllenpoika

mukaen myös <>nristejan sukr-rr-rirtri oli
Kallc Matir-rpojan ja sitri myöclen isrir-ri
liLkki Kallcnpoj:rn nimi Kur-rtti. Er-kkioli
sisanrksista air.r<xt joka tlitli nirtre:i tuli

elossl olcvirt lapsil scitscrttlirt. rliistli
kolurc oli kuLrr<xt. Kalle-plpan sLthtrtLtttrnrincn kuLrr-oihir.r oli cnnltl<l<oltrLrlotonte. Fllnnlu-tyttlir-cllccn hrin unt<ti lLri,an osallistLrr kLrLrlci'icrr jlirjestlirnillc

. 'l'ytti; ltrirjrisi sie l[i

kutonurkLrlsscille

kriytt:irrllirin.

hyvin i,likklt siihen uikuun ci olltrt viit-

.fuhlni Piilosen I<iljassa Sastautalan
hiskxia, osl 3, kc'lrotaan sivulla 136, cttri tliteilija Akscli Gallen-Kallclan vanhempicn k<xitilalla.laatsilll oli vuonnlt
1i190 sLruli pcrinnör-rjako, jossa k:isiteltiir.r suurilt omaisuuksi:t. Taitciliian vcli
\il/lltcr sai suuren sulnlnan laliaa perit-rniili.si jlr :r1;rttt'li sert sittr'rt siioittltrt jolt-

tonial<iclcn tLrll<l<cja lpulta. Iltrrttlt oli
nuvctle-1rskarcissu islinsli Iuottott'1t0.

nckin. Slnrntrtljoclla oli

ntyynnissli

Kuutilll oli

nror.tilt

torl)l)lreitll

irt nliiclcn

t:rksvlilkkiin IiLttsunrirtctt lrrtr.rcttiilt llt'l<hi-p<>jellc telrtrir riksi. I'lLklii siis oli isrini,
hrinl<in oli kr-trlo. IIlin klivi kutst ttttrtsslt

jokliscn

hcnl<ili)l<ohtliscsti
1l;i;ilIi ilnrlrn

tciai, isrinsai

1llr1

lt'r'il

1'luiliurt

lt' liirjoitt'tt tri;r vit's-

ci plpclillc

Iiirjoittrtnristl

Pojista kcskinunliincn kuoli kynrrtrcncr-t
kr.nrkar-rclen ikliiscnri. Vtnhin p<>jistu,

.Juho Kustaa Kustaanp<liliu

otti my<i

hc'murir.r kotitalonsa islit.tt.tyyclcn,

lin poikl

11111;-

pLlolestltan plirisi Virkon ra-

t,urn u,ivyksi ja sitri tictli islinnriksi.
Kltrtiscr-t vuotta chti Vtppu olllr leskenli kur.rr.rcs löytyi uusi nrics; Klllc Mlt-

tinpoikrr. rttirrLrn isrirri is:i.
Ai'ioliitto sohlittiir.r ja llpsi:r rtlkoi tLrl-

la. Vappu synnytti

krril<cnk:rilikirtarr
kahclcksan lestu tristri ltviolirt<>stl. scitscnrrir-r Liitsolassl ju k:rhclcl<sls perhcct't
mLrLltL'ttLle Sannraljocllc. L:tpsista van-

rJfuutxn

suLfru

hin, Lllla, knoli ollessaan ncliai vuottx
vunha. Emr.na uvioitr,ri trtmpet'c'lniscn
Oskari Loutur.t kanssa, Anna puole'staan sai uriehcksecn Semnraljoelta N{atti Sianojan 1a prilisi sitri uty(rclen tal<xrn
cmtinnliksi. Nc'l1lis tytrir oli niureltlilin
Amancla, hlinc'n ticnsli johti Kyhlzikos-

kelle Mor.rkolan talon cmlinnriksi

Sammolo{h

ia

puolisoksi tLrli Kallc Moukola. Tyruiän
Kaltsilan kyllistli Lolr.rman tllostl oli Sa-

klli-nirttinen poik:t st'tu'trvlllt tyttrit'('n
eli Sancl'an nries. Ja tytt:iri:i riittliai vielaikin; kr,nrcles oli niurcltriän Hilcla, trimli

avioitui Kauvlrtsalta olevan llsk<>lan ta-

krn islinnlin Vihtolin

kenssa. Jonkin

ajan kuh.rttuu Vihtori kuoli, ja Hilcla ntc-

ni ur-rsiin nuinrisiin tilanhoitalana

<>lleen

Toivo Metsailain kansslr. Sisalr.rssaljan a inoa poika oli Erkki, hlin avioitr-ri luokkatoverinsa Anna Kar"rnistttaan k;.tnssa.
Anna oli Huittistcn JokisivLrlta kotoisir"r.
Erkki ja Anna olivat minun vanhenrpa-

ni. Nrrolin lrtpsistlr. Suorttrt, synlyi

pcr--

heen jo sitli ennen rrllutcttlla Sunttnalloelle, vr"rosi oli tuolloin 1i191.
Vuppu T:uvetintyttairen cnsimnrliisestli avioliitosta syntynyt vanhin poika Jr.r-

l.ro

tLlli

aiKr.rstaa Kr,rstaanp<>iku
kLrisikzirin ja niin hrin alkoi pitriri kotitaloa. VappLr je Kalle Matinpoika pelltc'i-

neen jor,rtuivltkin etsitrlirin

uuclen

asuinsijan.'l'yrvlilin Samm:rlj<rlla oli
ruryynnissli Kuutti-nimiscn karti.lr-x)n
puolikas. Kauplt tehtiin 1a heistri tuli
r,rr,rclet <>n.ristajat v. 1ti90. MLlLltto San.lnraljoelle oli cclessri. Minun islini Erkki
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tuolkrin Kr.rutin kat'tano ja !flalteL oli

suvainnut vaan vaati,

tlistli kiinnostunut. Hllnen liitinsli oli ostoaikeita vastaan sanoen, c'ttli Sanlnaljoki on hyvin hallanarkaa ser.rtua ja kartanosta pyyclctty hintakin oli liian sr-ruri. !flalter luopr,rikin ostoaikeista ja pe-

pt r lieriri rrtriri

kliytcttiiv:i

cttli pojan

lr

oli

t't tcrtt Ittri tt,

llrkki oli jlinnittyr-ryt jr huolissuun

olik<r

hlinen vienlir.rsli kr-rtsu ymmlirrctty

<ti-

kein.

Scr,rnravana aauruna I<uikki torpparit olivat Kr.rLrtilla paikalla triysilLrl<ui-

jl

Elkin olo

hr.tojcntLtrtutl Ktttt-

lusti .Jlr:rlsin t()ntillc sLil.rr('n ptrtrscprin
verstAAn ja h<)yrysahan. Kur.rtin kaltanon puolikkaan myryjinri olivat tuolloir-r

sina

niaanviljelijri Oskari Kuutti

kille. Tlinili <>sr>ittae cr.rnakkoluul<tttonrLlLltta; ynmrilrettiin, cttti kuut'oLts ci
ole cstc konecn ajautisellc. Mitcrt nltlttaisi olla tlinii pliiv:inri; annettlisiir-rlio

puolisonsa Olga

ja

hr.incn

ALrgr.rsta Juhontytrir

Kassali, kotoisin Urjalasta. Mlytyaitin
Knr.rtin isovanhemmilleni he myöltcrnmin ostivrtl Stolrttistlt Krttlu':t-nirttisert til:rn. Myivritkö hc Kuutin juuri hallanar'kr,urclen vuoksi, sitai cn tieclli. Sukunirui

heillli nlruttui tlimrin kaupan tlyötä
Kataraksi. Oskali ei Katalaa pitlinyt
kuin vuotecn 1910 saakka,

sill<>in hri-

ncn vuir.r.ror-rsa kuoli ja tilanpiclolle ci
ollut jatkajaa. Katalan uucleksi <tutistalrrksi tuli Heikki[in sukr-r. Oskari osti itscllecn FLrlkkilan talon Karkusta.

Kallc Mltinpoyella ja VapLrlla oli

siis

<>li

tille hankittiin aikarraan uuclenuikainen
niittokonc' ja sen :rjanrincr.r uskottiin

Er'-

vaikkapa minulle tlahclollisuus kaiyrtaiai
LlLltta konettu koska cn kur.rlc'l
Vtrirnnu 191f oli Kuutilla sttLtri perinr-r<)njako, Kalle Mltinpoika oli Iir.rollLrt
vtihlin cnncn kapinaa ju tillr ;lcttiin.
Kuntin pliritilan sui tytlir Santllu yltclcssli miehensri Sakali Lorttntan lianssrt.
Vrnhin tytair Elrnx yltclcssli ltuolisottslt
Oskali Lor-rtun kunssa sai KLrlnrulu-rtinriscn tolpan. l)ervot'ttttuart-rtintisett tilan saivut Anna ju Mltti Sirutojlt,
\:( tsl(t ttt(tl(

tt

t

l(,t

tIt

t

I )()t)
(

Sianojan priritilan lis:iksi. KLrLrtin pririti-

hn itlipuolella olevat tleat sai pelheen
ainol poika Firkki yhclessli vait.uousa
Annan kanssa. Tila oli niuteltlilin Kuuscla ja se oli aluksi vailla minkrilinlaisia
rakcnnuksil. lirkki jlr Anrta rtke-nsivatkin sitten sinne sck:i usuint'akcnnttksen

ettli utrut tal'vittlvltt rltaatilalt t'akcnnukset. l)erheen nuorit.t tytrir Suotrta oli
n'ryOs kur-rr'o. Hrin lrii nuinratt<ttttaksi.
Perinnönjeossa hlin <ttti <tsastaltr-r pclkklili r';tltrrt jrr ty(iskt'nlcli ('11i111111rin ostlll
elli mlist:izin F)'l< ki-r'cl jensli l tr<tna ta lottstÖissri kriyclen vrilillli myös nrtticlct't stt-

kulaistcr-r luonlt vastaavunlltisissl ty(itehtlivissti. My<)henrntin lt:in katker<titui
eter-rkin siitai ,ettli ei ollUt yntnt:iftrinyt
rxtla hlinkin perint<)osltansa tttaa-ltllteena jonka un() parcmmin olisi sriily-

,,gw*:Y

nyt likojen saatosslt.
Isrini Ilrkki Ktrutti [ihti opinticllc Tulun kuurojcr-t koulr.tr.tt.r. Et-tsittlnliittcn

nixtka tlrplhtui Uljalan asct.ttltlta

vtt<>t-t-

nu 1897. nrir.rne isri Itlir.tct slurttoi hevos-

kyyclil[i Suururallocltrr. Nlatkl sinne' oli
tuohon lil<ultn ncliscnkyrttntentli kil<trnctrili jrt sicltli vlstrt vltt'sittaitretr iLtnamatka alk<>i! Aina jonkin rratkaa kllljcttua <lli rroustrrvr avlllmaar-r vellijli, joitu

oli siihen aiklan kynuicnili irt taas

kymnre-nili karjan hicluntltnisestlt joh-

tucr.r.

Il'kirr tehtlivli oli vcr-liiicrt avruttrti-

loufunvafot
Mies i,unha l.nuussu puolisonsa,

klivcli Tyli'lilin kirkolta lloistuallutn.
Myris lurttoillltssa jotkr.tt ltut<tt.
llli i i 11lojlrln k;tt Lr iltirt lrr'i j:rstrr in.

nen ja sr,rll<enrincn. Matkun lcko oli hi-

li1

clusta. Yritri oltiin crrncr.r junun llihtÖli
LL'lllar-r lscr.nlln seuclr.rlllt Kltr'<>liirrlr-tli-

Yllli niiclen kLritenkin liLttttttra vltlo,

clir-r

luona. Sicltri Erkki jatkoi yksin

1Lr-

nallu. N'litri ntaht<ii liikkLn tLr<tlloin pienen pojlu-r ujatuksissa; llihtcli k<ttrltrLtr-t
kauas i,icruallc pailtklkunnltllt' kLrLrronu. r.noncn mr.rtkan kar.rttu. Islili ia tiitili
ei r-uil-rnyt lukuvr.roclen aikana tttorteelt
kr.trkautccn. Samuan kouluun llihclin
sitter-r aikanaan itsekin, t<>sin liiliennc

oli jo lrit'rttun kellittync('rttl)rili.
Kapinar-r ajet olivat Senlnaliocllcliin
rnulheerr ja tuhoamisen aik<tja. Punaliaartilaiset pllctessean polttivat nltt.

Samuraljoen pr,rr,rkilkon, trtoletrttttat
Kr.rLrtir.r

asuinlltkeunukset sekti navctat.

My<)s Tyrvlirir-r Osur.rskaltltan rryyrulilli

paloi. Morret pikku talot sriristyivlit kLritenkin tihLrt<)iltri. Isrini ja riitini pakenivrt kahcleksi viikoksi Ojansuun trtloot.t.
Fitlirinli p:iivlinli isrini klivi katsttt'ttessa
Pistolinilicltri Sanrn'raljoke:t; plikka oli
yl-rtenli tLrlir.r.relenri. Suc>nlt-tricl in ortristama lakennus, jossa myÖhcnlnin toimi Tyrvririn Srilistöpankin toit.uistcthttone, slilistyi tihutyöltli ja eltl<ri jr.ruri <tntistajltnsa kuulouclen :tnsiosta. Islini ja lii-

tini saivlrt

sittemr"nir.r asux talossa kaiyclesstitin Kuusclassa rakcnnr-rstöissri. Ta-

lossa asui ehkli my0hcnimiu rttyös Sa-

kari Lor.t.ura perhcincen, koska Kulrtin
plilirakennus oli palanLrt. Istini on kerlonrrt urinrrllt' j:irkyttriviri jtrtttrjrt pLrrtrtistr
ten hirrrut0istli.

Scrs!ctntcrlcttt

lotrl

tt

I
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sriteili rauhaisulr

krr j<xuu"r.

Ne ovut kltupurtgit.r iottlLtvltlot,
prrLi prilittcli kulkeissaun.

Nuo joulur.r symllolit kelltx. triltclet,
v;rloivet silnriinsli hohclettaln.

MLlttl taaspa ylcmplili kLtnitua

l<lti<t.

llrskerrtLri 1r>nritse mainosten.

nalinl jalkainsl rtlla,
ktrtrrtsirpJ-ri trtir':t:tltu r ilktrtt;rilt.
Jriritikön

Kiilrrlrtir ut lre Ttrrtrrttiel[i.
josta hlucloille lloisn.ralrtan.
Ltro siclLi olcvrtin lt'llosiilrirt.
nrissli r ltkrrttt'n'rtri vlilkkyi rtr:rlr.

T:ililli

kLr rrmuilla lia Lttr.r r.r nltrtllrt.
tuhannet kynnillit tuikkivat.
Ne kilpaa kuvasi vllollansa,
ekrnliekl<ili il.rmistetr slllnlrluvalt.
Nlutta yltli tuolta tLro kr,tnrult valo.
vangitsi r.nielet se loistolllurn.

Korkeuksista tr,rli tuo hohclc.

laajln taivaarlnrc ihttteiscrt.
Joka klitkcc tlihclen tLron lletlcltenrin.
kantaa Vliinlintöisenkir.r i,iik:tttccrt,
Silt:i taivaankappalten tanhr.tviltrt,
Srltr.l|nuksen. Ktrtrn j:t .ltrpitc|irr.
Lasker.rtui valo sekli .f<tr.rlun llaLrllt,

lomitse lientlivliin pilvicn.

Aitonl kulkilain miclihinl
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)Wo 1errary- nxxn1un safussa
- ruhssayhannus
VLrosi 19-i-i. Oli Iicslil<Lrun rrlkupriii':it
nrcnosslt. llinrnrintli kaunistukin. nruttl

ci

laultalt. Olihun

olisi sclr''itt1'. Ihnrcttelcrl josliLrs rrlirlli ihrurecr.r

likana sitli clrti pclhccnl<in 1.rc-

1n1l1lurlne socllrssu
\'trstaan. 'l'illrrrr-rc ltl-

nlstlunlrrrn. I<uitcnkin kuil<lii nrl hclotto-

lisriri jrr lisriri. Pon.rr.r.rikoncct k)rh'ir''ait tuh<xurn, Iirunalrttcja

I'ulaan Siinrnrnlien tupulrttrrniin. XIinullc annettiin louruu. lln sitri Iii lltilililin

tLrli. nijlihtcli i'rihlin jol<u pLrolcllrr. nrrrrrtuistclul<or.tcct olivltt ihun puittcn llti'<r

pyytainyt. rnutta I<yllli sc tarpccnl<irr oli.

sLrultlt jrt

lllrhtlrvll

l<oi kiristy'ri

linl

rttlrltrt tr.rntr.ri lrliin

r.rrrrristLr i.

jcn I<oll<cuclclll. Vihollinen unrl'lri ho-

picnili lciliili.
pLrukcnglit uiku hLron<lssu Iirn'urossu.

nckivlilircillli. senrnlrlccssa nlil<y'i luoti-

(

suihkr.rn jrilliili ristiirr lastiilt pitl<in tnctsliri Oli aikrr urt,l[ikk:iri. ihrnccsti I-Lroju
nreitri i'lljcli. Olisi lLrLrllut, cttci ylisi-

k)ytyi vcttai, slri uinlhin 1-lcso'ttli.
Niin sittcrr mor.ricr.r nrLrtl<icr.r l<truttu kolrti lltuhrtlliscnrl.luu n.uurilnlur.
Olin ollLrt Iiihkrissu rrlili. Lrrtrri Ojrrlrur
kansslt jo vLroclcn ujun, josslin iuihccs-

krilin sclviri hcngissri. lslinnrrrellc r,'icl:i

jlii rlrkcntlrjirr. uuclcn cllinlin uloittajiu.
l:i siirrri Ii1s1tt1 sir'ltrsi irislrrlstli. ci
uncttolnicn i)ittcsi tLrntcju. cllintlin tliytyi jltl<ua l<ail<cstrr hLrolinrrtttu. I{ukl
rnur.rlilarr lakcnsi tlinrlin soclln nrrrlclcnren nralurmc. k<xlit kuil<illc. kuin nlirnii vlisl'ncct, hc'ngissli s(xlllstu selvin-

ncct nrichcnrnrc. Ei sua r.rnohtau li<iskrtun kotilintaunu. ilnran Itcicllirt llrs-

lilstu
.ill

ty<);lltnosta:ur

ci

varnuurnkuan

krttupLrl<Lrnil<in oIi tril'nnli

)lr litritr'rrkrrr kt's:i jrr l:irttruirt. jostrrirt tri-

nl

su u jltcltiin nrcnnli vihillc.

Iitrinlilrs
nrr.rulloir.r I<Lrin juhlrrrnul<scr.rlr. I)lrstoli
Nlunliir.tcr.t lupasi vihhiri vrtiklirtl-r:t tuo-

ItisolntLrkscllu (l<ultrtltln oli tisliin ulll
niinkuin nronct nrLrLrtl<in tuvunrt soclun
eil<ur.ur ).

Emnrc kuitenkuun cclcs tictlincct toisistanrnrc, onl<o krrrrl-lil<aan hensissaikriiin. Niin lail)ti tlimai tosi r,ris)'n),1 krttl
Sctslrt nttr lcr t t
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lontulle, ihnrir.ren 'u,oi nukkua istLurllcen, myöskin seisarrlleerr. .foskus klivellessli. ei ntuistanr.rt, koska <tli j<tnkun

nratkan kulkcnLrt ennenkuir.r joku panraus tai niytihclys sui ajltuksct ajur.r tasxllc. Sattrunllta tLrli jLrnulrn yhtli vlisynyt ja reprrlcincn l<>tta kLrin nrintikin. En
mLrista ninre:i cclcs. Hliniccnlinnan lieclLrlta urcicllit pyyclettiin sisrille ylitccn
liikkecseen. Srrintntc lLr<>lie:Lliin. NIeilLi
ei ollLrt clintarvikekorttcja niinkuin si-

viili-ihnrisillli eik:i laltaakuan. Saiurntc
sukat ja jcxain vaatettakin. Nlinti kultaisct ihnrisct untoi\,'at. Kiitos heillc, jolia
ci vaLnrtran hcitti tavoittultLlt. Tailtlli t()inen lottu ltihti kotiinsl. taisi huincllli ollrr koti. Kaikilla

1i

)

lr

,ii

1."
,l

6i
,Jl

I

.l

.i

1i

I

t

\

i

ci ollut kotirr.

.d1

N{inli tLrlin 1'yrvuirin aseutalle. Etsir.r
LiLrno tJlvio -niuristli k<xiu, joku LlpsecLi llihetti mukanani kiljeen. l'aisi olll

_{
s...-

S, r.s-,
J

rahaa. en tieclli, sain k:rhvia siel[i ja j<>

tlin

hyvriti. Kelt'oin ntikli tilanne oli
Kanneksclll. Kaikki oli niinkuin yhtri
unte. Kiitin ja Lihclin kohti Iloisntalaa.

,"-t

Nlenin ensir.r pcsenuitin kasv<lr.ri Vrnrmask<iskcn rantelrn. Silkrin soivat kir'-

kon kellot, oli jLrhannus, jonka

asian

t'asta siin:i tljusin. Nlenin l<ilkk<t<tn.

Fln

rtrilllilin jltkslutLtt lr()Lr5trl st'isorrrlurr)
niir-rliuin kirkosse kur-rltru. olin kuitenkin takaper-rkissti. ettcn kai Itriiliunl t

l'"Å

ketlilin. Tylvlilin kaLrnis suuri uralttur.'u
kirkko antoi luottuntusta r ielli tLrlcvallc-

el:imlillc. Kirkon cclessli sankulivainlrjic'n ristilivit puhuivrrt siitli tLrskastu, l<tta

siviilinraailura joutui kestliurririn. Alit:Ljunnussa kuului I'ain Siilunrnlien soclan
kauhLrt. K:il'elin sitter-r tliunc Il<tisnta-

laln sull.raseni kotiir-r. Sein sy(rclli. nr-rkkruL, pcstli vaatteeni jl enncnkaikkea
sain kr-rulla sulhase ni olel,ur.r ainakin
sillclin vielti kunnossa. Mcnin sittcn kotiin .falaslrirvellc. K<xihen aina li)ytyi
sieltri, nrissri :iiti, isli ja vcljen pclhe <tlivat.
Jouclr-rin takaisin sotaan Vuosahuellc
aivan vieraaseen osastoon. Sicltli sullur-

seni kellur.r ekrkuun lopullu löysi ntinLlt. Luulin htinen kaltr-rneen. cihtin nri-

tictolx kulkcnLrt. L()ytyipai kuitenkin. Slin vihl<il<iulrn, kr.rn kuulutuksct

t2iain

olisi vanhentLluec-t. SLrllurnert vaan ei
nteinunnut salcla. Oli tLrllLrt l<tntakielt<t.
Oli kLritenkin tlrttu clivisioonenkouren,
taja, niin sai jopa yhclen priivrin olla pe-

ril[i.
.foLrc[Lrin

vie[i tal<aisin, oli aselepo jo

silloin ja kotir,rttanrisct ntcr.rossa. I)lilisin

kotiin vasta kun lottajlirjestÖ oli jo lakkuutcttLr.

TrililLi michcni leltsuuskoclissa suin
nrinlikin koclin. lapsenll'nc ()\,at suunect
kasvaa air.urkin t'auhulliscssrr k<tclissa.
Nliklilin vuikeus ci olc nicnnvt sert r-ajrrn
yli kuin sota oli. Ainoastuart ntieheni

lopullisclle ntetliullc llilrt<) ylitti scn nrjun.
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'loufura

faysuifnn /nurste(en
.|oLrlun aikaan ntrapuliin kutsuttiin
sicl[i joLrlLurljilla lcikittiin.

Olkilyhtect riihen pulsillu kuivattiin
j:r prrlrtrrrrlle Irrltilrllt' lcvitettiin
tuoksLur piLtti oli tLrlvillLln
joLrlukLrusikir.l olltessu nurkltssa:rn.

Kcltainen kisse oli mtrkrrr-ur silloirr
NIil<cln silntrit kiilLril,at Lrsein ill<tin
kru urttt'lIitrkin ltrpsillt' tlu jo11li11
i:t kotikrtljlt:r ttropistrr jtroliirr
st' r,li It:tuskltlr jlr strtrrt'rrrrroisllr
- nril:i:in iriliellli t'i ()lr' n()istrr.
Fli olc NIikkorL, ci pilttirikririn
ei clossa k:rr,ereista yksiklitin.
'l'liutli nrLristoistu kLrLrluu parhrrintpiin
joulun ajau llrkklLisiin tapahtunriirr.
- Ei j:iljel[i riihtri - ei kiulstu
eikli [<uLrlLr ikristlr luulul...

llLiinrct jotrlLry0nri lLrokittiin

litrkolk' Irryi;s lr1'r riri t:u jo11ij11.
Iiukko laukri korniulll lirine l[iiin
s:ri litrikki k:rrr:rt lrt.ti lrt.r:i;irnli:iu
-.foulLrrur nrittlrsin kLrkon lrskclern

-

se urLristo r.ie

tlklisin

lul.lsLrLrtee n.

oli Iiltrnis, tLroksuikut
jo slutpui vunhlr joLrlupLtkl<ikin.
(Jli st' rrrrlttrtrrr:t Itrrrr llrlrllrn s;ri
pukki kiiLchti naapLrliu kolrti krril

.JoLrlr.rktrLrsi

Iiuusen lat','atrilrti ju

oli

joLrlLrnrieli

Ko11111,"

jl

ky,1i11;1;i,

1'sttivrit.

Iiulsr.rttiin jotrlrr:r r it.ltrinr:i;irr

Sc <lli pcrirrne kotiscLrclrrn tlilin

silkrin palvcltiin l,stliviri ikriten.
Sc oli tlrht<t tiiticn jlr isicn.

-

Ajun rutas

p1'0rii

I)uljon kutoulr...

-.foulrrvillen voi viclri uloittulr.,.
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"Sano sano"
Haaran Malakias eli Kiia perheineen
asuskeli torpassaan Kiikoisten uraassa

viilne vuosisaclan lopr.rlla. Lapsia hzinellai ei olhrt kuin kasvattitytzir Hihra Severiina, joka rniehensri Iisakki Ojasen
kanssa harfoitti mm. lneijeriliikettui tlirurr.in vr.rosisaclan alnssa Tyrvlirin Myllyl.naassa. Tuiällli myös Kiia asuskcli vanhoilla pziivilllirin. Hrinen sanantapaansa
r.natkitaan viel:ikin tokaisulla: Sano, sano Ojasen pappa.

Kiia oli teulastaja-liiker.nies ja talvisir-r

hlinet ruihtiin r.rsein lihakr.rorurineen
matkalla Turkuun. Kes:lllzi hlinelli oli
rrr.rkana kuivatttrja kntunjunstoja. Ker'ran taas hlin oli jr.rl.rennuksen aikaan
menossa Turkr-rr-rn. Aurinko paistoi
kr"rulnasti pilvetttmliltli taivaalta ja hevonen kzivellzi jonkkaili jo priivzilLi laiskasti. Kiia piizitti levzihtriri hetkisen.
Tien valrella oli suuri heinzimaa ja viel'ess:i muutanlan pllun varjossa kifkas-

vetinen oja, josta hevonen saisi vettii.
Hzin pliästi hevosen lattaitten eclestli,
että se stri syöclli vaplrlrninrin.

näkyi vauraan n:iköinen
talo, josta pian liihti lnies matkalaisia
Eclessäpziin

kohti. Kiia istLli l'attaan aisalla ev:iittitin
syöclen eikri ollrrt ltrortta:tvinlun rtticstii ennen, kuin tiin-rii kaLjaisi kiukkuiscsti: "Kcnenklis lrrvlrlllr sinri riijli syötrit
hevostas r.nun maallani?" Kiia oli jo varaLrtllnLlt tzimäntapaiseen kysynykseen
ja alkoi puhua: "Vai teij:in maata täri on-

kin sano, kun tiisii juur liskön sano tuli
nua vastaan sano yks miäs ja kehu sano tän aukeen olevan kaikki hiinen
naitansa sano. Kun sitte sano kysyn,
ettzi saanko täszi syättää v:il'rzi hevostani

sano, nin se äijä sano: Syätä sinä siinai
vaan, kyllä rneillä heinänaata o." Isäntärniehen kiukku 1o vähzin lauhtui, her
ken prilistä hrin isttri Kiiln viereen ja siin2i puhuttiin kauan kaiken maaih.nan
asioita. Ja hyvinii ystiivinä he tapasivat
toisensa vielä rronta kertaa.
Joskus taas Turusta palatessaan Haaran Kiia poikkesi yl"rteen taloon. Isrintri
valitteli vesipulaa, vaikka kaivoja on
useita. Kiia keltoi katsoneensa kaivon
paikan moneen taloon ja ettii kaikkiin

- Kinn @efta

pärillä noneen kertaan ja sanoi: "Tosa
olis sano hyvri kaivon paikka seno ton
laron alla. Eikli tuihzin sano mr,ralle kaivoo saakkan sano, johon vettri tr-rlis."
Muutauran viikon kuluttr.ra Kiia meni
taas sen talon ohi Turkuun p:iin. I*in
niiki jo kaukaa, ettri lato oli poissa 1a
sen kohclalle oli kaivettu kaivo. Sit:i
hrin hieman ilimettcli, silli vain kurillaan hlin oli sanonut vettli tr.rlcvan vain
laclon paikalle. Kiia ajoi talon ohi aika
hynyri prizistrlkseen pian pciis nrikyvistzi. Hrin pelkrisi joutuvansa syytetyksi
petoksesta, jos kaivoon ei olekaan tLrlIut vettii. Turnn torilla tr-rli vlikijclr.rkosta
ylllittzien h;inen luokseen "kuivan talon" isiintii, tervehti ikrisesti ja kiineli
kovasti hyvrin kaivon paikan katsojaa.
Iszintri tarjosi vielzi hyv:it haljakaisryypyt kapakassa ennen yhteiselle kotirratkalle liihtöä. Kiia taisi olla jo pienessii hiprzrkassa, kun jLrtteli vielä siin:i
rratkalla: "Kyllä minii sitri sano teille sanon sano: siinä laron alla sano teillä on
sano hyvä kaivorr paikka sano."
Jonkun kerran taas Kiia oli Turkuun
mennessiiän yötä eräässä talossa. Aar.nulla, kun hiin ja isäntii olivat piltisszi
kahclen, tänä kertoi, että heiltii on vzll'astettu rahaa huonattava sunma. Sa-

malla isäntä antoi rahaa Kiialle,

että

lrtin toisi Tr.r[usttr talclon tieltyä tuvtrrile.
Lähtiessiiåin Kiia sanoi: "Ny sano talosta
liil-rtee toinen raharosvo sano, rrolerrrurat kyllii joutur.r sano tuomaan rahansa
takasin sano."
Iltapäivällä Kiia palasi Turusta ja ajoi
hevosensa talon karyapihaan. Hän kurkisti ohinennen navettaan ja huomasi

lehnän jr.l-u'i poikivan. Sitten hän lähti
kiileesti, vaikka rauhallisin askelin talon pakariin. Siellä oli kaikki talon väet,
n-ryös piiat ja lenki. Kiia kertoi teleiset
Turursta ja istui pöycliin viereen penkille. Hän otti rahalompakon plakkaristaan ia antoi isännälle lopr.rt rahat, nitii
oli jäänyt taloon ostamistaan tavaroista.

Hetken paiaistri karjapiika kihti nai,ettaan, mlltta tuli pian takaisin ja kc'moi,
cttri lehmli on p<>ikinut ruskcen l'usikan, folla on valkoincn lliikkri plilissli.
Myöhcmmin chtoolll, kLrn I<likki olivat taas koolla paklrissa, Kiia (xti puhceksi rahavarkuuclen. Hrin lsetti tyhjzin paclan alussr-rin kr.rr.rrnullc he'llallc jrr
sanoi: "Kun toi patr tosa kuurlcncc slrno, nin kaikkien tliytyy tLrikatrr srrno
sormcnsa sen p<>l.rj:tan. .fos jonl<un sormi sano tarttltl pohjaan kii suno, nin se
on ne rahat viriny slr-ro."
.fokaincn vuorollaan tLrikl<lsi sittcn
sorrncllaan paclan pohjaan. Rcnkinrics
loikoili sringyssririn pirtin puolcllu, jonne ovi oli auki, eikri vailittainyt osullisturr
kokct'scr'n. Kii:t rnt'rti pilttiilt i:r r t'ti
oven pcnisslirin kiinni. llcnlti kLrisklsi
Kiialle: "Minli ne rahat <itin, ser"rtlihclcu
er.r tr,rllut sorurecni polttaln." Kiian chclottar.r.ur n muka iscsti renki I Lrpasi i,icclli

lahat yölli pakarin pöyctrillc. llcnki krivi myös tuikkaamassa somrensa puclar.r
pohjaan.

Kiia tarkastcli pataa pitklilin ju sun<ii
sitten: "Ei tlis:i talosa sano ntiytli varkai-

ta olevan sano. Tlistli pohjasta kLrmminkin nlikyy sano, aamr.rlla ne mhat
szrno on tosa pöyr:illli sano." .)l siinli
pakarin pöyclzillii rahat aarnrlla toclellakin olivat, kun entäntli tuli kahvin keittoon.
Vanhoilla pziivilllirin Haaran Kiia eli
Ojasen pappa asr,ri Oyasella, vlivynsri Ii-

sakin luona. Ojasilla

r,rseita lapsia,

jossakin, missii l-reicl2in tiecleniin viipyvän senraavaan päivriiin. Kiia-pappa oli

kotona omassa huoncessaan. ?rlon
nuoret pitivät elrtoolltr pirrissti tllnssit.
joihin tuli nyös kylän nuoria. Ilhtoota
oli jo pitkzitle tanssittll, kun Kiia-pappa
kyl[istyi iun]putuksecn, uieni pirtin

ovclle jrr sltnoi: 'Olis poijuut srtno jo rrika lopettaa sano se tanssaar.ninen." Sitri

puhetta

on vettai tulhrt. "Nin tota sano, kai se
kaivon paikka sano tähänkin taloon
löytyy." Kiia haki pajunoksan, kulki se
krisissään pihanrrrrrllu ristiin rlstiin. siir'tyi sitten vähiin alerulaksi pieneen
notkellraan, johon oli lakennettu sa-

Sauralla l-rän pr.rclotti kuin vahingossa
pienen papelilapr"rn lanialle. Kiia oni
zikkiii lapun ylös, katseli sit:i pitkziän 1a
sanoi: "Tää onki sano ernolrane paperi. Tästii näkyy sano, talosta ov val'raastettr.r rahhaa sano ja lehmzi om poikinr"r
sano ruskee vasika ja sillii näyttiiä olevan sano valkone läikkä ottasa sano."
Emiintii huor.nautti siihen, ettei heillei
ole lehmä poikinut, ulrtta rahaa on

mana kesiinä uusi lato, kielteli sen ym-

kyllti varastettu.

ta.

50

oli

yotka vielzi aikr,risinakin asuivat kotonl.
Kerran talon haltijat olivat vieraisilla

ei kukaan

<>llr.rt kur,rlcvinlar.r.

Pappa r.neni hetken pliristli r.rr.rclcstaln
pirtin ovelle ja sanoi entistli kovemmin:
"Lopettakaas ny poijaat sano sano se
tanssrrlrrninen. kosklr ei siitli nriytri srrno
sen vahniirnpaa tr.rlevan." Paikkakunnalla tuli sitterrlnin tavaksi sanoa, kurr

tehtiin yotakin hitaasti tlllosta tuovllu
työtli: Ei tästä tule vahlista sen parcnrnin kr.rn Ojasen poikierr tanssaamisesD
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Karoliitn.la
Vilho Hobko 1898.
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Knroftrna
1{oh6o,

taitava
yustonte6yA
Tyn

lirilliisistli

iUUstoltVaIntistajista

kt'r'lyisi \unnrrrrn tlu'irtoiirt iso lriltptr
jos vain niitri olisi aikanrr:rr.r krxrttu yltteen. Se jr,rr,rsto, ja jLrust<>ntcko kr.rn oli-

Äicliltzi saaclut opit ja kapiokr.rrtrntar-t
jatkona muutama ktttltnvohla rttatkasii,at hliicler-r ylilkeen Llutecn k<xiin, jokl
sijuitsi rrahtavun k<>sken t'anr-ralla. Pian

vat niin arkinen asia, cttei sille aina
sllr.lrta pxinoa lnnettu, l-nuttrt annlts olla, kLrn utnrtit vieraallc prikkakunnll-

perhc kasvoi, llpsirr syntyi lyhyclli likaa scitsemiin, joistu i,iisi ktroli alle
kahcleksan vuoclen ilin. lllskas sulu oli

le, jopa kuipasit tritli ihanaa l<otiscr-rclun
hcrkkrut. Kutr-tnjr,rr.rstojlt valtt.tistcttiin
ennen joka telossa, piencrtlnissli iuustonmyynti oli telvetr-tllLrt lisliansio.
.Juustosrilpitrcn lis:iksi t.t.tuutatt"utt herkLrttclivat juoclerr kutr,rnmaitcxt tai -pii-

pr,u>lison menetys avioliiton t<tisclla
kymurenellli. E[imlin arki nriytti kovaa
osaa, usein syys- txi kevrittLrlvat peittivlit vesimltssoillaan pellot tr.rhotcn i<r
hyvrir.r klsvun, se <lli lLtonnon at'uroilllr
c-Limistli ju ankalaa tyi)tri. Settui vielli
sekin halmi, cttli pallilat lehmlit ytiivtit
jr.rnan alle, nyt oli lin<xt latkaisu luittua
t:rkr vuokllllc je [ihcri p<>iliicn kanssa
I-lukr.rlan nrttnruttlltrtt-t. Kltllc, jo kotr-

niliri tclvcyclellisistri syistli,

kelr'<ltaar.r

lypsy[impimrin kutr.rnmaiclon pelastrtncen potilltita ankurtt'r Espanjantatrclirt
koLrlistl.

Hyvlinli jr.trstonvahr.tistajar-ra tr.rli tunr-retLrksi Kaxrliina Flohk<>. Hrin oli syntynyt Kltlkussa Palviltlltn Harstrlll
Jl.priivrinri lokakLruta 1ti61. Hyvrin ktrtuniLluston tcl<o kur.rlui Itaisten pet'ttstaitoihin, Kar'oliina oppi jr.rustonrtulmistLrksen riicliltlilin, joka oli sluurr.rt kiitostl jr.rustoistaan Ojunsuun t,it'katal<tssa
ja Kurkun Tuor.ttistossa.
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lLrikrilin c'lttir-tyt,

lloitti

kansakctr.rltrn

Stolnrissu. Piun uusi suru latkaisi k<t-

tiinpaluun, lapsista nut>rin, Hannes
hrrkl<rri leikkitovcrinsrt kanssu liki
mLrmmLrllu-r rantaa. Silloirt ei sluttttlt

tui pankkilain<tirt, sttkttlaisiltu koottiin sicmenvilja 1a prilistiin
jotcnkin cLimän alkr-run.
Keslillli 1905, scminaarir-rlcht<tri Han-

avustLrksia

nes Äijri[i, Kaloliinuu

vcli. oli opitrto-

matklllaln Noljltssrt ihastLtnLtt t-t tskcltrt t.t
juustoor.r, toi sitli pltlart ntLtkut'uuttt ilt
kchoitti:" valnristul-xrs tLrotlt hcrltl<uu".
Siitti alk<ti Mcss-jr.rr.rstojcn valrnistus.
.fr.rr.rstotr,rlot olivat tar'1-rcctt, rttuttlt llrl

rretta oli kehno jrt ltikrtrtsl llrlvelltrt,
vasta poikien vafttttttut trskltllcttiirt ryh

tyri lakenr.rr.rspuLrhiir.t ja ka{un lisri:intisecn. Kivinavcttu r''uhristtri ke r rilillli
1911. ya sc nicli klikki liikcncvrit vrtntt

vie[i pitklin :tikua. ;litlicrr

lultltptrssilt

jutkLrvasti I<Lu'ullu..

Hyvrit

jLrr.rst<lt

I<clprtsiiut liicrtelci illc

ostrrjilk', jrrs rtiitri r';tirt liitti. rtttttt:r
ruse'immiten nc plilityi\,ait vul<itLrisillt'
tinki[iisille, I<irl<onkyLirt

vit-l<rtrnicstclt

p0ytiin.
Kiljccr.riruihtou jLrLrstoasioistl ort l0r'tynyt p0yt:illatikoistrt irt vrrnltrstl ltrlt-

clista. V<riniricrrti-OsLrLrsliikc \,lli<lt
Ilclsirrgin kor.rltolin 16. l. l9l7 priirriri
nrri kiljc:
"K.

Hnlintli

Kltr'ol

iirrl I Ioltko.'l'1'rvlili.

Koska rriir.r kutsutut vrrohijtrtrstot ntciltli

tlillli hetkellli ovut uivltrt loltttsslt.

rtiirt

5t

olisinrlle Iiiit()llisirr, jos n1't ensi tilusrlr
votsittc rrrcillc niitli toinrittuu. Oclotlrnr-

@

/2u.**r-*-.*'

nre 1lr\'. pil<uisilt llihctr Iisilinnc jlr rrrcr

liitsenrnrc Itrrnnioittrren Slntcli
r.t.ruu." .Jr.rr.rstojrr

u

Srtkr-

rlo ft. lf

sunne li)1'11'r'. .lOs jtrtrstOt o!rt silntlur]:t:tlttisirr litrin ;tili:tist'rttrttitt. tttirt roittt
nic rriistli nt lit'lirin nlrl<sltu Sntk 8.- l0:- r lililLi liikrltrr. i\lvi)s Nlrss-juustrxt

kihctcttiin. siitri nrrrkscttiin -Z0.fl.l9l9
Iiirjccn r.nul<lrlrr.r : l)cl J2 lig hcll<lirrlLrLrsIorr :r' l{ }. li.q. Srnk St to.-.
I r r r ririllli oIi ttlrtrttttir':s('r.llll l( )irll('('rl'liol<otulousl'ilPltiltUr". josslr
l)iurnLlt

cnirintri

sli I

pulliinnon.

rltlilrisi

sij<lituliscn.
rnr.ristor.rlr l<Lrnrriukrljl vuocleltu

ftrtrstontcliotuito

Nt'lit'pliirlinli vuuclitltun tllrlirtt tuotcsclostul<sct. nruttil jo vLronnu 1922 licnristi lil. toht. N..T.-lirivonen llrlrti lrnlrl1'\,sitoclisttrliscn hcnr cli Nless- juustostlt
clitcllcn siinli lrincoslrt:
" \rettri 2+.16 t)i,. t\llritosolielilr 39.07
(llr,
l{usvuu 2.1,95 ()i, \'lrll<Lrtisltincttlr (),0 +

hivcnnliisuincitrr (licittosLrolu nrl.) +.25
()ir. I Itrl.rl.rlunLlusllstc 12.0 (ll, \{litohlpolisi llsli. l.Ofi ')1,.
\rcsi nrlilillilin sisli ltYt nrvi)s nlrit<lhuppo. Se picni vlinrlililli. nrillli r iiclcii cn-

sik:i rtt:rirtiltut :rint'os:ur lttost'rtllit'r)

sunrnrrl vlittaiai l(X) ')ir johtuu siitli. cttli
r csirrrlilirlit liscssli ntt 0s oslt nltitosolicl

irt liitlt'r t'tlt'sl:i
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llihcttlinuilin rrrin pullon Iiurrr vlrlltstos-

iostil

,':^

Lihctettiin jrr hclsinkillii-

sct lr\'ostivilt tclr ecllistli hcll<krur jrrt
Iiossuliin: ' l.,Lrn nreiltri orr nykvlilirr nri
tli sLrtrrcnrniltssl nlililin tieclLrs(clttr n.s.
vLrolrcnjrrtrstojlr. p1'rcllinrrrrc'l'citli lrr'vrintuhtoiscsti cnsi tillrsslr niitli nrcillc

Ir.lrroliinlr

.I

.i I

'

1'roi'11111.

llclistlilil<sccn jrrrrstonvrtlnristtrstlt. jlir"\'lciscn.f trrrstonril ttclvn IIcllcsti VlrJio
singissli lolilrliLrrnr krptrJllr 1925. .lolrtlr-

jlr Slrntcli S:rlonlur nr.listutti: " Iitrtcn
clrlili olctlc sltnonrrtlehclistli hu()nrllllrtt't'1. llitlt'tlilirt I lr'lsirtqi':;i jtrttsl, rtt:ivl
tclr. Nrt nrc lrltlruusirnntc sltltclrt tlihlin
nlir ltclr r rr nrvi)sliin 'l e icllin vllntistltlniilllrc norjltlltisnrltllisi:t tLtolrcn cli
,\lcss-jrrrrstoj:r ..luusto( l)itaiai lailrcltaiai

r.ltrrtrtticpltlicllin:t jottrt nc elrtisivlit 1.rr'lilic. rne rnlrlisltnunc jrrtrstot lrcti niiclcn
slrllvuttuil s:rnroin krrin r-lrlrrlinliirr. l:i1xi
lrili:rrrlirr:rn IiLnr posti toi lirplcssliiljct'n
josslr Iicrnrttiin nritcn jLrrrstot olivlrt lrc-

rittlinct'( er.ilioistlr lrrronriot:r nrilttelvs-

s:i.

lr.ttn It'irl.irt

r.rlrttrstrtrtt:tllltrutt

jtrrrstolllr ()lisi tririllai lrvr

rrrr voinl'r)t' siitli

rrrt

ri nrcnrlilii

jlr

0s nrlrlislr:r lrt r':in

r,,ittt' i(:t' lrr.i.ir:illi. trr'clrrstclcrrnrc. cttt'liii voisi Irrr:illc slilinIrirrrr.rrr. j,,rrlirr

ni)lliscsti jrrrrstolr l:ihcttaiai

.

Srunurr vuo-

rlrn

jotrltrktrrrsslt \lrliostlt liiljoitcttiin:'
Olisinrnrc IrrrlLrlil'lritu ostlullriur I'rtilir'n

t.tlrtti:l:trtt:tttttr' \lt':s jrttt'lott j;t r oisi11,'
liillcttaiii sitli nrcrlle niin rrsr'irr Iitrirr tcil

tIii. ( )sl,ll.lltlllt(' lUir oit:tl \:l.l\:lll\.1
silli riclii crrncn jotrlrn. Krrttrnjrtrstot
lr.' .,

52

olirrrt lrt'r'iri

1u

llihettlili sopii niin prrlion

rritcn'l'cillc so1'rii. .JLrLrstoisllr ntltliscltiin silkrin I'rrtrrnjuustostu 6.- lig ilr

luLrlisilr lrlrllistl trrli r it'l:i .i0 lLn trll:r.
llrililirr liurrppilrs r lrlittr'li silkrin
lrtronojlt :tiliojrt.

nrcss jrrr-rstostu j5,, kg.

toinri lsenrlplilillililii)rtli
ntr incn IIjlrlrrrlrr I{t thnun.

I)orvoosslt
Iiiililiuluissr

jolilr til:rsi Lrscin jLrLrstojlr r.rrLrtlrticlrihc
tr lisirrli. tlri jos olilrrt Viivi-r'otn urt I'lutssrr liotisetrrltrllccn ttrloss:t. lilir ir lit lte

oli ilrlrstrrnLrt nni)s nerti l:
Ielsingistli. ltlin Iiiljorltlrlr trs

.lrrLrstoilrin
I)esor"rirrs I

lionusioistlt sit ttlirtLtprtllrt. r lilrllri

trrrrs

jrrrrstolrsilrstlr: I)ttsin Ilitlrl:rrr cnrlinllili
licrlirillli tilurrnrrurn ntinLrllt' jtrrrslort.
liLrn liLrLrlin cttri tc niitli llilrt'trittt'rrrrpri-

itsc norrtrullsslr. IIc nrtristilltt Iiiitosliortcilll jri lliccnpliin.

li rttruttlt - jrr rcllr'llcni I'lrsi)i)r'i .\ I)t':,,rtittlist'llt'. lr.irt kLrrt s.ti ttt:ri:l.t.t 1rttt.

l:r.ris I Ilurrrorcrisslt opislitlltrt lliril<lilinplrurttLr iiuiprrsi liovrtsti rrrslicrtrt jt-ttts-

l(

lo.t. I'ttirritli jolr:t tt:ilrttt't'rt:;i :irl:i Lrrtllr.
'lirivc totcLrttri. scrrrtrlrr':r pllictti sislilsi
sLrufcn jrrrrston.

'l:rnrpclcllrincn lrlrlJililrtrppilrs

)ilrrl(' r.i.illii. rrrit'ltr i sriltr'lr

j:r j.r s;t:trtt:r:trr rriilrirr

tilrrsi

litrtrs'lr I ()-l{):

\\ t I)\ \ liii\nt l:t:l\ ('lttairtnlin tclicnlilin Itr r in jlr lailrcttain)liain

l<\'rt.tnrenl'trrrllt Iiilort t ttolrcnnltitolteltjrrrrstolr. sillli cntintn on jo tttllLtt nlttvli. hLnmioitllrcn,,\.lr.lltlrnt'n, ftrrrstoti

\('r

\:iin

lricnort ln:ttrlt

jtrtrslojrr :rsi:rlilirrillcen kiljoittrtcn hcinli

j.r

I))

)'i

rtll

'l
tillutrt nrr 0s lrrinclle t lrclt'n. c olt'ttc nrcstllrr vlrlrnistlrttlutn tlilllrisilr jrrrrsto
r.rtur

('riltilrtt.ri\(rt

:rsi:rltlirr:rt r lis

tirrit jlr lir'1o lc'risi.
Slrtlrlir.rnnrrr.r rnlurtltlorrsnlivttt'llssli
llrrrrrtt.rll:r kt':.ill:i lrl.i I N:tri,liirt:i I l,,lrk,,
sui I prrlliinnon Ilcllilirrjrrust()st:1 . l)rlIliintojl jrr I'rilrrrnlii|jOjlr lrlkoi tiltprrlr rli

ci scn I'tInrtt'ntntirt
nt' Lrrroltclt'ttiin pi)rt:ilrrrrtilion

lrlirr r lilili. niist:i
pLrlruttrr.

.\ttsltt rttttlrt t t

l()ulu

| ()()()

pohjille

,

'f1'n'lirin Nlltltrttiesscttt'lln nuisoslstort

ju

[ihcstyi krl'akLrLrssrt
;ruhccn johtl
1935 r'ilrrlliscllrt postil<ortilll: "On 1tr'\cletty' huukkinllun Ilelsinl<iir.t stturnrcssuillc sitri hyvliri XIcss-jLrLrsto:t, Iililirrnyn
tci,-Lirr pLrolcerrnc. j<ls r'oisittc sitai teh-

tl;i. l;rtti liilrct;s ilt('rt('(' Pt'r'i:tnlrritt:t.

rtt'

pitaiisi olkr 1,/+ k.q pukctissa lxrl'rc:r1lupcrissa. flrrsi r,'iikolle nlencc sittcn lisrili,
suisi ollrt noin 10 kpl a'1l.i kg. Olctte k<r
hyl'ti ja ilnroitattc ensi tilrrssu. 'l'crvch-

ticrr Irenc K<lski.
.foskus tillrus jlii viinre tinkrLlLn, niinkuin vrtmnralrrlaisclla I Iilclu'foir,oscllu.
joku joLrluaattona -J6 llihti priil'rijLrnllllr l)orr'<loseen ja hrtlLrsi nrolent;lia jutrstolaatuja "Slrisikohun toli-ihmisen mLrkaul, t:Li ehkri teiltli islintrirnichct kliyvlit kauppulassl".
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Kar'oliina [ [ohliorr I<clr'otlLen ollccr.t
Lrllioise

ltu

olcurLrkse

ltaan

Lyhcliklis.

.-J

pystypliine n, kookas naine n, loku
t'siirrll i :tt'r'okk:t:rsti. silrttissrilin ltinrt tt'
llivli kltse. Luor"rtccltuan h:in oli auttavuincn jrL ymmrir-trivliinen nrr-rita kohtaan, kaivi r.rsein kirkossrr jrr hcngellisissli tilaisuuksissa,
"luustopetrr kichLri pliii'rit kac[oksiin
tuuk(xruretta ju uine piti olla sitli ser'ottalnassu ". kertoi pitklilin plth,'elukses-

f\/Luxstot efavat

se olltrt llilcla Karirnriki. FLin muistcli

ill)ils ('r)tlinniirt ltrttltrtt'crt ltirtrr jttttsloi:t
ky[in [ihctysjLrhlillc.
.JoulLrkuun 22 pliivlinri 19.i5 juuston-

tekijli sarLvutti mliliLrinplilinsli, viclli hli
ruen kuolemansu jlilkeen ltaluttiin tietoja jLrlkaistavaa kiLjaa vertcn. Asirtssa oli
klilinnytty naapurir.r, FIilma Vlinnilin

puoleen. Set

SLronurluir.rcr"r, SLromcn

.IuLrstonvaInristujlLyhclistykscn siltteeri
Lihestf

i kirjeelli: "Yhclistys

<xr aikcissa

jirlkaista kiLjan kaikista Sr.rouressa toimineistu ja toiniii,ista juLlstonvelmistlrjisllr, Ktrrr ntit'lt'llrirttrttt' ()ll:tisinrnr(' rtu-

lialtr.t tlihlin kirjaan rnyOs Iter'oliinl

IIohkon. nlltlunnre cnsirurtiliisen

(kr.r

tunrnaiclon) hclujuustor.t vltlnristairtn.
niin Lrskrrllanrrnc krilinty'li puolce nne
ttissli usiussu ja sit:i vlrr-ten [iIrctliurnre
ohcisenu I<la'u'al<kecn."
Lo1-rtrsslr

oli viclli pyyut0

r'alokLrvustu

sckli nrLir.rintu ltsiltr.t kiirecllisl'yclcstli,
sil[i krisikiLjoitus oli nrclkcirr r. rtlutis.

nristujlt utrttlikkcliin. jokl

ihuestf

Valkeat ristit ja grlniittipaaclet suonlaluisten kilkkojen hauiar-rsnrailla ovat aikojen ltrlr.ressa tuoneet uteicLin ajatr.rs-

ruraailuraan mone nleista 1>olicliske lun
rtihetta.
Sar.rkrtliltauta - siinri yksi Sr.ururen vapauclcn sy'nibole ista. jolle kalntiston
venhat puut hunrise'"'lt ikuistlL leuluaar.t

islinmuun puolesta ellimrinsri uht'anncille kotilurn 1'ruolustaneille miehille

.

5lrnklrIiltlrtttlr ort ttttrislttllltrllltsslt Itlcitri. sc ci i'oi ylilicLi huonriottu ohikulkijeltekaan. I{etsc kailint),y lukcnlr:rn ninriri. tLrttLrjlkin lÖytyy joLrkostrr. NIr.ristimnrc helkistyy ja li)yclliurme yhtecr.rsuttulniu, nruistoja koLrlu- ja nuoruusvtrosiltrr. Nliiltti nrichiltri jrr ury(rs naisilta
h1'r':itkir-r elliutlin suLlnnitclllrilt lliivlit to-

tcuttaulrttu. Pelinn0ksi Ile iaitti\'ait itscnliiscn islinnluLn mcillc elettlivril<si.

I Iilnur Vlirrniri hunkki tali ittavltt ticckrt
II<lhkorr vcljeksiltri Suomcn.Juustonvuli

NILristot n<>iltu ujoiltrL ellivlit nxlrrier.r

nriclcssli ),lrtli ttrorcir-ur ju eLivinli ltrin
kLrr,rsi vLrosi[<vmnrentli sitte

n,
tli

r

icllikin

vtror.rnu l9 i9.

ninrcn ltrkcurine rr rististri

Victtticsstirilr clliuuinsri chtootu, oli
Iiuroliinl I{ohko liir-joittltrtut "jrrustorc-

koskett:Lrr kipcristi. haar,'at civlit olc triy-

schtin" pupclillc. luittltr.trt sen kr.rvlu'ltlt-

nrlturr vliliin, kirjun jostl ltlin

1-xiir.it-

tliin oli srllrnut trrl<ca 1u tr.rrvalr c[inrinsli
vuikcir.ur hctkinri. ScLrclLrllrt

klilin

vic[i

pit-

Niess-jLrLrsto kr,rllii Ikrh[<or.r juus-

ton r.rinrclltl. nrtrttlr kLrttrt ja jLrtrstor"rtcliollrlo sill:i r:rnrr:rll;r or:rl siirllrtt'r't tr,isiirr ulriscnriir"r.

Strsltuttrtlttrt I()ttlu I999

tr

(l

lltrttltsta

sin unrpeutr.rncct. Trillai prrikalla pysrihty,'1' r'lrnhlr r"uuri jl nruoli, uihccn antaa
pojlrrrnirni llratlrssa. Sinli liiti olit kasvattunLrt poiklrasi l.htciskuntilu varten. sunorllusi ju esinrcrkilllisi oltjannrrt onncl

van onncllise nu ju oclottir.'ltt

Iiltil<kelr

hyr.'lili tulcviltlr vLrosiltu.
l:ill:i prrikrtllrr plsrilttll rrrliis sis:tl j:t
r,cli. nrLristot y'hteisistri leikeistri jriiVrit

llihtcnlitt(trr-

risti

nrie

liin. NIiksi Iirir i

r.riini' Srurnrnrc lohclrrttuLrtLur sillli. ettli
selrnlnc llrtklur e llirnrilirnntc ltl'ltltssrt
lillrllssil lltLtltlttt nrt'r'kt'i:sri.

"

Trillc prrikrrllc on p1'srihty'n1't nroni
rrtroli nrorsilrn tlti rrLroli vltinro l1'lt1'cn
or.rr"rcn

kokemulisct rniclessli, \'lrteise's-

ti suunnitcltu tLrlcvuisLrLrs llii l<csl<cn tlri
kokonlttn t( )tcuttilnl:lllil.
'frillc prrikrrlle p1'slihtl't' utvi)s sotuor-

huLrtukunrnrtrn rilirclle . llrpnttristot islistli. r uilil<u ovltkitr

po. islin
sur-rsrLjrtr.t

lrt'tkr'llisi:i. or:tl r:tkkrtitrt rttttisloirt.
llil[i plrikrrllrr 111::ilrtlr rirrl:rrn:rrrit'.
t'ltkri rttLritlr usr'illllnril) rttit'ttit'rt j:r ;tj:rtcllcn: Sinli ltscvcli-sltnliurivrtinrtj:t kolr-

tusit cllinrlisi rnlilillinplilin jlr ltrnlrstil
nrcille rurhckrllisLrLrclcn rllinrlintchtlivicu.rutc jlttkrtrniseen.'tlille plillrllc prslilrtll rrrrrrt' r lttlt'ss:i ils('rt:ii5\ \ l('rttrltr'
jLrlillpliil'inli Iirrnnioittunlurrr sunl'lr.ii'uinu jiltrnrnc i,r rntristclculutn islinntltrtrt k, rlrlrtl, ril:t. Ii ,ir r )rltrttr'. r'ltii l:irtl:i
pailihr or"r scrrLuuvicn srrliLrpolvicn t'llimlisslr l"ll,slilrtVnrisclr. krrnnioitrrl'st'n
l:tl'li:ttrtlt'rt. lttttistojt'tt ilr'\ ( )irt('rl :lsi:l

jlr
i.t

Iisecn clliurlintehtrii'rilin kotiscucluIllt.
Ntrr,rt'r'r t'l:int;irt ntL'n(tls islirtrtt:t:trt

cttli se lrntlur urcillc Lrskou cllinrlilin. tlritolr lirrnnioittltlt t()isilullnc jlt ltltltut ltttt-

pirolcstu oli Lrhlin hintu. nliin ltjltttelcvat

tltlt

isri jlL

liiti, jotklr Lrskoir.'lt c[inlin

li;trtss:tt'l:iji:irrtrtlt'.

J

jutkLr-

5l

7l

rilti

i

t'iii

I ticlat t i i

t't r r t trl t r sstr

Ki

t'iiii r t K i rla

k.u t

r

t

I 900-l

tt

rkk tu t r ltir tl I rr.

iitrlitt .f ttlkuisiftrtttr rii

'l

1'r-

-

\an6ojenfal66,a

tltlxr.

liatscllessarnnrc kotiscutLunurc viln

Itr,j:t I'trr;tkolllt'jrr. rtiitlt'rt tllilis('tlliil j:l
llrkcnnLrksia. sirilnrnle kokeu picnrn
tu<lkiokLrvlur i,trosil<ynrntenili, jopu lli
hcs l'uosisatu sittcn l<trlrrncestu ltjltstlt.
.fLrlklisLurikunuan nliillli I<olteilllt on olhrt trirkcri, Lrscin ujuuliohtuincn liuvlrlli-

neu r,icstir.rsli. Nl,kyhctlicstli turkustcl
tLlnll nc suuvlLt mclkity'stli

rlli)s

Iitrlt-

tLrtrlihistoriun krri'uLrkscrn.

VrlokuvlLtrsllrittciclcn lichittyurinerr
ruraastokuvuuksecn sovcltuviksi nt:thcl<>llisti kLrvukorttien laajan julkaisun.
Maaseutua kuvaavat paikkakuntakortit
yleistyivlit 19OGluvun alkuvuosinu varsin lyhyessli ajassa. Nliiclen pairretttrjen
korttie

rr nryt)tli olil<in

<lil<custuun e n-

simurllistli kertltrr rulthckrlli-

llihcttlili kLrvutcrvrlrclys Itirjr>itLrliscn kcllllu.

suLrs

rr rLrnsuin jtrlllririttii r'nsinl-

Kuvltkolttie

Iilrisrrkrrtrti

nrliiscn

nrlutiIrnltnsoclltn

syttynrisee n.

[;riirinllrisinrr ltitrijit'rrs:i
I<riyntikorttcinu IiLrvissu

Kurlattt kttttertl
lnrt'ilat riit'ut
ltttt'utItt.fcr

p),r'ittiin ltrivttlirtttilirt rttltltluisky'lien l.lulhltltt ptrolct.
VrlokLriuujut. joitl oli seliri

ltth-

lailrt. Hot'ioikcttrlertrtctttrr
(.'.1;. tlhrttckitt
ruketttttrllttttttt
l.

tt

I kki lcr

kit'rt:iri:i t'll:i p;rili:rllisi:r.
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tu urparalttisut

ti, jtrlkarstLrihin lioltteihin
sislilti'y l-luikklrl'tilrnltn

lsctk.lttlitt'itr
futrllisu rf ussu

ksi:i. lttortlo;t j;t
rrrt'rliittriiiri r':l]i('lrr)illisiir.
Kill<ot ovltt ollcct liLrvu
tLrinrpiu kolrtcitl. 'l'lir-

.

rr:ilrt:ir t l

kcinrrnlit uuclisnliennr.rlisct plilisirlit
kolttikLrviin heti vlrlrrristtrttulrlur. sllrltll-

lilllr oli

urv(rs IiLrvil pu1'rpikristl, lioLr-

lLristlr jlr tcollisuusttkenntrlisistlr. Iclt'lli

sct jlirl'inraiscnrltt ix joliil<rrvrrt siltoi
n('('n li('tl()\':ll .tik;trtr;t 11)nlilllllis('sl.r
hcnge stli.
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piiit'iil 7t'ru'liiillii. Puktfuuttcr trrlcc.
W'turtrrtttsltoski.'l'yru'iiiirt kirkko ju
'l't'nt'iiiitt tt'urtltu kirkfut, Ktrttppitts F'.
Lahlosalltt ott nr.t'rjskitr Tt't'tt'iiiitt trtcrisc
trt rrprts I i krt rt t i u. .jo i stu I a t u e ii h eef
Tlruiiiitt kirkfu 1tr Kirfuttk.t'liitt krttltt.
Iltrttskcr o/r.si 7os rtiiitli ourutt puikkukttrtttttrrutc korttitt ilnrcst.l'isi lt.l'ttirt
trtortltt cri ktlitr. Lrtrtletrtuta cltti rriillii
r
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r t

r t

trtlaa rilctnut.rtt lt.l'u'ii ttrcttckki ."

ja

kliyte-ttiir-rkirr rLtnsausti,
Kortte
sLrositLrinrnristlr kolrtcistu tchtiin nt<tnia
Ltrsintrrpainoksia.'foisinurtn

laihetraijai

sturttoi kilj<litr.rl<sessaan nltinitlt jotlkin
kLrvustu. nrutta

koftit Iiclpusivut ylttli-

llrilla vaikkapu

t-tuclct-r

vuoclen tct'r,chcll,ksiir-r. Postitcttuina lir.rvakoltit sittctt
lcl,isivlit leajalti. Llihettailinai olivut puitsi
puikalliset lsuklturt. nry<is lraikkakunnalla viclrtilleet. Samojl I<ortteja ilnteisesti nryytiin muuallakir.r

Suonressu. I(cniilykohteiksi It<>rtit l<cl;l:rsir.ut jo
silloir-r jl nc olivut uuttku-

Cyrvään o,"''"

llttttlttlitttst'-

mLristoirlrkir-r suosittLrjrt.
Eli puikoista otctut IiLl\'1tt
vortiir-r sittcr-r l<ootu vic

tttrtl otvtl ol-

Itt'l ltirkailti

lrriklttjtr lii-

raillc nril'tcttrii'iin klttsc-

kt,ttlt'L'rt ful.ti
/t'frsc.rrri. 7't'i'-

IturlbLrrncihin.

Vrrlnralur.r ju Äctslin
sruclultlt lie rrec jLrlklistLr
l920
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Viisiliynrnrcnlrrvun lrlkurrn

sairvr.lttu-

csstr istini <lli tvi)sl<cuncllvt toistlrl<1'nrnrcntai vLlottu OsLrLrslilLrpl'xr Slrstlrnralun
nlutll( )sllst( )l l1l Vlu t.u.nlt lltsslt. Sltstltrnlt lltn

pririliiliehrin oli vuosirtu l9J7-1967 nt'lif iscn OsLrLrspunliin liohcllrllu. I{lhcn

nus

oli

Iilrltsikcrlolisincn lirnliistlrlo.
N'llrltillnli:rcltrn prrolclllr vlrir.r lilrpclr

rlotti tukrn Xlultti \,'iitusen
liil<ctllostl. lllrrrtuoslrslo oli hcti siinli

porttil<li1'trir li

pliricl1'ssli lilrl<sine rrlittcil<l<Lrnoinccn,
joiclcu vlilissli oli sisririnlilit'nti. r'icrcssri
oli li:trtgltsosil\t{). sitt('n sii|torttltltlttIltrll( )slrst( ) jlr liulrnlr n tltlilt nlt I)tr istoI'rtcl tr n
ptrolclllr nrlrito- jlr leil<l<eleoslrstot.

l'ulon I'llilicllussu oli konttoli. jossu
liitini oli ty<)ssli. scliri kLrlkrisenkin johlior.tttolisslt tt,(rsl<cntclir lit
kirjenpitrijri Annl l.iisl Nllilii

tltj:tr.r ltsr.rnto.

johtujl,
ncrr. Alli \Iorttr jrr riitini, )'[ilicrtrurn
i,

,lttir:rt
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Pr

r|llr:rl Ii:rrt.qlrt- j;r l:rtrl:r,

)s:tsl( )n

vlilistli. I\olrttoristil oli

lli

50-lLrvLnr

Nliy'tcil'l<turoiclen rrlli<xrstrlr piti rrrh-

:rlrrrl;r rt:il'r rttri :rlrrs r rrslrtlrriritli sijrrit:r'-

Ilrlr t rst'irt jlr is:irrikin lt'lisl;tsi :tirt.r ttttsi;t.
iskcr iri r.t.ltir.rosllttrscitlt. .fotrlrnrlt Vltrnnlrlun l<uLr1-lpulun kutrl'urt kolistutrttrivrrt
lrinuliin llrnrptrin jl ktrLrscnk0r'nni)ltsin.

r

vie

allc Nobcl-Stlrnclurclin huolt<xrsenlrllc.

jonlilt viclccn lin jlt-ltLrtotliin pl slihtf ivlit. i(lLrpun tlliupiltltlllt oli Lrlliovltlltsto, iostlr luLrtal<rLr1'xrrr vlilii joLrtLri ulitLrisccn lntlulillln tlr\'llrlll lsilrlil<lillc. \'lrlrstorllliennuliscsslt oli ru1'0s r iclri joh-

tlju Ojunpellin

uil<ltun Sltstlunlrlltn ]re-

\'oncll. Irrhlrssu oli lsillililiclcn her'osiu
\'ltftcn ltc\'os1-ltrorni ltivrtn l)Lristolttclttn
feLl

Itltssl

.

'l'Lrohor.r uiliuun

strosittu iltlrhtrvi

ci ollLrt tclcvisioitl

oli

ju

nlil'tcikliLrr"roiclcrr

klttsclu. OsLr Lrsl<ltLr p1-lltvlil<cri l<in l<urssitcttiin tcl<stuus- ju souristusl<trlsscilllt tlirnlin tlistli. Vrnrnlrlun liuLrppllu oli 50Iuvullrt t<lclcllincn liltLrpprtkcsl<Lrs. I'trr.t
\rlLlflltt |tlurPr.r|ikLrntien rrstrkkltlt toiVltt
sinnc rahlrnslr. Ir.arrpplllssu <ili vuin

noin

I

100 rtsrrlirrslrt.

Aivrrn clitl,iscn irinniltai\ aiai oli iltrrlirir c
liir)irlen rrriclcstri. jos ililitrrtrrsslr oli jortliinluistu liikcttri.

Asrrinrrc sillun toiscllrr

ptrolcllrr

osuusl<lrrr1-xtr-t llscnrllrr rrt\ t nrrillirr r llihe llussu. Sc tulo oli vlrnl<ku lrilsitlrlo rrr'l<f iscn lioivrrn lioclirtlioncliiklicen prri

I<llllt. l)iltrtlllt liltsvoi I'onrcitlr lchtilirru-

siu ju t<;ntti oli lltrrtltticn jrt rl l'r'isr'n
AscnlrliuclLrrr vlilissli. l)ihlrpiilissli oli
l<olnrc vlrlustotrlicrrnustu jl picni vrrl-

koincn lrstrir.tlltlienrrr.rs lxilirltlierrrttthscn
lisliksi. .loLrlLrl<si 1952 isrini oli Iiclisinrt
lltittltrt lltrrtltl<lttr1.rltr.r toisccn niivtcililitr

nlun liilil<uvltn.

pltlrviscn ptrlilii-

jlr

tonttLrkLrlliLrcen. lr.oI<o joLrliko luslii nrri-
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t.\l(
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tt
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t
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keri lumisessa kr-rusir.netsziss;i. En tieclli

tarkalleen minklilaisct telat nietosten
takana pyöriveit, nutta sen velran tekniikka takelteli, enri illalla ja sr.rnnr-rntainakin piti isrin kanssa kriycLi taLkista(jtteiviit t()ntLrn vxrpirxt ttri prlron
saryet olleet tarttllneet nietoksiin kiinni
ja iLrniuttaneet koko fonoa. Yleisöltri
tLrli kiitr>ksia l.rauskasta ikkunasta.
Lauantaina koh.nantenatoista jouh,rkr"ruta oli sitten osnuskatrpan pikkr-rjor,rrr)lrsslr.

talon ravintolassa, joka oli Puistokaclun toisellrr prrolella vestlrplilitri pli:ilr.r

nyyrrrilili. Siinli takrssa oli

nin

aikaisem-

llipi pujottar"rtuminen.
Siurolan setri sattlli oleuraan liian vankkarakenteinen eikli mahtuni"rt sih.nukasta Lipi joten kapoiserunat naiset voittivat trirrlin la1in. Toinenkin kilpailu oli ja
scn voitti Lehtimlien set:i. Kyseessli oli
köysisilmukan

telin peilin laninreksi, reunoillc kuusenltavuja ja jrikliLiri, l,rihrin sivLrnrurullc

peri l-roikkla kyntti[iri ja kaikkein viimeisirrplinli sijoitettiin asetchruurr.r sLr-

loinen, pieni kerauriikkabunrbi, joka
lanr.neste juotluurn katseli ulkana ynr-

tuttipullonineniskilpailu. VrililLi laulet-

plirillecn. Tlatan joulupuhecn

tiin joLrlulauluja ya luotiin kahvia, kuunneltiin prrtrroptrlre jrr syt)tiin liisipuulo
Pukki saapui sr.u.rline laatikoineen! Kaikille iklizin katsomatta oli ltrvassa niuretön paketti. Kyllih:in se tieclettiin, ettri

alkoi jouluaaton vietto.
Koulut alkoivat vasta tantrllikur.rn yhcleksrintenli 1a niinpli osuuskauplrn llrpsilla oli aina ongeh.t.tia tckenriser.r sLrhteen. Vanhenrmathan olivat myÖhlilin
tirissli ja vuoclenvaihteessa illat ja mclkein yötkin kuluivat pii:i- ja sivLrliikkei-

paketeissa oli liikkeistri aikoinaan pois-

clen inventaalioiss:t. K:rtejaulien NIaijl-

manteleineen. Lapset alkoivat

jo

her-

lnostl[r, lnutta sitten kuultri kopina!

yrilkcen

toirninr"rt Tyrvziiin Osuuskar.rpan
Vamr.nalan sivumyymlilti. Ilavintolan
ern:intlinli oli Mlrlttu Jxrva ia nluutrl
henkilökuntaa asui aseman n-ryymzilin-

tettua "epZikuranttia" tAvAftra, r.r.lLltta
kun ei ikinzl voinr-rt alvata, mitli tiinzi

Liisr asui asemen myynuillin pikkutltlossa, hl.inen islinsli oli valastonhoitajlr

vLronn2l kohclalle sattLlisi. Minun pake-

kin

tissani

ia iiiclillii oli kaurpaamo rataurestari Alasen r.naalla olevassa talossa Alasen se-

talclssa.

Rievrit ja rrunt luokaleivät ravintolaan ja osuuskaupan rlyymälöihin leivottiin kaiketi Kirkkokaclun varrella

olevassa leipomossa. Ainakin Rauha
Vainionperi oli työssä triss:i leipomossa.

Olin yksitoistavLrotias pikkutyttö ja
oli pariila papiliotilla kielretty
otsalta sivulle, puktr oli sana, jolla
lrentiin myöhernmin koulun joulujtrhhir.rkset

laan. Menolrlatkalle panin jalkaani uuclet nahkateriiiset huopasaapikkaat, 1otka tietysti riisuttiin lavintolan eteisessli.
Olin kovasti iloinen, kun kavelini Jzirvisen Milja ja Jokisen Anneli olivat tulossa, tietysti vanl-rempineen. JLrhla oli toclella koko perheen jLrhla, jonne kaikki
tnelkein kolrnenkyrttrttcnen sivumyyrräliinkin viiet tulivat.
Kävelimrre tietysti koko ur:rtkan, autojahan ei silloin rnonellakaan ollut, ja
ravintolassa oclottivzrt pitklit valkoliinaiset pöyclzit ja joulukuusi innokkaita jLrh-

lijoita. Ohyel.naa oli paljon. KilpailLra
varten valittiin mies- ja naisjoukkue.
Miesten osalie tr.rli almoton häviö väli-

nin joukkuevalinnan vuoksi: lalina oli

oli

karamellia, tiurpurinkyn:i,

piippLrtLrpakkaa, aurinkoöljyri pyörerissli, rr.rskeassa lasipullossa, nallepankin

puolikas, knusennamuj:.r, kynnilöitzi,
kukkakori ja esanssia. Ikionnellisena
rrarssin pr.rolenyön naisszr vanhernpieni kanssa kotiin. Aurinkoöljyn tuoksu
ei ole vielzikziän haihtunut nenästilni.
Varsinaista joulua vaften taruittiin
jouh,rkuusi ja se haettiin aikaisemrnin

varikon

metsZistzi

-

lr.rvasta

en

tiecLi.

Myöhemnin osuuskaupan kuorma-auto toi kur-rsilastin, josta jokainen sai va-

lita

parhaaksi katsou-ransa yksilön.

MeilLi arvostettiin harvaa, kohenevaa,

paksuoksaista, kapeaa jt korkeaa
kuusta, nutta kerran oli jiiljellii vain yksi knusi, joka oli kuuler.nna yohtajalle
tarkoitettr-r. Tiimll kuusi olikin aivan
toista naata: tiheät, levezit oksat valuivat turkin tavoin maahan zrsti, korkea
se oli, käpyjri ja naavaakin taisi riippua
oksilla. Pakkohan se oli ottaa ja pakko
oli myönt2ili, ettli tärnzi tirehtöörin kuusi oli omalla tavzrllaan toclella kaunis.
Äiclin kanssa laitoiune kuntoon joulnasetelman, jollainen oli rruotia 50-luvulla. Siniselle keraniikkavaclille aset-

i11i,i::

lian ja Liekorannan vlilissli.

Saimme

pzirihrimrre jiirjestziri nukketeatteriesityksen Katajamlicllli. Nliytehulin ninti

oli MeicLin tonttLlien kesken. Ahelsimme kovasti sinisen tallstan kanss:r, ei
liioin ollLrt kovin l-relppoa sitou naruja
tavallisten nr.rkkiemrre fliseniin, lelukoiliakin piti homrratrr ja valot hoitaa
taskulampun avulla ja esirippu hoiclella. Vuorosanut lausuimme itse. Yleisöksi olirn"ne aikoneet kutsua kaikki tuntelraml.ne pojat. Sairure kiinni vain NIaija-Liisan Jarmoveljen ja Linclhir-r l,aunon. Maila-Liisan :iiti oli kuitenkin tyytyväinen ja sanoi, ettii nliytelmri oli hyvin esitetty. Kun seuraavana aamuna
olimme aikeissa esittlili Lentlivzin uraton, elrme saaneet enrili lainkaan yleisöii.

Loppulona kulLri fllmitrihtien kuvirr
leikatessa ja kirjoja lukiessa. JoLrlulahjaksi sain kirjat TLrittLrpnili 1rr RantakyLin
Sisu, Meluky[issri tapahtuu ja Pikku
Heicli. JoLrlLrlahjakiljat kiersivrit Annen.
Mirjrrn ,;e Mrtij:r-Lirslrn ltrt'tttLvinlr jlr srrin
tietenkin puolestani lukea heicllin sla-

nlrnsa kirjlt

Ylittrl;';

Lumy*hoset työssä
Lumiperhoset leikkivzit pilvien pzizillli,
yks' toisensa jiilkeen ne putoo.
Ne ilmassa leijuen tyynelli szizillzi
maariidille kangasta kutoo.
Siitri r.rntuvapeiton saa niityt ja pellot,
myös piiiv;inkakkarat, kissankellot
- keslin n'uistolle kyynelkin putoo.
Sctstamalatt ./oulu

1

999

Lunta orava kuopii fo huolissansa,
ruristri löytziisi

taas jouh.rherkut?

Sekin tahtoisi kestitni vielaitansa,
onhan tulossa enot ia serkut.
Lumiperhoset lentzizi ja kinosta pukkaa,

-

Myös me ihmiset liiaksi touhuanrnre,
moni jouluksi voimansa tuhlaa,
toki t'rrtrltlrllisenrnrinkin viettriri surrrnruc
tritzi Heramme syntymlijLrhlaa.
Silti kar,rnista n"tristaa on Lihimmriistri.

kuka auttaisi kiileistri olavamkkaa

ehkri kukalla vanhusta yksinriistri

vieli löytiim:izin kziryt ja tertut?

-

pieni tur>kio hzinelle

Lrhraal
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50-luvLrr.r loppLur. IJrinreessli

oli satunut h.rnta rcihrsti..Joulu oli tulossa

-

ja taatusti valkcar-ur. "Ei tlimnr<)inen
cr-uren auttoa nrillaiain",

Iuuriulirilli sula

keltoivat vanhat ihmiset, jotka valnrasti
nlimli usilt ticsivlit.
Aattonu jo cnnen kukonlaulua riiti sai
r.ninr.rt helriteltyli. Viimeisetkin unihickat karisivat, lilln taiuntaani iski: "l'rinririn on sc priivri!" Äiti oli j<> syksylLi
Iuvannut, ettri trinli jor,rlLr victctli;in
rrtur nnolrtssu. Tyrvlilillii.
All<trnurlk:r H:lrtteenlinrtllrn rrrLrtrrtieasemllle kcsti linje-autolla, pitklinokkaisella Vanajalla, niclkcin ikuisnr.rclcn.
Vihckrin punatiilinen, arvokkaar-r nliköinen asemal'ukennus n:ikyi htrr-rlteisesta
aUton ikkLlnasta.

Kuin tllli

hzir-rnrin alla syöksyin ulos.

Pelotti, ettli jr.rnrr llittlili. "Mitis unohtui!"
huuteli autokuski penirir-ri. "Ai niin snkset", vrilaihti jalnrtellesslr-ri. Nchrin piti
tietysti saacla utultaart.
Sr-rksipakctti. riiclin ntielestzi, oli klitevintli viecl:i matkatarralana tavaravaunussa. Sukset olkepli:illzi tallustelin per'ässri varastonrakasiinillc. Sicllli niihin
siclottiin arvokkaan nliköinen vaneri-

llpprr. jolron ki{oitettiirr rninun ninreni
ja päi,iteasemaksi Tyrvrizi. Sukset oli jri-

tettzivli sinne muittc'n pakaasien

kaan. Szrisin ne sitten peLil[i.

seVaihain

epäilyni nzienkö niitzi enriä koskaan.
Lipr,rnnoston jrilkecn

oli aika

siirtyli

asenalaitulille. Sinne alkoi pikkLrliiljaa

kerääntyzi rnuitakin jouh-rnviettoon
nratkrrstavi:r. Iso kt'llo :rscllr:ln seinrrstalla tuntui jltlttunecn paikoilleen. "Minun kiusallani", rrietiskelin matka-askin pääl[i taslrprrinr>illcssrrni.
Lopultakin kiskot alkoivat kolkata

ja

kolne isoa valonheitintä ilmestyi sillan
alta näkyviin. Iso mustanvihreä UkkoPekka pr.rhkui sankassa höyrypilvessii
näkyviin. Vaunuja perässä tuntui olevan sihränkantarnattolniin. Jarrut kirskuen juna pysähtyi kohclallemme. Mar
kalaLrkkuja retuuttaen työnnyinune
kohcialle osuneeseen toisen luokan
vaLlnulln. Istumapaikat olivat kaikki tu-

paten täynnä. Tupakkapuolelta löytyi
lopulta yksi tyhjä paikka käytävän vielestä. Matkalaukkumme veclettiin penkin päähLn käytLvrillc ja siitä sain ruinäkin istumapaikan. Eiliän iso poika
oikein kehdannlrt enää äiclin sylissä istua. Edessä oleva reih.rn kolmen tunnin
junarnatka vähän aryelutti. Miten nalitaa aika kr-rh,ra?
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Luken'rattomien pysiihclysten ja asemien jrilkeen alkoi, kelloni nukaan, olla aika saapLla Tyrväälle.
Ensir.nrräinen maarrerkki minnlle oli
laclan vasemmalla puolella niemen nokassa siintävri Tyrvään vanl-rakirkko.
Silmzi talkkana seulasin ikkunasta, koska se tulisi näkyviin.
Tutun kilkon ilmestyttyä l-rorisonttiin,
tuli yo kiire pukea päällysvaatteet pzizille. Muitakin oli yäärrässä pois, koska
valrnLlssa alkoi kiivas takkien ja lar-rkkujen etsiminen.
Jonossa, toinen toistar.nme tuuppien,
laskeuduinme asemalaitr-rrille. Näin
joulun alla näytti kaikilla olevan kanta-

muksia vaikka toisille jakaa.
Asemalta oli vielä nlatkaa l.nLllnmolaan reilu peninkulma. Linja-autoja ei
enää siil-ren aikaan ollut sinnepäin menossa, joten täytyi ottaa asenalta pimsi.
Län-rpimässä taksiautossa loppumar
ka kinosten keskellä kiemurtelevalla
tiellä taittui nopeasti. Lunta näkyi
piisaavan täällä Satakunnassa ihan yhtä

paljon kuin kotipr.rolessakin.
Ihan pil-raan saakka ei pirssiaut<r
päiissyt, jotcn viirneiset saclat metrit
mentiin jalkapatikassa.
Yliinäkeri nolrstessa alkoivat nuavlristcn krrrrsten lorttrtstt siintrili rttrrrttr.nolan harmaahirsir.ren navettarakennr.rs. Pikktrhiljaa sain nrikyviini koko pihapiiLin. Srtttnltn piiptrstl nottsi srtrtul.
Pappa nrikyi olevan vinttikaivolla vedenkantopuuhissa. Vesi kannettiin klisipelillä jo hy"*issä ajoin l:impenemririn
suureen ptrtrtiinrrrrn. Ktrtrrttlt vesi rtittLtlipaclassa

riitti piderrprilin, kun kylmri

vesi ei ollut ihan hyisen kylmrizi.
Varpr-rluuclalla, raplln eclessri, hLriskin
Iumet nonoista ja villasukan varsista,

loihin pakkasi jäätymä:in

h.rmesta tilso-

ja.

Rappuja nonsin-ure Limpöiseen pirt-

tiin.

Jor"rlukr,rLrsi

näkyi scisovan jalas-

saan vah'niina koristelua oclottamassa.
Talonväki kur,rh.ri tonhi.ravan keittiön
puolella. Paistuvan kinkr.rn tr.roksu tr,rlvi
avoiuresta ovesta pirtin puolelle. Huc>
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nrlrsil. ('llli lnilrullil oli k:rlnrt':r n:i]li:i.

,ticlin rlrnlrrcrlcssli siir.r'r'in tr'r'r'clrtili(.illii,r':l li,,]'li,r,rrli:r. r )liltrrrt
\( ll \( r'l.lr) lr.il\ irl.li:\'rlll)ilr \ ii'r'lltl.l. ('ll:r
pili pLu.istrrri oilit'1r lirisrprirr riri. \iin
rrr.i.irr

littirt rLirrt tririllri srLin littullrt lirtsr rlncr'ni

i.

)l tr''ll:i( r\.i:il't
'l)lrplrn
nrunrl() lrt ilr illt'n srtnoi:
iilurssrr 1'li:itr'ttiiir. t'11ri tlinli jotrlrrnrr litrtrst'rr
liolistclLr jlitt't:irin prirliit'n liorrtollr'.'
,\rr]is t'rro. jollr lilrtst't'ni oli itrlltlrlrn

li.l,tl t,'lt.l

I

r

tkk.r.rttr

l),

lrlrlit'ntrt. oli nrtrntltrin ilul\illlrt ntlilit'li
lrLs]it'nrrtss:l lrilreisr'l]ri lr:ilil\uulruli('irIlll

I)rliliLrpojillrr prrkkrtrt rrili:r iiiir rnririn pit-

lililisi nriin rrlrtt()rr:l nrurnril()

ntLrrllrlrli.

jlirirlt'ssri lirLlrr ipirr tlirin prri
srrlisillrrni trrolcelit' l:rtlrrllc. joklr

'\ilitristt'rt

nt'lin

jrihti tictriril.scrri llilrrrnp:irirr rtuilicot.
l:no li)r tr i lreti trrtrrstrr nr:icst:i hr l'rpr
ri:i r:isririnlistri. .\ilirr ricnsi Iirrin siirillli
rtt.ilit'.i l:r'lirt's.:t i,t lttttt:t \.l.rlt( r\tlr I)llis-

tcllcss:r. lionrcittcn ilnlrlcnlojr:n

lril-

liccn.
Illlrn hlirnlirtressri oli prrlilio jrittriri l:rs
I<cttcltr jrr hiihclcl[i trtlirtisin pihrrpiiriin.
Sicllli orkrtti jo jorrlrrsurnrl. I)lilillvsvu:rt

l('('l lii:ulliir) sis:ill:i ilr

PrrP:rn Irt'r'rir'ri
l)uincltiin I li ltrnriscn pihltpiilin slrrrnlrl-

1rr

oli

prrntLr

lihoilisi hr r issli ltjoin jotrltrn

l<t'r'rilintri isoorr pirltiin. Ir.rrrrlLnnislr
lihclcttiin ptrolin j:r toisin. l.lttrlt'ltiin

lrlllr,

r

siinli nrtrtrtltnrlt jorrltrlltLrltrlirn.
I'ikliulrilj:r:r 1r111r1r;r .rlli,i rnrrrrr;r rrrit'.

nri)i nrukuvusti. hrrn plrpplr hcitti oil'cin

l)i)rclrissli oli possu-r'urrsustu vrlililirr
nrit:i. Oli siunplirisvlttvli, rerinr:rklilrroitrr. lit lliirtrllrr j:r tictorliin liinl<lirr. I.,r lliirtrlllr oli \llttllnllluscstlr nr.lnrnron nlr.l-

roinrltt l0r'lr t. I Ictl'cn ltilioiltrlrnrnre
Itlin otti vihclln linrpiiristli jlr lrlkoi htrt-

l.u).rlull('lr

lc. 'l'ltpltnlt. rrrcillli nriehil[i. oli kiprristl

sltulrlrlur ltr'ojuloirr l<cslit tulvct. LrrLrtcill:r

sltLllllln kttt-tntttttclcsslt r':trPltitlt liihcl-

liilr itsclilin oiliein olltn tltlilur.

lilttsoirr viisltinrnrul<si siiltvri llttiltlr
sollc. l)il<uiscn l)csulr

jl

ktrivuttclLrn jlil-

kccn plinclinl)rc tllls prrljlrin jukrin si-

srillc.

Iiolio vlicn

sltLlnotlr-lu

olikin jo uikl

krir''clli loLrlup0r'tlilin. \'iiurcl<csri i ncn yspil<kLr possLr. oli l<ltsvlu.tLrt isolisi

tlirrini.

liltltn tclrtt. Iltrrili oli. \'lrililiu sc vlt
r

Lrtrttil<oitrt

:ilr:in ilrrrrt'tr tti.

oli jos jonl<inlrrisil. Oli sii-

lrli riaitiklisloorlll, l()ku nrinun nrielcstli-

ni nruistutti

cpaiil)'ttai\'aisti rhrur trrvlllistrr

lu r.rttrrLurti I<li< xr.

Iliisiptrtrron jlt lusinusol-lun jlillicclr
oIi ntell<olrtilllt tlit,sir-riir.ren olo.
huLrsen tultuu lioristclltrl<si oli nlrisvlilii sltrtnLrt tisliit tiskrrttLur jl liol<o r liki

irinli r t'tliri l)onrl)l)lrrr lrlrltcillcen

tri)ntri trlos pinrerilin,

i,r

nlulirlnrrrs rlsi()il

lcclt.
Åuvrstrlinrrne livllri lsiun tru'lioitrrslrr.
l)e

tVinrre l)llhlln

lie

|rlln I'rrn

plrPptr

hetl'en l<rrltrttrur prrllsrl'in sislil lr'. nrtrinrr
nriclrinli.
-l'lllrrl<klitlun
nruuriu pri:illc Iirrirrr-

llcsslrln hain ihnrctte li: \lisailirrr r.t'ltvlrlc sc tuollrr
ltrpun viclcssli se istri nr0ll0ttlili. t.icnc'c
I'ii j0litr st'tt siiltt'tt tttt()ltl:tttttl.
Illtl-lprrsct I'olistrn prrinclinrnrr Lrlos.
"Onpls iso sriklii. lhrtn niin Iirrirt prtpplt
nnurr

usr:te

klihlin ihnrcelr

. :tj:rllt'lirt. \ rttl:i:irr st' Jrirttrirt
tohl<cisslrnunc l)ailitir)rn('.
Slil<lii puinoi I.Lrin svnti. nruttrr vlr(les
sli lctuuttlrcn se suutiirr rilrckrin sisrillt'
s.tttr,t

.

[inrpirrrlilin.

Slikin sr.lr.lnllu trrotti tr.lslilrlr.

I:i

Ineinltt'rtrttt lrtrctlr nriillilin. l.oprrlllr st'
irnlilr.ltr.li jlr pliristiin sislillr list't'n Iilisilisi.

I\rl\ill l)itli('l il. j()ist:r lirrtri il|t:l niIl(

r)i.

l)iti ti('ttv lrvlrtlr

crrsinrrrr:iist'lisi. l)r'lr
nrclit nvssvlirit j()uti laittaiai r iirnt'ist'lisi
r\ltttoiltlt IirrlLriliin llrlrjojlr ttrtliit'ssrr jrr
niillli lcikliicssri. l.iirur pirur tLrli lionrt'rr
lo siirtr li r 0pLrrrllr.' I..r'llorr nlir ttrit'ss:i
prrollltr i)tli lrllioir lt silnrrilrronrt't p:ri
rlur. \'lrlillrstr l)lilitin n()r.rstlr lrililrisirr lrlr
nrullll. Scrr r clrltn lit'slit'r tr nt't't lt'iliil
.

>- ;-i: .-r ,/ /

;-': Q'' -,/',-"\'

j.iir.it

l'.rrr

r.

lr'tll.t.ltt.

['r.rt'n r.lrjlrrrlLilllr. lrirrrpi)ist'n triliin rrl
lrr. I'trtrlin Iittinlirt :riliui\r'{ r ic'l:i istLrrrrtt
licittii)ssli. Ltrsilioiclt'rt liilinristli pliritt'l-

It'n lilrlrrilirrpil nolirin rrllrr. l..LrLrlLrirrrt
lit'sliLtstclt'r rtn jorrlLrl'illilioon lrilrrliistri

:iilirtisin rurnrrrl lrr
\'ttslrt tttrtlrt

t

t

lr tt t I t

t

I t)r)r)

J
;()

)q*6

- -'t
L.I.
-i

I

t.

Joufurwietosta
Xlliri oon scn lrihtrsilr. l<trn truttiin l1'lr-

tect llt:tttiltllc. licllltn rrlili olin Iillisin

cljeni Iiurtssrt ju oli llrlltcc litrtrseslt.
,\lcinlrs litrtrsi l<ltltttut jlt scn jlilliecn ci
ttutttr olliilt. Sc krllprr silihen srttc.
IlLrLrlrlisi trrrjottiin lrrnttrrkrollrlr jlr liili
r

trki uinu pcslisli lilrks llrlrtikollisllr
pclturltlltlttilil<oo ltltltoclrtoolis.

totlr

Sitten

oslettiin pLuticnl<ilkxr lr.rsinoitu 1rr sillili.
Siihcn rril<uun lio oli. nin Irltrvon voitlt
slri lcil-xiplrllrllc nin slri johrr uino<lllc.
Auttonil voitu oli Iil:rsirrsctilllr jlr jolilrincn sui ottrtrt. Isli lilir i llrlrtislr r.r:tttprrletslr. Sililtri sc slti lrjr.tlt lilrlrnpullscn 1u se
l<citettiin jotrlLrlis. r\llili

olin iso plihli:r

sillon jo. litrn ittrllc sili:r trrli. I,,otililrljlrlr
oli. rtiti tcki st list llli nrlrlllritlr scnlnosisttl htrlrnornnristlr r illoistu Olrrukryt
ttt'islri 0li |11111,r:t. \i.iltt'rt lt.trttiirr rttrritort. Nloncslt 1.xril'ltslt oli lcltrnlit r.lnlncslt, NIltilolt slilistcttiin l)LrLlr()1r vultcn krri
kt'rt srli:rli.,\r'r:r:r Iilln'. rililli st' rttlrito
oli.

Altttochtoonlt

r

cisltttiin liovusti.

Isii

nrcrti jotrltrliir.lilioon uirrrr. sc oli vulnrlr.
I..un Piliniri nrrrlirrkritlr oli lrinlr. nin liiti
t lisV scn jotrltrn lotrltrrn l<uns. llilili Iili
liistcllcrt ollu I'Ltn pirrcts, IiLrllrlicli jlr
prilcsoihlLrt. .foLrltrllrlrjojlr ei oiltr rnncn
()0

Iio rnliti 1-rlstf in ittc liLltt(x)lr. Kulottiin
srrlilii.r jrr lililirrlt'ilrr toisil[. ,\i(irr tit:rr'

oli

'l'rrnr1-rclccllu

ju sc llihctti jonlin

vulnlrl llhjln. t\lliriliin

srrin lrrsliecn

vltllioscn l<iljlrvltn lchnrlin. sillli oli
r

lrr

slrr'-

ct plirisli. \''cljeni slti lrcvoscr.t jrt sc oli

lilrns jottuin pulrvil. hun tLrli sislrl nin
sc sli rrrrkcn. nluttll ric oli plrhvikror:rsrr

t'ilili sit:i s.l.lnu l\irll{,, r. Äitr olr n:r\ L'l{ )sil,
NIc r ictiin I<lil<lii uultr:rt kunrru'iin jlr
IiLrlliistcttiirr sirrnc.

jtiti oli jotrltrptrlikinrr ju Jciprilioli ol
rscttinu. Siinli oli jonliinuroistu prrllrrnplllll. i\iti tclti scnrrostlr nrihin l)ilnliin
piinrlili jlt strtrrltlt jlr nistrjlrtrhojir jlr ncililililrlr, Scrrrrnostlt nir.t lion l<ltltl<litrlr.
lluttll l)cfr.llltloontslt t luu't.
I)citot lilitiin lrltttolrll sltrrnltltn lrinrpilililr jrr sirilr:i s:rr:rirr:r Irt'rlort sillt'rtisIilurn, liun jrrrrstiin pirttiin trrllipuklilscl
l;r. \.turtlrs.t t'rt.irt olliirt. sittr' :1.itiin l:r
veisltltiin. \lrltptrlerJlc nlit tcttiur vlrlloo
lirur p:rli lir rrttil;i.i n)( lli('irl oslt'tliin joulLrlis. Sirihcn llrurtiin lunrpl'rLn lisrilis ll
]i:rlottiirt kuinl,:r \(' nirirl)ur'inr rr:ir ttriri.
Sr: oli scnrnrostlr ninlio jtrlrllu.
\tistrtr liLrrrltr Iilril<illc. Isli ltLlti cvlrn
kclirrnrirrl.i. Silkrn sitte tru'tti ollrr hillrrrr.
Sc oli liirrsullistl Iirr jotrlLr oli. Isli r ci

liutrloju Irevoscllc jlr liiti liunto cnlinrpi

heinili lchrrrillc. sillon ltltltot'h1oonl.
Iiellun lnLlu l)iti plilistri islin Iirrns Iiilli
li<lon jos trrllcc lLLntrr jl sitri ttrli Iilrns.
Sitte n ttrli ttrltl'ltrol<lio nrinntrtr t'nliri
plilissl'lil<:i. Sc oli sernrnonr' jotrltr. l:rn
nlili nin lilrksine tiliplilc silkrrr ollrr.
lr,irlioslt jturltlltnpltlt cltts oli st'nrrnos

tlr. \'i'ljc'lllini oli islin tltlilii. st'rttrttont'
tli)l'liritul<l'i. j\itilki oli ptrulitrrlilii. \t'
llrlrltlrs liiIli,rttl.t.tlti:t:t kurt rltt' rtrt'tttrtt-

ruc. Isli vci nrcitit krlltonpcrril[' t'ttri
plplli nlilicc, nruttrl ci nrc niilri liirlion
nr00pclcitli nrilisilililin vnrnrlirrr'1lr'. Isri
vci tlrlilrpcnliliiin. r'ttli olisinrrrc rrillirr
ninlio sltllrslr. rtttrttrr tilil's lirrinlilr livlrrrri
:iiil:i oli. ]irrrt liilli,rtt.t'itt:i oli .t l]:i;iir t.r
lilrnlr. 'l't'n lilin liirlilio st' oli. sltnrlt ntil'li
nvlil'in. [rirklio oIi lrinr jotrltrnlr tlir rrnri.
Iir l:i tirisi uililtnrtnsrt ntt'rtn:i. Nl:ttlirt lit's

ti lielistli riippLrcn. Ir.rrrt srrtl oli rt'lr'lili.
r.rin piti nrt'nnli oil'r'in 'lirlrttinlir lrin
l<utrttu. issoo tilitli. .fos pirrnrr'c o]i nin
nrcntiin prilcsoilrtrrlr'n Iirrns nrettril)o]
litrjrr pitltirr.
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l:r sit,lrri itrnrrll;r h.rlki \i,nri
I Iclsinkiin.

prrhckielcs prrllsi tllilrisin ll'lilii[ilip.

soclassu,

Ir.lrlr'olussu. jlr

()rlrssrrrrrr.

polvisslr ltin I)il'tltliin ll

terl I-iitsollrn I{lllikirjlrsta kliy'ilnri,

1,970,

sotut()iuticlt io l()l)uttuu. slrlrr rrttiin
lr.onsttrntirtol'loliin, ;ostrr lrllioi liotint;rtI<rt. cnsilisi lrrivrrll:r yli Nltrstrrnnrt'r't'n

Setlp.r,tfte

lli

Vrrortnu 1883 i\luntr l:iltti jlillcen Iioto-

Iies- r'ietti senllilliciscn ellinilinsli

sicllli <tli liikkLrnLrt r,iir- Annlr [.iislr, ll 'l'r'rrlilille oli

'l'Lrllirn soturetliellc llihti Srrontrn

usunL,L,t 'l r rr

lilillli lrrirr

l}lrliilrnin

rntrirttrrntr(

lvlrvtrrililrrst,sti.
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I

l:ilstsf ; l:il1.

Matoniemen kohclall:r on Liitsolltn
Kyllikiljussa mrtininta ntyös t<tisinptiisestai nrLlLltosta. I'lclellai mainitun Malakiakser-r sisur, v. 1ti53 syntynyt Flcch'iil<a
Villtelrriirrlr Tttorttrtrtntytlir' 1:ii pitritttriritt
Mator-ricmen kotitolppaa. Frcclriika Villrt'lrrriinrr oli klrksi l<t'r'lrtu nltirttisiss:t. irt
hlinen ensimnliincn rtriel.rensli, r,. 1U48
syntynyt .fr,rho Hcmranni Vilhelntinpoi-

ka <>li k<xoisin Tyrvlililtli. Tlimli Juh<r
Helmanni Vilhehrinpoika oli kotoisin
Tyrviiuir-r liv<in ky[in HcikkiLin telon
ahrcclla ole'vasta Langeuojan k)l'paste,
MLrrt<xu-rnraasta. l-angenojan k<ttit<>r'ppaa jlii pit:inrririr-r.Jr.rho Ileltn:tnnin
v. 1U5l syntynyt Kalle.
.f

ci

vc'li,

crikoisuLrksiu, cttli kLrn

nut, lnLll'toonlnlalaissyntyincu Seultlli
Ylijoki kr'floi lrirunri)iscrt trtlinrtlt isovanhempicr-rsa yhteeutnct-utsta, ja llir-r
kcltoi kr.rullec'nsa tarinan kotinsa naa-

pitriviri jalkincita, niin hrirr riisLri jllki-

vait.ttoa
hakernaa r-r. Var.t.u.na la n Kltukttlltssa rtstt-

pUrin mieheltti, Vihtori Muftoolte. Asie
on saattanllt olla niinkin. ettli Klllc Pikkn-Sianoja cili kuullut tlyös Maljaanar-r
lrruiste ominaisr,rulisista, Marjartna oli
talmokas tyr)ihminen.

Tlistri Pikkr.r-Sianojan Murjeanasta
ovat paikkakunr-ran vanhat ihmisct
rnonta txrinae kertollect. Marjaana oli
ennen kaikkca kova ty0iltntinen, nitrttl
myös muita crikoisuuksir htiuestti ot.r

r.rho Helmanui ViIhclminpojan sr.rkn

kr"rite'n kau

n

yriri

nyt Matctnieuteen. Mtt-

tonieuren torpanpitoa jatkoi F'r'cclriika
Vilhchriinan toisest:l avioliitosta ctlcva
poika, Juho Vihtori, s.v. 1ti87. Juhcr
Vihtori otti :tikoinaan sr.tkunit.uc'kseen
vaimonsa sukr-rninren, l)<tr,ttala. .la
vLlonnlr 1914 tapahtuneessa Matttnie-

nlen tol'pxn

itsenliistyniisessli

1;-*

i.. 1'/l

ir'{
| {t-

lkint amies llero Korkki

Mar'-

r.nainittu. Marjaana oli pienikokoinen ja

Tyrvri:ille Kalle Pikku-

kr'vytllkenteinen iltrttinen. luuttit picnemulilllikin keholla piirjiiri, kltn on
tan.nokas luonne. Marjaana ei arkzrilh.rt
tarttna r.niehisiinkään töihin, hrin oli

alaisur,rteen.

Kalle Pikku-Sianojalla, loka oli syntynyt v. 1841, oli cclellisest:i avioliitosta
yksi lapsi, poika, Oskari, s.v. 1871, joka

sitten aikoinaan iszinsri jzilkeen piti
torppaa. Maljaanalle oli siellä kotonaan
JLruensivrrssu ollessrt syntynyt avioton

lapsi, Amancla, puhekielessri Manta,
s.v. 1877. Kun leskimies Kalle PikktrSianoja oli kr-rr.rllut, ettri siellni Järuensivr,rssa oli tytär aviottor.r-ran lapsen saanut, niin hzin oli alkanut rrielessziän kr.rvitella, ettzi kun hzinelli on poika, ja sillä Mar'laanalla on tytlir, niin hlinelle sopisi se Marjaana hyvin vairroksi. Ja niin
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jrillesszi pal;ain jaloin, talh,rkklat kLror'man pli:illzi.
Liitsolan KyLikirjasta voiclaan nriltc[i
Mar jaanan sukr-rjr,rr-rrilt. Sieltli selvilili, cttii Marjaana oli satriaa Kestillin strkLra.
iosta eclellai kcrrottr.r flLkkillin sukukilt
polvcutur.r. Elkkil:in suvun klntaliiti oli

Anna Liisa Aleksantelintytlir', ia llincn

nyt Maliaana oli v. 18t10 lluuttanLlt Tyr-

tuli

I'ttsklursti,

eikri Maljaarur siinri sitten r''iitsinyt ktrorman plilillli isttur, Ilirr klivcli kLtt>l'rttart

värille.

Sianoja-nimiselle leskimiehelle vairroksi, ja enännziksi PikkLr-Sianojan torppalrn. Torpprr sijrritsi Mttt'toontttartsslt. ilt
se kr,ruhri Kaltsilan kylrir"r Sallin talon

'l'alvi oli siliaiaitai pitkin.
jo
kevritpuolclll. Kcli oli pchloinkin
ninnyt ja laitect painuivltt, il llirilLi oli

Murtojrirven

vettll. Hevonen veti kLtortttlta

Legendaarinen Mari aatta

jaana,

Piliku-Silrtoirrrr

k:rntataloon kr,tr,tluvae rttctsrili. kLritt r :ihlir-r peltojen ynrpriril[i. PoltinpLritl piti
hakca kaucmpaa, Mul'tojlit-r'crr tllirur.
Kaltsilan Sallir-r nretslistli. Mltljltlrnlr tLrli
puukuolmansa kanssa sicltai ntctsaistai

cclelLi kellotLur sllvlln hallLrssa. Sicll:1
on hallinnr-rt uusi sukr.t jo vuoclesta
187i1 alkaen. ULrclen suvlln toilltcsta talo on fakennc'ttLl Lluclelleen ja siirrctty
toisclle tontillc'.

Tzirr:i Mariaana, pr-rhckielesszi

jrin'cn teltta rrtctslistli

haki.

torypa silaitsi Kaltsilarr kylin crilliscl[i.
pienc'llli k:trtrtsniaalla. Fli siinli <lllLrt

slr

Eclellli mainitr-rn Kestillin talon alr.reel-

I<ur.r

puukuormu:r

t

la oli JrirvensivLln tolppa, llihcllli RLroko jzirveri. Liitsolan Kylikirja kertoo, ettrl
Jzirvensivun torpen tyt:ir', v. 1i156 synty-

Otr Iit'r'rolltt. ettli M:trjltltttll Iltctti j{)skus Isollc-Kuovrtsrllc kylliilcntrilin. I Ilin
nreni sir.rr-rc jelliaisin tali,itiet:i ltitkin. joka kulki yli Ison-Kuovrtsjrin'cn iririn. Silloin rili lo kevlitpLroli tulvcrt. jrt lrilillli oli
vettli. Marjlurnrt liisLri tallLrkkrt:trtslt ilr
sririrykkririnsri ja k:ivcli peljain illoin trrlIukkalt kuinalossl. ju Isort-iiuot rtsctr
pirttiin paiaistyaiain ltrtni ktrivlt tl lltrlikrtrrt
Sauralla tavalla hlirr nrencttcli Nlulto-

lussu.
olc'

nen nriclcstlilin ltyvliri, kr.trt se tlli r riltlirt
alkr.run pilaantunr,rt. .flt kosklurtt ci NIlrt'jaann sairrstltnut, hrin oli kulltisturttrt il
oli :rirtlr le|r'e ilt tyiiliyl'1 irrcrr.

jlirvcn jlililLi,

hrirt

ei errili nykyisin

neensa ja kriveli ;xrljlin juloin jririllli olc-

vassA r"csinroskltssrt. llLtLutn stthtcert
hlin ci ollut vuutivuincr.r, hlinclle Iiclllrsi vunhcnturrr.rtkin t'uoklt, ja on viclli
kcrrottr.r, ettai sittcn vustl sihkklr ttli hri-

lalkaansa.

n'r,r.rtti Mntonicmen tolpan nit.nen P<>utalaksi. Siitri Lihtien tal<t or.r ollut Poutalar-r ninrcl[i. ja lioko LihiseutLra on alettu sanou P<ir.rtalankLrhruksi. Talo on
nykypliiviin asti olh-rt sautan sr.tvr.tn hal-

Kestillin talo

Ilin lici littllr ella kulki jrirvc'n jriril[i. cikri ollLrt i'eclen

hlin oli Llhtenyt Jrirvettsivr.rstlt

rlrl.

tenrastaja.

is:insli oli Aleksanteri Jr,rhonpoike. s.r,.
1791, kotoisin samasta Kcstillin talosttt.
Aleksanteli .Jr.rhonpojalla oli sisar. LecnaJuhontyt:ir, s.v. 17U9. Trille Leena.fu-

hontyttärelle ja hlinen ntiehellccn Petteli Kallenpojalle oli perustettr.r Lchti-

niiki-niminen torppa Kcstiltin tll<tn

On kerrottr.r, ettzi kr-rn Kalle ja Maljaana kaksistaan rakentelivat hirsirakennr.rksia, ya kLrnpikin or.nalla nr-rrkallaan
tekivät l-rirsien nurkkaloveuksia, niin
Marjaanan nurkka valnistui aina sa-

alueelle. Nriiclcn Leenan ja Pcttelin hpsista er'äs oli vr.tonna 1t320 syntynyt

rrassa tahcliss:r kr.rin Kallenkin.
Mutta ei Marjaanan taito pelkästään
miehisiin töihin rajoittr,rnut. Hzin oli ai-

vlln torpan, ja hzinen lapsistaan vanhin
oli eclellzi kcrrottu Marjaana. Ktiyt:in-

tunnettu hierola, ja yoidenkin tietojen rrukaan myös kätilö.
Tunnetr.rirnpia l-rielojia Tyrviiällzi ovat
olleet juuri t:imä Marjaana, ja Maryaakoinaan

r.r.ryös

nan tytzir Olga, jota yleensri Kiimasuon
Olgaksi kutsuttiin.
Marjaanasta on kerrottr.r vielä sellaisia

rral'ran Petterinpclikzr. Tliruli AaltllPctterinpoika oli sitten aikoinaln
pelustanut Kestilzin alueelle .ftin,ensi-

Aal

har.r-r

nössä uimri sukr.rlaisuus tarkoittaa sitti.
ettzi Uuclen-Erkkillin Annastiina ja Pikku-Sianojan Marjaana r>livat keskcntirin

pikkuserkukset.
Sekii Lehtimlien, ettzi.llirvensivr.rn tor'-

prt ovlrt rnyiiltertrttin

siillyncct

l)()is

perulstejasllvlrilta. Niin voiclaan tocletlt
Liitsolan kyl:ikirjasta. Lehtinlien torppe
Susla tttulu

t

t .lr tr

r

ltr

I 9<)t)

on my0heururin r.'allan hai\''innyt, sitai ei
rippikirylssa mainita enlili l,Lroclen 1917
jlilkeen. niin kertoo kyscinen kilja.

se

n

talor-r Korkki-nimisestai tolplste.

Hlinen puhuttelunimenszi

oli

Alppi.

Korkki-nimi esiintyy TyrvririlLi kahcleseli kol.rteessa. Korkki on tulon nimi
Leukulan kyllissri ja torpan nimi Ilousa

Houhaj ärven ympäristössä
Vrillririri tltkrrt St'llil:in l()r'p:tn :tsioisl:r
Liitsolan KyLikirja kcrtoo, cttai torppaalr
,l.'11 yiilryksi Tyrvlilin llouhajliri,en llyömrin poikl, r, 1U42 syntynyt -fuho Hermanni Heikinpoika. .]a cclelleen kirja
kertoo, ettli tlimlin .|ulio Helmannin
nuolin lapsi, v. 1titi2 syntynyt Elhurt oli
v. 1906 nlur.lttanllt Tyrvrilillc.
Trimli kirjassa nrainittu Houhajliri,en
Ryt)mri oli tloultajrilven kyLin Apiaisen
talon torppa. -Ja eclelli mainitun, VrilLirin Setäl:ilin mllLlttunecn .fr-rho Herntan-

nin veli jrii pitrimuirin liyön:in kotitorp-

paa. Kotiin jzizinyt veli oli nimelttilin
Heikki Vilhehr, pr-rhr.rtteh,rnirri h-rultavasti Ville. Hrinen syntynaiaikansa ei
ole ticckrssani, rrLltta toclennlikc)isesti
hrin on ollLrt eclell:i r.nainittua velletitin
noin 10 vuottx vanhempi. Tyrvtiuille v.
1906 muuttanLrt VrilLilin Setrilin poika
Elharcl palasi iszinszi kotiky[ille. Hrin
osti Honhajtirven kt,lai*tzl Ala-Houhtlan
talon, jota alkoi pitri:i.

Hrtnnulltn tltlon Sill:rnp:i:in l()rpiln
kohclalla mainitaan Liitsolln KyLikirjessa, ettli tol'pen tytrir, v. 18f13 syntynyt
Kaloliina.]uhontytril oli r,. 1!11 vihitty
avioliittoon AlbiinLrs Rikhalcl Heikin-

poika Korkin kanssa. l-rirrrli Albiinus
Rikhalcl Heikinpoika Korkki oli kotoisin Tyruririn Houhaj:irven kylrin Apiai-

hajlirven ky[issli.

Kaloliina ja Alppi Kolkki olivat sit-

Tyrvrilir-r Houltejlili'cu Kolliistu kotoi
sin, jl syntynyt r'. ltit'i1, Krrn Alp;ri oli

lippikoLrluik:iincr-r poiku. niirr htine n
islinsri Ilcil<in kerlotllrr slrnrlncen: "'liri
mejjlin Alppi pannce uikLriset nririhrt
pessrilin". X4uitlrkin tulinoitu hlinen voir-r'ristluu'r <ln

kelrottu.

Oriniemen kyl:in pu<>

Alpin isli, tleikki, oli vunhoien ihutis-

lella, eikri heiclin vlilieitaan sen vr-roksi

tcn kertoman rnukaan FloLrliujlilvcn kt'lin Kr,rr,rkun tulon poil<iu. N,linullu ci ole

ter.nr.nin asuneet

voi1l11 Liitsolrtn Ky[ikirjlrslrr seur:rt:r.
Muttrt Liitsolun Kyllikirjan osassa 2. joka

koostuu vanhoista valokuvista, on kuvia myös Liitsolan kyllin ulk<>puolelta.
enis kuva, jossa esiintyy Eero
Korliki Oriniemestli, r'naan kur.rlu voinramies. Tlin'ui voimauries Eelo KoLkki
oli Kaloliina ja Alppi Korkin poika.
Siellli

or-r

Kiriasta ei sclviii, milloin kyseinen
valokuva on otettu, mlrtta hlv*in nu(>
lelta nieheltli Eelo Kolkki siin:i vaikuttaa. Eelo Korkki syntyi siellai Punkalaitr.rrnen Oriniemessä v. 1916, ja hlin
kr.roli Rr,rotsissa Lanclsklonassa v. 1994.
tlin oli sr-rr.rri voir.nallinen lahjakkuus ja
l-r:in esiintyi aikoinaan sirkuksissu voin'rateurppujen tekijlinli eri puolilla uraailmaa. 1950-luvulla hrin esiintyi Yhclysvalloissa ja Kanaclassa sirkus I}-rffhlo
Ilillissli. Flnnen suLrLissa silkuksissa
esiintyuristtilin Iilin esiir-rtyi tlilillti kotinraakLrnnassaankin eri tileisnuksissa.

Monet meicLinkin paikkakuntamnrc
vanhcrnmat ihmiset ovat keftoneet, r.ni-

kuitenkaan tietoa. urilltrincn oli hlinrr.r
sLrkulltisuutensrt cclel[i kcrrotullc Antti
.Juhonpojalle, joka myt)s oli Ktrtrkaltrr
kotoisin, oli KuLrkan Niernelin torppulr
pitrinyt, jrr josta Ilrkkillin suktr polvcLrtuLr. Kuukan tal<> on r''unhu sLrkutilu
r.nonien vuosisutojen tal<al. N4Lrttl sellaista asial ei ole tiettlir,'listi tLrtkittu. mitii eli sukuja vuosisatojcn uikanu Ktrtrkan sr.rvusta on haarauturrr.rt, jrr onko
voinramiehili kenties enenimrlnkin olI

Lrt.

Vielli ntor-ria mr-rit:r n'urinir"rtojl on l.iitsolan Kylikirjassa Tyrvlitistli. Niistli klikista minzi en tieclai mitririn. ju toisistu
tiecllln vain vlihrin. Kirjussukin ()\'ut toiset asiut turkemmin ilmaistunu kuin toiset. Kun mainitltan r.'ain cttli Flnni LIermannintytrir 1e N'laiju 1-turr,'etintyttir 't'1 rv:i:ilt:i, niin siitri t'i r it'Ii voi tit't:iti rrrist:i
-l'y'rvtititli
ptiin
sellaisct or.at. NILrttlr scl-

ten hlin vlilinteli hevosenkenki:i suo-

voi ltelposti 1-luikuntuu,
kun mlriniteun cttai Ruus.r Alekslnclrlrn
nrics oli Vilho Lauli Kor-r'entaustu Tvr'-

faan.
Suuret voir.nansa Eelo Kolkki

vlilin Sanl.nltljoen Nlauria lustu. Sunrnurljoen Mar.rlillun tul<>r.r ulLrcellrr on aikoi-

oli perinyt isriltririn, Alppi Korkilta, joka oli

T|siyieniQmifa

laisen tieckrn

nlan ollut Korventaustan torpplr. D

s

&
\'

Vrin yksi pieni kynttiLi,
se joulr.rn mieleen saa

*n#

ja [imptr esiin hiipivri
vie kltras vlrotten taa,

#--'

Yhclen pienen kynttilin
scn kliclcsslini vicr.r
Iittrnrttttllr' ttrort istrir :in.
yol<a

plilitti nraiscn tien.

Yhclcn piencr.r kynttiLin
enkli yhtrilin cnempriri
r-ryt lt0r'cLillcni sytl'trin
kliyn juhLur victtlirnlilin.
Vairt yksi picni I<1'ntti[i

scn licl<kiin lcnrpclilin
Iilltson illlLn Irrinrvssli
jrr

\ttsttttttttltt tt lotrlr
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lffa I ainronpciän

(Peftonientil * tSgS I6. r.qd8)
nuoruuf,essaan

lrioitt anm rwn:

Muistarrpa plil<lr.r. j<lssu rnu sy'nny'in.

Åil
-TJL-.
,j".-"

^

nli lapscna leikliili 10in.
Muistunplt sisk<isct, r'cikkosct lrlnrltrtt,
j,rirleuklr kr'r'rrllrr rnltrjoj;t siiin.
rurissri

#årål+
'.l.l1.

Iiesliisin illoin uscirr nrc silloir.r
kilvrrsslt jrroksirttrttt' tritillirin p:iirr.
[]uninrlicn taklisct vunhut k<livut
kuisliiVrrt ilrt'illt' lt'rttltr'liirt.
Llscinl-xr silloin <il<silla olin
rrlnhlrn vlltavrtr-t ()nrcnapuun.

LJscinpl sainrnrc scn hcclelntistri
rrrrtkccltrt rttltistr.rr ltrt sr,lit'r'istrurt.

Siel[i;lli sittcn liitinrnrc unnlrs,
llrkkrrltirr rttirtttllt' lilrikist:t, oi,
laittcli, puuhaili, kchris jl kurstls,
lirincrrs;i lrell:in:i Ii.olr iirti soi.
I(es:iisin aan.ruin islinrmc rrrnlrs
aiknisin tt)ihinsli :rsteli.
V<rimansa, taitonsa l<aikcn hlirr vurnlurn
lastensu hyvliksi uhlrrsi.

i1ursuuteen

\asta
Kirkko

Siunllltu t>lkoon rtttrrt kolirti lllntlrs.
josta mai lliksin nraaihnaan.
Mr.ristot r-re

cllili vieli nyt rrulla,

vaikka cn siellli mli ollu

kaksir-r tolnc'in,

"Peltor.rilimcn vanhcrnpi
Plil<ku"

listcin, ettli mr,ristaisiuunc.

llanurlll vcttcn -

joskr.rs

suu.

hlnnlin,

n s i n v ri I I< e s ssri.
kriy tr.rulcnvlilc Iummepoukamissa.
a

u ri

r-r I<

o1-xi i vli

i

i

1<

i

i

Vrr-rhl kivisiltlr. liklra Lrhmatcr.r.
Scn ylitlit, kun purce tulvcrr viinlr,
ja kcslituultcn Linrnörr hyvliillessli.
N{aiscrttltt kLrin Luojltr.r rrkl'llclli.

ILin llhjun untoi. nrcitri hclli.
Iilisi I<ilkon ovcnr-ipltltr.t tlrrttuu.
Siihen tottirnccnl toisct kliclct.
toiset ltilrrirt. t'1'lliliiir irt otlt'irt.
Iiliclct. lotliu urlnon l<oki l0ytlivlinsri.
liriclct ltcistin - or.r Vhtri iklirrinsli.
lstLrt pcnhkiin. nrieles hiljentyl
r\lonet uruistil<uvlrt nrielecn plrllur.
.

Ensifumi

'I

vi11. 1,1;l' r'ltsliltltl. lt'ir litt ltttt,ri.
l)troliso sr.ur l<ur.rssrts telii ntlttkrtrt.

l.rrpsct
I

llhjl,

lotkrr tr'Ötli jatlilu.

lili]tri r it'stitt'tt\

nr(

)r)in

1lr'1

rrrri)irr.

Llnsi lLrnri

nruitl peittlili

lislili lLrntl pil\ ct heittrili
kol<<l ticr.r<xr lunrecr.r lrLrliktrrr

l)ul)u l)clrslllln ullu ntrl'l<irtr.

Lrsein hrrolin. ltlrclistrrncin rrrielin,

foslius scntlilin liiittliilr cltinraistai.

Iiiitt;iirr llrilil\lir ilr;rn;rsl;r.,rrn:risisl:r.
Ystaivistai.

uruistlr lilrnssunrlrtlill jistu.

Ajurrvirtrr lipLrLr

hrrllct siltul.

nrclliintli vltirr vlttecn sLrLlntltlur
Siltl johtlu usvuvcrlron tllksc.

NIitcn l<lrunis voililurn ollu

silllrn plilissli vltkr hohtltlt.
Vctterr Vi|r'oittuVlrin ltro iolrtillr.

Sunutorrnu kutson

jossrt

NILrlllr

6r

-

hisslrrrli.t'll, )t |rlL nnr'L'n lir'\lin
Irrrncn ultu l0r'si pcsrin.
\ r r l k oist'lt :r k:r ili li i rr;ir tt:i:i
prrlttl:rs lrrrtti ojrtl tii\ tlriri.

pLLhclus lLruti

vltiniolllt,

Iriljll

Irrontrxiiclin Irrrnilillll.
\trslrr ttttrltr

t

t .lr tr

tI t
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WPTJLULAHJATN
koko perheelle edullisesti.
Paketoimme lahj asi ILMAISEKSI.
Tervetuloa!

jilltrfrjtfrfrvt
TARJOUSTEN TALO
Marttilankatu 1 6, 38200 VAMMALA
Puh. 03-51 1 5300

Aniliini
Puistokatu

'l

4, Vammala

puh.03-511 3113

Metsanrauhaa
Vdookotisi
Aljcn harrnaus, kiir-eet ju ururhcct
kalvuvat rnielemme huolccr-r suLlrecr.l.
Hrirrtriry;s illrrn irr syrrlikyl's f iin
syliinsri sulkce ihmiscn työn.
Murlteiclcn tulhuus ja sielun tyhyyys,
iltrttist'rr pir'nLrrrs jrr yksirr:iisy 1 s.
Mist:i voi liiytiiri c[irrr:irr voirrrtrtr.
her.rgcn hehkua tuvoittuaT

vastaanottamaan
vuosituhannen
upeaa juhlaa.
Meiltä löydät
kankaat ja

sisustusornpelirnostamme saat

verhot viikossa!

Lcvlihclli hctkcksi helnrasslr lu<it'tn<tn,
ktttttttr'k' lrenkriystli lt il j;rist'rr rrrrrrr u.
'I'uLrlc'r.t hunrinua ja krriskettlr puiclcn
metsrilin nrcr.rnessli kuur-rncllu suut.
Nlctsrissti vukxr ju varjoa liittlili.

Ihnrinen. nruistutko LLrojerrsi liiittaiaii'

lllincltli r:ruhua ju rr<lir.nlrlr s:r:rt.
\(rit nrctslissli rnielcsi Lruclistaa.

Strs!rt

tttrtltt

t

t .J()t

tIt

t

I 999

Tummansinincn, n.rillenniunr-aiheincn kangas on
I 50crn leveää j:r I 00",, polycstcriä.
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Uusi Toyota
1.5 VVT-|

HWAAJOULUA
uUsI, erunsrÄ LAAJEMPI YARIS.MALLISTO

\rltrT-I
km*l

VAUHDIKASTA

UUTTAV(IOTTA !

Y"8"ifli?åE

li:i5:?fl iil,1Tt:9iii"Jä*

sekä täVsin uusi 1.3 WT-i IBG hv keskikulutus 6,0 l,/1OO
km*J. Varusti:tasoina käWuinnöllinen Linea Vega, uusi monipuo

linen Linea Luna ia huippuvarusteltu Linea sol. Tervetuloa
("93,/1 16

.

.

EEC)

Vakiona mm. turvakori, 2xAirbag, ajotietokone, digitaalinen
3D-mittaristo, integroitu audiojärjestelmä, pituussuunnassa säädettävä takaistuin.
Markkinoiden katbavin takuu: 3 vuotca 'IOO.OOOO km
ja konin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta.

/

Kyseenalaista entinen, Saat enemmän,

Tovota Yaris. 3- ia S-ovisena.
Mållisto alkaen ovh sis. toim.kulut 89 4OO,Piirimyynti, huolto ja varaosat Vammalan ja Huittisten alueella.

g^ä'lTiTo*,
:

Pelttarin Auto 0y, p. 02-5601250,
32700 Huittinen, Loi

a@?"H%

Puhdistusaineiden ja
si ivousväl i neiden eri koismyymälä Vammalassa:
Vommolqn

sruousHuoHo

Puistokatu
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999
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Vammala, puh. (03) 511 2316
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Vammalan ev.lut.
seurakuntayhtymä

LIIKI @

IN

\
PUI$OKATU

O

38200 tlA]llllvlAlA PUH, 03.511

2N
ii

SINAKIN
SAAT
PLIJSSAA

ra itattlailtl

TETNIKUM
!

Kun käytät ja n:iytiit uutta Phlssa-korttia K-Supcrmarketissa, saat
Plussaa kaikist:r ostoistasi - kaikilla maksutavoilla. Jokaisesta
10 markan ostoksesta srrat yhclen Plussalistecn. Kun Sinulla on

1.000 Plussa-pistettii saat 50 rnarkan arvoiscn ctusctelin.
Etuscteli txr Sinulle ostoksissnsi selviiii rahaa!
'lirtustu Irlussapisteiclen kcriiiinrisccn. Pistcitii Sinun ci kuitcnkaan
tarvitsc laskea itsc, silLi srllt suortul kotiisi Plussa-infor-r, ioka kertoo
Sinulle ailn tasalh olev:u'r pistctilantccsi.
Ota Plussl-kortti fokapiiiviiisccn kiiytti)r)n. Mitli enemmrin Plussu-

korttiasi kiiytiit, sitri cncmmrir.r h1'0dyt.

Näin Plussa-pisteet kertyvät:

Ostot
mli/kk

Plussa- Kuukausiostoien Kertyvät Plussa
-pisteet yhteensä
pisteet lisäkerroin

L(XX)

I (X)

1.5(X)

150

1,5

2(X)

2

2.(XX)

l.(xx)
4.(xx)

l(x)

5.(XX)
6.000

100
500
6(x)

7.(XX)

7(X)

tt.0(x)
10.(xx)

,t00

I(XX)

100

225
100

.l

900

I

l.6fi)

5

2.500

l.dx)

6

.1.900

u

6.,i00

tJ

u.(xx)

Lisätietoia Plussa-kortista ja Plussa-pisteistä saat
omasta K-Super-marketistasi.

I
Vammala, Roismalan risteys, puh.511 2854, Avoinna
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ITyuää Joulua ja
O nnellist

a (Jutt a Vuott a!
@Merita

VAMMALA

Merita\lordbanken

Hurjulun lusiliilte

Ky

Hopun teollisuusalue VAMMALA
puh: 514 1232

Railal.Uoa

/a4k/a!
VAIOVINTTI

Ma-pe 7-17, la 9-1

3.

Puh. (03) 514 2536

PARHAAT MERKIT lA..
TAATUTUOTTEET LOYDAT
YHDESTÄ pnlKASTA

trEIEI

q9_.q

xALlotuHIrri

edullinen

Soitat normaalia halvenrnralla
kaukopuhelun kolr.neen ennalta

kaukopu hel u

val itsemaasi nu nreroon

nnn

trrn

ESP:n tarjoama

0nng,//rta/n

UII(OMAANPUHII-U
ESP:n tarjoama
edu llinen
u

I

komaanpu hel u

YSTAVA LAHETTA

Soitat normaalia lralvemmalla
ulkomaanpuhelun kolnreen
ennalta valitsenraasi nunreroon
Käteviä lisäpalveluja

puhelimeesi ilman lisälaitteita

;i:

soitonsiirrot

;i:

välipuhelu ja kolmen

;i'.

koputuspalvelu
neuvottelu

,/trrsft,Ia lu

/6,'l annala,

y'uÄ.s t t

zSu

ESP:n tarjoama

digitaalinen CSM-matkapuhelinverkko

DIANA O5O.PALVELU
Yrityksen sisäinen langaton puhelinjärjestelmä,

Myynti, - Korjaus - Huolto
Kello- ja kultaseppzi
palueluksessasi

joka toimii koko maassa

joka pciiuö
,<ELTAIS.ET

II u tuuten a ny t ti,eto k on e k aiu errustA,
uatkka omasta ualokuuastasi.
Yri,tykset H U)M !

Paljon erilai,si,a

Q,J:ill,:,tr,"llt#i
\ttsttt tttrtltt t t rt

ttt I t t

S'VUT
NUMERO.
PALVELU

c

tt8

o ESP

FINNET.YHTTöT
Marttilank. 5, puh.

5.1 991

..r0ueunt

LLIOKOSKI

,,ArATULAH"/AT

Neljä kerrosta torin reunassa
Vammala, puh. O3-5ll 2323

ME/f,.TÄ
LE

TUTALO

nUqU lr'/llr\lä'r\r\
Vammala Marttilank. 2, puh. (03) 514 2420

HYVIEN JA AJATTOMIEN
LAATUTUOTTEIDEN
OSTOPAIKKA

ET@GGUVd

GWllkös

,4

F@rd

{@cus
u

FOTd FOCUS

odottrlrl
tutustumistclsi
ystöuöllisessö

Ford-Iiild(eessö.

^Q*.%za6fit1*

Ford Focus -malliston hinnat
alkaen 1 10.000 mk
1.4i Ambiente s-ov.

@

VAMMALAN SEUDUN

OSUUSPANKKI

Levorannan Autoliike oy

l!fl

VAMMA[4, Roismolon risteys, puh.03-51I 2051
HUITTINEN, Voltotie 2, puh. 02-567 I 5l
IKAAHNEN, Soulojontie 2, p.03-4589 388

Mukana elämän eri käänteissä

suunnittelutoirnisto
VAMMALAN II HOPUN APTEEKKI

+ffRKS]tLf,F

PL60 JAATSINKATU 1 38201 VAN4MALA PUH+FAX+358 (0)3-514 21

* Rakennusten sähkösuunnittelu
* Tievalaistussuunnitelma
* Sähköalan koulutuspalvelu
* Valtuutettu tarkastaja -palvelut
* Kopiopalvelu

1

Superin liikekeskus, Roismalan risteys
puh. 03-51 2 3700

1

TYRVÄÄN
SIVUAPTEEKKI
Asemakatu 10
puh.03-51 1 2300

orKEA orE TYönöru
7cr4e ea,ecAki. pa.1ue44a,a,o

oo@ooo

malan
eft og

Lrrr,,a/n,,
ftrAmrN oRILH
Puistok. 3, Vcrmmolq
p.rh. 5l I 3976

Asenokotu 20 38210 ltonnolo /03/

'AHKOTTO

Or
5l I 3055

- JOKA OSTOKSESTA

MARKET
Vammala, puh. 511 4440

Huonekaluliike
Pekka Ahonen
.
Humppila. Vammala

Kankaanpää

Soluunosso
syöf hyvin.

Tervetuloo!
Puistokatu 16 38200 Vammala
Puh. (03) 5't1 2954

t[EKUmmmm
o Perustettu v. l9OO
o Asemakatu 34, Varnmala
. o3-514 3662

ARKISIN

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

IVIAINc]S

/aru*//aorz/

.%**.h,tto,*
Sen idea lienee

/**ä.r*o%*t
KULJETUKSISTA

.-.

VARASTOINTIIN

UKOI<'TTO
VAMMALA
Haapaniemen juhla-

ainutlaatuinen

ff-33.3]3i3?3

ja pitopalvelu

KULJETUSLIIKE

f

03-514 3531

pÄrvvsrvs
049 236 212

Täyden palvelun kirjakauppa

käytettävissänne!
perhejuhlat
yritystilaisuadet
>i< mukava
retkikohde;
tilaaksesta
Iounas/kahvi
,i, viihtyisä
rantasauna

Kirjakellari

>t;

Paperikauppa
Äanilevykauppa

:t:

Haapaniemen Pidot Ky
Haap aniementie,
VAMI\LALA,

3

I 1 40 Kärpp älä

p. 03-515 4121

TERVETULOA TUTU STUMAAN !

I

1o

Tlrvään
Kirjakauppa Oy
Marttilankatu 18 38200 Vammala
puh. 03-51 2 71 33

Sestantalart ./ot

r

lt

t I 999

r(o uneusfioitofo

Sinun Kotiasi

Dipl.kosm.

Dipl.kosm.

terfri

Sari
Lefrtinen

$ IQtonen

Sl$tVAMMALA Oy, Ll$t
Liekolankatu 11
Välitys 511 5110
lsännöinti 511 5111

Marttilankatu 26, Vammala, p. 511 2077

TAUI\() KIVIRAI\TA O
TRAKINKATU 4, 38200 VAMMALA. Puh. (03) 517 9000, fax. (03) 517 9019

TUOMINElI
VAMMAIA. Marttilankaru 44 . puh. (03) 511 4000

;.iV'*

Tarvitsetko

PUUTAVARAA?

ja joulurauhaa

Meiltä sitä saa
o sahattuna
o myös laude-apachia

ff=

ri

o
o

KUTTA-KUI(AIV
liikkeistci

kyllästettynä o listoina
höylättynä o paneeleina

KOIWIAN

H

Monipuoliset ualikoimat
kukkia ja kuiuakukkatöitci
joulun uiettoa juhlistamaan.

SAHA KY

rT
Ä

Roismala, puh. (03) 513 0102

38250 Roismala 03-513 O2Ol
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LAUHAMON TURISTIBUSSEILLA
LINI A-AUTOTIIIGNNE RITSMALA
ANTTI LAUHNIO OY P 5130412

3-$
Strs!a

Tunnelmaa

RErrrr- I A TrLAUSr[rcNr
999

/E TT A I O

VUODESTA

11 65

INARIALLA
TUPL/A/AT

rÄvrröNELIösl

lnaria on jolca lcodin cilaihme.Tuplaat helposti
käynöneliösi, l<ohennat l<otisi ilmettä la lisaat sen
arvoa hankl<imalla lnaria säilytys;arjestelmänl

BsvaaNKALnsTE oY
Peilitie 15 B, Vammala
Puh. (03) 51 1 3020, (03) 513 0210

eD(Irert
rINTERSTORT
P ,. u s

, ÅA

.$F"ylf:3or"

JÄRUNEN oY

!,iiå:r,i",
Xir'1,ti.11i,,,,,.,

Uunituoreita
leivonnaisia
io l5 vuotta!
Kotileipomo
Eilan Pakari Ky
Riipantie

4, Vammala,

puh. 03-51 4 2580

%frz/*C*å*

%*,%*.
,%-"

Pesurinkalu 3, puh. 03.51

I 2190

Hyuaa joulua ja
uireytta alkaualle uuodelle !

f;t/rslo

Te[e.Dsfw.S*Såmce
Polvelevo

qsiontuntiioliike
poikkokunnqllq

'Ilammnfan

.i.Rk.+#g

,try#ny,P
fysioterapeitti

Puh. (O3)

Tossarintie 2, 382 70'lawna nl
Quli. (03) 514 1290 tal 040 525 8770

JR:ssö on mistö volito!

5tt

5299 Fox (O3) 5149047

,ft7r1; /orrlro./2

@,.*o'%o*%; 2a/'1)

Lops.ille io nuorille

sisö- io ulkovootteet
sekö orkeen ettö iuhloon!
koot 50-170 cm

PUKlfrrlO

PUISTOKATU TVAMMALA Puh. (03) 511 2648

L

Lakeside Golf & Country Club Oy
Puh. 03-513 4070, HäUääntie 943, 38100 KARKKU

PUUTAVARAA
Kotiin toimitettuna,
sahattuna,
kyllästettynä ja höylättynä

HAKASEN SAHA
lPafaefeao

ftiai-

38250 ROISMALA
Puh. (03) 513 0182

jo

gfitsasujen

''eik)isfiifu

5ifiii-^

Ufuise//e

Puistokatu 18, Vammala, puh. (03) 514 2665

\itrs!rr ntrr ltt t t .lr tt
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999

G'Yt

figg^äen 9,eipn,me
Nuutilankatu

2,

Vammala p. 03-512 3100

Hyuää f oulua ja Onnellista
Uutta Vuosituhatta

J)ulurv

\.IAHTAVATV

"MRells
MÄBTTILANKATU

HERKITT M)\VET r{vVÅ;I

I

r{vvÄ ] 0 U LU GL0 G

T\rcåån

Yrffif-Afffia
Puistok. 10 Vammala
Puh. (03) 5141 166

8 TSII 5OI5

KAUPUNKI

tolottaa
Sastamalan Joulun lukij oille

RauballöstaJoulua ia
,nenestyhsehästö ouotta 2 000 !

KIIKAN
HUUTOKAUPPAKAIUIARI Oy
Jokisivuntie 68, 38300 KIIKKA

p. 03-51 3 5359, 0400-289 051

Ärursran HUUToIGUPPoJA
OSIM JA MYY ANTIIKKIA
STGVANHMTAVARM
Auki sopimuksen mukoon.

Sas! ctrn o I crrt ./ot t lt

r 1 999

(sb
ö
MEU|N LEIPOMO

INSINOORITOIMISTO

Aimo lehtimöl*å Sy
Puistokotu

3-5.

puh.03-5tZ

PL

40.38201

OOOO,

Sidonta-alan erikoisliike yli 50
Vommolo

SATAKUKKA

fåx. O3-5120023

Vammala Puistokatu 7, puh.

_ ARKKITEHTISUUNN ITTELUA
_ RAKENNESUUNNITTELUA
_ RAKE N N UTTAJAPALV E LUA

/'NIIKV/'RIA/,TTIWWÅ/Ostaa-myy-va i htaa-vuokraa

:

kirjat, lehdet, keräilyt, filmit, taulut ym.

v.

5ll2401

VaIoKWAAMo
VammAu
ffiR 3#åt"å"Ji,itl
KUVAKAU p pA P[Ul]li

puh. 03-5143e33

Onkiniemenkatu 4, VAMMALA 9-17, 9-13
P.050-3723625, 03-51 1 4685, myös iltaisin

Tehdas puh. (03) 512 5000
Fax (03) 51 2 501 1
Konttori puh. (03) 512 5022
Fax (03) 5125021

Vam

malan katsastusasema

Traki nkatu

2, 38200

Ajanvaraus

Vaihde
Fax

Vam mala
0204 88 147
0204 BB 2630
0204 BB 2631

Wqdi@ttfllouluojo
NiirtWsili1lluttnmiotw

Vammalan
Väriaitta
ESKO PAJUNEN KY

38200

VAMMALA

trsgruÄrsyyDENTtE
Strstrt tttctltt t t .lotr

It

r 1 999

10

PUHELIN 511 2895
FAX 03-511 5100

TALYEN MON''N

MENOIHIN!
. Työhön . Arkeen o luhlaan
Sopivat kengät joka jalkaan.

ASEMAN KENKÄ

Vammalan Kaluste ky
Itsenäisyydentie 10 VAMMALA p. 51 4 1077

Kiittcien
kuluneesta uuodesta
toiuotamrne
asiakkaillemme

ennen

ja

OIVIVELLISTA

UUTTAVUOTTA!
Vammalan

OP-Kiinteistökeskus Oy, LKV
Puistokatu 2, 382O0 Vammala

jakaa
joulul.a$oja
J?

KODIKASTA

I0ULUA

K.KENKA

A

joulua!

Tule säästämään ja
totea miten edullista
voi kenkien ostaminen olla
koko perheelle.
Vammalan
Torikeskuksessa

Avoinna:

ark.9-18
la 9-14
p. 03-511 2663 Martti Koskinen

RnuHALLISTA JoULUA JA
OruNEA VUODELLE 2OOO!
Teemu WrsrrlÄ PUH. O4OO 636 9Og
Tera etu fo a naut timoan frofrai fomme
tunnz [mas t a j a faatu feia o nnais k t a !

Neste Vammala
Valkoja & Niskanen Ky
Itsenäisyydentie 66
38200 Vammala
Puh. (03) 511 2780

{G)} $ggmäen Jtonditolrie.
Torin laidassa

dtr/rr*/rr4*n
,h^-,r)r,rh
r/hr.* l/unöle/

VESONlEMlNE]I
Hopunkatu 9, 38200 Vammala, puh.518 3200
Avoinna: ma-pe 7-17, la 9-13

nilrnniffi$d

t'?övg%;;ffi
pvönÄrlYKYpÄnÄr
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li,
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EFSIM OY

PL 72.38201 Vammala
puh. (03) 514 2131, iax (03) 514 1544
Emai : epsira@sci.ii

lnlernel: www.epsira.com

Vammala Tampere Turku Lahti Hetsinki

Meiltö löydöt
löhes kqiken
rnitö sisustukseen
tcrrvitset:
o
o
o
o

.

Optikkoliike ihmisille, jotka ovat nähneet elämää.
Ja heilte, joilla on vielä palion näkemättä.

Mcrolit o Motot
Pcrketit o Kcrcrkelit
Topetit o Liimot

Kun on kyse silmiesi terveydestä, kanta-asiakkuus merkitsee

muutakin kuin rahallisia etu,a. Meiltä saat Bonuksen Lisäksi
jatkuvan hoitosuhteen: oman silmälääkärin ia optikon palve[ut. Kun tunnemme Sinut, voimme aina tariota iuuri Sinun
kasvoillesi istuvat merkkikehVkset ja silmillesi sopivat linssit.

Työvölineet
Torvikkeet

Rcrstillcr tcrvcrtcrcrn

Tervetuloa kanta-asiakkaaksi!

SILMAAS

ASIANTUNTEVAA VARIALAN PALVELUA

lri;t;sl'rtStt'

PESURINKATU 5 VAMMALA PUH 514 3220

MA

Puistokatu lS,Vammala, puh. (03) Sl

I

4299

i1.. I

I

ELEKTRIA

Ilyviiii ja Turqtallista
I.Jutta Vuotta!

trl sAMPo

Iulsttti Rtlntolll

oy

Hopunkatu 3, 38200 VAMMALA
Puh. 03-514 1311, fax 03-514 1306
e-mail : marko.rantala@slmr.pp.fi

30 mk

+ lqHrunKUUTUs
I Yrittäjäin-Fennia

