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lospa ihmisellä
ois ioulu ainsinen...
Kriclesslisi oleva lehti on Sastallalan .Joulu -lel-rclen 16:s nLllllero.
Vlirrrnic klri siis prrlrrrrr io perinteisestli tupahtur.uasta. Nykyisessli
maailmassu, jossa mtttttos on pysyvri olotila ja jatkr,rvan kehittymisen eclellytys - 16 rruotta on t.ttelko pitkri aika.

Sinli aikana rttaailrlaaurrc orr
trrlltrt lrrktrisirt uusirt vltllioit:t - to-

vossa pysy.

-fospa antaisiuune -foulun

vaur.t

tLrlle. Sellaisena kuin sc or-r tulluk-

seen. Niin kLrin 2003 vLlotta sittcn

tuli,loulLrn toclellinen merkkihcn

kilö

-

hrimrinilin talliin..Ja kuitcn-

kin siitai syntyi vulo jokl

loistuu

eclelleer-r ja valaa miljoonillc ihmisillc toivr,lr jlr rrsko:r siiltcrt cttri itrs-

ktrs rrreillri on.loultt rtitrltitrcrr...

sin toisia on lakannr.tt olet'uasta.
Muuleja on nlurtllnLlt. Oleutu"re

Ei .Joi.rlr.r tarvitse r''lilttrinlittli
stttttsiir ottstlt, t'ik:i Ittortt'rt s( )ftti\t'l

saaneet uuclen rahun, voittaneet

rr.rokapuolta. I-{ikistri jLroksemistu
tavaratalojen nrtrhkassa. Ei nliistli
ollLrt niitlilir-r tietoa sicl[i keclolll
silloin, nutta siellli oli silti jotakin

ja monet silloiset yritykset toinivat eri nirnilli
Rr,rotsin yzizikiekossa

rai

tlvrt kLrilrtuncet vrrllln pois.

Trissli hcktiscssri nykyltl:rssrr ttrlee kLritenkin mieleen - onko

sellaista, joka voisi nytkin tullrr
Tcille klrikillc kotiirtne. jos vrtitr
kerkilitte ottauraan sen vastean.

mlitöntri. Syvzillä mielen sopnkoissa palaa usein haln vzrnhaan hy-

Kirloita vaan vaikkapa luhjaktxtti,

viin aikoihin. Muistoihin lapsuuclesta, ajasta jolloin voi vain olla,

si keltaa pr.rolisosi, ystrivlisi hartioita kun hlin on joskus oikein

kaikki nr,rutos ja kiire aivan vrilttzi-

ilman jatkuvaaa suorittamista. Jostakin sieltä kumpuaa vanhan Jor-rlun taikaa. Kiireettömyytfti, leppoista valrnistelua, tr.roksuja, aikaa

yhclessziololle. Saunan j2ilkeistä
rentoutta pirtin mr.urrin liirnmössä,
kun jostakin leijailee kinkr-rn tuoksu. Kaikkelr oli viihentntän, luutte
ehkzi sittenkin lotakin oli kr.ritenkin enenrmän. Onnea ei voi ostaa
ja k2iziLiri pakettiin. Ei vaikka lr,rottokortti antaa maksuaikaa, 1os kzi-

lopptrnltankin. Osto
on
osto
Jouh-r, se on kr,tin
Joulu
kunnettu vcsi - ei se kauan kaitcinen

sattLlLl

lossa lLrpaat l-rieroa esir.uerkiksi vii-

Llllpunllt. Uskon siitli olcvan ilolt
saajalleen, koska se on ihan oikeasti sinulta. Sammuttakua sitter-t
televisio ja ottakaa klinr-ryklistri virta pois - ja antakaa Joulun tr.rlla
tupaan.

Toivon tlimlin lchclcn

tLloven

tuulahclr,rksen vanhaa kr.tnnon
Jor,rltrn aikaa ser-rtr-rkr.rr"uran ka ikille
il-ulisille. Niin kuin lar.tlr.tssa senotaan - oi jospa rneillii oisJouh,r ainainen.

Kiireet0nt:i
Toulua kaikille.

ia
r

llimminhenkistri

Sttstt t tttt tltt t t .lt tt r I r r )O(

t.i

Osmo Ojansivu

kirkkoherra

Ihmiseksi tullut
"Olkaa sitten ihmisiksi" tavattiin vielä minun lapsundessani sanoa lapsille ja nr.rorille, kun mentiin
kylään tai yleensä "ihmistenilmoille". Tälla ihmisiksi olemisella tarkoitettiin kaiketi hiljaista, kilttiä ia
kaikin pr.r olin kunnollista käyttäytymist ä. Lapsiahan
pideniin vielä 50- ja 60-luvulla kovassa kurissa, mikä tarkoitti runsaita kieltoja. Vanhemmille oli varmaan kunnia-asia, että lapset käyttäytyiv^l siivosti.
Mutta tätäkö on "ihmisiksi oleminen", kilttiä ja moitteetonta eliLmää?
Mietin tätä asiaa joulun sanoman näkökulmasta.
Jeesuksen synlyrnää kuvataan perinteisesti sanomalla, että Jumala tuli ihn-riseksi. Toisin sanoen näkyrnätön tuli näkyväksi, voimakkain heikoirnrnaksi
eli pieneksi lapseksi, kaikkivaltias ar,'r-rttomitnmaksi
ihmiseksi köyhien vanhempien kotiin. Hänen syntynräpaikkansa ei ollut palatsi, vaan vaatimaton
eläinten suoja. Onko hän Jumala ja jos, niin niksi
jur,rri tällainen ihminen. Mistä se kertoo ia mikd aiaton viesti siinä on?
Tänä voi olla aika hämmentävää varsinkin rneille, jotka tiedämme ja tnnnemme tärnän maailman
lainalaisuudet. Kulnneen vuoden tapahtumat maailmassarnle ja lähipiirissämmekin ovat jälleen osoittaneet, että voin-raan täällä luotetaan ja vahvin sanelee säännöt. Yhä ilmeisemmäksi on käynyt, että nimenomaan ne, joilla on taloudellinen valta ovat voimakkaimpia. He myös tahtovat näynää kaapin paikan. Onhan toki paljon myös oikeaa ja hyvää valtaa. Ja meiclän kaikkien tr.rlisi ymurärtää, ettui ilman

Sastamalan./oulu 2003

vahvaa taloudellista perLlstaa yhteiskuntaa ja heikoimmassa asemassa olevien elamdd ei voida korjata. MLrtta juuri siksi on tärkeää tietaa ja kysyä, onko
va

lta mie liva ltaa, harv ainv altaa v ai o ikeu denmu

ka

i-

suuteen ja ar mahtav aisuuteen perustuvaa valtaa.

Oikeudenmukaisuutta

ja

armahtavaisuutta ei

opiskella oppiaineena kouluissa

ja

yliopistoissa.

Sen tr,rlisi kuitenkin olla elämänkoulumme perllsop-

piaineita. Paljon me voimme oppiakin, jos haluamme ja jos meitä ohiataan oikein ja jos olemme avuk-

si toisillemme. Kotoa ja lähipiiristä opittu näyttää
lapsille mallin, mikä seuraa koko elämän

a1an. Joka
tapauksessa oikeudenmr"rkaisuus ja armahtavaisutts

ovat teryeen yhteiskunnan ja ihniselänän

perurs-

piirreirä.
Paras elämässä on lahjaa. Tämän u'roni meist;i voi
todistaa oikeaksi. Miten vapauttavaa tämä onkaan
meille, jotka niin helposti kuvittelemme, ettzi tärkeintä on saada ja enenmän tai että kaikki riippuu
minun voimistani ja onnistumisestani. Helposti
meistä tulee itsekeskeisiä saalistajia ja itseriittoisia.
Ja rniten helposti jur.rri sellainen maaihna myös luhistuu ja raunioitnn.
Joulu sanoo, että ihmiseksi meiclän pitää tulla tai
oikeammin ihmisiä me saamme olla. Pieniii ja avuttomia, keskeneräisiäkin. Kun Jumala tuli ihmiseksi,
se sal.na kyllä riittää myös meille, ottaa 2uno vastaan ja kasvaa arr.nahtavaisuuteen.
Toivotan kaikille h1vää joLrlua ja Jumalan rlrnsasta siunaLlsta Llllteen vuoteen! I

Paavo Salli
kaupunginiolrtaia

Sastamilla kuntten
ut{tts }/hteistyötä
Hallinnon yhtenri valtavirtana kt>

tLlottauraan tictoteknisili ia llskelt-

rostetaau eri tul-roilll senclullista yhtcisty0tri. Monet valtictr-rhallinnon

tapalvclLr je.

eclustajat esittai\'ait sen veihtoehtona

la ei krisittecr-rii rajaucltr otrt:tlttt llihialuccseer-r. Vtltr.ttstot-t vlthvistltnr;u'uL visionlr on laacltrkkluut rlstr-

kuntrliitoksille. Hyvril[i yhteistyöllti on nrehclollista saavuttaa riitt:ivli
vriestöpoh

jl

yksikkt)kLrstltnrtr,rksil-

l:tltrr ctlulljsr'rt prtlr elttrt i:iriestlinriseksi.

V'umnutlan llihialueella settttl

-

n

kziyttö liheuttea ioskLls
or-rgehria siitli syystli, ettli seutuiako. lor-rklt valtioneuvttsto vahvistalt
k:isittee

Vrmrlulan

kar-rpLrr-rgillu Sltstatnlt-

nriscr.r ja ),rittliiy)''clen

Sastanlrll. Siirui Slrstrtrtt:tlrt riittrrrr 1lt'isesti tttortitahoiseen ju eritav<tirt llLteelliscsti

njautuvuun yhteistl'Öhi)n.
Kunlrr) htr'isl)

ilrt

kcltittrirrtist'ssri

keskeincr-r pel'usta <tn luottlttttLts. Sc
kasr,'aa alr.rctta Ity0cly'ttrivliksi pliti-

r.rouclattaa nraakuntaraiaa. Palvelr.ti-

omaksi lnonert tckijlin sLllltlttltnll.

clcn jrirjestrinrisessri kur-rnillrr ei ole
Iuonr-rollisesti i,elvollistrr.rttrt trtaltkuntara jan nttuclattrtttiiseen, Asi<litl
hoitevat yhclessli sitri otttasta vltpausta tahclostean halltavltt kLtunat.
Vammala on nronella tavalla mtr-

Ar

erilaisten

cli

sLttrntiirt
kuntaryhr.uiert kenssa.

krrrr:r kLrntrtylrtcistyössri

Ehckrtus Sestalralu -ninten kliyttililrr on (nsilr n()stetttt csiirt toistctr
kr.rntien toiuesta. Vanhaan l-risto-

lialliseen Sastantalan pittijzitin aikanaan kuuluvina alneina ne kr.ttrnrtt

oirt kt'sl'ttsteltr jlt l( )i\ctl

(

)s:l

pr.rolen nriki)kuhttien yntnlirtlirninen nrkentltr''ut lLtottutrtLtstlr. Yhteis-

työssli tervituun keiliki:r h1't)cl1'ttriviili osaanristrr ix paitc\,'y)'ttai. Lttottrtmuksen taLlstunu ovat kokcnrttksct.

iolkrr or';tl rttliirrtt'isi:i irr trivtt;ii:it

yhteiset tavoitteet. Lu<tttutrtLtksellisessa yhteistyi)sLrltteesslt kr.rntpllrtti
ei pvri hy(rtymririn toisen ktlstrlltnuksella.
Sastar.nall-her-rgessri toiv'<>tart

kli-

kille Hyvlili ja lllul-raisrut J<tulurr!

I

huhurvat mieluur.t.u.uit-t iclentifloitua

Sastamalaan kuin Vatttutalaan.
vlikka Vrmmula kartasta l0ytyvlinri
klLrpunkina

sölle

on laajetlunlle yleikuin Sastamala.

tr.rr-uretr-ur.rpi

on noLlssllt esiin vilallisesti kansalaisopiston nirrenli palSastal.ualu

vclualueen ulottr.ressa Kiikoisiin ja
Laviaarr saakka. Vrhttisteilla or"r
niy<)s kensur-rterveysty()11 ia vlrnhtrs-

tenhuolkrn palvclnja kunnillc tltrjoIrvlr Sastunielltn perustun/akuntayhtymli. Lisriksi on vireillli Sastltntltlltr.t
Trrliip:rlr cltr O) :rl pr'tl.lsl:ttllittctt

\:( rsl ( r t ) I ( I l(

rt

I

.l('t

tII

t

Arto Satonen
Vammalan kaupunginvaltuuston puheenf ohtaja, kansanredustaj a

Kottlutuks €n merkiV s slue €mrme
elinv oimai suudell e ks sv frffi
Kilpailu ylitysten, kuntien ja jopa val-

houkuttelevar.nr.naksi ylitysten siirtymi-

tioiclen vzilillii kasvaa koko ajan. Entistai
ruseammin yritys voi aickrsti valita sijaintikuntansa. Yhr,i Lrseammin valir-rta
tapahtuu työvoir.nan saatavur,rclen pernsteella.
.lokaisen ahreen n'renestyksen kannalta on olennaista, ettzi alLreella koulutetaan il.u.nisiri nin.renor.r.raan ahreella

sen nziihin nraihin, rronille ntyös Kiina
on toclellinen vailrtoehto. Erittaiin työvoirttlrvrtltrtinen jlr vlillin os:ruttislrt vruttiva teollinen toilninta
on jo osittain siirtynyt
1a väiilrizimättel siirtyy
matalan kllstannustason maihin. Sr.ror"ni cln

llrreen nuoret onraen lLrkioor-rslr. Trissli

ja ennen kaikkea nruiclcn

scutr.t

jcu

nLrorten hor.rkuttclemisc'sslt elikoistLrnri

ncn on vrrlrvin vrtlttikt.,r'tti.

Lttkiorr j:ilkccrr \ lrrtrnltlrtn scrrtlttltlr

(

)r'l

sr.r

r.nr-

ttttltv:t iltl ko-o1'lirttoiliin ornlrrr st'rrtukurttlt tttl

nan r.rlkopuolelle. Onrar.r

toirnivit'n ylitystt'n tlrlpt'isiin.

kuitenkin

Vamr.nalan ser.rch.rlla ammatillisella
kor-rh-rtuksella on kc'skeinen rooli työvitintan saatavLlLlclen tr-rvaaurisessa.

rurenettåiii

nyös kor-

pLlLrte

keamman

osaantiser-t

leklytointiva ikeLrksinl

teollisuutta, los työ-

lultrcert ylityksissri. Hrrit-

TliilIi on

ansiosta traclc'nonicju

Kor,r|.rtr.rksest?r vastaava knntayhtymli
tekee tiivistzi yhteistyötii ah-reen yritysten kanssa. Tiistzi on hy.vzinzi esiurelkki-

n:l mn.r. kumialan peluskor.rhrtnksen
aloittar.ninen ja erityisc'sti paikkakunr-ran
yritysten ta[peisiin r'äzit:ilöiclyt

aikLris-

konh-rtuksen kulssit.
Erinomaista on r.nyös ammattilr.rkiotoilninta, jossa ar"nmatillisen kor.rlr.rtuk-

amurattikorke:rkoulun

vaal'assa

toclellinen

uhka hyvinvointivaltion rahoitr-rspohlalle.
Korkeatasoinen hy-

vinvointimme
nahclollista

vain

rulrklrsttrn nullikklrasti.

Kaikki

k0ultttttksr'rt s;t:trttiscksi
rtlucellenune ort tt'lrtrir li.
Relrellisyytlcli rtiutissri

on

daan nhan lisäksi nähclii nyös mahclollisuutena. Hyöclyntiimzillii Baltian u-ralkkinat ja teettärrällä siellii vähemrnän

osarlnristr vaativia töitä slratcttrlrn ylityksen kilpaiiLrkykyä parantaa täällzi ja

SLrornessa.

hikka viime aikoinzr on olhrt

merkkejzi

työttt)myycler-r kasvusta, pitkzisszi juoksussa työvoimapr.rla tLrlce vriistrimlittli
vastaan. Suultc'n ikzilLrokkien siiltycssli

cl:ikkcclle ptrlrt;t ort rttorticlt

rrrnrnllt-

Baltiassa ja Pietalin alueella on myös
potentiaalista työvalkeai Suomea uhkaavaan työvoir.napr.rlaan. Tiim:in vlien
kouh.rttaminen ja integroiurinen yhteis-

kuntaan on sLuli haaste. Tliiillil Vamnalassakin tulee varar-rtua siiher-r, etili

tialojen osaajista. Pclklistaiair-r julkisella
sektolilla työvoinan talve kasvaa kyr.n-

ruusien työntekijöiclen haavi on heitettri-

menill:i ttrhansilla. Talvetta voiclaan
hicrmn pienentliei rakenteita ur,rclista-

pyrittriv:i hyöclyntrimririn kaikki rrah-

lla, k r,rntier-r vrilistii yhteistyötai lisaiairrrilLi ya asioita tri rkeys jriljestyksc'en laitr.na

tun.rallrr. Vriistaimaittai pulaa

tulee kuiten-

kin mnr. hoitohenkil<)kunnasta.
YksityiselLi sc'ktolilla työr,'oiuralrula

vri kar.remmaksi. Sauralla cln knitenkin
clollinen kiiytett,ivissai oleva oua vliki.
Trissli strhteessa esimelkiksi nuolten
ty(iplrjtr tt'kt'r' clilronr:ristu työtri ilntrlmalla nilitlilöityri koulutusta r-riille r-u.rorille. jotlirr oi ut jlirirtcct pelirtteisten
kor.rh,rtr,rsurr.roto

laiselle- koulutLrsjriljcstclmlillc 1rr nreillli
tlilillli Vlrmmllltn scuclulllt omille koultrtusor glll-lisultioillcmnrc. Eritf iscsti tulee'
kiinnittaiai huomiotu tcollisuuclcn osaanrisc'n kel.rittlinrisccn.
lllltian nlriclcr.r jl itli- tsLrroopun liitt\r.r.tir.tcr.t

Scts! tt

fluloopan LInioniin tclicc cntistli

ntcrltt

t

t ./r tt

rI r

r 2OOj

kLritenkiu rlli)nrrt't-

tävei, ettai teisszi asiassa voi ecletli vair.t
pienin askelin. Ur.rsiu koulLrtusyksiköitri
on tLllossa zilirinmriisen nir.rkusti, kur.r
trencli on pikeurninkin p:iinvastoir-r cli
kolrli strtrrerupirr yksik(1itri.

Sastarlalan ( Vrmmalan ser,rclur-r) or-tkin kiiytettzivri r.nuita kcinoja ammuttitaitoisesti koulutetun ty0rroir.nan saauri-

seksi paikkakunr-rallc. On tariottllvl
poikkeuksellisen hyvliri ellimiscn ja
asumisen ymprilistöli. Lliheltai slultuvlt
palvelLrt jl tLrrvalline'r"r elinyurprilisti)

ovat lapsipcrhe illc hyvri syy hlrliitu
llllllttoa, samoin kasvukeskusten kor
keat asr,rinkr.rstannr.rksct, jotkl ajuvrtt iltrrisiui yhri kauemmaksi kcskLrksista.
T:unpeleen lziheisyyclen vuoksi Vltnrr"nalan ser.rclulla on mahckrllisr-rus houkutella myös niitli, jotka hehurvlt likl
ajoin nauttia Tum1-rcleen palvclLrista.
I{aikkiu nrLrnilt ei kLritcnkaan kannutu
par.rr.ur yhtccr.r

koriin. Sunrllll kun p\'r'i-

tlilin etsimlilir.r

jen LrIliopuoIelle.

uLrsia asr.rkkaitu onlrr.r

alueen ulkopLroleltu.

r.rhk:ra r.rronilL ar.nmltttiukrjl. Yksityisen

sektorin r.rhkuuvuur.r tyrivoiurapula:rr-r
r.alaLrtLrmir-rcr-r or-r strtrli halste sLroma-

mulickrllirrcr.r

AMK:r-r tasoisen teknisen

samalla mahclollistaa korkear.ur.uan
osaaurisen työpaikkolen säilyminen

fföttömyys muuffuu
työvoimapulaksi

j<r

r.nenestyvien

Euroopan Unionin

hyvizi, oppilaat ovat selvinneet kaksois-

insin00reistli on

vientiyritysten avr.rlla.

itälaajeneninen voi-

kor-rh,rtr.rk-

or.r

slrrrlrrr illrt.

nyt pulaa.

on

kio-opinnot. Tämä yhclistetty konlutus
antaa hyvzin pohlan sekä työelämaiän,
sesta saaclut tulokset ovat olleet erittziin

r.nutta

suontlur

Sun.rk:r-r yksik0n

kolrtrrtrllisesti

sziilyttziä

sen rinnalla on nahclollista suolittaa h-r-

että jatko-opintoil-rir-r. Myös

tisten

voir.naa ei ole ta{olla.

niikyy

Tampereen vetovoima on
sekä uhka että mahdollisuus
Sastamalan alueelle
5uurlcr) lirttrlttrttkictt \ct()\()irllil ()rt

tt'iscsti nLlortcn

)'ltli

use'lunlli

scr.r

nunltlltn

k

toclclll kilpailtuvl suuclukscert

i

on

1>ltikltllisesslt

kchittrimir.rcn licskciscl<si tccrnuksi.
ty i)r oirttllil \ r'il\ \l('nr

ju kLrnticn plth'clLrlisccn ttrlce scl<li
itsc koLrlLrttuu. cttli nrLruultu lrotrliLrtcllu.
Jo tr.rtun siutonnlllr lnulitrlrr-r Yritt hsen
rure

L'r'i

y'hri nLrol r.r

on

nostcttlvu koLrlutuk-

Artlttlrttitlritoist:r

licskr.rr.rclcssu vultur.u.

halull llihtcli

rL-lnpu nu. .f utkosslt Vt
or.r

1-xilit<)kscr-rtcossu

k

i

n

or.r.rrr.t

t;ilkcirr

\,1111;q1

111,rn iltrttirtt'tt. s:trttoitt

Vlnrnlr llr-r scLrcl Lrnliin tlillicin voinlrvlrrir ovirt ltluccnlrtc ihniisct.

Unto Salo

Apila kukkii
"Vnrnmnskosken neidon" luouutussanat 31. 8. 2OO3
Kuvanveistäjzi, vapaahen'a Emil Ceclercreutzin nimi ja eläm:i kuuluu Suonen kansallisen nollslln aikaan ja Suo-

lren taiteen

kllltakaLlteen,

vr.rosiin
1879-1.949. Hän oli Köyliön Saaren kar'-

tanon poika, ruotsinkielistel aatelissivistyssukr.ra, yoka

ja

liittyy Sr,rolnen his-

toriaan jo 1700-luvun alkLrpLrolelta l:ihtien. Aateluus velvoitti sukua ja sen perinteitä. Korkea yhteiskunnallinen asen-ra tariosi nr.rorelle Emilille parhaat
mahdolliset lähtökohclat, mutta antoi
myös korkeat yksilökohtaiser pairirrräZirät, eettiset ihanteet, loita hän elämässään totentti. Hänest2i kehittyi monipuolinen kulttuuripersoona, outan
tiensä kulkija: hänestä kehittyi Suomen
taiteen kultakar.rclen kuvanveistäjä, tai-

takin Er.rroopasta; hiinestii kel-rittyi rraaihnann-ries, Satakunnan er.rrooppalai-

nen, kuten tohtori Ritva Kava häntä
luonnehtii. Mutta eurooppalaisuuteen
yhclistyi juurien kr.rnnioitus: sataknntalaisessa talonpoikr,ruclessa hän
näki syvällisen elänänarvon, sen viljelyksessä luonnon ja kulttuurin synteesin. Tälle hän onisti elänizintyönsä, siil-rzinesszi

tä hän amnensi taiteensa parhaat

ai-

heet, sen keskessä hän tahtoi elää. Satakr.rnnan luontoa eclusti Näyl-räliinkos-

ki, jonka kohinaan hän lakennutti kotinsa, taiteilifakotinsa Harjulan; se on
oszr

hänen taiteellista ja museaalista elä-

on luotn
Emil Ceclercrcutzin nluseo, suurenrnoimäntyötään. Sen tuloksista

len luovasta toiminnastaan, ja se olisi
yksistiiiinkin luor-tut hiinelle kunniasiian Satakunnan kLrlttuurihistoliassa.

Kunnostettr.rna Maahengen teurppeli
seisoo hiinen mr.rseossaan yhli, joskin
sen kulttuurihistolialliset aarteet on sijoitettu LlLlteen n.ruseorakcnnr.rksecn.
Siellii on rrm. hieno kokoelma köyliöläis+yrvziälziisen

Into Linturin

taiclctta,

sen osana r.naalar.rs Tyrvli:in vanhasta
kirkosta, joka kLrului Satakunnan muiclen vanhojen kirkkojen tavoin Linturin
rlieliail-reisiin.
Tiillaisessa vakaunuksessaan, r.rskossaan talonpoikaisen työn ia viljelyn s1'

vään elämänzuvoon

Er.r.ril Ceclercrer.rtz

liittyy Euroopan

turimainen siluettien leikkaaja, r'unoilija, kirjailija, puhu ja, nuolisosenramies,
nuseomies ja kulttuurivaikunaja. Tai-

kansallisrornantiikka pysyi hiinelle tietyssä määrin vieraana; hän oli Länsi-

erzlziseen icleologiseen
valtavirtaukseen. Sitii julisti sur.rri vcnliläinen Tolstoi, Sr.romessa Arvi Jzimef'elt
ja erzlit myöhemmritkin kirjaililat, en-

Suomen kulttuurimaiser.nan kasvatti,

nen mLlLlta hän eenkyrölziinen tr)llin-

teessaan hän kuvasi satakuntalaisia ta-

sen työn ja arvon jLrlistaja. Mlrtta klrlt-

poika F. E. Sillanpziii. Hiinenkin biolo-

lonpoikaisaiheita sekä rnonurnentaalisesti että syvällä myötätunnolla: miten
kyntäyä ohjasi parihcvosiaan jr painoi

tur.rrirnaisemaan sisältyi sen eclellytyk-

gissiiryistii talonpoikaista elillikLr-

senä aina myös luonto: Koker.näen
vrro. Satakunnan joki. nru:rpeni. rneise-

peltonrLrltarn, nritcn riesrä jli
rtrrrokkasi nraltlr sienrenlli ja satolr vlrr'-

vaustaan hallitsee kyLi ja maiseura. ellimä ja audnko, ja erilaisuuclessaankin

na, peltolakeus ja niiden yllä tuuli,

Emilillzi ja Frans Enilillä

ltLrle

ten. rniten rtties ja ltcvonen uupuivut
etsimään maan kamarasta lepoa ja voiuaa, niten tarrrtrra ja varsa ilmensivät
ikuista ziiclinrakkar-rtta. Tällaisista ai-

heista hän veisti tunnetr.rinr.nat teoksensa.

Taiteelliset oppinsa hzin onaksui ulkomailta, Belgiasta, Roonasta, muual-

nen kulttuurisaavutus.

Kareliaaninen

au-

rinko ja taivas. Tässä kaikessa hän näki

oli yhteinen
luuri, satakuntalaisur.rs, sen vuosituhun-

hiinelle ihurisaruoisen eliinän kehyk-

tinen elänrinnLloto, sellaisenl kuin

sen, kulttuulin toclellisen ytimen.

ilmeni talonpoikaiskulttuLrrissa.

sc

r.r.riiiin

Santan
hengen ranskalaisia tllotteita olir,'at ne
Millet'n rlaalaukset Au,qelus / Iltukellot

jzrksi Maabengen tenxppelirz, r.nuseon,
jossa on korkea tolni niin kuin kirkossa ikäzin. Siihen hzin kiteytti toisen puo-

icr Tähkänpoimiiat, i<>tk'a halpoina lriljennöksinLi koristivat 1900-luvun ahrssl
kotien seiniri kaikkialla Suouressa. Vrr.rhirn.nat liisnliolijat mr.ristavat niitai ehkri

Sitä osoittaakseen hän ryhtyi

ker'2iä-

tuon talonpoikaisen kulttunrin
esineellisiä toclisteita ja loi niiclen sr.ro-

ptLnginualttLuston puheenjohta.ja, ktrtraneclustaja Arto Satctnen. Kuttu: Erkki Vcrinio.
Sttsltt nttt ltt

t

t /ttt t I t t
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-tc'
"'r'Tt

nLrt ncickrr.r hiLtksiu kolistl
nlurn. Ticclossu e-i licnc, ltrka r"cistokscr.r nlrllir.ur on
ollut. mutta tlinli ci olc ko-

lirllsLluclcstlliln. nuofcnlnllrt oVilt \'oillcct
nrihclli niitli r ic[ikin
isovltnhcnrpiL'n seinilLi.

t

Tlilllisecn tlustuulr

lscttuu

in

olcrutltistrt. Olcttn:ti-

s('nrl)il:r ol). t'll:i vt'ist;ij:i ,rn
k) ('nn) t :rrrl:rril:r:ur Vt'is-

ninrcstlilin

tokse'llccn

paiaitcllcn my'(is liuril

Ccclcrccutziu vcis
tos Apilu krtkkii.

jonku Emil

1

scn

klrrssi-

kur.rniir-r

nrtroclot-r.

Olennuistu

Cc-

rk:r<'rt:rrtzin sriritir)

on sckir-r, ct-

lahjoittlur

vcistos.
Vanrntltskrlskc'n l<ivcllc
sijoitc'tturur,
llsettLlLl lultessantlllc

tlitcn

:",:

Vltrtrmalltr-t kar.rptrngillc, llnril Ce'cle-rcrcr-rtz

pcnrsti

19+5

slilitit)n hLrolclrtinraan

hlinc-r.r

olnustrl r''cistoskokochlustuur-r jl hlinen
tliclc- jl kulttLrLrrihistoliulliscstl pcrir.r-

ni)strilin. Slrrutlllt
1-rr'or.tssiin

poikkenksclliscu r,'uikutt:rr,uun luonlronynrpaifist()r)n ja sunralla linLrtllatLri
see'n hist(xirtllise-c-n ma iscnraltn.

lilin ltntoi sliliti0llc

tclrtlivlin lcrittlili hlincn

tri

vcistoksiuur.r

vltlcttLrinu Suomcn llrupun-

cli

kcihin. Itun srilitii) ou saauLlt sLlLlrcrl
osiln kiircisinrnlistli laI'cnntrsurekxsllrilrt sr.lorilettrksi. st' ,rn ll:tlilt tiinrt'
t Uotlt'n ;tik:tn;t l(\ ('nrr\ t rrrr i)s tliy ttrirnlilin tlitii toistlrl<in tclitlivlilinsli. I{lrupungirr ontltn vulir.rrrln llluttu :jliliti()

lirnlluskoskihun or-r Vtmmulun s1'n, cclcllltys ku u pr.rr-rgin syntynrisc'llc

la I<chitty'nriscllc. r'csisti)n 1'likLrll<Lrplil<

krr ltrrrltlrrlrsti

j')

t:r)ncn crtsirttrttliiscrt

sillun rlkcntunristu. Se oli vuosituhuntiscr.r ltsutukscn yclinseutuu jo paljon likuise'mnrinkin: nimestli t/nso pliziteller-r

luhjoittltlt nu()rt1r liLrklicuu r"reistl csittri

koskcr-r nrr-rr.urillu ku luste-lii,u t suamelaisct jo vuositr.rhunsia sittcn. Kllastclii,at,

viin i,c-istokscu vLroclcltu l9l2 \runrnlr

kunncs scLrclLrllc saapLri sLumalaisasr.r-

lur.r kuupLrr-ruillc. IiLrn sitli vcrholrve
vltatc poistctltltn, c-i kcnc-r-rlililir-r ole vuikcu ymm:iltliti. miksi taiteilija on vcr

tustlt Kr>kcmlienjoen suupLlolesta ,e antoi rrlrrprroliscllc jlirr,'e'lle Lickoredetr j;r

nr-rr-r.rt

flgr,trlil ltLrkkil'aan apilaun.

itsc

koske

llc

Vcnutuctskoskeir nimen.

300 ticnoilll. I{oskcnnrnrrlrn kir ikoltrt

civlit tulijoitlr krritcnklrlrrr hoLrkutcllect.
r,aun hc uscttLrivlt I{uukoluun, T1'r'r rilirr-

k1lli:irr 1lr ll()isrtt'rl'r'rrr jrt Pr'r'tt:lrt:rl :iltcn truclistlrlo jlt Vltnrnrltlltrr nie rnccn,
NLnrpuluun. \tcltnrultllc. Illtutlrjoclle jlr
Elioon. Hcicllin tukristuur.r klrsvoi sctrclun vunhu histr>rilllir.rcn usLltLrs. llvurtLrivat niitLriksi jrr pclloiksi l.ickoveclcn
ja liuLrtavcclcn nrnlrlt. Tlissli luLrtukuutisessrl jlr ltistoriltlliscsslt rlriri:r'rllilssil.
li<rskcrr kivellri l<ohrxt.t n,t'l Apiltr krtkkii
I,?tntttuskoskett ttcilo. Sc rinnustr.rr.r si-

-

jrrirrniltrurn K00pcnhunrinun [)ien&'tt
ttterattrteikxtrr. ju jos huluunrnrc. r'oini

nie pitriri sitailiiu vcclcnhlltijrrnrr. joskirl
suomlluiscnu, nrLlttil joklr tllxrLrliscssu
kleikklrluisten nynrficn sisltlcr.tlr. Stromulair.rcr"r ikir,ur-rhl pcrinliticto. nrt0s
serr tlilillli sliill rttt't tttttisttttttltI osoittrt
vet. cttli rrl<koscr.tjLrntlrllln prroliso ltstri

nliirlcnkin scutLrlcn vcsissli. irllstonrlrr-n, pullusrintuiscnu ju kuLrnrinu. \irirntttr'lrjrltt'llrl. t'ttri lrlirt ()rt rt\[ lttort:siilt

vrrletttrnlr noussLlt \tlrrnrnlrsl<osliclt liir"cllc. l)yy'cllin Ärto Sutostrt jlr \ciklio
Llthtistu lroistrtr.ttuur.r 1-lcitteen lilincn
kuuneutcnsu yltli. Iinril CcclcrcrcLrtzin

sriliti0llii on ikr llhjoittlu kLriuuvcistrijri
Flrnil Ccclcrcrcutzin ve istos Apiltr furltkii
Vtmnralan kltupLrngillc. korostltnrlrllrl
sulolll:rn Vunrnnslioslicn ju \irnrnlrlun
tllnncttuil jil tllnnLlstcttLlil kluncuttir. w

kutcn pmf'essori Aimo Hakanen on penrstcllut. Sc tlpahtui ilnrcisesti vLroclcrr

ju

kukkivia apikritrt vcistrilri onkilr kuvun-
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Kukkii
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l,Turtmaskoskcn ncito -ptttscrtrtt pcrlftrstttsjuhlcr ueti fuieasta slicistli htrolintuttcr Koskipttislocut lTrntnaskoskett pur-

tcrulle nrnsaart ),leisört. KttL,ct,

Sastamalan.Joulu 2OO3

Erkki Vcrinio.
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Martti Helin

Taisto Hano,

iuuriltqan ka*kulainen kiri ailii o
Sastamalan joulun 2001 nurrerossa (ss
5-7) kuvasin isuln suvultaan tyrviiiiliiisen runoilijan Viljo Kajavan (22.9. 7909
- 2.2. 1998) siteitii kotiseutur.rn Tyrviiäseen. Ruoksar.nolla on eclelleen pystyssä Viljo Kajavan isoisein Kalle Robert

Snrillin klupprr. niritrilinvelstas jlr asrrntorakennus. Viljo Kalava oli tyrv:luiliiisen sotilassLrvun jli lke[i irrcrr.

Heinoon kylii, noin viisi kilouretli:i
Palvialan suuntaan, on toisen vuosien
rryötzi nerkittrivriksi kohonneen kirjai-

lijan

1a

lehtiniehen isiin puolen koti-

selltlla. Hänen ziitins;i oli kotoisin Ikaalisista. Taisto Harran 09.12. 1924 10. I L 1996) isrin prrolerr suvun lrrristomelkkin;i on eclelleen Halraantie.
Varhaisin kirjallinen merkintii Halran
talosta on 1540-luvr"rlta. Nimi on vaihclellut eri rnuocloissa: Harcla, Harraa,
Harra. Mahtavatko kalkkLrlaiset tietniii,
että talon nimen liittäninen katunir.nistöön on sanalla hieno huomionosoitr.rs
merkittävälle ja ilmeisesti harvojen paikallisten tuntelnalle kirlailijalle.

#
t

Aktiivinen sukututkija Raimo Ojala
on pyynnöstäni setvinyt Taisto Han'an
sukrra. Hän kirjoittra nriin:
Kctrkun seurakunnan rippikirjassa

t

1883-92, kottti 176, siutt 34, on nterkirtlci.jotcr uoitaneen pitää Taisto Har-

t
:it
t

ran

,

iscittiscirtci:

/
.*"*{tl

t

t"

?
$

t.
!":

Tulollinen .loban Kustaf .luh anpoika
Harrcra, s 15. 2. 1847 Karkussa, k

21 .8. 188.3 Karkttssa,
Vainto.[ohanna Mikontytär, s 22. 9.
1842 (selkeci nterkintli) Kuikais, olisikohan Kiukais tai Kiikois ?
Poika Viktor Hygittus, s 24. 1. 1880

ierc

Karku,ssa

Seuraauan rippikirjan, 1893-1902,

kot'tti 1993, siuu 72, nrukaan Viktor
Hyginu,s

Taisto Hana

nunlti 30. 1. 1899 Tantpereel-

le.

Viktorin. isoisci oli.luha Kusta./ubanpoika, s 29. 5. 1820 Karkussa .la isociiti Anna Louisa Jobanselotter, s 16.5.
1815 Mouhijäruellä .ia turc\\fi 15.7.
1867 KarfuLssa.

./uha Kustaa-lubcntpoikaa oli u 1857
sakotetttt Sabatin fikokseslcr. 1859 hcin-

tä oli syytetty btuciltonnsla uiinan poltosta ja 1860 bäntä oli sakotetu ttiinan
nryrynnistä smtnr.Lntaina.

Viktorin isoisoisli oli talollinen
.fobctnsson. s 12.

4.

.lohcLn
1788 KarktLsscr. Hä-

tten uaimonsa oli trtkllisert tytlir Anuct
10

-lakobsclotter Karktm Paauilta, s 4. 10.
1790 Karkussa. Heidät oli uihitt.lt

25. 10. 1811 "kotona nutrciusctsussa".
.[ohan.lohansson oli 1 822 ilmiannettu uankien uapaaksi päästämisestä .jcr
tuotlliltu 20 taalerin sakkoihin.
Eletystä ja ajalle tyypillisestä eläniistil
tehclyt merkinnät kirkonkiljassa ovat
rusear.nlnin szilintö kuin poikkeus. Merkittävää on havaita, ettti sLlvlln taLlsta
on vrrnkusti talonprlikuinen.
Rairro Ojalan jatkotutkimuksct syksyllzl 2003 toivat vieli lis:itietoa suvun

vaiheisiin:
1788 Karkttsso s.),,nt.),tteen ./ohctu .[ob a n s s o n i n ttct t h e nt nt ctt o I i u ctt .lo h a t r .lrthanssctrt, s 27. 2. 1756 .ia Cuisu Llertrrrikstltilter. s I 775 rT.l,ttuiiitr Ai.liiltistti.
nterkintti bienrun epliselfti ). Krur rippikirjassct ott otltil sarake s.1'trt.l,ntiipuikt

siiuti trornrcralisli ctrr setr
settrttkruuttttt rtittti, .l..stt ttsittttrtttttti'

kcrcr ttaften

nen on s.ltttt,ytt.ltt. 'k)Ilti .lohcttt .lolta ttssottillct siinli kttitertkiu oli mielestlirti ytlt-

teellisett seluti nterkittlli "Mttllrt". Kurktrrt kastettujert ltretlelostu lö.yt.y.y 27. 2.
Scrstct nt tr ltt r t ./o

trIr

r 200.i

1756 kohtlulta utrtirtirrlu, .iottku uttt.[ohcttt ],lrtll trrr .jtt t,ctiturtusa 13riltt

kctcur
./ n ko

pr i kct o t t kct st et t t ./ o l:t ct oli t'iltittiicssii ITcrctpcttrie-

b i t t t.1'ttii re t t

triksi.

il,lies

ttt e r t re t t ki
piikcrtrcr.

tt
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tt t r t rs i ct

r

t H ct ctpct t t i e tn
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t

Kiljat unohtur,at ajan urlötli. Ivlitri kir

jojl kunr-rattaisi muistaa, kysyi toimittaja Ninl Gir.nishanov Aika ur.rclhtaa. ninli en -otsikcllla Hclsingin Sanoutier.r
trliitc Nytissri, Otur.un liirjallincn asiantLrntijrt, klirintrijri Nlartti Anhava vrrstasi

omasta puolcstaan tlrtntikuussl 2001:

"Taisto Harur.r

l9lili iltrcstyltcen

ro-

muunir-r Maakiila huontasivat aikoinaan

Vain hafvat ja or-r r,'uikca elnLlstae. ntil-

loin ja niten tlim:i hic'no ntntaani loycletlilir-r. "

Kymrlenkunta vllotta sitten ihuestynyt Suouralaisia kirjailijoita 1500-luvulta
nykypriivLiLin keltoo tiivistetysti Taisto
Hltllltrr clrinilistri kirjlrilijrrnrr:
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Naiset ouat sellaisict (1984). Puttttttua

rengas (1985). Rttsittctpuu (1987) .ia
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(198u) sekä ibmisteu toiueita .ja pert.ltnt-ltksiti kuL,ctctL,ctu romaanin TaulLtkctuppictct ( 1992).

Kirlailijana Tlisto Harra tulee tietoisLlLlteen 19U0-lLrvulla. Kaunokirjallisia

teoksia or-r yhteensii yhcleks:in. Nliitti
Harra itse luonnel-rtii seuraavasti:
Prtrtctpää .jct ktrlktt.jlitkci cnt omctelii-

Taisto Harran innostus historian tutkimr-rkseen ehti tLrottaa monia rnielenkiintoisia ja ajankulua kaltoittavia his-

toriikkeja ja n 2000 pakinaa nininerkillä Torvinen. Erityinen ja poikkeLrk-

sellisen mielenkiintoinen on Nokian
paperityöLiisten osasto 2:n historia ja
sen jatko-osa 7965 ja 1985. Nokialaisen
kiLjaililan Erkki Itriikkösen (1941-2001)
pliliteos Punainen l.rarjr.r tukeutuu tiecloiltaan Halran tekstiin. Siinli nykyistzi
ccleltrinyt paperin Nokia kasvazr toclelli-

sissli yh1gi51sn Tampercen kar.rpunkia

rt r

koske'r'ien ltsiain kunssa, llutta tiLrkasti
cli puolillu esiaa. Suhteestxnnte lichittyi e'nilir.rlaincrt vihu/ystlivyyssr.rhcle,
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kirjana. Ylitziän en ihrrettele asiantuntijan kannanottoa: Maakiila oclottaa lukijoitaan ja Taisto Harran ttrotanto tutki-
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tain

.lälleenrakennuksen

Harraan lcrlo 1900-luuLut ptrolit,lilin eclellti, kuuustu ttasentmulle Rcrtrlctt'csi

scksi..

Her-rkil0kohtaiscsti tutustuin Taistct
Harraan i,ilkatyöss:lni; olimmc tekenti-

Otirnnrc yhtcc'n poliittisissa kysyntyksissti, muttu sliilytintntc kosketukscn ju.
uskullur-rko sllnoa. toistcmnte kunnioitr,rkscn. Taisto Hulnr ltihcttcli nrinLrllc
clliitri kirjojlun. l\'lturkiiluan hrin on kirjoittanLrt slutcsanat

l,l.

llcttlliHelitrillc
Pietri ptkr liiltiltistrtrictrr pitkiett
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Kirjailila Jari Tervr> kaivi hieman

nen Taisto Harran kuolcutaa
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haastattelemassu. Lainar.rs Iltu-Sur.ro
rurien palstalta 29. marruskLruta 199(l
antaa vastauksen kysymyksccr.r nrir.rr.rc
jrii politiikka:
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'l'ltisto Hlrrtlrn tuotiutto t-rostll Ilinet
vuosili) l)lncntcu clitilisi lirs-

vrint

l<cisistli ccpilioistl. jonl'lr tr.rotlrnto on
ilnrltisussuun turlil<lr. lrclpolllr lucttlrr lr
ju l lttciskrrnnlrn sisliisiiu nrltcntcisiin
l)uncutLur,lt jlr niitti I nlntirt:ir li , l:n vlr'-

nlurn crclrcll l'Lrrt vliitrin. eltli llinccn

liilnnlrtt:ll tutr.lstuil. .flr ilrntctcllli tlrlrs
ktt'rltn, Iiuinlilt pitl'lin ticrr lirrlkijlrt ovut
ItirjlllisLrLrrlrssll scn strollrlr jlr srrntrrlllr
tictli r iitoittlvu lrrplrtrs lrvvicn Iiir'loje n
nlthclistu.'.r

f tunirnistönrnre rrrr-roclostaa kokoI-i naisur-rtcna rnonitrLhoisen jrr kiin-

Aimo Hakanen

toisan luvr.rn Suornen tuhatvuotista
kulttuurihistoriazr. Siinä heijastuvat

Suomalaisterc

esihistorialliset hahrrot, keskiajan pyhirlysrraaihna, trskonpuhclistuksen
aikltansaertrlr klLnsanornaisturrrinen,
Sr,rur'-Ruotsin yhclentärrristoilnenpiteet sekai aluksi orastava, vähitellen
voirnistrrvrr jlr lopuksi voittlrvrr srromalaisturninen. Tiillaisena etunimistörnme on kr,rin elävä, mLlLlttuva ja

llati

Lrudislrrvl nlriscrna. jossrr

rcirn en anto p er u s te i s t u

vr>i

leiden niurien ja toisaaltn ur,rsien ni-

erottaa loputtoman miiärän eri-ikäisiti
ja eri lähtökohclista nonsevia ele-

net vanhat vieraskieliset nirnet ovat
palaarnassa käyttöön ja niiclen vana-

menttejä. Luon seuraavassa lyhyitä

vcdcssä lLrlee rnyös uusia vieraspe-

silmliyksiä tähän ninrinrrrisernaan.
Ikivanhoihin orrraper'äisiin etunimiirune ktrtrltrvat ntn't. H.y,uälentpi,
Iköbeimo, Kaukamieli ja esikristillisiin lainanimiin mm. Hadcl ja Hen-

räisiä niniä.

rik. Yanha omakielinen etunirristö

lenteriin on otettu noin 800 nineä.

hävisi sr"romalaisilta lähes täysin kris-

Kalenterin n-relko pienestä ninimäärästä huolimatta yli 90 % nykypäivän

hallintovallan myötä. Kristillisperäistä

suomenkielisistä ihmisistä löy'tää yhden ja useimmat kaikkikin etunilrensä ahnanakasta. Tämä urerkitsee, että
valtaosa kaikista käytössä olevista etunimist;imrne on hyvin harvinaisia,
puolet vain yhclen nimenkantajan nirliä. Viime vnosikynmeninä lapsille

iolloin Anna Kri stiinastct muoclostettiin Annastiina. Siti seLlrasivat sittcn
Anna-Liisa. Annenmri ja aikaa ntyöten rryös Veli-Mani,.luhamatti ja rno-

irnnettrrien erilaisten nirnien penrs-

net

tinuskon omaksumisen ja vieraan

nimistöä alettiin onaksua Suomeen
11O0-h-rvulta alkaen sekä lännestä et-

tä idästä. Myöhäiskeskiajalla

nimiä

saatiin pyhimyskalenteleista. Turun
hiippakunnan pyhimyskalenteri vakiintui 1J00-lr.rvulh. jr ensimnilinen
Suomea varten laadittu pyhimyskalenteri julkaistiin v. 1488 ilmestyneen
Missale Aboensis -teoksen eli Tuntn
messukirjcm alkulehclillli. Ensinunziisen suornenkielisen kalenterin julkaisi Mikael Agricola v. 1544 ilmestyneen Ru kor.tski rian sa alussa. Uskon-

pul-rdistuksen jrilkeen yleistyivät

myös raamatulliset nirnet.
Suomalirinen ahlanakka alkoi ilrnestyä v. 1705, rnutta kalenterissa

luetelhrt niuret olivat valtaosaltaan
Rr.rotsin ahnanakan mukaisia 1a rnyös

asultaan ruotsinkielisiä. Trillaisena ti-

lanne jatkui aina 1BO0luvr"rn puoliviiliin asti: viralliset kastenimet olivat
vierasasr"risia, mr.rtta todelliset käyttönimet olivat usein-rmiten näiden kansanomaisia muunnoksia. Niinpä Johanneksen tavallisia käynönimiä olivat jo vanhastaan nrrrr. -/uba,.luban|
Jubo, Jttssi, Janne, Hannes, Hannu ja

vastaavasti Elisabetin käynönimiä

mm. Liisa, Elisa, Elsa. Ratkaiseva
muLltos tapahtr.ri 1800-luvun jälkipuoliskolla ja i!0O-luwrn alussa, jol-

loin etunimistörnme, kastenimet mnkaan lukien, suomalaistui, mikä mer-

I2

etunimistii in

Tämänhetkinen ninikantanxne,

ts.

käytössä olevien eriiaisten etllninien
lukurräärä, käsiträzi lähes 40 000 nirneä. Näistä almanakan ninipliiväka-

teella laskettuna naisten nimien määni on 40 % surrrenrpi kuin rniesten nirnien näzirä. Tr.rtkinusten mukaan lytöille annettavien nirnien valinta on
myös selvästi innovatiivisempaa kr-rin
poikien niurenvalinta. Yleensä naisten
ja miesten nimet tr"rnnistetaan erilaisiksi, nr.rtta nimikantaan sisältyy
myös mur.rtalnia satoja sellaisia nimiä,
loita annetaan rnolenmille sukupuolille. Tavallisimpia naisla ovat Kctino, Ratmi ja Vieno.
Useimmilla nykypäiviin suomalaisilla on kaksi etunimeä, jotka asettuvat
per'äkkäin viskurilain nukaisesti: ensin kevyempi kaksitavuinen, sitten
raskaampi kolmi- tai nelitavuinen,
estn. Tiina Mafia MattiJuhani. Strw
rin osa lapsista saa nimensä kr"rlloinkin
suosituimpien nimien joukosta. Niinpä sekä t)'ttöjen että poikien osalta sata suosituinta ensimmäistä nimeä ia
vastaavasti sata suositr-rinta jälkimmäistä nimeä kattavat selvästi yli kolme neljäsosaa kaikista nirnensarjistl.
Laajan nimiaineiston valossa on
nähtävissä, että nimien ajallinen sr.ro-

kitsi toista sllurta mlllistusta etllnimistömme historiassa. Aivan viime
mlosina suunta on taas yleisen kansainvälistymiskehityksen myötä

sionvaihteiu on varsin systemaattista
ja ensimmäisten nimien osaita selväs-

osoittanut muutoksen merkkejä: mo-

useiden sukupolvien ajan käytössä ol-

ti aaltomaista. Eroja suosionvaihtelussa voidaan havaita perinteisten, jo

nien kesken. Edellisten sr.rosionvaihtelussa on selviii paikallisia eroja jl
niiclen uudelleen suosituiksi tuloon
vaikr.rttaa myös nilnen aikaisernpi
käynö. Jälkirnmiiisten

rlien suositr-riksi tuloon

eli

r-rusien ni-

taas vaikuttaa

ennen muuta nimen sosiaalinen eclus-

tavuus. Oman h.rkunsa r.r.ruodostavat
yhdysnirret, joiden sr.rosio kasvoi voimakkaasti

viine vuosisaclalla. Tytöille

yhclysninriäkin rllvettiin rntllnrirlut

puoli vuosisataa aikaisemmin kr.rin
pojille, fo 1800-luvun loppupuolella.

mr.lLrt.

Nir.uenannossakin vaikr-rttavrlt rnuo-

tiviftaukset, ts. nirrityylit, jotka levizivät yhtäältal alueellisesti, toisaalta sosiaaliryhu-rittäin tai rnuir-r pe lusteir.r.
Myös lapsilleen niniti valitsevat vanhemmat nliynrivrit yleens:i - ehkii tiedostanzrttaan - olevan hlvin perillli
kr,rnkinl-retkisestai nirrin"lLloclista. Tois-

tuva piirre etunirnien suosionvaihteIussa on se, ettii kestostrosikkeja lukllLu-l ottanlatta suosittuia eivlit ole ninensaajien ornien vanhempien eli siis

eclellisen ikiipolven nirnet. Sitii vastr>it.t
sr-rosioon nousevat usein isovanhem-

pien

1a isoisovanherrpien ikäpolviin
kur.rh,rvien nir.net.

Vuositr.rhanner-r

lopun eli 1990-lu-

vun suositrrimpir tyttöjen ensirrrrruisili
nirniä olivat Latrra, -[enni, Lleicli, Attna, Itloora, Sanna. Llatutct, ./obanna.
.[enna ia Tiirta, jiilkimrniiisiri nimiri

Enilia. Kristiina, Karoliina, Katafiinct, Stranna.
Elina, Pauliina .ia Sofia. Ytstaavan
laas Maria, .loltanna.

ajankohdan suosituimpia poikien ensirnmäisiä nimiä olivat Ville, Mikko,
Antti, .[oonas, l'triko, ./uti, Sani, Teemu, Toni ja./anne, jalkinn't:iisiä r-rimiä
.[u.bani, Petteri, ./obannes, Mikael, Tapani, Antero, Tapio, Olaui, Matias ja

Kristian.

Jos tarkastelu ulotetaan taaksepäin sadzln l'r-roden aikajaksolle, käy

Sas ta m a

lan ./ot

tlt

r 200.)

i1mi, että Suornen snosituin naisenni-

rri on ollut Maria, ensimmäisistä

etunimistä suosituin on kuitenkin olLrt Anna. Suosituin miehennimi taas
on ollut Jubani, ensimmäisistä nimistä strositrin Matti. Näiden kahclen lisäksi kestosuosikkeja miehen-

Ulla Ylinen

Perheen ainoat

nirristä ovat olleet Antti, Heikki,
Jaakko ia Olli, rmrtta kaikkien näidenkin nimien suosionvaihtelussa
on ihnennlt suuria paikallisia eroja.

rn0n0t

Joissakin tapauksissa lapselle an-

nettavat nimet tulevat ikään kuin
saatuina tai ainakin löywät helpos-

ti, mlltta useimrliten

nimenantoa

Kriyclesselni eriizinä priivrinri posti-

ecleltää monipuolinen valmisteiuprosessi, jossa käydään läpi nimi-

laatikolla sain sielsi käsiini

luetteloita fa pohditaan nir.nenvalinnan perusteita. Suomalaisissa tutkirnuksissa tavallisimpina nimenanto-

Koska en ole mainosten r.rhri, sela-

perusteina on nainittu mlr. serlraavat: I ) sukulaisten (vanhempien, isovanhempien tai mi;iden sukulaisten)
nnkaan nimeäminen, 2) jonkun esikuvan mukaan nimeäurinen (historialliset iai perinteiset nimet, raamatulliset nirnet, kir'lallisuuclesta, rlr,rsiikista, r,rrheilusta, televisiosta saadut
nimet, rnuulta esikuvalta saadut nirnet), 3) käyt:innöliiset syyt (nimen

lyh1ys, helppoäänteisyys, selkeys,
vääntelemättömyys, sointuvuus), 4)
nimen ajankohtaisr"rus (rnr.rotinimi,
edkoinen tai tavallinen nimi), 5) nimen merkityssisältö, 6) syntymä- tai
kastepäivän mukaan nirneäurinen,
7) nirnien yhteensopivur.rs (etunin.ren sr"rhcle sr"rkunimeen tai muihin

etunilniin tai vanhernpien ja sisarusten nimiin), 8) rnuut per-Lrsteet (lukuisa 1a kiljava joLrkko usein hyvin

henkilö- ja tapauskohtrisia syitä t.
Suomessa nirlenantoa, myös etunimien valintar ;:r hyvtiksylnistä, säätelee osaltaan nimilaki. V. 1991 voimaan tulleen uuclen nimilain mukaan 1) etunimiä saa antaa enintään

kolme, 2) etr"rnimeksi ei hyväksytä
nimeä, joka rnr-rodoltaan tai kirjoitr-rstavaltaan on kotirraisen nimikäytännön vastainen, 3) polalle ei hyväksy-

tä naisennirr-reä eikä tytölle miellennimezi. Perustellusta syystä on kr.ritenkin mahclollista poiketa nir-nilain
määräyksistä. Lain pelusvelvoite on
se, että jokaisella Suomen kansalaisella tulee olla sekä etu- ettai suku-

nimi. Etr.rnirni ei saa olla yksilöinnin
kannalta harhauttava, ketäzin selvästi loukkaava eikä kielellisesti sopimaton. Lopuksi tulkoon vielä mainituksi, että rnonissa Er.rroopan rnaissa
nimenantoa säädellään huomattavasti tiukernnin kuin Suomessa. I

Sast ct m a lr,t n ./ o t r I u 2 0O-)

leen kerlan

- iril- nipun mainoksia.

tiinioilta syntyi "Huopikkaat"-laulun sliveliin seuraavAnlainen teksti:
seruaLlsten

sin ne liipi vain "hiill2ivziliä" tyyliin

Aidin monot kiih

uelsi

tt.

ja siirsin tarpeettomina sivr-r.rn. Yh-

trellei lle fu nt

tt
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kr,ritenkin syvennyin katselerurtltn pitlernplilin. Sc oli er'älin plrikallisen urheiluliikkeen rnainos tulvillaan kaikenlaistzr jalkinena. Alattelin, ettii kyllii nykyririn on rlrnsAlrclen pr.rla, kun jokaiseen harrastukseen pitaiä olla orrat lalkineet. On

jctlkuun. sitten tluo n
.yst ci tttiä rt i [ 0pct0 til u a t t

tä

lenkkaria, koripallotossua, sisripelikenkriri, vaelluskenkriii, puljel-rclr.rskenkriii, nappulajalkapallotossua ja
niin eclelleen. Ja tietenkin taas talviurheilukauclen tullen sen seitsemrizi sorttia.
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u

ist
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Illctrr kanssctcnt h iibtel irt.
siltett - tltonot lctkctisitt.
N ars. ttct t"s. t t a rskl t ttct ct
iiirl.in ntor tot a ruokkctttt.

"N1n, plikka. selktitis scrut,
kttrt tteit motttt ctn,okkctctt.
.jos ei kelpcut lctlltrkkcrcrt.

pctliain

jakirt

nterr

ttii

scrcrt. "

illies uctitt hetkert istahti.
kliiir t i kd i i n ki I t i st i.
Itse pai tt t i u rt t r kkt t m aa t t.
- uc!6ut ei turi ttrlhrtkctcut.
t.1,,

Ellirrlini fllurinauha alkoi taas
pyöLiri prilissiini vuosikyr.ur.nenili
taaksepriir-r srxien jzilkeiseen pr.rlaaikaan, jolloin lalkineiclen saanti oli
kansanhr,rollon h.rvan varassa. Mo-

nesti siellzi jonotettiin enimniiks('en turllrlrln. sillli lrrpilr ci noirt
vain henrnut. Jollakin ihrneer-r
ktlnstillrt :iili onnisltri sll:u)lr:rn

"monojen" clstohrvan. Nclita aartei-

taar-r hlir-r sitten vaali kLrin silmli:i
pririss2iiin ja kziytti vain pyl-rikenki-

r

Epiiil.tsrci ollut ei,
nt i kii t t nett lah.jut uei,

-

ei sctct

om crt
"N.yt,

tarlslilc!.

-

nto kol kr t ttcLcr.
plikkct. sclklitis scutt,
tt

furrt ueil mond ctn,okkctctt.
.jos ei kelpctcr tullttkkuat.
pal iai rt .ja ki u ntut t t li scrut. "
Act

ttt tt

tr t trllett .ilirr

tt il

i

tt

nzi eikli koskaan alkiaskareissa.
Niitii sai lainata iiiclir-r hrvalla vlir-r
silloin, kun t;lytyi nenn:i KriLppri-

Koirs tt tt tttct rt r t kr t itt. kcts.
beriirt rr.j,t eu, nt t ka nr us.

lzin kauppoihin asioille suksilll. Äi-

Ait i. uastoiu

ti ei itse hiihtrinyt.

pr t rkctct tt r t
"tt.1tt sctctl Ittnnttsl0u,
nt iks' ueit nrorrot anukkuul.l

parissa

oli

Yhclessri suksi-

"voittositeet". Minulle

olivat pari nr-u]]eroa liian
isot, mlltta kun laitoin sanomalehlu.ronot

teai kairkeen la naul'rat tiukkaan,
niin kyllii ne jrrlrrssrr pysyivrit.

Kerran ttrli tel-rtyli tleflit

er':izin

ttt i t t

kti s(ttt rt t(t

t

ktt

tt

I isi t t.

r

ou uettucr t
hteet ur t kkr t uctct t r.
lt

t

r

-

N.1tt,

htn

plikka, selkiilis suut,
ueit mouol ctn,okkctttt.

.jos ei kelpcrcr tulltrkkttcrl.
pct lict i tt .j alo i u nt cu r t ii sct ct t./ "

spol'ttisen pojan kar-rssa ehclolla, ettai kihcletri:in illalla hiihtrimririn.
Mtrtta urilLis liiihclzit, kun ei ole
t.nonoja? Siispii en voinut vrilttzizi
kiusausta, v.rxn tapxhtui liiclin mo-

hyr.t.ty suussa

nojen "hrvattakliyttöönotto".

kLrltlriscn

Sen

t

Uhkar.rksensur riiti kLritcnkir-r lutcli

eikli sitli kosliuur.r toteuttenut. Slinpa joskLrs luinatu
rronoja rehcllisinkin keinoin. Niin

liiilin ken'rrn onristin.

I

Rauno Laitinen

Sastamala-Kodin kannatusyltdistys ry 40 uuotta
30. 12. 1963 - 30. 12. 2003

Poirnintoi a neli ön
vuo s il<ymmenen tap ahtumi s ta

sihte erir-r,

Lehtir-rer-r (pi.), Arto
Kylliriinen (r'pj). NIauno Vrinni (silttrhj), Maijl Saulisto, KaisLr N'lclurtin. Viljo Viems ya Vil;o Inkinen. Fleti scr-trut-

oli llilrte-

lion l{alevi Sillanpii:in <;li urieluisaa kirjatl kokouksen pr,rhecnjohtajan, LC
Vtmmalan presiclentin Olavi Tnttvisen
riluromana kokouksen yksiruielisenrl

var-ur pliivlinli, r-rr,rclcnr''Lrocle'r'r lurttor-rlt.
aamuaikeisella. sai Arr''o K1'lliriinc'rt "rtlitisti" pLrhLrcr"r yhclistl'ksen 1'hclistvsrekistcriir-r n.relkityksi. Nliin oli Sustunlrllr-

nyt Irtkcnttllltltltrt ltAY:rt toittoi;ttojcn
turvin LC-Koken.lien aloitteesta. Licl-r

kannanottorra, ettli hankkeescen ry'hclyt2izin. Valittiin Tauno Lehtinen johta-

rekister'öity' r'ajuussu nelllissli kuuklttt-

Tauno kysyi klLrbilta, voisiko LC-Vuntmala ryl-rtyli aloittce ntekijliksi i'astaa-

nuurn pientli toir.nikr.rntaa, jonka tehtli-

clessa.

vanluisen koclin aikaansaut'uiscksi Vttrtt.nalaan..llisenet vastasivat. kyllli. Siitli se
Lihti. .lo 6. 11. 1963 piclettiin klLrbin
koollc kLrtsLu.uana aiheesta ),lcir-rer-r kokous Sastamllan buariss:t. Asian alusti

yhclistyksen pelustar.niseksi. Toimikunta oli liperi. Jo 30. 12. 1963 picleniin tLrlcvan yhclistyksen pcrr,rstava kokous
Sastarnalan baarissu. Yksimielisesti prilitettiin penrstaa yhclistys, jonka nineksi

LC Kokeulien lior.r, toinrittaja .forma

tuli Sastamalu-l(oclin

Yhdistys perustettiin
KLrn nuoren LC Vrtr.nmalln 5. toiurintuvr-rosi syyskr,russa 1963

alkoi, kertoi klLr-

bin perustajallisen, ylikonstaapeli ?runo Lehtinen lioncille Kokemrien yksityiscstri palvelukodista, VLrolle-Koclista,

joka ensimr.nriiscr-ui

Sr.ron.ressa

.)uuri-oja. Hrin keltoen scikklperiisr-sti,
kuinka Kokenuien kotihanke laihti liik-

.9crsta tn u I a

fu tcl i r t

fu

ttt

I

ulu k

t.

l7r

I

tn

isl t t

i

keelle, r.niten lahoitr.rs je suunnittelu on
hoiclcttr.r. urillaiset asunnot kotiin tulee
1ne. ja ettri Vr,rolle-Koti olisi valmis jo

syksyllä 1965. KokoLrksen

tokunnan: Tauno

l(r,clin

krtrrtr;ttLrs;

Iitlistls p('r'tlst('lltl

i:l

i'tiksi anr-rettiin kehittllui asiaa kannatus-

kannatLrsyhclistys.

I{okous hyvriksf i yhdistyksellc sririr-u-röt
ya l'alitsi y'hcl istykscn er-rsir.umliiser.r joh-

I 969 lutt.jcrttttrs 1992

Tontti hankittiin
Yhclistykser-r ensinrmliit.tct-t vuosikokoLrs piclcttiin 2f .2. 19(r,i Sustunnllrr
lrrurlissrr. pultecnj,,lttltjrtrr:t Piilicsirttics
Krttrko Artllonert. Hlrliksltvtt toitttirtl:tsu ur-u-ritcl niu r.r cr-rsinunli

clu yhclisty'kscllc

inen ltsilt ol i su u-

tontti. mieluintntin

lrrh-

(tahrrtctrrtt ttstuttist'tt osuslo). I)cnrsfutrjttrrs.ftr lttrt.it'rrtttrs 1991. .lstttt-

Iolu 16. Krtttt l)etttti Hurtttrrlu.

t4

\1t.sltt

iltttltt tt lt tttltt

:t tt

).i

ii
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Rakertrttrs 5 VaImistrri Icurttttilattttssct 200J. KtrL,u l)erttti Huttttrrlct

joituksena, tulevaa rakcr-u.trstu vurten.
Kirje lahjatontin saar.niseksi l:ihetettiir-r
Vrmmalan kaLrpur-rgille ja Tyrvlizin kr-rnnalle. Kr-ruunultakin saatiiu niy<)nteiner-r
-l'yn'lirin kuunanvalvastaus, Lisliksi
tuuston jlisen. maanviljclijri E. T. Kuutti,
ihloitti. ettri h:inkin lehjoittaisi tontin

siiksi, tukenut koclissa asumista u.ronin
teoin, tavoin ja valoin joka vLrosi. Erikoista tr.rkea kaikelle toir.ninnalle ovat
antaneet koclin r-iaistoi|r'rikunnat ja vir'-

Sammaljocr-r kirkon l'ierestli, ehclolla,
ett2i koti lakennettaisiin Samnialjocllc.
Flhclotr,rkscr-r tor-rtin valinnasta laati rakennr-rstoir.uikunta, joka oli seanut

kistystyör'yl-rmrit, joiclcn puhcenjohtejtruksia ovat ansiokkaasti l'roitancet rouvat Kaisn Melaltin, L'r.na Laitinen, Tairni
Llvanto, Alicc LcimLr, Elli K()kktt ju L'r.ua
NLikinen. AsLrkkaille mielr,risa on LC
Vamr.nalan veljicn 1a laclyjen joka vuosi
jriljestrimri joulLr jul'rll.

lsiasta hankkeen suunnitteliiaksi valitur-r erkkitchti Sakali Siitosen lausLrn-

RAY avustus saatiin

non. Yhclistyksc'n yleinen kokous 14. 9.
1965 priritti hyvriksyri koclin paikaksi
Vrr.nmalen kaupungin tarjoar.nan tontin.

Lahjakirja allekirjoitettiin 22. 8. 1967,
Varlmalan kaupur.rrinvaltr.trsto hyv:iksyi sen 2i.8. 1967 ($ 13ti), ja tontir-r

on'ristusoikeus siirtyi yhclistykselle
23.70. 1967. Yhclistyksen yleinen ko-

kotrs 23. 77.1967 hyvriksyi omalta osaltaan lahjakirjan jl antoi luvan rakenr-rusti)iclen akrittauriseen.

Tukea saatiin
Nionenlaista ja uroniniuotoista tukea
uusi hanke sai ja or.r cclclleer-r s:ranLlt
osakseen jatktri'asti. IIcti alLrssa 30.3.

196i LC Vtr.nmal:t lrilje'sti Tyli'ririn

kir'-

kilkkoilllrrr. I nriss:r T;rurto Äili:iri,
lauloi Sulo Saarits ja puhr,rivlt 1'liispu E.
G. Gulin j:r usessori Eino Kolali. Yleisökc,ssrr

jLrhla LC Vrmnlrlun 1:irjest:imrinri piclettiin lahjator-rtilla. missri pr-rhujine olivut
nlr. ministeri Ncstori Kaasalair-rcr-r jl
SI]R:n eclustuja unistc-r'i lelttLr I)Lrlkka-

ncn. NIyös Vrmmuleu Miesleuhjat, nais-

kuolo, soittokuntu ja

joLrsiorkcstcri

esiir-rtyivlit. Rlrvintolan hoiti Vlrnlnular.r

Sotilaskotiyhclistys. N{y0s Vtmmalan
kaupLrnki on, tontticn llhjoittanriscn liSctslct tn

ct

lct

t

t

lo

tt

It

t 200-)

ryhtyisikö yhclistys lukc'r-rtamaen

trinri

vrt()t)t)1. jos kcr lililr rltl - jlt, rss:t srutl:tisiitt
130.000 nrk. Pri:it(rksellai 23. 5. 1967 hll
litus ilnioitti, cttai vurnr:rsti ryhtyy. Nriin
koclin rahoitLrs oli nrtkcnnut ju vultLrLrtlcl sr.rrrrtnjttrlrrrrn jlr |llk('nl:tnli5('('rt s:liltu.

Rakentaminen toteutettiin
Arkkitc'[rti Sakali Siitoncr-r luittoi t0pinliksi koclin sLrr.rnnittclun apur.uurn hrsint)t)ritoiuristo Hurli I{oLrltio ( r'ukcntcct).

I)l

Tar.rno Salor-rcn (srihkÖ) j:r insini)i)r-i-

Arkkitehti Sakari Siitosen laatimut luon-

toimisto.Jalkko Koskincn & Co (lvi ). Si-

r-urspiirnstnkset esitteli rakenrrr-rstclin'ri

sliasianministeli(rn

kr-rnnan pLrhccnjohtaja lion Nlatti Llnku-

ri

yhclistyksc'n hallitLrkselle 3. 1. 1966.

Ne hyvriksyttiin pienin

trlsmennyksin

jatkosr.trnr-rittelLrn pol-rjaksi ja pririteniin

hyvliksynrir.rcr.r
strrrnnitelr"r'rillc saatiin 29.9. 1961 . T,rrjouskilpailun perr.rstcclll Lrrlkoitsi joilisi
valittiir-r Rakennusliike Minkkincn & Kctola, A. Tun'uniscn vcsi- ju llinrpÖjolrto-

liikc, Koja Oy ja Vrnrnlrssrihl<i) C)1'.
Urakkasopiutrs allckiljoitcttiin 26. 10.
It)6-. i:r lyii:rlkoi lieti sruttrtttrt ltliirrirrri.

esittliai ne RAY:r-r turkastettavaksi. Hallittrksen priritökselli 2i.1. 1966 laihetettiin valtioneuvostolle anor.r.lLls avustukscn saarniseksi raha-antouraattiyhclistyksen voittovaloista. Lzihctystir, Tar.rn<r
Lchtir-ren, Rauno Laitinen, Kaisu Melar-

puaattona 1969. Yhclistykscn

tin ja Kelttu

sr.rr.rnnittelua

RaLrtavaara, vei haker.nuk-

f-. L 1966 sisliltsiltirtrrinistr'riiiiirr jrr
sekrsti samalla natkalla hanketta
scrt

SPR:sszi, RAY:ssri

ja sosiaalintinisteriös-

Ilakcr-rnr,rs valmistr.ri r-riin, c'ttli cr.rsirt.rmliiset asukkaat r.nLlLltti\,rrt k<xiin vlp
1>Lrolcstrt

ja rakcr-rtuniistl joliti

ru-

kennustoimikrurta. ionka puhccr.rjohtl
jir-ra olivat IirLuno Lrtitincn (1965-67) jrr

Matti llr"rkuri (1961-69). Hauvc

Srrst:r-

sli. Hlrnkkcelle nriytcttiin vrrrrvrrisesti
vihreriri, ehkli ci vit'lai tlinli vu()r'llr:1,

ti omalla tontilla olevan

nrrrtta nelko vxn.nasti jo 1967. Anomr-rs
rrr.rsittiir.r ja victiir-r Helsir"rkiin 27. 1.1967.

kcnnuksen, jossl oli krrikkiaan 49 c'r'ikokoista huoncistoa ja tlrvittavut 1'htci

Trimlin matkan kustansi LC Vrmm:rll.

set tilat.

mulakoclista tuIi toclcksi. Yhclist,vs onris10.0110

ni' rl-

Tlrrrlrttiin saurassa

lor.rnaspöycllissli
STM:n l'rallitussihteeli Aalnc Tarasti,
SPR:r-r pririsihteeri Kai Vulas, ltAY:n toirurinnanjolrtaja Vriinö Lunipela ju maataku.rsministeri Nestori Kaasalainer.r, joka

silloin oli n'ryr)s kur-rnatusyhclistykser-t
hallitr-rksen jrisen. Nyt naiytti "tairyp1ilir,:in ". .lor-rkin

a

jan plilistli RAY tiech-rstcli,

Asuminen aloitettiin
Ensimmliisct asukkllrt urur.rttivut kotiin

vapllnulttonlr 31. 4. 1969. Asuliussopir.uLls nro 1 kirjoitcttiin r.rirncllc Vilhelr.uiina Salonen. Ylciscsti ottllcn. liLlomioiclen uruutt(> 1'ms. ujut, on koti olI5

lLrt loka vuosi llihcs triysi. Tlihtin ntennessii on koclissa asLlnllt r-roin 600 henkilöri. Iriltri:in vanhimmaksi cli yli 102-

johon tLrli 20 asuntoa ja jolle tontin tl7(r(r
rur' lahjoitti Vtt.t.u'ualan kaLtpunki. Vuoclcn 1994 lopnssa saatiin valntiiksi kan-

vuotiaaksi asui koclissa Eelo Vihclanruiki. Sastauialakoti oli hlinen kotinsa

tatalor-r perr-rskorjaus 1a laa jenur.rs.
Vuonna 1998 valnisttri F-r'akenntrksen

kaikkiaar-r 27 vr.totta. 100-vr.rotisl.raastatteh,rssl hzin antoi nr.t<xeururillc polville
seuraavan ellirulinohjeen: "Se <tlis. kr.tn
koilluis ollrt ilrrnisten krttrs sovirtriosslt jlt
vrilnriri pahoja tckoja". Viirueisir-ui elinvu<>sinaan hlin kirjoitti koclissa r.uuistellnansu, jonka 'fy'ri'lil[t-t Srtrt<tttrat Oy iul-

pc'rr.rskorjuus,

kaisi kirlar"ra nimcltri Eliinlin hi)ylirimiri
lastuja. LIscut o.",ut r-rc henkilt)t, iotklt
ovut pitaincct Sastanrallkutia ktttir.urar-r
yli 20 i,uotta. Trilli hetkclli on koktt kttclin piirissli [ihcs 100 asukltsta.

ja

asr.tr-rtojen

nlilini

li-

slirintyi yhclellzi. Viintcksi valuristrtnttt

on

1(r ltsunnon rukenntts

H. ioka l,ltl-

r.nistr,ri trLmnikr-tr,rssa 2003. ElokLrLrssl

r-rusittiin koko koclin tLrrvaitiliestchtrli.

on 102 tr-rrvapuhelinta, 1e koko
koti on yniplirivr-rolokar.rtisen tttrr.':tvalvonnan piirissri. Myös lopptrkcstil[i
Koclissa

2003 v:rlmistLri katettu yhclyskriytrivri Flakennr.rksesta lukcttnuksen G pihapii

liin. Yhteensri or-r yhclistykselLi 3 tonttil. joiclen pir-rta-llrt ylttccnsli 19.967 nt',
neljri llkennusta, joissa yhtecnsri tile21.020 rtt', kctr<tsrtlltlt 6.'120 rll',
huor-rculaa,i.9/+{i m'. Flllikcikrilin chtineillc tarkoitettuiu, nyky'aiart velttinrLrsten mukuisiu asuntoju. on yhllislyli5gllai

r,'LrLrtta

Koti vihittiin

Koclin

kriytt0<)nvihkitnistilrtistrr.rclcr.r
sr.r r.rr-u-ritteli toi mikr.rnte.'l'lt Lmo Leht irter-r

(pj). Krurrinrt Aspill (siht). Vilio Inliir-re-n,
Anna Liisa .lokinen. Irmu Laitir.rcr.r. NIlrija Nlyllykoski ja Reuno Llitinen. VihkimistilaisLrr.rs piclettiin 'i. 10. 1969. jl virullisen r.'ihkimisc'n sr.roritti lrkkipiispa

Nturtti Simojoki, Koclin

ct.tsitrtnuliscr.t
vielaskirjan hrir-r rrkritti kit'joitttrcn l. si-

vun yllilcr,tt.t:t:tn: "FliIirtcu lliivli <tr.r nict"tr-r1't. huomiscstx cmntc ticclli rtiitririrt. Trir.uilin ur.rttlllt iIcrrl." Oli tLrrvrrllistlr ltlttittlilt Sastunutluliotitoiniiutrt ja slrr.r<xt klikillc tLrlijoillc: "Tcrvetulolt Srtstrtt.ualrtk<>
tiin."

klilikirtan

107

Koclin johtajinrr ovat ollect Klurt'irtlt Aspile 1969-1912). Trtr jrr Vihtonerr
( 1973

). Lcu

,]r971-1975).

Nuruntirtct-t-.Jollssotl

N1'kyinen johtljrr NIrtlilttrr
I{alinriki rtkritti koclinjohtlrjrrr-ut 7. +.
1975. K<;clin ensinrnliiuen tyÖrltcliiiri oli

cnlintri Scijil

Suntrrmaiki (1969-1991).

Nyky'inen enrir.rtli Tuile

lIoitti

Ltrhcle-n;lcrti

tehtlivic-n hoicl<tt-t toukokLtltsslt

;lliii'rin

ty'Öskcr-rtclee koclin

nrkcnnulisissa yhteensri 27 r'rrkittrista
19ii2 r'al-

mistLli 2'i lsllnnon F-nrkenr.tus. Lrinrp<)keskus uusittiin \'uor-urlt 1991. Kllntatakra laajcr-u-rettiin vuot-u-ut 1992 rlkcntltmulla clenrcr.rtiakoti. jossa ou ti asut-ttoa.
Vuonne I993 r'lrkcnncttiin G-rekenntrs,

Vltmmulun osastttrt irise'rtistli. I IlrI
litukscr-r puhecrtj<thtll1tltlt ort Vlrtli vLrotta lukur.rn ottllrtrttta ttllLrt LC llttrtttiltlltt't
SPR:r-i

j:isc-n. Puhccnjohtltjina

on +0 r'r.toclct.t

aikanu ollut 5 cri henkilÖri. l)tsintntrii
ner-r pLrheenjohtujl oli liort TlLrno Lclttinen (19(r3 jl 1970-73), toirtcrr profcssori Tuou.ur Virri (196.i). kolntlts lirtrt
Vrlfricl KLropqtrtsrthni ( 19(r5 ), nclilis liorl
Mltti LhrkLrn (1966-69) jl viiclcs lion
llaLrno Luitincn ( 197+- ). I..likki ottltvllt
hallintotcht:ivlit pulvclLrnlt, ltit.trt ilttltrt

rnitlilin korvlrrrstlt.

Lopuksi
Lr.rkemuttonriu o\'1tt ltc k<tlrttct ilt tlrltot.

joihin

sustulnuLlliotiluistcr.r kiitokset
kohclistuvlt. Listlt ot.t qtitkli: \'lrntntllln
klnrpunki. Vut t.tt.ttltlltrr cr'. Ir.rt. scitt'lt kttt't-

tul'htl'ntli.

lluhu-ltr,ttottrlrlttirltclistvs.

Asur-rtohullitLrs. L(l Vurtirttltllr. Sl)ll \lrnr
ntulan osusto jrte . l\,{y'0s l<oclirt otttltt ltt'vokklurt nltistoinrikLttttlr. r irkistr str'(it'r'h

Henkilökunta

1991. Trinri

Koti laaienee
Kurrtltukr sli jatkrxr. Vuonrlt

llrppalcttl.

vulitsemaa lliscntli. I IlllitLrksen jliscnet
koostul'ut cr-rsisijaiscsti LC Vtntrurllrtr jrr

tf i)ntekijliri. Lisliksi olt tal'peerl ttrttkltltt.t
l1'hl,trrikliscssu tyi)strhtccsslt olcvirt.

mli. r'akcnnLrstoiurikLtnttut ilr ticttsti kt>
clin hvvli hcnkil0kuntl irr krxirr Irtrirt
rrsLrvut usrrkklutt. o\'rtt ltitlt kiitokscrt
kohtcir"ur. .JLrltllrvLroclcrr vltltlt kttrrnlrlliscrt
vrtnhr,rstcnviikort tcctttlt ort Oilittrs llt vrilin vltnhLtutccrt - ltlitt till gocl lrlclcrclorn. Air-ltkin Sustuntlt lltkocl iu ltstrkklrlrt
LtrsitLrissu tiloisslr jrt oslutvltt.t htnkil0-

r'oilltt kokcl ikliih
tllist('rl l)('ltl5( rikt'ttlisit'rl t( rl('tlltllIli\('ll l:l
tLrlvltllisttr-tclclt tLllttcclt. I Ie voit ltt sltltcllt
rurr-ur lt1-lult ju sitcrr koke lt ioklt 1-rliit ri oikt'rrtlcn tLlutcu itscnsai lr\'ostetLlksi ihkLrnnur.r hoivussu

rrriscl<si. g

Hallinto
Yhclistylisen hallitukseen ktrtrlLrtr

heeniohtlia

jl

pr,r-

kuLrsi vr.tosikokoLtksen

Aaro Mäkipää

louluaamu 1938
Kello löi jo uiisi,
isd boputtaa.

Sutr.ri kirkko kJ,nttilöineen

Jouluaanru leoittaa,
kirkko od,ottaa.

buokui Jouhtn raubaa,
nxabtau^sti "Enkeli taiuocut "
Llnhstansa kaikaa.

Heuosille nrppeen

Aisakelloi n

matkaan labtöön aikaa

iirini kantoi
täbtikirkkaan taiuaan alla,
heuosia kirkon a.itaan

oli uain tuokio.

kiinnit ett iin kaikkia ll a.

Pappi laustti aamenen,
ei tiennyt, ettci uiitneinett
oli rauhan JoulLm sanolna.
Seuraauana.louluna Suomi oli sodassct.

isci antoi

16

Vällyn alle rekeen

äidin kanssa abdettiin,
isä istui eteen
j0 tarttui objaksiin.
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Timo Kökkö

Tiwään Pyhän Olsvin
ki;&.on tapuleis:,ts
f1"..r'r.".:.

./ohcrtt Krtutsottitt l.ti/.ykytiipiirros 1800-lttutrtr

pudiuiiIitt tiutoilta

Vanhin meille sziilynyt Tyrvr,iän Pyhrin
Olavin kilkon kuva or-r r,rseissa yhteyksissii esill2l ollut .|<ihan Knr.rtsonin lyijykynilpiirros 1800-luvun puolivzilin tie-

kuva, ainoa kuva, urikli Tyrvzizin kilkon
tapulista on koskaan sililynyt. Tohtori

noilta. Kr.rva katsoo kiLkolle Kampin mlicltli pliin. Ktrvlrsstr nrikyy. ctt:i pliiioverr
eclessii kiviaiclan kohclalla on vielii pai-

tapuleista nriin:

kallaan l2ipikLrljettava porttihuone. Kirkkopihan kylzin pLroleisessa llinsinurkassa
on vanha har-rtakamri ja pitempi, useautman haLltapaikan kiisitt2inyt karmi|ivi

nyös kilkkopihan kiviaiclan
portista oikealle etel2iän

Markus Hiekkanen kiqoittaa Tyrvriiin Pyl-riln

Olavin kirkon esitteesszi 1997 kirkon

" Viimeinen pllllsta rakennettr.r kolmikelroksinen tapuli lakennettiin
vllonnA 1793 kirkosta 40 netlin

telo, inventazui. Sc or.r sislilttir-ryt kilk<tn
kaiken kiintelin ja iltaiuten ontaisuuclcr.r
lr.rettelot yksityistri kynttiliinjalkaa, lapi<>
ta ju rar,rtakankea uryoten. Niisszi on tic-

toja myös tapuleista. Vrnhin trillainen
inventaari or.r vuoclelta 1(t41. T<tincn hy-

vii liihclc ovat seurakunnln tilikiLjrrt,

y<ti-

vielcssri

pziiissii kaakkoon ntikyviille kr.ulpareelle, missii vieliikin on sen kivilalkaa. Ur.rclen Tyrvtiän kirkon valnis-

hin tLrlee liihes vuosittain meLkint0lri kcllojen ja tapulin tuottamista kuluista. On
nyt)s kirkonkokouksen priritöksiri, jotka
sisziltLivzit kelloja 1a tapulia koskevau lsiaa.

kir'-

tuttr.ra 1855 siifrettiin soittokellot sen

1855

torniin ja tapuli purettiin 1858. Ai-

ne jäivzlt käyttäurzittömiksi . Sanialla ne
iäivät hoitoa vaille, tulivat viihitellen katottomiksi ja 1800Juvun loppuun mennessä ne lopulta purettiin pois. Lattian

kaiserrlrista tapuleista ei ole tietoja,

pziir-r. ULrclen

kon ja hautausnaan valmistuttua

alla olleet, vain lankkulattioilla sr.rljetut
hauclat tä)tettiin rraalla. Ainoastaan Rautajoen hautapaikan kivillä vahvistettu
maahan kaivettu osa venerantaan johtavan porttihLroneen vieressä on jätetty
täyttämättä, ja on iäljellä ainoana näkyvänä muistona 1700-h.rvun alusta alkaneesta hautaustavasta. Kilkon lattian alle hautaamisesta oli Tvrvään kirkossa
Iuovuttrr jo 1693, jolloin rnarianpäivinä
pideryssä kirkonkokouksessa pitäjän rl-

loille oli jaettu hautapaikat kirkkopihan
kiviaidan viereen.
Knutsonin kuvan toinen erityisen arvokas, vanhaa kadonnutta tietoa säillttävä yksityiskohta on siinä oleva tapulin

Sastamalan.Joulu 2OO3

ajan tasalle seurakunnan onurisuuslLrc{-

rrutta joka tapauksessa seulakunnalla on sellaisia ollut aina penlstalnisestaan lähtien. Kellothan määrät-

tiin Uplannin rnaakr.rntalain rrukaan
hankinaviksi jokaiseen seurakuntaan. Tapulin paikka on voinut olla
sama kumpu, mutta kilkkonaan aita jomurankr,urmran portin kohclalla
on yhtä mahdollinen."

Tutnstuminen niihin tietoihin, joita
nreillä on säilynyt Tyrvaän kirkonarkistossa osoittaa, että kirkolla todellakin
nayttäa aina olleen myös tapuli. Aikaisernrnistakaan tapuleista emrle ole kokonaan vailla tietoja. Kirkkoheran vaihtuessa ja aika aioin muulloinkin, piispantarkastusten tai rovastintarkastusten
yhteydessä , onaina laadittu tai saatettll

li

Jo vanhin tlissti uraassa sziilynyt ja juu-

Tyrvrilin kirkosta löyclctty keskiaikainen asiakirjakokonaisuus, Kallialln kir'-

kontilit vuosilta 1469-1524,

saiilyrriivair

viilillisesti tietoa rnyös kirkonkelk>perinteestä. Tohtori Jr.rhani Piilonen kertoo,
että näissä tileissä Kallialan Viih:i-Kiien
isännällii on 1o 1460Juvulla ollut lisiini-

mi "Campanarius" eli Kellonsoittaja. Piilosen mukaan myös Kallialan Kamppi

olisi voinut tästä saacla nirnensä ( Piilonen: "Mitä Kallialan kirkontilit kertovat?"
kirjassa Piilonen - Nierni -Tyrvään Pyl-r:i
Olavi, 2003 ). Epäilemättä Uplannin laki
on ollut myös Tyläässä nor.rclatettua oikeutta, ja jo nykyistä kivikiLkkoa ecleltäneellä pur.rkirkollakin on ollut kellonsa.
Ja jos on ollut kello, on tä'tynyt olla tapulikin, kuinka vaatiuraton tahansa.
Ensimmäinen täsmällinen tieto Tyrvään kirkon kelloista meillä on vanhim-

litllsslr inVcntlluilLlcttcl( )ssl lD1rlc

VU(

xlel-

t:r ltr tJ. Luettt'1,' li:isitt;i:i \irirt iltilirtl('r)
or.r.rlrisuuclcn. Siinli ci nltiuitu lukct.u.ttlisiu. ci kilkkolr cikri tltpLrliltkltltrt. Onltisuuclcr"r joukossu nrtiuituutt ktritcrtltirt
lrr'r'in lt'ht'csti. lttuttll selkclisti: Ilkrcklr

l" cli tlisi klppule Iiclkrjl. Trinlirt 1-riccrlili olt

nen nrclkirrnlin llilliccrt erttrttc

()lL'tustcl) \lllirs:ir. Tit'tl:ilttlttr'. r'tl:i lttohon uikuut't I'ilkolllr ttrt tltt'nltsti ollttt
kcllonsu jlt scn soittumistlt vlu'tcrt silloitt

nl'(rs tlpulit'rsll tlli Ilttltl kcllotcliltccrrsli.
Nkrrtuko tupuliu oli pitliut't t'ukct.rtltlt
kuhclcnsltclar.r vuoclcn ltiklrrrlr 1.t(X) lLrvLrll(r(X)-lLrr Lrllc. ilili ltt'r'uttln aksi. I{Ltrt

tl

nrvirhcmnrin rlkcnnclLlt tltpulit o\'rlt
\'trrnust i ollce't plt |crnnr n lit lic'nnett jlt,
niiu nrclen clin-ikliri rilttcllcrt rrt plilitcltlilri. cttri cnnen 1(r00-lLrkLru kilkolle ort
taiyt\'lryt rltkcntlr tulttrli airultirt krrksi
licltue. Viinrcisin nriistli tLrlce \'rlstllrtt'l
kirkontileissri vuoclcstu l6+6 rrlkacn . Sii
tli llkle r-r r'oiclaltn scLlnltll Tvrr lilirt Pyhlin Olavin krrkon kolmcn cli tupulin
hist<>r'ialt. l'lirnlin vunhltt.t trtpLrlilt rlrl'ct'ri

tlullisr'rl ltil'lt:t crtittte

s:rrr

Lr

tit'tli:i.

Vanha tapuli

63 kg), 8 srikkiri plyrhiiliri. kcllr>n tLrkki lrr
nlrhl<lhihnllr (slilinriskriri ) kielcrr liptrstrr-

nristu vltltcr.t. Scppri sltlt 20 tlurlrrlilt, hcvosurics 2 tltltllrriu. liolnre nticstli viiclert
lrriirrin prrlkun. liukin l(r liillinkiri ltriivtiltli. ostctiuln tLrlikipuitlt kclkttlqtulilt lirjit
tunrisr-cr.t jl trinlin tt'i)rt tckcntiscstli
rulrlisctlurn 17 nricstf i)pliivrirt pllktrt. Kli-

licn krpuksi kirjlrtalrrt viclli seplillc ttstctLrt 2 kltnnulr oluttlt

li 7 liillinliili. e-li l+

liillingin meno.

Tlrpulissl on n\1 klrksi licll<xr jl siitai iliIrerrtr-rrrrt r':rsitttl'st'l .ilriliitt srttttt'trttttltt.
.fo vuonnlr 1680 pitaiai vunhrut tltptLlilt tluts

tr.rl'cu ftrucloittltnrlrllu. Lolttrltlr tlpLrli
osoittlUtuu niilr rilppcutunccksi, cttli si-

tri ci voiclu cnaili c(les korjlrtlr.
1(r139

\,'ttot.tt.tlt

T1'rvlilin kirkkohclluttviru.t ottlut

virstailn OluLrs Sumuelis Illartnlrrt ( 'l'r'r'r ririn kill'koherrl 16,39-1695 ). Asttttonraistl turkastustll vurtcn hlin llrltii vLr<trolllran irl'cntulrlior.t jlr kirjoitttut siihcn:

I Vtnln lliytt0lielr'oton kcllotrtptrli

("Glmnirtl ocluglig Klckstapcll )
2 Iipl kclloju, keskikokol, LrLrsi srirItynyt ("2 St Kllckor nteclclmattigl.
clcrr nyc Si)r'rclrig"

).

T1'nririn kirkontilit rtlkrtvat tililtirjln lukeuurallrr. jokl krisittriri r Lroclct l6:i61651. Siinli or.I \'uin ruuutut.ttilt tilir icrtte
jli. niuttl pclliti pu<tlct r.riistli lioskevltt
lielloju ju tltpulil. Vuoclestlt vuotccrt scllllkr.n.rnullc tllottirlr huoltl ju kulLriu tltpulin lltkentciclcn lie'stlintirtcn. Nriinlikirt

Vrnhen tapLrlin historiu ltrilittyy' nriiltin
nrLrrhccllisiin rttetkint0ihiu. Flltartrurtuitt
tullessu scr-n'ukLttutltlllt orr vltttlilt, t'lt1-l
pcutuullt tl;lLrli il vuin 20 \'uottl sittett

vuosina tlrpLrlilr on lujrte-ttltvlr, IiulLriu tulcc lur-rclun ostluniscstl, scpii rt plrlklsta,
kiclcu ripusturt.risccr.t turt ittut'ustlt Itltltltslil. itsc ktllorr li,rrilrrrrttisr':t:t j:t st'rt r)ostauliscstu tltkuisin pliliullee-rt.

lilincn virkuklrutcusa lopLrllu

seppli [.Ltcus I{ut't'uliu slut
pllkklrlr kcllor.r ulise-lin koliuamiscstu
klksi tlllurilr. Tlinli rntrlirntri sisliltlili slr
ntlrllrr tir'tl,,rt kcll,,tt tiltttsl:ttttislil\it5tit.
Kosklr kcllollu on ukscli. scn on tlitlvr.t\'l
ollu luakcloituun I<cllottrlikiirt Iiiintcristi
Vuor.u.ur I(r(r(r

kiiunitrtty kelkr. jotl soitcttiin ItcilLrttlnlrlll. ci I<cllon kieltli. tuun itse kcllolt,
Tlilluisessu l'ipustuliscssu lielkrrr kicli oli
vilplirna. ju kclkrn hciluhtucsslt vlutklt-

rrsentoon tui srt'r l'li. kellort liicli lttrtosi
vupuusti kclkrr.r llitlur vltstert jlt iLrLrri silklin t lrtkltstr<lrtssll llscrmosrilt olcvrt

kelkr kliLrtti soir.ttir.rsu ulos sr.tttt'ittttttltlllt
tchollltlur uvointcstlt tlrlttrlin lLtLtkttstlt.
Oliko tlissli tltpLtlissu viclli strljcttLrl jl
lLrrrlitrilll \'lrllstrttuir ltclkrhLrortctt:t. sitli
('lllnr(' losjrt tit'tl.i. T.illlrirlr'rl tipttsltts i:t
soittotupu tLrotti tlrpLrliu t'rtlictttcillc sLttt-

lilr llrsitul<silr.
Vr.roclcr.r l(r7+ tilicn nrukuut't killiolle
on hunkittu LrLrsi kclkr. Itsc liclkn hintltt
ci tilcissli lrai\'. nruttll rnuitlr Itlrrtlikirniseen liittlncitri kulrrirr Iitl[i. Kcllo ttrlee

lllljlltl

ilnrun Iiicltri. jrr silisi liicli joLrcltrtiriur tlkolnluln 1-lltilirtn plilillli. Sitli r lrrttn
turvitltltr.t 7 lcirisklili 9 rt:trtlrut Llttttlut (t.i.

lli

hankittLr, r'iliki mcnnyt kello. lllurrtnlrrr
kLrolee vuounu 1695, nrLrttlr tlLlclen tlll)Ll-

lin nrlicntlrnrincn chti kliynnistyri vielli
169+.

Toinen taptht697

1)icniirr nrcrkint0rltirt tltlltltttttl vltltttkLurnlllistlliirt ltistorirut. \itottnlt l-09
nnksctlutrr ltrklilu'ilk' Ii0tclcstli Atrttrlurn Iltrhtinuttulen (Iiuoiin-) licllojert soittllntistll \ irtcn . [it svrttt'ltscssli lrcrtct'ol
Iut Kurrr.le XII:n sisrrr. Ilechig Solilr (li.
1709). jol<lr oli uvioitLrrttrt I'oltjrtrt sotlrt
ssir ll0l klurtunren Fkrlstcirt-(iottorltilt
hclttultr.t l'rcth'iliirr Iiltttsslt. Iiellort hih
ruustu urrtl'scttiin ltrlikrrrillc -20 liillinliiri.
rnuttir scn lislilisi rulrliscttrirt vit'lli kolirr
trurllrli rlinrliliniiscstli vitililstrt ilr Iiir trstlr

l lil'

rr;irli.rrt' lrt'st:itt't

).

\''uounu 171+ silkrin j0-r'trotilrs trtpLtli
vLrorirtllll'l luLrckrilllr. Siitli nrlrksctrurrt ltrli
kllr IrontcliLrkscllc jrr Sirno \\/illille ) ll
tccnsri scitscnlin qliir lin plrllilirr. litrtt

ri olc tlu'r'ittLt clttntl)lili. ort olc
tcttllvll. ettli t ttonutt.ttirtct-t ott hoslitnLrl
t\'0paiiviai

tlrpLrlin hin'estli sult cttr.nt ltlitttlt licrrostrt.
l,ntilrtr,,rtt't'rt llrttrl,rill:trti.t't'tt jlt rit:i
vlllten tllrvittrrvien telirrcittcrt ntlirt-ttutttist't'r) t'i trinrli :ril'rr,,lisi rirttrirrVt.
Sairk)'n)'ttai

l<clkrl ttrskin I'osliltlttt ttos-

tettiin tupLrliin. \:lsta sruttllvlllt kirlilio

hcrnrn .fohun Hot'ttlrorgirr

ltililrnlt
172(l-175+) isortt'illttt ililkccn \'rLortrtrl
1729 toinritcttiin tlinli r0 r'Ltottu slirlitncculi ollrr{ kello uLrtle'llcert vitlcttllvllksi

(

F. Nlisnrunillc'l'ukholnrruut.

httstrttt-

nuksct olit ut t,li fii(X) tllrlrtrilt. Iielkr ttrlce
vulujultu jlillccn ihrtun lticltri. jl Iiiclcn trr

koo Tt,rrlilissli

sc1-rpri lltntclbcrg t lttrltlut
kieltli sLrLLrcntlrnritllll. IiLrn liclkrjlr ott rtt t
lilksr, tuprrliin IioltclistLrr'1lt lllsitrtliset
,r lrl sil:ikirt 5LlLn( rlnlrill. jlt j,, rq't 11.1;11 1'1
vuounu tlpulilr pitlili tlrrrs vlltvistltlt.
\ rr, rrrnrr l-Ji trrlollirr,'l) \lirll\ \i'ril.t
Iiiillrn IiLrclnrLtuclikrstu tcn rut trtpttlttt lilr,

ton. Ilrlciscsti vuotlttr.l tltltuli srtrtltlllt

Vuoclcr.r 1(r9+ tilit kcrtot ut tultulitt ttl<cntrmisestx, Ostctuutr t'ltLrtlut itt rllrttklilr

lru.rlirtllln tuus lttrnltiscksi. Iittn liltrlitrstrt
\.ilt):ln:l \u()ll|t.l ()t) ('\tLtlU ItrtttIti lltttt.t-

23 t1'ntt,vrili llrjttI\lLlttuultu 1lt
hiilili, r llnristctuur.r t[rclet I<cllotLrkit jlr tls

nrultlrr.

-l'Lrrr.tstu.

tctllrlr tlrliu nostolii)vsie-rt IOitclctlliseerl.
Vurupul:rstlt ostctuln kulkkil jlt Tttt'ttstlt

krrksi lo'yri peltili tupLrlin viu'iri vlrltcn ( 2
Skifnor llleck f0r f llggcn ). IttkcrtnLts-

nrcstlrli, jonklr nimeli
(10

ci ttltit'tttlt,

sltlt

ll scpqli J0 tllrllrrilr.
Ylttuerts:i t:tIttIiII l:tkclttlttttist','l) tllLll(('

plrll<klu

tlutllu'ia

sirr;i r rr, ,rtrrlr vli

lil

)

l:l:rlirriil.

Trinrlin toiscn tlrlttrlirr iriksi tLrlct' rlrirt

(rl vuottu.

Sliilr ncistli rttcrliinrti)istli
l):i:il('ll:i\:i. t'ttri .rirr:rliirr t:irrt:i tr)in(n

lruli on jo olltrt oilicrt tltltttltt'rrl'e rlrrtrs. 5ii
itcn orr kLtulLntLrt Itirrcstli sltlvetttr rtlilt
krlnrs. sen tlliptrolclllt vltltstoltttottr: jlt
vlirrrplinli liclkrhLLonc. Nliiu on l)ailitcltri
vli krrvrrtrliscstlt. yortlilt .lohltrt Flolnltor-t
liirjoittulr irrvcntrutriinsl lr5 l
:

\1uor.rnu 1(r97'l'y'rvlilin kilkkohcn'llisr

I..el lotlptrl i vr.l( )rrlt I (r9- tr triit'llet'rt
lrrlierrnrttu. lilisittlien lieslit'llri Ittroltr:cn ( nltlicltttr.ts . ltot-t'ltsltrtortci).

tulcc.f ohunnes VcgcliLrs (Tylr lilirt liirk

liolrrlrr 1697-1725).

-l'linli

tuotttrlt

''

Lrusi

tupr.rli nrltltllrtlutn 1'rLultiselisi jl tlrlttrlirt
liirtto l('l'\:tl:tittt. \ ir'lrtt \:tsl.t:ltl(,lllttttist'tt
vlitctclcssli piclcttt'li trlrlillstttstll vitrtcrt

\\icgcliLrs ort tlitclcrttlirtvt Illtltrttttlttritt
lluttirttlut invcr.ttltltliotlt. Hrutrttttlttrirt t'ltlll)rutr,rnuttr tupuliu lioslicvlllc rit illc \\tc
gclius on tchnt't lislitlisert: \'ttotttlt l(r9liclkrtrrpuli uusi ( Ar i(r97 hllrckstrrpcln
"). Tlimlirt ntclkirtruitt pctttstcclllt totNr
rucn tlrpuli IiLrlkcc T)'r'r lilirr scttLltkttltttltr.t
(197 tlrlttrlinrr, r'lr ililu ililliiljoissu vuoclcr.t I

klr se licucc vltlrnistunLtt io cclellisttli
Vuollllir.

ort
l:r-

ctclriiscllli sivLrllrr plutt'iltttortecrt.

pohjoisellu I'rrlliliilrtrortetrt. t lt'rtrltlinli t'uplttrstcrt t lliptrolclllr tr iili:rlLrhrLonrcrt ( r-cclsliltpslttttts ). r ltltts
tcttuinu ovrlllr jlr lrrlioilLr. r rilttliuirr
liuton ltllrt. jolilt vttortrt:t l-i0 Iiirliort

litlstiullltll\s('ll:l l('l \.lltiill

.

Kolmas tapuli 1761
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luun vujuut sutu vllottll vuotrcn lli5fi. jolkrin se kirkon ;lilityri krilttrinriitti)nrriksi
1li55, nry,vtiin hLrutokuupullu iu pulcttiin,'l'y11 1iii11 r'lrnhun kirliou vrurlijrr. lioti
seutulrL-u\'os Ilsl<o l)ietilli on lier'1onrrt.
cttri scn huusi r.n:urnvilicliiri Iilrrs Yilpplll lioismlllstu pujunsu sciniksi. \'uorlcn
lriis tililiir jtrsslr r.'i rrrrrirril:r { )slirj:1.1. nrullil
tLrloksi nrcll<itlilin r7 rupllur 70 liopeelr
llur "Vunhun killion tlrpulistu, joliu nrvr'-

I

J

Llrrrrltrs Lirttllrerg n)rrinrl\L'r' l:irtt:irt r rr,rclcn tcokscssulu "suolncn kirl<rt". scl
laistlt tltpLrlilt ci 1'yn lilin Iiilkolle olc I.os-

Ottciltr t'rtrxletr 1 799 lilikit'lilslu.

lvurn tlrlicnncttr.r.

Tyn'lilin liilkorr viinieiscstli

cnlikilkon kcllotrtpuli, jokrt on
lrtkennc'ttu 1697. or-r jo heiliko jl
nrppeutunut. niin cttli koko rlkcr"rnLrs lielloll sortcttucssu horjLrLr llin
tu ltcrtrstu niyi)tcn, niir.r cttli hLro-

Trtpu lcitten tLrtki jrt tc'ke-e- trilli kohcl a I la
sitte-r't sc'nkin ylLittrivrin l0yclön, jotrr ei

lit'rtt' l',,sli:t:rrt :tili:tist'r))nrin l)ilnlu rttrr-

sitli kLn'lrilcvlrlr tietrxr ililint't oilielrstluru viclli vlihcnrnrlin krrin scn cclcltlii:is-

ei \'oi velltlttrt kLrlke-:t ju kun

leivislilili llrLrclen tuuln1l1r nrtLrloja. .vlttccnsli 69:llli riikintlalurilll, KLrn Tylvlilin

vLlonnu

KLur

r.tccsslt

ilrurisi olcvunsl siihcn

scLrnkLrr.rtu

sr.rostr.r va ine'r.r,

c-ttc'i

tlr

pul

in

lilrat Lrnri-

nen uihcuttursi nritliain onncttolnL[ltctsiti r lkitLrincr.r llrkennLlsnrcstali. jolilt scu|ltl'unlrrtlr tVy-

tl. plilitcttiin

jl l<ilkon l<ustlrnnuksclIlr
halkitsisi tllvcllrr 1760. mitenkri tLrlisi tchcLi. cttri llystytcttaiisiin LrLrsi I'el
lotupLrli liilkon itlipLrolcllc. missri sc'
o|t st'issyl ir r rilttin:risisl;t :tjOist:t. rtiin
t'll:i kt'll,,t I'ttttltlrisirrt vtttltliti st'tttltcly'tyli5r'kr1

litrnnan.
Chlistirtrt Wclin. kiLlikolic-rnt. "
Trihrin p0ytrikirjlln sisriltyy sc un'okus
liclo. t'll:i t:tllttli ,rli jo rttttirt:risi\l:r :li()is
tu" scissyt ainlr slrnrlrlla plrikalllr killion
itripLrolcllu. NILriclen tupulin puikkojcn lr'vuilcnrsccr.r ci nliyttriisi olo'an lrihcttir.

Iiirkonkokoul<scn ;rlilitr)kscn

nrr.rkui-

scsti scLrrltkLrnlu rylityy toir.t.tccr.r. Tupulu'r
rakennusnre-stu

lx-rg,

jolil

lilisi

suu cleun .lu

cob Wir.r-

l)oristu, niir.rne
lLrkkari hrintri kyyclitscc. Tuas ostetlllul
nauloja sekli Turustlr ettli i)olistlr, toistukynmcr-rtli Iciviskriri rautlur jl kynrnrener.r
-l'ukkcjrr
naiyttaiai olcvur.r

killc. \rLrourur 1799 ostctuan 16.000 klppulcttl ncljrin tuLlnrirn nuulojl jl kuLrsi

killion jrillcc'nntkentrtjrtt
turvitsivut krlkon kuton tc-licnriseen
1)yhrin Olrrvin

J2.000 ;laanLrl jrr jokaisecn yhclcn nau
lltn. or.t hyvin schlili, cttri Antti I)iinliscn

vuonnlr l7+7 tckc'nrlin plranukaton cteliiine-n llpe on tliytynyt nrke'ntuu uuclellccn jo 50 r'uoclcn kLrluttr.ur. Tilcistli l<liy
t'siirt. t'tlri M, rrrltiirirr clt:i oslt'l:rrrrr rrl irs
10 tynnyrili tcrvla. Ja sittcn tililtirjl ker

trxr

sch

;xrll<krur

listi. cttli nil<kud Firic Ilipi
liilkon krtton jrt kclkrtrtpulin

srrrr

krt-

ton l)llunuttumisestu sekri tupLrlrn cteki1'ruolcn luucloittumiscstl sclli kirkor.r nppustclr l<orjlanriscstu

linliiri.

ELic

i6 talluril J2 liil

ltipin 1y0 c-i ole'

r'oir.rLrt ollu

koli,,rrlristtr:tkk:t. r:t:trt lrirro;rsllt:trt t)ilrr
johtlunisulukku,

SeuLlurvanl vuonnrr, liirkor-r slklrliston. eteishLronccn ju sislirinkliyr-rnin llrttojcn scliri kclkrtupLrlin kattoa \'urtcn os
tetLlstl 10 tynnylistri tclvau ,slrl tlrlollinen.Joh-t Koucku Skinnallrtstu 3:32 tynnyriltri, yhtecnsri 36:32. tukrllincn Alrnr
hum Mustaplili Mouhijlilveltri 13 tynnylistri J:.i2 tynr-ryriltri. yhteensai J1 trurllril, jl
tulollincr"r Wehurvam'c Iliualisista i tyn

nictslistri. Anclcrs Hunruloju
son'uu tupLrlin pylvliitli. Tlrpuliin hlrnki-

trtrtlrtlirr jrt killinkiri

nyristli 2:40 tynnyliltli, yhtccnsri

li1'1;y111,,'.

neen tynnyriin tcl'\'lu sclioitctaan kolnrc
t,vnnyrili pu juhiiltri.
.!trsttr

t

n tt

la

t

t ./o

trIt

t 2( )0-)

kllll, noin t0 nrctrili liirllrn
olelulll

itripuolcllrr

liivi:riclrrn

klrllioliLrnrplrlcelllr

on llil;clLi uruLltllnll kir iltlrrklio. Tuptrlin
poh

jlkLrlion ntlotol

e

i

r.tiiclcn pe rtrs

ktrvln nlrlillrn tlpLrli orr ol
tlrvlttonlrrr silo. Sc on ollLrt Iiltrr-ris tlr
puli. Anioltlr l8 hirlcn Ilrrlitrisen hirsiliehlin plililtli nousce I'ovc|rn llrppcin tlriI{r'rLrtsonin

lLrt

puvu plurnuliuttolulicrrnc, jolil nritttriri
olevlrn korlicuclcltlurn l.rLrolitoistlr liertlrlr
Itilsikchlin kolkcLrs. M:rltclollistl on. cttli
nclillpl-rciscn kuton srirnli tuittLrrr lreti
ri1'stlililtli ullilren, niir.r cttli lilrtto tlitteen

I

tokupoli, jonklr lll<i nlilttlili hnutsoniu

taululillu ia viclli scLrrllir\'unir vuonr.ut I

Onliohlrn ollLtt

1-ror-ttilithcr-u-ttrstrr.

ulliopuolcllu ovut lonliun lukcnntrlisr:n
luurriot. lVluistion uruliuun pclLrsttrlisct
osoittlrvlt, cttli puikltlllt on ollrrt luliennus, jossu on ollLrt Iiulisi sLrolulirritecn
tllttotrrisl:t lttt6ttt'ttlt. lr,rsttttts t:irtrtltt'
ollu vlrnhustu tuptrlirr puililrstu jlr prtrstukscstu. Viclli nylil'lilinkin tlrpulin p:ri

trurllrilll. I)icntli lioljlrLrstlr tllpelrtLlLl sittcn llil-li tltpLrlin kol'o loppLrhistoliun

tuu lLrosir.rlr
lllrlicntlrnrise-n lrililtr.tlt tuprrlrtur. cttri nrcstuli .flcob Vinbc'rg liLrolcc jl hlincn poihunsu l)cttcr'

l('r'\ rltlksr'r'l kt'stlir t r tlcstli t lri :tirtr rilslir:tr)
t-stc-cttise-stli vlt ikLrtclmu stlr. liun k1'nunc-

Vcncl'llntilltrl i()lrtirVlrll

luppcincn. Srn yllipuolcllc kohorrl krrh

hlnl<lrlasti koljattlrvu viklr. Seppli Nlltts

te-r'r'ltltt-ttisct't.

tlpulistl. Scn rnLrlilurr.r "uschuO
necn", jol<si rnr,ristio rriniittlili ilnrciscsti

tUsta

clcksunnLrrkkuincn kcllohLronc lLrrrkliLri
nccn. Ilnrciscsti scn Iior-istukscnlr ovtrt
nc sorvlltut pyhlilit. jotku Anclcrs IlLrnlrloju s<lrvusi tlpulin nrkcntrrniistlr ccleltli
vlinri vr.rorrnrr l7(10. IicllolrLrolr('r'n vl:i-

lor"r

I<uton

tchty tliclchistorilrlliscn

800-luvun puolc'llu pie-nc'nrnlin licl-

tuulurin mulisur.r. Iiukcntlnrir.rcn tillluh

Stolt Iluittisistlr sLl(xittlrlr tlrpulin

11192

klrtselmrrkscn nrLr istio sisli ltrili r.r.rrrir.rirrr.rrr.r
t:ist;i. l:ilrt's .15 t tttrllrt llilillisr'nrlin I)lrr('-

liolkcr.rtccnslr chclittvlilin on I'ulrclrksun-

ii|i jlr s( rl l)\ st\ ttiirlli\c\tli llt licnnLr sme-stu ri slt lt clillise-n ku Lrclcn

Winbcrg sllttuu sittcn tvi)u krppr,run,
Scttlltln ltr-tlt vLlonnil 1762 s<ltltnrics

Iir.rLrtsonin liuvun pcrLrstccllrr voisi
olcttira, cttai tapulin pohjuliLrvio on ollLrt
neli0. Vie-Li trtpulirt 1-lLu'lirrrriscn jrilkccn.

11:1(r

l:trur I'ttpltt irrt'rl r

-l760-1761.

tli.

tccllu ktritcnl<lrurr voi cnlili lrlvioicllr.

tynnyrili hiiliri.
ostL'titrlu LrtLrkLrlaste Holpin mc'tsristri jrr Kullillestu Vri-

hli-lilic'n

tlrptrlistlr

or-r

I

kiclcn

Frrge'r'lur-rcl

lu

ripr.rstLrl'sccn tr.rlcc ilnrciscsti

sitli liorjrur vuolnu 180j

20

jun.

Tr rr:i:irr Iiill',,rr Ii,,lrn;r: lrrrrrrt'llrr i:r srr
nlrllu scn viinrcincn tlpuli oli tlinli vtrr>
clc-n I761 trrpuli. Sc lukcnncttrn Kt)yliÖstri tLrllccn Tvrvrilin 1<irkliohcrrlrn Chlis

tiln

Wclinin ltiklrnlt (-l't'nlilin kirkko-

ltLr,,lt'l[' li,,lt,,lt:t ltttint'n. l):l.u]lrl('llu liill

lilrvln ntrlilln kohonneen srrr.rrrnilleen
1'htli korlicullc Iiill<on lrlrr.jun Iiunsslr.
Iilrikliein 1'linrplirrli on lilrttolitrpolrn
plililtli liohouvu. uinuliin trrpuIin lio|nrlrn-

neliscr.t liolliuir.tcrr viilitlurlio litrpulisinc

viilcinccn.

rl:

hc'rnt 11i6-1111). Tlpuli scrsoi plrkllt9

Allan Liuhala

ja

Kiuikkoa

mltötcilettci

oli tie maailmanmestaruuteen

ffim#$*' d,ggdÅär,äf*drä &dM*å' f å,,$

-
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.,r"
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ii-

orr r'oittunristlr vllrtcn. Kalle Liuhala
''Iitttttr:t:t j.t tt:tlis:tttlt:t:t siill:rt'ss:i:irt sotiluskivliririn tlilrtliintri lulltlr.lrltllll ltlllllilrnltnnrcstltt'ttttsliisoiss:t clolir.tltrt ltlltssrt
l') i- \l:rlrrrrll:r Ht'lsingiss.i.
l<ocluLtkuLts

-

\iclii

l)itaiai

rtclortctt. OltI'orjrttrt.

l hclclisil<lii) \'iclliliin siilto, .lokohln liir ikli<t pirittf isi jrt
nry ötlilc lllirtisi, I..1 llli. Iirrksi ll ntltltiri

-

I..ohnus llruli:tLrs

klr.r

r.r

rltlt

kocslt rjlt rt.

\irnrnrltllrl:rincn sLlLlnrlttl)tril. Tt't'r rilirt
srro jclLrskLrnnlur plilirrllisplilillikl<<).
lrkrittuu uvt tosi I'ilprrilLrn sotillrsl<ir rililil-

lli

Illttliu ort j(X)

nrlrliLruusclrlrostlr,

ru.

Iiir riliLi or.r ur'otri]rtliinrinclt. ltr stvliot'Vlrlisi

slnoltrr. tlkko-l)clikrltlr tLlllltcttLl.

\inri on tullttt

SLtouiclt ilrltl)tl\'ltstll l)rcsiclcntistri Pehr Evind Svinhufi'udis-

ta, Llkktt-Pckltstlt,
Totuttuun tlll)llltsit l.iLrllrllr llntpLltl
nol)cirsti nrolcnrnlllt silnilit uLrlii. Nliitli
hrincn onrinuisttr.tlisiultt.t iltrnctclLilir-r

ihlilllankin.

-

Er-rsimnli ir.rct.r viicle-rt llt u I<lt r.t ksct-t slt t'ju tLrotteu +7 pistcttri. Toisctt rtlkttttt.t
p(rlllihtrili cr.rsimnrliisc-r.ui scisku. SltlS-

Kctl le Li

tr

h

a

lct

r

i i st

m es t u r L t t t s k i so i s sa

t rt

eh

.il

!4',{'

Ensinruli incn lioclltul<lt Lts - I'lt lil'oIlcrll
N1't ci purunc hcrtt.tostr.ut. \:likcLrclct

Toincn

:i. *.,.r.{.'

*
'"

*'!t:.f./ä:i

holi. llohccsti

. -..'--i.q
al
,: .i' .11' -P

I{AI 'litirl}ine-n hliiritsil ' tilittlili

tnics

nl'i)henrurin. Srttcn

Lrr.rsi I<cskittt rtti
ItL'n. r'l(}Pt';tlt tr iiskr'ttlt'l\'li. trtsltist'tt r ltt-

nruu jlillicli. Nluittcrt ltrttltt-ttttistlt ci ltic[i

rilkLrilll. Tictlilihrin heicllit. ttlutiltt.tltt.t
vulioitl liuililii: Stlolttcstll. \'irostrt.

citsistli. IlLrotsistlr. Itlllillstll. lilutsktrstll, lJnglltunistu. LrSA:stlt... Litrlllrllrn
tlurlisc licltvt liutsoiilt lttttltLtttrtklttol<scsslr. I{uiskc Iili1 . NIies ltntltutt lttistltSr

vusti.

Viirncinct.t viiclcrt llLrl'ltttkscrt

sltt'ilt

tLlotttrll tliyclct 50 pistcttii. Lol.lltr,rttLlos
on l,9li pistcttri. Nllutilrtltrtcrtrlitt sl i\[lrlilnlr nnrcstlt lr.r rrsl

\ lnrnlrllrsslt on sLtojclusliLlrttrl llscnrrlllr vlstlsslr. liru-t nrcstltt'i IiotiLttLtLt.
TorvisoittoIiLrntu soittult Pot'iluistcrt
r.nlrrssin ju r liki hrrrrtuu clikr)iitli. Uuno
Ryti, Eero Kuutti, Kalle Hella, Ossi

Kangasperko jl kunrl-tltrrnit tclic\

ait

ktur.riua. On 1'htli jLrhlll!

MM-kivääri katosi
urheilumuseosta
Itllle-

LiLrhrrla lehloitti y'hclcssri krthclcrt
r.r.ruuu vuoclen 1937 NINI-kisttjcn strtr

nlrlltisen nlutiltttattutestrtrit-t Olavi

Elon jl Albert Ravilan I'rrnssrr liivririlinsli tIlhcilLrnrr.tscoIlc. jollt ltvltsi ortrtsu tgJl'i. Sltnltlllt t.ttcstltt'it lrtot rtttivrlt
nruscollc nlutiltttltrttttcstllt'r.lr.lstilLllttllsll.
.fotuin rLslionlltontlr tltlltltttri. Iiit lilirit

lirrtosivut

U

rltcilLturttse

ostrtl

,\ililtt.tlut rt

i()LltLlivut krptrltlr qltntislltise rt rrse lie tiilijlin Alf Dankerin Itrtltttttrt. IIlirt oli ostirnut nc utnpttjicrt rltltltlittrtrtltllistssrt

jriljcsti)toirlinr.ltssu(!) rttttlilult olleehlL
nriclicltli. jol<u sitte rrnrin oli siir.tr rtr t trlliornurlle

.

in IiiLrlil'triscsti

Ullteilttrttltseott
nt'kr hlrllinr.ron liittrl-r1.rLtttrr. .\siltltrt e i
trrllLrt sch r vttli. Siellli l)cstiin l)illrtrrliscrt
luilllr kliclct, Fli nrcicllirt ltili:trt:ttttttre,..
Åll l)unl'er tcstrttttcttttltsi l.iLrhrrllrrt jlr
trlort NI\l liir rilirit I'trrtrtirtlil'ltltsti K:ttlctI'.lir

tiliorrltrlk'. rrvli. NluusotlrlioLLltrllt'. jortlilr
lolrtlrjun tvi)hLroncen scinlili liirlilirit rtrt
lionrisllrvlrt.

Toincn Liuhlrlln NINI-liisoissl lili\ttairnli Iiir lilili ott 'l'r'r'r'rilitt scttclttt.t Nlr.tseosslr \''ltnlnltlltsslt. Orthltrti'l

Huittisista Yamrnalaan
st ntf i tnrutrtr illclijrin ltoikunl HLrittisisslt ltigli iiuttslts-l-itthltlrtn

Iillle- LiLrhull

f el r r sku r t la.jli ri estö t t
m e r t est.l' ksc kkii i t t

kii

futko 1 9.J0-l t t L't n t. XI ct cr i I tn cr t r rcst u n t u cl e r t .f ct t n ru i I r t t a r rc t t t t li t.y kse r t
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ltiirt suctuutti XIM-kisoisscr 19.J7 sotilasrii ii rill ti, " tctlppct l.t,t/i i sel I ti " p.1'st.1,ko nw I lct. N.l,k.l, is i rr o m nt1 t I o d t t r s. ar ki oki tlili ril I ii, .i oss cr o t t rci klit ii h t ii i t t . Se r t d t s i os t ct
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Ruuilcr oh.lcrsi kädett usuttoa.fcr llkt

veliessarian toiseksi vanhinrpana. H2in
osallistr-ri vapaussotaan, klivi Vöyrin s<>
takouh-rn, oli utrkana lryös Viron vaplrrssocllrsslr l9 19. Q1111111 rrr:rtrrr itscnliis1'1

s

l9l- oli ltlirrt'lk'sttttri

ltsirt.

Vlizipeli Liuhala, sittc.nlnin luutnautti,

valittiin 32 vr.rotiaana Tylvlilir-r suojcluskLtr-uran paikallispririlliköksi vuonnl
1930. T:issli tc-ht:ivrissti hrin oli t:inlin
ainoalaatLrise'n vapuuchtoiscn lllltarl
puolLrstLrs

jlirjcstön

llrkkuuttuniisccn

saakka cli syksyyr-r 19ri+. Loppuvaihc-issa hlin toin.ri nry'<)s alLrcp:ilillilikt)nli.
Vulintaur-r plikallispririlliktiksi vaikutti

LiLrhllun. kaikinltuoliscr.r

ulhc-ilu-

rttit'ltt'rt. cIirt0tttllin('n nl('n(st) s

su( )j('-

lLrskLrrrtajliljcstOn unrpLrnlrl'isoissu. "Al

kLutikoinu k1'lIiktilin ci ntikririn tahtonut onnlstLll. IiylliliilpuilLrissul<in kcikuin hlintlil-xllissri. kLur ostrntlrt huj<tsi
r ltt rnikli mir-rnckir.r.'
\ruosi 1929 oli sitte-n mrchcn hulja lli1-rinrurtovuosi. Suulr
Srrstct ntttlcu

t

/<tt

tI

t

tlltti

r 2OOj

jlrtl<Lri hLrllt-

piti

"piiptut" pcrikoillcrcut.

pearra koko 1930-ltrvr-rn. Liuhala osallistLri lajiin kLrin lajiin, saavLrtti ntestarur-rksia ja cili elityisesti koulu- ja kenttziammunnan ykkösniehi:i. Hlin arvosti
sk. jliljestön l.[estal'uutta eltet.ulrain kuin

koouu'ne kohclar.r: "Ajanottujicn johtljlr:
K. Liuhala".
Vittl.futriksi olrinuut' \'lllnrllsli i() ('l)-

nen koulllun nrcnoll, Vinkkurihun on

lic>k<r

nriynli jri, joke ampur.nlLrlclullu nr()ntussll
istuen nulyttlili l,inkillli tuulLlstu untltLrjul

ruraun

lilisitttiviin kisoihin osullistLri aina
rrrorrtrr l llrit; sr ulluisl:r :rrrrptrjrrrt.

le osuruut. Nluistun kuinku scr.r scitscmrin licftua isli cclcllli kivtiliri sellissli.

12 vuotta valtuustossa

te

Suornen mcstarLtLltta, kosk:r

nrir-ui pcllissri er''lisrcppLr scllissli hLrris-

Kalle

LiLrhalur

kuuhri kaksitoista

vLrottrr

Vammelltr-r kluppalartvaltr.rustoon, toinii niy't)s pulopririllikk(l'ri jl osallistui
kcskciscsti 1.hte'iskLr nnl I li.siin toi nrintoi -

hin r.riin malrkunnussl

linrnrc p1'r)rilLi Nulvun tichuuturrr.

jossu

kLrir.r ct'ityisc-sti

kri:ir"u-rf

iurnrc vlrscntrnullc. sittcn

oiliclllc T1'n'lilin

sLrojclLrsl<unniut unt-

punrelacllrllc. Äiti. ilnlrvlrhoutul<tttrr.
ticsi niitli rcpl)uLln llrittoi: str<tnilrllrincn
lLrislcipli

oli liullcrt

nrielcstli Srronterr

srtlrtincn ltsc!

vupltr.rssoturicn y'hclistykscn ltLr[re'enjohtl junl.

.fo vltlhrrin o1'rir.r vinl<l'ulin tlirlirint
ntlin lliksl,n: lilli nrilloinlilurrt nlit'tli lrnr-

Vunrnlrlur.r scr.rclur.r \trinlrr-t, aik. T1 rvlilir.t \krimurr rivcissli ju kisoisslr lilinct

pujlllc liiun ht r riri ttrlostu!

nrllitiin

Tllr.r ääläinen

eir.ru

ljarrottlrjanu. NIuistur.r r,'cljc-

Iti .Jt,t'ttt:ttt kltrtss:t lt'ik:trtrtt'r'rti
ItisaoIt

jc-lnrustu

olnarn

usL'rlslrt

Lrlheiluvih-

kuttu Tahkolle

lrinicilil<si sunottiir.r huIlc LiLrhulun surr

jclLrskuntutoinrintxll. Illirr hoiti rttl'0s
T1'r'r'lilin scLrtttulon - Sc-ukutt - isrittnt'y'ttli. Tulossu toinri sLrojeluskut.u.lu.t

kltnslilr. SuojcluskLrutlrjliljcsti)tt tlli'i-l'l
rvlirissli l9J6 oli sLrttntsturr.nrskislrt
jUlrrslitrrrnrrllc :uttt

i

t

t

)irlli('rtl)oIllli5ttl5.

niin nryiis lluuten pikkLrl<xtlnl liisoissu hyi)rinccllc Hclnti-siskollc...
Ililpailuistl innolikuusti lehtiin liirioitcllLrt Lauri "Tahko" Pihkala ju Iirrllc
Lirrltrrl:r \ st.i\ \ sl\ i\:il siirt:i rrt.ililirr t'tt;i
kutuujuustoon ruiclistYnvt Tuhko 1t1 rsi
Klllcu toinrittulnluln hlincllc kLrtLnt l)ilttipr.rtlurllc. liurr kclnu.r IirrttLr kirll0ttlili
Tr rr li.irt \.l.rl\rr'l.t\silkir)
N:iin tlrplrhtrri. hLttttt hlutliittiirt jrr sc

r'oinlLisesti Suonrct't suurkisojcrt

ct"t-

siurnrriiscr.r liilpuilLrn lajissl. jokl hLripcntr.n unrpuuriscct"r 600 ntetlir.r nlttklrltlr. l-ujru sunottiinkin tiugcl-tltrt.qcl-

kisll'sil
Liuhlrlu r lrlittiin cclr.tsturttultt.t SLtotttclt
ckrkLrLrn NINI-kisoihin Tuliltolrtlutrt.
NILlttr l)ritti tlrl)lrhtLli? Hlincltli cr littiin
Lrlkonltunpussi, "c-1xiItLrttcttrttlt' kLttt
olil Asilrstlt rroLrsi jr.tnrtlutort liltkro. lic-

.

niutkusi I{cski-Srrorrccn. Sittr:ntntirt
Tlrhko rlrportoi liutliLrttltvltsti liutt-tt'r
olostu

1u ckrstlt. nrt(rs ltpslirttiscrt hic-

r-torrI<sistlr.

cttli 'l'uhl<ou nlinli

On iso rlrhinllr
kulttrrrrlihistolillliscstikin
kiljcct ovlrt kuclor.tncet.

"T^

11ä

lterl<LrIIisct

pitäisi olla aseita"

ITlhcilLrnrichcnri Klllc- oli krrikkirLr<tkli

ncn (lLrkLrunottlnllttu chkli 1t<)r'tlitcrtnistli ju lLrgbl'ul) IiLrunuun hlincn urc-

ci

kLritcnkuur.t olisi jr.roluhtlnut
vL-rratil yliri kickon nlurilrt.tltnrncstarLlLlttl
1995 txh isoteen, niir.r kLrin le'hclissli tchtiin. NIuuilnIll'llnestarLlLlttu taw)itelllrlrn
jliripelissli joka vr,rosi, trtlr"isotl oli linoulaatuinen il-une ker.rsakut.u-um histolcer.rsli

Kotomaan koko kuva
yhä tutummaksi

Niin cttri se rnitli tlissli rnrristcle n I)ltlr i

il

plirn SLronrclr. Aloin lllrjltkltclullc Vlnt-

nlrlllr-r Ltrornlt-Enrrnltn (ttt'k. klri trntnlrr.rnlicn) kr.rpccsccn jl I{lllc rtrlilillisi.
nrihir.r sittcn nrcr.ttiin. Klit'tiin Kissutt-

piisl'ltlt junklclLrllu li'istiirtltrtkltultLtnuisslr. r'lrplrr.rclenl-llttslutlllr Vlutsltsslt, kr.tttlLrllu klLrbilll N'liklielissri. sltrt t'ist<ttncrtllli IiLrstuvissa. l,nrpririujossu 1)liijlintccl-

lli. Nlurskin s1'nt1'sijoilll

isis:lr rltL'r'('r)r'il r)tukr.rnnissu. pr.rrjelentokeskukscssl .Jrirnillirvellli. niin nrytis Pihkulutt sr.rvur.t
liLtLtlLttt

lllulllnl(,rt

ja

Pihtiputlun

ise

rr hltllittr.t

Sillli pliklrllu nrissli nt t on Seplit.t ,\tr-0-luvtrllc :rsti prrrrtrrlo.
1un tlrkr sijlitsi
jokl rnonclll tuvullu oli I<r llilliisillc tlir
lit'.i. \'iintt'isir'r:i r rrosilir rrilrL'lrilrii.ilr \(
plh cli uptcclil'irrlr. li:tu1'r1lltlt. lrrLrI'I<trvlrlnristunrouu chk:ipli jonlkin nrLlunll]rirr r it'l.i j:r krrikt rr rtili;t;t tttr ils .tsLntl, )r.lr. 'l'ukrn vuihcct l)aiaitt\ i\ air krpirlliscstr

tuIipuloon.

Viimc vLrosislrcllur ulliLtpLtolellrt tltkrrt
(

lnri\ti\

ill \l:ilii:t't. I lr' ltitir:it siirt:t

rtt,,-

klttavuluklLrpl-lut 1u etcrtliirt kllrt illrlr
sckli toiscsslr ntkcunrtkscsslt lciponrolt.
Sotu-uikunr ju vlihlin scn jlilkccrtkirt 1ti-

ti

rtr:tiscntisslt.

NliilLiliin nilrtkoillll

lrsillsslt nt kt

histoliult.

LoLthisuut'essu

Asklr isiss:r. s;tl;t kttntrr llt

tilLrksilla Pihtiputaalla

.rl ir:rrr tLrt.,r.irtrrrtillt' li.rrkkLrl.rrrillr'
-1Il',rlr i,rl.r rrilrtrr.i lit'1tt' trut,,. I':rlt iltllt or-t scn Klu'kktr-r'ltittltrttt Iieskttstrut
ninri. jolilr uvt on ltell<listririrt hrtrl'litr.

ltllstl orr itsc

i9'0-lLrvLrillrr ntcil[i oli isri-l..ll
lcn klrnssu jolilr suvi uutorctlii jonnckirt

1960

Mäkisen kahvila

u

bvroklutilt kuuli kuunttttsu.
I-liht0pliir lin lllttonu I<ic-lto 1te-rLLLrtcttiiu
1lr nrcs slri 1-xtssir.rsu t hclcnnelllitoistlr
Irrtlicl[i.
Irottln

tlrlossu kuhvilu-rLrokltllrl

osLrLrsliikc

Kcslii-Sutukuntu.

tilrsslr. I)ttt,lttslttksctt ()trtisturllis('rt j;t
torjuntavoitolr slllrvLlttelllisen tlilkcir.r

kototnu:ttt'utte
koko kui,u ja serr ystzivulliset riiclir-rkusr,ot tulir''at osaltuun yhli Liheiseninriksi.

lcn 5c Mlikist'rl I()tlvll. lll'\(rslt'll(l

cclelll't,vs oli kensa

Ajclimnie useimmitcu

klikkier-r kyllilliistcn tLlntclnu, jokrr krrh-

r.r

yksinrielir-ren taltto.

Talr,isoclen prilittymiscn priivrinri 1J.

rasklittcrr rtthunehtojen tultua puolelta priir''in ulkourinisnuurliskuuta

191+0

tcri Väinö Tannerin

ncliopuhc'esslt

julki paikallispririllikkÖ Liuliala mcni

ju

r-ursti lipur-r Seulatulorr nlicllli sltllioor-t
1a llski sen sittcr-r ptrolitankoot'r.
.fatkosoclan jlilkcc-n I9+5 \tuIpor-r nrichet sltltpuivut ur.ttollu sunutise-llc rrlicllc
je lilir-rtlilin korottltcn tiLrsliivlrt LiLrh:rllrlle.

- Triril[i pitriisi ollrt :rst'il:t.

-.Ju vurnnsti on! kuulrri \'lstllus.

\utrston

sLrLrrcllu pi)l cllillli l<ilpl
luseet olivut h1 r lissri jlirjcstt'liscssli: 1t1 s-

tlliorvu. r'lrpulkivlilili. picnoislirvrilili
(

Arscnu l-urclkkincrr.

nrYi)hcnrrnin
Lcilonlr-nrclkkincn ). sotiluspis

nl i)s
tooli cli pulubcllLrnr scliri olvrnltiultistooli. I'.lililii lrrvlrt olivlrt ltsiltrrnruliui

scstr lir.rr-rrtosslr. l.islilisi tt-tntr.tnr:tsslt oli
tls\'r11. liirliliLii)lpli. trtssclilt. ptrhclistuspLrililioju. kltrl'olttrthiliir.t ostttttict't
tull< istlt rnise lisi.
Vlrlpou nrichct tLrtliivlrt puil'1r1. pen-

Iioivut Sculiun vintinl'irr. Ii:tivoivlt. jlt
lioptrtte livlrt. .loliLL hcistli. hlrlle n ttrttrr.
tLrntrri clrtvisen l)e11\'nccltai

r.lsl\.rull.r\:r.r
Vrrrir.rnlr

2-/.

t'i liItr

l9r-

rrr

lirin nritririn

t

I',:rlic i.irrlrlrllr

roilti rli

sivr.rte'itri.

NI),r)s niaeottelur-rn olyntpiastaclionil-

lc Irtrristtltiirr

y:r

kliltiin slllttiln tiert ttr-

hcilurnuseossa. SiclLi tarkustettiin k1'lNINI-taLrlLr ya 1tit3 pinnaa (joitu oilie:rstaen uriclcstrirri olisi pitlinyt olla
1U9l). mLrttu MM-kivlilirili ci nrihty. \"ir'kahcrrl sclitti ettai urcne il[irin ollut
N{NI-usciclcr.r uusi jlit'jestell' ltilter.rtii cstce'n. Hu.r. puhr.ri pllturia. Ihnciscsti
NII\l-kivririri oli kutcissa jo silloin.
.11'r'risky'llissri liehclekslurklntnrentri
lli hcnte'levli r.naa i l nlt nurcstu ri osullistu i

Li

viiurciscn kcrrur-r SA,l-kil;xrilLrihin. Ii<r
tonu liuvltan kur.rlui mies. keirtr.rtuoli jrr
1-riippu. 1)riprrsslr savLrsi

plllsikuli.

i.l

l,illur piti sotur.uosiir.r sulkku. N{likisrrt
r()uvilll poj:tt olirrtt k)llii :iiliii:irt ltlt)rlr'tunipia. Asscri opiskeli llkintichcksi. oli
1'ampcrcclll usiur.lt ju jutrt il plutkkimiehenli mnr.

SYP:r-r johtokLrrtnussu. As-

scriu tyt:ir or-r cntincn I<uusltrtccltrstltjlt

-l'uLrlikki

Pctrijrinir:rni. jokl nrvi)hcnrrttin
toimi F.!A:n jolitlrjurru jlr ccle llccnl<rtt

nrcrkittlivissli tchtlivissli clilltistcr.t isoirn

projelitien vctlijlinri. Tutrlikin riiclin
llLrolcisct isovunltett.tttlltt Vtloristt rlstlivlt ke'skellli Varrrnulult. nt kviscrt virlts
totulon kohcllllu. [.lrltsLLtrclcnlir:silirirr
r

rctti'l'LrLrlikki

plljon

tttttrtttttr.tlrtssluttt.

joPl |riin lrktiir isesti. cttli oli I'lrtrltltltlltrt
ruinlr lioul usslr ol)cttir,rult kin.

Ileililii oli klrrrpputictcirlcn nltistt'tj.

rähtö
'l'lrplrsin isrini viinrciscn l<cn'un \ unrnr:rlurr suilltltlltsslt hcrnliktttur lrltrsslr l9fi1.

I\aittclinurc. Isli hcngitti nrslilursti. e i
jul'sltnrrt PtthtIt. ktrrlrles Viclli lictl'lttt
Itt lr:r rrlnt:tr'tr.1. ojt'rlsi li.ilt'rt.li j;t r:ltt,,i:
''\irili:rrr lrvr in...'

\iin. r riilirrrr krrililii ht r in tririlIi I)oltj:ilrt:ilttlt rt :rll:r. l.ilrt'istt. rsl:iriil. \.tr|nrlrllr. '['t

Leskcksi jririnyt Iiclrr Nilihiucn oli sit-

lvlili. Sltst:utltlrt. Iiolio

\irililrlr

Sttottti.

hr vin. Lrsliolilur trrlrr':tistttttccn.
Ill.rr't rttLt..:r lr:rrr lirr, 'li.

joklr pliir litr 0nsri te lii \ lrll<clrlioslicllrr
Yhtvncirlen plrlvclLLkscsslt. ['r'ltt'ilLrrnichcnli hrin litritcnliirt oli ttLtrtt'trtrttqri.

Iiolnrinlit'r'tlrir-ten Sttotttt'n tttestltt-iliitt
liolnriloilirrsslr. I..trrr hlin hr ppt'lr jo .i0lrrr trll,r r iitlt rtt,i.t:t trtltitt 1rittl.t.ttt. Iriirt
nvliviset \ lrrrntrt iltn Iiolrrriloililirtrt jrtt srtrt
\ rrt h\ llaitli nt'ljrinncnliin loiklrrt pririsiril'

sccn srrnroilrin pitLrLrlisiin. I lt'iliirr r oittrrnrrt Iiilplrilijlr trrriltrirt rtilirtLrt linti i sritl:trt
nrctrin plilistli t.lutltttristlt. I Ilitt oli .loLrlir r

r\ltrniptttt ()li Ii:lltltllttlt.

\tt.\lrililttltnt

lrtttltt -'(tr tl

Tirno Roos

flstvislasss elettlä
Not'en, EM-kisojen liakkor-rc'n ja yli viiclentoista metrin r"nies. Kansainviilisesti

parhaiten Heikki tLutnettiin kuitenkin
anrpujar.ra. Hlin oli nimittriin Helsinsin
Olyrrpiakisojen pririlihettrijri, joka aurpui saclat jLroksijat matkaan.
Mrikisen kahvila oli Pllvialan poikien
suosir.na ehtoor-rvicttopaikka valsinkir.r
lrtlvis:tiklutrt. Mlikiscn rotrvlr os:rsi 1-loikia krisitelLi sil[i tavallrr. ettri nrinui hri-

tlille oli sanonllt. Paavo vastasi
siilrcn lilintlirin sulkcunrr viirisl:ien, r'ttli
"voilla ja kananrrunillzr vaan kliski kuilzilikziLi

nieltli saa pal'rottaa."
Mrikisen kahvilassa kriytiin r.r.ryös kau-

kr-rtella eik:i

empaa. Hornk>n pojat ttrlivat paikalle
yleenszi laLrantaiehtoisin. Palvialaiset pi-

tivlit itscrilin melkein kaupunkilaisinl

ja

nc'lle keltoivat rlurheensakin. Ilouva

Itorniolaisia valsinaisina mcttlikLrlutalaisina. Olihln sinne matka:rkin tuolloir-r
vielli huonc>l tietli kyumenliunta kilo-

yr.nmlilsi nuc>ria.
Tulvisoclassa kaatur-rut Laineen Paav<t

metrili. Llornion poikier-r vlkituir-rcn
lauantainen suosikki oli kolppukal"rvit.

oli aikauroinen koiranleuku. Paai,o <tli
kelntn hier"nan loukannut j:rlkaansa ja
lliliklirille eli Meumrunnillc piti ntc'nnti.
Ja sieltli tietysti suol'aa ptilitti M:ikisen
kahvillen. Ror.rva kysyi Paavolta, mitli

Mliliiscn rollvau kulpLrt olivat kuLrluisia
eikli sellaisiu Hornior-r huushollcissa
tehty. Pllvialan pojat pistivrit holr-riolaistcr-r kopunhirlon ujan pitktilin mcrkille ja alkoir,:rt nimitelli hcitri kolppu-

hon-riolaisiksi.

Oli Mlikisen klhvilassa nrLrit:rkin crikoisur"rksia, kutc'r-r vlikkapa ltinrntitcttl'
pilsneri. Joicler-rkin lsiukkaiclcn toir'omuksc-sta louva piti keitti<)ssti hcllrrn
vieress:i aina ntrutun"raa pilsncriltullou
lliurpim:issri. Silloiser-r krisitykscn nrukaan nriet llimn.rin kulja ntcni plilihrin
palemmin kuin "hurrltcine'n".
,lokr,r var-rhcnpi kyli[iincn nrLristcli

kahvilaan lika ujoir-r poikcr.rr.rccn poikkeuksellisen pitllin michcn. l'listri Tir'saziijliksi sanotusta kulkijrrstu ei tLror.r
c'nerrpriri tiecletty. Mahtauko jokLr r,ie'[i
jotakir-r tictrilii' Sen vcn'an pitkri htin oli
ollLrt, ettri sisririn tLrltuaar-r pystyi luittrrmaan hattunsu uttrrin ptitille. tlrvlrllistelt isttrjicrr ul()ttunliltt()nriin.

Kala-Eino ia naapurit
J\fykyinen l)rtssinnrricntie llkaa kyllin

I

kesktrstesta Harsr.ra

Y vrrstrrprilitri. Nykyiscn, alunperin KOP:n rakcnnuttantan

talon paikallrr oli pr.rutalo 60-luvulle asti. Nyt paikalla on ulut.
baali ja pul'tlu'i. Aikanaan puutalou rtniisti F.evelt Eino eli Eeverttieino, Kala-Einoksikin sanottu ja Eeverttieinoska. Eino
v:ilitti kalaa, Lihir-u-ui silakkaa, jota hrir-r tilasi Polista ja jota hrinellc tuli rautateitse tai kr.romia-autolla.
Kalalzihetyksen tultr.ra laittoi Kale-Ein<> siitli tieclottavan t.nainoksen tontin rajau kulkevln kanaverkkoaiclalt kr-rlntasse olevan seipiitin nokkaan. Mair-uts oli vahvasta pahvilaatik<tn
pohjasta leikattu. "Tllarretta silahkaa" siinli sahun mcrkkareiclen paksulla kyniilli kirjoitettuna luki.
Einolla kalat civlit plllisseet paljoa vanheneutaan. Ainakin
Passint"t.uicn työniehet töistti tulless:r:ur 1-roikkesivat kalakaupoille. Vuosien mittaan Einon urainoksesta tekstinkin sateet huuhtelivat valhitellen pois. Uuclc.lle kyliliiiselle se ei silk>in kertonr.rt er-uili nitziiir-r. Vanhat kylli tiesivlit, ettti kun tuo
ttrttu pahvinpala seipiitir-r nokkaan ilntestyi, oli Tuan'e silahka taas Lrinut kyl:itir-r.
.fo mltinittu Laineen Paavo kaveleineen oli kelran menossa Työvlientalolle niiytelmziharjoituksiin, kun juuli Einon
koliclalla talosta kuului ihreisesti Einoskalta pziiissyt laikuva
Iur>nnor-r:ilini. Kauppahr-ronecsecn kun oli ovi suoraan tieltli
ju kr.ulr.rvr.rus nliin <illen hyvli c'te-nkin ovcn <tllcssa auki. Kuulkaas pojat, kun tuurrect kalat kutee, selvcr.tsi Puavo kavereilleen oitis kuulcuraansa.
Einoska piti kotileiponr<xr ja vtilitti Lal,iastrl tuotlla palvatttur lihaa. Kyllin koilanlcuat tckiviit Ein<tskan lciprtnron tuotteista laulur-rkin, lonka sanoistu muistart vain yhclen slikeistön lopr.rr-r eli "Einoskan lintput ju sc-tsuurit. "Kalkussrr siis tun-

Scrst a nt

ala

t

t

./ot

t
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t
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nettiin jo 30-luvulla mainosmusiikkikin!
Eevelttieinol vastap:iritri asui Vehnurs, j<>ka oli stihköi'htiöllli l'romrrissa saaclen siitli lisrininten Slihkör,cltntaa. Sivut0il<seeu hlin teki ja myi h(rystr)jli, joiclcn sckaan lrrittoi klnlrrlu.
H0ystöhrin syntyi pieniksi hakatuista e[iintcn sisrielimistri jrr
kamara puolestaan on vahvaa siar-rnahkua. Ttitli tLroll<>in tLrt,
tua tuotetta osti erityisesti rrtihlivalaiseurlti i,lilii..fu Slihkt)r'chnraan höystöissri oli taatusti kaloleita.
Samalla Sril-rkövehmaurr tor-rtilla oli cnnen sotilr ltie-ni liioskikin, jota piti Heikkili-niurinen uries. FLin oli inr,:rlicli. Toinen kzisi oli ihneisc'sti halvaantunut, josta johtLrcn htin krivcllesslirin heilutti sit:i merkillisesti. Tlinlin olivat kyLin pojut

panneet melkille jn r-riin sai Heikkili lisrininrcnkin. Flincstri

tuli

kylvri jri-Hcikkili.

Trilli lailla elettiin Karkun Palvialassa 20- jrr J0-luvLrilll.

Sii

trl toisten lisszizi, jos taNetta ou.

P.S.

Miikisen kahvila oli siis keskelli Pulvillan k),1iiri.
Osuuspankilta Var.t.u.uuluur-r lxiin kulkcva uraantic ort lrl t rrimeltrian Riippiltintie. Vrurnralusta tultuessrr siitri ltihtcc vrrser.nmalle ylöspliin Grrllenintie. Gallenintictli i,astrrpliritri Iliil'rpillinticr-r toisella pLrolella rxr tiilincn onrakotitulo, jonkl n1't
ouristaa Seplir-r Ar-rja. -lnuri sillli paikalla oli NLikisc'n klll'ill.
Se on nyös kuLriltor.rtti, sillli juuLi sitli enncr-t ltihtcc tic t'lrntaan ja r':rututielle ptiin 1a on niureltririn AlitLrskatu.
Mlinittakoor] vielli, ettii Mlikisen kahvilla vusttrp:iritri siirrri
mrielli oli puutalo, jossu aikanalrn lrsui Gullcnin rnurnntlr cli
Aksclin aiiti. Nyt silLi paikallakin (n tiilitalo. w
Se

2l

inlrvaruriir

iib,i*&,

Heli Mattila

Osneko ioulupukki

Pokluntrnttell€?
"Aja HoLrhajrirvelle pliin siis tuoste yristeyksestai vusemmxnplroleista tietli vajaa peri kilomctriri. K:irinny vltlk<tiset.t
talor-r kohclalta '",ascmnuLlle. A1e sitli
taas muutxnllr kilometli. Sitten tulee vri-

htin elikoincn kohte, jossa tie klilintyy
jlrklisti i:rrcrtirnrtllt'. llrLrll:t l()irlen tie
erkanec oike-alle. Siinli llihcl[i or.r sellaincn l'il.rreli telo. Kririnny sit'u-re oikcallc.
Sitai tietri kun ajclct turpeeksi krruan,

plilisct lstulttitielle. Kririnny oilieulle.
Palinslrclur-r mctrir-r pli:issli on k<tth.t.'

Trilluiset ohjcct olisi kielentLrtkija voiluLlt slucle. jos

olisi k1's1'n1,t tietri Santmlljoen koLrlLrltu Illon koulullc k1,111mcncn vr.lottlt sittcn. AiI<a nior-rirt.rutkaiseltahar.r nc olisivltt sellttlncct tuntult.
Vrilirrtrrtkoit'rr pittttttlt'l ovrtt t'ltlirtt:i:iriisiri, ju ele-hty'niisct.r tuurtkitt ott olc
nurssu. Pelille olisi kuitcnliin pitliny't
plilistll. Or.rr-rcksi urcilli ort rtyt virllliset.

ticr-n'iittoihin urcrkity't ninret. l)ostit.tkuntljlrr-r sijainen ainltkin huokuilee tuskustuneena vrihenlnlin n)'1. kLlrt ki{ckLrolessa ltrkec KltiTcr r kt t I trt tr t t sil',rsl',t
Lt t r t r tl ie 2 5 -i ltt eprirlririni isett Hr t t t lt r t .i ci n, e t t sii',tst'.t Lk.t

tt

lt

u.j

ii n' e t t t i a

59.

j.

I{ie'-

ler-rtutkija or.r helpttttr.rr-rut scnkirt tlkilr,
r'ttii lrirlt(t ltistotioitrr't'tr cirrit ltririst'

unohtlttttaan.
Toki uronella ticl[i on ollut niuii j<r
kar.ran ennen osoitejailcstelmzir.r uuclistustx. Sc ci vain ole ollut kr.rin pienen
24

jl

kriytÖssri, ja seklirin

tuntikaLrsiksi vrLnhojcn nintililtpLricrt

polukka ei ker-rties tiecli nirler-r elkupc-

seunran vrihir-rtlirin 1'htri vurnrlsti kuitt
luLrantuir-t aike-a jot firrmulufitrtirt liirur LrtLlmaun tr'':n lililccn, Ylistcnjlirvcrt ctcllipLrolcllrr kLrlkevrt Hlikkisetrkrr.lrl ntuutcn

porr.rkan tieclossa

nistri enlili mitlilin tai "tictaiai" t,li:idn.

Trillaisir ninritLrlkir-rtojrt kutsr.ttaun kansanetyurologioiksi. Esimelkiksi Sunr-

naljoki

ci

ihreisesti liit,v mitenkririn

li-

scrnttnul-sttnlrar-r. Kyllir-r nimi or-t ollLrt
kanaan Sutnrnatt.joki. N{lutr-rkuLrlu kieli-

niies Antcro \X/arelius an,clcckir-r. ettli
lrihtökohtar-ur on sanlt sotnpa, sauunukko. I(r.rn sanau ci enli:i ole kril"tcnt' cikri tur.rr.rcttr.r. nintikin on lnuLrttLrnLlt )l.ttrnzillettli l,lili t-t ntuotoon.
i\lltltsctttlulllr ktttt,,llltlut. rttotri trirtti
perLlstLlLr lLtontot-tirttccrt. On jlirvili. jtr
[<il, llLhtilL. nienriri. r'uolia ja soitu. I(ielentLrtkijulle kellotaan, cttli her''ortcrt <tli

joskus pucklnlrut avant(x)n erlirin Ylistcnjlin en nicurct-t llilieisyyllc55li jlr silisi
nicrnen r.rin.ri on Heporrokku ia sit'rne
r

icvri tie Heportr*utttie.

Kerrotalut

rrrliis. cttri L:lrrlntlltr lirtkrrttiirr. l:rllclliirt.
nLrijittiin villaa. Sc. miksi joki ctt.t t.tintett1' Klttptrtjcrksi ja scn <tst Klrtltrtfurkek.si.

ei seh'iri,

Tutkiyrr li)1'tliri ninriru'kistosta ticclon.
ctlti Piskxtli tr trriiessri on ollut isot.tt'ihrtn
aikaincr.r

lsckritliri.'foisen tieclot-t tttLt-

klan siellli on ollttt

sttojclr.tskttnnltt.t

jokl tapaukscsse, enri nimet eivlit olc syr-rtltrtesl 11'hampLlmal'eta. Seh'riri on

jristli. Erikoisct niuret saavutkir.r kielc'stli

jlr

lristori:rstlr kii|l|l()slunecn istUtllrtrUl
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on nimetty Pakilasta lohkaistun asu1 800- i a I 900-luvun vaihteen asiakiriojen asumuksennimiä: Al a -Ho Lr halan tie, Halonojantie, Hongistontie, Illokoskentie, Jiirvensivuntie, Kalalahclentie, Kankaanpäänkuja, Kaunistontie, Kelkkaantie, Korventaustantic, Kurjentie, Lehtisentie, Lepistöntie, Luuntie, Matikkalantie, Maurialantie, Mtikisentie, Mättä2intie, Niementie, Ojansivr,rntie, Periiliintie, Rantalanraitti, Ry()näntie, Salonojantie, Sianojantie, Suoniementie, SnppLrlantie, Suur-riityntie,
Syrjäntie, Tormantie, Viikarintie, Vormistontie, Vzilimaantie, Yli-Houhalan
tie, Ylijoentie.

mlrksen mukaan.

Nimet voivat siis kertoa esimerkiksi
asuttrshistoliaa. Illo-HoLrhajäwi-Sammaljoki-alueen tiennimissni ei ole asnrrr-rksennimiä, jotka olisi r.nainittr-r asiakirjoissa ;o satoja vuosia sinen. Osittai-

nen poikkeus täst2i on kal-rclessa nirressä oleva Houbala. Se on kirjattu 1o Kallialan kilkontileihin vLlonnzl 7524, mntta tiennirrien Ala- 1t Yli-HotLhala ovat
nuorernpia. Nimien oikea ikä on usein
r.nahcloton selvittää; ainoa u-rahclollisuus jaotella niuri2i i:in mukaan on vi-

r",-r

p.f

ku, Houharannantie, Isontalontie, Laurilantie, Levontie, M:iki-Soinin tie,

Nic--

Myöhemmin asiakirjoihin merkittyi ä: Aa ltol a ntie,

Ee rola

ntie,

H

ii

lallisiin asiakirjoihin perllstllva ryhnir

tely.

KiclcntLrtkilrr uppoutuu siis-ci

enrizi pölyisiin arkistoihin,

vaan-nikro-

--- I

filn-rien maailmaan.
1ti00- ja 1900-luvun vaihteen asiakir-

Kulmakunti a ja muita asutusalueita: Anttilankul.nantie, En<>nkulniurrtic,
ErkkiLi
ilrinnaantie,
ie, Halkivahantie, Hiecl
Hieclannaantie, .|okelankLrLlantic., Kelkkaankr.tlmantie, Kiikan-lllon tie, K2inr.r.riikiintie, Liitsolantie, Moitusntuuntic,

joista voi 1o löytliä useita tiennintien

pol-rjana olcvia asuuruksennimitl. Ur-rclenrpiakin niniri on jonkir-r ven'an. Esi-

Multoonnaantie, Punkalaitumentie, Rautaniementic, Rc'kikoskentie.

rrelkiksi Hiirutpolht ()n sltllnLrt nirrrcn-

sii siirtolaistilasta. KielentLrtkija (ja satunnainen ohikulkijakin) hykcrtelee
mielisszirin: ajatuksiin tulee. vtikisinkin

pikkuluinen hiirenpolku -Hiirertie

T

I

i

I

Viljelysnimiä: Niittokorventie, Niittusrnaantic.

I
I

l

olisikin prrljon tylscrrrpi nirrri.
KiclentLrtkija kiinnostr,ru etc.nkin nirrist:i, jotka jotenkin poikkeavat tavanorrraisista: rnistli Knt tgctslie tai Ratctstie
on saanut nimensliT Tlissli tapar,rksessa
ensimm:iinen kr.rvaa maastoa ja ltilkim-

m2iinen viittaa rattailla kulkeniseen.
Entri sitten vielli erikoisetnn"nt PoklLtu-

tintie ttri Surttntiel Pokluntintiett

niri

on lrerättänyt hiirnlnennystzi "Eihcin rtinessä ole nt.itciciu lolkktrct/ tulikci funntltct on saanfi ntittausos'rston nimeci-

mcicin

tien noin

Artefakteja: Kangastie, Kesiipirtintie, Ilatastie,

Terval.raucla r.rtic

l

t'"
i Henkilönnimiä ia -nimityksiä: Hulosentic. H:rnnrrkst'ntic. Konitohlol'irrtir'.
I Mainintie, NikkarinpolkLr. PoklLrntintie, Sirlontic. SurLrntie.

t__

omitLriseslr.Z" MLrtta

tolkkLra on. 1800- ja 1900-luvun vail'rteessa tien vieressli asui Poklunti, käsityöläinen, iosta viel2ikin jotkut seuclun

--'t

asukkaat lnuistavat tarinoita. Tncthon

aikaan ktrljeskeli Tyrviiiin seuclulla
rryös elikoisesti pr,rkeutunr.rt Surr-r-ukko, jonka kerlottiin elakoituneen onnettouran lakkaussuhteen vuoksi. Surr.r
lulLllltti Liekoveclen rannalta Ylistenjär'velle, kun uuclen kansakoulun oppilaat
alkoivat häiritzi hiintzi.
Kansanlunot ja -tadnat säilyvtit, vaikka niitii ei en:izi lar,rleta sr,rkupolvelta
toiselle. Oleellista on olhrt niiclen kokoaminen kirjoitettuun mllotoon. Sar.noin
paikan historia ja nimet voivat siiily;i,
vaikka niistzi ei enää el-rtoisin p2ireen
valaisemassa piltissii tadnoitaisikaan.

Oleellista

I

on niiclen

Maastonimiä: Isonkiventie, Kaparivuorentie, Kilkkokiventic, Makkallkrrlliontie, MykyLäntie, Myllyrräentie, Pistoolinnlientie, Rajavuorentie, SaunrrsLlontie, SirppilosLrontie, ior.nl'rinvuorentie,

Varessuontic.

Jr_- ii f .i

'*nsfi

Kelkkaankul-

ntant ien kavlta P u n kala it u nte nt i elle. la

osaapa halr.naahapsi Joultrpukkikin
osoitekaltan ja tienviittojen avulla varn-rasti perille. r

Sastamalan./oulu 2O0J

I
I

r.nerkitseminen

ja

i

l

muistiin, esimerkiksi tienviittoihin. Toinen tiennir.r.rien melkitystaso on ktiytrinnöllisempi: koululta toiselle tietri kysyvrin voi neuvoa Houbajciruentietli

Anttilanfuilntcrntielle

I

Pokltrntirftien silta.)littiiai Santmalfoen Rautanicmcssti.
sen kaupctrt rctkenntts. KtLttu: Heli Mattila.
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Ilcirtoon koulu on yksi kuupur-rkimme

lLrok[<1. ItselLrottunrLrstur.ri

kynlner-ristli lukliuutctLristl kyltikoLrlLris-

ticto, cttai cclclttijlini Ecvl LTLrsitlrlo. kokenut ja picletty'opcttailr. oli [ihtenyt Af'-

tu. Nriyttriai ilnrciscltri. cttai SLlourcn nluls('r.r(lun t'llirrrlirilt r lrltr lrltlt institrrirtionlr
kuulur.tut krrksiopettljaincn kylikoLrlLr
on kolionuan liuolcrnlsstr. Scn on trika
vliist)'li sLlLlrcmmlllr jlt teholili:tunulun
opetusylisiliör-r ticltti.
NlLristclcruiscn rriliu rrll<lur olLr krisillli.
IiLrr.r 50-lLrvun puolivlilissli vrtstltvltl-

rttistuneenlt opcttliunu tulir-r Hcir-roor-r

:r

juksi.

Vuosie'n kulue-ssa onran koulun ltisto-

lilrkin tuli nroniltlr osin tutLrksi. Tulin tietlinrlilin. ettli Heir-roo oli suunut I'un.sakoulur.r lii00-lLrvLrn lopLrlll, jolloin ir.rr.ur-

koululle kutsomuur"r LrLrttl työpaikklani.

klrs koulLrjen pcrurstlnrinen
oli ulkunLrt.

lLrorrnollistrr cttai nrrltkLrstin I{iiklrstlr

junllll. Kotiplikllrni I{iilt-

llr ju Hcin<xr

olivat silkrin l)olir.r

llrclru.r

raLrtlticascnria. I{lir"e-lin ltscrlltltlt vur.rlrutn k1'Lin hulki. ohitin nrnr. kuksi liuup-

puu ju slirist0plnkin. llr.rskclltlr ruurr.rticltli poikkcsin r.'ihlcrillc lioivLrkujallc,
tLrlin punltisc'n I'oLrlLrn pihlun. jonku

jlirvi. TLrolll

tlustlllu kinrnrclsi

sir.rir.rcn

nllltkllIla

lilthyip0r-tlilirl Lcrlrli-

Tuuttolu

plilicl1,i11

r-r 1-rc-r'hc-cr"r su

l

issu.

l';rli riiklitxr rn)illlr'r)lr)lur st'isoilr rrrrclcn lr.roliltrr.ri cclcssli jlr tunsit.r itscni hyvin picncksi. I{Lrr.r Lnrttu ope-ttujuu kutsoi
oclottu",usti 3.i liirkustl silnlipllie, ticsir.r
olcvur"ri krtiscn pail<un cclcssai. SuLrli iltli-

lLrokklt oli tLrllLrt l<oLrluikliiin Hcinoossu-

Iiin. l)t'hlijrilr,cn siirtollisct kotiuturrcct
Itv[ilin. llpsiu riitti. Silkristcn sririclÖstcn
rnr.rl'r[rn lrlulLrOI<lrsslrni Oli 1.. -2. iil j.
26

nostunut

likkrtrtn LilietystyÖhön jrt srt:rnut jonkinlaiscn sriclckchlin hcin<xrluistcn mLristoissa. Trille tielleni sitten jriin J(r vuoclen

oli

Heiuooseeu

r

:

li scn cnsinrnliisclisi o1'rcttrrjrrlisi fiLrlio
syync Nicuti. IIlin hoiti virliirll vLlotccu J7, I'csl<rrt lLrkLrvtrottu tuplrltttrrtcesccr.t
kuolentltunsu usti. 50-luvullu nrtristcttiin

'Syyncn likrr",
Pitliliuiklrisistu koLrlLnrjolttl jistu cnsinrrttliirtr'rt oli li:t;tllo Illtrtlltr':t:tr';r vttosin:t
l90l-27. MlLristiticckrn ntr.rliltltn hlin oli

vie[i

sekli hicno ltclllrsr.r.rics cttli titrlilil jrr unl;;11;1

ollt'll;tilt. lt:trtl:tr:t:tr':l:l st'ttr':tsit:tl

R

t f ti rt't' t t

Sr.ron.re-sslr

Hcirroor.r koLrlr.r aloitti toinrintrrlrsx
svyslillLln 26. priivrinri 1899 Ellilin tukrn

pirtissli. NLroli opettuju I{lurrlc I(Lrsttul
Iiolhor.rcr.r "sisririnItirloitti" .i5 oppillstu.
l:rPsilr I lcinr x rn tlt]r ristlt. tor'Pistlr jlr rttlikituvistlt. Omlrn tlrlolr koLrlLr sui jo r'.
I(){)1. St' r':rlit'rrrrt'lliirr tl vppipiirrrstrrstt'rr
ntukltlu.t. alltlioulusiil-ri jouclrrttiin lislili-

mliliu m\r(rhemr.nir.t.
llpcrrllc plikullc koLrlu oli pystytctt\',
Se- scisoi llrntati)yllilillli tltustltllltun jvlltli
Aulikunvuoli. eclessli Ilrtutuveclen sc-lkli.

vlstlllnnllll

PiLunvrrorcr"r silLrctti. nic-

nrcn trtkltna Sastltnltlltt-t kirkon I'lttonhrrljrr.

Llihcs sucllu vLroclcn lililnl tlillli ;xri
I'lrlllr chti luonnolliscsti olllt lul'uislt

joukko ol)cttujilr, jotlitrt hcistli vulsin

hlililirrisil. r\lukorrlLrn nrvi)tri r'.
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johtajaopettajina L. V. Lenni-Taattola, Tirro Roos ja Seppo Sunclbelg. Heitai kaikkia on ollut ilo nainita työtovc.reikseni.

Lenni Vilho Lenni-Taattola ruli Heirroon koulun johtajaksi v. 7927. "Taatto-

lan aika" kesti 32 vaihelikasta, raskastakin vuotta. Vakaiclen rauhlnvr,rosien jäl-

keen koetteli soclan kurimus. 4O-lnvr.rn
opett;rja oli soclassa ja koulukin
jonkin aikaa sotilaiclen koulutuskeskuksena. Rauhan tultua ponnisteltiin uuteen alkulrn, jonka myötzi tlllivat sLlllret
alr.rssa

iklilLrokat, siirto-oppilaat ja uronet uuclet

jliljestelyt. L. V. Lenni-Taattolan osana
oli olla ulhea opettajapolven eclustaja.
5O-luvun l<;pnlla jo ikrimieheksi ehti-

rret'rr Lcnni-kllttolun tyiltovclinlr

srrirr

l:iheltli tutllstua sen ajan tyypilliseen
maalaiskoulun opettajlrpelheen ellinlilin.
Kun opettajien rahapalkka tuoll<tin oli
ser-r jatkoksi
ns. luontaisetr.rja. Asunto llimpöineen ja

valsin vaatirraton, kuului

valoinecn oli tieter-rliir-r tlirkein. I(un oli
ntyös pLrrrtru'lttur, pr'lt<-xr. ltrrveit:l i:l r('l.usno ja, voitiin eliii [ihc's luontaistalouclessa. Lenni-Tuattola, hlinlilliir-ren tal<>llisen pr>ika, vilicli rantlan viettlivillli saroillrr lrcirtrili. kuurrrrr. pcnrrroitrr jlr jirLrrikkaita. Komea puutarha kasvatti ometrat, lur-rr.uut, viir.rimaljat ja laparyrelit.
Navetrts.sa a.sLr i lchmii, sc'u l'anaen tictcltkin kuttu. Sika ja kar-rat lltr[livat t.nyös
asiaan. Pelheen r.uriset hoitivut eltiiuret,
sriilöivrit ja leipoivat. Kun koulr.r kyrnrnenili vuosia oli perhc'cn koti, piclettiin
pihapiilistli hyvrili huolta. Puutarhan lislilisi koulun ymptiristössri <ili vaahteloita, lehn'rr.rksia ja lehtikuLrsia. Suulin osa
pi.rista kaaclettiin, kun koulLrn alueelle

50-luvun lopulll tchtiin ulheilLrkc'nttli.
Siinli saivat kyytiri myos o1-rcttajan liauumaa ja lehmlillriclLrn. Kcnttti oli tietenkin tlirketi koulurr liikuntutunteja ja kyliin pesripallohallastusta ajatcllcrr. Puutarlran kohtalolisi tLrlivat kaivuutyöt,
kun koululle vihcloir-r 1973 saatiin kaiizattu vesijohto.

Opettajan rouva M:rrttu Lcnni-Taattola
oli koulutukseltaln kritilö. Hrir-r oli 30-luvulla olh.rt Iiarkun kunr-iur-rklitilöntl ja

toimittanut virkaansa uryös silloin,

Hcittoort

ktrltttt

.yliiltrctlaka 1r)46. Opettcr.icrncr 1.. l'. Letttti-Tcrcrttola

Opettajat olivat jo siirtynec{ kokonaispalkkauksc'en ja r.naksoivut asi.rnnoistaan kriypiizl vuokraa. Li.rontaiseclut oli
runohclettu. Heinoon koulu uusine asun-

toineen oli eclelleer-r viihtyisli koti kahclellc' nuolelle perheelle. Lapsc.r.nr.ne
kasvoivat yhclessli. He muistelc.vat val'-

sinkin kesliellir"llin rierruja, yhteistli
lc'ikkimökkili, Lantasaunaa, uimalaituria

ja veneletkili. "Lr.rontaisc.tua" oli

viel;i

j:iljelli.
Roosin Tiuro oli tunnollinen ja taitava
opcttaja, jonku tunteja huumoli kevensi. Haitaria hlin c-i koskaan tuctnut luok-

lltltn, niutta olihan ulkuharurooni

kc.k-

sitty. On lr.rultavaa, ettti hlinen oppilaittensa mielestli koulLrssa oli joskus suc>
rastaan hauskaa. Timo ltihti Heinoon
kotrlulta v. 1910, er-rsin erityisopettajlk-

si Vtrmraluau. sitten latkor.naan valtakLrnr-iallisia ongeluria.

Maaltapako

jl

kylien hiljeneminer-r

kapulmansa juokseuralla turnruisin

krl:n

r.natkan Vamr.nalrrstlr

10

Hcir.roor.r

koululle. Liikuntamieherr oppilaut ntuistavat hiihtolenkit, mlicrrlaskut, py0r'rilctliet la Aarikanvllorert mlrastolcikit. IiLrr.t
pelattiir-r pcslipallol v:tlxursti tLrlkituin
s:ilinrröirr. oli lyiirttittror) vllt'ntllsti j()kaisella ensiluokkalaisellakin.

Sunclbelgin aikana tehtiin työtri
"Llhan" alla. Kiiytiin Lipi nronct kuviot,
jotka ovat tLrttuya kaikille liylillc-, joiclcn
laiclassa hyljriny koulu seisoo. .folttr>

kunta laati kirlelmiri pririttriyillc.

.Joku

kar.rpunginl.rallitukscn jtiscn ystrivrinri oli
aw<;kas luonnorrvura. Kyllillli hllkittiin
ryhtyuristli sijaisvanhemmiksi. Autirxrrloja kLurnostettiin talkoilla. ja niihin löy-

clettiir-r

vlihliksi aikuu uskonlattoluill

sr.rLrlpcllieitri. Aevistr,rskir.r huikulun vic-

oli yltteincr-r iktnaihc.
Lehtiir-r kir'loitcltiin. Vecl<tttiin k<tulun
raihlsta liyltissti

:ls('r)Iltllr rrtoniert llllrr:lstusl('n sij:tirtti-

olivat tosiasi<)itu 70-lLlvun alussa. Silloin
Heino<>ssakin ensi ken'an tutLrstuttiin il-

paikkana.

ki00n niureltli Koi.rli.rn Lakkautusuhka.

ti0- ja 90-luvuilll kaikista porrr.ristulisistrr
huolir.natta jatkLrvasti allc krrhclenlt),nrmenen. Elilinli lukuvuote-na Iu<>kusslrni

Se

vielaili ensin muutar.nia keltoja,

ltes vtrosicn rttyötli lrselttri

kur-r-

lrstrrttltltrt.

Hein<xl-r ala-astcen oppillslLrliLr oli

jl

kur-r

Noina epiivam.roina vuosina lloosin jtit-

oli 3 oppilasta.

kalkkulaiseen Roosir-r lrclheeseen syntyi
esikoispoika, joka sai nir.nekseen Tinto.

trimlizi virliaa hoitivat lyhyitli uikojlr mn'r.

teiuen vuosi kaikillc nrcillc ncljrillc.

Kun L. V. Lenr-ri-'luuttola v. 1960 irii elikkeellc, r,alittiin hiinen scr.rraa jakseen
eclellisenli vuor-]nu oltc'tta jaksi va lmistur-tut

Timo Roos.

60-luku Heinoon koulussa oli

R<t<tsir.t

aikaa. I(yumenli.rkr.run sisliltyi puljon rlr-

kentamista. Opctr.rksesse rakcrtr.rettiin
pemskonlua, jonka liokeilLr Vrnintalassa oli aloitettu. Vierus kielikin tuli luliujriljestykseen. Sananniukuisirr lakenr.tus-

plojeliteja olivat irr.rsi opettaja-asLrntollr
jl Lrlkorakennus. Viintentainittuur.r ci
kaljasuojia cnlili tehty. Ikrosin pcrhec.r.r
ruir-roa koticlliilt oli iso jl k<>nrcu I<isslr.
Sersttr nt

ct / et t

t

./rn

rI t

t 200-}

vastavahnistllnLrt Lasse Olvio, sitten Erkki Nieminc'n, Itiitta Korl.urr-rer-r, Pckka

Turtiainen ja Tar,rno Tijnuzi. I(untaliitok-

sen jzilkecr-r kylien kar-rsakouluista oli
tLrllut pc'ruskoulun rrla-asteita, lotlia toimivat neliluokkaisinu. Oppilaiclen tr-rntuva vrihe'ncntinen oli alliunut.
Seppo Sunclbelg uiuritettiin tuLrlisc.lle
paikallc v. 1979. Hrir-rcstri tuli l-leinoon
kor.rlLrn viimeinen pitktiaikainc.n jolrta ja.
Saultlla hlin oli cnsirrl.nliinen koulun-

Se

oli ilvivri

ELikkcelle jririclcssrini

pitkrivc-

jrii luokkllni

5

tois- ja 7 ensilLrokkalaistu. 12 oli nriclcstlini toirtrivrr ryltrtt:i. prrljorr toirrrirlrrrrpi

kuin

34.

Kuuclcr.r viimeisen l,Lroclcr.r lihlrnlr ch-

tivrit pier-rtli llelLrohkau opcttuu Ailu
Linclql,ist, Mirjami Kusuli. KuisLr Kllliosalo jl Soilc Asikaincn.
I(un koulu ke-vririlli 1997 liau;lLrngin-

yohtaja. joka ei l<<tsliaur.r asLlnut koulul-

valtuuston pririt0ksellii lukkrrtrtcttiin, sc
sulki ovensu hiljau ilnran jLrhlullisLrLrlisiu.
Heinoon MetsristysscLrra osti lioLl[ltil-

la. Vrihitellen ky[ikoLrluistakin oli tulhrt

krn ja

opettaiille vair-r työpuikko ja,

asLrnnor

hankittiiu urr.nurlta. Seppo ratkaisi ntut-

<x-t

lntanut sclt tilojrl liyllin llrr'

rastustoiurinnan kliytt(t(rn.
I{cit.toor.t kotrluu ci cnliii olc.

x
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l4.a4a Savola

f;iipptliinl tiwen
v nnhoistn huviloista i n ihwurs is tä
RiippiLinjrirven lannoilla olevat vanhat
huvilatilat on erotettll -lailventaka, Koski

ja Mrikipiiä -nimisistri tiloista 1900-luvun alkupuolella.
Vanhemnat talot licnevlit FLrlkkilan
mzien kolkeiu'ulalla kohclalla olevat
Mrikipuirin ntaille rakennetlrt Koivikko

ia siitai r.nyöhen.urin erotettll Rauhala,
loka sai 1940-luvulla ninen Petrijri sekri
kor.nea FLrlkkilan barokkipalatsi kr-rten
aser.nakaav:r-alkkitehti Otto I. MeLunran sitä nimittziii. Talkkoja rakennusvuosia on r.nelko mahcloton tietliti, n.rtrtta jotakin voi p2iiitellzi siitii, ettri Menrr.nan r.nuisti v. 1905 valt.uisttrneen ja
rurelko pian palaneen sanalla altrcella
olleen huvilan rakennusajan, r.uutta ei
mitiizin Koivikon 1a Petä1än vahnistnrrisesta. Viiinö Selancler on kirjoittanut
Karkun vanhoista rakennuksista ja löysin vrroclen 1951 Q2.5.) Tyrvririn Sanonista, ettii kummankin talon rakennuttajzrna olisi ollut piirilääkäri Otto Strömberg (1812-1900) Ikaalisista. Hän oli
jäänyt sailar.rden takia eläkkeelle v.
28

1ti70 ja mr.rutti leskir"r.riehenli Kalkkur.rn

v.

1uU5, cnsiksi Koljaalle. Mr.rkana
rurLlLlttivat hrinen lapsensa ylioppilas

Svante Sigr.uuncl

Otto

Str<trttberg

(1U44-1910) ja neiti Karolina Antor-riet-

ta Tilcla Strömberg (i850-1925). Kollaalta he löytyv2it rippikirlassa vr.rosilta
1883-1902, mlltta seul'aavassa, vltosilta
7903-1972 olevassa, lapset ovat Koivikossa. Otto Str'ömbelg oli kr-rolltrt v.
1900. Tiirrlin perusteella ei voi rakennusvLlotta rrliziritellzi, koska ultr-ttto on
voinut tapahtua milloin tahansa vltoclen 1t185 jälkeen. Meurtttan nuistaa
heicliit vain Koivikon ja Pet;ijzin omistajina.
Str'önbergit ovat kaikki hauclatttrina
Sastarnalzrn vanl-ralla kirkolla.
Svantea nuistelevat sekzi rovasti

Enil

Bergrothin poika, ratsunestari, kauppaneuvos Carl-Martin etgi arkkitehti
Meurman. Näin Bergloth: "H;in oli pitkei mies, jolla oli tyylikiis, pitkzi harmaa
palta, jalo profiili ja kaunis baritoni.
"Maisteliksi" kutsuttuun ikLriseen yliop-

pilaascen, joka ;lLrhLri kLrLrtta kicltli. sLrkrr oli sitonttt toiit'itrt l liopistosslr , rpiskehtssa, mr.rtta l-tin i,lcltcli pitkin Kurkkua ja llihipitrijissri. joi kahviu lnrtatlloissa ja tolpissa, niin kllr.talt kLrin sitli
riitti ja hr.rrjasteli villisti kr.rir-r mencstykseklis Don.JLran entlintien kcskr.tttclesslt.
.Juhlissa hiin lausui rutnoja, joissl iLrhlin-

rrrrn kr,lttlctt:r ylistcttiirr. Itltlttrt i()issrl
esiintyi nyös jor.rkko ilkeitri viitt:rLrksil
aikaisempuan hcikkoon kestit,vkseert.
Runoja suivat kr,tr,rlll n.työs rtttttttlttttltt
pappilan kotiopettajattarct heti tLrltuaan." (Suor.nennos ullekilioittlrneen).
Meltturan kuvailcc Svantelt: "Hlin rtli
Vriinrintöiser-r nrik(rinen, jolll kesliisirt

oli levelilierincn olkihattu, jonka

kLn'Lrn

kapea yrnprirysnar.rha riippui klhtenl
vaaksanrrittaisena alas selk:ipuolcllc.
Pr,rkr-r oli karkeata, ntelko vrtlkoista ltcllavaa ja housunlahkeiclen rettnrtstlt lltal-rasivat mauta valkoiset nauhat. ioilla
siihen aikaan siclottiin pitkien rtlushottsujen lahkeet. Hrin viihtyi kotor-raunkin
ollen sitä mieltzi, ettri pahohinenkin pi.St tstt r tttu lt t t t

.lt tt

rI t

r 2UUj

ti

Riippilliui rnaaih'nan kauneimpana
paikkana varsinkin "orr han betraktar'
clet necl lLrp " (jos hlir-r tarkastelc'e sitli
lLrLrpilla).

Svante ja hlinen sisalensa Tilcla usuirrat MetrLmanin mukaan nykyisessli Petrijiissli. Uscir-r or-r nlahclotonta tietaiai,

kuka rrissrikin rakennuksessa

asui,

koska rippikirjassa asLrkkaat kiriattiin
vain plilitilan nimen alle tih-rstc'n crottar.niseen asti. Nriin on n.tyos Koivikon ja
Pettijlir-r laite. Vrikka ah-rc'

oli

crotettLl

Nftikip:i:istri p r''. 1!26 on rippikirjoissa
vain Koivikor.r asr,rkkuita, koska ne ovat

vuoteen 1940

kLrLrh.rneet sar.nalle omis''Palior-r
pal-

toivoa,
tajalle. Teoksessaan
jon toteutr,rmista" Katri Bergholm, soti-

laskotiliikkeen pcrustaja, kertoo asr.tneensl perheineen talven 1905-1906
talossa, jonka kr.rvauksesta selvirili hlinen tarkoittancer-r Koivikkoa. Syy hciclnin Kalkkuun tuloousa lienee olltrt sc'.
ettli Katli Bergl-rolm oli Otto Meunnanin liiclin nuorir-t sisar' (o.s. Isnutius).
Nziin olettaa Otto Nleunnankin, mutta
itse hlin n.ruistelee. c'ttli aika oli levo-

touta sLrLlflakon Vr.roksi

jl

hrincn piti

myös hoital tcncyttlilir-r maalla. I{oivikosse vietti kesilirin 1900-luvLrn alussa
Sornliister-r kirkkohc-rla K A Hilcler-r perheir.rcc'r-r. Hri ncn tyttrilerrsli Kirsti avioitu

teol.toht,, niyt)l.reurnin piispa Ihluri
Sukrmiehen kanssa.

Tilcla Str0urbergin lippikiljatictojen
perzissli mainitaan agrot-totui Eclvin .Julir.rs Pettelsson ( s, 1ti69 ) pcrheineen.
Ilin or-r toiminut Kosken kartunossa tilanhoitljana enne-n Vliinii Selar-rcleria.

Hrinen asLrmistaan Koivikossa
r

tr,rkcc

intiltti purlri('r'l trltlr

kril

tt'tty

li,1 t:irrr:irti cIistcelrri
sttttreliko rnlilirri stl( )tltcl'l-.

nrotsin-, e nglannin- ja saksankielisili
hrinen ninellilir-r tullcita anmxttilehtiai
vr,rosilta 1913-1920. koskicn mm. slror iljclystri. nr:r:urviljelystri. ptrtr- irr plrl-rt'liteollisr-rr.rtta ja yleensri elinkeinoclli-

nrizi. Olipa Kcnrrel-khrbin aikakausikirlojr. netsristyslehtiri ym. ja historiallisia

vialaiselle liikemiehelle Frans Eemeli
Koskelle la hiinen vaimolleen Olgalle,

lotka kauppakirjan ehtona jatkoivat
tontilla olleen navctan vr.rokrar-tsta täl-

löin tilalla

asuneelle Jr.rssi Rouhulle.
Kosket urullttivat kahclen vr.toclen kuhrttua Karkr.rn aseman lzihelle ja niyivzit
talot ensimnziisen kerlan eri omistalille. Eclellisten omistajien aikana taloissa
on asunlrt vuoklalaisina mielenkiintoisia ihniisiii, joista mainittakoon Bergrothinkin kirlassa esiintyvri, hlinen selk-

kunsa pankinlohtaja Einar Ahlman ja
vaino Mary Olivia al Björksten, jotka
asrrivat Kalkussa 1902-1903 sekzi la-

tzurut asiaa ollenkaan, mr,rtt:t kun elririrt

ktrvani alh luki "Helanclerin Villc", ajlttelin muutar.na vuosi sittcn kiljoittrra

kaikille scnr-rimisille Suoutessa. Aloitin
Helsingistri, kun Hclanclcr-niminen alkkitehti oli vilahclcllut lchclissri. Lrihctin

kiLjcen ju kuvan ja sainkin il<lise'u vrtstaLlkscn "kyllii se olen n.rir-ui". Trill(rin
selvisi sekin, cttli h:ir-r on Tcknilliscn

korkeakouhrn arkkitchtuurin plofcss<>
ri. -fos olisin tafttunLlt asiaen vuottu uikaisen.u.nin,
taan kuulen

olisin hlinen vanltc-mniiltla kur-rllut paljor"r niuistojlt

niistri ajoista.

1!,i! syksyyn 195I osa lioiKalkun scLtlu-

Kevriristti

kit.kancl. henkikir'loittaja Hannu .fulir-rs

vikkoa oli

Vrrolio pelheineen 1930-1932.

kunnalle ja siinli asui rovusti I{ E Rinnc.

Rauhala-ninell:i
kaLrppakirlaan kiljattu tila siirtyi r.naaliskuussa 1940 johtaja Lauli Simolan ja

Karkun nykyistli puppilaa lakcnnettiir"t

Petiijiin, silloin

h:inen vair.nonsa Inkerin omistukseen
kesriasunnoksi. Ilcilli oli kaksi jo silloir-r aikuista lasta, Osn.to Kullervo ja

vr.rokrattr,rnu

silloir-r. Myös Flvankcliscn Opiston
opettajat Pentti Helle ja Veikko Huuplnierli pelheir-recn ovat usuneet tulossu.
Nykyiizin Koivikon omistau Mrike'l0itten

tytrir, allekiljoittanut.

Siniolat ovut
lrllLlttaneet talor.r nirnen tontilla oleviet.r

Petlillin osti Sintoloilta vuot-u-lt 1955
luulnrrntti cr p I-.r'kki R:tttl:t1'rcrc t rlitllott-

koneitten nilintyjen r.t.ntkaan Petlilliksi.
Koivikon ostivat jor.rlukuussa santalta

sa Toir-rir-r kunssa Loimaaltl. Rut"ttultct'e

Kilsti Inkcri Miljaut.

.fr-rr-rri

1a Fllli Mrikeli, jotka olivat
myynect T:trlian tilan KLrtalasta. Mttlemurat tal<x j:t lisiiksi Varjolu-uitninen
talo maantier-r toisella pr-rolen toimivat
Iokakuusta 1941 lokakuuhun 1942 sotilassairaaloin:r, osana \fl.K.K. sailaalaa,

vlronnu Ville

liriklirinli tohtori Kllla. Koivikon vinttihuone oli vLlonna 1941 vnoklattuna

jonka plikallispririllikkönrikin Villc' Mrikeli toin.ti soclar-r alkuun asti.
Soclan aikana 1a jlilkeen oli taloissa
sr-rojeh,rskr.rr-uralle,

Karjulastu tulleita siirtolaisia, joista
mr.ristan ainakir-r Karilaiset Petlij2issll ja

Myllyset Koivikossa. Klrkr.rn kanttoli
Mikko Inr-rilli vaimoineen asui Koivikossa niin kr.rin myr)s vielzikin Karkussa
asuvat Tauno ja Sari.fziruinen. Sotaa paossl ureillii oli Helsir-rgist:i rnrr. \Wilhelm Helanclel iiitir-rsri kanssa. En muis-

halusi r.t.tuuttaa tilalle, lonka l:ihellli hrin
oli heai,oittunut r,. 19lfi. Heicllin tyltlilensli Sirkliu toimi mm. Ambonrulllu Lil-rettinri.

Seuraavut omistujat <tlivltt sotillstclir-rikko Llnto l)enttincr.r ju vuimor.tslt Anna-l-cena. He r.t.tuuttirrltt sir.tnc clokuussa 1966. llantapcrc jritti cnsiksi itscllccr.r
Sin"roloitter-r I 940-[u vu I I u rt ntu u t'r t'u kct'tnLlttllman ison ntkenntrkse n slttu"uti-

neen ja olcskclLrtiloincct-t.

Pc't.qolltkirt

sinrrc silloirt tt'lrtiirr jrr siirt:i srtttttltsslt
meilLi lapsillrt liitti ihrncttclcnristri. llrtkentajar-ra oli muistini r.nukaan kirvcslnies Anton l)akkar-rcr"r. loku oli asLlltut
Amcrikussa. .Jo kuukauclcn pcnistli
Rantapele kuitcr-rkin utyi senkin tilan.
Rakennusmc'stali Kalcvi Tanhultnplili
vaimonsa Kyllikin kunssa olivlt ostltjina ja nimesivlit sen osrtn l)ctrijlili ct'ottu-

misen jlilkcen Lintur.uzieksi,

jonkl

n1'-

nll.

Laukolt lakosta. Hrit-rcr-r
oli Tampereen kar.rpr.rnginalkkitehti Larrl)el't Pettel'sson, joka on
sLlLlnnitellLlt nlur. v. 1952 palaneen Rukirjasia

veljer-rs:i

melin ja PimnvLroren tr>rnin r,. 1905. Ilc'
olivat sukua Kosken kartanoon.

Koivikon

ya

Petzilrin peri tricliltiizin Til-

Strömklgilui v. 1925 kluununnimisr.nies. r.najr-rri Otto \ilal-rlroos Mouhijlircla

veltri. Hrin ei pitänyt taloja kanan vaan

rrryi nc

v. I92l xruva Ilegina Auralia
oli ollut naimisissa

Bzickmanillc, joka

ploviisori Acloll The<xkrl Biickmanin
kanssa. Heilli oli kaksi lasta. Ilrita Elisalrcth ja Marita Ilegina. N:list:i ajoista
rrinulla on ollut ilo keskustella heicLin
sukulaisensa evelsti O R lliickmanin

,-!

".

kanssa.

Yksitoista vuotta lryöher.nmin talot
vaihtoivat taas orristajaa siirtyen laSastamalan .JotLlu 2OO3

Pet4iä Valokuucr

Ma(a

Sauola

)o

keutunut, koska talou onristaa Mlikipri:issri eli Evankelisellu Opistolla työskentelcvri Mltlti Trrrttrttinelr jlt vrtitttoltsrt
Tellervo, jotkl ostivat sen v. 1986.
Petrijlistli seLlraavl talo Tyrvliiille priin

oli

Maynio, joka valuristui vuorrlt

1905, kLrten ylemplinli on mainitttr. Siinzi eslrivat Ttror-niston talon vtronnlt
1832 ostaneen valatuonlali, ritari, Ylisen Satakunnan alisen kil-rlakunnan

knununvouti.Johan Frech'ik Lagerltllclin ja Johanna Catariuan tyttlilet Aina
Er.nrra (s. 1tJ48, k. 1922), ioka ruuutti
Helsingistri 1905, ya kouh.rn johtrtiatar
Nanny Emilia (s. 1852, k. 1925), yoke

muutti Helsingist2i 1919.

Mettrtnat.t
mr-ristelee, ettii l-re olivat asr.tneet vuok-

ralla Kosken

Rr.turelissa,

ntutta

kr.rn

vr.rokra-aika r.ueni ur.npeen l.re ntkennuttivat Mäkipriristli ostetLllle tontille
Maynion. Katri Bergholm kirjoittaa em.
kirjassaan, ettZi he r.r.lllLlttivat kestiksi
1906 Koivikosta Maynioon vakittristen
kesäasukkaiden tieltä. Tontilla on iso

Varjola. Valoklrua Ma(a Sauola.

Lenmenkiveksi kutsuttu lohkare
kyään onistaa vastaanottovirkailija Sir-

pa

Räsänen. Petäjän

osti

Penttisiltä

\,.Lronna 1978 liikemies Timo Keskinen

vaimonsa Tuulan kanssa. Tällä hetkellä
he ovat mpzmässä taloa.

Vammala-Karkku tien toisella pr.rolella oleva aikaisemrnin mainittu Varjolan

mäkitupa-aLre kuului aluksi vuosisadan vaihteen jälkeen Mäkipään tllaan ja
siinä asui kaksi Mäkipään neitiä, Eliina

ja

Matilda, jotka halusivat ostaa sen

onrakseen v. 7934 Sirno Simonpojan
perikr.rnnalta, johon kuului myös heidän omia sisaruksiaan. Alue erotettiin
Mäkipäästä v. 1935, mr"rtta ilmeisesti
kauppa ei ehtinyt valmiiksi ennen Matildan kuolernaa v. 1936 koska seuraavassa kanpassa 22.1.0. 1937 myyjiä oli
72. Talon osti silloin palokersantti
Kaarle Oskar Nurmi ja vaimonsa Emmi
Nurmi. Myylinä olivat sekä Mäkipään
isännän Simo Simonpojan että hänen

kuolleen poikansa Kall Wernedn lapset, siis yhteensä 12 perillistä. Kahden
vuoden kuluttua Nurmet myivät Varjo-

lan Velkr-ralta tulleelle kätilö Dagmar

1a

osia melko pian palaneen hr.rvilan kiviialasta.
Läbteet:

Irene Kinnoinille (1880-1957), josta kuten niin monista silloin, riittäisi paljon
kerrottavaa. Koska hän oli naimaton ja

riakirjat

nel1ä hänen sisaruksistaan

oli kuollut 1o
ennen ruosisadan vaihdetta ja yksi veli
oli lulistettr.r v. 1938 kuolleeksi kadon-

Carl-Marlin Bergrotb: "Glinrtar.fi"årt
åren 1892-1942"
Katri Bergbolnt: "Paljon toiuoa, pal-

neena, hän testamenttasi Varjolan puoliksi Merimieslähetykselle ja Pakanaldhetykselle eli nykyiselle Suomen Lähetyssenralle, joiita sen osti ratavartiia

jon toteLLtumista"

Tyryni Nierninen vairnoineen vuonna
1959. Ester Nieminen kuoli n-relko pian
muuton 1älkeen. Talon peli heidän poikansa kaupunginkamreeri Timo Niemi
nen, joka ei kuitenkaan asunut talossa
vaan oli rakentanut talon Palvialaan,
jonne hänen isänsäkin mlllltti. Nykyään voisi sanoa, että ympyrä on sul-

Karkun setLrakunnan rtppi- .ia histoOI Meu.rm.an: "Karku.n mu.isteloita"

Naapureitten,
sen, Ttmla

Telle

ia Timo

ja Matti Tammija omassa

Keskisen

hallussani oleuat alkuperuiiset kauppa-

kirjat,

lainbu,u,elahtkset, uttokrasr,tpi-

mnkset ym. paperit.
Tässä ybteydessä kiitän Tamntisia .ia
Keskisiä ia mtiltakin tltttlja auusta.
Jos

joktt tietää lisää tai löytää uirhei-

tci, olisin kiitollinen ltbteydenotoista.

Jatkossa Fttlkkila, ktmeli

ja Linnais.
I

Leena Oiala

Mttet
Souitin askeleitani
suurten saappaitten .i rilkiin,
Ei se helppoa. ollut.
Helpompaa kuitenkin
kuin umpihankeen.
Olihan sentddn
seluillri suunta.
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Kopio Hannes

Rr,önt

än

ki

(oittrksesta,

joka on kijoircilu Satakuntalaisen
u, n nan .i til ka ise m aa n ki rj a a n
"Sataktmta, kotiseututtfikimuksia 1 ".
Painos on uuocleltcr 1907. Aibe on

Os a k

rnielestcini

a jankohtainen,

pieniä kan-

luj a oll a art la k kautta massa
Vammctlassa, rilin kuin muttallakirt ja
uarcinkin nt aaseudLtlla. Iisäksi kansakoulun penrstltnxisesta tulee tönö qtksJ,nä kuluneeksi 130 uuotta. Kirjoitus
käsittelee kottlun pentstamista uarsin

sa kou

pe n.Lsteell isest i. Se a nt a a kcisi t1, fuss 1 :s
a.i cut kunna n koko r ks isl a, k iel e r t kii1, 1

1

1

L

töstä, sen ajan paikkakunnan nterkkibenkilöistti ja muistct uctikuttctiistct.

Jubani Penttilä

Hannes Ryömä

Tyrvään ensimmäisen
k sn s akoulun p eru stomi sv sihe et
Kysymyksen kansakoulun pelustlurisesta Tyrvtitin kuntaan ottivat ensiksi esille pankinkassöri P. \fl. Gall6n ja silloinen v. t.
kirkkoherra J. O. Bergloth Tyruririn kunnallislautakunnan kokouksessa elokuurr 2il p:nri 1869. Pöytrikilja kertoo:
"Pöytrikirla laaclittr,r yhtc'isessri kunnallislautakunnan kokonksessa Suntio Stenholmin asunnossa Elokr.rr.ur 28 ptiiVxnrl lfi09.
$1
lautakr.rnta ctt:i csitellzi Kansakor-rlusta gih:iiin
Tyrwiiiin pitrij:irin, loka tlitii ennc'n kahclesti kunnan kirkossa ilmoitettiin, r-riin ttihtin saatuile tulir.'at kunna.sta virkaatekevli
Kirkkohen'a Hella Johan Oskrrr l3ergloth virkansa puolesta ja
Herua Pankkikasör'i Petter \X/ilhehn Gallen Yli- ja Ala-Sv2innin
rusthollin ja Jaatsin pelintötalon ontistaja Nunpalan kylässii,
jotka ynnli Lautakr.rnnan kanssa esitteliviit kr.rnnan jzisenillti, joita oli r-rsiar.nrrat saatllille tulleet jclista mr,uttaimpain niutet tiihiin pöytäkiLjar-r alle otettiin; tzistri tuurrailtua oli kaikkein yhteinen mieli ja lause ettri nyt kohta rllvetaan hankkiniazin kanEteenszi

otti

sa kor.rh,ra trihlin kuntaan, sill;i kuin asia laviamrralta katseler.nme, niin kir'yallisulls on sc joka sivistyst:i Tyrviiänkin seurakLlntaan on niiir-rii aikoina virkistytttinnyt ja etccnpäin ponnistannLlt, vaan se on tapahtunnut parer.nrlissa eik;i matalar"nmissa majoissa, vaan joka nyt yhteiser-r toimen kautta kaikile
on hankittavu, uruistacn ettli kirlallisLrus on se snr.rrin perir-rtr)
jonku taiclamme lapsillemure ja nousevalle kansalle jrilkeemurc.
j:ittrili sekli hengelliseen ettli rr,rr.rmilliscen eclistyrr.riseen. Tosi ja
myöclen annettava ettti meillc ensi alussa tzistli on eri maksr>ja
noLlseva, r'aun huolimlta ntiistli tule meitin katsoo asian tat'peellisuLrtta, ntristacn mitli ureitin esi islimure aikanansa n.reicl:,in hyöclykser.r.urc'ovat tehneet ju kustar-rtar-rnect ih.nan ettei itse niistli ole hyt)tyri ntihr.rcctr ja vicllti tahclomme yhclelli mic'
lellli kehoittaa kunnan jriseniri hu<;ulrumaan mitli almollinen
csivaltamure tliurlin eclistynriseksi on hankkinut Seminari koulr.rn kautta llaas2lllll'uc jostl taiclantnte saacla kelwrllisia opettuie kunsa koulr.rinnic. \Vlurn enli asi:r on tarlika ju korkeasta
sislille piclostu cttai se niin toimec'n suucle kuin scn oikia tar'koitr,rs on, niin katsomme talpc'elliscksi cttai kLrnnan jtisenistti
valitaan toinikuntl tekenlilin tlihlin c'hclot ja slirinni)t jrr niin
niuocloir-r esittclcnrnrc tlimrin kunnan esiniehellc Anni Sipille
ettai kunnan kanssa tlistli keskustclla ja toimikLrncla valita; niiir-r
on esityksen.unc jonka nie ittc kunkiu kunnlrn jliseneu mictittlir :iksi j:r p;i:itr'ttrir riksi jtitrintrrrc,

KunnallislaLrtakunnan ehdotus esitettiin kuntrrkokouksellc
selrraavan syryskunn 24 p:n'.i. Kokoukscrr pr)yttikiriu on seuraavan kaltanen:

"Pöytiikirla kiljotettu laillisella ljallll triksi priivriksi julistetnsa kuntakokoLrkscsa Tyriririn cnlikilkon seullrkunnasa kokor.rsl")Lloneesa Suntio Stenhoh.r.rir.r usur-u.ursu Syyskur.rn 24:nes päivli 1tt69.
1$.

Kunnanlautakunnan p0yttikirja viinrc Elokr.rLrn 2ti pliivtinli
1:r-ren $ alla esitetty asia kar-rsakoulusta trihlin Tyrvririn eurriseurakuntaan, jonka laLltakunta on kattonut tulpeelliseksi, luLrtakunnan pöytäkirjan luettua, hetken asiau urietittyli krlnnun
jzisenet loita oli koolta saatuville tullLrt, kaikki yksinriclisesti
katsovai talpeelliseksi kansakoulun asettar.nista, johon lrsetettas sekzi mies ettli naisopettaja. - katto my0s kunta sove'lilks
valita kouritea t;itai asiaa valmistamaan ja toimccn saattaullen,
1a valiniin komiteaan esirrieheks Bankin kassöri Hernr P. \f.
Gall6n, niinkr.rin oltistaja Sviinnin lnsthollia ja kr.rntaar.r kr,rulLrva, jiiseniksi Kirkkohen'un virkua pitaijaisli eclesscisovu llcrra
varepastori J. O. BergLoth, r'usthollarit Paul Erik Katenr. ja Antti Ar-rtin poika Katila eli Yliknaapi, talolliset Lautumies Flbiur.r
Seppri, kirkonkr-rudennus Ablaham !flellin, iolppurit Klistiar.r
Tuor.non poika Kvist, ja Matti Matin poikl llite, Krisityirliiset
Nahkuri Karl Norclling ja Kraatari Wilhelm Fingerlr.rt.rs. - trimrin
korritean tulee tlirriln vuoclen kuluella jlirjcstlili lrsir scu urr.rkaan kuten Kejsarilliscn Majestetin amrollinen usetus siittli
asiasta m;ilitiLi, joka komitean pöytlikilja kunnalle ylöslLrctlun
kr.rnnan kokouksesa, jonka tehtyri rrahrristust:r viipynrlittli on
toimettava.
Se yoka on tyytyuuitön tlimlin toinritukscn kanstr. slru r.ulituksen tehclli kolnienkyniurcnen pliivrin sisririn tlimri 1'xiivli lLr
ket.nata Hella Guvern<)0rille llilinisli

Kuntakokouksen pLrolcstu

Arttti.\ipi
Toclistaa

Atrtti Kcrtilct, Hettrik

Hö,t'1.1,,

(pLruntelkki) (puum.

Hesekiel

Lepislö,
)

(puum.

)

1y,,,tr,nt Pitrkkrr,lYilltclnt.lukkitrctr
(pr.runr.

Kurl

Helirr

(puum.

)
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)

A.lVellitt

)

Ct rl F'retl r. Bcrgxtl.t

loh, O, Ilergrotlt
l')'ik Kcttartr
I[/ille

I':

Kubintala

Sukurius Ollilct
kaikki oniakritisesti

W. Gctllötr
.lttltct Yliketolct

KLrr-rnallislautakur.rnan pLlolestx
F-ctbictrt Seppci t'ln",r esimies
Dctt,icl.lrtttltilct Ttromas ll.l,rkki Artgrtst tlrtila"

H.

Lirrclxnh

Sctstet nt ctlcrn ./o u

It

t 2O0,)

liiljottlll"
Tlissli kokouksesse asetettiin siis konritca, jolilr oilicutettiin
ajumuan asil lopullisecn pliritöksecn, ollen uinrxrstuuu vclr'otcttr,r ilmottauraan pliritöksistri:in kur-rtukokoLrkscllc. Ntintri pi)ytlikiLjat olen ottanut kaikkir-re allckirlrXuk.sinccn rtiiytt:int;irin,
misszi uuiliriissii siihen aikaan ktiytettiin puLrnterkkili.
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Seuraavan kerran oli asia kuntakokor.rksessa esillä joulukuun 27 p:nä samana vllonna:

Tämä kerrottuna seuraavan varsinaisen uyrskykokouksen
ymrnärtämiseksi.
"Pöyttä kirja kirjotetnr laillisella aijalla kr.rulr.rtettusa yhteisesä kr"rntakokovuksesa Tyrvziäs;i kokovr.rs Huonesa

"Pöytä kirla kirjotettu Lailisela aijalla kur"rletettusa kunnankokovuksesa Tyrvääsä kokovus Huonesesa Piretty
jotrlrr kur,rn 27 päiva 7869

Suntio Stenholmin asunosa Huhti kuu 19 prii 1870
Kokovus oli kur.rlutettu pirettäv,iksi Kr.tnta kr.ruluvistu
tarpelisista asijoista ensiksi koullun Hoitokunan Valitse-

1$$

mista ja Hopr.rn rystholli kr.urlr.rvista asijoista 16i5sk5i

Kokovuksen satavile tulli ale Kirjotettr.r esimies ja yhteistä kansa olli iso jor-rko satavile tr.rllu niin ensiksi ylös Lr.riettin kansakoulun Komitean tekeurii koullun ohiesäntö lohon ei Läsnii
olevala Kansala ollu mitein siitii \X/astan rnuistar.nista niin se Hy-

kun ale kirjotettu Puhenhointaia kysy ensiksi kuka
- 30
nyt on Puhenhointaia koska ei Herra Guvelnöri Paiaitös
päivä joulu kuusa 1869 osoita nukan kuka silli aika yohlata kokovusta kun asija on Rilasa sillli siitii on alaniaislurresa \X/alitukset keisarillisen Senatin sisrile Lihetetty ja
minule on myös tietiivä ett,i on Walituksia tehty Heru GLrvernörin tykö Läniszi sen kokovr.rksen ylli joka on piretty
25 päivLr Helnikuusa 1870 josta johlosta ei olle Waka tieclo kuka kokovr-rsta nyt jolrraata Waan tliutiin kysytttivti
noisi siinä paljon kansan sejasa joita oli kovolta kokontunut semonen r.neno ja metelli etei ale kiljotettu saanr,rt
olenkan puhnva ja usijanpia Hävlistys sanoiiu kuultiin Wirka tekevä Kirkko Herra Bhntr.tht la Hcrra Pankin kassör'ili
Galleini ja alle kirjotettr.rva Puhenhointaia \Vastar-r la Wiirneksi rnainitr-rle rreinasivat tehr:i Wlikii,alta paiti olli siinli
joukosa yksi ossa isiintrirriehil2i jotka oli t<tista mielen Lrtamsta kuin se iso jouko josta syystri kokovus triytty jririrri
rurr.rtta

väksytyni
2$$

Kysytin jos Hoppun Rystholli ostetan KoLrlh.r taloksi kunta
Waan koska ei se asija ollu kr.rltettu niin ei taittu sitä Lopulisen
Pätöksen ale asetta josta uusi Kokous llman Wiq'tystä toillitetaman
1a se joka on tytörniitör-r trimii kokovuksen kansa saa rrllLltosta Hake Gr,rvernörin tykönzi Liinisii kohrenkyurenen Pziiv2in
sissiin tästii pziivrls alkaien ylös Luietin tzimii. Pöytä kirja ja Hyvliksytin aika ja Paika kr,rin EleLl on mainittr-r

Kuntakokovr,rksen Puolesta

Antti.[tth

siksens;i

Sipi"

Kuntakokoukscr.r puolesta

ArtttiSipi"

Ulltulltensa vuoksi oli asia aluksi mennyt nziin l-relposti. Ett'ei
t),yt),l/?iislys piiritöksiin silti ollLrt yksimielir-ren, vaikkei t1rytyrrzittömyys heti ehtinyt julkituleniaan, sitii toclistaa seLll'aava
tamrrikLllln 17 p:nii 1870 picletty knntakokous. Pöytrikir'1a kertoo:

"Pöytrikirja laaclittu yleisesri kr.rntakokouksesa Suntio
Stenholurin asunnosa Tyrvzilin kirkon h.rona Tammikuun

Kokor.rs oli toclella ollut utyrskysimpizi, ruitri yleensli voi ctlla. Väkezi oli kunnanlurone, sur-ttion tr.tpa kr,rin r-ruiiullu lyÖty jrt
toisia vielä polstLrassa ja Lrlkonr pihalla. Mielenpr.rlkauksct olivat slizistiim2ittörrän r;iikeitli. "Herrat" saivat kitr.rlla kut'tniaus:t.
"Miniikin, Petrelli palka, syr)n pettLra, te herrat -", iy,isee miehen iiiini nulkasta.
- "Te herrat syötte ja el2itte hyvin, lne raataiet - -", kilkuLr
\X/ehkalal-rclen Annaliisa ikkr.rnan takaa.

-

17. päivzi 1870

-

3$
Kansakor.rlu komitean vahnistamat siiiintö ja hallintokirlat kansakouh.rlle ylös luettiin kunnalle, enemmistö saataville tulleis-

ta miehistzi ilu-rottivat tlTtymiittöuryyclen koulutaloksi Hopun
rusthollin ostalnista,

1a

pitzilzin rragazinista viljan nyynristä vrs-

taan mainitun lusthollin maksarniseksi, rnyös kiertokoulun
asettarnista sellrakuntaan; tlytynrrittömrit pyrysivrit kahclen viikon aatos ajaan, jolla ajaalla aikovat hankkia ja toimeta nusi
kor.nitea jos ej vanha tahclo esittiiii muutoksia r.r.ritri enemmistö
esittä,i tahtos; nykyiset kormitezrn j2isenet ilrottivat ettii ovat
ruskotun toiuresta ya tehtlivlinsli toir.nittlneet sen rnukaan knten
viime Syryskuun 24 p. heille uskottu suostllttu ja valtuutettu on

Atttti Sipi
Kirjottanrrt Carl
Vastlrstlrs

Frecl r.

Bergrolh."

oli kr.ritenkin jo liian nyöhästri. Kassöri Gall6n,

asian alkuunpanija ja innokas ajaja, llihetti viiueisestä päätöksestä huolimatta, komitean aikaser.nmin sa2lm?rn valtuuclen no1alla, laaclitLrn koulun ohjesiizinnön senatin vahvistettavaksi.
Toir.r.rettorria eivrit olleet tyytyntittöniltkziiin olleet. He olivat, joskin asiaansa hyöclyttzlniittri, pr.rskeneet vihansa kr.rnnan
lr.rottamusmiel-riä, kunnanesiuiestii Sipi2l ja kunnallislautakunnanesir.niestä Seppäii vastaan. N;iiclen eclellisenri syksynii ta-

pahtuneesta valitsenisesta oli tehty valitus kuvelnödin, koska
Sipi kirkonisäntänä oli rnuka 1äiivi ja samoin Seppzi krur,rnr.rnvirkarniehenä, jahtivoutina. Lainn"urtkat sillonkin jo osaniin! Ja
kuvernööri kurnosikin rnainitut vaalit joulukuun 30 päivänä
1869.
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-

-

"Hen'at kustantakoot itselleen kansakoulut.t, me paalnnte

lapser.nme kiertokoulur.rn - -"
- "Me oleuneJi.tmalaa pelkiiiivi2i ihmisiii, krttkisutLtstrt jrt rutmattua meicliin lapser.nure taruitsevat - -".
Pastori yritti l;ihteiss;i nuhteler.uaan lautuaansa, t.nLltttt kessöri Gall6n l'iensi varottamaan: "Piclli suusi kiinni, taikka suntnte
selk2iziurnie!" - Pahiurrassa pulassa oli puheenjol"rtala Sipi, io-

ka erotettnna pul-reenjohtajana oli kr.ruluttanut kokousen kitkoon. Kr,rn hzin yritti chclottaa, ettzi kokous piclettziisiin vurltpr"rheenjol-rtajan yohclolla, huuclettiin kuin yhclestli sur.rsta: "Ei
sun kur.rltuksellas, ei sun kuulttrksellas!"
.fa poislihtiessri piti uriel-riä Sipin takista kiinni, ivaten: "Sipi, utaksu palkkamrue.

-

maksa piiiviipalkkarurte!" Sipi katsoi palhaaksi vriistyri Lrhkartvasta väkijoukosta l2ihell2i olevaan asuntoon. - "Hiin nlelte'c
rahaa rikkoonl", kaikuivat ivahuuclot perissli.
Tiillaista oli sivistyksen esitaisteh,r varsinaisilla salomailll.
Kerran alkuun piiästyzlain eiviit kouhrn vastustrrjrlt liittriurct
asiaansa paljaan llihiniin val'aan. Silloinen Kaihrttalan isrintli,
vastllstuspuolueen jolrtaja, kielsi yrrpliri kr-ttttaa kokoauiasslt
allekirjotuksia ja vei kuvelnöriin anouruksen, iossa pyyclettiin
aler.npaa kansakoulua kuntaan 1a pyyclettiin kr,rveln0r'iri itsc tulemaan kokousta pitiimtiän kr.rntalaisten kanssa, ja kunnan se-

kaviltn naiyttaivlit olot saivatkin knvernörin trihlin suostumalr.r.
ElLilinti sunnllntaina kesiikuussa tr.tli "Herra Guvernör'i, ViisaLlstieteen Tohtori Kaurarihella ja tlihtiruies Greivi Kull Mrrgnus Creutz", niinkLrin hiir-rtii eliis senaikauen pöytrikirla karehteelaa, lä:ininsihterinsii kela pit2imliiin kirkossu kokousta Tyrviiän kuntalaisten kanssa.
Kokouksen alkaessa asettulr mainittn Kaihmalan islintli toiseen päähän pöytäii, kr,rvernöri pöyclrin taka 1a liizininsihteri
St t.s! u

tnttltr
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t

.lot
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r 200,i

toiseen plilihiin pöytlili. Kr.rvemööri kysyy ensin Kaihntalalta,
osaako hain pitaiai pöytrikiLyaa. - "KylLi", - vastaa Kaihurala ja

Vetiili taskr.rstaan papelin sekii alkaa sitli hrkea. Hrinet keskc'yttlili kuitenkin kuvelnör'i lausuen rnotsiksi Iirininsihtelin
kririr-rtriessri: "Sinri olet yksi tyhmri nies. kiljotrrt pöytrikirjan crrnenkuir-t on kol<lrsta piclettykiirin. Paa priunris pois!" - Sen jlilkeen k:irintyy kur.ernr)r'i yleis0r-r puoleen kysyen. urilli i'alittajilla on usianu. Er-urenkr.rir.r kukuar-r kr.ritcnkrurn ehtii vustuamlln, ojcntaa kassör'i Gallcln ser-ratin vahvistauran koulr.rn ohjesririr-urÖr-r kuverni)r'ille-. Trimri krrtselee ensiu pitkrin rrikaa plpclil jl alottla sittcn puhua: "Tc olettc nlicnnli tr.rllcct nrir.urr.r
tylii)r-ri valekiLjoilla. Mikri teilli oikein on tiu'kotLrksL-na?" - "Mc
tuhtoisimmc ulemrrurr"r kunsakoulun eikli ylemplili", - kLrniar'tla tlihlir-r silloincn Kar.rr.risto. - "Mlrtta trissrihrin on scnlrtin p:irit<js. Scnati kyllli voi l.nLlLrttalr niinLrn prilitr)ksirini, nrr.rttrr cn minli voi nrLruttua senatin plilitöksiri", sr'littaiai kuvclnÖr'i. - "Mc vu
litumme". - \'ast:rtuan yleis0st:i. - "Mihin te sitten vlrlitrrtte,
tuonncko, i,uiko tuonne?" - rrastua kr.rvcmr)ri, r,iitaten kliclcl-

Seii a M

Lizin ensi ylöspziin

jl

sitter-r allspriir-r.

Tiihiin piizittyi kokous. Pihalla kr.rtsuttaa kr.rvcrnori kLrntlkokouksen valapr.rhecnjohtajan, joku itse, isiini, on ntinLrllc nriistli seikoista keltor-rut, luokscen ja kchottal kiircnrnritcn kLrLrlr,rttamaur-r kur-rtakokouksen koLrlunjohtokunnan vlrlitscnristu
\/artcn. JohtokLrnta vulittiir"r nliin scunurvun hcinlikLrLm lli pliivrinri ja kansakoulu alrxti toinrir.rtur-rsu syksylli lfi73 lioLrlLr oli
ensimliiseuui VUOtene yhtciskoulr.rr.ru poikia iu tytti)iri |rlrtL-n i:l
mulrtettiirr sitten kltlisoiskouluksi, jossrr polillu on cli opcttrti:t
ju luokklhuonc sekli tyt()illai eli. Tiilllisenl oli trinrri krpultrrkin
kunnun tlkrksi ostetLrn Hopun tltkn ntlutlllt sijltitsci u cnsinrlii
r.rcn Tyrvlilin kansaltor,rlu r"roin kuhcicr.tkymmcn vLrocicn ltjlur

myöskin Tylvli li n a inrxrr.n kur.rsu kou ur.ur.
Lopuksi muinittukoort vielli. cttli scnllti Iiuniosi Sipin vuli
tuksestu kr.n'elnr)r'in plilit(rksen jlt rlthvisti Sipillc liLrntulio
kor,rkse n pLrhccnjohtljun toiure'rl - yu Scppli lylitvi ntl rsll n
ohi mc-ntyri ilman nrLrr.rta hoitanlurr.r cclcllccn kLrnrurllisllutukur-u.runesimic-hen tointa jlr hoiti sitten nxrr.rct vr.roclct. s
I

ahlamäki-Kultanen

Perheiden ioulu

Psykoterapeutti Pirjo Tuhkasaari siteeraa peflrskoulun toisluokkalaisen
ajatuksia perheestä r,uoclelta 7979

Näin ainakin haluamrre r-rskoa ja asiat

seLlraavasti:

asioita, jotka pikemminkin erottavat

opinnoissa, mutta eclelleen talpeellis-

ihmisiä toisistaan sekä

ta.

"Perbe on sellainen,

kaikki ouat J)stdui(i
keskencicin. Perhe on isri.la äiti
.ia sitten uoi kuulua lapsia,
mutta perhe on myös
pariskunta, joka asuu ybdessd
ettci siinci

Nykyajassa on valitettavasti palyon
perheissä,

kouluissa että työpaikoilla. Länsimainen ajattelu korostaa yksilöllisyynä ja

yksilön oiker-rksia. Koulujen opetussur,rnnitelmatkin laaditaan nykyään
jokaiselle erikseen. Opiskelijoilla on
oikeus ecletä yksilöllisesti ja olla pois
ornan rylrrnän tLrnneilta, jos opintoja

eikci ole lapsia. Perhe on sekin,
ettd on uain .yksi ibminen,
ainakitl meickin tnttmnlo on
perbe..lcr.ios ut uaikka äiti ja

on jo suoritettuna. Perinteinen yhteisöllislyttä korostava koulu-sanakin

kli .ia kaksi lasta.la niille
mLLuttad Amerikasta yksi
tuttaua asumctan, niitt
perbeeksi sitä kyllä sculotaan.

mista.
Varmasti me myös rrenetiimr.ne yk-

on r.rsein korvattu esimerkiksi sanoilla
koulutuskonserni tai instituLltti. Korostetaan laaja-alaisuutta ja valitse-

silöllisyytlen kolosttrksessluulrre jotain hy1/in alokasta ja olennaista ih)'

rnisenä olerrisesta.

Ihminen on tarkoitettu toisten jor-rk-

Perhe-sanan rräärittely pienen pe-

koon, pelheeseen ja kouluun, anta-

ruskonlulaisc'n tavalla korostaa a ja-

r.naan ja saamaal-r apua ja tr.rkea rrr.rilta eik;i vair-r valitsemaan itselleen parhaita vailrtoehto;a. fyllahlin se jotain
kt'rtoo. cttL cdellccn Lrseinrpicn instituuttien opiskeli;at sanovat aarnulla

tusta yhteenkuuluvr.ruclesta, oltiin sir
ten sukua tai ei.
Lapsen märiritehriiän kiteytyy kaikki sc kaunis, jota ihminen pelheeltä

toivoo ja jonka ainakin joulur-ra kaikki hah,ravat kokea. Ihmisen mieli on
jor.rstava niin, että ornan perheen jrlsenet rne hyväksymne puutteineenkin
ja haluat]lrne puolustaa olr]an pefheennre valintoja ja tapaa elää. Jouluajan lar,rluissa, korteissa ja kuvissa
perheet ovat aina yhclessä koolla ja
kaikki n;iytää kauniilta ja lrirnpirnältä.

Sasta nt

alan .Jottltt 2OO3

kihtevzinsä'kor.rlr.un'.

muLlttlrLl. Pienen lapsen ensiurmliisinä

kouluvuosina koclin ja koulun yhteis-

nzihdä.

Kor-rlutyössä

huorraa r-rsein, ettzi opiskelilat arvostavat edelleen sitä, että heiltä vaaditaan ja ettai on jotain yhteistä. Se tarkoittaa eclelleen esimelkiksi yhteisi?i
juhlia, tempauksia ja tapahtumia.
Pelheessä olennaista on se, että sen
fäsenet taryitsevat toisiaan, vaikka keskinäisen luen luonne vuosien nryötä

työ on elilaista kuin

ammatillisissa

Arnmatilliseen oppilaitokseen lähtevä nuori ihl.rinen on ison elämeinrnuutoksen eclessä. Ilzin tarvitsee
eclelleen pelheensii tukea, vaikka on
usein lähes täysi-ikäinen. Arnmatir-r
valinta on vaikea asia nykyajan tieto

ttrlvan ja epävarmur.rclen keskellii.
Arnmatti ei ole l:iheskäiin aina selkiin-

tyny opiskelijalle

opetukser-r alkaes-

sa. Nykyiset tutkinnot c'clellyttävrit, er
tii opiskelija tekee monia kr.rrssivalin-

toja koulutuksensa aikana 1a sillä on
sr,uri vaikutns siihen, mit21 työtä htin
vah.nistr.rttuaan tekee.

Onan valinnan

teossa jrl valitr"rn alnllatin alostamiscssa trtrvitlrrrrr pcrl rettli.
Koulun ja pelheen yl-rteistyötri tar-

vitaan, vaikka nuolen opiskelu sr.rjuisi kaikkien taiteen särintö1en mukaan.

.|oskus yhteistyota taruitaan myös

opintoihin kannustarnisessa. Silloin
rylrrnicn oltjruill :illrltirvllt soittlr:r jtr

keskustella nllorr:u asioista ja yhtcistyö sujuu useir.nmiten r.nukavasti.
Toivon raul'rallista joulLrn aikaa kai-

kille lukijoille. Erityisen lzimpimristi
ajattelen omien opiskelijoicleume
pelheitii ja kiiuin oppilaitokser-r

pLrr>

Iestlt llyT'rlistL ylrteistytistL ntl()ftcn
aurmattiin kasvatuksessa.

Lähteenä

32(-l

on

kci.ytetty R.tbntrit.t,(i

lehdessä ollutta
snaren afiikkelict. J

Pirjo Tttbka-

J.1

Hely Lenni-Taatlola

Ksr ttseru,km ex $sx { nts erx sX revwffi{Å
J 95 8 *{twurq Vnwzrnuf msså?
Kotikylzini Kiikoisten Ilautu eli TrLatinrrraa ktrl-risi elimzi:i It)40- i.t 1950-luvulla, sota-eikanakir-r. Kotonani oli kaLrppl

ja

tier-r toisella pLrolc'lla kansakoulr,r.

Elin loka solullani r.nukana kylin sykkeessri, vilkas jl utelias lapsi kun olin.
Lopulte halusin kuitenkir-r nzihclli enemrulin: p:i:istzi Tyrvlilin Yhteiskouluur-r.
Siirtyminer-r oppikor.rluun Vrr"nmalar.r

kauppalaan ei ollut kovin yksinkertaista. Piti laittaiai koti, vanhemurat, sisko ja
ystlivzit ja laihteai tliysin uuteen ympliristöön. Mr.trtos ei kr,ritenkaan ollut minr-rlle

niin suuri ongehna kuin saattoi

Itrtrllrr. sillli,rppikt,ttlttttrt pliliscrrrirrcrr
oli uneh.nieni tliyttyurys. Kotikyllistlini
oli kaksi kliynyt keskikor-rlun Laviessa,
lurutta Vulnlalaan ei kukean Rauclun

oppilaistl ollLrt llihtcnyt cikli
ol[rt kriy'nyt ylioppilaaksi.
Keto-SeppuiLin "linjapiili" kulki kerlan priivrissli Polista Var.nmalaan ja takaisin, mLltta sen aikataulu ei sopinut
kor.rlur.r

kr.rkuan r.,ic[i

konhrlaisille: konlulaisen kunnulta se
oli lrirtrr nrcn( )sslt r liritilin suuntlliln.
Henkilöautola oli kovin l"rarvoilla, eikri
niitli ainakaan koulumatkoju verten mihinklilin perl.reeseen hankittu. Kur,rkausilor.na oli joka kolnas naanantai.
ja silloin kannatti lzihteai kotiin kiertoteitsekin: lauantaina puoli r-reljlin ar.rtolla Putajaan, siellli tr-rnti sellraavau allton
oclottelua - tosin mllLltalrien kavereiclen kanssa. Kovalla pakkasella poikke-

simrre lZinmittelemlilin

Palomuiessii.
vienyt kotiin asti,

Toinenkaan auto ei
vaan Jaarankylistri piti vicli k:ivelti Lihes viisi kilonetlirl. Jos oli hyvzi kelk-

klkrli, riiti oli

Pali.run'ratka

vrrstrrssrr...

sujui paremrrin,

mr.rtta

Ilelri

Sttttkolcut ntokcttierctittct oli nrrilctkitt kttirt kortlttlcrisiu;.sc,i.rr,rlia.rsa rusuttuttrlltr
t.l,össci kit'jupuittosscr, toitnittd.iu Aute Hutrtticr kutncrrtirtaett. Hclt'i
Scrttkolcr sekii utcrlecr trcitotrcrt. piiittikirjcrrti ntttkcrutt 'lirittu. Ol4ikottltrluisitt st'isunassu tcrkarit,issci t,trsemmuhtr Raintct Kullio-Mcutrtilu,.Jtrhcuti llttttkiofu. Pcrtli FIott
kctttett, KctleL.,i Hcrukiola piilossa Thirtcut tcrkcutct .fct Eerc Ilcntlti.jiirt'i. 'l I't)t eclassti t'trsenrmultcr: Murkeltcr Hcurkcutert, Hel,l'Tuiuulntiiki.lu Markellu Soirti.

lterru,.ioka klit,i

lzihtezi matkaan jo maanantaina
pr.roli kolmelta. Rantasen Ville tuli sil-

piti

loin Keto-Sepprilzin autolla ihan kotini
kohclalle. Ville oli legencla! Hrin toi rninLrlle kotoani usein paketteja ja rahaakin kirjeesszi. Jos en ehtinyt koulusta
ar.rtolle, joku kaverini haki paketin tai

niinzi hain sen Ilentaselta. Sar-rottiin, et-

tci allto talvinnllt luinkaar-r bensuu. koska Ville ajoi sitri tönimril[i. Tict olivlt
snrkeita, ja oksennuspussit olivlt klip
tössli llihes joka uratkalla, i,iinrcistlilir.r
Rantavair-rion ahteessa. jossa auto tlrhkeszirenka:rt luistelivut
talvikclil[i. MatkLrstajat lapioivlt hick-

toi sammua ja

kaa ja joskLrs jopa työnsivrit aLrtoa. Oli

ehkii viicles kouluvuoteni. kLrn I{ii-

KoLtlLtt.l,ttö sctct

asLntnon *
7'y

ntötti r r

22.U.1951.
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koisiin alkoi pri:istii linju-eLrtolll iltlpriivisin klo 14, nrutta autoon clrtilikscni
rrrirrrrn piti t,ll:r poiss:r l:ru;rrrl;rirr r iirnciseltai oppitLrnniltu, pikukirjoitLrkscstl.
Pinnaaminen ci ollLrt mukuvulr!

Ylenlnilli luokilla pyöniilin tLron 25
kilometlin nutkun kevriisin ju sy'ksf isin. Mr.rr.rtan'urt oy'lpilalt py<)riilivrit priivittziir-rkin llihes 30 kilometlin mrltkrln,

.|unalaisia tr.rli I(aLrvutslltl. Kiiliustl jl
Karkusta. Nlonclla hcistri oli rnatlilur jLrnalle useitu kilometrejli jzr l'ielli VlrmnrlrSrt.strr trt u I tr t t .lr

t

trIt

t

2OO.)

lassu asemalta pari kilouretlili kouh.rlle
sekii iltapiiiviilLi kor-rlulta ascmalle. Junalla kLrlki opcttaiiakin, ntm. Elias Sasi

Aili NLrlkki krivi laittanussa luokaa ja
siivoarnassa. Ruoka oli hyvzizi ja rnor-ri-

Oli noLlstav:r se'itsentliltri. cttei
nrokalu nliyttlinyt nrakuuhr,tot'tc'cltu!
Usein oli pcrLrnamLl-rsirr jrr nlkkikasti-

Tar.npereelta. Elkki Soini KaLrvutsalta

puolista, erikoisesti piclin, piiivrikiljani

kcllu. rttultrttlyi rtil'rttttrrxt j;r viirtirttru'irr-

jl

Ar-u-rikki Kaloinen Vu.umalasta Kokemrielle.

Aloittaessani Tyrvririn Yhteiskoulua
syksytLi 1951 lLrLrllakscr-ri linakin yli satu sen llihes 500 oppilaasta tarvitsi kortteerir-r eli sijaiskoclin tui asunnon Vamr.nalasta. Soclan jrilkeen tyyclyttiin al-rtaaseenkin asLrmiseen ja r.nonc't vanmala-

laiskoclit ottivut meicliit

maalaiset

"avosylin" vastaarl. Tictysti nziin halut-

tiin

tr-rkea oppikoLrh,rn r"nenestymistli
1a lopr hicuran ansaita
kor.rhrluistcn asllttemisella ja luokkimi-

paikkakunnalla

sella. Lisliksi oli kotc ja, joissr nteitri
otettiin asuuraan urelkein vain Lihinimii isenra

k ka

r,r

cl

csta.

Muistrtn ktrirr ciliscrr pliiilirr is:ini istLllnassa Llpottavassa laiskanlir-urassl
korkean lan.rpunvaljostir.nen alla rraisteri Kuloisen olohuoneessa. Olin tr-rllut
iszini kanssa moottoripyötillzi Vzurmalaan etsinzilin r.ninulle koulukortteeria,

ja ensinuriliscksi rreninne

Tyrvzi:ir-t

Sanorrissa olleen ilmoituksen pelr.rsteella Kaloiselle. Maksu oli pieni, ihrrisct olivat ystnivrillisi:i 1a koti oli kaunis ja
siisti, joten valinta oli helppo.

Koulun

alettr-ra hr-romusir-r, ettzi Matti

Kaloinen oli lukion matematiikan lehtoli ja Annikki-ror.rva kzivi Kokemiiellii
opettamassa uskontoa. Tytril Leena oli
mintra kahta vuotta ylen.rniillli, 1a pikkuveljet Elja ja Llnxr vielri kansakouIussa. Aslrin Leenan kanssa samassa
huoneessa. Hrin oli innokas partiolainen, ja hzinellzi oli aina paljon lziksyli.

aikaar-r Lllottunut oppikoLrlLrihit-t. Rouva

mLrkean. "silakkaklililyleist:i ".
Sain nopeasti ystzivili h.rokkatoveleistani, joten aika sujui kuin siivilli. Kotoa
llihetettiin omenia ja vaatteita, ja loskus
l.rarvoin tuli niir-r kovr k<xi-ikaivzi, ettri
piti mennli postitoil.uistoon soittamaan
kotiin tai pyytaiai, ettri saisin tilata puhehrn Kakriselta. Kevziällli kuitenkir-r n.rietin, ettti ajatns koclin tarioarrisesta rraalaislapselle oli kokonaan Annikki-r'ouvan hyvrintekevliis)'rysiclea. Kaloinen ir
se oli viilerin yst:ivzillinen eikri juurikaan vaivautr.rnut juttelen.taau kanssani
- ja r.r.trurtenkin hlin seurusteli enil.tmrikseen postiurelkkiensri kanssa. Lukiossa hzin opetti n.rintra ja kutsui minua Taivalm2ieksi, niin knin er.nne olisi
koskaan ennen tavanlleet.
Toisen kr>uh,rvuoteni 1952-53 usLrin
neiti Helvi Sankolan koclissa Hauuulan
talossa. SielLl aika ei ttrllr.rt pitkziksil
Hclvi rrsrri picncssli kcittiössri jlt rrrinli
Soinin Marketan kanssa olohuoneessa,
jossa oli kaksi srinkyzl, yksi pieni kirloituspöytli ja iso luokapöytri tuoleinecn
keskelli lattiaa sekzi kar-rnis kukkaerk-

keli.
Huoneen.rme

muLlttlli

illansnussa

ruokalaksi. Honkasen Peltti ja Marketta, Haukiojan Kalei,i jr Jnhani, Kallio-

Mannilan Rairro ja Hanhijlirvcrr Eer<r
sek:i r"r'ur.rtanra urLlll henkilö saapuivat
klo 17 nallttilraan herkullista ateliaa.
Jotkr-rt kzivivlit aauriaisellakin ja lou-

naalla.

Mr.rr.rsinteko oli tuicknr.uil'tc:
perLlnat oli hyvin nuijittu. r.':rikku kutti

keittol.
lrr

oli pilipintrrlln irsli t:iynrti.

Saukolessa oli i,liIiton tr.rr-u-rclmu. I{y'lvin siclLi Hclr irt krtttssrt pt'rtutt til:t.
polkkanoita, punajr,ruria ja sipLrleita -

pliivlikirjrni mr,rkaan
25.4.1953

lur,utt-ttuinu

- ja josktrs atttoin tltt'jttilttsslt.

kaatelin kahvi tai tectri, kun Helvilli oli
menoa. Klivin Helvin kanssu lJio Summossa elokuvissakin klttsomussu Arnri
Kr.rr.rselaa, jonku sanomalehclistli lciklttuja kuvia oli paljon liimattu priir''rikiLjaani.

Lr-rokkatovclistar-ri Eilu Pltrsistlt oli
palas ystlivrini. Illin asui lJlickmunilll, tuossl l'omenttisessir la sellpctii-

tr.rlh,rt

sessri tolnitalossa Vrlkantankuclullu jl
jziljesti sinne n.rir-rr,rilekir-r paikan. kkruclenhoitaja Annikki Pujr.rncr.r hLrolchti
kor.rlr.raikoin:t meistri ja lonru likoir.ur
Biicknanin suvur.r jliscnist:i, iotklr tuli-

vat lomailemaan Vltmmalrtar.r. Iiaikcstl

nlikyi, enri kysecssri oli sii,istyuyt kultttrtrrikoti. josslr oli vltltvltl pt'r'ittlt't'1
.

Anr"rikki r-utrclutti suuuriaur.r oh jcitl
sekli rr.roar-rluitossa ettri mcitai ohiatcssaan. Hlin llittoi terve'ellistli jlr nurul<asta rllokaa, erikoiscsti or-r j:ilinyt utiele-c'ni iltateelli tarjottr.r ohllkakkr> ll ih-

meellistli

kyl[i

rr.rispr.trro, jota hrin

kauan heuch-rtti. Sunt-r,tt-ttuisiu suinunc

lnm.

<>melettia. Elikoisuutcuu tulcc
mieleeni, cttri kLrr-r soke'r'i oli ollut kor'-

Eljan 1a L'nmorr kanssu pelasimme lautapelelzi, ja joskLrs r.neitai oli snnrikin
pomkka leikkimrisszi karttua eli piilosta
Et-nmanmliessli.

Priivrlkirlani kcltoo 23.5.1952: "Olemr.ne pelanneet sr-rlkatc'nnistli Pyrln [Leer-ranl kanssa jo kolure tr-rntia. Kovan tah-

tomisen jrilkeen saiu.une pojilta tennisrurailat ja pallon. Vlihlin aikaa treenxt-

tuemlre saimr.ue ennlityksen, joka oli
112 yliheittoa. Viisi kertaa meni pallo

ja jokl kerta hairnme tikaputrt
otirure sen kepillli alas. Me saimr"ne
Itriltn rttcrtrtli trirttlrlrn, rt)Lrttll clllnc tli-

katolle,
ja

menneet, sill:i Pyry,n sir.umaeivait olleet vielti valmiit ja ntinr-rr-r
sirlr.narini ovat kotona. I.ltromcnna taiclamme mennli ja minzi menen l'oikkapur''ulla." I)elinrrne kiinnosti niyr)s rnupulin Anjau ja Iso-Kauppilan Maijaa. j<>
r-lilir-r i.'iel:i

rit

ku oli tullut Tyrl'lilin

Yhteiskoulr.rr.tr.r

Hlimeer-rkyr(rstli.

Ensimmliiscr.ui asLrinpailikunu Vu.t.tmalassa Kaloincr.r oli turvallincn ja kai-

pnolin kunnolliner-r koti. Tliyshoitoon krrr.rlui aamiaincn, lounas rr.rokakir-r

tuntisin, iltapziivritee, priivzillinen ja iltatee - kor.rhrnrokailuhan ei viel:i siihen
Sastantalan ./ot tltr 2OOJ
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tilla pitkäzin soclan jzilkeenkin, meillii
koululaisilla piti olla mukana orra palasokeli.
Koultrlaisten kiiytöss2i oli nclj:i hnonetta. Minri asr.rin kahclen tytön kanssa
isossa hr.roneessa, jonka keskellii oli

ettemure kliytli kemrau - r,aikku olintme sitli io rrLlLltarran priivlin kai)'ttlineet! Tziyclestri krivi, eikli Rar-rha-r'ouva
lainkaan il-uretellyt, n'rihit.r kerml oli
aautlisin kaclonnut. Oli se kall i kaLr-

il
I

i
l

fr

I,

l,

hean pahaa ihnun kern.lrul

szizinpiiin kiiiinnettynri. Siinri

oli

tilaa

kirjoille ja vihoille. Yksi s2ingyistri oli
vamrAAu barokkia, iso koristeellinen
vaatekaappi oli yhclelli seinril[i. toisclla yli klksinctrinctr nruotokuva eversti
O. R. Brickrranista, C. G. Mlnnerl.rei-

LahjatalossrL) mLrLrrarinlcski Aili Iiurin
llrt.rrtlr. Slriltlttr' rtt:lill:tr lut lrtcrilltt. lliltit

mfi)s lrilkiluokra. IlLrokuilijoitu oli
k1'rurilr'rtktrrtlrt trti tttt'ttltttlitt. Ill()r)('l

mir-r ucljutur-rtist:r.

heistli pLrnkuluitLrmc-luisil. jrxl<u kcski-l't'rr
rilirt YIt
koulun kai)1,v1ilin siirty'ir lit

Tulr,'ilonralluun er"ersti asLri joskus
rurLrutuuriu 1-xiiviri liunssltmnre. jolloin
i'lihlin tiivistinulc ju suinrnre lisriri hLror-rctovcrcitu pienc'stli nlt k r.r r.r huor.tccstu.

teiskoulLrLrr.t

[ir.r lr,ror"ur NlurttilunkutLr l7:ssri

ja

ple'siclentirrvuulcissu: I{cl<lioncn.
..

r\suin I'olrnc vLrr>ttu lllicl'rttlutilllr. Sinli url'unu sicllli oli nrinLLn lisrikscni urnukin Pnrsin Iiillt. Ii<xujocr.r llitvrr. hul-

tvt0t

Ir.LrLrtin

jir

Iilursu lu iscn 1)cl<lilr. Siirtr csslin i I rt Iiioorr
t il:rllt'rri lJ.it lirrr;rnillt' t rrli l,il.r n pili liLrsis-

ko 1\llrr-jlr.
Lul'irxrjlrn lrsrLin vhclcssli NIurjr-Lrisu
(NIuislt) Luhtiscn. rrvl<. l'utkoscn. I'unssl. jor.rku isosisko oli jo pririssl't l lioppi-

ll ii c' k r t t t r r r i t t lte I I t r i t t a r r I r t t' t t i I r t k t r t ti kj')'
.l I t r tl I i I t r r t ku t I t t I I c. t ut i ltfu t r tsr t i [t' r t r t k i t t
| 7 r I fu r t t t t t t t fu t trr. ./o.slitt.s ka t'ti ri I I ii ltti ii s i t t r ttrt' ki ipaii rrtiiti t t Ir trt t i i r t.

e

ikli niitli ollLrt korjlrtttr.

Siispri otinrnrc vettli pihrtliltivostrt ltitliliu ritL Ltn noliltsslt lieililitrrrrllrr rirtrpri-

Iosslr oli nrciclriu huonccr.t.rr.rtc. jossl oli
nlrliLrLrulI'ovi. AsLtut.tot't lisriksi slrintruc
Itilrtnirrrrt'ssli .t:t r'ttilr ist t t.

rrotrttr.l pestrtillt: r'csilinrPri|i. rrrtr jlr Ii-

tkrLrvl llihtnicnri oli l<orin t'strirlilli-

Nlrillli oli iso hrtonc. jossu oli rtlLtisc
vut. r'lrnltul hrrrillslingtt jrr lticrtcltki)
Lilisr'p0rrli ttrolcinccn sckli rso lteili.
jrlnklr cclcssli vritin pitl'listli tLrliltstuni

sit'r'lissri

pikkLr koclissl Lic[<ollnkuclullu. Olohr.roneen ja picncr.r I<cittii)n lisriksi tu-

tcklristlr Vlrllitliscrr r'rrlltcert: sllltrlinlnlt,.

rirrlcski R:rtrlt:r llilttrtierlcrr

visocllrrr uililrr.ru.

rillli, Llinrnritiulnc l)csr.lveclen slihl<iile
rvllri. Huoneesccnlnc joIttltvltssrt ltit'ncssli. pinrclissli lilirtlir lissli oli vcrltolll

ncn 1u vritti suuclu nreicllit riihtrnlilin.
AlLrl<si hlin hllii nrcille' joklt illllrLl
osLruskuuprtstl pient-lLi kcrnltkolluutr
pLroli clcsilitnur tuol'ettu kahvikclnrau.
Se oli ntielestaimnre aivun ntahclotot.t

lrtrtksi. LrrkLrvuosi 1956-57 kulLri mlju-

Itltlittlrtsslr. t()ttLlltUt tltltilistltrtt:t:ttt r'tt,ritsc. Ileillailiin oli picni srihlii)lcr r.
j,,lltr kr.'it irrrrtrt' ;tirtrt liitr tct'1.i.
Tlrkrrr vcsijohclot olivut jriritr nect tlrl

run

lior"r Aino. Honkuscr.r NIltr.l'cttlt. Nllrclcliivcn.flrlrI<Iio. Ihuntollrn I{lrLrl<o. Slrllioscr.t
l)lLrli jlt lioivtrrricnrcr.t Hcil<lii. I-islilisi
pliir rillli tLrh r htcisl'oLrlLrstlr lrrolilriliioi-

tlr: llliclirn:urin pojrrt.

klir inr-

oli. lrsr-rcssllrn sisltrensrt kltt'tsslt Vilrtori

kLm eclusliLrr.tnltssu llsl<cttiin llrho I{ckk{ )\('rt i.t Ir,. A. F:r.qt rltolrttirt srtrtrttilr lili-

hr'l'liottt'lt. Kt'kliottt'lt.

ll

nrc st'0rnlissli I{ulilllr, l\[ltislt ou niintut
ntr.rr.rtltlnil lLrosil rruorclnl)i. n)Llttll hain
tulrtui sluliurililiiscltli ktrin Irirtli. IIlirt

kLrLrntclirnnrc rrcliotlr sllnrrln huonecr-t
pcrillli olcvussu plt't'srsoltvllsslt. Iicllltn
, rlinrrrrr' k.riliki lit r, ,ll:r i:irrritt:irrr:iss:i.

nili

lukiolLrokillc.

Iirrksi riinrcistri ltrkir,r'trotlrttri .tsttitt
X,llislur klnssu tolrtorinnlr Annrr I leililii-

Atcrioinrnrc ruokusalissu vunhur.t. pit-

kiin chippenclrrlc--pi)lclliu vnrplirillli

KLritenkir.r

hyvii. ettri olen sell'innvt nyt jo +7 \'Llotta ihlan kemraa.
Ruokailemussa klivimnrc Onkinicmenkaclulla Nicmen talosslt (1rLrt'etusslt

mahtava biljalclipöytri verkapuoli si-

r.rhmus. ju me pliritimr.ue yhteistr.tr.turiu

hulinrpliri. l)rrtrsce' oli tietcnliin trll'ollt kcrr n rrliscsslt

.

cqritoivoiscsti tchclai rnLroclil<ustl. 1-llirilrtcltu nisl<uun kicr-tr r lili nuttunllr. Il'litrrtlrrttrtte niivtli l()rin suurttiriut. iir siitri

oli nrLrkuvlt klrtsclll, l<ctkli klirirlit lttrtr-

t:rrhrrssrr onrenltvltrlirtissltl

jl

Olinrnrc liku itscnliisili.

Heikkillin

nrr.rtsi.

tohtoriuul.

joliu oli lrikliscrnrnirt

opettunut minLrllc rLrotsiu iu opctti \ ielai
lltinaa. tr.rli hurr'oin rncitli kutsoulutt'r.
Hlir-r

oli vltnha ju nrct-ti ttLtkkLttttltllrrliirl

jo scitscmliltri. .JoskLrs hlin l<oputti ovcllc ye p1'1'si nrcitri ltltkcrnllllu haincllc l)rlli leir'osta iltuplllksil
l\llrisrr oli kttrtrt,,rt Ii:tr cri jlr t'tt r li

kottlIts::t. l\alt]t:iti;lt ltisloti:t:s:t 1:t tttttisrcuuliuiucisslr. Nlinri tuus olin

slkin

hr.rononrpi relllillincissll ktrirt liicliss:i.
kosku cr.r lulie-nLrt trtr'pecI<si. l-lihticsslini
I'lioppiluskirjoitr.tstcr.t lcrtltlikoliccscert

Nllrislt

rtlirtti llllr)lr'5ltlrl('i\tlLll('ll5rl

I.l-

kustctt:rvlrr.r liiclilliscsti: IiLtn olrn jo rx cl-

la
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mLristla. rnilloin e-nsirttrtiliincn niultil
nlunsot:l s11ty'i. I)ullsin tukuisiu. ju soclan 1-xilikohcllt kclluttiirt sittcr.r vhrlcssli
pilltisesti,
Toistu mlutilniiursotllll ci 1950-ltr,\tts! tr

tt t u

ltt

t

t .lr tt

rI r

r 2( )( ).)

osallistr-rin hiihtokilpailuihin - vLronna
1952 sain sarjassani toisen palkinnon.
Voir.nan pikkLrjoLrlLrt tietysti kiinnostivat
myös, ainakin olivat ilmaisia 30 markan

jäsenmaksun maksaneille! Naisvoinristelussrr krivin nitrtrtrrnrinrr vrrosinrr.

la

Koska olin "kauppalalaistc'n" luokal- B:llii - , r.ninulla oli useita tytt0ka-

vereita, jcxka rsuivat

keskustessu.

Huippusalaiseen, rronta vuotta koossa

pysyneeseen Pingviini-kelhooulne
kur.rlui ainakin Seija .lokisalo, Marjl-Lii-

sa Lintula, Silkka Peltomriki, Vuokko

Rnohola, Riitta Rxivk) jl urinli. Joslius
muistelcrr niitli herkkLrju, joitl ystlii,ieni
korleissrr trrrjottiirr. ('rik()isuut('nrr nliri
nitsen vesinelonin, jota saiurnrc- lluiviolla ya josta en koskuun uikaisemmirr
ollut kuullutkaan.

Ylermrillii luokilla krivin paljon ekr
silloin kLrn en nlcnnyt viikonlopuksi kotiin. Aurerikkallikr,rvissa, varsinkin

set "leffat" olivat suurta muotia, ja kris-

Heikkilti.

tavimpien fihritlil-rtien isot kuvat kulistivat raal'nitettuir-ra llio S:rnu.non seinili:

vr-rlla viel2i kouluissa klisitelty.

Kauppalan el-rkii ainoa yleinen satrna

Glegory Peck, Ellol Flynn, llock Hucls-

Viihclyin mainiosti kaikissa kouhlkocleissani. Sacloilla muilla Tyruiiän Yh-

oli puhclas ja siisti, pesutiloiltaan riittri-

son, Clark Glble, Ritu

vlin suuli. jrt pulttrtLrclen nrrLrtint()

srru-

Hr.rmll'ey Bogart, Lana Tumcr'. Gleta

teiskotrlrrn, eli vuoclesta 1954 Tyn,åan

nlrn jlilkeen oli krrin kotisrrrrnrrssu.
Joskus jokr.r hrokkatovereistani kutsui
minut saunaan kotiinsa, mm. Haukan,
nyk. Mekkosen, Maisa osur,rsureijerille,

Garho ja Elizalrcth Taylor'. Syvemmriltri
ktritenkin kosketti Vliinir Linnun Tuntcmatorr sotilas, jor-rku klivin iltapriir,'ririppikoulun jrilkcc'n Flilar-r kanssa katsonassa Kino Tyrvzizissli. Ekrkuva oli sil-

yl-rteislyseor-r,

oppilailla

oli vastaavat

olosr.rhteet. Jiilkeenpriin kuitcr-rkin

tityttiai t'sitrrcrkiksi sc. nriten

nieurLlr-

losik:iiset pystyivzit huolehtirnaan hygieniasta, kun koulussakaan ei ollut
sLrihkuurahclollisuutta voinistelutnntien jiilkeen. Kaloisella ja Biickrranilla

oli pieni

sis:ivessa pesualtaineen, saunaan plilisin vain Kaloisella.

1a

olihan r.ninulla Tyrviizillii sukulaisia-

kin, joita kaivin katsoutassa ja joiclen
luona pziiisin sallnaan. Elikoisesti oli

vitirure luisjauhoja pziiil-riinme,

Olin lr.rkentrt Juhani Ahon lastr,rn Sasu
l)ttnltnen jl lLrLrlin. ettri slrrnlrsst on

keilukelta riitti.
Koska vietir-r aika paljon viikonlop-

rreillzikin pesijli 1r samanluiset ritnaalit
kr.rin Sasullu! Ei ollut, mtrtta l'rvvli nliin.

loin rneille niin uutenttinen kokemus,
ettzi itkiulne koko ajan.
Kaikki ne saclat koltteerilaisc't voimmc olla kiitollisia siitli, cttli Vruunalar.r

lu,roli hiustenpesusta. Kaikkia konsteja
kriytettiin. Kerran n"rc Bäckrranilla asuvat viisi tyttöä kokeiliune oikotietri: le-

Helvi Saukolan kanssa klivin Bio
Srtntrtton trtiosslt yleiscssii s:runllssrr. rlikri jo ctLrkritccn rlli kiirrnosl:rv:r lrjlrtrrs.

Hayu,orth,

kauppalan asukkaat ottii,at urcicllit h)'vin vastaan ja antoivat meille urlrhckrlli-

ettri

suuclen oppikoulun kliyuriseen. Oli

rasva katoaisi! Rasva katosi, mutta tilalle tr,rli ktrtiseva jr,rssintukka - yksi ko-

puja Vammalassa, ehclin harrastaa mo-

elriur:ili uval'tava kokcnrr.rs r-uihclli ulkipäiv:iri uruissakin pelheissli kLrin kotona. Myi)s omier-r siipier-r kuntuvuLrtta kokcilcrra itsenliisenrpi asunrismr.roto kc'-

nennoista: liityin Tyrvlilin Voinaan

l'ritti ottanraan vastllutll itsestli.

ja

I

Aaro Mäkipiä

Iu{uistot
Knoo

On

muistoja kertjtu.yt
uuosien uarrella,
uanbana niitci on
bauska keftoilla.

uoi elitilorttoista
uanLtoista työkaluis[a,
tny ös entis' ai kr2i en rie nnoist a,

ja

L opsittn, lastenlapsille
u)i antaa motxta neLtuod,

ios ei

jo iskenyt dementia.

.ioita uanhalle ehtinyt kefiyä
on elämän kier"tokctulu ssa.
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Pauli Niemi

Kmfsmc.ds

Wtlyw#rärg

s#xddttrl fuistorimffiw
Nykyiser-r tietlintyksen ntukaan Tyrvlirin
ser-rclulla on ollut asLltusta jo kivikaLrclella. AsLrtLrksesta enncn ajenlaskut.u-

veLran or.uistusoiker.ttta oli nyös KaLrkolan, Lousajan ja Vinkki[in kylilli sekli isojaon yrilkeen rryös, jakoknntara-

llihiky-

tolpat alkoii,ut r.nLluttua m:uttuloustotVuocle n 7f 13 ltsetus arttoi tltlttrtpojillc nrrrlirlollistrtrtlcrr I)cltrstrlil rllvi;s
nrlrrrtll()uslolppilr. lrikrrist'rurttirt rtiitri

piksi.

me alkua aina toisen vuositLthaunett

jauster-r seulaukseua, n'ruiclenkin

er-rsinuttliisille vr.tosisacloillc voiclaln
kLriter-rkir-r plilitellli vain hauta- ynt. löytöjen pelusteella. Vunhintmat kiljalliset
melkinniit tlimrin seuclun asrttr-tksesta
oi,at KalliaLur kilkor-rtilit 1,i00-luvulta.
Ne ovat i"at'huisiurtttat Suorucssl sliily'
r-reet puikrrllisia asLrklltita kosko,at tili-

lien taloilla kr.ritenkin vain talonpolilla

saivat pcnrstua vAin ltatclisct.

(ei aatelisilla). Myllyuraassa ei taloja ol-

kirjlt je ne entavltt asulttiseen ja elimi-

seen aikaan. Ruotujakolaitos perLlstettiirr Rrrr)tsissrl \. l68J jlr nrlirir:illiirt r.
1691r toteLrtettavaksi r.nyös Su<tutessu.
Sotillln ylllipitlimiscksi pelustcttiit.t
rLr<xu, jollu oli vclr,ollisuus rakcnt:ut sotilaallc asunto (torppl) ll stxilailla ptrctlc'stltan oli oikeus ja velvollisr.ttts raivatx
mautu elantonsl talpeiksi. IlLt<ttLriakt>

Myllymaar-r ensir.uuliiscrt Ltt-tclisrtstttrrkscn rtttroclostivrtt siis ltlirislilirttiiist'sti
sotilaat. Sotilliksi lekrl'toitr.rivut t'leisintrnir-r takrllisten pojlt jrt kLut N{1 11t'nlrlssu ei alkLrpeniisiri takrllisiu ollLrt. tulivlt
srxileat llihikyllsn tuktistl. .Joukirt verr';trr trrrrlislrsutusl:r tuli tttviis sttor:t:tlt
torpplleiksi scn jrilkeen kutt tltlot toivat pcrllstuu tor'1-rpil rsim. <trttille llrltsil
leen, AsLrtr.rkser-r levitcssli lLronrtolliscsti

seen liittyviri tietoja scn ljun usukkltistu.

Niitli valhlisenmat kirjllliset

tieclot

koskcr ltt r ltitt ltlttr'listr )lt. l)llpist( )il iil s( )tilaita.
Myllymaar-r scr,rtr.r oli asunratontu et'rinraltl 1(r00-lur, ullc. Llihin ltsLrtus oli
LiLrhulun kyli Vrunujocn llinsipuolella

ryhrrliky[inri nykyisen Scplin tlrlon
kohclulla, sckri NLrLrpllrrn ky'ki nry'<)skin
Lyhnuikyl:inri llihellli r-ryliyi5lii l'lutlticlt
alikulkua rautetieaseultn [i r-rsipLrolelllt.

h.rt,

talon osia olivlt Saunanoja, Teukkr,r

ja ltyyppni.

Myllyuralr-r asr.rtuksen voimakkain lisririntyminen nliyttriisi tapahtut-tccn rlto-

tujakoluitoksen penlstumisen jlilkci-

laitos koski vain tllonpoikaisk)'liai jrr
-ultrcitl. Kuikki eur. kylier"r talot jl llroclut lakcr.rsivat sotilastitlppansa silloin
viclli liihes elli muu r-ur olevan NIylly1111,1 t't
rtluc-e

Asutuksen
leviäminen Myllymaahan
NIy'llymaln seuclun uuutnontistus ttli
pliriasilssa Liul-ralan 1a NLrLrpllan k1'lillli
ja myöhemmir"r kylien tal<tilll. .Jor-rkin

r...

0,

ftr

'i

l_)

1il
l:1

'i,,i

llc.

Ruotulrlr.ncija llkkuutettiin Suottten
soclar-r priiityttyai \'. 1i110, ruutuiakolaitos
kuite-nkin sriilyi 1a samoihir-r aikoihin
r:rlrttiiksi sirirtu is()r)lrr()rt ctrsilttrttriitten
vlihe siilsi rLlotlljen sotilastolpat yksittriistentalojen "alustaksi". Nliin sotilas-

{i

tulucclle n.ruutti nr\,(rs unlllttinhlt rjoittljia (suUtluit, Lriritlilit, sc1-xit jfrc).

l)ctitttliticto lit'florr Ilttttttottt:tist'sli
lrsr.rtukscn nol)eustll lcvilintiscstli Isol.r
r ihrrrr t l-l.t-l-llt jrilkt't'rr j:l cttai sil:i
vuultclitti silloinert suLrli ntctsliprtlo. Tltnr kertoo palon ulkur.tccrt j<tstlkir.r crttisen T,l'rvlirin pohloisosistrt ilt eclcrrrtcctt

ison veclcr.t rtlltllrut (l.ick<tvcsi). Ailrllisesti tainrai liittl'r siis rLrotr-rjlrko-luitokscn
kliy'nnistl'kseen.

Ruotujakoluitokserr [tkct.ttuntinct.t
cclistf i liLritenkin nrclko hitrutsti jlr nritt-

tliisi alk:rneen

r'l knrcr-rtticrt

siloitusprili

klkrrrrrriltrr. l\lvll1 rttrrrrrr st'ttltt srti ettsitttnliiset sutilastorpl)anse vuosicr.r 1720 -

1730 r"aihcillu, lislilintl'en sittert vttoclcr.t
17J0 trilkccn Vinkki[irr ky[in JLrrclrtrr
talon tr.rllessu kaptccnin sotiLlsvirlirltrl-

t.J

loksi(bostell).

4

Myllymaa -nimestä
.'r

\

Myllynraa -r'rir.ucr-t alkLrpcnistli ju rttistti
sylistli t2itli alucttl ott ulcttu tlillli nintcllai kLltsLla en ole asiakirjltietort l(\'tainvt.
en ecles sitri nlitri ltlucttu sc tlissri tlt-

r\

t

'r

{:l
V

*-'i.

\

pltttksesslt koskt't'. Tosiltsilt otr. t'll;i
My'llymlurn lutlki virtrrlrvltsslt VltLrrttrioessu ja siihen virtalvissl pikkLrlttu'oisslr
on r-rse'itu nrvlll'1ri ollut. Niistri kcrto<r

1

){g*
/4J'

--t aro/.L

I

C.t'

Aurnc X,{Lrstltnojl liirjlsslutrt "Ollcitlr il
nrenncitri". Onko scLtclustu uscutt nttll\'n xnsiosta ruvcttu klil'ttlirtlilin i\lvllrmll -nirueli ci olc vut'tnuuclclllt osoitet
tlt\/isslt.
X,lie'le-nl<iintoinL-rt

nt('l:in tutkillltts

ort ntt'(rs .Jrrri Nic'Tttrttettiltt( )ll l'(l( )lll\( )li-

llts (Ilttolsirtltjlttt l,,Ptttt rtl()lLlrlll)lr'iiilt)
micltist0n sosiuulittcrt jlt tll<tLrclcllittclt
ltscnlr SltltkLlnnilssll). jortlilt tttttkluttt
T1'r'r'rililliincn s<ttltt.ttics .JrurliktI Si1I' so1ti
n-lotunslr kanssu vLlonlru 17ll+ . cttri hlin

3ti

Sttsttr trttr lu t t .lor

rI r

t

2( )( ),)

slla rakentax Liuhalan myllyn llilielle
torplrn ja ettli ruotr.r AvLlstaA hlintii lu-

Silk sai ur1'ös "tynnyvahniir-r pcllon. Kyseiseksi sotilastolpaksi olen kirkonarkennr,rstl,i)ssri.

rinalan"

sur-rnrise-r-r

ireeqxqgi

kistoje'n perr.rsteella toclennut nykyisen
Vrilisalon tllon (aik. Hilclen). Onlio k1'-

scinen nrylly ollut tuulimylly r.'ui vcsivoiuralla toimive. ei tutkimr,rs kello.
llutta se voisi olla kLrutpi tahansa - tai

moleurnrat. Vzilisakrn talo sijaitsec. ns.
Hollonn.r:ier-r kupccssa ja ntelko Lihelli
on n.ryOs Vrrlnujoessa koskipeikka. 1os-

sa vieli minun nu<xr.ruclessuni toimi
niylly'(Oylnen),
Tutkiessani Isonjaon jakokokoLrsten

Alentpi

ktrt,cr scrnoiltcr

kuuluivat

hullintaun

Yllti; .jttltcrtrtttts 1912 Litthalastn.

pöytrikirjoja, totcsir.r niissri Nlyllyuroisio
-nimisen alr.reen josta k:rikki Kaukolan,
Liuhalan jl Vinkkilin k1'lien talot vaati\'ltt osalnsl. - Onko tlintli paiklia lu ninti sr' rttistri \lllllrttrrrr -r)inri ()n nu.lo-

kobditt 1c)l)2

toLrtunLlt asutuksen listitintl'essti?

Nlylly't.t.rr, -nimeli cn ole tevallnut
tli tulojeu nintieu yl.rtel:
clessri. "Viralliscsti" ktiytettynri se csiint1'1' seulrtkunnrtn lippikirjoissl 1900-lLrvr.rn ulussu lukLrlahkon nimenli jl scr.r
nrisslilin ky'lien

jri

lkccn

kor.r l u pi

irin ninrc-nri. Nlylly'',"rrr,.t

koulu ltkritti vLlonnl 1905 1a silklin koulLrpiiri krisitti Lihcs I'oko 1'1 r'r'ririn 1t<thjoisosltr-r. Kotljlirvcr.r . NIl'll1'nraun- j:r
sutrrinrnurr-r oslrn Valrr-ttrnltct'lin li<trrIupiiriri. KoLtluje'n lisrirint,ve'ssli kouIupii-

rien lujat nnruttllivut. l![yllyutaa

-r-riuti

kuiter-rkir-r sriily'i. Vrnhir-r NIyllyr1111 -11nicn kliyttir or.r e-teeni tulh.rt Anter'o Vr-

jl Vinlikilin k)'[it

lcliuksen kirjlssl "liertourr.rs Ty'n':ilin

LiLrhalan

piraiilisrri 1853".

Kiintajrirven iukokLurtaan ja Nuupalan
kyli I{allialan jakokLrntaan Vtultujoen

Maanomistusoloista

ollessa rajunl.

Nykyisen Vrnrnralan (Tyrvririn) poltjoisosu, johon M,vllynta:r eh.rccllisesti

Isoiako

venrluor-rtou. lJr.rncn Isoajlrk<xr vain lli-

teisor.nistukscn krpettlnrir-rc-n n.rc'tslir-rhaaskaukser.r lollc-ttauriseksi jor-rku toteutus kriytrinnÖssli osoitt:rutui pLrlnralliscksi..Jokair-ren talo lralusi osansa jokaisestu rrair.riostl ja sotilastorpxt oli rukcnr-rcttu kylien yhteisillc ahrcille ntclko

niiti't ja kaikki urctsrit olivat kylien yhteisoniistukscssa. Vuonna 17,i3 artnetr.rn asctuksc-n jlilkecn onristusctikeus
llutjeni niir-r, ettri tulor.r perLlstaessa llaa
taloilstol'l)en sc katsottiin kuuluvaksi

tlille talollc. l'ulon tcl.rclessli rltsusoltimukscn. tlinrtin (r'ukLrunln) torpln tlllo
sui onristuksec'nsu. StNilalur torl)p1l l'ukc'nr.rettiin sen \,1laipitiijlin (ruoclun) aIuccllc.
i\llrlu.tomistl ju in luontoiscsslr sLlhtccs
slt oli my'ös jo crrncr.r Is<xr jullxr st't.rt1 nyt, tli uruotolltLlnLrt. lohkoliLrntiu cli jlrliokLrr.rtiu. .|ll<okLrrtr.urllu turlioitctlrlut 1-lt'-

st'r'icn Iuor-tnor-u'rrlojcn ntroclostllnlur
vhtcis(lksi tulliittuvulr ultrcttlr johor.r

litrrrltrr illlr trrl, rillrr ol) r lrtt'irrt'rr nlr'tsii lllr
klrlavcsi tltikkl niihin vcmrlttirvil lrhlc tli
nxLltintaoikcLrs. .flrkolirrntlrlut r'oi kLrLr
Iul 1'ksi tai r.rsclrnrlti k1'Li. l.,rrLrkollrn.
Srrsttr

t

rt rr

lct t t .lr

ttrIt

r

2OO.')

Torpasta taloksi
EItttt'rt

Isonjaon talkoitulisena oli tilusten

jeu onristukse'sslr. etaiailnniait pellot sekti

jlrtkcttiin turvittlrcsslr.

Is,

xtjltkolt l)crusl('llu jlr nlilrrlll-

louskl'ppirt Nlyllymalssa oli vlriu rnuLrtaulrt, nekit-t k)'lien )'ltteisil[i rrltrcilllr Iiu-

kur.rluu. oli kohor-urisuuclessaan talon,
poikaisomistul'scssa cli ntaan[tor-rt<>na
hipc'lkx ja -niityt olivat yksittriistcn talo-

jl jlkol

ser'-

kajaon poist:rmir.rcr.r sckti nretstin yh-

ha jallc'e-n. Tus:r1-ttrolisr.rr.lclcn

saavuttluuiseksi oli tiloillc unncttava lol.rkoju eri
puikoistl. KLln tulo oli saanut lohk<tnsa,

liutsrtttiin lohkon lir.rr.rlur,un sunlran ky-

ten sotilestor?atliin. Torppurisopintuksct olir''ut p:ilis:ilintr)iscsti srrLrllisisu.

Vrnhin kirjullincn sopinrus on .fLrho
Tr.romuanpoilia Iinuutilun jl IIcikl<i
Heikir"rpoika Antilrrn ke'skcn tclrtv sol-ri-

nrus. joku on ullekirjriitcttLr
(.Juho Knr,rLrtilu

19.2. ll'i+(r

rxti tor'ltltlliksi I Icikki

Antilan llehakan tor'p1'luur.r ).
Tolppien itser-uiisty,'nrincn cli osturni
nc-n

pelinnt)ksi tLrli nlrhclollisclisi vLron-

nrr 186ri unnctult lohkontisusctLrkscn
ansiostu. Tlinlin luir-r ur"rsiostlr Nlvllr'-

liilin

kLrin trrloliir-r.
N{yllynr,,,,r"r scLltua kosker,'lr Is<tjukotoinritus alkoi 6.10.17(16 piclctyl[i ko-

nlaussa itse-nliistvi purikl rnnrcr.rtli tor'1.r
paa jrt nruocl<)stcttiin slrrnlrrt vcrnu.r ltlrlstutiloju (LrLrclistilojlr). VLrosislrclltn vuih-

ItoLrksclla LiLrhllln Kr.rLrutillrssu, Kokorrlisc-ssu olir lt ltisnti Flrik Tuounur"t-

tccn ( 1900) ticuoillu piclcttiin t:ir'-kcrinri
nlililsL'ulu\':ir'slilrt sitr )ulliUilisl:l lltilltlttl()ul('('rt j:r Polrtlittiirr kt'irroj:r trirrr:irr loteLtttunriscl<si. Sil<si sliliclettiirt vtroklu

poikl lickoll. .lrkob Nlrrtinltoiku Erkki

lli, .Jll<ob .lultobinl-roiku lllinki, Abruhunt

flkobinl-loil<rr Nriltlti jl Hct.rrili I Icrtlil<in;loiklt Iloklii se'kli vicnranu nrieheuli
"

ricl

cl u

lc "

.Jc

rcnr ia

\Ill

l

lc-ns,

r.nuu

nnt ittu ri-

nu .f ohltn Linron. Plititi)skokoLrkse'n
pirl'trikiqrr on lllckirjoitcttu 2. 7. 1802.
I{iistunlllisct ulucct jliivlit jukokLrr.u.lrn

lulLrciclcr.r

l

unlrstLrslu

lii ( torltplrlillr

kl hvvriksl'ttiin 15.10. l9lli

jrr sc

ki ). jo

ttrli voi-

ptil:11 .J(1.i.l()lt). L;rlir :rrrtoi 1o1.p;111
vLrokrlljlrllc oikcLrclcn lulrltstllil sc itsclIcr'rt \ lrlti()n lrtirtoitulisert trrn

irr.

Jtl

Tcimitn kuttctrt cttt ottattul Lrltonna 1965 uantmctletlctisten hyuitt tltntemo St)unte Seppitlii,.fokct uiettelec ctttsaittuia eltikepiiiuici Vammalatt keskuslcrsscr. Hiin on kii.lttiiUn kuuassaart tekslici: Alasett scrhtrrt kcrllio, tnikti
oli kobteen eicihtlainett uirallinen terrui. Sert a.furn rruorisct l.l'hensi sen kuitenkirt pelkiiksi Scrhcutfutllioksi.

Marla-Liisa Rönkkö

f,lömöni maiserna
Taidel-ristolioitsija Janne Gallen-KallelaSir6n aloittaa viir.ne vr-tonna jtrlkaistnn
teoksensa isoiszinsii isiistri Akseli GallenKallelasta sanorralla sen olevan "eniiin-

lainen matkakefionl,rs: n.ratka kotir.uaas-

vuotta. 1990-luvun sain viett:i2i kansallisgalleriann're Ateneur.uin suojissa, liihellzi
Gallen-Kallelan tLlotannon urestariteoksia.

Toinen hiljattain Gallen-Kallelan

elal-

ta ulkomaille ja takaisin, rratka nykyi-

rrzlzin r.rr.rsia nzikökuhria avannut on Pir'-

syyclestä menneislyclen kautta huomiseen, uratka l]raaseuclulta ihnisvilinni:in
ja takaisin erzimaan hiljaisuuteen, matka
painettujen sanojen maaihrasta kuvataiteen ja ääneen lausunattomien ajatusten
aavoille Lrlapoille. Kirjan nimi, Mina pa-

jo Hzirrzilziinen-Folsluncl, jonka tutkinus
Loputon lapvLtLs, Ty"ucicin nterkitys Axel
Gallönille julkaistiin vlronna 1990. Hiin
tarkastelee Gallen-Kallelan taicletta lapsuuclenkokemusten valossa. Taiteilijan
sanotaan eroavan uruista ihmisistii juuri
siinä, ettei hän koskaan katkaise yhteyksiä lapsr.ruteen. Akseli "säilyi aina sinä sanana poikana, joka Tyrvään koclissa Robinson Crllsoen myötii vaelsi

han jalanjäljilleni, on yleisnaailmallinen. Aina kr.rn r.nnistamtre menneitä - ja
sitähzin usein teemme - palaamme sinne mistä olemme tulleet."
Sarnan makuinen, joskin vaatimatto-

rlampi, on minun henkilökohtainen tarinani. Kiljoitan tätä kahclessa ourinaisur.rdessa: toisaalta Akselin kanssa sanrlrn lapsurrclenrnaisenan ortristaiana.
toisaalta 1900-h"rvun taidehistorian kasvattina. Akselin tapa^n lähdin Helsinkiin
ja hzin on sellrannlrt minr.ra läpi elämäni
nonin eri tavoin. Ensinmäinen työpaikkani Satakunnan Mnseo Porissa sijaitsi
silloin Galien-Kallelan kadulla. Helsingin klrrrptrnginrttuseon arnlnttenssina
vierailin muutaman kerran Kirsti Gallen-

Kallelan kodissa hänen lahloittaessaan
perheelleen kuuh.tnr.ttta ja Espoon Träskändan kartanosta peräisin olevaa aineistoa, minkä lisäksi olin Gallen-Kallelan museosäätiön hallituksessa Helsingin kar.rpungin edustajana kymmenisen
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trooppisille palmruannoille, loka koti
opettaian johdolla uppontni keskiajan
romanttiseen historiaan ja ioka vihdoin

ten sislirinkin prilisi. Keskellli kuLrsikkrxr
seisoi vielii halnaa aitta

-

ehklipli se sa-

rra, jonka portailla Arel istr.ri huuveillen.
kr.rn l-Ilintzi ei kiinnostanut niuiclcu lastct-t
tel.r.rir.ninen. Rannan puolella .Jaatsin ju
ns. Sahankallior-r vliIiss:i al'autui ililvellc
pliin anrinkoinen r-riitty ihureellisine
kukkapallouksineen. Sieltai löytyivrit kielot 1a ktu'yenkellot. Axelin riiclin suttlc-lla

lakkar,rclella l-roitama valtava pLlLltarha.
jossrr tiedetririn viljcllln ioprr viinirlprileitzi, tosin oli ftinsistynyt, mlltta sitaikin

kiehtovanipi valtavine l'rarruaakivijlilkrileineen, joiclen pärille kiipeilintnte.
Galldnin rraalaar.nat r.nonet rantupouka-

mat veneineen ovat n-rinunkin tttaiserraani. Jaatsin ikkr,rnoista uvxLltunut
maiserna, Liekoveclen selkri ja saarct.
jotka r.rsein esiintyvrit vat'haisissa tttaa-

kor.rh-rssa Helsingissii löysi Kalevalasta
elämänsä seikkailukiljan." Hämäläinen-

lauksissa, ovat tzislnrilleen sarrat, itttklt
näkyiviit or.nan lastenhr.roneeni ikkunas-

Forsluncl kutsnu Akselin kotitaloa Jaatsia ensimmäiseksi Kalelaksi. Jaatsi oli
Akselin koti parivuotiaasta, vuodesta
1867 aina siihen saakka, kun hän lähti
Pariisiin vLlonna 1884. Minä asuin Jaatsin pihapiirissä 14-vuotiaaksi.
Avatessani Gallen-Kallelan Tyrvään-

ta."

vuosista kertonLltta näyttelyä Van]malassa 1985 eläydyin aiheeseen näin: "Kotini ja Jaatsin välissä humisi sankka kuusikko, jota Gallen-Kallelakin muistelee
ja jossa myös kaikista minun saduistani

vaikutteisiin

tuli totta. Jaatsi oli lapsuudessani kun-

Maisenaakin tiilke2impi urani alulle
lienee kr,ritenkin ollut Jaatsin kirlasto.

nantalona ja siellä toimi lainakirjasto, jo-

Jaatsin rlaiser.nien vaikr.rtus oluaan
lapsenmieleeni on ollut l:,ihtemlitön, ya
t,imän satlljen ja tarinoiclen r.naaihnan

noni

ot-t

muukin Jaatsin

lziheisyyclessri
kasvanut, kr.rten esir.uerkiksi Mar.rri Kr,rn-

nas, sar.noin aistinnt. N2iihin yhtcisiin
kr.ntlr.r r.r

my<is Pyl-rin Olavin

kirkko. Sen Gallen-Kallela on ikuistanut
16-vuotiaana, salnana vr.tonna joll<tin
hän maalasi ensinmäisen öljyvuiLityönsä, rornanllisen kLrLlta lttoltutisel ttrt tt.

Sastamalan .loultL 200,1

Vammalan 150-vuotias kirjastotoimikin
on Gall6nien pelintöä. Jo kymmenvuotiaana lainasin Onni Okkosen tiiliskiviteoksen A. Gcrllön-Kctllela, elcimäja tair/e. Se on ensimmäincn ja elänäni ehkii rlelkittävin kuvallinen elämys. Visuaalinen ympzilistö oli soclanjälkeisessti Suomessa vaatilnaton, kirjankin kuvitus varsin harmaa. Se tliytti kuitenkin

kaikki lapsen mielikuvituksen tarpeet
kauneuclenkaiplursta aina seikkailuil"rir-r
ja kaul-u-ref'ekteihin saakka.

Elityiscsti ilrikuttir rtt picrtt'rt tyttilcn
NIaljatan kr,rolemaan liitti'r''rit kr.rvat kutc'n pr.rrrpiirrrx Kulntutr kttkkct jlt l',rt'ee-

Oikrtie (hrpi Mrrjltte

r'.rus

kauhr.rjen

portilla). Siinzi lapsi ar"aa syr-rklissli uretslissri verijr,ili. iota veftioi jlittilliismziincn
heinlisirkkaa ja san'rn'rakkou muistuttevu
hirvi<). suu oclottavasti aurmollaan. Minrrllt' sr' rrril tl:iyty i.lrrrrtsirt ntctsrinli. jort-

kr lripi kirjast<xrn oli
pe

is i i

r

t

l:t

r

t kkr r u ee

t

taivallettar.,tt. Ittntr kohtalon jaoin niir-r:i

Iukemattominl keslil-xiivinli, jolkrir"r intrihirnoisene uimalina sukeltclin liuraistcrt lrrrtipccn- jlr trlptrk;tnr:rtsictt sclssrt
.l:r:rlsirr Illllllussl cli'T1'tt(ijt'rr lrulritssa". KrsÅzo1-akvarelli iltileikkautuneine
pliineen mLlistLltti minLl:t raLltatien lliheisyyclestli ja chclottomasta kiellosta
ntennli sitli llihcllektilin.
El:imys oli pantu merkillc perl'rcpiirissli, ja sain Okkosen teoksen sittemr.nin

ylioppilaslahjaksi r-urhkaselkriisen:i. Jo
opiskelemaan lzihtiesslini minulla oli

Erkki Hänninen

Muistelmia Vummslasta
alalta 50 vuotta sitten
rl-terveisiä keikille tärnän julkaisun
I lukijoille täältä Kotkan Karhulasta. Vaikka elämä onkin heittänyt

lninut tänne Kyrnijoen suun rannikkokaupunkiin, ovat iapsuuteni jr"mret tiukasti siellä Vammalassa.
Jo vuosien ajan on ollut tapana,
ettri sisareni/lankoni eli Anla ja Mat-

ti Levoranta lähenävät tämän "Sastarrrellrn .loulu' -julkaisLnr tänne iolllun alla. Perinteisiin kuuluu myös,
että vaimoni "takavarikoi" sen luovllttaen sen sitten minulle joulupäivän aar-nlrner. Minunn kun knulemma on likipitäen mahclotonta saacla
kontaktia sen jälkeen tihituntien aikanlt - scnven'An intensiivinen jrt

mllLrt tapahtr"unat poissr,rlkeva

ta-

pahtuma t2irlän lehclen läpiluku onl
Tärnä lehti tr.ro mieleeni lapsur.tsajat ja luken-rattomat kerat olen kokenut sen "ahaa - niinhän se olikin"
-elämyksen. Tuli myös mieleeni, et-

tä ehkä rlinäkin voisin mr.ristella

taiclehistoriallincr-r peruskrisitys. Kun
rielli ntuistctltltn kotist'tttttrttttst'ort Iiloiksi muuttr-lulassa ollecn pappilau na-

joitain vanhoja takautumia siitä 50lr.rvun Vammalasta, joka pikkupojan
mieleen niin lähtemättömästi on
syöpynyt. Piirsin jokunen vuosi sit-

vetan lziheisyys, en olc' tietyssli nrieles-

ten

siis hallr.rssani 1900-luvun alkupr.rolen

sri kovin krrurrs r'lrinrriss:ini p:irissyl

- tli

joutunut. Maistc'r'inpaperit taiclehisto-

riassa s:rin grlclLrlh Ty'n.lilir-r kaksitolni-

sesta

kilkostl. Koko r.rnr-ri <ilen ollut
ll, c-r'ityisal ueinu r:rkcr.rr-trstut-

rr.

r,ristinvaraisen kartankin se-

naikaisesta Vammalasta talo talolta
- oikeaanosumisprosenttikin oli jotain 80 %:n paikkeilla!
Sinäns:l selrraavass?I ei ole mitäiin

-

onpahan vaan

museoalal

elikoista

kinlrs ja -suojelu. ku\.ltaitcct ja kiryalli-

subjektiivisia muistikuvia siltzi ajalta, kr-rn Rajakanr oii lajakatu ja Vam-

r.rcr.r

perint<i.

Trir-rlirin Ja atsi kyh ji)ttriri ar-rte'eksip1,'1't:ivlin r-uiköiscr-ui asfllttikcr-rttien pr.rris-

Niitylle on t)'öntynyt kir,'itlloalnrcija, Sahlnliallion rilikir:ijriytetty lrr-

tr,rksessa.

l-ryvin

malaa riitti kirkolle ja Valuuraskosken sillalle asti. Rajakatuhan lähti
Melar-tinin talolta alaspäin. Ensin tuli Väätäsen talo, sitten Kaloiser-r ja

ki lrilkottlrlr tril tcrttrtrtrt st'ltstlt j:t r':lnl:r ( )n
jririr-ryt krrclLrr-r allc-, Vrin kiltinnli laken-

rreicliin talot, sitten Linkki ja tyhjä

olevat isot kii'et jrt puut or,lt jliljcllli nrenneen luruostu. Olisilio kLritcnkin jotain viclli pallLrtcttuvissui'

rantaa olivat sitten Nurruren ja

r.rLrstu

Nykl'elimlin jrr clitf iscsti lastcn jl

nLrortcn puhoini'ornr.tin vhtc-nli s11,nli
nlihcllilirr vlrnhcnrnran poli cr"r tllcn puute. histoliatt<)nrLtls. SLrkLrpolvicn I<ctju

on

Ilclcllli csittlinlir.ri liol<c
rttttlis.'l j:t :rj;tlttlist'1 kcfl()\lrl. rttitri roi
kutkc-r-u-rLrt.

kchkcl't1'li kLtt.t suu kusvuu jl cllili rttcrkitvksclliscssli t'nr;xiristi)ssli. I)crintccn-

jl kLrlttuulin nrclliitvstli iclcntitcctin nruotoutumiscllc onkin vrimc uilioinlr alcttu kolostaa r'oinlrkkuin urgu-

siirror-r

nrt'r-rft'in.

kortteli. Lähempänä

Liekoveclen
Lir"r-

halan talot.

Saman kadtrn poikia
olivat vcliekset Väiiti,inen, Kaloinen

sekii Nnrnlen Tapio. Mr.rita lähita-

lojen poikia olivat

Tar.nrrialion

Pentti, Hietamon Pekka, Hr.rl-rtalan
Antti :eli.li Kirirrruultu Krli.

Ell,inii oli r.ntrkavaa. KoulLra kriy-

tiir-r Aittelahclen

kansakoulussa
alr.rksi Sar-rni Virkkrlan. sitten Anni
Jokipohlan komcr.rr.rossa. Peltiossa

vapaa-aikaan paljon muutakin. Ke,säisin uitiin ja udreiltiin Kaalisaares-

sa, talvisin oli sisähyppykilpailLrita
Seuratalolla, jossa meitli pikkupoikia opastivat "Vallu" Stenvall sekä Lauli Maljatanisä Leppänen. LevoLannan pihassa ihmeteltiin autoja
sekli enncn kaikkelt rttrxxtoripyiiriä. Sitten tierysd oli Emmanrnliki mäistä tärkein. Kymmenittäin oli
niitä r'äkiittirastaan pesiä, jotka armotta h,ivitettiin - välillä jopa puusta pucloten. Ken'ankin raahasin tois-

ta ialkaani ainakin viikon

pr,utsta

putoamisen seurauksena! Emmanmäellzl oli ja on kait viellikin iso siirtolohkare, jota me pojat kutsuir.nue

Kuningaskiveksi. Sen vicressii oli
toinen, l'riernan pienempi kivi n. 3
ruretrin priässli.

Oli

sr-ruri

ulotyo hy-

pätri kivcltä toisclle - ruLristini rntrkaan Tanr.niahon Pentti oli ensinmäinen, joka sen r.rskalsi tehdzi.
Pojankoltirisia krrn oltiin. lriin 1'xthaakin tehtiin - sen nriin 50 vuoclen
jälkeen uskaltanee nziin plkisc'sti
tunnustaa: Talolan puutarhassa kaiytiin omenavarkaissa, ravintola -fanin

eteisvahtia kiuszrttiin hakkaamalla
puukepillzi riinniii, kunnes vahti tuli

kiukkuisena katsonaan

kecn

rrrahrnalLrs

-

senjiil-

jrrlkojr tlil'tt't'n.

Emrnunmäen vieressii oli Kunnallis-

koclin punaincn heinälato - olihan
siellä lel-ulien laicl,rn. Laclor-r seir-uilar-rtojen vzilissri lrijäyteltiin pieniri
orratekoisia pornrreja - onneksi

nitziän paherrpaa ei koskaan tlpahttrnut vaikka lähelli olikin!
Jaa-a, niinhän se ol-1, ettii aika

kultaa r.ur.ristot. Nykyinen Vamunla
Torikesktrksineen ei eniiii ollenkaan muistuta sitåi nostalgista Vaurrnalaa, jota eclellzi uruistelin. Muttu
niinhuin laulnssakin sanotaan. ettri
"Kaikki lnlLlttuLl, c'ntiscllccrr ci mikririn järi". Kun nykyzirin silkrin tril-

löin Vrmnalassa kriyclesslini kltselen katuvilinr[i csiut. tolirr ticnoilllt.
r-uicn r.rseir-r ihmisi:i. jolklt i'elnutsti

olt'n joslttrs lunl('nul. nlullil ninlcl
ovat hrivinncct ntlististu. A{inLur tuskin kukaan tLrntisi - ikli. kikrt ju pur-

kriytiin Lar.rri Krisken ja PaLrli ltiihi-

ta ovat scn\,crran tlitli hubitLrstu

vaaran lohclolh. X,Iahtr-rihar-r siihen

muok:tnneet!

;,r,,:

t{s

Sttsttr trta Iu t t .lttt

rI t

r 2OO.)

+I

Diplomiurkuri Pauli Riibiuaaran (1 903- 1 995)
syntymr)stoi tuli tclmrin uuoden alussa kuluneeksi
100 uuotta. Hcin toimi Tyrucicin seurakunnan
kamttori-urkurina 1926-1955 siis 29 uuoden 4ian
siirtyen sittem Turum tuomiokirkkoseurakunnam
urkuriksi. Seuraauassa Paauo Riibiuaara

babmottelee isrinsri persoonaa ja elcimoinuaibeita
erinoiisten tapabtumien ualottamana.

" IvhÅtts so

itns, p oiku, nuofsis fm ., ! "

Pauli lliihivaara syr]tyi 10. 2. 1903 Merikanialla kauppiaspcrheeseen. Hlin sai

kosketuksen kirkkoniusiikkiir"r

l.ryvir-r

silli hlin oli

jcl vurlurirt rtltkclu kirkossrrkrir ij:i :iitirtsii sctrrassa. tJrkLrjen soittoon hlin oli iki-ihastunut ja niinpli pier-ri poikrt kotiin tultuluun veti piilor-rgir-r llatikot sopivusti

picncrui poikana,

losl-xiin kuveur.nlt ert r.r lku jcn sorurioitu
ju niir-r hlin lc'ikki soittur,ar.rsl LrrkLrjl.
r,r

*)' ll.,
'rl

K()t()nll,rli ltltlrttoorti. rltttttlt tlttsitt

lt

purn

lrlkoii

Hcikki

\'.uihise'r'r lLronrt ja isri

1-liur.rotunnit krtr.tttoli
kcrtoi. cttli
llirtcllc ulitllI ot('t sinrt(' ;tirt:t :troirltcl
nrcr"u'ui lrurjoittelenuurn. Ilnrciscsti ticttt'
lrrhjlkkLrLrs nriky'i jo silkrin. r'uikkl lsi
luut ]lir-t itsc ci koskllln su()sturtLlt ot-

I

1

I

tumlurlr klu.ttltlt. l)iunott-tt'tt-tit jutkLrivltt
sittenllir-t ltsr-oltikltnrt l)orisslt. rnr.tttlt
ll scon orkcstcrissl soittimcksi ltuncttiir-r

sello.

Se-

tur.ttui alLrksi

livun

1tc-l<x-

tuvulta peliltli, nrLlttlt isli kcrtoi nr1'0hemnrir.t ltsiltn ollcen suule'ksi siur-nukseksi r-tir.ttcnonutan srivelpLrhtltLrtlt'rr l:rjrrrr Iicltiltl ruiscssri.
L)tscoaikur.ur

J

\i rkht .lrr

Prr

tt

li

Ri ih

i

urtt ru kt r I

I

u Ltii

itI

cr

t kv

muclclostr-tii

ut

t yksel

lti

m<>

hlinellc-

elinikliisiksi harnrstuksiksi. l)urtiollislrus Polisse jrr i,uoclcstu 1919

NIeLikaL-

viulll, missli hlin oli pcrLtstuuressu liplrr.rkr.rntua ),liclessai Nllutti Sxntavu(xcrl
(myöhemmin cr'.ltn jl myös Suonrcn
kiryailijeliiton puhccr.rjohtuju) lltnssrt.
kcrtoo toiminnxn tosi Vurhuiscstu ulk:tmisesta nreascr.rclullu.

valniistui 21-r,uotiaana kantt(xi-l.rrkLlriksi. niikli sai pcriti johtujun. Almlts
Nlalsulon totelullan: "Onpa ure'illli
ttissli rrr.rori klnttori." Noinlt uikoir-ur
rusiun laita olikin r-riir-r.
Scunrsi esevelvollisuuclcn suorittuutijoku
oli sijoitcttLrr.ur Hrinreenlinnurn. Sicllli
htine'r-r osakseen tLllivat kirlulin tehtri-

ncn I{ljlar-rin Sissipataljoonassl,

irit. Tosi pliklr-r tullen oli toisin. 15
vuottrt rryöhcururiu hriu oli kor-rekir''lili-

Musiikki ammatiksi

riryhnlin

pxtnlrmankantuju Sumnrtr.r

KeskikoulLrn jrilkccn oli eclessri siirtyminen Helsingin Konsct'r,utot'ioor-t ( t-ty-

hangilll.
Isli oli i'ursir-r \,lratimrtton hcnkil<). It-

kyisce

scrtsli csiirrttt()nlilr('rt oli pclin \ iclllstil.
Siitri syystri kri hrin hymyillen keltoi tupalitumlsta, joliu hlinen rlukaansu ct-t-

Sibelius-Akatenriean ), nristri
opiskelLrpaikka ar.rkeni ihreisen helposti, "koska olir-r paljon soittanut r.rrku-

n

ja Nlelikan,ian kirkossa", kuten

llin

jos-

kus mainitsi. Tiivis 1l islin tuntien perir.t
llikera opiskelu tuotti tulostl ju hrin
42

tt

vilisi kiinnostus cspc

rlurtoon ja partiotoimintaxn. jotka

lemmut

t ,l{

&"'
***na

tist:ikir-r enc'r.uulir.r opetti hlinelle nö,vryyttai.

Sotai'rikiaikur"ra valuskur-u.tan pastori

Str'0m ticsi sotunriehcstli. joliu oli vlrlnrs kunttori. Seunutvun iklilLrokurt vlrllttiluisLrLrtccn Hlinrccrrlirtr.lut Iiirliossrt

hrinet ulilirlittiiu Lrrl<uliksi jlr ltlrililrlllr
oli nr1'0s vunrskur.tnun soittokutttrt 1.xu'vclll. nrissri uivun ulkujcr.t t icressli oli
rl'tuutilnt:ln ll-li-r trr,tilllltl sr)ill() r )l)l)il:t:trt lrrtiklilr, \:irrr:i r)li\:rt \rltrlt:irtcttiir:isti ;rili:r r lPcitli jr r s:r:lnr:rslrl;rr) :oilloollistl jl vursinkin kunsltnuriehille ott
clostu r-rLrotinlLrkutuickrstu.

Isli oli vulsin pcnrstccllirrcn
I{ur.r hrir.r huornusi.

nrics.

cttli jLrnrllunpulvc-

r illr't t )li\ irl tuttlrjrr j:t tttr':sttt
lr:rllirtrilrssrr. lllin (,1)( ll('li rnvils r)tttttt ttrkuosr-trclct ulkolt. Niin hrin ci lioko tillristrtrtlt'rt ltiklrrt;t 1;u'rirtrLlt rtu(,tlcjil.
Kr.ru viinreinerr r.rrkLtjct.r sointLt olr lurtttr.rut. hrir.r klilintyi llihirrnli istLtvuu soitto-

Irrkscri

oppillutn puolcct'r. Irtrokusi
Sctslct ttt cr ltr t t

.lot

jlt ttrtrrtti:

rI r

t 2O0.)

"Eikös mcnnyt hyvin?" Poika katsoi
sihriin, veti pitklilir-r hcnketi ja

l-r:intui

sanoi: "Jr-ru-r,r. - mLltta soitas poika ntr<>
teista."

Tyrväälle
Sotavaikiaikarln sattui niyt)s Tyrvlilin

kanttnriurkurin vleli. Hakiloita oIi 22 jtr
isii sai ensiurmtiiscn l'aulisijan, vaikka
olikin kaiketi nuolin l-urkijoista. Ainakin
r.uuut vaalisi joille asetctut. kiikkalais-

l:iht0ir-rcn Oksa ja tyn rililuiissyntyinen
Antila (Ahlsteclt), olivlt h:intti selvtisti

clollaan maan kzilkikuorojen joukkoon.
Kun kuoro uskaltantr.ri julkiseen konricrttiin Helsingissl,i v. 1951, tunnetLln

helsinkiLiiskliitikko Vriinö Pesolan arvostelu lehclcssri pri:ittyi sauoihin: Katsokaa etecnne hc'lsinkilliiskuorotl
Merkittaivai oli rryös hzinen osuutensa
kilkolliskokouksen valitseman toimituskunnan j:isencr-ui eclclliscn vilsikir'-

jaumc kolaalipainoksen valmistumi-

seen v. 19,i5. Siitli työstli htin Llseilt ntainitsi, nriten tlirketl:i oli suomalaisen vir'sipclinteen sriilyttrirriner-r s:ivelurissri.

iäkkriämpiri. Vualir-r tukrs oli hyvin sc'lvli. Iszi sai yli tt00 ririntli, kLrn ntiuli toi-

Musiikin iano

set noin 300 ia 90.

Hyviin musiikin n2ilkii hilnellä oli lopu-

Kilkkokuor',rlltistcrt j:r nrli)s pianonsoitto-oppilaitter-r joukosta löytyi pian
ruryös pLroliso Sirkku o.s. Innola, jonka
kanssa yhteistyö sujui niin hyvin, ettzi
pari esitti yhclesszi jopa l3ecthovenin 5.
sinltlniln pi;trrolk' rrcliktitiscsti sovilettuna. Ilmeisesti Silkun musikaalisnr,rs
oli isrille valsin tlilkcri orlinaisrrtrs, tnikä kiivi il.ni seuraavasta satturnrksesta.
Tyttäreni tiukkasi joskLrs palikymppisen:i hymy suupielessä Par-rli-r.rkilta jotenkin tiih;in tapaan: "Etkös olisi mennyt
nainrisiin n.rLrr.r.unin kanssa, jos hiin ei
olisi ollut niin r.nr.rsikaalinen kuin oli,
soittajana ja laulajana?" "En olisi", tuli
vastalls tzisrrällisesti. "|aa, et olisi?" tivasi pojantytär ja meitä vanhempia sekä

kysyjrili huvitti, kr.rn ticsiruue taissai
asiassa ukin oikoisi.ruclen.
VLtonna 1933 Tyrvrilin kirkkoon saa-

tiin

r.ruclet ururt

jlr se urcrkitsi,

talor.rs-

IrLrolicnkin llelp()lullu:1. ('ttri isii slliltt()i
jatkaa opintojaen työn ohella urkucliplomin sr.rorittamisc'ksi plof. Elis Mtirtcnssonin johclolla. Se ei ollut yksinker'tainen puul.rl siiher.r tiikaan Tyrvririltli
klisin. Kirkko mnt. oli sLlLlren osan vLloclesta valsin kylmä je niinpri "opiskeli-

ja" r'akc'nsi soittopr)yclrir-r ympiilille levyistzi kopin, jonne yunlirtzi:ikser-ri
srihkölampLrilla saatiin jotenkir-r riittLivii
llimpö. Sr-rnnr.r ntaiksi laker-u-relnu oli ai-

na piuettava. Diplonti valuistui

193ti

ton. Lienee olltrt talvisoclan liikekannallepanon aikoja, kun kourppania oli jossain Miehikkiiliin seucluilla taloissa ma-

joitettuna. Majapaikkana olleessa talossa oli raclio. Isä oli pannut yleislaclion
rieuraavaan "lar-rzrntain toivotut" -l:ihetykseen toiveen tietystzi Enrico Carr.rson
ja Antonio Scottin cluetosta oopperasta

Helmenkalastajat. Saaclakseen ecles
hetken naLrttia todella rauhassa musii-

kista noina jädsynävin2i peiivinr,i, hiin
tarjosi koko joukkueelleen ohjehran
ajaksi kahvit kanttiinissa. Hän oli sen
aikaa talon salissa yksin ja kuunteli.

mrilir-r kr.rrsscja tilir.rcr.muoclostuksessu
ja laulussa. 19,i0-luvLrr-r lopullu matklsi
rr.rr-rsus jor.rkko nrr.rsiikir.r ystlir,ili hline-n
jol'rclollaar-r kr-r u ntelemaan rlm. Tu nr1-rc
leelle llachir-r Nlettcus-passiotu tui Ilclsir-rkiin Yliopiston jLrhlasaliin lJc'ethovc-

IX sinfonialt. Tlinri 1-lliivlinri moisct
konserttimatklrt eivlit tunnu kLrnrnxrisil
r-rir-r

takaen, mutta silkrin oli jLrr-urky'lclcin
toisin. Kr.rr.r itsc 13-vuotiuenu suin ollu
rurukana Yliopiston juhlusllissu scutlrtmassa ilikklilin, valkotukkaisen hovikapelliurcstali Amras .Jlirnef'eltin johtu

l.naa lleethovenin IX:ttii ky'sccssti oli
valtaisa elzimys. llskon niir.r ollcen niinun huornattavlsti ilikkaiiurnrillc kuorolaisillekin.
Ktrn slil-rkiriset levysoittimct ulkoivat
taivaltaan meillli Suourc'ssa puhur.nuttukaan sitter.nnin ajasta, jolloin l;l-lo'1t
tulivat, isli oli vanr-ror.rtunut ntcstaleiclen
esittzimiin urr.r.siikin kr-rr-rntelija jl ntyös
ler,yjen avr,rlla rnuiclen um. kuorolais
ten innokas r.uonipuoliseen urLrsiikkiin

pelehclyttiijii. Samoihin aikoihin pririt-

tyivlt nryös tltlviset. ltcvoscn

lr't'ssri

sr-rolitetut kir-rkerimatkat pitkin hajal
Tyrvr,ir,itli. On.ralta isriltririn perittl', nilk-

koihin ulottunut hilleriturkki krivi taLpeettomaksi. Niinpii htin klilili turkin
pakettiir-r, nratkasi Tampcleellc ja myi
perirrzinsii konrcuclen tulkisliike Nlp-

Musiikkikasvatus oli isrille uryös syclzimen asia. KLrn hän totesi, ettei koulujen musiikkiopeista ollLrt kylliksi tietc>a kr,rololaisille, hän kiLloitti Otavan
kustantarran Kr-rorolaisen musiik-

'Westerlr.rnclin musiikkiliikkeeseen
Iu
osti laatlrisan levysoittin.rer-r. Kur-r sittcr.r
jonain tyynenzi kesiiiltanu mcillli ontrr-

kiopin.

kotitakrssa

Tocletessaan, ettzi paikkakunnalla oli
taruetta laatuisaan lar-rluopetukseen,
hzin jrirlesti Llse2lna kesiin2i helsinkilr,iisen laulr-rpeclagogi Lyyli Siukolan pitzi-

parillc'. Sitten l-r:in kuiveli

r-raapr.rriir.r

kuunr-re ltiin lleethovcnil
krtit ikktrrrrr rttrki. kclr',)trlrur lr:l:rpuli('lr
maininneen: Itiihivaalan hillcriturkki

soi!"

Is:issli

oli paljon

omalautuisuuttu

Tr i*
u

lt

erinornaisir.r arvosanoin.

Patrli lliihir''alrla oli rr.rorcnu innokas
yleisurheiliya, jota ir-rnoitti Tukhoht.rar-r
olyntpialaisct ja Hannes Kolehmainen.
Vielri l'ar-rhoilla priir.'illirin hrirr esitti ul-

koa Klaus LI. Suon.relar-r pitklirt lunon
Ilanneksen iu ranskalaiscn Brxrinir-r
krksinkamppailusta 5 000 nre'trilli. Isri
lurL[rtcr-r Voitti kc-rran plftioiaidestön
laLlsLlntltlllL'sturur.rclcnkin.'l'r'r'r,lilill:i hrin

tuli tunnctuksi n'rnr. r'akar.rnlrksclliscr.ur
r':rillittsrnit'ltr'nli. cspellrrtlislirr:r

ilr

l'rlrr'-

tiolaiscr.ra, l)artiotoimilrtuu hlir.r oli taiaillai
kliyr-rr-ristlimlissli kuksikir-r kcl'taa. cnsin
1920-lLrvun lopLrlla ja r.ruclelleen soticn
lrilkeen 1945. ltlkklintl hrinclle oli kLri-

tenkin Lrlkujen ohclla kuol'otoiutintu.

Tyn'rilir-r Kirkkok uonr r-ulr si l.r:ir-rcr-r joh-

Sttstcr trt

cr

Ia t t

.lo

trIr

r 200-')

Kolrrte irtrtokuslu t.yn'tililliistii pcrrtioltislu t'tronn(t l92ti, ktnt turclltrs'l.lnriiiltd Kii
futistert.fct Nrnnnurfuttt kuttttu strtntttistuut ,llcrikun'iulle orr ptiiitt.y'tt1'1. Oikatrlltr
Puurc hto, Tetrut Ittttrict.la Pattli RiibiL'uarrt.
1a

lu.rLltta

my()s ennakkohrulottomLlLltta.

Sitii kuvaa, ettri lilin 1950-ltrvun alussa
jrirjesti lrihinnli kr,rorolaisilleen "matkatoir.nistona" kaksi seuramatkaa linja-au-

toll:r, cnsirttrttriiscn l)ltriisiin vuonnrt
7953 i.r toisen rnyöhemr.uin \X/ieniin.

Matkajlirjestelyisszi rakkazln esperantokielen taito 1a sen 1'uy()tii rakennetut
yl-rteyclet osoittar-rtr.rivat verrattomiksi.
Majoitukset, opastukset ja matkan varren illanvietotkin sr,rjuivat paikallisten

esperantistien avulla joka paikassa.
Nlatkalaisille hiin jrirjesti puoleutoista
vuoclen kielikr.rrssin. mLltta kyyclin
hankkiurinen olikin hunkalampaa. Ei
silkrin noin vain löytynyt sopivia linjaautoja kLrljettajineen. Kokemlikelliir-ren
rutoilija ltafael Vlllin selvitti kuitenkin
cr-rsikertallrisena oivallisesti niin valta-

tiet kuin

Keski-Er.rroopun vanhojen
kaupunkien sokkelot. Kliytlinn0ssri koettll piirjåiiiminer-r espelanton uvulla
luraass:r kuin rnaassa sai islin entistai in-

nokkaamrrin vukuLlttalrean
kiiyttökelpoisLr

kiele n

litorrttct t953 ei retkeliiistett btssict
L'u t'td

L)a st c

t

t pct

rn t i sl cr

t e lt d.1, I I

s

cr

ct.fetttt

utttoliluttodit. t,otil nostcttiitt elrtkttttttcllc

I r r s t ct I I c.

r.rtta.

Isii oli sp:illinelt kristitty. rtirucnol.naan ja ennen kaikkea kirkkor.uuusikko. Siiherr hrin kcskitti tiönsri jir l:lrluronsa. TyrvlililLiisenli ntusiikkintiehenli
hiin oli tr.rlh,rt tr,rnr-retuksi, rnrtta yksi
el:irrlinr.nuutos oli vic[i ecless:i. Turut-t

tuouriokirkon ulkulinvaali oli paiaittyn)''t
hrinen cclukseen. Vrppuna 1955 oli
mllutto Tulkr.trn eclessri. Elliruinsli toisen viran hoito kesti 13 vuotta. Vuonna
l96U hehlikuussa h:in piti Tulun tuomiokirkossa ulkr-rkorrsertin "42-r,uotisen urkurintoirren prilitteeksi". Sen yiil-

keenkin punl-raa liitti: kr-rolonlohtalakoulutr"rsta, urkujen suunnittelr.ra. sriestystehtlivi:i, kuoron johtamista. Nyt oli
aikaa enemniin myös sellon soitolle j:r
niin syntyi piar-urtlkr. jossa hlinen lislikseen soittivat arkkipiispatal Margaleet-

tl

Lel.rtonen

(viulu) ja

SirkkLr-vltinto

(piano). Kansalaisopisto ja vanhr.tstcr-rkcllro s:tivrtt niin ikiirin ittnoslttncen cspelanto-opetta jan.

Pauli lliil'rivaara otti kantaa, oli aina
vah.nis keskustelcmaun n.nrsiikista puo-

hlstaen pcrustcltuju nrielipiteitlirin, Hrin

teki työtli rrrvostAnrausa tllitcen ht'r''liksi. Se n'rerkitsi ankurart uulastustu ur1't)s
lr.rohonjr,rr,rritusollu. Toislutltrt kurr r'oi-

mat alkoivut cllinlir-r viinie kLrLrkltusir.ut
i :ilrctri rtiirt, cttai ( )rltll rttttsisoirtti ci ert:ili
sr,rjr,rr-rr,rt, liku ei tullLrt pitkliksi, silLi suljctLrin silrninkirr rrriclcssri soir rtt ttiitt
Recthoven kuin Buch. F'rur-rck tli NIenclelssohn. Liki 92-r'uotiaaksi luin cli
musiikille. Se oli hrinen ellinlirinsli lo;lpllLrn esti.

I

Pekka Pakkala

Ioulu Armeniassu
Sisareni sai tyttaireltaiain la vai\'ylt2irin lahjaksi matkan jor-rlun viettoon viivyn syn-

illalla tutLrstuttiin suor.nalaisiin raken-

tyrrrikotiin silloiseen Leninglaclin

ilta kului rattoisasti. Aan'urlla lnentiin

punkiin. Nlroret asuivet
tekiviit trehvit siskoni kanssa, tavataan
Armenian p;ilikaupungissa .Jelevanissa

kylmrille lentokentrin paviljongille. Aikaru.ne siellii viirjöteltylimrre meicliit
siilrettiin traktolilla Tupolehvin viereen
ja siitii mentiin koneeseen. Kone liihti
yskien ja par.rkkuen kol-rti kiitoraclan
liihtöpaikkaa. Sitten melua koneeseen
ja yritys ih.uaan, joka eplionnistr.ri. Uusi
ylitys 1a kover.npi riihin2i prirille ja prizis-

kar-rMoskovassa ja

jor-rluaatonaattona. Llihclin sisareni turvaksi ja matkaseul'aksi, kun hlinen hyvzi ystrivlinsii oli sairastunut. Tliuli utatkamr.ne tapahtui yli 15 r,uotta sitten.
Matka oli yst2ivyysrratkojen seurar.natka
Jerevaniin. Liihtö Tampeleen keskusto-

rilta Helsingin kautta Leningracliin, jossa yövyttiin. Matkaser,trr.teemrre oli niientisen Neuvostoliiton ihaililoita, nziiclen serrrasta emtrre sltlremrlin nar.tttineet. Leningraclin l-rotellin ravintolassa

tzi
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nusr.niehiin ja naisiin. Heiclän sellrassa

tiin ihraan.
Lentonatkasta ei ole paljon kelrottavaa, saikkaa saatiin la ilmakLtopissa len-

nettiin. Ilor.nnie oli sr.ruri, kun onnellisesti laskeucluiu.u.ue Jerevanin lentctkentrille. Kyllii siellä aploclit annettiin.

Kar,rpr.rngissu mujoitLrimme hotclliin,
lossa oli 14 kelrosta, iso hotelli. ll<xcllir-r tuso

ja siisteys eivlit olleet l:ihelle-

klilin Suomen hotellicn tlstxr. Illulllt
r.nenir.r.rmc katsomuan

ravintollr.r iltaoh-

jehraa. Siellli ohlelnrassl oli stripparit
tlikoot prilillli - kaunista kltscltavrur,
rnrsiikki vain oli liiar-r nintrikklili. nrlrtki-

vat

lzir-rsimaista. Sali

oli pitkri.

Lihclint-

mekin katsomaan sen toisccr-r plilihlitt.
Siellli soi tr,rnnelmallinerr mLrsrikki.
.lliirttrttc krrttrrtt'lr'tn:r:ttt jlt ttltttttitttltlttt
siitli. Siinri seisoskcllcsslninre viehlittrivri tarjoilija toi meille pikaLit yl \'lllnaun
Ioivotti tcrr ctrrllt'r'ksi. s:trtojlt ertlrttc ) ntn-uiltrineet. Hr.ror-ttasirlnrc tltllecurtrte ltt'-

nrenialuisecr-r hliritilaisuutecn kLrokkuSr tslt t ttttr ltr t t .lor

tI t

r ft tt t.l

taar-r. Heillii ei ole sanroja oikcuksirt
kLrin urLrillrr krrrrslrl;tisillu. Klivinrrnc Äiti
Alureenian patsaalla. Se sijaitsee k<ir-

vielaaksi ja mik;i ihmeellisintii, rneiclät
toivotettiir-r tervetulleeksi. Näin ei olisi
Kohotimme r.ualjamrne hiiiipalin onneksi, ja muu l-räävriki teki sar"r'roin. Siinii tr.rlkin v2ilityksell:i keskustellessamme ttrli tiecloksi, ett:i
Suor.uessa tapal'rtunut.

kealla kukkLrlalla. Se or-r siitri elikoir.rcn,
sen suojeleva kzisi osoittaa kohclen Armeniaa, toisella puolc'lla on lohikririrrre, jonka tultu syöksevli kieli soj<tttau

olen suonalainen sotaveteraani. Sulhasen is:i ktrtsui rninrrt pöytrilinsri jlt rrvusi

kol-rclen Turkkia. Klivimnte kot'sut'avintolassa, joka n yös oli picni mLrseo. Op-

konjakkipullc>n ja tziytti pikaLit.
Hyviä asioita löysinure ptrolin ja toi-

sin, joille kohotir.nr.ne rraljamme.

paanaurre tlilillii oli Haurikin vcli Arttu.
kr.rvassa lavintolan sislilir-r k:iynnin

Tur-r-

neh.nan kol'rotessa yst2iv:ini esitti Finlanclian ja Amrenian maljat, kohotirr-

eclesszi.

me. Lisiiksi hiin sanoi "Almenia, ryssä

JoLrlLrpziiv;in iltana llihclimurc kotinratkalle Jercvrtrrin k:tttttrt. josslr f i)
vyirrme. Tapaninpäiviin aamr.rpziivrillli

neninme ystär,llusmatkojen osanottajien kanssa retkelle Kaukususvr.toristoon. Oli karrnis aulinkoinen pliivli. n:ik1väisyys oli hyvä. Pysiihclyimme ihailemaan Ararat vLlorta, sen valkoiset lumihuiput koi-rosivat korkealle taivaan

Aiti-Armenian patsas.lereuanisscL. Kauisojcr uatLrioita ntaanjäristyksessä 12. 12. 1988.

punki kärci

Vanhat haavat

ei ole parantLlneet.

lä, rncil[i kun ci ollut viistrntia sinne.
Tie kulki lähelli Turkin lajaa. Turkissa
oli ja on Naton joukkoia. Oli kylntzin
kauclen aika, siksi NL:r-r miliisit olivat

Vuonna 1914 turkkilaiset hyökkäsiv2it
Armeniaan ja heidzin suorittamassaan
verilöylyssä uienehtyi yli miljoona ar'rrenialaista. Tiistli johtr.ru arn-renialais-

tlrlkk:rnrr krrlkijoistrr. Opprtltruutc srrroi.
menette omalla vastLlLllla. Kr.ritenkin

ter-r vil-ra

p:izitirure laihte:i.
"1os

sanoir-r

Su<t-

rneen. Kolttrtlo kuitcnkin rrui:ir:isi loisirt,
Hän jor,rtr,ri Pietarissa t.nafiar-r trhriksi.

välissä, Finlar-rclia, r'eunoilta pLln"l -

pump. Hauskat hiilit jouluaatonaattona.
Joulnaaton aanlLlna Päivi ja Hamik tulivat luokser.r.u.ne hotelliin. Lähclimr-ne
yl-rclessä Hamikin sukulaisiin vierailulle.
Mennesszinrre huonioni kiintyi eteisen htronoon kuntoon ja siivottonrrrrrteen. Sisälle rrrennessänrrne astuinurre
viihtyisään kotiin, jossa asr-ri kaksi sr.rkupolvea. Vastaanotto oli syclän-rellisen
lärnnrin ja vieraanvarainen. Tarjoiltiin
arrnenialaisia helkkuya ja juomia. Siinä
keskr"rstellessar.nme selvisi eteisen alaaruoinen tilanne. Eteinen on valtion
onaisuutta, eikä siitä kukaan huolehcli.
Syötyärnle ja kiiteltyämme talonväkeä,
hankkiucluimme 120 kn.r autorlatkalle
Hamikin kotikaupunkiin silloiseen Leningradiin. Matkalume opas ylitti estel-

Ystiir'ystyimure trimlir.r huuskat't

Artun kanssa. Hrin lupasi tulla

ja halveksr-rnta turkkilaisia kol-r-

sineen. Mahtava näky. Tutustr.timt.ue
vuoriston ilrrrisiin. He kauppasivat
meille elikoisia terveellisiä maanherkkuja. Tutustuimme vielä vr"roren sisrilin
tehtyyn kirkkoon, jota vanha patliarkka
esitteli. Erikoinen näht:ivyys. Scuraavana aamLlna lähclinne Suorleen. Kotiin
piiästiin Joulun riiäppiziisille. Kirjoitan
tärriin nuisteloni Rakkaan siskoni Lean
rruistoa kunnioittaen. Uskon, ettli m<>
net varlmalalaiset kanssani muistelevat
häntri länmöllii.
Trimzin lchclen lLrkijoille: Hyvriri .Jou-

lua ja -fouh-rmieltai.

r

siinli hzinelle

kepulisti kriy, l,i1r",,tt'r'ule Siperiasta

teryeiset". Hamikki tunsi autoilijat la
kLrskin, joka oli niliisien ttrttu. Niin Lihclinrre Mossella hr.rlistelemaan trille
mielenkiintoisalle ja jrinnrillc' matkallc.
Atrtoklrskir.ur.ne telr,ehteli lehvakkaasti rliliiscili, cikri meitri nutkalla tar'kastettu lainkaan. Prilisinnie onnellisesti perille Hamikin kotikaupunkiin. Vrs-

oli llimurin sycliimellinen ja
elittziin vieraanvarair-re n. Kyllli siir-ui
llimpinzisti halailtiin ja kellottiin kr.rr.rh,rtaanotto

miset pr.rolin ja toisin. Sitten alkoi luokailLr, joka kesti noir-r koh'rre tnntia. Ku-

\llt kcttoVrtt tttnrtt'lrilltstlt. cril:inn;il l()ir,at jatkuvasti lisrizi herkkuja pöytririn.
i\llrljojrr kilistcttiirr. Syrrrpuuttincn cno
el-rclotti Vrpahtajamurc .leesnksen Kris-

tuksen uraljea. Hc olir''at sanan r-tskor.tnon tunnllstajirL kuin mekin. Rr-rokailur-t
lrilkeen kliytiin ensin museossa. Tiir.nlin
jiilkeen urentiin har.rtar.rsmaallc. Tlinui
kuuluu heicllin vic'r'ailuperinteisiinsli
kliyclzi suvnn haucloilla. Menimnc' sir-t-

ne krivellen. Siinii uratkar-r varrella oli
ftinstyneitii hökkeleitri ya koppeja. Kysyin, voiko nziisszi ihnriset asua? Eno
vnstasi: "Ei ihmiset, vaan tnrkkilaiset."
Sctstcrm

alan

.Jo

ulu

2OO3

Musernt eclessli ttcts. Pekkcr. Lea, opos, Artttt, Ptiiui, MtLki .ia etn.

45

4"4t
-${

*,
."å

rq

år

"

l!J

!

.1

s

',

+-

_t

tl'

5
{<

.lcirLtett prrcleisessct ctttkosstt K<tsti Ptutkkct.ja elttctlctllcr

Erkki Vuirtio. Ktrtvt Pettlti Htrrtttttlcr

I(osti Punkka

Pirunvuoren luoln
Pirunvuori ja elityisesti lLrola olivat pikkLrpolille sLtlren mielenkiinnon kohcle,

leinen aLrkko ei ollut uitenkrizin hr,romiota heliittiiv:i, pikemurinkin kuin pii-

kun luolaan ensimmriistri kertaa varttLlr-reen johclolla pziästiin kriynli;in. Toki
kivilir-rnan lnona ja vLroleu laella saak-

lossa. Llihtiessii laskeucluttiin kivien viilissri noin pali rretriri alaspLiin, sitten oli

ka oli jo aiern'nin kaiyty. Pientai pelkoa

n'reys.

tuntien kontattiin luolan liipi joukon
vetäjrili tir-rkasti jonossa seuraten. Piureii

osa tUntLli kovin pitkliltli, kosteaa

kylmrikin luolassa oli. Kr.rn

ja

vil-rcloin

eclettlivli konttaarnalla.

Oli t:iysi pi-

Jo valhain olimme kr.rulleet, ettii
luolasta on haala Vesilahclen Lar,rkon

kartanon viinikellariin. Pirunvuoren
helra itse taisi tlirrein salaisr.ruclen n.reille kertoa. Oli siis syytri r.,aroa poik-

ecless:i pilkotti valoa, tLrltiir-r iloisinu
vLloren r-trnrenistu r.rkrs jzirven puolei-

kear.nasta sivr-rr,rn.

selle sivulle.

kal'rclcn kuperan kiven vlilistii ttrlla i,iihzir-r alasprlin. Vrllankin aikuisille se aiheutti kontatessa vlihrin knrkottelemista, kr.rn ei ollut tilaa kaiaintyai jalut
eteenpriin, Nriille vaiheille pai,istyai elkoi rnyc)s valoa pilkottaa ja matkaa voi
hetiuriter-r jatkaa kumarassa klivellen.
Paljon on vuosikymmenten kulucssu

Vuosien varrella Pirr-rnvLrorella kliytiin usein. Rokun talon kohclalta iolrti
rnetsiir-t halki melko suora polku kivilinnalle. PinrnvLroren helra o1i nrcrkir-rnyt leitin pLrnaisella uraalilla kii'en pinlllll) llluLrtllnltrt kyrttruerrctr rttctt'itt vlilein. Matkalla oli ylitettlivri Papersuon
laskuoja. Ojan yli oli tehty mLllrtuntasta
ohuehkosta plllrsta ja hentoisesta kaiclepLuiita kulkutie. Kivilinnalta jatkettiin lLrolalle yleenszi vnolen yli.
Tapar.nrre oli lnennli lr.rolan Lipi louhikon puolelta llil-rtien. Lor.rhikon puo16

kaan

Yksin ei hrolaan kosmenty. Matkan varrella tziytyi

trrttujen ja vicraitten krivijöitten kanssa
Pinrnvuorella kliyty. Kivilinnan ohelllt
vllolen laclta avautuvat maiset.uat ju
Irrol:r ovrrt rrinrr ollr't't ltttttsltttttiscn jlt
trrtkirniscn k,rliteinrt, Lltpst't. nu()r'cl irr
r.nonet aikr.risetkin ovat aina halunncet
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kulkea luolan lzipi.

Vielä vr,rosikymmentenkin jälkeen
r.noni nur-ralta Suor.nesta tai r.rlkomailta
tuleva, joka joskr.rs on käynyt Pimnvr.rorella, mr-ristaa PiLunvuolen ja erikoisesti lr-rolan. Viirre vnosina on oliut ikzivii
kertort lteille. ettri kivilinna jrr vrroli or';rt
paikallaan, luolan tr.rhosi lzijäynärrzilli

joku "hronnon vihollinen"

syksyllzi

1994.

Poliisin tutkimr,rksissa syyllistri ei ilmeisesti ole saatr-r selville. Tutkinuksissa selvinneistzi yksityiskohclista en ole
havainnnt tietoja julkisur.rclessa. Luolan
snnlle kiinnitettiin kieltotaulu.
Kanpungin rratkaih,rasioita hoitanut

henkilö totesi paikallislel-rclen

l-raastat-

telussa, ettei tuhotyö aiheuttannt sanottavaa haittaa. Tiirrii lausr-rr.na osoittaa,
cttei ltlin ltrtlkinnLrt srtn()ll:rvrrllnslr trri t'i
ymrrriltiinyt asiaa. Kertakaikkincn nte-

netys oli ja on rililettömzin suuri ja kyseinen lausunto aiheutti l2ihiympiilistön
asukkaissa sllLll'ta airtynystai ia nlielipahaa. Toivoa sopii, ettei tlirrä näkemys
eclusta kaupungin viranhaltijoitten eikzi
päätöksentekijöitten kantaa.
Sopinee kysyzi, niten pitkälle PirunvLloresta pitää mennä, yotta löytyy vastaavanlainen luonnonluola.

Suuri crukko siirtolobkcrreen crlitsc. Tuhot.lbrtjalkeen opctstcitct ci ole oikuisttr .ju t'ierrrs
uoi ttitii aukkoa luLtllcr ltLolaksi. Kttuassa Kosti Punkka.lcr Pentti Hanntrlct ttrtkailetut
maasloa. Krtua Erkki Vainio.
Pimnvr.rorta ja sen kauniita naisemia
kunnioittaen - sen yurplilistöli ya ymprilistön säilymist:i puolustaen - jl luolen
sr.rhteen toiveita elzittzien

tämistii töistä l-rankittaisiin asiantuntilan
selvitys ja noin kustannusaryio. Sen jäl-

keen jatko jäisi kaupungin ja mahclollisten ylrteistyötal-rojen varaan. Totean

Mitä luolan suhteen
olisi tehtävissä?

vielä, että tietoieni rrukaan tihutyön

Henkilökohtaisesti ajattelen, että luolan
avaamisen eclcllytyksist:i ja sen eclellyr

tutkimtrsten aikana kävi paikalla myös
OrrtokLrnunLrn krrivostoinrinnlrn rrsiantuntija.

Enil Danielsson oli Lihiympriris-

PS.

tön pLrhekielessli Pirunvuoren Iiellu.
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Kaarlo Kottkktr.
KtrL'ct.lucrkko

Luntpintiiki.

Erkki Aaltonen

MPK Y mitä se onr
Oletko valmis

Minkälaista koulutus on?

-

Nlaunpr.rolustuskoLrlLrtus l'y vxlnrcntuu sit.tLut. j<>s olct l5 r'Lrottx taiyttainyt sLromaluinen. Tavoitte-enu on, cttai sclvirit tuvrllisen arjen vaaretilantcissa ja my'0skin ltahoisslt kriiscissri. jois-

siihkökatkoor-r, pitkririnkin srihköttr)m)'ytecn.
pLrtkirikk<xrn,
jos tt'lt'visiosi r':ij;ilrt:ili.
ios
jos
jos
jos

rrsrrnnr rsslrsi sy tty

1

sa poikker.rsolojer-r lair-rsliricllir.rt(r sluttctl:tn t'oituuutt.

.

jouclut onnettomuuspuikalle.
kimppuusi kriyclirin... tai
puolustusvoirnat kutsuu sinua?

Äskettliir-r jlirjestcttiir-r kotiseuclullamme kiljoitr.rskilpailu eiheesta Sotavctcraanicn pcrint<). Kilpailu oli menestys. kirioitr,rksia slLatiin puolensatia. Vetcreariicn suavutuksiu r"iir.uc soclissanrmc ur-rttoi se, cttti l'nonet heistli olivat r,'apaachtoisestikin har-rkkineet koulutustu maut-tpt tolr.tstustel.rtliviir-t.
Puriisir-r rauhunsopinnrksen uusi tLrlkintl v. 1990 kriynnisti

vapeaehtoisen maanpuolr-rstuskoulutuksen rlaassllnlmc \'.
1992. Nlaanptrolr.rstr.rskoulutLrs ry, lyhennettynli NIPK, oli syr-rtyr-ryt. Pr-roh-rstr-rsvoimia koskevaan lakiin lisrittiin i'. 199,i velr,'oite tukea vapaaehtoistlr uraanpuolustr.rskoulutusta. MPKry:n nrLlitu jliscnili ovat yksitoista keskeist:i utaanpLtolustlts;riLjest0ri.

Nlaanpuolr.rstLlskoLlhltus
Pr.rohrstusministeriir

11':

n jlisenet:

Pr,rolLrstLrsr,oimet

Sr.rouren Rcscn'ir.rpsceriliitto

Tun'rllisuuclen pclustietoj:r jlt teitoia silat krutsllllliscrt turvakurssilla. Nl:ranpuolLrstukscuunc jliLjestelf ihin r oit r':rlsir.t
syvlillisesti perchtyri valmiuskurssilla. .Jos olct liiinnostLrnLrt
tur-r'allisr.rr.rspolitiikkuuulc pcrrrstcistlr. r',rit,rsullistuu erikoiskursseille.
Yleinen nLlorten krisitys on. ettri ltLrolLtstLtsusiuist:t ei sotrt
vrien jrilkecn taruitse hLroltlt kar.rtau. Turl'ittacssu on kct'tltttsharjoitukset. joissa Lruclct lrsilrt opeteteun. '[linli <rt hlrllrlilisitys. Irr.rohrstusvoin.rlrt kutsr.rLr sir-rLrt 30- tli korkcintltltn J5-

vuotiaaksi asti. Tailnaikaiiin

ei

mlilillinthojcr.r

r.riLrkkLruclcn

ole toteutulrLrt. N{PK:n lriL;estrimil[i sotilaallisilla
"'r.roksi
kursseilla voit tli)'clentriri sotilast:ritojusi. I{orrlrrttrs luctltltr.t
hcrtar.rshlrjoitLrspriir''iin. KotiscLrclr.rn hriirit)tillntciclrn r':tt'ulle
jlirjestctririn koLrh.rtustu esiutelkiksi cvukuoit.ttiit.r. joukkonrlrjoitukseen ja -muor.ritr.rksccn. nrivuukseen. kackrrrnciclcn ctsintlirir"r, tLrlipakrn ulkLrsunluutuksccn il I<riisicn hertkiscn
tuen antajille.
.los olet kiinnostunLrt kouluttumiscstu tlli iohturttistlticloistlr.
nliihinkin saet opetustlr NIPI{:n kursscilll. Lisriksi on lriritril0it1 jli krrlsst'lrr cri t;tr'pt'isiin.

ly

Resen'iLiisliitto ly
MIaar-rpuolustuskiltojen Liitto ry
Suomen Maanpr.rolustusnaisten Liitto ly'
SLromen Naisten NlaanpuolustLrsjrirjcstö ry
Sotilnskotiliitto ry
Kaclettikuntl ry
Naisten Vrhriusliitto 11'
Suor.nen Sinibarettiliitto ry
Reserviliiisurheiluliitto ry
Sininen Reservi

Sisliasiainurinisteliti tukee MPK:n toimintaa.

Esimerkkei ä kurssiohielmista
I(Lrrssien sislilti) r lr litrurn ;luiklllisten tur'lteiclcn uru kuu n. SetL
raavasslr on esinierlikejli totcutr.rr.rcistl kLrrssiohjclnrist:r.

Kansalaisen turvakurssi:
Srronlc|r ttrrr lrllistrtrspr)liittin('n irs('nl:r
Kunsalaisen tulouclellincn turt'ullisLtLts 1'roikkcusoloissu

Kriynti varLrskunnassu
EnsiapuhaljoitLrs
Vriestör-rsuojelu

Palo- ja pelastLlstoimcn jiirjestelyt kotikunnussu
Toir.ninta erilaisissa onncttomuustilunteissu
48
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Koclin sähköturuallisnus
Itsepnolustusharjoitr-rs: rikosten ennaltaehkäisy, väkivaltatilanteiclen välttäminen, yksilön toiminta murron ja ryöstön
kohteena, yksilön oiker-rdet voimatoimiin eri tilanteissa.

Kuntoliikunta
Kafian ja kompassin käyttö
Tr"rrvallinen aseen käsittely

Valmiuskurssi:
Tuwallisuuspolitiikka :
Suomen tr.uvallisuuspoliittinen aserna ja tilanne
Poikker.rsolot ja valmiuslainsäädäntö
Sotilaslääni pr-rolustusjärjestelmän osana

Kotikunnan valautuminen poikker.rsoloihin
Johtamis- ja mur-r koulutus:

Johtamisen penlsteet
Kiiyttiiytyliinen ja johtaminen kriisitilanteissa
Henkiinjäämisen pelusteet äärioloissa
Itsepuolnstus
Jor.rkkomajoitus ja -r.nronitus

Maastoyöpyminen
Sotilzrallinen jakso:
Tieclustelu- ja paikantan"rislaitteiclen kiisittely
Viestivälineiclen kzisittely
Läiikintäkoulutr.rs
Sr,rojeluvälineiclen kiisittely
.foukko-oszrston, nateriaalin ja taisteluvälineiclen esittely

Sotilaallinen jakso toteutetaan puolustusvoiurien johtarra-

Veikko Pihlaiamäki

Riihipalo
jouluyönö
mutnotn
Paloi pybä kirkko jalo,
syyllinen ei salaan jciri;
myöskin toinen Tyruään palo

tarun mukaan seluiää.
Rekun riiben tonttu-ukko,

na. Sotilasaseiclen käsittely on vapaaehtoista ja mahclollista
vain 18 vllotta täyttäneille. Jakson sisältö rlippuu sen toteLlttavasta joukko-osastosta.

uskollinen toimessaan,
ualpas uafiija kuin kukko,
joulupuuro palkkanaan.

Kuka kouluttaa?

Joskus

Meicliin seuclullamrr. e koulutuksen jiirjestäzi MPK:n Vauulalan ja Äetsrin paikallisosasto. Osastosta on käytetty nimitystä
Vannalan PAT, mutta nimitys ei ole vielli vakiintunr-rt. Viirre
vlrosina on j2irjestetty rul. kansalaisen tr.rlakr.rrssi, valmir,rskurssi, rmonituskr-rrssi ja kulssi maanviljelijöille, jotka kriisiaikoina hoitavat villelyzi kotiseuclulla. Sotilaallisia kursseja
on picletty r-rseiclen erilaisten sotilaallisten kol-rteiclen suojaalrisesta kenttiiharjoitr-rksineen (kohre kahclen päivän kr.rrssia), vicstikurssi ya paikallispnolustuskurssi.

Voinko minäkin osallistua?
Leirraucltrnkc> r.naanpuolustuskurssilla harvinaiseksi poikkeusyksilöksi ja scxaintoilijaksi!'
Et toclellakaan ole poikkeusyksilö, silli vtrosien mittaan
osallistujia on jo ollr-rt pitkzilti yli 100 000. VLrosittain koulr,rtustilaisutrksia on noin 1000 eri puolilla maata. Vuosittain
kursseille on osallistr-rnut yli 20 000 henkilöii. Naisia koulutettavista on ollut 2>-300/o ja kouluikliisiri nr.roria 10-15 70. Sotilaallista kor-rhrtusta on ollnt noin puolet kursseista. yleisiä

kansalaistaitoja parantavia noin neljiinnes, kuntien kotiseuclLrn kliisivalmilltta pal'antavia runsas 10 0Ä 1tr kotr|"rttajakouItrtustlr vrrjuu l0

nu

kulsseistlt.

Koulutus ei vaacli kohtr.rr.rtt<>masti aikaa. Kurssit kestuiv:it
ruseir.nmiten yl'rclen viikonlopr,rn. Tziysin ilmaisia r-re eivlit ole,

muttr kurssilnaksu vastaa suurin piiltcin rtrokailukuluja.
Puolustr"rsvoiurat ia oura Vrnrlalan seuclun johtoryhmä val-

voo kor.rhrtustoiminnan hyviiksynlivyyttii ja lain mr,rkaisr,rr,rtta.
Mitrlin ramboi|.ra ei sallita eikzi riiillzi ole sellaisesta ollut
nerkkeyiikriiin. Sotaa ei kukaan toivo la jur.rri sen takia hy-

västä maanpuolr.rstr.rskunnosta kannattaa sinunkin osaltasi
huolehtia. Sopiva, nielenkiintoinen ja siviilitoiu-rissakin hyödyllinen tel-rtävii löytyy jokaiselle. r
Sasta m ala n .Jot
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muinoin täyden Niben
joulunpyhiks' kerrotaan
tulleen kuiuuneeksi siiben
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Emcintciinen puuron h,toreen,
j oulub erfut n nlaittau an,
sitten "silmän" ualkouuoreen
ncib tiin uielci laittauan.
Renki kunnian sai uiedci
puuron riihen ouen tdz,

uaan ei tonttu,a, bön siedci,
koko riibi puistattaa..

puuron söi, se maittoi.
Sijaan lunta lusikoi,
uielri silmrinteenkin laittoi:
ison biilen påtille toi.

Renki

Tcimcin ncibden tonttunen
bylkäs Nihen ualuonnan,
nytpä teille kerron sen
tontun uiime sanonnan:

"Hiilisilmä, lumipuuro,
tulet uartioikoon mnu.
Kuulkoon sokko, ncibköön ku,u,r'o:
Rekun riib i, remmantLt Lt ! "

Antti Heikkilä

To pin lap

s

et o pinttell ä

"Kirjanlukemisen taito on avullinen ja

palaikaan paraneuraan piiin. Rippiskouhrssa vaaclitaan selväel sis:iltä-lukua,

ja tärrzin vaatinuksen tiiyttiiviit n.lllLltzrmat nLrorulkaiset hyvin, enin puoli jo-

tensakin, lrllutarria ( jotka tankaten
sa2rvat sanan kir'1asta) päästetei2ln

ripille

parannr,rksen el"iclolla, koska ovat kziyneet Llseauluran vuoclen rippiskoultra."

N:iin kirjoittaa Tyrvuiän kirkkoherran
apr.rlainen Antero'Warelins kiljassaan
Kertomus Tyrvririn pitäj:istri 1853. Lisriksi hrin toteaa, ettli kiljoitustaitoa ei ole
vielui "lsossa r.nitassa" ja laskutaitoa ei
kansa ole vielii saanut "r.r.raistoakkaan".
Lrrstcn kusv:rtlurrrinen jtr opetl:rnrinen

oli

150 vuotta sitten kokonaan vanhempien vastur-rlla. Heicl:in tuli siirtlizi
vanhermriltaan saauranszl oppi lapsilleen. Aina vanher.npien taito ei kuitenkaan riittiinyt. Rippikouluirin llihestyess:i trrpeellista lukLrtaitoa ei oltr.r saavlltettLr. Avr.rksi tlrlivat nyt lLrkkarin pitlimait slrnnuntaikou|.rt ja loiclenkin hyvzilukuisten kyliiliiisten pit:imit tilapiiiset kurssit. VratiurLlsten kasvaessa n:irrrlikririn rivrit riittrineel, vililn t:uvittiilr
pys1vlimpliri ja tehokkaampaa opetusta. AvLrksi tulivat kiertokoulut, joita
alettiin perllstaa 1U70-luvulla, esir.n.
Kiikkaan v. 7872. Riitoien jzilkeen Tyrvriiiseen saatiin kiertokrxrlu vasta v.
1881. Kiertokoulut olivat seulakuntien
yllzipitrimi:i, Tyrv:iiisszi kieltokoulu oli
kr,ritenkin kunnallinen.
Kiertokou|.rjen perLrstanista kiiliclyni

v.

1866 julkaisttr

kansakor-rluasetus,

jonka urukaan kansakor-rlur.rn voitiin ottaa vain lukutaitoisia oppilaita. Varsin
pian Tyrväiin seuclulla alettiin suunnitella kansakoulujen pemstal.nista. Tyl'vään kirkonkylän ja Karkun AluskyLin
kansakoulut aloittivat toir.nintansa v.

1873, Kiikan kirkonkylän

kansakor,rlu

koh.ne vuotta r.nyöhenr.nin. Kaikkia ky-

liä kattavan kouluverkoston hrorninen
totelltui vasta seuraavalla vuosisaclalia,
joten nseimpien lasten oli tyyclynrivii
kiertokouluun. Vieli sotien jzllkeen oli
paljon niitii, jotka sanoivat, ettzi en ole
käynyt mnuta kr.rin kiertokor.rlun ja lippikoulun.
Tarkoitr.rksenani on seLlrata Nuupalan kylässä lrihellä rautatieasemaa olleen Vännin ratsr.rtilursta elotetun pienehkön (1/3 rnanttaalia) Topin lasten
opintietä kansakorrlrrn p(nlstanlisen rrikoihin. Hekin saivat ensinmäiset tietonsa ja taitonsa kotona vanhernmiltaan Juho ja Johanna Topilta. Julio kzivi
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Irrarts Nttupalcr. KrrLtcr ualctklruuanto K. E. Sttihllrct"g. Helsirtki

rippikoulun kirkkol-rerran pappilassa ja
p:i:isi lipille l. 10. lltJT stnlrtnlt priiv:in:i.
lona hzin taiytti 15 vllotta. Tämrl osoittaa, ettai Juholla oli rippikoulLrLrn nennessäiin varsin hyvzi h.rkutaito, kun h2in
nuorena ja ensimnziisellii yritt;irruillii
selvisi rippikoulusta. Oppilasluetteloon
hiin sai "ymrniiltiir.r.risest2i" hlviin ner'kinn:in. Ripillä (ehtoollisella) hiin krivi
sniiinnöllisesti kev:i:illi 1a syksyllzi sek2l
vr"rosittaisiila kinkeleill:i, yolloin papistolla oli mal-rclollisuus seurata hzinen
taitoja2ln. Rippikirlassa hänen taitonsa

arvioitiin 1-10 asteikolla keskiliär,ilin
seitsemzin arvoiseksi. Johannan taiclot
arvioitiin eri vaiheissa hiukan huonomrniksi, mutta kyllii hänelläkin oli valrrrirrs sisälrrvun opettilnliscen.

Topin 11 lapsesta kahcleksarr valttLri
aikuiseksi. Heicllin nin.renszi kirjoitettiin
kastekirjaan 1a rippikirlaan ruotsinkielisesszi mlroclossa. Kun suomen kicli sui
virallisen aseman, nimetkin saivat suomalaisen asun. Lasten tavullisimmirt
kliytetyt nimct ja syntyvr.roclct: Hcrnlrr.r
1U51,

Hilma

1i154,

Vihtori

1U56, Heclvik

185ij, Kalle 1ti60. Fubiun 1ii6,1, August
1866 ya Flans 1il6u.
Neljril[i vanhimr.nalla lapsella ci ollut
rrahclollisuutta kriycli kansakouluu: he
olivat koulun penrstamisen uikuun jo
liian vanhoju koulur.r oppiluiksi. Kotiopetlrs niiyttliii heiclzin kohclallaan sujLr-

neen hyvin. He selviytyivrit rippikoLrlusta ensimm:iisellli yrittlimisell:i 15-16
vuoclen izissli. Tapanu oli arvioicla erikSctstcr nt ctlct r r ./ot r I r r
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seen sisälukLr, ulkoluku, Vähäkatekismns, Kristinoppi, Raamatunhistoria ja

malan kauppalan perustarnisen takia.
Talotta hän ei kuitenkaan jäänlt, sillii

käsitys. Rippikoulua pitänyt pappi antoi Hilmalle 1a Vihtorille tyydyniivät ar-

hän osti manttaaliltaan Tyrraan suurim-

vosanat. Heclvik näynää olleen erityisen lahjakas, sillä hänellä oli nellässä
aineessa "kyrnppi" sekä r'aamatunhisto-

riassakin ja käsityksessä muuten kiitettävri.

Kansakouh.ra kohtaan Topilla osoitetkr"rn kor-r-

tiin suulta eclistyksellislyttä,

Iun alkaessa sinne lähetettiin heti kaksi

poikaa. Rusthollarin pojat, 12-vuotias
Kalle ja 9-vuotias Fabian kiloitettiin ensinmäiselle lr-rokalle 8.9.1873. Oppilaita
oli 61, joukossa mulrtarra tyttökin. Kallen koulunkäynti läi kuitenkin lyhyeksi,
sillä hän elosi jo syyslr-rkukauclen piiiittyessii. Fabian laksoi käyclä koulua kaksi vLlotta, sai siirron kohrannelle luokalle, rlutta ei enäzi syksyllii palannut
kouluun. Topilta l2ilicleniin uuclelleen
koultrtielle v. 7976, jolloin ALrgust ja

Frans koulun nr.rorinpana oppilaana

aloittivat ensimr.näisen luokkansa. KeAugust siirrettiin toiselle luokalle,
mLltta h,inen koulunsa jäi siihen. Takkuista oli Fransinkin koultrnk2iynti. Saatuaan siirron toiselle luokalle hän erosi.
mutta palasi r.nyöhelnnin kouluun ja
jlilleen ensimmäiselle h-rokalle. Koluranvzizill;i

nelle luokalle hiinet siirrettiin
1879,

kev2i2ill2i

jolloin hzin taas erosi. Seuraavan
hän oli kolmannella

kevzith,rkr.rkar-rclen

man talon Kataran ratsutilan. Lisäksi
hän

toini kunnallisissa ja seurakunnal-

iisissa luottamllstehtävissä ollen mukana Vammalaa perustamassa. Kalle neni

naimisiin Kiikan Leikkuun Yli-Pietilän
tyttären kanssa, minkä myötii hiin sain
talon isänny1,den. Hän lisäsi vielä tiluksiaan ostamalla Ala-Pietilän. Fabian osti Loimaalta Topi-Huhrin talon. Talon
isännyytlen ohella hän toiuri uronissr
kunnallisissa ja seurakunnallisissa h.rotturrrrrslelrtivissä. Erikoisnxrininnan unsaitsee h;inen työnsä seurakunnan
kirkkoväärtinä (taloudenhoitajana)
huolehtien myös kirjanpiclosta, mistii

alkkipiispa Johansson antoi

hzinelle

ylioppilastutkinnon Frans Lihti opiskelemaan Helsinkiin ja suoritti hyvin arvosanoin lilosolian kancliclaatin 1a kasvatusopin tutkinnot. 27-vuotiaana hiin
palasi kotisetrclLrllecn jrr osti syrrtyrnrikotinsa Topin. Frans NLrLrpala, jota nimeä hän k:iytti, toirni ntonella tavalla
nuorison hlviiksi. Raha-asioitaan hrin
ei kuitenkaan osannLlt hoitaa, minkli
seurauksena hzin myi Topin ja matkusti Pietariin, jossa hiin toimi Suonen r,altiosilrteerivirrstossa. Suomeen paluttuaan h:in perr.rsti Maalaistyöv:ien Pr.rolueen ajar.naan r.naaseuclun tilattoman vll-

estön etLlja. Epiionnistuttuaan politiikassa

liin toinri n.ratkasaarnuujana

keuksellisena. Nriihin aikoihin vair.r
sänltylriisillä ja suulirrpien talojen umistalilla oli mahclollisuus liihettaizi poikiaan kanpunkien kouhrihin. Ilmeisesti

elityisen tr.rnnustr-rksen. August puolestaan tuli vaimonsa myötä Koivtrlan Sepzin iszinniiksi. H2inelliikin oli luottanustehtriviä; hzin toimi aktiivisesti Vamr.nalan rurkoushuoneen perustaniseksi.
Onan kappaleensa ansaitsee nuorin

seksi. Vielii on syyt2i tocleta. ettzi kaikil-

poika Frans. Hänen

la Topin kur.rclella pojalla oli eri sukuni-

kansakoulunsa

päättyi siis lLrokalle jäämiseen, nihin
syrynri ei ollrrt llhjattorttrrrrs. vultn pikemninkin lahjakkLrLrs. Vilkas, älykäs

ja sänr-rikäs Frans ei soper.rtunut kor.rlr,rr,rn, ja opettaja ei uskonut hiinen kykyihinsii. Kotona kuitenkin trskottiin ja
hänet l,ihetettiin v. 1879 ovensa avanneeseen Porin Lyseoon. Suolitettuaan

kehittyvLi meijeritalous

kissr rineissu "kynrppi".

Topin poikien heikolta näyniinyt
koulumenestys ei olh.rt poikkeuksellista. Useinrpien kotrltrnkäynti piättyi ensirnrnriisenri jl t<>isena vuotcna, j:r v:rin
harvat saivat neljän vuoclen opiskelun
jälkeen päästötoclistuksen. Kiertokoulun perustamisen lykkziiintyessä jiirjestettyä alkuopetusta ei ollut. Koulun
yleissivistävää h-ronnetta ei tajLlttll; tyyclyttiin vaatimattomaan luku-, kiljoitns
ja laskutaitoon. Perinteen

mukaisesti
lasten oli osallistr-rttava talon töil-rin ko-

tipiirissä ja pelloilla, koulunkiiymiseen
ei yksinkertaisesti ollut aikaa.

On syyä vielii lyhyesti tarkastella,
nihin topilaiset "kor-rhrsivistyksellään"
pääsivät. Jos talojen tyttärien tärkeim-

pänä tavoitteena oli pzlästä taloon
errännäksi, tässä Topin tyttäret onnis-

tllli Lousajan Hiirmlin
Heclvikistzi Mouhijärven Vesunnin

Vlilratykin emänu. Hernran nreni naimisiin Kiikan Unkelan Eskon tyttiiren
kanssa ja suurehkon talon isäntzinä
saattoi talon hyvään kr.rntoon. Vihtoli
osti Marttilan Heikkilä talon, rnistä hän
kuitenkin joutui siitä luoprlmaan VamSastamalan -Joulu 2OO3

Fransir.r

rri, joka saatiin talon mukaan. Yhteistli
heille oli vankkr kristillisyys. mikri iln'reni rakkar.rtena kotiser.rmkuntaa kohtaan ja haluna aLlttaa vlil'riosaisia llihim-

rrliisiii.
Tcirkeintpiuii liihteiuci Tyn,tiiitr kirko n ki ri a t .j a 71, ruti li u k i rkrn t k.t I ii u ku t t so kot t lt t tl c,tpp i I ct sl t ettelol. s
r

Ritva Haavisto

Ruskqn loisto
Vielci hetken ennen nryrtkvr- "1"

taluen kylmäd pakkltsta ja.iä(itd
tabdon ruskan ucirein bebkuttaa
koko tienoon uärein kaunistaa.

Pian lumi alleen kaiken peittd(i
uoi btt ornenissa räntäktm r"on h eittrici
uielä tänaän tabdon ville loistaa
ja uäriki(on tuntnrissa toistaa.
Viipyy hetken uielci syksyn ntska
uärit esiin taikoo elon tuska
riitteeseen jo jäätyy lammen pinta
se kesän päättymiselle kuin binta,

tuivat, Hilmasta

ja

teki

kouluttamisen taloLrclelliscsti mahclolli-

luokalla, mutta nähtiiv:isti opettaia katsoi yhclen lukukauclen liian vziliäiseksi
koko luokan suolittlrnriseen. jrr niin
Frans sai merkinniin 'Jiiiipi sarn. osast."
T2ihiin påiättyi h2inen kansakonlunsa.
Rippikor-rlussa hiinellä oli kLritenkin kai

Suo-

rressa ja Inkerinmaalla.
Flansin opintietii voiclaan pitrili poik-

Sinä, ibmislapsi, nauti näistr)
tuntureista byuin uärikkriistä
talleta ne sielun pohjaan asti
kuluu kaan'tosaikasikin rattoisasti.

Armi Hohko
aa

,.lqlho,Aii tilä

oli kielimies, rLtnoilii a
i a kotrseutuns a kulttuurin v aalii a
jia. 1896 piclettiin Tyrvririlli Vilppalln
talossa nLroLisoseuran penrsta\ra k(>

Pispan sotilasvirkatalossa Mouhijiirvellä

syntyi

18.

8. 1866 tomera poika, joka

kous. Tilaisr-rr.tc[en avar-tspuheettvuot'ossa Äiizilzi tähclensi aatteen [ihteneen
kansarlrle nuorison povesta. Ojansur.r
loka vielä oli lyseolainen, valittiin heti

sai kasteessa nimen Juho. Nuori perhe
oli asunut ensimrräiset vuotensa Palvialan Harsr.rlla, sukulaistalossa, lossa oli

syntynyt esikoistl,'tiir Karoliina. Pispaa
vnokrattiin nelisen vuotta. sitten ostettiin lähistöllil rryynniss:i ollut Kannarin
perintötalo. Kannarissa ei kauaa viihclytty, kaipLu kaihelsi lzihemli2is sukulaisirr. Tyrvrilin L:rrrkulrrssrr ttrli ÄiiriIin
tila u-ryyntiin, se tuntui sopivalta, siitä

ensinmäiseksi pul-reenjohtalaksi. Nriin
saatiin sinetöityli se jalo aate, jota Os-

klrri Mäkelli oli tttontrt

Nr.rorisoseulojen yhteiset kesrijuhlrrt

olivat paisuneet

Tyrviiässä oli 1880-luvulla alkanut
voimakas valistusinnostr.rs, jonka hehkussa Juho Äij:ilzl innostr,ri opin tielle.
Hän oli jo 1i3-vuotias aloittaessaan Hli-

lyseoissa ja sen'rinaareissa, kunr-res 1902
Itrinct nintitcttiirr Rrurltcn piilin irr rlyiiheurr.nin Kannaksen piirin kansakouh-rjer-r tarkastajaksi. Opintorratkoja h2in
teki Saksaan, Sveitsiin ja Hollar-rtiin, tr.rtustLlen niissri kansakouluoloil-rin. Nziillii reissr.rilla hzin ihastr,ri Mess-jr.rustoon.

vaihitclle

n

sur.rriksi

maakunnallisiksi soitto- ju lauhrjLrhliksi.

tel-rtiin kaupat ja asetr.rttiin siihen.

meenlinnan lysec>ssa, koska kotiser.rclulla ei ollut vielui oppikotrlua. Valkolakin hän sai sieltä tSlt. Äilatri opiskeli
ensin teologiaa, vaihtoi tiedekuntaa,
vrrhrristrri l'il.krrntliksi l89l-i Aluksi Äijälä oli sr.romenkielen lehtorina non.naali-

vLr()ttll lricnrttirt

esittänyt.

Nziissil tilaisur.rksissa

kLr Lrlti

ir-r

h.r

ken.rat-

t<trrat ken'at .luho Äijlillin puhLrjln jl
kertojan taitoja. Hlin esiir-rtyi puhujltna
monissa tilaisuuksissa RaLrmalh. Tyrvrizillui

Tr.rliaisina hiin toi valmistr.rsohjeen ja in-

nosti sisaren jnr.rstontekoon.

Raut.uan

seminaarin suonenkielen lehtorin vit-

kaa Äilrilzi hoiti vuoclesta 1906

el2i-

keikLirinsii asti.
Opiskeh,rvtrosien l2iheisiä ystävizi oli-

vat slrorrenkielen tutkija plof. Heikki
Ojansuu sekZi pappismies lovasti Oskali MuikeLi. Kavelukset järjestiviit loma-

kursseja sekri luentosarloja ja olivat
nuorisoseuranhengen puolesta puhu-

ja yrrpriri Satakr.rntau. Niissri hrin

csitti rnyös kirjoittrtutiltltn rttrroilt.
Valsin hr.rorrattavan nlililrin, yli 260
erilaista taikaa 1a loitsua Äijii[i keraisi
tyrviiiilziisiltri opiskeluvr-rosicnsl kcsinli.
Muistiinpanola hlin teki pitlijrin eli 1-xr<t
lilla asuneilta 35 hcnkil<)lt:i, r.nyös kuu-

lulta sach.rnkel'toja AnnastuLtnu Korkertmrieltä. Merkinnöissri kcrrotaur-r sriilyneen hyvin tyrvlirilziinen pr,rhccr-rpursi.

Tallenteissa on kertojar-r nimi, ikli jl
asr.rinpaikka. Lur-rltavasti Hcikki Ojunsr.rn hyvrinri ystrivzinri sai Äiiailain kiin-

nostLrmaan l.nLll'teen kerur,tstu. Saiplr siitli Sr.rorralaiser-r Kirja ll isuuclen Sc'u nt ltlt

pienen korvauksen, joka llimmitti opiskelijan laihaa kLrkkaloa. Prof. Pcltti Vir-l969
Antarannan kokoamunu ilmestyi
nllstuultir Aikttrtltnslr 11'os. joss:r ()rt lnLlkana Äillillin utristiinpanoja. llaurnaluinen por'mestali Jussi Aijril:i, oli iloist-sti
ylLittynyt nzihclesslirin kirjassa isrir-rsri

tallentamal pr.rl.reenpartta.
.llrho Äijzilzi kirjoitteli usein Ilaunralll

ihrestyv:ilin Lrir.rsi-Snomeen. olle'r.r pe
lriti lehcler-r vakituincr.r arrr,tstu ju. Ellilirli
kesrinri toirnitus heitti Kaukolurn kirjeen jossa u.tuistutus: - Lr-rkijlrkuntlr klipaa, - jospa joku maalaisaiheinen lau-

Iulunohe h.ni tlikka suolanuincn pulu
satakuntalaisen nutisetttan turtrtcltttoirttia taikka kr.rlttuurihistoliullinen muisti
kLrva, yliuralkaan jotakin k<ttiseuttuti-

ne pyyclimme ia vllclinrme suuliu.ur.ralla kunnioitukselll la s1'cl2ime llisir-r kesritelveisin, L-S -lalkko
Kaskela. Myös Tyruiirin Sanonril Äijrilii
rrnisti ajankohtaisilla artikkeleilla.
heista. Tritli

Lah.ia.ia.[uho A]dlci bopeahcicipciiuiinti Rcrumalla 24. 6. 1936. 7-akana KerttLt.fcr./ussi,
ttctnb e mF ie nsa keske I lci H ei kk i.
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Lehtori Äilzilzi oh Tyrvzirin Lastu-seulan perustajajlisen. Seura aloitti satnn-

naiset kokoontLllrisensa tor.rkokur-rssa
Ulponpriiviin^ 1936. Hrir-r oli uskollinen
Lastu, sanoitti 1a slivelsi seuralle or"nan
nimikkolaulun.
3. 9. 1938 Lastut kokoontuivat Tyrvziein vanhassa kirkossa seulakunnan
500-vr.rotisjul'rlaan. Siell:,i Äilatzi pltl pitkzin esitelmiin aiheesta Sastarrala-Kalliala-Tyrvzizi. Hiin selvitti nir.nien r.nerkitystzi, joista kielentLrtkijat ovat olleet eri
mieltii. Äijiilzin mr.rkaan olisi oikein kir'joittaa Saastar.nala, se voi melkitii paikkaa jossa riisr.rtaan synnin saasta. Kalli-

ala hiinen mr.rkaansa tuli paikalla olleesta kalliosta. Tyrvzizi-nimen tulkir-rnassa hiin viittasi iskujen ja potkLrjen
antamiseen eli "antaa Tyrv2iän lystiii".
Hiin mainitsi Lönnrotin r.nukaan tyruintyrvi2i merkinneen potkuien ja iskLrjen
antamista. Eräs selitys oli kovia iskuja
veneille ja soLltajille tr.rlleista Tyrvään
koskista.
Lehtoli JLrho Äijalan elärniintyö Sr-ronen kielen opettaiana ja kasvattajana

Labia ia./t.rho Aiiala kesanttietossa Kattkolassu

//-,^..tlt J-t^l ,-:';'i..-d--taa-'s,9'3

Supus

on ollut rikasta. Hän oli taitava ia ulrttera kannustamaan oppilaitaan eteen-

priin. Itse rurnoiler.niseen taipuvaisena
hän oli erittäin perehtynyt Snornen
kansan vanhoihin rurnoihin ja innosti
oppilaitaan iiiclinkielen opiskeluun ja
kiryalliseen tutkimiseen. Hiineltii riitti
kouh-rtyön r,rlkopr-rolella voimia yhteiskunnallisiin asioihin. Hlin kuului yhteislyseon ja kirnsakor,rlun johtokuntiin,
oli Rar-uran Siiästöpankin ja kirkkovaltullston j,isen, Länsi-Suor.nen osl[lskunnan ya hallituksen jiisen, vanhainkotiyhclistyksen perr,rstajayiisen ja puheenjohtaja.
Krrtrkol:rn kylärin

jr sen koskiin Äi1riviehänyi ja h:in vietti perheineen l;il-res parikymnentii kesiiä sisarensa tyhjillecn jriäneessri trrprrivissri. Äilritrin
lzi

perheeseen Lahja-rouvan lisriksi kr-rultri
lapset Juho (JLrssi), Kerttu ja Heikki.

Usein

oli

r.nukana rnyös kotihengetlir

Anna Kokkonen. Lorran alkaessa, ilrnestyi Hartolankosken rantakiville pellava-asr-nrn verhoutunut lehtoli, toivee-

na punalihainen asiko. Mieluusti l-riin
heittäytyi rryös pziivänokosille pr,riclen
viilissii oclottavaan riippr,rkeinuun. TuttLrla Äilzilzlt olivat kylzlliiisille, kutsuivat
kylään ja pitoihin. Lehtori oli tunnetusti hyvä seuranies, hZlneltai riitti leppoi-

sil hyräntllrtoisil txrinoitl.

JLrho Äilailai

erottui pitzijäläisten loukosta harvinaisen tyylikkiiänä herrasmiehen:i, lisäksi
hiin oli elittäin kohtelias ja huor.naavainen kaikille.
Lehtori Juho Äilritan el;imiintaival
p2iättyi Raumalla 15.6. 1942.
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Pcofaseosl HeiltRt. Oiansuun muisfo(Lz

Dallterr€ oietl,i

ja

lutrllla ia.!;tredotus tsitgn ta,sl<as,
noinfto sä uolt fir6l(ar1 iäckqtläoänt
eftÅl<ö tuarr.n maitta Io tu.oneLan oielola souiais
t1än, fol<a ioukl'*obon atrt:i1';i1ps5n toi etänäty
$än, Jonl<a teikki la buumoc häiostti sgnkät pttuet
okatta gsfäo'tcn, okatta sirbaxtkinNeiltä(6 e1.atrzftS ois' €in€inuakua tiet:ttäoä henki,
h:onan rnaitlako oain rl;.o-:.ria tawttahaa- *.
Mpegs gttäoir:l:- otit gsäioät'Qaeeas ia oal\aa,
gsäuggeGimrnössäe' ain' Sbd,uupumatonflefte ä.mietin muistelit mitl\oieq atl<oien taLaa,
mufs,tatlt laoeisin, rnuktetit'l{loiebinSgntgmåisautusi l<aur';istus ia en bettlntä 9o1[<a,
sgntgmåiseu.d uttes' oa\ola thängt eL
Serr sulrr kauneus, L$bdikäl ltanca ne soimaban saioat
icl@zi

bepkiistä einnassas' mgös alinoftantelonSinne sä oiervit kuirr äi{ui bglmaan oiibdgttaoäir,c:er.,
sieLläpä luwaafl ngt l\aibotert' läbtö?r'Suercn as&tu äänet mgQs ltoko sgntgmämaasi,
pae$aistaan eaattåpt f(almGtoon-

gbä kum

Tok: isänmaaLtesi lääpi sun'iuultcllan henkesi beetdät,
ioista io nautfinut on tutkijapqloi uus'Itlainert kufclta sun bautasl g(ä kulblumalionna
lämpöä ubkuoi rngör ltaunibln tuontebenLauplas Luala sä tabduta naincr' 1{<c:o'11, Joka,
olqellä terrltmatlu an ttafiis.lcumppani poisItotboa ovpound, iotta fitietla katkotun J<oeeen
eeeloa utdestaan labioies' baaftia oow'-

Tubo Eiiätä-

Läbteet: Vilbo Hobkort nlttistiinpanctt, Pertti Virlarannan Annastr.runa
aikanansa. s
Sastamalan JoultL 2OO3
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bön pilasi hiruittäuän määrän Lryuää paperia

piinasi kunnon kansalaisia rauhattomuudella
k ärsi

tarp e e ttomi a u aiuoj a

teki uelkoja

juopotteli rakasteli sairasteli poltti liiaksi tupakkaa
ualitteli eli köyhänä
mutta, kuoli onneksi ennen aikojaan

patsas

Lasse

Lasse

Heikkilä:

Unet

ja Medeia (1953)

Heikkilä

Esa Helander

Kiikoisten Ulstadius
Saako Lasse Heikkilä, Kiikoisissa syntynyt kirjastovilkailila 1a
taicle- ja kirjallisuusarvostelija, runoilija 0925-1961) patsaansa? Elämäkerran kiljoittaja Osmo Pekonen (Marian maa, SKS
2002) sellaista ainakin arvailee - ja irvailee kiikoislaisten vielä joskus tanssivan pr.u'pr"rlia patsaan ympär'illä.
Oliko Heikkilä nero vai narri? Mene tiedä, mutta sllLlfttuclenhul|.r joka tapauksessa tziurä suouralaisen moclernisuin
ensirnn.räisiin päziskysiin kuulr.tnut kirjallinen kauhukakara,
enfänt tellible, "monipir.ueä, uroniloistoineu, uroniszilr.t.tiiinen
monacii", kuten hiir-ren ystävänsä Lassi Nunrri heintli luon-

nehtii.
Naapuripit,ijain Kiikan slrLrren pojan Kaarlo Salkian tiecletärin rrelkinneen Lassc Heikkiliille paljon. Heikkilii siteeraa
usein Sarkiaa kirjeenvaihclossaan, pnhui hänestzi kovin innostuneesti ja tutustr.ri hlinen suotttennostense kaLltta lanskalaiseen kr,rlttnnliin johon ihastr.ri ikihyviksi.
Oliko Sarkia suol'astaan Hcikkillin esikuva? Nriin kysyy
myös Pekonen pyrkimritt:i kuitenkaan vastaantaan kysymykseensli. Yhtymlikohtia satakuntalrtisen syntyperiin ohella on
joka tapunksessa monia keikulirtteista pukelttr.turistlt utyöten:
Kuoler.nan aruoituksen politin.riner-r, kautteuclen palvor.r.rinen,
oman iclentiteetir.r alitr.rinen. lopulta ehkri l<)ytuinlitön etsiminen.,la kieli. srnat: "NlinLrlle sanxt ovat ensisijaisirr, tte ovllt
tietty valtava parvi jossain tietoisr.ruclessa, aihe liakcc r-riistii
omaansa. Ensin on sane. sitten r''asta sislilt0."
Snobistisen Lasse Hcikkilin ntusiikista. fil<ts<ttlasta. l.natcruratiikasta. teolt>giasta ia crityisesti loorualaiskatolisen kilkon
Neitsyt Malia -mystiikrtsta r"aikLrttcitu sxenutta lyriikkaa on
picleny vaikeatajr.risene. Se on ntyös jotensltkin cplitrrslristrt,

ltienosti piirtyviiri. ourinaisttttksinaan
iilyllisyys, tuoreLls ja inhimillinen rakastettavuus, elliulin utakll: "aarrLl tr-rli kuin harmae kissa / raapaisi kynnelliilin rrinut

r.ur.rtta parhair.nmillaan

l-releille
)z+

/

ryyppiisin valon spriitri

/ irvistiien / triytin

piippLrni

katselin / elinndni hitaasti yhtyy ihnaan häviten / minr,rlla ttn
hiven / rakentaisinko siitä pesän kissalle / se saattaisi poikia
valkoisen hevosen / ratsastaisin parellpaan kauptrnkiin / eikä minun taryitsisi liikahtaa."
Lasse Heikkilä, uuclen lyyrisen ih.naisr.tn csitaistelila, yhtli
lailla outo lintu kuin vanhenpi ltrnoilijaveljeusli Kaarlo Sarkia, löysi toisen sieh-rnsukulaisensa Ulstacliuksessa, yltiöpictistissä. Lars (Lauri) Ulstaclius (k. 1732) vihittiir-r papiksi yr ttrli 1680 Ouhrn triviaalikor"rlun kollegaksi, erosi 16U2, kr.m oli
lrenestyksettii hakenut Oultrn kappalaisen vilkaa. Tttrkttltt.t
1683 mLu.ltettuaan Ulstaclius antar,rtr.ri ntietiskelyihin ju lrskeettisiin harjoitr"rksiin, eli hillaista eristynyttri c[imriri, kttnnc's
1688 aiheutti tuomk>kilkossa kirkkohziiriön kcskcyttrinr:illi
papin saarnan ja jr,rlistamulla tuor.uiota vilalliselle kirkollc ia
papistolle. Hlin hylkiisi llaauratr-tn aruovallau jl i,ctosi Pyhrirt
Hengen ihroitukscen. Ulstaclius tuomittiin kuttletrtaatt, rttr.ttta tLlolnio mLlLltettiin clinkar.rtiseksi pakk<ttyöksi Ttrr-trrt lirtnassa ja vuoclesta 1(r93 TLrkhohll.tssa. IItir-ret ltrnlrhcle-ttiilt
1719, rrutta hrin 1;ii omasta tahclostaln vltnkilaat.r, j<tsslt litt<>

li

kannattajier-rsa kr.rnnioittalnana prof-eettanlt.

tttttttcttt ntics
hrtrttcrct tvsillti
krtitt ttikkrt
.ltksirrti itrert

Tttnrtr k.irkosscr

l6|ll

tilstcrditrs
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tt ptr b u

pirstoo
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labclel lu
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mertrrcestli
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tr/isittccllä 'hetki on nronirr piintyÄ neitri sisältöyhteyksiri rrrkiscs.su
kielenkäytösszimrre. Pnl-ri.rmrle'hetken hiljaisr-ruclesta','asioiclen oivaltarnisesta hetkessii' ja 'asioiclen tekemisestii hetkessri'. Nriillekin löytyi yleisesti mielletty keskimziiiniinen kesto,
nliin kertoo neille etnokronografia
loka tutkii niten ihr.ninen käsittelee

Eelis Repo

Pakinat
ja

ajasta, kescistci
taluesta
ja uribrin joulustakin

aivoissaan mltltoksen ja ajan kzisittei-

tä. Nykyhetken pitur.rs on 1-20

se-

kuntia, sekiiiin ei siis ole rrielesslin.ure vain olerrattolran pieni ajanjakso menneisyyclen ja tulevaisunclen v:ilissrl. Hetken hiljaisLrLrs kestri:i noin koh.ne r.r.rinr.urttia. Jos jonkin asian oivaltaa l-retkessri, siihen r.nenee keskirr. uizilin 52 sekuntia, ja yos jonkin asian tekee hetkessii, siihen rrenee noin puoli tnntia. Eli nykyhetki kest:iä yoitain sekr,rnteja, nutta erilaisiin toi-

mintoihin kuten hiljaisullteen, oivaltan-riseen ja tekerniseen orristetut hetket ovat eri mittaisia. Miten siis voisikaan olla ettll eluimlinmittaiset r.nnistot ja vaikutehrat oli-

sivat r.nuistissaulre yhclenveloisia ja sarran prrinoulvon
omaavia. Mitzi tapal-rttru hetkille muistoissarrlnre jotka ovat hy-

vin kaukana ajassa. mikli ne sliilynliri. Verratkaamme esimer'kiksi kesriri la talvea.

Kestit piirt)'vrit r.r.uristiir.nne yksilöllisinii. Niillli kLrllakin on
ja aina lapsuuclesta l.ihtien r]]Lristrunure ne
lollain lailla elilaisina - toki aina kauniina 1a lämpirrinii ja aurinkoisina, mutta aina ne ovat rrielessrir"nme kuin keitaita vnosien virrassa ja kaiken l'rauskan ja muistettavan niajapaikkoja
ja sellaisena aina siiilyvili. Mr,rtta talvet, r.r.ritli ne nyt ovat. Rtintää ja lunta, liLrkkaita kelej2i, pakkasta niin ettri h1v2i jos ulos
viitsii neniinsä pistää, aina pimeä;i ja sähköli kuhri.r niin että
voin-ralaitokset tikahtuvat. Muistele niitä nyt sinen. Paitsi tietysti jor.rlu, sehän on kokonaan toinen juttu.
Niitähän ei voi olla muistamatta. Jos talvi sinänsä on unohtr.rnut muiclen samanlaisten jonoon, niin joulu on jotain il-ran
muLrta, rlieleenjzläv:l, mr.ristorikas, har,rska tai l-raikea n-riltii
or.na li.ronteensa,

kantilta sitä sattuu katsomaankin, nukavia tai haikeita mr"ristellen. Seh2in on piiivzinselviiii. muistetaan taatusti. Jaa. Mitäs
minä oikein sanoinkaan. Talvet r.nuka menevät menojaan
rlutta joulut eivät unohclu. Kr.rn tuppaa tuo muisti hieman rapisturnaan taillä iäll,i. Hetki vain, kyllä niitä sieltä löytyy kun
hieman tutkitaan asiaa talkemmin.
Onan eliiniinkaaren vaiheet piiltzivzit liilrternättörrän jälkensä jokaiseen keszizin, jokaiseen talveen ja niin myös joLrIuun, ikzi ja sen mukana havaintouraaih.na muuttuu, kuten
myös ympäristön vaatinLlkset ja sen antalrat tehtiivät, sekä
harrastr-rkset leikkitovelien ja ystiivien piiri. Lapsuuclen kesän
uintiretket ja oikeastaan hupia oleva narjanpoiminta tlloksllvissa uretsiss2i mLlLlttLlivat aikanaan oikeaksi työksi heinlipellolla, l-reiniiseipziiclen kuljetr.rs 1a tappien jakelu oli pojankloppien työtä, haravakonetta ajauraan p:i:isy oli kuin ylennys armeijassa, isoveli el-rti jopa r-riittokoneen l-raltijaksi, r.ninä en kun
;alat eivrit ulottuneet niittoteriin raskaille säätöpolkinille. Sähköpaimenia ei ollut vahtimaan karjaa, mutta olihan koulupoikia, mr,ristot nuotion hiilloksella paistetuista pcmnoista jrr
onenoista ovat lzihteuriitön osa syksyn kulkua. Monta hyväli
kirlaakin ehclin lukea, lehmrit kun rnyös pitkait tovit niilehtivlit kaikessa rar.rhassa eivrltk:i olleet aina karkaamassa kielletyille laitumille. Talvella vapaus jir suksien riemukas sihinä
hangella vaihtui r.naalaispojar-r askarciksi, heinziä haettiin iso
hlikkikuorrra, hevosemmc vcti sit:i haltaasti pakkasaulingon
loisteessa halki peltojen joita peitti timanttien lailla huikaiseva hanki. Jouhrpukki oli jo siirtynyt reaalinuailntasta satLljen
piiriin, mutta ci se joulunoclotuksen jlinnitystii vril-rentiinyt.
kou[rssa liinailtiin joulun:iytellälin taryittavia enkelier-r siipiii
ja harjoiteltiin latrluja, vanhr keskiaikainen srivel armon valSastamalan ./ottlt t 2OOJ

kokyyhkystri tuo aina r.nieleen kouluna palvelleen r.naalaistr.rvan jor.rka
ison tuvrru l:rttilr:r pulpctit peittirrit.
Talvisoclassa palanut kansakoulu oli

hajottanut koulun toiniinnan kahclen maalaistalor-r tiloil'rin. r.nolemmissa ehclin koulr.ra kliyclli enr-renkuin koti lopullisesti jouch-rttiin lrittrimzirir-r. Noin nykykielelLi \()itaisiin
puhi.ra hajautetLlsta koulr.rtr.rksc-stlr,

hyvin on oppi pri:ihrin jririr-rvt kLrr-r
vieliikin mieleen palaa. Kaukuna ovat nc aiat. mLlttx
Lltitustlr jlt pltinortlvolr ort rttttistrrrttiscen rtsti.

Mutta kuinka huomaamattu kuluu pari vLrosikvnrrnentii ja tapahtuukin tliyclellinen muutos ja n:ik<)kLrlrran vaihtur.r-rinen kokonaun uucleksi. ja yht'tikkiii on

huomio keskittynyt jonnekin

urr.rLrallc,

pois

ouristrr

rrielialoista ja tunneh.nista. Istun keinutuoliss:r oclottaen jouluisten karjalanpiirakoicler-r vulniistumista ja sylissäni lepliri kur.rkauclen ikliinen tytlil lilinekkliristi i'autien
illan maitoannostaan, ja vaimon piirak:rr-rvaLr.ristus kesket'tyy oitis. Ja sitten taas lrenee vr.rosi yhclessli hujuLrkscssl, jl
tuo samainen tytlil unkoo innokkaanl lahlapakcttiaun jonklr
korea kä:ilepapeli taitaa olla se paras löytö. ja hrin hrinir-entyy t,iysin kun hilomaa ett:i lövtyy vielli toinenkir-r puketti lu
ehkii vieli kolmaskir-r. Nyt ei minullc ollut orla, hcnkilökohtainen jouh-r enri:i niin tulLkeri, jLrhla on saanr.rt ihan uLrclen Lrlottuvuuclen, ja r.nuutos on jzirisyttlivli, kuin nir.rutto Lruclcllc, tLrnteurattonalle planeetallc tai toiselle rnuntereelle. jlr uruistojcr'r
kirjo saa r.rr-rclen aallonpitnuclen sliilytettrivlikseen. En:iri ei
nuistoja kartuta vain pelkkri yksilö vaan perhe, ja u.urutokserr
yr.nmärtiirriseen ki-rluu vuosia vuosien j:ilkeen. eikli scr.r toclellista n'rerkitystzi klisittiine tziysin koskaun. Ajan kulumisen ja
varsinkin jor,rlun sisiiltö oli kunrrallisella tavalla l.nlnlttLlnut, se
oli syntynyt unclelleer-r.
Mihin olenme menossa. Aika tiivistyy ja kiire on vallannut
elämän, ja ajanhallinnan sekli ajan kiiytön tavat muuttllvat tietovelkkojen yhteiskunnassa. Tulenu'ne ellinliiin cntistli tii-

viimmin er2izinlaisessa laajennetussa nykyhetkessri, jossa kaiken on oltava saatavissa kaiken aikaa ;a ennen kaikkea n1t.
Onko menneellä

-

siis muistoilla

-

eniiii mitii:in merkitystri jat-

kuvan nykyhetken hengästyttävässä kiireesszi jossa oletlme
aina tekenässä yhä r-rsear.r.rpia asioita yht'aikaa ja lasken.rassa
ajallemme hintaa, mikii kannattaa, mikli ei. Vastaus on kylli.
niillä on merkitystä enerrmlin kuin koskaan enneu. Vilusten
lailla nieleemme kaikkialta tietoverkon tllngoksesta levirir,rit
geenien tavoin hrker.nattourat uuclet r.nerkitykset - r'nccnrit,
kuten viisaat tietoteolioiclen laatijat rreille sanovut - jlr nlirrrli
ovat aktiivisia olioita leviten kulttuurista toiseen. eivtitkli keLran synnytty2iiin suostu katoamaan, vaan r.r.reicllin on scli,iyclynävä niiclen kanssa. Persoonan.u.ne on kuin minuLrclen majatalo, jossa totllLlclen, yksilöllisen sitor.rtr-rmisen ja vastLrur"r krisitteet on tungettu pellinulkkaan kr.rr,rntelemaan LrLrclen ja litinekkizisti esiin tnnkevan tieclon ja ur.rtismassan vlirikristri turjontaa televisior-r ja tietokoneen ruuclulta. Kuuntelen.ure urarlih.nan r.nelua ja ydtrinrne saacla itser.r.r.r.re juirjestykseen, ju tlirkeintzi alkaakin olla hillaisur,rs. tilaisuus koota itscnsri.
Menneen maailman ja urLristojen sriilyvili kuvia trrn'itrrlrrr. r'rc
ovat ihr.nisen pakopaikka ouran itsensli jl eletyr-r claimain toclelliseen sisliltöön. ne ovat rauhan tlyssija jokl lntaa ureille
kosketuksen ouraan itseenime. taihain oLltoon olentoon johon
niin halvoin ehclimme llihemmin tutustlra. kun on n.trkuulrs
aina olevinaan niin kiile ja pallon tekemistri. Niin kLrin or.r
meillii ellikeliiisillzi. vursir-rkir-r mcilLi. Olluanko sitri niin paljon
hitaanpia kuin ennen ettei aika er-tlili riitti mihinkriiir-r. Luultlvasti. Sen parenpi or-r joskns istahtau raLrhassa micttimtilin kuikenlaista, jopa rri.ristclemaan urenneitli kesili, joskus jopa trrlvia, rlLltta ainakin jouluja, ja vursir-rkin niitzi. r
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Tuomas Reku

Kuinkq Ka*un Solokunto
sai omon kirkkonso
unn a,n k irk k o Kärpp äl cis s ci li e n e e Vam m a I an s e i ts e m cis t ri
kirkosta ucihiten tunnettu. Sen aikaansaaminen oli pitkcin taistelun
tulos. Ensimmciinen ajatus toimcin kirkon rakentamisesta lausuttiin
lcibes 2O0 uuotta sitten.
S al o

k

Taustaa

Vircrili ellimlili

Ilokerllienjocn vcsist(r jltl'lta

ct.rtiscr"r

Krr[kLrn krrrtrttrrr klrlrtt't'rr ()slrlrr]. r esistt)n lr.roteis- jlt pohjoispLrolclll olcvltltrt
llentakllntlan ju kaakkoispr,tolise'en Sa-

lokuntaall.

jl

Kunnan hallinto-

liikc-kcskus oli

lt I)u lviu lu ssu liuu liana kaakkoisosan kylistri 1l kulmlkunnistrr, N{1'ös Sastanlrlen liirkko. joka
lll

I

ntakr,rr-u-urr-r pu ole'l

900-lur.u r-r toisel

lc

I

r.'r.t

r>sikl'niurc-ttelle

asti oli seurekurlran ltinoa kirkl<r. sintl kunnalllt.
Ort lLr,,nnollistlr. t'tt:i Iirrrtrtrrrr rri oSit'r')
r lilillli oli jorikirt r eltrrrt llirtrtily sl:i :tsioi-

jaitse-c- Ila

clen hoiclossa. Runtltkur.tr.tltr.t scuclLttr
lusr.rkkaat pitiVtit Sakrkuntuu melkein
lrelkkrinli uretsaikulnltlra. Ait"r<xt lir-tt.t-

nollincn nutantic-. ikii lnhl Tuuipeleen-Tururr.r valtutic. kLrlki vcsisti)r-r
poh joispuolel ll. KLrn Tutt.tltc't'c-c-tt ja l)tr
rin i'lilner-r lautetic, jokl Klt'kurt alu-

eella kLrlkce Palr,iulan ja Ilcinoon kar.rttu, r,elmistui vLlonna 1ti95. Salokunnan
sclrtu vaikutti Palr,ialasta katsottl-lnx entistzikin syljliiscmuuiltli.
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or.r

tictenkin ollut kltrt-

trr rrikojcn myÖs vc'sistön kaakkoispuole-llu. Enner.r k Lr in r-r1'k1'likltinert k tt t.rultl-

liscLinrri elkoi, kLrntakokoLrksia piclct-

tiiu

r.rse-ir-r

jossakin Salokuunuu ltu<tlcr.t

kcltal Iirirpplillirt
Nlattillssl.
Elil:risil hengcllisiii tiluisLrLrksil piclcttiin koclcissa sc'kri Klirppri[in, Korkee'nojan ja Klrkunkyllirt kor.rh.rissrr.
isossa tulossu. montll

Etcli-Selokunnassa on eclelleen Krirpprilir-r. Kolkeeno jan. ]l{usot-t, Piintris;rirvc-n. okipoh jrtn jlt Sa krnsa a rcr.r kinkeli.J

muitakir.r syitri kLrin.Ju nrltlltr.r

n

ttttr :i

kLt

pappi lLrki suulr.lrtuolistu kLrLrlLrtLrlisct jl
ilmoituksct. silLi surtrxttltlchtili. loisslr
ne- olisi voittr jr.rlliuistu, ci ilnrcstvnlt. Srr

nroin rippikorrlu piclcttiin kill'osslt

ilr

vlrinujut huuclattiin kirlil<<xr y Irltlili)ir lil-

le lilLltlusnllllllc.
Kirlikontlttkrrt tchtirn licsliuikltttlt Ir.tr
kr- ja IlaLrtlvcrlcn poiklti sLrunllu kilkkoveneillli. jotku olivut lttortcrt tllort t'htcisiai. Kirkkovcr.rciclcu Liht0ltrril<rrt oli
vat k1'licn lanr.urilllt: I-icllhclcssu. Klirlt-

plillissri. Kojolusslt

piiLit.

su r.trt

Ir'rrrirrrrr. Kirkorrntt'rtr rit'rt lllilitr

ju

KurkLrnl<tllissli.

Tor'ppuliscLrtLrjcn usukklrlrt l<lit ttivlit ltLr-

Salokuntalaisten kirkkomatkat
varhaisempina aikoina
ikilkko jrt st'tt victcssri
ollLrt pappilu olivltt llantekLlnnlln puolella je koska tic't - tai palcmurinkin
hosL;1 1',"1t', kir

polLrt

-

olivat varsin kehnoilt, salokr.rn-

tllaistcr-r triyt)'i turvautuu vesitie hct.t
plilist:iksccr-r hoitumeltn kilkollisiu asioitaan.

Er-rtisaikoina kirkossa kriytiin paljon
nykyistri tr,mnollisemrrin, sil[i siihcn oli

kirt ,,rnlut kr llirrsli \'('t)r'flutl{ )iit. i( )tlt('

oli pitkri pltikkrtuuttkl lo .Jokipoltjrrnkrrlrttrrltlr. srlilti sill('n l)iittt:isj:ir'r't'rtrtur:t:-

t1l.

Kirkkomltklt sLrjLri t'cncpclillli jotrtuislrsti, jos nryrsls ci 1-xirisslt \llaittlinlilin

IlltLrtlti'cclcn scllillli. l'ltlvisirt tcsitir:tt
kon'usivlrt nrtlnin lluikoilr l)ctollisct jlilitict, l\{ar-rtclccn jlt sltlrricu r lilrsissli vLrolteissa, puikoitcllcn m),(rs jlin'icu sclil[i.
or-r viltapaikkojl. jotkl civrit jriliclr ko
villaklar-r pakkesilla kr.rrrnollrt.
.Scrstct trt alu t t ./r

trrI t

r 2( )( ).)

syksyisin kelirikon eikana
uraanteihin, lotka piclensivrlt r.natkaa n.ronella kilometrillii.
Piimlisjrirven perr,rkoilta r"natkaa kirkolKeviiisin

oli

Kirkonrakennuslahasto kartttri varsin

1a

tr-rrvauch-rttava

le keLtyi tzillöin pitkrilti

yli

20

kilonetliii.

Tah'isinkin Kiulalan vuolteet rnuoclostivat vaikean ktrlkuesteen. jollei kullettu
Vulmaskosken sillan kaLltta.
Kr.rn maantiet 1900-ltrvLrlle tultaessa
paranivat pikkLr hillaa, kilkkoveneet
jziivrit pois kriytöstri. Viiureiset kirkkoveneet hylaittiin 1910-lLrvulla. Vesistöstri,

joka satojen vuosien ajan yl-rclisti kunnan osat, oli tullut niiclen erottaja.

l"ritaasti, vaikka uuclen kirkon tarye tuli

yhli polttavan-uraksi. Sen takia piiritettiin vr,ronna 1864, enei r,rutta kirkkoa rakenneta vielzi, vaan korjataan vanha
kirkko jrr yritetririn tLrllrr toiurcen toistliseksi sillii.
Korjanksessa, joka valmistr.ri jor-rltrksi
1866, kirkon ulkon:,ikö urlrlrttui melkoisesti. klu-r sen kattoa laskettiin kokonaista 14 uretriä. Mor-rien mielestii tlim:i

tumreli kilkon r-rlkonriön pal-rasti. Llihes
sata vLlotta myöher.ur.nin, kirkon entisöinnin yl'rteyclessli, sen katto nostettiin
entiseen korkeuteensa.

Ensimmäiset suunniteknat
uudesta kirkosta
Salokr-rnnan kirkon histolia on paljon
vunher.npi kuin itse kirkko. Ajassa saa

rrennri taaksepriin llihes 200

vLlotta,

ensi kerran lausr,rttiin ajatus kirkorr
rakentar.nisesta Salokunnan puolelle.
Sastanalan vanhan kivikilkon aryelkr.rn

tiin 1S2O-luvulla olevan niin huonossa
kunnossa, ettei sitai enu:r kauan voicla
kaiytt2li, ja alettiin suunnitella uucler.r
kirkon rakcntamista. Asil alkoi kuitenkin eclisty:i vasta vllonna 1i144, kun
tuon vuoclen keslikuussa picletyssri kirkonkokouksessa pzizitettiir-r uuclen kirkon rukentamisesta Karknn ser-rrakuntaan. Lr.ronnollisesti nousi esille myös
kysymys tulevan kirkon sijainnista. Kirkon paikkaa etsittiin ennen kaikkea
Ilauta- ja I(uloveclen rannoilta.
Vuonna 1853 eleniin kenitzi erityistti

Keskustelu käykjivaana
Vanhan kilkon kolaLrksen jrilkeen ehti
kulua 30 vuotta, ennen kuin uuclen kir'kou rakentun'rinen tr,rli vuonnu 1896 jrilleen pLrheeksi. Kirkonkokous sai vLronna 1f199 kova:irinisen keskustelun jrilkeen aikaan priritöksen, ettli Lrusi kirkko rakennetuan Salonsaareen Karkur-tkyliin liepeille, siis vesistön etelipuolelle. Rantakuntalaisille ei tlillair-ren ratkaisu kelvannut, vaan he valittii,at tr-romiokapituliin. joka uiitirzisi etsittlivliksi Lruclen tonttipaikan.
Seuraavaksi rantakuntalaiset sxivat
kirkonkokr uksen vuonna 1907 p:irittrirraiain, ettai kiLkko rakennetaan Toijalan
niemeen llihelle Pliivlinier.nen l-urvilaa.
Etellisrrlokuntlrllrisct trrlrs eirlit suostur-reet tiillaiseer-r pziiitökseen ja tekivlit
vLlorostaan valituksen tuomiokapitnlil-

oli 1900-lLn'Lrlle tultaessa ehtinyt kurttuu
niin paljon. ettai sen varoilla ari'ioitiin
voitavan rxkentea kaksi kirkkoa. siis
ktrrrrnrlrllckin ptrr,lt'llc vr'sistilli orttrt
kilkkonsa.

Vuonna 19011 tehtiin urullistuva pri:ittrs. Kirkor-rkokouksessa. jokl piclettiin
tuon vuoclen syyskuun lopuss:r, prilitct
tiin nimittaiin jakaa scr.rrukr.rntl kahtie,
Uuclen seLll'akllntal'ajan oli mririni kulkea Rar.rtavccleltai Hieclun ja Hulttiscn
vuolteita r.ny'öten Kulor.'cclclle, SeLrlukurtnlrrt krrlttirrjrron oli rttlirini t()tculu:1.
kun sekli vcsist(rr"r pohlois- ettli ctclli-

kirkot olisir''ut vaLniitl jl
kirkkohcrrau virka tr.rlisi li oinrclisi.
Tuomiokapituli r''ehvisti 1-lririti)ksen
22.2. 1909 ju Sr.tonren senrurttr 17. ll.
pr,roler-r LrLrclet

1910. Paiaitöstti vustaan tchcht valituksct
h1'lzittiin.
Ensiksi sai uuclen kilkon RlntukLrr.r-

r-ran

puoli. kun ur.rsi harmuakivincr.r

kilkkorakennus valntistui ltiippiLinjrir."'en lannalle vLlonna 1913, Kilkonrukennusrahasto oli kuitenkin jo n1t klirtetty loppuun 1a velkaakin oli joLrcluttLr
ottelnuan. Kaiken lisliksi ser-rnurvur.ur
vu()nnir Ptrltkt'si nl't'tilnr:lns()lir jlr sitli
seulasi i'altar.'a influatio. joku teki suLrten hankkeiclen toteuttlurisen siinli

vli-

heessa mahclottonruksi.

Salokunnur.r kirkon rakennLrshunkc
siiLtyi jlilleen taka-alallc ja nousi r.rr.rclcstaan pinr-r:rlle vlLstu 1920-lui'ullu. Errncn
sitri seurakr.rnta chti ostlu llvr)mlin tlrlor.r

maalta alueen Sulokunnan kirkk<xr

ju

hautatrsmalrtrr \':rrten. Hlrutlrusnuur slur-

kirkonrakcnnusrahastoa, johon varat
saatiin kirkollisveroista. Asiantr,rntijat ar'-

le.

vioivat tuolloin, ettli vanha kivikilkko

viranomaiset kehottivat tutkir.naan mahclollisuuksia pitlijiin ja ser.rrakunnan jakamiseksi kahtia. Monien urielestli tllnli

Itsenäinen Salokunta
välnäLlä toteutua

oli ainoa tapa

Ky.mmenisen vuotta ehti kulLre ilmur-r.
ettri kirkkoasiussa olisi tupahtr.rr-rr,rt nri-

pysyisi koossa korkeintaan kuusi vr.rotta. Tlimii klisitys on tietysti osoittar-rtunLrt tziysin vririlziksi. Esillii oli sellainenkin vaihtoclrto, ettai var-rha kivikirkko
purcttaisiin ja sen kivistli lakennettaisiin
salnalle paikalle ur-rsi kilkkolukennus.

tiir.r kuntoon r''Lror-ura 191[i.

Kun ratkaisr,r niiytti vain pitkittyvlin,

saacla

dita loppumaan.

rrLltta suuri joLrkko oli niitrikin. jotka
olisivat halr.rnneet s2lilyttuiri Karkr,rn jakennttomana. Kirkonlakennusrahasto

tllin erikoistu. Mutta

kr.rn vuonr.ur 192(r

otettiin seurakunnan jakaurisen lisliksi
kaisiteltti\'uiksi myös kLrr-rnan kahtiullk<r
sarnoja rujo1u pitkin. kr.rntalaiset jakauntLtivlrt krtlrtcert toisilk't'n sLtr.lr'rrstrrrlrl r il-rar.nieliseen leiriin. Taistelustu tuli niir.r

ankara. ettri aikaisemmat ystrirl'1'ssLrhteet katkesivat, kLln vastakkaisten mic-lipiteicler-r kannattajat rLlkoivut s)'\'ttairi j1l
herjuta toinen toistaan.

Ottclrrn e nsirrrrrxiisr'n t'r'rin r oittir lrt
jaon kannattujat, kun kur-rnani'altuusto
27.9. 1927 pr,ir,itti, keiken lisriksi 1'ksimielisesti. ettai Karkun kaakkoisosastu
r.ttuockrstetuun Sulokunnen kuntu ju su-

manniminen r.trsi selrraktrnta. Totctrtuaksccn piititös tarvitsi cnlili vair.r i ultioneul'oston r.ahi'istr.rksen.
Yhtenriisen Karkun kannattajat. loihin
kur.rlr.ri uryös silloinen kirkkohcrru Enril
Berq,roth. r rlir rrt jrrtkLrvrlsti ) rittaincet t( )clistella. cttri Karkkn oli liirLn pieni jlcttavaksi. He cnnustivut, cttai iaon tLlloksena syntyisi kaksi pitenrmlir-r prirille
S(tst tt n t( t l(t t t
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elinkelvotonta kääpiökuntaa. Kltn l.re
huor.nasivat, miten pitkälle kunnan jakoa puuhaava osapuoli oli kehinänyt
hankkeensa, heille tuli valtava kiile. He
keräsivät pikaisesti 400 ninezi kirjelmäiin, jota heiclän edusrriehensii par-r-

kinjohtaja Väinö Selancler lähti viernään Helsinkiin.

Perille päästyiiiin Selanclet'

hr,tot.uasi

tnlleensa Helsinkiin toclella viinte het
kellä. Selvisi nirrittäin, ettLi Kafkun kunnan ja serlrakunnan kahtiajako oli määrä vahvistaa valtioner"rvoston istunnossa

seuraavana päivänzi. Paria päivää aikaiseurmin oli Helsingissä käynyt kttnnan

lakoa ajaneiden lähetystö vauhclittamassa asiaa. Lisäksi virkamiehet vakur.rttivat Selanderille, että hänen on
täysin turha enää yrittää pysä)ttää hanketta. Tie näytti olevan kelta kaikkiaan
pystyssä.

Selander ei kuitenkaan antanut periksi. Entisenä kansanedustajana hän tiesi

Sctlokunnan hatLtausmaan sankafibaudat ctlkuperäisessä ctsltssuan. Kuucut ctn rfitcrnut Kalle Mäkelä.

vaikuttamisen keinot. Hän onnistui

Meneillään oleva sota viivästytti kui-

pääsemään ministerien puheille ja jifitit-

tenkin sekä uuden kirkkoherran vir-

mään heille mukanaan olleen kiljel-

kaanastumista että Salokunnan kirkon

män. Hän vakuutti ministereille henkilökohtaisestikin uskovansa, että yleinen

rakentamista. Uusi kirkkoherra K.E.
Rinne otti viran vastaan marraskuun
alvssa 7942, mlrtta kirkon rakentaminen siiryi vieläkin tulevaisuuteen. Asi-

mieliala Karkr"rssa tulisi aikaa rnyöten,
ehkä melko nopeastikin, mlmttllnaan
jaolle kielteiseksi.
Niin sitten kävi, että sattuma esti itsenäisen Salokr-rnnan syntymisen. Karkun
kunnan jakokysymys jäteniin valtioneuvostossa pöydälle eli käsittelemättä ja
päätettiin jäädä seuraamaan tilannetta.

Karkun kirkonkokous perui ser.trakunnan jakoa koskevan päätöksensä 9.6.
1937.Yaikka suuri jor"rkko Kärppälän ja
Karkunkylän ser.rdun asukkaita vastr.tsti
sen kur.noamista, mikään ei allttanut.
Seuraavana vllonna valtioneuvosto
kur.nosi senaatin vuonna 1910 tekemän

päätöksen seurakunnan kahtiajaosta.
Myönnytyksenä salokr-rntalaisille se kui-

tenkin määräsi samalla, ettzi

Salokr-rnnan puolelle on rakennettava kirkko ja

perLlstettava ur.rsi papinvirka.

Rakennuspäätös tehdään
Karkun seurakunta pyrki lepytteinään
salokuntalaisia, jotka olivat katkeloitunect sLluren haavccnsr cplionnisltrrtiisesta. Tulevaa Salokunnan kilkon paik-

kaa laajennettiin vr.tonna 1940 ostamalla lisämaata Ryörniin tilasta.
Sanan vuoclen tttart'askultt-t 13. pliivänä kirkkovaltur-rsto p,iaitti, ettri tontille on ensi tilassa lakennettava kirkko ja
palkattava apLrpappi vesistön kaakkois-

puolta valten. Kirkon oli talkoitLrs olla
vah"r'ris toukokuun ah.rssa 19,12. lolloin
seulakunnan uusi kilkkohen'r astllisi
virkaansa. Vanha kirkkohella Emil Bergroth oli niu-rittäin kr,rollr.rt kesrikuussa
1!40, josta lähtien vilkaa oli hoitanut sijainen.

5i:i

aa haittasi myös inflaatio, joka söi rahan
ya sitä kautta kirkonrakennusrahaston
aryoa.
Karkun kaakkoiskulmassa, Kärppä-

län ja Karkunkylän seudulla, kyti eclelleen sitkeä kapinan-rieliala. Itsenäisen
Salokr,rnnan kariutr.rmisen johdosta eniten pettyneet olivat suunniteltnansa romuttunisen takia niin katkeria, että he
halusivat knnnan kaakkoisosan liitettäväksi Tyrvään kr-rntaan ja ser"rrakuntaan.
Täältä o1i vanhastaan l-ryvät kulkuyhteyclet ya rnuutenkin tiiviit suhteet Tyrvään keskustaan Vatnuralaan, kun taas
Palviala oli vaikeasti ylitenävän vesistön
ttrkunl. Tosin olisi syntynyt valnraln rtika elikoinen tilanne, jos Karkunkylii,
joka aikoinaan antoi nimen koko pitäjälle, olisikin yhtäkkiä ollr.rt naapuriknnnan puolella.

ALkkitehti Penttilä kzivi kevziällä 195tt
henkilökohtaisesti tr,ttustun-rassa kirkon
tulevaan paikkaan. Seuraavaksi htin
laati rakennuksen yksityiskohtaiset piirustukset, jotka rakennr.rstoiuikr.rnta hy-

väksyi

16.

6. tg5q.

Srnranr päivrinri

melkittiin tulevan rakennuksen nurkkapisteet tontille.
Karkun kr,rnnan lakennr.tslautakLlnta

hyväksyi rakennnssur"rnnitelman ja an-

toi rakennusluvan 10.8. 1959. Elokuun
24. paivänä kirkkohallitLrs hyvriksyi
sr.unnitelman, vaikka pitikin kLrstannusarviota, 20 uriljoonaa markkaa (en-

nen vuoden 1963 rahanLrr.rclistnsta),
melko korkeana seurakunnan talor.rclellisiin voimavaroihin nähclen.

Kilkon rakennusurakar-r sai eclullisitttman tarjoLlksen tehnyt kankaanpiililiinen J.E. Jokisen rakennusliike. Ilaken-

nnstyöt alkoivat syryskuun ulussl

jl

1959

ltlrjannostltllrisct piclcttiin s('tu:l:tvrtirl

jor.rhrna. Kirkon teknisen toteutuksen
sr.ttrnnitteli Karkunkyllist:i kotoisin ollLrt
cliplomi-insinööri Paavo Sir.nula lahjana

kotiseuclulleen. Kattotuolit, insir-r(i0ri Si-

nulan taiclonn2iyte, olivat LlraaLlurtava
ratkaisu, jota kiiytiin katsot'rrassa ulko-

Kirkko nousee lopultakin

maita r.nyöten. Pihaan valettiin 12-ntet-

Kynr.nenkunta vLlotta toisen rraailu.ransoclan päättyrrisen jälkeen Salokunnan
kilkon rakennnshanke alkoi toclen teolIa ecletä. Lokakuun 22. päivå 7951 Karkun kirkkclvaltuusto nimitti Salokunnan
seurakuntatalon rakennustoiuikunnan.
Monen ylliitykseksi tiimzi oli vuosikymrneniin ensirttrttliincn soptrisrtsti sttittnttl
kirkkovaltr.rnston kokor.rs.
Ensi töikseen rekennustoinikunta julisti alkkitelitikilpailLrn. Parhaaksi kat
sottiin helsinkil:iisen arkkitel-rclir-r Timo
Penttil:in ehclotus, joka otettiin jatkosr.runnitehrien pohjaksi. Rakennttsurateriaaliksi valittiin heti alussa pLrnatiili.

huippunn ripLrstettiin kaksi krlytöstri

rinen teliisbetoninen kellotolni, lonkl
poistettLla ruokakelloa. Molentmat tulilal-rjoitr-rksena, toinen KlirppliLin
Mattilasta ja toinen Haapaniet.nestai. 140
l-rengen kirkkosalin penkit vaLristi Ker-

vat

kr.rn Mtrotinukketeollisuus. Vcljcksct
Aalo, Lar.rri ja Vriinö Mattih KriLltpri[istzi lahjoittivet urkuhat'urot.tin jutnrtlltrtpalveh-rsten sliestyssoittinrcksi. I{ilkkosalin tekstiilit tulivat kyLiliisiltri. Lrihctystosil-rteeli Ilist<t Solunko ilt Iionstaapeli A. Vr.rolio lahjoittivat ulttut'in ntonihaaraiset kyntti[injalat.

Salokunnan

kilkon

vult.t.tistuntitrcr-t

ehti jonkin vcrran viivlistyai lllkupcniiSt tsltt tt tttlt t tt .lt tt t I t r Jt

)t

t.i

aikatalllusta. Alun perin oli ollut
tarkoitns, että kirkko vihittäisiin käyttöön juhannuksena 1960. Joulun alla
1959 sattui vielä takaisku, kun kuuma
kaniina sytytti plrisen työn-raakopin pasestai

larlaan.
Rakennr-rstyö saatiin kuitenkin lopr-rl-

oli kestänyt hienran toista vuotta. Sunnuntaina 23. 10.
1960 pideniin kirkon avajaisjumalanpalvelus, jonka aluksi rakennustoimikunnan jäsenet luovuttivat kirkon avain-ret kirkkoherra, rovasti K.E. Rinteelle.
ta päzitökseen, knn se

Tänän jälkeen arkkipiispa Ilmari Salomies vihki rakennnksen kirkoksi. Kirk-

ko oli avalaishetkellä tietysti

tupaten

täynnä väkeä.

Salokunnan kirkko tänåän
kirkko on rnuotojensa ja
rakennnstyön korkean laaclun puolesta
kestänyt aikaa hyvin, mutta vuosien
mittaan siihen on silti tehty koljauksia
ja parannr"rksia. Urkuharmonin tilalle
saatiin Hzilreen Urkutehtaan valmistarrrat 1O-äänikefiaiset nltrt, jotka vihittiin
kaiyttöön ensimm:iisenzi aclventtisunnuntaina 1984. Alun perin selu'akuntasisaren ja vahtimestarin asunnoiksi tehrlyt i ksiöt lukcnnukscn siipioslrsslr on
yl-rclistetty ja toimivat nykyisin pr,iivzikerSalokr-rnnan

hotiloina. Syksylki 2002 alkuperiiiner-r
mineriittikatto vail-rclettiin peltikatoksi.
Myös kirkon vielessei sijaitseva hautaLrsmaa

on lrLlLlttLlnut alknperiisestli
kun sitzi on suLlrcnnettu

ilmeestrilin,

useaan otteeseen. Viimeinen laajennus,

jonka yl'rteyclessli ascnnc'ttiin nyös valaistus sekri vesijohto Kuloveclestzi, r,almistui keviiiillzi 1988. Sankarihaucloille

pystytettiin muistokivi

r.naLLaskuussa

1951, sarralla kLrn jokainen sankarivai-

naja sai or.nan muistokiven aikaiserrruran puuristin tilalle.
Uskallar-r v:littliii, ettli Salokunnan
kirkko rakennettiin viimeisellzi mahclol-

lisella hetkellzi. Karktrn ser.rlakunnan
viikiluku alkoi 1960-luvun kuhressa selviisti vrihentyii, nikii luonnollisesti tarkoitti pienempiii kirkollisvelotuloja ja
ser.uakunnan köylitymistli. -los ei olisi
ryhclytty toir.neen viimeistiizin juuri 50lLtvulla, kirkko olisi mahclollisesti, jopa
toclenniiköisesti, i;iainyt kokonaan lakentamatta.
,|oka tapauksessa salokuntalaisilla on
trinii piiivzinzi orra, nyt jo 40 vuoclen iiin
sivLlLlttanLrt ja lakennushistoriallisesti
arvokkaaksi tLlnnustettLl kirkko, sekii
sen naapurina oma hautaLrsmaa.
Lclhteet: Ut rt iset .la Wcii nö Sela nderl n
ilfl ikkelil T)'ruciä tt Su ttttttr issa uuosin(r

1951-2002

Wciinö Selartcler: Karkun uatthat
kirkkotiidat ( Tyruään settcltut MtLseo-

.ia

Kotiseutttlthclistyksen .julkaisuja
XXXM, 196.1t
Sastantalan./ottlu
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"Mies Tyrrzäältä"

Puhu pukille,
s^not mtes Tyrväältä
Lfies Tvrväältä heräsi eräänä aalVl,nlnn hikeen la tuskaan. Hän

viölle saattavat. Knn

oli nähnyt painajaisunta. Uni vaiva-

nyt ett,i sikäläiset sen polttavat kateuksissaan. Se on kuule tuo kateus, joka rakentaa ja repii. .fos me
sen myönteisen puolen hallitsisimrne. kiivisi tririllä krrin Sein;ijoen. joka kasvaa ja kukoistaa.

si herännyttä miestä. Unessa hän
oii voittanut lotossa miljoonan ja
pel'ustanut voittamillaan [ahoilla
kaksi pientii yritystä. Toinen yritys
oli Vammalassa ja toinen Seinäjoella. Yrityksissä valmistettiin robotti-

Var.nnalaan

toisen yrityksesi pelustit, pelk;iät

PLrhLr

pukille, sanoi mies Tyl-

pölynimureita kotitalor-rskäynöön.
Myyntinäkymät oiivat maapallon

väältä, liihti ja paiskasi oven taka-

laajuiset kehui TE-keskuksen kon-

husti mietteliäänä kotiin.
Eipä silti, kyllä rää11ä kapulamiehiä riittää, Eivät kaikki raicla ryk2it,i
kun naapuli alkaa liiaksi vaurastua:

sultti. Varsinkin niehet ovat haltioissaan kaikkialla. Tässä vaiheessa Llnta mies Tyrväältä oli herännyt.
Mutta miksi mies Tyrväältä näki
unensa painajaisena. Hänenl-rän piti olla onnellinen yriffäi?i. Tärä hän
ei ymmärtän1t. Niinpä kääntyi nies

unenselittäjän puoleen, jonka tu1kinta oli perin kr"ulmallinen. Uskaltaako moista laisinkaan arvokkaassa joululehdessä julkaista. Toinen

tuska toisen päälle sai pään kipeäksi. Vaan ei se pelaa, joka pelkää, tuumasi mies Tyruääitä.
Näin unenselittäiä kertoi miehen
pelon syryt ja juuret. Kaiken takana
on kateus, Kun Seinäjoelle yrityk-

naan kiinni. Sadatteleva mies laa-

"Ostaa ryökäle Mersun pihaansa

muiden pällisteltäväksi, ror,rva vaih-

tanaan alvariinsa muotikuteita

ja

sitten kiikutetaan valuLrttoja pitkin
r"rlkomaita".

Niin taitaa tää1lä olla, tuumi mies
Tyrväältä, ettei menestyst2i saa liikoja nayttaa, koska asiakkaat kaikkoaisivat Tampereen rikkaita rikastLlttamaan. Korneilisi Sylv:iän kou-

iun seinälläkin npea taiderronumentti Vammalan liike-eliimän lah-

sesi pemstit, pelkäät, että kaikki

joittanana, vaan olisi kr,rr,rlemmer
taiteilija liikaa tienannut. Minkäs
teet, tuumi mies Tyrväältä, kutsui

naapurit siellä sarnanlaisia yrityksiä
pemstavat ja sinr-rt kilpailullaan hä-

ti metsän hartnoniaan.

koiran, otti vesuiln

1a

sahan ja läh-

I

Olli Simola

f.llkos t tomal aisV

össö

sulmalai s en s eur akunnan muttsikkona Teneriffall o
yhclessiiolomme ja palasiluute vttttLiltlt
vilkistyneinzi.
TehtuvlialLreeseen ktrr.rllri koko slari.
Pr.rerto cle la CrLrz, Santa Crtlz (plilikltrpr-rnki) sekri etelissli myÖs urttttillc stttl-

Lelrti-ihroitr-rksella l-raettiin kirkkohalli-

tuksen toilresta Teneriff)n

sr.totnalai-

sen seurakunnan musiikkityöhön henkilöei. Teht2ivri oli sopiva elrikeliiiselle,
koska palkka mr,roclostr,ri vapaasta

malaisille louranvicttrilille

asLlnnosta ja matkoista. Ltihetir-r hake-

haastatteh,rr.rn
pliivien kLllLlttua sain kutsllu eru. tehtliviirin. Monenlaiset jrirjestelyt alkoir''at
heti, koska lihtö oli heti kcsrin jrilkeen.
Kalajoella oli sen'rinaali, jttssa valtuenneniir-r liihtijöitrl eri

puolille

ei riittrinyt nopeLrclcksi 120
km/h. Kaupunkiliikennc oli kohtclirtsta..Jalar-rkulkijl laskcttiir-r suoilticl[i ]'littlimlilir-r katu pale nutiin kLrin ntcil[i
Vu.umalassa, r,aikkl liikcnne sicllli ttli
to1a, yoillc

n"urapallcta.

LopLrksi kirkossa oli lLrhlalliner-r tyohön
siunaaminen.

Lzihtö

oli

vilkasta ja espenlalaisct rttrtoilijrtt lerr
goivat tilantcisiir-r nopclsti. Tuksicn

lokakuussa. N1atka tehtiin

kliyttö oli

leittikoneella ja r,rililusku oli TLrkholrrassa ja koneen vaihto Macl'iclissa.
Oclotuksineen lento Tc'ncrifltlle kesti
20 tLrr-rtia. Puerto cle la Cruz oli astrit-r-

60

rt

n tn
it

t

tt

t

c ltli

sr

u i

tli t l

ittuu In

tr

t.si.soi

iiirl.rsr/ fu t Lt i r t

n'ckkcaI Iu

rtt

trte.

t'

slutt'c't.t. .Jtt-

r.nalar-rpalveluksicn yhteyclcssri

Td I o tn m e

pti

u I a rh ct

tt i

nt ct -ttltcr i r rce t t.

./rntlLttciltti hrkkii. Asurttornme oli 22.
kerroksesscr (23 kcrrr.tstcr koko korkeus).

laumattupiilin. Vzikeli tLlli astlntolttlue
triyteen. Teimme yhclessli uronia il-rania
letkili Calclelaan, vllol'istoalueelle, ios-

r t rt

oli vih-

kimiset, kaikkiaan 15 t:rlven aiklr.rl,
luirirttlrr-ssit soilettiitt irr 1l;rp1li sttotitti
vihkimisen. Iioko toirtritLrs oli l1'lt1't.

Ylcer-rsli tilaisur,rcler-r jlilkecn victettiir.t
hriitii hotellissa. Pu1-rpi 1rr lLrkkari kLrtstrt-

tiin nyös

joskr.rs tilaisuutcen.

Hautaus Espanjur"r lain

tin lukijana sekzi myöskin suntion tehtlivissri jrr kttc.rr', rssu. l)ctttstitttlttc tttyös

Lu l )sc

e'clLrllista. srttttoit.t ltLrssict"t.

Kcrran viikossa kiersir.unrc

kaupr,rnkimme. AsLtiurure 22. kelroksessa. Nlikyrrlit avoparvekkeelta olivat
hrikellyttrivrit. Toisella pr-rolellrr Teiclen
tr,rlivr,rc>r'i la toisclla rannaton Atlantti.
Suomalaiset ottir.'at u.rciclnit ystlivtillisesti
vi.rstaan. Kelttr.r-vaimoni clsallistui aktiir.,isesti seulakuntatyirl-rön jakamalla ehtoollista jnrralanpalr,eluksisslt, toiutieu
r.r.ryös monissa r.ur-rissa tehtlivissli, teks-

,lIu

clc lls

tLrttLr

Americas. Matkat telttiin i'uttkllt aLttolla. Moottolitic oli nttpcl, lrttltta vallfitllinen, koska oli paljon isoilt rrol'rcitrt rttt-

ja sain kr.ttsun
Helsinkiin. Nluutalrielt

r.nukseni szihköpostilla

oli

nrLrkturt"r

sr,rolitettavu 1-2'n,uorokuuclett ktrlLrttLur
kuoler.nasta. Oli racliokanrrvirr, ioilltr il

sa laitoimme grillissri rutokaa, retkcilim-

n"roitettiin kuolenutsta ja nriin srtlttiirt
tieto omaisillc jl tuttevillc hlrr.rtlirrisistrt.

me ja lar.rloirure. I{yvli Jr.rrtnla sittnasi

Sr-romalaisten kohclallu ylccrtsri vlrinlrjlr
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tuhkattiin ja siunar-rs tapahtui tuhkauksen jälkeen.

Olimme lukeneet ennen filenoaurre

jonkin velran espanjaa. Yleensii virastoissa ja terveyskeskuksessa puhuttiin
vain espanjaa. Oli oltava tulkki, ellei
tullut kielitaiclolluun toimeen. Sinnikkliristi selvitiurure asiamure espanjaksi
ja tr,rlimne ymr.nrilretyksi. Kieliopilla ei
ollut r-riin kovir-r tarkkua. Ensimnuiiser-ui
priivlin:i jouclLrin haker.nuau nuottiko-

pioita kiljakaupast:r kuonra

varten.

Ollcttclirr ;rsirrrri l:ilrtit'ssrirri jrr orrrristtrirr
sullnaan monistcct, l iellipli oikean
ruliririn.
Espanjalaiset oi'at kohteliuite

jl

1,stri-

viillisili. Nuoret ltvasivat uina vunhem-

t Af lcr

i.

tl

ystcr t t ko

kli

t'e I yl a t ki I I

malle ovcn ja tcrrrchtivlit iloisesti. Bussissa ei istuttLr tuppisuuna. Aina virisi

Rcr t t t t trto

keskr.rstehr ja sar-roju mietittiin ja pLrhut-

kirkkomme. Katolisessa kilkossa saimlaulaa, muita jur.nalzrnpalveluslitLrr'gioita ei. Ulut oli elistetty aitauksella

tiin krisilki, kun kiclitaito loppui.

Puer'-

to clc la Crr-rzissa on paljon suor.nalaisia.
Monen sairauclen hoitoon lzizikzirit suo-

sittelevat tiitzi miellyniivli:i ilmastoa.
s11 n:i ovlrt 11ilil. irstlillr. psolilrsis. sycLinvaivat, nivelsailauclet, s,iryt jne. Kzivelylenkeillli ei liukkaLrs haittaa.

Suomi-seuran
itsenäisyysiuhla 6. tZ.
Meitii yhclisti

kaasti meille: "Elziköön

oli

tt

lt

Le t,ti b

ne

kansallispuvut

itsenziisyysl"

ja

miehillri

tulrlra pukLr, joten olimme hyvin nliyttiivzi joLrkko. Kaikki vielaat kriteltiin ja
sotaveteraanit saivat valkoisen neilikan
lintaansa. Oli urahtava tunne, kun kuo-

ronllne lauloi "Suomen laulun".

Sain

koottua myös 12 hengen vetel'aaniklloron, joka laLrloi Sillanpuizin marssilaulun

ja

Vetelaanin iltahutrdon. Tilaisuus
päättyi yhteisesti lar.rlettr.run Maau rlelaulr.trn. V21ke21 oli n. 500 henkeii.

Joulumyyjziiset piclimn're Belairin aulassa (talo, jossa asr.rimrne). Seurakunnan
toir.ninta perustui piiäasiassa keriittyihin
valoihin. Naiset olivat leiponeet pienissä uuneissaan mlytiiv2iä. Oli lr- yös kirppr.rtori. Soitinme monenlaista musiikkia

hyvän ystävzini Kaikon Malan kanssa.
Hiin oli hyvä viLrlisti. Minulla oli kuljetettava sähkösoitin. Tr,rnnehra oli lämnrin. ihnriset innostuivut rrrcncnr:ian piirileikkiä ja laulamaan tuttuja lauluja.
Kar.rneimmat jouhrlaulut lar.rloir.ur.ne

Suomi-kerholla, sain nukaan hyviin
soitinryhn-rän joka tziyclensi hienosti
lauluja. Oli rlyös sooloesityksiä. Puelto
de la Crr-rzin joululaulut lauloirlme suuressa katedraalissa. Kirkko oli yli kaksikertaa suurenpi kuin meidän Tyrvään
Sastamalan Joultt

2OO-3

rutaan kirkkoon mentliessri l:inrpinlisti.
NIutka onnistui hy'r'in. Lrihes lokliscn
kiiynnin l,hteyclessri <tli nr..tt.riticllli
tapahtLlnLrt kolari. SLrLrristu r.rope-uksistlr

kaksi joultrlar-rhrtilaisur,rtta. Tzizillli suomalaisia asnn paljon viiher.nrtin kr,rir-r

seurl"nc. Ateria oIi i,aatinraton. Air.uxr
tr,rulahclus kotinraasta oli Helmi-On'o-

Cnrzissu.

kin tuoma lanttulaatikko. Luiuune joLrluevankeliur.uin ja sir.rn:rsimrne uteriuurme. Oli levollir-ren ja nLrhallirrcn joLrlu-

Jouluaatto

ja piclzlmre siellä kaksi joulujr"rmalanpalvehrsta. Pieni väli, ettii ehclimnre

krlyclzi syörrässä. Ennen jumalanpalve-

luksen alkr.ra kiiyrnne uirrassa liihell:i

kirkkoa olevassa rannassa. Vesi oli

27

asteista. Tr"rntni ihmeelliseltä kun oli ai-

II

johtuen seulauksct ylc-ensli olivat iklivili.
Kr.rr.r

tulin kotiin, oli Kcrttu

kattunLrt

joulupöyc[in. Tyttrireume Satumeija ja
sisareni Inkeri olivat tulleet vicnurk-

hetki.

Aamu oli kar.rnis ja l:immin kuten aina.
Vtltar.ueri vasemrralla puolella on tlyni, siniharmua - aivan kuin siin:i olisi
järipeite. Pian pinta kuitenkin hajoaa ja
voimakkaat tyrskyt lyöviit aallonmurtajaa p:iin. Pr,rolenp:iivän aikaan liihclerrme Jor,rko-pnpin kanssa Ar.nericakseen

na tottllnllt tä:illä

Adventista jouluun

ii

varsinaisen kirkor-r osalta. Urkupillistr)
oli kar.rkana soittopöyclzistri ja koska ririnenkiefto oli suuressa tilassa nelkoinen, oli ennakoitava koskettiurien painarrinen 1a pillistön äänen kur,rh-rrrinen.
Playa cle la Arrelicaksessa piclir.ulne

sr,romalaisr,rr.rs vielaalla

maaper':illzi. Kun kziveliume kuoloharjoituksista koto:urrr.re ltrhlapaikalle, espanjalaiset nLloret hr.rr.rsivat voimak-

Naisilla

t

Sr.romessa pr,rkeutu-

Illalla oli joulujLrnralanpalv'clus Cluzissa San Fransisco-kirkossa. Vlikeli oli
palyon, oli suomalaisten lisriksi nry,<)s
espanjalaisir, ruotsalaisia. suksuluisiu ju
englantilaisia. Ristisaatto aloitti tilaisuLrcler-r. Tutut jouhrvirret kaikLrii'at kilkon
holveissa. Papin joLrlLrsaarna kosketti.
Inkeri-sisaleltani sekri Saturraijalta slin
nusiikkiapLra tilaisr,rr.rtcen. Kuolo lauloi
tuttuja joululaulu ja. Ehtoollista jakoi
neljzi henkeli. Kel'ttu oli jakanrassa kLrten Lrsein ennenkin. Ehtoollislcipri klstettiin viiniin la se annc'ttiin el-rtoollisella kzivilrille monella kielelli. Tuli toclel-

g

;

Eräön suom.alaisen simuustilaisutLs
huu. San Fransisco -kir"kko.

Vhinaja oli kuoleman lälkeett ttrbkattrt. Oili ptr-

61

rnieliin jri;inyt eLinyksellinen joLrltr-

linen jolllLur tLurtu.
Kotimatkalla poikkcsintnie espanjelaiseen lavintoluan kirkkokahville. Espanjalainer-r maitokahvi (caf'e con leze)
oli niclikahvimme. Kaclut olivat ranliallisia. Ihrniset viettivlit jtxr|"ra kocleissaen. Kolkean asuintalonru.re katolllt
loisti kirkas jotrlLrt:ihti, joka nrikyi koko
kaupr.rngin alueelle. Katr.rien yli kLrlki

lr,rt

valaistu

jonka hän oli saanut loululahlaksi.
niuri oli espanjalaisittain Perro.

aatto.

Loppiaisena oli itrlmaantiet:i1ien kLrlkue. Jor"rlulah,at annettiin espanjalaisen
tavan rnlkaan vasta loppiaisena. Lapset olivat rjaaneet potkulairtola, joilla he

vilistelivzit pitkin jalkakiiytilvir,i. Talos-

salrlrre asr.rva pieni espanjalaispoika

tnli niiytuirriizin meille koiranpentua,

ja kolistenar.thoja, joissa luki:
"Felites I'iestrts . lrynr:iri
iLrhlrrrr,
Klo 24 ureniuu.t.tc vielii katoliseen

Sen

luressLlLln sLlLlreen kateclraaliin. Siellti

Kevä;in aikana sait.ttt.tte elzili rttukana
espanialaisten päzisiäisen. Katolisille

oli harlas tunnelt.tta. Nopeasti
espanjan kicli neni yli ymniär'ryksen.
Messun jälkeen meniu rle kotiin ja unta ei tarvinnut pitklilin <xlotella. Oli ol-

priiisi2iinen on klistikr,rnnar-r sr-rr-trir-r jtrl-rla. P:izisiäistii eclelsi ennen paastoa ollut
r.r'ronivaiheinen kalnevaaliaika. Monia
erikoisia tapahtumia ja kulkLreita.

pr-rhtrttr-r

Oleskeluh,rpu nllussA oli 1U'i priivlili.
TLrli Lihclt)n aika. Olimnte saxncct prtljor"r ystriviri. Haikertt iririhyi riise't jritettiin
silmlit kyynelissli ju [itnpinuisti hrrlrrtcn.

NIonia kokemuksia slt:tueina ltlrlasirtt-

me jlilleer-r kotitt.uuthenlrtc ilt Vltrttrttltlaan. Teinurc vielli toiscn ly'ltycrnrntirt
kauclen seuraa'v'ana vLlotcnlt. Ehkli vieLi uuclelleen.
Lentokcr-rttriltussin llihtiessli kttttr<tnt-

mc lanloi meillc:
"Pcti ntertci tt ltci tt ort,
pdimetrcin btitt ort.

ollu sctcttt tt t njlssl.
painenein hiitt ott."

(Ps.2l)

t

Pauli Pitkäkoski

Turvullisuutemrrc€
kuntnlc fs tew ksvsnfrltn vxä&'#$;ru#
Vammalan kihlakunnan poliisilaitok-

korkeirnrnillaan

sen ja LZinsi-SLromen lääninhallitLrksen
poliisiosaston yhteistyönä Vammalurn

77

kihhktrnnrrn alucen kunnissa jiljestettiin keväällä 2002 tr.rrvallisnr.tstie-

Rikoksen kohteena:

clustelu. Eclellinen vastllava kysely oli

tehty syksyllä 1996.
Kyselylornakkeessa oli kaikkiaan 14
kohtaa, joissa 7 ensimrnäisessä kysyr
tiin vastaajien taustoja mm. ikää ja
asuinaluetta ja loput 7 kysymystä oli-

vat varsinaisia

Kysyniyksessä oli rnainittu 12 ed rikosta ja vastaajilta tiedusteltiin olivatko vastaajat jor.rtnneet viimeisen 3

asrrinllueelh olivut vJStrt;"tiielt

kaan tapahtr"rnut Vliumalan haja-astr-

niistä palautettiin tä)tettyinä n. 1.200
kappaletta eli 48 0/0. Koko kihlakunnan alueelle lonakkeita jaeniin 5.100
kappaletta ja niistä palautui n. 2.400
kappaletta. Korkein palautusprosentti
alueen kunnista oli Punkalaitr.rmella

hieman keskinäärziistä korkeammalla
tasolla ja niiden määr'ä on noin kak-

Perinteisesti naiset olivat ahkelampia vastaajia eli heiclän osLllltensa v21staajista oli n. 60 %. Nuorten alle 20vuotiaiclen osuus vastaajista oli 30. Yli
70 -r,'trotiaiclen osLlLls vustaaiista

5.50

<>1i

n.

.

Taajaniassa asuvict-t osuus oli vastaajista Vammalassa 69 0l:. Yli 10 vuotta nykyisellli asuinalueellaau asuneiclen osr.rus rrastaajista oli säilynyt llihes

ennall:ran eclelliseen kysellyr-r

ja oli

matalimlilluan Vunr.ualassa 63

%r ja

nan alueella iolrtlutut alle 1 7o \rastAlljista, vlikivallalla r-rhkailun kohteeksi
oli joutunr.rt 6 % Vammalan taaiautassa asr-rvistzr vastaa,ista. Pahoinpiteli,jil

kohteeksi. Prrnkahitumelaiset, Äetsriläiset ja Vammalan taajamissa asuvat
olirzat ahreen asukkaista eniten uhrir-rtLlneet moottoria joner-tvou lnvattotnan

Va.

puclonnr.rt pr.roleen vr.toclen 1996 tasosta. Taitii selittaiä osin vrlonna 1996
ollttt nttot'len vilstrlltiicn sttttLi ostttts.
Ryöstön r.rhriksi oli koko kihlaktrn-

vuoden aikana mainitun rikoksen

turuallisr-rLtstilanteen
seh'ittärliseen liittyvizi kysyrnyksiä.
Turyallisuuskyselll'n liitqviä kyselylotrakkeita jaeniin Vamuralan alueella kaikkiaan n. 2.500 kappalena ja

55.5

62

Punkalaitumellzt

Vo.

käyttöönoton ja autoon kohclistuneiden vahingontekojen uhreiksi. Ver-

lttLr-

tr.rsalueella 2,5 0Ä ja 1,9 % taajatttassa
asuvista.

Seksuaalirikoksen r,rl-u'iksi oli iotrtLrnut 1 % alle 20 -rruotiaista vattuttalalaisista.

tailtr.rna mur-ra1le autovarkauclet ovat

Kokonaisuhriutuminen

sinkertaistr.rnut vlloteen 1996 velrattr"r-

Saatujen vastausten perusteclla lliltc-s

na.

joka toir-ren G6,5

Mniden omaisuusrikosten osalta ollaan lähes sauralla tasolla kuin vuonna 7996 niin Vaumalassa kuin t.nr.tttal-

vastaaja

lakin kihlakr,rnnan alueella.
Asuntoon kohdistuneita rur"u'toja oli
tzrpahtunut Vaurnalassa vain 2,2 plosentille vastaajista rnökkimurlon kohteeksi oli ioutunut 1,1 prosenttia. Polkupyöni oli anastettu 13,2Vo valtltt2llalaisista vastaajista.
Vlikivaltarikosten osalla ei ole isoa

vaihtelua kililakunnan kuntien osalla.
Tasoa r.nur.ralle vertailtaessa se ol-I sanrankokoisten ah-reitten tasoa. Valttnalan osalla vrikivaltarikosten taso ol-l

oto) var.urnalalainen

oli joutunr.tt jonkin rikokscn

kohteeksi viinreksi kr-th.tnecn k<thrcr.t
vuoclen aikanzr. Vtmtralau keskr.rstassa h,rkr.r oli 50 prosenttia ja haja-astr-

ttrsalueilla se jäi alle 40 ploscntin.
Kuntien vziliner-r vaihtelu ei ole kovir.t
sLl

Lll'ta.

Onaisuusrikokseu uhriksi oli ioLrtLrr.ut Varruralassa 41.5 % ja rttlrualle allc 35 0/o vastaajista c'li joka kolnres k<>
ki ouaisuuslikokscn 3 vttclclen rtikltt'tlt.

V:ikivaltalikosten Lrhriksi oli joLrttrl2 lttrrst'ttttilt tlutilt

ntrt Vlrttlttltlltssrt
massa asur.,ista

jr

10 prosct-tttia hlrjlt-

asuttrsalr.tcillet asuvista.

\(lsl(tttt(tl(ttI

ft

tttItt

t( )t ).1

Leena Oiala
'v'J

#{ åf *s

f
f\åtrå ){s

s

Lttntittett dttkel.
Kosketnututt
hctttki hobtctcr

h'

tt

1-ct

/.fu t t

It

tt t t

ct ksc t t i c

t

t

I tt

t

t'r

ti t

lt'

t

t

kutso.

14iksi kulsoisnt

lcrlri-illcr tt
il i nte hti tttti rlissii.

st

t rke i tu .jii

I

kiii

tt

i.

Auntttllu
trc.fo peittiiii
ptrltdus lttttti.

IQtttkuttu
kittrxtctt lctkctttct

ttttilirlittpliii.
Silloitt olett.fo
perillii.

L,ul0islu ikktntct
ktt tstt L,0 tttt.

UnQibattki.
Ei tietli.
ei flilkiii
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LTseart

likost),ypin ulu'ilisi on joutu-

nut 17,5 9t

Var.nmalan kur.rpr.rngissl
asur.'ista jlL muu:tllakir-r h,rku or.r ltihcs
s11lla.

Turvallisuuden tunne
!irmniallLllLisistlL

yksin

kLrlkcntiscn
lusuinulueelluen tllrvuttouraksi lioki 10
%) \'astaejista ja mr.rLralla kihlakunnan
alucclla hcicliin ostlLltensr oli noin 5

ouraan kur-uran

oli urelko tai erittliin huolestrlnut vlikii'lltalikokscn liohtecksi jor.rtr.rmisesta. Plosenttiosuuclet oli\,et san]ln-

Poliisi turvallisuuden
tuottaiana

suLll)teiset koko kihlakLrnnrn uh,rcclla
VLronnu 1996 teliclyssti k)'selyssli vtikivallasta melko tai eritttiil-r lruolesturrcita oli noin 15 '/o cli kaksinkcrtui-

Vastaajiltl k\,s,vttiin. nrissli rnlirilin hc
lilttsoivltt poliisin vlrstiurvln ylriscn

se'sti.

oh.

Vammalan kcskustassu kulkeurisen

koki tLrn'attontalisi

19 %) \'auillllllulaisistu jlL mr.trallu kihlakunnan rlLreella
vastuava h-rku oli noin 10 7c,.
TLll'\,attonrLrus ci olc' kasr.anut Vrm-

malessa eclellisec'n ky'sclyyn vcn'uttunll.

Huolestuneisuus rikoksista
Kyselyssli oli ','astaajallc 5 r,aihtoch-

toa onlan huolcstuneisr,rr,rtcnsa,

Poliisin toiminnan
kehittäminen

Vcr'-

tailussa kiinr-ritettiin hr,ror.nio kahteen
r,iitneisccr.r luokkaan: "melkri paljon"
ja "elittliin hLrolestunut" joutumisesta
rikoksen kohtceksi

Omaisuusrikokset
Omuisr-rusrilioksista huolestr-rncita

vastaljia oli Vamrlalan kar-rpungissa
8-9 %, rnuissa kunnisslr 7cr-osuLrs oli
paikoin kolkear.npi. r,'aikka kuntien
keskian'o oli liki samu kuin Vau.rutaIassa,

Vuonna 1996 tehtyyn kyscly'yn 11i|1clen hnolcstur.rcisLruslul'ut ovat Vrmmalassa sclvlisti ule'r.rtuncet, pe lklis-

K1'selyss:i r''estaajilta myös tieclustel-

tiin nritri poliisin toimintaa he haluai-

poliisin aprur.
Hieman 1'li puolct i.'amrlululuisista

tua lisliri kaipasi 35 %, sanroin ticclotr.rs- ja valistustoiurintaa

ntclko tai critt,iin paljon) sxivet ltiin

lu la

isistu \'lrst1ur iista lli he-s .it)

,9trst tr ttt rr ltt t t .lr tr

tIt

t 2( )( )-i

soittuisi poliisin

haiI1'tvsnunrcrooll
10022 ja J5 prosenttiu olisi soittur.rut
y'leiseen hritrinunrcroor-r I I2.

Vamrralassa kr-rin muissakin kunnissa

nuorisotoir.nint't
vatus 49

5I

tlo

ja laillisnuslias-

Vltoclett 1996 kysely),n nriltclcrt ),lei-

sön oclotukset nuorisoon kohclistLrrraan toinrintlal-l ovat sclr,'listi r.xrus-

sect, mya)s selleinen r.nrsi asia kuin
Lrltripllivystys tuli nyt lLien-rpaa usearnrnin

Mitä kysely kertoi

?

%r.

esiir-r.

Poliisille

k,vsel1,

11;1

tictoa siitli. nrinkli

kokevlt r,rhkana tun.ellisuuclelle ja uritri he poliisilt:r oclottuvut. Kosku kiiytettlirrissri oli nr1'<)s licmpi ky5cly voitiin vellata paikkakllutaume tur-r'ellisLrLrclen tilun kchitl<ansalaisct

1),mistri ulueen lsulikuiclen nrik(iliLrllnltstll.

Kunnallinen
turvallisuus suunnitelma
Vltmmulur-r kuupnnki kuten mulrtl<in
kihluknrrr-rar.r alr.reen kLrnnat oi,rt teh-

tulvlllisuussuLrnnitelman, jonka

mnlr

Hälytysnumero

puolet l'astaaiiste. Llihipoliisi toiurin-

Gti

Va

rttist'stli kt.,tikltnn:rssrr:trt.
Vurnmalaluisista 1'li puolct cli 5J,5()i,
ketsoi poliisin \'lrstlll\'1rn ;xiliosin vleisen jrirjestl'ksen ju turulllisuuclcn vllti-

\rasterrjilta tieclLrstcltiin urihin pLrhclinnurltcf()()ll lte sr rittlti ltl. ios l:rn ilst'r:tl

ncct yhclcssli poliisilaitokscn

Väkivaltarikokset

lrirjestyksen jrr tun'allisLrLrclcn I'l[ipitri

sivut lis;itli. Vrmnralassa poliisin nlil<t'','lin l'alvonnan lislirimistä toivoi llihes

tlilin clittliin lruolcstrrr.rcitu oli 1996 n.

(% ja
melko huolesturrcitu 12-13 01t
eli he icllin osllutensl oli noin 2-kcltlrincn vuotccrl 2002 r'cllattLrna.

sutrnnitelnra.

pickrsta

Suurirnman kunnatuksen (lislittlil'li

Väkivaltarikokset

jl poliisin r,hteiner.r

pr'osenttia ei ollLrt LLinkrLln huolestllr-rut siitti, ettli joLrtuisi vtikilultudkokscn uhriksi. V-ustaavasti ll proscnttia

kanssa
tlrr'-

l<ritr.rkser-ut

on luoclu pohjua poliisin

kur-rticr.r

tu

jl

rvl llisu usyhtcistl'ohön.
Vurrmalalaisistlr 45.1 % tiesi tun.allisurrssrrrrrrrritr'lrrrlrrr,,lt'r':ln rrirrrt n

hy st'lt rt Ittlr rs r ltltr istltrt s:lrD:tr'1.
minkli kertovlt nr\'(is poliisin tilustot.
jotka vcltaavlt tLrrvullisLruclcn kcliittr'-

nristri criluisilla inclckseill:i. Niistri i oiclaan tocletrr. cttli criluisilll nritturcrllukin mituttLrr-n VummuIun kihlul<unnlrr.r
luluc on I-lir.rsi-SLrorncn lliri nin tulvlrl li-

simpia ultrcitu.
Toir'otun tLn'r'ullistu slkstti jlr tulvclr
Sustuntalltr.t

.f

oLrltrn lLrkiloille,

(rl

.

Ritva Tuominen

Vanhernmat nuor en tt*ry oin a
osallisiua, ptrolin

aan saaneet. Heicllin on nry(is itse o1-lit-

ja toisin. Nuolen on hyvli selvittliri itsel-

tava kuunteleuraan omaa ltchtxutn ju
huolehclittavu omusta telr''ey'clestlirin.
lotta vailtyttiiisiin pahemuriltl sairuUksil-

Ihrrisen elirnuinkaarc'en t'uahtuu paljon. Sitti voi tarkastella elir,uirisin ajan-

sekni jzirki ettri tLlnteet

jaksoin tai nuisteluir-r. Lapsena ihntette-

lin prirlskysten kaan'ellessa peltojen ja
pihar.nme yllli, enri miksi niiclcn pitzizi

lccrr. hlrtcr'kal k()torr siksi. cttli prilisee
pois vai sen vr.roksi, etui huinelle on
sr-rotu r.nahclollisuus kehittyai valitse-

Lihteii, vaikka llir.r.unin pesli on lriystliiin

massaan lajissa

alla.

Oman lapsuuteni r.nr-tistikr.n a palasi
r.nieleeni, kun minua pyyclcttiin keltct-

rlaan r,n'heilun

vahrennuskeskr.rkseen
aikoville nuolille ja hcicliin vanher.umilleen, liiltti tuntllu ja mitli ajatr.rksia on
herzinnyt, kun vanhin poikamne toistakymmentii vllotta sitten aloitti lukior-r ja
haf oitteh.rn vah.nennuskesknksessa.

sr-rorittaa samanaikaisesti lukio. MLrutettuaan kotoa nr.tori
saattaa kokea olcvansa utanilt.uannapa,
ru.rLrtta vanher.npien on hyvii keskLrstclla
l-r:inen kanssaan siitai, ettzi or-r yhli joita-

kin asioita, joista vanhemmat eclclleen
p2izittrivrit

Vrnltcrttpicn

(

)ll

rttyös rlit'titt;ii

ri.

miksi piilistrili lapser-rsa liihtenlilin. Onko hienoa keltoa ystiiville, r.uiten oma
lapsi or-r piizissyt harvojen ja valittujen

Miksi pois kotoa
murrosiässä

joukkoor-r. Vri olemureko hr.rojentr-rneita siit:i, ettai jotkut lllllLlt tahot ottavat
vilstuulr k:tsvltlukscstlt jlt opinnoistlt

Nrrolen kotoa llil'rten.rinen koskcttuu
rronella tapaa perhettli riippuer-r siitli

tlistli eteenpliin ja tuuclittauduuue siihen unelmaan, ettli kun nuoreurt"ue

ninkii

mLlLltto tapahtnu

ya nihin olosr.rlrteisiin

nttori

taa.

n-tur.tt-

Usein

siinii ovat

valmennuskeskr-rkscn glysooliin
olemne saanect, niin neljlin

ikriisenri

ftAi
P1t4

,

-r^

-

A,

-*"',
!

tu.

1a

vtr,rtlen ktrlttttult t'siirr pLrtklrlrt:r:r krrikin pLrolin v:tlnrjs lrikrrinen. Ol.,unr.'-

ko eclellecn vahr-riit tukemaan nllol'tan.me hainen tir\'()ilteissllrll lrlinen voitlavarojensa mukaar-r ju olenr.neko valmiit ottrr)trrn lrrirrr't tlklisin. jos ntroli ci
jaksa tai kehity tlimlin systeemin vaatimalla tavalla jr eprionnistuu.
Orria pohclintojarnme ei yhtririn helpottanllt vanhitluran lapserurttc- ki{e,
jonka hlir-r laihetti kotiLrcluttuaan lapakon taaksr: vaihto<rppilasvLlotenuan.

Huoli
Pohclin. ovatko lupseutntc sltltrtcct ko-

toaan riittaivaisti cr,:iitri

priliritriksecn

maailmalla. Osuavatko hc kai)'ttri)'t)'ri jrl
ovatko saamansa nrlthclollisuuclcn urvoisia uryös ihntisinli. Nr.tot'i ci e-clustlt
vah.nennuskeskr-rkse'en tLrltr,urun trtlili
vain itselilir-r ja pelhecnsli ltn'otnrutiln):r:.1. vlllrn r'rltrslrrstclttliVit'rt ril1i)t:i
jor.rkkuetta ja koko Suotttt-u.
Pohclin asiaa r.nyös lljiliiton rahellisen panostLrksen k:rr-rnaltlr: n'ritai sittcn.
jos r-rLrorentr.ue' ei olcklurn kehitl'sk1'kyi-

nen ja lahat ovat menncct hLrkkuln iu
joku toinen olisikir-r ollLrt prttcmpi sillc

pcliprikalle

oli

mihir-r hrintri

ajrttcltLr.

Eclellisen kaltaisct ntrlchtimisct olivat turl'ria, silli eihlin lapscninrc sy'r.tt1'neet sen vuoksi, ettli hcillc <tli vllutiilisi katsottLl r.rlaputki jonkun lajin ;xrris
sa. Ile syr-rtyii"lit meicllir.t llpsikse'tttntc
sellaisina kr.rin olir''at jlt vuin slttunrtltu
olnaavat taitojl, jotkl on r-urtecrattu kc
hittlirnise'n an'oisiksi.
Nlietin lliksyjcr-r tekcrnistri, koo'iikl<ojrr. krrvt'r'isrrlrlt'ilrr. nrltrru liittrir 1 1 tt:i. 1 i;-

{ vot
-+---'

F/

\-

H:in ihuretteli, miten priilstiulne hliner-t
vcljer-rs:i "johonkin valmennuskeskttksecn", sillzi oikeassa lr.rkiossa hrinestri
olisi voir.rr.rt tLrlla jcxlin, ainakin t<tclistuksen keskiarvon pel'usteella. Keskiarvoa painotettiin Sat.unrot-t hrkiossakin,
sillzi le'htolin kertoman rttrtkaan se i,liistailn2ittri laskisi, nrUtt:r siitli hr.rOlimltta

hlincn velvollisur.ttcnuan ott huolehtia
siitri, cnri uryös klikki Lrrheilijat suoliutuvat ylioppiluskokcesta.
Nuoret. jotka llihtel':it kotou r.'al
rttennltskcslir.tkscctt. ot ltI t :tsl;t ltikuisuuclcr.t kyr-rny'lisellli. hcicllin

pit;i;i olrpilr lrtrolt'lrlirrrrrrrrt itses-

trilin ye tltr,ltnristuut.t. lliksyistrilin ja huljoituksistl. Heicllin or.r lLrotar,lr suhteitl
se'kli rtikuisiin cttli ltt-

i,'clcrhin niiden tuitojen pohjllta, loi-

trr'he'rx.rrt
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\ iilionloplrrrisin liotorrrr I'rir

i Il r irt r li-

srrrvt ntroli nrits. joll:r oli plrljon prrliI'iri nrttli:tnrt:tn jrt IrlrljortLrlisilr jlr yrcli
,,' 11li,,j.r l.r i,,l'.r t.r.r. l.rlrti.

Olisin

IrlrlLrrrnLrt

olllr ltrinecn encnt

ntlin vlrtt'r'clcssli. nrrrtt:r ll r Lrottlr sittt'n
t'i ollLrt r ie l:i jol':r pollrllrr lilirtnr Iiiiitri trri
s:ihlii)postcjlr .fos ltinr'll:i oli rrsiluL. niin
lrrin srijtti llrnittrressrr iltlrlrlrljoitrrstt'n
i.rllit r'rr. .lor 11.1il'l'i , 'li lrr r itt.
'K.rilil.i

t,r.r

r'i kurrlrrn,rr

n:i

r-lrlrlLlr.

ttiilt

r,

'rt

l.rrl,,,itti l.ilrirr
\'iirnt'istlilin t:issli rlriltt'r'sslr

nu()r'('n ott opittltr lt j:tlilrnuurn \ lnllltslt
njin. cttai ne liittrirrit siilt' lrjrrnjrilisollc.

nrille nt' on tlulioitt'tlrr. 'lirsirr rtr livlilin
r'.rl r:trtl'ir r l.rilt.rr rir rt rt r rlrllr t.r1,.rl ir r rir ri'
r

lt:tlilrillssir. rlrrttlt llrlrlr t'r lilrsr ll l)uuss:r.
jote n t'i sitli voi ollrr nrr ilsl':i:in rrirrlr lrn.\;(tsl(t

ttttrl(t t t

lr tt

tlt t 2(
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)lirt Iilrtt'el lint'n ilrnrisillc. l( )tl\:l srr i\ :rt
seril-lltll pojlrn lilrsVrr:r nriehclisi. nrrrttlr
jorrlcn lrnsiostrr nrr i)s niin lltl)lLIltUi. I\()
torrlt nliinrntt' r lrirt villrrLliscn llr sist'stli
l.:rst ttrt.r \ iili(,n l).llilt r.ilt'rrt li,lrrliirr, rr

[.r.\ | t .li kLrLrlt.rr rrs.r .i.irrt'rr..ir r i.:.r.
[.irrrrr liilitlt'rt i,r'.r I rlii,1r,'.t i, it .r il',r rt.r
\:lrlll( llll)i('ll Irrl.i.t rltrtist:r.t. t ll.i rlr' t i-
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l:isnliolo:r j:r I'esliLrstt'lrlr.

\.tttltt tttlrit tt Iril.risi i:iritst.i:l "lll.ll lrt(
nonslt r.tiir.t. t'ttri ltcillli on nrrrltclollisrrrrs
olllr p:rililrllrr silloirr. kun nrloli on lioto
lu:t hcrcillli \iitli Iretlii:i on trrlt'r rri
sttttrlesslt liilrrr r lilrrin. jos opislir'lLrplrili-

lilt ort ltttttt litrin Iiotipltil'l':rlitrnnlrlllL sij.rilst t.t,'1ri11.111j,,. l.rll:t.ttttit, l \.l.lll.t\.tl
illrt e li prroIilllr Srrorrrcli pt'liprrililirrlirrn
nillrr jolkrin pclin plilitr ttr':i rin :rililr:r
lluutirnlr nrinrLrrtti rlrilrtluL Iirrrrltrntrst't
1:t ltntltlt trrliliist't I'lIl('n IiUin Pellrlrjic'n
lrLrssi llilrtt't' plrlrrLrnr:rtli:rllc. I Ilir itr n
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r

lii1111

1111117i171,11 _)t )(

t)

ltiin nlililsslr. ('tt('i \tiltiiill\iLlirt r lrilitlt'llr.

Ill]Iltssll.
(

Kateus

t

r

I'iit t'o.;

rnrilL. pvvlirnpesulr. sit:i. orrlio

t (tIl;1,'(t

lii tt t nt i t t I tt'.sti lt
rii.t.sIitii t r t I It r'

ttttttllt tlLlrpionliin Irt'tl't'll:i rin

lrtrli

olllr

plrilirrllrr.

Yhteistyö
Vltttltt'tttltit'n

on opittlttlr

lrroPtrrllr;rn

llpsistlrlrn. nLrll:r l\iinn( )stUs liLsl('n I\( )u
lLtun trti lrltrlltstrrl'siin t'i IoPrr. r:ril'l'rr
lrtroti nrrrrrlt:lisi pois liololr. \ltnltt'nlttlrl
or lrt liiinrtosttrnt'illr litrtrlt'ntl[il] l:rslt'nslr
.trioist.r. \.tilil\.r rtr' ' ,li.rr.rl ', 'ri1jj1 f.i.1
1

I'irt.
Vlrlrrt'ntrr jiltrL. lrr]iion lrt'nliililliLrnnrrl
llt. liltr t'r't'iltlt tlti lrt'irllirr r rLnlrt'rrrnilllrrrrr
I.,i kt.trr'll.t t.rlr.trlr.r. j,rl,.r t,'irrrii nl{,lt( ll
P:tliss:r. toir ort lrsilLllisllr srrltttrLrtrrrlist:r
lrt irl.rrt \.llinl.l.llr.l k.r.ll.r.t .iiIi1 11r.i
lilrntlrr rrrrttrL. \t'ttisir rrjt'rr lrilirrlirLLrrlt'llrr
ilrtrti'r't I)\ \t\ \ .it liltrilr,r.rrrr.r.lr tIisi.r,rr,

crttistli ltt'r'lit'nrrnin. \rrr.sirtliin silloin
l)il.l.l 1,,\ l\.r l,rr'r.tllittt rr ', :.i r.,r rr.r.irr
1
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Heikki Bäckman

Hnvsintoi a Kairatrsn
taisteluists kes öUö 1 I 1 1
Jatkosoclassa suonalaissaksalaiset jou-

kot aloittivat yhteistoininnan

Lapissa

lreinzikuun ah,rssa 1941 saksalaisen

)OfiVI

alr.neijakur-rnan vastatessa Kan-

talahclen kaistasta. Vain viikkoa aikaiselnrrin saksalaiset olivat hyök2inneet

Neuvostoliittoon ilman soclanjulistusta

jl

näitä joirkko-osrtstoilr siilrcttiin ntyös

Suor.nen Lappiin. Sallassa saksalaisten

nieliala vaikutti innostuneelta ja luottanrus lryökkriykscrr otrnistutttisct'n vltt'nalta, kr.rn luovutin 12. JR:n vafttskun-

tasairaalan lakennukset saksalaisen
kenttäsairaalan kiiynöön. Hyökkiiystzl

vuttivat Jyrhärriin ja Anhtin korkeuclen.
Hyökkiiystä tuli jatkaa Kuolajärven iatkon. Alpajlirven ilrilltnnan sttttnntssr ilt

Vuorijärvi-Mikkola
6.7. mennessä.

tie tuli

saavr.rttaa

Sallassa käyclyissä kovissa taisteluissa
ei aluksi saavlltettu ratkaistta. Hyökkii21-

vrit joukko-osastot saivat kuitenkin keskeniiär-r kosketuksen ja 8.7. 1941 sak-

salaiset valtasivert Sallan kirkonkyl2in
rlrrrniot. Tlistä t'rrtklisevrlsta voit()stlt
suorralaiset saivat tieclon, kun nettvctstojoLrkkojen pr-rolLrstus rttttt'tui jrt nc vetäytyivät Kuolajzirven kapeikon taakse

Kelsinkriisen itlipuolella. Saksulaistelt
jatkaessa hyökkziystri Alakttt'tirt sLtttutaan venäliiiset puo[tstivat lujasti LrLrsi:r
aserria sckli pitivlit klisisslilir-r Kuoluilirven iteilantaa la Kailalaa, missli taiste-ltrt
r.nr.rockrstr"rivat saksalaisille kohtrtlok-

kaiksi. KLrn l-reikosti koulr,rtettuja iotrkkoja kuten SS-clivisioona Norcl kriskettiin hyökkziykseen Salhn ntetsritLrkikohclassa, tappiot olivat crittriin suut'ia.
T;imiin osaston on nainittu ntenettaineen viikon kestlir-ieiclen taistelLricle'n rtiktrnt 267 kaatunr.rtta la kaclonnuttu sekli
307 haavoitttrnutta. Tlirrli ltrkuntlilirli on

picleniin lyhytaikaisena ja kysyttiin mi-

ten pitkälti on r.natkaa Kantalahteen.
Ratkaisuun arueltiin kuluvan aikaa vain
noin pali viikkoa. Nziihin saksalaisiin
loLrkkoihin kur.rlui SS-clivisioona Norcl
sekä \Wehrmachtin 169. clivisioona, io-

hon AK:n komentajalla on ktrvattu olleen vahva lltottaurus.

Tälle armeijaktrnnalle alistettu suc>
malainen 6. clivisioona ylitti Ner.rvostoliiton rajan 1.1 . 1941 Sovajärvellzi. Seur2lavaan iltaan r.uennesszi se saavLltti

4
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Tuutijäruen ja vamristi Kairalan ia Kelsinkziisen eteLiptrolella Jylhrimlin suuntaan (Kuva 1). Nenvc>stopaftiot strofittivat jatkr.rvasti hziilintiiri Tnr.rtiizilvelle
jolrtlvrrllrt huoltoticllli irt scttlrtsivltt It-rir.nintaa KuopsLltllntrlrin helta, kr.tnnes
suor.nalaisen tieclusteluositston'ohtaia
Olli Rerres, tunnettu partiomies ja NIan-

r-rerl-reir.n-ristin ritari jiiljesti tunturille jar
kuvan tähystyksen. Kr.rn vahvoilla par'tioilla selvitettiin vihollisen puolustr.rsaser.nien sijoitusta, hrin haavoittui |.toclista selän lihaksiin Vuolijiirven luaas-

tossa. Ser.rclun ja tuntr-trien l-ryviinli tr.urtijana l-rzinet nyös l-roiclettiin poikkeLrksellisesti rintamaolosr.rhteissa, ker-rttäsairaalaosastossa läheisen huoltotien varfessa.

Saksalainen 169. clivisioor-ra eteni Savnkosken sLrlrnnassa. Se joutr-ri lttln. rakentarraan noin 4 kur matkalla kapulasiltoja. Tzirr:i "kaptrlatie, yhcler-r rykmentin hyökkäystie r.rlotttri Itaatikan kylästzl rajalle. Moottoroitr.r SS-clivisioona
Nolcl siirtyi painopisteeksi valitr,rn Sallan suuntazrn Mzilkiliirveltri. lo hyökkäyksen kolmantena pliivrlnri saksalaiset ilmoittivat oman hyökktiyksen pysähtyn-risestä ja painopisteen siirtymisestä Kairalaan. Tieto Kuolajärven kiertämisestä tuli, kun suouralaiset
66
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saa-

Vuorijaruen suLLntaan u(u"nxistaneet ntctjuri Aifimo.f a ltn Rcmcs (SA krrt,u Picttittgcirt
scrlolta 1942).
Scrstam ctlcrn

Jo

ttIt

r 200-l

noin 5 %) osuston Vahvr.lLl(lestu, utitai py-

scstl. I(ielisteler.navaarasse ja vastustu-

littiin salulmuun.

jan sLroritturnasta osittaiscsta ltipinrur'-

rttlrllriset

rostrt. kur.r sLlomaliliset yhclessri suksalaister-r kanssu sitoen ll kiertlicn py'r'kivlit kltkuiscmean vilstustajan pellilinty'misticn. .Jor-rkot taistelivat lilirilajoilla ja
michistön sekli plilillystön teppiot olivut
huomattavia. Voimlrklrs tykistt)tuli sckli
Stukrr-lr1 ilkk:i\ kscl suunn:tttiirr str()lttlrlaisten asemicn ctcen, mutta pakor-r s:rnelemana osasto koko y0 taistellcn joLr-

ascnriuur"r saksulaisten h1'0kkriy'kscn pr'-

SuonLrlaistcn toir.rintu n.rtroclostui
kcskcisc-ksi neur'ostojor.rkkojcn si joitta:rl tvoj:t voirttilr Allr k rrltirt lttlllt r)tiL'ri

csslt t

ju ntrtatie'n cte llipuolelle. I(uolallirvijrin'i lin jalla saksaluiset olivlt

Alpe

cclenr.rcct pohjoisessl vastarintaa kohtlxnratte 1a 169. D sxavLltti 10. 7, Kailalan llinsipuolella olcvan saaren ihuan

vihollistoiurintaa. Sijoittuen osasto NIikkolaar-r sekri osesto Saarrostar.naan pohloisesta klisin 1a kliyttlien kovea tl,kistr)tLrlta ktil'nn istc'ttiin Ka ira lu rLr-r kohcl istuva hyökkrils. SuonilLluistcn tchttivtiksi
jrii krrikin \oi111i11 sulk('il \rlstustrrjlrn tic
I{uoll jrirvi-Aupu jtirvi kape-ikko jen tlkana. Trimlin vc-sistölinjun itlipLrolcllu vc-

tui irottalltlllnaan ja vctaiyt1i. Tlissli l{ilh,rntaivaalan taistehlssu Vuorijlin'eltli
Mikkolaar-r johtava tie onnistuttiin katkaisemaan. Vuolijrin'i. jonne oli siillct-

jlii kLritcnkiu valtaanratta. Suomalaisten menetykset tlissli
t1' panssulivoimiu,

taistehlssrr olivut 65 klltunLrttu ja 205
hurLr'oittuuutta.
Tavoite suomalaisillx j:r pohjoiscsta

nlilliister-r eteliiisir-r pLrolLtstuslinja oli I(illLrntaivaarau ctellilinr-re. jossu oli vahvo-

ju ner.rvostojoukkoja. Listiksi Vuorijtirvi

h1'ökkririvill:i saksalaisillu loukoilla oli
rllututie jl ser-r lliheis,vyclcssai oleva Alakurtillc johtavu r.naantie sekli niiclerr

oli uriehitetty' ja siel[i oli motontckanisc-rituja osastoja.

kltklisLr voimakkaulla t),kistötulella il
StLrkl-h1,ökkri1'ksilLi. Vrilttrien joLrtLr-

I(elsinkliiscr-r ctcllipuolelllr sr-r<tulrlaisct iluroittivat 10. 7. kovustu puir.rostuk-

mesta crillisecn llttkuisrrtuistclr.rr.rn suo-

laistcn vctliy'tlminen tlcnrpiin 1'rLrolrrstr.rsrrscrttiirt trrlr;rlrlrri sitkt'.isti r iir r ttrit rr
llntuutLlnrlttil cpricclrrllisiin llttkltisuihin.
1fi. 7. r'ihollisen ticclLrstclLrtoiniintu oli
erittaiin vilkastl ja rcnlilliisct uvusivut
r,oimukkaan t1'kist0tLrler-r kolntcn n'li
mcr.ttir.t kohclullu suonrel:ristcn pLrolustusasc-rlia vllstlrln. Ncr-uiptrlorr vlrltlrsi
r-urin vlLhvistcttLr vihollisl-xrtlrljoon:r jlr
Lor.rkLrttlnralrn sLlunnllsslr vihollirrcn
or-tr-tistrri tr.rnkeutunlull"r vllnnistuksclr
tu:rkse. Suonra[urncr.r sotxslllisputtcri iu
t1'kistc) sckri suksulrrincn t1'kistö tLrkivut
sLlomalaisiir 1lr h1'0kkli1's toriuttiin. I-ltlrh1'Ökkrivs kuitcr.rkir.r h kkrirtr i jrr suksuluiset sLtorittivltt poltloisesttr vulrhr'0kklivkscn. jolton sr.ronlrluisrt osul
listLrivut kltistoilllurn nrjortctuin tuvoit1a

,-r)
,(

l(o*J

o

joLrkkLrce-n tuistelLrosustoillu.

l:rllu 27. r. sLronlrluistcn hr'ökklirs 1tr'slihtvi Lrscissu koliclin kLrtcn Ncnlipulon
ctcLipLrolcllu olcvulllr kuuuukscllu. nrLrttu etcni I{rrlr.rvuutlrn lLrotcisl-rLroliscen
nrlrastoolr ju LoLrkLrttunl1l1rn klrlrkkoispLrolcllc. tnissli sltltvLrtettiin ltLroltotic.

)

l

vlrr'rrristlullilrtn

Saksuluisten Irr'ökritessri pohjoiscssrr il-

\

u.rt

rkir:it rrrvils

slihtvessli. \'hteinen h1'0kkliy's voitiin
lLloittuu vustu. I<ur.r N'llurnscllin tuntLrrillrlusto oli vllllttrr. SS-clivisirxrn:r Nolrl
piti yhtcvttli Lanrpolustu klisru. Suonlr

tein 1-2

(t{rr\ut
-'t,t -

111

,.rE
mittr ntu

ri

VustLrstujan prrinostLrs oli kLLitcnkin ltrvin rrrinlrktrsta. \'ksi sr.ror.nlrllrincn <tslrsto taistcli itsensli suurroksistu. nr.rttu
joutui vetliytvmlilin LoLrkuttlurxln ticllai

Jtr

å.r4rt

"trrlå*
r l.:"t
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ja Nenripulor-r uiulstossa voinrrrkus 1.lutnostus ju hl'<)kklit s jrrtkLri tvkistÖn tukcmut-ut. Saksalainen punssulrosusto oli
tieclustellut krilttrinrahckrllisuLrksiu sLtomalaisteu r\,knrcnttien lohkoillu ju nrt'ös
saksalainen "suoputuljoonl". SLrnrps. 13
sa:rpui kokor-urisuuclcssalut.

Vulehl'ökkliykser-r jlilkeen suonnluisct suolittivat Llseitu joLrkkojcr"r siirtoju.
Ntrn.t.titur-ttLrriir-r tuli cclctli hcti cllci r ustustaja ole sitri michitttintt. N{iklili sielli

ou
on ockrtettuvu lr
"'ihollismiehitystli.
szivoimiu.
\'arnristusta VLrorijlirven

t-r *

a*

{ ++"+'

'="f
,.., t
l

'+

i-+-..)
,'
+

t"Ktrolttliin'i itt

Scrstcr ttt cr lcr t t ./o

ttIt

Ku

t 20O.'i

irulu

sllLlntaun tehostcttiin. kLrn SS-clivisroonun osasto iloitsi 13. l'i. teistclustu joLrk-

kueen vlLhvuiscn vihollisoslstrln klu.rsp1'1'tlier-r vurmistuksen siirttintistli
suomalaisillc. Suotnalainen putulloor-ur
oli aikaisemmin kiivaissl tuistclLrisslr tr'rclitll tt:in1t vilrollist'u lrr ilkkrir k*.'rr

sa

ktttttlt'n 5tLrklr-kr )ncer) l)( )nunillil('s\:l l('

-

hokkaasti \troLiky'ltiti 1u uinukin vksi
hyökkriysr':rLrnLr tuhottiin. ltrrlulririkurikomppunilllu tai)'clennettvnli prrtuljoo

na iarrnisti Vrrolijlilvcrr srrrrrrtrur (lr.trvlr
2.1 i,t 22.li. konrl'lpur.riu llcrncs cteni
\ rrolikr l:is::i lr ilrrtlit'rr r lrstrrstlrirrrt iot'rr
itripttolt'lle, Ilrils s:tks:tl;tittt'tt 1t:ttt:s.ttiosusto liite'ttiin sLronlrluistcn klivtt<)0n.
S:tk::tl:tittr'tr I (r9. tlir isir ){ )r'lil ('l('t)l
osilllutn pohjoiscstu. krrn suoulrluisel
67
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valtesivat onta-uloitteiscsti rarrtatien

jrl

hy'0kkri1's jatkLri

t.naanticr.r risteykscr.r. Nunt.rc-n uscnlrllu
oli 20. 8. toclcttu nrnsausti vtiestöai sekai
tustrrjallc
raLltatieliikenncttri jrr h1'ökkliys eteni

i'rilitt0ttlisti

jl

21. U.

i1-

lalla jltkunecssa hy(rkkriyksessri srtltr lttc'ttiir.r nralntien jl rautatien risteys vas-

il-

suurin tappioin.

Vt:nailaiisct

ttllln ntcltne'ssli 500 metrin ettiisy'yclclle nrcnettivut r.ur"u. har.rpitsipattcrin. 3 KR
rur.rtatiestli. ntissri Le-htokar-rkaen Linsi heitintli, 1.1 konekil'riririri sekri rLttrsrtrtsti
pLtolcllu sitkcissli tuistelLrisstr rallattiin kivlirilc'jli. \'altltts ilttktri Ntrlnlitr-tt.ttt-tt'it'l

r,ihollisct-r l)ettcri. Ktiskl'rr mLrkuur-r

jl

ITulur-rtoir.tvellran stlLltttltitll.

lllutatien ctcllipLrolclllt olclistll sllksallrisistl joLrkko-<tsust<)istll osil oli sllllvllttllnut Ncr-li1ta[or.t hy'(ikllil'kscn lrllilcrslt. ll. Fi l ksi Irrllttliorrttlt lotitti ttt'tt
l.<>stojoukkojcr.r l'oinrt kkaitrr hy'i)lilirir Iisiri sliilyttlicn kuitertkirt t'atthltt ltser)tllrl
sa. Toinrir.ttltvul-luuclct.r tltkilr llr ttllttrtecn
r,arnristuurisr-ksi slrksrrllriset osltstttt lr.to-

vute'ttiin sLtotttulltistcrt liai)'tti;i)n itr nliin
myös Kuruti uuntsslt olcvitt't osltstoicn Ii
srilisi Isonsc[ir-r luclllt olct lt plttltljoor.tlt
1'htf i h1'(ikkril'ksccrr. Poltioisessrt srtksrtluise-t saltvr.tttivut

.f

LrrtkkLrtLttrttt

litt jlt

[ ] tt

lantoinvlutlltn vrilisctt rttitltstott slutclllliscen ylrtcl'clcn lir i)kklilir iilt ositst()ihilt.
l-tutrtttirtr'rr I trllt rtt, rir'tt :l;llll;tr ) sor itl iitt
yhtcrscsti ju suksllltistcrt sllilvtlttllesslt

nr1'0s Lclttokunkllllu stttxttltlltistctr tltson hy,0kkrivs jrrtliLri il ctcni Itt'r'in ['trlrurioirrvurrnrr-r lucllc 21. li. ttterrtcssli.
Sunrp. 13. "sLroputulioottll" \'llllttistllr.lttti

toimirruun lTrrlltntoinvullrilrt jll Ntln)tituuturin suuutllllt jlr Itt0lililisi t'tttrtltticl
lli vllnriinlt jutkunlutrt AllrIiLrrtillc.
Slrkslluisct ltrttoiVltt tlittlcrl ttLlllltls-

tLrl'scn suoultlltisillc liltifttlltrl tlristcltriclcn uil<ltnu, joiclcrtlilr jlilkcclt t'ir.ttlttttlt
Iin ju siirtl i Suorttrt't vllltltiut itlirrtjltrt ttrrt-

tulnlrlrn Alukultin itriltuolcllrt. \ctttostoloLrlikojen hyiiklilivkscn jlt llttoltrsltrli

sclr

1nr-lftLlesslt st-tot.ttltIltissitlislllllisterl

rlilirljuksi Irilirinittiirr
kcskiviivl Slllustlr Ålrrlitrrtille iolttrttrtrt
ntrtlticn ju nluutticrt rlilissli. Ohcisct
krrr:rt llilrt kk;iirt olt'r istlr sol:ttltttistr
mclkcistli Vunhltsslt Sllllrsslr. rtoirr j0
joukko-osustojcrr

Sttksttluittett solilttsl:tutrtuttstnu(t on

llts't'rri

nterkki ,ltrontcsstt.futkosilrtsstt ttristellaisltr

sriiluisltr. lTrsauttttullu futt'trsstr rtiilt.t'.y futksi kit'iptttt.st,i.Vrr, .7r.rirsrr ort srtlr.t jct sctksuluissotilttitlert rtiutiii. ,I,lrtrrrisstr rtrt rtt.y'ös tttrtsi Jztkvrtt
s.l'nthtli. mtttttr SS-nicltiii ei olc tttttittitttt. (Arkistojert uL,urtdtrttrrtr suksuluisat ot'trt il
tnoittuttect. cttii suksctlctisitt sotiluitu ort lTrrtltuutt ktllctcttt ltcrttdcttttt kuikkitttttt ttoitt
scrksalttisistrt.ict itiitvrltctluisistu

ti600. .ioisttr 2000 ott siirrctl.t' Kiestirtlqistti. )
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knr ctriisl'yclcllai Nlairkailain cltri, nrtristLrt
pysy\,aisti lllskllistll nlcllctt'ksistli
Kuillrllr.r tlisteluissl. *
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Tauno Lehtimziki

Tannirt

rnsfs än kn ftto

\fiiden

puiden kaato, mistä tässä kerrotaan, tapahtLri ns. Korean suhclanteen aikane. Vuosikyrunenien aikan;r oli talon metsään kasvanut isoja puita ja kun hinnat kohosivat edellä mainitun
sr"rhclanteen johdosta vuosina 1950-53 huomattavasti, tuli tukkipuiden rnlynti ajankohtaiseksi. Puiden ostajaksi ilmaantui paikallinen liikemies, jolla
ei tainnut olla niistä hommista paljon kokemusta.
Työkaverinani olh-rt Paavo tuli kertomaan tehneensä kaup:lt sen rnetsän kaatamisesta ja enä tukkeja
on usearnpi sata runkoa. Metsän sijainti oli meitille

1Y

molemmille sopivan rnatkan etäislydellä käydä
töissä. Näin tuli sitten joulun alka ia menikin ja

kohta sen jälkeen oli lunta sopivasti aloittaa hakkur-r.

Maanantaina viedessäni eväsreppuani talon pirt-

tiin, is;intä Nestori kertoi liikemiehen antaneenkin
pellon toisella puolella olevan pienemmän metsälotin kaadon toisille miehille! Ne olivat siellä jo yhden päivän olleetkin työssä. Vaiker-rksia oli ollut
niin paljon, että eivät olleet saaneet nuriin, kuin vajaan parikymmentä mnkoa. Nestorin tiedon mukaan oli saha jäänyt kiinni kerran ja puitakin konkeloon. (Pur-r j:iä kiinni toiseen, eikä kaadu maahan
asti). Liikeuries kertoi myöhemmin niiden miesten
kinunneen sitä kaatohomrnaa niin kauan, että hän
lopulta lupasi sen aika paljon pienemmän netsän.

Ei ollut kaverini Paavo yhtään hyväIlä

pää11ä,

kertoessani metsänlaidassa sen nutisen. Hän oli

suunnitelllrt meillä oievan hakkr,ruta siinä läirellä,
pidemmän aikaa. Se vähän lohdutti, kun hän knuli
niillzi olleen epäonneakin töissään. Hetken tuumittuaan hän sanoi: Kai me näy'tetään niille, kuinka
puut kaatuu! Sanoir-r, että ei se o1e rninr,rsta kiinni.
Siin:i aloitti sahuun kaksi "pilramiestä" (justeerisaha) niin kuin Kalle Päätalon metsäkeftonuksissa.
Ei ollut edellinen tukkipur,r vielä kaatunut maahan
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asti, kun olimme jo seuraavan jr"rurella sahoinemme. Ruokailun aikaan Tannin pirtissä isäntä Nestori kysyi, etfti joko monta on nurissa? Sanoin 40 olevan ja päälta karsittuna. Iltapäivällä kahvit juotr"rani
sanoin tänään kaatuvan 80 rr"rnkoa. Silloin oli rnukavat. 15 asteen pakkaset iolloin metsätyö k:ivi hyvin, sen ajan menetehnillä, eikä tullut ecles hiki.
Vilttihanuinen liikemies tuli aikanaan katkon paikkoja nrerkkaamaan ja ajomieskin pääsi töihin.
Tukkeja telamaan tuli Valtasen Anni Evonkylästä.
Hän oli arnmatiltaan maalar| mutta työnsä kausiluontoisuuden takia, myöskin harrastelija maanviljelijä. Hänellä oli hevonen ja sen peniän tukkireet.
Tukit telaniin talon lähelie pellolle, josta ne vietiin
autolla sahalle. Hiukan hirvitti katsella sen Antin

tukinteluuta, knn kuormaa tehclessä hän oli aina
paljain käsin! Kor-rri sieltä pakkaslumesta paljain
käsin tukkisaksiaan ja kuormaköyttään! Sanoi, että
hänen ei tule työstä mitään, fos hänellä on kintaat
kädessä. Hevosta ajaessaan hiinellii oli kyllä kintaat.

Tannin pirtissä lämpimässä rnuurin kolossa oli
Antilla aina kuiva flanellinen paita. Sen hän vaihtoi
päällensä eväitten syönnin aikaan ja pani toisen
iämpiämään. Sanoi että: "Hoitakaa poljaat teffelttänne sitä ei tartte koskaan katua!"
Meitin, puolen metsän kaato eteni sillä 80 mnkon päivävauhclilla, enkä toisenpuolen vauhdista
tiedä. Oli siinä sellainenkin pellonsyrjä kur"rsi, joka
kaatuessaan jäi 3 metriä korkealle oksiensa varaan.
Se täytyi karsia kahteen kertaan.
Kai se meitiltäkin oii vähän sellaista nä),'ttänistä
siitä, että olisimme koko metsänkin hyvin pystyneet kaatamaan. Palkanmaksuiltana olimme sitten
kaikin Tannilla koolla ja luulen vilttihattumiestii vähän harmittaneen asia, kun hän rnaksoi Paavolle ja

minulle eneurmän, kuin olisi kuulunut!

r
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Jari Nurmi

Tyrv ääfn rssf kehityks svx &{x r?#ss#i
Houbajciruen Leirimajan rakentaminen 50 uuotta sitten
KLrn Tyn'lili

lle vll(xnrl

1

seuLakLrnnan keslikoti,

95:1

lakenncttiiu

niin trililki oltiin

uuclenaikuisen ser-rlakuntatyt)n kehityksen kziljessli.
SotavLroclct 1939-1.945 i'aikLtttivlt sy-

vlisti srrorttrtlrrist'n ylttciskutirtrtrt jlt Ittl iis
kilkor.r soclanjiilkeiseen kehitykseen, Elityisesti rintaniapali'eluksessa olleiclen
aser,elipappien piirissli syr-rtyi laaja-allisen palvelei'ltn karrsankirkon ihanne.
Toisaalta soclun jrilkeen elcttiin r'oiutakkaan hengelliscr-r hellityksen aikaa.
Myils kirkon lrrpsi- i:r rtttolisotyii tttt-

clistLrii'ut

noinn

jrilleenntkentamiscr-r

vuosina melkittlivlisti. Yhri

r,rsear.upien

nuorisopappien ja vapaeehtoisten työntekilliin sekri sittemmin nry<)s t-tutl'isottohjaajien lohckrlla l.nonet seLlmkr.tnnat
l'rarjoittivat aktiir,ista r-rr.rolisotyötrl kcr'hoincen, nuolisoiltoineen, r'etkineen ia
leireir.reer.r. 1950-lul'Lrlta Lihtien alkoivat
yleistyri r.uy<)s seurakunticn keslikoclit.
i iisivnotiskeltor.nLlksen
Kirkon
1947 -19i1 mukann ser.rrakunnissa n:iyttlili olleen vuonne 1951 r'asta 3ti kcslikotia, ioistr 6 Tr-rntt-r arkliihiippakunnilssa.
Koska seuntkuntia oli 55ii. kesuikoti oli

Poikqleiri beittiktrttsscr
TyrL,ciii rt

Sct

195,3

Hotthcr.jiin,cllii cttttctt Leiritncr.ftttt rcrkcttttrtrrrsltt. Krrt'tr

ttont at.

veen saakka. Niin telttaleilipaikaksi oli
vakiintr.rnr.rt tuo jlin'enlanta-alue, Ir.ton-

nonkauniissa hongikossa,

harjr.rmaise-

man kcskellzi.

Elityiscr-r merkittlivli asia keslikotihar-rkkeen kannaltrt lienee

ollnt se,

ettai

siis vaste 7 %r:sslt seurakLtnt.tista. Yleensli

vllonna 1952 seurakuuta oli saanLrt ellik-

ne olivat

kar.rpr-rnkiser-rrakrtrtt.tissa, r,ltsta

kcclle siirtyr-reen kirkkohel'ran, rovasti

mltltluna nraalaisseut'akunnissa. At'kki-

L.Hj. Sr,ar-rbergin lrilkcen Lruclen kirkkohellan, fll.tli, ascssoli Eino KollLin, ioka
oli ryhtynyt ur.rsilla voimillrr kehittlinlilir-r
seullkLrr-rtatyr)t:i. Kur.t hunke vuouna
1953 kriynnistyi, I kappalrtiscna oli t'ttvlsti Ensio Mlike[i ju h:inen siirryttylirin

hiippakr.rr-u"rlt

n

maalaisscr.tt'a

kunuissa ei

ollut vieli ainoatukartn.

Scuraavan

viisivuotiskertonrttkscu
rurukaan keslikotien nliri ni yli llrksinkc-r'taistui vuotcen 1956 tultucssu. Trillöin
kesrikotelr oli io 93, joistrr 12 lrkkihiippukr.rnnrrssrr. Silloinkin niitai oli vasta 17
%:ssa scuftkunnistu. Nriistli vuosista alkoi eLi pLurlillu nlltata suottnainen kesrikol it'rt rrtkerttrtrttist'rt vyiit'y
Tyn,litir-r seurtkur.tnan kcsrik<xlin ntkentamincr] vuonull 195:i tuplhtui siis
.

tlilluisessu historiallisessll tillurtecssa. Se
oli er-rsimnili isili ult useLttuseunt kltt.ttict.t
kcslikoteju koko nraussu jl ntlthclollises
ti jopa aivan cnsimnrliincn ntauluisseut'akur-u-lrr-r kc-slikoti urkkihiipplr kLl nnassa.

Kesäkotihanke viriäit
Mal periiri kesrikotihur-rlikcclle- ol ivrtt vl l-

rnistuncct uinakin scullavut sc'ikltt. l'yt'r,lilille oli jo vuonua 19+5 <xcttu neljris
prrplri crityist'sti rttrolis,rtyiitri vilrl('rt.
I'yttö- ja poikrleiLejrikin oli jo ryhclyny
pitlimlirin niilkrin nrisslikin, kLruncs oli
havuhcluttr.r siihcn. ettli Ketolan kappulaiscnpappilan aluc ul<xtui Houlirtirir'70

Asikkllun kilkkohcrrllisi kevriristri 1953
Ilurali Tul jaruo, II ka ppl ll ise'na Slu.t.tttta ljoellrr Arrlo Altottt'tt jrt rtttot is,,P:tltpirtlr

Ainio Sulli

se

kai

liltnttolir.trkr.tt'it"ut

clir.mus. PlLrli Riihivlutra. Lisliksi sc'ula-

kur.rnan

puh'e

luksessrt

oli

lnLtltll henkilöli. Nliiclen

yhcleksrin

se-uraltttt-ttlt-

työstli vustlur.ien aikrtnl ntkenuushltrtkc
lti.vnnistyi. Rovasti Antti Heikkili ntuistcli niyöhcnrnin, ettri sen kliynnistriiinri
olivat entyisesti Sorri ju hllnen iohtlr.ulrr.rsu nricsten piilin iriscnc-t. Kevlilillli
195+ Solli siirtyi tosrn Lllvilan klppllrriscksi, la rruolisolrltpiksi tLrli MaLuto Mrit.rtymarr.Vrlsir"urise't plilitökset tehtiin

hlI

lrntoclimissli. Vrikkrr kirkkoherra Eirttr
I{olulin puheenjohclolla istr.n.rr.rt kirkkovaltr.rusto

olikin ylin priiitöksentckctelin,

niin tlillaistcn

rtsioicicr.r

vahlistelu jtr ttiy

tlint0ön;rano tapuhtui kilkkohallir-rtokLrr.rr.ursse. Sen

lruhecr.rjohtltjanrt oli

tLrol-

loin maanviljeliyri Olavi Salli 1u ntLrir-ra iriscninri maan',,iljcli1rit Oskari Holppi, Ee-

ro Kallio ja LuLrri Nr,trtill. kriytt(ipiiaillili-

kö Veikko

SoLrlinnu, ticnrcstut'i Ilvcrt
Hlinninen ja johtlllopettajrt Alntos Iilllionliki, joka toiuri rnyi)s sihtcct'inri, \'i-

ran pr.rolesta sril.ren kuuluivut Iioluri
talouclenhoitujl Vliin<) Lcltrrtuskttshi.
rren lrilkeensli Veikko Eskolrt,

ju

lli-

Päätöksiä lahioitusten varassa
Ensinrnliisc'n kcrntt.r kcsliliotiltlutl<c
esiintyviin kilkkohlllintolitntttrtr.t
pöytrikirpissrr 19. 3. 1953, iolloin hrrllin
tokr.rnta piilitti chckrttal liirkkovltltuus
tollc, cttri Ketolltn plr;lpilan ultistu Ilor.thrrjrilven ttt-ttu-ulLte vut'attltisiirt ltoililr- jl
tytt0kerliojcn loultut'icttol-laililrlisi. Slniiyttaiai

mulla ehckrtettiin. cttli Iiirklioltclllurplrlr
pilur-r tltlpccttonrilisi liliyrtect lrtkttrrtLthsct, liLlivuusriihi la littu. lu<lvutettltisiirt

nliihin turlioituksiin.
Asilr ctcni suunlritcllusti
joku kokoontui

st

vultur.tstossu.

tnnut.ttltirtlr 22. J. jtrrtlr-

lunpllvchrkscn jlilkccn
toinritushr,ror.recsslt.

T1

nlilirt Iiirlion

Niin ulLrc 1-llilitettiirt

"cl'ityiscksi lciriltltrcclisi stttrlt1lt
kuntutyör-r kcsl<uspuilillisi". llltlicrrtLts'
aincilisi unncttiin lislilisi hctolun 1trr1t1.lilun viljlr-lrittl. Sunltllu lltusuttiirt litritcnkir"r "toivornus. cttai lrtkcrltus sltltcllutlt
pystytcttyri lrtltjoitLrstcn turvitt." Nliirt oli
pc-rixutcpliait0s tlkentunriscstu ttlttr'.
I{eslikotihunlikccstlt rtli1,'ttlili Iicrt'ottrtt
-fyn'rilin
I'ct't'ltrt

vlrltit

Slr-ror.t.tisslt

ct-tsinrnlliisclt

tlimlin kokoLrlisert jlill<ecn. Asil tlli

vLll'r
scr.r

r.rtrtir-tcr-r: "Hotrltlt jlilve

nrku

r-u-urr-t

toinrcstlt lcililr

\;,(

r.\l( I ttt( tl(

rt

rt

l Lr

c.

ctLrsi

llttttltlle
"

t lt tt t I t t l(

)( ).1

Tiistii l2ihtien lehti seurasi tiiviisti kesri-

nr.rksessa

taruittiin sauna, keittola ja ura-

vullaan, ettii "rakennus on anltcttu

Llra-

kalla tehtlivliksi" ja ettli "ajanmukrlisen
leirirakennukser-r pitliisi valmistuu... heiniikuun krppuun nrennessli ja keslileiLit
aloitetaar-r elokLrun ah-rssa." AikltlulLr oli

se

joitustilaa. Valtuustolle telrtiin esitys

r,ielaili Houhajrirven leiLillzikin kar.neroineen. Heinzikuisella 10-16-vuotiaiclen
poikien leirill2i kerrottiin olleen 75 poi-

mziiirzirahasta ja asian julistamisesta kii-

kaa. "Houhajlirven luonnonkauniille

tiukkl.

lannalle on kohonnut... telttayhclyskun-

piiritti 11.4. kirkkoherran sijaisen, kappalainen Ilmari Tarjauron puheenjoh-

ta... Leirin jolrtaja, pastoli Aiuro Sorri
kertoi rreille leiListii... Ser.rrakunnalla on
siellli netsiialne, joka n. 150 netlin le-

clolla rakentaurisesta nouclattaen ohleellisesti Ylisen piiftrstuksia.
Jatkovalniistelu siirtyi taas l-rallinto-

Talkoot käynnistyvät

r,yisenii osuu jr.ruri urukavasti HoLrhajlir-

kunnalle, yoka hyvriksyi 26. 4. outasta

ven rirntrurn. Siinli on mitli ntrrinioin

puolestaan piimstukset

hiekkalanta ja harjun linteellii n2intyjen
siimeksessä tasanne, jonne teltat on
helppo pystyttii:i. Alr.reelle on talkoovoi-

klrstannusarvion, josta seurakunnan

sikoikin 19.5. 1.954 etusivullaan "Houhajlirven leililaker-u-urstalkoot". Vrikka

rr2iiilzirahan osuus

oli 500 000 mk. Sarralla ihroitettiin, ettii Tyrväzin Säaistö-

si, niin lakennusaineiksi kriytettlil,lit eitut

min rzrivattu tie ieiheiseltä Sammaljoen
tieltri. Siinä putosi ttonta hikipisaraa,

pankki oli tehnyt

kotiasian etenemist;i. Keslin tultua

koska piti nostaa syrjiiän aika kivenmol-

likoita. Tyrviiän seurakunnalta

saaclaan

vanha liihirakennus ja aitta, joista lakennetaan leirialueelle maja keittiöineen ja
sanna. Nän.rä on tarkoitus myös talkoo-

reelliseksi.

Asia eteni nyt var,rhclilla.
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ValtuLlsto

875 000 mk:n

000

nk:n

lahjoi-

tuksen.

Asia

oli

olh"rt siis esillä mr.ruallakin

kr.rin senrakunnan elirnissä. Mainittakoon, että Säästöpankin isäntien pLr-

voirlin pystyttää paikalle. Sitten nuori-

heenjohtajana toin-ri tuolloin eläkkeellä
oliut kirkkoherra L.Hj. Svanberg. Pankinjohtajana oli Olavi Heinonen, seula-

solle tulee olernaan nykyistä suotuisarnmat mahdollisuuclet viettää reipasta leirielämää... Toivottavasti jo ensi kesänä

kunnan varatilintarkasta ja.
Kirkkoherranpappilassa 3. 5. pidetyssä kokouksessa valtuusto hyväksyi lo-

on seurakunnan leiripaikalla tilava

ret-

pullisesti piirustukset

ja knstannusar-

keilyrnaja, jolloin mahdolliset hr.ronot
kaan ilnrat eivät pääse leirin reipasta rne-

vion. Samalla ilmoitettiin, että rnyös Tyr-

noa häiritsemään."

100 000 rnk:n lahjoituksen. Loput toivottiin saatavan keräyksellä.

Myös heinäkuiselta tyttöleiriltä, jossa
oli 91 tynöä, oli kirjoitus. Tällä leirillä ol-

tiin säitten arrnoilla. Koko ioukko oli

johdenu kahdeksi yöksi Huhtalan suuliin, koska teltat olivat läpimärkiä.
Vaikka talkoohenki oli virinny heti,
niin hallintoelirnissä asia ei näyä olleen
esillä kokonaiseen vuoteen, ellei siihen
sitten viittaa joulukuun valtuuston pöytäkirjan lar.rse: "Keskusteltiin... kesäleirejä koskevista asioista."

Varsinaisesti asia tuli r-rudelleen esille
vasta tuden keväan jo koittaessa 21. J.
1954, jolloin valtuusto kokoontui Ketolan pappilassa. Ny oli tultu siihen tulokseen, että pelkän talkootyön varassa
hanketta ei kyetä toteuttamaan. Asiaa oli
valmisteltu pitkälle. Asialistalla oli jo selvä esitys: "P^ teld n... Houhajärven leirirakennuksesta. "
Pöytäkirya kertoo, että nyt aiottiin toirnia nopeasti, yielä samana vuonna. Val-

vään Seudun Osr.ruskassa

oli

tehnyt

Mainittakoon, että kirkkoherra Eino
Kolari kuului tr-rolloin Osr,ruskassan hal-

lintoneuvostoon. Pankinjohtajana oli
Viljo Rönkkö, seurakunnan toinen varatrlinlarkastaja.

Tywäan Sanomissa kiitettiin lahloittajia ja lausuttiin toivoilrus, että "kun lähiviikkoina ki,,ännyaån seurakuntalaisten
puoleen, että jokainen tukisi vointinsa
mr,rkaan tätä yritystä. Leirirnajan vah.nis-

tuttua voidaan leilitoimintaa tuntuvasti
laajentaa ia saatlaa yhä useammat osallisiksi kesän fa leirielämän tuomista iloista ja kasvattavasta vaikutuksesta." Keräyksellä oli tarkoitus koota ainakin 200
000 mk. Nirneä Leirimaja käytettiin nyt
ensimmäisen kerran. Edelleen kerrottiin,
että "leirirakennukseen tulee toiseen

avustamana sur-rnnitelma leirirakennuksen rakentamiseksi ehkä kahdessa vai-

päähån leirikeittola, sauna, pukeutumishuone ja eteinen, toiseen päahan varsinainen leiritupa takkoineen ja makuupaikkoineen. Näiden väliin tulee laaja
vilpola, jota kesällä käytetään ruokailuja oppitr-rntihuoneena sekä muihin leiritoiminnassa tarvittaviin tarkoituksiin."
Nyt oli urakkatarjouspyyntölen aika.
Hallintokr-rnnalla olikin 12. 5. lo edessään kaksi urakkatarjousta, jotka olivat
jättäneet rakennusurakoitsijat Eino Nurmi ja Aarne Minkkinen. Nurrnen tarjous

heessa.

hyväksyniin edullisetrpana.

tuutettu, rakennusmestari Hannes Ylinen oli tehnyt alustavat piirr.rstukset. Niitä pideniin onnistuneina, muttei katsottu olevan mahdollisr.ruksia suunnitelman

läpivierniseen koko laajuudessaan kuluvana vuonna. Siksi fäteniin hallintokun-

nan tehtäväksi laatia kiireesti Ylisen

Myös hallintokunta katsoi 2.4., eItä
suunnitelma oli toteutettava mahdollisimman vähin kustannuksin. Aitat ja riihi päätettiin siirtää leirialueelle ja pryt^

Yliseltä suunnitelma niiden käytöstä,
"r'akennettuna samoille nurkille". Raken-

Sastamalan.Joulu 2OO3

oli pziritökset tehty. Nyt llkoivat
kliytlir-rnön toiutet. Tylrrlilin Sauont2rt otNriin

rakennus oli annettu urakalla tehtliviikia riilri oli tlu'koitus pulkrru lrr siirtriri rlr-

kennuspaikalle talkoilla. Taitai varten
kutsuttiin kaikkia asianhallastajia "pur-

kamistalkoisiin kilkkohelrunpappilan
vilja-aitan luo ensi maanantaina klo 19.
Mukaan on otettava työvälineiti, kuten
kirveitä, isoja vasaroita, sorkkarautoja ja
lautakankia. Toivomme etenkin nuorisoa paljon rttukartn. nrutta ntyös vllnhempi väki on teryetulh.rtta. Seurakunta
Iarjoaa talkookahvit." Lisziksi veclottiin
keran kansan karttr.risaan käteen.
Seuraknnnan palstalla haastettiin työhön erityisesti rniesten piiriä: "Miesten
piiri kokoontur"r talkoisiin kirkkoherranpappilan viljalnakasiinille ensi lltarrnxntaina klo 19. Mukaan työvälineit,i ia työpuku... Lopuksi kahvit, iltahartauclen pitää Kolari."
Myös 16. 6. ilmesryneessä lehclessä
haastettiin talkoisiin: "Miesten piiri kokoontun ensi viikon nnanantaina klo 19
taas

kirkkoherranpappilaan. Tullaan talkootamineissa ia plrretaan vanhan kuivurin
uuni. Paitsi työv,ilineitä, on otettava mukaan Uusi Testanentti ja virsikirja. Jokaisen läsnäolo olisi suotava, sillä samalla keskustellaan jr.rhannusjuhlista."
Sen jälkeen pitkin kes;iä rakennus-

gön

ecletessä erityisesti miesten piiriä

kutsnttiin leirialueelle talkoisiin

rnn-r.

näin: "Lapioita ja kankia rnukaan. Myös
muu talkooväki tervetullutta. Perillä talkookahvit ja iltahartaus." Monet olivat
kin aktiivisesti mukana. Antti Heikkilä
muisteli myöhemmin, että yclinjoukkoa
oli palikymrrentä, lrlt. naanviljelijä
Petteri Tilli, joka seurapuhujanakin tunnetliin. MLrkana olleista naisista mr.ristitieto mainitsee lrm. opettafa Helmi-Maija Ylijoen, yoka toimi myös pyhäkoulu-

sihteerinä. Leirinaja

tuli monille

sen

eteen ahkeroineilie rakkaaksi. Mr,ristitieto kertoo Tillin seurapuheessaankin Tapiolan koulr.rlla näihin aikoihin kertoneen lämpimästi Leirimajasta.

Sarnalla

päätettiin, että sur-rnnitelmasta poiketen
vilpolan harjunpuoleinen seinä tehdään

Leir

umpinaiseksi ja siihen ovet, rninkä lisäksi tehdään myös käymälärakennus lisätöinä.
Jälleen Tyruään Sanomat kertoi etusi-

Runsaasta talkootyöstä hr.rolilnatta varsinainen talonrakennustyö tapahtui siis

inaja rakenneta an \r

akattfa

ammattityönä rakennusurakoitsija Eino

Nurrren ja hänen rakennusryhmlinsei
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toilnesta.
PalaLlttaessaan mieleens,i tliutiin nutlrLlLltensa ajan lakennr,rstyöt.ttaan
szi rrr.rkana olhrt Eino Nuluen

ryhnlisveli. kiL-

vesuries Heikki Numri r.uuisteli, ettli talkoilla tapahtui rakennusten pr-trknurisen
ja kuljetuksen lisr,iksi pohjau kaii'aurinen
ja mr.rut n.raastotyöt. Jyrk:in harjurt rirt-

teeseen oli teht2i\,ai melkoir-rer-r uualeikkaus, lotta saatiin aikaiseksi tasainen pi-

ha-alue leikki- ia lentopallokenttineen
sek2i nuotiopaikkoineen. KLrn kaikki

tehtiin yleenszi r-roil-rin aikoihin "krisipelilki, kottikriLryillii", niin tulihan siitri talkootyön osuucleksi melkoinen miilini
työpäivi,i. "Eikä se niir-r hirveet2i se talkoomiehen vaLrhti ole, osalla or-r ja osalla menee puhumiseksi", pohti Nuruti talkootyön osuuttrt rakcntrtlttisessrt.
Rakennr.rstöiclen valvojana oli kirkkohallintokur-rnan puheenjohtaja Olavi Sal-

li.

"Olavin sana oli laki. Olar''i sanoi
kaikki, mit;i tehcllirin ja niten tehclilin",
r.nuisteli Hcikki Nulmi. Salli tili tarkka
mies. "|os se jotakir-r lupc'si prikittiiiin,

I,hsttrLtctlmistunut Hcnhajlirtert Leirimalct elofuttrsscr 1954. Ktrt'u T1'v1,si;i,, .9crttotrtrrl

pilan pirtti ja pappilanvuokraaian eli

raLlsty(), kaksi sar.'Lrpiipptur jrr tLrlisiylt.

arentaattofin asLlnto sekri toisessa plilis-

Leirirakennukser.r r.rlkopuolellc tclttiin
betonilenkaista rttaakcllari. alrts t'rtlttltrllt
johtavat puiset portuat yu ylös lltlun lu-

sli rippikouh.rtupa avokuisteineen.

niin varmasti vei pelille. Mutta oliltluc

Siihen aikaan lakennusmiehet ktrlki-

tottur-leet Sallin Olaviir-r. Ili nrir-rkniiinlaista harkkaa tullLrt."
Kysccssli oli mur,ttcr-t tavallinen raker-rnustyömaa, paitsi ettai nyt oltiin rakentarurassa julkistu rakennustu, j<tssa tuhattr-ret ihmiset tLrlisivat vierailenraan. Niinpri työnue oli plikkakunnalla yleisen

vat työmaille yleenszi vieLi polkupyörtillzi. Autoia ei trinlin polven miehill:i juuri ollut. Tlirrzin lyhmlin nuorimuralla

n.rielenkiir-u-ron kohtc'cna, josta Tyn'lilttt
Srrrrorrntkin clttinrisccrt t'ltltot toi.

myös vettri myöten. Nr.trn'ri muistelikir.r
tr.rllcer-rsa töil-rin joskus i'eneellli Ulho
Iiallion lianssa. Kr-rn rannalla oli lornalaisia. joista "toinen ei ureinannut ollenliaan ilrottaa silmizinsri", uiin toinen oli
joutunLlt lopLrlta sanor.naAn: "Ketto nyt
hiukar-r. mihinkli slili sonclat!"
Valsinainen rakennustyö alkoi nor-

Eino Nulr.nen urlkkapolukan yclinqrhnilirir-r kuulLri llcikki Nulrnen lis:iksi
Eir-r<t Taipale
ja Mikko Vrilimau. Nuiin oli yksi mies ioka nulkalla hilsirr.rnkoa nostcttacssa. Lisriksi ryhmririn kur.rlr.ti air.rakin tilkkijri LJt'
ho Kallio. Mahclollisesti "sekamiel.renli"

kaksi mur.rta kin.esuriestri,

tlllikin

työmaalla oli utonilla työnltilla
r-riiil-rin aikoihin mukana olhrt Antti Har-

jLrnpliri. Mr.trrarina

toinii

useit.tturiter.t

Tauno Venetti, ioka toclc'r-rnriköisesti oli
mr.rkana tiiällrikin, jos r''ain hlinet oli saatu ehtirr;iiin. Toinen mahckrllinen urt.urali oli Arttuli Liuksiala, uruttu hiin oli jo
silloin niin pitkririn polkupyönimatkaan
vähän liian vanha uries, arvioi Nttrmi.

"Venetti kerkis polkLrpyörrillri piclertt-

ni;ille." Maalar,rstyöstii vastasi Kalle Jzirvi-

nen, lolla

oli

niaalar.rsliike ja -kauppa.

Varsinaisina rraalareina olivat hriner-r
ruriehensli. Sähkö2i ei rakennukseen
alr.rksi vecletty. Srihkölinjat olivat kar,rkana. Myöskiiän kaivoa ei aluksi tehty.
Ulakoitsijan työ alkoi jo rakennuster-t
purkarrisesta, johon Heikki NLrnttikin
keltoi osallistLlneensa. Sarttalla hiin

nuistcli
aikana, jolloin pappilan pilupiirissr,i kivinavetan ja pziäraker-rnuksen vzilissii rippikoLrlLraikaanse jatkosoclan

nykyisen seulakuntatalon paikkeilla oli vielä monta lakennusta: lllhtiraken-

nlls ratashLloneineen, liiterirakennr.rs

ia

lakennus, jonka toisessa pä;issä oli pap72

rriehellri Heikki Nr-rrurella oli kr-ritenkin
ju moottoripyt)r'ii. Muistiin jrii hariun
''krrlrttee

nousu. jossrt lupesi pyiirri strtirt
lyöm:irir-r". Tiille työmaalle saattoi tulla

rntr:rlisti perustLlst(n tekeniist'stli. ltntLtsokkelilaucloitr.rksista sckri ltetor-rii'aluista. Maapohjahan oli ensih,rokkainen lakenru.rspaikaksi, solahalju.
Sen jrilkeen alkoi hirsikehikon rakentaminen. Vanhoista hilsistii lakentaminen oli perintcineu raker-rnustapa. Samalla tavoin oli lLrkerrattomat muut hir'-

la- ja

sitalot pr.u'ettu ja rakennettu uttclelleen.
Näin voitiin r,anhat l-ryviit hin'et, niiclen

eteen aikoinaan tehty työ, hyöclyntziri
r,uclelleen. Rakenrurksista ei kuitenkaar-t

tehty vlilttilurättri entisen kokoisia, niin
ei nytkiiän, vaikka sellaistakin nriynäri
snunnitellun. Ei ollut kyse ensinkliän
vanl.roien kehikkojen kokoaurisesta lttt-

teen paikkaan. Hillet "r'arattiin" ja veistettiin ympziliinsri nuclelleen. Kaikki nitat aukkoineen ja nurkkineeu - t-ts. sinkkanurkat - olivat r,rr.rclet, kertoi Nltruri.
Työ eteni nopeasti harjakolkeuteen.
Hirsilakenteen rinnalla ktiytettiin tietysti
lryös Llutta puLltavaraa. Taloon tnli pu-

nariilikarro. Urakoitsijan työ oli kokonaisvaltainen. Myös kalustuksen, pöytien ja penkkien, rakentatninen kunlui
urakkaan, sar.noin ihreisesti uyös urtttt-

elle ulkohLrone- ja i'at'astorakennLts. joka sekin vartkulaucloitukscrrslt rlnsiostlt
sopi hirsilakenrruksct-r yl.rteytc'crt,
Leirilrtkcrltus jrii r r'istt't1It lttrtrrr r rili
seksi. Sc ten'attiirt vastlr niy0henrntirt.
Kalle J:in'isen toilttestit tclity nlurlaLrstv0
oli vrihriinen. Nlikyr''intri oli, cttli ililiLrnanpllitteet luukkuinccrt nteuluttiilt. Vli
lin oli rnririni ollu sanmale-nvihrcri..Jlirvi-

sen nrualinsekoitustl Heikki

Nttrnti
'ntcit.tltt'tt.tut str
r.nuisteli, ettei tehty vriri

veltua" Sallir-r Olrrr''in silmlillc. Trintri vrtirt
katsella tihlLrtti silrttrinsli t'ltostlt ltt'r'ostcller-r: "Ei se ny virillikliiin kylli slttttttltlct'tvihleetri o!" Ja rnutlia oli j<t sruti'illincrt.
Mlaliu oli sekoitettavrt lisrili il lisriii, niin
ettti kLrn r,:ili lopLrltl tyyclytti, sitri oli tLrlIut tehclyksi ylen nlililin, r'lilikl mrutlrtttavrra pintaa oli i,ain vlihlin. "En ticcLi.
rnihinkli se scn sulnmalenr"ihrccr.rsli sitten pisti, mlltta runsuasti sitli rtli, cttci sc

kaikki urennyt, kLrn ci niitri

ikkur.uritu

montaa ollr.rt."
RakennLrstyöstli sliilynyt muistitieto sis:iltlizi, kuten muistitict<t yleensii. tlrr trllisesta poikkeuviu usioita. trscir.r hlrLtskoilt

sattumuksia. Niinpli Heikki Nulnti utLtisteli myös enistri ruokatuntil, jolloir.r Eintr

Trriplrlt' k:tivoi rcpl'ltut:ltl ttltttist(rt. ('tt:i
"kyllzi tri2illi leipziiikin piti olla". Lcipriplkettia ei lopultaklan l0ytynyt. ll.cpptrr,rr-r
oli eksyr-ryt 2 kg:n iroipaketti.
Monen muunkir-r mielecn rakenttustyön'raa lzii elivlisti. Mm. Ntu'nter.r vcllcs-

ten sislren rippikoLrlLrikriinen tytlir Mlrrjatta Pienisr.ro rnyöh. Klllio uruisteli tuo
neensa miehille työmaallc c\'aistri.

Valmistuminen häämöttää
Jo juhannnksen alla 1954 setrlakLrntrt

koi ilmoitella

lel-rclessri,

Scrstct

ll-

cttri leirit piclc-

ntalan

./ot

rI t

r 20O.)

trilin elokuussa. Sarurllu

lu\lttiin.

ettai

rnies Tyn':ilir"r selrllrktr

r-r-r:rr-r n uortcn

lei-

lrlrtrisltrllrr:r \ oiliirr setr
l'lrirvan:r kesrinri pitaiai useitxkin leircjli.
KcsrikLrr.rn krpLrlllr ken'ottiin, ett:i talon
vihkintinen tltpuhtuu clokuur-r pLrolir tilissli. 5itten scttr':rsi vrtlsirt:tirtr'rt r.rutin('n:
"sLrorittuu
r iltkimiser-r
toclcnntik0iscsti itse llkkipiispl . Nliin Lcilintajrru r,ihki-

jlin'en lur-ur:rlllt. TiluisLruclelr xlkuessa kelkr 19 rcLlnLrsti sankkl yleisöloLrkko kcnttriri, jollu paloi leiLilliisten iltanuotio. Sen ririressri pojat laLrloivrtt tir, I)auli Riihivrurrun johclol-

nlscstli

ruyr)s lciriaiklnl piclcttyjcn kilprriIrjen
pulkinnot.
Arkkipiisllun sulvuttuu lcilipojrrt krrjrr-

lrtkc'nnuksrrt

oli

r

tukrsslt ltuor.t.tltttltvlt seunr-

kLrnnallinen juhlu.
Rllicr.ruustr'0 oli jo pitkrilLi. kun kilkkohullintokLrntu 9. 7. pliiitti pllovukLrLrt

tltlt lltkennLrksen. Sunlrllu ;lr)1'tlikirjaun
nrerkittiin scLlrulvat lahjoitLrksct: tlrkrr.rslucu\1)s K l. \icrne ltli licsi. \rlrntnilrllrr.t
I{oncpujlltl, r'ouvlr Artnlr lllutniltu liirurs
jrr 1'ulririn HLroncklluliikkccltai. TLr<r
mus I{ulliokoslicltlr I<uivlrLrsluitc.
IlukcnnLrl<scn vlthlistLrmir.tc'u oIi oclo-

tcttLl lrsill

nl'ös lciricn

rima jarr

vihkimisen

HoLrha

lrr ja esittivrit leirileikkejri. Plstori

N4.

\'llintyniltlt ilr Vliopll. A. Soini ilrkclivllt

huttivut hlinelle suvoluistelvehciyksen,
josta kolkeu vielrts kiitti leiliilliscn kaskun I'cltoen. Hlirurirtvvlissli illassu kuLrltiin r ielli Tr,rvririn kirlikokuolon kltunistu luLrluu tir. lliihn uurun johtlrt-ssu. Sittet.r

rrsttri rrrkkiltiisprt illrtrttt,rlirrrt :iiilt't'rt l:t
puhLri lc'irinlrjln nrclliitvkscstli osoittlrcn tLlr-)nustukscrr sltr-t<ljlt sen rrikllnsrur-

jrr

tLrli ottlrlr olnuun kliytti)c)n soke-

tirt. r'oitrt jrt k<xppujl sckri lcirikcittiii(in
1r'2 kg hvviri ryy'ncjri tai vcltnrijrtultoju.
1r'+ lig hict.rou sokcrilt ilr 100 g lusvua tui

rnrrlg:rliirrilr. l-r'iri\rlt'urlLiiltl ru:rirrittiirr
mm, nrLristrrr.rpuuovtilincct. r'irsikiLjl ja
llusi Tcstunrcntti txi llxxnitrttu.

Arkkipiispa vihkii Lerimajan
Niin koitti Lcilinrajan valmistLrnrncn ju
cnsinrmriinen sen liklir.rcr.r tvtt()lciri
I -9 fi. 195+. Leiri[iisiri oli paljon, oli-

vuthun r"rs. sLlLlrct ikaihloklrt jLruri leiriilissli. NIajln vulnristr.rttr.urkin yi)r'yttiin
lclloiss:t. \'i,.'r'rrillc jrirlestettiirt sunr)rrr)lrrir.ur ,S. ,S. iltanLrotiojLrltlu. lossu pLrhLri plstoli Maur.ur Mlintymlur.

Poikaleiri oli

f.

i6. 8. Scn iltanuotir>

juhlan yhteytecn oli suunniteltLl tapahtu-
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\trLrtil.r.

i \,ictslijolii. IIulli
krr Hunltij:ilr i. Krijo Fle ililioncn. Ilisto
NlutLno Sunkltli. Iiulcr

lllskLr. Esko I)ihlstri)rn. Sepl.lo'['rrorli-

toisLrLrsliilplriltrssll pr.rolcstlulrr olivut scl
vivtvncct roittrrjrl<si l)cltti Tilli. Sinro \ltiliclli, Tinro X{liliclli. 'l'lrLuto

I-lritinrlt. Ant-[e

ti Ylirirri. \'csu NLrlnrinrn. Arnrrrs lilti.
.JLrlt:rnr \-rrtuncn. llkkrr I'inslilr. ,\ntti Iietoll. Risto hctolrr. Nlrrtti 'l'illi jrr .\trlis Iirrn-

toll. \lt i)s

he lsinl<iLiiscn poihu jorrkon
licrrottiirr vicllrillecn lcirillli. Asirr oli urrri
nitscnrisclr uLvoincn critt iscsti silisi. etlli

klittt

l1'11to1l;1llo-ollt'ltt

\Ilrstl t ihkinriscn jlilkccrr

2-().

2+. 8.

oli Lei-

rinrljlllu rltlicrrnustvi)n lrrstlurrrottotilrri
sr,rus. jol'u tup:rlttur killil<ohlrllintoktrnvut ltullrntokuunrtr.t jliscntcn lislilisi lulicnnusunrlioitsijlr f.irro

\ulnti ju lltkcn-

lnisL'stl. Leiliplilikl jLrlistlur cltinlin
sLlLlntla r.ruolillc. hlin slrnoi. Sr.romelr
r.nies or.t kutsLrttLr t,vÖsslili n pulvclcnlur r.r

koLtkscssu

muutilun ju siinli kt,st,tlirin loirnlrlr. johon
iuuri taiaillai p,vyclctaiain vilrLlstlLltr.ll, Lciriplikklr on ihltnlt tovcnruclen p:rikku, joklt koitLrr-r uvLrksi krLrsuuksiu vustuun.
ltlkliipiisp:r jltlioi. Muttl hlin tuhtoi cn-

vuh ot"rr"rtr.t tulkootr,r)rrli. Strrulrl'si illuksi

t.rcn ltrikkca vihkili icirirurjrrn plikuksi,
josslt .fee-sLrs KlistLrs lstLru eltinlin Hcrrll'si..Jos hoirltLrtLrksissu rlr.ristetlan, ettli

hrin on vicrcllli. silloin paltan kiusu nrLrkc:r:r. \ ihkiiri plirilti ptrltccrls:t loit,rrt.
ettii .Jr.rnrulu rtse seisi siunutu nuoften lcirimrLjur-r jl scr"r suojissu tchtlivlin tr,'ön.

Kun leilipoiku Pekka llekLr oli vieli

"Viime sunnur.rtuina toiniitti Pohlanmaaltu palaava alkkipiispu IlmrLli Slk>

olir.tl P:i:is:t't ]':ilkt'r'rr l..lrlr

nlrn kokotrkscn vhtct'clcssli. l'lrililrlllr oli-

L

esittrinyt yksinluLrltur. pri:ittyi lciritillisr.rr.rs luulumalla yhtcisesti:'Helran tais-

Sitten tr.ro oclotcttu jLrhluptiir,li 15, t3.
koitti. Ser,rrauvun r.iikon lehti unt:ru r.errattoman hyvlin kLrr,:rn jLrhllsta.

tt:ir.irr;i'

si)Ön kLrLrlui nrr'Ös sc sLrLu'i poiklrjorrliko.
j,,li:t,,li lt'irillri. \lrrrrt:rrttrr ort rttrrirtilt:rr i:su ninrcltli. sillli rrrhcilLrsivLrlllr kcllottiin
r ir[i lciLil[i prclctr istri lciriolvnrpirrlrrisistlr, N,luustojLrolistrssu tui IiLrLLluntviirrn0ssli

t it't;titlt'tt l':trtsslt

Sanomien etLrsivullu taitai utcrliittai\'aiai tepehtuniuu nrainostcttiin suLtlin kirjaintin:

kcrn,ttiin lisriri jtrltllrrtlr j:r loivolclliirr
kaikkil scLlrxkLlntlrlaisiu tcn,ctr.rllerksr.

t:irtt:irt Iiilioitt:rj:r

eli vlrrrrtrnssl. ktrtcn vanhcnrnlrt sislu'et
ovut nl0hcnirnin licltonce-t. .[trhllrrlci-

oli plilittr nvt 'l'r lr lilin voittoon

t,aksi Lcirimajan vihkiurinen. Tvn'litin
"Arkkipiispa Ilmari Sukrnrics tclinrittlur
ensi sLlnnLurtui-iltana klo 20 HoLrltajlirven leiriltlue'er-r v ihk inriscr.r. " Sislisir.Ltilllr

"sltnkku

lleisölorrk.Juhllurn oslrllistLri
ko". .foukossu oli rnl0s Lririnlrltrn rrlu
koinLLt Flino NLrlnri pcrhcinccrr. rnukuuu
"tvilrrrrt
ntli)s

Ileijo l{osoncn. Iiuri NltrLrrrrnto. f.slio Sojrr Ilcirrrl
-l'elttlrlitrntien
Poutlrrrnu.
vliliscssli Iitrn-

Arkkipiispo

opcttljr Hclnri-X'llijl Ylijoki
sckri peclrtgogiikln vlioppilalt f)rni liorpclu jlr Aillr lr.crvinc-n sekli poikllcilin
kltnttoli PuLrli liiihrvlullr ju 1'lustoli Mlruno Nllintvnlrl. hlrikki l0 r'uottlr tlivttllncct toi\'otcttiin tc-rvetulleiksi. Llihcl0n
oli nlirini tltpuhtLrr kirkkohcrrlnplp;lilun pihrtstl pLroliltl priir in. Mltliu tchtiin

N4LLklurr.r

sir.rr-tltrkseen.'

po. Pcltti Tilli. Antti Kctolrr

lcirin johtajut olivut johtujrx)pettirlr Aili

kuonttu-uuton luvullu, 1'r'ttiijcn re-itti kLtllii Hongistor.r klrLrplrn klrultu HoLrhljlirvclle , r iikkorr nr\'0hcnrnrir.r poikicn nntI'u tonn lilLrttl. Lcir-iniltksLr oli 200 nili.

jotkr llhloi

nen. \cslt Nr.rlnrinr:n. X,lluri Xlliliipri:i.

johtoportlurllc

keitttiitistli ull'ucn. ilcinlikLrLrsslr ilnr<titcttirn jo lciricn tlrlilrt rrillt jrr johtrrlrrt. Trrt0-

lkrnsisto

kunr.trtr.t kiitokset krrikillc.

Irrl'sin or ;rl ltrkr.'rrt't'l ilrlrilrrr prstr tl:irttistri. TiluisLrLrs plilittyi iltln irteen ju Hcrlun

tohon lohkeztan Sui vihki<)s

nuorLrLrsui-

kas!' Sen jrilkeen seurasi lipLrnlaskLr,
Lt'ilirrr:rj:r:rrr siirvll;i('\sli n:rutittiin 5eurrkunnan tarjoanurt kahvit, jonka uiklrur
lsessori Kolali vielli esitti kiitokset lrkkipiispllle sekri loi lyhyen kutsaLrkscr.r
lcirinnjan rakcnnusvaiheisiin. Samalla
hrin kiitti kirkkohallintokuntaa, -ncLrvostrxr, -r'lLltuustoa niiclen osoittamasta ar\'{ )r'liurno\t'l ntrorisotyölle jlr csilti scrrrlr-

rtr,rsrttcstltli Hlrr-lrcs Ylincn. Srrnlrssl lio-

kirjlttiin pr)r'tlikirl:utn rlruoi'[t'nlilin \(rinrlr oli ulrtunr.lt rrli
vltLrstluktorin t\'(in ilnruiscksi jlr ettli
mr'ös \-lincu oli tchnvt piirLrstrLksct jlr
tLrs, cttai

oli liclli lrirjcstcttv tvi)n p:irittr nrise n johclostu tlrlkooluistcn vhtcincn illunr ictto
s:trn<lmisinccn.

Nliin ulkoi toinrintu uLrclclllr HorLhujlirven Leilinlrjullu ckrkuLLssu 195+, \uiklilr
itse olcr.r siis ollut r.ntrklu.ru jo r iltkintisjLrhllsslr. onrut nruistlkLrvuni sicltli ulklrVut Vlrstir Vuoclcstu 1961, jOstu llilrticn
olin vrrosikuusiu inuokus le iripoiku.
Mir'lt't'rr r,r':rt lrilrtcnrrittalnt:isti l)ilinull('('l
poikavuosicn pulhuut pliirrit Lcirirrujlrlla. eri vuosicrr lciritLrnnukset tnlrjun sci-

nlillli. pLrnainen limonrllti. rLrokuilLrt hlrjareisin lunkkulcn plilillli. ustioiclcn pesrr
nrr-ttuverlessli. lrpLrnr,vi)st0 jlr nrrLLrt kisut.
slrrrr'rornir"rcr-r vtrnhltr-t

kcltlrllitnnrittcisr:n

sllLlnan lövlyissli, lcirihenkcli nostllttlnut

kurinpito, iltlnLrotiot leikkcinccn ju hil-

jer-rtynlsir"rccn, onlllt 1-llrpinkLrtsuntukscnikin kohtuuntinen lcilirruotiolll. nrLrtta taimain k:riken nruistcleuiincn or.r j<r
triysir-r torscn tarinan aihe. f
7a
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onallc' Lihtöpri ivrl oli yksikössri yleensii kiileinen ja jri nr-rinlivlikin. Onlru työr-r ohessa oli h<>iclettav;t elliitii liihtöön liittyviri yriLjcstelyjri. Lolna-anou.rLrs oli hyi,2iksytty
ja loura r.ny0t-uretty, litterat olivat jo kirjoitettu sauroin tiirkeli
lor.natoclistr.rs. Vrrmr,rr.rcleu vuolisi piti i,ielli tarkistaa, ett,i lottapukn, se purcn'r1-ri, oli pcstyrui ja silitcttynri l'rer-rkarissu
oclottamassa, samoin rrantteli 1a lakkil tr-rlvallinen ja kLrnniakas asr.r, joka sopi sekli arkeen, juhlaan ettzi rratkalle. Tär'kezinzl 1a vrih:ir-r ylperinri sitli kunr-rettiir-rliin soclan aikana.
Ruokailuparakissa oli vieLi kriyt:ii,li kiljoittar-rtLrmrrssrr pois
ru.ruouavahvuLlclest:r ja s:rmalllr lir.ritattavlr leipzikortit louraajalisi. Ruokllan cuuir-rtli antoi voilcirrlit matkacvririksi. Kyyti Raivolaan piti vamristaa.
Or.naiseni olii,at evakr-roitu Pohjannaalle. Matka sinne soclan aikana kesti.junaa vaihclettiir-r Riihirriiellii ja Seinzijoella. .|unan.ratkan jzlllieen oli sitten piteurpi tai lyhyeurpi he-

voskyyti, t'iippuen senkc'r'taisestl evakkopaikkakunnasta.

Muistan matliannecni ainakin Al:rvLrclelle, I(r.rortaneelle ja
Pylkör-rnlielle.
Linn.llP 501, jossa neitri lottiakin työskenteli useita, oli sijoitettu Rautuun lrivan vanhan rajan tllntruraan Itli-Kanr-rakselle. Linn.RP:r-r lomlknljetukset hoiclettiir-r Kivennavan lrlltiokylien [ipi llaii,olaan, jostl oli linja-autokuljetLrs Viipuriin.
Viipulista oli Lihin junayhteys u.ruuhun Suor.neen, sillzi Karjalan kannakseu r.uolentr.nat l'lrutatiet sislimaal.urn olivat
poikki. Raivola on Lrinsi-liannaksella Suor.nenlahclen pohjukrssa kutc'r-t TeLijoki tai Vtmr.nelsuu. Reivol:tr-t keskustan lzihimetsli:in oli sijoitrttu l<>nra-eutojen lliht<)- ju tulopaikka.
Tinkko jcn lli htötu rkastLrstcn jli lkc'en kovalirinisestli i,ihcloin

kaikui kuLrlutus kuLrs-r,iis-r,'iis-nc'ljllr eLlto sae llihtc'ri. Matka
kohti Viipulil alkoi.
Muantie lajltltlr Viipuliin kulke-c rur-rnikor.r suuntaiscnu vlirantaar-rl<in I<aartucr.r. \4rscmmalla puole-llanme vilahteli Suourenluhti ja me'lclLi hlilinr(rtti I{xrnstlcltin lirrrroitLrssuuri sekli m),.stir-rcr-r Totlcbcrr, kolkkoninrincn saari, josta ei lraljol tieclcttl'. Iironstucltin slirinnöllisiu vliliajoin tt.ristln rrt r rL-

lillli

lonhc'ittrijicn kiilat valaisivat teholillrasti melen selkli:i

ja

Suor.nen ranniliko:r.
Viipurin useulr lu kcr-rr.rr.rs

oli ita r.rrioitr,r r-rr,rt pommitukscssa.
Virorlur 1913 rlkenr-rcttLr Elicl Saalisen jn Hc'lman Gesc'lliLrksen piiLtlimli nrahtavrr .r1r':rrriittincrr rlour.unentti, liok<r
Karjllun ylpcys, tuhoutlri sittcnrnrir.r kokonaan vcntiltiisten
raiiaiyttaiessai sen 29. ll. 1911 i'etril.tyessririr-r ViipLrlista. Aserralle oli lie-r':ilint1,n1't pllj<>r.r l<trttalaisitr. Oclottlurkin piti hyvzin ailiau. enr-rcnkuir-r icllistli porhllsi taipötaiysi, pimcurrett1'

juna tliynnri itairintanlrn lonraluisil. Ahtuucluttiin mukaan.
Vtrnun lattialla oli sikir-r sokiu re'ppr-rjl ja saappaita - vzislihtrir-reitli ulttkalrtisirtkir-r. Lotlllc jrirjestyi istumlpaikke
puolipirnelissli r,aLrr-trssu.

Oli vLrosi 1911. Tiillai kertrlrr istlriu melkein tyhjiissri Polir-r
jr.rnassa

ntltkallu T)rlvlilillc,

Satakr.rr-rtuur-r,

jonnc omuiscr-ri oli-

v:rt nronen nrr.rtkan lilLrttl plilitynect. T)rn'aiaistli cn siiuii i'lrihccssa tictaln)'t juuli muuta kuin. e'ttli sc' sijaitsi Koker.nlienjocn vcsistörr r,an'c'lle ja siellti oli ourtr rautatielrseur.r Tylvrili,
johon minulla oli littenrt.
Astuessani jlurasta T1'rvlilin tt'hirillc ascmalaitLrlillc oli 1o

yö. Asemalukenr.trs oli pimerinri cikri minlliiir-rlrristrr kyyti-

pelili cnetnprili kuin ihnrisiliklilir-r nlikyr-ryt nrisslilin. .Josslkir.r
kuului hevonen lor.rskuttelevan heinili. Alvclin isrinnlinliin
olevan vamraankir-r llihist<)llli, llrtcn olikin. I{erroirr olo'uni
ruratkalla or.naisteni luokse Tollan tuloon. Sc oli lirrikl<i nritii
selitti Tolran olc-van jrirrren tlrltrnlr jlr cttli sinnc
Aser.nulla olisi puhelin. mr.lttl tulo oli pinrcrinri.

tiesir-r. Iszintzi

oli nratkaa.

Islintri lLrpasi, cttli 1-xilisisin hlir.rcr-r kyyclissririn jonliuu nut
kaa. Ajoimme Lipi nukkuvar.r kar,rppalan jl jossaliin licslirrstan ulkopuolella tiemr.ne elosivat. Islintri ncLrvoil kun nrcr.rct

jonkun matkal suor'uan, kririr-rny' oiliclllc. .iltka si
jonkun matkaa, kunncs tulcc ticnhuullr oiliclrlle. Sitti tietli pitkin tulet Nokliakylirin. sie-lLi on Tollu. ni1'rsiiytti hevosta lavoille ja Lihti.
taitai tietai

tai tietzi taas

Seisoin lar.rkkuineni ),ösycllinnri oucloisse muiscruissu. I)i-

neys oli lasker.rtr.rnut r.uaiser.nan yllc' ja taivas oli pilicssli. Kuinkahan pitkrilti taitai tietai olisi kuljertai'rr. Oikerrllu hririr.nötti arvatcnkin Nokkakyllin musta talorlrliclnlai jrirlcn porrkaman ja peltoar.rkean takana. Aukea pc'lto oikerrllrr nrlrtti trrsaiselta, jospa oikaisisin tLlosta kyllili kohti, r'oittrrisin i rrr'luraan uronta kilonetlili ju osLrisin vuLr.uusti Nolikulil'llin tielle.
.fliisessri ulressa oli luntl vain vlihlin. nruttu turpcclisi vulnisemaan kulkemista. Salkuojista sclvisin hicnosti kurrncs
jonkun ajan kuluttua törulisilr kauhLrkscr.ri ctLroiliellllr olcr,uan isoor-t uomaen. Se ei ollLrt o1a eikli puro, \'itlrn strurrrt.tl-ri
Lrorra, jylkklilclrnaincn jl lcvcri. puolilllurn nrustlrn:r viltlrrrvaa vettrl. Sen ylittlinistri ei voinut ajatelllkluur. Illrilicn kLrl<-

knnksi

tLro synkk:i virta

nliytti iohtu\'ln poispliin llrLrkunu

kangastelcvasta NokkukyIaistai. Ilarkitsir.r: tul<uisin ticllcliin
oli jo natkaa, pal'aste kai scurailll uonraa toivossrr, cttri jossakin eclessli olisi silta.
Piti hnokuistu, - on tlimlikin nyt ,oulLllonrun llliLr... tuli
r.nieleen toisenlainen. mukai,ampi kotiintulo. Oli r Lrosi 1938.
viir.ueinen luuhan vuosi. Olin tukrssu ViipLrlistu l<rLrlustu joLrlLrlouralle kotiin I(atilaur-r..fliir-r pois linjl-lLriostl I-uhnllullilrran kylissli, josta oli lyliin uratku kotiin. Piun pilkotti tLrtttr
kotikuusi lumisessa uraisenrassa. Iluustlr vlrstlrplilitli, pililtier-r toisella puolelll kasr,oi iso, hyvin Lurjloksuir"rcn koivrr.
Pakkasaanruisin scn olisistossu kinrlltclivut nriljrxrnut lLrrni
kiteet kuin tir.nantit. IiLrLrsi ja koivu yhclcssli olivlt kuin nrorsiuspari, kuusi sLroranu ju tumm:rnu i'iere'lllilin l<rir u sriihkyirlissli htrnnlrssaan. I)ihaa lrihcstycsslir.ri suunun suunulstu
kipitti kovaa r,auhtia minua vlstaan vlllelrr.rl-ltrnlrincn. li01'ry/aivai picni niiehenalku nailllla lcvclissli h1,nr1'..- . \'ljlur llrlt
sirrr.rotias pikkLrveljeni Raimo tLrli koLrlullistu vustuun. Tlrpaaurisen ilo oli moleuuninpuolincrr.
Tyystin toisenlainen oli seulauvu. sotaj<>ulu vuonnlr 1939.
Perl.re r>li er,'akossu Pohjanm:rlllu. isor''eli sotuvricssri jrr ruc
isrini kanssa kuhclestaan tyhjrissli k<xlissu. Iiotiinrurc urrrjoitetllt sotilaut oli siilretty etulinju:rn. Isli, nruutumun vunhcnrruran michcr.r kanssa oli jririnyt hLrr>lchtinlrun evakuoitujcr.r
perhciclen tat,aloiclen ja viljoyen [ihcttlintiscstri 1-lois sotutoimialueeltu. Mir-rri olin llilinl't lottutyÖltÖn toistcu p1'hrijrirvcliiisten kxtien joulikoon. NIc-icLin molc'nrpicn I'ksiliöissri oli
ollut joLrlLrjLrhlu. mr.rttu loppLriltu oli ar.rlicu tyhjrissri tukrssu.
Viliollisc'r-r rurvctykin lauklrstcr.r jyLiihcll lisct IiLrultrivrrt silloin trillöin rir.rtunrultu ju suulieliit vri[ilttcliviit 0isclLi tuir uul-
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nrcil[i ollut liuustu cilili k1'nttil0itri. tlkr tiLrl<lsti 1-litlisi olllt islin lurt:llnll rirsikiljlt.
Se oli kuLruis. pchnrclikuntincn, uuhliul il kultrrustil ()nris

t

toisir.r. lichitvs orr ollrrt suorlstilln

lu. Ei

nrt'0s Vunrnltlussu

nrcnnctt\'. Ain<xt jotrlrrluhjlr

sr.rln'e-nrt.toistu. \unhustu. r.rncliuustu piklirrliurrpplrlrrstu on
tLrllLrt 16.000 usrrlil<uur.r r.ircii nilrlrsetrttrl'lrtrptrnlii. 'l'rrrlili.
vlrnh:r e-nrlipitaijii liitettiin osulisi \lrurnrulurr jl Tr lr;i;irr ninri
hliipf i sunrullu. \iin krir i rnr 0s Tt rr liiin rrscnrrrllt'. se ()n u\'[

tusliiljoitLrksinccn.
Öincn nrlrtlilrntc-ko jlrtkLri. \,'lisl1ti. nlilklikin oli. Etsin nlrnttelin tuskrrstu kltrunrellin lu jltkoin puinulursnlristu liLrlkcmistu. - Siitri tLlutLli jo olcvur.r ikLrisLrLrs. liLrn jLrr.lrsslr vustupriiitri istunLrt liorkcu-urr'oincu ul)st-cri jlkoi crlirinsli I'ltrrssrtni, \oi nriten ht'r'liltli muistLri tuorc hiivulci;lli.

scn plirillli voitu ju Iiinrpulc

kLrtLrn-

juLrstrxt. Siinri r'oilc-ipiri .s1'0rlc-ssrinr-

nre slrir.r kuLrllu nrutliuni kohtccn.
lilin. olcvan tulncttu 1<LrttLrpitli-lirijallstu
jri. Vlihtucsslun jrrnuu
fLrr'-

Tyn

kuun. ci'crstilLrLltnantti .f . .frrlkklr, h1.
r:irt ioLtlttrt l()i\()lusl('r) lil1i)l:i. ltrttoi
klilntikorttinsu ju pLrssin kalamcllc-

jl.

I{ulumellit olivat koltillrt silloin

ktrtt'rr k:rlrri. s,rkr'r'i. liltlt. r'oi jlt rtt,,nct VirlltctllVll|lrt sclili kenglit.
X,lielestrini olin kulkenLrt jo iliLrisur.rclen,

koko

ajar-r

poispliin

n1

\:trttnt:tl:trt:l\('nt:1. Trrrli;ist:i orr j;i.irrrl rrluisllrll:ulilirlt:rilt:rliin Tt rvlilin sctLlltliur.ttu.'l'r lr lilin trLorriolitrntu jlr -l'r n iiun
Sltrtorttut cli I'otoisesti'l'r'r'r'is.
5it:i pt'lto:lulir';rr)l;l;r. ios:;r l;ilrt's or
vLlottll sittcn jotrlLrl'rrisenu riinlr IturIt.rrlirr. t'i t'rt:i:i olt'. Sill()irt('r) ntltsl:r
Ltonlt. Pcsttrir-tojlt. on lxtclrittrr jlt scn
rli johtlrlr Iioruclt siltlt, l)lclon viclcllc on norrssrrt lioliorurincrr livitulols l:i. lso trt,llisltttsltlltt' \iL' i5()l) ()lll)
silloisist:r pt'lloisl:t. Sit'll;i r rrr rtr l r ril
tiiyiri rnclkein liuikiltrr cliiutrin rtloiltl.
nruovitehtlristu lehclcn toinritLrksccu.
liil<licittcn toinristoju ju nrl'1niiil0itri.
koljrrrrnroju. hLroltoliikkcitl. krrilikilu:rn 35 cliluistu liikcllitostl. \'iinrci
r

ser-ui

nyt

kukrt olir-r. hlir-r tuntui ticttivtir-r asian jl johclatti nrir.rut i,aarir.rpirtin pLrolclle. jossu onuriseni olivat nukkur.rurssa. Hellitettylini lieicLit ihurettelenristri liitti. N{itcr-r ihnrccssti olir-r selvurnl't :rsemaltl tlir-rnc. Isli oli kliy'nyt I'olnrella junalla vlstussl ja viinrck.si hlir-rcllc oli vukuutc-ttu c-ttei jLrnir ollut enrili
tukrssu cuncn aamulr. .funlt toclc'nnliköisc'sti tLrlil'in seuluu-

vllr vr.roLoklnrclen puolellu.

oli vlloisl ju h1'r'titictl'sti, muttu kltikki tLrntLrir'rlt olL-\'un t)'),ttliiisiri, Seunrlrr.unu pliir':inri. lllltonuuttonl. Siinl-cnrrintti tu
li kliskenlirin saLllrililn. Ilrikoista oli. cttli luLrtcct olivat kuin
palvckc. jorrnc- I'iirc-ttiin poltuitu pitliin. Iltnrc't1'tti nrf i)s tulon Alli-tlttliLen l)r.lLlr'onke'itto nruuril'xrclussl. Nlf irhclnlnirl
olen tullut tietlinililir-r, cttli liLrLrluisl sutukrrntuluistcrr 1-littrjcrr
herlikLrpr,rr.rro kcitctrili n jurrri urr,r u ril-lucllssl.
Aikl kLrlu i nol)crsti. Nlc-itti liLrtsLrttiin liy'llilin nurpLrreihir.r.
NIailllln t)ltriret jrirlestivrit joLrlLrleikkejti isossu pirtissti ju runnussa oli nlplkclklil. NLrutinl-xiir linli liikkuivlrt nLrLrtipLrliit lltl.lsct rrr.rlin klilinnctl issli tLrlke-isslr. kusr'ot r-roe'ttLrir-ur. Enilillli hLromltsir.t t:tkulistossu r'oililiuvun lclinrin hriur.rrin.
Tuostu joLtlr.tstu on I'LtlLtt.tut ltihcs (10 r'uottlt. Sotl-uiklr or.r
liilinlt kipcittcn rnuistojcn joul'lioon, (10-r'troclcn 1-ritLrincrr
Nleic[ir-r pell.reen l.sunto, r'aurir.rpirtti.

kLrntoincr.r. ahclus

mtthltn l<ltusi on ltlu-r'inltir-tcn liovilt lioke-ncen SLrome'n hrstoliussu. illlinrnrc n)'t \'lLlrilussu uullssu. Tlililtli nrc kurjullisctkin olcurtnc liittrincct LrLrclcn I'otiscLrclLrn. NIt.rr.ti rlsi:r rrrr
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ksulu iscn liu

Lr1-11-n-

k:rinen tehcllskonrplcksi. .Jl llLLccllu

listcilo'lit

n1

t

h1'r'iit lsfrrlttitict! Prrik-

klr on liokenr.rt r-r-rrroclonntrrtokscn.
jotu i'oisi picnoiskoossu vclntu koli<r

k)'laiai I<olrti. Pian kol-

kuttelirt Tollltrt trtlort cnsintniriistri
lÖt'tlimlilini oveu..fonkun ljln [<LrlLrttLur oviur.rlikt)on illncstyi toclcr.rulikiliscsli l:rlorr r':rrrlrlr ('rlriilrtai )i;l)ulussl. shaali hultioilluan. SanottLrani

su

l<ct

sux\,uttelnuttoullstu Nokkakyltistli,
kuunes, ihan ylllig;is1-r. eclessri oli siltx. Ei muLlt:r kuin joutuisusti sillan yli
ju sr.rr.rr.rtu

tulokllurnu

jLrn vlihittri istava nrnrl l nli lli. Iilr trcnrpanl taustltlllt on Epsilur.r nvkt'ui-

tr.rosta

soclanjlilkeisccn tlrkrtrclcllisccn kchitl.ksccn.
SLronrcr.r

Ensinrnrliisen jorrlLrn victtoolr tliail-

lli uuclellu kotiscLrclLrlll

kLrLrlLri IilivnOlltr in kilkosse. Vrtnhan trtvlur oli kLrLrlemnru scu|ul'r.rnnun rovusti I{öklii)
hcrittlinyt r.rr.rclcllcen hcnl<iin. Sisureni lrjun liur.rssu vlu-rrstaucluinurte lyliclyt nrukanlt \,'lunmrtskoslic-n sillur.t kolvulL:
alrnruvalhuiselll, liint.liksemme kirkkovlic-u vhtcisccn lt htr'-

ti Tuonraut.t lucssussa kcsliiail'aiscssu

Pi

llin

kulkLreese'en. Nluistln kelin ollccn crittaiin ILrkus

ti)llti sltl-

luurestl, sillur-r lilitccstl piti hultcl tLrkel p)stlilisccn
1-r1,'.st1'ssii. Tiluisuus kirkossa oli ikinrtristoincn. Iiilkkor ril'i.
r.rccstu

hr.l-rlteistcr-r ly'ht1'lensli keskelli I<uLurtcli rovuriti Iiölii)n slurr'
r-nstuolissu. k1'nttillin vulo.ssu lukcrriuu vlrnhlur nrcssLrtekstili.
TLro I'ilkl'o. r'r.rosislttrtinen p1'lilitt0. lurllc r.r.rcr.rr.rciltli sLrl<trpoh'iltu, joLrtui hlipe'rilliscr"r tLrhopoltor.r liohtccksi. I)olttlrjlr.
onncton surkinrLrs, on srllrLlt nrr.rguistukscnslr 1lr l'iilsii sitli
i'ur.rl'illssl. Iiirlilto o1r uoLlssut tLrhliltstlt cntistli clrontl-xrnu.

vltkrisana ja sanomltttomlrn kuuniinlr. kiitos rrlrl<clicn tlrlkooluisten, ser.rnrkuntuluistcn jl lioko Sr.ronrcn liunsun. hir'kon vihkiliisjuhlu clokLrLtr.t kolniltr.ttcr.rlt 1-lliirlinli trin:i r rrorrr.tlt oli ltlr'okus, t'hclistlivli kokcmus I'lriliilh: nrr.rliunu ollcillc.
tllk<>oi'riclle. scr.rluliuntuluisillc. tlkrLrclelliscsti tLLlicrrcillc
hcnkil0illc. klLrpLrngillc. r'ultiovullun cclrrstlrjillc j:r r.rlrnrrrrr.t

I'olio

Sr,ror.t.tcn

liirkollc.

TLrontlurnkilliko toivottlur vln.rrurnkin tlrnii vuorrrtlr tlurs
I'likki tcrvctLrllcilisi hiljcntrrnrilirr laihcst\'\ ain joLrlLrn ockr
tLrksccn.
H1'r riri ju rrrLrhrrllistr joLrlul

klilirllc lrrliijoillc.

Varnrnalan kirjastonystriucit ry järjesti kescillci 2003 kirjoituskilpailun lapsille.
Laura Myyryläinen uoitti II palkinnon kertoncuksellaan Vaaleanpunainen kukkaro. Aura Seppä uoitti ilI palkinnon runollaan Lapsia on erilaisia.

Lanlrra

Vu ul e unp un

Myyryläinen

oinen kukkur o

ja paketoi pienen,

olisl 21 er.rroa". nryyiä sanoi
"(e
l) vrraleanpunaisen kr.rkkalon pilkulliseen lahfapaperiin. Kaisa ojensi rnyryjälle rahat, otti paketin, kiitti ia lähti kaupasta. Hän oli ostanlrt kukkaron siskolleen ioululahlaksi, siinä oli aito kr"rltair-ien lukko, ja se oli hohtzrvzrn
vaaleanpunainen. Kaisa kiiruhti jouluruuhkasta nopeasti autolleen, jonka oli iättän),1 parkkihalliin laukkukaupan lähelle. Hän istui pr.uraiseen Forcliinsa ja kaasutti
ulos hallista. Halni vain, hrin oli unohtanttt ikkunansa
ar.rki, ja kun hän ajoi r,rlos parkkihallista, kävi niin kova
tuulenputrska, ettii se onnistui lennättein"räzin pilkullisen
paketin ulos ikkunasta. Kaisa ei tzitii huonannut, hän
vain sulki nopeasti ikkunansa 1a jatkoi tlatkaa. Kukaan
ei nähnyt pientli pakettia katuojassa, ennen kuin...
"Äiti katso! Ojassa on paketti!" pieni tyttö juoksi z,iitinsä varoittrksista huolimatta likaiseen olaan ja nosti sieltä

pilkullisen lahlapaketin. "Leena, kninka uronta keftaa
minli olen sanonLrt sinnlle, ettai et nostele tavaroita
t.natlsta". ziiti tonri tytrirtäzin, mutta kiinnosttri itsekin pienestä paketista. Hzin avasi sen, ja nitli sieltli pallastuikaar-r; sr-rloinen pier-ri kukkrtro. 'Äiti, riiti, sartnko minii
pit:iri seni'" Lecrrlr kyscli il pt-rnrppi lit'rnttstrt.
"No hyvii on, jos ltrpaat olla vonkr.ttlatta kalkkia koko reissr-rn ajan", hänen äitinsri sanoi uyöntyvliisenri.
Pikkr.r Leena hyppeli rielrllsta kokci kar-rppauatkan
aian, u-tltta multui kaLkkihyltyn luona. "Äiti, saanko urzi
noita sahniakkikalkkela, ne ot-t niin l-ryvi2i", Leena vonkusi.
"Mr-rtta sinähän sait sen kukkaron, et sinä nyt enliä ntitään karkkia saa!" hänen iiitinsii hur-rclahti. "Tässii. En mä
taryitse sitii enää. Ja nyt karkkia!" Leena sanor, ojcnsi
kukkalon äidilleen ja ;uoksi karkkiosastolie.
"Kr,rusivr-rotiaat, kr,rka niitä ymnärtää!" hänen äitinsä
mutisi. Pian Leena tuli karkkihyllyltä syli täynnzi karkkeja, jahän lappasi ne ostoskän1yn. "Mutta Leena, et sinri
ny't noin pallon karkkia saa! Vie heti nr-ro turkinpippurit
ja romn-rikonvehclit pois", Leenan äiti är'ähti ja tyttö lähti l'etllLlttamaan paria kalkkipussia takaisin hyllykköön.
Sillä aikaa hänen äitinsä aikoi kasata tavaroita ostoshih-

nalle, ja tiputti vahingossa vaaleanpunaisen kukkaron,
eikä sitä huonannut kukaan nostaa, ennen kr-rin kar"rppa rneni kiinni ja siivooja tLrli paikalle.
Juuri kun Alttr-r oli lopettamassa kauparr kuut'aamista,
näki l-rän lattialla kukkaron. Arttu nosti sen ia tr,rtkaili sitä tarkasti. Se oli likaantunut ihrnisten ialoissa, mutta
kun Arttu pyyhki sitri kostealla rätillä, se kiilsi taas kuin
uusi.

"Kukahan tällasen on nahtanu tiputtaa? Aika komee
pussi. Taidan viedä vaitnolle joululahjaks, ei tarvii sii-

henkään sitten palion lahaa laittaa", Arttr,r aprikoi jr pisti kukkaroparan taskuunsa. Sitten h;in 1äliti kaupasta hyvillä mielin. Kun joulu vihcloin koitti, oli Artttr pakaunut

lahjan ruskeaan lahjapapeliin, ja aikoi antaa scn v'limolleen Annikille. "Voi Arttr"r, täii on ihana!" Annikki
hr.rokaisi avattuaan miehensri paketin. Anniliki laittoi
heti kr"rkkaroon pari euroa ja kilisyti niitä toisiaar-r vasten. Hän halasi Atttua ja he alkoivat xvata mlrita ltakctteja. Useista pallastui strkkia, kiLloya ja konvehtirrrsioitrr.

Kun kaikki lahlat oli avattu, he rötkiihtivzit sohvalle, la
katselivat televisiota, kunnes melkein nr.tkahtivat setr
viereen. Seuraavana arkipilivänli Annikki llihti hcti aamusella kaupunkiin. Hän k:ivi postissa postittaurassa
pari ur.rclen vuoclen kornia ja siellä oli vanha tulttnmcli,
joka tarvitsi apua. "Voi, voi, kun t.ttiuli cn mtrista oliko

tlinlin nyt
saisi enzizi auki", muurueli valitti, ja aina vahris Annikki
oli heti 2rLlttailrass2l. H2in Lepi pr,rLrkolla paketin rrtrki irr
nliytti nur.nrrolle sen sisiillön. "lLrtr, tlinli oli sc siskon
pakeni niin kuin vähiin aryelinkin, voit teipata kiinni..Tl
tzimii se pakeni siskolleni vai serktrlleni, ruitcs

niin Annikki teippasikin, mutta pakettiin striahti r''rtltingossa myös hiinen kallisaloinen kr-rkkaror-rsl.
Krrrt pltkt'tti oli ktrlkcntrt ptlstirttttoissrt prrri p:iir:i;i. st'
kulkeutr.ri vanhan urtt'nurelin siskolle, Im.ralle. It'mlt avltsi paketin ja huokaisi ihastr.rksesta. "Kilsti, tr,rr.r sieliin ny't
kattoon tätzi h'nelin lnihen:iniiri lahjaa", Llra kailotti ystävättärelleen Kilstille, joka oli h2inen h.ronaln kahvilll.
"Katso n)'t, tällaisia urar.tstepurkkela ja vielä ktrkkaro.
Kyllä mir,rn nyt kelpaa, kun on tuollainen sisko!" Irntrt
sanoi innostr,lneena ja nosteli kaneliptrrkkeja vltroi'rsti
pois laatikosta. "Ky1lä sir.rn nyt kelpaa. Mutta r.nie taian
nyt lähteä, on kakku uunissa", Kilsti sanoi 1a llihti. NIur

oli varastamisintohinto eli klcptomanappasi vaaleanpunaisen kukkaron taskrtttnsa.
L'ma ei huomannut mitäain, koska oli niin uraustepurkkiensa lumoissa.
Mtrtta Kimtille tuli niin huono olo varastaurisesta, ettci
hän voinut pitää kukkaroa. Mutta noloa se oli palatrttaakin, n-ritrihän Irnakin ollsi aiatellut. Niinpr,i Kilsti heitti kukkaron jokeen ja juoksi pois paikalta niin ltrjaa kr.rin
vanhoistlt lLristaan priäsi.
Ja kr.rkkaro ajelehti loissa ja järuissä vttosia, kttnnes
ajautui eräälle hiekkalannalle. Sieltzi sen nosti eltiintarhasta karannut nolsu, joka nielaisi kukkaron lLrr.rllen sitä herkkupalaksi.

ta koska hänellä
nia,

här-r

Kun norsu saatiin kiinni ja vietiin takaisin eläintat'haan, sitä kävi katsomassa Kaisa, Leena, Annikki iu rttttni muu, eikä heillä olhlt aavistustakaan että heiclän kallisaryoinen kukkaronsa lojr,ri ny norsLln vatsassit. :
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Aura Seppä

Lupsia on erilsisia
Lapsia on erilaisia,
mutta mistricin et lö.ydri samanlaisia.
On tummia.fa uaaleita,
on kiharaa .ia takkrLtukkaa.
Jos lapsista monista etsit sci tyttöa ja poikaa,
niin buomaat sen eron ihmeellisen.

Maria Mustalahti

Tyttö tauallinen on ihmeellinen.
Poika tauallinen on ihmeellinett,
Tyttö tauallinen on lintunen.
Poika tauallinen on mietteellinen
Tltttö tauallinen on enkelten.
Poika tauallinen on satu.fen.

Kaikki lapsoset ouat tauallisia,
koska h eidcln silm cinsci loista uat.
kun kaikki ouat niin uiattontict.

Usein - eli tapahtur.r.rien yhteyclesszi
palautr-rvat miclecn myös lapsuuclen r.r.tristot.
Vallar-rkin niiin joLrlun aikaan...
Jotakin Iimmintli ja kar-rnista on
il'u"r.rinen kaipauksen tLlomana tavoittamassa.
Vaikka se tuokin krl.rtna vain hii-

-

Iouluvirsi

pnvan hetker.r...
.fa kipeyteikin
Iszini lauleli palyon.

Hiljakscen ya hyniillenkin.
Työtzi tehclesslirin ulkonukin 1a iltaisin eskaroiclessaan h(iyl:ipcnkin
luona tai korjltessaan valiuitu jl ialkineita, tehclcsslilin tallLrkkaita ya olil"ran

niitri honllia monenlaisi:r.

Pirtir-r pesrin loistccsccr.r ja llinrpöön hrin iltaisin myös istehti keinLrttroliirt irr loisell,.' llolvcllt' p:ui vlr()llil

jl toiscllc nrinli.
Nriin oli ollut nryös kahclcrr vunItenuran r''eljer-ri kanssrt ja mr'Öltentmin myös pikliLrsiskoni jl -r'eljcni.
Siinli islin rintaa ja olkaprilitli vlsten nojatessarlme hlin luLrloi nreir[iu
mieliinune ja s1'c[imiinrmc ihun ulr-nroren'rpi vcljcr-ri

komuistista viren toisensu jrilkcen,
MLrtta elliliseen jouluviltcen liittvv

tlinrli islin polvclll pcslin puistccssu
okr niin. e-ttri trihrin virtccn cclcllccnkin 1'htt'csslini 1'mpliLillli on trinrri
llinunin hiljuisuus...
"N.l,l

seiurhd tt tr tuii sci trralIcs.
t t tIcn i...
... ert ollrrl rielii s.l'ttl.),tt.lt,
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Iicvlilillli 2003 suin kristoLrLrtiscn Vunrlurlllan Lions-1<lLrbilte. NIinut oli vrrlittu
L'llnnin l)iscovcl Ircllncl 2(X)3-lciLillc
kolmeksi viikolisi, juuri niir.r kr.rir.r olit.r
toivor.rLrtkir"r. Ylllitl,ksckseni suin viclli
tictoor.ri, cttti cris toincnkin sLlollalllinclr t),t10 olisi Lihclössli sunlriscllc lcirillc.

Lrilrt(rpliivli koitti nopcusti.

.Jrinnity,s

tiivistyi lcntoke'ntlillli jlr tLrnr.rclnlr oli
liuipr.rssuun. I{un lcntolionc nousi il
rllurn, oli nlrtkl Irlur.rtiin villtlliscsti alkaur"rt. Lcnto DLrbliniin kcsti holnrc tunli:r. j:r ;rilirrerrxr,rli klrksi tttrttirt.

ruu ur,u la

*
r 'I
Fj tr,t Å{ I{åltrf?E-t,5å

isr.r r.rs

tul i vli

I

itt0nlisti ilttti.

Le-n-

tokr'ntrilt;i nrrtlkrt jrttkiri crtsirttrtuiisiirt
isrintlipcrhcisiimmc AshbouLnccn, joskllisi priivriri. Seut'altvat.t
klhcle'n viilion ejlksi kaikki i'rtihtoon
sairpUnce't nLlorct ha jr[rntLrivut e|ipuolille L'luntia. Itsc suin seLrluksct.ti
)'hcl)'svlltrrlliseu Ilikkin la bclgillaise'n

su vic'tir.ttnrc

rtte lreillt' kttirt ktutrti:tvi('Irlitl.

I{icrsimmc ly'hrnlinri nritli nriclcnl<iintoiscrnpia niilrtrir'11'ksiri, Lcirirr viinrcinen pliivri [ihcstyi kLritcnl<in ruLrhclillrt.
I-cntrikcntrilli tLrnnclrtiu oli hlilielr. Niin
paljon oli nrihtl' ju koctttr vlrclcssri Oli

j()istrl

net ottivllt sllilpLrVia nlirtklllisru kit'jainrclliscsti sylcillcn vrlstllulr. Irlunti
llisillc onrir-urincr"r 1'strivrillisy'1's jrr vic-

tuttur,'alle. I{aiken lis:iksi Suourcr piclcttiirt lt1 r irt rttic]crrkiirrtoisr'ttrt j:t :tr\ ( )stL'ttlr na ulu u lru. Pc-rheet tck i\'ait ka ilike'r-rs:r.

jottu \,iiht)'isinune j:r nliliisinrme nlrhclollisimnran llihcltri pe-Linteistri h'lenti
llist:r ellim:ili. Tavlllistcr-r k<xi-iltojc'n Iisli

ksi

hr.romasirt.ut.tc' istu i

lt

nrmc pube-is-

sa crittaiin uscin ja uryöhlilin. l)ubit
oi'ltkir-r iso osa illantillistl liLrlttuulia, ja
nc tai),ttyi\'ait jopu arki-iltrtisin. I'r.rbil<ulttLrrrliin ci I<uulLtt.r.tt niir-rklilirt jLtotttit.tctt
Vlllllt tUttaVicrl tapi[lr]rincu, kttLrlunlisicn .,,uihtltr.uincn jrt sf i)ruit.tct't. Etcnliirt
sy'r)ruir.rcr"r

,l lct.y'r r rx

7lJ

I

l.t

r r rt r t

ec

h i t t Ici ri

tt

I

i

i ltkt

Iii.

tttrr

stt t

oli vursirr clilltir.rcr-r Iir.rin olitt o(lottlrtut.
Asctuinrnrc Nluyr.urothin 1'liol.riston vul-

tuvltllc kunrl-rLtsulLtccllc. jolilr toinrii Iic

kcrrottiir.t jolilisc-llc tuttuvullc ja tutLrn

N li k.l, tr t ii

\'l')tksiai, joistlr cl'itf iscsti nlllillittlll'ooll
rurahtavut licsliilikuisct linnlrt jlr pilllltsit.
Nlutkrr huipcrrtLri viinrcisclLi riiliollrr
lciriin, jolloin krriliki L'llntiin vuilitoort
liihtcncct l<llioonttrivut jlillecn l htrcn
kLrlttLrLrricr-r sckoittrrcssu, Leiril'nrlxirist0

Nluricn.
X,{lttlianrrnc jatkLri AshboLlrltc'strl Cllhiriin. Casheliin ju DLrngarvur-riin. Jokuiscssu liuupun.qisslr islintlipcrhcct ttttivltt
nrciclrit urtoiurin mielir-r i'ltstaar.r. Olini-

jrisc-

Pcrillli pui[<ullisen Lions-klubin

r

liorostLri matlilln ltil<unu vuh-

olivut uitictokorrclLrokut. koulttn onlt
kutccl'alli j:r ulhcilrrkcntlit, Iltroncis
sulnmc cnrnrc chtincct I<:rr.nrr li0liöttlili.
sliisir-r hote-llinlt. Iiliytr)sslinrnrc
rura

lllls,

ruikl lihtcri krxiin.

Mutku onnistui
Ioistavusti. I{olnrc

kcstu hLrolinrattl

I<oli<lnuisuttricssulttt
krti-

viikl'ol tttnttti

liiln

ll hl e ltri

rr

jrrltrr.

l)rtililrllistcrt Liottsit'rr lltlsirrsl:t It;iirttrttt'
ja I<oinrnrc niin puljon kuin oli ultltckrllistu. Islintlil-rclhcct hLrolclttir rtt siitri. et-

tri nriimme- ltitou irluntillistu ellirnlili. jlr
cttri tutustuirnnrc pliklllisiin ihnrisiin.

Lcirillli yhclist,vivlit r.turncnlltisct ihnrisct

ja

krursrtllisLrLrclct. Lisriksi ltitlirililirrisirr

\:l5ti. jir t'lttltlt;tttlll.'rttll:ll ( )\ lll \ ill lllllsli
tullcct tr.rtuksi jolilriscllc Irluntiin trtltt-

y'strir'1'\rssLrhteitlr sol nrittiin. N Iutlilr I lllurtiin oli I<ol<cnrLrs. jotll cn vltilrtltisi niis

kustar.rccllc. Pitklii,ctc'iseksi ci uikl chtinyt kriyclai. l)riivlininrc olivrtt tliynnri

tririn hinr.rltstlr, Fihklipli irlnuliin pliirlirtli
srurn vicLi tillrisLrtrclen plrllrtl iu oppil li-

oh

jclnlru liLrtcr.t historilllisil

nlihtli-

slili.

xe
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Sanna

Nikki

I{en s Hakkaraisen tqlon
tew ei s et IUIar ttil nnka dulta
Viime kel'iit

oli

suaalisesti niin hicnosti ju hLrolcllu... '
- "...EtLrkriteer-r pelklisin. cttli hLrripuistoilh heuunoteltu lupsi k1'lllistvv

ty()ntaiytcistai aikaa

X4arttilankatu kympissli

kun

Mauli

Kur.rnaksclr lakastetulle hahmolle,
k:ivelevrille Hema Hakkalaisellc
rakennettiir-r or.naa kotitlkre. Työssli oli
rutukanu uronta lahjakasta ju LlLltteraa
tekijlili totcLrttar.nassa Mar.rli Kunnaksen

rulkuunsa taiaillai, rnlltta toisin krivi. Aikrur
r.ropeasti ja lapscn sihlin liolio

Lrnissa

vierihti

maaihle sai s1'r'emmlin nrerkitt'kscr.r...'
- "Kuin suoraan sltr.rkiljur.r sivrriltlr.
sukcllLrs Mauli Kur.rnaksen sutLrhuhnro-

talinoiclen maailmuu, joista keskcisenli
rnair-rittukoor-r taitcilijan oma vahva panos llipi koko suunnittelu- ja rakennLrs-

jen marrilmaan..."

kunn puolcllc alkoi toclcllinen tiiuri-

Toki Hcrra Hakkaraiscn tulolll on
rn1'ös paljon panlnnettl\'1llr. kehitcttri
vrill ja haestetta kohti tr.rlevuu. Kuikcnlainen pulaute kirjut:urr-r turkusti nruis-

t1'ön loppLrrutistus kohti Var-rhan kirjal-

tiin, silli Herra Hukkaraiscn talollu

vltiheen.

Kalenterin sivr.rjen kaiainnyttyai kesti-

hllu

pliivili ja talon avejaisilt 21 .6.
Uulastr,rs palkittiin onnistuneella avajaisviikonlopLrlla; Mauli Kur-u-ras ilahlisr.rrrclen

or-r

kehittaiai toiurintaansrr pulr clc-

maan krir.ij<)itririn purhlurlll nrrrhckrllisella tal'ulla.

Herla Hakkaraisen takxr vliki kutsoo

clutti ihailijoitaar-r nimikirjoitLrksin sekri
Herra Hakkaraisen talon vliki sai nautnzihcles-

oclottuvaisir-r nrielin kohti tulci,au. Tlrr'koitlrs or-r saacla critf isesti lisriri touhuu

sriiin lasten innostuvan Antero VipLrsen

ja tointintaa nliyttell,n y'rttprilille. Hc'rrl

tia raskaan työn heclehristii
kunlr.rista jtrtnista

ja eltiytyvlin litali-

asuissaan Kuningas Altturin keskiaikai-

seen r.naaih.naan.

Herra Hakkarainen kotir-rtui kesiin
ecletessä mainiosti Llllteen taloonsa.
kr,is siinä on ollessa knn on paljon

Mitut-

tuja kavereita ynipärillä kuten Sepp2i Ilmarinen, Ahti Lernrninkäinen ja vuorella ulvova susilauma Koirien Kalevalasta
sekä KLrningus Arutrrin pyöreän pöycliin ritarien r.r"rvöt:i kunnon kesk iai kai s-

ta tllnnelmaa. Helra Hakkaraisen talon
vzike2i on ilahcluttanut erityisesti se, että
talossa viihtyv:it niin lapset kuin aikui-

setkin. Haluaisinkin jakaa kansanne
parhaita paloja kiivijöiclerrme palautteesta kesiln ajalta:

-

Hakkaraisen talo halr"raa hrocla positiivista henkeli Vrrrlnralan scLrclulle ju
eclesauttaa r.nonipuolisen yhteistyirn i'iriärnistä eri toimijoiden kanssa.

Liimn"rintii

ja

piparkakunurakuista

jouh,rn aikaa, tavataan Helra Hakkaruisen talolla!

"Talo on kr.rnniaksi Kunnaksen

teoksille ja osoittaa awostr.rsta lasten

Hankekoorclinaattori Sanr-ra Nikki

uaailmaa kohtaan!"

sa nna. nikki @ va ru.na la. li
nrvrr'.herrahakkaraisentalo.

-

"lhana kr.rn hourr.na on tehty vi-
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LuokkakokoLtkseert hei ttti kt ttrssa 200-J osol I istt t t tcito

Rairno Hanski

"Pien' on ttissö koululain€fr,
lqukuss anso ktri ot, tnulut,
vihot sekti Suomen laulut,,,"
Jotain tiillaista entistri kouh,rromentiikkal tuli mieleen kun katselin yli viiclenkyrn.nenen vuoclen takaisia luokkato-

loin, ettli viimeistririn kolmen vuocler-t
kuluttua taas tapaisimnie. H2ln totesi
kuiter"rkin ettli val'rrasti me viellikin il-

vereitani, ureicllir-r kokoontr.resse Liisl ja
Olavi Lir-u-iikon kut.sumina Gasthar.rs
Liekolantaan Vrmm:tlassa heltcisenli
heinlikuun sLlnnuntainu meuueenli kes:inli. Kolurattakynl.uentli "kor.rlullista"
1937 jlr -Jii syntyneistri 3 ja 'i.-lLrokkulaisista Storurir-r kor.rlun oppilaista vLr<>
silte 19,1i1 p -49 oli pririssyt tuletnrtat-t
kor,rh.rkokoukseen, r.uor.ristl hcinrikLri-

man esittelyjii toisemme tunnenlne!
Mitzizin "i'ilallista" ohjclurel ei iltapriivtille ollut papelille pantLlna vaan aikrt

sistlr trtl'rrrlrtttrilisl:t irt ) lttccrts:ltturttisistrr

Arnri, HlLrnian Pekka sekri

huolimuttlt.
Tervehcl1,55x1-urissaltt.t Linr-rilion Liisu
t<>i lullii uric'lihy'r,'linsli nliinkir-r lnot'rcrI
klrtsr,ur nor.rcllttlrneen kokoontunriscstl,
"r'iinretir.rgassrr" oli tLrl1a pahoittcli cttli

lLrt

joiltlkin pclLtrtuksiu. Liisu

rurir-ritsi

my0s cttri kr.rn kuLrsi vuottlr sittclr kokoor-u-l-r in.rn"rc cnsinruui iscn kc'n'ltn tli l-

laisccn kohtaltnrisccn. 1-xiritinlnc sil80

kului mcr-rneit:i ulristellen ja tLrlcviakin
or.rr-rasteller-r. Toki lauloimme yhclessli kotrlr,uriklisi:t ju muitakin tuttujl

aikoju

laLrlLrju. Tzlulir-r kaltaincn n'reiltli luon-

nisti.

r>lihar-r

hrokillamme mr.rsiklalisil

oppillita kuten Tr.romiselr (Hohkon)
Lit"urikot't

Oluvi ll muutau.rilt mLritekin, jotka 1'mntliltlivrit nuotcistl mLrLrtltkir.r, kuin cttci
niitli slrlr re;rilii'! Arnri csitti ureillc puli
lu usu ntlt rtu rttclolt ti lu isr.t r.tclcr-r u lku ltu olclla. sluclen nlnsrlllt klittcntlpLrtLrksct

Krxrluaikojen nuistcloissu tLrli nrnt.

esille m:rataktrskertotoinrintl,
silloin soticn jrilkee'n oli

nrikli

vilkrrstl
miltei kaikkiulla muascr,rclulll: tchtiin
varsir.r

kelhoncr.n,ojulr ol)astuksclll

klsvinrlitl

l. kclhopllstojl,

joissu viljcltiin sittcn
porkkanoita, pr.rr.urjr.rr.rriu sckli scn scl-

laisil kusveju joita ci cr.rr.rcn ollLrt kuikissrr "hrrrrsholleissrt" cclcs tunncttLl.
valtr-r ltir-t<xt nllllssll oltlltrt, rtrliiirt jlr
muiclen lcipliviljo;cn kuussu lllsvlltettu
laji oli pcrLlnlr. Ir.clhopulstoiltl tulivilt
tutLriksi ju nuistcltuviksi ltrokltlti)ttiirt

sululrtti. sipulit. scllcn ju sokcliltclnc
sckli r iclli joitlrkirr nluitll cunclr tuntelDattomiu kusVituloLrclcn tLlottcitll. .l()l\u
pojistl rnLristi, cttli lLrctttntlrrt rtiltlttltkrLts
kcllt<llchclcstri kcrhovusikutt ltoitunri

ju Koivistor.r Ta u r.ror.r tLrnnustu kscr-t : "Or.t
sc veun li()ureL-tll kun Stornrinkylliltlikin

scstl, sui llinkin trilluiscn "uirnilion'
Itoiclcttlvlksccr"r jl kclltottcttvojlt ir.t

on tullLr tontur<tsirr trriteilijoital" kiitok-

nostLri usirtstlt liot usti.
liLrn kcrh<;-olt jltu jlr sittcn svt spttolcllrt

seksi.

.\(t.\l(t nt(tl(r

n

ft

tt t I

tt

:r lt

t.l

tuli kcslin vli kltsvltnrrttlt vusikkltlt klttsollu:ln. piti vusil'unhoitujuu r rihrin
|ustcnnricliscsti ncuVojlllc Iicrt<xr. cttli
''sc victiin r iinrc r iiliollrr l)cltoviltuun!"
(rnilli siihe n uikuun oli tculusliurjun
''pliritcpvs:il<lii'

)l

IlrtlttltloLrslicrltorr ohjurtjrtn'silnlin lrllrr" pcllrttiin liesliisirr rhtenli iltlrnlr viiI'ossu 1-lcsliPulkrlr IioLrlrrn Iicntlillli.
\luistckristunrnre tLrli nrr'Ös nriclccrr t li

si licslijultllr. jonklr liellrollrisct jlir'1r:stirlit scurrrntrrlollu Stonrissrr. ()lijclnrrr
hlljoitcltiin onriu roinrir"r j:r nlirtclnrlikin jtrhllrsslr csiletliin. 'l'listli ohje lnrlrntrnrcrostlr ttrli uticleen pilil<tr episocli:
nlivtt'lilrin jrronecn litrtrlrri nrnr. Iiolrtlrtrs. josslr I)lrlr:r srrsi sili srrrrlrr-rns:r prro

()l)cttltjlil l<ottIr.rvuosicn sltilt()ssl: Syllil
Hunhinc'r't l. 'Hunhis NIunlrlr" ukritti
nrcicllin liuikkicn opin rrlkcct. puitsi \jir
tuscn Sltllin jlt I'isltn. Hrtrnrirtn ju Hictlt-

scn l'clikolcn sckli Koivistou (Linnikon ) Liisun jotliu rtllioit :tt :tlrtliottlussu
l.cinilillissri scliri jrrtlioivlrt Stolnrin vlri
li, rrtlLtrr.r i,,s'.t li.rt ttrtlit'1t1ti:i. r:rirt r rrir,itttl'sct.lt. Itciltrttivut Alrllc Lvltccl'. XIlu't-

liolttltttliscssrt oli

trr.lrrrlist'r.ll
sc. niini'urn jolitr rslin
se

t:inrics s:t]in etrrpcnkistri loliltisi: \r sc
strsi svli rroitrr liilt'jli llilrltitrllt'r'iittrunt l
\o. qrililiLr IionrnrellLrlisistrr lrrrolinrrrttrr
rictiin n:inr:il'in I'es:ilLrltlrit ilrrtn onrin
\ , j111j11
't l,.i L r , rrrr r. rll, r l:illr t. r :rr ll:rt. rr.rr

jrr.

Iittn k0LtlLtliOkoontttrtttst'sslt oli nlttt

jlittlinrairin lrrrrlrr r lrisilr

nriclrt'nli.

l.r

lrt^tliillli oli sclllrincn ptr-

lrtrttclLrt:rprr. cttri hrin lirrtsLri poiliiu r:rrin
k:rr tti \'lurtirl( rt \riil\t.l
loitrrliin lirlisinririlin. Iirrlkrinliin tilrrn-

tr'r'scrrr nrielcstririn sopir ilt lt'nrpininri:i!
\ l.ilLr,,l'rll:r 1.i111i1 ,, (,1)( ll.tiitl.lrlrttlr'
liotlrjlir-r t'rrnrllllsllr lnr.lr.lttlrnut. innoIilrs
Lrllrer]Lr jrr nrrorisosrrrr:rnrics Ilrlilii lirirI'i. jol':r oli nrliisliin :rhlicr':r urcts:illriliri
rijli 'llinrli hrtlrltslrrs oli nrvi)sliirr nreillt'
Ii,,ulrrlili.iillr' rrtit'lt't'rt. , r iti i*t .ti Ir,,iillt'.

slli kiirrni. jlt

()l)cttl ji:1. hrirr oli lioYlrsti tr li:ittr jrr nre icllin oppillriclcrr uriclcstri Iiiltti opeltlr-

nclilrltrl-rtrrrsepplinli \urrrnrlrllrssu. nrrristt'ttiirr rigrpillritll leilittclc\ainti Iiilttinti

tlen piti li\irlrtrir nrirttrinri)ll:i ollt'es1lr
Ittttlittsllt llrltirrn lllt' jlr t'clr'l1t't'rr pt'lrnrirstt't'lisi llritt'ttrllt' lllrninrrrtollt' st'rrsr r

.fo cclcllli nlrinittu .\ili Illrrrntrlu oli

uiin iklirirr t iinrcistcn luoliliierrnrr'

elttinccn

strl'ttrtirtrilt.i i.r

jost:rin

ihnuistiinl

t:r l{cllrr. fiil:r jrr Scppo I liivllrr jolirr
ol)ctti \llin poiliicn Irlisiti)itli st'l<li jrislirrs oli r ltlvonlrssrr LrlhcilrrtLrrrne illlr.
Scppo. jolil lciplitr'0liscen l':ir i hrro

lisen trrsinlur pililirr lilrr.itslrlrl ()lrjlLlrjrL oli
Irolislrrrnut ettri sri)tr jen prlilirr lrrnrprri

rlrntlrlrirr lrllrliclt:rrrnl \lLrttrL Iirrinlilr ril
lrtlilirtrtni l.rrLr].1'rr l:tttirtssrt oli jtrLrtttrnrrt

Iiosku lrilr ijlrlrtrr iil'olllr oli I'otrltrn johlo
"linrnrirrr lilisissai . niinkrrin lrsil silkrin

tittrr l.ickorlrrrnln lrovinrcst:rli l)ellosen
lilurtclcnlrt lre rlirrllise t lilrltvit ntrnsili

Iiltliltlilittincen. ltttonrltsinrrnc I'ellon
jo illlrrtsrrtrn lrrlir'nrille Siir.
r-r'intrttt' trlos oltlurtlurrr lvlrrtliliLrr ilr jlr

\-lisrnrit'liscsti oltrin sitri rrrit'ltri t'ttri
Ii:tlrclcn rrrtlclen IiLrlrrtlrr:t li()l\()()nnu
tilllrt tiurs. St'lili jos lt'trt'r'tlli jlr t'linp:iir iri

riittriri. r'nn:i srrrrnnitt'lnrrrt jrr jrrol'sc
sr. lil.r.r\.r

\.ll .r'r.rl ruiu\;ll. I'i,ltt,i:trt

lLt,,lil..rl., 'li,,rrr t.i:rll.i \[oorrt s:.r. j' rst.r
n\ t lail)ctlin nronr'1 l('r'\ ('isct ]irriliillt'
liott I tttor r'r't' i I lt'n i rt'r'lrt'i nt't'n sel':i Iilr rr
1

lrrrllist'n .lorrlrrn j:r I Ir r:irr
tle rr loir r il Ltlist'tl

I rrtlt'rt \ rro

Veikko Pihlaiamäki

tlL selili pLrllt'tistlr sllLtlrrillri ttrlojllrr roitiin ostlrrr liiljlrllisrrrrttlr. plrlloilrrr rilincitri

vnrs. I\clll()n I':ir tliii)n. \lrrisle ltiin. cttri
iit'r'lrotoinrintrr Iriiqrtri pors Siolnrinlivlrin
nrrrrscnristrr siinri 50 Irrr Lrn prrolir rilin
prril.licill:r. l:n ticcl:i onlio Iirscinen hlrr.
rrlstus siellli clpr nr t ntvi)lternrnin. \llriltuvlrlr lrliivlillistli sri)clcsslinrnre l-innilion I-iislr licltor opcttlrjlrnrnrc Aili Illur-

rtttl,rr'r l.ilrcttlirrr:il

Ir'r'rr'i:tl. j.r

lusuu Sustuulrlllioclissu. Lihctinrnrc vlr
I( is('r'l \\ rttr rrrrilrliir liliot lirt krtliit ilro.l i-

nlt rict:irlil<si. ltlin nlict tliytti liuuniornlilinin lu()sil l)irri liilili<xr I'o-

tcttuvulr

jlilliccn.
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1Ossrt

hlinl<in silkrin oli uluklllll!
Opcttlrjlr HlrrnLrlullc. joku nr livisin

koor.ttulttiscr.nrnc

t

II i

ttr

rrrrr,,r

ol)ettlrlulr rnuistunccn ninrcltai nrcicllit
I'lriklii. jotku olinrrnc silloin IiLtLtsi vLrot

tlt trtliltller-irl ltrolil'ltli()l'oLtl'scsslt.

Ilit't

NlLristckrjcn

vritilrnlc l)ullrutt:ul nricliinrnrc
rriil:i korrlrrl.r r'r't'ilrr. loll<.r svvsl;i lrri t, 'ist'sllt rrlitltt io I'ottltt.tili.trtlt. t:ti 1'rrlrr't st'rl
jlilkccn nrLlLlttlurect 1-rois koLrlLrpiilin
luluceltu. Nlontlr sclllristu liutviliin kLrn

tnd iI ilt u
t'd i ltlt(t
lu ps

i

tt t,ult i0sla.

lapsi

t,rtsl rt.

keskel I ii nt trt c.

kr trkc i t t

t
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ttt ii ttt ttt a.

krr.t.rrsslr

oiliclu turnrolililusttr Yritilnurc nrLristclllr! Llscrtt nliistli 1-xtilil<uliuntllll lnuuttu-

olivlt siirtoluispcrhciclcn lupsilr
jl olivat vairr vliliuililiscsti irsLltcttLl Stor-

Tu i urt

ct t t sr

iu

t,ii k i

rattl.)0n tttof cttt ttliki.

Kttttttitt 0n Hen'un.
ktttt Hiitt L,ielti kerrutr

lueistl

nrin scLrclullc.

Entisili opcttujiu ury'0sliin nruistcltiiu
sekri kcrr'ottiin lionrnrcllLrksistrr

ll

i t t ö.1, t'i i t t ct I ct s,
ilpeiltii sen sdlds,

kctlso

pikliLr

ilkiti)istaikin. lluLrtaklllion Nlltti totcsi
cttli 'ny r'oi jo tunnrrstrtrt vuikliu rninl<li
scn uiliuscn I<onnunty'rin. ci siittti cn-

lct i t,ctct

u i lut kct

t

t ihu t t t t t t det t.
de n t t t t (lct t
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palrnl plrlkxr jalkulrn!"
Toclettiin ntcill:i olle-cn ntlko nrontu
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Aaro M?ikipåä

Syksyn iälkeen
aina sa,a,puu
tuima talui tuiskuineen.
Pakkasherra maita kulkee
kuuraisine panoineen.
Syksyn jcilkeen

Leena Ojala

Lumienkeli
Matkani uarrella,
penkalla tieni,
uusi pubdas lumi
kutsuuana.
Pehmerinri kuin uni.
Mind, kai tyttö pieni,
beittäydyn sen syliin
selcilleni.

Ylldni sininen taiuas.
Leuitrin käteni,

lennrin.
Sormeni piirtäurit
pebmeyteen

kaaren kantauan.
Jalkani painauat
untuuapilueen
hameen bulmuauan.
Unelman tauoitan,

riemun buikaiseuan.

Palattuani
iälleen ialoilleni
buomaan tallanneeni
enkelin helman,
sdrkeneeni unelman.
Olisi

pitänyt poistua uarouasti,

kontata kauemmaksi.

Sastamalan Joultt 2003

luminietos
mann,
bennot koiuuruungot painaa
polun yli kumaraan.
Syksyn

jälkeen

paksu peittrici mustan

jälkeenJoulu saapuu
aina aikanaan,
ibmismielen saaden silloin
bartaaseben tunnelmaan.
Syksyn

Aili Uotila

louluna
Käyn muistojen joulun ualojen luo
yhci uield kaukaa uilkkuuat nuo
- silloin oli kaunis kuutamo yö
ylböällä loisteli täbtien uyö
tutulla tiellci kulkuset soi
ne tuttuja uieraita kotiin toi
- Sitä iltaa en uoi unobtaa
enkci putden biljaista huminaa...
Katson kaunista belminauhaa
kellot kaikuu .loulun rauhaa
maan .ylle rauha lasketaan
menneitci aikoja muistellaan...
Kirkkopolku ja kalmiston tie
ldheisen kummulle usein uie
belminauhassa tummaa on

kaipuuni kynttilä palakoonl
Suru lauluni iloon kantantuu
maa joulun riemuun antautuu...
Kuu katsoo sieluuni korkealta
joulun tdbti korkeammalta.
Kouan elämdn kirja.fa joulumieli
antaa merkin tciri on minun tieni
- Taas malmin cicini kultainert
koh taapi etsii cin sydcimen.
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OP.KIINTEISTOKESKUS

?Kiitarnnrnne fou0uneesta Lruodesto.

e np:$PPAHuotG f')Ffm
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Vammalan OP-Kiinteistökeskus Oy, LKV
9, Kassantalo, 3 8200 Vammala
www.opkk.fi/vammala

Marttilank.

Jorma Suominen 5196 561 l,0500 63 I 038
Tuulikki Laitila 5196 5610,0500 939 891

9rintrrrirrti

gloultttili(lti
loittollrtrt

oo(O(xxt
Puh. 0400 631 830
Fax 1j420 631 830
Torikeskus, p.5l

ARJA SAARELA
I 2663, ma-pe 9-18, la 9-14

@rovore
Luokkansa suosituin tarjoaa:
ilmastointi vakiona!
.,ril:r

AGRI S MARKET
Pesu rinkatu, 38200 VAM MALA

@ (03) 514 2351, faksi (03) 511 2562

UUDEN SUKUPOLVEN COROLIA.
Suuret sisätilat, ensjluokkaiset ajo-ominaisuudet sekä
kaiken kattava ja loppuun asti hiotlu laatu, jonka näet

ja tunnet pienimmissäkin yksityiskohdissa. vakiona
vahva varustelu nyt myös ilmastointilaite, Linea
Sol varustelasossa automaatti-ilmastointi. Takuu
3vl100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu
I 2 vuotta. Tervetuloa koeaiamaan!

-5..

/ E-lft!!

lgrr*gf
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Corolla Hatchback, sedan, Wagon, Verso ia T Sport.
Mallisto alkaen xx.xxx e. tsi\otta.n tartilu\kilil)
Eu.yhdtrretry

1

5,/

. 8,1

fl

00 km,

co2 Drrilbl

I

52

.

I

I

98 q/knr.

60 HYVAA VAIHTOAUTOA www.autotalopelttari.fi

EAFtrITARI

Pelttarin Aulo 0y, p. 02-560 1250,
32700 Huittinen, Loimijoenlie 55
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Vammala, p. 03-512
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HATKAPA'A7
Vqaarä/r.r',e/r.oAot"//-*t,

Puistokatu 19 Vammala, puh. (03) 51 881
vammala@matkapojat^fi
wwriv. matkapojat.fi
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Sastamalan.loulu 2OOJ
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Pesurinkolu 3, puh. 03'51

I 2190

Harrastavan
ison ja pienen perheen auto,
käänteentekevä uutuus
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Kulutus {EU-yhdisleny) 6,9 7,1 t/l00km

€,-,:1,iJä1il1iffjT,''C0, påästöt 129148s/km

sis.

Tule tutustumaan kattavaan Ford-mallistoon.
Liikkeessämme kuulet lisää, ja lisäksi teemme sinulle
loppuvuoden reiluimman vaihto- ja tai rahoitustarjouksen.

%'z

Tervetuloa ystävälliseen Ford liikkeeseen

Levorannan Autotiike Oy l!fl
Risteys
Kaharila

VAMMALA, Roismalan
HUITTINEN, Valtatie 2,
IKAALINEN, Soutajantie 1O

p.

03-5ll

2051

p.02-567 151
p. 03-4s89 388

www.levoronnonouto.f i

Ilyriiä Joulua ia

Rehqst$set

Turqtal,l,ista

Vaid,etarutkkeet

' Vaulut

ITEHYSLIII{E
Nuutilankatu4 ,ra
rF\Erx

IJuttaVuotta!
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B82oo Vammala
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' Pälä
Tariä

Taidekehvstäiär Puh. 03-574 2695
i'r1'"1-,iXi:"'u'u'
ägil 133_3 ä2rr13:,
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HYVAA RUOKAHALUA!

MåRENKI

Puistokatu 5, puh. 511 4999

... JA SITTEN KAHVILLE!

l
l)

Cafö

MåRENKI
fuittokatu 6, puh.5ll5500

Kotimaisen

lihan
erikoisltike

LIHAKAUPPA TYRVAA
Aittalahdenkatu 6, VAMMALA, p.040 544 8790
Avoinna ma-pe 9.00-17.00, la 9.00-13.00
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Yrittäjän arvostama
yhteistyökumppani
Kirjanpidot. Tilinpäätökset.

t[EffiEmmmm
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Veroasiat.Yritysneuvonta.

Yritysten peruslaminen.
ATK-palvelut

ia

palkanlaskenta.

o Perustettu
v. 19OO
o Asemakatu
34, Vammala
o 03-514 3662

Tampereen
Kirjanpitotoimisto Oy
TAMPERE:
Pellavatehtaankatu l9 A,
PL552,33101 Tampere
Puh. (03) 254 2200, fax (03) 254 2255
Au lao ri y i tu ki rj anpi to ni m is to.
K irjanp irotoimisnj en Liino m : n j iis e n.

bEÄ
IVI

AINOS

Onkiniemenkatu 18
38200 Vammala
puh. 51 1 3950
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KIIKAN
HUUTOKAUPPAKAIIARI Oy
Jokisivuntie 68, 38300 KIIKKA

p. 03-51 3 5359, 0400 ZB9 05,l

IÄru TSTNI

H

UUTOIGU PPOJA

OSTM JA MYY ANTIIKKIA
SEKA VANHAA TAVARAA
Auki sopimuksen mukoon.
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Trakinkatu 2,
3B2OO VAMMALA
Puh. (03) 511 9040, fax. (03) 511 9049
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Lakeside Golf & Country Club Oy
Puh. O3-512 9500, HäUääntie 943, 38100 KARKKU

Uunituoreita
leivonnaisia
Kotileipomo
Eilan Pakari Ky
Riipantie

Fvff?ålr'rå

d;ffi

4, Vammala, puh. 03-514 2580

tttYYtvtÄlÄ Puistokatu 16, puh. Og-514 2SzO

A\VAMMAIAN

trureK@-dA

A
ABLOW

VALTUUTETTU

AVAONPAUVBTU KV
Puistokatu 21, 38200 Vammala
Puh.03-51 4 1010, 0400 835 1 12
Fax. 03-51 1 3434

Sastamalan.Joulu 2OO3

?

TeIeRing
Oi kea

p a i k k a.

TeleRing Vammalan DataNext Oy
Onkiniemenkatu 5, 38200 Vammala
vaihde 0424 20021

. Muista Kalliokoskelta löytyy
kaikki mitä tarvitaan

Ifoists

loufuo!
Tyrvään

PUUTAVARAA

ja Karkun

seurakunnat

-: h4
Å

Uudistuneet sairaala- ja hoitosänkymallit, täyttävät kaikki EU-normit

koskien sänkyjen toiminnallisuutta ja turvallisuutta,VTT:n testaamat.
Uutuusmalleja yöpöydissä, tutkimustuoleissa ja tutkimuspöydissä.
Mukana myös uusi suihkutuolimallisto.
Uusi värikuvastomme on ilmestynyt, pyydä omasi

Kotiin toimitettuna,
sahattuna,
kyl lästettynä ja höylättynä

HAKASEN SAHA
38250 ROISMALA
Puh. (03) 51 3 01 82, 040 544 31 59

silkkeri

g

silkkioaino
.tariat, kilvet ja tekstiilit
d io ita a litu lostin
-'4-v äri su u rkuvatu losteet tarral le,
paperille tai kankaalle
laserleikkuri
.muotoonleikkau kset la
kaiverrukset eri materiaaleille

jl_@ig[!

Tutustu myös uusittuihin kotisivuihimme www.loier.com
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PL6O JAATSINKATU 1 38201

VAMMALA PUH 03-514 21
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* Rakennusten sähkösuunnittelu
* Tievalaistussuunnitelma
* Sähköalan koulutuspalvelu
* Valtuutettu tarkastaja -palvelut
* Kopiopalvelu
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Kivisenojankatu r, vArIr/ALA
Puh (03) 514 1358
Avoinna ark.9-18, la
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Tule täyden palvelun
sisustusompelimoon.
Sisuslustnrpclinrossarnrnc r oil lcclvcrh0 jcn. pliiViipcittcidcn. rVVn\.

liiii

icn. trrolrlrtrppLr jcrr i;r piivtiiliirr. jel
suunrrittclun. onrpclun.ja ascnnuk
scn. Ota nritat ntukran tai py),dli
sisustusncur.o-janrntc paikan piiiillc.
I Iiin idcoi sinullc Lrudcl r,erhot olohuonccsccn tai vaikkapa sisustuskokonaisuudcn nrakurrhrlrncc'sccn

ftke//e
Puistokatu 18, Vammala, puh. (03)514 2665

Puhdistusaineiden ja
siivousväl ineiden erikoismyymälä Vammalassa:

Suunnittelutoimisto
Insar 0y

Vommolqn

silvousHuorro

puh. 5LZ 77A0

Onkiniemenkatu 9, Vammala, p. (03) 51'l 2316

SASMOTI
Hossantie 3, Vammala

Kodikasta palveluasumista jo 34 vuotta

t%our*srS
Nahkurinkatu 2
382OO VAMMALA

83 palvelukotiasuntoa
16 dementiakotiasuntoa
8 tehostetun

palvelun asuntoa

Tiedustelut kodinjohtaja Marjatta Karimäki
o3-5tt 272L
Sastamalakoti@kopteri.net

Roskoonsorion

VALMIINA TALVEEN.
UUSI NISSAN ALMERA.

Lpsrro Oy o- loh ovo rJoloonpuri,lal -,^n
LPS r rol eiden volrisloio Suor-..o
V.,osi-on [o[em.,ksello ro ommoltr'o oo o 'o l'oisomrc pq.nou. ,rin
iitlvö1 onqelmosi
.orleloon vhdes,ö EPS vosloomuu
iuotteesi htosteeseenl

NISSAN ALMERÄ TINO

iå^gEff

25O€

E

NIS$N ALMEU SrcRTDFCK
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Taeallid ta parempi Ruokakauppa
{oruottaa ?}Jguää åouQua

WIK

sU PERI
ROISMÄI,ÄN RISTEYS VÄ^,\MÄI,Ä, PUH. 512
Avoinna: ffut-pe 9-21, k 9-18

JR:ssö on mistö volito!
Lopsille io nuorille
sisö- io ulkovootteet
sekö o rkeen ettö gu h loo
koot 50-170 cm

n

Hyztää f oulua

BOOO

ja Onnellista

Uutta Vuotta

!
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MANTT|LANKATU

8 fr'II
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Sastamalan.Jottl u 20O3

IOUlUN

HOPUN APTEEKKI
Superin liikeke skus, Vammala

T,AATU1AHJAT
TNEIlTÄ
bEEUTAI"Q

t,ll.)U',J,t,

I

r\ l&tr\

puh.03-512 3700

TYRVÄÄiV APTEEKKI
Asemakatu 10,

Vammala

-fg\

l\

Vammala, Marttilank. 17-19, puh. (03) 5'142420

MAMIl{
GRrru
Puistokatu 3,
Vammala
puh.51 1 3976

www. kopt eri. net / kot i/hopun. apt e e kki/

- Tyrvään

I|.6

' Säh kötVö 0y
Asemakatu 23
38210 Vammala
(03) 51 1 3055

- JOKA OSTOKSESTA

TORIKESKUS
Torikatu

1, puh.5ll4

Huonekaluliike
Pekka
Ahonen
.

Vammala Humppila. Kankaanpää

440,

ark.9-2l,la 8-18

Tayal lid ta parempi Ruo kakaupp/t

Scluunosso

syöf hyvin.
Tervetulool
Puistokatu

1 6 38200 Vammala
Puh. (03) 511 2954

St tsltt ntct lt
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LVT.TAMMINEN OY
Hopunkatu 6, 38200 Vammala
Puh. (03) 512 9999 Fax. (03) 512 9955
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mRTTt J0lilnEn
MATKA.JOKEIA OY
Aittalahdenkatu 6, 2 krs.
38200 Vammala

A, B, C-korlit
ll-vaihe ym.
liikenneopetusta
ammattitaidolla!

Puistokatu 15
Vammala

f

03-511 9010
e-mail: kirsti. jokela@kopteri. net

040 524 1797

TAUII() KIYIRAI\TA ()
TRAKINKATU 4, 38200 VAMMALA. Puh. (03) 517 9000, fax. (03) 517 9019

41yuä ob näkt11.
,a tu{ntuu.

OSTTTI
EDULLISESTI
LEIPOMOTUOTTEITA
aamuvarhaisesta n. klo l7.OO
Nuutilankuja 4 Vammala 03-514 2334

TILAUSAIOT

REITT|- I A TtLAUSLillcAr

03-514 3531
PÄIVYSTYS
0500 236 212

.lot

Sari Lefrtinzn

Marttilankatu 26, Vammala, p. 511 2O77

LINIA-AUTOTIIIGAI IE RITSMALA
ÄNTTI LAUH,\NIO Oy P. s13 0412

KULJETUSLIIKE

ttt
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LAUHAMON TURISTIBUSSEILLA
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SKy-k"smetologilta.
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KULJETUKSISTA VABASTOINTIIN

T(AUT<OKITTO
VAMMALA
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TERVEYSKESKUS
PATVELEE

VAUVASTA VAARIIN
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Haapaniemen juhla-

Täyden palvelun kirjakauppa
Kirjakellari
Paperikauppa
Äänilevykauppa

tB

ro'

Ir(,ltft

ja pitopalvelu

käytettävissänne!
perhejuhlat
yritystilaisuudet
>i< mukava
retkikohde;
tilauksesta
lounas/kahvi
>i, viihtyisii
rantasaana
>i<

>i<

Tlrvään
Kirjakauppa Oy
Marttilankatu 18 38200 Vammala
puh.03-512 7133
www.kirjakellari.com

Haapaniemen Pidot Ky
H a ap

aniementie, 3 I

VAMMALA,

1

4

0 Kärpp älä

p.03-515 4121

T ERV ETU LO A T U TU STU M AAN !

KAUNISTA o KODIKASTA o KESTÄVÄÄ

Vammalan Kaluste KyItsenäisyydentie 1O, Vamm ala, puh. 03-5 14 LO77

@),,/, a lli*a'fa

.$r,ciii

Puistokatu 15 Lääkäritalo
Puh. 03-514 2271
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Vammalan I Apteekki
AUTTAA . NEUVOO

r r 1r r

- PATVELEE

ffi

Lions Club

Vammala

r.y.

Vammalan seudun
ammatilliset oppilaitokset,
aikuiskoulutus- ja
oppisopimustoimisto
2/1, 7 7, 7,

7 7, 77
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Vamrnalan

Palveleva
kenkäkauppa

CtGr väriaitta

VARISILMA ESKO
38200 VAMMALA
trseruÄtsvyDENTtE

AsEM.A-N'*K,ENKÄ

WpIJLULAHJATN
koko perheelle edullisesti.

PAJUNEN KY

10

PUHELIN 511 2895
FAX 03-51 1 5100

@loutaloulumteharta
katkkoa hyuaa vuoColle 200+l

Paketoimme lahj asi ILMAISEKSI.
CLezoetuloa!
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ILOISEN PALVELUN KAUPPA

N #Iff ,rl:ii;Iiilili"i;I
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NESTE
L&T KURKI OY

vammara

Itsenäisyydentie 66, 38200 Vammala
Puh. (03) 511 2780

v
9)iwMALAN
KAUPUNKI
tolottaa

Sastamalan Joulun lukij oille

RnuhnllistaJoulaa

in

tnenostyksehöstä ouottn 2 004 !

B,nuhais aa

tvr.en#

! oufunai6,aa!

VAMMALA, puh. (O3) 512 6100. HUITTINEN, puh. (02) 567

7OO

e as i akk aill emm e

rauhaisaa joulun nikaa!
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reSO/VE/V
Sinun silmiesi tähden

Tb iu o t amm

www.tahtioptikko.fi

Vammala, Aetsä

Nordea2

Vain paranee
vuosien saatossa
Puhtaaksimuurattu Terca{iilijulkisivu on
ajaton, arvostettu ja pitkäikäinen. Laajasta

tiilivalikoimastamme voit valita näy'ttävän,

juuri sinun taloosi sopivan vaihtoehdon.
Wienerberger on maaiiman johtava tiilenvalmistaja, jonka Terca-tiiliä (ent. Kare)
valmistetaan Suomessa Lappilan- ja
Korian-tehtailla.

Wienerberger Oy Ab

P

(09) 505 5870

www.wienerberger.fi

www.terca.f

thrERCA

Optikl<oliil<e ihmisille, iotl<a ovat nähneet etämää.
Ja heil[e, joilla on vietä palion näkemättä.
Kun on kyse silmiesi terveydestä, kanta-asiakkuus merkitsee

muutakin kuin rahallisia etuja. Meiltä saat Bonuksen lisäksi
jatkuvan hoitosuhteen: oman silmälääkärin ja optikon palvelut. Kun tunnemme Sinut, voimme aina tarjota iuuri Sinun
kasvoillesi istuvat merkkikehvkset ia silmillesi sopivat linssit.
Tervetuloa kanta-asiakkaaksi!

MA

SILMAAS

VAMMALAN
Puistokatu 16

'

I

OTUIKKA

38200 VAMMALA

'

puh (03)
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