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LIONS CLUB

loufun oiKo aie ojnt tket frouos
Sastauralan.|oulu ilnrcstyy nyt 15. keltaa ja nliin voi hyvrillli syyllli kutstur tritri numeloa juhlanuner'oksi. Vtnlnalun I-ions Club ry:n hallitLrs kol<oolrtLri
r'.19iill syl<syl[i jl prcsiclentti I(ulc-rri llalntrtale totcsi, cttri 1-rclintcistri verol<llcr.rtcriu c'i r,<licla c'nrili julkaistr, koslia uusi tictosr.rojllll<i <>n astLlnut voinnrrr.r
ylr li.icltriri sen jtrllilriserrrist'n.
I(okouliscn jlilkiltuinnissa Kalcvi Ilut'rnaallt, Pcntti Klu'hu. .fussi I-chtincn.
ll:runo.falkuncn, Asko I-aiho jlr l)entti HannLrla nricttivlit uusiu klrrbin u1<tivitcettciai. Ith,rbin jliscn Pcntti Ilarrnula csitti uuclcksi lktivitcctiksi jorrltr- jrr l<otisc-utuaiheistlt julklisul, joka nryytliisiir.r cr.rr.rc'r.r jotrlua. Vrstaln,anllristrr lchtcli

ehclottlja oli <>llut tckenlissli krisc'lla pltikkakunnllll toinril<unrran

l'ildgi

l<ansslr

hyrrlilLi mencstykselLl.
Ii<itiscutuyhclistyliscn puhccnjohtuja Vc-ikko Koivu jl silrtceli Antti l)rLrsi
olirrat erittriir.r nry<)ntcisili hankkc-elle-. I(otiscutuyhclistys lLrovutti I<ail<ki I<ir'joitusl<il;lrilunslr mateliaalin lehtitoinrikunnullc. f i'rvlitin NILrscor.r hoitlr jlr I'isko Pic'tilli auttoi luliisti lchclcn kuvitusta, ja nriin slratiir.r cnsimmriiscstli jLrlkeisust:l c'r'itt:iin nliynlivli. Sastanralan.Joulu or-r slanut vuosicrl aikunu h1'r'lirr
suosiot-t ja ltot-ti oclottaa sen ilmestymistli osuna valnristautunriscssa joLrlLrLrn.
Miksi nteille on niin tlilkclili rrulmistautua jouluun? Nykyrriklnl, kun ti,i;
;llikalla put'istetratr ihmisistri kaikki mahclollincn irti, uvainsanoju ovrrt tchokkuus ja kilpailukyky. Tekniikka vultaa aina suureur.narl osrur ihmistcn
eLinrist:i, silloin iltmincn kaipaa vlihlin pyslilttyntist:i jl hiljentyntistli.
Jor.rhrn aikana hu<imuaniattakin palautuu n.ruistoja cltinuin cri jouluistlr clityiscsti llpsutrclcr-r ajalta ja tulee lnielc'cr-r lur.rluja, tLrr>ksuja, mukuja, sukuluisia, jotka osittain ovatkir-t jo poissr. Muistclen itsekin unkar-ilaistrr joulLrl. Tultttatli Sttotlrccn vtloltna 1979 tttonet kysyii,iit victctlilinkr) Unkarissa joLrlul?
.|onclnir-r silloin nronelle selittlimlilin, cttai millli tui,oir.r unkalilainen j<tulu
poikkeaa suomalaisesta. Ur"rkarissa joulupukin pliivli <>n 5. jonlukuuta ja silIoin illalla taiytyy llittaa liyvin puhclistetut kengrit ikkunaan, ja jouhrpukki
lrrittla kaclulta lahjat kcnkiir-r. Lapset j<xka olivat kilttelri saivat helkkuje, jrr ne
jrxka olivat vzllrc'nmlin kilttej:i slrivat pierristti oksista tehclyn kultaisert vitslrn.
.fostain syystri minulle aina lankcsivat ne jlilkintmtiiset.
Itse joulunviettossa jouhlpukilla ei ole uritli:in vilkaa, k<tska joulu <tn Jc-csukscn syntymripriivrl ja lapset saavat lahjatJec'sukselta. Trissri oli minulla ilttttettelc'nistri uritenJeesus voi tietriä tnir-un salaiseste toivcistani? Tur.rtuuhar-r
se aika naiiviselta tziziltri katsottunll, mLltta en vaihtaisi niitli aikola ntissliuirt nin'rcssli.

Olen huolissaan nykyajan nuorison v2lkivaltaa sisziltrivien viclcoiclcn kats<turisesta. Katsoessaan näitä filnejä pikku hiljaa tottr.rr.r nliihin tilanteisiin, hyväksyy raakuuksia ja sc'ulaukset ovat aruaautattot"nia. Unkadssa joukk<t taiteiliioita on ostal.nassa tv-kanavan, jossa ei tnle olelnaan vzikivaltaclhjelnrirr.
Tieclän, ettzi lnaailra on rruuttunut paljon, mutta tietyt aryot eivlit. Nliihin
arvoihin kuulnn joulu. Joulurauha on ellirrlin hienornpirr rrsioitr ymplili maailmaa. Valitettavasti vain joka uraassa ei ole yht:i rauhallista kuir.r Suonte'ssa.
Joulutoiveeni Jeesukselle olisi r-ryt, ettri Hzin toisi n'rinullc' tlinti jouhrnrr
r.naaihlanrauhaa.
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]oulLrjLrhlan yclir-r-eihccut o11 elairtt:iri. r ltl, rn sisliist'rt llltlll:lll jlt s, r1'rtL-

jor.rlunlr iloitlr. - H:tt-vat siitli ettsiulmriiscnli jor.rlunlt iloitsirrttt. Josptt i<r

sOinnltn sltltllillell iltnlissycllinriir-r
sen liluttu, cttti .fLrrllltll, Ellinrlin

n1r, [ihes purin vr.tttsittrlilnnen ilil-

llen'a. ott tLrlltrt ihntisertri ihnris[<trrlnlrlle tlitli kaikkelr llntlltttitlttt. - Kcrrxn joLlklio korkcita oler-rtoil, cnlieleitai. elaimlin meillc nykyisin l<risittlinlitti)rtlissri r''rtpar.rclessl nottsi ltlt-

pinlutn .Jumlla:t vast:lltll kol.rotttl<seen 1'li.ltrtttltlrtrt. - [[t' srtirrl[ ()ll]llll
valtallrnnan jlt slm:tllrt ikr.tisert et'on
.fr.rr.nalaste jl siit:i elintlin valosta il
eLltuucleste, ioka i,oi olllt vlir-r l-rli-

nessli il luinen yhteyclesstirin. Ttiurn.röisen kaisittlilllaitti)1rain lankeer.nisen r.ttahclollisr.rr.rs lienee vttin
axvistettava sis:iltyvlin siihcn jrinnitykseen,

rrikli ellintlissli itsessritit-t

löytyy. - Triten sylltyneell piltlcyclen vallan houktttlrksie settrzlten

ovat esivenhelttpal.ltltte ja heiclzin
jrilkeliiisensli eksyneet srlttllan vallankurnoukseen osallistr-rntaltn. Kttten 2:sta psah.uista nliemue ttrlevat
ser,rlaukset Jumalasta ltroptrmisesta
eclelleenkin oleultau satttat.

- Jun'ralan arurahtava rlkkaus tat'josi ja tarjoaa pelastusta tlistri. Siksi
hzin tahtoi tr-tlla "hunantrelliksi" s.cl.

ihmisenii meitZi allttamaan. Jrt lankeemuksessa, ja rnonesti sen 1:ilkeen antaultssaan lttpattksen sanassa hzin taljoutr.ti auttaiaksi. EnsirrmZiisenii .louhrna Jun'rala tuli ihrrisenii meicLir-r syntieunte sovittajaksi ja lupaustensa Lunastajaksi.
Tästii, ja yksin tästä, tulisi meicLin

kcen tuhtoisimrne oikein

toclelltr

yhtyri enkelien, NIalian, .foosefin il
Ilcthleherrin peiurenten jotrltrttrnnelmaan. Nythlin t.ue evltnkelir.rn.rin
keutta pririsctt.utte .|eesttksen sylltysanotttltttotttean ihtneeseen s1.
rrentymrilin ja cisallisttrniltan. - Vtsta
myr)l.renin'rin kristillisessli Rootlras1-nlin

se [uvettiiu ulkonttista jor-rltrjtrhlalt
viettzirrrlirin entisen, paklnallisen
"satr,rrnalia"-jnhlan aselttesta. Sitai
juhlra olivlt pakanctint clllessaau
viettlineet pakanoitten tavalla senjohclosta, ett;i siihen vltoclen aikaan
1-xiii,rit alkoivat piclenty2i 1a ktitinnyf
tiin valoisar.upaa aikaa kohti. Se oli

siis tuvallaan valon jtrhla. Se seikka,
ettri klistikunnassakin esiintyy pallon "pakanallistakin" jor,rltrnviettoa,

ei

kr-ritenkaan johcln ttlkonaisen
joulr,rnvieton alkr-rvaiheista. Ihu'riset
viettZiviit jor.rltraan sisziisen uielialansa, kehitysasteensa ja siveellisen tasonsa uu-rkaisesti. Sitiipaitsi
olemr.ne tlissiikin riippuvaisia olevista oloista, yrrp:iristöst2i y.m. Tuo
kaikki ei kr,ritenkaan saa vieclli ureitii, kristittyyri viettämiiiin jouluat.tlure

niin, ettri unohclautme -leesuksen.

-

Mr.rtta vaikkakin jouhrnvietossam-

rre pyrkii oletnaan pallonkin

ala-

mittaista, niin ctn siinii sittenkin aina

lotakin korkeampaakin. Jollakin tavalla silloin enkelien iottlusaarna ja
ilo koskettaa u-reit2i.

Nleicllin ttnrt u c [i tnli
<

kin

t.tl

tllc,

r'lt rs it'l-

lrtpstrtrtt'lttrtte l':tilt,)ttlillll)ill

vlloisintpilt nrr.ristojtt ()n

lrt

\'ltrlllltlt11

r.nuisto joulut.tt,ietoistlt lltl-lstttttcnlme koclissl. .l<>keiscna jottlLtnlt nrc
hengesslinrnte Ltttclestttltt.t ellirlrmc
Iotakin lapsttr.tteuttnc ittLrlr.rsttt. - Llskor-r, ettli tlimi nteillli vrtnlrtlillltliirl
on uickrit-rta jotrltrellirtt)tkscsstitlrtlte.

Ehk:i loskLrs pallttttLttr nlieliinrnle

slikeet: "Oi i<ts oisit sycllill'rer-ri I)trhclas, kLtni kehclon llpsi, llrritis kLrni
oras uLlsi. Niin. lrts oisit sycllinlcrri!"

- Jospa tnuistaisiulule itlLlltttlviet<lssAmme varoa klikkea sellltista, rttikli

laster.nr.ne iu t-tttortetttutc tnLtistelciissa tltlerraisr,tttclesslt ttllllnlenttllt
heic[in lapsltutensa iotrlLrellirllysten
rnrristikrrvilt. joitk'rt kcn':trr pit:iisi

tuikkia kynttil0inri heicLir-r jotrlLrairtttrksissaan Kehitl'ksen'rnle, nliet.
kliy siihen sllLlntalltt, ettli lapstttrteurme koti ia ktttiser.rtr.r tttlei'at
vuosien viericssll yh:i r-akkltarurtttrksi ja ikzirinkLtin tehostavat ikikoclin
kaipuuta.

Olkoonpa triulinkin jottlr.lrnule
vietto iloa ja viilityislryttli terveyclesszi ja yltrikylliisyyclessri, tai virltulist:r vrtivoicn vtttltcell:t. ptltltt('cll l)ltinostal.nina, tai tt.tttttten lir.rolten ja

el:inuin listiliitoicn il<lilinktrin epritoivon trnrpikr-rjaan ajamana, tli

osittain r.nolen-rpia; kaikille

ntei[1c

saapLrLl taaskir-r taivaan ioLrh,rviesti:
"Teille on tlir-r:irin syntynyt Vtpahtl-

ia."
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,l/tuutofuen oiKo
Usein tunnettu ia toistettu tosiasia on, enä kaikki
muuttLlll nopeasti. Joku ilmaisi asian sanorralla, enä
fyysisesti vielä menee l.rjaa, luutta sielu ei pysy mllkana tässä kiihtyvtissä muutosvauhdissa. Monen kokena turyattoul"llls ja juufettomuus taitavatkin olla
juuri tuon tutun ja turyallisen katoaurisen seLll'austa.
Viime vr"rosina nonet suomalaiset ovat ioutuneet
vaihtamaan kotisentr-rnsa uusiin ja or-rtoihin oloil-rin.
Löytyykö sieltzi kori, voidaar-r kysyä.
Mr.rtta voirlme näl-rclä rruutoksen toki myös toisenlaisesta näkökulnasta. Piuiisi u.lllllttua ja kuitenkaan sitä ei tapahclu. Kohclistamn.re nliitii niturtosoclotuksia niin itseentnte kuir.r toisiimme ya koko
yhteiskuntaan. Tunneu rue ja tiecllimme, rritrl on
keskenerZiisyys ja rikkin:iisyys, tulhauttava paikalleer-r jrimähtziminen Lohcluttolnalta tuutuLl esiutcrkiksi L:lhi-icliin pliaittyntaitön koston kien'e. Aitoa ja tervettzi muutosta kaipaanrre, u.ultta sitli ei noin vain
otcta.

Iluamatun keskus cln .feesr.rs Klistus, Iletlehcurin
seiurecr-r syntynyt, Golg:rtan dstinpuulla kuollut ja
kohra ntc'na ptiivii nti ktrolleista yk)srroussut .f nn'ralan
P<>ika. Hzincssli .funtale tr-rlee ihn'risten

keskelle lakanraan urcicllin elinolonrure jl vicl:i c-nenrnlin, H:in
tuo Anrtor.r. T:inli <tn eneninlin kuin iltntc'ellistii, tai-

nli

on ihntc, joka ntur-rtti urauihlan. Luit oikeir-r. Ei
l,ain chl<ii. vaen tocle'lla rtrllLltti. Siksi ntc juhliuture

Sttsltt

trt tt

la t t lotr ltr

joulua ja sitä todella kannattaakin iuhlia. Siksi nte rLrlerlme jouh-rkilkkoon, luemure jouluevankeliuutin,
veisaarnlne ja laulanme. Maailma on sittenkin erilainen. Se ei kuulu pahalle ja kr.rolerrerlle. Hyvä Juntala
on puLlttunut n-reiclän kol-rtaloomme. Hän on pelastanut meidät ya koko ihmissuvun. Matter-rksen evankeliumissa enkeli sanoo, ntiksi .leesus syntyi: "Hlin
pelzrstaa kansansa sen synneistä". Siitaih:in lopulte
pelastuksessa onkin kysyrlys, saan syntini anteeksi.
Eihän r-neistä tule koskaan eltiluämrre aikana tziydellisiri ja vilheettömiä, puhraira ia pyhiri. Ainur toclella suuri uruutos tapal-rtnu neissli silloin, kun nteille kirkastuu alr.no ja saallle syr-rtimt.ne antcc'ksi. Sch2in tapahtuu usk<tmalla -lc-esukseen Kristukseen. r.rskouralla Sana. Picnizi ovat sen rinnalll tieteen ja tck-

niikan saavutukset tai yhteisktrnnan ntr-rr,rtokset,
vaikka niitlikin toki tavoittelernnte ja niistii iloitscntme. .|urlalan ranha sycliintcsstir.nr.ne on suut'ir-rtu, rnitri voirlmc saacla ja ntitti taryitser.ntlte, tnLlLltostrlt
rnlutos. kaikkien nir,riclen ntutrtoster-r liiti.
Ulkoisesti nliyttliti siltri, cttai ntiklilin ei oikeastaan
l'nuuttunut silloin, kun ,fc'esus syntyi. .fa lir-ritcnkilr

je ikuinen cLintri.
Kaikki on sor.itcttu. I{aikki on antccksi. Siinrihtin
mLlLlttlli. Meille tuotiin pellrstus
rureilLi on hhj<>jen lahja.

Ioivotan kaikille.foulLrlauhua ja.lunrulun
Vuoteen 2003!

r

siunuLrsta

Ptnto

Liski .jtr

It'fu-Leettu Liski sckii \pl. P.yhii.ltirti-stitititirt ltcrllitrtksett ptrheerr.fohtctjcr Erkki Ptitssittatt.

'luuri [[orli"'l/orwrul
"Nyt iltnrcttelen trissli. Sri kLrinke elinr;issrl lrrstasi tx[ltat.. ."

Ihn'rettelen ajatellcssanr sitri. kuinkl
.lumala on eliulilini johcllttlnut. Olen
syntyisin Hnittisista. Vanrntalassa olen
IrsLlnut 25 vuotta. siit:i eluksi '",iisi vr-tot-

olcn l.ravahtr-rrrrrl siilien nrelkillislyrecrt. ettli yrttp:irill:ini asuu lukuisia ihntisiri. loiclen
kanssa olisimme naapr-rluksia tai ltinakrn saman ky[in ihmisiri, jos kclttrtlne

ta

Karkr.rssa. V:ihitellen

sijaitsisir''at vanhempienune asuinsijoilla ViipLrrin llirinin Pyhlijlin'el[i. Sautassa
livitalossa kr-rin itse esuu nryÖs islini ko-

tiky[in. Saaprun, 'tytt0". Useat riitini
kotiky[in. S:rlilsrtnlrrnrtlrlr. ilt sr'tt tttt-

pLrrikylien lsr,rkkaistrt ovet lltyös l()ytlineet k<xipaikkansa Vtnrntalasta. Nliin
lurinllt on johclatettLr ikririn kLrin luurilleni tlinne Vamnialaan.

Pyhäjärveläisyyttä
vaalimassa
Olen saanut olla runsaan kynlneneu
vuoclen ajan mr.tkan'.1 Vpl l)yhliirirvi6

Sriritiön toir.t.tir-tnassa. Sriliti0 on perLtstettu Vaurmalassa vuclnna 19,i8 PyhllnS:iritiö -nimiscn:i vaalir.naan pyhtijär'r,elliist:i pcrintöri. Srilitiiln perttstrttttiscn
aikaar-r ei ollut luvallista kiiyttlili ntenetettylen pitlijien oikeita niutiri. \'nsta
vuoclesta 199i1 on olhrt kriytössli lnlloto
Vpl. Pyh;ipirvi-Saiaitiö. Sen toir.ninnan
ruryötli olen ptitissyt osalliseksi ntonista

merkitt:ivist:i tapahtnlnista. Viime keszin:i vietirnr.t-re kaksiki n utieleeupaitrr.t'"'aa
juhlaa.

Vpl. Pyhrijrirvi -juhlia vietettiin Vantnlrlassa heinlikuLrn 20.-27. pliivinti.
Vu.nmala, Huittinen ja Hlirneenkyri)
muoclostuivat soclan jrilkeen pyhrijlin'elliisten pri:isijoituskunr-riksi. Vat.nr.nalan
keskeinen sijainti pyhrijlirveLiisten

rusninpaikkoihin n:ihclen vaikutti varmasti siil-ren, ettri juhlatilaisur-rclet niir-r
seLlraliLlntetalossa, kirkossa kuin lLrkiolla ket'tisivlit salit tliyteen vlikeri.
.f Lrhla alkoi urielcnkiir-rtoisesti Tyr'r,lilin ser,rclun ullseoon kootr.rn Pyhli jlir'i,elaiisen työn valokr,rvan:iyttelyl[i.

.fuhlien ohjehra toteutettiin hyvriss:i

[ss s n

yhteistyossli Vltmmalan kurjulaistert jlt
paikallisen vlicstr)n krtnssa. Ily'r'liuri csinierkkinli tristri nurir-rittltkoon paikaIIisten laulLrryllnierr Klnnchniestert ilt Ai-

kapoikicn sekri klnsantanssirl'ltnli

Katraksen esiintymiset. Seurtkunnltrt
teri'ehclyksen Muistojcn iltaln toi 'l'\'r-

vriiin kirkkohelre. Osruo Ojansii

u.

Kanpungin tervehclyksestli plirijtrhlltsse
rrastasi kaupunginvaltuuston pLrheertjohtaja Arto S:ttonen.. Sainrurc kLtulllt,
cttzi pyhrijlineLiister-r panos kLrr-rrurllishallinnossa on ollr.rt melkittliili, Ncstori
Kaasalainen, Pentti KLrkko jl lleijo l)l-

kalinen. kaikki pyhrijrin'e[iisiri. ovrrt
toiurincet kr.rnnan- ja kaupunginvlltr.ruston pr-rhcenjolttrt jana. l)yhri jrirvellii-

ncn Airtto Mlttik:tint'tt ()r'l Iirrs toitttirtttl
pitkrilin Vtmmalan scr.rrltkurrtrty'ht1'rtirit.t

taloLrsplilillikkönli. Ilahcluttevrta oli
n.ryös nuoremman kltriltllisen sukupolr nukrrnaolo uiir-r oh jelmltnsLrorittl jina kuin criluisissa plli'elLrtchtrii'issri.
Toinen vaikr,rtteva lLrlila vietettiin hcinrikuun 27. pliivlinri Kurjll:rssrt crrtisctt

vcr-r

Vpl. Pyhrij:in'en kilkon paikelle. Kilkko
Sctsttt tttct la t t .Jot

rI t

t 2002

l)lrloi soclln l)\'0t1cissri. .lliljcJlli ort vlrin

nrrlir on ltrrrrct \-pl. I,rhrijrirrel[i. Ilctlii

ijlllirr. \'1tl Pr hlillirri-Sliritiirr toiutestu liclkrtlltrrlin

oli

plilirrllc on l)\'stvtcttv I'illion jlr ltrrrrlrrltsrtlirilr'l P:rilik.r:r o:oill;lrlr rntri:lo

crrsinrrliincn socllrn jrilliecn \'1tI, l)t hli

liirlion

jrr

l<clkrtlltLrlin

l<ir

nrellilii. jolirr ort r ntltlir'0itr rlrilioisclisi

ntlrrllrttrllu lrirlrrlll.

Ir.ol<oorrrtuintntc

ttrorr nrrristorrtct'l<in sitntltlunistillrrstrLr-

victinllc scn lililcllli nrvr)s clrtoollisjLrnrullrnl)lllvcluliscn,'l'lrltulttLrntlr
oli nronirr tlrvoilt nticltli hcrliistlir li.
Onrlrn liosl<ettirvuutcnsll siiltcn lrntoi
tecn jlr

ltrlrlijlilrclriissvntvisen rovlrsti 1..:rrrrlc
Vrililrn pLrrrltultiucn jorrliostlr. II:incn
r':urlrcnrpltnsl. rr)\'ilsli I....\. \\ iiklr jl
nlristeri Intpi \\'iililr lrsrrirrrt socllrn llilIit'cn joitlliin lriliojlr'l r t'rrilin ltlltpilrrs

histolilllincn. Ikrnille ltr ltrijrin

Liisillc

tli

jtrtrrct sckli Slrtrrlitrrrntrsslr cttli Ir.lrljlrllrsslt. Onlrsslr lx'ts()()nlss:lltiliirt r oin ltrr
luitu nrolcntpilr yriirtc,itli. nitn ltirllittrrriistli 1u ltihlirr rlu'lrrrliscllisllr srrtrrliun

c

hciclin irillicLiisillccn trintri oli

cllli nrrutittLr I Ierlrut clttoollincn.
Iihlili jolitr sllllttoi liolicil jotlrin Aili lltrnItcn lltulrrstlt: ..'silkrin joulrr rtinlr ois.
( )nrt('n linlirlt:lll st' lois . jos
ltli:isisin
t:rlrs Iiotiin I..rrrjlrllrn. "
jlin

tltluistrt

Iitrin Itcllililili llrr'llrlrristrrl'irr.
r ltclr n l)ir.jo l)orrtrrsr'n \'1t1.

r\liclclllini

I)t'lrlillirr i-ltrhlrrsslr llrtrstrntiirr

rr

jlrtLrlisiilt:

\lirttrll:r orl;r jrrrrr':rlili.rri
kltrjltlltincrt slrtlrl'rrnllr llr i nt'r-r.
Ir.rur klrtsonrirt' sitti ntitri ntcillli on
nre olcnrnrc I'ilililritlr.
Ilc voirrtntc liiittaiai llr ylistriri.lLrntlrlrrrr.
IIlintli joltrr lrrk'r'lrt lirrililii ltrrrit Irrlr

Elämän rikkaus
I'.Lrn joslius ktsttlilin. ntitli lilrr.jlrllistrtrs nrinLrlle nrcrl'rtscc. r'oin lvltvcsti

irrt'

\:lst:rltr: t'l:irrr.irr lil.li;rrrlt;r. \lrntlll.i,,n

Slunilttulr joLrlturilirr:rl

I

slr. jotcn \ lunrrrlrllrn scLrlrr liittt

i Itcicltin
N;t:tlltrtkitt rttror'LrLr':rlttri:loi
hin. [rurrrlc Viililrn oli ntlililli ollrr sirrrllilnrllssrr ttro nttrrstorilc|ltlii. IIlint'n
l)oi11;1115;1

ntcncltlr'rttisclts:i lttr(r l-r lltncllolntrtrcics,
:rliirrl'cstistli toi litritt'n ltin ntrr Lrtolisctr
sLttnrnitclnriin. \i)r I'in jrr liiitollislt ntic
lin otin \ rlstlrtut lrrincn tt,lttlivlins:i ttron
nrtristontcr.l'in sr u ltltlunisl)rrltc'cn ltitli jli
nli. \lcitri oli llisnli ltoin lilrl'sisuturr Itcrrkcli kolit'rttlsslr jotlrin slrntlrlllr srrtrr-tlr jlr
srr

herliklili. l)r'r'sintnrt' .lrrnt:rllrlr

äi

sitntrrrr

nrlliln tr.l()n lllrililrn lirriliillc sirtnc ttrlclillc hillcntr nrisot ju t'rrkotrliscn prriltlrlisr.
I lt'tt.ttt Pr lr;i t']rt,r,rlli111'11 ort .rilt:r :iihcn oslrllistLrrirr rltclistlirti tlrltlrlrttntr:r.

.\,.,

'';

l:ritviscll:i tlrvrrlllr se oli sitli trrolllr I)r'ltlij.in t'rr liilliotl tl)Lti:lr )nl('r'liill .irin'll;i r it'
tcttssli lLrnrlrllrnptrlvelrrl'sesslr. Itiltl)is1r1rrnun piti llutrntlrn I'ir'liIiohcrllr. r'ovusti lluinro Vuot'isto. jolilr on ltlrlr cllut

nuorlrtrclcssllrrt vlunrnlrllrllrisilrkin Slnt
nlllliocn puppinlr ollcssulur, l:ltt<tollislittrlgiun toinritti r'<x usti .f trlrlrni l.-orslterp.

jina cclclLi

Iihtoollisc-n jrrl<l

niainittu jcn

lislilisi toinrivat rovusti Siljlr |olsbcru jlr
rtllcliiljoittlnut. IIcil[i lttil<illa. .fult:rni
Folsbersilla, lluinto \'Lrolistollu jlr nti-

/,-l

a'

.-f

i;r,
,tt{! !n

l:ttlist'rt l'll.l).yl.triliirt'ett kirktrt.jrr

o oåo
.åo

sittrttttttttislilttistttttl(t.f(t sitti st'rtrtrrtrtrttlrr t'l.tlrxtllisjttrttttlttttfxrlt't'lttsltr t'ialt'!liitt
Ä1sc'rucrt kirltott ltrifutlltr [itrt'jttlrrsstr. Siun(t(tntisf)ultet'tt ltrtiltttstrtri .llit'jtr
'l't'ttllrrtctt.
.itt a.l.tlrxtllisltntrultrttltult't'lttltst'tt lrtirttillrtutisactt itsttllistrtiturt tttt'trslil .\riltr

Itr.ltrlttrtti l\tt'sltL'rg st'kti llriutrt I'ttot'rslo. Ilit'rttoltut t'liila'liiislctt srtittoltrrtltr

tr r I t

rzr.slrrs:i

tttttsiikisttt.

Tuas kristlrvut cri tlrr'oirr valot jouluisct
nryÖs Picrrct linuut seur.at r)ulrt l1,h1ehc1

joLrlun vaIot antua r,ointaa sycltinte-er-r
ju suuli joulurt nuha li<tk<taa y'htc'hcn
.foLrlupuukirr viht'cin oksin kutsrtr,i

kaukrtna kauniisti joulLrr-r kell<x lyr)

lt

h

lxriltfurtt os()ill(tt'(nt ttttrislorttt't'ltitt
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siinli oksan allu tintantti liintrnclsi
Niir.r sur-rli ihntcc,lline'rr on pyhri joulLryö
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Ltttttlrrrrstrttrtrrr
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.foulun l<clloin sointi kuLrniinc lr'0ntcinccn
antlllr r'jLlurtl ilol tlurs LlLttccn Ittrot.t.tisccn.
.JoLrlr.rrr vllot loistua. liuuset I'trl<kuurr slrlr
jor.rILrn I<lripuLrta I<lrts<t<t klrLrnis l<otintlrlr

Ihltn picni joLrlLrinen ltolliu j<tl<u I'otiin Iiliv
picni lorrlLru vul<t ci hyr,in pitkrillc nriv
I(r.rn joulun y1111;1 51,tt1ry joulLrltLrlirn ntuun
taas hctkcu rrrrlot loistarr -.JoLrlLur jLrltlitalrn!

Lions -j cirj estön kans ainu dlinen uerkosto t arj o aa ymp dri maailmaa
mah clollisuuden nLtorten kansainucilisltyden lisdcimiseksi.
Tcihcin Lions-ohielmaan osallistr.Lu uLlosittain tatbansia

nuoria kaikilta mantereilta!

Wrn stoisi kp frons oirw rifisyy s ?
Lions-iäriestö
* on kansainvzilinen
tecn pcrustu\ rt

l9lt

vapaaehtoisr.nr-

pcrllstettu jriticstÖ.

toirrii

189 maessa ja silli
on noin 1.,1 rrriljoonlL:r j:iscnt;i.
"' ensimrl2iinen penrstarroite on luocla

k:isittelee kaikki piiLizi koskevat vailrtotapahtumat 1a ohjaa hakemr"rkset sopiviin kohteisiin. Tnirkeimm:iksi ja eniten

työtai vaativaksi tehtrivriksi

on

ui;in etiiisyyksien melkityksen vrihentyessui.

liiton nuorisovaihtotoimikr-rnta.

Mitä nuorisovaihto antaa
isäntäperheelle/
lähtevälle nuorelle?

kaltainen organisaatio.

ja yllipitriä yhteisyurmrirryksen henkeli
maaih.nan kaikkien klnsojen kesken.
Tlrvoitteen nrcrkitys korrrstrrtr cntises-

Nluissakin Lions-r.naissa

* kansainvlilis),Tttai, ystrivyyttai!
" oppia ynur:it'trimlili ja arvostau eril:risrnrtta!

'' mm. kielitaitoa!

Nuorisovaihdon perustavoite

ia-mätuittely

Lions-nuorisoveihto on lyhytlrikaista.
pliliasiassa kesliaikana tapahtr.rvua, eri
rrnitlcn kLrlttuLrliin tutustuttrl\llll toimintaa. Vr.rosittain maahaurmc sulrpuu

nolmaaliin nuolisovaihtoor.r nryr)s
l.nr.lr.ltlrme australialainen nr"rot'i jottlr.t-

tammikr.trssu. Nr.rorisovuihto sisliltli:i
matkustuksen ja perheoleskclLrn j:irjestelyt sekri Euloopussa yleens:i nryös
kanslini'rilisct r-trorisolc-irit. Nuolisovaihclon kesto or.r yleensli 3 - 6 r,iikkoa.
Lior-rs-nuolisoi.'aihtoor-t ei kuulu koLrluopiskelLra. Nu<>risovlihto on LionsklLrbien uktiviteetti ja pcrr.rstr.tr kr.rr-rkin

klLrbin plilitirkseen osallisturr

[ihettrim:il[i jeltei

vlrihto<>r.r

vxstairnottrunallll

r,aihtonr,roriu.

la siitzi, ketkzi nuoret valitaan. Vrlittar.rru
nlloren tulee tziyttziri rt.u.n. seulaar,'rtt eltclot:

ikri yleenszi 16 - 21 vuotta
'' hlinen tr-rlee osuta englantiu tui kohclemaan kieltri v2ihintairin tyyclyttlivristi
"'

'' llincn tttlec olllt llr()li\'()itr.rlut nu(F

sauran-

risovaihtoon [ihtöOn

"

Nr,rorisovaihclon penrstana <;vat kan-

sainvtiliset ptilitökset

1a

ohleet nLroriso-

vaihclosta. Tietoja nuolisovaihclosta
löytyy myös lzirlestön kansainvrilisiltzi
kotisivrrilte
osortteesta
www.lionsch,rbs.org sekzi kotirnaisesta
LionNetistni wwr,v.lions.li. Tiimli kirloitus on lyhennelmri MD-YEC Seppo Leveelahclen kiljoituksesta ja on h-rettai,issrt lrutjelrttin t'rtt. inlelncl osoitteessll.

Vastavuoroisuusperiaate
Kun klubi osallistnr.r nuorisovaihtoon
liihettrimlilLi nuoren. sitoutr-rr,r se sumullu toimimaan Suor.neen saapuvan nuorer-r isrintriklLrbina lu hankkimaan tlille
isrintriperheen.

Hakeutuminen nuorisovaihtoon tai isäntäperheeksi
Nr.rorisovaihtoon

tai islint:ipelheeksi

hrrlieLl([ltxan paikallisen Lions-klLrbir"r
nr.rorisovaihtlrjan kautta. Tietola saa keneltli tlhanse Lions-klubir-r jriseneltli.
Nrrolisotrtiltto trtpltltttttt p:iris:i:irrti)isesti l<lrlr.rjen keslilomakaLrclella kesli-

htinen taiytyy sitoLltua

nor.rclattu-

nrrutn nrrrrrisovrtiltckrn srilintölli jrr
nettavia <>hleite.

rrrr-

Vastuut ia vakuutukset

*

Laihettaivai

ja vasteanottava

klLrlli

ovat aina vastLlLlssa nLrorisovaihtotlpahtur.nasta.
'' Laihettlivai klubi vastau nuoren oprlstr.rksesta ja nratkur-r jrirjestelystri ihroite-

tulle kohclepaikkal<Lrnnalle. \'astuunott:n;t kltrlri pttolestltltn \ ltstlllll( )l( )strl i:l
peLil[i olostl. Tlihlin sisriltyvlit sisriiset
turxtket vestaanott()paikastu sijOittrspaikkaan ju takuisin. nurjoitus ju 1,10s1-rito, nrutta ei taskunrhu
'' Nr.rolet vlrstaavat ohjeiclerr nouclltttxlnisestx ja asialliscstlt kliyltliy'ty'miscsrai

''

Nr-roLisor,aihtotapahttrnlurn liittr'-

i icn rttltlttlr)llisl('n lltp:tlttrrttit'r'1. srtittstLrr.nisten ja ulrteriaalivahir.rl<ojcrr vulullc klubir-r r,elr'ollisutrs rln hoitltlt tlti vltr'luristuu,
tLlstLl

''

cttli llihtij:illli

or-r

liitt:iili

vltkLru-

r\'l
Liorrsjliljest<)n Iilrnsuirrvlilincrr vlr-

kr,rr,rtr.rs

on hyvin

r-ajoitettLr

eikli

Lrscin-

Organisointi

clokuussa. Vtpaar.nuotoiset hakemuk-

kaan klta nrahckrllisiu vuhinkojl. \'E(i:t

Nuorisovaihto tupahtur,r lions-klubir-r

sel

seuraaVan keslir-r nr.rolisovaihtoa
rralten tulee toir.r.rittaa Lions -klubien ilmoittamana uikanu (yleensli krka-mar'-

ltVLlste\/et

aktiviteettina. Klubilla on nimctty nLlorisoi,eilita ja, joka i'astaa nr.rolisovlihclor-r jrirjcstlimiscstri ja eclustaa klubia
nr,rorisovaihtoasioissu.

Nuolisol'aihtotapahtunraa jrirjestclcnr:i;irt. ln trsl:rrr:r:rn jl oltjlrlrrttlrltrt on jokaiseen Lions-piiriin valittr.r r-trolisoi,aihtojohtaja. YEC (Youth Iixchange
Chairman). Piirin YEC avllstal klubele
nuolisovaihclon onnistLrmisessu. IIin

ll

on

Lähtevän nuoren
valinnan periaatteet
Klubi p:i:ittlili hakelr.trsten perusteel-

piirin

YEC:lle muodostunut sijoitLrspaikkojen
hunkintlr r.rlkonxLiltlr tietyn tyr)njrron
rrukaisesti.
Piirien nnorisovaihtolohtajien toimintra kansallisella tasolla koorclinoi MDYEC (Multiple Distlict Youth Exchangc
Chairman). Hlinen apunaan on Lions-

Lions-jziljestö

Hakeutuminen
nuorisovaihtoon

r-askuu ).

Khll)it priaittaivlit nuolista ltihtöön valituistu marr:rskuussa ja lopulliset pliritökset ;liLjestö r,ah."'istaa scr,rraavlrn kevririr-r kuhresse.

Kaikki tulcrtat nLl(xet ovrrt tieclossan.r-

me jo

huhtikr.rr.rssa, joten saapr.rvan
nuoren toiveisiin on aikaa peLehtyri.

krtttltVa

n

Vltl<

r.r

r.rtr.rst u rVlt

r-r

hankkin'riscssl.

Opastus
"' Llihettai\'ain klubin lch'ollisutrs on
op:rstalr r-tuolisovailrtoon h,viliksl'tt1li
nuorta ennen nr:rtli:tllc LihtÖli Trihlin
kLrLrluu lior.rstoinrirrnun ju rrr.r<lrisovuihtosrirint0jer-r opettxminen sekli kotiseLr-

tutict()us lrr klilttriytlrniss:i;inti)it'rr
mliltliminen.

vrrr-

"'.fokaisen piilin YEC yrirycstriri totrkoSctstct

tttu ltt

t

t .Jot

tIt

t 2OO2

jolirr olt l)itIiollincn lokltiscllc vrlilttoou osullistrr

nlstiunc vilrtcn. jollci

vrtllc nLrolellc.

s1 istli jolttrrrlrlr clicettili. On clittliin toclcnnlili0istli.
ettli vict'uunnc opllii lticurltrt chl<li cplili)ittlirin 1r:luttinritrllr tcicllin l<lrnsslrnltc
slttnoj:t ltrolilrllrjcjlr. NIonet ntrolct vltl
nristltvltt nriclclllirin islintlipclhecllccn

lirrr.rssrr ()l)lstustililisr.rtrclcn.

Hakeutuminen
isäntäperheeksi
Isäntäperhe
''' slt nrlt n i lili

istcn n r.l( )ftcn IirrLr Lr nrincn
vllstllllltottir\'luu'r pcrtccsccn t'i olc vlilttlinlit0ntli. niuttlt ltclpottrur olcsliclrrn
I

lroillrttistlr. lingllumin kiclcn llri strlrl)uvun nLl()rrn Iiotiliielcn \ iilttli\ ai tllito tLl,
lcc ollrr uirtltliin jolJlrkin pclltecn jrisc
ncll:i
'" r'ltstltlrrtottlrvrr IilLrlrr ilnroittlrlr scr.t
plrililiulirrnnun. jostlr islintlipcr.lrc norrl:l;t \:t:tl)Lt\ ilrt rLlol('ll. \tt,,tt'l s.l:ll)U\ ltt
vlr:isinrnrin lcntokoncclllr tlri jrrnrrlll
"' li:ursrtinr ri lisr'l lt' nrrolisolt'ilil lt' os:r
I

hline n tur-r'itsc
rroLrrllrttlrlr jotlrliin tictt)'ti laiailiairirr nlili-

llilinlili trri Lrslionnollisistlr

onrltrr r-trolirrl<LrlttuLrlinsl nrtrlilrisilr ltro-

I'il.
Ii'rtl:irr ltrli'i lulu\llrllir.r

Eräitä

nrurl'rtrlritrrnnc. Olisi toi\'ottllvull.

cttai

lr,lorct \'oisiVtlt titVutu toisiuun jlr Iirrlliclr
r.r lrrttlinli stronrrrluiscn nuorclt joltrlolll
tutuslUnrlrssll nuo|iu liiinrrOstlViin Plriklioilrirr

lrstrrjicn

rltilrtoriellrilrrtrn
littttltttt :t'li:i lt'ilr, rrrrrrs t'll.i

atuksia isäntäperheenåi

Arliccn lirrrrltrvltt r.trolilr jlr ti)si1rr scliri
crrncn lilrililicu ilunissrrlrtccl. \'it'r'lrrlr.rvlrttistttttcen r oi lirrtrltlr vit'r'lrrlrrj:r cli
nlilrtrir t r Iisissri. rt'tlir'ilr li. lirrlttrrLrlitilrri
srrrrlisilt jnc tillrntct'n nrrrkrrrrn. \rrolt'rr
onrltn kotintlurn pe lirc e llinrlin r'r-itt isltiillt't'1. nr)l lu{'lilt]iul((LrLrri irr('. ir\.ul:r-

lrt

r

\iL'r.r:ilIrL'
toisiin srunrurililiisiin ntror.iir.r. \'oittc chIili ilirlcstlili illlutvicton I hclcssli jonlitrn
rttuurt islirtt:illt't ltt't'rt li:ln:::r. l:ri r.rslirlut( )lo11. j, rllr,rt Iitrlsltllt' r'stlir i.irtnr. jlr

aj

toimimiselle

islintlil.rcl.lrcen

scUl'rlll.

On prrllorr niitri. joilllr on lilitust't lrrlr
jl lrrpscnlltl)silrliin on jo isovrrnltt'nt
pre n ikrnlt. 'l'lilllrisilll st'niot'i iliririn t'lttirtt'illri , )n us('ir) l)r'r'lrt't rt Ii('lr( ltl\ ll('('sccn Iiokoolt rrtilrtlt'n lultslrllt til:rt. llrin
(lrllilisi.l liolit'ttrtrlisi.t ott srit.i. t'll:r isrr.
sct

vltnlternrlltl oltlrvlrt irrolist'cn st'l'li
()nllill l5-2 1 Vtt()tilt:tn lltPscnlrrpscn e'llli rrlliorrrlrist'n

Itt'tlrt'ttt't;tilttostttt.. \u,,lisolcrlc jli li( )slic\ ill sllllrlrt
pcltrsslilirrni)l Iitun pclliliiri

ltilrcloliin llsrr
nlililn rlrclr'ssli. I)rrllrlrinr
nttolisor

rnill.r.ur t;ill:rirrr'rr r'.rtl\.riru

prrltcvrclrrilLrjl.
"'

orr rrlilrsttrttlutut i:r

(llcclcr toirlinnlrlllt tlrr-

strlrclr'ttrr lrrpst'nllrllsccn jlr lltr-jonnrrt lltuutr'n

io lrvvirrliin liolir'nt'r'l]t'
isor rrnlrt'lnnr:rllt' lrir rrn rrLr-

clclt Iiol't'ntrrlist'n.
(

IiLrltttrtrristlr jlr liieicstli. 'l'ictonnc llr l<iinntlsttrlrscr-rr.rc nr.l()r'c1r I'rllinrltlttl kOlt-

lllrllt sllll vict:tlut lultlcntttlln olonslt Iio
toiselisi jlt strnrltlllt lluttrlrr liailttri hvrlil.-

cllinlintr t lin.

.fos nuolcllu orr olltrt pill<li nrlrtlil tli
los hlirr on t littlirtrt nronilr uililrvr'0lt1 lilicitli. on Irvvli untuu hlirrcn lcrlitli pliivlin tui liuksi.
l'lnsinrirliiscltsi vicluurtnc trrlisi soit-

tlur tlri llihcttlili slihlii)posti ltotiin. jottl
ltriris

sccn tLrlvulliscsti pclillc.
\/icrltiltrn ltililrnlr nrroltrr tLrlisi I<oltclcl-

llr liLrtcn pcr'liccnjliscntli cil'li Ilinellc
ttrlc srrocllr nritlirin cl'ioil<etrlisilr cllei nii-

hin olc pcrtrslr:lttrjl stitli. IIlin on

Srro-

ssll trrttrsttnlisccn siror.nlllisccn
liulttLrLrliin. Nrrolcr.r Iiolttclcniincn 1tcr.nre

ncnli lrro toclcllisirr vstlir t vs-

rttlrtr'itlr jrt rrrrlllr:r r rrrrrr;ilt.irrr:i:in l).tn'ntnrin suonrrrluistrr cllinrlintvvlilintntc.
Srronrlrllristcr-r lLlotlcn nticlilLrottt ei\.it r'lrl(:i olr' r;lntoj.r lirrin rnit:i r it.r':r:rrr
liotinlurn nu()rct strirtit. lli litritcnlilurn
tun itsc vlrlnristlrlr clil<oisirr rrrol<ilr victrIt

r 2OO2

\trolilllt

r'.1.1 lr ri:rs

l.ti

kltnsslt jnc. Isor ltrtlrt'rt'rpicrr looli on lroitlrr "pt'

isäntäperheelle
On nriclcnliiintoistu 1o crrrrlrlioltlr ctsiri tictojlr vlihtonuolcn liotirt.lurstl, sen

t

U

lltpscnllrpst'n lirrvcrt'irlr'rr

Ajatuksia

,9rrsltt nt rt ltr t t .[r

\L

jt,tt :tilt:t:t l..rlrtlt'sl:t.ttt

hcct.

lrccnjrise

)ll siIlnirt

lrtlut. ltt' rorvlrt vit'ttli:i Plrl

VlrI ninrctVt grcclct-l)cf-

hlincn pclhccnsli tictlili ltlincn

s\ \'r'n

trinlt

lioitetluut rlrilrtonLrortcn
lrvrrstlrnrisllr nrlrtlirrll:r l<olrl('r'scclr trri srcltri liotiin. Lrihinnli tlinrli trrlce lit sccsccrr
niissli Iilttrptrngcrssl. joilrin
lilrnsrrirrvlilisct lcrrnot jlr ltri\.ll :ilirl)ll\ tlt. I It'lsirrgis':i
gr-ceto'-toinrinlrllstll \ llstllll-

sVnraiain rrrrclcn

ticto j:r liolicnrLrs-

rllurilni:ur. \Lrolclllr trrlc'c olllr riittlir risti
ci rlilttlinrlittri jolirr Irt'tlii - iliriist:insli

.fos viellurnne Llslionto

litrin tcic[in. olisi clittriin

ci olc slrnlr
ystai\ aillistai.

los hrrnl<liisittc hrincllc tictojrr rnrrltckrllisistrr hrincn r.rsi'ontonsll tillisLrtrlisistlr jlr

lttnrlrlltnplth cltrsl.llrikoistrr. sililili liLritr
hlin orr niistli l<iinnostrrrrrrt.
t\knillrr vuilrtontror.illlr on Lrscitu islin
tlipclhe itti r icllriltrrr llilillnll..fos vicrlrlrnnc Vlrihtiril 1-rc|lrcttli, tcillc Iicr.rotlrtrn

ctLlliliteclr ur-u.lton lrjlrnliolttl ju teicllin

on sovittltvlt

rrLrclcn pcrhce

n

liitnsslt

Iirrn otllttc
vlstllln lruorcn toisestll pcrltccstli. iilVrrilr(lou totcLrttlurisestil.

klili trrrolrtltl't). cttai ur.ltecn perlrccsccr.r
roi licstrili jonliin lriliuu.

1()ltunrinen

ViclrrilLur lriIilrnlr nrtrorkrstrrtr nLrorclr
1u llct'hccrrnc r rilille vstrir r I's. jolilr slrlrttlrlr johtlrlr vrrosicn nrittlrisccn Ylttrr'clcnpitoon. \lililili sor ittc ntrrhclollisistlr
t ltstltvicr-ltiluistl tiri Iiutsr.lttc nr.lorclt r.lu-

rlcllccn vicluukscrrnc. rrtror.isovlriltclon
ctlustujut olisivlrl kiitollisil. jos ticckrtrrt-

te siitri

rut

0s lrcillc.

\'lrsturutottlrvltr.r
l.ions r'itrlrin t'tlustujtr olisi rloincn. jos

licr.toisittc

llinclIc

lioI'enLrlisisturtnc.
Ios liolienrtrliscnnc on ollLrt ltositiir incn. toi\'onlrc. cttai Iicrrottc Yltiltto-olljclnlrstu nrLrille lrsilrstlr kiinnostLrncille
pcrhcillc.

nrslrrrolto . lurllril lriliuiscn
cllinrlinliolicnttrstlr. Itoillrlr
nlrlrckrllisct lttrtolirrljctrrliscl. lrlrljoittllr
sPo11'oli'ilt1i:r jltt'.
.losktrs r rrilrclolicilll ()lt trirlieli ltlrlr.ltsttrs. jolir sLrLrntilrl he icllin toivt'itlurn. On

Iililitr

litrlttrrrrliplrirrottcislr tlri trllteilrrrr ItrrrrlrstrrIirr nrroritr. jOtlilt lLrltIrr'lt prilistli tlililllil<in ltllllrstuliscnsrl plriirr. .|os on tit'

rlosslr pclhc, losslr ntroliso ltlrrrlrsllr:r
Itnto , llrllilrpltllo:t jl islikin orr llrlntt'r.r-

jltttlt cttpissll, nroni itlrliltlttispoiliu olisr
itttt,ris:lt,ttt. irrs Illili:i:i 5('lltililt)tiliilt \ ll-

tlt

liolisi j:rllirrlr;tllr,-tttIilt l.r l:r1'r.r1111111
sicllli loprr onrilr nrtrlrn.ricltilirin.'l'listli
nrlllistrl on ht vili liolicnttrlisilr rnyiis
q11

flltsilstUslriln'lrsttrltscn Plrnstlr. PlrrltoJeilcistli, srunoin Ir.trhnrorr nrtrsiilil'ijtrltlis
tu, l)olin jrrzzjtrhJisttr tlri lirrtrstisiltlr. 'l iccllinrrrc. cttli jos nrrori pliliscc I'lrlrclr'n

viilton isrintlipcrlrr.'jllison rrilirutrr riilioli:i lt.ttr:tstttlist'rt';t ll.rliirt. lorr)r'n
"r'lrilililr
viililio strjtrtr

prrrrrt olislrllrr" Iitrn

jlttliossrr slrllttllll oclolllrlr
r

lilincn

le

vir'lli Iilutslrin

ili.

Lopuksi
Nrror.isovlrilrto jrr islintlipt'r.ltt'enri toi

rlinrincn on lltltrltrlilrstlt lointinllrlr.

()r.t

tillur onr:rllc ltrovtrrrtlcl
lc, rnrelilitrr ittrliscllc jlr t'r.iilristrtrrlcllc'.
t ltir"r ltr.tr.rcttrlvlr

Lionstervcisin

r
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Nient isert kantpcrcuttct J0-ltrtuLllcr

Afuumisen Kn*pooffto ofi
ofons o ensinlrndinen't/onrnnfss s s
Käsityöläisarrniatin haljoittajana Terttr.r
Hohko teki Vamnalassa pitkiin työr'r-rpeallan pelustauralla seuclulle ensim-

r.nziisen

parturikampaamoliikkeen

vllonna 1927, ikrivLroclet eiv;it halteita
painaneet, niitli oli takana vasta 24.
Piskuinen Vammalan kaLrppala oli
nollssut 1918 tul'roisan tulipakrn jlilkeen
tul'rkasta uuteen kukoistukseen,liikehr-roneita ja asuntoja lakennettiin palaneiclen tilalle, krLrppiaita sekri l.nonen
alan ylittli jizi :rsettui paikkakLrnnalle.
Mr-rr-rtnuun miesparturin tiecletririn ol-

lcen. r'rtrrttrr lte pltlvelivrtt ettrprilissli

rriehiri,

joskr.rs sesonkia lisrisi polrnnappulat, joiclen harjakset ajettiin kesriri
vastaan vallan puliksi. Naiset eivrit pahoin parttu'issa juosseet, tyttö1en hiuk-

set sojottivlrt plrlrrrikolllr. neitosinlr nc
solmittiin p:izin yurpriri ja myöl-rennril-

nal-r toiseksi nuorimpana Tyrvzirillui,
jonne oli lnuLrtettu Kiikoisista kolme
vr.rotta aiern'r-rin. Tetttu

nuisteli

joskr.rs

an'urrattitaiclosta

1o yksitoistavuotiaana, oli hoitalapsenlikan vilkaa, lypslinyt lel-rmizi
ja palvellut sisrikkönri Tyrväzin säästii
pankinjohtala Hjortmanilla, jossa sitten
lrellisi kiinnostr.ls onlrlrn urrnt:tttiin.
Kuultuaan partnriluestnli Emil Flenrikssonin jrirjestnivzln Tampereella k:ihen'ys- ja hiustenleikkauskutsseja hrin
l-raketrtui oppiin. Vaativia ja tiLrkkola
opettajat olivat, valsinkin neiti Henriksson, jokr opetti kuur.r.rilla kZiherryslau-

Ranskan salongeista. Vamultlussa krttttpaar.noalan koulutr.rs alkoi kurssimr.r<>
toisena vasta 1963.
S:ratuaan riittrivlisti kouh,rtustu Telttu
palasi Varrmalaan jl vuokrasi kanrprtlt-

priiviti
nr,rt

cloilla loilitimaan vaikeita t'autakaurpauksia, polttirr.r.ratta asiakkaan hiuksiit

naiset h:rlusivat lyhennyttiiei hir-rksiaan
r.r.ruoclin

oikkujen mnkaan polkkatukaksi, viehkeille laineille tai suloisille
kil-raroille, silloin kampaaja tuli toclella

Tampereelle Suor.uen Kiihertä1riin Liiton
osllston , lonka jliseneksi Telnu liinyi.
Amniattitaiclon kohottaminen vaati jat-

talpeelliseksi.

kuvaa osallistumista alan kursseille.

Helmi Telttn Nier.uinen oli syntynyt
24. 10. 03 kymnienlapsisen luokakr.rn-

Helsingissri

Iuvulla iski uusi raclikaali n.r-rotivirtaus,
se levisi rryös r.naaseuc[rlle, glamouria
r,rhkuvat filmitiihclet olivat esikuvina la

10

ja hyvlistli
piclettiin jatkuvaa

seulattiin varsir-r tarkkaan

aikaa, yolloin lasten piti hankkia leiprinsri itse niin pian kLrn kynnelle kykeni,
hrin kertoi tehneens:i tziysiri taksv2irkki-

tai niskaa. Lisziri oppia kalnLri vielzi Ellen Lahclen kalnpaamossa, Ellenilli oli
Rantatienkaclulla hyvin tnnnettu kar.upaussalonki 1a h:in kannusti kovasti
selkkutyttözi opin tiellli. Eclellii rrzrinitut
opettaiat olivat perustaneet jo 1!17

lzi ikuiä kierrettiin kirezille nlrtturalle. 20-

oppitnnteja piclettiin aluksi Ellen Lahclen liikkeessli. Muoclin tr,rulahclLrksiu

oli jo alan amnattikoulutr,rstl, Tampeleella aloitettiin 1930 ja

lir-roltu, jrirlestlimrill:i jrisenille kulsscjl.

joihin opettajat tilattiin jopa Saksan tai

r.notilat leipuri Lehuuskosken talosta
Kirkkokatn 2. Liikkeessri ei ollut vesijol"rtoa, vaan vesi klnnettiin pihakaivosta, Lir.ur.r.ritettiin puuhellallrr 1a triLke-

lili hiustenpesualtaan virkla toiuritti pesr.rvati. Perin vaatimattomissa oloissu
aloitettiin, kaLrppalassa c>li hyr''in muotitietoisia naisia jotka halusivat tyylikkrii-

ja vcsikar.upauksia, jopa vrirj:iyksili, vaikka sitri paheksr.rttiir-r. NIiesten puolella vakituisilla palta-asiakkailla oli varattr,rna oma paltakuppinsl liiktai rautx-

keen kaapissa, se kr.tr.tlr.ri p:tlveluun.
I{yvin pien asiakaspiili laalcni jl kLrn
nu,rita alln yrittrijizi ei ollut laihipitaiiissaikli;in, asiakkaita tuli lina Nlouhijlin'eltri.
Hlimeenkyr'östzi, Kiikoisista. Suoclennierreltli ja Pr-rnkalaitumelta srurkka.
Llscir-r tihttiin kampaaja kotiin tekernrilin n'urrsiumelle hliliklnrplr.rs ju saSctstcutt

ula

t

t

.lot

tIt

t 2002

mlllu sui lilrl<ki

sLrvurt nlriset hiukscnsu

LlLltc'r'n uslioon. Nkrncsti I<unrpaa jalr
kutsuttiir-r muuscuclur.r sLruliin tlrl<lihin

nruulkrinkin. silkrin lcrkuttiin 1u liuurmattiin r.lse:ln nlrxpurin hitrl<sct, nrttttlr

oli lo lrltului-

suurissa tilaLrhsissu

r-tliir.r

r-rcnl<ir.r

nruliana,

l.chnrusliosl<c-n
ty'rrclrttrincct

lillrt civlit

pitl<tilin

\'llltiurustlsol ja Nicntisen

l<anrpuanro rnLrLrtti NI:rlttilunklclLrllc
kLrltrrscppri tlitton liil<ctuloon.'l'rihrin
liikkccsccn tuli lo I<1'hrri r e'si. nrikri kocttiin sr-lurenll hclpotukscnu. nr.rtta
huonc-isto oli pieni i'ulsinkir.r l<Lrn ltptr-

laisia

oli uscita.

I{lnrplarrtop:rlvclLrt

monil-lrolistuivut h1'r.lili veLrhtilr.

oli

liikkecssri
le'ikku

u

LrLrttu

srihliÖllil'tt0isct tLrlilrr-

konect ju

sli h li< )pc

nnll nc-uttilio-

nc. Siitri ull<oi l<c'stokihltr'oiclcn

url<uklt tr-

si ju pilrn hulnlurvut 1<cstoliihlrllrt ItLrllltlu.u.tuttilut Vuurrrlrlan liLrn lchclrssti
vic[i lLriuttiin pe'sunkcsttivti liihuroitl,
Liil<liccn r.rin.re-ct.r oli tullLrt ltieni lislivs:
-l
Nicrttisc-n I<ltr.t.t1-lurnro. onristu jil e tltu
Hohko.
Nluutanrltn vuoclcn krrlLrtttur klrclLrn

toiscltu puolcn aptcclikrrli IJlicl<rurnin
talostlr sltlrtiin llvurlnrlnllt liilictil:rt. jotcn l)llrtLlril)uoli r'oitiirr crottltlt lilrntl.xurmostu. 1)ull<kllistoilla oli 1-llrlhuintntilllln ncljti purtLlriil jlr kuusi l<untllrljuu,
l'crttu ilohlio o1-rctti vLrosrcr.r lillu.rlr
l<r'nrmcniii oppiluitl, pilrturcissl oli
nrr'(rs nrichiri j:r hulj<tittclijoitl oli ttrkrssrt tungoksccn 1rsti, uusi lrllr l<ichtoi, olihun sc uivur.r toisttr liun nuvcttetr'0? hert'ln ctis llclsinkiLiincn liunrplrajlr lLrpuLrttri :tpulltisclisi. htincn 1-riti olllr Iuin

vlihlin :rikll. nruttu Iiolnclr trlhcilcvl
Ascrnunnlicn poil<lr te I<i vallortukscn
jostu sc-Lrlltsi hrilit. N,lonct o1-lisslr <lllc'ista

pcl-UstiVlt nrt'r)hcrrtnrin onrlrn

1'rrt1,li-

st'rt. litttt'rt 1'lltIi sis:rrl;r j:r rrrtrlrllrrrrlr sisrr-

Iirr trrlxrtr.frtt lTrpptr

.lliikitrert jrr Irjct Pctlrttgrut

liutistunut kehtcen liiklic-c'nhuljoitta-

joillu oli vuna ju uil'ua isttrr lilrntpuljll
14. sunraun ail<rrlrr.r ilnrcstvi liilplrilt,r ilr

juun.

liikkcitli nrnr. Lottu-liulnl)lriuno.

rcn t1'tlir'.

n),1

sllvul'l liunrplajaklterti

or.r

eli licstokrrnrltlrus ulkoi
olll llihcs jol'liscn naise-n kutrcissl, jl
lusiuliasliuntlrtr liitti. Flotclli'Iyrvlili oli

l'crttLr

Pclnlrncr"rtti

lrkrittlu.rut 30-lLrvLrllu toinrinttlltsll Vtlntlnlllessu ju henkilt)l<unnlsta llolti kli),tti pllvclLrjlr vlrkituisesti. sunroin vhtcisli, tttltltt opL'1t11j11t ltlrlLrsir rtl ttri) llii) l\ ri

hrrolitcllun jlr uruoclilililun nlik<)iscnli,
Vltrnntltlrtrr kauppallsta oli ntrroclostLrnllt crittaiiu vill<ls liilieke-skus, kirlapli-

l'ron, panl<kicn

ilr

lilupplliilikciclcn

t\,iintcliiiait olivrrt nuisr'oittoistl. h1'r.rilrrrllili;rist;r r :ikr'li. l, rtklr Pistri) t) i t;ilruilr
tlistli I<arrtpaujalllt. Sotu-ltil'una Vuurnra-

laun oli siloitcttLr Sotutakrtrsl<c'skLrs.
jonlte hcnkil0kunnltstlt lÖ1rty'i 1i'1 s '1.

lloltko tclii

uiliunulrrr nrr'0s

oli lirir tr
'l
It'lsirtgiss:i i:r trltlt,,lttlltts:t. ioissrt oPt'.
tcttiin nry'(rs I<lrtrr.rcrrsvoitcirlen vrrlnris
tr,tstu. Soclltn vuosinu oli l<liliestlr ptrilrlt.
lilttute ttsltt,iloj:t. :rl:rrt krtlsst'j:r
I

nrt'ös klnrplunroulur"r tln iltl'cistl. NicrDrse n I'anr1-llrlur()ssu sclr ittiin Iirrn slilt-

k0pclnruncnttiuincct vulntistcttiin itsc.
turvittavul unilronilrl<kilr lrlcttiin rrptceliista ja elur.rlrsuolu Ililiscrr llrlol'trvlurrlostlt, kunrl)lusncstccn 'l e lttrr licitti
pclluvunsicurcnistli. Socllrn lrilirutu liuilihi hrrrlisct otcttiin tulhusti tultccn jlr
lLr<x'Lrtcttiin l\luun lkrurtr -niutiscllc jlirlcst<)lle , jol<l hr.rolcltti licllivliscn tLt()t()rl

sotairlaliciicn hvrrilisi. Ir.lrnrl.llrlrr.non
vrrllioisct tr'ötul<it ju vlril-llrt vlrllilristiin

koivLrn tLrhlillipcrilLi lrolrtlr iksi. Ailiojen tlllls vltliiinnLrttLn liililitrivlt trrlil'rrliilil<ciclcn cclustujut csittclcnrlissli trLrsiu

tuottcitu.

jotkl

st rjtivttivlit vlrnhut ntc-

rrctchnlit jlr aurnuttilchclct toillrt csiin
utrrlct linjlt.
Isotritini'l'crtttr Holtlio ntrrtrtti lilrnt-

plllnonsll nrl,öhcnrnin liotinslr vlttcr'tecn Nlllrttililnliuttr J(r:n ju plrh cli usl'ol-

lisil lsiuliklitlurr vielli 75-r'rrotiuusecn
lsti. )'li 5l vtroclcssu hlin oli Iilrnrrnlrr.rnut Vamnrltlurr scLrclur.r nlrisilr telrclcn
hc'istri liltrniitl il t\,\'likli:iitri. hrin oli ol[rt l)cnlstluntrssl Yksitr isvt'ittiijliin \ tunnrltlltn-Tylvlirin nuiskcrh<xr jlr oli rtrri)s

rf

\rit'trtisctt ktrtrt1trrtrrttrttt l.tcttlt.iIitlurtttutt lxrrttrripttriclIu . )-liit'it'issti t'rrscttr utrtllt; lt'ftr
O nr tl tr. A r u t r II r l tttgrL,r t.'l't t t t l i kki I ltr lttr r tct t
.itr .lct t t t.y | 7'stt t te t t. Altt t'i t'issti t'ttst' trr tt t tt I r

Irt. Iittiltr I\trkfur.jrr'l't,rtttt
.tos!

(r

nt(t l(r

t

t .lr tt

rI t

I

r 20( )2

futl.tko.

yrittliiainaistcn crrsinrrnliincn ltLrltccnjolttrrjrr. lt'r'tltr l l()l)li() llrnncttiirr rstrir

rilliscrrri. iloist'rt:r jrt,.'l:irtt:irrrttr iirttt'ist'-

nli hcnkil0nli

jol<lr strlttutrtLri lrsirrlt
I<lisiinsa hicnovlrluisrsti. 'l cltttr oli peliny't isliltlilin rnLrsililrlrlisrrrrclcn ju Lrscin
hcllihti Iiutrnis Lchrrlin \''iljl-lrrrrlrr priir ritt'r)n plirittcclisi. olilxr hlin nuolurrclcsslr:rn vilrllrnsoittolrliin ltrrlllstlutrrt. r

ll

Tyrv:itilliisen ja vamrnalalaisen merkkin-riehen Hannes Prttsin kltoletuasta
<tn kr-rlunr-rt yli puoli vuctsisataa. Se merkitsee, ettui hlin on sit:i nltoreuruille
pelkkzi nimi, jos sit:ikai:in. Hlinenkin kohclallaan ovat ktiyneet tocleksi psalruin
sanat; "lhruisen elinp:iivtit ovat niin kuin rr-roho. Hlin ktrkoistaa niin kLrin
kukkanen keclolla, ja kun tLruli kziy håinen ylitsensli, ei hlint:i en:i:i ole,
eik:i hiinen asuinsijansa hlintli en:i:i tnnne."

9fonrrcs gnts in e ftimrirtty ö ttL
-i'llousne

Ltvos lltt trucs Pltrsir-r elli nllil-rty0 VamnraLtn, Tylr"ririn irr sill<>iscrl Srr-

takr,rnnau hyvliksi <tli ktritcrlkin niirl
rnonipuolitrcn jrt vaiktrttttr"a. ctt:i ntcicl:in <>n syytri sitli tuLtistlta. "'l'clity t1'0

cllill". vaikklt sc sttlrttttLttt

lLti ttttouriet.t
suliupolt,ict-t aikaisempatrn t)'i)hiin cikai
enli:i kannu tcliillinsli lcintaa tlri l<lisi-

alulr teikklr kuntuu sitli Vltin i'lihlissli
mrilirin. "NIahti ei lttcltc tltttttlt t'ltkrlh<ln.

ntltltta jat tttettcr''tit", isltcc 1'timeen sLlolllltlait.rcn tnr.rinaisltrtl<>. Sillli
ty0n tulos jliri kLrlttLrtu'iilt. jotl ttte liltikki olcrnrttc kttlsttttrt t':tlit'tttltttt:t:tri jlt j,r-

vaiklia

tlt lre kaikki

lrrkclttlrnrtttekin, rliillli
erlt'llyt1 ksill:i. joitrt olt'ttlrttt' srtrtttt't'l irt
lurnkkincct. Ilauttes Pt'ttsi, s)'llt)'ll)t
1U93, kuollLrtl950, oli ktrlttr.rtrlirl t'rtkct.ttrryr, llhjakas, tltrrlls, likltrtl.r sttltlla, lalrjrsti yrnm:iltrivli, s<xittclcvlt. rltLthltt.t Lttkcntaja. Illintli urr'<>stettiin Vttnrnalttsslt,
'l'yrv:irissri, Satakr.tttultsslt.
li<ttiscr.rttrpiiLeissli hlit.tct tunncttiin li<tk<t lllrtrtssll.
Kuka hlin siis r>li/ NILristan ltrinet koLtlr"rvuosiltani 1 f.i0-ltrvLrltlr, ltlir-rcn viinrciscltli vr,rosiliyrnnicneltririr-r. Ei hlin ollLrt
sill<>in enliri salskert sltnl<ari. r'rtlttl cllirulin l.riukan pyöListli ntri pyknikko. irlrl-

jl

ka olemuksesta
sr,rusl

ltut>kr.ri hyr''tintltlttoi-

tuskinpa hlinellli oli yhtti:in Vilur-

micstri. MLrtta pykr-rilion olctrtr.tkseen sisriltyi scllaisia hcr-rkisili clintensioite, cttli ne tekir,:it llincstll al<tiivisen tlrtlt.tilahjakkuuclcr"r. Hlin oli pers(x)lle l.ll(F
nessa, h:in toit'ni tlonesse telrttir':issli.
Itain ehti olle kotitalonslt Vrtaian Prlrsin

isrintri, Tyrvri:in kLrnnankiriLtri ja pll<>

vakuutr.rsyhclistyksen toirttitr.rsjohtaja,
lnlrtta ennen rrLlLlta l)lin <lli Tyn'lilin Sanorrain prilitoimittala ia pakinoitsijl, nir.nilnerkki Tur-rra. .fa kansahisrtr-rsi<liltaan hrin oli satat'ar-rtltinen scppli, nlist:i
pari esimerkkiri. Hrin peltrsti f932 Tyrviirin seuclrn mllseo- ia kotisetrtr.ryhclis-

r.nan sen.tinaurir-r

liaLrppilrs Flech'i[< Tlttt.ttttisen pLrincn ilt
p()lf inenkir-r n.rakasiini, keltuinen lalrtrtllrkennus llihcl[i ltltutaveclct-t rltlltatt.
Plrlj<ln niuuta en liliynnistli urttista: <llit-lko ullianLrt koulttakaart viclli silloini' Jtr
heltnli n t iesit-r Haunes Pt'Llsistlt.
r.'ielli
II:in",rioli ntyös pcrtlstantttssll "l'yrr':ilit.t

syvriltli l0ytrinvinsli sltr"it'ttLtl<ttrt, ltttrltltvrrsti lur-rtltkltr.ttiscrt csittect.t: licrrtr:ki)

llrstrur" vaulinraatt

kotise trtttltellkcli

etcnkir.r niiclen jouk<lssu,

iotkl cllinltirl
viltrr oli lir.rljettatrut tlitiltli ntauilnrlrlle.
Irllinlikertaticclttt ket'tovat rtty0s

lLrkLli-

sistl [l(xtantlstointista, joittt Hallncs
l)r'usille r.rskottiir-r Vttntnltlltssa, Tyn'lilissri, Satrtkunt.rassa jrt I Iclsin.qisslikirl. I Ilin
n:rrrtti y'lcislri llt'\'( )sltlstil.
En kuitenliltrtt.t plthtt piclerllmtilti htincn ylcisistli kunsalaislrnsi<tistltatl. r''attt-l

koltclistln ltttotnion siihen. nrikli oli lli-

hiru-ui hrine'n sycLintrilir-r. Sitli rlli nriet
Satakurttrt ja istinnralt. tliiclen
menneisyys ja niiclcn nykyisyys. Ltrr.tltlti'asti hlin pcri niitli kohtaan ttlnteltttlnse
:rrr,ostuksc-n ju lakliltLrclen jo llrpstrLr-

-l'yrvliri,

clcnkoclistaan Vrtrtjrtssa. SiclLi hlir-r <lsellistLri talon kaikhiin t<tintiir-r ja kasv<li t:tkl.tpoilttiseen clirulilin. Siellli hrin oppi
ar\,()stu rrlran tritli toclellisena kr.rltttr tr t'i-

tr.rnut

mies, ja hlintti

Hannes-ptlika

ihaili ja kLrnnioitti koko ik:insri. Atr'onant<>e hlin nautti koko Tyrvtilissli. sillli
hlinct valittiin valtiopliivillekin ja sai trtloustirehtööt'in uwon.

En tiecli talkkaan, mLltta otakstln,
koclin kasvatLrsta iatkoi sar.ttaan henkiseen sllLlntaan myös Llinsi-Stt<luren
kansanopistct Huittisissa, jonne Hannes
haker.rtr-ri. Se

oli

Helsingin Yliopiston
Osakunnan 1892 pe-

riin, ja kerisivlit tietysti llLlLltkin rrlll-

kaansaannos. Se clli hengeltrirln valistttnr.rt, iszinrnaallinen ja iclealistinen. Siellli

rrat karttuivat nopeasti. Mr,ristan, uiten
12

siis

he

nkiscsti llltiltltl.lllLlt

yleisiin tchtliviin, irt t<lirtrirtrtart

krtrllt-

cli sLtortltlrtistrt

siclLtrt

vaksi lti.aLttLti T1'n'lilirt Slttr<ttlrltt. iorlltlt
pri:itoimittajal<si litin isrirtsli jrilkccn
1925 r1'hty'i. NIrra

syvriltli kor.traisscct.t I<lr1tinrtr.r. kltt.tsltlltiss<lclan ju vapuussoclatt hcrtliiscssri listiulLlkrkosslt. N{trttlr yltteistli oli silti ntttlt.
isrinmea jl syrtttyinnrltrt sckli ktttiscLtttr

Tylvriri

/

I<in. Ilr

tlinlirt

\tanrntltla, r':ttthlt Sltstrtttlltllty'htcislt1'clct't. k<ltiseLrcltrrr

ltrlttLrr.rlin lipLrnkrtntrrjll<si hlin kehitti
Tylvririn Sltt.tottltt. Scrt ltlirl teki lllrliir.roilluen ja kirjoitLrksillrtrLr.r. iotl<rt lrrltoivlt lehclclle uivart ct'ityisett lltotltcetl.
NILristun ltyvin. nritert ttticlLtttsti itt liotr-l'trtrltrrt
lr.rpoil<urrl lLtirt trinrittiet'kki
kinoitu. uritli ltrin otseklice

1.lltllrr "'l'lil[i

licn'rtlla" kulloinkirt kirioitti. liscirl

1-lrt-

kir-r<liclen tunnr.rkscult tlli piillos, iosslr
piil-lpLur polttuvu tointittlrilt oli kttnlltrtLt-

nut liirjoitr.rskortccn 1llc.

N{Lrtta

ci IIltn-

keille kirjoitti. 1'yrvririn Sltttoutistlt htto-

rllst.ura sivistyslaitos, st toualaisltt tsaatteen ja lunebergilliisen iclealisrrin ai-

kotisettttrnsrt tttt'nneisly-

tallella?

Lir-r <lli

crityisesti kaiketi istin vltiktrttrl(sesta.
Isri Kaarlo PrLrsi oli itseoppinut ja vulis-

Luinsisr.ror.nalaisen

jlt

I

na, toclellisena viljelynti ltrtinan cltl1ltrzlr llkupet'liisrrerkityksen utttkltau. Ja

clLrn esineellistli jai,irristöai rtttrinaislciyclöistli talonpoikais- ja slirity[iiskLrlttLrLr-

clestii innostlrneet kausalaiset. Kokoel-

vicli

nes Plr.rsi tut'r'irrttttt piil-lptra eikri ttrlllkkau: tcksti syntyi luincn itrohertsta k1 nzistlirin niin i,uivettottltsti ja lttotttcvltsti, ett:i plkinrrt l<)ysivrit lLrkilrtnsrr. iLirl

tyksen, hlin kenisi sen tttllseooll setl-

seotyöslli

lchtori Arel T0r'rltrcltl
slivelsi. Opistott kok<lclmiin Illtrltrcs
vei VrnkimLrsi:ir-r'crr cr.rtisestli 1l<thilstrr

islini Sllon Lauri vei veljeni Altoksen,
sislrreni Ingar-r j:r t.ttinLtt tttttsc<totl, kttn
sc oli avrtttLt. Sen tyyssij:tntl oli silloirl

sen lehtoli Aino Voipio kiLjoitti Satakr.rntalaisten laulun sanat, jotka Rau-

tiesi, nristri l<iryoitti, nriten kirioitti

kui k<xiseuclunt'alikltLts

it

1l

at'r'<tsttts seu

kulttur,rlia kohtrran. Asutus oli triaillai
r''anliaa ju liklst:r. jlt I Ilrr-rncs Prttsi <l1letti tyryaiailaiisensai sitai xr\'ost:rnurtrt. K1'lLi
nrirrli oppivatkir-r.
Aivan erityisen hien<>lr iclela htin ttl-

koi t<iteuttaa 1935, iolloin Tyruririn Slnormt julkaisi alaket'toinaltn kalkkLrlrri-

sen agrorrolttin Vliin<) Sellncletin llutiltrl
ttrtkinrtrksen Krt rL,e t t ru i uttct i tts t t r t t I k t rftlr.sra. Kun alakerrat oli palstoitettLr tlvanor"naista levcuitttntiksi, palstltt wtitiirl
taittaa kirjun sivLriksi ja taitettiinkin. Sii-

tri alkoi Tyrvlilin Kotiseltttt- itt Nlttser>
yhclistyksen jLrlkaistrsaria, toclellinerl
slrlrrsaavutus. SilLi niin vlltvllisi kellit-

tyi kotiser"rtuhenki Tyri,lilissli jtt
Sctstct ttt aler t t .Jo

trIt

mtrisslt

r 2002

vaust<>iruintaa alLreclllan i1l avustllvllt
nykyisir-r vlstua\raa Tlrnrpcrccltl klisin
tchtlivlili tr.rtl<inrustl. Sc or.r johtlrntrt
t,Lrosicn mittlan clinonruisiin tLrlolisiin.
Krisitykscni <>n. cttli Slstunrllun csihistol'illx r,<licllln hlhrnotclll nioncssll
sr,thtccssrt aivan u usilt rrril.1,111i,i ltvrurvrrl-

tavullu. Ilanncs l)r'usin kLrlttLrLrlihur'festus on tU()ttlurUt rLlnslstu jlilliisltOlr
nri/tis cslhistoriln ttrtkinitrl<scsslr.
ILrnncs l)r-usi kynti sutul<trntlrllrise rr
1a

'1.1'

Kr

t

n'iiii r

sat r d t r t t

r

t i sc t t ! r r.1' lt

tlAll,ftscir

70-t't r ot

is.j t

r

ltl tr t t

kulttuurin surkua uLrnrr.r sijlrstlr lsnlillli.
Nltrttlt litrlttLrLrlirt lrrlicrttrrrrrisccrr trrni
tarrn nry0s ylttcisyl,clcn kokenristlr. 1lr
sL-nliin llrtnncs l)r'Lrsin johtunrlr lioliscrrtLrl''hclistys ynrnlirsi. Sc jrirjesti 1930- il -

.t'l.tla.t'tlassii I . 9.

2002 ltuIjuslatIiitt

Ilttrrrtas Pntsitt

tu t t

t islr luu

ki

!

tu

Ltti t tat t

itorrtillttrut

t'ii ii t t krr t t t .i. sstr.
tror t ss i tvt I t t luu ! tt t t

S.t'l
I

-10-lLrvtrlll lukLrisilt l<rursunjLrhlil. hrrtr
hrisinrpiu olir''ut VilurttLrlun jtrltltnntrs-

ott tttttolrtilltr!
la t t'tttt

juhllt, niihin kltnsltrt kokoontui sutil e ltuhrttrnlililin. Olin niissti nrtrliltnlr
nLlorcnlr 1'l<liliur.ra itscliin. nrLristlrrt vti-

t'cistii.fii

lci

Ari l'irlttrtetr.
t\r l.ft st t t spt r Ltca t t pi t i
ltrr tf'assori I i t t I o Str lt t.

cnplIj<luclcn lllttrtltvcclcn lunnoiIlu,
n'ruistan Lrpcat kokot, joissl poltcttiin
trscin i'anhlt tclvuincrr vcnc ililitin litrin
reutul<ut,tclcn i'cneltlttrtrttrl<sisslt. IlLris-

trut, ntitcrt lltrttltu 51'rjiillin Ville lutrkri
r':trtlroj:t viistrjlr. ntrtistlrrt. ntilL'n \ ('silils()
jolilr

toi lielran plililrllc Tuuno l)ukrn,

l<uLrniillrt I<lursunllLrluilllurn Irrrrnrlrsi
kltil<l<i nuiset lu nriksci nrichctliirr. NItristclcn. cttli hlin lluloi I hclcstli ntusLlstll
l:t:rksosslt. jlt rtir lrrt \ lnn:lsli nttristrrrr.

cttli hrin lltLrloi I'ulkin socllstil. cttli hci
r'otltlii, hei l<urt l<rrlrr I<ii, kLrn tulkltiluis
tcn tul<krtlu.t mc isl<cttiinl" Vihutttrllrn jLrhannLrsjuhllt olivlt Iiuililiien t1'r-r tililliistcn ja vanrurtlallistcn, lLrulllhscni rnLriclcr.rkin pitaijicn jLrltliu. NILrttl niiclcn lislil<si kotiscutuyhclistys jrirjcsti rurttcclli-

s('r)ll)i:tliirt. \lttrstltrt. r'lrit(r'l nu()r'('n:r
poil<ana nolkoilin .Jlrlrtsin kuusistosslr.
jossu kotiscutLryhclistys plljrrsti Ahscli
(iallcn-l(lllclrtn nruistr>kiven. Nlielecni
syöpyir,'lit kivccr.r hiillotctLrt jrrhlrrvrrt srr-

tlltt: Kulcruisctt kuttsdtt suuri futtytu.fu
pitrilissri, c'ttri kiLjoittrrjiu riitti yhri uusiin
alakeltasaljoihin ja niistli koostc{tuihir-r
julkaisuihin. Niistri tLrli kotisc'ucluntutki-

rnttkscrt toclellirtcrt :t:u'r't'lr ittlr.
Sc'n hienoihin niteisiir.t hLrLrluu Hlrnnes Prrrsir.r clrra julkaisu Esihistorialli-

a I ö,l,cl ö i sl ii Ty ruli ii ss ii, Tyrvriri n seuclun Muse<> ja Kr>tiscutuyltclistykser-r
plkaisuja XVIII, ilmestynyt ehkri 1!4tt.
Sc ci olc tietec'llinen tutkimus, mlrtta

si sl

sillli on suuli

alo

löyt0jen

kansanomaisena koko-

kotisci.rclr.rn lnuinais-

naiscsittc'lynri; joka kyli, Lilics loka
ruruinaisjriuinn(rs ja lt)yti) olt sc.lt sivuillrr
mainittu. I(iljan arvoa lisliti, cttzi paiklrl-

listen olojc'n c'l'inouraisL'nll tuntiiana
I{anncs Prusi a ntc-ri k)ycl0istli I istitic.to ja,
sellaisiakin, joita c'i nriytri l<irjatLrn liryt(i
Iuetteloihin. Ma ir.ritsen yhclc'n, j<>ka k<;skee LiekosaarL'n raLltaktlutista asutusta.
Liekosaalessl on kaur.ris ltrmpukal-

misto,

ja Ilehrer Sahron

klivauksct

vuonna 1947 osoittivut, cttai saal'c.ssa ou
Sas! ant a I art /ot r lt

t 2OO2

ollut takr :rinlliin kansuirtvaellusajllh,
aikuna 400-550/600. Mutta jolloinkin
scn on taiytynyt haivitai, lioska suarcssa
ei olhrt taloa cnlili historiullisena aikana. Hanrrcs Prusi pelusti kirjl:rnsa tlitli
l<oskc'r,an pelim:itieclon. Scn mr.rkaar-r
Lit'kos:utlr'rt ltsttkkltitlt lnLtutti stlll'cstx
Tyrvrilinl<yLilin, josta olivat ihrciscsti
li htcr-rc'c'tk i n, sc'kli my()s Soinil aa n. I(u n
Soinilasta c'i tunnetlr rautal<uutista kalrnisto:r, kylri or-r syntynyt ehkri 1100-ltri,u lla. Tyn,iirili inen peliurliticto LllottLl Ll
tlissri histolian taaksc kauas lautakautecn, kuten Kaukolan kyllin asntnstalinassa. Trlllli tavalla Hannes Plusi kcrtoi
kiljassaan Tyrvli:in csihistoriasta. Htir-r
ker-toi kelrott:lvunsa helppolukuisella

tavalla

ja opctti siten tyruäriläisiri jl

vammalalaisia alvostiluraan hyvin pitkuizi ntc'nneisyyttaiain. Tuo arvostu.s iln'rer.ri myöher.nmin siiuli, ettii Tyrvlilin
kllnta ia Var.nmalan kaupunki rahoittivat vllosic'n ajan Tulr-rn yliopiston kai-

Altsal Clcrllatr-Krtllalt kusuti kelttkxtrr
trt

icbcksi trli il lli

kr r rt ttu lt

i

llu.

KLrn tlir.r.rc slrlrpLri tutkijoitu liunslrllisluruscosta, hc l<lirintyivrit Fllrnr.rcs l)r'usin

pttoleen. lJrin löysi IIaapul<llliort

vLro-

situhur.rsiu kaiytctyn pyylttiptililn. jotu
profcssr>ri Aalne Äylriplili l<liioi. Iiun
Sakari Prilsi, alkcok>gi, ctnognii, tLrtl<inrusmatkriliiir ;e liiLjlilija hllLrsi kol<cilla, r'oiclaanko 1<irrikaLrtista koteu vustuirvussa ral<cntecssa sAultolr, hlin tuli 'l'1,r'-

vliliseen ja trilillti sitli l<okciltiin jrr triril[i
Tyrvliain Sanonrat siitti kclt<li.'l'austlrhcnl<il0inll olivat F{unncs l)nrsi llr nty0s

hlinc'n ystlivlinsli. "Nc olivlt Iryhliisiti
hctkili" k<>nrnrcr.rt<li ntinullc ylrtciskoLrIuni rclrtori Ilalalcl Hariolu. Vrrnnur.r
olivlrtkilt: ktrlll rrru'i s1 rrtyy inspillrrll iosta, vakauntlkscsta, uskostl, joklr slur
mciclit toiurimaan. Sitli usl<<>l oli IIunnc's Prllsissa 1a sitli hlin jal<oi Vrntntalrrlle, Tyrvrirille ja koko Satakunnallc. r
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Ari l'irlttttatt
l.lr' ) l.t t t t t t t t' t'sst t

l'ltlrt .lltrrlli
I

l(l

in

| 9()9.

Ari'l/ir t onlen, Kua orLr) eis q d
KLrvarrveist:ij:i

Ari .ltrhcttri I,/irtuttctr

(6.9.1958) on syntyr.ryt Vrtnrutalassa,
käynyt kor.rlunsa Vunrnlrlussu, usuu
Vrnrmalrtss:t. Villi ja lei'oton poikl, hrinen on'ricn sunojenslt mukaan, oli poissa Vunmulasta kohrc vllotte. opiskeli
kuvantekoa Kankaanpririn taiclckor-rhrssa 1976- 1979. Vrmnnlaan hrin palasi.

Ari

Virtaser-r climlin
nykyiset keskipisteet: priLeelLi verhoilStoln.rissa o\rat

tu, harvir.niscn kaunis, pienikokoiner-t
sorcllus slrtlrktrrrtrrllrist'sl:r p:1f i111p1111kennuksesta jr ateljeer-ra tien toisclla
1>uolclll Stolmin scprin kaksikelroksinen paja. i)ajan keskeisiri tuotteitu olivat lrikoinaan kaikenhiset urautulous-

tyoka[lt ja ennen mr.llltrl puimekoneet.
rosmat. N,vkyisel[i:in Ari Virtlscn cntistlimri Pt)<)kintanhuan pihapiiLi lukct.tnLrksinec'rr ja Ekojocn nrlrrln paja kaurtiin r ilkrtsviltrtisert jlt Irru'irt viinrt' r uoclcn aikena ve'sipiilin toinresta vahinko-

jerr vunltu tLrettuine koskiketjuineen
ovet, ei yksin Storutin, \'aan lioko keupLrngin hicnoimpie nrihtrivyvksili. Vrlitettrlvesti Stormir.r l<ylliu rtittie e'i ole

klrikilta osiltrr salrtu arr,oisccnsu kuntrxrr-r. Ynrplilistön kltuneLrclen yntnlirtlir.ninen etcncc hituusti.

Olen saanut scunltl Alr Viltltsen henkil<)n kehittymistri 1l taiteentclioa kolrtl
kahclc'nkynrlrcr.rcn .n,Lrocler-r ljlur. Iinsi

kosketukset hellittivlit hrinrrncnnl"stri.
lVliclesslini Viltasen teosten nralilnrat.t
ju ilnrlisLrn I<icli civrit ollcct jokrrprii1rr

vliisili; hlin eml.nensi ltihteistti,

yotka

olin r.rnohtlnllt tai joitr en ymuuiltrinyt.
Ktrn olert krrltr\'ltt tttrrrlet voirtttl sctilltta Ari Virt:rser-r työsker-rtelyli osittain hyvinkin [iheltri, jopa priivittriin ja kriynyt
jatkuvaa keskustc[ur eikrl suinkaan lina kuvataiteesta. on tieto Ari Virtasestx

kuvantckijlir-ui

ja

ihmisenri kasvanut.

Usein keskrrstelLr tlrr ollrrt por:rtrltrrttistrr

kulttur.rrin sisimpririn, luovaan toimintiurn, mutta yhtli hp'ir-r ulkoiseen kulttLrLrlissa, sc'llaisiin kuin hallintoon, kou-

h,rtukseen, yksityister-r 1a yhtcis<) jcn
rurahclollisnuksiin. Nyt lLrLrlen ymmrirtrir rini Ali Viltltscn trtitlctt:t jrt sen lrttt:toja. Hrinen töittensai rrlilittrinlir-ui paljastLru. tekisi mieli sltnoa, huikea kasvu.
Hrin tekee mitti tahtoo, hlir.r osau.
.Jo 191i0-lul'un lopulla vain 30-vuotias
kLrr,'unrreistlijri jl taiclemaelali ihuuisi

kuvakielensri olecllisinlnan
lchcler-r harrstattelijalle

Kansar-t

nliin: "Nlinr.rlle on

rreistoksissani syrrboleja. .Jokaincn
teoksia katsorra saa irti sen, mit:i haluua
tai l<ykcr"rce. Han,a osaa tutkie teoksia
niin laajasti. ettai pystyy triysin ymnuir't:iurriiin meLkkejli. Triytyy muist:rrr. ettai
liuvltliteiliill tekee t<)itti omilla ehcloil-

llan. Nlnri kril'trin kieltri joka
on." Siinli oli sclvrikielisenli

nrir.rulla
r.tuoler.r

ticr-rsli alusslt olevan kuvarrtekrllin ohjc'lrnan julistus.
Ali Viltlrncn or.r l<r.rluncet vuoclet
rror.rcluttur-r.rt

ohjelmaansu. I-li riitai

cttai

hrin or.r kusvantu I'r.n'isseltn sekli veis-

ettli sekatekniikkat<)isslilin,
Sekatel<niikkuty()t ovlt cnirinlrtincn r lttoksissalrn

clistelnli pelintcistri 1-rcittovliriruurll

ja

Lrstl

vesir''rilinon.t:tista ilmlristru.'l'linlilin

Ali

virtesen pelehtyneisl'1's

kLn ante-

l<oon or.r usl<on'urtton.urr.r lrtltjlt scl<li tck-

nisen ettai ilrttrrisLrl]iscsti rtnioilttrt:t.
Hrir-r osuu. Nliir-r se or.t.

Kun Vrnimalan kur.rpr,rnki kulunccr-lr
kcsrinri 2002 jriLjesti ja lrrhoitti Ari Virtrtsen ti)iclcrr nliyttel,vn [rupucluin pvr clcttynri avlraurauu .Jlurtsillu piclctl n r.uirltcl),n. I'uheenvuoroni otettiin Ltsk<xtkscui
rury0nteisesti vlrstaan. Sastlruurlun .Jorrlrr

on hyvrintulrtoisesti hltlur.r.rut jLrlklristlr

toisteiseksi jLrlkaisemuttonllrn puhccn-

vuoloni. Tlissli se rln jlttkonlt sclllrisentltllt slutastlt sallalut.

Avaussanat
Jaatsilla 27.6.2002
Ali Vit'tat-rer-r on I<lnsslunnrc l\'lllnllssl
nliyttely:ilin. Veistosterr jrt rraltlltLtsten
vlilitvkscllli hrin turjrxut nre'illc ltvr in in-

tiimin tilaisuuclcn nrihclli

nnuihnuur.rsu.

Ar,'oinresti hrin keltoo ruitri hlinerr rnic-

lesslilin liil<kLrLr. rnitli hlin lrjlrtte lec. \ li
lir.rc, kLn a tui vcistos. slirttrllr olllr loillckir-t c'ste nrihclli. joillaliin littvun tui teistol<scn kuuneus l)cittaiai tclrttvn lilitlict)'t \ iestit.
Ali Viltlrncn lit'11r,r, itsr'st:i:in tltilr't'rt
vlilinciclcn uvLrllu. l)Llliuurlrttrl jlr l<irjoit.lrtslct nt

tr lrr t t .lt

ttrIt

r 2( )( )2

tilmilttll. J'lritccn svr in sisrilt0 licncc
vicstin sii|ttin)iscssai tcliiiailtri tcliijrin I<risittcistai Iilrtsojlrn lilisittcistöi)n. Onlr
l<ohtuiscsti tiecllin scl<li liuviln tcostil cttri liiljoittlrnriscstll. nritcn r lllittlivlin hur'r oin l<lrlisi cli liicltri. l<ulisi cli trrlluu:
Itr,,tl:t j.t Iittt:rl:r onriss.r ;ritoissltlrrt l.ri
vilstuunottilil lu nricltrili cclcssli olcvlr tltitcrn tLl()ttllnrlr cstccttincn lir>lior.tltistrus.
tcos. sllttLlVllt t ksiin.
IIc olcnrnre l<lil<csslr crillrisilr. Siinli

ort rttt'itl:ilt rilili:lul('ntnt('. ottrtt'rrtrttt' j:t
oltncttonruLrtcnrllrc. liihklLrtcnrnrc liOlice ju vrnnrairtlili silirttilil urcicllit plrr'huinrnrilllrur lr.ronriscn iltntccn lililcllc:
( )r'lr'lL'lt( )rllUUIL'nll)l('. r'll( ll)l)t(' t rttrtt.i|r':i
t'ttri Iirril'lii,,rr lt'lrll sittt'rrliirr r)rr'irl:in
chcloillunrnre. ihnriscn cirrloilllr vlrin jlr
ltin<xtstltltr.t ihnriscn pulhrrlrlisi. Ir.lrili-

krcn tchtt vn. tlrlilnolr)llisccnliin liittt'r
lusl<cl orrtoon. Äjlrtcllilrlr Ilrstr: nritli hlincn Iioettlrvtr. ol.littuvu. hvr:ilisrttrivli
r lirr l)\ l:itl:i\ ii t oll:rlist't'n tir'tls'li r:rrliccssu ihnrisen nritfrrincn.
Ali Viltltscn tltitccsslt liiliLrtuun

sLro

nrlrluiscu liunsun nriclcn poh jlrr csill:i.
I laiulraist\ttairlillli tlrrlrllrr hlin nruLrtturr
litrviksi scn nritli voinrnic hlrl<clr llr l0r'tlili slrnoilisi l)ucttunir l<ltnsltn trsliontusl('n. li:nts.lnr'un{ ru(l('r'l i:t sltltrjt'rt r it's

tcistli. Ali \iirtilscn vcistol<sissu ihnrscn
hu]rrno liusvuu pLristl, r'cclcstli, pclloste
tlri rhtli hvvin tlrivlrlrn pilvistli. Hlir.rcn
sckltcknrikllll tli ylisinl<crtaiscnl vii-

nlr kutliclnlr liriv ur trlisi. Iirrrr on sclitcttlirli tllitccn Yn]lniirtlinristli. I'uVlrn

r';tPiitt,rlist'ttlt IoIt'tttuttt'i:slr tiiissli rtlrincn ltltslltlt pcllostlt, takr l<rrlikii nulkis-

ltlincrr ou nlilkri. sitri liun on jrrno.
sitli liLrn liuilluu scr.Llurr. prrlclcc. pclIilili.

tltltn. clliintc-r.t lliljistri klsvlu onlrlcinlri-

.l.t otloI.t lrt'tlii. ,\rtlrlrr.lrt srnt(,rrt ::tn:r

se-nslt r.r.tltluhnun sclitvs. Nuishuhnron,
liluniisti totcLltetun hicltl<ll<ir ir cistokscn lilinltkrsslr le-plili pLrnrtk1'lkilustls.
Xlistri trinli Iiail<l<i Iicrtoo. Flltiten ch\ iltrurcn ()lr [:r\(,ittrrrrr-rt
lili :iitli. eltii

^li nrstli liunsunrurc aarrhtcvclcn siihcn.
tcct. Illils l-öuurotin ltol<rxrulrt Iiulcvlrlu

1u

I{rrntcletlrr oVllt sanlrllincn Vhtecn-

vcto. [initen c-hl'li siitli. nritli nre' IiilliI'rrirt:r lrt'lliirt:i rt:it'rtilttt' urtis::ililnrci iri
closti sLronlrluiscrr nrlurilnlutselityksen.

År'i Viltltscn tuitrcrr Iiuvlllincn kie li
siulttll olll siltu siihcn. uritli nrc olcntnrc r)rcncttaincct tiri rlihintliinl<in nrcncttainlaissai. r

]ttct'clcn rtsccnrnrc.

utLluristl. l-uvll l iscsti

tllll:

Ktttt ltrltsl (plii s(tuult.

rtrt trlusstr t.yl.t.lri ltttitt lttriltkatrs.
t* i t s(( ltt r i kltt'r t.
ltiiit ii ltiiirtillii t iiltt'rttrttiitt
llLrnoilijlr'l'uor.t.tlts Anltltvun kirj<littusa

('

pscn cnsi nr-

llr

nliincn sanlr on ,titi. Slrli llin

toistrrrr

l<Lrn

nrcrliitscc'pliirli pliirliltli vliltrnrnlin
IiLrn I<icli llvllr.ltuu llrpsrllc. liiti -srrnrr ei
.
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I)rtli triclc: sr sisliltlili Iirrilicssrr pvrlii

tnyl<sen hlhnrottillr nrltltilnrltlt. ltroclrr

lilrtrnctrttlr.r'lilittlili r irsti sclluiscstrr jostu vicstr orr vuilicusti llrhnrofcltuvisslr.
'l
ilitr'L':5il liltsr rttttirtt'rt , rrt t'r'lili'r.i rttit'-

lcssli nrutl<l pliir li
plilin".
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litrrnrtclillr on kcslitruclcsslrnrnrt'. I Irint'r.r
tltitecns:t on tlitsinrittlistlrt se on ilnrlri
scnriscn svr illli r csillli tr'0slicntr'lt'rristli. lltlrnron lurtiunistlr ltlrltrlottonlrlle.
nlil<r rnlitti)nlin tckcnrist:i nlikvr lilisi.
.lo: iol.titt loi\ r ,lt. loir ott r'tt:i tlittt.itt
seLttLtlitu'urltn ltsirl'l<ltltt jlr Ireirllirt r lrtci-

s0nsli ynrnrliltrivlit tlutlr Ali Viltrrselle

ht'r rin cLirnrin claiai jl tchc[i tr iilriiirr
tliril[i. cttci Iiclrltrr olisi niin Iitrin on.

l.,rrr:rrttt'liij:i. srrorrr.rl.risill;rirr rirtt.irlirr
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Aote, finnasfits / p ofaefu
TiepalvelLr

tllo autoilijllle

ntieleen

Operaatkr Lr.rnrihir.rtaleen, Pajunkissln

jr rronelle hlul'astajullecn jo e[inlinta-

vaksi r.nuoclostllneen aLrttamisen. Tlinli
vLlonna Slror-nessa 50 rruotta t<>iutinttt
tiepalvelLr syntyi aattecstrt. Autoliiton
ccleltiij:i Suorncn AutoklLrbi (AK) aloitti
tiepelvelLrtoiurinnrtn Olynrpialaisten aiklna vLronna 1952 klhclella u'roottolipyi)Lripartiolla. Juhlaa luonnolliscsti

vir'tct:ilin tyi)n rnr'r'kcissri.
Toiurinta l.raki mLtotoaan yli 10 vLr<ttta. tlLrsi nor.tsukausi alkoi 60-ltrvtrlla,
jolloin vapaaehtoinen tiepalvelLr lliynnistyi nykyisessli uruoclossaan. Partiorttririlri klrsvoi IlluLrtllrllrtsl:l pirttt trseisiirt
kymrleniin. Tiepalvelun useutlt vakiiutLri Suorlen Autoklultin ja Stttttncn Atrtoliiton (SAL) yhclistycssri vLr<xlen 1972

kunnan kattavaa harrtstllstoitrintart.
Tiepalvelu on luonteeltztan tekniscn
"ensiavun" antantistrt, joka voi klisitttiai
vian etsiurisen ja pikkuvikojen korialruisr'n. Virtllincn ltjonettvo pylit:irin slutnlrrln ti('n plirillli ktrntoon niin. cltri
metka voisi ensisijaisesti jatkLra omalla

autolh. Poikkeuksellisten olosr-rltteiclcn
vucilisi korjaustyt)n onnistr-rrtiista tiellti
ei voicla txata. Koetut keinot ovat ktritcnkin monta kefiaa avuksi. Pliivystysapr.r v<ii kaisittaiai ncllvontaa puheliuitse, tiepalvehlpertion paikalle tLrlon trti
nllllrn avun jlirjestilrisen. Etuna tlissli
on tiepalvelumiesten hyvli paikallisttrn-

ternus
velkko.

ie laaja yhteistyöktrrrppanien

nut halrastr.rs, joka oli lr.r<tnnollinett ttsa
liikcnr-retun'allisuustyi)tli. Trirrilin tehtriirissli on l:ilres JOU pltlliotlt.

clessli. Tilattu tiepulvelLutptr <tn yleertsli

aina n'raksLrllinen ja sen hirtrtastlt

ot.t

syytri s<>pia ennakoltu. TiepalvelLrnties
on oikeutettr-r pelinlirin kolitLrLrllisert
toiurenpiclepalkkior-r je ntatkastrt ktrlLrl<<>rvlrtrl<sen. I)olttoltint'istrt j:t i ltlltosistlt
pedtailin kliypli hinte. Ar.rtoliiton jrt scrr
sisaLlrirlesti)jen jlisenet <tvltt palt,clttsstt
etusijalla ja heille avustus on eclLrlliscnrpi.

Aut(x ju tekniikka luuuttuvllt i'ltLrhclilllr.

Autoliitto kouIlttxx tiepulvclurttichili

ja liiker-rncturvallisr.ruteen liittyvlit tem-

l<onrtisrrtrs.

Ensisijainen tel-rtrivri on pelastaa truttklrstrjat ja ajoncr.rvo pois tieltri, estriri li-

slivahinkojen syntyminen jx avltstax
nurtkan jatkamisessa. Kaikkia liikenteess:i olevia pyritlirin auttalrraitn. lttutta

liikenneoperautioiclen hoitamiseen

yleisinu.nin avun kohteenlt ovat hcnkil(i ja pakcttiautot. Vrpartel.rtoinen tic-

viikonlopr-rn priivystyksiin. Nykyririn jo
melkein kaikilta on krinnykkri, jolla tieto rvun tarpeesta vlilittyy r,art't'titttttlin
perille.

pllvelu toimii plirisrilir-rtt)isesti viikonloppLrisin ja jLrhlapyhinri ja on valta-

huomioicln aLrttumistapalrtr.rnilLn ylttel'-

Tiepali,elu on r.uoncss:t r.uttkana. Yhteistyö eri virenor.naistcn ja alan yrittrijicn kanssa t<iintii. Tiepalvelu osallisttrr,r
ope raatkriclen lis:iksi erilltisiin telttpauksiin. Se on osa Vlpaaehtoista pelastuspalvelua (VAPEIä) ja avustaa vilanomaisia etsinn0iss:i, ettsiavltn antamisessa ja liikenteenohjauksessa. Tr.rttr.rja ov:rt myös monet liiton toiurintaau
paukset ja kru'ssit.
Autoilun kustannLrkset ovat kasvaneet jo siinli nririlin, ettai tv:stzi tuttLl
ruulli "Team All.ua", j<tssa paftioiclen
etsitri:in vilrllisilr :tttloju on lllennyttii rlikaa. Voimat onkin keskitetty slltll'ten

Toiminta tånäd;n

Jokainen ticpulvelLrrtties tnrtksaa Itarlastukscnsa lutnkinr-rat ja kLrlLrt pririszizinnÖn mr.rkaan itse. Tlimli tln hyrli

Tiepalvelu kehittyy
Monenlaista toimintaa

alr.rssa.

Toiminta kasvoi ja tchosttri vttin'ralikaasti 70- ja ii0-luvuilla. Sillc ltrotiirt selkerit s:i:innirt ja aLrttajat voitiin \rarLlstart
kunnollisin ensiupLrvlilinein ja raclioptrheliurin. Auttluniseu halLr jlr int<t ar.tt<tn
tekniikkaan vetivtit. Aatteesta oli kasva-

Mitä apu maksaa

ja

jatkuvrrsti

il

tLrntij<>iclcn

ylllipitriri tekr.rillisten asirtn-

jlirjestelnliri. -ltrinrintrt

lltuuttr-nllrtss:t

ott

ruttltt:tttilttltiscltll):t:tll

slrLlntean, sillli vlrplurelit<tinen het'rttstLts

ei enlili yksin riitri vastaaurartn kltsvltvaan kysyntlilin. Tulevaisr.ruclen i'altteil

ovut luajl yhteisty0, r'et'kt>tttttninert irt
kyky jrirjestelli avLlstustrtprthtttnran ko-

24 ttnnin palvelu
alkanut
Juhlavuonne Autoliitto on ottlrnut iiittiaskcleen ja kliynnistlir-ryt ltiirltt.t ttttclertlaisen palvelr.ru. Nliin llutial kokortltisuutta ei koskaan eutten ole Sttotttcsslt
ollut. Tur>tc on ninteltlilin AL-'l'Ltn'lt,
jonk:t on urahclollistanLrt m:tltn kattlrvl
yhtcistyirkLrmppunien verl<<tsto 1'ltclistctlynli Attt()liit()n Ittottii ttolisc'clt ()s:llln"risren. Mttl<ana ovltt lttkltisltt kotjlur-

Iiinr,rlit, taksit, uutovrrol<raunt<tt ilt
monta lnuUtlr osllavrtit ltuttltjltlt..Jlt lLrtlnnollisesti Atrtoliiton onlt ticplh eltl.

r.r.urt,

Mikä on AL-Turva
()rr rururtticltril-tcllstlntisjokl vltlrtristlur ltcrilleprilistn
kaikkiulllr Suotttcssu 2-i ttrrttil vtloroKysccssri

pulvelLr,

mrltkalt Iiutkctcsslt tlllittlicn
tcknisten ongclmiert vLtol<si. A[,jl'Ltrt rt
kaLrclcssu

Iruttrre mlrtliau jutkltnrisessu ntt'0s ticltli
suistumiscr.t tli k<ll:r|irl slltttlcssll
Palvelu on kriy'tettlir issli vtroclcn jokaiscnu pliivlinri ju klril<liirta vlt<lt'rll<lttt-

clen uil<oinu. Se ItLrolchtii ltLttostrl irl
rttrtlkttslrtjistrt. lirtsisijlrirrt'rr lrtroite ott
lrir.ur nurtkltr.t jlrtkumincr.t

l6

.lt

tslt t ntt t lt

orultlllt lttttoI llt.
tt

t .lr tt

tI

t

t )( tt t'

AL-l'r.rlva valuristlra, ctt:i lterillc ptitistririr-r silloir-rkin, kLrn autoa c'i heti saacla
Itttutoort. AL-l'trrr lt yrirjcst:i:i llu'vittllcssrl
siiaisllutor.l, nruun liuljctul<se'n tai y0sijln. Vr in AI--'f u rva tr-ro tieltalvelu utichet
rrvtrksi rrryi)s rrlkipriivisirt
ULrtlcn prtlvclLrrt li:iytti)i)rr ovlrI oikc-utettuja c'ur'o<>ppalaisen nnllin n.ttkaisc'sti vain Autoliitor.r jlisc'nc't. Tulvl
voiclaa

n myr)ntlili ylisityisl(aiyt()ssli

ole,-

r,ille henkil0-, paketti- ja nntkrrilu:rutoillc. Palvclu k<lskc'c uryös niihin l<ytkcrtyjri pel'zivallnll ja. AI--Tu rr"u n saantinen eclellyttri:i uutopllvc[r\'lliuutulisen
rroirnessaoloa.

Us Kofias urfro uirnnfrnffisso
Nluhkcu nror.lttu olisi jo kaivettn

ju

sol<kelikir-r nousisi vauhclil<kuusti.
jos se cnc'rgiamlirilli, mikli vuosie-n
je vuosikyurntc'nien mittaan <tr"r ktiytetty I<iljoittc'luun Vrmnralarr uinrahalliasiasta, olisiliir-r kriytctty uima-

hallin lakc'ntunriscenl
Uimaha1li on upc'a juttu, \rcl'taansll

Miksi vakuutus
Al-Tnlvan l<okonaisuus ntuoclostuu jtiscnyyclestli, autoplrli,cluval<uutukscsta
ja pienc'stri

lis:i jriscnnraksr.rsta.

Autoltal-

veluvltkuLrtLrs sisriltyy yle'e ns:i kasliotai osakask<>r,akuutuksecn, j<>lia or.r jr>

r,rseimnrilla e nltc'stliain olcntassa. Vtkr-rutr.rkset auttrrvat llill<ccnptiin ja k<trvaavlt ehkli osan kustanuuksista. Autcin hinaaminen koljaanr<ille c.i kuitenkaan latkaise matl<an jatkuuriscn <tn-

ncn

valr.r.ristetaan loppr-rr-rn saakka.
Kaikki palvelut ovat yhclc-n ain<xrn puhelinsoiton pririssri. Hrilytyskcskus prii-

lystzili aina ja soitto nunrcloon on ilmainc'n.

AL-Turva htr<>lehtii tic.ltripelastaniisen

ja uratkan jatkaliisen

knstannuksista
yhclessli vakuutuksen l<anssa, aina
kolatun allton rx)utoon saakka. Asiakkaan osaksi jlilivtit luor-u-r<tlliscsti polttoaineen, mahclollister-r vamosien ja kor'-

jaauron laskut. Niisttikin Al-Turvljtisen
voi saacla alennusta. AL-Tutve pr.rolc'staan r.naksaa tiepalrrelun kustannukset
ja paljon l.nuLlta. Palveltrpaketin jtisen
saa 42 eLll'on vnosihintaan, eli vain 11
senttizi päivri I
Lisrli tietola: www.autoliitto.fi
tai Arrtoliitosta pLrh. (09) 7258 4400 t
Sasl

antcrlan .lot

t

It
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"ohilr.rcr.rncn"

nlihnecnsri r''ulk<liset uintrrlrrsit ljclc-htinruss:r 1-lcsuhuorrccn pcnillli
sLrihkun viclcssli pcsuuincl<otclon

siovt'lr l:ipi rlilrrntillerti sirtrtt' jorrrrt'-

ei muualta saa. Llintinen
rentouttall, parantaa vc't'enkieft<ta ja
lisuizi lih:rsten voiuraa. Vesi c-i lesita
niveliri, nrllttl tarjoaa teholiastu vastllstLlsta. Itevlihclyksili ei satLl.
Oler-r jo vuosikymmeniä ollut kantal<r-rncli

nykyisen k<xikaupunkir-ri

Hlimeenlinnun uintahallissa. Ja olcn

Kattava palvelu

on, ett:i pulaan jor.rtunc.ista huc>lehclitaan ihan oikeasti ja ntatkan jatkunti-

ilnroittii,'lt

jollaisia

leen - schrirr on Murphyn laki, cikö?'
Valtokaas ktrn kclror.r.

Turuaan kuuluva saa my0s kaiyttööns:i
henkilökohtaisen taksikortin. T:ilkeirrt;i

jl

pririlLi...
l):trn j;r ltiisliis - toltlit'issttrti s:ilrtlisin l<)ylystri ja lrrutciltl. Olirr tcltcli
lionteartturttLriscn liu'Lrr.r slrr.rnlrn lu-

yh:i. lJir-rnissu on iutua.
Vaan aina sattuu irl tapahtuu c.li
jos jokin lrsia voi mennli pic'leen,
vtlnnlllt ()n eltii sc rttyÖs rttenee 1'lic-

to, sijaisauto, muu kowaavl kuljctus,
lurajoitus 1a mahclollinen autolt noLlto
ko{aanolta. Listiksi Al-Turuan palvcluihir-r knuluvat r.noniptrolir.rcn l.nuLl
llr.rttlulinen. pllrelrrjt'rr ctsirnirren. t'r'ilaiset jiir'yestelyt ja jopa vahink<>il"r.roituksen tekcn'tisc'n vakuutusyhtiöllc..

nnssa

vailla. Se ei tieter-rktilin olc pelklistririrr trrlri'ilijtlitlt vltrlert. se truj():ur j()kliscllc sc'llaisia telvcyspalvcluja,

gelmaa. Vrkuutus on yksi osa AL-Tur'vlur ja yhclessri kohriosair-rcn kokonaisuus on mahclollistlnut uLrclc'n, ennerr
nrikerrrittöulin eclullisen 1ralvelun.

AL-Turva sislllt:iti seuraavat palvelut:
tiepalrrelu rryos arkisin, hinaus, hrkkoapr.r, polttoainecn tlloltti, r'enketrnvuih-

i.<)tk(itin sittcn tovin puri llutcillrr
plili nLtrpalllarr rlrrrhoittLurkscni. Äskeisct v'lihlipojlrt oli\,1rt )'hli tLnrtrr-

4r

,ir

puolcllc.

pesLrtil<ljc-n

Sicl[i nLrlkasse nc juuttaulr rillit toclella köll0ttivrit hu<>linurttonlrr.r nriköisesti slillpr.ratclinc-en ler,rnun i,'1i
retkottaen.

Kuka

p<)sil<) r,iitsiktitir-r

tuollu kurin

naruttaa, jLloksuttxa, r,iiluta linssiin'i
{.

\L

{,

Vielikin likclinli kuin rrhtcriin
ruruttr.r

urn-

uroskalhu sain sittcn lasit lo-

pLrlta mukavlrntur"rtuiscsti silntillc.
Micli alkoi hivt'nc'n lauhtna, ryrpp),'s( )lllustltrrrlrrlliirt llrstr'nlrltlrlrn sivtritst' r:rp-

()tsrlisr.lus \ riisly;i 1;r rriin sitli

4i

Lukr-risten r.rri.riclen tavoin jouclun
kriytt2im2iain

kin

r-rimalaseja.

Uimalasit(kin) unohtuvat joskus, kotiitr tlti vltslltvtroron pr'r'itrlrttccn ntukaisesti killumaan c'sir.nerkiksi uinnhallin puki.rhr.roneen juomavc-sialtaan hanaan. Siihcn ne ken'an jriivzit
eikzi rnyöhempien aikojen etsiskely
l<oilir'n jlr kissojerr klrnsslr rriitli ttrkaisin tr.ronut.
Ostin uuclet, r,alkoiset, kalliit,
huurturrirtl()rrurt. Melkitsin ne <>itis.
Lovi kunpaankin p;itihän. Kun seul'a2lvau kerran tulin hallille, r'iptrstin
ne pesutiloihin naulaan uirnahousr.ryen alle ja hakc'uduin lihkziisten istuinsnojuksen kcra löylyyn.
Vaan, kuulkaa, saultasta tultnani
l0ysin naulasta vain honsut! Tulitefrit uimadllit olivat poissa. Pöllityt!!
Taaslll Tcxta jun'ralar.rta ja voi yhlen

ken'an yyL:ihti jo satakuntalainenkin
cikri vain pohojalaane. Nostin rilii-

krin. Äyskin. Ktivin kuurrana

llrrsitr yli)s trinrlr-rrltrrrrlk'.

Vran miksiklihlin

pari typykkririkin poltlillu tLlntr.livat
tikahtuvan naLrluunsa?
Siinli tLrli vAstaan ury0s jol<u kc,lottr.rnut setrir.nies, j<>ka Itiukan hicllrsti

Itskclcilrurrr, ilruttlt tyytyi sill('t) \'itilt
heilauttamaan krvelilliscsti lilitttilin.

Ennc'n altaasec'l-r menoa kLrntar'rr,rir-r hölppri isen.uilir.r juontaha nusta

- ya siinrihrin asia sittcn sclvisi.
Nimittaiin se ktrkr oli priii,rin toclcllinen hziirikkö.
Niir-r kuin alvata s:tattoi, uintaltousr,rt killuivat sielli naulakossa eivtitrrettli

k:i jalassa.
Mir-r:ihzin

klilinnyin kyhlrin

rur.rhal-

lisesti ymprili, kokosin hyvinrroiver-r

kaikcn arvokkuuteni ja
palailin urnina ntiehinli viltcllcllcn
ruatsani 1a
saLlnaan.

kuir-r

hellakoukku...
Sain utyötultuntoa niin kuin Suo-

vlstaalttulhtt

rtrtisiltrttirtcrt rtliytti l<lrtsovlrn rrrirrtr:r
kuin tuntcakscen-i.Ja n.ritti vlrrtcn nc

{.

{,

.!.

En viitsinyt vilkata

mikin sai talvisoclar-r aikana. Päiviteltiin. Etsittiin. Ei tulosta. Pali palolimpär'in kokoista niehenalkua seulaili

ntit2iain.

uhoani totisin ilnein.

hahtajasta.

kcr-rellcklilir-r

Kaupur-rgilla kylLi c'lrt<xrsella koItistiin rrinrrrhrrllin llrsillliiscstli rirr-

r

'l/omnnfon Morfr,frirut
- fofu*ttsta, foufuutsta ja ekmyfuiri
Koulutusjäriestö
Nr-rorkauppakamari on alle 40-vuotiaiden naisten ja miesten kehittynis- ja
johtamiskoulutusjärjestö sekä kontaktiverkosto, loka vaikr"rttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Käytännöss^ tdm^ tarkoittaa sitä, että nuorkar,rppakamaritoiminta on harrastus, joka tarjoaa yokaiselle jäsenelle laadr-rkasta toimintaa,
elämyksiä ja har.rskoja hetkiä yhdessä

muiden kanssa. Elämän yliopistona
nuorkauppakamari antaa jäsenilleen
juuri niin paljon, kLrin he pystf/ät antamaan järjestölle.

Yhteiskunnallinen v ailuttaja
Nuorkauppakamaritoiminnassa ia

erilaisissa projekteissa jäsenet ottavat
vapaaehtoisesti vastuun ympäristöstä,
yhteiskunnasta ja tulevaisuudesta. Näin

nuorkauppakamarilainen

on

toimiva

osa maailmanlaajuista verkostoa, josta
hän, hänen perheensä ia liiketoimintansa hyötyvät r.rseilla eri tavoilla.

Nuorkar"rppakamari tarjoaa myöskin
paljon muuta elämän evästä nuorille jä-

ja Urho Tr-romisto sekä joukko Tampereen nnorkauppakamalin jäseniä.
Yhdistysrekisteliin Vammalan nuorkar.rppakamari merkittiin 7971 ja nllin
sitotrclrrttiin yhclistyslakiin.

JGI

Ensimmäiset Vammalan

Markkinat
Vamtraian Markkinoilla on myös pitNtLorkauppakamarin (JCI) ttmnus kuuaa toiminnan kansainuälisyyttä.

malalaiset Heikki Mäkinen, Jarmo Laiho, Arto Honko, Jorma Kallio, Matti Levoranta, Kalevi Sillanp itit ia Matti Santa.

Neuvottelun tuloksena pidettiinkin

Vammalan nuorkar"rppakamarin perustava kokous 24.9.1969.

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Matti Santa. Vamrnalan nuorkauppakan-rarilla oli 28 pemstajajäsentä. Perustajajäsenten lisäksi perustavassa kokouksessa läsnä oli Vamrnalan kaupunginjohtaja Matti Pr-rlli, Kauppakamarin
paikallisosaston silloinen puheenjohta-

senilleen.

Nuorkauppakamal'i tlltllstuu paikallisiin yrityksiin, järjestää erilaisia koulr"rtustilaisuuksia. kielikursseja. esiintymisvalmennusta ja paljon muuta.
Karnarit vierailevat säännöllisesti
myös muilla paikkakunnilla tutustumassa muiden kar.rpunkien toimintaan
ya elinkeinoelämään. Pidämme myös yl-

kät perinteet, ensirnmäiset markkinat
nuorkauppakamari järlesti vuonna
1978. Markkinapäällikkönä puursi ansiokkaasti Kalevi Harmaala ja markkinatoimikunnan mnina yäseninä olivat
Jatta Halme, Paavo Salli ja Kalevi Kos-

kinen. Ensimmäiset narkkinat onnistttvat h1vin, paikalla oli yli sata rn1ryjää
kojuineen sekä tuhansia narkkinavieraita. Samana vuonna aloitettiin malkkinalehden teko yhteistyössä jäsenistön
sekä Tyrvään Sanomien kanssa. Lehdessä selvitettiin nuorkauppakamalitoimintaa, tiedotettiin markkinatapahtumista ja Vammalan elinkeinoelämiistri.
Yli puolensataa paikkakunnan yritt;ijzi;i
tr.rki lehden ihnestymistä ilmoituksin sekä mainosti markkinatr"rotteitaan. Ensimmäisenä markkinapaikkana toimi
Varnrnalan keskustan pääkatu. Markki-

noita on siitä lähtien yzirjestetty

yoka

vuosi.

lä kansainvälistä ystär,1yttä ystär,ryyska-

Vammalan markkinat ovat pitkälle
perinnetietoa, n.tltta loka vr"rosi tekijzit
saavat vallan vaihtaa tai muuttaa markkinoita haluamallaan tavzrlla. Markkinapaikkakin on vaihtunut mlnltamaan otteeseen, niitä on järjestetty mnt.

maritoiminnan avulla.

torilla, Onkiniemenkaclulla, Rautaveclenkaclulla sekä Kaalisaaressa.

Vastuu kasvattaa
Markkinoista vzlstuuss:l olevat tekijät
vaihtuvat myös vuosittain. Tiin-rii on koko nuorkauppakamaritoimintaa koske-

Vammalan kamarin synty
Aloitteen Var.nmalan nuorkar,rppakamarin pemstamisesta teki dipl.ins Axel
Cedercreutz Tampereen nuorkauppakamarista. Hän otti yhteyttä Vammalassa ekonorni Matti Santaan, joka oli ollut

va yleinen sääntö. Hah-tatrme, ett:l
mahdollisimman noni pziäsee nriken-rään ja oppimaan kuinka yhteistyölli

ystävillä saavntetaan helposti hah-rttuja päämääriä. Uuclet tekilrit tr.rovxt nryös
r.rudet näkökohclat ja nuclen innon.

aiemmin Tampereen nuorkauppakamarin jäsen.
Matti Santa keskr.rsteli asiasta eclelleen joidenkin soveliaitten jäsenehclokkaiden kanssa. Asia tr,rntr,ri kiinnostavan
ja niin pidettiinT. 5.1969 Hotelli Tyrvään yläkabinetissa neuvottelu rnahdollisuuksista nuorkauppakamarin perustamiseen Varnmalaan. Läsnä olivat vam18

fa

Ensintntöisillö ntarkkinoilla u. 1 978
rtäbtiin ntm. Taruan laatikkoleikki, .ic.tnka pääpalkinto oli matka Mosleouan

olynpialaisiin.

Markkinapäällikön ja uuut projektinlohtalat valitsee jåisenistö rlninestrimällä. Kaikki nuorkauppakarrarivirat
vaativat ehclokkaalta valn-risteh-ra ja ky-

kyli esittriä sekä vaikuttrra ririnestrijiinsri.
Haku virkoihin on jo osa koultrttantuSasta

ntalan -/ottlt t 2O02
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lrista, pllheiclen pitoa. ziuincstlijien toiveiclen kuunteh-ra ja ouric-n suunnitelrniensa esiintr.romista ja hyi,aiksyttiintistli. ValitLrksi tultuaan ehclokas vanlasti

tietili mitzi tekec ja hahraa.

suurta yhteisl-renketi ja aina yhtli vaikuttltvaa. Viimeisinri päivin:i, ennen urarkkinoita, valuristeluja tehcltilir-r aal'nLlsta
pitkrille yöhön. Suljetaan katualueita,

Eclelliser-r

urclkitririn koitrplikkojrr. pystytctririn

tekilriloukko vastaa uLrsien hen-

Uusi nalkkinlryhmli tckee itse prilitökset rnurkkinapriivristri. nalkkinlplikan mahclollisesta siilrostu, oltjelutista.

esiintyurislavat, saihköistetririn paikat,
fakennetaan lilir.rentoisto yrls.
Oma konlr.rtuksensa on nyöskin <>ttaa vastaan r.nalkkinar.nyyjzit, jotka ovat
vaativia asiakklita. Neuvirttehltaito jor-rtr.rr.r heicllin kanssaan monesti koetukselle. He kiertrivzit rnarkkinoita aulllltiliseen ja huomaavat vlilittömiisti jos

bucljetista

jrifest:iiri ei ydtri perastaan.

vuoclcr-r

kiloiclen opastLlksesta seuraavan kestin
koitoksiin, auttea alkLlLlu. ututta vlrpaUttaa ryhrrlin tointinnan itsentiisesti
l-ryvinkin pian.

ja

nurinclnnasta. Mat'kkinat

veetivut myös kalrarin ulkopuolister.r
tahojer-r suostu r.r.trksen : ku u pu r-rui n, tervc'ysviLanor.na isten. vilkarralla n, ylittlijier-r

sekri Lihiasukkaicler-r.
.fol<aincn nrallikinalyhmtissli ollut tietliri myöskin nritli or.r jainnittri2i sriiclcr"t
pr-rolcstu. Niille nritlilin ei

\,oi, ntlltta toi-

i'c limpirtristll ju eulinkoisista mullikirrapriivistli elli:i jokliscn nuolliaLrltplrk:rmalillrisen nriclcssli malkkinlrviilionlopllr.u-ur. SliliticclotLrs tlrit:ra[<in

olll

ai-

noa ohjelmrt, jota klnrulillisc-t c'htii.iit
r,iimeisc-ll:i viikolla sL'urata. kiilc <xt I<ova. Lrihcs jokainen jliscn sculallisir.rc'c'r.t
je lapsineen on rnukuna viintc- utetrcillai
euttlunlrssll onrlllu pttnoliscllltau. sc on
Sctsl rr

trta lu
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t
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Markkinahumua
io puoli vuotta
Snunnitteh,r tchcllllir-r aina tarkoin ja

cnsi
or

kes:in nalkliir-roiclcn vahnisteh-rt

ltl jo l;iyrlr'ssri

lttiyrrrrissri.

Nlurkkinat ovat monena vuonna sisziltlincet tc'eman. jonka ymplilille nc ovat
ral<c't.ttuneet. Teenroine on ollut mnr.
luoka. r'alicr-rtuurinen, l<r-rttu, luto ja koti. Tulcvarra lic,slir-ui tec-t.na on Koti jl
vapaa-aika. ITusi nrarl<l<inapririllikk0
N{iiklie Lunrurc ryhn.rineen ort my(rs siir'trimiissli mallikir-r<>itrt takuisin llihtt);xrikalleen. I)uistoklclullc. Murkliint>illc' ol-

laan jrlrjestlimrissli my<)s haLrskau leil<ki-

mökkikilpailLra, johorr voivat osallisturr
kaikki halLrkkaat. Kilvln r,oittaa kauneimrlan 1a kliytlinnöllisinrnlin nt(ikin
valuiistaja. raati on asiantuntcvu. allc
l0-r rrotilurt llrpscl. T:rr r,ittr't'rrlr orr. cttli
ainakin osa kilpailLtrr-r osallistune'istlt
rnt)keistli myycllllir-r huutokaupulll cnitcn taljoaville. Huutokauplrn tuloistu or"r
suunniteltu hhjoitLrsta Vrnrnralan alucsairaalan synnytysosastolle.

Kokemusta, koulutusta
ja elämyksiä
Vummalan Murkkinut r)r'ut yli5i 1liili1'-

vimpiri tapahtunria. jonklr vu<;sittuin
nr.rot'kauppakamali lukcntul. Scn untllma kokcnus jliryestc'lyistri on ollut kiistatta palhaita kouhrtuksil jliscnillc nriiclen vuosien uikurur. .ftirjcstely'iclcn ntuliana saa LrLrsil ystriviri scl<li o1-lpii jlir'jc'stclyl<ykyli, johtrrnristl, ihnristLrntettittstlt. l'rltint't'rtsit'toIil lir':i i:r rnolir ointitaitojl. Kuilikcl sclllista, nril<li vtrhvistrtlt itsctLllttoll il xuttall ottlu.rtltlrn hlIrs

teitlt vltstrtltr-t nrt'öhcnrnrinliin cllirltissti.
'1'ct'r,c'tLrloa

keslinli.

r

nrltll<kinoillc jlillecrr cnsi

ou

fu

fort o mus j o u fumuis t o is t o

toi muis to is to y ft ens å kin
Jokaisen kiLjoittalen

-

kuin myös kirjai-

en suinkuun
tohcli kr.rtsr.ra - yksi vaikeirrpia tehtriviri
r>n koota kiljoitr.rs, ru'tikkeli, kertourus
lijan, jollaiseksi itserini

tai muu kirjallinen csitys joululehteen,

ja

yleenszi

ne kur,rlcmntrt kiljoitetaan

heinlihclteell:i, eplitoivoisesti

h-rntista
<in syk-

ioUhrtllnnellrxu tavoitellen. Nyt
sy, juuri mennyt ennlityskesri on siirty-

nyt rrLristojcn jor-rkkoon ja lchtipuut
kcllastLrvat taas kolenclcn hiipiessri sislitin avoimista ovista. Suljen viiuraa

puhaltavan ikkunan kol<xtavan olkapiirini vieressli ja sukellan rnenneisiin
vuosiin. Sill:i siell:i ne toclelliset joLrh-rt
ovat, taxtusti, viisaan Sinuhen sanoja
lainrtakseni, 'ovat aina olleet fa tulevat
aina olemaan', 1a klisitys lienee yleinen
ja yksimielinen. Mutta t.uistri on tr.rllr.rt
tlimli sitkezi mielipicle ja sisliinen tLrnt<r

jonlLrn palhaiclen piirteiclen esiintyntisestlr irinlt ylili krtuentpltnrt rncnneisyyclessri. Onko pohjalla neiclin itsepintainen tapauu.ne ihannoicla omaa lapsuuttamure, nlihcli siellli vain aulinkoisirr poLrtrtpriivili. nrlu'i:risirr pientrtleitlt ilt
ahoja, luistavia hankiaiskelejzi ja kuLrta-

on r.nuoclostr.rnut

trir.uri

ihmcellinen vat'-

Meillli on rtivoissarrtre lyhytkestoincn rttrristi jok:r rttonen rlttttn ltsiltn

essa taivuullu. Siitlikin ttrlec nyt j<tLrlLrn
tr,rllen tasltn kuusikyrtttrtentai vtlottrt.
MLristin txllentavltn kyvyn laltttr alklur
hahmottr.ra. Lr-ronnollincn ntyötrivltiktrt-

auttaa mcitli luovimaun ymplilistösslin rre ja tapahtLrmien nopeatentpoisesslr virltssrt. jlr iol<lr niitt ttopertsti
kaclottaa unikuvamme joita aantulla
<>l.rella

ylitrimn'rc mieleeru.ne suacla. Ne ltaihtuvat. alrttalnatta, eikli niitli scn jrilkeen
en:i:i voi pahLrttaa takaisin. Meillli on
myirs pitkrikestoinen muisti joka tallentltlr k()kerrttrsvlll'ilst()r1lilre j:r oppirttltnrne asiat, luetun, eletyn ja tapahtr-rneen,
ja se tuntuu ensikatsannolta olevan ainutlaatr-risen hlkka, nielestrimrue ellivi;i mr.ristikuvia kaikesta tapahtuncesta
on lapsuuclesta asti sliilynyt ellivinti ja

kilkkaina, ja tietysti toclenmtrkaisina
koska 'rle ilrlristarrlre sen vat'tlasti'.
Kuitenkin, nekin aina ja vriistliulittli

sekoittuvat, saavat uusilt slivyyzi ja laina-

höyheniri rryirl.rer.nr.u:in ellimlin varrelta. Paljon katoaa, paljon tulee lisriri fa
kokemusmaailman laajentuessa, n-rikziein r.r.u,risto ei ole ehcktton ja
l.nuLlttLlLr

tarkka kopio r.uenneestli. Mennyt aika
on peft[lttamattomasti poissl eikli sitli
voicla uuclelleen kokonaiseksi rakentaa, vaikka sen onnelliset hetket olisi-

scn solrttuistlr l;rnkrrkellili.

vat ku inka selkeinri nieless:irr-ur-re j:iljellli. Me lastaamn're niihin mr.ristoihin rnrkaan paljon tzinän hetkemlue toiveita,
halua johonkin el-reiizin ja kauniiseen
yoka vriikkyry siell;i jossain kaukana, se
on krrin iskelrnilutrllrjitn srlturttltil jonne
kaipaamme, 'jos sinne p:i;istzi vois'.

jtittiimien tr-rnneln'rien nekazrnista muistiin merkitsemistzi aivosohrjamrre yh-

clistävien kytkentöjen sLlunnattolltan
laajaan

ja monir.nutkaiseen verkkoon.

Muistiyriljet kalsiutr-tvat, mlluttuvat ja
niitä synt),y koko ajan lisrli, 1a nyös
vanhat mtristikr.rvat ovat saman al'n.lottoman muutosplosessin uhreja. Mikziåin
rrr"risto ei ole samanlaisena säilyvzi ja
kiveen hakattu, kuinka el:ivriltä ja eh-

clottoman van-nalta se t2illzi hetkellzi
saattaakin tuntlla, 1a näin tapahtnu

Mikä sitten siirtiiä tapahtruran tähaln
pitk2ikestoiseen muistiin urr-rhimaan

vuosikymmeniksi j.t putkahtanaan
esiin sopivan Zirsykkeen tr.tllen, ahaaelämyksenri, 't:imrin olen jo kokenut,

tämzin muistan'. Mikii siirsi sinne aikoi-

n'rt>r'ripr.rolisLrtr-

clcn. joLrltrl<irkk(x)11 ttl('t)() r'ecssli islirr j:r
liiclin kanssa or-r jlirinyt pysyvlisti piencrt
alakoululaisen nrielc'en, palauturtkseett
hiiiv:ihtlivrinli ntuistikttvltttt tlkeisin nyt
kr.rr.rsi vuosikyrnmentli myOhcntnrin.
Mitzi intensiivisempi, vahveupi. tai ;litklikestoisempi on kokemr.ts ollLrt. sitri
karlen'unin se s:iilyy, oli sitten kysymys

iloista tai surllistx, ja lapsLrLtclen sekri

nLrontrclen tapahtut.ttat'unsltr,tclcn

ttrsien

kc>ker.nr.tsten tr.rlvrsta

lrili

i,L

ntie-

leen paljon ihmeellistri, cnnenkokeuretonta ja ainutlaatr-rista, kaikki laatLruuirilitehniti joita yhli harueneva mlilir:i kt>
kenrLrksia irin kalttuessa sla. Nlitli muistan ajasta kynmenen tai kaksikymnter-r-

t2i vu(xta sittenT .fokaltriivliinen

ty<)

rnuoclostui helposti trt"t,;i;in5sli,yyclek-

si josta ei monesti kohokohtia palyonkaan j;ilinyt r.nieleen painettavlksi, kun
taas puoli vuosisataa sitten tapahtuneet
on kovin helppo muistaa, silloin eLirnli
oli taiynnai jzinnitystri, nr-rsia haasteita, [ihes joka priivzille uusi ihure. Ne plint-

taantuivat Lihterrztttörriksi

ne

urot.ti-

verkkorrrrric kytkentOihin.

Toinen tekij:i on keltaus. Lriksy;en
plinttiiys aikanaan siirsi kertctmataulun
muistiimr.ne, ja siell:i se on pysynytkin
jokapniiv2iisen el:irrrlin pakollisen

nLr-

meroleikin avllstanana, sitli ettllte
koskaan nnohcla. Lapsuutelttl.ne ior.rlLr
oli joka vuosi toistuva kohokr>hta jota
oclotilnne koko syksyn, jor.rh.rloruaa.
kiiynnin keskellzi. Ei se lopr.rlta niin t:irkeriL ollrrt uritä llrlrjojrr srtrttiin. ei niitri
koskltrtn pullt-rtikltnrt rttnsrtttteen ltsti

tinlne tupaan höyläpenkin
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tojemme slllvyyclen ja

netrin mittaisesta pikkuraasusta jonka

värittyvät, saavat outoja sZir,yjzi, fopa
syntyy kokonaan r.rnsia nuistikuvia jotka aivomme sijoittavat täysin muuhun
ajankohtaan kuin siil-ren jolloin ne

suuren maailman oiketrsistuirnien liitltjutuissa. Kuten kaikki clekkarinlukijat
hyvin tietävät, on ihminen satumaisen
epiihrotettava toclistaja, mutta kuinka

trja on tapahtumltn tunnesisliltö ilt sert
rroimakkuus. Taimai selittlili j<tulLrtnuis-

talvea, siihen kur.tluvaa suksien sihin:iti

velyeni kanssa er2iänä sotajouluna istu-

'vääristä' tai 'valemuistoista', ioita iopa
tarkoituksellisesti pylitään lnomaan

lltn ltlinrliltycssli irt ltlrkklrs('lt ptltloittrl-

naan rnuiston kor"rlupoikana netsäst2i
haetusta joulukuusesta, noin puolen

myös joulumuistoien kohclalla. Muistot

muoclostuvat, puhutazrn niin sanotuista

jrr

ajaurasse jriisili puLrnlunk<ija pihaan il-

ruroa hangilla, kultaisen nr.torutr.tclen ja
kar,ran sitten menneen lapsuuclen parhaiclen puolien katrnista kr.tvaelmaa.
Aloitan pulkaa r.nr.ristojen r.uuoclostt tt.ui-

Mrristimrle toin'rii <>n-ralaatLlisellx tavlrllrr. se ci ole pelkristrilin lristien rtntrrrrien vaikr.rtelmien ja eliirrrintilanteiclen

r'osen vetriulin puukLr<lt'rnan plilillli

siel[i kauka-

n.urus jor-rlr.rn ihannetilasta
na ajassa ukanapriin.

ler.rkojen

viiliin

fa koristelimme väLikkäin kreppipaperinauhoin. Ei se ollut järin kon-rea
mutta ei tr.rnnelmaakaan haitannut. Mikä lätti rnieleen n-ryöskin sotaiouluien
parhaan lahjan kun isän harmaa mant-

teli vilahti ovesta hänen

saapuessaan

rintamalta joululomalle. Se oli taatusti

oikea joulu, paLhaimmillaan. Mieleen
läi myöskin isoisä, vanha ukki patriar-

kan jämeryyclellzi isturnassa Jeppe-he-

hangella, vapanclen pziivizi kottlun-

ol[rt, mutta hykelryttzivZia oli

arvailh

mitä pehn-reä tai kova paketti sisrilllitin
piti, ja ne kirjat nuistan vielzikin ja jokLr
taitaa olla yhii tallella tai antikvaliaatista uuclelleen ihan rruiston vuoksi jzilleen hankittu ja nyt kerraten luettLt.
Muutoksen tr.rulet ovat pr-rhaltaneet tuimänkin nuiston yli, on katkeraa hr,romata että silloin niin l2innituivzi tai haus-

ku

seikkailLrket'tt.utttts

ei enä:L ttrnntr
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miltaiain. Muisto on hien<t mutta kuuluu

Ab,'l/ennun tnKre

vain sinne, ontaan aikaansa jokl ci
enlili koskaan sellaisena palaa taklisin.
.Joulu tuli joka vtursi, ei sc Liksy ainakaan unohtunaan plilissyt, ja tunltetta

oli tlukana yllin kyllin, sycLinrc'n triyihrrc ettli ntr.ristintntc jakslrl
nrinri rnuistot sriilyttriai, luulcnpa cttli
cleltzi, eipli

eLl.nair.nne lopl-rur.rr.r saakka. Unohta-

koon lyhytmuistiurme mit:i

tahansa

ohin"renc'vzili eliimlissiinunc tapahtuu-

kin, pitkrirrluistiurnre sliilyntili ainakin
jor.rlun mielesslimmc', ortneksi. Ken'atka a r.nme l-le rr Ll istot li lc'c'n, kelzi tkli li nilne LrLrsia vivalrteita vanhojen latkoksi,
tai niiclen sekaan taas urlrlltt:luraan sitli
krrikke:r jonkrr'niin vrlt'nlllsti rrrrrisl;rrnlure, sc oli justiinsa r-riin...'
Niin, oliko se sittcnl<:ilin vlilirauhar-r
I

I

aikana 1940 kLrn jor-rlLrkilkko<tn hev<>
sella rnentiin, vai vuonna 1941?'Ja oliko
se kreppipaperia vai jotuin mtrr,rta kuir.r
veljeni kanssa krizipi0loLrlukuLlseeulle
lipustir.ur.nei' Mutta 1946 vanlasti oli
'Tarzan ja Opalin aaltect' sykzihclyttrivriri luettavaa nuorc'lt hor-rlupojan jonlupziivien a1aksi... ei, oliko se sittcnkir-r
'Kapteeni Bontek<>en laivapojat'... ei

kun se oli 'MyLskylintu', scn kiljan kannessa oli upea purjelaivlt pullistuneir-r
puljein mcfta kynt:iuriss:i. Ja Tarzanin
kansikuvassa oli sankari tlistelentassa
leijonan kanssa vain pitkti veitsi asecnaan. Olc'n valn.ristanut asian kirjakaupasta. Jaa, rnltta olcn katsonLlt asian
tuuclelleen nyt flilkikritc.c'n, onko siis kyseesszi kokonaan uusi n.ruist<t vai paikatti.r entinc'r-r'i

Sovitaanko enei tel-rclli tzistti liian ntonir.nutkaista. Olkaalinte onnellisia cttli
r.ttuistan.rme, oli sitten kysccssli ser.r.r-

moinen vanha ja takuuvalntasti peikkansapitiivti ja oikc'a ntuisto, tai irilkikaitcerr kokoon lurlsittLr epliv;rlnrrr ruuisti-

kuva, tai sitten ihan

up<>ur.rsi

ia

vasta-

tehty rrr.risto, 'kun nyt tulttuLt ihan siltli
ettzi silloin piti varr.naan olla sattunut jo-

tain sinnepriin ja sellaista' ja kavala

nuistir.r.u.ne siiltlili tapahtr-rntan oitis
kuusikyrnrnentä vuotta taaksepliin. Sekin on kumninkin oikea muisto, ntei-

dän orlanme se on c'ikti kenenkzizin
rrur.rn, niir-r ettei kannata tulla sanor.naan onko se oikea vai vanhoista yhclistelty tilkkLrtäkki vai ihan uusi ltronus. Jor"rlu on u.lLlistettava asia, oli

lnlristimme automatiikka millainen tahansa. Mnistolikasta joulua!
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Meillä oli kotonani lakki, josta käytcttiin trlllaista nirreä. Nimi johtui siitä, kun ei oltu kenenk2iän muun plilissä nzihty
tiin-r2in mallista karvalakkia, pzritsi Eijiilin Vennelillä. Se oli
päältzipriin sileää r'uskeaa nahkaa ja vaalean n-rskeilla laut-

paanvillaisilla alas käännettävillä korvaläpsillii vamstettu.
Päänpäällä oleva nappikin oli nahalla pzi2illystetty. Vielii siinzi oli kova hiukan koum mskealla nahalla p:iziliystetty vrihän liian pitkä lippa. Lipan yläpuolella oli kapea nahkainen
nauha. Vennun omasszl lakissa oli lipankin ylzipi-rolella karva ja koko lakki muuten sauranlainen, ruskea.
Se otsankohdalla olevan karyan puuttr"uninen teki siitä
meiclän lakista aikapaljon luihr-rn näköisen. Olettrisir-r, crrl
isä ja Vennu olivat ostaneet lakit jollakin markkinareissulla
Tzurpereelta.

Lakki oli lrluuten erinorraisen hlvii2i tekoa, Limrnin

to1-l-

paus sisäpuolella fa kaikinpr"rolin hyvä karvalakki. Iszi oli sitä uuclen 1älkeen lruutauria talvia pitzinytkin, r.nutta vr.rcllikin oli vielä täysin ehjzi. Hiin osti tärlrin jrilkeen ns. polilaisrrallisen karvalakin, jonka rrallista lakkia sitten käyttikin
melkein koko ikänsä. Polilaisnalli taisi olla hänen ikäkaar-

tillaan se kaikkein yleisin talvilakki.
Vennun lakki se oli vaan vintisszi naulassa vuosikausia,
paitsi mitä joskus nuutipnkkileisuun käyteniin. Sitten tulikin sota-aika jolloin oli pula kaikesta. Minä kasvoin ja lakit
1äivät pieniksi, eikä vuoden 1943 vaiheilla ollut u-ritztzin talvella päähän pantavaa. Ei siihen aikaan aryostettll miespuolisen päässä mitään villapipoja. Minun kol-rtalokseni tuli pitää sitä irvisteltyä "Vennun lakkia", ensin kotona ja sitten jopa käydä koulua se lakki päZissä! Vaikka se melkcin

pyöri minun päässäni.
Minä häpesin sitä, kLln kenelläkään muulla koko Storminkylän koulussa ei ollut sen rrzrllista karvalakkia. Ei sen
lakin tähclen ainakaan kovin paljon kir,rsattu, ki.rn ei kaikilla toisillakaan niin kovin hyvizi kamppeita ollut.
Jostain sitten saatiin ostaa musta hyvä karvalakki, joka oli
1äänyt edellisessä paikassa pieneksi ja vähän pieni se oli
rrinullekin, mutta pari talvea sitä silti pidin.
Vennun lakki jäi siil-ren piltin naulakkoon, josta sitä napattiin päähzin, kun pikemnin vaan ulkona käytiin. Kerran
isä halmitteli rraitokr"rskista tultuaan, että kun l'riin nlppasi
lähtiessään sen Vennun lakin elehdyksessä päähänsä ja teki sen kanssa kuskireisun. Ei olisi tainnut uruuten ollenkaan huomata, urr.tta meijerillä oli isännöitsijä, Nienten Eino, katsonut pitkään hänen päähänsä.
Se oli aikakar"rtta iolloin kaikkea vähänkin erilaistl vielastettiin ja katsottiin pitkään. Näin jälkeenpäin ajatellen se
Vennun lakki oli erinomaisen hyvä ja vanlasti lämmin päähine ja vika oli vaan siinä, kun ei sen mallisia sattlutut olernaan kuir-r kaksi paikkakunnalla. r
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fruntoutt sr) oo fu u f*fir to I(or frus s o
Kalle Hannun 1920-lLrvLrlla pemstama
luontaisparantola, jota kansan sLuss2t
kursurtiin "Hannnn vesipyttyliiksi" on

alku hengityssairaiclen kuntoutukseen
keskittyneelle Hoikan aluekeskukselle.
Karktrn kauniissa r.n:risemissa sijaitseva

saantlluris- ja toirrinnan vakiintumisen
vaiheen j;ilkeen alkaa r"rr.rsi ekspansiivi-

kaan. Tlillainen mal-rclollisuus

oli

en-

sin-unriinen laatuaan SLron'rcssa.

Viisikynrrentliluku

oli

nen kehityksen kausi. Nriin voiclaan
kuvata nyös Hoikan opiston elinkaar'-

r.ur,rotojen ja sr.runnan etsiurisLi opiston

t2r.

ensin.ulriisen johtajan Kalcrvo Lahtii'ir'-

toiminnan

ran jol'rclolla. Opetr.rs keskittyi suurelta

r.r.ruoclonr.nuutoksia

Lokakuun 25. paivlinii 1952 trloitti
opiston ensimmäinen vuosikurssi toi-

Hrrnnun rrloittlLnurstlr lirrlntuisprtlrtnto-

r-nintansa. Lzilitökohclat tuolloin opiske-

yleistcn kunsrtlrtistltitojen pltlltnt;trri-

lasta lasten

lLrlle ja opetnksen lzirjestzimiselle olivat

seen. Opiskelijoiclen terveyclentilnn pe-

valsin elilaiset kuin nykyisin. Opisto
perustettiin soclanjiilkeisen jälleenra-

lusta koheni \,aihitellen yleisen ten'e1'tlenhLrollon kehitykscn nlya)lri. nluttrl

kentamisen taffitseman työvoir.nan

yhri eclelleen opiston ohjelmassa kyseisellui vuosikyn rlenell:i oli pakollinen
priiviilepo.

laitos on kokenut

tuberkuloosiparantolan
kaLrtta nykyzrikaiseksi monipuoliseksi
koulutusta ia kuntoLltLlsta tarjoavaksi
laitokseksi.

Tuberkuloosiliitto osti v. 1950 silloin
Helsingin kaupungin keszisiiltolana toimineen kiinteistön ja perusti sinne kansanopiston soclassa tuberkuloosiin sairastuneille koulutus- ja kuntoutuslaitokseksi. Toimilupa hankkeelle saatiin
tamnrikuussa 7952 itt opetus aloitettiin

osaarristzrson kohottamiseksi ja anr.uatillisiin opintoihin vahrentzrrniseen.
Opiskeliloina oli pziiiasiassa soclan ai-

Seuraavilla vuosikyrtrnrenilLl opisto

kana tuberkuloosin sailastaneita, joilla
ei ollut riittävaizi pol-rjirkouh-rtusta jatkaa

joutui etsimiirin L[rtta suuntaa, kun tu-

opintojaan an-rmatillisessa koulutukses-

parantuneen jLrlkisen terueyclcnhuollor.t
ansiosta. Rehtoriksi tuli Heikki Laurila.
jonklr jolrtlolllr korrltrltrslrt srnrrtnltttiin

szl suor'zlzln, koska

he olivat

joutr.rneet
aikoja sairaaloissa ja

saman vuoclen syksyllä.

viettzimäiin pitkiii

Oppilaitoksen elinkaaressa viisikyu-rment2i vuotta on kohta, jolloin alkLrvaikeuksista on selvitty, toiminta on asettLrnut r.rorniinslr jlr yleens:i picnen trr-

plrrrntoloisslr. Hoik;rn opisto tltriosi
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osin kliclen taitojen kehittzimiseen sekri

l-reille mal-rclollisuuclen saacla sarranaikaisesti sekzi kouhrtusta ettei terveyclenhoitorr slrmlrsslr plrik;tssrt strtttrtn lti-

berkuloosi vaikeana sairar.rtena tltlttui

monivan-u.naisille

nuolille.

Opetr.rksen

tavoitteet ja sisrillr)t pysyivrit eclelleen
yleissivistiivissii opinnoissa ja kriclen
taicloissa. Opiston opiskeliloille taLjotSctstanralatt./ot

t

It

r 2OO2

tiin terveyclenl'ri.rolto- ja kuntoutuspal-

kien

velujr ja nriistri kehittyi rlyöhemrlin it-

Hoikan opiston kouluttrstarjonnan si-

senriinen kuntoutr.rslaitos Hoikan kr-rn-

s:illön kehitt:imiseen. Aunatilliner-r perr,rstr,rtkinto tuli mahclolliseksi u-ryös

ttskr'sktts. joklr strLrntrrsi trtljt lrrtlrns;r
ahrksi sotainvaliclien ja sitteulnin hengityssairaiclen kuntoutuksccr.r.
tc-rttl

Penrskoulu-uuclistus integloi kok<r

ikriluokan ylciscen oppilaitokseen jr
erityisryhurillc sllLluuatut o1-rpihitoksct
joutui taas etsinr:itin LlUtta sllulttaa.
Llusicr-r haasteiclen etsiminen ttrli tlrpeelliseksi my0s kanslnopistojc.n lahoitusjuiljestclmlissri tapahtuneen mlr.r-

toksen takia. Entisestai menoperlrstciscsta valtiona\,Llste siin'yttiin 19110-luvulla sr-rolitepelusteisecr.r valtionaltuun.
Tiir.nri muutos johti lyhytkurssitoiurinnan voir.nakkaaseen lislilintlrmiseen
kansanopistoissa, niin utyös Hoikan
opi.stossa. Suonessa alkoi nutcna kor.rlLltllsmllotona Avoirnen yliopiston opetus, johon myös I{oilika osallistui Turun yliopiston yhteistyökur.nppanina.
1990-luvLrllrr opistort lointintlryrrrpli-

listösszi tapal-rtui rrcrkittlivili

kokonaisuuclistukseen, r,aikntti

kansanopistoissl

ja

viiureisilnlissll

kouhrtusta koskc-vien lakien r-rr-rclistuksessa vastLlLl koulr.rtuksen sekli ah.reellisesta ettai sisrillöllisestri toteLlttautisesta
siiruettiin yllzipittilain koulutLrksen jziljestrimislupaan.
Trilli hetkellii Hoikan opiston opetuste kuvaa l'ryvin temi kokonaisvaltainen klrntoutr-rs. Koulutlrs on sullnnzlttu
opinnoissaan erityistai tukea, ohjausta
tri ncuv()ntrir tltikklr tillr- trri nrLritrr cli-

tyislrirtestelyitä taruitseville. Hoikan
opiston ja Hoikan kuntor,rtuskeskuksen
synergiaetna voiclaan hyöclyntli:i tliysi-

nittaisesti asiakkaan tarpeiclen ja vaatirrllsten rnnkaiscsti. Opiskelijat saavat

ju r.'apua-ajanoh-

il

kuntor.rttarra koulutus, kLrin r,u1-xurn si-

rristystyön liikur-rtl- jl tcn'eysk1511111lisen linjan opetllkscssa. Opiskelijavalinnan perllspeliaate, jonka u.nrkaan etusijltllrt ort ltengityssrrillrs tlli ilruLltclt \ rljaakuntoine r.r hakija, nouclattelr nl r)s
nriitri linlaLrksia.
Viiclenkyrtllt'rrcn toirttjntttr uolertsrr

aikanl Hr>ikarr opisto ot.r tehnyt e-linkultren, joka alkoi kansalaistaitojcn jl
luttrttrttillistcn r ulrttitrksit'n l)lllrurtrlnti-

sesta yl-rclistettyr-ui kuntoutuksellisiin
toin)cnpiteisiin. Olerrrrrc loinrirrrrtrs-

samme palanncct trissli uric'lessai laihtö-

;tsenriin. Viiclenkyrttmenen vuoclcn ui-

kana or-r keltynyt paljon

tietotaito laajentur.rr,rt, yhteistyÖ lislirintynyt ie n'urnipr.rolistunut sckti Hoikun

nollista ettui kasrrlrtuksellista kuntoutuskodinontaisissa okr-

ta viihtyisissli ja

clännöllisiti uuclistLrksia. Kr-rntotrtuslainslilicLlnnön kokoneisr.rr.rcl istus sekli koko vuosikyn'unenc'n ajan kestlinyt kou-

hrtetun henkilöki.rnnan ohjaLrksessa.
Opiston nykyiset opintolinjrt tnkcvat

Iutuslakicn ntuokkaus, i,rka plilittyi

FIeli ly:r-r toimir-rta-ajatuksia ja

k<>ulr.rtr-rsla-

r'tr<>r'iso-

tillista, kl:ikinn:illistui, sosinalista, opin-

suhteissa noniar.ur.natillisen elikoiskou-

lopulla

ten linjojen,

jaLrs, hicrojakoulr,rtus, r,almentuvu

ser.noissa iyysisissri tiloissa sekli arnma-

lainszizi-

vuosikyu.rmc'nen

yhclenveftaiset osallistuurisnrlhclollisur.rclet, ekologiscsti kcsttivli kehitr s
ovat johtaviu teeuroju niin trnrmltillis-

hyvin onistajajriljcstö Ilengitysliitto

k<lltcnrLrsta.

sisriisesti ettai suhteessu muihin torrnijoihin. tlimli kaikki toivcxta\,ilsti lsiakkaan parhaaksi. Lrihtökohta on I'uitcn-

kin pysynyt liautta vuosiky'ntnre

ntcr.r

slrnlne: asill<as ja hlinc-n tarpc-ensl.

r

arvojrr.

Yhtcis<;llisyys. syljriytyntisen ehlliisy,

Sr
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loufunoMsntsuun
Nliin joLrlLrn ail<uan asl<cl ylccrrsri hctkcksi lyherrcc, hclkkujen sy0nnin lomlrssu on likul nricttiri, nrilllisiu kokeruruksilr ja sattunrul<sirr c[irnli ()n ctccn
tLlolrLlt. Iiil-xi ttrlc nriclcen erit,viscsti il<ti-

vili

tapltlttLrnrirt. 1-lliini'ltstoin, r'ltlsinkir.t

ovut ollcct vuln lsti

lupsur-rclcr-r jor.rlut

nriclecr.rplinLrr"il.

ta, r,aiklirr

ja

kaLrpungit pur-

ker-rtliu vicressli <lli Anrrurttik<trltr ustrrr-

suevrrt n.ritri elilaiscmpia vlrll'asti r.er'ovlr'oilla tucttLlia nronitoinrihullcju. N1.
kyiset llrLrsunrtlt tLlntu\/at toclclla IiUnr-

toloinccn ja kLrn o1-lpil<orrltrtn.tl<in kLrljcttiin plljolti jLrnlllu ju lTosson ristcvk
sen kauttu hLrllicvilla linjl-lrrrtoilllr. niin
poltjoispuolclllt strorltstltltrr vilisi ntrolisolt trrli ilrililurrt. Altrt't'rt lrirtolr lrjlrrtr it'ttopail<liu. j<;ssu oli llimrnitctl't sisritillt.
-flistri

liur.rr.urt

rttrrllisiltlt. Iirrn it'rlrur rtiitli orttlurrt lrityyppisili lltLrstrrria ei
liLrLrltr,r, sulti nrihty misslilin. Pohjoispuoli ninritttiin tarjosi lapsillc l<cstit talvct liaikliert ntrthckrllistrt r'ilikcttri. mit:i
krtltr-rslt. TLron

Elitrraäi pohj oispuolella

hc il<inli tur\,itsivat. t'ldtyisesti r.rrhcilLrhommiin oli Lrseita kriytti)kelpoisia

Ellimlini cnsininrliisct liuhclclisuntoistu
vuotta asllin Vanrnlrlllrr vtrorrnl 1955

puikkoju.

liitetyllli cntiscu l)oh j<>isrl'yf i,lilirr alLreella. lyhyemlnin srlnotttmrt cntisel[i
pohjoispLrolclll. Ihun tulkl<uunottaen
i'anhempani tclivlrt mirrr.rt, r,liluin alle
l<rhrcn kuuliltuclcr.r ikliiscn:i, Ilurjuvul-

lasta

kesrilLi 1917.
Asuinpaikkltmmc vltilttelil'ltt kohlcn
kaLrppakassissu

ensimmliisen vuoclcn lLikunu Kisaku-

clLrlte LoLrsujanliaclLrllc ju taklisin. lopulta pli:iclyimlnc LrpoLtrtecrr omul<oti-

taloomrre syksyl[i 1960.

KisrrkrrtLr

osoittar.rtr,ri myr)hemmir.r logistiscltu sijlinniltu n mitli e-r'ir.u rnur isinlna ksi lrsc-

mapaikaksi, silLi sicltri 1-xirisi hyvin n<>
peasti kaikkiin trirkeiurpiin kohteisiin.
Elelin aivan tarrur.ronraisen ;lohjois-

puolen pikkupojar-r elimri:i.

Siihen

kr-rului ns. senttimctrikcltitys, urikli tur'-

koittaa oman kr.rll<u- la liokeurusreviirin
laajener.r.rista suora:rn ver-r'rrnnollisenlr

natiaiscn pituutcer-r. Aluksi sai kulkea
omallu pihalla ja naapLrlissu, sitten Liheisilli ulheilukentilli ja lopulta, tosin

LoLrsrtjru.t

pelukoillrt

<>li

N'lettri-

Itcr-rttli cli Nlctstikcnttli. Vrrikonticn vurrcssa Vrlik<tn kenttti ja Koikkuri eli Koi-

vunic-uren kenttli. r,ultlrisat nrahckrllisu uclet tl rj<xn'a I(esliuskenttli, I{ur-urintiellli LoLrsajun kenttri sekri Vlilililclulla

ntrorison strllttr.rslrr.rniksi rt-l-rock lstr-r r-rr.rt
Nlantsu eli Nlarrnelheinrin henttti. Nlinli

krriklii prrikat pulsusil'at toclellista

eLi-

mlili pliivrit 1-xi:ist:ilin, r,aiklia kr-rkltrur ei
<>llr.rt ohjaanrassu

tai

sur"rom:rss:r, uritli

oli vie[i
lliytettlivissli Hrirnrin takanu olel'at
metslit, Valtsukka cli vlltlojl jl tietcnpiraiai rehclai. Nriiclen lisriksi

kin I{okemrienjoki lltntoit.teen
1-xirissyt pitkristym:irin.

-

ei siin:i

Pieneurpien I<enttier-r kaiyttaijlit koostuir,'at pliliosin kyseisen kaupr.rnginosar.r

kaveleista,

rnltte

Keskuskenttli

ja

Nllurtsu rttuoclostlr ivat elirllili suurel.npien tapahtumien estraacleiksi. I(eskuskcntril[i jriljestettiin I(isan ja Voiman ur'-

<lli NIuutsLr.
tictcnliin sculusi se.
cttri prtililirt oli litrirt :ulnrullunrl trirrtrt:i
ir-rr.rol<kuitl

I<1i1,11111il1

[ilics

k1'nrrncncn

kikrmetlin sritecltri. Siel[i nrilii jrr oppi
tLlntenllrrur pltljon uusilt l<ltsvojlr.

S1wälle

vihollisen alueelle

Koulu vu ikutti ntcr'[<ittrivlisti leviilir.r kurjenerniscelt. Muistolrtssrr slti 1'lt'r'intt'ist'rt
koulusivisty[<sen lisliksi liikuunrtnol.lctusta, iota nrcstaroivut alLrksi IIirviklrnkartn .Jaska sekli Ilrtluraltllrr.t l)rtltio jlt

myÖhemmin I{utilan .JLrl<krt. NlLristolrt
kumppuili i'uosittuin cli lujci.ssu 'perir ihollisilurr-r" IIoppLrl ju Aittllahtcu vlstlan, sauranlrikaisesti pelattiin licsriisin
Nlppulaliigau, jossu vustustulut olivlt
osin myÖs sillan toiselta ptrolen. Nriil[i
leissuilla o1-rpi tr.rntcnrrurn lisrili keskLrstan puikkojl, kr.rtcn Klulisuurtu ju Iluuranmlikeli, urLrtta rnil<ri trirkcintri, rnonil
tutrsia kavele ital KLrn jlll<lpllkrsslr jlr
jririkiekossa koottiin o1-rpikoLrlLrLru siir-

tynrisilissli cnsinrnliisili jLrniolijoLrkktreitlt jrt rtk rite ttiin tcisslrrrttirrc'rt r ic-

heilukilpailula sekri pclattiin kuikki Pllloseuran r.niesten jalkaprllo-cxtelut jl

ten henkirren l<antti luajcntLra ja

suulin os:t junioriotteluista. Lisliksi
kaiklii "vlihrin isommat" kavclit ko-

Vlrmmalan alueellinen hullintlr olllr pikkrr lrilj:r:r tlnrissrr h1 pp1 sissri.

railla paikkakunr-rillu, rLlkoi pikkLruricskoli<r

peljon rny<)hcmmin, sillan toisclll pr.rolella Kaalisauressa. Sillan ylitys ja keskustassa kriynti oli kova ,uttu ja harvi-

suinkin oli urahclollistl.

naistlt helkkua. Aikanlt, jolloin autoja
oli vrihlin, l.natkx keskustaan oli pienel-

lieulahal.unona oli kenttliurestalina toiminut Iiakasen,Jaskr, jokl piti meic[it

lc rnicltclle lliltes

tietoisinlr kentlin menneistri

Fllettiin aikakaLrtta, jolloin scLrlur''uhnenrtrrs ei olltrt lrilreslirili rt r"riirt or.u,lrn isoitrrr

clen kaiyttaiai kentrin rnonipuolista urhei-

tr,rolloin

ntltlrrtt)lrirr \itstrllrr
koetteler"r'rr,rs. Eipri sie l[i jLrLrri kriyty
kLrin riiclin rrukana. Nliiliin letkiin sisril-

tyi enis rrielenkiintoinen yksityiskohtrr,
iostx aivlrn kaikillrr poltjoispLrolcn kl-

vereilla on sunransLlLrntaiset kol<enrr.rl<set. Nlalttilanhaclulla sijaitsi Srriura I(arrr'-

totien kauppa, jon[<a

ikl<Lrnassa oli

koontuivat Keskuskentrillc aina, kun sc
KeskLrskentrin

tapahtLrniista ja antoi halLrkkaille mahclollisuLr-

Iur,:ilinealsenaalia. LL'heilLrvlilinevat'as-

tolru toimi alun alkaen kentzin komee
puul<ats<imo, joka surr.rkscmnic puloi 70-luvun ltlussa. Palon seuLauksena tapl htr,r n"rien seLrraan'rismu kavLrLrs vli heni

maailman hienoimmut lelut! Niitri olisi
jaksanut toliottllx tunti tolliulllr, nu.rtttr
lopr.rlta tnli aina k<;mcr-rto I<<Nia koh-

laclikarlisti, kosku istr.rmapaikat hrivisii'lit s:rnan mukaisesti, kuin tuhka tr.rLr-

clen.

Muntsr.r taas r>li talvir.rer-r peli- 1l kokoontLrmispaikka, jossa pelattiin ju-

Aktiivista otetta
Nykyiiuln plrhlrtaan ja kirjoitetaen paljon siitai, cttri lapsilla ei olc lriLlcstettyri

nioliottch,rita, r''lLikk:r Kalssu eli Ifualisaali olikin aiknnsa Maclison Scl.rare
Garclen. Ennen penrskoulr.rn alkamista
Mr.ristolar-r kouh-rn yhteyclcssri toimi

iltapliivlitoimintua

kansalaiskoulu, Muistolan
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jl

ohjlttLrja lurllastei-

lce n.

ja

KeskLrs-

Elämyksiä

n

rr:i. )t'rt tsllt'rirtrtl t't't r;t
oli. cttli tulr''cllu hulrustcttiin
trlvihjela ja l<esril[i Itesrilrrjeja, lisrihsi
samat liaverit saxttoiVxt olllr mLrl<lrnlr
k

t ri

t;i n;ip:i iv:i

Lrseissu

cli lajcisslt

I

I

surt.uu.urik:riscsti. N)-

kyisin tilaune on iaiysin 1-xiirrr,ustlinen
1a ns. plililajin vrtlir.rtlt joLrclLrtltun teke-

mtilin hyi,ir-rl<in aikuiscssu vuihccssu.

joskrrs jr)l)lr enn('n ltrkcrttrtrrrt op1'lirttista. Nriin ollen ureilLi oli puljou nrihtrivlili ja k<rcttevuu Kcskuskenttiltti Xlunt-

suun ja Kalssuur.r se kri nr)tohcnrnrin
Sylvliritlc. Nliimmc ja srtimme prtljon
sur-rkareita ja ic[<llcitu. .fllkapullossu Lis-

kon Nlalkku osoitti oler,lnsrr sarirrllr tils<xr, kr.rir-r lc1, .fttshin torjr.rn.urllu ltiltes

kaikki nlrhclolliset rankkurit.
Stts! cr t t t rt I u t t

.J<t t r I t

Sir'oscrr

r 200-2

t,cttt

t

t

Tlrucici r t Su r t o n t i i r t .sc/z,i/)ls. h t kct

lat r ki

Itekla ja Hietarn<>n Pekka kikkailivat
r-tziyttiivlisti vastustajia. Katsor.non pu<>
lella taas parivaljakko Lanka Sunclberg
ja Ahon Karva viihclyttivrit yleisöii aina

silloinkin, kLrn kent:illzi tapahtui vziherrmrin mielenkiintoistu. Yleisurheilussa nzihtiin paikallisten slulr-ruksien
lisriksi lukLrisia r.naan krilkinimili, rrutta
erityisesti sziv:iytti, kun norsunluulannikon yönr.nLrstat miehet, etunenziss:i
kyr.nmenen tasan satasella kellottanut
Gassou Gone, pyyhiilsiviit Keskuskentän tiilimulskaa.
Kaalisaaren yleisr-rlheilu jiii koulLrlaisliikr.rnnan tasolle, urutta yzizikiekosszl se

oli suulten ottelrriclen päiniiytrrintö.
Viuhuvia olivat Heiskasen Upin ja Kuukunan veclot fa näyniiviii Ketolan Jorman läpiajot sekii Miisin kiemr,rrat ken-

t

t

ct

r t

!

Sitai kaiytcttiin kev:izlstri alkaen r.noninaisiir-r toinenpiteisiin aina payupillin
teosta Paskatiktrn peluuseen. Paskatikki.r, vzihtir"r alatyryliseltzi kalskahtavasta
ninest:iein huoliuratta, oli erittäin suositttr puukonkaisittelytaitoa vaativa paljon pelattr,r peli. Siinzi kymrrenen eri
pr-rr.rkonkzisittelyvaiheen jälkeen voitta-

sai iskeä lnaahan palin kohren sentin mittaisen tikr.rn, joka hävinneen piti
1a

kiskoa ylös käsiåi käynämänzi. Iszinmaa
rna istr"r i kon krcett isesti hävinneen sr.rr-rssa monen monitr-rista kertaa.
Muistolan juhlasalissa järfesteniin iltaisin kerl'roja, joiclen yhteyclessä tutustuttiin Kisan lentopalloilijoihin. Hyvin
lrrristlrvat Rantasen Sepon ja Ryypän
Lassen juhlasalin korokkeelta lanialle
tekemilt tiikerihypyt. Myöhenr.nin seu-

gurunnahkaisilla luistinillaan, oli vastassa sitten Rzrurran Lukko tai Mouhijärven Ull-reiliyat. Kaalisaaressa nähtiin
nin-rittziin lähes kaikki ahreen jonkkueet

rattiin Amnattikoululla Kisan nousua
Teryalnäen Nakken johclolla SM-sarjaan. Varsinainen rrritaliiahti tapal-rtui

ja nivaska entisiei laumalaisia maajoukkLrenriehiri. Eikä unolrttrtr voi sen parelr.u-nin Hepa Pnllin kuin Mölli Keinosen, Lasse Oksasen ja Hannu Siivosen
esiintymisiä tywäziläisen tzil-rtitaivaan al-

ja Pampan, Lyytikäisen Henkan, Plummin, Mäkisen Artsin, Rehakan Tanen,
Valkaman Ketun, Alantien Hannun ja
Huhtaniityn Papun vauliclittanina. Junioreillekin tuli sukseeta, r.nonen viirisiä mitaleita. Huippuna oli Ammattikoulun joukkneen pääsy Kr-rtilan Jukan

la

-

aikansa parasta oli tarlolla!

sitteunin Sylväällä Kimpanpään

Sävin

lan ulkopLrolelle. Nyt on Intel'net tuontrt koko rttltltilrttun silrtticn t'tt'crr rrliyt-

töt'nnclnlle ja avannut sen "r,iinteisetkirr

salat". ELimli koulii 1a ihmiset nluuttllvat vuosien saatossa, r'nr,rtta cclelleen on
asioita, jotka pysyvlit ja pat'ane'n'at. Yksi
näistzi on ns. Mantsun henki. Scn sistil-

tö on, erzizin aikalaisen lar.rsuntana, "tiiviisti yhteenhitsaantuneen poluken yhteistli tekenistzi yhteisesti sovitnin pclisärinnöin" - voisiko tuon paremurin ki-

teyttaili! Mantsulaiset ovat kok<xrntn-

neet viimeisen kymr.nenen vnclclen ajan

höntsiiilyn rrelkcisszi

clellisesta elaiurzistri. NLiiclen asioiclen ju
kokemr.rsten valjastaniseksi niin tyrväälniisten kuin muun ntaailman kliyttöön on tieclotuskanava, Nrilk:iLinurlicr-r
Urheilusosiologian laitos, jonka tuotoksiin voi tlltustua webiss2i (u'rvrv.pp.cli-

net.fil-nalkalan).
Jor,rlupaketteja hypistellessri miettii,

mihiu suuntaan pörssin Hc'x- ja

ja nuoriin investoitu pziiioura poikii itsensä takaisin yhteiskunnallc rlonin
verroin. Toclisteenlr siitri on l'ul)surlsti

ja Viston Martin valmennuksessa

Omatoinisuus ja kekseliäisyys kukoisti. Jalkapalloon kehitettiin talkkuuslaji

Tyrvziältii!

kelnia" vieli

Maailmalle

Mantsuun, rrinne nyt-/ r

Tiputus ja iääkiekkoon talvinen vastine
Killi. Puukkopelefäkin pelattiin. Pojilla
oli aina kesliisin n.ukanaan punakahvainen, lrllstatLlppinen Mora-puukko.
Sastanzalan ./ot tlt r 2O02

roopan kor-rlujen finaaliin ja sieltä tr-rolna hopeinen nitali. KylLi kelpasi olla

Nas-

claq-incleksit rrahtaisivat heilal-rtaa, jos
Tyrväällä olisi vielåikin "MantsLrja"i Eipri
vanrazln ainakaan alaspriin, sillli lapsiin

Omatoimisuutta ia
reilua ylpeyttä

Eu-

l.nr-listLlttalreen

nykypriivziri urenneestzi ja siihen liittyneistli positiivisisttr elerrrenlt'istti: orntrtoir.r.risnuclesta ja liikuntapaikkoyen to-

"eliivizi ya kl,ivelevi:1 takaisinmaksnlastiin2i2in, tr-rlevaisr.rus on sitten toinen juttn. Ennen jor.rluna ttentiirr

Lopulta kävi niin, ett:i reviiri laajeni
niin henkisesti, ktrin fyysisesti Vamma25

Sastomnfsfrpti trinorin jo mitri uutto
Ihsi vuoclen lopulla (r. 11. 2003 tule-c
kLrlunccksi .i0 r,r.rcttta siitti. kLrn Sustlrttalakoclin s),lttysllnat lausuttiin LC
Vltnrnrllan kLrLrl<uLrsikoliouksess:r. Sunroin .i0 \,uotta, eli 30. 12. 2(X)3, tulc-e
siitli, kuu Sastlrntula-Koclin liur.rnatus),hclistlts pc'11151.ttiir"r. Svntvsu r.rojclt llrusu

jl

oli lion Tauno Lehtinen cli Isä Tauno, kutcr-r nrinti olcn tottur-rut hlintli
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kutsurnuan. Isli Tuuuor.t lrlulle plrnentu
plrh'clLrtyÖ. jonl<l tulkoitukscnlr slitint<)jen mukuun on sosiullisen Itu<tllon ju
ltstrrtriscr-r selrrtnir-r ttrlr,aantinen clli-
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t'illa ihntisillc
koclin tointinnln piilissri tulce olenlurr.r

yli

30.

Isli ?runon

ntan'uskuun klultikokoLrliscssu 1963 leusunnt Sastatnaluko-

clin syntysenlt lankesivat

aikenuar.t

otollisecn triaapellilir.r. Siitli <tn h1,1,11t't1'
jlr nlikyvlinui t<tclisteena se Sastenralako-

ti. i,rklt Lottsllj'111 klrtrPtrngirtosrrillt

vuonnu 1969 r'alntistLrr.rccn koclin pelua

ltt

St' tutl ttt isl

1967. IlcinriliLrLrssa 19(r9 utuuttivlrt cr.r-

ie

t

tur i l.t tet'ssr r .f tr

simmliiset usr.rkkalt rllnsAllu 10.000
nr3:n kotiin. Vuonnu 19U2 r'llntistui 2-1
asllnnou vuoklutek>. Vlronna 1990
tuusittiir.r k<xlin llintp(rkcskus. Vuonna
1992 r,alnristui koclin llrlrjer-rr.ruksenlr

lusl'orjlrus

t

ii

on cclistyr.tyt sillli tuvlrllrr ju
siihen llrajLrLltccu, jotlr tointir-u'nn alkLraikoir.rl ei xrhjettLr kuvitclla tai eclcs
rlitcnklilin :l:ineen leusua.
Itltkt'rrtlrrnincn lrloiteltiin \Llonnrr

clcntenti:rkoti.

tt t

oiketrllt,.

kur-tr-r:rssa.

Vuonnlt 1993 r'alntistui 20 usurtnor.r
vLrokratulo. Vuonnl 199+ r,lrlrtristui

ttxlosl

lil r rtrlul ltr I ttk t ( i.ltr
trttsitt futl.ttlt' II tttkt
nouscc futtutsstt
r r d k.yt'iist
ltt, i t t t st tr

kciktitin ehtincillc ja utuutoinliin tukcu.
cclistlili le lichitt2ili hcicllin usclnalusrl
sekri eclistlili lteicl:in v'iihtyi'yytttilin koti-

yhclckslin usunlton

t

()n

r.ttuoclostunut rrvt i<t lliltes sucllrr.r tlinlin

kotiscr,rclut.t nI<errtujuu cllikcl'lliivicn
llinrpimriksi koclil<si. l'titli toirnintlur L(.
Vtmnrulun jtisenltcrhciclen lisliksi ovut
tukcnee-t jlt eclcllccn lnonintuotoisesti
tukevut lr.rltLr islr t'sttivicr.r j<tLrl<ko slrnr<tin
kLrir.r Vtnrnralun I<a trpLrnki jl \,lunnlrllrn
seullrkLrr-rt:ryhtvlnai.

I

3

jennus. I)ut'hlilluar.r

r,trakoiclltun uLlttll l'llkcltlLrstlr. jolt<tn tulee l6 clcnrentiua sainrstlr\,ille hc-nkil<)ille tal'koitettLur asunt(xl.
tTLrcler.r mkennukscn. trissti i,uihecssa
nimcltlilin H-tulo. on suur.ut itc-llut :rrkliitchti P:rar'o Kostirrincn. ju sen urukoitsi-

joinlt ovut lltrkeunusurtrkointi'l', tr{yll,vnrriki Ov, [.VI-Tuntnrinen Oy ja'l'ylr':irin
Srihk<)tyi) Oy. FIy'r'in rriliatlulLrssrr <tlo,rr
I I-trrkr vllnristLru te htl'jen ural<liusoltimustcn ntukrriscsti vuoclert vaihtecssl.
clemcntiukotitointintlr voi sitcn lrlalkLrr,'Lroclestrr. I{<tclin tointin
nlut on Varnrtrtrltrn l<ttLrlturrl<i sitrtrtur"rtrt
LTusi

klur hcti

hunkkirnlr:rr.t serrtoir.r kuin r.r,r,'ls'iscn cicnrentiltt'ksil<<)n 1-llrikut tcltostctUn llsUrnisen plikl<oinu. LlLrsi r-lrkcnnrrs tulcc
nraksan.rlrlrn

noin ti00.000

eur'<xr. j<tsta

sratu 1r[r\"alllintr kuttla 90 (Xr.
Kun Lrusit-t nrlicr-rr-tr.rs vlrhnistutr.

lrstLrrr

Sustaniala-Koclin kllnllltusy'hclistys i0\/uotisjuhlx\,uoteen Vhclistl'kscnti. joke

onristua ja ylLiltitriti neljtiri crillist:i nrkennusta. joiclcn 1,'htcistilavuLrs on
21 010 mJ ,ourilla, kuLrpungin y'ltclis-

tykselle

lah

joittlnrilla tontcilla.

N1,liy-

palvcluusultto\':urtilnLrkset tlir,'tttiv ili esLrntoja lakennr.r ksisslr on It tc-ensli
1'
1Oti je pysyr,iri ty0puikkojl Srrstenlrlltujur"r
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Vammalan kaupr,rngin strategia:

" L oo fu KKoon osuftLis ert

j o yrittojyy fen S sstornnfo"

ff

Vammalan kaupungin uusi valtuusto on lnonut kaupungille tnlevaisuuteen tihld' vää strategiaa. Strategiassa on
kyse siitä rnillä keinoin Vammala ja laajemmin koko lähiser.rtu säilyttää elinvoirnaisLllltensa ja menestyy seutllien
välisessä kilpailussa. Strategian avainsanoiksi ovat muodostuneet "laadr-rkkaan asnmisen ja yrittäjyyden Sastama-

nr"rorisovaltuutetut trryös käyttävät puheenvr"roroja va|tulrstossa. Vammala ja laalemmin koko ser.rtukunta on hakeutumassa valtakunnalliseen osallistunishankkeeseen,
jonka tavoitteena on edistää nLlorten mahdollisr-ruksia vai-

La".

päätöksenteossa. Vammalan kannalta tällaiseen l-rankkeeseen sitotituminen on edttäin tärkeää, koska Vammalan
tulee nirlenomaan profiloitua nuoften ja lasten viihtyisänä asuinpaikkana.
Yksi Vammalan kiistaton valtti asuinpaikan valinnassa

Tuohon yhteen lauseeseen sis;ilt1y paljon asioita. Termi
Sastamala, tämän alueen historiallinen nimi ja myöskin tämän julkaisun nimi, ei tarkoita kuntaliitosta, mutta se tar-

koittaa tiivistyvää kuntayhteistyötii, josta esimerkkinä on
parasta aikaa tekeillä oleva kuuden kunnan yhteinen terveyskeskus, jonka työnirnenä on siinäkin Sastamala.
Ennen kaikkea Vamrnalan strategiassa Sastamala-termillä tarkoitetaan sitä, että Vammala kantaa vastuun siitä alueesta, jonka ihmiset Vammalassa sijaitsevia yksiryisiä ja

ji.rlkisia palveluita käyttävät. Valtionvarainministeri Sauli
Niinistö on jo vuosia puhunut siitä, että yksittäisten kuntien sijasta tulisi aluepolitiikassa tarkastella seutr.rkr,rntia.
Ktrva ser"rtukuntien taloudellisesta kehityksestä antaa paremman kokonaiskuvan, kuin vain yhden kunnan taiouden tutkiminen. Onhan saman työssäkäyntiah,reen kunnat
vähintäänkin avoliitossa keskenä2in. Sastamala-termillä
tarkoitetaan juuri sitä, että Vammala ei kilpaile lähikuntiensa kanssa, vaan pylkii yhteistyöllåi lakentamaan parenpia ja tel-rokkaarnpia palveluita.

Laadukas asuminen on kaiken perusta
Entistä selkeämmin nayttii siltä, että Vammalasta tulee
Tampereen alueen talouclelliseen menestykseen tukeutu-

va viil-rtyis2l ja turvallinen asuinpaikka. Karkun ah-reella
niikyy jo selkeästi Tarrpereella työssaikäyvien muuttovir'ta, joka on nostanut viikih"rvr"rn kehityksen ph-rssalle. Vammala on rnyös lähtenyt määrätietoisesti kehittämään Kar'kr-rn aluetta. Kouh,ra on laajennettu ja peruskorjattLl, r-u'heilukenttää ja katsouroa paraunetaan yhdessä karkkulaisen talkoov2ien kanssa. Yksityiset palveh-rt alueella kehir
ryvät voimakkaasti, moottoleinaan golfkenttii ja uuclisttrnut Hotelli Ellivuori.
Laadukkaan asunisen paikkoja on toki tarjolla useissa
osissa Vamnalaa. Toki Kokemäenjoen varsi on halutuinta, mutta hyviä tontteja on sazrtavilla myös ydinkaupungin
alueelta, sekä maaseudLrn kylistzi. Avainsana on kuitenkin
laadukkuus. Tampereen seuclulla työssäkäyvän perheen
on saatava Varnmalasta hinta,/laatutasoltaan kilpailukykyinen vaihtoehto, jotta ollaan vahniita kolmen vartin työmatkaan. On siis kyettävä tarjoamaan parempi yhtälö
kuin Tarrpereen ympäristökunnat. Tässä haastetta riittaizi,
sillä monet Tamperec'n yrnpäristökr,rnnat ovat voir.nakkaasti kehittyneet viime aikoina.
Vamnalassa ollaan satsattu nuol'ten osallisturniseen
vaikuttamiseen. Nuolisovaltuusto toimii aktiivisesti

Sctstrt nt tt lct t t .k tt t I t t

kuttaa päätöksentekoon. Hankkeeseen sitotrtr,rninen
edellyttää, että nuoria kuunnellaan entistäkin enemn:in

niin lapsiperheille kuin ikziihmisillekin ou tuwallinen
elinympäristö. Turvallisur-rdesta tulee jatkossa entistäkin
tärkeämpi asia, kun sitä ei enää kaikkialla voi pitzi2i itsestäänseh,lytenä. Oman lähipoliisin ympärivuor'okautinen
päi\yslys jo olemassaolollaan lisää ti.uvallisur,rtta ju scn
r-uoksi sen säilplydestä tulee tiukasti pitäZi kiinni.

Yrittåiiyyden Sastamala kertoo työpaikkaomavaf aisuuden mefkityksestä
Vammalassa on perinteisesti olh.rt hyvä työpaikkaomava-

raisuus. Toisin kuin useimmissa vastaavan kokoluokan
kaupungeissa Vammalassa on lähes yhtä paljon työpaikkofa kuin työntekijöitäkin. Eli siis niin sanottu nettopendelöinti eli liikkuminen Vammalasta töihin muualle ja
muualta tännepäin on suurin piittein tasoissa. Hln/ain työpaikkaornavalaisuuden taustalla on vahvat teollisuus- ja
palveluyritykset. Useimlrat vammalalaiset teollisuusyritykset ovat ouran alansa malkkinajohtajia kotinraassa jrr
osa myös kansainvälisesti.
Yrittäjyryden Sastamalalla tarkoitetaan sekri hyväri toimintaympäristöä nykyisten yritysten kehittymiseen, että
uusien ydtysten saamiseksi paikkakunnalle. Vamuralan
seudun yriryspalvelu Oy tekee koko ajan työtzi nolenpien tavoitteiden eteen. Tämän päivzin kilpailutilanteessa
uusien yritysten saaminen ei ole helppoa, sillii kr.rnnat kilpailevat uusista yrityksistä verissä päin. Kilpailussa entist:l
tärkeämmäksi nousee työvoiman saatavuus. Ylituijyyclen
Sastarnala on siten nyös koulutuksen kehittärnistä alueen
yr-itysten tarpeet huorlioiden. Tämri työ on jo toki hyvrisszi käynniss2i, mutta koko ajan on toimittava tähän suuntaan entistäkin tehokkaauunin.
Ikuinen kysyrnys kunnallista strategiaa tehtiiessä on se
uskotaanko enemmän työpaikkojen kasvattamisen kuin
l-ryvän asuinympäristön tarjoamiin urahdollisuuksiin. Närnä asiat eivät kuitenkaan ole toisiaan poissr.rlkevia. Vamnralassa rrittåå tilaa niin laadukkaille omakotitalotonteille
kuin teollisr-u-rstonteillekin. Itse asiassa kovassa scutujcn
välisessä kilpailussa menestyminen eclellynää sit:i, ettri
Sastamala pärjä:i molemmilla sektoreilla, juuri siksi tr.rnnuslause onkin "laaclukkurn asumisen jr yrittäjyryclen Sastan.rala".
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?it Ko ouio ftitto Morttifonfrofun r) orretto
Ilp<t Tiitinen k),syi ntinultrt joskus kerrlirillli, ohiaisir-rko I(ultahmmen V'rrm-

nulrtn Tcuttcrille.
I ttin olisi Nol'ln:rlr, Ittrorrotrtrristirtert.
elliulir-rsri ehkli i'iinreistli keslili cllil'li
-t'iecllittehrin
colleger-r rchtrtri.
elokuvan,

jossa hajanrielistri. iriykristi liikliLrvua

vunhaa hellaa esitt:i:i Hcrrry Ironcla.
Kun seli.'isi, cttri 'fiitiselle r<ri lepliik-

kikynllcn urr.ristaminc'n ollu nornltnnrrrisesli ty(it:i jrr tLrslirrrr. rrsir soViltiirr
siltli istuntaltul

Ilpo oli hellinyt

aixtLrsta

jo

jonkin

vuoclen Ritva Louna-l,elttosen kanssu.
Ritva olisi mcicltin Fltltelintnre, l<tlle <tn
Non'nunir-r kanssa takanaau .i6 vuoclen mittninen avioliitto.
Ekrkuvln Ethel on Katharine Hcpburn.

Holviteatteri
ElokLri,a ei meitzi kylltiklitin vaivannllt, r,aikk:r katsointntekin sen
kiljastossa. Nliimme omin siln'rin,
rttiten erilltincn elokLrvlrvclsio on

t

\cr:tltunlt l-llnest'lltorttpsonin
alku penliseen k:isikirjoituksc'cn.

Ulkokohtausten ktiyttely

on

el<tku-

vasse lrLlLlttuntrt n.ryös henkilösuhtciclen painopisteitli.
Nolrnanin ja 1J-vuotiaan Billyn v:ilille on kel-ritelty tiiviirrpi yl-rteys kuin

trihtinriytteli-

iöiclen tiihteyteen.
tehtrivzirnr.r.re

oli

MeicLin

utielest:irrtte rriettiai

hir-rkan lisri2i niitzi kysymyksi;i, loiclen
parissa sinlinszl viehko elokuva ei aska-

Suorer.ur.nin olir-r
mukana l3ob Dylan -illassu

nziytehr:in krisikiljoitr.rksessa. Myös

loinut.

rrerkityksellistli kLrikkien syntbolir.naailmaa on vahvistettr.r linnr-rnlaaclon tarttumisella trirrrin kalastajaparin pyyclyk-

En halr.rnnut toteLlttaa Kultalantpea
Seukulle, vaikka hyvin tiesin niin Ritvan kuin Ilponkin tehneen Varrrralan
Tcatterin vakityyssilassa rronia teatteri-

Seppo Palkkiser-r kirjoittautassa Ilillie
Holitl;ryn tlrlir!,iscstrl clainlristri s()\'rltlr-

seen.

Ethelin ja Normanin

penlstLlLl

suhcle

tekoja.

Thompsonin k:isikir'loitLrs taipLrisi urielcstrini aivrrn intiirniin

tilaan. joka ntiellynriii

rninua

rruutenkin.

Ollessani Por in Teattelissa
olirrnrc strrclion uier]lpuu v<>irrallisemr.nin kriyttoön, vaikka
sen alasajosta oli vlihtin ennen

kriyteny painokkaita puheenvtroroja teatteriszilitiön hallitrrksessa.

Toisin kzivi.

Vaiht<rchto-

nriynrimölli esitettiin tutkiel-

mia

esirnerkiksi

ihr.nisen

kohtaan'risesta tUntemattornan kanssa (Esko Salervon
Black Planet) ya

Porinkin lehclistöl-ristori-

aan vaikuttaneesta

Algot

Llntolasta eli Mailu Lassilasta (Panu Ra-

jalan Helra Untolan salaisuus).
28

ja

m,l,'ös

massallnte r-niniversi<>sse.
Vaikka tienasin leiptini laitosteuttet'isslt, sen knpecssa vaikuttavxn lunutattin'hn'uin Rakastnjat-teuttel'in urustl, kluhea ja tiukka tila tur-rtui yhtai kuikki kutsuvaltrr. Plirisinkin olenaan siellli mLrkana Leonalcl Cohenin luLrlLristu teke-

mrisslirlme konscrtissa. kLrn

jo

<llin

Tyruli:in Sanon.rissu.

Keslin aikana ulitttilin katseelluni
Rautaveclen rantamia st>pivan ltLrvilun
löytriuriscksi mc'icllln Ku ltalrrntntc I lenit'l]e.

NIinua viehlitti ajutus "lLltenttisestu'
yrnpliristöstli, tapahtuuhln Thontpsonin nriyteluri Ethelin isain rakentantllssr. ko|Dc:tss:t vltprtlr-lrjlrn rlsur'lr'loss:t.

joskin Niline

n

osavlrltiossu. k:rukunlr

kanslIIismaisel.nastalnnlc.

Kun esitys kuitenkin pyÖrisi trrli'irri-

kurtn. pylkirrtys trrtlenttrnlrrisurrlr't'rr
menetti pohjarrns:r. Kultalantpihen
ajoittuLr trxrkokuun puolivlilistri syys
kuun pr.rolivriliin, 1a siinri on kuikkupuriskr,rnnalh ju sen poikusen kehittl'mi.\l
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selLi vissi n.relkityksensli. Olisi tuntunllt
aavistr,rksen epaiLrskottavalta kiikaloicla
lantahuvilan ikkr-rnasta selzille talvisyclinnli pr,rssipimelissli kLr i I<kic'n soiclin-

sa vain

rappukriyLivrin ovestzl.
Keskikziytrivli

nenoja.

lankesi heti tieksi
naljautetsti2in. Se

Oli siis tyytyrrinen mielikuvituhseen
ja illuusioon, teatterin perinteiseen lu-

hllipentaa Nofmanin soolona ensirr-

r-rtovoimaan.

rr:iisen kohtar-rksen.

[-opultrr rrrcitri lykristiliin.

Erkki Asikainer-r oli

cr-rtisttimlissti

Marttilanklc[ln vurrer] kiinteistöli:in

ja

oli halukas hlovuttarraan kliyttöönme

Seurue ia aito
elämä

Jari

lakennuksensa toisen kclroksen, srilistöpankin vanhan kokor-rssalin. Or.nista-

löytyi ilmeikris luonne-

jan kr,rnnostamaan viihtyisririn tilaan sopisi kelrallaan noin 30 katsojaa.

osaan.

Anclelssonista

nriyttelijri

Cl-rallien

\t

Olirrrrrrc nrykistyneitli tlistri onrrcnpotkusta ja meille ta{otusta mal-rclollisLtrclesta. Teattelillemme löytyi niurikin

trilenri Cltelsertnrt

aika helposti.

nopeasti selville siiui, mi-

Huoneeseen kuuluva pankkiholvi
raskaine ovineen ja l.ramurasteknikk<r
Elkki Asikaisen alakerran labolatoricr
suivrrt lrjlrttrkscnrl)c kicltynllilirt nliin

isririn jrillitctririn. Jaakko
Puntalo oli myös ah-rsta

u,l:iil". fflll;:il["]i?
ten

hiertiivzizi

plirisi t

suhcletta
,,

kahta reittiri pitkin holviin. V:iliaikainen
teattelimme sai nimcksccn Holviteatte-

llihtien innokkaasti nukana ;
kr,rvioimassa nuclren Billyn
vaikr.rtr.rsta Nolnanin 1a Ethelin

ri.

nlinin.
Varsinaisesta holvista

tuli Etltel

Norman Thayerien kc'ittiö.

fa

"Naiyttri-

mömrne" ikkunat antoivat Malttilankaya niistil oli luontevaa tiirata kiiklleilla jiirven suuntzren. telvellakin.
Tillrsslr on krrksi klrklLrunilr. joistrt toisen lintar.nasr-lLlnnan mukaisesti ryhmittelimrre katson'ron istr,rurapaikat tilan
l:lvistäj:ln sr.rr.rntaisesti. Myöhennin oikaisir.nr.ne katsomoe suolempaan, koska nziyttziurökuvaa lajaavicr-r vtiliaikaisovien asentaminen pakotti kliynlimlilin esitystilrrlr piirLrn velrrrn toisin.
Tuolien v2iliin jlitimme kriytrivrin ja istLrinpaikkola kiertrirrririn kapean v:iyclulle

l2in.

Hah.rsirnne jtiscntlili pientti tilaa liikkccn avnlla, r,arsinkin kr.rn tlihtin teatte-

liimme ja niin ollen myös

kuviteltnr.rr-r

l-u,rvilainteliööriin ptitisee t<xlellisur,rcles-

tyttairen vrilcjli ja Nolmanir.r

yliolkaista asennetta Chelseaan vetoa
tLlntenutta Cl-rarlieta kohtaan.

Chelsean aviomies Bill oli vaikeanpi
löytriri, rrLrtta lopLrlta Jari Koltelahti läh-

ti

lievzin taivuttelun j;ilkeen kiireistlilin
l.nrolimatta leikkiin mukaan. Hrinessri
oli sen tyyppist:i kzu'isr.naa, jolla nitata
Itltppluttrtn Norrttlnin ylerttnryryttli.

Maija Lintr,rnieni tuli k2itszikoululta
pohtimaan kanssamme esityksen visnaalista ihrettii. Maija ottikin sinen
plilivastur-rn lavasteista ja valoista. Var'sinkin valoilla olin alusta asti aiatellut

olevan t:issri esityksesszi keskeinen clramatulginen tehtzivli.

Dlalnatnrgisia keikauksia

tein

jo

l-u.rhtikunssa Firenzessli.

Kaksiviikkoisen italiankulssini ehtoopr-rhteina lyher-rtelin tekstizi aika roirrasti. Typistelin Arto af Hrillsn'ömin
suomennostzr Thompsonin alkr-rvelsion
pohyalta vieki jonkin aikaa silloin, kun

jo olirnrre

piilisseet harjoittelerraan

voinallisesti, ettli kaiken toclen ei olisi
taruinnLlt langeta osaksc'mnrc' ollenkaan.

Kiivi nriet seuraar,:rsti. Nriytclnuissli
Nolman ja tr.rlkintammc nrukaan rnyös
Ethcl aavistclcvat, ettai loun on vanhar.r

palin viirreinen yhteinen kesui.
kr,nrssa meicllin Ethclistlinrmc
keasti leski.

Syys-

tuli

oi-

5en lisriksi rrteitllirr Norrr;rnirnrrrc ot-

taa iltaisin oikc'asti sycllinLilikkc-c-nsri.
Meiclzin Billynlre teloi jalkar-rsrr srrlilranclitleeneissri ja krxrlur-r r.rrhcilutr,rnnilla niin, ettzi kainakrsar.n,at haittasivat

keskustelu

pitkir-r natkaa niin. ettli kout'rrisisinrnrc

kiljoittaessani

tritri

(lokakuun

ahrssa) oclottavan toiveikas ja

ja on käyty

n.ll.n.

kor-rlulaisten oikeanlaisesta pLlker,rtumisesta. Aihchan oli tc'h-

nyt tllol'ec'sta lehtorista .lali Anclelssor-rista l-retkeksi ryhmlimme
julkkiksen valtakr-rnnan lchclistr)ss;i.

Tottakai rre pliriasiassa oleu.u.ne

yhclessli porautuncet analysoinraan c'sitystlirlme, NoLmanin lieinoja hallite ulrit:r, Ethclin

jl

Nor-

rtt:rrtirt srrlrrlt'ttrr. plrljon nryt)s islirr llr

t 2002

Piizisilulne uryös klisiksi siihen a|.rssa
haika ileniaa ni aLltenttisLl Lltc'en jopa niir.r

tunnelma ajoittain vallan hilperi. Uuvuttavista iltatunneistaul.ne huolir.natta kiintoisiu

-fonkkor.ur.ne sisliinen kun-

to on olhrt ainakin vieli

tr/t

nin kaikkivaltiutta.

hetken ascmien hakemista.
Pienet takaiskut knnluvat lsilurr.r. \'ksi r-riistli oli sc, cttli ohlaaja joLrtLri prrikkaar.naan valsinaisen llill-hehuxrr-r uru r'laskuun alkur.rn asti.
Klltcn aruuta saattaa, IiLlltalar.nmestlr
on tulh,rt nreille kaikkic'n vaiheiclcn irilkeen henkilökohtair-ren juttu. Mc olcnrmc yrittlincct ral<cntaa tLrlkir.rtlanrnrc

Asikaisen tilaan.

Scrstct ttt tt lct t t ./o

Ethelin "esihistodaan" ja Challieen
liittyen kehittelimrre esiurerkiksi Ethelin nuken k;rLrtta tulkir-rtaauune juonnetta, joka hiukkasc'n rlvisteli Nolu.ur-

nliytchnlin henkilt)itten ajatLrl<sia. tuntc'ita ja rnotiiveja aika syv:iltrikin.

Halusimme kllvate pitk:iti uvioliittol.
I(t'slosttlttlt'lt:trr r'i olc ttii ttrt i iirttc r trosit'n rillitys..lrrLrli siitri siystli lliurlirr prrrisr-rhteen taLlstat ja nyliy111, olilat nreistri esitylisen vlililiti. Tcksti hoLrkLrtti Iisliksi porautumaan hc'nkilöittcn lrivoi-

tuksiiin omill:r nrili0kLrlnrillenrnrc jl
omalla tyylillimnrc.
Niin mc'nryös teinrmc'.

r

KiKon gotofj o onon ( I I UK3 6) jo'l/omnnfon
ry Krnentirt (!K3 6) u oifieet jntkptofasso
,\iliettl lirisitcllririn vl<sitt isliolrtrrisenrnrin
liirjoittljln lucrrnoiss:t -l'r'r'r'rilin Nlttscollu.
jli r-. \ IlrlrnptroI r-rstr.rslior.r ] trt trs. \ ltnrrtilt llt n
Opisto jrr vlrtcistvi)tllrot. lli. I I -Z0lt2 licshitr tririn Tiiili:rn. I..cil<r rin. Ir.iil<oistcn jrr
IitrrLvutsrrn nriestcr-r sclili I'.iikrrn 1'rrttrtlloo
nrtrr lrtihcisiirr l- 3 2(X)J irr 2+. .1, l00i

pclehclvtririn .JIl J6:ccn.
-fcrnrc jri:

- Iiiilirrn prrtrrljoonl. II .lR J6. l)erustcttiin jLrhunnulise n rrllrr l9+ l Ir.iil<rtssrr. SutrtIirLrrnltn sotilusllirinirt usiltliirjoissrt ort jtr
e]olitrLrllrr l9+{) kiqc jrt trtrltrlilio. jossrt toclctulrrr niurcltti nrrrinitcn Ir.iiliun plrtlrlioo-

[.

nlrn 1'lclr-rstlnrincn.

Iiiilirrn prrtrr jo( )u1l tu li kr.tr.tlr.ttttrt:t rr .|rtllinrcntti J6:ccrr..JIl 3(). j()til l)crlrs
tlrrlisplril<lrr-r nrlrlillrr voiclltltn litttsttrt
\:rrrrrrr;rllrrt lr lirttr'rttilisi. l\r)rIrr'rrl:rillrt rllukuuu orr lili\ tctt\ nir'(is lllilikulurr t-r'linrcntin r"rinrcli.

'.

I

l<rrvril<in

Kiikan pataljoonan muistomerkki
Strunnrttclr.r:

Aloittccn [iiil<ln ltltuljoortrui

J6)

nrLristolrtrtt:rstrt

(ll

[R

Iiiiltrrn rrsenlrllc tclii

K i t'ri ti

-

ri

n'l.t

t t t

ti

t' I t'

tt

aa ltr t Lt I i I I i i I r i t r t r. .\,1-

k

Nlrurr.rpuoIustusjLrhllun oslllistui ncl jri

cvcrstiri. [r'e lstiluutn:rntti (evl. ).llri Iir ti)[i csitti l)olin plil<lutin tet'r'eltclvl'sct.t. ct l.
I)lrrrr,r 13cr.qir.rs

lllinrccn sotilusllirinin

tcr-

cvl. llcirto Krtllio niLristolll-

sotirvctcrllllui. I'lil.r'es. [-rlro Altltonen.
- F.rliki Alrltoncu sui vctelu:tr.tciltlr llurtllu sr.lunnittclutchtlivrin vhclvslrenliil0inri

vclrcllksen

I'rho Aultor.rcn lrr Nlrrtti Itiihinliki.
- I)lthlt ongclnlt oli. cttli rltlltlt hltrtl'krcn toteLlttiluiisccr-r ci ollLrt. Iiiili:rrt Lci-

''oulr" cvelstimnrc. cvl.

llslio.
- Ensininliisc'n sotillurr-t sltnlrn Iilit tti
Iiiil<ln putrrl jo()nrl n vctcl'1t1lni [ [cililii SLrtr-

jonlrt lr.rpur-rtuivut tltllioott i)h0n.
Suunnittcliiil hulr.rsi nruistortrclliistli

niittLr. Hrin hirtti ntuistoruclkirr rukcntljil
jrr toivoi. cttai Iiuntl hoituisi Vctcrltltrti-

huvuinnolliscn. Iiiililrn llrttrtljoonrtt r':tihcissl trillierit plilirrt tulisi nrLtistonrtr.liis
tli ilnrctli silkrinhin. liLur vlrllilin t ctcluultiu
ci cnlili Olc niistri kcrt()lrilrssll.
\lLristonte

-

llilii:

\lrristonrcll<in I'ir ijrirlirilcet Iiutrtrtvrtt

jrirlillnilitintli

llrrrhltntltlrtorr. r'lrlnrir.rttlr lr.rjlurn prrolttsttthsccn tnr.tt
srronr:rluistcn

tlr r'i hr 0klilir ssotrlrln.

-

\t'tcnLrLrriprrsto

on l)\Iraiiainclaiisillc

nuisttnllr elttiscstri liotisrrttlttstlt K:tljlrllrsslr, l)r'lrlijrilvcltli ctcl:ilin scisovrrt trin:iliin
P:iir:irr;i I).tlt\\:ll i('\l('liir it rt I ir i:lilt.

- Iiiililn

l.xrtrrljoonrtllrt

oli littusi

t:tistc

lul.nililirtrt: Sinrpcle . I Iiitolrr. Iirtrrllrrltti. Strvunto. 'l uipulc jlt [.cnr1'rrtrtlrt. Silisi ttttristorttr'r'liis:.i , rrt littttsr lirr t.i :rit'rttrttilt l)\ \t\
tctvn lieslittsliivcrr vnrltlir-illli.

-

l.(l hiilirrn prcsiclcntti.lulilirt l'trsrt

1'ruolustusjulrl:tssrt

lLro-

nrrtrln

l(r. ). 1001.

Olrinlrlssin sLror-itti .f li i(r:n pe tinnc
vlisiliiin I)olin prilirurtin rls('ttlllr)lr lirrrtnirt-

-

li('l) ll)l):llli:l i.t :r,l.tt t'l\'l.l.llli( l) ( rt:lil(

i0

hccrrvuolor-t.

.f

Lrhllln

ltscvltt-iliorr ltttosullistLri rttt i)s

).

t't r

putuljoorrrt (l .JR .i6). r'litecnsri 20 t t rrticsrri. Iltkrncntin il[ prrtrrljoonrr. l0]l rnieslri.

l)rrLlstcttiin I Ilinreenl<t'r'i)ssli.

Ittisl,,.t lrrrirr. Trirrr:irr Ät'ts:irr litttut:ttt

t'lll Yli Ikrngisto jrr I)lLrli l)icti
lri lLrprrsivrrthin tehr[i. \L'tet'urtrti Arrntc.lrilli nrLristcli Iiiiklrn l)ltuljoonurt r:tiltcitlt.
Iirrclctti \lltti Asplrrncl krittti nuolcn sotiluur-t ptrltccnt uolon ju crtrlirttri St lr i 'l'lrll
licrtoi putll jor )lriln l)cn-lstunrisvu ilter:stlt.
- l)ipl,ins. l:r'khi Arrltoncn csitti klltoillrr I'.iililrn plttltljoonrtn vuihcet.
- l)r.r hcct tlr lrrl itti Ir,i ililrn tolvisoittolitr ntlr. jolirr jo sotiu erleltrinccn:i rtilirtnu o]i
crlLrstrrjlt

soittlnrut 1'llrilililrlirrnnlr.r rttltltnprtolttstt

ts-

trrpultttrrnicn nrtrsiiliin.
- \i'l\'r'.r.ul( lir. r'ittl:trtt:tttltisi.t j.t ttt:t.ttt
puolrrsttrsr lilicri osrrllistLri sutululittiscttlt

jrrhllrrrn I)llllilrnostlt jlt'l'ltnrpclecn

sett-

rlrrltlr rrsti.

niicstli. \'uttttttltlltsslt t t linrcutiu csilirrntlt jlt ltolorrnrt. l5li rtricst:i.
Iiortt p1-lltr-rilt. 292

Puolustuksessa

raialla 26. 6.-29.7. 7941

I..iil'.rrt

hLrn vlinlililliinen hltrjoittts litslilitrtrrt
I'ltI .rlk,ri. Kiil':r.r.r t'i Pt'tttrltl
ttr rrrin.lll j(r:rr vlrtli prrtrrljoorlut. rrllltt itsc ltsirtssrt pli:ioslr lt lirtte rrtirt jottitostlt. l.,ii
lirrn prtrrljoonrrn (II .Jlt i6) olrcllrr Itiilirrsslr rrirnitt:iin l)('rustcttiin nrvi)s I luittistcn

Itlrtlrlioo11;1

t

lir

)rllctlt.tiit

trl:tj.

IIilcL'n ) ju \ lrntrnltlltrr lt ltntrntti (Iiotttcttt:rj:t cll, Ilrriltlirrl:r) olivrrt rljrrllrr pttolttstttstclrtlivlissli vli litruliltttclen rtjun. l{itttlrrttltlle llihclcttricssli oli surrotttt. ette i st' liluun
licslli. prrllrtlln lteittlirttclioort. I IcirtriI'tttt
I<Lritcnliin kuIui trtllltstuIisisslt. lrurjoittrlisisslr. ticnlioljtrrrsslt. tictlr.tstcltrsslt. ltlLr'tiossrr jrr Iit'inriti)issri,'l'rinui :irsvtti nriclrirr.

Läpimurto Itä-Kannaksella

29.7.4.8.7947

*. l5.l). liortte rt-

Slttltlirtr-rnrtn clivisioottlt (

tI lilislit rt lLrrttljrr cr'. IIe lslrkr) s:ri j0.
kcLrturr l.ltrtolilrllr' jlr lrtllrtt:t Iliilolrrn liolrrrio. Solt;rvrrllrn lrltrt't'lll trtistt'lct icn nt'tt
vostojorrliliojen nr:t:n lttt'r'tlt't llirttt't'rt ltrli
itlilirr rrc oli

lirrtl<uistu.

1o

liltlirristu.

l)rrinopistccsct'lr l5 Iirn le r e rillc ltrLislrrl
It' r'r'lrrnitcttiin lrit sir':tltr uint'n I 5.1). jorrli:r
liolnrcstu lvlirtrcntistli llisi o]i \ rtnrrnrll:tn
r.r

Kiikan pataljoona
lri.1r:iirii

[iltt'liLrssrt

pcrllstcttiin tYliliilionrpprrni] i1 h|lr

NIlrrl<l<Lr

välirauhan aikana

I luunpLrolttstus ju h lrr:

vutti nruist()nrlliin vcterltlurcillc

jrr

tln totcLlttllixn. \Iltnrnltlltu

r r

Iinre

ntti

O]i

lir

(.Jlt .i()

).

sc liolio l'.ltnnlllist'tt

tirttlutt:ttt

plinopistct'stri. jossrt Vrtrnnltllttt lt litttcrttti nrtrltrrrrtrri llipi.'l'elrllir rin t;il]it'r'tt:i liLr
\lrr se. t'ttri r lipririllililiii \lrrrtrtt'r'lteirtt oli
seurrrrulllsslr tlristelrritlt. I',iil'lrn jrr I lLrittts

n 1-ltlltljoonrrt tviintr ivlit t. S. - tI tttt'tt
ncssri llilrt's pltrill nrnrt'ntri ]iilorrrt'tr-iri ( It.
l - I<nt ) nctrr'ostollst'ntie n s\'\ \'\'lr'('lt.

le

\r t.\l

(ttt

t( t l( t t I ft tt

r

It

t

-lt tt t-'

llnjlincn n)llllsl()lr Sirttollrn tlrslrl]t'

Hiitolan suurtaistelu ja "Herrasen
nrotti" 5. 8.-12. 8. 1941
Oli t'clt'ttr I Iiitolrur liilierrresolnrtrliolr
clrrn ctrrnrnrrrisille prrolrrslrrslinjoillc. \eLr-

vostojorrliliojcn jolrlo vr-itti lilriliin Iicirroin
cstlili srrorrlrllisilr etcntrnristli I Iiitolurr ris
tc'r'sltsc'nltllr'. jolilr oli cnlili r ltnr:n pririssri. ,\lkoi IIiitolun suurlrristclu. jonlirr rrrtlilriscnrisccn ttrlvitt i in llrlr jr>jtr sollrliiliJicitli.
I lrrittisten putrrljoonrr ( I .Jlt i(). nrrrj I Icr'lrtncrr) lrli)lilirisi -, li. Alrrsjrir.ren polrjoisprrolt'lll. nrultu ('le lre nrincn pt s:ilrtvi r e
nrilriistt'rr vrrlrvrrsti nriehittrinrrin. jr rliliririn-

tcisen ltuliliulun. Isolitrlilitrlrrrr". t'tecrr.
ii. l'i. IItrittistcn l.xrtrtljoonrt Irvi)lilirisi rrtrclellecn liolrttr' ]ierllr:r. lrultlr trrlolisctt:r.
10. l-i.

prrtlljoonrr Irvi)lih:isi jrillccn. nrrrtt:r

rrttlirtisuLrn

ci ntllililirr plilistr. ll S ll

tuistcltiin Iiolio pliivri. nruttrl \ r'uri[iiste n
llrstrrrintrr ci nrtrrttrrrtrl. r'rrilililr lrc olirlrt
joulrrncct llilrcs trivsirr sltlrr-r-olisiilr. Iiirliun
plrt:rljoonurr vlisi Iionrpprrnirr ((r.li. Iiiilirur
suulrosti etcllistri lsoliuliliullllc svnt\ n\ tt:i I Ictltsclr uurttirt . Iiiilirrn plrtlrljoonrtn krl-rpuoslr ju Illiltteenlit li)n putrrl
joonl ( III .llt j6. Iilpt I Irtlirrncn ) srlilrrostir trt polrjoiscstlr, Ilcrrlrscr.r nrotin ctclai
prrolcllrr l0.l) (cr . Silrr o) tunlicutLri 9. li.
l.uutolltn nlntrtrlu jrr litrtlilrisi vcnlilliistcn
I... )

Itrrililii

nirrrrt

lttct clct Iiltrrnltliscn

jlt

Lc-

rringlltclin sur.lntll:ut.
Alrnrullu 12. l'i. \'unnlrlun r'\'hnicntin
nrichct t()tcsivirt. cttli ncuvostojouliot olivlrt Itlir irtne ct slrilrx)l\sistlr. l lclllscn
rurotti oli s:rcleviinti prrrl<lrrrlrrnrrt itlilin.

Lltlttoliltn lrrolcislltntltltn jl slLlrlillc.
JR 36:n Puolustustaistelu
Kaarlahdessa 15,8.-21. 8. 1941

ti. h,iilirrn prttrtljoorrrt rrriclritti \rrlilisclrtnjrirlcn-l rjrir.r en Iilrjrrn Iiulll:rlrrlessrr
15.

I)iltlitt-\'uoltsen jrt l.rtrttoJr:trr r rilillri. )'lijolr-

to ei lrltltrrrrrLrt crlctli llissli llrilitlrssl jlr
t;rltr:trli iltiirt,,ilt lltss.t 111;1;1s1, rss:r l:rlt1ti1rjclcrr vrilttrinriselisi.'l'r Iiistirtr>inrinnlrn. Iiit ililioiscn nrlrirst()n. trrnnrrsteltrlrvi)lililit s
tcn jlr rttiinoitusten tlrliil lrtrolrrstrrstrristc'
Itt:s:tl'irt lr rl i r':trli.rit:t l;llrl)i( )il.l.
Srtnrlt:trt rtiltrtrur l.rtrttolirtn lttotcisprrolcl-

lt:i.ilti \.rrrtrttlrliilt I \ l\n r('rttilt ( lr'lt('r ni\l;rir
lcltrt .llrtliosorllssl.
I)lihlllist't t:ristt'lrrt t'tlrr llistclr nrrrrrsl( )lr
Itohtien onristrrnrisestri litritcnliin jrrtlirrir :rt
Lcnrpltltlltsslt nrnr, Sirnolrtrrnr:ir'llli. LrrpprLlliscnnrricllri jl \ltrnrr liultlitrlrrll:r.

.f,+

ylt'arsl

iI t rt rI
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tt

rrttI

i I l.

I?tr i ltltt

\7tttt

rtrttltnr t't'ktttt'ttt itt

ttt(t

!(t

t

i(t. .\i.f

Kiikan patalioonan
kotiuttanrinen 8. 12.

ltr.

l;t t t t t.

r)luutlunul. st'

Ic jrr sluu'iin nrottiin jlilincct llrlnre

neu

VOstocliVisioOnlrrr luisiiVut suonrlrltrisilllr

LrrtoIillle

.

JR 36 etenee Käkisahneen ia

Taipaleenjoelle 27.-27. 8. 1941
,,\rrnrulLr 2l. li. tI hriliisrrlnrcstr llrvuit

ll piln nrilrtiin I<ol<o huuolctrtrr
tulcssrr. \!'nlilliistcn pLro1-rttngin
trstLrs luh istr.r i I)i Iiliu-\'uoIiscn li n jrr llrr.'l'rrliuu ujo jltliLri trivclcllli vlLrhclilll. \cnrilrii-

tiin trrliprrkrjl.
I

sct \ ctai\ tYi\ iit nol)clrsti sclill\ ir-rlr osllstoinu liolrti'l-uipllccnjolieu. Suoulrl:risct tu
\

oittclivirt vcnliltiistcn klrl<si1'ruolisttr strlrr-

rostustrr I)r'lrrijrilrcn pitrijrin rrJuccllrr. \-r.itt lisct vilrollisvoilrticr.t sluutlrnrisclisi jlr tu
] rr r:rrttist lisi t ir :it Iitt itt nli:l:lll olllli\tLlltL L't.
Iirilki srrlvrrtti'l'rriprrlecn iltrrpriir riliri
lJ, fi. -+ 1. Iiiilirrn prrtlljoon:r srurptri 1'rri-

l94l

Srttrtlittrrnrrrr clivisioonrt

+l

oli l-.-j

1.

Kttraa PArALrooNÅ
lt ttrtosootsrt
f.LL; Aa//aa.. 2ao2

8.

-

rintltnrrtvrtstuussir'l'ltipltlccn liltrrnlrlilllt. \ lurtrnltlltn lllinrcntti vlrr-rrristi jlr oli
llrlllrutrrstclrtrivissri lin jlll:r Slliholl - lrripltlc - l.rtrttoJilirt,

se

JR J6 etenee vanhalle

nialle 1.-2. 9. t94t
l. 9. -rI nctrvostojorrliot Ililrtivlit retrit

st'n .j. 9. - t l.
'l
rtistt'ltt j:rtlitri liolio priir rirt j. t).. t. (). jrr
\ iciii ). t). l:ilres srLntoilll lrlLrtilll I',liliislLI
nri Lt'nirrgr-lrtl r-lrrrtrrtit'n ju llrrrrsrrlin lirrLrl

tlt

litrll<cr ;tn pliritit'n sur.rnn:tssrt. \ ltnrnrltlrnr lt I'nre ntli (.Jli .l() ) sitoi r:tsr'nrrn:tlltt srr rrst:tllrt \ eniilairsj()ul\{)t. \'ilrtloin (r. 9. - r
vilrolliscn r rtstrttint:t rtllioi jolirt trtlrollrt
lre ilientr li jrt sttornrtlltistcn etcnt'ntint'n lrlI

-.

().

-tl Jli l5

jrr Iiiilirrn

1'rrrlrtljoonrr

(II.JIi j(r rnrrj. IIiltl['n) rrrstlsirrrl l.t'ruyrll
.\ittslrt tttttltt t r lot r lt

r

)( )(

))

r

lrnlrcllr('ttrr" siirtli

Osrr

sijoilcttiin.fll 5-:n.osrr .lli

15.

Veteraanien perintö

Iiiililrn plrtlrljoonltn jrL liolio l5 rlir isioo
nlrn nrr.ristolisti ()n Illi l'.:rrrn;rliscn listi.
Itli-lilrnnlrliscrr ristirr onrislrrsliiljlrsslL on
sctrt-lurr:t tclisti:
''
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Sotatoimet Pohiois-Inkerissä
ja asettuminen
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tliulin pakinani, tai palcutt.uit-trltristelrnLrkse ni. olteen rtiyös rtttttt-

Laitan

kin

taman vakrkuvan, joista Kosken Lassetr
krrva vuoclelt :.r I91f on kr.r r-rniapaikalla.

Hrin on pers(x)na, joka aikoinaan on
niin r.nonelle antanllt oivalliser-r alku-

pr.rrrpsin luonnossn knlkerriselle,

lnetrin neliöön, sytytin, ja siinui savr-rn ja
tulen loin-russa sitten ylen tyytyvtiisenli
toirritin asiani. Sitzi en muista kliynikö
joku r.nuu hyvliksecn patenttiani, lrlltta
nziin jrilkeen vuosien pieneksi vinkiksi
tuleville kaiLan kLrlkijoille: los sririskiri

on tosi paljon, niin voihan sitai

ottaa

opastanLlt ouralla rauhallisella ja ttrrval-

tLrotteeseen mukaan ncljri listinuotiota

lisella tyylilluirin ja olcrnuksellaan

eli i,illi-iln ansLlLlnnatkin!

t.uei-

cllit sinLriksi lLronnor-t kanssl. .la allekiL-

joittaneelle erikoisesti

hlin antoi

ja

muhckrllisti ikiulristoisen Kevojoen vaellLrksen tuona kttvanoton vuonna.

Me tosiaan teiru.ne Karhunvaelluksemme kr-rlkemalla tuon tlnankr.tr.tlltt-r
kanjonin Kurigasniemen tieltai Ker'ojoen val'tta pitkin peninkulnittain c[ir.naan ih.r.rapiilissli. Nlutkasir.ume tunti-

jl

Opustit ureitri purtiossa Tyrvririn NIet-

meilli oli htrrtti rueininki ja
"aliviivcxr
- aliveivoo - aliviivoo oli
veir,oo -vum" jn ennenkaikkea Ine ttlsrinpojissa,

tllstuirnme Varlmalun ser-rclun luon-

toon. Ihan kantlrplilin kautta Oksul<llt
partioleililLi, antr>isalla Vllkeljlirven I']litijlirven marrstossa tehclyllli Lapirr vlelluksen harloituksella ja koko scttclut.t
ainutlaatr-riscssu luonnossrt. NIc 1-lollutkiilvit teinrrrie nry0s itse \ rlr'ti()issruuntr'
Letkiri, niinpri me usein kesril[i vlihlin
piirrrrili irt leivrink:trrrtikkll cvririn:irtrlttt'

pyyhlilsiulne pcllkupy<iril[intme I)lilijrirvelle tucin yli kahclerrt<tistu kil<tntctrin rnatkan

-

ja aina kilpaa.

Rolrkcnirt. krtten :tlttssrt

Ittrtirtitsirt.

antna oikein niureltri muinitut kiitokset.
koska itsekullakin on vurtnusti ellintlissririn henkilöitri, lotklr o\'1lt atttrtltcet
luratkan vurrelle pysyviri eVliitli. r\'leille
sc oli Lltsse, toisillc se ort jttkr.t ntLtLt.
.Jonkr.rr.r henkilör-r put-ros r,<>i e[inlisi

Vacl-

cr.rlliculumissu <>lla uterkittlivlin ohlrtlt-

s(rstri Noljan puolelta seilasimn're Hltkon .hallilla, suurella laivalla Norclkapin yrrpriri. Har.nlnerf'estistl iyn'iisiltnte
linjuLilla Ival<xrn, josta pikkLrisella

i,a tekiili, l'aikkei sitli aina kiirctscssri
mcnossa huomaakuut-t. Aikl IiLrltll

tolkLrlla postiveneelLi Utsjokca

muist(N. nrLlttrl tosiusi<titu se' ei hii\itai.
Vltmmalltn ll koko seutr.tkltttrratr ltsttk-

kailll on kertaklikkirutrr rtroniltolvitter.t
j:r rikas lr.ronto jlirrrineet.r. I<LrlttuLn'i-

moottorilentokoneella Oulr.run ia yöjLrr-ralla tnkaisin Vtmrlalaan. Tr.ro ikimr.ristoinen retki sis:iltliisi Loutaanit.t
verran keltor.nr.rksia. muttlt utakeiutmat
muistot or.r itsekr-rnkirt or.ttict.t nruist<tien
Irelrttinlrrrltltsslt rt;tttrtt ineett. i ltlttoi Itcetl
ja vaurallisr-ruksinecr"r, i,lisyuryksc-n ia
rau keLrclc'r.r

tuntemuksinec-n.
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clu. e'ttli annoit mcilk' Lltsse ltaljot.t
cncmnr:ir-r kuin yhclcn reissut-t. Artsaitset siitri r-uiin vuosikl'nrmcntcn llilkc'ert
jLrlkisen kiitoksen. ltrhkenen scn antltlt
tunticn. ettli olc't eclcllccn kuin ettttettkin. ylvririn vllrtillxton I<Ltitr sr.tontulltincn multlltisliirkko glu r-riittiltlurclelll.
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t

rulrisemut jlt useir.r suLlnlut llill<ccrt istLrn
jrr katsclcu mcrcn ktrohulu kuistiltlr. .|:r
r,rskok:tlt flli ailkli:i. olctt t'ltLltstttt.tLtt tlimlinkir.t se-uclun luotrt<xlt. Sc rlrt elillis
ta l<r.rirr sill<>in errncn sie llli Tt lr lirin
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$*ijo Mohlanröki- Kultcnen

gtfuoret
Karkun emäntäkouh.r kasvatti yrittäjiä
vuosikymmeniä ennen kLrin yrittä1yyskasvatuksesta oppiaineena huomattiin
edes puhua. Koulun historian alku-

vuosina yrittä1yys tarkoitti ahkeraa
työntekoa useimmiten oman kotitalor-rden ja nraatilan hyväksi.
Nyt Kar"kr,rn kotitalous- ja sosiaalialan

oppilaitoksen tehtävänä on innostaa
nuoria ja aiktrisia ylittäjäuräiseen toimintaan sekä toisen palveluksessa että
itsenäisinä yrittäjinä. Oppilaitoksernme
aryostaa sitä tnkea, rnitä erilaiset järjestöt antavat nuorten kasvatukseen ja oh-

jaarniseen

yhä

monimutkaisemmaksi
käyvässä ajassa. Ei ole ihme, jos jatkr-rvat mLllltokset horjuttavat nuorten tulevaisuususkoa. Amrnatillisen oppilaitoksen yrittäjyyskasvatus pyrkii ensisijaisesti siihen, että nuorista tulisi kor-rlun
kaytyaån oma-aloitteisia ja vastuullisia
työn tekijöitä.
Saimme osallistua opettaia Raili Hakalan kanssa syyskuussa 2002 eurooppalaisten yrittäiyystlrtkijoiden tapaaniseen Ranskassa. Koolla oli yli 20 Er-rroopan maasta sarnan asian padssa toimivia tutkijoita. Yajaa viikko vakuutti
rneidät vielä entisestään siitä, että yrittäjäpersoonallisuuksien haker-ninen ja

joyrittojyys

testaaminen ei ole mielekästä. Sen sijasta opetuksen ja eriryisesti fyössä op-

pimisen tulee tarjota käyännön nahdollisuuksia tLltLlstua yrityksiin ia y rittajiin, nähdä mitä työ yrityksessä ja toisen
palveluksessa on ja rnyös aruioida, riittääkö orna ammattitaito ja taloudellinen ajattelu sittenkään yrittäjäksi ryhtymiseen. Itse yrittäjyyden käsitteenkin
tutkijat nläärittelevät kovin eri tavoin.

Toinen korostaa yrirÄjrytra'

ennen

kaikkea talouden puskuvoirnana, toinen pikemminkin yhteiskuntaa laajemminkin ur-rdistavina yksilöinä. Yrittäf1yteen kuul,ru aina LlLltta luova osuus, se,
että pyst)ry tunnistamaan mahdollisuuksia ja luornaan asioita. joita ei vielä ole. Tarvitaan an-rmattitaitoa, luottamusta itseen ia toisiin. Yrittä1yys edellyttää myös kohtuudella epävarmulrtta

korkea. Ylittäjien antaura palaute nykyisestä ammatillisen opetuksen kehityksestä on hyvä. He pitävät tärke:inä
ryössä oppimisen uudistusta ja k^ytinnön arnmattitaidon awostamista. Välillli
nämä olivatkin vähän hukassa ja tuntui,

että ammatillisesta kor.rlutuksesta ollaan tekemässä liiankin teoreettista.

Oppilaitoksemrne on saanllt lähivuosina uusia, hyviä yhteistyökumppaneita paikallisista yrittäjistä. He ovat ottaneet vastaan työssä oppiyoita, osallis-

tuneet kiitenävästi työpaikkaohjaaJakoulutuksiin ja tietotekniikkakoulutuksiin sekä osallistuneet n-ryös kotitalousja kuluttajapalvelualan valtakunnallisia
näyttöaineistoja valnistelevaan työhön.
Yrittäyäyhteistyössä toteLrtetut Opetus-

hallituksen rahoittanat ESR-yhteistyöprojektit ovat olleet samalla paikallinen

ja aitoja ongehnia, että ongelmanrat-

voimannäyttö.

kaisu ja luovnns lähtee liikkeelle.
Esittelimme seminaarissa analyysin
pirkanmaalaisista pienyrityksistä koot-

"kehä kolmosen tuolla puolen".
Joululehdessä on paikallaan kiiftzizi
siitä, että oppilaitoksernrrrc ajan nryötä

tujen

yrittäjähaastattelujen pohjalta.

Vaikuttaisi siltä, että suomalainen, eri-

tyisesti pirkanmaalainen maaseudun
yrittäiä on vakaa ja työteliäs, itseään
korostanaton ihminen. Työn ja yrittäjän vapatrden aruostus on sen sijaan

On siis eläuriä

myös

muuttunut toiminta on otettu näin liyvin vastaan. Hyvä yhteistyö ja kasvattava ilmapiiri välittäzi seuclun nuodlle
viestin, että heistä välitetään, heidrin
toivotaan valnristrrvan lrrrrrrLrttiinslr jlr

työllistf/än kotiseudulle.

r

1 oufu 19 13 rnets (imo friss ri
Mökki oli pieni, noin kolmen kilorner
rin päässä kylästä. Lähirrrpiin naaprlleihinkin oli matkaa noin kaksi kilometriå.
Siellä rnökissä asr-rivat nries ja vainro
seitsenän lapsensa kanssa.
Isäni kävi kylässä töissä kahden van-

hemnan velyeni kanssa. Hänellä oli
siellä oma yritys, hautakivitehclas.
Leivän saanti oli siihen aikaan kovin
niukkaa. Ei silloin oltu kuultukaan vielä lapsilisistä!

Aitimme sailastui vähän ennen jouIua vakavasti. Siskoni oli silloin puolivuotias ja rninä 6-vuotias. Äitinrure ei
jaksanut nousta ylös sängystä, eikä
taa neille ruokaa.

lair

Navetassa oli kaksi lehmää, jotka
naapr-rrin emäntä kävi lypsärnässä ja
ruokkimassa.

En oikein nruista rnitc'n sitä vauvaa
rnahdoimrne hoiclella kun äiclissä oli
niin kova kuume että hor,rraili vaan.
Isärnme hoiteli vauvaa yöllä ja nukSastant.alan .fortlt t 2O02

kui lattialla vauvan vieressä. Sänkyiä oli
vain kaksi ja sairas äiti oli yksin siinä
toisessa sängyssä.
Mr.rtta vil-rdoin äiti alkoi vähän toipua

ja liän oli vähän lalkeillakin ja keitti

ruokaa. Se oli liian aikaista nousta, hän
tuli ur"rdestaan sairaaksi ja oli ihan elänrän ja ktrolernan rajalla. Hänen sydämensä rneinasi lakkoiila.
Isä kävi lääkärissä r-rr,rden kerran ja
sai jotain sopivaa syclänlääkettä. (Siihen aikaan ei näin sairasta voitu viedä
kauaksi lääkäriin, joku terveenpi kävi
kertomassa lääkäLille oireet, ja sai lääkkeet.)
Kaikki me lukoilimme ja itkimme,
kunpa äiti vielä paranisi. Äiti ei enää
jaksanr-rt puhua. Muistan, että isä käski
poikien hakea molemnat mrurmLlt
neille, varm^an hän luuli äiclin kuolevan. Hailan-r.nLlmmu otti vauvan syliin-

sä ja lauloi: "Vaikk' maailma pauhaa

niin ei se rauhaa multa saata ryöstää.
Halleh-r1a! Peltonierren-muunu oli

meillä koko yön.
Vähitellen äiti alkoivirkistyei ja oli ihme, että hän parani.
Joulu oli 1o hyvin lähellä, eikri iiiti parantunut niin, että olisi jaksanut tuvan
pestä ia leipoa. Munmut olivat kuurpi-

kin

antaneet hiivaleivät lärrpirtiisiii
pojille ja toinen r.numurr,r koh.nen litlan
kannullisen kotikaljaa.
Ei meillä ollut joulr.rpukkia eikri kynttilöitä. Iloisia olimme kuitenkin kaikki,
kr.rn äiti alkoi parantr-ra.
Se

talvi oli sitten aika iklivää kun c'rn-

me päässeet ulos. Meillä ei ollut

tar'-

peeksi r,rlkovaatteita eikä jalkineita.
Hellaakaan ei ollut: ruoka keitettiin
jalkapannr-rsszr pesänsuussa. Kahvipan-

oli tiilikiven pätllä pesässri.
Kirjoitan tälr-rän sen tiihclen, ettri nykyajan ihninen osaisi kiittniä Taivaan
nLr

Isiiii, kun on kaikki niin hyvin jrr kur-r
meillZi on Jeesus, jor.rlun herra.
Kirioittts lö.yt.yi u. -96 S9-urc.ttiaaua
ktrolleen Eeua Pentin pö.1tälaatikosta. t

It

I hrnnen turp asto p (idKi, Kkpffiftrc
ei paikkal tullut.
Sensijaan Kangaslllc tLrli, kun vuki-

likkorrinen koryan takaa laajalla alLreella oli siil-ren aikaan aikamoinen h<iu.l.na. KilLrrgi, majuri Lehtinen
sen teki taltrlla ja vasalalla. P:iziluuhtrni
Priailr.rr.rn

tuinen kanttoli-urkuli kuoli.

hakattiin r.nyös rako, joka leikkaukse'n
yrilkeen tilkittiin jollain tamppoonilla.
Uskornatonta, ettri yllllkuvatnn klisittelyn jlilkeen tr,r<>sta kallosta kihtee ririni, joka vuosia n'ryöhemmin alkoi rruhkeasti soicla Tllnln tLlomiokirkon par'-

sa prilittyi avioliittrxrn.

Micli kLritcnkin p:tkli isorttl'xtrttt

sett-

rakllntaan valsinkin kun kohtelu Kangasalla oli toclelll eprileiluakir.r. Tnrun
Nlartin setu'akunta haki kanttolia jrr liki

vella. Vuonna 1903 syntynyt kaLkkLrlai-

r-reljristlikyulnenestli hakijastl tchtri-

nen Martti Kiviruusu teki n'ronivaiheisen ja eritt:iin alvostetun kirkkon'ruusikon ulan.
Koti, Ilorrrien torppa Kalkun Aluskyllin peltrkoilla. opetti kovaan työntekoon heti nllorene. Nlaltin kohclalla se

tulkoitti u rn. hevosuriehcn t<>inta Kosken kartanossu heti kun Kat'kun Ah,rskyl:in krrnslkoLrlLl tuli ktiyl):i.
Ptitistotoclistr.rksessa lanlr-rstu oli li. l<>
ka ei jr,rr,rri enteillyt tulevnl uraa. Ehkli-

T<tLrko-

ktrtrsslt l9Jh' Kir irrrtrstt srti sitten e nsirttruliisen vakituisen plikkunse ylr klrhcleksan vr,roclen kihlauskin Sagln kuns-

-t'yr)

[ihti
kriyntiin liyvin eikri siihcn vrihiten
osLtlttu ollut ser.rlakr.rnnan kirkkoher'-

vlirin valitsi Nlartti KiviluusLrn.

lalla, r<;r,usti E. Nenyel[i. '['urLtssu

tyi pelheen cnsimnliinen

svr.t-

lapsikin.

HlnnLr-poika.

Finlandian mukana
maarlrnalla

'\Iurlti Kirinttrstt.

pri sitli enteili liiclin ja is:inkir-r syvll nrusikaalisuus. Aiclin n'u-risteli M:utti aina

vurtosi. Elaimai naiytti synkziltri. velkaa
o1i nu.rtta teryeyttal ei. Kesti kr.ritenkin si-

Keslin 1939 moni vielli ntuistltlt llitttpim:inli viir.ueisenri lauhankcslinli. l)ltli

laulclevan.

tri toi ja mahclollisti pahrr"rn jatkamaan
opinloj:r. Mlrrtti pyrki 1lr plilisi su()rrlrn

Vuotte aikxisemurin oli PelLrstettu NIicskLroro Fir-rlanclia. johon oli I<utsr.rttLr ltr'-

"Tietysti olen pr.rohrecllinen sanoessuni, ettri :iiclillli oli kauneit.t kr.rr.rlcnristani [lonnon lar.rlLr:i:inistli. Hlin ei iriljitcllyt i'rran lar.rloi omir-rtu olnaltnsa".
rnrristt'li poiklt rn) illtcrrrrrrirr :iiti:i:in.
Mctsri- ja lakennr.rstöistai tic iohti sriricletyss:i ilissli Koriulle lLsevelvollisLrLrttl
suolittruraan. Sielli jo llpsur.rclen ltikltinen l<orvui'iku pLrltkcsi. Iiori iu slirki jl
mlitliri niistli juoksi llkl<uunltttu. Se joltti ll Lrssu nlrir.rittr.r ur.t " lcilil<lLrlisccn". Tulol<scnu nroncu opcr'oinnin jlill<ccu oli
llihcs tlivclcllinen kltut'ot ttr.unirtcrt. Sivii-

liin plilist' t'leensri oli tLtolloin

sLtLtt'tlt

jtrhllur. r\lultillc se sitri ci ollLrt. Oli unrqrikLrLrlo ja crrncn ulrucijurtn llilrti)li:in
liisiliviscn hrtnLu'in ostoolr licnilinirinsli
lltlilttlii n oI it ut Iiuclonrtcct. I I r.tor.toItrtt i llrr pcleil[i \lrtltti r cljinccn lir l[i jo oli

Haave alkaa toteutua

I

tr r.li

Seuraava kesli oli trtas mulhecn kcs:i.
Vclen tulo suuhur.r alkoi tl:ts. kun tLrli
Ilonlicssli r-li1'tettyri mLtillc, I<uinliu nts-

l<or.t-

Iclsirtl<iirt. r'ell'ltltntLtrtec-

vili laulaiia kur.rtt:r nrltltn jl tv-llrtti Kir intrsu siir.li joukossu. Kt-tot'txt ltltljoitcttiirr kaksi vuottlt. l)Lrolentoistu kLtul<uLtclen nrittaisclle k<lnselttintiltlillllc ELI-

rooppaan iu Anrclikkltltrr llihclcttiin
huhtikr-rr.rsslt -39. Nlatkl oli I'usklts. I'ort-

jl

sertteiu puljorr

nroncnlltisiu ellinrt lisiri

kivi noLlsec l<o'yesti vlös, OpiskelLr
1-xilisi jutkunlllrllr \'lsta kevlitpuolclllr.
I-lrtrltr oli cclcllccn vlthvin ainc. [.uLtlr.tnol)c'ttajlrt \rliin<) Lchtruen jlt Aino Aclitf

kotimlrlrssrr nruistcltuvul<si ltsti r ie lli
cr.rcnrnlin. Iiiljlrl<in nrlttlillstu uillttuuut
tchtiin. Atllntti vlitcttiin Qtrecn \lrtrt -

cirlit

(i:rrrrcgic llullisslr. jostlr jrrtlitri lii('rtLtt

I<rrs

nriehc'lle uruutu tictli tut'jorltect-

klurn I<uin konsclttilavullc ju oo1-r1tcnrlrn. Sururnllisilt tltljoLrl<sirt nruutelr
r ieli 1950-lLrr Lrlllkin.
hlurttori-Lrrliulin 1-litci 1'r's tLrli ll opinnot kor-tsctvlttoriosslt jltkirivltt. hrutslrslrltrr 101'tt'i lul<l'lrlin ltpLtluiscn sit'Lt-

tchtiin

luivllllt j:t cnsinrnliine n

liortse

rtti

rttulrilnrltr.tr.rlit ttclr r nliin
rulottucr.t, I lscitu l']Ltr'oo1turt rttltitltltirt li:i-

sittlinccn kicltLrccn loptrksi r iclli ltoi-

I<cttiin Ilcrliiniin tcl<crnlilin lcrttrlisiri.
.lo poltillu oclottltvlt nrrutilnrrrtsolrt rtlilivi liolio ujun. Slrlisltsslt littolo virtiin

joplt lltstcrr sotillslciriri liilts()lttilirt.
Ir.ovirrinrlrt tcrvcisct nrltlilurlille llilre't

ti

\cu \irl'in pornicstrtri. iollt lttrltt'r'snnr: 'lir.rr.t tc tailtli nrrttliltl-

sllllr.r slrr"roi

l'ittt'oo1-l1.xurrt.

rtiirt llttrllt

Töitä löyt'.Y

lilrlr l<lriliki clil<tlrrrttolit hcllcttiin.'

\,'ul<itLrincn plril<kl oli nrielcssri jlt sclllrinen oli uLrl<i Polisslt, Sinnc ilnrtisesti
IiLritcnliin hllLrttiin jol<rr rttLrLr lirrin [rir i-

Tie johti Turun

n

lusun Nllrrtti. l lrirrcstli l<rur

rttr

le

vitcltiin

rrtt'rtl:lisi:t jttr ,1 111 q. lclttiirt stttrli jtro1t-

l)o. tcrlttcrir)rics jl

1o1tlr ruotsltLlitte tt.
VrruIinlivttcr:ssli rrrlitLliIiin srlitti rtiirt koVtrll. cttai i\ltr|tti sui pirrnistlili PltrlLLtnsu
sulrclrtl<sccrr lilinensri l<LtttlLtviirt. l)oriitt

oli

)'Jcri' \'olliirr

tunnc pltlltltttc

trtclrtlrlr llc

nll ntuttll intolt tritnnri.
'liriscnlr vuonnll ltolrscrvltorioort oli
ttrIIut oopqrcluILrolil'lt. ionlilt o1'rcttuiunu
toinri r\iuo Aclitc. l\lultti ltllioi hlrrjoitcl
ll Ilrrlnrt vltrtltlu-t islinrtlirt rooIilt oo1-r1-lt'llrlrn l)ohjlrLrisil. licrlilillli Xllrrlti Ii)r'si
vsk0lisistlilin \ cltit. i()te lr suit'ultlltlttt 1.titi
nrennri. Sirltli johti rnlttlilt tltkrtisin hungltslrlle. jossl kihllrttLt tttolsiltrtliirt jtr

Ir

.

'lirclistrLliscssl oli pcll<liiri kvnrppciri.

jlr sicltli rnLrsiililiilt opisliclcnlutn
scrVlttOtioort

lai

lrorrnrlr jlr sc nrlhckrllisti jatlto-o1'linrrot.
jotlilr jolrtivlrt llrLrlLrnopcttltjltl<si lrLrskul
tointiin Flclsingin \orinuulrllscosslt,

slrcllrt tunssit I<clirrnt t soittclcruuun.

,\llrrtti 1-xilisi Ir,ungusu lltn

kilkkomr.rsiikkiopiston kcllmanncllc
hrokelle. LL'ut olir''lt viel:i vielas soitin.
nrr.rtta lar,rlutaiclossa luir-r oli muita eclel-

tuomiokirkon parvelle
l:rlr is,rllurlt t'i Nir ilttttstt i,,ttltrtLtt.
nrrrtttr jlrtkosotlurn ttrli lionrcnntts. l:t.rnrnl'in rlrivlrnnrrt krn'lil'Lrliiltrr ilr iilirri
httLtlte n liil.lct tvrttirte rt soclrttt oloisslt
plrlrcni johtrrcn krpultlr trir ck'llisccn ririnrttiinrvvtccrt jlt hotittttrtnrisct'tt. .lrt lltlts
\rtsltt t t trtltt t t

lr tt

rI t

r

t( )(

)]

por"ueth

I{yaöri,
sotni miw tyrvöri[tri,
polaoo

alkoi ankara lar-rlukyvyn palallttaminen.
Seuraavina vnosina Kivili.rusu olikin
täystyöllistetty. Pätevist2i laulunopettajista oli Tumssakin pula fa sitä työtä sivutoin-risestikin hoidettuna riitti. Opettajana Kivirursu oli Tr.rlussa useammassakin koulussa.
Päätyönszi hiin kuitenkin teki Turun
tuorniokirkkoseurakunnan, l.naalt.ule
pääkirkon, kanttodna, jiiliclen siitä

eläkkeelle vuonna 1970.
Dir.cant. Martti Kivilur"rsu oli aikar-raan r.nelkittävä kilkkolaulaja. Monipolvisen Llransa aikana h:in jotrtui rryös
niiken-riiän ja kokerraan sen valtavan
sriiityeron, loka tuolloin oli esir.n. seurakr.rnnan l'ovastin ja kanttori-urkurin vlilillzi. Tuohon aikarn palkkakin oli niin
vaatil.naton, ettri sivutoir.nia piti löytzili.
Konsertoineenakin lar-rla jana Kivit'uusu on eitt,iln2ittZi pisirur-riille pii:issyt

kalkkLrlaisLihtöinen kirkkomuusikko.
Karkun kirkon urkuparvcltakin menestyviä niehiii liihti maailntalle. Karkun
entisist;i "lukkareista" mn. Mikko Innilä siiltyi hänkin Turkur,rn ja Tauno Kaivola, etevzinai laulajan ja lar"rlajain kouluttajana tllnnettLl, Lal-rteer-r.
Var.nrralalaisittain voisi r.r.ryös r.nainita,
ettii kokonaista 13 vuotta r.nusisoi Tr,r-

run tuor.niokilkon parvella kaksi ttiältzi
lähtenynä niestii, kanttorina Kivilr,rr,rsr,r
ja urkurina Tyrvään entinen kanttoli-

urkuli

clir'.lnr-rs. Pauli Riihivaara. Tuolloin ja jiilkeenpriinkin kumpikin on kiitellyt toisirurn. ylrteistyö siis toinri.

Riihivaaran piizislyn eur. virkaan
muuten vaikutti Kivirntrsukin. Hzin oli
soittanut Riil-rivaalallc, ettzi avoinna olevaa virkaa on haettava, trliill:i on mahtavia voirnia liikkeellzi Sinun puolestasi.
Et'iis vaikuttaya Riihivaalan valintaan oli
varuraan myös Turun NMKY:n kuolon
lohtaja ja solisti pxstori Viljo Lehtinen,

joka oli ollut kuoroineen Tyrv:iän kirkossa esiintymässä. Riil-rivaara oli heitä
sZiestänyt

niin hyvin, ettii Lehtinen l-ra-

lLrsi sriestiijiinsli Turkuun. Vanher.npaa

suomalaista tanssir-nusiikkia tuntevalle

pastori Vilyo Lelrtisen äLni

on

tLlttu.

Opiskelurahojaan h:ln tienasi laulau-ralla joukon ler,yjä Dallape-olkesterin solistina nimellä Veli Lehto.
Tänä juttr.r lienee sopiva lopettaa KivilLrusnn pitkäaikaisen virkaveljen Pauli Riihivaaran alioon työtoverinsa eizi-

nestä: "Kivirr,rusulla oli mnhkeinpia
bassonääniä, mitii olen koskaan kuullut. Hiin pystyi laulamaan nyös poikker,rksellisen matalia iiziniri.
Sastamalart.fot

rh

r 2OO2

r

Ihminen on ryhmäeläin, jonka sul-

louturlinen kasvaviin suurkaupunkeihin on kansainvzilinen ilmiö. Sen

väiiltä, että i2in n-ryötzi ihmisestri tulee
tolaisa. Mikälin ei käy ja vastaan pannee. 'fulevaisLlLls on kr.ritenkin nr,ror-

sai tuta pari vllotta sitten trryös r.nies
Tyrväältä Kiinassa kiiyclessään. Tosin

ten. On tuo kaupungin johto rrelkoisessa listiveclossa. Kehittlili pittiisi

siellii suurkaupungeiksi

Tylzirltii Tarnpeleen in'mssa, r.r.rutta
meille vanl'roille ei mikrlin kelpaa.

kutsr.rtaan

taajamia, joissa asuu väliinteiiln 10

rriljoonaa asukasta. Tokkopa siis
tuota kansainvälistri kehitystä pystyt:i:in ehkiiiselnzilin tliällä Hämrässä
ecles kotitekoisella politiikalla tai
purkanalla EU, kuten lotkut Kiikoisissa n;ikyvät uskovan. Sulloutuminen kaiketi on geeneissii jonkinlaisen tLrrvaverkon nimikkeellli. Tä:illä
Tyrviiiillri tuo perirrä rrelkitsee kiiyt;innössli Tampcleen ylivoiulristl vetovoir.naa. Talousalueemr.ne keskus

inee kuin imupaped hilyalleen ympnilistönsä kr"rivaksi. Prosessi on alkanut korkealle kouh.rtetLlsta nLlolisosta, josta se on siiltynyt lattiatason rnllnatilliseen osrrarrriseen, ostovoilnaan ja palveluihin.
Mies Tyrväältä istui toistakyllmentai vlrotta sitten Vamrralan kaupr,rngin kehitysser.ninaarissa, jossa oli r.rlkopuolinen asiantuntija kertornassa

Kun nuoret lzihtevult, vanhat 1älivrit ja
mziuirziävät tahclin. Miten licnee n.urksuniehen laita. Ellikkcet ovat toki

verotettlviut tulolt. llluttll rltirt ptrrllikkaita aktiiviuran ar-rsicitasosta. Siinli voi halmaantr.ra velottajakin.
"Ei totta vie", parkaisi niies Tyrvzlältä. "Tritrihlin ure enimc hyvliksy".

Vaan keinoja ci hrin keksi. I(Lrlui priivizi, kLrlLri viikkoja miettiesszi kunnes

nies Tyrvii:iltri aatoksissaln

kulki
naapuria teryehtinririn. Mutta mitli
hrin siell:i huornasikaan. Nlapr.u'ir-r
pikku-Jaakko istr-ru jakoavain kricles-

sri ja koljaa polkLrpyör'iirir-rszi, Maijl
on Pekan kanssa rakentanut kotipc,tällilin llrtrcloistrr sonrirn rnlrjrrn jtr vlrn-

hin

sisanrssarjasta, .Jr-rssi korjaa islin-

szl kanssa tlaktoria. "Helluleekka".

kiljlisec

rrrics Tyrvririltri jrr ptrinLru trr-

jota

van pr,rolelle, jossa erriintli istnn tictokoneen riiilessei ja tckce maatilan

skenaarioksi kr.rtsui. Ajan henki kun
on kaikki enghnniksi värintäri. eiv:it
tyhrrät mLlllten luota. Ei silloin snostLlnut nies Tyrväiiltä uskomaan esitetty,i ennLlstetta, ett2i r.nuutar.na kasvnkeskus Slromessa imee pienet

TyrvJ:i pelflstur-r". helrkutti nyl cnlistzi innostuneen.rpi uries Tyrvlililtli.
En-räntzi on puclota tucllilta: "Mikli nyt
on h,itänai". "Kuule Maija, pehstr.rs
on kziclen taiclot ja tnct tictokone.

tulevaisr.ruden näkyrrristli.

kiljanpitoa. "Olen keksinyt,

miter.r

kaupungit l-renkitoreisiin. Valitetta-

Pienessii kaupungissa leivzin har-rkin-

vasti nuo ennllstaiat olivat oikeassa.
Ken ei usko, hzin tehköön kiertornatkan länsirannikolta alkaen.
Mikiiiin ei ole ikuista, hr,rokaa r.nies
Tyrväiiltä. ReilLrt perisataa vuottil silten Tyrvilä oli Tamperetta suurenpi.
Joku meni pieleen kun läätiin hopealle. Tuskin selitys on pelkkä

taan kasvetaan pikkuhiljar.

Kriclcn

taiclot opitaan lapsesta alkaer.r. Tuota
nahclollisr"rr"rtta suurkaupunki ei pys-

ty tarioamaan kuin

haryoille. Kun

käclentaitoon lisiit:ilin mr.roclikas

tic-ja

tokone, siinri nuorilla leipäpuu

voivat elellä n2iillii tuttrilla tunrilla aiki.risena ja eliittrili rrcicllit vanhatkin.

Tarnnerkosken vesivoima. Yurmär'rys, osaanrinen ja yrittänrinen ostrivat Tampeleeseen, kr"rn Tyrväällä

Ammatillinen kouh.rtus on kuitenkin

sänistettiin 1a

oltiin varovaisia. Vanha
sananparsikin sanoi, ett2i Tyrviiiiltii
saa eukon kun vaan lähett,izi sille

le piiiissyt Maija. "Mutta uriten saant-

housut.

vät ymmiiluimii;in, ettli lliziviti kannrttlltisi tlilillli koulLrttlrlr plrlcnrrrrin

Mistä johtunee, pohtii mies Tyr-

hoiclettava tririll:i, nuuten karkaavat.
Niinhzin se taitaa olla, trxeau ly'rr:ilrrre krLtrpungin koLrlutLrkscstt l)tilittli-

kuin leihteviri?"'

r
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Kto fon Ktstfio tfin fruuro t @ t u
Kokem:ienjoen pohjoispuolella, entisen Tyrviiiin ja Kiikan pitrijien rajalh
aukeavat laajat Ritalan vainiot Kiikan
puolella. Entisen ratsLltilan tilukset halklrisi vtronntr lfi!5 r'lrkt'rrnt'ttu rrrutlrtic
nraantien rinnalla. Vriki kLrlki aikaisenmin vapaasti pelloille. Nyt yhclistrizi

Miirrct Rifctlcr
1844 -1897

OskcLri
(

t

Riurla
t.tt K t t t r t t t il I u )

Iti52 -1911.
Ritultttt islitttii

ffu*

rtltreitlt ylikriytrivli. I)eltoinecn. utctsincen jrr jorrtorttrrinet'n kiisilli tiilnri nrstholli runsaat kaksi rranttaalia maata.

s.j' trt.t'

rttrxleslct 187.1

Sen neliöön rakennettu piha-alue sijait-

si korkealla mliellti, uristri isot

vrlki-

jor,rkot aikoinaan liensivtit työnailleen
al-rteita alas pelkrille, Liihelle, karjanhoitoon, pair.neneen. Tytrt tehtiin klisivoi-

min ja l'revosilla. Koneet eivrit kuuh,rneet kuvaan. Or.na työvliki sekri tolppien taksvlirkkiLiisct kasvattivat pririltrvnn esimelkiksi lLrkiinleikon aikana 70
henkeen.

Rusthollin valtiatar Miina avioitui r'.
1U73. NLroLi isrintrl

saapui Kokerruienjo-

en etel:ipuolelta. Miina oli menettzinyt
isrinsri vuonna 186l nzilkrivuosina. Samoin oli kriynyt uuclelle isrinnrille, Oskarille Nrintöliin Knuutilla. N:ilklivuoclet koskivat raskaasti r.noleurpia sr,rkr.ria.

Nnoripari, Miina 1a Oskari, alkoi kasvattaa LlLltta sukupolvea rr.rsthollin työtli
jatkamaan. Vr.ronna 1f375 syntyi esikois-

poika Kaallo (Kalle), joka osoittautui
kuuroksi. Viiclcn vuoclen aikana lapsijoukko kasvoi neljri:in ja kaikki kuuroja. Saanune ihmetclLi, r'nitli mahtoivat
alatella lasten vanhenr.r.urt. Ei ollut kielti, minkli avulla lasten kanssa jutella,
miten heitli kasvattaa. Miten he tr.rler,'at
selvizimli;in elimzinsri aikana, entri pys,'{*"d#-.,!

tyvritkö he jatkanaan tilan hoitoa.
Ritalan kuulot lapset saivat lisliii sisaruksia. MLltta tuonen tr.rville jotrtui
Antti 5-vuotiaana, Maija 1/2-vuotiaana
ja trinlin kaksoisveli Fhluko 1B-vuotiaana Polin lyseon abitLrrienttina. Vain
kuurot lapset: Kalle, Vilho, Akseli ja Eeva jliivrit varttuma:rn.

tyisen kor.rlun, jonne Oskali llitala sarrttoi vanhirnmat lapsensa opetusta seamaan.

Helena opettaia r.neni nairrisiin klppalaisen kanssa 1890. O.l.K. Lr.roniu siirtyi Hauholle pian avioitr,rmisen jlilkeen

ja kouhr loppui. Oppilaat

joucluttiin
kyytimrilin Turkr-trn. Kaikki Ritalan ncl-

jti

Turun

kr,rr.rroa lasta kaivi\'ait

kr.rLrr<>

1800-luvr"rn kouluopetr,rs

mykkien koulun, jossl opetus oli viittoniakielinen. Heille jrirjestyi koulukrxi.
missrl triti. islin siskcl piti huolta joukos-

kin

ta.

Mistä koulu, mistä opetus?
oli kuulevillelastenkengissri. Knnroille lapsille
tuli apu Huittisissa. Siell:i oli kilkkoher'lana O.F. Ingelir.rs, jonka tytziL Helena
opiskeli knnronykkziin opetlrste. Hain
penrsti Hr,rittisten pappilaan 1883 yksi-

Nlyöhemmin kiikkaluisille tuttu pitokokki Sofla Suomi oli heilLi koLrlLrkoclin
hyvlinli emlintrinrl. Ei ollLrt vielli lrtutrttrctli. Lapset kyyclittiin hel'osella Loiruraalle, mistri jr-rna vei heicllit TulkLtrrr.
Korrltrssrt opittiin ktrrrlojcn orttu r iittomakieli hyi,ir-r. Scn avulle tr.rtkittiin sitten tierlon sllojrt. -lr,rrkko slri ctiltorttlti-

Miinct.ia Oskari
Ritalan lapset

sen tehokkaun opetuksen. Kansekouh,rn oppirrlilini llipikriytiin, uskonto o1'rpiaineena kunniapaikllla. lLrku-, kirjoitLrs- ja laskutaito opittiin. Sosirrrrlinen
klrnssakliynrinen oli itsestrilinselr'y'\'s.

Kcturlo
1875 192,9

-

Kohtelias, toisia kr.rnnroittal

Vilho

Akseli

1U76- 1945

1879- 1940

l

kril'ti)s

n:ikyi jokaisen toiminnrsslr.
Kalle kirjoitti hienoa krisiuLur 1l oli
taitava piiltlijri. Kotona hlin hoiti nrr,i)henlrin urm. tilitykset. Vilho kehittvi
pLurscpriksi

jl

tcki ntesturillisia huonc-

kalr.rja ollen klikessa harkitser,'u.
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Porin kotitaloLrskoulu. Akseli ;luolcsteen nalltti pajahommistl. Hlinest:i kehittyi taitlvl takole ja nralnviljclilri.
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Heffata
'l'til on trrrpce I
listu, nrLrttu hcngcn luvirrto trrottlrlr ilrxr
Iiolio clrinlilin, IiLrLrlo on lriljliscssrr
Ihnrincr.r klripuu sctrluu.

r.ttltuiln.urssu

cristctty riiincliklilistli vnr-

plirist0stlilin.
He-fllrtu. 12 pitrillin ulLrcclll toinrirlrt
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sct oliVllt \'r.r()nnit 1907 pcr.trstunrlrssu.
toi toinrintaa. ilolt ju ckxr. Scn prrittcis
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sa Iiur.rr'ot jlir;cstir lit liolioLrlisiu. jrrhlilr.
rctliiai. csitehnliptiiviti jl opisl<cltur. Nkrluct juhllrt piclcttiin Ilitllussu cnnen Vil
hon liotiinpu[trtil. I Iailrcli tlrkrnslr VinliIiiLin liyllissli ostcttiin t'hclistr ksr:n toirrtitilrrlisi. :it'll:i sittt'rr ktntlol :rrttrttt'rtsr-

vlt

tietoju. hcnscllistti ylr

nrlrlrllisttr.

onrtllu liiclclllilin. .lliscnili oli n. (r0. I.,olioorrnLrttiin tLrlcnrrtllrr Ircr'oscllu. jllkrr
1-lttil<ulll, polliLrpvi)r'tillli scliri jrrnrrlirr.

ALrtojl ci hcillli olltrt.

Aika loppuu itse kullakin
llitllun llLrstlrollin liutrrol llrpscl olisivut. jos clliisivlit viclli. hlrllc I2- r'trottlr.

\iilho l-26. Ileru l2r jl Aliscli l2J rtrottu. flinlilin littttrojcn r)rlrlrilnru on trrllrrt
vltloisltrlrnltksi. \'litcisliLrunun tuellrl
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IioLrlutoverit. joittcn I<unssu ci ollLrt
liiclirrtilicLrlisix, tulivat clinilitiisilisi 1'stliviksi. Iluulcvien kur.rsslr licsl<trstclLr oli
hicllsta. Iiiljoittlrnrincn vei uil'uu. Sunuvarasto oli suppce. 1)Lrhcttlr ci r iclli kLrrrr'oillc <pctcttr.r lior.rlrrsstr, I{trlilrlrn llitelun lu1'rsistl ci olltrt rnilkrinlilln liLrLrllLrt
sunoju. Viittonrltl<ielclLi luskctuun lcililiili, pLrltutltltn klisin 1u ilnrcin lrsilrt ltlrlI<i. oslllistLrtaun ikrihin ja sLrluihit.r.

Aikuisikä ia avioliitot
Nliirra-riiti kLroli lfl97. Isli toi
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Lrrrclcn

cnrlinnlin. nuorclr Alli Sotliun. Äitiltttoll'11 il'liisr't ll,rjltt lirttsrtslitltl tit'tcttliirr Lruttrr tiluunctta. Äicliltli pclitty rLrsth<llli pl,svi isrirr konrcnnossa. Llrltsc-t
t hol hotr lisessa l< tr r.r r'or.rtr-r.rsu vu oksr lrinlr islin lirrt,lerttlrrrrt lrsti.
Vilho ltvioitui r. 1903, sun'roin l'.cvu jlr

suucluun lioLrlLrtrrstu. ticrlotrrlisilr. trrlliIilustu, lrililirrnrincn olr Itclponrllurr.
Yhtcl'clcn1-lilo l<rirrnvl<rilLi jrr tekstiprrhc-lirisin
lirnc-lllt uvlrtuu.
oli cnncn. ntltt-

klt pitklit jl

pulvclrrt ttrsl'icn tlrlitrr.lr.

Vlihl'u rLrsthollin lupsilll ci ollLrt nr'liy'u jun nrlhtlollisLrrrksilr. hc 1-rr str ir lit

ol ivu

Ioirttirttltltrt pojlrt lirrrtrtioilt'tlrrirr:r

nruutti\'1rt pois kot<xr. Iiullc oclotteli
ncljri vuottu isrin Iitrolcmlrn jlilke'cn jl

vilieliiöinri jrr t1'trir tuituvunu pcrhce n riitinli siinli kLrrn kLrLrlclutliirr vlrstltlrvissu.
A]rl<cluus. rchcllistt's sel'li trrlvrurutincn liitinsri ol)ettlunlurll Iiollicinrlluun
olir rtt Itciclin cLinlinsri ohlcct lrilliil<rrsvullckin, ioitu Iicfi\'i hrrllcllc +. \'illrollc

luvioitui jrr par-i vLrottl rny0henrnrin l<)1,si AIist'li ilst'llt't'rt pttolis,rrt srlntlrslrr sisurLrssarjlrsta liLrin Iilrllc.
llLrstlrolli jrrcttiiu 1'roikicn Iicslicn jrr
Ilcvrrllc lukerrncttiin tukr liotintlriscrniin.
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l'lollle 21rr Al<sclillc + lustu. hllle oli
l<Ltollcssuun 5J, \tilho (19. l:cr lt -5 jlr
Akseli (rl vuotirrs. r
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'l/smnwfon Koupp ofnn a wi o frfort
ULltta pehnleiili lunta oli keltynyt
vuoclen 1950 jouluun mennessii jo aika
tavalla. Lisiiri sateli u-relkein joka ainoa
p:iivri. Aikomrlkserrme oli mennri Paa-

von kanssa tukinkaatoon, kohta

r-ru-

clenvuoclen jzilkeen, l:iliistöllzi olevaan
netsziiin. Lurren paljouclesta johtr-ren
siinli kLivi kuitenkin niin, ettli halah-

kossa mrinnikössri lrLtltarran
kaaclettr.ramme, totesir.r.u.ne

pLlLln

työn nah-

clottorrulrclen. Lllnta olisi tarvinnLrt lapioicla joka puLrn tyvelli ja kaaclettavia
prrit:r i-rli lrlrlvrrsslr. Lrrskininrc rrnsicrrn-

me jlirivlin siellli rivar-r rritlittöuliksi ja
kil'rclimme lumipyryssri kahville Lihistöllzi olevaen latoon. SielLi tLrli ptrheek-

si

Tapaninpriiviinri kuuler.nani

asia,

Vamr.nalan kauppalassa kliynnissti oleva vesijohtotyö.
Prilitimne r.nennzi sinne kohta senraavzlna aamllna kelkr seitserrliksi kats()llrrtun. y<>s vlrikklL onnistrrisinuue ptilisen.uirin sinne töihin! Me prizisinl-rekin

jlt sltntrtlllt erlis rtteille ennestlirin ttrtlrr
mies. Ensityöksemr"ne aloirnme lyystziri
Rrrjukrrclullrr keskenjririnyttri jriistri oyenpohjaa syvemrriiksi. Olimme siellii "re-

Vesiiohto- lcr uienuiritöitii Mafitilcutkcrcltr llcr keucittcrluella 1 952.

hroto, jcxka pitiv:it kumpikin omista

kijat ja polkupyöLriilipit pujottelivat mis-

miehistliiin kiljaa, valvoen sarralla
ojien laatua ja splyttii. Melihroto oli
muistaakseni iso oikein komea rriesl
Firrnan mukana oli tullut Joensur-rsta
myöskin pr.rtkir.nies, Pr,rhakan Kar,rko.
Hiin asensi ojien valmisturrisen tahtiin
ne pitkät valurautaiset nustat putket,

tii sattuivat

konetta! Kaiken kaivaurisen tekiveit
niehet lapiolla (kihvelillii)! Ainoastaan

kivien polar"rkseen ja rout:lv:lsaran
kriyttoön oli Atlas-merkkinen paineil-

jLlottaen rruhveistzran karvit lyijyjuotoksella. Pellavatiivisteen ja rekkinan rn
avulla, niinkr,rin siihen aikaan oli tapana. Niitzi koeponnistuksia vesijohtopur

rnakornpressoli, joka oli kuljetLrspyör'il-

kiin kzisipumpulla tein v:ilitöinZini, ol-

Se sijaitsi Janin puiston kulmauksessa
ya siellli Rautavan Mikko telrisi valkohehkuisiksi
kL[lmentalllanslr
kruunupolanter2it, lnuotti:r'n,astcn lyÖmällli! Ei siil-ren aikaan mistlilin kovapl-

lä

lessani Puhakan kaverina. Toisinaan ei
kaikkia ehcliny kokeilla, kun meni putkia paljon, vaan kirkkaasta soimisesta
pziziteltiin putken olevan el-rjzin!
Rr"rokailutilat olivat alknnn, vanhan

seryisszi" josta siirretriiin tarpeen rnukaan.

Vesijohtotyön urakoineella O.Y. Ylei-

nen Insinöör-itoilristolla ei ollr.rt Vaninrrrlrrsslr yhtLtn ojien krrivrrnriseen soveltuvaa, eikii muunkaanlaista kaivin-

valr-rstetti.r. Se kliynnistettiin on-rilla

riipihclysnalleillaan. Kziyttzij:in:i oli liLr.nzrn r.r.rrkana tullut Karhu-niurinen tukeva rries. letkuja oli niin palyon, että

ei konetta usein siinelty. Torin yliilaiclasszr,

vanhan kaupungintalon tontilla-

kin se kzivi monta viikkoa. Kivien

p<>

raus oli etusijalla, rrlutta koska oli talviaika, niin routavasarallerkin oli ainainen tirrve. Sillä lv;rttiin lliritynyt pintam;ra 12 metriä pitkissri urakkaloteissa.
Syvernnrriltlikin pelruitettiin. jos vlrlrn
kone kerkisi. Kaksi miestli yleensri sellaisen lotin kaivoi r.rrakallzr. Toinen ir'lotti kangella ja toinen heitteli penkalle. Siell2i töisszi olevat niehet olivat soclassakin monet tottllneet lapiotöillin.
Heiltä kZivi mzrankaivur,rtyö hyvin. Tosi
rantaisia miel-riä. Olihan se hengissripysyminen tziss:ikin kysymyksessri!
Mestareita oli kaksi, Peltola ja Meri3u

puretun paloaseman kellarissa,

kun miehizi tuli enemrnän, niin

mr,rtta
sieltei

tLrli liihtö. Tel-rtiin laakalauclasta palak-

ki

nykyisen linia-alrtoaseman parkki-

alneen kohclalle. Siellä alassuin kzirlnnetty tynnyrin puolikas toin-ri kamiinana ja aamuisin oli yhtri kyhrä kuin r,rlkonakin. Joku erehtyi sanouraan siit2i

lzimrrityksestii huolehtivalle pojalle.
Seuraavalla luokatnnnilla siellä olikin

peirisemiirin. Olie jrii puljon

avonaisiksi penkk<>jen iaiaiclyttyai la niin
olivat autoilijoiclen santakuopatkin
yleens?i talvet ltllissli. Puistokatukin oli
silloin vieLi harvojen käyttzirrzi mutkainen polku.

Oli rreilLi pajakin työmaakriyti)ssri.

lateristri lritaiain tiecletty

Vrr.nr.nalassal

Ralrtakanget teliittiin siellli my0skin ja
n:iin tutr,rn miehen Mikkolan Heikin
työss:i pririllelyöjiinri

!

Olin

rniesponrkan nlroremnrasta
päzistzi ja ehkr,i siksi onkin jririnyt mieleeni uruutamia persoonallisia miehili.
Mnistan sieltri sellaisenkin Krirkkliisen,
pienikokoisen erittriin liukasliikkeisen
r.niehen. Lr,rullakseni fimran mukanlr
tulh.rt ja h;in urielr.rr.u'nniin kaivoi yksin.

Hän sai nykyisen Kalliokosken liikkeen
eclestri lotin, jonka moleml.uat pailit oli
jo kaivettu. Siihen tlini:i Klirkktiinen te-

ki

reinin keskcllc

jr

siitli, sekli molem-

niin kuuma, ettzi jokaisen eviisleipien
vzilistni voit oli lir-renneet pois! Niin oli

r.netlin p:itkiin valmiiksi! Se

l:imnityspoikakin kaclonnutl

tyiiniohclolle ja kylki rrie Puhakan kans-

Olatyöt saarsivat la sekoittivat toliaLl-

kion tiiysin, mutta eipii ollut

mista priistrl, kaivoi tr.rnnelina koko

12

ke l;xrsi

sa sinnekin putki pujotettiin.

Sitten

r.nontaa

rtttrislrrn sclllriscnkin suur'('n nriileri-liri-

autoakaan liikenteessli sillclin. -falankul-

niscn rniehcn, loka tlisi olh KrrLrkohn
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puolesta. Eliilinzi lanantaina syöntiilin
nlvetessa htir.r huor.nasi, ettii utaitopullo
olikin jririnyt kotiinl.lokrr siinri srrnoi et-

tri: Onhan snlla sc pLrllo. jonka zisken
Alkosta l-rait! No niinpti onkin, tuunti
mies ja ryypprisi siitri aina leipripalansa
1-xiiille. Eikzi sinne pulkron paljon jririnytk:izin, kun kaikki Lihtirrrit taas töihin.
Siil-ren a ikaan olti in lar.rantaisin l<ahtc'en
asti töissai 1a Alko urcni kahclelta kiinni.
Mnistan sieltai sc'llaisenkin pitklin
hontekrn etukr.rmalan r.niehen, joka teki klapeja karvilyijyn sulattantista var'ten ja r.nur-rhLrnkin kliyttöön. H:in taisi
olllr yli seitserrrlinkyurppinen. ntuttll
el:ike h,mltavasti pieni ja hlin k:ivi töissil. Hän

jtin

ketoi olleensa aikoinaan Venlivallitöissri ja kaupitteli työ-

ra4a.n

maalla sieltzi tuouransa erikoisen urallisen kileen. Tiliptrssissa oli siil-ren aikaan lahat ja kuoren prizille kirjoitettLr
lyijykynrillzl saajan ninri ja palkkasumn-ra. Tämzi Vinkkiliin pappa avasi kr.ro[en vafovasti 1a oni sisziltzi sopivan sete-

lin ja liiniasi kr-rolen takaisin kiinni!
Kuolen piiiille hlin urur-rtti kynzill:l palk-

kasuluuran pienenniiksi. Lopr,rksi nauloi aivan har.npaattor.nalla suullaan, ettli
ei muija sit:i huomaa ja hlin saa joskus
pullon.
Sylvä2in rant:lan alettiin tehclti sartt:rnltiklrisesti punlppulrscnrtrtr jtr lin;rkin sen pelr.rstr.rksien teko kuuh.ri Insinööritoimistolle. Siinzi olikin paha liejupohja, mutta urakoilla fa hyvillii miehil-

lä sekin selvitettiin. Santoinkuin

sen

puisen imuputken teko pumppuasemalta j;irvenlahclelle. Ei scn pr-rtkiojankaan kaivamiseen olh,rt kLrin jzirinpiililli
oleva k2isinveivattava binssi, jolla ve-

clettiin pohjassa kulkevzra l'uoppaLlskauhaa. Puupntki koottiin samanaikaisesti avannon ler,rnalle.
Joncluimme Paavon kanssa tekerriilin

isorrpaa puuputkea

Fennia-Vanelin

l:irrpökeskLrkselta jZilvelle veclen saamiseksi. Insinööritoirristo oli sen Llrakoinut. Siellzi olikin hät2i kzldesszi, kun
putkioja oli alkanut painua tukkoon,
kesken kaiken, kevliein sulattaessa rraita.

Jotrclrrin 1:itttinrään työlruuLn. arureijaanlzihclön tmkia, sarralla kun tiesin
senkin, että rahallisesti siellai paras kansi on kesiill;i!
Nziistä mieleeni jiitineist:i tapahtur.r.rista on aikaa kr.rlunnt yli 50 vLrotta, cik:i
usein tule vastatut rriehili, lcltka olivat
siellii töisszi. r
Serctantalan ./ot

r

It

r 2OO2

Kun seuraa näinä aikoina päivälehtiä, ei voi olla huomaamatta, kr-rinka
ratsastusinnostus on kasvanut tämän päivän nuorison ja etenkin tyttöjen
keskuudessa.
Ratsastustalleja ja -kouluja on putkal'rdellLrt näkyviin vähän siellzi 1a
tääll2i kuin sieniä sadesyksynä. Asiahan on ihan hyv2i ja halrastus n.ritä
suositelta'n'in; pitäiihän se varmasti tnonta nuorta pois "raiteilta ja pahanteosta".
Ajanelin tässä sepustuksessani keftoa hieman lapsturteni "ratsastusharrastuksista". Edellinen ilmaisu on sitaateissa sitä val'ten, että l.uinlln
hevosenselässä istuniseni oli tavallaan aina työt2il
Is2ini oli asevelvollisena n. 1920-luvun vaiheilla palvellut Lappeenrannan rakuunarykrnentissä, missä nm. kur-rh,risaksi tulLrt ratsr-rmestali vai
olisiko ollut majuri Malinowski oli päzillikkönä ja koulr,rtus, iszini kertonran mukaan, ankaraa.
Tämän "vakinaisen väen" palveh.rksen seurauksena oli isälleni tullut
ratsastuksesta jonkinlainen mieleinen piintymä, jota hän sovelsi lokapäiväisissä maatilan töissä. Minä joka olin nuorin poikalapsi perheessäntme sain istr.ra hevosen selässä monta päivää joka kesii, tuollaisesta
alle korrluikäisestä aina 12-vuotiaaksi , ja vahän sen yälkeenkin.
Kun ajettiin perunamaan vakoja istuin urinä hevosen seläss2i ohjaamassa kun isäni tai joku muu mies piti atran kahvoista; ja suoria rivej:i
syntyi perunoiden kasvualustaksi. Pari, kolme kertaa kesässzi sitten ohjasin hevosta sen selässä istuen pitkin noita samoja vakoja, kun perunaa
mullattiin, eikä polle tallannut perunan varsille, siitä rnin2i pidin huolen.
Erityisen mieluinen ratsastusmatka oli mielestäni, kun vein "selkäl-revosena" juhtiamme kengityssepälle Karkkuun Vestergrenin pajalle. Tämän matkan tein oikopolkua pitkin seuraten entistä talvitietä Soukosta
Sievarin ja Suikin talojen ohi läpi metsän ja Hollon talon Lielahteen, joka oli jo Karkkua. Siitä ratsastin Karkunkylään jaKärppälian sepän pajalle. Tämä oikotie oli vain n. kolmanneksen siitä lnatkasta, nikä olisi
kengityssepälle ti"r llut Storminkylä n ja Y ataian kauua.
Seppä Vestergren oli ystävällinen ja pidetty antmattinies, yolla oli,
muistamani rrukaan, Rar.rtakallion Mikkokin "sällinä" jonakin kesänä.
Silloin 1940- ia 195OJLrkujen vaihteessa oli vielä pulaa vähzin kaikesta
"materiaalista", niinpä vaimiita hevosenkenkiäkään ei tahtonLrt tehtaista
saada, ja jos saikin olivat ne suhteellisen kalliita.
Niinpä seppä Vestergrenin pajassa tehtiin hevosille kavionval-rvistajat
paikan päåIlä. Sepän sälli Mikko katkaisi pikkulekalla ja n-reisselillai nelikulmaisesta "köppilaudasta" sopivankokoisia pätkiä, joista sitten lämmityksen fälkeen kengät taottiin. Seppä itse oli mestarina kun taokset
saivat lopullisen muodon hokkeineen ja naulausreikineen. Mr.ristan, ettd pajalla vuoroaan odotelleet kylänmiehet joskus katsoivat kellosta
ajan, ja veftasivat tulosta jonkun muun pajan ja seppien saavutukseen,

kun hepo kengiteniin pajassa "raa'asta aineesta" valmiiksi ja ulos talLrtettavaksi.
Jotkut isännät vitsailivat rninun tavalleni tuoda hevosemme payalle, ja
jokr-r saattoikin naurahtaen kysyä, että "jäikö poifyaalta ranaat korio!"

Mutta kun kerroin mistä olin tullut fa kuinka paljon kavioura lyhensi
matkaani, totesivat että "kyilm maar se on luannikasta sillaikin sepällctulla".
Ratsastaen hain aina hevosemme laitumelta ja samoin vein sen sinne
ryöpäivän pådt\fityd, toki ensin sen nitettuani järvessä, niinikziän selässZi

istuen.

Nykyisin kiljoitellaan paljon lehdissä lapsityövoinan käyröstä ja sen
sopimattomuudesta. Tällaisia ongelmia ei tunnettll ainakaan ulaaseudulla tuolloin yli 50 vuotta sitten. Minä ainakin tunsin kesäiset tehtävzit
ihan rnukaviksi, kun sain tehdä ne usein Pollen seliissä istuen! I

it{!n YNin*n

?yfiofoufumuistojo
"Oi niitä aikoial" Yääiädmånä tr.rli mieleeni nämä laulun sanat, kun kelasin
pitkää elämääni vr"rosikymrneniä taaksepäin aina lapsuuteeni asti, myös aikaan jolloin kävin pyhäkoulr.ra.

Kotikylässäni, Karkun Salokunnan

Piimäsjärvellä, astti sttttria perheitä.
Melkein joka talossa oli lapsia yhdestä
kymmeneen. Kaikki eivät tietenkään
enää olleet pyhäkouluiässä ja vanhimmat jo "lentäneet pesästä", mlrtta palion

oli vielä omaakin ikäluokkaani.

Isäni toimi pyhäkoulunopettaiana,
vakituisena " aisaparinaan" mm. Karkun
mr,rrrekirjasta tuttu, ilmiömäinen muistaia ia tarinankertoya Vihtori Mariamäki,

molemnrat hyviä laulamaan. Mariamaessä enimmäkseen pyhäkoulua pidet-

tiinkin, mlrtta myös muissa kodeissa,
omassanikin. Päättäjäiset syksyllä pidettiin missä sattLri ia sopi. Päättäjäisissä yleensä vieraili pappi tai ioku mur.t
pyhäkoul"rssa harvemmin nähty. Usein
kuitenkin pastori Kauno Salo, joka oli
saanut lempinimen pikku pappi, koska

oli "varrelta vähäinen".
Minun kotonani oli itsestään selvää,
että kaikki kynnelle kykenevät menivät
pyhäkoulr-u.rn, lienee siihen isälläkin
osuutensa, mutta se oli jopa mielllista.

Kauniilla ilmoilla oltiin ulkona. Etttm-

maisina istuimina oli Marjamäen pitinpenkit ja niiden takana tärkeänä lisänä

"pukkien" päälle asetetr.rt lankut. Ensin
veisattiin virsi, sitten luettiin raamattlsta
ns. päivän sana, jonka opettaiat sitten
selittivät mahdollisimman helposti lapsenjärjellä ymmärrettäväksi. Ahkerassa
käytössä oli myös hengellinen laulukirja Nuori Siion. Sen laulut tulivat nopeasti tutuiksi. Oma lapsenmieleni
vaan otti vertaukselliset "kärsimyslaulut" niin totena ia vakavasti (kuten kuu-

luukin), että karvas pala nor,rsi kurkkuun aivan väkisin. Eräs sellainen laulu
jäi sanasta s^naan ikuisesti mieleeni, ia
tunne on aivan sama, kuin silloin, eli
en voi sitä klyneleilta laulaa loppuun.
Lauh,r on uni hyvästä paimenesta, ioka
hoiteli lammastaan ia lopr"rksi suden
raalelemana kuoli. Se alkoi sanoin:

"Minä outoa untako nähnyt lien,
jos tahdotte, kerron sen teille,
oli paimen fa rnyös oli lammas Pien
ja he kulkivat yhdessä vaikean tien,
monet kohtalot tr.totti se heille."

Viimeinen säkeistö vasta selvensi,
oli kysymys. Niin siellä lauleltiin

Muistan mm. eräät pyhäkoulun plitir
täjäiset Helmi ja Vilitori Haaparnäessei.

Siellä vieraili jonkinlainen kiertiivä
saarnaaja nk. "mailmanseppä". H2inellli

oli

omatekoinen rihkamakauppiaan

laatikon mallinen yksikielinen soitin virsikannel. Sitä hän soitti iousella vaakasuoraan työnnellen ia toisella käclell;i
kieltä painellen. Lauloi myös omalla sä-

estyksellään

ia

peikkonaisilla n

a-

manilmeillään. Myöhemn-rin näytti olevan nuorukaisille herkullinen imitoinnin kohde.
Istuin etupenkissä, tietenkin, koska
olin hyvin pieni, joten muistinikin tiistä
on hieman hämärä. Kun "mailmanseppä" alkoi soittaa ja lxlaa, ninä aloin

pelkäämään

niin pallon, että

katsoin

parhaaksi pelastautua mitä pikemmin
pöydän taakse isän housunpunttiin
kiinni. Hän kuitenkin sai minut rauhoit
tumaan ja saattoi takaisin paikalleni.
Sen enempää en siitä iuhlasta uruista,

enkä sen iälkeen

"mailmanseppää"

nähnyt, enkä liioin kaivannut.
Muntoin pyhäkor.rlut olivat l-rauskoja

rnistä

ja

ja keskusteltiin, - aina löytyi ohfelmaa.
Isä oli mestari keksimään hauskoja tarinoita, joihin myös usein liittyi raamatullisia vertauksia. Viimeiseksi annettiin

tellen pientä, ahkeraa pyhiikor-rlulaista
vilpoiseen syleillynsä ttimaan - käsi-

vielä muistolause, ioka piti

muistaa

opettavaisiakin. Kesät kauniita ja
lämpimiä. Linnut lauloivat, altrinko
paistoi ja Piimäsjärui kinalteli houku-

pohjaa.

r

seuraavalla kerralla.

Ullg Ylinen

't/onfit$

j o j oufufrinlmefi

Hän istr-m vanhan himmelin alla
muistellen menneitä jouluiaan,
ja kuinka hän olkia katkomalla
tr.ron kauniin himrnelin punoikaan

Noita olkia langalla liittiien yhteen
hän talviset illat sai kulttmaan,
ja korr.rksi muunnetun pienen lyl-rteen
hän kattoonsa dpusti heilumaan.

Sai kesäisin ihailla kartanolla,

Vaikk' on sirpistä lt-tuistoner kiiclessä känsä,
ja himmelin olki yo harmahtaa,
oli kauneinta aikaa se elämänszi,
- niitä muistoja kukaan ei vieclä saa.

kun ruista lainehti kotimaat.
Hän ilosta itki, kun vainiolla
syysaurinko kultasi kuhiiaat.
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on luotu liikkuutistlr i.lr'tcn jlr Iiestlili rlrnltlrrtlrliirt r:u'sirr nrorripuolist:t liiliuntee. Liil<ur.u.rasta on hyi)_
ty:i h)'\'lissai ikliti ntyrn isc'ssti toi nrinta liy'
vyr.r, tcrvcyclc'n. c'llinlinluuclun ju itsc-

misen. Liliasr'oinrlt

Ihnrisrr,rr,rnris

ju kcstlir'\,t's

<lvut

Yli puolct suomalaisistn c'llikelliisistli
ilmclittaa hullastavanslr liiliunt:rl. Moni
lis:iri liikuntaharrastLrstaan cllikkec-lle

trilkeitri r'oirnur':rr'oju kuiken illiisillc ihmisille. nrutta niiclen tar'pcellisLrLrs liorostuu ikllr'uosicn klrlttuesslr.
LiikLrntakyvyn sriil),ntint'n cclcllt ttriri
pliivittliistai lyy5151;i ll<tiivisrrLrttl! Lrronnollista liikirntrut kutcn kriich'ri. hiihtrxr, py0r'liilyri ju soutr.ur r'oi hurlustuu itsct.uiiscsti. SLrositrrir.r liiliur.rtlrnruoto on

ylititylilin. )'lc'isesti ottuc-n eLike'l:iisiri
kannLlstla liikkLrmaan liocttu \/irliistys

klivcll' jlt monillu liil<untl lonrittrrLr urjcn rtskurcisiin. Koiir'oinristclu tli lvh-

nliisc'n sc'li'il,tymisen nlili0ltrlnrastl.

jrt liikur-u-urstu nar.rttinrinen. Myös tc-r'it'1s. lrlr'lissri ltttrtrrosslr 1'rlslrttirtert jrr
Iuonr.rossa liikkLrurincn ovlrt t:ilkc-itli
motiivcilt. Tlilkcinrplinri liil<unnan c'stt't'rtri ntltirtitrrrrri ltcikcrttyn)l t('r\(')s i;r

rrtli]iil'trrrttr oVttt ltirtlr strosillrrjrr tt,iniirr-

tr'lrr. lril'l'riiilt'rt liilitrrttrt rttttttlltttt ;tj:trt
mvötri jlr m()nct liikuntilun suuntliltuncct clailielaiiset ovat irrnol<l<lritrr l<ol<cilc'maltr.t LrLrsiltkir.t liikLrntlnrLrotoju l<Lrtcn

kiinnostLrksen llur.rtc.
Toinrintukyvyr.r hcil<lienc'ntinen alkaa

k u rttosltliltlrljoittr'lttlr .
se rt iolilrrnsst'l:r.
vatslrtanssill, r'csir.oinristclr.Lr ju suuVu

haitlta priivittllistll c'llimrili

krii'el1'ri.

75-ikrir,r-r<>

clcn jlilkec-n c-r'ityisc'sti ruisill:r. sumulla
evuntluvc I'ltsvuu. Ihnristcr.r licskinliincn cliluisuus lisrilintyy irin my0tri. Telveyclentilan ia toimintak),\'yn crot clailic'lli istcn kcskcr.r ovat su u rc't. sil loinliir-r
l<Lrn <>n l<ysc sunranikliisistli ihurisistli.
Avu ntur'\'c-tte voicl au n vli hcntlili yl lli p ittimlill:i lihuksiston r'oiunu. Iiohtuullinc-t.t
r'oinurtaso on rrtiltttimlitÖrt nronissa ltlii-

r,ittriisissli uskaleisslr. Iluokeostoksillu
klil'mincn, puutulhuty'trt, portaiclc'n kiipt'rirttirtt'n. tLloliltlt y liisltotrst'rttirtt'rr j;r
nt()r'lul ntuul Pliir itt:iist't l( )iillinn( )[ \'ilil1i1r111 1111,i111varr rnlilinin lilursr'oimalr.
Ilin halttucssa lihusr'oinrlr vlihcncc ju
Sas! d nt(t

lil

t

t

./ot

tIt

r 2OO2

Vrnrnnlussu ohiuttul liikuntlrtoinrin-

tal

ltail<crr tlsoisillc c[il<c[iisillc iriricstlivlit nruLrn mulrssir I<uupungin liiliLrn

li,vl<1' koorclinoicla eli Iihaslyhurien yhtlilriliaistl toimintuu hcikkcncc. Erityiscsti hyr.:ilLi lihlsr'oinrallu ja tasa;xrinolla on su<>ru r'uiliutLrs liilihumisvar'nrLlutcen ja liikc'sLrjui,uutccn. Vrimen

Iislilintvnrinen Iiha1<sissa vrihc'ntrili liaaturrrisli:li,t'iri. SoPir ;1 liltrtstt'rt r oir)rrrluso
mlthclollistuu nry<is vilikl<cclliscr.r sosirurliscn cllirnrin sckli rnLrun hlllasta-

trltoinri, cLil<c[iisjtiryest0t. LrrheilLr- jrr liiliu lrtlrscLlrat. \/anrnrlrllrr.r Opisto, I Ioilirrn
opisto. tcrr,c\,sllrolto ju kunsuntcri ct sjrirjcsttit. I-iikLrrrtu ci olc vuin hlrri Itru'rastus valln paljon cncnrrnlin: r'rilttrinlit<)n tcl<ijri toinrintlrlit'r'\'n jlr tcn evrlcn
vLroksi.
"l{r,rr"r

nre lal<liturrurlc liilil<unrlrstlr. se
joltclu siitli. cttai vunhencnrnrc. r'rurrr
nrc vunhcrreurlnc scn tlrkilr. cttli llrke-i

I<uanrrlc Iiil<kLrnrustlt."
(LaLrli "Tlhko' Pihl<llu)

r
rl

ll/fi$ ii trtfis i o muis ti Kua i n
1 9 5 F 60- fur)un't/ smnrn fas t n
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varhuiscstu lltpstrtrcicstu. silloirt I 9+0-

rtrielccn jlilir.rl't
l<ilkossltl<liynnit vuuhctttl-rietr tnttkrtllt
lLrvLrn kr1-lprrpLrolcltu, <ln

jrr

e

r-u'rcnkrtilil<clt

sc kotttclt

Lrrl<Lrjclt

soitto. Llrl<uicn tlrkrurll oli sill<tir.rcrt
lukunr.rtr.r liurrttoli i)ltLrli

scLr-

lliihivlutrl. joklt

sittcn nry'ölicnrnrin siiltf

i

-fut'ttt.t 'l'Lt<>

nriokilkon urltuliksi. Il.ttlnc nte

vut.tt-

nrlluluisct chl<ri osatrncct <likcirt ticclostlrlr nrillliucn tlritLu'i siellli LrlkLrjcrt lilircssli istLrr. r'likklliin se llrpscn silntir.t
oli Lrlkuparvcllu joskus ltierrolt lirttsclllr.
ItLrinku nopeltsti l)lLrlirt irtlltt liikl<Lrir

rrt

rulkLrjcn jllkiollrr.
Toinen vltrhrtitrcu ntuistilitrvlr silloirt
19i0_luyLru lrlLlstll liitt\ry Vtrurutlrltrr.r
\licsku<lroor.r jlr scn lolttltjlurn Olli lllri-

lioon. t\licsliuoro oli tuolloirt r'oitnis-

ju luLrhlilrkilr slurttoi ltulli:tltlllr I<crtlrrr olla nriltci pLrolisclr sutuu. Vlut.l.tltllsslr oli silloin tupltnlt. cttai tor\'1s()ittol<untl jrt nricslaLrll jut csiiltt)'i\ ait torillrt
\'rrppullllnrunl kkr 9. jolil tlllr ot.t osittain lir.rtkin liuorot'r os:rltlt sliill rtl't rliihin vr.rosiin slrakl<a.
t\liesliur>rossl I<iinnitt\ i httonlo ct'ottLrviin pclsooniin: ITt'ho Nieruistör'r htroslrrrr.r

lelliset

sLrLrn

liikkeet olivltt tict,l'sti

rttr<t-

len pojln nriclenliiir.rrron kohtcinlr il
tict1,511 1'. li. 'ftrrr'oscrt ithliclt ttll<onrr.toto. iilikl llutunltllrr oli r.rscirt joliLr i itsi
nriclcssli. iotu thjcirt kol<o ltolLrl<lilt hri-

llihti r.ltulltnraan.

flnrtcr.tkrtil<l<crr ktro-

r'on lur.rlu oli korncau kr-tuurreltlti lut.
Nlyöskin miclccr.r jlii liu<>rossu tLrolkrirt
[uLrlltnLrt l<ornculirirtirtctt lltsso. N,{1ttti
LliliLli, yonka y'ksir"rluulurtlt csittlirnri Si-

lrt'litrliserr ltistilrrlilii ort josl:tirt itst'ririisyyclcnpliivlin jLrhlustrt jlilirtl't rrtLristojctt
joul<lioon. Siiestrijrinli toinri Olli llrtivr<>.
joli:r oli rtivils lri r';i pirrrtisti.
Vumnrrtlltn seurtintulo oli licslteincrt
plrikl<l cri tilltisLrulisicn ililicst:inrisecrt
hcti soclan jrilkecn jrt vrrrsinkin 1950-ltr-

loin pltljon Suot'ncn ctLrt'it'it"r tlr.tLtsikoitlr. Niicliir-rprrinLrvu I<utsclLt il<kLtt.utt't tltlialr oli Veikko Ilttttsl'oscn ot-l<cstct'in

tori,cu hihnlrstu kurrtucr.t. I Ilin oli l]ino
Wlrllgren, joklr l<iirchti tot'r'isoittolitntr.rltn hlrljoitLrksiirt. I:ino \'rlllgrcrt oli

viLrlisti ja truutpctisti t'}lLrli Gr:rnfelt.

tu<llloin Vuurnnlur.r scrrcltrn NlLrsiikkit hclistys r'1'':n puhceniolrtujlt. \'lttlistts oli
pcrustcttu s<lcl:tn jlilliccn r. l9+5 llt toi
rrrr lliltirtrtli to|r isoill.rkttttttlttt lltrillt'is-

j<t-

niin hicnosti silloin soitti scn hetliisen suosikki-isliclnlirt I{ltksi rtrLrsr.ut.
lirL

tluurl-lctilla.
St'trlitrll:r r ielrrili tttlils stttttlrt sttt,siotlr niittrin,vt Ki1-lpltliI<r'urtctti. NLrtllitt vcljcni oli nuapurrvricn ntr.tkunu plilissy't
scurlulnrt:tn esitystli jl cihrin ttrolllirtct'r
ne livr.rotius plrljon Lrjostelltrt. i rurrr <lli

"mtrinu nrichinli" nrenn)'t "Ki1-lpltricr-r"
l<ur-rssrt juttclctutett. jtxl'a tietl'sti <tlivlrt
sLrhtautLnrcct nr1'0tlinricliscsti lLlorcelt
ihuilijrransl.

onr:r lr:rllrrstLrl<scni mLrsiilil<iin llkoi
I l-r'trotiuunu. kun tlitini osti nrcicllirt sisru'Lrl<sillc Lrrkultltlr.t.roonin. Tictl'sti 1-liti
suuclrr soittinrccn lonkinlltistll opctustrl
ll silkrin oli vunrultlrtlltisille tLrtttr soiton()pcttlil X,lltlilt 1)<tln. joltott rttirttrttc
yhtey111l.

\tljeni Pluli rtlkoi s<tittru.t.uutr.t

vitrlua

itsc

jl

y1j1l11

o1'rctcllu ltlu'ttto<tttil-

lu.

N{llilr Doln oli michcnsri kunssu siit't\rnvt Su<>nteen \tnli jlin vrtlllutkttnrottli-

sa.

Soittohr.rrrnun jolrtltjlurlr toinri ttrolloirt
<pcttujlr Orrni Virlikulrt. Illirt oli tchntt

rrittuvun ty'(rn liirjoittururllu lilisirt soitnuotistolt rnLticlctr soittolitttttien ohjelnristoistrr, Nriitri \lirlikllrrn liirjoittlnrilr nLrottiliirjojl on cclellcelt soittol<rrrrnullu. Onnin ntottonu uloitett:tcssu soittolt oli Ltscin: "No. tortitLtrtltllt
sittcn.'
IiiinnostLrkscni soittoltttntuun ltt't'lisi
tolitrr-rr-urr-r

1+-r'trotialtt-tlt. kLrn 'l'\

r-t

lilin

Sltttotttisslt

r]rnoitt'ttiirt. r'ttii ()l('l:l:ltt ttttsilt soill:tji:t
jlr torven slrlr soittol<unnultu. Soittoltttnrtlrltlr slrirtliirl ;1111otottt'tt. jotlt soilitt
r-roirr vtr<lclen vcrtllr. Otttlut soittirticn
sain lutnliitLrlisi scr.rtutvrlnll vtlortrtll

kLrn satLrir.r 1'lliriscrnlilirr lie slit0iltirt
soittirrrt'rr Itirttlr trrli n:iin ti('rtrlttUil.
Soittoliuutlrlut

liittti

lrr

1950-lrrvtrrr ptro

sert ltilioiltirt. jotert lt:iltt'rt sttotttr'ltkiclcnsli ci aiuu oikcirt ltr<tntttnr.tt. I{cr-

lcnvlilin ililkccn rtttori llcitto hotltviitlt.
I Ilir-r oli strorittunut ltt'tttcijlttt soittoltott-

ruukin riitini valitti liiinelle soitt<ttr.tnnin
elkrressl, cttri nreillli <tr-r vlihlirt sekaista.
l<un or-t ollLtt reurot-tttia. 'l'rihlin NIat'ilr
Irrrrrttltsi: "rtiirt. sellrrist;t st' tcrtlttttti olt'.

Itrn Niinislrkrssl. nruttll ei

I{erttn s}tksyiscrli ja slrtcisetta iltlt.ur,
joskLrs 1950-lr.tvLtt-t IrLrolivlihn lrikltltrt.
olin tulossa l<<ltiinp:iirt Vttnttttllttt keskr.rstlstl. Eclelllini klivcli kaksi t.tcitostrt
suln:ur sltteenr''urjon ltllrt. litir-rcn lltLrltti
silloistu nrL-nestysislichrtlili "KLrn y<) srurpLrLr Pat'iisiin'. Hrin oli Xtll'jlrtt:r Lep;llincn. j<l[<:r t,vtti)liavclillecn halLrsi csittlili

Vrururalussu hlirtct

tlimlin llulun. kun jo aloitteli ttnlilnsrl
tlrr.rssiorhestcrin solistinu.

PlLrli liiihivu:n'ltn jlill<ecn T)tlvlilirt

nrcijrtn pah'cluksecn.

jliliut hcti ur'ttlin oli ti)issri

Nolii;111 litrrttitt'lrt:r:rll;r

l'rlilist'rt

VU()ll:1.

kurrncs sittcn pltlltsi unrnruttisoitllrjrrlisi.
1-lr

li

1'clcttiin rnr'ös Ol-

Lcp;llinienrcn tuttssiot'liestcliirt. l.c1.lpiinicnicr.t tanssiorl<tstct'i oli silkritt
sLrosittu 1'lrt1'e Vunrnrtllu.t sctLcltrlllr.
N,lltti I-evoruntll<irr oli t'lisi tlinrirt lto-

jirt lu lol<tr l.ct otltltnun ALrtoliil<liccn ty'0ntcliij0istri l<crtoi.
cttli \l:rtti ort rriirt irrtolilts soittltj:t. t'lt;r
hlrljoittclec vilrllrlirnin soittolt rttolilttunncilluliirr.
kor>npuuor.r soittl

l9(r0-ltrrLrn tuittccsslt

soittokttt.ttrut

vLrllu. ScLrl<Lrllu

scrrnrkunnltr.t l<anttot'in i ilklutt.r r alittiir-r

johti l)entti l)oLttrtncn. joli:t rut0skirt

sctrrucitu

vieluili ltltliort tclttcli"l)ttnairren nrt llt ", Nleil-

lTur.ro

1960-

johti Varnnrulun NliesllrLrlllil. l}'lilirt ker-

kltl<ltloilllr oli Lrscirt tltltlrnrr l<ril clli
k trrliistclcnrltsslt csitylisili Lr Il<r xr 1liirt.

lsti. lTLtrro Ilillrrrclcr'
oli h1'r'li luulrtjrt. jollr r.rscin nticliinplinLrvxsti csiiutfi vltt'sirtliiu nrLristrttillri-

llrn olinrrtre htttltlltn rtttorisoscttt'rtitttltlosslt csiintt'ntlissli t htlcssli hltt ktttt

r.ttrt.t.

lli

kosliu vclh<ljcn r rilistli slttLri ltlilieltlaiailt
ruinu jotrtl<in. Xliclecn i Ittr.t isttt rt silloi rtcrt
l<Ln-rlLrisurrs l.ippc IIol<liltttct.t. trtttssijlt.

josta sittcrt ttttt)hcnttnitt ttrli lr.lrli

SLro-

IIlinct nriirt

siirtli

mlrllriscn

1-rLroliso.

hy'mmcnl<unnlrn ikliiscrtli iLrtrri SctrkLrn ikl<unrtn tltkaa kLrrkistcllcsslt.
N,11'0s tlnssiplikl<ltr.tlt'ScLrkl<u" oli
sLrosittu
+2

-1950-lLrvLrlll.

Sicl[i

licrlili

sil-

ilillnclcr', jokl hoiti vilkrur

lLrvLrn ltlkLrpLrolcllc

sLrLrksisslt 1'lisinluLrlujartlt. Virklutslt
ohellu lirin 1-liti ru1'0s ulkl<trliiliettri \htnr.nlrlussu. I]lin urltinosti ulkl<trliiliettlilitr
ruscir.t ruellto irrnol<kltltsti. nril<li seLrlltl<Lrntlluisillc ltntoi josl<us vitslriltrLrtrkitt
rrihettlr.

llscin kiirtnittvi hLrontio tliehccn.

lilt vuklin ltsliclirt

1o-

kLrlki I'ltcltrlll isolr

soittol<r.rrrnun kur.rsslt jlr esitcttrirrirtli oli
lilppulc. josslr pie ni soolrt-ostttts oli t k-

sin llrr'\'tor.r-toncllrt. Olliestclisslr oli
lr)'t lilrlisi lnr'\'torr-tort cn soittltiltlr. r'ilili
oltLr sovittrr IiLturpi soittltlt soolott. \lolettttttltl ;rj:rttt'lirrtt. r'll:i loitlt'tl srtitlltrt i;t
niinpli l<lr ppu lc klt liesi lioliorlutt.t. I)ott-

tuscltu plilisi t uin ltLtLtclltltcltts. ttoltl
Iilrl-rpulc otcttiin trtrsiksi ll sillli kertrrrr
.\ttsl(

I

tt

t( tl( t I t lr tt

tI

t

t )t

tt t-)

lTrtttrtrtrltrrt.fottsiorkt'slt,r'i trt'ttstrt.jirtt'arr. Iirrt'rr lTrrtrttttrltrtt .llrrsiiklt.i.l'l.ulisl.1'lut'rr let'iilptutt(tlisl(t
1970-lttt'tttt rrllttprrolelltr. litlcssti rtrfuslt,r'itt.li.ttu.ftr Iltrrtrtt,s Ålpltitrxt.

Alppiur'o opctti ill llpsct soittivat nr1'0s

or-rr-ristui.

lil'r'isoittoIiLluulssl ]rcllisi
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lioi liirr klir rlli
I tlr'lu'i l'-

llillt)r)lln l)r'r'U\tilnli-

triIiirr nror.ti on jrilliccnpliin lif i)rl1'rrtrinl't
ol.rpcjlltr.r jos ci n1't unrnnttiluisinu. niin
l i nlltin hrtrrltstcl joi rlt cli oll<cstclcisslt.
Vltr.r.rr.nltlltltr.r tuIi lulicnnuspriliII ik()lisi
vuolrlrl 1963 lllLrno Luitincn. 'l't,iih0ntLrkrhlurstlttcltrsslr lilrLrppalan jrlhtlr jlr Allirrnicnri oli vlriu noin lonkrrltrr hcittrinl't
l<1,syrn1'li5clt, cttri nlitli soitinta I-litincn
soitteu. johon hlin oli vlstlnnLrt. ctfli

I<lurnl pLrltlrllinolkcstclin lliscnenli lirin
l)crllsti soittoliLrntuun IisriVhtt'ccn Ir.trnnlrn-. pltkrkunnlln- iu tcinilitrnnlrn soit-

plilillli oli innol<-

liin hanliittiirt or.r.tlt csiir.rtvnrisusu. Vulil('llil\ lsl i rr.lot isosoillr,lir tlrrt;trt l( )inlinlil
l<csti vtritt l),lt)'ctt lritrrt.

SoittoliLrnntrsriil svnt)'i johtlrjaliiistlur

siinri 60-lrrr Lrn ltllitrptrolcllrt jrt I<inustc-

i

Iu:t Oli kuLrntelcntlrssu suttLlnrlltu silloincn liuul'lpulunjohtlrjlr l.cino Allirrnicnti,
lioslilr soittolirrntlr huljoittcli silloin
(n1'k.) r'unhussu liuLrpLrneirrtlrlosslr, Sovittclcvunu lLror"rtccnu Allirrnicnri vlrlittiill NILrsiikl<i)'hclist)l'scrl trtrclcl<si lltthcenjohtltjltlisi. jotlt tointu hlin hoiti plriscn Vuottll.
Nliihirr l i koi h i n oI i Vlrr rrrr.rlr llrlr t.t r.r.ruuttlurLrt silloiscn I krtclli'l'r'r'r lirin johtujll<-

t ittlua, .|otrsiollicstcli slti nliin uLrclcn
soittltjltn scl<ri Musiil<ki)'hclist)'s scLrlrru
vlnu vLronlrrr trtrclcr.r ptrhccn jolrtlr jlrn,
jotlr vill<trlr l-lritincn on hoitanut nliihin

si .fornlr l)lursiliivi. Illin oli soittlrntrt
viulrrt liotn ollrrr orl<cstclissrr jl hlin tclii chclottrl'scn. cttai joslllr Vunrnlrluun

sc trllnll)ctisti

1-lcltrstcttuisiin joLrsiollicstcri. \lulnrlrlussl oli pclhcitli. joisslr lilir i vitrltrnsoi-

tonopcttltlltnlt tlunl-lclclltincn lillLrl)un-

gilt.tlit'slt'r'irt l()it)('lt li,rrtst'r'ttirttt'slltli
Ilurrncs Alppilrro. jotcn ltlinet pr.r'clctliin jolrtltrnltrtr.t or.l<r:stcliu. I Irincn oppi
llristuun suutiinliin scllri rrrnl<o olliestcrillc. lohon sittcn lislittiin nr.lr.ltllntlt l)uIr:r]lirrsoitin soitlolirrrlt:ut soill:r jirlrr.
Virrltrnsoiton lrlkrrol'lcttrkscn suivut
Alppiurrrltu \ rrnrnrrrllrsslr nrnr, I Iin ililutlirrln. \'lrlloscn jlt IIltrrniliuiscn lupsct.
jotklt sittcnrnrin ovut siiltvncct lirrlLrrrsoilon :lntnllrllil;risiksi 5rr,,rttt'srlt. lrr'1r'sti oli nl 0s nrrritlr pcllrcitli. joissrr
/or rlr
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kltimrnir.r Aulne 1)cltonicnri. jol<u k<>
l<osiltin nLlorcn soittlrjiston. jollc rn1'<)s-
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Iirn Vunrnlrlun joLrsiorkcstelisslr, IIcis-

scstu. 'l'Ltolkrin usiun

.ltrsltr ttttrltr

rur

ulutr.rs
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1-xiiviin usti.
Vunrnlrluur.r tLrli nr1'0s 196J opcttlrjlrli-

si t'ltlrnistunrrt cr-ttir-rcr-t r':urulltlltlltir-tcr-r
Illilia I lcilil<i[i, jol<rt r ii1-rvi pllililirliLrnnulle rLnrsuut l<ul<si vuottu. Illin sui soittoktrr.tr.tltr.r

johclettltvltlisccn. lioslilt oli it-

jl oli sLrolittunLrt

nrLrsiiliil

lisil tutkintoilr. IIlin lrllioiliin ur.lsiir soitloliurtrtltrt oltjt'lrttistolr j:r Pil:ili lt'ol'i:rtunlejlt. I llirrr:n ltloitlecnslr pohjlltl
lulcttiin t'lrclcssli \,unrnlrlun NlicsllLrllr
jicn I<unsslr pitlili rrs.'lr.cllit1.r:u'lrlrtcjlr".
jotklt olivltt nriltirl<sili vleis(rllc tlh'cn
huljoittclrrtt 0stli.
l')trtt-1q11 un l)uolir rilis:ri I)('r'u\lr'llinr
rnt(is Vltrttnrrtlun l<lrrttulilirrolo. Ensinrnliisrssli esiintvuriscsslirin hcllitplrrlrlrtissu lirunrrrilirroro oli r iclli pieni n h-

nrli. joklr l<crlilintvi jolrtlt jlurslt \llu'tti

Vistorr vnrprilillc f1t I gclin lilirccn. Ir,Lri
tgrliin t:issli csiintt'nriscssli oli hlrvlrittlrr isslt

jotltin trtrttlt jlr cnncn IiLlLllcnlllton-

tlr Vlrnrnlrllsslr.

Osnro Asllrli i\ilinnicnri

oli

rt

tl-lcr.ccr.t ntusirl< Iiiol.listosslr.

. Slstlnlrllrn slrillrlrllrltlr llrinlrttiirr vlrllioiset tlrliit jlr prrlolitrrrnlrltrr

tolirnmln

lilp:ir:it st'li:i r':ilriniiri'llrn)rl

I<unsunhLroll<)1r

t't'll:i t'siirrrrltliirr rrrrrr. l.llrr Lr,,rt'n
ntrs

t'rrli:r'rr

\'llnrstostl.'l'lill:i r lrtr
lLilrrrn-

jrrhlillrr,

Il'rilin soiton jlill<r:cn oli rlisi lirplilis
tli Iiaclormrrt. Osnro oli Iirritlrnntrt I'r'pti-

llit pltlol<Lrnnultlr, joten lilin jorrtrri ctsi
nlilin Iilclonnuttu. Ain()ir ticto ll pliltistli oli. cttli jol<tr tclttrrililrr oli nrilrtr liilir.rttrrr.tccsslr tillrssu I<r'1-lliti plilissri lci

|ilrtliul trccl llr.

\tlnrtnulussu llcttiin iiiricstlili I9(r()-ltrvtrlllt ntt'r)s Lrscitrt vicluilrrlionserttcjrr.
l'rihlin rliktrtti chliri sc. cltli nvli. l.rr]iiort srrli oli urrri jrr sirtrtt' ltt;rltlrri Ir:rli,,n
-lirsin
ktrrrlijoitl.
ll<Lrstiscsti sc oli nor.
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llcro Iiososen jolrrlollrr. Ir,onscrlistlr jlii nriclccni Sibclitrliscn: Slrtu. j()ltlill
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litrtrlin silloin cnsinrruriiscr.t Iit't'r'rrn.
trltrsiililiivlrclistvliscn 1rr IIrcsl:rrrl:rjit'rr
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lriljcstt'ttiin slilirrrr0lliscsti jolirr kcr rit tlissli slrlisslr.
I)lrljon olisi tict\ sti licrrrrttrrr rr:r jlr
ntrristcltuvulr nliistri trjoistlr. joihin jolllrIiin rrLrrrlllt slrlrtllrisi ollrr rielli prrljon li
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I [[on fuuturl 700-au0 tis fristoriifrfr
Kiertokoulusta se alkoi

joucluttiin maksauraan vuokraa. V2ilillä
oli vuosia jolloin koulutiloja taljoniin il-

Kirkonkylän kansakouluttn pääserri-

maiseksi.

nen eclellytti välttävää h,rkutaitoa. Edistä,ikseen lukutaitoa Tyrvä2in kirkonkokous piiätti vuonna 1878 kolmen kier-

tokoulun pelllstamisesta. Asiasta kuitenkin valitettiin tuomiokapituliin ja

se-

naattiin. Riita jatkui kolt.ue vuotta. Vasta
vllonna 1881 kolme kiertokouh.ra, yl-rten:l Viihii-lllon kiertokouh.r, aloittivat toir.nintansa. Vaikka seurakunta ia kr.rnta
toin-rikin hallinnollisena aloitteentekilainii, kustannLrkset opetuksesta lankesivat vanher.npien maksettavaksi. Opettajan palkka tosin maksettiin valtion viinaverorahoista. Opettaian työvuosi oli
piturrcleltaan 42 viikkoa ja kun yhclen

kiertokouhrn pitur,rcleksi paiätettiin seitsemzin viikkoa, ehti opettaja työvuoclen
aikana pitzinzi:in useaurpia kieltokou-

luja. Kienokor,rlu alkoi tonkokuun 15
pv., myöhemr.nin syyskuun 15 pv., piclettiin muinakin aikoina.

Kaarlo

Ojam2iki

(1899)

koska Fagerilla ei ollut kuin kaksi pien-

KLlstaa

Koivuniemi (1900)

tä

Kalle

Esir.r-r. v. 1901 Heikki Fager
huusi koulunpiclon ilmaiseksi, mutta

huonetta, vuokrasi hän koulutilat
M2ikipziän torpasta. Joinain vttosina
konlunpiclosta suorzrnaisesti kilpailtiin.
Vuonna 1903 tarjoutui nimittäin Oskar
Välimäki, Herman Ylijärvi ja Abral-rarr
Rintee ottar.naan kouhln ilmaiseksi. Latvon liinivlltaiset jrisenet pälitlivät sen

antaa yksin-rielisesti Viilirräen torppaän. Koulun paikasta päätettäessii
otettiin ihreisesti jossain mäiirin huonioon keskeinen sijainti, etteiv2it kouIumatkat olisi nuoclostuneet esteeksi
koulun oppilaille. Jaian kLrljetut koululratkat olivat siitä huolimatta pitkiii, olihan kinkedpiirialue varsin laaja.

Vählilllon
na 1881-1922 yhteensii 42 kiertokou-

"lahvossa" piclettiin vuosi-

Iua, jotka "huuclettiin" seuraavasti:
FLedrik Mäkelä (1881, 1882)

Mäkelii

Fager
Helrttrtn Ylijrirvi

(1919, 1920, 1921)
(1901)

Heikki

(1901, 1904. lq0-.
1909, 1911, 1917 ,
1920)

Viilinziki

(1903, 1908)
Oskar
Ar"rkusti Rekikangas (1905, 1914)
( 1918)
Jaln-rari

Saukola

Ser,rrakunnan kor.tluneuvosto valitsi
kr-rstakin kinkeripiiristui piirimiehet, jotka urr.roclostivat kiertokoLrlun johtokr-rn-

nlrn. l)iirinticltct ltoitir;rt

itsenliisesti

koulun talouclen, kerzisivtlt kLrnnallistiti-

nih.rvun perllsteella latvon, jliseniltti

plurttuvat varlt ja vastllsivat nlyöskin
vlihlvtrlrtisten oppilliclen ltvttstltlttisesta.

Vrihii-lllon kieftokor,rhrn sriilynyt
pöytZi- ja tilikirja antavat toclellista tie-

Ristinäki

(1883)

kasti nziin.

Hongisto

(1836)

Heimo

Nestori Vesanilki (1884, 1889)
(1885)
Matti Viikari
Frans

topaikaksi.

Enma

44

Koivunieni

(1897, 1913)

toa sen ajan kor-rhroloista. Ensintnliinen kokouspöytzikiLja kttttltttt sanatrtt'-

huutokauppa ja kiertokoLrlun piclon sai
se talo tai torppa, joka viihemmeillti lr"rpasi lämmitetyn tilan tarjota kor,rlunpi-

Hongisto (1887, 1898)
(edellisen leski)
Emnanr.rel Alakoski (1888)
Akseii Lälrteenmriki (1890)
NestoriKzrunisto (1891)
Frans

Kaarlo

1916,1922)

0912,I91i,

ainakin kohre. Vuosittain picleniin

pöytäkirian
r.r.ukaan alkuvuosina kouluhuoneesta

(1894)
(1i196, 1906, 1910)

Evalcl

Vähiilllon kiertokoulun

Mzikipiiä

Hatanpri;i
Kr"rstaa Sillanpzizl

Koulun lajat nouclattivat kinkelipiirilajoja. Kinkeripiirejä Illon alLreella o1i

Vähä-Illon kiertokoulu

Ville

Keskimaa

(1892, 1B93, 1895)

Pö,ytiik i t"lct kitjo it ett u \rcilt ci-llkt fu n lupiirissii pi(let,r'ssii kokortksessa Hottkiston totpasa sllrsftlttrll 11 ptiit'tirrli
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totppafi F'reetrik Mäkelci sen 6: markkaa.
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Kttst6t Sillanpcici.ia santoirt 4 tooliu
tekcmirtett, otti sonlct Kttsta Sillunpliii,
kaikki .1,hteen 5 mcu"kkaa; 50 pertuici../cr
t ci trt ci tt .j c) I kee u t a ri ot I i i u t a t I t n t le ke m irten .iortkct otti tehtliikseen torppori
Freet rik Miikelli ttiiclestli m a rkastcr jou kct pitäci sonlastct makytsta ntctalattal|tAll.
r

Kokot r kser t p

rt

olesf cr

Kusla Tentantciki
Ensirrrnruiiscnli vuonna kciuh.rmaksr.ra

maksoi 23 tolpparia ja mrikitupalaista ja

lisziksi Kustaa L:ihteenulien vaali ja
Flans Hongiston muori Klistiina.
Kouh.rhuonccn vuokran lisLiksi I<eLrittiin lahaa rryöskin rrzihlivalaisten lasten
koultrnkriyntiavr.rstnksiin. Esim. v. 1886
pöytrikirjrrn 2 $ nttrkrtrtu:
K.),s.),ttiitt .jos lctltL,c,tssct ott kö.1,hicl lapsi ct .i ot

kct t a ni

t s is i ttct

t

Lct lt uct t t
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Irrtr fui.t'tttiitt. .ir tttr tcki (nsiu p.t'.t'uttött
ies Koskise u uai nt o kab ol el I e t.t,l öl lensci .lctille nt.l,örtrtettiirt J markkaa 50
pettttili. Sittcu teki p.l,.1,urrötr Kalle
l-1,önt

Haakreetti,t,hclelle pojaalleusa .jolle
nt.lönnettiin 2 ntarkkcLcr. Sittcn p.),.J,si
I ö.1,s

iip i i kct ./ t t se.f i i ct K t
u

r

st

cr cr t t

1.1, I

ci

r

.1,

delle pojaallertscr .jolle nt.t'örtttettiiu
ntcrrkkact, .jotkct ctuttl

piiiilettiitt

l1t

-

-1

uutcrn

kuhteert osuiln. l.tttoli kortlttn illttsso .id
loi tt et r pr t ol i kor I t r r t pr r,tl i il.idsso.
Kassaan kellittiin lahla plitsi liunnalr

r

lisri:inilul,un pelustc'clla, nryi)skin ke-

Llilimlillli kolclrtil luliukir-rkc-reill:i,

Lis-

tiliisissli, hriissli je huutujuisissu. Vuosi-

saclan vaihteen jälkeen piclettiin n-ryöskin or.npel"rseuraa jossa kLrclottiin villapaitoya ja sukkia tarvitseville, tai ne

Oppilasmzieirzi kieltokoLrlussa vuilrteli

20-30 oppiluascen. Ilutcisesti oppilasneizirien kasvun johclosta Vlihri-llkrn
kinkcripiiristri exrtettiin Iso-lllo omeksi

rnyytiin huutokaupalla ja rahat talletettiin "Köyhziin oppilasten kassaan". Lzihes vuosittain n.raksettiin kiertokoultrn
pitaiilille kolairsta 2-J lapsen osalta

piirikseen v. Iu92. Htrolirnlrttlr siitri. cttri
Tyrvririn-lllon kansakoulu akritti t<lirnintansa vllonna 1902 ja Kiikan-llkrn

"piiivåillisestri" kieltokor.rlussa.

koLrlLr 1904

Kiertokor,rhrn oppikiLjoja olivat Raarrattu, kirkkor.nne Katekislnus ja rrrrut
opetLrskr,iyttöön hyväksytyt kir'1at.
Opettajat valitsi seurakunnan kouluneuvosto, johon kuului kiertokoulupiiristzi yksi eclustaja. Opettajan kel-

vuoteen 1922, pnkn lrilkcen alakalrsakoultr aloitti toimintansr. Opcttir,inlr
Vrih:i-lllon kiertokoulLrssa toimivat I Iilcla Pakula, Aini Kyttzilli, Frnny Hietr-

poisur.rsvaatimr.rkset olivat selkeiit. Hrinen tr.rli olla 20 vLrotta taiyttainyt, veihintririn kelran pyhiilLi ehtoollisella kziy-

Viirtteiscn kicltokoLrlLrrt trlrj()utr.ri ()ttamaan Evalcl Mzikel:ir-r leski Icle N{rikeLi. Samassa paikassa piclcttiirr viimei-

nyt, kristillis- ja kirkollisrnieliseksi tunnettu, eLiurziltrizin nr-rhteeton sek:i lastenkonhrnopettajakulssin kiiynyt tai
triysin kr-rlssiu vastaavat tieclot ja taiclot

nen kieltokonlukokous helmikuun 25
p:nti 1923. Kokouksen puhccnjohtljlna toir.r.ri Kalle Hatanpliri ja sihtecrinri
Aino Koltekulu. KokoLrksessa klisitcl-

omaava henkilö.

tiir.r cntiscn kieltok<>ulLrkuluston sliilytt:imisc'stri. Plilitcttiin lainata ullkoLrlLrllc
jos sital haluavat. Sanralla toclettiin, cttli
kieltokoulut on tlissai mr.rockrsse lukklttttcttu jlr tilrrllc on ltlkltnut ttirrt srtrtottu alakansakoulu.
Kalr.rsto jrii Mril<e[irin sriilytettrii riksi.

Ensirrmriisellli osastolla opetettiin lu-

kemista "tavLlsanoittain ja yhteenh.rkicn", kirjoitLrksessa nnnettiin alkuharioitLrsta ja opetettiin pienet ki[jaintet,

laskennassa annettiiu ltrkLr jen 1-20
"kaiken puolinen kzisittely". Toisella
osastolla opittiin luker.nisessa "su juva
jatuksellinc'n sisiilu kr-r ", kiljoituksessa
isot kirjairret yhtecnkirj<;itusta ja oi-

a

keinkirjoitLrsta, laskennossa

h,rku

jen

1-100 "krisittely sek:i pzizissri ettzi taululla". Ilavainto-opissa "luonnontieteissri"
opetLlsta ennettiin opettajan k:iyttzirrien
yksinkcrtaisten havaintoviilineiclen
avulla. Piinrstuksessa piirlettiin eclellli
nainittujen havaintovlilineiclen tai r.nieliknvitnksen r.nukaan. Laulussa laulet-

tiin

yhclessri helpoimpia hcr-rgcllisiri
lauluja, r,ilsili sekri lastenlauluja. Lisriksi
lcil<ittiin yhclessri laLrlu-, pallo- tai mr,rita leikkejli olosr.rhteiclen ja vuoclenaikojc'r-t mukaltr-r. urlthckrllisimmeu pltljon
ullioilnrassa.

jatkoi Vrihri-llkrn kicrtokou-

lr-r

vuoli, Aleksar-rcla Kollin

ll

Sainrl Sl-

clonoja.

I{alnston poycllit ja penkit uusittiirr
1t39ti

r',

ia teki ne silloin Fletrik NLikc[i.

-|ziljell:i on p(rytri, pcnkki ju mustutuulLr.

Kit't'tokottlttrt p(iytrikirjlr ort,ritlt csi-

klisilll
jlr l<it'lt'llinr'rr irsu llrur.rttuiVirl Iu( )si('ll
rurerkki siitli miten kiloitustaito,

van'ella. Viiuieiset puumclkit p0rtrikir-

jaan on piirlctty 1901, scn jrilkccn jokainer.r on osannuI kirjoittaa linal<in r.rintc'nsli.

Vttosisltrllut r rtilttt'r'sslt i( ) suulir'r ( )5rr
illolaisista osesi lul'eu. Innostustu lukutltickrn kelrittlinrisecrt lisrisivrit srur()nlrrlc'hclet. joist:r Aan.rulchti allioi ihncstrri

1t3ii1 ja 'l'yrvlirin Sarroulrt 1ti9+, Ail<rr-

kausilehclistli nuoLisoscuLlrlchti l)1'rl<i1li
1870. Ensimuiriincn lllossu lLrctttr lchti
saattoi olll Sanorriu 'l'urustu.
Vuorln .1901 postiu litrljctti Ilkron
rtturrlrriskirjt't'rtli.:rrttujrr lrrrrrrrtlrrisirt jrr tiis-

tuisin. Silkrin ilnrcstt'i SLrrlnrcnliiclisili
lnrltlchtili lchtiltrcttck rn r.t.tr kltlt r.t +9.
Sitri crrnen 1'rostil Iitrljetcttiin Iiiouri-

sltrrr

l<yytien jlr l<ill<l<onratliojcn I hter clcssli.
l)ostikonttolin ltvltsi lllosslr Oslilu'i
Vcsltt-tct-t r'. 1906. Settnurr lrnu \ u()nrlr
1-rosti siiltt'i \/erncri \tiililrrirr r':rstlrltrl

rtiistur.tccsccn liil'crltl<crrntrlisccn jolilt

toirni uryiisl<in

l<icr ulilil t tilsrnrlluu.
I)ostil ulcttiir.r lttrljcttlur Iiolnre I'e r'1ltlt

viikosslt.
Vuosisuclun llLrstl llihticn lclrtili tilut-

tiin

slilinn0lliscsti uinuliin Ntrolisoscurlul llllipitlinrlilin lrrl'rrttrpltltn jolilt
silrritsi riritrili ktrl-rpirrs Ilcliinin I'iintcistössli. ('lintirr ornistuu nvkvisin
t\llu'l<lirr Sililtncn

Ilktrr 100 t'ttolitrs futrrltt
Sttstrr

trt u

lrr t t .Jr tt

rI r

t
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(lr.icrtokoLrltroslt Illon liorrlrrn
vrrotisltistoliil<istl ) r

100-

looKkp
Jaakko

III oli harakka. 195O-lLrvulla monella

po-

jannassikalla oli elzitti. Jotkut ottivat oravan, eliiiit va-

riksen poikasen, jolle rakensivat häkin ja yrittiviit
lr.rokkia ja kasvattaa isoksi. Yritettiinpii pitä2i hengis-

poikasia sziännönmukaisesti onnistunatta. Min:i ihastuin harakkaan. Kolmena kes:inä
otin harakan poikasen pesiiståi tai jLlokszi 1'2ikaittirastaan

III

Aamulla anivarhain, kun menin hakemaan.faakkoa,
huusin "N1ak" ja vilstaus ttrli sauaan tapaan. Sitten

mentiin kuokan kanssa puutarhaan matoja etsimziän. San-ra toistui ttseamminkin piiivziss2i. Olin
myös ahkera kärpåisliitkän kaiytt,ipi. Jaakko piti krirpzisistiikin ja paarmoista. Pytstö, joka alussa oli prrri-

senttinen,
Kuvassa

se

kasvoi!
lienee

sin sen kiinni, kun
lentotaito oli vielzi
olematon. Jaakko I

yli kymmensenttinen. Lentotaitokin
koheni pikaisesti

j2ilkeen ja Jaakko II
hr-rkkui puutarhan

sztan Jaakko olisi

voinut karata.

vesisaaviin käyclessään kuumana piii-

lenteli ympiiri pihapiiriii eikä karannut

viinä vilvoittelemas-

vaikka rnuitakin ha-

kuoli parin

viikon

sa.

Jaakko III

eloon koulun

iäi
syk-

syllä alkaessa. Pesä,

josta sen otin oli
Härmän peltojen laidassa kohnimetrisessä tiheässä kuusessa.

Harakkavanhelnlnat
olivat huhtikuulla rakentaneet katetun risupesän, rnunineet
!-! ruskeapilkullista
vihreää munaa, hau-

toneet niitä kolmisen viikkoa ja ruok-

kineet

niin, ettai

rakoita

halutesSe

näyttäytyi.

Välillä se

oli

pit-

käänkin poissa nä-

kyvistä.

Kutsuun

"Njak" se vastasi ja
lensi olalle tai paiän

päälle ja taas men-

tiin matoja tonkimaan.

Yhteinen reviirimmekin laajeni. Käve-

lin vasikkahakatn

ia

Jaakko seurasi. Kävin polkupyörällä
Karkr.rnkylän sillan

pielessä

ongella.

pesuettaan

Jaakko lenteli mu-

toiset kolmisen viikkoa. Kesäkuun pllolivälin tienoilla minä

kana. Palkkioksi se
sai särjen kimpalei-

"rosvo" kiipesin

tuvan erittäin hyvin.
Myös omenan pala-

1a

otin yhclen poikasista. Laitoin puulaatikkoon verkkokannen, laatikon pohjalle pun-rja ja Jaakon laatikkoon.
Olin jo edellisten Jaakkojen kanssa opetellut harakan rtrokavaliota. Siihen kr"u"rlui vesiastia, maloia,
paarnoja iakårpäsia sekä veteen kostr.rtettuja kaurahiutaleita sekä joskus pullanpaloja, jotka myös piti
kostuttaa. Oli noustava aikaisin ruokkimaan ja illan
päätteeksi oli annettava "sapuskaa" yön yli.
Kun isän kesäloma alkoi perhe mlrlltti Karkunkylän Eskolle. Jaakko tuli mukana polkupyörän tarakalla pahvilaatikossa. Siellä se pääsi käyttämättömaänkanalaan navetan vintillä. Oli tilaa ja orsia. Sai
liikkua, Sai liikkua päivisin vapaasti pihalla ja yöksi
takaisin kanalaan. Nimi Jaakko tuli kr-rtsuhuudoista,

ta, jotka tr-rntni mais-

set olivat

herkkua

samoinkuin keitetty
perLlna. Pyrstö senkun kasvoi. Höyheniin tuli metallinkiilto, yota ei kaukaa havainnut. Muita ihmisiä
Jaakko varoi eikä laskenut kosketusetäisyydelle.
Olin aika ylpeäkin Jaakosta.
Koulu oli taas alkamassa ja piti palata NAlkalanmäkeen. Jaakko oli jossain. Ei kutsuhur"rtoa ja pyöräilemään kohti Vammalaa. Sinne Jaakko III jäi.
Myöhemrnin syksyllä kun nostettiin pottuja tai tuhelrettiin puutarhassa jotain muuta useatlpi harak'
ka pyöri ympärillä. Minusta tuntui, että Jaakko III oli
yksi niistä. Seuraavana keväänä tuli läheiseen Pännärin metsikköön ensimmäinen harakanpesä, jota
seuraillessa tuntui, että Jaakko III oli sen tehnyt! r
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loufircourunnfrtKo
Nliin.Jouh-rn tullcn uivun clikoiscsti ulnr-risto jcn lilitli0istai tLrlla esiin
nronta lapsu lrtccn I iittyi,lili tlll)alltunrrrlr.

krur

\iirr

nrorrtrr nrit'ltri lrinrrrrittrirriri jrrrrri
sieltri . .
.Jor.r[rsu unasslkin ol i jotalii n clilioistlr
.

tlri rrinrrl<in saLrnlr liittt,i itscstlilinscl\')rytculi nlurscuclun jor,rlr,rauttoor.r. SuLr-

-

nan jrillice n sittcn joLrltnaton lrtcrilr.
isltn lul<crttlt joLrlucvltnkcliunri jlt tutut
joLrluvillct. Sittcn joLr[rpuliin tulo jl
llhylt . .
.

N{Lrttl sc jor.rlLrslrturlrl'l'icty'sti l<otislru-

llrt ,rli st' oilit'lr 1rtr1r:iristii.

r111111, '11t1rl

s)t)l\Ilt:ili()li oli ltitlttt ttltltl'rtttisslt ilt sert
suunltllc nrlltlirra vltjltrtt l<ltl<sislrtrlrl nrctLiri.

Äiti 1l isli olivut usLrncct tiiclin s1'nt1'rn:il'orliss:t t lr, rsi:1. sit'llri prrpplrrr ti)itri
tchclcn ju vunhcninrlrt r cljcni nr\'0s s)ntf iirit sicl[i. Onrrtn I<oclin riiti ju isri rllicnsivut nuul'rLrlistu ostunrlrllccrr nralrllc

jl

nrinli olin cnsirrnrliincn sicllli st'nt1,-

IIVI.

AlkLrLrn
.Jcrslrr

oli vain

tttrrlrrtt

Jot

tIr

trllrl-xiisslrunlr l<lrrjlr-
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keittion yhtcyclcssli jl I<urr r-ruttl llcttiin
rlrlicr-rtlrnltan. ci lllicnnLrsvei]rccn ail<ltnrt ollut ()nrllll srrunrlrl. Nhlttlr puppuni jl
tlitini saur.nun olinrnrc tcllctullcitl jl
sicllli Iililttiinltin nrontu liertrur. Nriihin
sltLrnltnrlttlioihin liittl,y sc lrtl-rsLrLrclcn
nruisto, jol<u ny't jor.rlr.rauton sllununrlt-

liltnlt

pulaLrtLri.

Il1'lLi riiti

yhli l<oslicttrlL-n . .

.

ju isri l<clisivrit

siihenkin
nlttl<uun purhuun liuljctLrsnruoclon. Oli
islin tekenli tolpplliell<lil jl siihcrr laitcttiin iso hrtlttLrvrtliol-11-xt. pitlilinonrrtincn plilcistli tcht1,. 5111"tt iso lunrnlrsnahl<ur

rilly ju siunc Iiol'lprurn \/ustali-

l<rtin pikliuvcljcni jrr nrinri. Sittcn vic[i

pcittcitri pririn yli jl hultioillc ja 1'nr1-xilillc niin. cttri vlin silrulit nliliyivlit.

t )li 1'rrtlililtrtt'rt jrt Iitrtrliirt Irrtisloi jrt r it'-

llil<in olcn kLrLrlcvinlrni licll<rrn jlllstcn
r':ttilr:ut lr;tlilirtslunrt'ss:t . .

Isli lt'kkcli liclliliarr

jl

.

liiclin

l<rrnssrr

vhclcssli hc rrostivltt nre-iclit koppincen
priivinccn sllunlrn <lvcnsLrtrhtrn, j<lhon
\'lrllttcctkin ail.lt liistrttiin. Vtr'or''rtsti I<iipcsinrrnc- y'l0s llrutcillc. Lrtutcct olivut

isot, sinnc nrlrlrtLrivlrt lrvvin liiti ju isli jl
nrc ncljli lusta. lllil<scen oli vielli plrvi,
jossl Iiuivltettiin lill jlrnrlrltlurt llr tlr lilirrnlt. 'l'liti oli llinrnrittlinyt sllr.lniln liuilrttlrlisi. l't'rtlilii poltti trrlirrrttrrsl:r lrrirt. t'ltli liiclin oli llitettuvl ullenrne pt'r he liinl. Aiktristerr hciltrttlunlr vilrtlr toi krrLrnril ley'hrihcll'lisiri. Vihtu tLrolisLri ht'rrilI

tti ju tiiti tlpsuttcli sillli nrri)s nrcicltin
lliirinrnrc. Slrtrr.rlrr.r l.xrtrr oli tlivnnli

se

vcttli jl ovcnsur.llr slrlrvcisslr oli
l<)'hn'i vcttai ll niistri liiti luittcli nrcirLin
lirrtn.t.trtlr

lustcn IiiulLrihin sol.rivlrt
r

icliliin jl

hil jl

l.rcsrrvcclrt.

luu nriclecn
tictl sti tLlo slruniunrltlirt. jolilr

Slr tr r.tltr.t llr u I<crt

isLr Lrs

pu

isrirr lrliliirrrrirtri loi li,rlil;rPrrrr t'lt't'rr j;r
ornlt joulLr ull<oi . .
YI<si llinrnrittlirli. ht'rli nrtristo oli trinri suLrnunlrtlil. .lolilriscn toir oisi nliitli
hylili nrLristojlr li)r'tlir lin. \lrrttu lolirri
nen joultr tlrlrtoo tuoclu liuikliicn lrrolisc
sunonristu sLtLtrilrtntltr.r; rrrciJlc jolilrtscllc
.

oll syllt)'n)t Vlrltllttujlrl Se on tottlr j()Ii:tist'rt kr,lrtl:rll:r. tlrlrttiirtlt lrro111.1;111
llur,rhun lu Ikrnl

r
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Ei nirnimiwtd pofienrlo
t{tt

Istini muisteli aikoinaan, t.uiten ennen

åa

vanhaan nonilla henkilöilli oli oikean

H

nimensli dnnalla elityinc'n lislinirri,
usein seLin takana kriyteny, jolh heicltit
varsinaisesti paikkakr.rnnllla tunnettiin.

Lisrinimi kertoi henkilöstrl jotakin
enemmzin kuin tavallinen nilii, olipa
siinri loskr,rs mr.rkann vrihlin pilkantckc>
akin. Niinpri oli mr.t.t. Rysri-Keisari, Tietlijli-Plonstu, Kuppali-Loviisa, Perkama-Lar.n'i, Pitkä-Klisto-Kx>ggel, Haitari-

Viki, Kivitassu, Levon Koha, Lr-rokkaVririnncri. Tallukas-.lnssi ja HalliprtrtaKuh.nalu.

Eiviit olleet xjat t2issai suhteesse t.t.u-u.tttuneet minr.rnkaan lapsur-rteeni tultaessa. Oli vain uusia r-rin-riri ja uusia paikkakr-rnnan rrerkkil-renkilöitai Luuta-lntpistui ja Pikku-Matistrt alkaen. Moni oli
saanllt tr-rollaisen lislinimcn jo aivan
lapsur,rsvr-rosina. Konhrtovereillani oli
sellaisia nirrizi kr-rin Paitkei, Lirrlpplr,
KzikkziLri, Pelle, Plutkr-r, Peura jne. Myös
minulla oli knnnia saacla kantaakseni
tuollainen liszinimi. SeuLaavassa sen
syntytarina.
Noiclen tapahturnien ajankohclasta
on nyt knlunut sr-tr-rnnilleen 40 vuotta.
Tapahtumapaikka oli Varilan kansakoulu. Kor.rlLrnkl,iyntini olin aloittanut
vuonna 1960 Lurrikki Lar.rkkasen oh-

jauksessa, mutta toisesta luokasta eli
vuoclesta 196i alkaen urinr.tn h"rokkani
opettaiana oli TerttLr Miikel:i.
Opettala Miikeluin me l-r:inen oppi-

laansa u.rLristarrrnre vieLi toclellisena
vanhan ajan opettajana, joka teki työ-

tziiin ennen kaikkea kutsut.ttr.tksesta.
Hrin oli rreille lapsille kuin riiti, toclellinen kasvattaja, hyvien tapojen opettaja
ja mitli suulir.t-u-nassa n-rziiirin myös l.rengellinen opastaja. Hrin ohjasi rreitri syclZimellirir-r. H2inelle kerlottiin huolet ja

lnurheet. Hiin kuunteli ja tuki. Monet
lzirrpiu-uit mlrist(N voin nriihin aik<tihin

'tet"ttrt tuliikelii.
Vctrilcrtt kctrtscrkottlttrt I .jcr II luokkct uttonno 1961 . Opcttula
t t t tl1 ossu t ct ku ri u issö titi ri m m ii ise r t ci o i ke a I lct.

Iusikat sekzi nrokeiimprilin ja maitoas-

ihan urieluinen nir.t.ti, niin se vrrin lisllsi

Rr.roanhakuleissr.r, pri:isy keittolaan, keittziyrin puheille, oli elityinen

vettai myllyyn. HuLrclcttiinpa niinkin, et-

tian.

merkkihetki. Kullakin oppilaalla oli
omasta takaa muki ja evlisleivzit sekti
ruokaliina, joka pantiin pulpetin plitille.

Liina

oli itse koulr.rkrisityönii

tehty.

Opcnaja jakoi sitten pöytzlnsri titirestei
tasapuolisesti lr-roan kaikille. Ensit'r'rn'uiisen lautasellisen jiilkeen sai kriycLi
iirrpririn iiiilellzi itse santsaat.uassa. Syntyipni kerran kilpailukin, kuka eniten

jouch,rin enilillli vrilitLrnnilla jo sellliseert

tappeluun, ettei se laiainyt v2ilituntivlrlvojaltakaan huomaer.uatta.
KLrn sittcn ttrnti ltlkoi. rtiin syntynt'r'rr
tappelun selvittely tuli tr.tnnin ail-reeksi.

Silloin opettaja MrikeLi esitti

lapsillc'

slloran kysyrryksen: "Mistzi siellti vtilitnnnilla sellainen tappeltr syntyii"' Ensin

Mutta sitten oli kaisill2i sellainen fuo-

r.r.uLlan sanavaln'tiiurntista pojista, Pett-

syntyi triyclellinen hiljaisuus, kunnes

onan Vinkinnlikerri
poikia, lar.rkaisi: "Sc oli opettajan slT!"

kailtr, joka jrii elityisesti uieleen. Rr,tokana oli makkarasoppa, herkkr.rruoka
sekin, erityisesti nakkarat. Olivat kai

ranier.nen Timo,

sitti kuuh,risaa "hamppadn vzi;ilriii". En-

ajattelin l-riljaa mielessrini syyn pelirt
pohjin tuntien, ettai osasipa'l'itlo suttuvasti sen sanoa. Opettaja oli luonnolli-

simr"r'riiisen lar.ttasellisen jiilkeen ltihclin
taas kerran santsarulaan. Kar.rhalla kaa-

vlihrip:itöinen tapahtr-trna, jolla oli sattLrmalta pitkrilliset seuraukset.
Siihen lrikaan Varilan koulussa oli rilirettömzin l"ryvli ruoka. Rtrokavalikoir.nasta muistan edtyiscsti ntakat'oonivellin, ruispuolnkkapur.tt'on, l-relnekeiton
ja mlkkalasopan. Mr.ritir en t.uuistakaan, rnutta oli kai niitzi muitakin lajeja.
Keittältinkin muistan, Kelttr"r Ikalan,
jonka lapsia ymu-riirtrivri olemus vielti liszisi ruoan maittavllutte. Hlinen luotaan
keittolasta slnll'en, kiiltrivlin paclan tili-

vin edtyisesti pinnalla kelluvia makka-

reltai jiirlestrijait knkin vuorollaan l-raki-

.la kun kouhrkavelit
huourasivat, ettei se tainnutkaan olla

48

t:i "Piski tse, Piski tse, tscl Puskiil" Minli en suinkaan jlilinyt toirnett<tntaksi.
Avnksi oli otettuva nyrkitkin. .lr niin

sytr. Muistan nin-rittriin voittaneeni tr.rollaisen helnekeiton syörriskilpailun.

liitt:iii. Trinrin opcttajani persoonallisccn olrj;rtrkseen liittyi rttyiis settrltltv:t

vat puolilta pliivin lLrokkaan latrtasct ja

Kirioilla.iu

is

Se

oli hlimmentaivaisti sanottu. Itsekin

tau, koilat vain noin syö!" Se oli sen
veil'an sattllvasti sandtu, ettal se noteerattiin luokassakin. Ja mr.ristaakseni j<r

sesti aivan ihmeissririn: "Mitcn niirt". slnoi Itrin sycllirrclliseen tlrprllllls:t irt t()ivoi, ettli kerlottaisiir.r turkentrttitr. Niirt
sitten Tir.r.ro r.r.rr,riclen sllestyksclli keltoi.
mitai opettaja oli taannctin luinulle slnonut rnlrkk:rnsopprlrl ()tt:tessilrti. iil et-

rri ci unohtunllt.

aletttr niuritelLi Pisl<iksi. .Ja ktrr-r en ollLtt
tlist:i uuclesta niurityksest:i oikein pitrinyt, niin olin ottanut nylkit uvukseni.
Vakavoitunr-rt opcttuia klilintyi sclityksen jrilkecr-r pr.roleeni ja kysyi. llitik() taimai kel'tomlls paikkansa. Niin slin nti-

roita lalrtaselleni. Silloin opettaja, joka
seurasi vierestri, totesi: "Ei noin saa ot-

trissli vaiheessa sielLi jokLr tekikin keksinnön ja huuclahti: "Piski!"
Siitri se alkoi. ltLrokaihr piiiittyi, ser,rrasi vrilitunti. Uusi niuri oli keksitty. KoLrlr.rn pihalla kaikui: "Piski!" Niin jatktri
koulunkriynti. Piiivlit kuhrivat, lt.llltta ni-

tli tzinlin tapar.rksen jlilkeen ntintra oli

nrikin puheenvuoron

jl

lttyönsin,

Sctslcrtttctlcnt /ot

r
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cttai

r 2002

I(ounzuferr"fnitoo
kyllri se kaikki kerrtxtlr totta oli. Silloin
opettaja, tuo toclellinen kasvattaja, pyy-

si

sihrinnzihclen

oikein

Koifunifuiisith

sycLiurens:i

pohlasta anteeksi sanojaan ja samalla
hrin pyysi myös kaikilta lapsilta oikein
juhlallista vakulltllsta, ettzi ttillaisen nimerr kriyft<) lopetetaan uihlin paikkaan.
Niinpri siinri koko lLrokka sittcn juhlallisesti vaklllltti, ettai menneet nyt r,rnohcletaan, eikri enzili anneta aihetta tappeIuille. Ei ole tuo lapsuutcni vaikuttavan
kaunis hetki kansakouhrn alaluokilla
poistllnllt mnist<>jeni jonk<>sta. Asiat oli

Tell-ri Hellevi syntyi 24.

4.

1946

Tyrviizilli. Vanhempien mukana
tie kLrlki Kalkun -fokipohlankulrralle, nrissli alkoi koultrnkziynti.
Kor.rluun minut laitettiin kuusivr.urtiaana, sill:i olin jo tuolloin
vanhenpieni mielestri niin "flksu", ettii plirjliisin, osasinhan jo

selvitetty.

Iukea. Siitri sitten alkoikin itsenrii-

Niin palattiin alkeen. En muista Lihipriiviii, kLrinka krivi, pitikö opettajan

sen yrittriliin työnt,iyteinen el,irrlintaival. Keskikotrlualan kzivin

johclolla annettlr jtrhlallinen lupaus.

Tampeleen

aikaa rryöten se sitten kr,ritenkin
tunohtui. Piski-nimitys oli löycletty, eikli
noin osuvaa nime:i voinut juhlallisista
Iupauksista huolinattakaan llinlizi kliyt-

pianottrnneilla.
Kosmetologiksi valmistnin Hri-

Mr-rtta

t,itn;ittzi.

Nirri levisi aikaa rryöten pxitsi koko
koulupiilin ah-reelle myös mr.rr.ralle,
nisszi lapsr-mteni vuosia vietin. Erityisesti lukuisilla seurakunnan poikaleireilLi Houhajiirven leirimajalla, jonne
koko Tyrvziiin ja Vammalan pojat laajalti kesiiisin kokoontuivat, se oli k:iyttönineni. Eipei sen jr-rulia silloin enrini
r.noni tiennyt. Viihitellen sen aiheuttamat tappeh-rnntrjakatkin loppuivat, ktrn
aloin siihen tottr.ra. Itsekin kaiketi tote-

sin, etteipzi tllo nyt niin huono nir.r.ri
tainnut ollakaan. Oman lisiinsai tarinaan toi vieli sekin, ettri pikkLrvel-

Mr-rsiikkiopistossa

rreen

tur.ninen kahteen, pelheen ia ty(tn
vzililLi. Saan kiittiiri LLrojauni, ettri

kriynyt kotiseuclulla, niin yhri vieli on
jossakin Roismalan laitilla saattanut
kaikr.ra lapsutrclentoverin hnr.rclahclus:
"No, ntitai Piski!" Nuiin on vaihclettu ystriv:illiset tcrveltclykset, jlt vrtlrurtsti rttolempien mielessri on kziynyt hetken 1okin r.ni.risto lapsuuclen yhteisistri ajoista.
Aikoihin en ole nirreri enri:i ktrulltrt.

Olenpa sitii joskus klipaillLrtkin.

Sa-

noin heitli, jotka tuota nir.neli aikanaan
kriyttiv:it. Vnosikyrr. menet ovat kLlhlnect. Moni heistli on lo niatkansakin
ptilihlin tullut.

-Jo aikaa sitten olen ymrnrirtlinyt sen vltnhan sanonnen melkityksen: "Ei nimi miestli pahenna, ellei
r.nies nir.neiil"

r
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giksi 1965.

lassa kiiyntizl picleniin ylellisyyte-

meillli on kaikesta

Tiinri piiivzin2i terveyteen ja ulko-

krtsvrtntrt kuksi tltsrrpuinoistrt t1trirtri. (Trissli kohclassa hr,roklisin
syvzilin.) Lrihes kolmenkymme-

nri ja harvojen yksinoikeutena.

nliköön on aivan h"ronnollista
kiinnittii:i huomiota, sehrin on
r.nyös toisten ihmisten huonioonottamista.

Kosrnetologin työ ei olhrt 60-hrvr,rllir sen enenpää kLrin nytkzilin
pelkkiizi pensselin heilutusta ja

clen liiketoirrintaan

pappinakin pitkriän toimittr.rani, olen

--t)

tri heicliin kliynneistiizin hoitoloissa. Tuona aikana kanneusl-roito-

sesti sukunir.r.rellui. Mutta kr.rn vieli vr,rosienkin pzi;istri jo munalle mulltettuani,

tehtrivuinszi, kun sielli oli tapana
puhr.rtella yleensri viralliscn rrnoclolli-

onun

-+*

KosuretologikolllLlsta v.
1965 joulLrna. Hoitolan avasin heti v:rh.r.ristuttr-rani. Vielzi 60-h-rvulla
oli harvinaiser.npaa kr-rulla ysteivil-

Aikaa myöten nimen kriyttö alkoi vzihentyzi. Jo oppikoLrh-rr.rn ureno teki

jiss;i kutsumanimellzi Pikkr.r-Piski.

6

krh i Ketottert uil nt isl t i kostrtctrilo-

korkokengiss:i sipsutusta. Ne, jotka kouluttavat itsensri tilmzin harhalur-rlon vr"roksi, ovat toclellakin
v:iririilLi alalla. Trimii ty0 on totista tekemistri, sillli työnkuvaan

jenikin joutui kr"rlkenaan isonveljen j:il-

bs

kaikki laitosapulaisen,
konttor ipririllikön, asiakaspalvelijun. instlLrmenttilrLroltlrjlrn jrr rruikr.rulur-r

kur-rh-rvien

asioiclen hoito yksin. Naisyrittnilrillli tulee aina vastaan myös jakatr-

KAU

ll

EU

l.rr-rolirnattu

nenseitser.nzin ty0vuoclen aikana
perr.rsasiat ovat pysyneet ennulllrlrn. rnrrttlr lrikrrrrnsrr on pitlirrlt
seLlrata koko ajan koulr.rttamllllr
its('liiin vrrosittrrin t:illri nopt':rsti
kehittyvril[i rrlrrlll. 'fritri työtai jrltk:ur lytlil j:l hisl()rirr t()islxu ilscririll
perheenliiclin sinnitellessli koclin

ia ryön vailillzl.

Vaikka lopetin

tllrlin

tyÖn, err

silti ole jzirinyt lepriuiulirin laakereillani. MusiikkiharrastLrs, joka
vrililli oli "hukassa", jatkuu nyt.
knn siihen on aikaa. Tlihlin asti
piti rrjrrtellrr ensin pelltettri lrr tliilli. nyt on rrikrr keskittyti itseeni jrr
ouraan hyvlilin oloon.

r

Il E N H 0 I T 0 A kaihenikäisille

Monipuolista kasvojenhoitoa: hierontaa, iftron putrdishrste, otmonikiisi,ttelyii, vX<si,löl'lidtåi nararniohoitoa ja malhe up'i^a" Lirniksi erikoishoitorna ift-ronfl<uori.ntaa.

Täydellistä kiisienhoitoa

ja

virftistiiivrää jalkaftroitoa. Kokovartarln

hie.risybaa Vibraudritemornatlcojeella.

Teirri- ja opiskelija-arlennutrrsett.

Ajantilaus puh 2frl7.

Ävaen hoi,tolsn 3. 1. -66 Varnrnada,ssa Rris'bok. 26 C 19.
DiplJcosmetologi

IERIIMTADNRANTA.
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t

Allit

'l/ommofon fou@o
Vlrmmalan klLrppulun- ja klnltungirtjolrtrjarrlr vuosinu 1947-68 tointincclllt
Lcino Allinnienrc'llli oli lunoilijltn sieltr.
Nuomr.rcless:r aloitr'ttU ru |toilu lutt'r'asttts
jrtkui llipi koko eLimlin. Vuikkrt hlin
joutui peittelemririn Pcgas<tl<scttsa virkamic'hen palttoor-r lrlle. potki rltsu pilttLlussaan scn \rerran yli aislrn. ettti l<tkuncn runo syntyi aina silloirr tlilltiin. Onneksi sr.rnaa sai kaiyttaiai ntyös pultciclcr"r

elilaisten histoliil<kien liilioittanri-

seen,

Taicle tointi islin kliyttiri,<tittratlt: hlit.t

sekri teki, tuki ettri tutliaili. Sar-urllisteu
saattc'cl<si hrinelLi oli nryt)s kuvallisil ja
mnsiikillisia rrahniuksia. Tlitnlin jr.rtur-t

otsikkokuvana on islin itse-nsli koivr,rhalkoon <4riskc'luvuosinuan veistritlri
omakuva. Äitimmc' Lempilr (jonka isri
air-ra lempivaimokscc'r-t c'sittc'li) teltxrteen tu<tmalla piar-rolla hrin soincli il-

man sen kr.rnu.uer.npaa koulutltsta liorvakr.rulolta lempikappaleitaar-r - p:ililliumriisir"ui Polilaistcrt ntalssi ja Kotir>nr1-ri

Suon.ti

-

yltyer-r usein

u

I,hnttttcrlcttt Lcutltt .fiii islitt i Leitut
ttt rentett .f ot rtsettlatrlttksi
Hti t t ki rioitt i kcr i kki uct t t lut b tl eltvt t t scikeistöisett nt nonso kct'iiiillii I 968
- futcii ttttottct cnttctt futolcttttttutsa.

Atfinniemi

lnlrlml.ne

7'ii

.

ttti

90-

t,t

t

t,t tr;t t nct

nry(is lllulanraan slutojlt Iticttltu ltttltlltncllcn: "Siel/li ttt.yr)sltitt artsi ltarrurr
LctttJtr s.1,t1.1,i s.trltiutiitr, Iickö ollttl tctltkt
IIa n'a t r. kt
Vr

rt

r se

ltiiii

l.yi

t t cr

i trt isi

it

t. "

ta i1-lr.ttrttt ksc't ovat
r.rc>r'nreeleja cttlinaisuulisilt,

ikl<a taitcc'lliset

ihnrisen

t

.

vlilrtoi kiricitli liclttLr-liltltlinlt

SLtosul-

nrcn kunssu. ntLrttu l.cnr1-li lcislitri l hli
tlltolisissu. I-crtt1-rin liihllrtttr Iiuutui, Lcir-ro Allirrnicnri ilnrcstyi 1'ltli Ltscutntttirt
I-cnrpi liurstenin I<ull<ru'citcillc. l'ellicyhti0 pcr-ustcttiin 6. 2. 19+-i.

sir.r

vic'r'as Allinnien.tc'ssri ( siskonsrt

tineitinri Pr.rollngalla

oli

1

ros-

Kun

r.r.rir.ruu

l)yy(lcttiirl

lie rtonilutt.t

tchtlir,lir.r hclp<>lisi: hlir.t ci jtrtrrililrlrrt
toimirrr.rt p<)ytlikirjan Lrll<oytuolcllrt. l'.si-

melkiksi vuonnrl 1917 llinct vulittiilt
ensin Vtnulalan kunsutthuolklr.t iohtl-

jaksi,

l<aLrppllan johtl

jan

sijaiscl<si

lrr

plk>plirilliköksi, sittcnrnrir.t IiaLrppulun-

).

llnclolfi-r poiista Aslak jrii villclcm:irirt
kotitilaa toimien slmulla pitlijrln poliisina. I Lir-rcn 14 lapsc'staan venhit.t oli l-cir-ro. AsLrkir.r aikanrt tila toinii ntnt. ililiktireiclcn etappina. .lririkrileiclcn lisriksi
seuclulla liikkui nyös uskonnolliner"r
hulnrosliike iln'riusltnaau kielillli puhu-

jolrtu jaksi vch,oll isr.tttcnulut Itoitltlt liltttsanhuoll<>r'r johtajan. kaupltellut sihtcc-

il )tlcistcltti)iclcrt
:rlvojltrt tclrtrii rit. ntririrrittiirr jril'it'sl1:oil<cr.rclcn se'kli useiclcn luutltl<uItticrt 1'ttthc-c'njohtajal<si je monicr.r nruiclcn sihtcclil<si.
Vuosicr"r nratkassl nrukuurt l<cltf irlit
lin, taksoitussilrtc'clin

r

kuntainliitot, nltakuntlliitr)t, llililtilttoinrikur-rnat, cri jrirjcst0lcrt. )hclistystcrt.

yrity5lcu jrr liittojcn hullitrrl<sicn

irise-

littnnullispoliitikkoja aina vrlltuLlstolt

nyy'clet. puhccnjohtljirLrclet, silttcclir'clet jnc. Iiotor.lr hrin chti l<li1'clli - siltri
Lrscir"r tuntLri - r'rtin l1'hcntlirttlissli trrtr
ve-lliuansu ja piis[<ltlutltssl Illtsct tclt-

puhccnjohtajur,rtt:r rttyi)tc'rt. Sttt,ttssll

clyistri I<olttosistl scl<ri

nry<)s soi.

vuolisi tulcr,istlrlii

ittr.r<tl<l<litlt

o

I< s c' e'

r.r'f l

nr

pc

lc- c'

I I

t

la lilitsijrrrr, PikkLrsclkl<u

I<atsoi p:irillc,
rnutta vulsinlrinen r''illiliko kall<lili llinolnarur - licrlltnkin klLrpLrugillc' soittlnraltn lllutrlur"r ltltllttsirt tti'iliell<xt ilr pyytlinlilin lr.rol<au. kutt ei liotctrta lir.tr.tlcnt-

ntll sallrut.
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r

kune usuinpaikan mukltlrr.r. llLrcl<tlfin liiti oli FrecL'ika .JriLncf-clt la selkl<r,rja Arvicl, Aruras, Eer'o ja Aino J:ilnef'elt. Ilmali Kianto lluolcstaan oli trscin nlillty

c'.'f a n 1-rc t'e c' rt'l't' tt t tcrissrt te-l<i taiclcttt Aslakin scllikLr, Attni Aitto )'nuli micltcnsli .Jltlntltri liinnc.
Ilcicllin 1-loil<ansl Totnnti oli trscirt vltil-

.

rccltsi

islistrini pÖytlil<iryun ulkoltLrolella. totc-

Linringlltl Leino Lihti kauppao;tpilli-

i

let t I t t t

s),t ttl,ut lisI ti ii

otcttiin sLlLlrcn sr.rorlalaisuusaallort ai-

t

ient

i

Lastenkasvatusta
saunamakkaralla

pojunpoikansa ovat ollcct

ås-

t/

l<ertonec lyhyt taustuticclotus jotakin
ihmisestri mclkkiri Leinr> Allinnic-nti.
I Ilin syq1y1 Pr-rolangalla kalkrlrspliivrirli
1912, Isoisrinsri lLLrcloll I):rhlstr'öru oli
Puollrngan nimismies - nimi Allinnic'nti

rttiuerr. Lt'ittrxtkitt ktrljt'tt'ltiirt scLtt'oiss:t

Ralttrri jtr oppilcts tttkenttrssu Titnrtt lirtrttrrt. K.\'. Kttttkotvrltu.frt Lt'irto Allitt

It

otlrt lt ii t rut

sopet'tclcuressa, kttt.tt.tcs l.r:in 12-rrtr<tti" le psitli lttcyclestlilin ".
lu u urr sanoLltlr i i rti
Äitinsri Sallin l<uolturt nruutti Lciuo Linringllle enonsa l-eino Yli-lllsillin hoteisiin. Sc'kri eno-Lc'ino ettri 1t<tikltttsa ja

rr

sct ct t t t t b r t i I I r t r t,

eiltti l:cslet st a : ko t tpt t t t ki a ttt tt t e.
loka selleiett siittttoislu ltoblottsu sua.
Meilci kiehtot,at ruttttut.frt lat ntprt ittatt trtrtrt,
"
s ks i u t i lt cl.), tt t t e I,7 t t t t t t t o I u sso t t t t t t c.

Leirto

ja

i

Itrruppuol'rpiluitokse-ssa Lcino iski silnlir.rsri Lenrpi-ninrisccn rtcitoI<aiscctt.

Lc-nr;rillli oli toinc'n.'l-Llli sotrl. Leilto
p:rlr t'li prilirttltirtss:t lrtlotrsttllst'r't'irtrt jlt

vlu'tttr,tLtclcrt

r.r.

Nluliuvil hctkililiin oli. l'clhcltiirissri
jriljcstcttiirr ohjclrurllisirr iltrrntiu. .Jol<rrir"rcn csiir.ttf i vur>rolluut.t. Islirt lrllrvLrLrli

oli

kuuluisu lunonlausuju, jolirt ilirt

nr)'0tli oli nrcncttaill)'t scl<li rttttistirtsrt cttli liuLrlonslt. ruLrttl hlltrsi 1'hli csiirtttri.
Mul<uun IiuulLri liLrLrluvl kLrisl<ltltjlt (lii1-Soi I\tlt.jttrt tttttIi IttIt'alItr)-Noi 1.rofrrt IrrrLrsi trrlvclll: (-St' lit'l.trttr turtnt
ruikk' ut.t'rslt.y kii.l'.) -Sc lihhrxr vrurn

ti):

i'rril<l<' ru1'r'lili1't' syri; ( -lii sriilt.l' r'rrltttrt
koltltrktrt.) -Sc sringyrt ltllrt ltohtl olt,
jnc.

IioulLrju l<ri,vclcssrilirt isri oli liirloittltnr.rt 1'ricnen clliinlurpiskiljlrn. Sicltli lrrLr.l( tsl( t ttt(

t

l( t t t .1,,t

rI r

t )(

tt

t'

sullllnle lll]l. fllnoa slrntnlltkostll jlt klil-prisestri: Srtttttttttkfut ktrrtttttti I'ttrkttr-

knrrt./ klitpiitrctt, tiitutc hei lettttli.
ll'lrtllu on sturt'i .it ptntcrittatt suu./ sinne cl ttskollo ntennii. /tltalicts oitt(t on
klitpiisett ntieli./ strttlttnt se lcttsi, .ju
scttrturctkfut

tticli.

Ellilissli fultossltan

r.'Lr<tcleltu

1931 is:i kuva:L rur.urilijunlaatLurlrn scu"
L i p t t I t stil. lö ty:t.yt.yst ii o t
ii r i rre t./ pcr ks r.j .itt p t t ise it r
kttitt seittihit'ret./
/Lic ei
.\.)l)ld s.l'ttkaiittii -srtt'httcllu
Ittostcr./ nutlt(r kuu se riitttilar
tti ltrhlut lin(t .iuostu./ ttiin

turvrrsti:
ii

tt

tr

t

t

r

t

u

L'

t

lt ct t t

t

tiitt

-

kauuraan paht ttiysin elikokoisiksi ju
otti itsc ensin malliksi pienintnlin. Nyt
tLrli lapsista kolitcliuitl, jokainen kehot-

li rttttit:t ()ttrunitlln ('nsin.

Eikai riittrinyt pelklist:ilin ontien luster-t
l(asvlrttautincn. FItin nticlellirin kokeili
ilrmisten lchellisyytt:i. Ronurnip<>ika tu-

li ol'elle pyytaimaiain lriritel0rahaa. .]:irirel(i maksoi 200 nik. Isai entoi 1000 ntk ia
tLronnun lctpLtt takaisin. Suuri oli
hlinen lieurLrnsa, kur.t poika tr>i.
1-lyysi

nreutpeu

t

nrltan RLrotsiin. Olojcr-r ratrltoittrttLur heikesriisin
Vanrrttltllssa.
Shakki (kuten cnr.rcn kunn<tlla kiLjoi-

tri uina silkrin ttill0irt vierlili

tettiin) oli islin ir-rtohinrojl. Paitsi.

sen lchtolin. K.V. KlrLrkovlrl-

lrru niin, cttli ltrilitl,ir rit peliliinrosseun jo1-xr'l'lrntltelclui-

si:t li:tslirrjlr -kiljrtrrn. st. jorr-

l.tar t r t r t

clLrtti Vurrinurlun kurrltLrneil<sitLrloa. Isri ;lelusi kirjcslurk,

kiu

tlijlin, korkeintrnrrn hullintoorkcrrtlt'rr 1tn'sirlt'rrtirr j:r vir-

Siispli letutii ptrttilulkct. t'trttrs-

krrrttit'slrrrllitrrkst,rr p:irirrrinistclirr, Reino KLrtrsliosl<en
kanssa. KLrLrskoski ticsi ker-

r

I

toa. ettti liuonrcssu tLrlllurr.r
ItropLrrr.rlruu lilrupplllrstl

islin tuiclchalllrstus nlikyi
I'oltlr'rlr

rIli)s silt'rr. t'tt:i

tlrpt t-

i:rl eirril Peitt:irrt'ct scirrli:i. st'rr
tckii'lit tuLrlut. Llrskirtrntc lapsinx. cttai urcillli I<otonA s1r:rrtoi olla kirj<tjlr cncntnlirr kLrir.t
sil

kuntllntLl()tonl. Varttnlrllr
saisi etLrlirOrrtiltscutltn, jos st:
an<lisi kuLrpLrukioilicrrksil

r-rrik1'ny't. N4issri kir'-

Isti./r riiI i ptttrLttriIit'trt uticIclliiiirt kcsii ttuikillii
I

kttrl.tu

jiin'allti

enncn suLlrta rytinlili.

...

Vrikku oli ntrrrurltrr

llrin

ntrrrrt-

isli sistiisti vlrntntlrlulrrisrrtrtlcn rriirr. t.ttri lr:irrtli

tanLrt,

loisesslr klr r lpplr l:rrrliilj:rstos-

str. Nlrlkrirr

SLrourcn htrunlllisluin-

sriricLinni)n ttrntijan ja kchit

korti nrkku./ siltttiiptttli. lrtitrr tkonvt. ltttlltrrtl.tu t'ttruttsrtk-

til ci juuri

ettri

se ystrivystytti opltila:rn ja oltpilaitoli-

st rol

at(

kLritcnklurn il-

.futko.soclassu isli t<tinti ntrrr. r'iroluisryknier-rtin hLroltoplilillikki)nri ju lLrttoi
myöhcnturin joitukirr viroltrisil pul,crre-

fu tt t ilttt rfu ut ttst,ttt I lr t
ltr,/ t trskitU)u luo ot t t t t t'rt itmt eliiii ntontd urroltu./
/Eihlitt t.yh.iiitt litpttt!cltr -urtr slel lct kcstt'i. / tt r t t ilrt e ipii .jo i krrtrtttsltr kttkuutt trttrtt cstii ./
a t

ei klLrhoiltin

nrestyltyt.

prirj:isirrlrrt.

sr.nrtll:llt()nt:rsti lt:rrrrtilli st,.
cttri vunrnlrlaluisct ktir ivlit

kulttLrLrlikillrrrilLrissrr. kehysty t-

ti isli kurtnirrkirjan kirlrrhl'llyn
kylkecn. Iliihto-. hy1-rpy,- ynr.

syr-rtl,ulissli f1'rvlirillli (sui-

loikklpalkintoja ci niin rtotcc-

l:r). jrr tlirrnt. ttrlt'r'ilr rit.r'lritrr

rlela sijuitsi

Ixttr l.

piti

malliksi isri tarjosi uteillc

sLr-

SilLi ci ollLrt
teollistruclelle

r'trrist'stri
txUstastuun IiippLrnntta. 1'rrli

( lrse

Pelaamalla kaupungiksi
jLrttc-

l<Ltl<aur.t

hurr is:i sorl:tn j:illicerr rnii:irrittiirr
Vrntrtrlrluan cnsin Etelai-Sutakunnan s<ttilaspiirin hLroltol"xirillik0ksi ya nty(;
henrnrir.r lll<lilrLrtetun piilin selvitysuricjLrtttr

piliclcn tulj<xrrnistl ulcnnLrl<sistlr.

ase

l<e

lplrsi

Ii1'llli

: lcilil<lrsi Itli rt nutkkulan kLrinklr tuslrl<okoisiin puloiltin tlrhltnsu, sy111y,i trilta ryutaiys ju liit:r. kuku
sui suuliutr.trun.lllinpli rl,htf ikin lciltStrsttr tt tct lrr t t .[r tt

rI t

r 2002

Nlltrttrllr

).

Iiijoistturn, kosku vulturrstrln
nrutrllrrirlrt
ttttsit'rt ltsLrklitritlt.rr nrr irtii

roirrrllsulrtt't'l

l"xirissy't sult()lnulrn hlincn klil'ttlivlin
llseuraAnr'jl hyr.liksecn. Sururstu syl,stli
hrin l<risittlirikscni kieltriytyi rtr1,<)s l<rru1t-

cn

jtt

lltxnscutu

r.niru, l.ltLlttlt isli il<Lrisct r ihlrIttit'ltt't r)l()ltistlt t,rrtisistli ttr-

. nttr!!u ttttit'elfut tttt'tti tttrntt'sli tttukstttttt

lcnraltr.t I<au1-lrr.tvin t)'<jnticstcn kanssa,
Nlcit:i lu;lsiu llin ci I<Lritcnklr:rn kosl<aat.r
ottllnr.lt kuLrpLrnuille t<)ihin ccles keslik-

n

vcr.on-

Iirrtrplrlrllr s:ri rrtrltrr t,lirrroi-

slillc. Isli prrkcLrtLri [<otiol<tiss:tliirt vrrllioisr't,n lllrillr:rrr j:r
solr)tioorr. Ktrrt ovilit'llo soi,
hrin hcitti hcti piklitrtlkirr yllccn
KaLrpungillrr hlin linu ltyslilitf i

L:lstcnkusvatLrkse

Iiikc-c[i-

rnal<sujille.'l'y'r'r'litin klrnssu
neur'otcltiin lrltrcliitrlksct

kotintntc oven trtal(se rolltllneita ruyy'nlitin pitsejli tai Lrskovuisilr katrplxrrrntuun lchtirilin, heicllit eina kLrtsLrttiin si-

suLrr.urutukl<rrlulii

junlrstu

tonttintrr:lt:t

. ci

nlillc, cikli trusille

llri

si. I]liu oli tulkke siitri. cttci

;titinlilin

esentulla. \t:rntrnullr

oli vrrin pieni nientcn klirki.

vaitsevaisLruttl - ihntistli tLrli
kttnrtioittrrrr lrlirrerr p,rliittisestl. r.rskonn<tllisesta, yhteis-

kttttttrtllist'strr

neLrr'<te

'Iyltilin

Nlaaihna nkuts<>nrultset'r

Ty'r'r,,ririn ltLrolel-

Itcksi. jouttri htirt ntukalrn asektitl<enttiun. Il'lilinli 1'<)nti <lli ilnt<titcttLr IiLt<t1-riostu tLrlevan krrolnta-trutoltrstillincn

ittr klitkettlivliksi. Auto ei kLritenk:urn elrtir.rlt ltclille enncrr lrunttrn kajoa, ju ku<trntlr oli ltukko I<ipatu l<osl<ccu, I{Lrn koshea nty'Öhcnrntin per.ut-

tiin. kurtunustelivat kLrntrtllriset johta-

'I I i tii t'el.t r ut
Ii
tt r i t t ur ty) t t tie t t tt r t r isl t,t lcrisiitt./ sitii .t'ht('istii trrt'ttrtt,iilt'tt trtittttttt./ .jollu s?ttl u nt tnc tutttt'ttttllrt rutl.tt'islctliitt./ ttiitr ura til.yt'irtii .t,ltiit,rt rtltt'tt t t ksi i t t/ e ttt ttt a I t islrt is i tr ti st t, ttt tttt, sr t i t
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Urpc Vuorencja

I@N T/arr.,fino lr/ trttA
Punkalaitumen rouasti A. Cedbergin
(f1899 jädmistöstä löyt1ti pieni uibkonen, jossa oli latinankielisiä koululauhtja, "noita yleisesti tunnettuia keskiaikaisia tanotLtotteita, muodoltaan niin mutkikkaita, sisällykseltään niin luonteuia ja
somia, useinkin niin bartaan uskonnollisia, semmoisia kuin "Angelus omittitur",
"O scholares uoce parestt lnt., joita iscim-

Suomalainen laulu iouluna

tne ennen koulujuhlissaan tanssin ohessa

Lapsen lar.rlellan.
Neitsy äitix nxuuttun

latileliuat. Suomen kouluissa ne ndet oli-

Mutt ej neitsys puuttun:

Mutt ej neitsJus puuttut't

uat elossa pltsyneet meidän uuosisatamme

Eikä lauluun suuttut't
Pilti berrainen.

Eikä talueen suLtttLtn

uaftta uuosikymineniä eteenpciin. Erittriinkin Porin koulussa, jonka oppilaana,
1 93O-luuulla ollessaan mainittitt uainaja

1.

6.

Lapsi lasten Juhlan,

Varpuihingin vertaile
Suuren asian kumman
Enneng miehex tullan,
Ensin lapsi ollan

2.

:,:

Piltti berainen.

Auringo ej usein näy,

7.

Matalimrnalda hdn kdy,
Joulun tänne tuoman :,:
Almon vuotta luontaan,
Lyrnmyi seinten suoiaan
Artron Auringo.

ainakin uielä 186O-btuulla. Lati-

nankielisten runojen joukossa tauataan
siinä m1öskin mnudan suorualainen nimellä, "Yxi Suon'talainen Laulu Jottluna",
.ioka mielestcini paljaan olemisensakin

Ne i ls.y ä il

uuoksi ans aitsee .i ulkaise mist a. "

ix

ilt

u

Mutt ej neitsys puLrttun

Eikä maian sLtLtttLul
Piltti herrainen.

Eikci seimeen suLtttun

Piltti hercainen.

Näin kirjoittaa niminerkki A.V.F. tästä
jouh"rlar.rluaarteesta "Snor-nen Museon
kuukausilehdessä n:o 5, vr.rodelta 1898.
Vaikka laulu löytyikin Punkalaitumen
pappilasta, ei se tarkoita sitä, että lar.rh.r

3.

että

näillä Tyrvään - Huittisten runomailla
olisi aikoinaan laulettu.

sit2i

Mintut liljat ruusuiset

Tämä laulu ei esiinny "Vanhain Suomennaan Pijspain ya Kirkon Esit-niesten

Neitsy

äitix tlxuuttutx

Mutt'

neitsys pLuttttu':,

Latinankielisecl lauh.rcl" - kokoelmassa
(Tirkholmassa 1616), eikii nissään n'uus-

Eikä heinin sLtLLttLnT
Piltti herrainen.

sakaan tLlnnetussa matel'iaalissa.

"Otaksuttaua orL sen urcksL ettci stronrcnkielinen lauhuttnte toelellakin on
ntyös alfu tpe t"cilt äciu

st r o m a

lai

tte

t1,

4.

kä, scrnunaikriirteu
m

e kartsset, jttnka

ucut h ctu ui

l.y,h.yt m

tt

ct kiel er t -

po rt t ct se r t ot t clcft t elee. N ii n H e m I t i

t r,q i

hrin .jottltilatrlurt lekitlillcikitt uli.t,tttiii ilnrcisesti dleeu tctrkoittrksettct saeula lcttinart siiaatt sttonteukieli kaf ahtunrautt
Sttomert kottltuttrorisctu .ittltlctttriebissu.
Miter*ä Iiintii tarkoittts scrautteltiitt, sitli
r,tsctct sano6t." ( A.l'.1' ).
Runorakenteelliselta kokoonpanoltaar.t

emme futiteukctctrt

on

jouh,rlar.rln tehty samaan tapaan kuir-t
tlrnnettu "Eccc novlur gauclir.ur.t" (ihnrc

sur.rli rier.uuinen), jonka uukrtrtn sitri vtli
lar"rlaa Piae Cantiones - tyytiin.

Neitsy

Eikä hnjtrtn1 suuttut1
Piltti herrainen.

Pilti tiiyten rriehen viel

Kiinnzi kaikk prtrhaxi,
Vrrvtrtkir-r paloixi

kr.rlclrtn,

Itkr,rt Iloksi.

Eikci olkin sttrttiitt

Neits.)) ci it i.t nt t t t tlt t t t t
Mttlt ei neits.J'.|,s pttutf un
Ei kli st kt r t r tt s st t t t tl t t i t

Piltti herrainert.

Piltti barrairrctt.

Mr

5.

äitix tllttt tttutl

Mtttl ei neits.y,ys pttttttun

Muista sr.rkr,rlaisii
Taivasakin pr,rhr.r siel:
Auta iszi lapsii :,:

t

ciitix mtutthttl

tt ei

neits.l).J)s

pt

ttt

tt t t 11,

r

lo

Kesrill tziysiin trihkihin

Viljlr virko ruullrtst,
Talvell tyhjiin pahnoihin
Manna satoi taivast:,:
Eipii eLi paljast
Ihminen tziril viljast,
Mannast mrtltllisest.
lVe i ts.y

M

t

ii il

rlt e i

Ei kci

t

pah

ix

te
r

its.1.'.1,s

pt

r,t i n st

ttt

l)rtltnois prriirrn jotrlu toi
Pahnat meit huvitta:
Ernnte ktriteng, vit'lli ioi
l)lrljorr lrlu'pptrtr soittrr :.:
Sillli lapsr,rus voitta
Kerlan urcil lahloitu
.|FiSLJS

Nci

n t t t t ttt t t t t :

Pihti herraitterr.
52

llox Engelein

Köyhii kumning ollan:

Neits.y

I I ci,

:,:

Luojans kalclaisexi

Kulcla maka ruulclan
Jor"rlun sanomis.

rsikirjaru -

otctist

Kovin korkiaxi
Taivan asujaxi

Paljolla ylpeydes

Olki kiilc[i

uanha, eb-

Junala on astllnllt
Aivan alhaisexi
Ihn-risen niin nostanut

Vzihiilliikin nöylycles,
Tytyin toimen tullan:,:

ti1 t t t ta

tebtj, tunnettu.ien latittcutkielisten koultrlaulu.ien komuaatt. Mitci seu ikcicitt tttlee,
t1(i.yttci6i se oleucnt .jctkseenkirr

8.

Pilttin yos tundenet:
Talvi sydän vilonnet,
Llsta kLrnrallellet,,,
Lapsell paijoix tullet,
Kätyläisiin tuonet
Krantsit krr.rusuiset.

olisi tehty Pr-rnkalaitumella tai Huittisissa.

Voinme silti hyväl1ä syyll:i olettaa,

Korkein kovlan kot'tteliin
Poikans pani majall
Juurkuin oriantappLu'iin
Ruusun sillä ajall :,:
Kr-rolemangin rajall
Yrttein helkkuin tavall
Lääkkex Luotujen.
Neitsy äitix tl'uutttLt t't
MLfit ej neitsy y-s puLtttt1l

tlt u n :

t

Kukkaisen myöt valkoisen
Mansicka punainen
Synciy suvell näkehen
Toimeta Ihnisen :,:
Laps Jumalallinen,
Kucka ihmellinen
Talvell ilmandui
Neitsy äitix tllLtLtttu t't,

Lopull ajastajan,

puheetxaoleuan uihkosen kopiointfi, ne
sitkeästi pitiucit pintansa ja oliuat kä1ttänotx

nössci

Joulun pahnois paljaile

rt r

tl

t

ttt

tt

t

t

tt
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ls.l,

kanclelen
ii

it

i.r

nt

tt t

tlI

t

t

t

t

Mtttt ej neils.l'.ts ptttt[ttttt
Eikii bctrytp nt stt t t t I t t t t
Piltti herruitrcrt.
Sctstcr

trt u lcr t t .Jot t I t

t 2O02

Gustaf Stenmanin

virsi

Kalkkulainen .Siuron mylLiri, Gustaf

mkous; Sillä, joka tiiilll' vaeltaa synnin

Stenrran (1754-1809) julkaisi ainakin

tiellä, Hänt' saavuttaa kauhia kaclotr"rs.

JesLlstansa,
lltan.

9. Kyll' taivas ja alrtlrus on Kaikille altis,
Kuin synnistzi vaan pois palajaa; Kyll'

Ain

nelj:i arkkivirttzi 1800-luvun

alussa.

Tunnetnin niistri oli 1886 virsikirjassa
n:o 528. Tätä vifttä lnuokkasivat mrr.
E.Lönnrot että J.Krohn.

Nyt julkaiserlme

taissai

alkupeliiisen

tekstin vuoclelta 1801 sekri vilsikirjaversion nuotteineen (siik. 1-3 / 8).

Vanhaa tekstili
1886

voi

laulaa vuoclen

virsikiljan sävehrzillä 92 b.

Et pelklili juL.nnr,rt' kU<tle-

jo lar.rpias .]esus,
klr-rr-rnr-rr.nrre eclest sotiuran, ,Ja val-

12. Ahl opeta rneitli

Jesr.rs on al'llonsa antalraan valrlis,
Kr,rin sycläniest' sitä vaan halajaa; Mutt'
snrkeus suuri ett' hyljiitiiiin taivzrs, Ja
r.nennäzln sitt' ijäiseen helvettiin, Siell'

r.r.rista

meitii taill ar.rtuclen reisull; Ettem-

rre tiellzi vaipuis velzln; Sill liha ja veli
ynnä mailnan kanssa, Meit r,rsiast pyrytii vaivuttaa: Viel saatana tulisilla nr-rolillansa, Uskomme plilille tarkoitta.

hlnltaa ja palkulr sitt' sr.rurimn.rzrss' vaivass': Voi, voi, että armon tuhlasin!

13. Ah! vahvista
suuri kuin taivazrssa lienee,
Kulkjlla rrlosvalittrill'. Eipä sitli ljtr ljl1. O! autuus

tella tiennee, Ei voi kieli puhr.ra sull';
Siell' on kaikk! ihanaista, Mitä silnill'
katsellean. Siellä seeclaan ijäti maistrur

10. Mutta ne sielut, Kuin Karitsan veress' Vaatteens' tziäll' valkiaks' pesneet
on; Ne siellii saa iloita istuimen ecless',

Kuin suurella vaivalla tulleet on, Ne yotka uiäll Jesuksen ansion volmall' On

kollisest Jesr"rxen veLen voir.uasa: Tott
voitosta veisaurr.ne rierrullisest. Valit

Rakkautta Jumaian.

syntiä vastaan sotineet, Ne

2. Et siell' mnrheen äzintä kuulu, Ilo

kruunataan sur.rrellzr kunniall', Kuin Karitsan veLess' on voittaneet.

tr.rin seurasa taivaasa.

taivaassa

14. O! laupias Jesr.r sun kuolemas kautta Viel herätä synniszl makavaisi; Ja herännet sielut valvor.nan ztuta, Ja johclata
tiellä io kulkevaisi. Ole kanssam elos

siell' on yltäinen, Siellä on unclen virren

hrlmu, Ääni kaunis kanteleen,

Siellzi

harput heljästi soivat, Pyhäin kuoriss'
kumajaa: Siell' on sielull' täydet voimat,
T^yllli, Herrrn kunnila.
3. Siellä rnykät kelkiästi kiiuaiä, Ranr.nat

uskoulle heikkoutta

O! Jesu sinun ansios priiill; Ann taito ja
voima ja viisautta Ett r,rskos kilvotteleurme täeill, .fos tziällä vaan soclirl tre r.rs-

11. O hurskaat siellrt, kuin ajassa tääilä,
On sydärnest' Jesusta etsineet: He autuaat ovat jo tän naan päällä, Kuin uskoll' on Jesuksen löytäneet; Kuin hylkziäv2it mailman kokonansa, Toivovat
häitä Karitsan: Ain' uskolla selu'aavat

ja kuolemasa; Ja neitä sinun kanssas
yhclistii, Aut ettzi nie taivankunniase,
Sun virttais saisir.r.u.ne veisata. Arlen.

ilost' hyppelee, Ei siell' ennät' rnitään

pryti ,Jota ei siellä löytynee, Täyclellisyys on jo tr.rllut. Pois on kaikki vajaus;
Vanha Adam on jo kuollut, Hautaan

Sl:o 628.
lB. m. t. Il:o 185.

jäänyt turrneh.rs.

4. Siellä taivaan tavarata Saadaan ijät'
ouristella, Itse kunnian Jumalata Kasvoin saadaan katsella, Ei siell' köyhyrys
luumiillinen Syclänt' enää rasita; Eikä
puutos hengellinen Tunnon päiille kol-

1.

ltb

6it'

mit' nu: htll3
CI

ci

lDoo

'

0m

Ct

kuta.

5. Siell' on taito täyclellinen, Rakkar-rs
ylitse vuotava; Siell' on ruumis hengellinen, Kirkkauclest' hohtavaa, Ei siell'
taudit enää vaivaa. Eikä ruumiin sai-

rygr li;rrlttil 'lc
ei
looi
Sic, fi

raus: Et siell' synti enää paina, Siell' on
kaikist'vapaus.

6. Enkelinen kaltaisiksi Syntiset

i-

tci r tuoo6

tef"t0err'

[arrlgif

O.

Soit, li

rlq,

siell'

ylenee, Kuninkasten vertaisiksi Kerjäläiset korkenee; Kyllä siellä ystäviä Tu-

tot',

at

loon,

cl"r

iöt

hansin ja tr-rhansin. Siellä veisaa Karitsan virttä Joukko epälukuisin.

7. Siell2i ne huonot morsiamet Sulhaisensa nähdä saa, Kuin on tääll' häntä
rakastaneet, Armon kihlauksella; Mutt'
siell' vasta ijäti häitä Juodaan taivaan
hovissa! O määrätöin riemu, kuin siellä
kuullaan, Enkelitten kuolissa!
8. Ah! joska täällä sen tietäisimme, Mik'

ilo ja autuus on taivaassa; Tott' halulla
sinne rientäisimure, Ja katuisim' tornuss' ja tuhassa; Sillä kilvoitLrs taruitaan

autnuclen tiellä, Ja viel' nöyrä ja ahkera

Sastantalan Jottltt 2OO2

fa I

mAiSrtOC
tngiSrtdC

foo ''boon

rrr11t', t0
tO
frCtllq
frat'rlq r"Utu

$U. mA.'lgl1.
2. 6ie[' ei itfirn ööntö fuullo, I$olittele moi,
tlcinen, flleiloopi tucon riernufuufio, gietl' 0n ilo
9ttöinen; 6iellö lorput $etöiööpi, tlufi mirfi fa,
ioltoa;6iellö fielu gtietööpi gerron fuurto funnioo.
3. €ietlö ngföt lerfein iielin pti6t96rö touiu,
bot, frsfimat tlgppii ilomiefin, $löferuör io fofiot;
tögbetliigUå 0n io tullut, lpoiöf' 0n puurot, ;pq,
iouå, Ggnnin .,ruurniB otnpi fuofiut, $aubaltuno

turmelu&i.;
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t'il(t(r fu trlltr t ltlttrtr

f{ou@ An) erL fuortto ont ois to
jojriraen ekphlissto
lloLrhujlilri nlur-

1u nrctslituloLrst.rttl.xi-

nccn or-r \''lnrnlr lln scr.rcl lr r tlillir:irir'l<istvsl<cituitrt. l\lrtrttikrlcn lisriksi

ristr)i

tri

r

scn rltntojrt Iiicrtliri tuuju IicslinrOl<l'il( )rtll i('lt |t:rrrlr:r. .lrir r t':i r rrrltli|ilrr lit rrrt't
srit tuljouvut tilulr liililiulr lrror.tr.tosslt jlt
niluttiil lLr()rrrrOrr |llrhlstl. .|oPlr liitOotrvrur clinpiiri on sliilr rtr t cnirissri
I

Iotrltujlin

cn

liurtilnrctsaissli. \ oinrnrc

vuin toivou. cttli r ltclt skrrr.ttlr.ltlicntlrnristir jir nrlurnlilitltöli slilintclctlit hrrlliunollisct toinrt't jlr

r.r.rrurn

onristrrksccn

liittt'r lit ilrtrcssit voisivrrt trrlcvuisLrLrtlcs-

slrliin sliilrttlili Ilorrlrlrjlincrt lttonto

nlriscnlr-lrrvot

-l'ristli

1:t

ttrnnrrtltlrr-t I Iotr

cllli oltuvun pitlirillt' r I<sinriclisili.
jlr siihcrr tlihtriri nrvi)s pitlililirr vrrlnristclh:rjrin

ttr \ runrnrtlltn lilttrl-lrrngin ctclriincn os:t

vlcisliuuvu. jolilr klrttlur liolio I lorrhrtjlirvcn ltlrrccn,
Itsr: IIorrlrujlirr i ci Iitritcnliltltn olc slii-

Ilnlt lrrorrnontilllisoll niin litrin

civlil

rrst'irnnrlrt nrrrrrtIi:rlrn ilrnriscn r':rilitrttrspiirissli pitliliiin ollcct l:tclai Su( )nre n
prcnet jlilvct. Ikrtrlrlijlin i on 1r'r'pillint'n

nrnstrsllrlintcincn jrirli. jonl'lr lriologisclt l)tt ustr.lotlUttton llts() ()n Iiorliclt.
'l
:inrlin slrlrvlrt lrililrlrrr veclen ltrr.rsls lcrlifloor-lt jlt r-lurtltvcsicrr rclrcrli tcsililrs
r illistrrrs. .l.ilr t'rt r:tt irtrtt'1ri1r )i\uu\ { )rt

5r

pliliosin scLlrllustll jlincn vllrrnlr-lrlLr-

.|lilvcn rl<ologilurn vlliliuttllvllt l)irilsi

cclllr vLrosiliYnrncniai illtliunccstll r)rllll

lrrltnnrr rrlLrcclllr tuplrlrtrrvlrt ilrnrise n toinlilrlrot nrvi)s jlirr cn s\ \ \ \ s. polr jrtrr lrt
licrrnc ju veclcrr villluunrr. I Iotrllrjrir.r't'n

ju nrctslitrlor.rclcstu. l)clkriltlr jlr rnctsliojistlr ltrrtrhtorrttrr-tccscct-t n)ilil lillcli
sccn sitoLltuncet firsfir|i- jlt tt l.rl.listrolrtt

o\llt sc flr|ir-rncliLro|nritLrs. lOlil on lillrLlttturul jlirlcrr lchcr'0ittnriscn. l{un
tlr-ustrttrliscn luujencnrincn I950-ltn trltlr

[ihticn scliri licinollnlloittci(]c1r Iiai\ttai
nririrtlrl()uclcs:iil ()\'llt ollcct onrillirn lislilinlilin trll'Oistlt I'tr()r'rttittrstlt. On l'tritcnliin svttri toclctrr. cttri Ilorrlrujlilvcn
kolrtlrrll:r t'i,rlt' lit \\ r)r\s silir\tutrrist':l:l
trri vcclen l)iluuntr.lllriscstlrl vcrlcn lrrtl'tcc|i;'ritOisLrLrclct oVut l)\'sYncct lrllruisrnlr cilili jrirr cn hr i)tv jrr r irliistvslirit tti)li

olc tlu'r'inrrtrt r-ltjoittltlt.
Ikrrrhrrjlirlcn lchcvi)itvrttisc'stri hrtr lrittiin nrcrkliclri 1o 1960 ltrr rrllrr. l..cslirrililrnlr r cclcn firsfirlipitoistrtrs r.rorrsi tltl\ cn lrls()strr joprr t'li Iirrl'sinlicrllrisclisi.

Iiolicnrlicrr joerr lcsisti)n vcsiorsrrojclrrr lrrlrstr

lisr:n llrsliclrtticn nrtrlirtlrr I Iorr

hlrjlirlecn jotrttrtr vtrorlcsslr ilrrllllrslicLr-

nrlrnlr. hrrrrht()r.ltr.llnllnll jlr Irlrjlrlitrolnrttrliscn rnrrlilrnlr vlrtccnsli 1.9- Iig lirslir

rirr j:r .i5, r lig tt ppcli Irclrtlurlille vLroclcsslt. Iitrn csinr. lirsliriliuolnrrtttliscn

l)itriisi olll
Iig

hrr.

lrror.rr.rontillrsslr
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I

Lt'slii.rr\\\ {)n I

rrr i.r rlrilr'ir't

r\t\t:

--,'j nr. I)olrjlr on llrlrjoiJllr lrlrrt'illlt olglutniscn

jl

cplioluluuriscn iir'tt'lit'r'rrlist'n

pcittlinrli. .Jlirr cn 1'lintrrrr ()n lrrslir'ttLr
l8t0-ltrvrrlllr jlr chlili nrvi)ltcnrnrinliin.

jolkrirr on svntvnvt r csijlitli)nirltr jai 'l ainrli rlrrrtOjcn nrlrcllrltrilninen tln jlrtl'trnrrt
licttt rttist'n jrt trrnl'rt'r'nliltsvrrrt st'Lrrltuli
scnrr tlilrrin priir:ilin srurlililr. \oin l t
lilnl:n \ rllunrlt ltltrccn trllioptrolt'ltlr llir'
vt'cr.r ci llrsl<r' lislivcsili. jolt'rr r c'rlr'rr r ii

pvnrri jrirlessli on pitlili. kt'skirnlilir.irr
ttntslts vuosi.

Iilrililii tiinrli johtrrrr siihen. ctt:i

rrlrrs

vcclt'n Irlrppil'ritoistrtrs slurttlrir llrslit'lr

]rolrlicn lirrsli

jrr

t'lriinjrittcitlt'n

r'ssll vt'silit'r'r-oliscn

Ilt

IirrlLrtlrr-

Irltl-rpir:tlltstolt.

lltcnltin tlrlvrsin polrjlrr t'rlt'ssli t'siirtlr r
t lt i:t'sti lr:tPIili:t1,,.1 | 1.1|t'll,,nt.t\\:l (illtsslt poIr j:tltn Iicr'il )sl r.r lrCCstlr liiintt'listli
lirsloristlr osrr ntruttuu Iirrl'oist't'r'r nrrro

toon. lokrr on
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ipllrnlitonin lrriltlvrr-

ncttai\ issai.'l tinrli ns. sisriint'n Iitrolnri{Lrs
jlr siitli s('urrll\ll r.lrvirttt'iclt'n liir'r'lo lr'
r iirt. Itr i.r st ilr iirt :ir r i:rr'iirr. :ir r irii:i't.i

li:rlorlrrrt

1:r

riliitltrr Lti,,rtt irltrt lr:rull.l
\ttsltttttttltttt lottltt

I.r

)()()

)

kaisirr veteen saattaa jutkua 'u,uosikynr-

meniri senkin jrilkeen. liun ihmistoiminnun aiheLrttama r-rlkoir.ren 1<r.rormi-

on sxxtr.l rajoitetLrksi. On

lajien (Carex sp.), kurjcnlalan (Comulr-rm palr-rstle) ja urLriclen tyyppihjien

mr.rockrstarnista kusviyhclyskLrnniste.

rrlvioitr-r,

Rehcr yyttri lisririr rit prrikoin llrnsrlrl[ ()s-

cttli Suomcn sislivcsicn firsfirrin koko-

mltnk:i:imi (Typlt:t latifirlia) -kasvustot.
Vcsiah,rcen klsvillisuus muoclostart lrth-

tLls

naiskuormitr,rkscsta kolnursosa vupaLlj:irrrien pohjalta.

tuLr

clissa ja poukumissa [<cllLrslchtistcn kas-

Vr.ronnu 199ii TLrlun yliopiston biol<lgian llritoksen teker.nuin koekalastLrksen
ja elliinplunktontutkimukscn tLrlokset

geton natans), ulpukka (NLrphal ltr-

vien

-

r,ultulaieina uistinrrita (l)otam<>

ker-torrat Hor.rltajlili,en ekologisesta tilastu..Jliruen kllakuntu on lehevlille jlir'-

tcum) ja lumnrc (Nymphaea canclicla) tiheitli kasvLrstoia, ioiclen joukossa matalissl llhclissu on myi)s pinnln yl:i-

velle tyypillirren srilkil<alojen

1-lrolelle noLrsevaa

osLrucler.r

ollesslt vltllitscvlt. Slir-ki on FkrLrhajlir-r'err

valtalaji vllia:rn J0 (\rr^r massltosr.rr.rclellaun. VcsikilppLrjcn ju mr,riclcn plunktonriyriliistcn la jil<oostunrus ja kok<r
vlrste'.r\'rrt ylilehevrin j:ilven tihl ja kertovut ravir.rtciclcn nopcasta l<icrrosta ja
sisliisen kLrolmitLrksen vaikLrtLrksesta

ranta;xrlpll<k<>a

(Spru'ganiLrm eureLsum), pystykeiholchteri (Sagittrrlia sagittifirlia) jl lrrtarurosur'piote (Alisma platago-:tqrutticrt).

muoclostumil vihrcitri lcvrillLrttojlr

uposklsrrillisr.rr.rtta,

lln. Laji tr.rotiin Sr.romccn 1U84. Tyrvlilin
alLreella se on tavattu io 1950-lLn'Lrlll.
Kasr,'in eLinoulrinen kilpailLrkyky pe-

i,en i.esikasr'.illisLrLrs koostr.rr-r rrt-t111'y'0hykkeen tihcistri jrilviluok<>. koltc- ju

l'ustuu sen kasvulliseen lislilintyurista-

Itrislaklsvr,rstoista. joicle n tal<ana puikoin laakeat tulvlrniityt koosturrat sallr-

Kasvintltssur-r lislilintymincrr vecler.r luvinnemlirillir.r kasvle'ssa or.r jlirven kein<> pylkiri sriilyttrinrririn ckokrgincr.t trtsupaino jl pLrhclus vesi. .JltkLrvl trll<oincn Iiuornritus i'oi krritcnltin johtllr tlrsupair.ror.r jrill<kyrniscen jlr veclcn lrstcit-

esiintyy rurnsaasti

PuLrsliunl:rhclcn Llpos- ju ltcllLrslchtistcn
kusvicu biourassa on lisaiaintynyt 1970lLrvLrltrr Lihticrr l'oimul<kuusti. I Iouhallir'-

tol<sil jlirvcn lantavyi)hyl<kccssli ja rre-

jeinu.

taisccr.t pil:utntLrmisecn. Ylilcltcvlin vcsist<)n tunnusnrelkkinri nlihclirirr I Iorrlur jrilvesslikin uikl rt join sinilcvie n

clessli. Nlatltlissa lahclisslr u.tuutoliset
r'oii,at ollu silnriinpistlii,ili. Silnuivaraistc'n lurr,'lrintojen nukaan esiurer-kiksi

n

tilestu voi tchclti huvuir-rtoja
.itirve
my<)s ser.rraunialla kasvilIisuuclen nruu-

j:ilvessri vesilutto or-r tril[i ltctkelLi lislilintymisrraiheessa. N,ly<)s ti,lp;llilehtir irlrrn sltrtrrlltltn Itl0tyrteen srrtrrt'sli rt'sien leher,0ityurisestli. joten sitli slrr.uoir.r
kLrin palpakk<lu, kcih<llclrteri ju vcsilLrttoa voi 1'ritlili rchci,<)ityuriscn nrclkltilu-

l)itklinonuisissa lahclissl, csim. I)uLrskanlahclessrr. kelluslehtisten lis:iksi
var-sinkin lahtien pelukoisslr. La jeista
r'oicl:ran mlrinit:r elrilit viclat (ahveni,itlr
Potunrosetorr pclfirliatr.rs, pitlililchtivita
l). praclonur.rs 1a tylpplilchtivitlr i). ol)tusifirlius), r'esiherne (Lltlicularia sp.) ia
elityisesti vesilutto (El<xlea canaclensis). kiLrsallir-ren ulkonraan vierls, joka
r'oi vallata koko veclcnrrlaisen kasvuti-

jlilr''cn leher'(ritymisecn.

ensin lislilintynyt nope:rsti nrLlttl scn
llilkeen tavallisesti vlihrntynyt. I [oLrhrr-

plLen, versojen tulvcl.rtinriseen vihleinri
ja nriiclen sLlLrrcen kasvur-ropcutcen ravinnepitoisess:r veclessri. Yleensli se on

ju

mtricletrliin ler"lill jien joLrl<l<oesiintvutili.
Toistaiseksi Ilotrhltjlir-r'cn kr.n'rto ou olhlt tyyclyttlivii, mLrttu ihrun luvinrrcktrolrrril rrlist'rr lclroli:rsl:r r:r joitt:rrnistlr t i
lurrne r,oi Iiaiaintyai hlllitscnrlrttonrlrlisi.
HoLrhajlir-vclLi onkin lyhcli,'tty' toirniin.
V. 1991 Vuurnurlun klLrpLrnginhlllittrs
l)crusti t1 iir i Irnrrin seh itttiuirilin iiir r t'rr

til:r:r

i,t vt'tlr'rt l:tlttlttrt 1l:tr':trtl:trris

I<cinoja.'l'yr)ryhrnrirr tyr)tii on jlrtltlrnrrt

r'.

1999 penrstettLr yhclistys. Ikrtrlrrrjrini

koostr.rr.r jlilien tilusta liLroltlt k:u'rtuvistu kltnslluisistl. Sclvitystytrh<)r"r ovlt Life firr Lal'cs -proje l<tin

ly.. jonka jriscnist<)

ptritteissrr ()sirllislun('('l

rttliis

rtt;r:r-

j:r

clintarr''ikctll<lr.rclcn trrtliirnuskcslirrs

NI'f'f

il

nre

tslinttrtkimtrslaitos. Iionk-

lce'ttisinlt toime r-rpitcir.ui jrilr ccn luskeviir-r oiiir-r on nrkcnnettLr i'iisi llsl<eLr
tusallasta, loiclcr-r tlrl<oitukscr.ur orr vlihentlili jrilrrcen luskcvierr vcsien kiinto-

lr lltvinnenrrililiii. KLrlur-rccnu kcslinri aloitcttiir.r J-r'uotincr.r projcliti liirrllisen r.'esikasvillisuuclen l'liltentrinriscl<si
tavoittecnu lislitli vccleu vlihttrvLrLrttu jlr
vlihcr-rtliri ekrpclriiscn jlittcen l<crrosttrn.rista matalien llrhticr-r pohjrrln. \'hclisltir-re-

tyksen llihiejen tur'oittccrur <ln lisliksi
mLrLlttaa hr>itoklllstuksen avulll jrirvcn
liltlaston koostr.rrttr.rstlt jrt i'riltcntliii siten
sisliisen I<uormitukscrr uuitirrili. Viittcitai
siitai, ettai maatak>uclesslr toteutctut yurplilist0ohjelnrllt \'oi\rlt <lsultuun vliliLrttltlt jlirvt'rt tilltlr pltlrtrrtrtvir5ti. ()n j() slllrtr.r

Nl'fl':n tel<crnistri I krLrhltjlin cn pohjuscclimentin tutkimuksistu. Nc osoittuvut.
cttli seclinrcntin pintukclroksessu rlrvirrnepitoisLrLrclct or.'ut alhaiscluurlrt liLrin
syr.'cnrnlilLi olo issu l<cn'oksissu.'['lirnli
ke rtoo i ulunur-uluce ltu tulevtrr.r rtn ir.rnel<trolnrittrkserr viinrc ltil<oinlt jonl<in
t'en'lttt vliltcrtt)tnccn.
I{ouhujrirvcn cl<ologisen tilln korjlurnrincn <lr-r Vtrc>sirr l<cstli!lin tt'0n tltkluttt.

a'ii

ii

tt

sii r t p

iI

kii

Si t t iI

Kt

tii r r

Ip

ttt rtssrrcsi

Strsttr

tr

l.t

fu r t t I al.t I i c t t .1' t t tpii ri I I ii

cI Ieku
i

r t

tts

ek itt t t r t t k p t r I I u 2@2.
i su i I k t t t lt u.f ii nt.srrikirr u i ktr u t t si tt ilc-

I t'ut ii t t.

tttaltr t t /ottlt r 2002

IloLrhrrjrir-i'i-y'hclisti'ksessri cIiri kLritenkin Lrsl<o jlili'crr lLrontourvojcrr sliilynriseerr, jos kaiklii jrinerr vrtil<LrtLrsl-liilissri
<llel':rt tlhot sllclllrn sit<ltrtLnnlrrn thtciscn asiarr hyr';il,ri. .

))

Ernoftulsts

muttei frutfury oo ty,v öA[tA
i. Kyllui st:i taas tiiitystij jokr,r
tarkka ja tieituiveiinen kyssyy
ettii: 'Mitzis vasten t<>sa piiiillni seisoo ettzi Tyru2iåiltei'. 'Eikos tarttisis szrnnoo Tyrw:ieiståi. .los neinnml
laillisesti ja vanhzrlla Tyruä2im mur'teella olis mriZir:i kirjottaa'.

-l- r u se irrtrl onki taiailai Tylvriril[i
14 - teikkrr Tvrv:iris:i - ernourll-\r.tr hirrnoo jl rrljrtstrt kon ollaan nin tzrrkkzrna. Kon t2i2il2i assutr
kaikisa ihmisis2i piäni kiailitirirern-

niiis. Jossain sisikalluisa. Ja se pizini kiälitiär-en-rmiiis riaurzrstlttt ku
s2larzlan tiäteellinen kriiniim poikanen zrikzrseks. - St:i oikeen nar-rttii
kr.r p2i2isee oikurseen toista. -.la kehhuuv vi2i mr"rillekkin ettzi: 'Mäii pii:isiv v2ihän sannoon sille. Konnei se
poika tiännyk kr,rila oikeestis szrnotazr:

-

TyrwZiäsåi'.

lista. Vaikkzr kyllii mziii mr-rkr-rlana
kr-ulteiin kuija il'u-r-risep pr.rl'ru. Ettii
liil-rreniinkostri Tyrw;iiille vai Tyrv2ieisee. - _fa kLrj iottain ihmistii kyytittiin Tyrwti2ille nir-n - m:i:l huamasin ettii - siinoli kaks vaihtoehtoo.
Aa ja Pee. Ettzi vi2itiinko Aalle vai
Peelle. Mutta ios jokr-r ihan itte tilas
kylrtin nin se meni ste vissiin: Tyr'viiri.see. - Hotclli Tyrvririsee.

e on tririlli kvllinlrtrkeill:r jrr isov-esiev i'rtlsislt toistlt kortt

\i.,
\--rl nrettlirrlurslt - trililon lsllttu

rrzrilran

sivr-r.

Aikojen

alvr-rstzt tzizi

on ollu viih:in ninkom maihnan napa. -fa kustii <>n aina aslrttu samalla
plassilla ja samasa kylzisri ja samasa
talosa, nin se o1 lrittriny ihmisiij j:ilkenszi. -f:r juul se tal() - se on ste
tr.rlh,rkki mzrihran kaikista tzirkeerrmziks asiaks. Sen nzikkee kon kattelee ympZirillensr,i: Tiiiilii on assuinri-

vif ja r-rlkolivin nurkat - ja viii htl-rsilivinkin nr-rrkat - ne on o<>rninkisa. Ja pellot on zlsLrtun nuikösili. Eistii p:rss'.ra ihmisten ilmoilla elliiri
hr,rlttiomuurev vallzrsa. Ninkoj josszrir-n r-nettiinkorwesa. Mitli siittti ihrlisekki s2lnos. - Tliailon opittr-r sii56

pnhheisaki.

-

T-rL kr-r se trrlo on nin tlilkee

1a viä

-

nin

I ynt,i tlilkce on se trrlon nirtti
I.{. kens. Tririlon ollukki silluillapiiin cttli ilrnrisistliki on pultuttr.r
vallan talon nimellZi. Ettai jos vaikka
talo rookaa olleen Mattila. Nin
isiintzi on sittem Mattila itte. -la sern
mr.rija on Mzrttilan ern2int2i. -Ja jos

Mlrltilln poikil

suttur.r piiiiseev vli-

r.yks vaikka Mikkolaa. Ja rr"rppee
siii isiinnäks - nin se onki sitte taas
Mikkola itte. Aina kov vahett;ta talloo niv vahettaa nirnmee kans. Ettei kai se sr-rku okkan tääi;i ollenkzrn nin girkee kon talo.
rutta pankaas kattellev vaikka jottain savolaisia. Ktrj jo-

ku Korhonen laihti 500
vllatta takaperij jostzrir Rautzrlam-

r-nilta jol-ronki Hyrynsalmelle taikka

n /f uttrr nristris nlaiai nrittaiain riail\ / I täsinkri. Konr nliri oonr
I Vlmettlirrreus(rr. KtrttLrkuppe-

/-'!

voks. Asumisesa ja töisii

Kihniöön taikka vaikkzr Rttattiiv
nettii. Katteleen ur-tsizr

V2in-nlannin

kaskirraitzr. -Ja polttaan siii jonkul'r
hr,rl-rraj ja pykkään pilninsri jonkum
n-riijen päZille. Nin zrinzr se vzleln on
Korhone. Ja j2ilkikasvu kans, uzril-

nan tappiin

asti.

\ l-o sittes .se listiuränirri. Olis[ \ i t c, se nrrrlrtunu ollrr tlirillipriiv
I \ vihän ninko synti srnnoo
toista ihmistzi listim2inirneltii. Ennen
osattiin puhuer toiselle kohteliazrsti,
ettii: 'Tekkee nyh vaah hywil ja pannee tr.rllen ott2r2rn kahvett:r - ja kastlrlr klrn.s'. - Muttx Irirtnol trtvill. l'iinstyy nykymailman aikaa. Nyw vzrern
ne slrnnoo ettti: 'Mtrtti, nritlis slili ottasit. Matti, ottasiks s2iii vaikka clrin-

ki'i' - Alvariinsa hojetaan etuniurmee. Kon on otettll r-nallia Rtrattij ja

Ameriikam r-nuativillityksistii.

Ja

rratkitaan televiissioo. Muttei kzrit
tylvZi2il:linev viZik2in oikeesti tykkii;i
kon yhtär-nittaa ristimiinimmee ho1etaa. - Ei kais semmosut kr-rkkaan
kzirsi. Junalakil luppaa ene h;ij jåitii
lankaserrati sitZi joka hänen nimrneensii suzrttanp2iiten höpöttzizi.

f"-t
p

ikai lclrlrcc'llinen tyruri:ilaiinenr

lrriiis linrnrririnslikIlin ninreltri
,I---lr,,t-r.,. - Seltikke ettri senos stri

vair-noks taikka pualisoks - taikka
jokskuks annaaks. Sc sunnoo: 'Toi'.

'Toi sui ehfotti ettli cik<>s [ihretri
juhlii'. - Tlrikl<rr jossci se on rry itli'i
jr-rur- mtrkana, nin stes san()taav
vltltn c'tlri: Meiflln iil1rrtlii'. -'Ärttrttri
varotti ettai () sten ihmisiks. Kon <>c>t
sili il'rn-risiszi'.

utta kaikista sutrlees syt-tti
Tyrvzilirr pr,ralesa taitaa olla
ittens:ik kelrrrrrrinr'. ltteensri
ei pass:risik kehr-ra. Eikzi omia töitänsä. Eikzi ieuhkizrr rahhoillansa eikii tavaroillansa. Pitkiizi ja kouru'rccta taloriviåi om parree sannoo valln
tölliks taikka tönöks. .|a hulh,r vean
2imr-näänszikki kehl-rutr. - Hntili sais-

ko

hevost:rnsa sentzij jollaillailla
mntkan kautte sann()o pikktrsel'r
l-ryv2insorttiseks. .|a jos ittelLi on

on-rast;r n-riälestei ernornasen r-tljas
ar-rtopiili, nin saa sitnlkiv vis.siin oi-

keella soltilla kehasta: 'Ei se mikk2i2ih hr-rllurrpi ajettava o'.
r,rtta kur-rllelkaas

vaikka jot-

tzrim pohjammaalaista. Kr-ri-

ja se 'tlossaa' or.ur-uaa tylitiinszl: 'Tohtii sanr-ra notta oon itte
tel-ieny'. - MLltta millnis sannoilla
tyrw2i2ilziinen tyritrinsri kei-rl-rr.rtr:
'Tzimmönen t2istii nyste tr-rli. Ettli
entiiisten l-rzint:i kurtturonen onr
lrlrtta - mahtasko se nyk kttt-ut-t.tit-t-

ki kelvata...'

'f Zrikke kvl:i krrikki sr^n tiritriri,
\ / .t,,i ilrniisct on nriilli krrlrrrilV ll lrippeensri lchlreellisiri irr
klulreen ltikaanslutpilt ilt

r'r'nolttrt-

sen kziteviii kiisistlinszi. Mlttta ktr ci
sLi saa itte aiaineen sann()(). Tafttec'
tehrii hommzrnsa nih l'rywin ett:i toiset huar-naa ja kehhtrtr. - Ettll par-rkaas r;ikniiten t2ikzi[iisen kauppamizil"rei ja malkkinat-ui:ihen kowaa
kohtaloo. Kom n-riilais tylkytrit -

konnei ()mmazt t2rvaraa passaa kehua. - 'Kon tzimnösiri mr-rlla c>lis
nynr llr)rynnisli. Ettri eurnlili stct tiri
onko niiii nyn nirr rnittriri ja mahtzrsko kr-rkkaan tåimmösili hr-ralia'.
Nin ettzi jolsei oikcen kaLrppa kriy

-

nin tarttisko ne kar-rpittclijat l-ralrkutella trinne j<>stair.t-t mlralta;llii.
Sctslct nt

ct

lcrr t ./ot r I t r
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Mutta se täälä vesta kaikista
sLrkkelarnpax
on ktrj joka asiasI
I ta tarttee tehrä kirja. Aatelkaa
?rf! Talloista ix torpista, järvien krrivatr-rksist;r ja pr.rutarhahhoinnosta ja

Jrru.

Tynöri

kr-rtujjr,rustostaki. Ja jokikisen tiäj ja
polvun nirnestä. Vaikka kylä mää

taas sen ymmärrän. Että jos nuari
plikar ressr-rkka sattuu assllun semrrlosen tiäv varresa kr,rl Luun tiä, nin
tralrma siittä tr-rllee! Eikä siittä kolo-

tuksesta irki pääse, rrlluta kon
mennee yliopistooj ja tekkee siä
krarr-rj ja kirjottaa kirjan, että mistä
ne kaikki hr-rllut tiän nimet on tulh,r.

On Tyrvää syntymäseutuni mun,
sinun maatasi ar-uani aukoo.
Sun onnesi puolesta taistelemaan
ei tarmokas tahtoni taukoo,
vaan vaativi voimia toimintaan
ja uskoa aikahan parhainpaan.

viä yrnrnärtäs
Ja kon kylä senkiv
I että issoista ja rikkaista tehrään
I kirja. Kartanohherroisra ja kir*dmmiähistä - ja kaikernmailman

Tyrvään seutuja silmäelen,
krrn katselen l^nnd ja iÄ
niin tuntehen varmasti kiitollisen
mun rintani tuntenan pitää.
Sillä taivas on antanut armostaan
mun heimoni haltuun kauniin maan.

mittään omista. Ninkon Korkeemäen Annastuunastaki Virlarannan
Pertti kasas aikanansa hianon kirja.
- Ittellisakasta, jollei olh-rk kr,r sem-

On Tyrvää leikkini, lernpeni rnaa
ja arkisten aatosten aihe
ja sieluni tunteita mllLlttelevaa
on mulle sen pienikin vaihe,
jos pilvisen päivän se meille tuo,
tahi suvemme suloja laulaa suo.

Tuamas Rakvaltinpojjiista. Mutta ku
täÄla tehraån kirja semmosistakij
joillei ot talloo ja jokka ei eres jr-rur

monem piäni pirtinpaha.

Kaks

kerttaa kolme rneetriä. Eikä sen ernomasempaa virkaa, kr-r kävi passaamasa muita. Mutta kon sattu ol-

Kr,rn

leen ernomaset leukaperät. Päästi
tulleen semmosia juttuja, että mah-

toko olla melkein Suamen kaikista
parree satllten puhufa.

\

I

\

Ti Mutta rnitäs sanositteki. jos
Jååi'Jtr#', lxi;,3'åu";il;

errä rehtäskij joku tiarokoneromppu taikka reeveeree. Aatelkaas kon
sen 150 vllatta vanhan $Tareliuksen
kertomtrkse n Tywään pitälästä sais
semmoseem mLlatoon, että näkys

elävä kuva

ja kuulus ääni.

Että

mimmosta se elämä oikeen olikan
täälä sillon 1853.

aikka ku se Annastunna t^yttäs nysten kans ens tollkokr.rusa 170 vuatta. Että ios
väännettäski sen sarut ja sanantavat
ja lar-rlut ja tautiem parannr,rsnoituuret nykymailman konsteilla tiatokonerromptrks? Meinaan ko se Annastllllna oli kotosikki oikeer Rompummaasta, Rompun tiäv varresta.
Aatelkaas jos Rompumplikka pantas ellään LlLlrestansa - tåm päivär
rompulla. Seereellä. Kyllä kai stä
joku vois tykätäk kattella ja kuullella ja nauttiakki? Eikos srä kaikkia
hulh.rja saa ehrottaa.

(Esitetty Tyraään seudun
Ko t is e ut uy h d. i s ty ks e n
1 .9.

(tulkintaa "teen" tarpeellisuudesta)
Tytär Tywaatä taas tewehtää,
tyttö tuittupäinen tää.
Toiveensa turhanpäiväisen
tuon tuskin tä)'ttf/äisen.
Tytar Ty ruåan tummatukkainen,
tuntehikas, tulisilmäinen,
tuiskuissa talv en taapertaa,

tutut tiensä tasoittaa.
Tyti,r Tyrvaän tekeepi tahtonsa,

tovin tr,rtkii tllnteaksensa,
tasaisena fyön tllumaten
tahallaan taikoo tarviten.
Tytdr Tywään tonhnkas,
totinen, t1yni, toimekas,
tekee työnsä tunnolla,
tahtoo tekonsa taidolla.

Tytär Tyruaan, tuulien tuomako -?
Tuskansa tuntee taukoamattako,
tahtoen, toivoen taakkoinense
tunteepi tiensä turvallisensa.

Tytär Tywään tiellä taivahan

tlynenä työssään taivaltaa. Tunteensa tulisen tukahduttain,
tietonsa, taitonsa taivUilxin.
Tytar Tywaan työsi tarkasta,
tuumien toimet tasoita,
taistojen teillä, taivahan turva,
toiveesi, työsi tuskinpa turha.
Tytar Tywaan, tllllos tuomahan
turvattomaan tupahan
tähtöset taiv aan tuikkimaan,
taas toiveemrne täyttynrään.

Turun tyttö
Läb. Liisa Erkkilä

Että ei nystem juur mur.rta.

7)-uuotisjub lassa

tynörintytrir

2OO2)
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Afuoreru

so

I{eittitin ikl<unuu hlimlirsivlit suuret vesipisulat. I Ilin lilivcli ikkurrru.r lLro jrt nrilii. ctt:i kltksihaulaiscstu l)ihlkoivustrl
liitcli nLrrnrikollc [<c-llrrstulrcitl lehtiri.
@tsis:-faloumicspulveluu mics oli jo pl-

ri

tifonrt j oufuonrcnnt

<ln mistli ottrut. Otu prrli pahi,illtlttiltl<<xr fi)liin lrr tulc' hakc'nraan. Mal<suu

i'ic'[i

ei tlrlrjtsr'. litrrr llrrrrl ovlrt orttertilr rli:iLril[irin I{anelc-ital<in r"icli 10yt1,y. jos et
vuin talr,'ior.ue-r.roitrt hltIua.

klt kuin riiclil[i.

"

kertra l<liynyl kuin jokin rrvanlus-

IItin oli hcittlinyt auton tul<akonrp-

olento inrLrlc'inecn pr-rhlltlrurss:r lchtili

srrLrn pari laatikk<xt ia mc'nnyt noutllurlurn onlc'nat. FI:in oli llskcnLrt l<lhvi-

1'lois. Tttrltrtrt l()ultult. litttt sileettil'rr'ttsaissa ja vaalrtcrassu oli lchtiri krrslrpliin.

IIin oli :rj:rtc'llut Lihteai kaiynrairin hlutlusnnaIlu. Ensinrnrliisct r-anke'r.t.tr.r.ltt
1'0hallat olivat vicr"rcct unr-utnsilnrrit ja

klrrssit pihan kLrlilialaatilioistl. Pitaiisi
klil,cLi koljallr.nesse paleltur.rcct cllurliut
islin

jl

liiclin ltrtuclaltl. Triytyisi haravoi-

lehtili. Iiilkkohcrru oli tllkkrt ltrtutausurllur hoiclostlr. r'aiklia ci ollLrt r,iclli ilnroittanut slry'stullioistlt. Toislralta
clrr

tllkoisiinl<in olisi nrr.rkavl urct"uui. Tuu-

ollu scr.rrekuntrl tlrdoeisi hcrncs<;1-r1-luu
ja kahvit n-roliuluss:r kaclun tr>isclla
lruolcllu, Vri olisiko nrcnr-r clilltincn

kuin viime vuonna?
Pilvct olivet tummia. mutta lcpllei-

sia. Ehkli slcle tar.rlt<xrisi tillpliiscr-rli
piankirr. Pihan llratoitus oli
jo mlirltli. I-ultoille ltlkoi liaslrantua koivunlehtili. t)irkko pliritti Pysy'ri sisrilli.
Tuttllve urics l<otiliyliltai oli soittrnut
t'ilr'rr j:r l:tljortrtttt ottiett,ritlt.
kr,rr.n'oilLrna

p(iyfl 1it.r I i inl

culon

llc

mu

u tll

melr

kynrnrc'r.rc-n

oli

hr.tontuutta-

lahlrr.r. kun Klisa

nlinli nral<slisii'at uir.rlltin pari cuxra liilolta. Hlir-r oli poinLlt. ettli llr.rpltssa

licnnLrt palr.rr.rnrltkllla krrupasslt ostamlrssa ohuttlr vall<oistu papc'riu. jol.urr-r

hlin kliriLisi ourc'uat. IIlin hlki toiscn

rr.ekkeelta kc'ittitin
1-xr
pr)yd:illc-. Pupct'ista hrir-r leikklsi sopivankol<oisia pakrjrr. Hrin alkoi klilirili
vilhcc-ttrinriri onrcrroitu. Ettei\,:it kau niit
omc-na laatil<oista

onrcnlrt rain olisi kostuncct, kun satoiliin. Hlin otti komerosta paksr,rn fir>
tcepyyhecn

ye

lcl'itti ourc-noita pyyhc'el-

mukuvu ;lakkusiir-rklrn jrittliri. Siinli ne
sitteu r'oikkuvlrt unohclcttLrinl ju miicl:i

ntyr-rc'ir-ri lc'hclc'tti )nti ssri

5ri

pLr

issa. Nyt

,VIuttu

ltlirt ci

voirtLrt

liliyttlili hiLrssolliil tLrkk:rnsu tultutturnisccll.

''Ortlio rrlt lrrr:i. kttrt vit'r'ltillt ort lttlossl'/". riiti uteli.

Pilkko ci

osunr-nrt \'rtstrttrt siihcrr nri-

trilin. r'lrikka riiti oli hrincn nriclcstlilirt
ht'r,in kltLrnis.
"Vcikko-scrkkLrni tLrl<l<lurnlio Ort olikikin nrahtoi cnsiksi ilutstulti' \'lri llruIunlilineen'/ Vciliollu on kuut.tis lilirti ptrhua ll llulrtlt. Slilili tLrhllta sclllistu lilin'

tli sotilasnrarsseihin."
I(un liiti jritti hiustcnsl luittunriscn jl
pukcutr,ri pLrhtltlrse-cn ktrltunlrppisecn
pr.rsc'r(x)n, purheinrpuunslt, l)ill<I<o ltjlrtliiti oli Vcikk<>sct'kLrn Itril<0incr-r n.trr.rte-nkin l<uir.r hiLrksistruur. llrin

te'li. ettli

nrictti, onko Orr'okilLr tLunrttlt tttltklt.

lc-.

Kcittii)ssii oli Limnrin. Onrcnat tuoksuivxt pattcrista hohk:t:tvassrt llimn.t0ssli. Hlin ei pitlinyt ourerroiclerr nrskartsta
tuoksustu. Hlin katui. c'ttai oli kriyrlyl
r.riitli ostumassa.
{, {.

{.

"\'ciliko-scrl<kr.r tulcc kril'nrririn trinli

iltanl". I<cltoi liiti kuin

suurct.r suluisLrLr-

clcr.r.

Äiti

Äiti ei ollr.rt pr.rhr,mLrt scllil<Lrnsrr kihlar.rkscstu nritrilin. lsai siitai oli ensilisi
tienr.ryt. kLrr.r h:in

kon vc'ljcn

oli p:tlltstlt

1-xttult

\'ei-

l<anssu.

"Ei tuiclu Lahclcntaustln islintliprrri ol-

llr k,rrin rltrrslrrrtrrt ltrlt:rlrltrt rlirlrns:i.

"Saiaitietciliiait

ovat luvrtnnect tLrLrlia.
joplt s,vysmylsli,vli, cikli <lurctroitu ole

kaansa I<until<klurn seinlipcilin cclcssli.
teki r'ool<cju ja ;lani niiclcn 1'rt's1'ntisclisi krrpru'irrr':ilisili lriunciri.
Veil<ko-scrkLrlll oli sltnrltnlltirrcn ttrl'-

I<ampasi llrineikasta tLrnrrr.uur tuk-

i.aikka or.r sc isrinnliksi kclvollisct lioLrlLrt kliynyt. ci siinli nritaiain', isri sunoi.
"l)ikl<Lrpirtistri [<unrminkirr on. Olisi poi[<u lrysvtcllyt llttliatlt t'rtisistu. I<tut ci
olc nrtririn nrilli scllaiserr hcsl'ttliri.'
"Sinri puhut selkustuni :tinlt l<trin pili.\t t.;lt t tttt t lt

tt

t .lr tt

tI t

t )( tr t:

kupojrrstrr' , aiiti vihotteli.

Pali kertaa Pirkko kuuli oman nimens;i.

Äitl oll saanut pyh2ipukimet ylleen ja
alkoi kattaa kahvipöytziä. Kauniita punaluuslrisia kuppeya oli vain nelj:i pa-

Kr-rn Veikko-serkku

ria.

"Meille kaikille", riiti sanoi. "Sin:ikin

saat istllzr Veikko-serkun seulaksi", Ziiti

oli peitellyt

hzintzi,

Pilkko oli maannut siluriit kiinni pulistettLlina fa liikkumatta.
"Sriuili Orvokkia, Inkaa

ja Pirkkoa",

Veikko-serkku sanoi, "ja :iitiii rryös."

Miristrtnko rttinri nlirttri rtsi:tt encrtt-

jatkoi ja k:ivi pörröttiimiissii Pirkon

miin vanhenpieni pul-reista kuin

hiuksia.

Pilkko ajatteli.

"Minä tal-rclon kamm2rta kauniisti",
Pilkko sanoi fa oni ziiclin hienon kan-

"S2iäli

Oli poLrtapilvet hyvin kolkealla.
kr,rn mispellon laitamalla

Orvokkia..."

Kun Pilkko aamnlla helzisi, olnenat

oli ko{attu talteen. Veikko-selkku oli

listä.

Pziivzilli isni tuli kotiin ja laski pöycliille ison palan tuoletta lihaa.

't

l;ihtenyt. Äidin sillriit olivat itkuiset.

"lsä meni naapuriin

teurastama2rn

Pirkko huornasi taas, ettei hiin r.nuistlnLrt Vcikko-selktrn viirttciscstti viellrilusta jr.ruli lruLlta kuin hiustenlaiton.
kahvikupit ja omenat. Omenat. Orrenoita hain ei unohtaisi rrilloinkaan.
Vrikkrr hin kLrinku ylitti trrroittrrrr rrronen kyr.nmenen vuoclen takaista marllskuun lrlun iltlru, hän ei slrrrnut rlieleensii juuli lrlluta kuin ourenat ia kahisevat paperit. Missri Veikko-serkkr-r

oli suuret pr.rnakylkiset omenllt tuonlrt-/
Repusserko? Oliko se sotilaan leppu?
T:iclin laittan-rassa korissa'i Nahkapalakassissako'i Täclilli oli sellainen käy-

iszi sanoi. "Piiljiiiitte, jos

minii en ole

kotona."
4r 4i 4i

ah-

keloitr"ri ja sai valriiksi pyyheen prizilli
kuivattarnansa. Hlin palar.rtti omenalaa-

tikon parvekkeelle. Sacle oli lakannut ja
taivas kirkastunut. Pirkko puki toppaplrvlrn ylleen fa pani saappaat ixlkaan-

puheista sodanj2ilkeisilt;i vuosikyn-rmeniltä.

sellessaan.

ei

r.r.Lristanut.

Oliko Veikko-serkku silloin sotilaspuvussa? Veikko-serkun koureus ja ihana

tukkakin rruistuivat lnieleen vain iiiciin
"Veikko-serkku oli vain knusi vuotta

lninua nuorenpi", iiiti oli usein nuistellut. Enä;i ziicliltzi ei voinut kysyä hzinen serkustaan. Ei voinnt kysyii mistiiiin muustakaan tapahtuneesta.
Pirkko ei nuistanllt vieraih.rillan kahvipöyclässä oloakzran. Sen hzln rnuisti,
että Veikko-selkku oli kiusoitellut h2int2i lauluilla.

Hiin oli istlrnut polvella

1a

Veikko oli laulanut korya:rn tilliestä ja
pikkLr Inkeristii. Hiin oli nostanut Pirkon omalle paikalleen ja alkanut laulaa
jotakin julnasta erosta keltovzra lzmlua.
Pirkko lnuisti nukkr.rneensa yön
paiiistziveclett;iviissii sängyss;i Veikkoserkun selän takana. Sänky oli vecletty

paljon piclemmäksi kr.rin silloin, kun
Pirkko nukkui siinii yksin. Piiivripeite

oli j:iteny kasaan
poirluissa

s2ingynp:iZityyn. Sen

oli

papereissaan talviomenoita. Papelit kahisivat ja kuoriutuivat
omenoiclen p?iältzi, kun Veikko-serkku

oikoi solakoitrr sriririririn.
Pilkko ei ollut saanut unta, vaikka oli
nukkr,rnut selkr.rn sellin takana turvallisesti aiemrrinkin. Mr.rtta iszin ja Veikon

huolestuneet iiiinet pitiviit valveilla. Iszi
ja Veikko puhuivat soclasta joka kohta
alkaisi, kun neuvotteluissa ei ollut eclistytty. He puhuivat iiiclistri 1a Orvokista.
Sastamalan JottltL 2OO2

Sinessii taivaan liiteli haLrkka
rriettien, ernpli olckaan raukka,
saan lennell:i tririlLi kolkealla
Luojamrre sinisen taivaan alla.
Lensivrit pririskytkin pellon sen ylki,
ja aurinko Lirruritti s:iteilylli.
tocleksi koin, "niin kaunis on urlra".
tritri meicllin niin hyv:i on rakastua.

l)irkko Ittrortt:tsi kriririneensri puperiin

vain muutaman talviomenan. H2in

sa. Hlin kliveli l'rauteusrnaalle nopeasti
kuin yotakin sieltri löytäzikseen.
Takorar,rtainen portti oli raollaan. Sora rouskr.ri saappaiclen alla, kun hän käveli kohti kahta sotilasta esittziviiai muistopatsasta. Mahtoiko isii kannatella
häntä noin, Pirkko ajatteli sotilaita kat-

clessätin heillä. Pirkko

kokoontr,ri vriki j:illeen kelran,
tollhllten yl-rclesszi hetken verran.
leikaten viljan, sitoen lyhteen,
joku kLrhilaiksi ne kokosi yhteen.

sian", ziiti sanoi.
'JoulLrksi on sianlihaa ja or.nenoita",

'ts

ruispe[bf[n 5. 8, -02

itse,

man. Peiliin hän ei ylettynyt.
"Nyt me tytöt oleril.ne niittej;i. Kelpaa
Veikko-serkun rneitli katscla", iiiti sanoi
ja nosti Pirkon nrikem:,izin kuvansa pei4!

Mietteitö

Kol"rta Lirrpeni liihi, kuivaten viljaa,
leikkaaya klitensr,i ristii hillua,

kiitoksen kuiskaten Luojlllensl,
joka on hzinen hyvli paimenensu.
Olihan satomme tlinlikin vuonna hyvli,
jir triytcIiincn se rukiin jyvri,
On hyvzi nyt talvea ottaa vastaln,
kiitt2ien Luojaa, hain hoitaa lastaan.
ja elor.nr.ne matkalle voimaa untaa,
Hnin vahvoilla krisilli r.neitri kantaa.

r

Sankariristejä oli nonta liviii. Hiin k:iveli ristirivejii piiästä p2iäh2in ya löysi etsimänsä.

"Vasta kaksikymrnentäkolme-vuotias", hlin s:rnoi Läneen.
Hän tr.rtki vuosilukuja. Veikko-serkun
tavoin moni rluu nuori sotilas oli kaatlrnlrt juru-i jouluksi. Sinzi jouluna oli
paljon kyyneleitä, Pirkko alatteli.
"Sääli Orvokkia..." Hän tiesi kiiyviinsä myös Orvokin hauclalla.
H2in muisti, että vierailuillan kahvipöycliissä oli katseltu Veikko-serkun
kihlasormusta., Hänkin oli saanut sitä
hetken pyöritellä.
"Siinä lukee Orvokki 39", iiiti sanoi.
Pilkko ptrhclisti sankariristin m:iclistii
lehclistzi ja koivunsiemenistä. Jäätyneet
kLrkat oli jo korjattLr pois. Kiven kirjainyt palemn.)in. Pirkko askäytävälaatoille läl-ltezlkseen vielzi
riiclin ja isZin l-rauclalle. Missii Orvokin
hauta olikaan? Vaaleahiuksisen ja hennon Orvokin, joka ei ollut jaksanut tuln-ret nzikyivzit

I(anto pufiuu
Ne pririttiv,it kaataa r"nun pur.rni,

tulivat konein niin kiiltrivin,
ne szirkivzlt yclinlur.rni
sahan telin niin teruivin.

Ennen r.r.run latvani korkealle
kohosi melkein taivaisiin,
puuni vietiin kai rraailmallc
sen sr-ruliin tel-rtaisiin.
Mutta - vielri voin hyöclyksi olla
vaikka kantona lahoavana,
sinrrt heritlin hrrorrrioll;r
punavärisen hehkr-rvana.

tui

la sankarisulhasenser hautajaisiin. Ker'ran oli kriynyt äitiä tapaamassa.
Pirkko pani k:iclen taskr.rr.rnsa ja tavoitti sieltli sonniinsrr kuuniin ourcnrrn.
Hiin kumartni Veikko-serkun hauclalle
ja laski omenan listin eteen. r

Trinri syksyn;i jrrtu'ecni notrsi
varsi pr.rolukan pr-rnaisen,
ja ihrojen halki sousi

mel-riliiinenkin luokse sen.

Herkun kasvatti puuni juulet,
Itroksecn krrtstren poinrijlrlr.
Pian puolukat pllnaiset, sLnll'et
marjakoppaan nriin vilahtaa.

r

59

W"i

(

:f'

.1.
-'

i

:\

.#)

.T

,fr

,j..

't
{'

d:

l*i-d)

i

filraririn K"fun
oftiorirefiefu torinn
Olrn Iirsl<cl[i IIclsinkiri. Ilclsingin tuonrioliirlilioscrrlrliurrnun rrltrcclllt. ltstttnut

jLr rr

ri sislilin crlilisccn Iiltt

u nr.t

nltulilt-

Slru.rltsslt silnlini liiinnittt r lit
johonliin 1'lclin tuttLrun.
Nlielcni puluu lu1-rsLruclrn ntltiscruiin.
nlutnltr.rr.rlrrtrn kltltsitolnisctn'l'l lvlilirt
liirltlioon. Siunc islini nrintrt pililiLrpoi
I'unrt silloin tlill(rirr nrulilutuurt vci. .Josl:rliin slr sl:i rttit'lr't'tti r'r( )tts('\ ;ll ('t ilvi-

lliskotiin.

Iiirklionrltllrt islin liltnsslt. Isli oslr
si pojlrllc linrr noilll nlrtl<oilllt nai\ttaiai
iotirin ur.lttir jlt liiir.urostuvll. Niinl.lli ttrtustuttiin Pil<l'upojltn siclLtun st r risti
scsti

vlrilitrtilrnecsrcn

sltnliltliplttslutsccn:
luscvcli Iiltlttr.tncenu toiscn st'liirt. Islirt

liunssl liril'tiin josl<us licllonsoittlrjl l')enrcli Surrnan soitt<xrl<in I<urilcrnltsslt.
ihun sicllli tonrisslr asti. lr.ilkon pcnl<issli junrllunl'xth'elLr liscn ltililurlt isli hil jll
osoittcli, cttli liutsohrtn, sicllli nc slrlilrs
tin ovct n1't aLrkcuvut

jl

tllille tlri sicltli sc n!t

pupl-li ltstuu ltltslrl<ustistl [ihtce

noLlscl)lran sllrlnltr.roliin. lsli nrt'ös anlior.u'luu.r jolio sr.rntion tui l<cl-

toi llurtin

Ionsoittujun
tcttlrvirlisi.
60

l<ltr.rtlu.t.tltltr.r

hlrlrviin

pLrclo-

NILrttlr

pitlilit olivltt sittcnliin Iiilk<n-

nrclrot. l)iencn pojlrn plili 1tt'0ri ltcrtliissli. 'l'rrtLrlisi tLrlivltt vltnhltn ujun liit'l'oti-

llrlicntlrjicn tliclolllt telienlit hltttnuuttviltlclit pcnl<it vltsitvisl<olrtincen. Silnrrit
liLrlliivlrt liillion ltvut'issu hoh cisslt. I:ri-

olivlt ristikilliort siloisslt oIcvl t se iItlirttlt:t Ilt t rlisct.
Xlrrttl liutsc I'iirrnittyi nr1 0s l<olrticcn

tviscn vuil<Lrttrtvilt
rlrrslt lilt

rrlttlrlitlrtrluLrn. joistu I<csliirtiniliincn Iio-

Irosi nrtritlr 1'lcnrnlihsi. Tlirnlirt ltlllt oli
Iiiinrstorstuin tllpilhtunril Iiuvlutvlt vltlholkol<uvlt c-li rclicl'i.
Silkrin huvlhclLrn. Olcn IIclsingissri
lit'nrrncr.tili vLrostt nr1'<)hcnttrtirt. ),,llictt
lioir.rcr.r

cclessrini lupsLrLrclcstltni ju nLtolLtLtclcstu-

lui tutr-l1r 'l'1'n lirin Iiirlion ulttltlilclicl'in

tlinlin l<orlin ololruonccsccn johtrtvltlllt
st'irrlillli. fosirt llit'rtt'rttltrirtli. rtttttt:r s;tnrir sc on. i\'litcn sc on nrlthclollistui'
l-rirnri on lltrth ja NIerlikLr lloscnk)l'in

lioti.

Iicsl<ustclLulnrc

kicrtl'l' lluthin

llrpsLrLrclenl<otiin Lcnrplilillilin. ILincn
isrinsri oli kLn urrveistlijri. jonklt lLrliuisistil t(iistai 1'lisi ort jLrLu'i -l'y'rvlilin I<irlion

rulttrrlilclicli.'l'linlin ltoclin seinrillli.

hri

ncn tYttlilcnsli lioclissl. on tuolr t'clicl'irt

Itronrtrls.
'l't'r'r lirirt I'it'lilioort tLro

tiirr l9J0 lrn Lrrr strtu'cn

lclicli

lls('tr't-

pcltrsliorjrtttl'-

scn vlrtcvrlcssri. jolloirt llttlrriscirrlilIi.
rulurluustcrr rlliptrolcllrr ollect il'litrrtlt
rurrrrrluttiin unrl)cen.'l'lillrlin Iicsliinrnrtiincn tuulLristu nostettiin vl0s. nrttrlrt
lioll<rlulnrltllc, .ltrLtt'i scn tuttlun ulllt s:ri
prrililiunsu tlinli I'ir.lilioon lrltnliitttt ttttsi
rclicli,
scttliLnltsslt nlul.ltllnlrl s:lllil tU()ll lc-

l'in tckillistli. Iirrvltrrr cistlijli !riini)
lrrrtl l(lrtrt:r]irrisl;r. I I:in sr rtlr i r u.rt
nl ll'190 hltlvolltssu. lllincrt islirtsli oli
stntYisin Slililisnrlicltli. rtnrrnutiltlutr.t
sc1-r1-rli. ju scppili oli ollut nror.tcsslt pol
vcssu jo sitri errnen. \iinpli liliclen llrickrt tLrlivlt pojullc strlitrltclirtt0rr:i. IIlincn liitir"rsri oli 1-rLrolestuun I llinrccnlin
lie

Itit

nun I<rtr.rprrnuinplrlvclijun tt tlir'. iolilr oli
orr'ol<si llilitYlilin jorrtrrnttt liusvrrtilisi L:rhistcn kurtunoon. Ir.ontclt scppli 1rr lrrint'l) lilrtrrtis r.rint, 'ns;l l)('t u5li\:rt 5itl('r)

lioclin, Picncn rtt0liin

Ir.ltlt

oluun. \'uttlt-

jlrvcclcn lurrnulle . 'l'lissri nr0liissli Iilrsloi

\ :iirrii-lroilirr r lrtlt'kslirtl:tP:ist'rt :i::u It:surjun toiscl<si ttttot'irttl.rlutlt. I'.oti oli
\( t.\l(

I

tt

t( t l( t t

t

lr tt t I t t

l(

)( t-)

hurskas. Hiljaa istr"rttiin pyhisin ja kr-run-

saamiseen liittyi se, että Tyrvään kirkon

reessä, kuuset reen kuh.nissa, kr.rr.rclen

neltiin, kun seppä luki

peruskorjauksen suunnitteliiaksi oli
kutsnttu arkkitehti Beltil Strömmer', joka puolestaan vaikutti kipsiveistoksen

kilon-retrin päähän Lerrp2lälän kilkolle.
Hänen hrLrclalleen pystytettiin plrtsrrs.
yota hzin oli suunnitelh-rt Aleksis Kiven
muistomerkiksi.
Jo p-vuotiaana orvoksi y:izinyt RLrth
kertoo isäänsii lnuistellessaan, miten
isä luki nsein Hj. Nortamoa 1a Aleksis

Raamatr"rn Sa-

naa.

Kolne nuorinta poikaa pantiin kunjonka k;iymi-

nalliseen kansakouluun,

hankintaan jur-rri ystävältään Rar"rtalinil-

nen kirkollisen kietokor,rlun lis:iksi oli
vielä tällöin harvinaista. Koulumatka

ta.

oli seitsemän kilornetriä. Kansakoulusta päästyään 1.4-vuotiaana vuonna 1904

Väinö lähti Turkuun kahclen vanhemman veljensä luo tehtyään ensin itsellensä eväskirstLrn puusta. Veljet järfestivät hänet töihin kultasepänliikkeeseen,

jossa hän sai kaivertajan paikan. Kirkossa veljekset kävivät joka pyhä. Sitten toinen veli mur-rtti Helsinkiin jaYäinö seurasi perässZi vuonna 1908. Helsingissä hän pääsi Suornen purrseppäin
kar-rppa- ja teollisuusyhtiön koristeveistäjäksi. Sarnalla hän alkoi käyclii iltaisin
Taicleteollisr-ruskeskuskoulua - rnyöhenmin Ateneum - opiskellen laajasti
eri aineita. Vallalla oli romanttinen tlylisuunta, lossa oli pylkinys hzrn.nooniseen kauneuteen ja yosta hiin sai voimakkaita vaikLrtteita.
Kotona käyclessään Väinö Rautalin
teki kerran lumesta isänsä rnnotokuvan
tien viereen. Ohi kLrlkenLrt kartanonherra, professori Aspelin-Haapkylii näki lumiveistoksen ja kettoi Siiäksmäen

Visavuoressa zrsuvalle kuvanveistäjä
Erril \Tikströmille lahfakkaasta pojasta.
Wikström pyysi täniän oppipojakseen,
ja näin opinnot Helsingissä jäivät kesken vuonna 1911. Ei ollut kuitenkaan
Visavuoressa oppipojan hyvzi olla, ja
näin hän muutti sieltä vuonna 7973 palin välietapin kautta Tampeleelle ryhtyen vapaaksi taiteilijaksi. Jo samana
vllonna oli hänen töitään näytteillä ensi kerran. Töitään hän teki Frenckellin
tehtaan tiloissa. Ei ollut taiteilijan leipä
leveä, vaikka vähitellen alkoi töitäkin
tr-rlla, mm. muotokuvatilauksia. Toimeentnlo oli pitkälti mesenaattien varassa. Tällainen oli mm. kenkätehtailila
Enil Aaltonen, joka kuitenkin usein saneli töille hinnat. Mutta alkoi tulla

rryös lulkisia töitä, kuten kilkkoveistoksia.

Vnonna 1924 Yäinö Rautalin raken-

nutti Piikkiöön ateljeehuvilan, josta
kuitenkin joutui 1930-luvun pulavuosina lnopnmaan. Hän sohri avioliiton Aili Liljan kanssa, iosta liitosta syntyi kaksi poikaa. Näinzl vuosina hän teki myös
kaksi opintomzrtkaa Italiaan. Vuonna
1933 hdn solmi toisen avioliiton Ester
Amancia Salosen kanssa. Tästzl liitosta
synryi tyrrÖ, Rurh.
Rar.rtalinin kirkkoveistoksista r-nainittakoon vuoclelta 1932 Viinikan kirkon
kr.rllattr"r pur.rveistos "Kristr,rs n2iyttiiii
haavojaan epäilevälle Tuomaalle". Tässä viriheessa 1930-luvun puolivzilissä

hän sai sitten työkseen lnyös Tyrv;iän
kirkon alttarireliefin tekemisen. Työn
Sastamalan Jottltt 2OO2

Tyypillistä kaikille Rautalinin kirkkoveistoksille on se, että niissä on kirjoitettuna Raamatun teksti, niin että taicleteoksen aihetta ei taruinnllt awailla.
Näin Tyrvään kirkkoon tehtyyn ensimruräistä ehtoollista ecleltinyttri opctuslasten jalkolen peslla esittävään alnalileliefiinkin tulivat sanat: "Ellen n-rinä sinua pese, ei sinulla ole osaa minun
kanssani." On arvioitu, että kirjoitetun
Sanan näin voimakas korostaminen
tuor.nalla se kuvateoksen yhteyteen oli
perua jo lapsuuclenkodista. Rautalinin
olemuksesta hänet tunteneet ovat todenneet, että hän oli luonteeltaan iäril-rmiiisyysihrninen, toisaalta tulinen,
mutta samalla hellä tunteissaan ja lärn-

Kiveä perheelleen äiclin onr.nellessa.
Eclelleen hän muistelee, ett,i is;i, joka
oli elZinyt puutteessa, oli oppinut anteliaaksi. Jos tLrli kotiin lapsi asioille, niin
aina pr"rllan pytkyä tarjottiin. Toisaalta
l-rän

opetti myös hyvi:i tapoja. Sa2lttoipa

sannlta pojalta ott:n lrrkin priristri yl

tr>-

cleta: "Leivän kunniaks ja l-moneenkin!"

Kodin vieraanvaraisunclesta kertoo sekin, että kun äiti leipoi, piti liihteri juoksuttamaan lämmintä leip:iä jollekin
vanhalle ihmiselle. Kun sitten Lapin soclan aikoihin tuli evakkoja Kainlrlrsta,

leskiäiti

otti

evakkotytön kasvatiksi

kahcleksi vuocleksi. Tyhl:iksi kriynee-

min uskossaan.
Vuonna 1934 Rautalin mr.utti Lempäälään, jonne hän rakensi omin käsin
talon, jossa oli keittiö, kammali ja ateljee sutuine leivinuuneineen. Vaimo oli

seen ateljeehuoneeseen I'r:in majoitti

miehensZi työssä snnrena apuna. Tältii
ajrlta tytäLkin alkaa 1o rnuistrr. nriten
nn. kotiin tuli Italiasta juna- ja lopulta

ten ahkeroimisena seurakunnan cliako-

suuren perheen. Nriistä juulista lienee
tyttäreenkin tatttunut lähinmriisyyclen
tunto, mikä rnyöherunin elimiin nratkalla on näkynyt r.nr.n. vr.rosikyl.r.uuen-

hevoskylzdillä uratmoria, yoka vietiin si-

niatyössä.
Jo sotavr.rosina Rr.rth l:ihti kotrluun
Tampeleelle, jossa h2in kiivi yoka päivti

säiin ya jota sitten apnmiehen voimin

junalla, ja valn-ristui sittemmin kotita-

jr.rsteerilla hiekan ja veden kanssa sahattiin. Eclelleen mieleen on jäänyt, miten isällä työn iälkeen oli usein silmät
täynnzi rnamrorin rnuluja. Lapsuudenkoclissa tytär' r-r-ryöskin oppi kuvanveis-

lousopettajaksi ja myöl-reurpinti vlrosinzran verenperintönsii ajamana taicle-

ton tekniikat, nur. sen miten reliefiä
tehtäessä ensin tehtiin piirroshahr-r-rotelma. Sen jälkeen tehtiin pieni reliefi ja
vasta sitten täyteen kokoonsa. Kuva
muovailtiin ensin saveen, saven päälle

valettiin kipsi, losta saatiin muotti, joka
suurten töiden kohdalla oli noniosainen. Sitten tärnä rnLrotti tlsvattiin, ja sii-

hen vasta valettiin valsinainen

työ.

Näin tapahtui Tyrvään kilkon reliefinkin kohclalla. Näin oppi tytärkin t2lllaiset niksit jo aivan pienenä. Olipa pikku
tyttö isänsä töissä joskus n-rallinakin.
Sotavuosiin tultaessa Väinö Rar.rtalin
alkoi vakavasti sairastella, ioten sotaan
l-rän ei joLltLlnLlt. Hänen palveh.rksensa
isännaalle olivat sensijaan rronien
hrutausnraiden plonssiset tai grrniittiset sankaripatsaat. Hän kuoli sotatalvena 1943 ollessaan vasta 52-vuotias.

Työnteko oli jatkunut loppuun asti,
niin ettzi viineisin työ jäi häneltä kes-

senlöfin, joka oli tr.ron vuosikymutenen
alussa racliolaboratoliossa kel-ritettiiessli
ensinmäist:i televisiota Sr.roneen. Tli-

nään Tyrvzizin kirkon alttarilelielin aikoinaan tehneen kuvanveistzijti Väinö
Rautalinin tyt2ir n-riehineen on 1o el:ikkeellä.

Henkilökohtainen iloni on ollut trih:in lapsuuteni kotikirkon historiaan
liittyyneeseen perheeseen tutllstua
paitsi jo vuosia sitten perheen lasten
lippikouh,rn ja kirkollisten toirritlrsten
kautta myös nonien muiclen yhteyksien viilityksellii. T2imrin helsinkilziiskoclin kautta olen nsein kaukana kotiseuclr.rlta siirtynyt ajatuksissani Tyruirin kirkon alttarin rläreen, jonka jo vurhaisesta lapsuudestani el;ivzisti muistan. Sen
alttarin eclessä pä2isin aikanaan ripille.
Sen eclessii olen tulllrt vihityksi avioliittoon, ja sen eclestä lähtenyt rraaihran
tur.rliin. Sen ä:ireen olen silloin tlillöin

pappinakin szlanut palata

ken.

Elävässii lnuistissa

historian alalta filosofian naisteliksi.
195O-lLrvulla hiin kohtasi tulevan miehensii, diplomi-insinööri Markkr.r Ro-

ovat

tyttärellä
r.nuistot isåin viimeisistä vaiheista, lnn.
piLijän aruostetusta, kutsumustyötZiän

uskollisesti hoitaneesta diakonissasta,
joka kävi isää hoitamassa. Mr.ristissa on
myös, kun isä pantiin arkkuun 1a alkoi
viir.neinen matka kotipirtistä hevosen

1a

tocleta, ettai

vielä on kirkossa sama relieflkin tallella, vaikkakin viimeisir.t"u.nän kirkon kor'jauksen yhteyclessä, piirityikkunoiclen
ttrtclelleen uvti;trttiscn tuyötii. siruseinälle siirrettynii.

r

e

[nn[erin I r ofutti Koia o s

tyruörissri jo

jihstonn

I(orfrusso

Mehzin tiecLir.ulne, c'ttli ihmisct ovat kai-

tckemisen takana. Mitririn ci synr-ry.
jos asialla ei ole osaln,a, rohkcl ja oikcr-r

kealla tavalla toimintaansr uskova
henkilö. Nyt c'sil[i oleva kaivoshaukc'
on hcnkik)itynyt Wäinö Selancleriir-r,

rE

j<>

klr oli penrstetr.rn kairrosyhti<)n sur.rlir.t
omistlja ja joka :rinlkin loppr-rr''aihcessrt
kantoi

n'rlr<)s

E

ll

kliyt:inn(in vastut,ln hank-

lieesta,

\X/riinö Sclanclcr syntyi Tyrlrlirissii
22.1.1tifi(r nimismic'hcn pcrhccscen.

pcrhc oliliin vilkamiespc'rhc.
lriin Wliinön isri onristi Glllc'nicn lril-

Vaikl<a

kccr.r .Jaltsin. Vrinnir.r 1a Vrikklinin tilat

jlt oli h),r,in

innostllnut lnulttltlou(lestrl.

Siitri Wriiniil'in srri rrrronrrrsvutlsirrrrrlrr
Itipinrin. S:ratuaan mlltulousalan opin-

vlhniiksi Ruotsissa luin uruutti
Mouhijlirvellc vllonnl 190ti yl sicltli
r.rot

I{alkkuun vuonna 1915.
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Sellrnclc'r' teki

koko clinlir-rtyi)r-rsri Kelkun hyr,riksi.
Maamiesser.rran pr.rheenjohtrt janlt hlin
lLrl<Lrisil uLrclis-

kchitti ja myös totc'Lrtti
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sut

tuksil. Nlcrkittaivintai oli valtukurrnlllisestakir.r mainette sarnut kltljan jalostaruristyö I{arkussa.

Myr)s Kalkr-rn c'nlir.rtrikor,rlun pcnlstx-

miscssa hrir-rcr-r osuutense

oli

latl<rtise-

Sclnnclcrin huomattavir.r tchtrii,li oli
kansrrncclr.rstajLtrs vuosina 1919-1921.
Samaan aikaar.r hlir"ret r''lrlittiin myös

Suor.nen

pankin

pr.rhcer-rj<;htajaksi

ja

panl<hivaliokunnen
vultior"araiuvalio-

ja

toimitusvaliokunnan jllse-

nelisi. ILin toiuri uryr)s Nlaatalor.tsosakcpar-rkir"r I(alkun konttor-ir-r csimic'hcrui
1917-23. Sc'lanclcr osallistr.ri Kalkut.t
kunnlllisel:iurlilin monir.r tuvoin ja hlin
pu h r.r i i'oimakkl lrsti Ka lkur.t itsc'nli isyyclen sriill,ttrimiscr.r pr,rolestlt.

Lisliksi hlin kuulLri r.rsciclcn yritystr'n
johtokLrntiir-r.

s'.tvi-

itscc

Lar-rlir.rler-r

ruuilla.

kyllissli. Sotka n

ta lor.t

Huaral<orvcr-rnuiki-nimisessli

\iuoressu 3-4 lim etellilin Rar.ttuvcclen
ranlrasta. Sicltli on aikanaan klivettu
gLafiittia avolor.rhokscna ja kuopan sy\')'ys on silloin olh,rt r-r. 2 m. Esiintymlir-t
hiilipitoisLrus on ollut kc'skimliririin 8.'1
%. Tlille paikalle on rryoherrlnrin noussr-rt Outokur.t.unLrn nikkelikaivos.

T\nään Tanni: Paikalla on

ollLrt

Ii:rksi esiirtlyrttriri. joistrr toint'n sij:tilsce
(Nulmi)- nimisen talon llihcislryclessli la sisrilt:iri suomuglafiittia sivLrkivenli gneissi ja scn hiilipitoisuus on J,6

Tanr-ri

Toinen esiintyr.nai or.r itlilin lakc'nnuksista pcllon leunassa olevassa jyrkrintcessui. Esiintymri on 1-2 metli:i lei,cli ju 100 metliii pitkri. Nlimli csiir-rty-

%r.

Nyt puheenrt olc'r,an kuirtostoimir.rnan kohcle gLafiitti csiintyy ylec-nsli onkaloiclen ja kliytrivier-r tliyttccnri gr-rc'issi-

,

yhtcyclessri
ju Tynrlirissri hrkuisissa paikoissa.
Tyrvään Laukulan Sotka: Esiir-ttyntri
si ja

Va.

kunnan

hclli, Paraisillrr kalkliikivc'n

ja kiilleliuskcena. Sc

esiintyy

rissrr liittlir tirr
ylccnsli siinri <ln viclainl

rrlr.'lko lr:rn oissrr

plrikr

puhtaana jl
aineosina raLrtaoksiclia, suvca jlt kltlkkia. Pr.rhtair-rtrr grafiittia loytyy Ccylonista, jossa sen hiilipitoisuus on 99 %.

nlit ovat hyt)clyntlimisen kannalta trerkityksettöntiri.

Karkun Sarkola: F)siintyniri on n.

1

km:n plirissri Sarkolan kyllistri.

Karkun Kutala, Koivisto: Siellll on
tchty koc- noin .i0 kg painai'allu gLafiit-

hy0clynnetttil'issli.

Karkun Vifa: l'lsiintynli sijuitscc

n.

1,5 km koilliscen Krtlkun ascnrultl ju n.

0,5 km luotecsccn Virun tllostlt. Li)r'clös on n. .i0 nt levc-ri liLrskckrvicsiinttmli. joka sislilttiti gr':rliittiu. I'isiirrtlrn:i
tukrttuu m1'0s r.raapr.rritulon pLrole-llc.
Kockaivurksissa hiilipitoisur.rcleksi toclettiin 10,5 %r. Ei uryöskririn tril[i csiin-

tymlillli ollLrt I<aupullista mcr-kit)'stri.
Karkun Anijärvi: Iilikki cclclli nlrinitr.rt c-siir.rtynlit löyt1'r'rit nry'r)s gcotclinisistri julkaisLristu. Niiclcn lisriksi olcn
kliynyt kutsorr.lrssu louhostlt Anrjrirr en
loLrnaispririssri, jostu Sclltnclct' ort liltivlt-

nut ilmeisesti kvlrtsilir.rslictte.

Karkun Soukko:

l:siirrty'rrr:i sijrtilst't'

kossa Kokcnrricn jocr.t e-tcl ri nt rr nl l
ctcltiiir-r I{alkurr var.rhalta kirl<oltrr. I'rimrin c'siintynuin hiilipitoisrrtrs oli ulLteemlne paras. Sor,rl<ou vunhlt grlrliittikair,<>s tarkoittAa \,uorcn 1-llilillli olcr lur
Sor.r

I I

krrii osltttiltt:t i,r Sottkotttictt r it'r't'ss;i
cllevaa toistu onliakxt. Tlinlin lirrivok-

sen hiilipitoisr.trs oli kcskiurririlin 15 0t,

ja vanhcmmln osur.rclen j<lpl .i9.6

('(r

rttortiss;t

tilohkarcclla, jok:t on sijainnLrt kaakkoon kilhkopitrijrin rajastl. Graflitti on

Vltnlrlr l<ltit os ort l:trkoiltts ttirttetli loi:irt
erotukseksi jliri'err rannusse uoiu 2(X)
nrctrin plilissri cclellisistli olo'lstl jlirvi-

;lail<oissa kutcr-r Noliialla, Mikkc'lin lli-

ollLrt hytlili ja suulisuourllista mLltta ei

Iillivoliscstlt. iot:t ott littt.ttllu rttr(is rtttt-

Srror'r'lcsslr
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tii'arastoksi. Sen hiilipitoisuus oli 13,2
kaivoksen esiintymzi tunnettiin jo 1700-luvun jrilkipuoliskolta.
Vrnhrrn klrivokserr linssirr rrrtrotoinen
esiintymli on n. 20 rr korkea ja lcveli ja
n. ii ur syvti.
Rantakaivoksen linssi <;n 15 nt kolkea, 25 m pitkti ja 2 nr paksu. Tzinlin
esiintynrin sivr.rkivenli cln gneissi. jon%. Vanhan

ka

joukossa

on vlihzin kvaltsia

ja

graneattia.
Myös Antetr \X4uelius kirjassaan Kertomr-rs Tylzi2in pitaijristai 11153 seno<t
seLlfallvllsti:

"Metallia ei tiecletti löytyr,':in Tyrir:i:in
vuorista mitlitln lain senvertaa, ett2i palkitsisi kaivantisen vaivan; eikti jlin'isslikriuin nrivy hölnlili (1oka tarkoinaa jrirvisu()nrillnliir), ntuttrl [il]teitai on rrrurrtlr-

mia mosteisia. Nlelkillistzi kivenlili

ei

tavata mlrllta kLrin SOUKONKIVI, yoka
on hyr,ri kiljoitus-aineeksi; silli se jritt:i:i

kauniin lyilyn-karvaisen jriljen,

kur.r

losten vtiliset siclosvointat ovat pienet

ja nriin ollen kerrokset voivat

liukua

toistensa lor.naan. Tiistli jol-rtuu, ettli

Uuclet rckistelirintiltupcrit rrllckirj<ti-

ncena. Pliliasiallisesti sitli on ktiytetty
lyijykynien vah.r.ristukseen. Graflittia
on my<)henntin ktiytetty rryös yclinvoi-

tettiin 19.7.1919 ia trill0in ),ltti0n toinrinin.reksi on haettu Oy Clrxflt AII:tai.

r.naloissa yclinreaktion hiclastimena

ncraalilöytöjen ostautincn, ntinet'uulin

neutronien v;ihtiisen absorptictn takia.
GLafiitti on s:ihköri lolttava, se ei sula

vicr"rti.

korkeissakaan Lintpötiloissa, la r,'aikka
sc on pii:iasiallisesti hiiltri, se palaa hyvin vaikeasti. Selanclerin ntukaan grafiitin kriyttö Suctr.nessa oli vtihtiistli ja kannattavan liiketoiminnan eclellytys olikin
i it'nnirt onnisttrrniscsslt.

kelpoistu sUor.nug|afiittia. Se rnuctclostr-ri kahclesta ntelko yhtenuiisestti linssist:i. joista Selar-rclerin t.ur-rkaan ainakin
rantakair,oksen linssit on louhittu llihes
kokonaisuuclessaan loppuun.
Kaivosyhtii)n kauppalekistelitieclois-

tlr kliy ilrrri. cttli esiinlyrrui olt

kaLrppalekistet'ir-nrmcrokseen 10113.
YhtiöyriLjestys on hyvrlksytty 2(r. syyskuLrtlr I() Ifi. i( )stll s('nlllttti ( )rt :Ultllnul

l91il. Tlimri hukenttrs on kuitenkin hv-
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srlrrnut

r'.ahvistarnisprilitr)ksen 14 ntarraskr-ruta
191[J. Taitri senuatin ptiaitostai ou vauhclitettLr kiireellisyysihloitr.rksella i2. l<>
klkuuta 19ifl.
Yhtiön ensimnuiinen lekisteröintiyritys oli tapahtLrnut 17. tlnrutikLruta 1919.
Paperit oli allekifjoitettu 10. joulLrkLrLrtrr

r9-.if

,\trslrr

Yhtiön toinrialuksi on iln<titettLr nti-

rttulttrttint'n sekli ntl ynti ju rllrlrstrrYlrti0n kotiprtikke on KalkLrn prtrijri.
Osakeplitioma on ollut (r00.000 rnk. rnikli vastaa nykyrlhassa 1.173.000 ntk (n
198.000 E).
HallitLrkse

n ;lLrhecnj<>htajrr ;l toil.lteenpaneva johtula oli Crrrl Elils CIty'
clcnir.rs Kalknn pitailaistai.

Soukon esiintynli oli hyvriri ja kaiyttö-

piiLLetrlin pur-rhr.rn tai papeliin. Lyijyri ei

}B

haken'ruksen.

grafiittia on voinut kliytt,iai voiteluai-

ole tlissti kivessli ollenkaan, I'aikka kyl[i lLrLrlisi. kLrn sitti katseleel ututta rlLltltrt siinli on Itiukklr. Sc on srrrrnut nimensli Soukon kyl:istri. jrtnka tiluksilla
sitri löytyy."
GLaliitti on siis puolintetalli, eli se ei
ole mctalli eikli eptintet:rlli vaan lincladsella asteikolla niiclen vrilissli. Se on
niin kLrin rinrrrnttikin kireytynyrrli hiiltai,
nrr,rttl kelrosrakenteistl siten. ettli ker'-

lnitty, koska hullituksen jrisenet oli','lt
jlittrineet allekirjoittantatta rekistelointi-

sin Kokkolasta ja

Iltin oli

k<tt<ti-

syr.r11,11yt 20.6.lt178.

Kirkonkir'1ojen nruku:rr-r hlin <tli utuuttlnut kirjensa KulkkuLrn i,astrr 28.5.1920
ja asui AlLrskyllissli. Kovin klLuan hlin ci
Karkussa r.'iihtynyt. sil[i hrinen kit'jlnsu

nrtrtrtettiin NIcssLrk),llin

scurlrkuntuur"r

21.9.1921.
NILrLrt hallitLrkscn jlisenct olrvut vunrtr.tomali .Junrrc> Selanclct'. joklr oli \''tiin<)
Selanclcrirt veli je ntLrLrtttnut l-\'naililtri
T:rmpeleelle 1915. Toincn hrrllituksen
jrisen oli Insin<)il'i F'jular Witting Flclsirr-

gistli. Hliu
teknincn

oli

llkLraikoinlr llrnklicen

asilrntLrr-rti ju.

FlallitLrksen r,'antjliscniksi

oli ntelkittr

lugLonor.rri VliinÖ Scllnclcl KulkLrstlr sckli insir-rÖÖr'i (lur.rnal Wultlstr0tn fin'Lrs-

ta. Nriistai ticcloistl suukin scn IilisitYksen, ettti SclltrrclcI ci linukuun lrllitrVui-

heessa ollut hankkeen vetäjänä, joskin
krritenkin sui.rrin osakkeenorrtistaja.
1200 osaketta jakautui ainakin seura van yhtiokokouksen mr-rkaan siten,
että Väinö Selanderilla oli 600 osaketta,
hänen veljellään Junno Selanderilla 480

kin. Täytettyä proomLra hinattiin höyrylaivalla, fonka nimi oli Into. Matka kulki Soukon lahdelta Karkun Palvialaan,
jossa oli rikastamo vajaa kilometrin
päässä asemalta Vamrnalaan päin. Ju-

osaketta ja \Tittingillä, Chydeniuksella

hannuksena tämä Selanderin omistama
laiva kuljetti väkeä muun muassa Pi-

ja \il/al-rlströmillä oli kullakin 40 osaket-

runvr"rorelle.

ta.

Rikastamon jälkeen matka jatkui rautateitä pitkin edelleen, sillä junaratahan
oli valmistunut Karkun ja Tampereen

Huhtikuussa 1920 yhtiön osakepääorra ehdotettiin korotettavaksi 900.000
markkaan (1.759.500 mk 1a 296.000 E)
huonontuneen tilanteen ja työvoirna-

välille jo

ti paikan lähellä Karkun asemaa grafiittitehtaalla tohtori insinööri H. Frauenselberillä". Kyseessä on saksalainen insinööri, joka Selanclerin n'rukaan oli
alan johtava osaaja ja väitellyt suomalaisesta grafiitista. Mutta ei hänkään
pystynyt estäurään kaivostoiruinnrtn
loppumista.

Toiminnan alasajo

on

tapahttrntrt,

kun yhtiö 15. päivänä jouluktruta

on

1p22

anonut lupaa saacla lLlovuttaa

ylimääräisessä

kiven murtaminen ja epäpuhtauksien

ornaisuutensa konkurssiin. Tuomio trihän konkurssiasiaan on julistettu 1J.
heinäkuuta 1923. Viineinen merkinul
kaupparekisteristä löytyy toukokutrlta

yhtiökokouksessa uudeksi toimeenpanevaksi johtalaksi vaiittiin Väinö Se-

el'ottaminen tapahtui Karkun Palvialassa. Valokuvat kertovat, että työntekiiöinä on olh-rt lukuisia naisia. Kuvista nä-

1941, lolloin kruununvouti on kysynyt,
onko yhtiö pllrettu. Saatuaan myöntlivän vastauksen yhtiö on poistettu l'e-

k1y myös lrnsas tynnyreiden uäät'ä,

kisteristä.

Rikastaninen

kustannusten kohoamisen takia.

Tamrnikuussa

792I

lander Carl Elis Chydeniuksen tilalle.
Hulrtikuussa 7921 valittlirr Ffalar Vittingin tilalle hallitukseen lakitieteen
kancliclaatti S. J. Penni Helsingistä.
Sylzskr"russa 1921

hyväksyttiin osake-

pääoman korottaminen

900.000

mk:aan.

Varsinainen kaivos siyaitsi Soukossa,

Pitkänokka-nimisen niemen t)'vessä.
Paikalliset ihmiset kutsuvat sitä Kissalanmäeksi. Varsinaisia kaivosonkaloita
on tehty kohne kappaletta, yksi kallion
päälle, yksi Evontien vafteen 1a yksi
Rautaveden rantaan Soukon lahclelle
päin. Ennen kaivostoiminnan aikua
hanketta kävi kannustalnassa uryös tri
Trystedt, Outokummnn kaivoksen löyÄj,å.

Louhiminen tapahtui käsin. Apumies

piti terää ja vasaramies löi lekalla terän
päähän, fa näin saatiin kiviaines hal-

on

suhteellisen helposti murenevaa. Kaivosrur-rtia tai dynan-riittia, joka oli keksitty jo 1864, kiLytettiin ainakin sivukiven louhintaan.
keamaan. Grafiitti

Räjähdysaineiclen käytöstä antaa viittei-

tä rrryös rantakaivoksen nirtti nnltivalasto.

Työntekijöitä yhtiöllä on parhaimmillaan ollut useita kymmeniä lähinnä
lähiser-rdr.rn

kylistii. Henkilökunta

nä-

kyy hlvin valokuvista ja yksi ilmoituskin Tyrvään Sanonissa on julkaistu
elokuulta 1918, lossa luki: "TYÖMIEHIA Isornpi näärä työmiehiä saa pitkäaikaista työtä Perttr-rlan Grafiini (lyijyki-

wi) kaivoksesta Tyrvään

1894.

pitä1än Hr.rura-

lojan kylässä. Oy Gralit Ab".

eli

tässä tapar"rksessa

mikä kertoo valmiin grafiitin pakkaus-

tavan. Runsaat pLlLlvarastot viittaavat
siihen, että laitoksen käyttövoimana on
ollut l-röyrymoottori, josta käyttövoirna
siirrettiin hihnojen välityksellä murskaimille ja laiittelijoille.
Rikastamorakennus plrrettiin 1945 ia
kuljeteniin sekä junalla että Into-laivalla Tyrväälle. Näistä aineista valmistettu
talo on nykyään Tatu Pohjan asLrntona
Käsityökadun varrella.

Yleensä teollisuuslaitokset joutuivat
raportoirnaan toirninnastaan vtrosittain
Teollisuushallitr-rkselle. Vr"rosikertomukset ovat tallessa kansallisarkistossa. Yhdessä kortissa vuosiita 1906-1,916 oli
seuraava maininta: Oy Glafit Ab Karkku 1918 "seis 1922". Lisäksi oli toinen

sarja (Teollisr.rustilaston yleislomakkeet) ja vuoden 1919 lomakkeessa oli
maininta, että yritys
vrrodesta

19

oli

hienonnettLlna. Vuoden 1920 lonakkeen oli allekirioittanut Väinö Selander'.
Siinä oli merkintä, jonka voisi tulkita siten, että sinä vnonna on louhittu grafiittia 100.000 kg eli i00 tn. Geologisen
tutkimuskeskuksen tutkiian mukaan
vuonna 1920 Suomessa tr-rotettiin kaikkiaan 27 tn grafiittia, joten iln-roituksessa lienee kysymys raakakiven määräst^,
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kr.ritenkaan

ja osittain sitä käytettiin myös teider-r
pohjien rakennusaineena. Nykyzi:in
rantakaivos on yoko nijäytetty tai täytet-

ty kivillä siten. että sen pitrrtrs on vrtin
muutamia metrejä. Myös vanl-ran kaivoksen kal-rclen kuilun, jotka aikanaan
ovat olleet yhteydesszi toisiinsa, välinen
yhteys on katkaistu.

Tywaän seuclnn Kotiseutuyl-rclistykselle ja kotiseutr.rtyölle t2imli kaivoksen
lyhyt l-iistoria oli arvokas asia, sillä kai-

vostoininnan fälkeen Selanclel keskittyi voimakkaasti kotiseututyöhön ja
kansatieteellisiin tutkimuksiin. Näiclen
tutkinusten pohjalta yhclistys on julkaissut 17 teosta. Tämän lisäksi Selanderin teoksia ovat jtrlkaisseet \X/SOY,
Karisto, Lounas ja Karkun r.naatalousseura. Selander toimi myös Tyrvziän Sa-

nomien innokkaana avustajana ja l'ränen näkyvimpänä mnistomerkkinzizin

voidaan pitää nykyistä museorakennusta, jonka saattat.uiseksi rruseoksi
Selancler teki sr.ruren työn. Voiclaan
myös rrrainita. että alueerrutre ertsirttr.näinen museohanke vuosisaclan ahts-

eli 1917 oli Selanclerin alulle panema. Hän suunnitteli yleisfr'ruseota Sastauralan tyhjilleen jääneeseen kirkkoon, sillä uusi kirkkohan oli valntistunut 1913. Hanke kaatui tr.romiokapitulin vaatimukseen, ettii jos kilkkoon pesa,

On esitetty lukuisia syitä siihen, miksi toiminta loppui melko nopeasti. Selander itse sanoi 85-vr-rotishaastattelussaan, että grafiittia olisi riittänyt, mutta
Saksan teollisuuden larna ensinmäisen

rraailmansoclan jälkeen
Lol-rkottu kiviaines kuljeteniin pienoisrautatietä pitkin kallion laelta ja
tien van'essa olevasta luolasta rantaan.
Raidelinja on aukaistu osittain kallioon
ja se on edelleen l-r1vin nähtävissä. Samoin kivistä tehdyn laitr.rrin pelustukset ovat edelleen tallessa, joskin nornaalisti veden pinnan alapuolella.
Kun rnalmivaunr"r saapui laiturille, kipattiin lohkareet veneeseen ränniä pit-

toiminnassa

18 ia valmisti r aakagrafiittia

Ei asia aivan kokonaan

tähän loppunut, sill,i kaivoksen kivistli
lakennettiin suoja-aita kaivoskuilun
ympärille. PikkLr hiljaa tämzi aita l-uivisi,
kun ihniset hakivat sieltä kir.raskivensri,

ja pääomien

niukkuus olivat snurimmat slyt konkurssiin. Meillii oli kyllä h1vää graliittia
yllin kyllin, urutta emlre saaneet ln)ry-

fustetaan lrLtseo, sen on oltava kilkkomLlseo. Selander oli rryös Tyrvtizin sen-

clun

Kotiseutrryltdistyksen pelLlstlrirt
1932 ja jolrtokr.rnnan jåsen 1942-1971
Sanonalehtikirjailija,

jota

nirritystri

tyä sitä minnekään.
Olipa lopettar.nisen syy mikä tahansa, niin toimintaa todennäköisesti oli

Selancler
kr"roli Häneenlinnassa 20.9.1973 ja jt\tti

ainakin vielä kevääll^ 1922, sillä TyL-

samalla meiile mittavan paikalliskult-

vään Sanomissa oli toukokuun 18 päivän lehclessä serlraava ilmoitus: "Siisti
ja rehellinen 18-20 vuotias tyttö saa l-re-

tuurin perinnön, jostrt vrtin pieni osrl ()n
tänään kiisitelty graliittikaivos ja likas-

hän itsest,iiin käytti, Vuiinö

talro.

r

Sastcrnt

ct I ctr

t

.ktt

rI t

r 2 0O2

tyn ririn 9y fion O foain Ki, fun aiimeis wtö
furjoufuwto jo sen tufujöist(i r)ulnrw 1750
helinrt Aslunclcl oli

T)rrvlilin Plrhrirr Olurrin kilkon viimeinen suuri korjaLrs, ennen kuir-r kirkl<<r
ttrlroLrtr-ri trrh<rpoltossu 27.9.7997. teh-

tiin r.uonnu 1780. Nlcstarina oli silkrin
puuscppli Nlichcl Lajancler'. Htin oli
r.urLrlannLrt pLriset

svlrtvltvt

28 l0.-l756. [)e rhccsccr.r svnt\'\' l]li.J
tytrir Chlistinlr. joku sittcrr uikunulrr"r
ltvioitLrLr r.t-nrullu'imcstrrli ( r\lLrrrn, )
GLrstltl Grencp'istin l<ur.rssu. svlrt.
22.7.1775. Nlytis hcicllit orr vicLi vuoclen 1U07 kir-konkiljrrssu on nrcrkittv

niurikiljaimenslr MIK

IAI kilkon asehuoneen

pliliclyn r:iystlisl:rutuan, jossa rre nlikyi,listi sziilyttii.lit
t:itli kiLkon viineiseksi llitincer-r rakennLrstyön rtr.tist<xt ),li l<ahclensaclltn vur>

ltsLlmu:ur l)ohjllussu. l']ohjlllrn tor'1-lplrri-

na, nrutta r,'troclen lti

l+

liirl<ouliirjussu

ntlL:rllLt'i

li:utss:t t'ir rit crrriri
asu Pohjallr"r nraulll. [rirlionliiljan nrLr-

Anclreas I.riflnaLk. Hlinen tyonsli loi ch-

kaan Nlichcl Lajancler- ja vrtinror.rsl XII-

kri l,ielli

ril Cutharina kliyr':it sririnr-röllisesti klhclesti vLroclessa ehtoolliscllu. l'uvalliscs-

Toinerr rnestali

cler-r ajer-r.

ener.nn.uir-r

oli

sit:i tunnclnura.

kli kilkossa jlii velitsemlun. kLrn
vuosisuclat

kestlinyt

Itc rteljrirt

n'riser.t

l:t1'rst'ns:t

ti sc tuplhtuu helluntain tlri jLrhlrunul<sen aikuan keslillli ju vuoclcn l<lpLrlll

lakentaminen

17ii0 pririttyi. Krriklii lehtericn ja llttarin
krriteiclen r-riir-r I<uir-r ntyös alttalipöyc[in
ja ainlkin saarnatLrolin pornrskaite cr.r
maalaukset olivrrt hrincr"r liaiclcstaiailt. Itse slrel'netuolin nraalaUksL't saettoi\'tlt

aclventir-r ujan ulkucssu nnn'lrs- joLrlLtkr,trrr vailrtcessl.
Vielli r trotlt'rt l7li0 tilt'iss:i ( )n nrL'lr()-

1600-luvun pr.rolelta.

puole-lllt kirjlLrs, j<lrrl<u nrulilrlut l)uuseppli Lljunclerille or.r ntlrl<settLr lrlttllir.r

NlallarimestaLi Li)fhraLk oli r.alinnLrt ju
maalannut liilkkoon ser"r 1700-lLrvun si-

r,almistanrisestrr 12 r'iikintrurlrrlil 10 killinkili jrr fi lunst,vklii:i 'kLritin nrLrkrurn" (

olh pelliisin jo
r-riser-r.

joka oli

jLrLrli

Tyrlririn kilkollc

vuonna

ominuinen jrr jokrr sieltri jaii rnieleen.
Kuttoholr.ir.r ntuulaauratcln puu ylii kiLk-

I( t r r tl
sc ks

i

koor.r tulijastu kuLurs ja kolkc'rrlle hrimyi-

sctt

.1'liipttolcllu olcur p.1'örcti ikkttttu oli

seen vatjoonsa, muttlt kilkon sir"riner.r
oli tulilaa lihelli. Sc' oli r'oimlkkaasti
51ivy:i entavl. chl<li nry<)s hiljentlivli vliri. Kirkossn oli sininc-n hrim1,, llysiillly'neisyys. ntul.ur.

Ainakin lrlustavassll
naiyttairi siltai.

e'ttri

tlrlkuste lussu
kirkonl<o1<ousten

lilytliliirjoiltirr t'i ok' jlirirrrt rrrit:irirr nrclkirrtilj:i l-li{t ptitittrrrecli iiilrrt.ist'rr l;rkcr-rnr.rstyr)r.r raiheiltlr. Tililiiljoissu on
sentlilin loitrrkin tietojl. Ensinrlikin tilikiljun tlinuirr vuoclo.r tukrltLroleltlr

l<rii,

vliliseen nrr.ritlkru suhte itu I<Lrirt

vlrir.r

i
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tit
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rittko.

./ii'Alir.s. Kt t Lur Ilisl

tttr

t

u

is

ru

I

trtt

!

r

r kol nt

ttcr

u

ttr

i ct

r r

kfu t i -
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fu ro/etttcttt roitlct.frt.

o lU rilcr.

yksi riikintrrrrlrrli oli +8 Iiil-

yhteyclessli olisi cnrili nrl<cnnetttr lclrtcleitli. Nc oul<in lukcnncttu io lrililriscrn-

ItippikiLjan utukaan he rtsuvrtt Pohjulun

lusthollir-r nraulla. Kirjun

1776

linki:i irr yksi killinki l2 rLrnstvkliiri ),
Ser-r lisliksi hlincllc or.r nlrl<scttr.r 1'l<si liikintaullri slamxtr.l()lin k<lljuurniscstrr.
Sert sijlrrrrt ei rtiir lit'toi:r siit:i. t'tt:i tlissli

urLrkalrr.r

Nlichc'l Lajanclel on syntynyt 10. 9.1733
jrt hrin krr<rlcc 19.3.1791 .17 r'r.rotta I<irkou r':thristunriscr.r jlilkecn. NIllia Clrt-

rnin. Lchtclicn lltl<cnr-rr.rsvuosi on ollut
clityi5c5li vLrosi 177 i. .fo eclclliscnri
vLlonna 1773 pLrLrscppri NIich. l.ujuncler
on sllrlnut pulkkll klhclerr uuclcn I'lrlrpir-r

ju kolnren tuulurr

vlrltr.ristlur.riscstu

ilnri, cttri Nliliael Lrrjlnclcrillc s),rrt)'i -l')'r-

tv0sr.rhcle scural<r.rr.rr.rlu.r klrr.rssu liilkon
raltentajana., f ilikiLjrr kcltoo. cttri hainct

on sinli vu()ln1t T1'r'r'lirissli

nr1'<)s

vihittl

lrvioliittoor.r. Ii<;tonu suoritctLristlr vihliinrisistli pcrittiin crillincn nrlrksLr, koti-

vihliinrisrlrhlr. "Flcrnvigsel l)crrnins.
\iuonrlr l7fi0 on viisi plrlisl<Lutt1l1r sLlorittunLrt tlinrrin ncljrin Iiillingirr r ihl<inrisruialisr.rr.t.

jrt "Snitl<ulen Lujunclcr" on ol-

lLrt vl<si hcistri.

\ ilrittr jt'rr ltrt'ttc']o \ rll ln('nlilil l:inl:in
tilikiriln rucrl'irrnlin. \irronrn l7ll0 <tn
scullrl<ur.u.rlrssu r

ihittl

hcistli on urltt'rltslir.rtrr.t

lihittl

2(l plrrrlr. \'htcnli

7 priivlinli 171i0

prrtrscl-lptirncsturi l\lichel Llrjlrnclel l)ohlulustl Iicllorrsoittlrjlut tvtttit'cn

IIlliu
.\tts! rt

(lathltrinlt Asllurclclin

n t tr

lt

r

t

t ./r tt

rI r

r 2( )O2

Iiunssrr.

Kirkltt cttttctt t'trolttr l96l..frilrtitt ikltrtttttsstr olltr! tutttrtfirtsti siit't't'ltiitt oiltctrlltr rlt't'trllt'kttrtrisaittdllc. Lcl.tleritt /rtitt lxitillti tit'tur furtrri oli ktttrst'sttr t't'islt'll.t'lt.l'rtttilti
lttrtrt'i. Iirtt'trtr ltiltt,lli l:lhr l?inrltiltiittatt ll.t't'ittltiirillil.
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(l(r trralulil ( nrilili on cri t'uhltlt liLtitt
vuoclcr.t I7li0 rlhl. csirtt. kirliortislirtrlirt
pllkl<e on tlirnlin rlthun nlLrlilllrt l,S tlurlulilt. nrttttu Ln tclcn t'rthlur rtiLtliluttt 3:16

Ill-

).

\ironnl

177 1

111111s11c

rultksctuut't

lchtelicn tllicntlluriscstil 5+ tltlrlrrlirt.
Sarnlu'Lr VLlonnlt ()stctlllur Ichtc|icrl rlt-

kclrtilnrisccu nrtukrjrr J00 lipl jl vicLi li100 lipl, sclili lnlrlisctallu scplillc
lchtclin sulunoistrt jlt nluloistu 26:+ tlut-

slili

lulilt. Aivltn cpliilt'kscttli r'oittttttc

I<rtt-

srxr. ettli lc]ttcricr.r rtliclrtllttiltcrt loltLrllisecr.r usr.rr.rr.rslt rln tltpuhtLnir.rt t\lichcl
I-lrjlurclcrin toimrstu jo vuontlt 177+.

Iirrn lchtcrit olivrtt

krpullisesti

\'1ll-

nristur.rcct. jLrhlurnttkscnu l7li0 ort l.li
clcttv lirlkor.rliol<<lLrs. nrissli lelrtclcillli

olcvat Lrtrclct pcnkliisijrrt on jacttLr pitrijlirr nLrolcr.t nllilnlrttonrun polvct.t

1lr

tillrt-

)lltiul \ ii('rt li;ir ttilillt. \ilrl)iulil \ tl( )llllil
oli Anclrcas I-0hurll< nrllllllumr.lt lchttl(

EA=rr

lin pitl<lin l<ltitcct.t viinre isecrt lte iliirt

Ostr

par(a)tnr Kirkkoherran Andreas
Wirzeniuksen aikana : Puusepäldä
Mestari Michael : Laiandetilta

voisi hurjoittuu onrevltltltisuuttll". Toinen ju lioluurs penklii kuuluvltt niillc
trrlollistcn n'ioliitossu olo illc ltolillc jlr
r rir t'illc. joillc ci olc tilrtrt alhrurlla olc-

kilkon itripririilvssli selli t\'ön cttai teliiirin clokLrmcntoinecn tclistin: "Tämå
kuoriia : parvi on enätty . ia

Wuonna 1780 ".
NlaiuitLrr.r -2) 6 1780

piclctl'n Iiill<on-

l'ol<otrliscn p(rvtlil<irjlrrr ruLtlluur r'oi-

oli lltltct.tticttLt
siihcn jriljcstvlisccn. ntissli ntcl<irt rtc
I<ilkosslr viinrcisrlisi nliirlrnc. I.,okouliclrrlur tocletu, cttai lchtcrit

scstll slurotlllul, cttai sc piclettiin "liltilicn
c;xijlirjcstvl<scn jlr tungclisinriscn r rilttli-

misclisi vanhalla jrr uudella lehteriI[i '.
Ilol<otrkscssu Lrlrlittiin lchtcrcillc LrLrsi
1lt'nlili.ijrirlcstts l)i)rt:iliil'i:tsslt t'siitttvv

"vanha miesten lehteri". joliu on

kir'-

kon [insi;xiriclt ssri 1'xirior crr 1[ipLrolclll.
Siinli luctcllltlur cnsit"t ctclliiscr.t ltLrolctt
lirr rrsi pt'rrliki;i. l:rtsirttrttri ist'ssli or':tl t'i p"iottlr oli
pikoLrlLra lilivnlitt(inlit

ltolrtt.

sir

ut liittlir rin lilltsilnnon llllr

cir ritl<li

t'lttfurittatt pcilaistii suutloi rilrr urrrl.trtrr. jo l(tO)-lttutlltr rtrtrtrltrtltttrtr ollt't'tt lr'ttoritritltrrt ositt. Iitttur lliilltr [.ilntttttt'rr.

vissu pcnkcissri. Ncljris jl viiclcs pcnl<lii
oVut tllollistc-r.r r.rltinllttt<tnrillc pojillc jl
1'linr1-xinri scir.tlin vicrcssli olcvl liLtuclcs
pcnl<lii I<risitl'öLiisillc. NI1'0s "r'unhrtr.t

nricstcr.t lchterin" poltjoiscllrr ptrolelle
, rrt li tt ttsi
Irt'nkli.i;i. joistrt t'tr:ittttt r:i ist'ssri
ovlrt lltl<uur-llt. toiscssrt jlt l<olrtltnttcsstt
jlllilr lie n niichct ("solclutcr"'). Ircljlirtncssli rcsclvilliist-t. r'iiclenncssli tot'1-r1-xtlit jlr litrrrclcr"rncsslr lnuu ntalrt<lt vlilii (
iltlin vril<i. "liis firlk" ). Scn jrilliccn lLrcttelossu tulcc "uusi miesväen

lehteri"

( "Nylr nrlnfirll<s lcclitltlcr.r" ), jossu srtltvut pcnkliir.tsli nLtorct hcllrrt il srilitl'lliistcn llpsct. hcllasvlicn lcugit, tltlol-

listcn lcngit ja ncllrinncssri pcnkissri
nruu irlrlin ( nrrurtorr ) r'riki.

\listcn
cr.rsir.r

pLrolclllr nrtinituur.t tttr'0sliirt

"vanha naisväen lehteri". iort-

ku ncljlissli penl<issli rxltt tltloict.t ttLtorct cnrainnlit j:t ruinilit. tllollistcn rtlirttisisslr olcvut tvttrirct jlr. "jos tiluu ott

.

l)lliir('l . sittt'tt ttttttt it'l:till
rlilii lu y'lirnplinli scitlin viclcssli lilisiil:rirt]:llt()nrill

t\'0laiistcn pLrolisot,'l'linlin irilliecn 1ti)r'-

tlikiljassu ulrir.riturrn "uusi naisväen
lehteri". Scn ncljlissri lte rtl'issli ovlrt
sriaitylaiisct jl nc hcicLirr lrrpscnsl. loillc
ci olc tillut llhlullu. sittcrt Iten'ltstrictt

pllvclijlt. trtkrllistcn pllr tlijut

scliri

t,linrplinli scinlirr vieressli lukLttutoittcrt.
s( )lirnliL'st('n j;t lol 1'r1'r:tt it'tt t:titttoL
Nriyttaiai

siltri, cttri rtilirtiscnrlirt

Iiit'-

l'ossu o|r ollut 1-llilioVcn t lliPuolclllt llirr-

lchtcli sclili killion
pohloiscllu scinlillli suliut'istot't txt'ltlt
itliisct'rt 1t;i;ilt r rt ll\li Ul( )tll.llttll Il.li5l('ll
lchtcli, "lltrsi lchtcli" on tllrli()ittllnr.lt si-

si1-lliliclvn ruicstcn

tri lchtcrin oslrlr. joliu on vltclistlirtrt nli
ruli lilksi cLillistri lclttcriri lioko ltoltjoisscinlin pitLriscl<si vhtcnliisclisi lclrterilt-

si. Osrr scn llintiscstli llilistli r'11)tcttiilt
rrit'lrillt'. i:r li:ir rtti \iiltr'rt :r\:llliirl \:lllhultu uricstcn lchtcliltli. 'lirincn os:t t ltrlistcttiin uililrisenrl.rlrlrn nuistrn lr'lrtr'liin. jonnc lilivnti ttrli olerrltrttr srtlirttiston klit tlir lin pot'tuiliort liltttttlt. ,\licstcrt

jlr nlristen lchtcrin t'ujltliolttltltrt oli lrt
Iicrrncttrr. lirrtcn nrttistrunnrc. t li liolntcn l<t t'nlit'lin koll'trirtcrr t lirlilir tttit(rn scinli. ur'\'ltttlllilsti'sivcellisr-'rt rttt'
tr()rr" l.ll( r'ur)ist'liri rttit'slt'n jil n.ri5li'lt
Iclrtclirr tr j:rliolrclusslr.
Killiott j:illr't'rtr';rlit'rrl.ulli\l.l \tltrlllil
tt'lr'r':r ru'l.liitclrtininrc [ 1lll llllrollr on
toclcnnr.rt cr.rncn Iiillion prtlolt llrrrclittLrjcn l)iinlstustcn ilr sriilvrrciclcrr tlolitrlurcnttirn 1-rcr.trstccl llt. cttli li illiort lt Lrori
b
.lltlrrrirr t'trst'rrttttttllt'ltrrriellL'oli ttttrtrltrtlu lttrtztliisisltr ltttrlutilltrrtrirrt'tt.itr ttl!lttritt ltttrt I r isi r ltt r i r .lt r lt t kltit r. I i tt t llt r i.lr r .\t' t t n I t r.
r
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pliliclt'ssli rln torlclllt ollttt

olr'trrtsslt

clillirrr:n lclrtcri enncn t lttcrtliist'rr

le'lr

tcliu luliclrtltnristlt..
.\ttstrt ttttt lrt t t

lr tt r I t r J( )(

))

SLrtrrinrnlrn tt on liilliosslt luoltnrr
l7li0 on suorittlrlrut nlurlulirncstuli Anclcls L0hnulk. IIlinellc on rnlrliscttr.l cr.r-

IttLlttll ci liosLultrt I'ill<on tilcistri.

()li

jrrhltrrntrl'scr.tlr
.|os pcnkliisijlt
l-S{ } uu(['ll('('rr irr('tlr.r. rtiist:i j:r nruu\l.r

sin liirlion nrirrrlllluniscstu ( "fi)r' I<t'r'kuns

i:il it'slr li:t':l:i ltil'l'r,ss:t sillr'tt , rtt :tllt'r't
piclettt nrvi)s lrnklrrlrsti I<iirrni. \'rrorlen
178 I tilit Iicrtrxlrt. cttli ninreltli nlrinitscrrlrttorrrultu rruishcnkili)ltli. jolirr oli
tLrnkcnLrt itscnsli liirli<lnpcnliltiirr. oli
pclittt' sulikolr knrrrntrrrnirnisntirltcn

rnrrliln(lc" ) 35 r'iil<intlellril l l liillinltiri
ju 2 r'unstl l<kili "liLritirr nrultlran" jlr sittcn scurta\'ulllr tililiirjlrn rir illli r iclli

''nlurluulisistlr"

("lrirl nrlrlninglunu"

).

llrvilttavllsti siis lclrtclin ju llttulin kui
tciclen kLrvistl. lisriri l5 R]' +1 Sl' 5 lt
\llrrtlrtlin pt'r'irtt:i 1r:rlli.liirr orr sirr:i r rrorr
rtlt ollttt ttont ltt'liltkctl:lirt('rt ltttttscl'rlirt

srrolittlt

pllkhurrr lcrnlttunlt. L()flntrliin t\() liii

liinre isclisi. uritli killiosslr l<osl<uun

r.t.rt r-t t Lrt

Iiirnrrksrn

nrrr

Iilrlrn pcrli-

ti 5:l(r lt'l I Al'tllrrrr \()t)1. sorrt ll.iltgl :rg
i ht r'koblirrc'liltn e nligt (lrrrno l.rinsrttltns

rirlilicution ). lihlili

usilrrrorrrlri-

li-

scn hcnl<ik)n on ollLLt vlrlrrl<lrs. l:hl<li r oi

tiin. Iiill<koolr tuliirlu kltsc I<iinnittr i
\i('l:i ll){) rrrotl:r lrrvillrt'rrrrrrirrliirr rririrr

nrvi)s nlirttlili siltai. cttai silkriscl trrrlili-

rnsinrrnliiselisi I-0hnurkin t)tllllllrulisiin
ju lilti vrtstlt toiscksi puusrppri l-ujunclc-

WilzcniLrhscn vulvovun hutscen lrlllr

lin

I<uuniiseen

ju pLrhtltlrscen

te

lliisct o\lrt I'irl<l'olrrrllrnsu

sll1ll)uncct Iililielllr ltn ol'l'LrLrclelllr lilrLrniisccn, rrr.rclisttrneescen Iiillilioonslr jlr

1-ltrtrtt'0-

h0n. Oihclrstlrlur tuntLlLl vlllittlir liltli. et-

tli liillion

nrlllrllluuril'rc1'1.

siis klitciclcn

lvlilit. on nrlrl<slrntrt J5
RT, nlLlttl tliclctcol<sct. ls trrnrcnct
kclrl'l<sct ju pt

l5 ll'l', Olisikohrur kirliortisrirtlilirt lrit:irrrt krljlrtlr rrt' toisrrr
nlurluLrl<set vrrin

lxiin!

(
I t't's t t s it' ! st' t t t d t t cssu

kt t t'tt

l.'l

.ltllx t ,\

rt

i t'rtrtst

isfur

(t

iI

t 1

. Oltc

rl tst' I

tt tt

fu I i. Ii

il t t

I t r s It

tL'st.)'.1' er

t

k-

.

.Joitakin vl<sitvisk<thtiu lLrlir.rr.nt otta-

nrlrttil liirliko oli siihcn lrsti ()llut ut1l1rluunlttor.t. Vuoclen l(r89 ir.ticntltrtlissu
nilrinitaur.r. ettri lii|liosstr on milullttu
llttlrri jlr mrtlrllrttu suuln:rtuoli "rniesvlien pLrole'll:t" ( 'yrl nlrr-rfirllts sijclan" ).
nlurluttr,r kuorilritl jtr nurlrllrttu listiinr.tltulitLrr-t

kr-rvl kuoliportirr

y,l1i;v11111"11',,

I{Lroliartu portteir.rccn on tLrolkrin viel:i
siis ollLrt rtlcntllstll. St'rt sij:r:rrt sirn()ltrtut.

Lehterciclcn rlkclrtanrinclr llr lchtclin
p),lvliiclcn ja l<litc-iclen nrrtlrLlulnincn
on olltrt seulltkur.rr.urssl nrclkittlivri tl
pllhtunrx jlt suuli usiu. Se ntiy'ttlili tLrlcvun esiirr kirkon tilcisslikin. Sen lrjlut
kLrlttLrr.rlilah:tsto on olh.rt ihnristcr.r nriclissri. kLrn hc ovut llihtcnc'et tLrkeutluu.t

"kirr.esnrichcn työtli" ( "tinrbenllrrrs trr'Ittc" ), suurclr ovcn vllipuolelllr. Nais-

kirl<<>n l<aLrr.ristlnristll llrhj<litLrksilllurn.
VLronnlt 17U0 Nlint0llin KnuLrtin Thonrlts.Joh:son luhjoittlur e usiksi 2 lt't-. sitten liullillln X,lichcl NI<>ttincr.r l:l(r lt't'.

tcn lehtelili ei elikscen viclli nrlinitu.
Sekli rliestcn cttli nuistcn pLrolclllr or.r

tlinuin jlill<ec'n eri seunlkllntxllliset viclli y,111.-"r.ttlt fi RT liirl<orr nuuluunrisce n.

ettli killiosslt orr nmuluuuruton lchtcli.

pcnl<l<iri "pLrLrse;xin t1'Ötri " (
''snicl<ltle lu'bctc" ), ihnciscsti slilitr lliisten pcnkl<cjri, uruttu niiclcnl<litin ltrlr:r-

lilksi

lrutnrisestlt ct olc nltinintltlt, l)li:iltsiltsslr

Itirltlio oli nraltllrenrlrtou.

NIlellttLLjrr
Iir.ritcr.rlirr
ssai. e ltne lt

l<ill'l<otilan clcrncrtttcjli oli
seurltliulrlrllr sihnicn e cle
klil<kca sllrunatu()li. lltrtjrt I<uolilitu ll
lirroli;'rorlisl;r rr:ikvrrr t rrlttrrlipi)r tri.

r\ncllcrrs

Ihncisesti sunrilalr tulkoitLrliseen lahloitta\'tlt "cri pers(x)n1rt" r iclli pcLtiti 2J:12
RT. Nriil[i luhjoitLrl<si11l L<)lnrarl<in tf i)
onliin sitten ollLrt jo r alsin pitlilillc llrhoitcttLr. Sltrtlrrrttuolin 1-lollltskuitccn ju
ovcr-r r.rtltltlltlulisccn on ollLrt viclli onre

lrtltjoittljunsl,

outi.|ohun

sittcn nrr'0s rurliutrsti oil<lrissccl joklrrstl, jolilr ci olc hltltrrtntrt sicllli srn rlr'\'()lr
nrrrlirtiscsti krit ttlivtvli. I)e nliliilrirjcstr s
vrnnrlirrcttiin cnncn lirriklicrr oilicrrtlcksr,rttt:t:ttt 1lt'ttl'liisiiltltrt. jir 5r'rl sirilncet \ lrl\'oivilt itsc. cttri Itcicllin oilicLrt
trurn ci kLrl<uun lorrhunrrt,
lr.rrn ltirlil'o oli vlrltnistLrnLrt. piclcttiin
scr.rlltl<ur.rr.lrssu ur\'ös jLrhllrllincn piispuntulkustr-rs. Alliliipiisplr .[lrkob I Ilrlu'trtt:trt l,,irttilli liirliorr lilir ltililrt ott:rrr)ist'rr

joLtlttltuLrn l+. 1-riir rinri l7li0 Sckri sil
Ioin cttli rnf i)s scr.t jlilkccn scLrrilnnuttll

histoliln l<Lrlkrur llutcllcrr lrrliki1.liisplrn
klilnti 'l'r'r'rlilissri on ollLrt strrrli tlrptrhturnu. TLrlilio scn jlilkccrr vlrstlrlrn \cnlillin vullun lilil. ttrlivlrtko ll"i(X)-lrrrrrllu
ttttrlrrt liiIli,)n |lllir'rttlunisL'n tLl(]nl:rt rii
tojert jrt \oi111;1111 l)()nni\lUSl('lt rriltl. rlri
olivutko Tt'r'r lirin liilkl<ohclrlrt se n jlilkccu urlikipiispojcnslr crit\ isiai lrrottonriehili. I<r.rn sctrlurtvlurn piispuntlrrlilrs-

tLrl'srn Pitlinrisccn kultri sitte n ll;
vuottlll Vastlt [i. A. tlcil'clin tLrllcssl .lo
Itru.u.tcs tiickin jrilkccn 'l'r'n ririn ltirlilioItt'r'r':tlisi Ty rr :i:irt st'ttr'.rkrrltrtlrsslr l,,irtti-

tettiin scunllllli 1-liispltntlulilrstrrs vuorrnu 1905. 'lirirrittrtjrtnrr oli silkrin rrlklii-

nlrrcli. niin kLrin sittcn srrlrtiin lLrkel

l'riisPrr ( I ttslltl .lt rlt:utrs, rtt.
Sr'rr ilillit't'rr or':rt lir llri tlrttist:tr'tt't't l:rr-

poltltikor.t klitecrr kohurnncstu pciIistli.

lilrstlrlr.

l<r'LrLrnuni

San-

r

:,
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fi
llllnnnn nao
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!

-#)**
-(4115.

llllril

ri )irr

ifuriltart 2O;t't'rt ltt'iliitr oli ttttrtrltrltrr ltolut ltiirsittt.l'sl.tistrtritt. .lart t'iitttt'ist't ltrt'rrt tilit'trt ./rtti t/rscr r
iriit.r'. lTiiiicAc.rrri lx'ilissri olit'trl lietktt lxirilt.ytrt't'rr ltit'lltrrlttr.'frrrtltsart lalti.li)istii .jtr t'ttosiltrktt 1 780.
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KiKon Koufon I(ortornn Mnisiort torposto
Kiikan Rar.rkon kaltanon Moisir>n tor'pan perllstamisesta ei ole tarkkaa tietoa. Mcrkintri siitri löyt1y kirkonkiljois-

ta jo ktritenkin
lrrl'rplr siirritsi

1600-luvr-rt.r lopulta.

/"/, 'l'r rr ,n t,
l,,tt, \) ,,. ",1 i',t

-

ci siis
rnissziiin pet'rlkolessa - aivan nykyisen Tampele-Pori -r'aclan vart'essu kolmisen kilouretriai Kiikan kirkolta l)oriin
priin Luojoen rantarralla ja t'unsaat-r kil<>uretlin piirisszi Raukon ltaltanosta.
Rlrrrl<onjrrrrrcssrt

Minulllr ei ole tziyttri var'lnlllrtta siitli, onko Moision torype toclella seutukunnan vanhin. Antti Numrri kyllti esittriri
tlimzin tieclon kiljassaan Ket'tourr,rs Vlihrihaaran torpistal, s. 13. Siinli r.nielessli Nloision torppa kLritc'nkir-r <>n r.nelkittaivai, ettzi siitii on olemassa Kiikan van-

hin kirjallinen tolpankontlahti2. Siitai
v;ihiin j:iljenpzinri lisl.iri.
Torpalla talkoitettiin yleensri maetalon erottarrzrtonta osaa, joka oli annettu viljelt;ivriksi työ- 1a h.rontaissr,r<>r'ituksia vastaan. Sitli ei siis to|ppari omistanLlt. Vlrokra maksettiin yleensli sekli
työll,i - taksvrilkkipriivrit - ettzi luonr.rontuotteilla, viljalla, leivclnnaisilla,
voilla jne. Kyytirratka esir.u. Tr-tt'kr-rr-tn
oli nliill:i serrcltrillrt rttyös tltvltnonrtitten
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ki c'clellytti aina kirlallista

sopir.nr-rsta.

laissa. Kopio kontllhclista

jull<aistiin

Van'unalan seuclun SukLrtutkijlt

Torpankontrahti
Alussa jo rrainitsin

11':n

Vuosikirjassa 1998.

Moision tol'pan
kiljallisesta vuokrasopinuksesta. Sekrilin ei ollut tavanorraisen sopimuksen tr-rl<rs. 7122 oli Raukon kaltanon
islintlinzi rrajoitusr.nestali, vapaasnkr.ri-

Asukkaista

Ylecnsei silloinen viljelylriljestcln'ui vaati rrjoittlrirr runsxstrr tyiivointltlt. yotrt plilitilrrn ei krrnnrttunut pitriri ty(issri yurprili
vuoclen. Tolppalin asema olikin llil-rel[i prrlkollistlr. Toislrtltrt periurysjriljes-

nen Erich HufvLrclskiölcl ja Rar.rkon kar-

sepp:i Thouras Anclelsson (Tuonras Antinpoika) ja hliner-r vuiuronsa Vy'rtlltor'.q
Mattsclotter (Valpuri Matir-rtytlit') olii'rrt
saaneet tyttaircn, joka kastettiin
18.6.1699 Maliaksi (Maija Tuonrarnty-

tehdi antoi tilan aina vanhimmalle pojallc. Perl-reisszi oli kuitenkin llpsia pll-

passaan, vaan oli l.nLluttanLlt Kiikan ?r-

osa saattoi jlilicl:i toLppaliksi kotitalon syljriisille kuhrille. Trillöin
torppari saattoi olla [ihempzinzi viljelijriri kuin palkollista.
Aluksi tolpan sairrat pel'ustaa mailleen vain aateliset. lluotujakolaitos lis:isi vuoclesta 1682 elkaen tolppia, kr,rn 24 talon lr-roclr.rt antoivat ylluipitrimrilleerr

Koska n:iin olivat myös vuoklakot'vaukset lzizineet isiinnliltri saamatta,
haastoi Hufvuclskiölcl Mikon kririjille.
Ne picleniin 10.-13.I1.1122 Tylrlrin
Leini;,i[in kyliin HaLrnian t'ustl.rollissa.

rr.rotnsotilaalle torpan asr-rttavaksi. Ratsutiloilla oli sar.na velrtollisr.tr.ts ratsur.niesten suhteen. Sotilastorpille sallittiin uryös lisrimaan raivaanrinen. Taval-

pitlili tolpankontral-rtina. Toclennriköisesti silLi vain vahvistettiin snr.rllinen
vuokrasopir.r.rus, joka hyvin lr.rr.rltavasti

liset tak>t saivat vasta vuoclcsta

Vuokraksi tLrli kaksi taksvriLkliipriivriri
lol<a viikko la tyr-rnyli maltaita. Isrintli
antoi tavan mukaan Mikolle lehulin
hoiclettavaksi, josta hyvrist:i Mikko

taksvrilkin osa, kuten jziljerrprinlikin
pimLlstekstistli selvilili.

Torppien syntyyn

oli crilaisia

sc>

syitzi.

jon. Nliistli

17.i3

Iuvan perustaa torppilt.

Tcilppia

oli

SLrou.rc'ssa 1U00-lLrvur-t

alussa3 noin 23 000, rrutta vuclsisaclan

lopulla jo noin 70 000. Trillöin maa-

laiskr.rntien vriestli oli jo noir-r kolmannes tolppaleita.
Vuoclen 7f 34 llrl<i oli sallinut tot'pista
sopimisen suLrllisesti. 1775 alklen sopimuksct piti tehclzi kiLjallisina. ntutta kihinnri kielivaikcuclct estivait sen toteu-

tumisen. Vrsta vuoclcn
68

1i192 r,r.rokntla-

tanon Moision tolpparina Michel Eskilsson eli Mikko Eskonpoika, joka oli
ollut naimisiin mennessziiin Rar-rkolla
renkinri. Hiin ei ollutkaan viil-rtynyt tor'-

lan kylirin

keskcr-r sopir.nnskauclen.

Trinrin

oiker.rclenkziynnin tuloksc'na
syntyi priiitösasiakilja, joka siszilsi torpan vuoklasopilnuksen ja jota vcliclaan

oli suunnilleen

sar.nansisrilt0incn.

maksoi vuokrana myös lc'ivisklin (= 20
naulaa eli n. 8,5 kg) voita vr.toclen aikana. Talvella oli lisriksi tehuir,:i yksi liyytiuratklt Tulkuun. Samalla tr.rli sopi-

rttrrksccn nryiis rttrtirtirttlt ir
(2 kk enncn vuokLa-

tisanomisajasta

kauclcr-r prilittyuristui),

nikli yleisesti tuli

liaiyttöön vasta vuoclett 1892 r,u(tkra-

Valhaiser.r.u.nista vaiheistu I(iiken kastettlljen kirjassa on vr.roclelta 1699 mer'-

kintä, jonka nukaan torpxssa asunut

t:ir').
1710 torpassa on asunllt kolplaali.f o-

han Haila, jolle ja vaiurollcc'n NIliya Si-

pintyttrirclle silloir-r syntyi poika HenclLick (Heikki).
Jossakin vaihec'ssa torppaliksi on tullut Urjalassa syntyneeksi mainittu Eskil
iliöLnclahl, josta cli asirtkir-joissa on
kriytctty myös niniri I3iöLn 1u lliörnsson. Hrin oli nlimisissu Valpuli I{cil<intyttiiren kanssa. 1715 heille syr-rtyi 1-roika J<>han Eskilsson llii)t'nclahl (.Juho Ilskonpoika). Tlinri nc-t-ti naintisiin Ilritrt

Hench'ichsclottclin (Riitta Hc'ikint)rtrir)

kanssa.
SeuLaavu mcrkintii kastettujen kirjassu on vasta Vuoclclta 1745, jolktin Nl<ti-

sion torppllina ollut ,f uho

Fisl<oupoil<lt

ja rrairnor-rsu Riitta Hc-ikintytair ovat slll-

neet 2.12. tyttaircn. jolia r''ic'lli siunanu
pliivrinli on kustcttu Muliaksi (Mrrijl .f Lrhor-rtytlir'). En ole toistaiscl<.si suuuut
selvillc-, olisil<r>.JLrho Eskonpoikrt strl<tn

-

csin'r. nr,rore-n.tpi

vcli - sillc Mikko Es-

lior-rpojallc. jokl torpen oli ilittrinyt rLrnslurt 20 \,uotta aicu'rlnir.r. .Ju ntilloin .f LrStrst rt ttt u lu

t

t

/or

rI r

r 2OO2

ho Eskonpoika on trtrppulilrtensa Mctisiossa aloittanut.

Paliskunta sai vielli uruitlkin lapsia
Moisiossa: 7.1.f752 heille syntyi tytrir',
joka kastettiin Walborgiksi (ValpLu1) ja
10.2.1756 poika. josta tehtiin Mathias
(Marri).
Kastc'ttujen luetteloa eclelleen tutkir
tacssa tLllee seLlraavana tapahtr-rr.nana
vastaan 23.11.1767 syntynyt tytzir, josta
muLltarra2l pliivtiti n.rytrheurr.nin kastet-

tiin Nlalia (Nlaila). Tziulin vanhemntat
olivat Nlatz Matzson (Mani Matinpoika)
ja Muria -fohansckrtter' (Maija JLrhonty-

trir).

1745 syntynyt M<tisior-r trtrppalin

llsta.

Nriiclen jotrkossa oli on'ra esi-isli-

tytair Maiia oli nainut itselitin kolure
vLlotta vanheltr.nan X4atti Nlatinpojar-r,
Vehkakor',en Uotilan talon pojan. Heiclrir oli vihirry Kiikassa ff .6.1764. Tyttlirensli lisLiksi he saivat vielli yhclekstin

ni Matti, s. 3.4.17U0.
Tziuli Matti rreni 1810 nailtisiin Mielaanniernen Reinillin (Huisu) tyttliren,
Esteri Juhontyttiiren kanssa. He saivat

myös yl-rcleksain lasta Moision torppaansa. Nziistli 1816 syntynyt Antti

rrur.rtti perl.reensti kanssa 1866 Moisi<tnimen ottaneina Tyrv:itin Koivulan kylän Loorun puustelliin vuokralaisiksi
(arrencl.). Vain vuoclen Loolr.ra viljeltyalain Antti kuitenkin ktroli suurien nrilkzivr-rosien aikerzrn. Antin lapsista nuorin, 1861 syntynyt Maulitz, oli taas esiisäni, isois:ini is:i.
Antin sisal Liisa, s. 1812, meni naimisiin Vilho Mikonpoika Ahlbergin kanssa hr,rhtiknr,rssa 1837 saatllaan

Kiile
hiilin2i
hermostus

ho Ahlberg toclennäköisesti oli. Ahlberg oli Yli-Talan lampuotinir 1837-46
ja 1848 alkaen Raukon lalr.rpnotinzr.

Olaus Maltini.

1818 syntyi Moision torppad Maui
Matinpojalle poika, josta rryös tehtiin
Matti. Tän-rä avioitui Raukon Puustellin
(Bostelli) torpan tyttziren kanssa

1a

seit-

senine lapsineen, joista osa tosin kuoli
nuorena, oli sitter.nr.nin Puustellin tolpparina.

Toistaiseksi en ole sellrannLlt torpan
asukkaita t2ilnzin jrilkeen. Se aika koit
tanee myöhemmin. Moision torpan
paikalla ei ole enäzl rakennuksia. Tiettäv2isti viimeisirnr.nlin asunnon tuhosi

muistoistasi.

Siinäkö

siluriilasisi.
Avaa syclänesi ovi
- ja KiLja.

jouh-rn tarkoitus-i

Kutsu sis:izin

loufuku[u
Ei hankeen

voi l-u,rkkua Vapahtaja.
Tähtitaivaassa
hiill2i on maja.

Lumihiutale sulaa
solmensa päässzi.
Jalanlzilkensä kuultaa
kirkkaassa lziiiss2i

ja katseensa
lzimmösszi kynnilän.

kun joulur-rni

Scrs tct

ma lan ./ou

lu 2 002

Jouluvieras.
Ruokapiclot
Tulossa jr.rhlat,
syntym:ipaiiviit.

Pukuhaljoitus
ehk:i kuukautta ennen.
Postitse ihroitus
ajoissa

ystäville ja suvulle.
Lahlojen hankinta,
pakkatrs.

Rnokien osto
ja valmistus.

Perusteellinen siivous.

zrhrssa.

kilöiclen lukr-mrizilii? Meitzi on aika paljon r

hiljaisuus.

Kiilloita

salaurasta syttynyt tulipalo 1960-luvun

ennen oli Moision torpan satoisista lapsilaur.r-roista llihtenyt vesoja ymptiristöön. Mik:l lienee tZilki hetkellri el:ivien, Moision tol'pastzr siinneiclen hen-

h'nuroi itseesi

uupLlmus

Minri silloin
juhlan ynrnzirr'2in,

Jo rr.rnsaan saclan vuoclen alan tiitli

Lakaise Liheltaisi
kaikki turhuus.

Pyyhi pölyt

oli

Herkepaeus-sukua,
jonka isoäiclin isoiiiclin isoziiclin isä oli
1557 -1609 elänyt Uppsalan arkkipiispa

Joufusiiaous

Ifl'allsrt
st[essi

aienrrin

saurana vuonnzt tyttZiren, fonka is2i Vil-

Ahlbergin äiti

Ei Kai

itse syntyy hzin.

-

,fa syclzin sazr
seir.nensä ollzr.

luflto on rtsfmis.
Poissa vain

Priiviinsankari;
viettairl melkkipii ivli:insli
hiljaisuuclessa.
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Afuee ffisis to lrLuuto fuis t o'l/nnnn fas s o
Olcmn.rc' trinlirin 24. puiivä hr-rhtikuuta
2002 kokoor-rtu neet juhlintaan Vtt't'tt't.utlan pcnlstamisen 95-vuotispliivli:i. Syn-

[Jntiserr pc|nsteella on tocletta\/isstt,
c'ttli cclellytyksc't kultpalan pcrllstat.l.t isellc' olivat toclellakin olcut:tssa. llatkai-

tymrlpliivli on nirnittriir-r tlinlitin. Ttinli

sc'va melliitys tlillaisclle toiminnalle oli

pliivlir-rli 95 r,r,rott:t sittc'n Vcnliilirt lic'islt-

Tynlilin knnr-rallishallinnosta

li ju Suomen Suuriruhtinas Nikolai II
prilitti perLlstaa 'Waututtla-t-tit'uisc-t-t

kauppalan Tulr.rn ja P<>r'in llilinin Tyr\,rilin pitaijain Malttilln liyliuir-r, jonnc
Ty'n,lirin elinkcinoellimli oli I<csliittynyt.

Tieto tulcvltsta tapahturttasta oli olltlt
T)'rvririn Snnonriclt 15. 3. 1907 ilrlc'sty-

oli tullLrt jLrllii-

r.rccssli ullurerossu. Tie'to

sLlLltccn Senaatir.r kaisitcltyai pc'l'ustalDis-

asiaa ja hyr,rilisyttyri asulikaiclc'n

ano-

r-nuksen.

Hetlien nriclijohtc'esta liaupltrtlaa ci
pL'nrstcttll, sillli T),ri'lilin Sartont issrt jlrlkaistun uutisen rluklun hulicntus oli
"jo r-urir-r liyrtrntcttcrt vtt<ttollLrt r,ireillli
ta". Vuor.rr"n 1U99 sliliclctty r-tusi ktttttrtllislrrki tarjosi nintittliin mahclollisLruclc'r.r
pcnlstlla nraaseuclullc scl<ri taajltvlikisili
),hclyskuntia cttli cpriitsenliisiti kuLrltltaloitl. Ne' olii'at siis ellilinlaisia lttltonomisiu lh.rcita kunnan sislillli. Trillaisecn mrthclollisr,rr.rtccn tatttLlivat sclili
Tyrvlirin liunte c'ttai Malttilan kyltin
lrstrlililtltt. joistrr t'tlt'llirtctt rtjoi vtl()tltlll

kirj<titta-

ncen closentti .fuhani Piilosen t.ttukaat-t
vLlonna 1859 toteutetulll n'raakatrpat-r
vlpallttalrisella, lclnka t.t.tltkaan liikkeitli',,oitiir-r perustaa rt'ry<)s maascr,rclnlle.
Tyrvririssri krrLrppaliikkeitri alkoikin
noLrsta uuclett vLtot'u-tl 1U55 valmistlrncen kill<or.r lliheisyytecn jo 1ii60-luvtrn
alr.rsta alkaen. VLronna 1ti65 tLrlkeistiin
"sanomilt Tulusta" -nirttisessri lchclessti
rrltilikc'l i. jossa krisitc-ltiin trilililtiisiti <tl<tsuhteitl ja mm. c'linkcin<tclziuriti, Artikkelissa tr.rotiiu myirs c-sillc Varnr.ualn-r.ri-

miscr.r liauppalan pelustarttir.rcn Tyr'vrilin pitaijain Nhlttilan kylirin, jcxen aiatr,rs Vtntntalasta on tlinri vLloltna sAttvLltlrrnut jo l3- r troclcn ilirr.
Vuosi i912 on Vamntalan histot'iassa

vrr<rclen 1907 jzilkeen cnsittttttliinc'r.t
mcrkittiivri kr.rlmir-uratiopiste, sil[i sert lisriksi, ctt:i tuona \Illottna Sc'naatti hyvriksyi lrirlestyssrilinnirn, joke mahclollisti slilinnöllisen tointinnau aloittantiscn vuoclcrr 1913 alLrsta lLrkien. katrpplrl:r ililti lrrtrlnruksen itsr'rr:iistyrttistri

sallta keihlistri, toislultu "r'lturpuu". i<lt.tlia syrronyltnri taas on vanrntlr". .Jril-

kimnliinen vailrtochto ci Itr.ritcttkltltrt
r,oi tulla kysyrlyksccn, sil[i l)ictikitr

kertoman nrttkrtat-t Vltntnltsl<ttskcssll olt
olh-rt scipriitri iskcttynri koskcn ltohilult.
Koska niiclcn avulla on i'cr.tcitli l<iskot-

tu yllii'iftaln, ot.t srtttallrt

"\Illr.t.ttttlts"

myt)s seivlistli tall<rittrrvl ntclkitl

s.

l(osklt crt ole kie ]t'rtttrlliijrt. ert t oi tttt'll-

nli sanoultan, ettri

ctttcrittrsltlofcss<tri

Hakar-ren on vrilinissli. ntuttlt \'oin li)'llli
rtrennli slnor-ltllan. ettai ct-ttcritttsrttLt-

sconhoituja l)icti[in hr.ttttttto ott kxrsi-

ncn jl olosuhtcet huonti<t<lt't ottttvit.
Seipliitli on toclelllliirt ollut Vltttttt.utskoskcssa, urinkli r'oi huvuitlt Irirrt. 19(X)Iuvun altrr.r Vrnlnrtsk<tskcll csittai\istai

kartclistl. Turtneturr kiclc'ntLrtl<iian llrrrtin.n sanakirja xntall kaisittaiailiscrti vlrrtltkaa tr.rkea Pictillin krisity,kscllc. liosltr
"\'amluus" tlinlirr mLrkliscsti tltrkttitttut
seivlistli, on Vu.t.tr.nasliosl<cn s1'ttorrYt'nri
siten Seii'lisl<oski llt Vauttnulult. koslilt
r.rimi or-t selkeristi Vttrtttiask<tskcstrt iohclettu, ScipririLi tai Scivrisliy'[i.
Alr,reellisia nrr,tttoksia ot.t tltprtltttrrttrt

Vanimalun scuclulla

linl

ke-sl<illaltl

ll-

\.lrten. Hakemtrs hyvriLtt,,t".', ja 1. 1.
1915 Vanrntlla oli itscr-uiinen kar,rppala;

liuen. Nyl<yisctt Vart.ttnalltrr ltlttc ot.t t.ti
luittaiin alurrpcrin olltrt osa Sustutttrtllttr
suurpitlijaiai. joka on Linr.tcssri ulottLlttut

vuonna 19i5 r'almistLri rtry0s hat'rtittal<ir,isilta Vanuraskosken ylitse. Vielli on

ainr l)ohjunlltlrtccr.r suuklirt. lirclistcctlt
t:ist:i on Me lililtn ilut littlttt:tlt ttl( )tsitl

kaat jri ttivli t onra lt a It( )tttuksc'rtsa vttot-tne 1900. cilli Tyrvlilir.r kr.rnt'r:tllrt olltrt
ntittilit't sitli vastaan. I{oskrr nryös Tyr'r lilirt ktrrrt:r Pttolri lrtttsttttllossltltlt t'1'lriit

)'lisi scikka, jolia tel<cc vtroclestrt

\'ai:in kUntaan. tckivrit cnsirt Sctrurtti jlt
scn esityksestri Kcisuli 21. 1. 1907 1tr\r\tökscnsri, lonka nojalll Vrmnalasta tr.rli
epliitse-nliincn l<auppela eikli taajuvri[<inet.r yhclltsliuntrt.
Vuunln 1900 jlitctyn hul<cntulisen ta-

tr>l<scssrt.

kiclincn ninri Slstnr<lllt. VarntLrLrclclllt ci
r,oi sar.rrxr, nriltli elaltl Sustutttrtlltrt 1-ritliili
or.r pelliisin. nruttu vurthilt asial<tt'jl, iossa pitaiiain nimi ntait.tituun, ort vttoclcltrt
-l-urr.rrr
1-128. Scn nrukaan
ltiisltrt I)crttti
lLropLri k,vnrnrcnl'ksistlirin Sltstillttrtlllrt

1U99 jrittrimlilllilin halictnuksclll trrrrjrr-

i likise n ),hcl,vsl<trrrr.urn pcrustalttistll iailkimnli istcn ol lc'sslt c1-li itscttliisc-tt lta trp-

palrrn klnnallu. Nlalttilan I<y[in :tsuk-

sc'r-uiisen kauppulen l)crustlntista'1'yr-

l<anl licnc-r''lit ollect krrikki silloisctt
N4arttilln kyLin asLrkl<lut. Tyri'ririn Slr.ul.r.rissu mrtaliskuussa 1907 jLrlkaistLrrt
ruutisr-r.r urul<uun tir-clon tultLlx ltlrikkakunnltlle suaklta olii'rtt t'ltkr'nt.tr.rl<sct ol-

lce't juhlavulrtistut. Lclrti

oli ntyi)s tch-

cly'n priritöscsityl<scr-r liannalll pliritcllcn
tavastll, urilli tulcvln lilrLrppalan liikc-

eltinliti liaisitcltiin
"Toril

ki t t .j
t'u

II

t

ktrcisstt".
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t

lc ipo nr o issct. pr t lt

o n t o t t s t t t t rcst

u

louva Lyclilt Maljar.rcn ltvasi Vatttttralau
cr-rsimniliisen nraitokur.rpan nahkuli .Joliiscr.r uuclen lukcnnuksen kivi jalkakc'r-

l:rrrrr'rr litrirt siilt'l nrrtt' r lttsitrltist'tt
:rltreclliscrr kt'ltirt I<serr st'tttrtlrttiset'tt.
on l1'hycsli pohclittul'lt, mitli slna VuunrrrLr r oisi

tru'lioillltrt. Sc ort rtirttiltriirt lti-

nrcrkitystri on pohclittLr
Llselnlnlrn kc-r'r'an. Enrclittrsltt'r>fcss<tt'i
Ainro Illlianeu TuLun yliopistostlt on
hltlic-nut slnallc "\raltltta' r,crteilttkoh-

nri, jonlilr

tuu uina Norjastl s:r:tkka, sillai siclLi ()tt
paikl<allrr-rta, jolla on tuo ttiuti. Vtttrtrt:tlan tar,oir.r scl<ir-r sijaitsce vuollutn virran
lar.rnllllt, pailiassa, josslt vc-si saa i'rttth-

tilr siirtycsslilin l:ili'cstli toiscelt.
h:in tltplhtLrLt Vtnttlalassal<in,

:

ikt' l]t t)t ttt( l( rs.\( t t,t t t t i i t t st t t t rtd, ettai.io trrctitritttt nuutl kiluppolut .iu
ntotret pikkrr hctttptrttgitkirt cit'iil lttle rilettkctctrr lttkrttrtt sart rirttttrllu. Ihrlltt
k.1,llii cttt liike srtrri kutrpplpttocleisstri

Ii

r

t

ur tt u kct tt
u

i kkcasl ii

pr

t

t

tsl i ko

I

tt -

ttt

-

1912

ilt('rliitlli\lilr. Tr.rtlnlt irro|rlrlr rrirttitttiirt

I<aun

Vrrlmasl<oskcu

e-i e-nlili

Niit't-

r,aikl<e-

kovin lty-

vilr crotlr. Toiscr.ut vcrtailLrk<thtltnlt ot.t
ollLrt lchmrin tuuansLtl:ttLrsjlilc'stclntli.
Emelitusnrr.rsconhoituju llslt<t Pictilli toi
kr.r itcnl<in licn'a n c'si llc i'lt ihtor'hclon. j< l-

olisi h1'r'ri tulkcnmin nticttili. Illirt <tli
tr.rtl<inut L0nrrr<itin srtnltkirjul ju t<tclc'rttrr

lrUt. cttai sltntt '\'amlDlrs"

tllllioittll

toi-

Ilr osuu nryÖsl<lilin sllttxr.
koska turlikltrtn ottitcn Sllstitntalit olt irtpitlijlissii.

l<ar.rtunut, rnr.rttu ticcllin. cttli vuoclcltlt
f .i39 pcriisin olcvltsslt rtsiltl<irjrrssl ltLr-

hLltllan Ylli- jl Allt-Sltstlnlrlustu. Ittissli
rnnli ise'en I< u u l Lt ivut 1'1'n riri, Iii i l<lirr
je Kiil<<>incn, cclellisccn uinrtl<in lilrkkLr
jril hi

ju

nri

Ylli- 1l Alrt-Sltstltrttltlrtn
Suor.rie
ruruoclostr.rnriscn jlt sitcrr Srtstltnrtllttt 1.litlijliu jlklruttrruiscn tclrtrirtLts aIttc (lLlclt)
-rrjoitus suucllutn siis lsiukiljltstlt. lolil
liittyy I)errviclir.r kupinrtrtrr jl 1<tssu ltitriirit

asettivlt kuliin 2 nticstli tltl<ltltttluttt.
cttli kapinointiu ci crtiri tlprhtLrisi. hlrllilllr-r kill<on tilil<iLjrr I-i(X)-lLrr Lrn lolttrltrr
taus osoittlta. cttri tLr<thort liktrlrrt AlltSustarnalustlt l<ri1'tcttiin ttinteli htrllirrllr.
.1

jokrr

15,10-lLrvullrr

vlihtLri

1'l rr riril<si.

Nliclcukiintoir.rcn scil<krt 101t1'1' l{Lrotsin
viimciscr.r url<ki1-liispln Olltrs NllrgrrLrs

Clothukscn Curtl Mlu'irtltstlt vLtocle ltlt
1539 Siinri Sastantalu <lt rtintittlirrt viclli
\(tsl(t nt(rl(

tt

t

lt

tr t

Itt Jt )( ))

Vtnrnrullllc luovuttuntalrn. ju nlran ltlrl-

5 11. 1953 usiua koskcvun
plilit(rliscr-r. Scn ltct'Lrstcelllr Vuntnrlrllrn
litus tcki

rtlue I<usr.oi vuocien 1955 llLrstlr ltrl<icn
klhclcntoistl ncli0kilonte trin jrr 2.(r(X)
ltsul<kltrrn vcrrrln. Vlrnrnrlrlltrt klrnnlrltlt

tulos
r

oI

hi'r'li, sillli IiaLrltltuluu ltitl'lilin

ltit :trtrtt tt

so1'rir :trt

tt'ollistrtrsrttltlln trlf\ ('

poistui l<cr-tuhcitolllr. AsLrlililriclcn liunnultlt plilit<)s oli ntt,0s ounistLrnLrt. srllti
:rlLrcen I<lrlrr'ortrrs slri lisrir urrlttirr. trlri)s

pillili:ilr r ilt'illii ollrrt \ rrnrrrr:rsliosl,t,rr
silllrn lcvcntlintincn slri tLrultlr l)r.lr,

jeisiinsu. jlr r.nurlusl<urrssu 1958 siltu oli
s:r:r\'Ulllil)ul rrVlir isUrt lt,\'t'\'lt.lt::i.
\'iroclcn l9(15 rrlLrstl lrrl'ien \rrntntlrllr
on ollLrt klrrrpLtnlii.
Viirtteirtt'rr litrlrnilt:r:rli,rllistt' r)ll \'u()-

clcssl 1973, jolloin 'l'r'nlilin jl lr.lu'litut
kuunut Iiitcttiin \:rnrntlrlun lilrLrltLrnkiiu

ju niLrockrstcttiirr nl kl incn llilrcs 16.()(X)
l<lr trlttrnlii. I..osl<u piriti istli oli
c-clcltlinl,t ylui llurjcncr lt r htcistr'ö \unt'l't lr lilirr Itcsl<e n. ci
rnulun. lialkLrn
astrkkuu n

Yhtcnliiscn:i huolinurttu siitli, ettli Itlrr'tun Vuhristunrisc-t.r lrikuan pitlij:in jlliaLrtLrmiscstu oli kulLrnrrt vtihintlilin s:rta
vLrotta, Krisittlilikseni sc osoittua. cttli
kultlrr-r turkoitulisct"r kannlrlta ei <tllLrt
olecllista. <>lik<t Sastrrn.urlu y,hter-rri r,,ai ju-

kautunecnl.
Seuluur,'ur.r lrluccllise-r.r

urLrLrt<tksc'r-r

telrlir-rLrs ante (plcll -ejoitus slrttcllrut.t
vuonna 1ti65 hyl'iiksytyn rriaallisen ja
seLrrakr.rnnlIIisen hlIIinnc)n el'ottanec'n
kuntllair.r klivttr)i)n ottxutiscstlr Ty.
vlilissli. Kiikassa jrr Kiik<tisissrr vu<tclet-r
1ti69 rrlusta. Sest:rntalan sLrurpitlijri oli
I
I

siis jukautLutut cntistai ltier.rcrnltiin yksi-

k0ihinl

jlrl<uutLtnristlr <tli tlrltrrhtLtrtut
1ii60-lLrvLrn loprrllc tultacsslt ut\,0c Yl -

Sustltnruleu rrlrrc'clll, krrn NI<trrltijlir-r'r,
SLrouicnti. Llrviu jl Suoclcrtrrrcnti olivut
itscnliistl'nce t.

lulul<cnnLrs. AlLrcliitos <tli kLritcr-rkin
vuutinraton, eikli sillli r:rtl<uisttr Vrr.nnlr-

l:ln lllltrtan'ettll.
SeLu'altvlt ulucellisert muutoksen kLrlnrinltlttiopiste osLrLr 1950-lLrvulle. KaLrpp:rllrrrlrlrllittrs klil lruisti rrilrriltriin i rrorrnl 19+9 selvity'styön ntahclollisuuclcstu
liittaili loitxkin ulueite Tyrvliiin kunnasta
Vumnurlaan ja sitcn parltntae liauppu-

lrtn toinrintaulrhclollisuuksiu. 1'ylr,'tilin
kunta oli lrloittanLrt kaLrppalult ynrptir'(rincen alueen kuartoittantisen jo s<tticr.r lrikantr, mLrtta ty(r ctcni hitlursti.
Iiliken lisliksi alue oli lakennuskiellossrt. Vuorrna 1951 kuLrppalauhallitLrs l:i-

hctti

ur.tourukse

n llarrn

hlllitLrksellt,

ticttvjcn rrluciclcn liittrintiscksi I'yli'ririn
kunnrrstl Vurnr.nlrlan I<aLrltplrltrun. rVILrI<unu olivlrt rnnr. Ntrtrltlrlu jl Klrlliele
liuLrpprrlrnr pohjoispu<tlclta sekri joitali i lt t't t'lliPtr,,lt'r r :t ttc'itrt r lr i rr rrr.r r.rlrr ntlrlr

Vrrnrnrlrlan klrnnrtltlt cnsintrnliinen
lir,rhninalrtioltistc ort vuocict.t 11199 LrLrsi
kLrnnlrllisluki ja toincrr l<lrLrltltllun 1tc-

ltuolcsttrlrn 1t,v1,'si
luusur.tt<llt Tvrvlilin kunnulta, j<lkl sLrlt-

tr.rstlrnrir.rcr.r hLrhtil<LrLrsslr 1907. l<utcn

trtLrtLri llLrcliitol<siin liiclteiscsti. NIyr)s-

ctlrll:i kt'r'li rirr. N, r]rnlrntcllrl on

r'n;rinit

tuvu klruppulun itsct.triistyurinen vuor.rnlr 1915, nrilili Tyli'lilin liurtnultlr lrsiuu
turkasteltLrr.ru lLrortnollisesti nrelkitsi sckli lrlucnrcr.rc't),stti ettai vclotul<tjen ntcnet)'stai. \'lrrtrnt:rIun lrsLrkkliclen klrnnuI-

tu vcrotul<scn l<cvct.tcntistli. I{lruppllan

llLre ci ollLrt suLrli. sillli sc rrl<tttui Vuntrllrsl<oslicn sillun lliltcttl,'r'iltli Illtjlrl<lrlLrllc. .f LrLrli itscrliistl,'nccn llrr.r.unulur.r
klrrnlrltlr rrluc <>li liirrn picni cikli tarjonnLrt kchittl'nriscrr ntaltckrllisLrtrl<silr. Tlilluincn trlLre- ci nt1'öslitilin turjortnut so1-li-

lua nrirlrtl usutus- cikti tcollisuLrstarlioitLrksiin. KlLrpltlrlu ut.roikin nlran hulliIttsl:l tr'kcrtt:ilirr Plililillist'rr. iosslr rrs.
Ho;trn kotipelstu liitcttliisi in Vlrr.r.unu lur.t
Iiutrppltllun. HlrllitLrs h1'r'riksy'i llnontuksen jrr vLtoclen 19i2 ulLrstu lukicn
Vuninrrtlltn ctcllirtrjlr siirtf i hintlturr vcr'rrrn ctcllilinpriin. Tlillli rrlucclla sijrritsi
r.r.r\'0s

Strs!tt

r,r.rortnl l93U vlrlnristLllr.lt sllirlratr

tct lrr

t

t /ot

t

It

r 2002

I

nrlinitlr l<seni.

tllll

r

itLrs

Itirin NlaalrriskLrnticn liitto, joltl kuntl
pr,\'si neLrr'ou. e i pitlinyt uitltulisestu.
Ncur'ottclLrja lxiritcttiin kLritcnliin kriy,-

llrutt:l kurrrnrrvltltlrust<t cvristi erhrstajialu.r totcuuralllr. ettli ci olc olcrnasslr
s),itli. iotkll puoltlisir,lrt kunrlrr.r clintlit'licinrnrlin osen liittlintistri t<tise'cn I<unturrn. Ncur'ottclijoitrr kchrxettiinkin kliliin keir"roir.r vllstLlstaultlln litt<tshlrnl<cl1i.

kcitl.
Vltrtrmulun liartnlrltl I<1'syntvs

oli

so-

pivlrn nrl<cr-ul-lslnllln sltltntiscstlt l<ltrrlt-

pllun klivtt0<)n. cil<ti sc r'<tit.tut sitti ntisllilirt rttrrrr:rlllr srrlrtl;r Itrrirr :itri r rtrltliri)ir

iltli ulLrcilta. IiLrrtnun

lilit,tiin

I<csl<Lrstch.rja,

cclrrstu jie

n

klrr.rssu

jtr loltLrlta nt1,0s

kLrnnlrnhallitLrliscn pi)ytlili1r1,,ir,,,,,'.t
Iucttavrssu. cttli liitoshunlie- ei uiir.r I<lrLrhclt usiu klpultu <tllLrtlilun. Liit<lkse n
lilrtrltlllt olivut rl),0s kLrntlllrisct. krrtcn
I)iilortcn ot.r toclcunLrt. f)'n'tilin I<Lrntl
nrrilirittcli lrluecr"t. jonl<lr sc oli vulntis

il

nrur.ltos vLroclcr.r 197.J llLrssu ollrrt nriklilin rnLrllistLrs. Vrroclcn 1972 ptrolclllr

KlrkLrn jl Tyn rilin IiLrrrnlrrtvultrrrrstot
olivutliin tchnect I'ltsinriclisct lttilit0k

sensti liitty'ntisct't 1-lrolcstu. \'lulnrlrlusslr
p:ilitr)s oli <;llLrt ltihcs 1'ksirtriclincn. t.iitostu oli rnyös pohclittLr 'l'lrrnltcrecn vli-

opiston liLrnnlrllisltolitiiklrn llitol<sclll
tehclyssti tutkintr.rkscssu. josslr sclr itvs-

ruriehenli

oli

tointinr.rt

rr

ny'l<r'ine

liuLr-

1runuin jolrtrr jrr.

AlLreellisissu nruut<tl<sisslr or.r nlihtli-

lissli hcilLrriliil<e. Slstunrlrlun strtrr'1-litlijli

vlli lticncnrlichitvl<sen lilililtlilis

lrlkoi kcsl<iuj:rlllr juliutrttru
-flirnlin

piin osiin.

s:i oli \rrntrrr:rllrn it:t,rr:il:t\rltilt('tr \U()-

tlert

lt)li rrlLrst:r Itrltir,rr. rriirrk:i j:illit,t'rr
olt ntcltnyt vlrlirrlrsti toisccn

hcilLrli

sLlLlrll:liUt. N()slilt t'lt ()lt' (,nillt5liljlr. (.t)
oslllr sllnoil. rniliri tLrlec olcntlrlrn lollpLL
tulos, nttrttu Auutrrlclrcirssli lfi. r. 2(X)l

ollecn irrrtiscr-r rnuklurn cllis rlrihtoclrto
olisi nrLrockrstlrlr vksi lttnttu niistli. jotkrr

jo I<csliilrllrlllr olivlrt I'rrLrlLntect vlitecn.

rrriliri rttt'r'liitsrsi Srrotlt'rrrrit,tl(,n, I.il\ i:ln.
rn. liurkrrn. 'l't lr lilin. hiiIirrn.

NIoLrhijlirr

I{iikoistcn ju \lrntnrulurt nrtrorlostlrnrlrn
litilttt;Ut ltr()rttisllt. .los t:irrr;i llltlrsr,lt iilltltr.nlr

visio totcLltuu. on Slrstlrntltllr lrin:r

kin srrtu'itnnlrlisi oslrltsi luottr

rrrrtlcs-

tlurn. NIr'(rs nrtrr.rrllu on lttrhLrttrr entistli
slrul.enrnristlt l<<lkonlrisLrLrlisistlr. I.Lrlt,I
18. t. ,2002 ilntcstvt.rccn ÅlrnrLrleltclcn
nr.lnrrrorisir Srrtrr'-[[lintccnlinnlstlr jlr lri
l<u

iscur ni

ir.r ut nt.

Iilr t'lt LrIilr rrlttrnuistlr.
Srrinrlrlrrr

josslt [)oli olisi vctLrlinu. jlr
liltLrpLrngistu.

jol'l

uttrOclOsttrisi Llrlt-

pecnnllrr"liln t'rnltlirille.

llsilcltttii "'l'trlfuxttt I rrttrtrtttltr,t .ftr
lTrttrtrrtrlrt ltrli" -ttti.y'llcl1'tt trtur.frrisissrr
Ty n'ii ti t sa
r,l lrr.sco.srrr l"tt'sk t' i kfu r
tru 24. 1. 2002)t
(

r

trt I tr t

i

i
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Tub er Kuh osi 0n Suomess o
frons ontnutinn,
oli i'iclli viitttc

Tulrcll'Lrkrosi

vLtosislt-

clun ulLrsslt sLruri teppuju litttool-xtssrt.
Iiuollcisr-rus lll<oi liuitcnliin vlihitcllcrl
Irlctu. ltr,r|r sosialtlisct ol()t l)lullli\'111.
Slriltritlr oli plljon jlt pltllntollt trivttvi\'ait. nruttll puntnenrinert oli lritlr cllivarlnau. liosl'lr ci ollLrt llirililicitli. j<xkrr
olisivlrt tchr"rcct lopLrn tLrbcllir.tloosiltusillt'isllr. 'Itlrtrtrtt' ttttttttttti lit5lit \ [l( )sisllrllrn ;lLrolivlilissri. I<un lielisittiin tchol<liuut llilil<l<cct. Nliin sarttiirt tubct'kr.tloosi lirurs:utllttrtirtlr littkislt'llu:r. rtLlttlr ci
kr;lLrIliscsti

jcllcttuu.

r.tu

tLl-

9 000 stronnlaistel yhclc'rt liattsalaisen

jolia tLrnti. Vt-t<tsitta

1921-19 30 silloinc'n Tyll'riri r-r kihla

k

Lr

n-

ta menetti 648 palhaassa työirissri olc'-

cli rruosittain

tLrltc't'liu-

oli l<eskinuirilin

31

kymmentritr.rhutte asukasta liohti (tuu-

lLrkko). Velo

Irrror.nuttuvu r vur'ojlt tuberltLrl<tosit\'0hr)tt

Iicllittiin vuosikuusiu csintcrliiltsi

ioLrlLr-

rncrlilticn nrl,,vunillli,'l'1'<) tuotti tLrl<tstlt
ie vuosisaclan puolivliliin tttcrtncssli

lul<Lr oli

itlcllttlltllt

+ (XX):cctt.

oli suulin

Lltviassa..i2

tLt-

mrin lrilkcen l<c'hitcttiin lisriri kirilikcit:i
ja r.riin tlppavasta taLlclist:l tuli yksi ;larhaitc'r.r pa nr r-rc'r'ia. kr-rn lizi kkcitii opitti i n
I

kriytt:imlirin riitt:i\,ain pitkriri n - liuuliar-r siu. c-i siis liittrinyt t:tvallisen antiltioottilir.r r.r rir"r viikon, paliu kesto. Iir.rolleistr s
r,r

ltle'ni nyt i)'rkristi eikti tulxrkuloosi
c'nliri olc' Suor.nessa nicrkittlivli kuolinsyy. Tlinlin l.ravainnollistaa koko maan
n)'kytilantec'rr vcrtaiht 1 !20-ltrvr.rr-r Tyl-

vlilin

mc'llli vain puolet tlistli, 21. Vaihtelult
selittaiai pieni i'licst0mriliLli ja tr.rltclkuLxrsin kliyttri; tynrirrr'n I;uttuttrltltLltilllt.
Keuhkotar-rti tarttuu pisaraturtllntttne

kymrnenvuotiska r-rtenl
t) aiikriisiri
1991-2000 vain 63, kr.tn taas pelkuistrirln

ki ahtaassa asunnossa

tar,rclistaan tic'tri-

mlittri pitkririn tcwciclen

kesknr.rclessa.

kihlakr,rntaan. Suor.uessa

kr-urli

Tyrulilirr kilrllrktrrtrtrrssrt

vttosirtrt
1921-1930 vestAavA hrku oli 64U (taLrIukko). TyöikLiisessli vric'stössli tnlter'I<r.rloosikuolerrat ovat siis pelin harvinaisia. Niinpri kuolleisturs ei ole enrili

kelvollincn tilantcen rrittari ja siksi ti-

nyt

vr.rosittain ihlaantuvat

Nliin tulrerkuloosi lcvisi ja syntyi tauclin
ryvristymiri - yksi basillcju yskivri saattoi tappaa kokci sr,rvunl Ei siis olhrt ih-

trr kolrti. My(is trrbelkuloosiin s:tit'tsttt-

n'rc, ettli tautia pc'llittiin. koska siihc'n
liittyi sr,rr,rri kuoleman vaala.

c'r-rr.r:itysvanhtia. mLltta

Tuberkuloosin vastustamistyö
alkaa näkyä
Tr.rlrelkuloosir.r vustr.rstan.tistyö alkoi
mllassal'nme

rriirle rtttosisaclan

alrtssa.

Kok<> r.naan kattava parantolavc't'kosto

oli rakcnnettu valmiiksi 1930-luvun alkaessa. Sairaita hoiclettiin kr.rukai.rsikeu-

palla palantoloissa, mikzi osaltaan csti
tirrtunnln levilinristli tr'rvt'cscett vlicstöön, lnltta hoitopaikkoja oli vain osalle potilaista cikli llalanc'r.uinen olltrt
lainkaan vamrl. Niinpri vllstustemisty()
eclistyi hitaasti, sitLi 1940-h-nulle tnltlcssA tuberkuloosiin ku<ili vuosittair.t

yhli tt 000 suomalaista. Tubc'rkuloosir.t
72

l<orlicun clintusorr rruiltin ott uiltcttttltr.rtrt uusiu ptrLniu. l\ltrtrttlrilt ()\'1lt tttl)crkLrloosirr risliirt hnli ttttclcsslt ltotittlutssalln. llLrotsisslt nltltliltrtrttttttttltjiert
osur.rs ttttsistlt trtLttitltl-lltttlisistlt ott irr
70 %r. ntcillli viclli vlirt l+(Ii,. 'l'trltcllitt

loosiir.r suilustLunistlt lislirir lit ltr r irt
nrcll<ittlivlisti III\Ltultrnmltt. Ne ovut jo
rnilur

kymmcnestlitu han t.tcstu, nrLlttrl Suott ic'-

slloraan sailaista tcn,cisiir-t. Tr-rohon aikaan sr.rr-rli osa tartLlunan lcvitt:ijistli ys-

rniljoor.lur. Suilltistlt. IiLrollcistl jrt tltrtUllnlur lcvittaiiistai rt0irt 900,, ()lt Iii)\'hrissli nlurilu.rtssu. \ltrtrttoliikt' sicltli

1r)'t l)uhcntxlrcct tLll)crkLlloosirt clticlc

l')rsinrnliincn antiltiotxticu tui'oirt

5citst'rrr:irtliyrttrttcrttli vu( )tllt silt('lt

l<losiin kLrollcitu

NI1'0s l<ensrrlrrisjrirlcstöjcn prlltos oli

bcrkr,rloosibasillia tappava [ilike. strcptrrnrysiirri, lieksittiin \'uonna 1941. f'ai-

belkr-rloosi tuppoi vuosittuit.t llihes

r''aa asukastaan

vriistri. lrsLlnnot rriljcnivlit. tcrvcVclctthuolto 1-[tr:tni jl terVcl'sVltlistLrs leVisi.

Lääkkeet keksitään

Tuberkuloosin tuhoa
T\wään kihlakunnassa

i'uoroliauclen

- ftLutto,,,

vlihencniistli cclisti nrlrös )tlttcislittttrltrt
lichitt)rnrir.rcn. elintrtso t.tousi. rtlillili

l<r.rolcnricr.t

fortristetfit

lastoiclaan
U

Llclet sail'astLlnc'ct slrt:tatLrhatta asukas-

rurinen

on alentunut meilLi

Er-rroopan

vllonnA

Af

lililrsslt

jlt

ti

huonontur.rut. IIr.rsilt tlrLrtitlllrLrksiu
on vuosittair.r iluraantuuut Vcnliilillli 80.
Virr>ssu 50 satlatuhatta lsLrkltstlt l<ohtr.

Huolcstuttaval on nliillli llucilll ltuLrttec'lliscn hoiclon sculuLrkscna kchittr'Lrsc-illc llililikcillc jlt vrtstttstttsl<r'kyiset tuberkLrloosiltasillit,'l'lilllincn

neet
tar.rti

ci olc' nykyisin llirikl<cirt prtnlrrtct-

tavissa

ja kuolleisuus noLlscc ltlthirtr-

massa tapar.rksessa sille tasollc. ntitli oli

t'nnt'rt [irikkt'irlt'rr kcksirttistli. jlr niirt
tuberkuloosi tappal taasl Tr.rbelkulottsilxsilli ot.t siis ove-lrt veijari, jokl or-r olIut ilrrilist'n ikLrirte rr kitrs;r ilr j( )slrl (jtl x )tl
pririscnrirrt'rr t'i ole Itliki)piil'iss:i.

'[l'nz'iiitt

kil.tlttktutttttss(t t tt().\ittt!

921-1930 kctikki kqr hkrttrherkttkxr
siirr furcilleet 1160-uttrtictilt .io t'ttosiltcrirt ktrctlleet keskinttiiiritt l0 000 urs
1

tctctuctikiiistii ctsrrkctstct koltli ( Srrt'ottart

irastlri kuitc-nkin vielzi 194 ihruistri,
9.t/100 000 (kLrva). Tulrelkr-rloosia ei

1 9-17 ). Krtko tnuu rt
tct 1991-2000.

siis ole tautina lilivitctty, vaikka se on

Kunte

200 1 sa

kansantltrtinlt lannistettr.r. Sr-roruen hyvzi tulrerkr,rloositilanne paranec ecleljos tehokasta vastustamistyötai jatketaan ja sillc annetaan liittlirrlit cclellytykst't. rnrrttu tlrilntLrlrit r urrnii. ios ci
otctrr oppirt rttrriclert virlrt'istli.
lc-c-n,

Uusia uhkakuvia
Maaih.nan tuberkuloositilanne on yhli
lohcluton: vuosittain slrirastuu ti ntilioonaa, 3 nriljoonaa kuolce, niiistzi puoli
n-riljoonla on kel-ritysmaiclc'n lapsia.
taLrtia levittairi kaikcr-r likla noin 3,5

Altsiltsslt. l)oli jois

maissa tilunr.rc or.t nuutilnltn l.lulltltitlt.
rur,rsiu saillstuurisiu <;r.r vuosittatn lrIlc 1()
sataatuhuttu asukusta li<tltti. Sitli vllstoill
Vcn:i1ril[i ja l]altilssrr tcn cvclcnltoit<r
nrmahti ),htciskLrrrnlllistcn ntLrllisttrstcrt
lurl,(it;i i'l tLrbclkuklositilltnnc on sclr lis-

L'erl n

i

IrrI

t

t t't t t t'

Kcsliiv:iki

rtr

xi I -

Kuollcct

h,rliu lukLr/]0 000

258
733
2 662
1 310
2 271
) 122
2 405
1 679

Larria

3

Suoclennien'ri
MciLrhijrirvi

1

Suoniemi

Iturkku
Tylzizi ja
Var"nmala

Kiikka

Kiikoinen
Kol<o l<ihlekur.rta

21010

137
53
61
27
57

31
2+
21

2i

19ti
62
50

35
26

61ti

3l

Koko maa 199l-2000
.\;( tsl( t t

+2

il(tltt n lr,tt

63
lt

t

30

o.oz

2t

tt

l2

Miehen muisttmutto Suoniemen S or fo fssto
''Oikccn licnlrstuLr iurrhuliir.r. l<urr prrhekLrnrpplrnirt sltlt'. sltr.toi I ILrtlion islir.ttli kolrncn vliol-lprllln slrlvuttuu tuloon.

Luurtntlti-chtoopliirli I'LLltri

no1-lcltsti

hltltstlttcllcsslt. liiLrl<l'Ln'iliilrtli kltscllrsr;r j;r is:irrrr:irr l.irrrrrrittrirr:islli slrruslrrr-

\:rilililr

nustu rrrrtrtticssl.

l<olicllrlil<oirr

orr liLtlLtrrttt livntlncrtcr-r \'r.lottlt. liLrn Slt-

tltlitnrtltlltiscn Osltl<Lrr.tnun kunsutictccl-

lincrr lctl<ikLrntl olcslicli Suonicnrcn
Sltrliolusslt jlr \:rhltlltlrclcsslt. niin liltr-r'inlriscn c[ivinli puluLrtLrvut sicltli nrLris
tiirr nr<l'rct hcnliil0hlrhnrot jlr ltrl<trislrt
lrrliicllirulin tlrl)itulisct, .fokltiscsslt tltlosslt Oli Ort.tlt c|ilioincr.t kolrtunsl. lOtu Vicllts victiin klrtsort.uurr.r ju totcuulurn. Sil

[i tlprur tLrliurnrc tuntrurlln kLrrnplriscrrliin kyllin ihruisct. tukrt jlr lrsr.rurtrl<-l'lilllisestu
sct llipikotltisin.

licltf

tulkustclLrstu

i iso pinlililr

l:lttlfuttt kittkfurririil.ti,.fosstr kitttrs ott t'rillist'ssti. ntlcrrrrrrltst'tt lttiiissii tttilt.yt'iissii Itrro
//('.,.\s1/. Liitttpi) tttt,ttat,kittkkttt'isttt t'tit'sittttistt'tt t'iil.tt'ert.rclriri.rrzi olt'ruttt ttttltott kttttllrt

nrrristiinpanojlr sckli

rtrnsltltsti piilr'<llisilt jlr vulokuviu, jotlil
rx

ltt

tlinlin

cr-tsilrlvoisil

scLrclLrn I<tr-

vuustu [<iljoitrttucssl. hlikl<iulllr ihnri-

Osoittltltksecrr r iclli vtrosicnliir.r tltl<ltlt

sct olivut uvLrlilitl scliti kcrtoivlrt licto-

toi

liiitollisuuttrtrtn lukLrisille sulkoluisillc ju
rrrhuluhtillisille liittaiai ullckiljoittunLrt
ruriiu joLr lLrr.r va ihci ll lr i r.urltirr vunhoillc

kt'[in tcillc ju l<Lrjillc

ttrtun tltpltLrliscn [iuVltLrl'sen. mikli rnonen kertonlrnl r>n sliily'nyt Iiirjoittujlrn
rurtristiinpanoissa. K1'nttiltiirr r,'alnristlL-

jlnsa lLrliisti Iierririjillc, l:priilcurrittri

rrn-

rny<)s toiscllcl<1'nrnrcncllc lroLlr'jcvl
joLrhli<1. jol<u llihcs Iitrttl'ltLrclcn lt jltr.t
liicrtcli cli I'rrlrnirt lietl<iscl<si vil[<liuLrttu

VuultLrksierr stiilt,ttliruli. sLrl<Lrltoh icr.r

liolit'rnttlisiirt

l)L'r'ustu\

ir liclorrs olr :i-

rr:insti litrllltrt lrlr oistrr. ntull:l n)( )nitl
velr'oin tlill<elinrpriri on sc1'l tullcttunri-l'lirrllirl

rrerr rlyk1,1ili1111.

t1'0rl lisliksi ttr-

piillc. nrikli

lec elris nrclkittlivri

lioitLrLr

ltnirijrin hvvtilisi.

IIenl<il<)l<ohtrrinen
Iioskctus tietorilil<ltaseen I<cltojrtlLn luu-

i(rltllil rluorc'rt klst'lijlirr ont:r:r lit'lortt:i;i-

llili selili r\'1rrtu1r nril<t)piiriti. rninlili
kun ovut rnorrct I<cniystl'0ssli
ollect ilokscgr hr.ronrlrr.rnect.

sei-

nrtrl<lrnlr

I

nriscste kotor.ur ci ole

vicli

[<ulunLrt uro-

niukuuu vuosikvnrnreniri. r'uikku uyltf incu nuon poh i ci olc sitli ourakohtlri-

Viinrcksi

I<Lrrin pohjrrstlr.

I{iit'trrrut irtt'rt trtpulrttri sitcn. rttri trrli:r
I<citcttiin 1'xrclussu ison lrililrlr lriljlriscllrr

vrtllieellrt.'l'rilliiin trrli rrotrsi pirrnrrllc.
rutrttu /ihas'.si/'1l/ l)1rinr.r\'lt pohjlrlrn.'l'lrIi
lririhcly'tettiin prrcllrsslr. josslr se l<ovctttri.

Iiiirtrttrt /rlli srurtiirr lrelposti
trtrt ltirrklirr:r'rt [irttrttitt'ttiirr.

liikrr nihl<cy's [ihti pois. Sitten sc hukutpctkclee lLi hlkkulissl picncksi.

tiin

ilti.

kLrn

pr-

h.l'ttttiliilil'ttt r:rlnrislt'llrin Plirt'i:tri

scsti nrihnl,t,

Ii1'nttilriin tck<>. Ii.l'ttftilii irt ktrsttr ut lttatt <>li tlirkeli tyt). jol<u oli suolitcttlrva
Itt'r'issli ltjoin ennen joulurt. Svysllhclisst riisft'ttiirt elifuisttr. lchnrristli jl lunrl)1rastu. hynttilr)ihiu tluvittllvx tlrli. I:nsirrnri trtli ktrii'attiin tikkLrjen priail[i. cttli

tili.r rrtri.liltiirt kin't'sltol.tfttlltr
ilti hrrk-

siksi. kLrnncs sc hclposti Lilrti

llulink\trnnrenen sentirt ntittlrisiksi. toiscstlr pliristlilin Itirrkun ohcneviksi .\'t.
riittlutrkttksi kelplrsi Iilrtrl-llrstlr ostettu.
yhclerrkertlrisenlr .sirrirsor ftÄrrarr kt ntt illiti

l< I< Lr Lr

rr.

Kt rrttr[ikirnLrnl liril'tettiin jolio vlrr.tlrr:rstt'rt tt'ltllli s()iliq'1q1'1 liiInu:r l.rr rDlrl:r-

llksi sllurtttrr vlrnhalr voikir.ntur. 7irli
strltrltiitt siteu. ettli liirnLrLrn hlurclettiin
kLrLrruur

lcttli.

l)irrnltlle noLlssrrsre

n

strlrtltn tltliir.r I<ustcttiin tiktrissu olcvilr
sltl;irrl:rrrliojlr. jotlirt sittr'n |rrl:tt'lliirt
vurtuitten

plilille h1'r'ttvn

ju l<trivulrn'.

S1'cllinrili tliytyi klrstlur niirr nrontu ke r

telr. cttri kvnttillit ttrlivut turpecksi llrhr'orlisi. Klstunriscn tliltti tlrp:rlrtLn lrr'virr nopcltsti. ntuutcn stcllinterr Ynrplilillli <llcr u tlli olisi sttlltrrrrt Iiilurrtrn,
NIf i)s oli piclcttrir ri silrurilLi. cttri tlli
l-xilissyt kirrrrrsslt ltlcr.tcr.t.uurr.r. Krnr trrli

kastettltcssu vrihcni lislittiin Iiilrrurrn
I<ur-nnuu vcttli. LopLrksi siinli oli ollut tlllikcrros, jolloiu tLrli lyhr itri lvlttr kr ntriliritri n.s. t'esifu tiltt.

\lrrhniit kt'rrttillit llistettiirl
ki rsl r t t t t r.
./otrItrksi /cå[iil
silr li),nttil0itai.
k.l'

.lkrist'trrrr Strrfuitrsltr ltrl.ult'llt'ltiiitt. t'lrtrrlrrlltr !ottlla.jrt../tilltr t'trttltutt. lli00-ltrt'tnt ttlla tpt

tolt,l ltr

Srrst tr

n

ttttr ltr

t

ttt ttI

t ./r tt
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rI

ttt

t

t
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I(urtnio itetnt

so

tiemnte u eter oonit

Lin karttr,ressa olen alkanut enenerrliss:i

knultiin vain omilta

rrlirilin tarkastella isrinrnaan tapahtuniia
omien kokenLrsteni valossa. ELirrär-r

pitkittycssri Lurtisia tuli kaikkialta Euloo-

r-roin erilaister"r urielipiteicle'r.r vu1-luusti
velloa. Joku o;lpilaista elusti itse vrtlitsc-

pasta ja vieki kar.rempaakin.

r.r.urnsa

van'ella on ollut tilanteita ja tapahtuuria,

Minnn aikani kului koLr|.rssa ja niissli

jotka erityisellti tavalla ovat panneet
ajattelemaan isiinmaata, vapautta, uhleja, sar-ralla sanoen teitri veteraaneja, teiclän ellimzizinne ja paikkaanne taissri yhteiskunnassa. Rol'rkener-r sano:t, ettri te

rreteraanit olette monella tavalla r.r.ruokanneet rnaaih.nankuvaani la vahvistaneet kiisityksiaini isrinrnaasta.
Talvisoclan syttyessai 30.11.1939 olin
yhcleks:invuotias. Sitai ennen olin kr,u,tlh.rt pr-rhuttavan

niin paljon vapaussoclas-

ta, kansalaissoclasta ja kapinasta, ett:i
sota krisitteenri oli jollakin tavalla tuttn.
Kurritehriini kr.rr.rlLr i, ett:i sotaa kriyti isiin
()rnrrssrl liyllissli tlri ltjrrlrkin orttltssrt pil:ijrissli. Kur-r sitten r-rziin yliurlililliisiir-r hlrjoitlrksiir-r kutsuttujer-r punkalaitumelaisen rttalssivan kotir-ri ohitsc' Tyn'lill-r
asemalle, yn-tnlilsirr, ettri sota olisikin
josslin muualla. Mcicl:ir-r lasten ei talrtitsekaan nrennri nrc'tslilin sotae peli(x)n,
vaun michct lirx>tean lltjallc' toljtrmlan
r,iholliscn hyt)ltkriykscn. Nriin oli silloin,
r-rykylilin soclan stllrtcgil tlritlur olll hicmlr-r toir-rcr-r. Tc ve-tc-r'ltanit vltlvoittc rayalla. j<>ttl urc uruut suinrrnc cllili tulvlllistlr ellinlili.

Ruuh:rn tLrltLrt rttltltlisl<uLrssl Ii'lililii
olivat htintnrcltty,llL'11;i. Nliink<) tlissli lili-

vi.

r,lil<l<u sitl<clistli puolLrstcttiir.r tritli

ruurtl. Olin vunhcnrl-ricni liltnsslt tltlvisoclun 1-xirittl'rniscn jLrhlussl T1'n'lilin I<ir'l<ossu, slurl<urihrrutojen rirircl[i yu lieelisa u rc'sse. Iilrlrt Lr nc icl cr.r ohcl l u mr.r istctti in

t'r'ilvist'sli soclllssll vllrlrttltrtLlrtL'itrr. jois-

lu nronct l<ulkivlt kuinulosuur'ojcrr iulrssu. Iiun l<illil<olioleliclin ilnroitcttiir.t
nrcnci

sotl irrvll iclicn h1'r'ril<si. l<aivctcsillc.
IiLrn nntku liultl isltltlecr.t lr ll< ri. kLrLr lLrtcttiin. citai invuliclcillc on \'lrrlrttLl l<Lrornrrr
rtuto. jol'u lloi kLrll<Lrccn l<lirjcssli,
Iicsril[i 19-t 1 tLrr.rnclurl oli toincn. Slllittunccn sunrxr. cttli llihclettiin r rihrin
s<litellcn sotliln. lil'1[ihrin tc vctcluunit
rir.r

tiin tuvallistlr suurcurl-rirr rlhoju

ticsiltc. nristli oli l<1's1'ur1 s: kuutLrneitu.
ltlr:tvoittttrtr'illt. r:rlrorrristlr. trtrPurttisl:t.
pclkrxr. lo;xr nrilliriri. Nluttu Irvvin ntottil-

ltr tult'lrllisesti trilillli rir"rtunlrn

rintar.r.rilta, soclan

rnonissa tehtiivisszi, joita kouh,rlaisille
trskottiin sotzrvuosina. Osallistuin aktiivisesti sotilaspoikien toimintaan. Viimeinen palvelutehtrivrini oli olla kunniavartiossr.r s:tnkarihautajaisissa elokur-rssa 194,i. Tämrin jzilkeen pr>ikkesin
llihciseen kahl'ilaan, jossa nriin hyvin
\raatiurattouran muistotilaisuuclen, johon osallistLri parisenkymmentli kaatuneen olnaista. Kahvilasta tilattiin koryikkec't. Nainen, joka ilmeisesti oli kaatr"rneen riiti. otti krssistaar-r vahriiksi leikatnn pullapitkon. sokeria ja r.r.raitoa. -fur-r-

l'i

mitaiain

ci puhuttu. Elityisen hillaisia

olirrat nuolet miel.ret, oikeestean pojat,

loita ei r,ielzi oltu kLltsLlttu ascvc'lvolli-

sLruttllan suolittamaan. Koruikkect jLrotuaan saattovriki poistui kahvilasta. Ymnrrilsin. ettli tlirnli oli yksi luputrs rrtorticn

jonkossa. jolloin Lakkautta isrinrnaata
kohtaar.r l<r:lctcltiin.

VaihitL'llen cllimli all<oi vakiintrur. Sr>
trrkon,uuksct nraksettiin, siiltolaisct usLrtcttiir.r. uLlttll pcltoe reivattiin. l<xeja raIit'rrrcttiirt. tt'ollisrrttstttol:ull() lr()r.lsi iir

r

7t

Trillöin i,ictcttiin

e'r-rsimmli istli l<a nslr I isvetelaanipliivriri Lahclcssl. Nlukunl <lli
myös kuuniai'cte'raaniksi kLltsLrttu tasavallan plesiclentti Muttt-ur I{<>ivisto. KunI

ta

salliser-r vctc'nranipliivlin valtakunnlrIIisen plilitoimikur.rnen nykyir-ren puIrccnjohtaja, silloincn plesiclcntir-r ucljLrtlntti

kenraalimajuli Esa'l'alvuincn n"tt-tistclec
Sotavetemani-lehclessli tunrrclmau, joku

syntyi plc'siclcr-rtin kulliiessl prtikrtIIcen
jl vctc|aanien sULlnnlltcsslt I<lttsccnslt
hlirreerr: "Vicsti oli sclvli ju llilte-s l<lisirt
kr>ske'teltuvissa. I Iiljlincrt ),lpc,vs trlistcIu

jcn

kureise-mastu yhtcishe ngcstri,

siitli. r'tt:i
sllrvr.rttlrnccl

isrinrrrlurrr 1'lrr'lrrslruuiscsllr i:r

olivlt

lr-rslitscnlrnslr lir,rr-tnial<ltnsltlrtiscn rtscnrlrn. l'lrilnlll ollcillc lruofcnnriur sLlkrrpoh cn cclustlrjille ttrli liclrllll sch lik-

jlr

islir.rnrlar-r puoL-st1r". Nriiclcn urr'ojcn
tillrlle- lillLrttiir.r suaclu uLrsi yhteisl<untu.

iosslr :trtltr.'rl1'rit'rt littrrrrioitllttttittrtt
oli tar'pc-r-tont1l, trlantunrustlt cclr.tstavlt
r

oli trrrhl 1a isiinnura <;li nririritelt:ir':i I<ol<onart n r.r ucl cl lccu. IJrit1,i5L'1'.r t,11lilrn Ii<lhtccr-n olivltt i,ctcllurr.rit. joiclcn
l<ill<l<o

l<li1'nilili pr,url Lrstr.rssotl:r

nl,

yriclc'tt

ii

rr

t

Lu'hlr-

Viislrstlr olisi ollLrt nryr)ntynrirrc'n
NcLrr'<;stoliiton vrratimulisiin. Enitcn r"r:inrri luttect suivut I<annlttustlr ylioppilliclcn licsliur.rclcssu.
t )lin trillilirr Lrslionlron tttrrlioPl'1111j;11111

si. nrilisi tlh'i- j:r jutl<osotien ihrncct oli
\ irt t()islr.ilt('('l. 5lrrtt.trt \ u()nnil r it'lt'ttiirt
itscnliisyysl-xiivlili tuvrrllistl jLrhllllisenr-

rurlll tuvllll. olilrun itsenliisl
scr-r

rsjLrlistuli-

lr-rtlnriscstl I<trlrnrut 7() r'Lrottlt.

VLrosi l9fl7 ur.rtoi nrinLrllc urrclen sr'srilrkscll Pclclttt'li sofiertirtic liistolirtrttt.
Olinhln tolii sotuliiljoju cnncnliin ltrlienLrt: I}'lilii I)ltlollunutcn holllu licstlili

hcti scr"r ilnrcstr,ttl'li ju tictr sti l.ir.rnrtrr
I'ur-rtcnrltttorultt'r sotillutn puliirtliirt Iicrtluur, muttrl sclilit-r otr llihirrnli l<lttnroliir'-

jlllincn kuvltus

erririr.r honcliivlilili-

liourl-r1'xrniun vuiltcistlt jlttliosoclrtn rtili:t-

Itrliiosslr.'l :irnli ltirtt' lttoItrtoslltlttt lttttoi

nlt. ci rniklirin ckrkLttncntti. Aloin jlirjcstclnlillisor sotultistrlriltr.r opisliclLrn. l.rri-

oppiluillc

nlrsir.r l<irjlstostu l<1'nrnrorittliin tulr i-

rnlrhclollisur.rclcr.r tuocll mrr-li;lilt't'rts:i csillc, 1.., rti. ttsliottl o j:t is:itrttt:t:t
olivlrt licsliLrstclLrjcu ;lolttopistccssli. Sil
LrLrttu nrrtltilnranlilttsonrustl oppillrclcrt

sotlt

r"riin rLL-reklistri. Iipliilcmlittri tlinili likrr
kLritenkir-r jzitti jonkinlaisen \.rurnran vctelaanien sycllimcer-r. K:riklii eivlit alr'ostaneet teicLirr työtlir-rnc jl Lrhriannc isrirrr.naan puolesta.
TLrltiir-r melkittlii,lilin vuotccn 19U7.

lopullu luclikrtlismin lil<4.
Nrrilil'i rlurltrr oli t1(irrrrt'ttrii:i sirtttrrt ilr
uuclct euttc'r't otL-tllrvll tillrlle. Il'ityiscr-r
lun'ostc'lur.t jl ii'ar-r kohtccna oli soclarr
ljoiltl tuttu sanouta "lioclir.r, usltot'tt'un

.1960-lLrvLrn

loincu urcclia. crityiscsti tck-r'isio. loivat

llintlullut vltkiintucsslt

cttri

vihckrir-r vctcnurr-rit

tul<unu

nrLrLrtlrl<in.

ltritenkin.

isrinuraasta ci puhuttu vliheksyr lissli
rrerkityksessri. Ihrcistli or-rliin, ettli tlirkein:i picletty jerr arvo jc'n hlli'eksimit.rct"r
oli lopr.rltu varsin suppeatlt, se oli i ait.t

lur-lorct krivivrit l<oulujl. Sittcn llk<li

,rlcr illrr oli st'llrrirtt'rt lilisitrs. t'll:i sollt ott
no1-rcusti ohitsc, lLrovLltctut xlucct sltllclltltn talilisin jrr slmrrlll ()tctulln Viihiilr

lrll<ri krxirintururllu unohtiur. sii]rcn totuttiin. I ltlr is( )(liln :ril\:ln:l solltttttlisi

aiheen, ntinkri jrilkccn lsiustl

keskLrsteltiir-r. Muistelen

ounksuttuvuksi. Oslt nuorista olikit.t
ruusicn rlattciclcn lunroissu. NILrttu luoklssl oli uir-ru rn1'0s niitli. joille vunhut

Ir|r'ot oliVut tairkcit:i. Tlill0in

luOl<liu

rrruorkrsti lir'sliLrstr'lttr'l lrrtt:irt. josslt lttt-

jlr

ixtliosotair klisitteloiri histolioitu. c[irulikcltojl ju nrtristclrnilt. Srtin :tilirtrt ltrlicnrisccn. I<Lrn llitin lcliticn ltrlicnrise n jrt
tclcvisior.r kutselcnriscn vlilrenrnrlillc.
Sch'itin itsclleni joLrkkojcn hcshittlinrisct
jrr siirrot. clivisirlonut ju plil<lurtit. Irr0li
Iirir ssttttttttltl i:l l)('r':i:irtl\ Illis(,1. t oilr rl j.t
tirl)piot. NIonet usiut jlt 1-ltililirrhLtnnrtt.
j()tlill sotllvLr()sinu oIivut Itinrlillisti rrtrisSttsl rt tttrr ltr t t .lr

tt rI

t

r 2( )( ))

tiirr painuneet, saivat nyt uuttu eloa.
Mlinitsen vlin T:rli-lhantalan toljLlntatlistclLrr.r. Il'lis toiserr r.nxxillnxlr huolelli-

srmnrin sLrLrnniteltu hyi)kktiys I<ilpistyi
siihen nrLruriin, jonka plriklrlle tu<>clLtt
jouhot muockrstirrat. Vlihlitteler,:isti on
joslius slrr.rottu, ettli NeLri,'ostoliitto olisi
siitai laipi 1-r:irissyt, jos

olisi hulunnLrt, urLrttu I'un sc turvitsi joLrkkolanslr Ilclliinin
vlrltltLrkseen. Nllrhclollisesti olisi tullLrtl<in. nrutt:r i'ustu kuul<lrusien I<uluttr.rr
pcrustcclliscr.r i rrlmistelu jen jrill<eeu. Silloin Iirrr'oo1-xrn tilenr.rc olisi ollut tliysin
toincn. llautac'siriy-r1-lu olisi r'oir.rr.rt tull:r
toiseen ;l:rilikllr-r, ju Sr.romcn ascrrial<in
olisi nruLrtturrr.rt ecltrllisenrnrulisi. Lukcnrieni Iiiljojer-r avulll t:rlvi- il jatl<osotl
:rktualisoituivut uriclcsslir.ri. Aikaisentlti
hlinlilri kLrvltt kill<ustui.

Veteluunien t),(rn helvcksimiseen oli
liaksi pcrLrssyytli: i'lililli tieto je oikean
tieclon puute. I{un i'rililliri tietoa jlnkutetxan piiivlistai toiseen. se alkua vrihitcllen ntuuttua oikeaksi ticcl<>lisi, johon

Ailtanaan levitetylle vli:inille tieclolle ei enlili voi mit:i:ir-r tchclli,
mr-rtta oikeazr tietoa voiclaan lisiitli 1a
vlrltvistltlr. KoLrlu on tlissli ltrltinrrscnurssa. Sllouren sota 1808-1809 tr.rli minr.rn
sukr-rpolvelleni tntuksi Rr-rnelngin Vtinaleta:rr-r usk<ie.

likki Stoolin talinoiclen kar.rtta. Vaikka
n:iissri terrinoissa on paljon lunollista
lentoa ja l.nielikuvustakin, ne ornalla ta-

vallaan toivat kerlotut tapahtumat liiheisiksi. Faktoihin pel'ustuvan tieclon
ohella tarvittaisiin - nziin ajattelen - "lasten lapsille lar,rh.rin" tapahtuvaa kerlontaa niin kuin Veteraanien iltal.rur"rclossa
sanotzrzrn. Niiin kasvaisi uusi sukupolvi,
joka ottaisi veteraanien rr-lr'iston vaalin.risen telrteiväkseen, clokumentein ja
lauluin.
Kun 1970-luvun alkupuolella virittelimrre Kiikassa veteraanien kirkkopyhän viettärnistä, vetelaanien joukko oli
rulnsas

ia

elinvoimainen. Sen j2ilkeen

jor-rkot ovat halentuneet ja halrraantuneet. Yhä uLlsia havlrseppeleitzi on saa-

tu arkulle laskea. Yhzi haryer.nrraksi tlrlee se vetelaarnien joukko, joka veteraanijr.rhlaan saapuu. Merkitseekö ttiur:i veteraanijul-rlien loppumista-i Nliin ei saa
kiiycLi. Jälkipolvien on huolehclittava
siitä, ettli viiuieisenkin veteraanien poistutturt Krlnsilllisen vetelrrrrnipäivlin rrrerkitys siiilly ja sit,i kautta rryös sotiemne
muisto. Luonnollisesti juhlien lr"ronne

mllllttuu, mutta niiclen yclin on

sar.na.

Taattoa eivZit n.uista ainoastaan lapset ja
lastemr.ne lapset, vaan myös l-reicLin lapsensa. Kansamrre rnolaali vaatii tätii.
Me entrre saa eliiii vain hetken mLroti-ilniiöistzi, talouclellisista sr,rhclanteista ja

viihcleohjehnista, vaan eLimiin t:iytyry
ankkuloitna l-ristoriaan, siihen perintöön, jonka jo esi-isrit ovat kansallemme
antaneet.
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I(ua o S oirti fort si [[ns t o
On r.nuisto vain, Soinilan kauniista kivisillasta.
Silta rakennettiin vuosina 1927-1928. Rakennusmestari oli Väinö Toivonen. Siin:i nzikyy
kauniit kivet, r.niesvoinin ja aulnattitaiclolla
tehty.
Hitaasti u.llltta vzu'masti syntyi liimer;i;i
täviiri lakennusainetta.

1a

kes-

Vanhan ajan menetelmin ja niesvoirrin. Hevosilla painmvat kivikuormat tLlotiin siltatyönairlle. Kivistii takennettu silta oli r.rpea tulos

työlle joka palveli kLrlkijoita pitkri:in. Ajan mittaan silta kuitenkin tuntui liian kapealta, oli
'pullonkaula'. Aivan ehjil silta piti purkaa ja
tehcli r.rr.rsi ja leveri tilalle. Tr,irrzinpilivrin kLrlkijalla on levezit koneet, ja kova kiiLe! Hyviizi matkaa!

ty rv tirirt giiri Kunnon Ap t ue frin t o imirtnon
tor frastefuo r)uo sina
Aptcckkitoinintaa Tylvrilil[i ja Vlrmmalassa on ollut jo lJlvuotta. Tyrvlilin
l)iiril<rrnnlur Aptcckki :rltlilli loirttinlrtusrt
tammikr,rr.rssa 1 fi7 1 Tyrvlilin piililzizikilri-

1 S 71- 19 40

jrxtiin lyyppy. I(irjeet pantiin aptcekis-

srr olcvuun lrrsil<rurp1>iirt jt setultrtlrtlrlt
sLlnnLlntaina iluroitettiir-r kirkossa, kc'nc'llc oli postia saapunut.

Vlihriiscn rcscptiurlilillin lislilisi lrlttcekirt rttyynti Ii.oosttti lrt:tj;tstrt lt'st'l'rtir rtpaiclen l:i:ikkc-iclcn ju nrLriclcrr lptcclil<itarraloiclcr-r myynnistli. Nliihin ItttLtlLtivut

,fo ntiillli vuosikynmenillli lpteckin
tarve r.r"uissu laihipittijissli oli critttiin

nykyistli plljon lrtrtjcml-li "ti1-rpojcn' r llikoiura, lininrcr.rtit, \'cclct, srtlvlrt, rlrsvut.

kioikeuclen eli plivilegior-r Tyrvririn Piiriki.rnnan apteekkiin 17. 1. 1871. Vahlloosin Tyrvl.ilillc siiltymisen syynli licnee ollut myös sc, ettri hlin avioitr-ri salulrna vLlouna pankir-rjohtaja Peter' \ffilhclm Galldnin tyttlilen Anlra Sofla G:n
kanssa jlt trist:i avioliitosta syr-rtyi viisi

sr.r.rli.

lturstalit jne.

lasta.

ruras

piirir-r ensir.umriisenli aptcckkina. Pro-

viisori Konrad Vahlroos sai aptcck-

Vahlloos oli oli syntynyt 29.17. 7841
Porissrr ja siirtyi apteekkioppihaksi 17-

vuotiaana vlronna 1858. Falnaseutinttrtkinnon Vahlrocls suoritti vLlonna
1862 jrr ploviisorinttrtkirrrrorr vu()lm:t
1

Tyrv:irille siiltynristririn hrin
isorina Ilnra joc'n, Jolclistc'n jl

U67. Enr"rcn

toirri

pr ovi

Polin aptec'keissa.

Tylvzirin Piilikunnan apteckin apteekkarina Vahlroos toimi heinrikur.thut-t
1888, lonka jrilkc'en hrin sai Loviisan apteekin apteekkioikeuclen.
1fl7O-hrvun alussa Vahh'oos lakenr.rut-

ti Tynrrirln

Malttilankylzlzir-r aptc'c'kkita-

lon (kuva). Trimli kar.rr-ris ja arvokkaar.t
luiköinen talo kuuh-ri vanhan Vammalan kr.rvaan ja tlissri talossa saivat alkunsa monet nykyisen Vrmuralan seuclurt

),leisc{ asiat tai lausuttiin niiclc-n syntysanat.

Talossa toimivat my<)s Tyrvzirir-r Slilistöpankki vuosina 1876-1897 ya Tyrvririn
Kirjakauppa vuosina 1ii91-190t3. TyLvään Apteckki toimi t:issri talossa hLrh-

tikuuhun 191U asti, jolloin
polttivat scr-r.

1-unrtiset

Alkuajoista klhtien Tyrvririr-r apteekki

toirni rrryi)s ttrlevien fru'rnltsr'ttttit'tt

irt

ploviisorier-r kor.rlutuspaikkana. Nliihin

apteekkioppilaisiin kutrhrivat lrrr seulaava apteekkari Otfr. Abelard Bäckman, joka aloitti tärilli apteckkioppilaana syyskuussa 1876.

Vastaavesti Puolustt-tsvoirrien yliapteekkari ja Sotilasapteekin c'nsiunuiinen jol"rtaja P. Fr. Elmgren aloitti far-

lliilJ

Vrrhlloos pcnrsti ('r'lsimmriisen haara-apteekin eli filiaalin
VLrtlrrrrlr

ja samoihin aikoihir-t
rrryi)s Lrrvi:uut. Myölternrtril rtlint:i ot:tl

Mouhij:ilvelle

itsenriistynect paikkuntien aptc'ekcil<si.

Vuonna 1904 avattiin apteekin k<tlfiliaali Karkussa ihreisesti sc't.r
vlroksi, ettui sar.nana vuonna Tyrvlizin
piilin uusi piirilääkäri Otto Meur-

man asettui

zlsLlmaan Karkknnn.

Proviisori Otfried Abelard Bäckman sai Tyrvlilin Piilikunnan Apteekin
apteekkioiker,rclcr-r 26. 9. 1888.

oli

Il:ickman

syr-rtynyt krppalaiser-t

poikana Hzimeenkyrössri 27.12.1860 ja
aloitti famrasilrn opinnot Tynrlirin aptcckissa ecleltrillinsrl oppilaltnlt syys-

krrrrssa
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6.

Falmasc'uti

r.rtr-rtkir.rr.ror-r

Brickuran suoritti tonkokuussa 1llU1,
minkri j:ilkeen h:in toirni furntaseuttina
Goclbyn ja Akaan (Toijalan) sivuapteekeissa sekzi Tar.npereen I aptcckissa.

vuorllr

1901i.

Aptct'lik:u'i IJ:it krttlut tunncttiin nr) (ls
sr.lureua hyrrlintckijlinli. lllicknrltnin ticclctzilin antanecn llilil<keitri ilnruiscksi
mur monille lapsipclhcillc, joilll ei olIut valuu maksrta llilikkcitai. ltun ihurishenkicn pelastanriscsta oli kysyrnl's.

lJrichntrrrtillrt t:i lllrr('llu rtittortslrtrul
llilil<innlilIistli lrpu'.r vllan nroni apua turvitsc'r,a sai lptccl<illl lisliksi lu<lliltrt.
vaatteita tai yösijan.
Apteckkalin tehtlivic-n lislil<si lllick-

man osallistr.ri Vtmmltlan moniin liunnallisiin, yhtciskunr-rallisiin ja ylcishl'0clyllisiin tehtriviin.

l<iin hrin siiltyi apteekkariksi Tyrviizille.

priivlinri lvattiin Tyrvririn Kiljlliluppl
Tyrvlilin apteckin yhteyclcssri.

Entisin:i aikoina leseptiLilikkciclen
nryynti oli nykyaikaan vel'raten sulitecllisc'n r,ähriistri, sillli elliinzi vuosina aplet'kirt lesept Lruli krisitti vltirt rttttttlurtttrt
tuhlnnc'n rcscptirn:irilrin.
Aplcekin rrlhrrisin lt'st'ptirtt:i:ilri ostri
vuoclclle 1900, jolloin trlailtai toirnitcttiin
Lirikkeitä vain 2609 reseptilli. Vuosina
lli9 l-99 reseptuuli krisitti i uosiltrtirt
40-4335 reseptiri. Vuosirur 1 901-1 910
nrinrri lrrvr,rt <rlivat vuositt tnl 3232-681 6
ja vrrosirra 1911-19 5117-8234 r'eseptiri.
27

Vuonna 1918, jolloin apteekkirakennus
tuhoutui tulipalossa ia apteekin toiurit.tta oli jonkin aikaa miltei pysrihclyksissri,

tririltli toirritettiin kuitenkin [ilikkeitri
/OöU

na 1895.

vrrlnristutturr lrptc'ckistu toirttitettiin
liiäkkeiui 12477 reseprillä ja trillöin re-

/6

nlassaan lapoltissa

Prorriisorintutkinnon Brickr.uan sttcttorrkoktrtrsslr l8ti6 jlr trlrrtti trirttrin
lrilkc-cn Tyrvrlin apteekin Lavian filiaalin hoitajana syryskuul.mn 1888, jol-

ritli

masian opintonsa Tyrvrilin Apteekissa
apteekkali Bäckluanit.r oppilaana vuouVahlroos piti apteekin yhteyclessä vähäistä sekatavarakauppaa ja koska kylässä ei ollut postitoirristoa, l'roiclettiin
postiasiatkin täällä. Postilaukku otettiin
apteekissa yöllä vastaan ja postille tar'-

Llihc'sklirin linlt nrimli aptccl<ista ostetut Li:ikkec't eivait auttlnect jrr trillöin
clli I<uitenkin turvauchlttlrva llirikliliin.
Sailaus sallttoi ollu jo siinli vltihccssu,
t'ttli [irikrilinltpukltrtrr t'i t'rt:iri ilullru]ut.
Tritri lliytlinti)li ja ihnristcn r,rilinl-ritrimlitt0nryyttll piiliLilil<liri Mcurnrtt't 1-xtheksui mnr Lli:il<int(rhrtllitul<scllc rtntl-

rcscl)tlllrl.
VLror-rna 1920 uuclen apteekkitalor-r

septien lukunäärä kohosi yli 10000 rc'septin. Vuosina 1927-36 reseptlrLrri kaisitti vuosittain 77487-175!0 ja vuorura
19

37

2033 3

lääkerescptiri.

Vuorlra 1891 Iiickman anoi pait.to1'Iihallitukselta h-uran l<iilkauplur pcnrstlrmiselle ja sanrau vu<lclc'n huhtiknun 1li

Vtrollnll lii92 lllit'knuu'l l)('rusli \iIl<ilplilcnlurn pli-

r,<>itr.rsjuomatehtaan

kallisc-n oluttehtaan kanssa. 'l'aimai tchclas tuotti i'uosittair.r noin 20000 pullolt
hiililrlrppo- j:t virr oitLrsjtroruirt. iotlt vltstoin miltc'i nlapr.rlit<>ntilla toi mir-tut ol uttchclas tuotti vall,aksi tr.tt.tnettr,ut oluttlt
50000-100000 litraa vuoclcssa.

Blickman oli nlrkana nryi)s

1-lct'ustl-

rnassa Tylrrlilin l)uhelinyhtii)tli i'Lronnlt
1U93. Kevri:illai 1ti95 ilntestyr-rccssri cnsimmliiscssli puhelir-rluettc'klssa <lli l6
r-rime:i, joiclen joukossl
r.nanir.r

oli

nr)r0s illick-

upteckki ja limonaaclitchclas.

Elris Vrnrmllln kanppllan l)crustl-

mista koskeva kokous piclettiin ltptccl<kari l}ickmanin johcl<illa hlincn alttcckissaan vllonna 1ii99. I)itliaillistcn vulmistelujc'n jlilkecn krtuppalan penlstllmisanourus jaitettiin Suonrcn Scnuetillc
lr.raLraskuLrssa 1900. MaaliskuLtssa 1907
Serrlrtrtti teki krrtrltp;rltrr) l)('ruslurrisr'stlr
p,iaitöksen, jonka kc'isari Niliolli II
Sasta m a

I
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19 t8.

vilkklanl

vie

lli pari r''uosiky'nrnre utri.

Nriissli tiloissa apteekkuli Illickurln jrrtkoi noin 50 r,uotttL kestainyttli lr1-ltcckkarir-rte htlivlirinsli kr.role mlutr-rsu 2l. 3.
193U

saakkl.

Apteekki toinri kLritenkin cntisissli tiloissu vuoteen 1940. jolkrin tlinli siiltf i
Marttihnkaclun ja Onkinicnren kuclLru
kr,rlnuran valmistuncesecr-t tiilitltloon.
Samaan aikaun vLronnu 19-3fi Tyrvlilin

kunnan pLrolella a\'lttiin \rvään Apteekki- Omakotialueella kuten rtrcle r.r

vahvisti huhtikuun 24. priivrinli. AsLrkkaiclen toiveiclen r.ur.rkaisesti r-rr-rclen
kar-rppalan nin'reksi tuli Vrmrnale.
Tyrulilin yhteiskoulun perustar"nisasia
alkr.rlrn uryos Buickm:rnin talossa
roLrkokuussa 1904. Taillöin "lilla syfr)reningeniksi" ninritetty Lotrvlrsvrirn onr-

lihti

peluseula oli kokoontunut apteekkad
Brickmanin kotiin. Mnkaan kokoontu-

neet hen'at keskustelivat

uul

lasten
kouhrtusten tuomista sur"rlista kustannuksista Tanrpereella. Asian johclosta
maann.rittali Saarinen tiuskaisi tuttlrLln

tapaan kappalainen Erril Törvallille:
"Miksi sin:i sen enempri;i knin me
rrruutkaan Iaihettaiisit lapsiasi mur.ralle

huhtikuusse 191ii uryös Tyrvririn Piirikunnan Apteekki r.naan r.nr.riclen apteckkicn tlrvoin joutrri rrrlLlilliysten rtttrkaan antamaan pallon taialkkeitai ja laiaikintriapLra ah.rksi pLrnuiselle ja myöhemmin valkoiselle alureilullc. Tlillcjin
ril<llcrrilttlrt lrIrtteijltt sLlLrfessrr rttlilirin
kriyttivrit siviiliapteekkien Li:ikintiiapua,
silLi maamme Sotihsapteekki pelustettiin vasta aivan vapaussoclan loppr.rvaiheessa.

Tyrvririn Apteekki joutui tukemaan jr
hoitarraan myös punaisten sailaalaa,
loka aluksi oli pappilan lzihellzi olevassa talossa ja myöhemmin yhteiskouh-rlla. Apteekin farmaseutti Antti Kinni-

konh-rtrn, penlstetaan or.na kor.rh-r trinne
omaan kyl;i:in 1e ryhclyui:in toineen heti". Tätai tokaisr-rl voiclaan pitrizi nyt lli'l00-vrrotiu:tn
ltrkion toirttinnrtn nohes
peana alkuna, koska yhtciskouhr prliisi
rloittlrnlrlrn toinrintlrnsl jcl srrnrlrn vrro-

lä huolehti tzizillzi liliikint:itehtävistri ja
heinen on r.nainittu "alituisesti käyneen
Tyrviiiin apteekista haker.nassa laiaik-

clen syksyllzi.

myös Tyrvä:in Apteekin talo paloi punaisten polttamana. Tlimrin jzilkeen apteekki toini tilapäissLrojissa Vamnalan
rukoushuoneella, yohon saatiin tzrvaraa
rrm Mouhij:irven sivuapteekista.

Tyrvlilin yhteiskouh-rn rakennustoir.nikLrnnlrn jliscnenli Blir'krrurn toinri vtrosina 1907-0U sekil johtokunnan puheenjohtajana vLrosina 1911-27, varapr.rheenjolitrjrrnrr 192'-JE jrr jäsenenri vuosina
1904-38.

Vrplrrrssotlrrn ltikrtnrt
Sctstcr tnct lcr r t

./ott

It

t 2 O02

ju

crityisesti

keit:i ja sicletarpeita"
Huhtiknun 18 priivän iltana ja sellraa-

vana

yönä

miltei koko Varrmala

ja

Uusi apteekkitalo vahristui entisen
mallisena palaneen tilalle yo vllonn2l
7920 jtt apteekkitoirrinta jatkr,ri hyvin

rpteekin Liuike-etiketeissli oli,'fiiulin
lpteekin ensiniuliisenri lpteekkltrinlL
toirriproviisori Toivo Sievo vr.rosina

1938-46. Apteekki siyaitsi Pappilrur tienhaaraaa vastapaiaitai vulmistuneessu tiilitalossa, jossa olivat uryös Tyn,lilin kun-

nanlääkäri A. I. Kallan \rlstrllllr()tt()tilat 1a Tyrvlirin Sriristr)penkin ITosson
konttoli.
Apteekkali Brickrranin kLrolenran jril-

keen uusi oiker,rs oli Vammalan apteekin apteekkioikeus. Tlinli nryör-rnettiin proviisori Jaakko Seitsaarelle, joka toir"ni Van'ulurlan apteckin apteekkalina vuosina 19lU-50. Sanralll
perinteinen nimi Tyrvririn Piirikunnln
Apteekki vailrtui Vutrnralan Apteekiksi
ia kaikille tr,rtut kirikepLrllojen etiketit
vail-rttrivat samalle nimelle.
Lähteet:
FINI-A.NDS APOTEKARE Helsingfors 1895
27

s.

. 171-78.

SUOMEN APTEEKIT
168F1938

JA

'fun.rpereen Apteekk:rripiiri 60

APTEEKKARIT

\'uott:l s. 66. ---
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KOTISEUTUA XfEnfÄLVÄSSÄ f\ r\:i.rr) \( Lr([rr]
Kotiseutut'hclist),kscn julkrisLrj:r LXI\ s.5-12. ( Tcr
veyclerr- j:r s;rit:nnhoito<rloist.r K;lrkun pitiiilissii
vuosin:t 1900 1920)

Juhani Piilonen SASTAMAIAN HISTORIA 3
\hnrm:rl:r 1997 \:rnrnrxl:ln Kirj:rp:rino Ov
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ll/tuis nj n s o t oj ou fuis to
Sota-ajan jouluista ovat erityisesti vieraalla uraalla vietetyt joultrt jrilineet

r.nieleeni. Palvellessani suomalaisc'ssa

SS-vrtprrrclttoisplttltlirxlnussrt rr.tosinlt
1941-1943, vietin joulr.rn 1!41 Dnepro-

petrovskin kar.rpungissa pataljoonarrrne ollessa matkalla rintamalle. Majoitrrsprrikrrksi nreillc osoitcttiin cntinen
Vallankru.nousuluseo, josta kr-rkin nelj:istzi komppaniasta sai oman salinsa.
Jouluaattoaaulrna mc-illli oli heliitys
kello 6.00 ja heti ensitöiksc'mlnc jor,rcluimme kliyurziiin urajapaikkamme lliheisyyclessli sijainnc'essa tr"rlkkilaisessu
sallnassa. Sauna oli kokeurr.rs sinzinsui.
Löylyhuoneess:l lauteet olivat kolurcssl
portaassa ja osittair-r pturta sekzi betonia
jr höyly tuli niiclen alta. Sicllai sitri vair-r
istr,rttiin ja haju oli mahtava. enpli olc

koskaan kylpenyt r-riin k<>vassa viltsan
hajussa kuin silloin, aivun lir-tin olisi is-

tunut

vcclenheittokopissa. Suimmc

kaikki kLritenkin kriyclzi rryi)s Limpirnlissli sr.rihkussa, jotc'rr pcscyclyttyriliin
tLrli. Toirrrirr ylttt'rtli korttl'lprtrtiltrttrne
nutonkuljettajista ja "aamLrtoimicrr" jlil-

kcen sain kriskyn llihteri hakenlran liui78

v2la mLronaa nteicllin konrppaniallent-

rre. Kuivar.r.u-rona sisrilsikin joulun kr.rnniaksi kaikenlaisia hc'rkkr.rjl. .Jokaine-n
sai kaksi strklaalevyri, kaksi tt)tteLöri
kalkkeja, kaksi tLrpakkalaatikkoa 1a 20
krrppaletta keksclri. Kuivan muonan lis:iksi sainr.r.re paistetLln kanen mic'heen..louh.rnvietto alkoi kc'llo 1ti joulLr-

kunsin koristetr-rissa
Pr.rheita

piti

n.urjoitussuleissu.

kenttripappi

jl

yhclysup-

seelir.r.lne StLrrmbannftihlel c'li utajuri
Kalervo Kulkiala ja kontppanirrnprilil-

likkönme SS-Oberstr.rrurftihrcr cli hrutnantti Hoy. Saimme kuulll ntyr)s llcrlii-

nin Lihcryst(n'u'nc j<>uluterveiset. lluuan lisli ksi saiu.u.nc' uotava ksi tellistettt,li
teetai. rrLltta pojut olii,at lÖytlincct r iclli
scr-r lisiiksi myös nrr.rr.rtu jr-rotai'lta eli vcnlilliistli voclkaa. Voclkan lvulll joulurlllt()lt victt() strjtrikirt siltcn r ltt'sitr t'ltllotj

sasti ja koi,au mclultr.nisen salttclcnll-

nu. Komppaniassumure pulvcli nrVirs
Viipurista kotoisir.t ollut nyrl<l<cilijli l'}luli Asikainen. Illin oli vulsinkin juoi uspriisslilin l<rva ottelc'ttltan jl hcilLrttcliliin nyll<kcylilir.r koko illrrn. Yksi nrcicllin
kavcre'istammc pr.rt<lsi tukrn ItiilihLriSrrsl tt trttt

lt

t

t .Jr n

tIt

t

2O( )2

luun ja oli melkein kuolla. Eräs kaveri

ta. Ennen joulujuhlaa määrättiin minut

nineltään Bror Lagercgranz k^vi illan

Jr"rssi Pääkkösen kanssa Berliiniin. Sieltä, Suomen yhteystoimistosta, oli määrä
hakea meille kotoa Suomesta lähetetty-

matarvikehommissa kzlytyiinl Älinislinnassa Onegan tehtailla asekoullrn. Rar.rhanteon 1älkeen siirryttiin Kannakselta
sitten Utin kautta Hiimeenlinnaan. Knn

foulupaketteja. Mukaamme lähti

välilikko saksalaisten kanssa tuli ja La-

aikana kornppaniamme kr.rivamuonaatrtolla tekemässä vähän hankinroja ia
löysi sieltä melkoisen kasan suklaalely1ä. Hänellä oli niitä sylissään kuin
halkoja kun hän palasi takaisin kärnpille. Ajanelimme poikien kanssa, että nyt
juhlitaan kunnolla, mlrtta hän pyörähtikin niiden kanssa vain ovella ja häipyi
saman tien. Kuulimme myöhemmin,
että hän oli jakanut leryt alapuolellamme olleessa komppaniassa, meidän

suitamme ne eivät makeuttaneet. En

myös eräs itävaltalainen ryhrnänjohtaja.

Kyseinen mies käytti tilaisuutta hyväkseen ja poikkesi kotonaan vieden meidät mukanaan. Nukuimrne yön tämän
miehen kotona keittiön lattialla ja isäntä itse nukkui emäntänsä vieressä kamarissa. Haimme lahjat Berliinisrå ja
palasirnme yhtä soittoa takaisin Graziin. Matka oli kaikin pr,rolin onnistunut

tiedä erehtyikö hän porukasta humalapäissään. Kun myöhemmin asiaa häneltä tiedustelimme ei hän muistanut

ja niin me

siitä mitään. Talon eteisessä ollut iso
Stalinia esittän)'t kipsipatsaskin heitettiin portaita alas. Kaupungilta kuuh,ri

valmistelut käynnissä, salia koristeltiin
ja jouiumokaa valmistettiin. Itse joulujuhlassa esiintyi myös pataljoonamrte
kuoro, johon myös itse kuuluin. Esitim-

myös konekiväarisarjoja. Joku tiesi kertoa, että neljännen komppanian firiehet
siellä harjoittelivat sotaa. Tuo "kapina"
käytiin majapaikkamme vasemmalla

puolella sijainneella mäellä. Nr-rkkr.rmisesta ei tahtonut tulla flritään etenkään
lattialla, aina oli joku tallomassa jaloille.
Niinpä minäkin nukuin yöni hr,roneessamme sijainneen biljardipöydän alla.
Tulihan sen pöydän alle toki muitakin,
mtrtta saipahan olla edes jollain tapaa
rauhassa. Niin vain siitäkin joulusta selvittiin.

Joulun 7942 vietin sitten

Grazissa,

Itävallassa, sijainneessa pataljoonamme

täydennys- ja toipilaskomppaniassa.
I

jä

Se

joulu oli juhlallisempi kuin edellinen
siellä Venäjänmaalla. Puitteet olivat hienot. Jlrhlat pidettiin sotilaskodin suuressa salissa ia tariotlua oli kaikennäköistä. Vieraana juhlassa oli Suomen
sotilasasiamies Berliinistä Eversti Walter
Horn. Hän toi n-reille terveiset Suomes-

toimme pakettiar.rtollisen

juuri Suomesta tulleita lahjapaketteja
mnkanamme. Grazissa olivat jo joulu-

me harjoittelemiamrne joululauluja
mrn. Stille nacht, jonka lauloimme ensimmäisenä.

Kolmas sotajoulunvietto 7943 tapahtr,rikin sitten jo kotimaan kamaralla. Palvelin Saksasta paluun jälkeen Rynnäk-

pin sota alkoi, oni silloinen p;iällikköni
kapteeni Horte rninut puhutteluun ja
näytti kirjelmää, joka oli tullut aivan

hilfanain. Siinä selviteniin, enä niitä
palveluksessa olevia entisiä SS-niehi;i,
jotka eivät halua lähteä Lappiin taistelemaan entisiä aseveljiä vastaan, ei saa
sinne pakottaa. Ennen kannanottoani
asiaan Horte sanoi minulle, ett:i panssarista taryitsee kotiuttaa vanher.r.u.uat
ikäluokat ja sitä varten taffitaan kotiut-

tamiselin. Minut komennettiin

majoitustarvikkeiden vastaanottaiana.
Jotrln 1)44 Parolassa oli minr.rn osaltani
lähinnä vain valmistelua. Joulujuhla oli
tarkoitr"rs viettää pitkässä mokalaksi ra-

kennetussa

parakkirakennuksessa.

Meitä oli muutamia alikersantteja, fotka
oli määrätty valmistelenaan tuon iouLrn ohjelman. Suunnitelmat olivat perin hyvät, mutta niiden toter.rttulista rni-

kötykkipataljoonassa ja olimme rnajoitettuna Ukon kasarmeille Äänislinnaan.
Siellä tuli vietettyä oikea sotilaan joulu.
JoLrluaattopäivänä sairnrne riisipur.rron
tilalla ohraryynipuuroa. Sen kanssa oli
meillä aliupseereilla hyvin huono tuuri.

nun ei tawinnut jä2iclä katseleu-raan.
Jotrltr aatonaattona tuli komppanian

Keittiö oli saanut juuli uuden lautaslähetyksen, en tiedä kyllä mistä, mutta
kun sille lautaselle laittoi kuumaa puuroa, haisi se niin kuin raato ja sitä ei

jälkeen. Siinäpä sitten oli se joulunvietto. En ilmoittanut nitään kotiin ttrlostani jor-rh,rksi, vaan tein sen täyclellisenä
yllätyksenä äidilleni. Isäni oli myös saanut lomaa Lahdesta ja näin ensimmäisen kerran sitten vuoclen 1938 vietinme koko pelhe yhclessä jouh.ra Kuo-

kerta kaikkiaan pystynyt

syörnään.

Miehistö söi puuronsa pakeista ja

se

kävi heiltä hyvin. Näin jäi jouluateriamnre sillä kertaa aika niukaksi.
Vtronna 7944 Panssari taisteli Kannaksella ja nrinä palvelin ase- ja arnpu-

päällikkö tuonne parakkiin ja sanoi, että koska täällä on kaikki valnista, hän
myöntää Taivalnaalle lonan. Paluu olisi ensimmäisenä arkena uudenvuoclen

piossa.

r

Aili Uctil$

Tcristo Syrjunen

loufurn

&orrno/uestn anloon

Taas tana jouh.rna minna valo lämmittää
ja vihreän kuusen juurella sydän sykähtää
Silloin kerran ennen lapsena ollessain
joulun aika rikkar.rs oli rnulle vain.

-

Vuodet ovat kiitäneet mllistot iättäen
monet hetket hohtaneet aikaa kullaten
jo on turnma taivas tähdet tuikkien
kutsuu mua mukaan taakse pilvien...
Taas kaikr-u-r joulun kellot ja on jo joulr.ryö
jos rauhaa sois ne kellot kun on joulr-ryö
jos ihminen ihmisen jouluun tulisi r-ruclelleen

ja laittaisi kynttilälyhclyn vanhalle paikalleen

Sastamalan Joulu 2OO2

sitren

Parolaan, jossa toimin vamsteicien ja

Syvä äänettömyys

-

riitteinen sydän yksinään
jäisen karnaran tyhfyydessä.
Ihneisiin kivettynyt vakavuus,
epämääräisen pelon aavistns.
Tunne voimattomLludesta kuin r"rnikuvan hämäryydestä.

Sitten jiiänsinisen valon
heijastus koillisesta,
pimeyclen syr,lyclestä.
Mielen padot nr.rrtuvat,
nöyrtynyt, jährneä syclän
alkaa herätä unesta.
Vesipisala koivun umlssa,
mahlaa alkaa virrata.

Rinnankin l'outa sulaa
valkeuclen syliin.

I t ö- S st o Kurut o rnot Koi fiis eufims
Sinli rriklrna, jolloin nlr:rnut.tc or.t luot.tr-xrnl<uur"rcutcnsa vuoksi ollLrt nratkltiItut Itrrlllrstrrjicrt rttit'lcnliiilrlott csirteerrli, orr vclllrltltin

ltltlioirt rrotrsstrt lilirtiri

I'

nrlne lli ntisinrnli n osrt r.r r.rli htlii,yyksien pr.rolcstl. On kuin ve'r'iin islicttyli.
cttli liail<ki hyvli siir-rli sulttc'e'ssa ot.t
nlihtlivrirli itai- tli kcsl<i-Suonrcssa tai
nrr.turll:t vanhoje-r.t ja tnvaIIistcn ntlttkailnaa

Iulc'ittie

n

valsilla. Niinpri,

hLrolinratta

rur.roilijrur ylistyksc-stli. Kangasrtlrtn ja
Tampcrccn scuclut pysyivrit kauvun aikar syrjrissli varsinaisclta matl<aililaliilicnlt't'ltri. r rtikkrrkirr n(' lr) l rltuullrttillll
viimc vuosir-ra ovat tr,rllcct nrcll<r hu<>
nrattliril<si matkailuplilioil<si,

I<r.ttr eut<>

jen nopc'a v<iittol<ulkn johti liikenteor

nliille perimlitietojen ja histolirtllisten
n.ruistojcn kiinnostaurille scLrch,rillc.

Mntta Lintc'c-n niistli ci i,iclli moni liene
r.rsl<altlu.rtr.rr-trt

matkail utarlioitukscssa.

I(uitcnkin usea, joka on tlilllil<ir"r ntltkailun kar-u-raltr syLjriytctylLi alLrcclla
kuljeksinut sihllit avoinne, on pannllt

rnelkillc' r.nonia

l'i It t u ri t t ru r t I ct T)' n ii ii t t H o t r lt u.j ii n'c I I ii.

luor.rr-ronkaur-tc'r.rclen

puolesta varsin kiintoisia paikkoja. Johan lautatiematka Tan'rpeleeltl Tyrvririsecn antaa jo aarristua jotain selleista,
sillli sc on luor-rnonkauneimpia rar.ttu-

sa maisemissa l<uitcnkin paljon kotois-

tiei'elkkor.nn'rc rra lrelt:t yleer-rsll. Va i l<kapa rautatiellc' si intlivrit Nzisisc'lkrl, Pyhrijlirvi. Krrlovcsi tlti Nokirrrrviltrt y.ttt.. eirrlit eclustakaan sellaista laajra ja valtav:rrr krruneuttlr ktrirr it:iist't jrirvcrttrtte
jyllrirrc lrtrtloir)t'ct). on rtriissli piclroisis-

le ja laivaliikenne ci ole nriilli ahtaitr-

ta hcl'ttaisuutta ja viihclyttlivrili lauhrrllisllLltta. MLlttl raLltatic' c'i olL' kycnnyt
ohjaamaan uratkaihrliikennc'ltai seuclul-

toja ticmnrc

ensiaskclcitaan piteurmrille. Scnsijaan

Tyrr lili orr rrlir'l :tlttt'll:t. i()sslt tllsiris('rlll)l
rantlmrla vaihtuu liul<kLrloistl jlr hlu'jlrntc'ista rikkla ksi, r,:t ihte-lci,lt rtr nrl I<si sislirttlttrt ltrortrtoksi. .foskus. :t:tr islltrtlrtltomat ajlnj:tksrx tltltl<scl"xiin, licnct,lit Itli-

autoliikennc', jclka monelle seucl r.tllc' ctt.t
tnllut k:ilinteentekevriksi, voi Kuloveclen sc'r.rcluillckin viel:i tuocla omlt-r
ih:rilijaparvensa. l{ilrovathan useat sllLl-

vaisu uclc'ssaan n'r<-rnin paikoir-t vaikcut-t-

kirr rl:r;rslortslt vuoksi. ()lr lryll('lnnrin
vallattr-r sririnn0lliselle linja-auto-liil<cn-

tcclle.

Iicn

hctkiseksi vaivaLttuu kltsclc-

r.naan islinmuan kafitaa mait.titsctlicll-

lnc' seutr-rjen kohclalta, hr-romaa pian,
ettli laajin maanticvcrkko punoutuu
Kulovcclen lzinsipririhrin Tyrvrilin pitzijrin ja Vamnalan kanppalan seucluille
plilii,liyllinlirin ikivanha Turku-tie. Tie
on tLunetllsti pal'emmanpLrolc'isia autoteit:i r.naassa, valsinkin tieosalla Truku-Vrmnala, vaikka sc vielzi Var.unalan pr.roleisella osallaan on paikkapaikoin kapcahko ja mutkittclerra. I(nn
Ttu'trstu priin ttrlijlr. kylListyrrcerrli io trrsaisecn, vaikkakir-r viljavuuclcssaan ver-

l'attol.naan Loimi-

ja

Kokenlienjocn
laaksoon, saapuu Tyrvliriseen, niiu

rkol a n

80
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St

t
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kohoutuvat sisri-Sr.ronrcn llir-i'iscrrtujcn
runtumllita nrtristuttacr.r sitli I<or'licltrttnriksi, uritli pitc-mnlillc Itulovcclcn lun-

milla vc'sileiteilki milloinkaan plirissyt

rct vlrltatiet sen lantoja ja scr-r etril:iinenliin rantltic, jota tlihlin asti <.rt.t vriltetty
e'r'ittriin vaihtelevan jopa vaihtclc-

Scr

nlurstorl, jossl jo sicl[i trilillli viluhtclcc
sinisihruiisili jrilvcnsclkill. joiclen rltntiut

miclihlvir-r katselee

vaihtelevar.nl-raa

Tltnr1>c-r'etta

liohclcn

j<thtrur.

mri haljantect ollcet Pohjanllhclen rurltojc'n huuhtclcnrinu muoclr)stltcn nrcrcn

ittliset |antaliyllilit.
Sanotaan, cttai auto toi ihmiscn Ilihenrnlil<si luor.rt<;a, ja tottu se tui'alluun
onkin. Mc'rroinrn'rc scn pic[ittliri nrille
litnrrnrrrllt' rtticlirttrtte. r'ttt' r'oirnntt' st'r't
avulla sul<cltau urctslitciclcnl<in syr'1'1'li-

siin sekli r.rskaltautlut nronillc

tli:in

tuntenrattonrille

l<r.rnhan

liin

cnncs-

tuiltlrlcillc,

cumc' liikoje kiirchcli ju nouclu-

tan.lnre tarpccllistlr vllxrvlisuLtta ja

rlit-

tiLltta. MUtta sittcnklilin ei luor.tt<t rtinrt
parastaan talj<xr pclklille nllaltticlt liicrtrljillle, rrlan on nrihc[iksce-n sitli 1-loilicttavlr joskus pois lj<nicltli i1l tr.rrllu.lc[lttirr,a jalklpatikkaan. I'lnrtuc r'<>i lttvlttlt
tlistri poikkcusta I{ulove-clcn rantanriclt

matkllstaiallekaan, mikrili hrin ci ole linoltstaan viljc'lyksicn ja nrr,tr,tr.t ihntiskri-

sien jalostctlrn luor.l.tor.t ihailila. N{Lrttl
valsin paljon tal'j(xla r,aihtcleva nnllsto
nlilrtlivli:i rttt'illc jo pclklistlilirr :tttlor) istuir.nc'llc. Jokaine'n uusi nliki on nty0s
.\ittsltt nttt ltt

t

t

lt tt t It

t
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Aote, finnsstus, p ofaefu
TiepalvelLr

tuo

aLltoilijlrlle nticlcen

Operaatio Lr,unil.riutaleen, Pajtrnkissln
ja rronelle lialrastajalleen jo e[inuintavaksi r.nuockrstuneen auttumisen. Ttir-ui
vLtonn:.r SLronlesslt 5() r'Lrottrt ltlilttinLtt
tiepalvelLr syntyi aattccsta. ALltoliiton
ecleltlijli Suomen Aut<>kh-rlti (AK) uloitti

tiepalvelutoiminnan Olympillaisten aikanu vuonna 1952 kahclella r.noottot'i-

pyil'lipaLtiolla. .f uhlalr luonn<tllisesti
it'tt'lririn tyirn ilrerkcissri.
Toin'rintlt haki urr.r<ttoaan yli 10 r,trtxtu. LIusi nor-rsukausi alkoi 60-lLrvtrlllr,
jolloin vapluehtoinen tiepalvelu kli)'nr

nistyi nykyisessri uruoclosslutn. Pat'ti<tmririlri kusvoi lnulttalntsta piar.r useisiin
kymmeniin. TiepalvelLrn asettta vakiintui Slromen ALrtclklultin itt Sr.romen Ar.rtoliiton (SAL) yhclistycssri vtroclen 1972

Jokainen

rrllurn tien pii:il[i kUnt( )()n niin. ('tlai
nratku voisi ensisijaisesti jatktra ortutlle

hr,romioicla ar.rttumistltpahtLrmart yhteyclessli. Tillrttu tiepalveluapr.r on yleensti

kunnollisin ensiapur,:ilinein ja laclioptrlieliurin. Auttamisen lulu ia into aLltott
tekniikkaan vctivlit. Altteest:t oli kttsvanut harlastr-rs, joku oli luonnollinen osa
liikennetun allisuustyi)tri. Trinrilin tcltttivrisslL on lrilres .J00 prtrliotlt.

Toiminta tän^ n
Ensisijainen tehtlivli on pelastaa ulxtlillstajat ja ajoneuvo pctis tieltli, estlili li-

srivahinkojen syntyr.uinen

ja

:tvtrsttta

rnxtken jatkamisessa. Keikkia liikentecssli olevia pyLitlirin aLlttxtttaen, nttltta
yleisiurrnin avun kohteena ovet henki-

lii

pakettiautot. Vtptrteht<tinen tiepalvelLr toirrii prilislilint0isesti viik<tn1a

loppuisin ja lLrhlapyhinri ja on valta-

tie pllvelurtties trtrtkstta harlastr.rkscnsa hankinnltt ja I<Lrltrt ptilislilinnön nrukartn itse. Tlimli <trr hyrli

autollx. Poikker-rksellisten cilosuhteiclen

aina malisulliner-r lu sen hiunltstlt

vuoksi koljaustyön <tnnistr.turista tiellli
ei voich taata. Koetut keinot ovat klritenkin rronta kertaa avLlksi. Piiivystys-

syytli sopia ennuk<tlta. Tiepali'elLrrnics
r>n oikeutettLr pelirtuilin k<thttrtrlliscr-r
toimenpiclepalkki<it-t jtt nlttkttstrt kLrlLr-

voi klisitt:izi neuvontlta ptrhelintir
se, tiepalvelLtpartkrn paikltlle ttrlon tai

korvauksen. Polttoaiueistlt ilt vltrlt<>sistlt

apr,r

lnuun a\rLrn jliljestlintisen. EtLtna tlissli
on tiepnlvclr.rmiesten hyvli paikallistLrntcn.rus ja laaja ylrteistyt)ktrmppttnien

or.t

peritaiain kriypri hinta. ALrt<>liit<tn irt sen

sisarllirlestöjen jliscnet olat pltlvelttsslt
ctLrsijalh ja heille avustus ort eclLrllisenlpi.

verkko.

Tiepalvelu kehittyy
Monenlaista toimintaa

alr.rssa.

Toinrintlt kasvoi jl tehostt-li voitll:tliliaasti 70- ja iiO-luvuilla. Sille ltr<xiin selk('iit sririnn(1t jlr :ttrttrtjltt voiliin lrttr.lstlt:t

Mitä apu maksaa

kunnan kattavaa halt'astustttitlinttta.
T'iepalvelu on lllonteeltaan teknisen
"ensiavun" xnt:uttista, ioka'n,oi klisittziii
vian etsimisen ja pikkuvikojcn koljaarrrisen. Vilrllincn ltjonr'ttvo pyr itrilin srut-

Tiepalvelu on monessa

r.uukana. Yl.r-

teisty(i eli r"imr-ror.naisten ja alan ylitttijien kanssrt toimii. Tiepalvelr.r osallisttrr.r
opelautioiclen lisliksi er-ilttisiin telttpauksiin. Sc on osa Vrpaaelttoista pelastuspelvelua (VAPEIä) ia xvustaa vilanomaisia etsinnöissri, ensiavLlll antxmisesse ja liikenteenohiar.rksessa.'l'trtIujlr ()vlt rtty()s tttotrt'l liiton toilttitttltlttl
ja liikennetLrrvellisuuteen liittyvtit teutpuukset ja kurssit.

Autoihrn kustannukset ovat kasvaneet jo siinzi uliririn, ettai tv:stai ttlttLl
ruralli "Tealt Ahr.na", jossa paltioiclen
etsitaiain viallisia ar,rtoia on utennyttzi ai-

kaa. Vcrirrat onkin keskitetty sLluften
liilienncopelaati<iiclen hctitarniseen ia
viikonlopr.rn priivystyksiin. Nykyrluin jo
mclkein kaikilla on krinnykkri, jolla tie-

t() :rvull tllrp('csllr rlilittyy lltrtttittttttin
peLillc.

Autot ju tekniikka llttltltttt\/1tt vltrhclilllr.
Aut<>liitto koulLlttxx tie plh'e lunrie hili
jatkui'asti il ylllipitriri teknillistcn rtsiruttuntijoiclen jliLjestclnliri.'Ittiniintrt oti

ntuuttLrnitss:t

lttttttttttilttltist'tttl)rlllt)

sil[i i,apaaelitoinen hltrrttstLts
ei enlili yksin riitli vastltatttaltn kltsvltsuLlntean,

r,'aan kysyntlirin. Ttrlevaisuuclen vultteilt
ovat laaja yhteisty0, r'erl<<>ttunrirren ilt

kyky jriLjestelli avLlstustltptthtttnrttt kokonaisuus.

24tvLnnin palvelu
alkanut
.ltrltlrtvttonn:t ALrtoliillo ott ott;tttttl itittiaskcleen ja kliynr-ristlinyt ltirrltrt ttLtclcnlaisen ;lelvelLrn. Nliin laliaa litlkonlrisuuttx ei koskartrr ettnen olc Stt<tt.t.tcsslt
ollut. Tuotc on nin"reltlirin A[.--l'ttrvlt,
jonka on rlahclollistartLlt tttlutn kattrtvlt

y'liteistyt)kurnppunicn verl<<tsto 1'hclist('tt) nli Atlt()liil()n lllrtllit ttr )lis('('ll ()s:lllr.niseen. NILrkanl ovltt lltkltisrtt korjlurmot, hinurit, taksit. uutot trol<luttttot jlt
montl lnuutlt osltltvrla ltlttltjll:l..Jlr ltrtlrlnollisesti Autoliiton olttll ticl)ltlvcltl,

Mikä on AL-Turva
K),secssli ()1r nururtticltril-lclltstltrttislu. j<lku vulnristuu 1te lille plilist n
klikkiullu Sttotttcssrt 2+ ttrrrtil \'tloIok:tuclessu ntrttkalt klttl<ctesslr tlllittlicn
pulve

tcl<r-risterr orrgclnricrt t Lt<lksi. Al.j['Ltrvrt

auttuu mrttlttrr jutkltrttisesstr tnf irs tieltli
sr.ristumiscr.t tlti kolulirt srltttlessil

PlLh'clu orr kliytettlir issli vtroclcn 1okaiscnl pliir rinri ju klril'l<irrlr vuotoltlttL'
cle n ltil<oin:t. Se hLrolchtii ltttt<lstlt ilt
rllttlittstrtjistlt. I.rtsi:iilrirtt'rt l:ltrritt' tttl
aina nlttkut.t jlttl<anrir.rcrt orttltlllt rtLttolllt.
16
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Torikeskus,

Toyota Corolla Sedan.
Klassinen ja tyylikäs.

p. 5 I

ARJA SAARELA
I 2663, ma-pe 9- I 8, la 9- I 4

Tera etu [o a nauttimaarl kaflai [ammt
tunne hnas t a j o [oatu feia o nnais is t a !

J/rlnditerio.
$ggmäen
Torin laidassa
Ajaessasi uutta Corollaa koet sen korkean laadun ja
viimeistelyn kaikilla aisteilla. Corollan Hatchback, Sedan,

Wagon ja Verso korimallit antavat valinnan vapautta
yksilöllisten toiveiden mukaan.

Corollan monipuolinen vakiovarustelu (mm. kauko-ohjattu keskuslukitus, sähkötoimiset etuikkunat ja integroitu
CD-audiojärjestelmä) sisältää kaiken sen olennaisen,

jota autoltasi odotat. Corollan kattava vakiovarustelu

takaa myös ensiluokkaisen turvallisuuden (mm. turvakori,
ABS-jarrut EBD-järjestelmällä sekä etu- ja sivuturvatyynyt).
Saslamalan talousalueella myynti, huolto, vara0sal, aulovuokraamo
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HWAAJOULUA
VAUHDIKASTA
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Puistokatu 19 Vammala, puh. (03) 51 881
vammala@matkapojat.fi
www. matkapojat.fi
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Ford menestysmallisto
KA.

FIESTA

.

FOCUS . MONDEO

. GALAXY . TRANSIT
Tulossa maailmanuutuus Ford FUSION!

Levorannan Autoliike Oy
Kaikenmerkk'isiä

vaihtoautoia
n1,iå valitoima'

Rahoitus iäriestyy
- meillä korot
on kohdallaan!
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Kehysrykset

Vaid.eta',utkkeet

9-l

B 00

9-14,00

Vau.lut.

ITEHYSLIII(E
Nuutilankatu4 1r.r , r\riE
382oo Vammara

Tirria Påilä

03-514 2695
fil
Taidekehvstäiä1
rv:n Puh'
Koti
03-574 25BI
Il -a
I L'r1llr",i,i"t)'lo'ot
csM 050-366 0700

Kotimaisen

lihan
erikoisliike
Tervetuloa ystävälliseen Ford liikkeeseen

Levorannan Autoliike Oy l!fl
VAMMALA. Roismalan

Ristevs

p. 03-5 I

I

UUtfrtruftl, Valtatie 2, Kahårila p. 02-567
IKAALINEN, Soutajantie

10

2051

151
p. O3-4589 3BB

LTHAKAI'PPA TYRVÄÄ
Aittalahdenkatu 6, VAMMALA, p. 040 544 8790
Avoinna ma-pe 9.00-17.00, la 9.00-13.00
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Yrittöjän arvost&tna
yhteisty ökumppani
Kirjanpidot. Tilinpäätökset.
Veroasiat. Yritysneuvonta.

o Perustettu v. 19OO
o Asemakatu 34, Vammala
o 03-514 3662

Yritysten perusLaminen.

AIK-palvelut

ja

palkanlaskenra.

Tampereen
Kirjanpitotoimisto Oy
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TAMPERE:
Pellavatehtaankatu l9 A,
PL 552, 33101 Tampere
Puh. (03) 2542200, fax (03) 2542255
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Onkiniemenkatu 18
38200 Vammala
puh. 51 1 3950
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KIIKAN
HUUTOKAUPPAKAMARI Oy
Jokisivuntie 68, 38300 KIIKKA

JE

n

7f7A

p. 03-51 3 5359, 0400 ZB9 051
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HU

UTOKAU PPoJA

OSTAA JA MYY ANTIIKKIA
SEKA VANHAA TAVARAA
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Auki sopimuksen mukoon.
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Trakinkatu 2,
38200 VAMMALA
Puh. (03) 511 9040, fax. (03) 511 9049

Lakeside Golf & Country Club Oy
Puh. 03-513 4070, HäUääntie 943, 38100 KARKKU

Uunituoreita
leivonnaisia
Kotileipomo
Eilan Pakari Ky
Riipantie

4, Vammala,

rv#ffiIlll,'å

K;m
rr

puh. 03-514 2580

ttlvvuÄlÄ Puistokatu 16, puh.

03..514 2570

(r
gö&ffi5dA "A'
TeIe
AVAONPAUVEUU KV
Puistokatu 21, 38200 Vammala
Puh.03-51 4 1010, 0400 835 1 12
Fax. 03-51 1 3434

iEut

a.

TeleRing Vammalan DataNext Oy
Onkiniemenkatu 5, 38200 Vammala
vaihde 0424 20021

Sitt<t<ipainotyöt

ammattitaidolla
29 vuoden ajan

oufroffisto

Ioufuol

silkkeri
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. Muista Kalliokoskelta löytyy
Tyrvään ja Karkun

seurakunnat

kaikki mitä tarvitaan

(rIlltrlKrLl(
PUUTAVARAA

C

Uudistuneet sairaala- ja hoitosänkymallit, täyttävät kaikki EU-normit
koskien sänkyjen toiminnallisuutta ja turvallisuutta, WT:n testaamat.
Uutuusmalleja yöpöydissä, tutkimustuoleissa ja tutkimuspöydissä.
Mukana myös uusi suihkutuolimallisto.
Uusi värikuvastomme on ilmestynyt, pyydä omasi jgQlQ]gie{l

Tutustu myös uusittuihin kotisivuihimme www.loier.com

Kotiin toimitettuna,
sahattuna,
kyllästettynä ja höylättynä

HAKASEN SAHA
38250 ROISMALA
Puh. (03) 513 0182
sull

nni

tlelu

Loi

rnisto

PL6OJAATSINKATU 1 38201 VAMMALA PUH 03-5142111

r.Y@

* Rakennusten sähkösuunnittelu
* Tievalaistnssuunnitelrna
* Sähköalan koulutuspalvelu
* Valtuutettu tarkastaja -palvelut
* Kopiopalvelu
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Kivisenojankatu 1, VAIVIIVAIA
Puh {03) 514 1358
Avoinna ark.9-18. la 9-14

:j

Tule täyden palvelun
sisustusompelimoon.
Sisustuscrrpclinrossanrrle voit tcc!
tiiä verhojcn, piiiviipcittcidcn, tyyny.iclr. trrolihrrpprr.lcrr.ja pöytriliin,'icrr

suLrnnittclun, orrpclun ja ascnnuksen. C)ta nritirt nrukaan tri pyydii
sisustusncuvo.jamnrc paikan piiiil lc.
I Iän idcoi sinullc uuclct vcrhot olohuonccsccn tai vaikkapa sisustus-

kokonaisLruclcn makuLrhuonccsccn.

ftise//e
Puistokatu 18, Vammala, puh. (03) 514 2665
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5uunnitteIutoimisto
InsaY 0y

oPE/\Ä-4\ u-r/\

Itsenäisyydentie 64, 38200 VAMMALA Puh. (03) 512 3200

KOTOISET

puh

.5I2 7200

SASMOTI
Hossantie 3, Vammala

Viihtyisää palvelukotiasumista jo 33 vuotta

HERKUT

83 palvelukotiasuntoa
16 dementiakotiasuntoa

9 tehostetun palvelun asuntoa

päiväkoti

KULONPÄÄLTÄ

Tiedustelut kodinjohtaja Marjatta Karimäki
o3-5LL 2721
Sastarnalakoti@kopteri. net
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Taeallidta parempi Ruokakaappa
{otuottaa ?#g öa åouQua
u

WIK

sUPERt
ROISMÄIÄN RISTEYS VÄ^[MÄr,Ä, puH. 512
Avoinna: ma-pe 9-21, Ia 9-18

SOOO

rnalan
eft og

IOUlUN
1AATUT.AH'AT

HOPUN APTEEKKI
Superin liikeke skus, Vammala

puh.03-512 3700

fvtEtrrÄ

TYRVÄÄru APTEEKKI

LETUTA,LQ

Asemakatu 70, Vammala
puh.03-511 2300

nUqU lr'/lli\lL'r\r\
Vammala, Marttilank. 17-19, puh. (03) 5'142420

www. kopt e ri. n e t/koti/ ho p un. apt e ekki/

* Tyrvään

MAMIII

GRIttl
Puistokatu 3,
Vammala
puh.51 1 3976

I|5

J Sähkötyö 0y
Asemakatu 20
38210 Vammala
(0s) 51 1 3055

_ JOKA OSTOKSESTA

IK

TORIKESKUS
Torikatu

1,

Huonekaluliike
Pekka
Ahonen
.
Vammala

Humppila. Kankaanpää

puh. 5114 440,
ark.9-2l,la 8-18

Tauallia ta parempi Ruo kakauppa

Soluunosso

syöf hyvin.
Tervefuloo!
Puistokatu 16 38200 Vammala
Puh. (03) 511 2954

Sastamalan./oulu 2OO2

LVI.TAMMINEN OY
Hopunkatu 6, 38200 Vammala
Puh. (03) 514 1055 Fax (03) 514 1501

HffiR?|rJ<-fr
Vammalan OP-Kiinteistökeskus Oy, LKV
Marttilank. 9, Kassantalo, 38200 Vammala
www.opkk.fi/vammala

MARKE
PIA

Laitila

5

ANNE raRtmÄrt
SUSANNA NUMMI

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

IGRSIIGSOY

561 l,0500 631 038
196 5610,0500 939 891

lorma Suominen 5196
Tuulikki

sALo

MARTTILA

Tunnelmaa
ja joulurauhaa

Ibq,iiiiia

TA-KUKI;$I/
Monipuo li s et u ali koimat
kuk kia j a kuiuahu k hat ö it ri
j oulu,n u iet to a j uh li s tamaan.

Turqtall,ista

IJuttaVuotta!

Roismala, puh. (03) 5I3 0102

9{gutinru [fista y ftfus öo b a Kaikftna auo [enaifutina.
raurtnsta ja founiista [uonrwsta pitrioi[b pienryfimi[[e.

Lwnnon

Rudolfin

Köid

p a[aefee ?efrfra Ti[[i Saunamajun H.C.
Kukkotie 22, 38250 Vommolo,

Sinua

ouh.03 513 0102

Pekko O5O 596 O7O4

=sAMPo
nnvnKuurus

e

io Moilo 0500 998 328
e-moiI: rudolfinkeidos@kopteri.net
www. kopteri. nel /koli / rudolfi n keidos

JR:ssö on mistö volito!
Lopsille io nuorille
sisö- io ulkovootteet
sekö orkeen ettö iuhloonl
koot 50-170 cm

!BP"H"Kln#,9

Hyztää f oulua

ja Onnellista

Uutta Vuotta

MABTTTLANKATU

8 frsII 5OI5
Sastantalctrt .lot r lt r 2002

RTTI JO]TINEN
,

MATKA.JOKEIA OY
Aittalahdenkatu 6, 2 krs.

A, B, C-kortit
,l ll-vaihe ym.
liikenneopetusta
, ammattitaidolla!

Puisto-

i,

38200 Vammala
03-511 9010
e-mail : kirsti. jokela@kopteri. net

'x

gyo

katu 15

gzt !7e7

TAUI\[() KIYIRAI\TA ()
TRAKINKATU 4, 38200 VAMMALA. Puh. (03) 517 9000, fax. (03) 517 9019

J{r1ua olo nitkr11.

)a tuntuu.

O'ETTI
EDULLISESTI
LEIPOMOTUOTTEITA
aamuvarhaisesta n. klo 17.00
Nuutilankuja 4 Vammala O3-514 2334

TILAUSAIOT

Uataa atka
SKy-k'smetologtlta.

I(ouneusfroitofo
Sari Lefrtinen

Marttilankatu 26,Yammala, p. 511 2077

LAUHAM ON TURIS TIBUS SEILLA
LINIA-AUTOTIIIGN IE
ANTTI LAUHAMO

RITSMALA

OY P 5130412

RErTT r- I A T TLAUSLIIGAINE TT Ä I O V UODEST A

KULJETUSLIIKE

KULJETUKSISTA

19

VARASTOINTIIN

--

03-514 3531
PÄIVYSTYS
0500 236 212
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I<AU'<O'<TITO
VAMMALA

6

ff-33:3]il3?3

5

Puhdistusaineiden ja
siivousvälineiden erikoismyymälä Vammalassa:

Vammala Tampere Turku Lahti Helsinki

ffiäiffiFålrgsrre

TERVEYSKESKUS
PALVELEE

VAUVASTA VAAIIIIN

qr-:f
.,-DtGrrrfrn qr
n^w${i%;
lliu ';.lilrfi
_\UALOVIilITI
-D
Pukintie 242, Vammala. Av. ark.7-17, la 9-13. Puh.512 8111

Tyruään Sanomat

Täyden palvelun kirjakauppa

Haap anietnen juhla- j a pitopalvelu

käytettävissänne!

Kirjakellari

:

o

I

\

I

>i'-

Tlrvään
Kirjakauppa Oy
Marttilankatu 18 38200 Vammala
puh. 03-512 7'133
www. kirjakellari.com

KAUNISTA

perhejuhlat
yritystilaisuudet
>i< mukava
yetkikohde;
tilauksesta
lounas/kahvi
>i: viihtyisä
rantasauna
>i:

Paperikauppa
Äänilevykauppa
Haapaniemen Pidot Ky
Haapaniementie,
VAMMALA,

3 B

p.03

I 40

Karppala

515 4121

TERVETULOA TUTU STUMAAN !

. KODIKASTA

o KESTÄVÄÄ

Vammalan Kaluste Ky
Itsenäisyydentie 10, Vammala, puh. O3-514 LO77

d
Vammalan I Apteekki
Puistokatu 1 5 Laäkäritalo
Puh. 03-511 4242

AUTTAA - NEUVOO _ PALVELEE
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Vammalan seudun
ammatilliset oppilaitokset,
aikuiskoulutus- ja
oppisopimustoimisto
/7' 77,7,//777,77/

.%rrrr,/nr;rt.
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Palveleva
kenkäkauppa

lfammalan
oo
Väriaitta
VARISILMA
ESKO PAJUNEN KY

38200

KENKÄ
ASEMAN
5{4
truEstokatu I
Vamnmnala fp"

VAMMALA

rrsrruÄtsyyDENTtE

10

PUHELIN 511 2895
FAX 03-51 1 5100

9fl6@

WPIJLULAHJATN
koko perheelle edullisesti.

@hutayulumiohala
karkkoa lyuan vuoolollo 20031

Paketoimme lahj asi ILMAISEKSI.

Clazoetuloo!

jilNTfrjrfrfrvt

vammara
NESTE
L&T KURKI OY

N ffiI.il'#lli':Y"ffi,1nJ]:;!*;::: &

Itsenäisyydentie 66, 38200 Vammala
Puh. (03) 511 2780

tl tl -ol

r;:h"#
KAUP UNKI
toivottaa
Sastamalan Joulun lukij oille

RaahallistaJoulua in
menestyksehästä auotta 2 003 !

To iu o t amme as
www.tahtioptikko.fi

Sinun silmiesi

tähden

i

akk nill emm e

rauhaisaa j oulun aikaa!

..

ArfnaSSO^rE fs
VAMMALA, puh. (o3) 512 6100. HUITTINEN, puh. (02) 567

7oo A

Nordeor)

{-.

Rauhallista Joulua
Hyvää UuttaVuotta
VAMMALAN SEUDUN

OSUUSPANKKI
80 vuotta tulevaisuudessa.

e vesoilEmnElr

Optil<l<otiil<e ihmisille, jotl<a ovat nähneet elämää.
Ja

heil[e, joilla on vielä palion näl<emättä.

Kun on kyse silmiesi terveydestä, kanta asiakkuus merkitsee

muutakin kuin rahallisia etuja. Meiltä saat Bonuksen lisäksi
jatkuvan hoitosuhteen: oman silmälääkärin ia optikon palvelut. Kun tunnemme Sinut, voimme aina tariota luuri Sinun
kasvoillesi istuvat merkkikehykset ja silmitlesi sopivat linssit.
Tervetuloa kanta-asiakkaaksil

SILMAAS WrYA

Puistokatu lS,Vammala, puh. (03) 5l I 4299

-Tulevai
välittäi

lilffirrilllllilililililllll

6430014101006

