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Jouluoukki
öastadalaEEa
foulupukki on sanana kummalliI nen. Miksi juuri pukki? Eikä esi(-/ merkiksi ioulu-ukko, jota myös
joskus käytetään. Pukilla on kuitenkin
takanaan pitkä historia ja pohjoisella

kansallamme loistava tyylitaju verrattuna vastaaviin ilmaisuihin monissa muissa kieUssä. Tuo samainen
jouluun liittyvä lahiojen tuoja esiintyy useissa eurooppalaisissa kielissä
muodossa Santa Claus, Pyhä Klaus.
Se tulee 300-lur,r-rlla eläneestä Myrran piispa Nikolauksen lyhennetystä
nimestä.
Keskiajalla kansan keskuudessa
liikkuneiden tarinoiden mukaan Pyhä Nikolaus raahasi paastor.raikoina,
ennen joulua ja pääsiäistä, mukanaan kahlehdittua pukkia. Pukki oli
tuolloin saastaisena pidetty eläin. Nikolaus tahtoi osoittaa, että samalla tavalla kuin hän on kahlehtinut pukin,
tulee jouluna syntynl,'t ja pääsiäisenä
ylösnoussut Vapahtaja kahlehtimaar.r
synnin ja kuoleman vallan.
Nikolaus tunnettiin myös köyhien
ja sorrettujen ystävänä, pelastajana.
Eräs tarina kertoo, kuinka Nikolaus
tuntemattomana ja salaa kerran heitti köyhän miehen ikkunasta kolme
säkkiä hopearahoja. Ne oli tarkoitet-

tu miehen kolmelle naimaikäiselle
tyttärelle myötäjäisiä varten. Tlttäret
olisivat joutuneet häpeään ja ajan tapaan elättämään itsensä jopa prostituoituina, jos heillä ei olisi ollut varaa
myötäjäisiin ja päässeet naimisiin.

Näin Pyhästä Nikolauksesta tuli
salaa sar,upiipusta tai vaivihkaa eteiseen jätettyjen joululahjojen tuojan

6astnnalan Joulu 2OOB
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lahjoittaa ihmisille pelastuksen. loulun sanoma on suurimman lahjan
antamisen sanomaa. Se annetaan
kaikille, ei vain kilteille lapsille, vaan

myös pahoille ja epäonnistuneille,

,

pienille ja suurille. Meille kaikille.

Sastamalan alueelle joulun sanoma pukkeineen päivineen levisi
hyvin varhaisessa vaiheessa. SuurSastamalan alueen kansa oli kristitryä

jo

I 100-luvr-rlla, ennen varsinaisia

lounaissuomalaisiakin ja oletettua
Henrik-piispan ristiretkeä. Kirkkopitäjän keskuspaikan tiedetään olleen
Rautaveden rannoilla Karkussa. Ensin rakennettiin puukirkkoja ja palaneiden kirkkojen paikoille asukkaat
rakensivat uuden X ja uusia - aina
sinne, minne asutus levittäytyi. Keskiajan lopulla raker.rnettiin sitterr
ensimmäiset kivikirkot, Pyhä Olavi
I(allialaan ja Autuaan Marian kirkko

esikuva. Lahjat annettiin tarpeeseen,
heikoille ja sittemmin pienille, lapsille. Pohjoisten kansoja kiehtoi myös
Nikolauksen pukki. Skandinaavisessa
joulupukkiperinteessä lahjojen tuoja
pukeutui pukin naamariin olkisine

sarvineen vielä 1900-luvun alussa.
Suomalaiset taas nimesivät jouluukkonsa pukiksi.

Ei joulupukkiperinne siis olekaan

alun perin mikään kaupallisuuden
ilmenrymä. Pukki edustaa juurevaa
kristillistä traditiota ja joulun sanornaa parhaimmillaan. fouluna syntisille ihmisille syntyi Vapahtaja, joka

pitäjän keskustaan Karkkuun. Periksi
ei koskaan annettu.
Kun vuoden 2009 myötä olemme
taas reilusti sastamalalaisia, voirnme
kiitollisin mielin muistaa esi-isiernrne
lahjaa meille, nykyisille sastamalalaisille. Selvää joulupukin kansaa nuo
muinaiset esi-isämme. He lahjoittivat meille sen perinnön, jota saamme vaalia noissa vanhoissa kirkoissa.
Ja saamme taas vuorollamnre viedä
samaa sanomaa eteenpäin: meille on
syntyny.t Vapahtaja!

Siunattua joulua ja riemullista uutta \,'r-lotta, Sastamalassa

Hannu Kilpeläinen
Vammalan kirkkoherra

Vanhaa tiotoa
ja rruita olärnän ra
ykyään

kannetaan
huolta siitä, että elä-

Yhtä vähäiseksi tunsit itsesi
siinä sukupolvien ketjussa,

säilytti vanhan tietonsa selkäytimessään läpi elämänsä.

mänkoulussa saatu

isien ja äitien saatossa, jotka
olivat vainiomme raivanneet
ja vielä asumamme talotkin
rakentaneet. Omat vanhem-

Se saattoi

pamme olivat heidät perineet.

matkan varrella luulen op-

suuria näkyjä. Ihmisen kanssa

Välttämättä jotakin heidän

pineeni, että aika vähän joudumme elämässämme itse

vain elämään yhdessä heidän
arkeaan iloissa, ja varsinkin

paras asiantuntemus
ei saa enää olla mukana yhteisessä elämän arjessa. Ennen vanhaan vanhaisäntä oli
elämässä mukana ja saattoi
kysyttäessä puuttua asioihin,
joskus kysymättäkin. Nyky-

ään eläkkeelle meneminen

saamastaan perinnöstä siirtyi

oma elinaikamme nä1tti

ajattelutavat, uusista välineistä puhumattakaan, muuttavat
maailmaa rajusti, niin rajusti,

monessa asiassa jyräävän vanhojen arvojen
yli, ei ihmiseltä koskaan

että eläkkeelle siirtyn!'t sukupolvi tuntee olevansa kuin
kelkasta pudonnut oudossa

kulunut pois

On sillä, sillä kulkeehan
vanha tieto joka tapauksessa
sukupolvien elämässä aina
mukana. Sehän on sitä tietoa,
jonka mukaan ihminen jo varhaisessa iässä piirtää oman

maailmansa kartan, johon
sijoittaa itsensä, hahmottaa
mailmaansa. Uskon, että jo
tuo lapsuuden ajan karttaharjoitus on monelle antanut Lapin kävijöiden kokemuksen,
kuinka pieni ihminen on. Kävi

kuin jo Topeliuksella. Koti ja
pihapiiri laaj eni kotovainiolle,
sen takaiseen hakaan ja pelot-

tavampaan metsään, sitten ky-

lään, pitäjään, koko maakuntaan, maahan ja maailmaan.
Siinä olit sinä, joka et vielä
ylettynyt aidan yli katsomaan.

olla piilossa, mutta
vaikutti.

Sitä en tainnut periä, mutta

taas oman karttamme
piirtämiseen. Ia vaikka

on poistumista. Tosin aika ja

maailmassa. Onko siis vanhalla tiedolla enää mitään sijaa?

se oli ja

ylittävässä virassa, ellen olisi
saanut ajatella, että minut oli
siihen pantu. Työ oli annettu
tehtäväksi. se oli tehrävä niillä
edellytyksillä, jotka sen teke-

miseen oli annettu. Ei kovin

suruissa, uskomaan itse

ja vakuuttamaan, että
Jumala on, ja että hän
on hyvä lumala, joka armahtaa.

esimer-

Uskominen on papin

kiksi jokaisen ihmisen

asiaa, ei vain papin roo-

arkiviikkoja jäsentänyt
pyhän ja arjen autuas

liin kuuluvaa

rytmi. Oman sukupolve-

ihmisenä kohdistuva

ni elämän varhaista vai-

odotus. Mikä sitten olisi

hetta leimasi kansamme
surkea kapinatalvi ja sen

uskoa? Siitä ihmisillä on

voimakkaan kristillisen
herätyksen. Jumala oli
silloin hywin lähellä ja
taivaallinen valo näytti
valaisevan koko maa-

lapsuuteni maailma oli
ehyt, pula-ajan niukkuudessakin eheämpi, kuin

tämä runsauden ajan

ilman. Kohta opisketekemään suuria valintoja ja

luaikani alussa törmäsin herätysliikkeeseen, joka halusi

ratkaisuja. Rippikoululaisille
rohkenin aikanaan vakuut-

vapauttaa minut huolesta,

taa heidän elämänsä tulevien

että joskus menettäisin usko-

tiehaarojen edessä, että meitä
johdatetaan. Niin uskaltaisin

vieläkin tehdä. Tuskin olisin
koskaan ruvennut papiksi,

lapsuudestamme saakka.

ellei se tie silloin olisi nä1ttänyt jäävän ainoaksi. Ja tuskin
olisin pysynyt tässä vatimuk-

Sodan ajan elänyt sukupolvi

siltaan ihmisen edellltykset

jo

Se

monta ymmärrystä. Ylioppilaskeväänäni elin

jälkeinen jakautuneisuus. Siitä huolimatta

pirstaleisuus. Sellaisena
sen muistan siitä huolimatta,
että ne jotka kävivät suojeluskuntatalolla, eivät käyneet torpalla ja päinvastoin. Sitä eheyttä se kai oli, mikä tuli näkywiin
kun kansa joutui Talvisotaan.
Vaikka maailma oli hajoamassa, suomalaisten maailma oli
Iujasti koossa. Sitä samaa ilmaa me olimme hengittäneet

asiaa.

on kohtuullinen pappiin

ni, sillä heidän

käsiryksensä

mukaan ollut koskaan uskoon
tullutkaan. En ollut uskomassa, koska en ollut tullut sisälle
heidän uskonyhteisöönsä enkä
uskovaiseksi heidän uskoontu-

lemisriittiensä mukaan. Vaan
he olivat Iumalan valtakunta.
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nnuspuita
[Jskontososiologia on nykyäåin
kokonainen tieteen ala. Se kai
kys1ry, nrissä rläärir-r tapahtrru

ja on rn:rhdollista, että ltristityt iltrniset rrrorrtlostaval nrvös

delliseksi tekij:iåin. [Jskominen on luottarnusta. Me luotarnme Iumalan lupaukseen.
Minä uskon kirkon. I(irlcko on
l(r'istrrksen kirLko, lrärr pitää

johon kuulutaan tai ei kuuluta, ja jolla on oilra ainoa oikea
tulkintansa siitii, nrikä on klistillistä ja rnikä ei. Ornairn tul

siitä lrrrolerr, jr krrrr aika päättvy, vain sillä on tulevaisuus.
Orrrarr rnitlittörrrärr trrntuisen
trskomisemrne kanssa on salnoin. Me saarnnle trskoa, ettii rneidät koskaan valmiiksi
tulcmattor-nat hiin vie perille.
Ainoa melkitsevä on Jurnalan
arnlo.

kintaan tukcutr.rminen vcli olla
niin lujaa, että yteisön clemo
kratia ottaa itselleen valttrtr
den sanoa: "Mc ja Pyhii Henki

Luulen, että olen saanut olla
osaltani vaikuttar-nassa siihen,
että Tyrvään Pyl.rän Olavin

o gi sen yhtei sön. Sitiih:in
näemme tapahtuvan heriitysliikkeissä. l(irhon ja seurakuntxttt sisäärt tttuodosturr tosirrs-

sosiol

kovaisten piensetrrakuntia,

Nlyös

kill<on alttali seisoo tänäärr

kirkossa monet asiat on ratkaistava dernokratian rnenetelmin. Niin voidaan latkaista
esirrrelkiksi Lilkon karrta rraispappeuteen. Mrrtta l lrteisön
erterttrnistörr tiri sen yl.sirrrie-

yhii niiden sanrojen kirveellä
veistettyjen, nyt hiiltyneiden
palrujen päällä, joille Mikael

lise1läkiiän rnielipiteellåi ei ole
kä1 ttöä siellä, rrrissii sl ntirrerr
ihrninen on vastapäätä pyhiiii

pojat saivat ne pelastetuiksi ja
I(areisen Veikko ja Paur.ruvuo-

Jumalaa. Minkään ushonyhteisrjn oikeaoppiset tulkinnat

ruuclest:ran vanhaan pVhään

olemme päättäneet'l

eivät voi panna rajoja Junralan
altttolle. httIa ott trskovairtt'rt
ja kuka ei, ei ratkea il'rrnisten
äänestyksell:i

Usl.olnirterr or Leskerrerlii
syyden koulua.. Oma kristillisyys ja yhtii hyvin Iiristuksen
l<it kko tttaart päiillri.jiirivlit rrirrir
valnriiksi tulernatta. Mutta r-ne
sålilnlnle r-rskoa, että ne tulevat
valrniiksi. Me uskornme täv-

l.ajancler vuonna t780 kirkon
alttariu rakensi. Kirkon palossa vllonna 1997 palokunnan

ren V:iinökö ne sitten

tapittivat

vilkaansa, kannattelernaarr

lumalan alttaria il'rrnister-r
keskellä. Ne eiviit kenellekään
lriiy, mutta ne ovat olernassa,
ja se rnikii ei niiy, kannattelee
sitä, rnikä näkyy ja rnikä or.r.

Timo l(ökkö
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1aa, nimet ovat

tärkeä

I asia'i Nuuska- Muikku(J n"n sanoo nimettömälle

tuntijat, imagologiasta väitellyt dosentti Erkki Karvonen ja
juristi-professori Aulis Aarnio

ötökälle. Nimi ilmaisee iden-

(välitetty viesti) olivat Sasta-

titeettiämme, jotakin meille
läheistä: omaa itseämme
(Eeva) tai kuulumista johon-

malan kannalla. Yleisön suosikkeja olivat Sastamala, Vammala ja Tyrvää.

kin joukkoon (suomalainen,

Kotusin lausunnossa otet-

filatelisti). Siksi on ymmärret-

tiin voimakas kielipoliittinen

tävää, että kun uuden kunnan

kanta. Sen mukaan Merikarviaa tarkoittava Sastmola olisi

nimeksi oli tuleva Sastamala,
moni tarttui kynään ja kirjoitti
kiivastikin vanhan identiteettinsä puolesta.

ril181

Sastamalan ruotsinkielinen
nimi, joten sitä ei voisi ottaa
käyttö ön Vastahuomautuksen voi todeta, että vanhoissa

Viralliset kannanotot
Kesäkuussa 2007 esiteltiin

muistio kaupunkirakenteesta, jossa kaupungin työnimenä oli Rautavesi, "mutta voi-

daan harkita kokonaan uutta
nimeä'i todetaan muistiossa.
Io tässä vaiheessa kansalaiset
keskustelivat innokkaasti uudesta nimestä. Heti ensimmäisessä kokouksessaan elokuun
alussa ohjausryhmä päätti työvaliokunnan Sastamala-ehdo tuksesta, "että asiaan palataan,

ruotsin- ja latinankielisissä
asiakirjoissa käytetään loppuun asti muotoa Sastamala.
Täällä tosin oli kehitrymässä

riin jälkimmäinen nimi voitti

taa. Kirjoittajat eivät yleensä

"ruotsalainen" muoto:

16 äänellään.

tyytyneet oman suosikkinsa
kehumiseen, vaan muita piti

Sas-

temala, Sastmala, Sastmola,
kuten kielemme tutkija Pertti
Virtaranta on osoittanut. Siitä

ei kuitenkaan muodostunut
kontrastia kansankieliselle
muodolle, kuten Tyrvää Tyrvis.

Kuntalaisille järjestettiin
otantakysely tulevan kunnan
asioista. Kaikissa kunnissa

Valtuustoissa joulukuun
lopussa eräät valtuutetut sekä
oikealla että vasemmalla haikailivat Vammalan ja Tyrvään

perään, mutta eivät kuitenkaan tohtineet tehdä poikkeavaa esitystä. Tätä "uhrausta"

voi pitää sovinnon merkkinä
eli ei haluttu jättää asiaa val-

tioneuvoston ratkaistavaksi.
Yksi Vammalan valtuutettu

mollata.

Muuan haastateltu

äetsä-

läinen tyrmäsi ajatuksen, että
olisi (tulevaisuudessa) kotoisin Rautauedesfa, vaikkakin se
on komea nimi. Hän ilmoittaa

itselleen monta identileettiä
sanomalla olevansa ensisijaisesti äetsäläinen, toisekseen
kotikylänsä asukas ja vasta

mutta työnimenä käytetään

Sastamala oli suosituin nimi:

Sastamalaa." Sitten kansalai-

mouhijärveläisistä 43%, punkalaitumelaisista (vielä mukana) +t%, vammalalaisista 36%
(Tyrvään kannatus lähes sama, 33To) ja äetsäläisistä 37%
oli tämän nimen kannalla. Ehkä tärkeimpänä tapahtumana
voidaan pitää ohjausryhmän
marraskuun kokousta, koska sen ratkaisu oli esitys yh-

kyllä teki kannattamattomaksi
jääneen esityksen Vammalan

kolmanneksi kiikkalainen.

puolesta. Muiden valtuustojen äänestyksissä oli kysymys
lähinnä koko liitoksen hyväk-

taa, että Rautavesi naurattaa
aivan mahdottomasti. Paikallishistoriamme arkeologisen
osan kirjoittajan Unto Salon
mukaan Sastamalan jälkeen

teisestä tahdonilmauksesta
kuntien valtuustoille. Aluksi

maakunnallisten lehtien

sille avoimissa tilaisuuksissa
keskusteltiin paljon tulevasta
kunnasta, mutta vain vähän
sen nimestä. Esimerkiksi Äetsässä

joku puhui Sastamalan

puolesta. Syryskuun avoimessa nimiseminaarissa suomen
kielen professori Aimo Hakasen mielestä Vammalaa osuvampaa nimeä ei ole helppo
keksiä, mutta Sastamala on
tasapainoinen nimi ja helppo
tai'r,rrtella. Lopuksi hän totesi, että on valittavana toinen
toistaan parempia nimiä. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (Kotus) edustaja Pirjo
Mikkonen asettui yleisohjeittensa mukaisesti suurimman
kunnan nimen kannalle, myös
Tyrvää kelpaisi. Muut asian-

I

ryhmä äänesti vammalalais-

taholta tulleen Vammala- ja
mouhijärveläisehdotuksen
Tyrvää-nimien välillä, ja tulos
oli 4 - 15. Toisessa äänestyk-

symisestä tai hylkäämisestä.

Kansa keskustelee

Paikallisten ja osittain myös

yleisönosastoissa oli käyty
rivakkaa keskustelua jo en-

nen valtuustojen päätöstä.
I(eskustelu kiihtyi päätösten

Punkalaitumelainen kirjoit-

Rautavesi on hyvä vaihtoehto,
se on neutraali, ja Vammala

pääsisi eroon vamma- ja invaliditet-kytköksistä.

Vammala-nimestä

eräs

äetsäläinen huomauttaa, että
se on paras nimi, "mitä sitä
sohlaatte" ja että muutos on
kallis ja turha menoerä yrityksille. Suodenniemeläisen
mielestä Sastamalalla nimeä

ja yksi punkalaitumelainen

jälkeen, varsinkin kun kansalaisilla oli mahdollisuus tehdä
aina valtioneuvostoon saakka
meneviä huomautuksia. I(ir-

pysyivät uskollisina Tyrväälle,

joittajien lukumäärä ei ollut

desta

mutta Vammalan kannattajien siirryttyä Sastamalan lei-

kovin suuri, sillä samat henkilöt esiintyivät montakin ker-

jo sijoittaa Suomen kartalle.
Edelleen "muutosta" puo-

sessä kaksi mouhijärveläistä

haetaan melkein kivikau-

ja Vammala

{ I

osataan
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lustettiin Sastamalan nimen
mahdottomuudella, se on

nimikummajainen,

sillä ei voinut ollut mitään oikeudellista vaikutusta.

mukaan sekä asian päättävä
ministeri Mari Kiviniemi että

Saasta-

Sastamalaa puolusteltiin

maaherra Rauno Saari sanoi-

la, se edustaa eräkulttuuria,

sanomalla, että se on kunnia-

vat "Sastamalan maistuvan

ja historiallinen nimi, jo-

suussaan mainiolta nimeltä.
Se on heidän mielestään oikeaa ammentamista menneisyyden aarteistosta, todellista
historian kunnioittamista."

Sastamala näkyy historian
peruutuspeilistä. Vammalanimen myönteisinä ominaisuuksina nähtiin, että se on
valmis nimi, vanha hyvä nimi
ia sitä toivotaan yleisesti. Val-

tuustojen päätösten jälkeen
yleisönosastoissa kehotettiin
kansalaisia tekemään virallisia huomautuksia Vammalan

kas

ka liittää kaikkia yhteen, se on

neutraalein, helppo ääntää,
"voima kasvaa sen omista his-

toriallisista juurista ja runko
elää tässä päivässä'i "kansainvälisesti helppo ja tasapainoinen, mikä tahansa nimi hank-

kii tunnettavuuden ja silloin
muut nimen ominaisuudet

Esillä oli myös muita ni-

yms.

Keskustelu rönsyili varsinkin
internetissä.
Kielitieteellistä perustelua

ei suurelta yleisöltä voikaar.r
vaatia. Voimakas kotiseututunne oli useimmiten esillä,
mutta silloin tällöin perusteltiin asiaa taloudellisesta näkökulmasta. Todennäköisesti
on myös paljon ihmisiä, joita

plolustettiin, Vammaskoski ja

kunnan nimi ei kovinkaan

Karkku olivat esillä myös ni-

pallon kiinnosta.
Uusi identiteettimme

miä, varsinkin Tyruäätä

kaavamalli ei kuitenkaan sisältänyt mitään perusteluja

tulevat tärkeämmiksi'j sillä on
vähiten vastustajia, siirtomaaherrojen jälkeläiset eivät enää

miseminaarissa. Ehdotettiin
vakavasti tai kurillisesti myös
nimiä, jotka eivät täyä nimenantokriteerejä. Näitä olivat

laittomasta päätöksestä, joten

päätä asiasta. Aamulehden

Kirjala, Tassula. Lisäksi ehdo-

puolesta. Samalla annettu

teltiin kylännimiä: Illo

Monesta mielipiteestä kävi ilmi kunnan nimestä riippumaton tahto säilyttää paikallisidentiteetti. Voimme hyvinkin
tuntea olevamme säviläisiä,
myllymaalaisia, keikyäläisiä
jne. Varsinkin ty.rvääläisten pitäisi huomata pitäjänsä nimen
kirkastumisen mahdollisuus.

Vammalan kaavanimiloimikunta on ehdottanut keskustan kaupunginosan nimeksi
Vammala, jotta virallisestikin
säilyisi sellainen paikka.
Meillä kävi vain myrsky vesilasissa, jos vertaamme itseämme todella surkeasti päät-
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tyneeseen Paraisten seudun
Länsi-Turunmaa-tapaukseen.
Enää ei tule irvailla uuden,
yhteisen kuntamme nimestä,
vaan nlt pitää olla tahtoa rakentaa uutta kaupunkia ja sen
tarjoamia palveluja ja mahdollisuuksia arjen askareilla.
Pentti Lahtinen
Sastamalan

historiatoimikunnan
varapuheenj oh

t

aj a,

Vammalan
kaavanim i to i m iku n nan
pu heenjohtaja

Vanhat pitäjäinnimet säilyisivät muillakin kylillä vaikkapa näin: Tervetuloa Tyrvään Stormiin.
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. oli vielä aikaa ennen
\t
6\lilkennevaloja'l Aino
\-/Hauukainen la Sami
Toivonen nauravat vapautu-

neesti kotisohvallaan Vammalassa.

Aika ennen liikennevaloja
viittaa ruoden 2007 lokakuun

tapahtumiin, kun muuttoauto toi homesodan uuvuttaman kirjailijapariskunnan
ja heidän pienet tyllärensä
Annan, 7 ja Miinan, 5 Raisiosta Vammalaan. Vammala
sai ensimmäiset liikennevalonsa kahdeksan kuukautta
muuton jälkeen, mutta kir-

jailijaperheen integroituminen uuteen ympäristöön kävi

huomattavasti nopeammin.
Mauri Kunnaksen tyhjillään
ollut syntymäkoti sekä Nälkälänmäen asukkaat ottivat tulijat avosylin vastaan. Muutto
ei suinkaan ollut hyppy täysin
tuntemattomaan.

"Se on kollektiivinen tapa
kommunikoida."

Positiivinen

lumipalloilmiö
Siviilissä Aino Havukainen ja
Sami Toivonen ovat siis Annan
ja Miinan vanhemmat, mutta

heidät tunnelaan paremmin
Outolan veljestenTatun ja Patun l:uojina. Nämä hyväntah-

toisesti sekoilevat pallopäät
näy'ttäytyivät lukijoille aluksi
Ve er

a-kirjoissa. Outolan vel -

jesten meno oli kuitenkin sen
verran tarttuvaa, että he vaativat tulla nähdyksi ja kuulluksi
omassa julkaisussaan. Niinpä
pojat nousivat statistien rooleista pääosiin ottamalla ensi

kertaa koko tontin haltuun
nimikkoalbum rssaan Tatu j a
P atu

H e ls in giss ä (2003).

Ensimmäinen Tatu ja Patu
toi tekijöilleen heti Finlandia-

'Alueen historia oli meille jotenkuten tuttu Maurin

junior ehdokkuuden.

kautta, mutta silti verkostoitumisen nopeus yllätti. Naa-

hemmin viidennellä Outolan
veljesten seikkailusta kertovalla iärkäleellä Tatun ja Patun Suomi. Aiemmista 32 sivun hengentuotteista hypättiin suoraan 48 siruun, koska
mahtipontinen aihe huusi li-

purit auttoivat alusta asti niin
käytännön asioissa kuin kontaktien luomisessa. Naapuriystävällinen yhteisö, jossa on

pyyteetöntä hienovaraisuutta'i pariskunta kuvailee kokemuksiaan Vammalan Nälkälänmäestä.

Myös tyrvääläisen huumorintajuun sopeutuminen kävi
nopeasti. Hyvässä hengessä
esitetty kuittailu, jossa ym-

märtämisen vastuu siirtyy
vastaanottajalle vääntää suupielet virneeseen:

Pöytä

putsattiin neljä vuotta myö-

tilaa. Suomen historian puristaminen 24 hengästyttävään
aukeamaan katsottiin Finlandia-juniorin arvoiseksi suoritukseksi. Sibeliuksen, Nurmen,
saunan, tervan, viinan - ja mitä
niitä onkaan - rinnalle uusiksi kansallisikoneiksi nousivat
ny myös Tatu ja Patu Suomikirjallaan, vain reilu kuukausi
sää
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Sytyttäjä
Sami.

,l

rrjaila

t!.

r,

tekijöidensä Vammalaan muuton jälkeen.
"Jotenkin kaikki palaset lok-

sahtivat kerralla kohdalleen.
Vaikkemme olekaan palkkionmetsästäjiä niin huomionosoitus helpottaa, kun ei enää
tarvitse itse kustantaa oman
työn osuuttaan vaan siitä saa
palkkaa. Finlandia-sana antaa
enemmän uskottavuutta ja las-

tenkuvakirja, joka sisältää vielä huumoriakin voidaan ottaa
ihan vakavasti'j Aino sanoo.

Jossain vaiheessa usko
omaan tekemiseen meinasi
lopahtaa lrrosien puurtamisen
jälkeen ja luoruttaminen käväi si

jo mielessä. "Runoilijan kehto

ei ole ruusuista tehty koskaan'i

lauloi Dave Lindholmkin Ainolleen jousien säestyksellä joskus

60 maasta. Aino ja Sami kuittaavat asian realismilla:

"Pelkkä ehdokkuus kovassa
seurassa on jo hieno tunnustus."

Arki soljuu omalla painollaan ja elämä maistuu, mutta
kuinka käy kirjailijaperheeltä
joulun vietto?
'Aino on pesänrakentaja...'i
ehtii Sami aloittaa, kun Aino
jo;'atkaa:

'l..ja Sami koti-ihminen.
Yleensä jouluksi mennään
Raumalle minun lapsuuden
maisemiin. Sellaista tuttua ja

turvallista joulunviettoa perusjuttuineen'i
Samikin on vähitellen pehteinen villasukkapaketti. Mo-

raaka työnteko.

lemmat tunnustautuvat jou-

"Kyllä näitä tarinoita välillä
väännetään hiki päässä'i toppuuttelee Sami.

luihmisiksi ja nauttivat kuusen
metsästyksestä kauppiaiden
myyntipuheita kuunnellessa.
Eräänä vuonna joulu meni
lähes pilalle, kun Bauhausin
nurkalta matkaan tarttui tanskalainen l0 euron houkutin.

Peppi Pitkätossun

perinnön jaolla
Sydänvereen pakatut tuotteet

herättivät huomiota, huomio
toi menestystä ja menestys lisää tunnustusta. Aino ja Sami

ovat ehdolla vuoden 2009 ALMA, eli Astrid Lindgren Memorial Awards -palkinnon saajiksi.
5 miljoonan Ruotsin kuunun
(noin 530 000) arvoiseen tunnustukseen on kiinnitys myös

tt [ ]

perintöä kärklg.ry 153 kirjailijaa
ja kuvittajaa, sekä lukemista ja
kirjoittamista tukevaa yhteisöä

Ainakin
Vammalaan kotiutuneiden kirjailijoiden kehdossa tuoksuu
-80 lu'"'un alkupuolella.

c\rslarlrhn JoLrlu Zt-lOS

Yhteensä Peppi Pitkätossun

mennyt joululle kuin perin-

"Se oli sellainen viljelty
muoviin pakattu ja hopeaan
vivahtava teennäisyys. Kokeilu

jäi lajissaan viimeiseksi, joten
kuusirintamalla suositaan aina kotimaista. Ioulu toimii. Se
on yhteisen riemun jakamista
lasten ja koko perheen kesken'i
Sami herkistly ja raapaisee tu-

len olohuoneen nurkkaan si-

Mauri Kunnakseila ja viidellä

joitettuun kauniisti kaakeloi-

muulla suomalaiskirjailijalla.

tuun pysgrruniin.

Täyden palvelu n kirjakau ppa
Kirjakellari
Paperikau ppa
Äan i levykau ppa

HYVAA RUOKAHALUA!

M6RENKI

Tlrvään
Kirjakauppa Oy

Puistokatu 5, puh. 511 4999

Marttilankatu 1B 38200 Vammala
puh. 020 77 38 480
www.kirjakellari.com

Ilyriiii Joulua ia
Turqtallista

IJuttaVuotta!
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Sastamalan kaupunki ottaa

tunnukekeen entisen Karkun
kunnan vaakunan (käytössä vuoteen
1972 saakka). Vaakunan on suunnitellut

taiteilija Lauri Ahlgren ja

Sastamalan kaupunki
www.sastamala.fi

I2.2.L963.

se on vahvistettu

Aihe on saatu Sastamalan

vanhasta kirkosta. Vaakunan selitys kuuluu:
"sinisessä kentässä ristikoroinen

kultainen vihkiristi".
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Hlvin alkanut

lret'njolrtaja, liorr Matti [f nku-

ri toi\'otti

tt'r'r'ctrrI Ict'l<si Iiotii
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i\sia sai Ireti alrrsta laajan tuen,

crtsirttrttiiiscrt asrrkl<lran, jolilr

oli Vilhelmiina Saklncn. I)rrltt'ersrurn llrtltt'r rtjolttlrj;r toi

sir

jiisr.niäkin oli hetkc.ssä vli 500.
l\olkeir jliserrrrriirir'ä tlrrkrrilli
valtioneuvostolle sitii, ettli ko

hvviirr ninrcn Sastamalakoti. Nlistii ninri johdcttiin, sitii
err tit'tlri, ritiLl.it olitt I irrtt:
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tia halutaan paikkakr.rnnallc.
hrrn liilrtiielrtlot, l.irrrprrngirr

\ irrrrrrlrlirrr jiist'rr jo siirrii
svYskurr r.t kltrbikokouksc'ssa
vuonna 19(i11, rnissä kotihank
I<eesta pliritettiin. Ilanke lähti
vaLrhrlilla toteutukseen, sillli
jo sanran vtrocien ioulukur.rn

"r'oitcluit"

Sain tehtärrrikseni laittaa
perille niuutarnia onrakolr
t aisia kokerlLrksia varttu necn
vrien vhteisestli l<oclista, jolia
pa

aikanaan sai niin
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piiriisti lion Arvo Kylliäinen,
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Iulrui lrsiirstl rtiirt rtitisti,
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- kokonainen strk
laalevv. Sen nrvijtii hiin toivotti
virkailijalle hF iiii r.lutta vuotta
ja he vhdessri kotihankl<ecllc
rnenestystii.Niiin Årvo l<crtoi
nrinulle, olin h:incn plesiclenttivuoter)\il silrtlt'ri. Nr t rriiistii
a.joista orr l\ulunr.lt 45 \'uotta.

lahjoittarna tontti, alkurahoi
tus paikallispankeista oli lu
vattu, suunnittelu aloitcttu .ja
johto rranl<oissa kiisissii, liihti

l<oti pikaisesti toteulukseen.
[]i aikaakaan ktrn kotlin ensirrnriiint'n osa, kar)tatalo,
otti cr.rsirnniiisct asukkaat
vastaan vappuaattonil l9(j9,
.lolloin Sastarrralakoclirr ptr-
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Hyvin jatkunut
Olcrt sirartrrt olla rnrrkirnir Sus-
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Uusi Auris Sol Blue
esittelyssä meillä!
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Trakinkatu 2,
3B2OO VAMMALA
Puh. (03) 511 9040, fax. (03) 511 9049

Tavallista suurempi ajonautinto.
Vakiona suuret sisätilat, edistyksellinen ajoergonomia sekä
huippuluokan laatu ja varustelu: mm. kauko-ohjattu CD/MP3

-audioiärjestelmä 6 CD:n vaihtajalla, 9 turvatyynyä, VSCajonvakautus ja luistonesto, automaattinen kaksoisilmastointi,
Bluetooth handsfree, erikoisverhoilu, etusumuvalot ja j 6"
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Loimijoentie 55, HUITTINEN . Puh. 02-560 1250
www.autota lopeltta ri.f
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PILKKISAAPPAISIIN
*********************
Tervetuloo polvelevoon kenkö kouppoon

ASEMAN
KENKA
Puistokatrr 9, Varnrnala p. 514 316()
JOULULAHJAT
koko perheelle edullisesti.
Paketoimme lahj asi ILMAISEKSI.

Clazoetuloal

tilNTfrjtfrfrvt
ILOISEN PALVELUN KAUPPA

Marttilankatu 16, Vammala, p. 03-511 5300
Risto Rvtin kalu 22, Huittinen, p. 02-567 890

Muista Kalliokoskelta löytyy
kaikki mitä tarvitaan
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etu
Sastamalakodin iloinen ja osaava l-renkilökunta yhteiskuvassa alkuvuonna 2008. Takarivissä toinen vasemmalla kodinjohtaja Paula Kokkonen
neljäs emäntä Tuire Lahdenperä.

.ja

öastarnalakcti...
kauan yhdessä tehtävässä, jos
se olisi vastenmielistä. I(aikki
on ollut minulle lionspalvelua.

sani kaikki klubini lionit ja ladlt toteuttavat konkreettisesti
lionsjärjestön tunnuslausetta
Me palvelemme, jota tämän
toimintakauden kansainvälinen presidentti Albert F. "AI"

Katson, että näin minä ja kans-

Brandel tukee teemallaan

kaen. En päivääkään antaisi

pois. En usko, että kukaan
viihryisi vapaaehtoisesti näin

Palveluilla ihmeisiin kutsuen

sata arvokkaan elämänko-

sen alateemalla palvelujen to-

kemuksen omaavaa hymyillen eläkepäiviänsä viettävää
asukasta. Hyvin on jatkunut,

teuttajia arkipäivän sankareiksi. LC Vammala on onnistunut

tässä palveluaktivileetissa.
Kodissa on hywä johto, osaava,
iloinen henkilökunta ja lähes
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\Kodin asukkaat osallistuvat runsaslukuisesti heille
järjestettyihin tilaisuuksiin. Nlt otetaan Sastamalasalissa
vastaan nauraen ja iloiten juhannusta haitarin säestyksellä.
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meille kaikille, arkipäivän sankareille.

www.lauhamo.fi
Vntqvnt

"*\ga rahuong

Tilausntutkrlle,
soitu

(03) sr3 0412

LI IV JA- AU T O LI I KE A{ I,{ E

AIVTTI LAUHAMO OY
VAMMALA, Teletax (03) 513 041 I

toimisto@lar"rhamo.fi
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vootetuskonkoot
neulof
- nopi!, nouhot
- vetoketiut
pitsit, helmet
-'ompeluforvikkeet
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Huonekaluliike
Pekka
Ahonen
.
.
Vammala

Humppila

www.

h

Kankaanpää

klohonen.fi
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-""ffqtuffi
Puislokotu 18, Vommolo, puh. 0500 466 476

Lopuksi meille

Nuotti palasi
palissa viikosöa
a t-iltä Vammala nä\,ttää palaavan sillVl r"'.t Sanottakoon heti aluksi, että
I Ipoissaolovuotenikin olen asunut
lähellä Vammalaa, enkä ole koskaan vieraantunut paikkakunnasta kokonaan.
Silti olen pari r,losikymmentä elänyt ja
työskennell)'t ikään kuin selin tähän kaupunkiin, katse kiinnitettynä Nokiaan ja

tettuja hämäläisiä'j kuvasi aika ilkeästi

lisyydessä. Nokialle on vuosikymmenten

kunnallispoliitikko naapureitaan. Tällä hän tarkoitti sitä satakuntalaista harkintaa, joka vammalalaisissa
niin vakaasti esiintyy. Mihinkään muotivillityksiin ei lähdetä suin päin mukaan,
arvostetaan perinteitä, historiaa, juuria.

ajan muutettu tehtaiden tarjoaman leivän perässä. Yleisesti ottaen nokialainen
ei voi kertoa vuosisataisista juuristaan
paikkakunnalla.
Kotiseudun tarjoama kotoisuuden tunne, suvun suoma turva ja yhteisöllisyys
ovat jääneet löyhiksi. Tästä seuraa irrallisuutta ja siitä eräitä ongelmia, kuten voi

eräs nokialainen

muuhun Tampereen seutuun.
Miltä Vammala ny't näyttää, liki 20 ruoden jälkeen? Jo tullessani ilmoitin kaivan-

neeni Vammalasta viittä yksinkertaista,
mutta elämää helpottavaa tai rikastutta-

esimerkiksi Nokian rikostilastoista yhä

.-.:,-kå,

pirkanmaalais-satakuntalaisen pitäjän
pelloissa. lokainen on sukua jollekulle ja

vaa asiaa: vilkasta toria, tasokasta kirjastoa,

paikallisen kahvilan herkkuja, lahjaliikkeen
aarteita ja kunnollista siivousliikettä.

yllätyksekseni myös minulle.
Olen löytänyt itseni huomaamasta,
että vieras ihminen on tuntunut heti läheisemmältä, jos olemme voineet todeta
olevamme jonkin väärän koivun kautta
sukua. Onpa kerran lämminsär,yisen keskustelun siemeneksi riittänyt sekin, että
keskustelukumppanini oli sukua naapu-

Nyr tähän listaan on löytynyt muutama

asia lisää; Vammalassa voi vielä nauttia
asteen leppoisammasta elämänrytmistä,
jota piirun verran lähempänä Tamperetta
ei voi enää kokea.

Myös Vammalan huoliteltu kaupunkikuva pistää silmään. Siitä esimerkkejä
ovat muun muassa persoonalliset bussikatokset ja kauppojen näyteikkunoiden

rilleni.

somistukset.

Kolmas lystikäs asia on murre ja kansanluonne. Jo muutamassa viikossa huomasin vanhan karkkulaisen nuottini vahvistuneen. Tunnen hykerryttävää sielujen
yhteyttä, kun perityrvääläinen, -karkkulainen tai -kiikkalainen oikein maan-

läheisellä, tervejärkisellä, kuivakkaalla
huumorillaan ilmaisee asioita.
Vammalalainen
harkitsee
Kärjistykset ovat aina vaarallisia, mutta
teen niitä silti, koska niiden avulla voi
kertoa olennaisia eroavaisuuksia.
"Vammalalaiset ovat kuin jäältä pelas-
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nähdä.
Vammalassa on toisin. Lähes jokaisen
vammalalaisen juuret ovat syvällä tämän

Paitsi kaupunkien varallisuuden ja koon

eroja, myös Nokian ja Vammalan mentaliteetin eroja kuvastaa se, että Nokialla saatetaan kesken ruoden tehdä budjettiin yhtä suuria muutoksia Vammalassa on bud-

jetin loppusumma.
Io kouluajoiltani muistan Vammalassa
käydyn keskustelua uimahallista, Kilpinokan sillasta ja S-marketin paikasta.

Kaikki ovat
sukua toisilleen

Tämän piirteen kääntöpuoli tosin on se,
että voi olla vaikeata kotiutua paikkakunnalle niiden, ;'oilla ei ole tuoda keskusteluun yhtäkään yhteyttä Vammalaan ja sen

ihmisiin.
Uusia tuulia
Vammalalla on kunnioitettava historia ja
komeaa kulttuuripohjaa, mutta Sastamalan kaupungin voi odottaa ja loivoa tuovan seudulle raikasta uudistushenkeä.
Uskon, että ennakkoluulottomuus ja rohkeus vievät Sastamalan kasvuun.

Minna Ala-Heikkilä

I(un jatkan vertailua Vammalan ja Nokian

välisistä eroista, selkein ero on ihmisten
juure'r,rrudessa ja siitä syntyvässä yhteisöl-

Kirjoittaja on Tyruään Sanomien uttsi
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"Naapurit lähestyivät Vammalaa pyytämällä, että tehkää

luonLoollo
alataan ajassa 54 vuot-

ta taaksepäin

siihen
hetkeen, kun Erkki Vä-

limiiki katseli maailmaa vastasyntlneen silmillään Vammalan illossa. Vauva tunnistaa äidin läheisyyden maidontuoksusta jo muutaman päivän
ikäisenä, mutta näkökyky erottaa korkeakontrastisenkin esineen vasta noin metrin päästä.
Kun Erkki aikanaan laskeutui
rintaruokinnalta lattiatasolle ja
alkoi hahmottaa maalaistalon
touhuja aivan uudelta kantilta,
hän sai huomata, että elämä
sodan jälkeisessä Suomessa
täy'ttyi työnteosta ja talot tä).t-

paikalta modesta 1993 aluksi
teknisen lautakunnan jäsenenä, ja sittemmin viimeiset B

vuotta kaupunginhallituksen
puheenjohtajana. Tätä paikkaa hän nimittää "tulilinjaksi
pöydän päässä." Pitkiksi ve-

päätökset puidaan tässä huo-

avoimina myös Punkalaitu-

neessa. Toinen vaihtoehto on

men suuntaan:

tuoda ne kansan tietoisuuteen
virkamiesesityksenä'i kaupun-

ginhallituksen puheenjohtaja

Isä ja isoisä

nyvät kokoukset kysyvät paitsi
niitä sosiaalisia taitoja, myös
vahvoja istumalihaksia.

Sovittelijalla iso rooli
Sastamalan kätilöinnissä

Erkki Wilimäen tuntevat kuvaavat hänet sovittelijaluonteeksi,

"Onhan se hetkittäin melkoista vääntämistä, kun asioihin koetetaan löytää kaikkia

Maassamme ensi vuoden

joka on vaikuttanut merkittä-

alussa toteutuvien kuntaliitos-

västi Sastamalan kaupungin
syntlT/n. Itse hän vähättelee

osapuolia tlydy'ttävä ratkaisu.

ten myötä historian siivet siis
havisevat Vammalassakin - ja

Sisaruksista l0 on vielä elossa.

Kouluja en ehtinlt kovin pitkälle käydä, koska jäin talon

töihin jo l0 moden ikäisenä
isän sairastuttua'l Erkki muistelee elämänsä alkutaivalta.
Saman talon töitä hän tekee
edelleen - nlt tosin isäntänä,
koska muita vapaaehtoisia ti-

Yhteinen sävel pyritään löy-

osittain myös varisevat, kun

lan pitoon ei ilmoittautunut.
Työteliäällä miehellä täyt1ry

tämään aina ensin neuvottelemalla, mutta aika usein

olla kädet täynnä aamusta
iltaan ia niinpä maatöiden

päätöksistä joudutaan äänes-

vanha nimi Sastamala otetaan
uudestaan käyttöön ja Mouhijärvi, Vammala ja Äetsä pyyh-

ohessa pyörii lisänä oma met-

kuitenkin tähän huoneeseen,
eikä niitä vatvota enää ovien ulkopuolella'i Erkki kuvaa
kunnallispolitiikan tekoa
kaupungintalon kokoushuo-

mesta omasta pojasta kaksi
on tarttunut tukevasti monitoimikoneiden ohjaimiin.

Suuressa katraassa varttumi-

nen opettaa väkisin sosiaaliseksi. Sosiaalisista taidoista
ei ainakaan ole haittaa kunnallispolitiikassakaan. Vammalan asioita Erkki Välimäki
(kesk) on seurannut näköala-

qin.rtamrlan Joulu ZOO.s .'? f

se saa mielenkiinnon herää-

tämäänkin. Väännöt jäävät

i'

kiytyvät niminä pois Suomen
kartalta. Aivan tuskattomasti
ei tämäkään synnytys sujunut,
koska aluksi neljäntenä mu-

mään'l Erkki vertaa.
Olemme huuhtoneet meetr.turstivoikkarit teellä ja kahvilla tuulensuojaan jutustelun
lomassa ja seuraava kokous
odottaa kiireistä miestä 5 minuutin päässä. Otamme vielä

kaupungintalon takapihalla

kaan lähtenyt Punkalaidun

lähtiäisiksi muutaman kuvan.

"Onhan noita kiireitä

äänekästä oppositiota. Kyseenalaistajia siis tarvitaan,

katkaisi napanuoransa ennen
aikojaan.
Laskettu aika kuitenkin lähenee ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle lankesi
aluksi myös uutta kaupunkia

mutta rajansa kaikella.

rakentaneen ohjausryhmän

neessa.

Hänen mielestään toimiva
demokratia kaipaa rinnalleen

l5 vuotta
kunnallispolitiikkaa

osuuttaan.

"Olen mielestäni enemmän taustavaikuttaja. Kukaan
ei yksin saa mitään aikaan,
kaikkein mukana olevien panos on yhtä merkityksellinen.
Yhdessä tätä on työstetry virkamiesten ja luottamushenkilöiden vuorovaikutuksellal'
Vuorovaikutuksen merkitys
korostuu päätöksiä tehtäessä.
"Jos tullaan vain vaatimaan
jotain, niin lähtökohta on
huono, mutta jos kysytään,
että tehdäänkö yhteisryötä,

"Meidänkin perheeseen syntyi I I lasta, 7 tyttöä ja 4 poikaa.

myös jälkikasvua, kun kol-

"Kaunaa ei kanneta, vaan
yhteistyötä päinvastoin kehitetään koko ajanJ'

kertoo vaihtoehdot.

tyivät lapsista.

säkoneyritys. Yritys työllistää

aloite, niin ruvetaan rakentamaan uutta kuntaa. Vastattiin ettei me tehdä aloitetta,
mutta tehkää te. Kun aloite
tulee pienemmältä, niin asiaa
on helpompi lähteä viemään
eteenpäin'i Erkki muistaa synnytyksen käynnistysvaiheen
ja vakuuttaa, että ovet pysy,vät

"Niillä ihmisillä jotka ky-

puheenjohtajuus. Loppusuo-

seenalaistavat lähes kaiken

ralla ohjausryhmä muuttui

mahdollisen, on harvoin esittää mitään vaihtoehtoja asioiden hoitamiseksi. On parempi, että - joskus vaikeatkin -

järjestelytoimikunnaksi, jonka puheenjohtaja on - aivan,
Erkki Välimäki. Erkillä on ollut
synnltyksessä iso rooli.

piisannut. Sitä usein ajattelee,
että olisi voinut antaa enemmän aikaa omille lapsilleen.
Ny vahinkoa koettaa paikata

lastenlasten kanssa'l neljän
lapsen isä ja neljän lapsenlapsen isoisä hieman tukistaa
itseään.

Joskus suurinta rohkeutta
kysyy itsensä kritisointi. Siihen pystyminen kertoo terveestä itsetunnosta.
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Däckrrranin taloon

valtakunnallinon
'ammalassa, Herra Hakkaraisen

talon, johon on myös mahdollista sijoittaa

talon naapurissa komeilee niin sanottu apteekkari Bäckmanin talo.
Rakennus peruskorjataan ja muutetaan
valtakunnalliseksi Kirjan Keskukseksi.
Peruskorjaus käynnistyy syksyllä 2OOB ja
avajaisia vietetään näillä näk)rynin vuonna

kirjatoimintoja. Vuonna 1920 valmistunut
arkkitehtiprofessori Otto-Iivari Meurmanin suunnittelema päärakennus on suojeltu asemakaavalla.
Noin 1000 kerrosneliön kokoinen Bäckmanin talo on hyvä lähtökohta Kirjan Keskukselle. Talon sijainti on erinomainen ja

201t.

kulttuurihistoria varsin kirjallinen. EsiBäckmanin talo ia kirja
Vammalan kaupunki osti kulttuurihistoriallisesti merkittävän ns. Bäckmanin talon
u..ronna 2007. Se peruskorjataan ja muutetaan Kirjan Keskuksen (työnimi) tarpeisiin. Lisäksi kaupunki hankki vuonna 2008
samassa pihapiirissä sijaitsevan ns. Torni-

20

merkkinä mainittakoon, että seudun kirjakauppatoiminta käynnistyi jo lB00-luurn
puolella samalla paikalla sijainneessa rakennuksessa, jonka kivijalalle nykyinen rakennus on rakennettu. Apteekkarin talossa

vallitsi kansainvälinen henki ja sivistynyt
ilmapiiri, jonne apteekkari Bäckmanin
sveitsiläissyntyinen Maria-rouva toi mu-

Ki rJ

kanaan tuulahduksia avarasta maailmasta.
Avokätistä hy'väntekeväisyystoimintaa harjoittanut rouva opetti mm. kouluaikoinaan
talossa asuneelle Kalle Sulinille (myöh. runoilija Kaarlo Sarkia) ranskankieltä. Myö-

hemmin Sarkia sai kehuja aksentistaar.r
ja saalutti mainetta mm. Baudelaire suomennoksillaan.
Ny käynnistyvän peruskorjauksen budjetti on n.

1,5 miljoonaa euroa, josta EU-ja
valtion rahoitusta runsas kaksi kolmannesta ja kaupungin osuutta vajaa kolmannes.

Uudenlainen tapa
sukeltaa kulttuuriin
Kirjan Keskus -hankkeen lähtökohtana on

( I '
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Bäckmanin tonttien
rakennukset sisäpihalta nähtyinä. Kuvat
Asko Laiho.
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Keskuo
Vammalan kaupungin pitkäaikainen työ

yksikkö, jollaista Suomessa ei ennestään

kirjakulttuurin edistämiseksi. Vahva kirjal-

ole.

linen maine on syntynlt erityisestiVanhan
kirjallisuuden päivien ansiosta. Kirjakulttuurikaupunki-imagoa tukee alueen vahva
kirjallinen menneisyys ja aktiivinen nykyis1ys. Myös r,rroden 2009 alusta toimintansa
aloittava Sastamalan kaupunki profi loituu

Kirjan I(eskus koostuu pysywästä elämyksellisestä perusnäyttelystä (kertoo
suomalaisen kirjan tarinan), työpajoista,

kirjaan ja kirjakulttuuriin.
Kirjan Keskus on yksi Pirkanmaan kulttuurin toimenpideohjelman viidestä kärkihankkeesta. Kirjan Keskus tarjoaa tietoa

ja elämyksiä kirjasta esineenä, sisältönä
ja ilmiönä sekä osana ihmisten elämää.
Keskus tulee olemaan sanalliseen ja kirjalliseen ilmaisuun erikoistunut yleissivistävä, toiminnallinen ja tutkimuksellinen

önslrnrrhn,lrrrhr 2rrrrS

vaihtuvista näyttely- ja tapahtumatiloista,
työhuoneista, käsikirjastosta, tutkijanhuoneista, mahdollisesti kirjailijaresidenssistä
jaltai kahvilasta sekä aula-, liike- ja varasto- yrns. tiloista.
Suomalainen kirja ansaitsee keskuksensa. Valtakunnalliseen Kirjan Keskukseen
kohdistuvia odotuksia osoittaa seuraava
lainaus Turun Sanomien pääkirjoituksesta 23.6.2008: "Tähänastisten makupalojen
perusteella voi sanoa, että Kirjan Keskus
tuo Suomeen uudenlaisen tavan sukeltaa

kulttuuriin. I(rja ei ole vain frysinen esine
ja siinä olevat painojäljet. Sastamalaisten
käsissä kirjasta muokkautuu kaikki aistit
haastava katsantokanta kulttuuriin."

Leena Aaltonen
toiminnanjohtaja
Suomen Kirjainstituutti
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Tyrvään pririkunnan

APTTTKKI
ja Ecn cnsirnrnäisct apteckkarit
Marttilankatu O :ssä vr.roöina IBTI-I938

aivanvarustaian poika Konrad Ferdinand Wahlroos syntyi Porissa 29.11.1841. Siellä
hän kävi kolme luokkaa korkeam-

paa elementtaarikoulua. Porilaisessa Sandlundin apteekissa hän

aloitti

1B5B

harjoittelijana, 1862

farmaseuttina ja 1867 proviisorina, jona hän toimi myös Ilmolan
ja foroisten apteekeissa. Tyrvääseen hän tuli lB70 ja muutti täältä
apteekkariksi Loviisaan ja sieltä

la talouden hoitajaksi apteekkarin serkku rouva von Schantz, o.s.
Wahlroos. Sykslm tultua serkukset

avioituivat.

Tulevan apteekin paikalla oli
värjäri Karl Kuhlmanin 1862 rakentama talo Hopun ratsutilan
Koskenhakaan kuuluvalla vuokrapalstalla, j onka ruokranautinnan
aika kesti 50 \'uotta 28.10.1862

alkaen. Palstan nykyinen osoite

vielä Pielisjärvelle, jossa kuoli

on Marttilankatu 12. Wahlroos
osti talon ja vuokraoikeuden ja

20.1.1906.

rakennutti paikalle uuden kome-

Walroosin muuttoon Tyrväävaikutti samana vuonna solmittu avioliitto Anna Sofia Gall6nin kanssa, jonka isä oli tunnettu
nimismies Peter Wilhelm Gall6n.
Anna oli Akseli Gallen-Kallelan
seen

sisarpuoli isän ensimmäisestä
avioliitosta. P.W. Gall6nin toinen
vaimo taas oli Konrad Wahlroosin
sisar Matilda. Apteekkari oli siis
appensa Ianko ja apteekerska käIynsä tytärpuoli. Perheeseen s5mtyi viisi lasta, jotka jäivät äidittömiksi, kun apteekerska menehtyi

an talon.

Wahlroos aloitti apteekin toiminnan ripeästi ja tarmokkaasti
saatuaan 17.l.IB7l privilegion.
Apteekissa pidettiin myös pientä sekatavarakauppaa, joka mm.
toimitti kirjoja ja tarvikkeita Kirkonkylän koululle vuodesta 1874.
Apteekkari perusti Iääkelaatikon
Mouhijärvelle 1883. Apteekki hoiti postiakin vuoteen lBB4 saakka.
Hevosposti kulki kerran viikossa
yöllä kumpaankin suuntaan linjalla Turku-Tampere. Apteekis-

valvottiin ia tarjottiin kuskille

keuhkotautiin alkukeväällä 1884.

sa

Samana keväänä taloon tuli lasten

ryyppy. Lajiteltu posti pantiin

{l\i
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Apteekin talo
Wahlroosin aikana.

aamuksi esille lasioviseen kaap-

piin. Sunnuntaisin kirkossa kuulutettiin saapunut posti, jonka
kirkonkävijät voivat palatessaan
hakea. Apteekissa palveltiin sunnuntaisinkin aamuaikaisesta iltamyöhään mm. kirkkomatkalaisia.

Lääkkeitä pyrydettiin oudoil-

la nimityksillä, kuten

Yhdeksän

miehen uoimaa, Kärmeen ihraa,

Iohanneksen leipäpuun kuorta.
Lähellä asuva lääkitsijä Amanda
Iokinen, Tyruään Manta, käytti
lääkkeenä pal jon I ohanneksen lei -

päpuun kuorta; sen myynti olikin

runsasta. Kun lääkärintoimi oli
vain piirilääkärin varassa, joutui
apteekkari apulaisineen monasti
antamaan ensiapua ja lääkkeitä
esim. loukkaantumisissa.
Apteekkarin hyötypuutarhassa
kasvatettiin moninaisia rohtokasveja, hedelmiä ja marjoja. Kaukomailtakin tilattiin erikoisia siemeniä. Kasvihuoneessa yritettiin
kasvattaa jopa silkkiäisperhosen

toukkia, tosin huonoin tuloksin.
Apteekkarilla nä1'ttää olleen merkittävää yhteistyötä Kirkonkylän
koulun opettajaksi Alahärmästä
1BB4 tulleen Oskar Söderholmin,
myöh. Vettenranta, kanssa. Apteekkarin Pietarista hankkimista
siemenistä kasvoi koulun ympä-
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Vuonna l985 uudistettu rakennus.

ristöön hienot lehtikuusimetsiköt.
Herrat olivat lBBT perustamassa
Tyrvääseen Puutarhayhdistystä.
Apteekkari Wahlroos osallistui
myös yhteiskunnallisiin toimintoihin. Hän oli perustamassa Tlrvään Säästöpankkia 1876, kuului
sitten jäsenenä sen ensimmäiseen
hallitukseen ja toimi kamreerina
1BB3-1BBB. Pankin toimipaikka
oli apteekissa. Ioskus tilinpäätöstä tehtäessä joutui koko apteekin

väki etsimään yli yön l0 pennin
virhettä.

Ruotsinkielisestä taustastaan
huolimatta apteekkari Wahlroos
oli suomenmielinen. Hän palkkasi kotiopettajan lBB4-lBB5 opettamaan lapsilleen suomea. Tuo
opettaja oli myöhemmin merkittävänä kulttuurivaikuttajana tunnettu, mm. opetusministerinä ja

sosiaaliministerinä toiminut kamarineuvos Niilo Liakka.

Tyrvään piirikunnan

pteekki siirtyi l.9.lBBB
tehdyllä kaupalla Otfried
Abelard Bäckmanille. Hän
Hämeenkyrössä
27.12.1860. Hän oli jo l3-vuotiaana harjoittelijana Wahlroosin

oli syntynyt

ApTfE KKI...

sitehtaan etiketillä. Puutarhan
omenille annettiin I palkinto Tyvään Puutarhanäyttelyssä 1995.
Puutarhassa oli jopa viiniköynnöskin, joka antoi rypäleitä vielä
1950-lurulla. Hän piti apteekin yh-

apteekissa. Bäckman avioitui

teydessä

Iohanna Sofia Margareeta Gest-

ainakin jo 1902, se voi olla peräisirr
jo Wahlroosin ajalta.

rinin kanssa, s.3.1.1870. Kun Johanna kuoli nuorena 29.I2.I899
vain 29-vuotiaana, hän avioitui

Ty r uään Sie me

nkaup

p

aa

Apteekin myyntiartikkeleita
löytyy Tyrvään Sanomissa jul-

uudelleen sveitsiläissyntyisen

kaistuissa ilmoituksissa, kuten:

Maria Elisabeth Tschoppin kans-

Teetä, hyr,,'iää kiinalaista, cacaota,

sa, s.30.10.1872. Maria kuoli

etikkaa, terwasaippuaa, karpuulisaippuaa, finissi saippuaa, lysoolia, karpuuli-happoa, ja saip-

23.6.7947. Avioliiton mukana tuli

perheeseen saksan ja ranskan
kieli. Apteekerska tunnettiin hy-

väntekeväisyyttä harrastavana;
kulkijallekin aina tarjottiin ateria.
Runoilja Kaarlo Sarkian tiedetään
saaneen tukea opintiellään.
Suomessa oli nälkälrrosien jälkeen vallinnut hidas taloudellinen
kehitys, joka I BB0-luvulle tultaessa

pua kiweä. Tärpättiä, liinöljyä,
puunöljyä, sorkka öljyä, woi wäriä
ja juuston juoksutinta. Celadinia
walkoista ja punaista. Pyykki suudaa. Pellawansiemen- ja ompelukoneöljyä. Omenia ja puutarhan
siemeniä. Pippureja useaa lajia.

I(aneelia, kardemummaa, rnus-

oli kääntynyt nousuun. Lisäänty-

kottia, muskottikukkaa ja safra-

nyt rahankäyttö elvytti Tyrväänkin

mia. Sagoryynejä.

kirkonkylän kaupallista elämää.
Saatuaan privilegion apteekinpitoa varten ryhtyi apteekkarikin
sen ohella harjoittamaan monenmoista liiketoimintaa. Hän jatkoi

Wahlroosin perustaman puutarhan hyödyntämistä. Sen tuotteita
pullotettiin Tyrwään Wesitehtaan

nimellä varustettuina ja myyiin
omassa kioskissa. (Tuon kioskin
paikalla oli huomattavasti myöhempään 19S0-lur,'ula Rautatiekirjakaupalla kioski). Hedelmälimonaadeja oli useanlaisia, myös
Suuda- ja Seltteri-wettä. Limonaadipullon etiketissä oli tuoteseloste: Valmistettu puhtaasta kristallisokerista, ilman Saccarini lisäystä,
ja todellisesta hedelmämehusta.
Lieneekö tapahtunut epätervettä
kilpailuakin, koska ilmoittelussa
mainittiin: Pitäkää waari että limonaadipullot owat uarustetut
minun nimellisellä Tyrwään We-

I9IB palon iälkeen jäjellä olivat vain piippuia ia kiviialka..
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Syksyllä l9l9 aloitettiin uuden
talon rakentaminen vanhalle ki-

vijalalle ja vaikka oli ankara pula
rakennustarpeista, valmistui uusi apteekkitalo 1920 lähes Otto-

Iivari Meurmanin piirustusten
mukaisesti. Rakentamisen teki
jälleen Kalle Kulmala. Oman per-

heen ja henkilökunnan tarpeita
varten tehtiin taloon leipomotila
ja hankittiin p)rykkiä varten Sidoroff-sähkömankeli.

Piirilääkärin tarkastuskertomus antaa kuvan uuden apteekin
sisustuksesta : Exp editiohuo ne o n

suuri B ja 9 metrinen, jonka kadun puoleisella seinässä keskellä
Apteekki evakossa rukoushuoneella.

on sisäänkäytäuä oui

ja

sen kum-

mallakin puolella kolmiosaiset

Apteekki ilmoittaa myös ostavansa jatkuvasti: pyörtänöpöllönkukkasia, nuppujauhoja, juhannuskukkasia, torajywiä, katajanmarjoja ja tuoretta ihraa. Bäckman sai lB93 luvan pitää apteekin
sivuhuoneessa kirja- ja paperikauppaa, joka jatkui moteen 1907
saakka. Lisäksi hänellä oli Friisin
hautaristien ja HenkiwakuutusOsakeyhtiö Kalevan edustus. Sivuapteekkeja penrstettiin Karkkuun,

Laviaan ja Mouhijärvelle. Niiden
hoitamisesta oli palion vaivaa, sillä puhelinkin saatiin vasta l89l.
Muun lisäksi hän alkoi harjoittaa
maanviljelystä ostettuaan Varilan kylästä Uotin tilan. Myös hän
tilasi Agros ja Aatra maatalouden

l9l9 rakennettu uusi talo.

lehdet.

Kauppalaksi muuttunut Vammala koki raskaan koettelemuksen
l9lB tapahtumien yhteydessä. Se

tuli illalla 1B.4.l9lB pahoin poltetuksi. Vuonna lB95 laajennus- ja
peruskorjaustyöt apteekkiraken-

oli tehnyt

paikallinen
rakentaja Kalle Kulmala. Rakentaja kyllä mainitsee muistelmisnukseen

saan rakentaneensa uuden talon,

mutta tuskin on todennäköistä,
että niinkin uusi komea talo olisi
silloin kokonaan purettu. Niin tai
näin, talo paloi raunioksi apteekkeineen, samoin suurehko ulkorakennus etelänpuolella tonttia ja
kivikellarin kattorakenteet. Vieläkin jäljellä olevat pienempi makasiinirakennus ja veivikaivon koppi
säästyivät.

Apteekkari ryhtyi puuhaamaan
uutta tilapäistä apteekkia palamat-
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ta jääneelle, naapurissa olevalle
rukoushuoneelle, jonka hän oli
myynyt 1906. 25.5. l9lB aloitettiin
siinä reseptuuri ja vuoden lopulla piirilääkäri Otto Meurman piti
tarkastuksen. Hän kuvaa apteekkia näin: Kaikki sisustus on uäliaikaista ja suurimpaan hätään
uarallua, se on osaksi pienempää
fakkia, joita on tuotu Mouhijäruen
ja Karkun haara-apteekeista. Samaten ouat astiat mitä erilaisempaa laatua. . ., suurimmaksi osaki
aiuan sekalaisia pulloja ja muita
säilytysastioita. Lääkeuarasto, joka palon kautta lopen tuhoutui,
on sittemmin ollut uarsin niukka
ja puutteellinen ja on koottu mistä
uaan on onnistuttu saamaan, eikä
suurestikkaan ole uoitu ottaa huomioon sen laatua.

näyteikkunat, sisäänpäin asetetulla aitauksella. Ouesta oikealla seinällö on S-osainen ikkuna,
uasemmalla seinällä perällä on
nainen käy täu ä asuntopuolel peräseinällä on oikealla oui uarastohuoneeseen, tätä löhempänä

au

o

le,

uuni ja uasemmalla oui decoctorioon. Myrkkykaappi sijaitsee
uunin

ja

decoctorioon johtauan

ouen uälissä. Muuten apteekki on
sisustettu taualliseen tapaan suu-

ri puolikaareua kauppatiski
edessä

ouen

tilauan uälimatkan pääs-

sä, signeerauspulpetit molemmin

puolin, tiskin päätypuolilla niistä
sopiualla uälimatkalla ja paremmin keskellä uapaasti seisten pari pienempää fakkia sekä niiden
päällä edessä näyttelykaapit patenttitauaroille ja näiden takana

Tyrvään piirikunnan

ApTEE KKI...

statilLiset L,ariat, käsikaLtppauaaktr v.nt. Söily4tsnstiot, .ioitn nöinä

lun perustajiin, Palokunnantalon

tiin liike- ja asuntotarkoituksiin

(myöh. Seuratalo) rakennustoimi-

aikoina tauattoman kalleutensa
ttuoksi on ollut mahdoton hankkia, ouat myös kifiauaa laatua,

kuntaan, Tyrvään Puhelin Oy:n pe-

sopivaksi I 940-lur.ulle tultaessa.
Siihen tulivat ensimmäisinä Suo-

mutta

kaikessa tapauksessa saa

lustajiin, Tyrvään Osuusmeijerin
johtokuntaan, Tyrvään Säästöpankin hallintoon ja toimi sen kamree-

apteekista .jotenkin siistin yLeis-

rina r'uodesta 1893 \,uoteen 1897,

uaikutttksett.

jolloin pankin toiminta apteekin

Apteekin toirninta jatkui jälleen
rauhallisemmissa oloissa. Aptee-

sinisessä kamarissa loppui.

kin alkuaikojen asiakas, kansanparantaja Amanda Jokinen oli
kuollut 1922, nutta jatkajakseen

Bäckman kuoli 21.3.1938, mit'tkä jälkeen apteekki toimi jonkin
aikaa perikunnan omistuksessa ja
sitä hoiti proviisori Hanna Wass.

l.rän

Näin päättyi apteekkitoimin-

dan, jolla

ta tässä talossa, mutta Tyrvään
Apteekin toiminta kyllä jatkui.

oli opettanut ryttärensä Huloli kulkuyhteyksien
parannuttua tavattoman paljon
hoidettavia potilaita. Hän tuotti
apteekissa hywin paljon työtä; hä-

nen asiakkaitaan varten oli tehtävä aivan erillinen palvelutiski.

Apteekkari Bäckman oli pitkään vaikuttamassa Vammalan

men Yhdyspankin ja Kenkäkauppa Frans Koittolan liiketilat. Ylä-

kertaan rakennettiin asunto- ja
vastaanottol.iloja. Myöhenrnrin
liiketiloissa toimivat Weijo |okisen asusteliike ja Rissasen sähköliike, yrn.

Valtioneuvoston myöntämänä
sai apteekkioikeuden f 5.12. 1939
Sven Jaakko Emil Seitsaari (aik.

Strömmer) s. l(an kaanpäässä
28.4.1886. Hän ryhryi rakentamaan uutta apteekkitaloa vähär-r

Kirjoittaja on kotiseutttneu-

sen

matkan päähän Marttilankadun
ja Onkiniemenkadun kulmaan

u o s, konser u aatto r i, eläkkeellä oleua Tyruään seudun Mtr

luottamushenkilöihin. Hän kuului
1'yrvään Suomalaisen Yhteiskou-

Onkiniemenkatu 11.
Apteekin jälkeen taloa muutet-

seon museonhoitaia.

kauppalan syntymiseer.r, joka to-

teutui 1907, ja kuului sitten

]-alvi 1921. Kuva Bäckman-suvun arkisto.
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MODUX, käänteentekevä
hoito-/sen iorisän ky U UTU US !
Jouluaattoilta,
on paljon mistä iloita.
j okainen sy dän lämmö stä täyttyy,
j op a kiire mielestä j ättäyW.
Ihmeellinen on joulun taika,
olisipaioulu aina.

Modux on suomalainen laatutuote, joka
valmislelaan korkealuokkåisista materiaaleisla
koliolosuhteet huomioiden.
Moduxin käytö iå kulielus on helppoa.
Se måhtuu yhden ihmisen voimin tavalliseen
hissiin, pienestäkin oviaukosta ia saal sen
käyttökuntoon hetkessä.

M.H.

Modux'sängyn alakorkeus on våin
27 cm iå sen käyltö on vaivatonta.
Valittavänåsi on korkeussäädön

j oulukuusi u ihr eä huusi
puur o a lap set mantelihap s et
lqtnttilöihin u alo takkaan p alo
lahj at tänne alle suuta s oukemmalle
tonttulakit p äähän s äähän kuin s äähän
piparkakkuj a pari j a uirneeseen naamari
kuusi suuri juhlan juuri
huuteli näin ihmisiä p äin
kuuliko kukaan lähtikö mukaan
tiedä häntä j oulu j a räntä
H.T,

Aina pienenä rakastin sitä ääntä,
j oka syntyy askeleen j a lumen ko sketulcsesta

Narinaa
Aina pienenä rakensin lumilyhtyjä
jakatselin ualon matkaa pimeyteen
Hohdetta
Aina pienenä leiuoin pipareita
Tuolcsusta tiesin, että pian on j oulu
Odotusta.
P.S.

ntut I ahj oj a u alrni s t a a,
I oulupukki niit ä kant aa s aa.
P e tt eri r eke ä kulj ett a a,
Ny t m atka an kiiy d ään u a, an.
To

M.L,

,
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lisäksi selkäosån- ja ialkaosan
säädöt. Sängyn kul jetusmitta
on vain 60 x 90 cm.

Valikoimistamme löydät myös
muul senior-kalusteet kotikäyttöön
senioFkunlosalilaifreet, sekä fysioterapiån tuotteet,
Kalso Modux-esittelyvideo netistä:

F.^
fe

Hoito- j. sriraalahluste€l: Lojer Oy (Vamm.la) puh 0r{) 3ll) 67lr{) . l.i.r ot
(H€lsinki) puh 010 3r0 674{ t Loje/ Temcle\ Oy ((enpclc) poh 0r0 310 6;b0
fysioterapia: Loie/Rålncr Rajala Oy {Orimallila) puh 010 310 6730

LVT.TAMMINEN OY
Hopunkatu 6, 38200 Vammala
Puh.010 4047500 Fax. (03) 512 9955

&Uammalan
t,uRY*
38200

Uäriaitta

VAMMALA

trsrruÄtsyvDENTrE
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PUHELIN 511 2895
FAX 03-51 1 5100
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ii-ruseru
Filcr4!
te-n-rn4
For19!

72SVEA
L.'2
RAHOMJS

Puh. (03)
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PERINTA

44OO, vammala@svea.fi, www.svea.fi
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Marttilankatu 5, 38200 Vanrmal.r
Puh. (03) 512 5000 www netl.rncl.fr

wW
-^ffi@W
Sastamalank. 70, 38210 VAMMALA, puh. 03-511 2640

Tauno Lchtinräki kcrtoc:

Oli öitä onnonkin
bi.poltLoainetta
homma jäi kesken.
Meiltä ajettiin silloin maitolcuskia
ja sillä reissulla isäkin oli saanut tietää tästä epäonnistumisesta. I(aajasta annettiin kanisteriin hiinelle
sitä esiöljyä kokeiltavaksi, josko se
toirnisi n-reidän puintimoottorissa.

olikin puintivehkeet, mutta kun ei

aikaan poliisina. Tarkemmin sanottuna hän oli poliisien ns. Lentävässä osastossa. Siinä toimessa joutui
liikkumaan aika laajalla alueella.
Siinä työnsä ohessa hän sai tietoonsa, että on mal-rdollista ostaa Keuruun Tervatehtaalta jossalcin tislauksessa tullutta esiöljyksi sanottua
polttonestettä. Puullakl\aana miehenä Toivo huomasi siinä olevan

saatu Lansanhuollosta rnoollol iin

mahdollisen ratkaisun hänenkin

polttoaineen ostolupaa! Tai kyliä
sai, mutta se 5 litraa petloolia ei

öljyntarpeeseensa. Hänellä kun oli
myöskin maanviljelystä. Niinpähän
ostikin lcyseistä ainetta useamrnan
kyrnmenen litraa.
Tuli sitten puintien aika, kun
viljat oli saatu suojaan korjattua.

verstaalla Vammalassa maatalousmoottoriksi muutettu 1926 -vuoden
Fordin iI'-mallin autornoottori.
Esiöljyä kaadettiin Voortin tank

ähän vanhemmat ihmiset
muistaa ja nuorempienkin

piläisi rieriiä sen sotien aikaisen, ja pitkään jälkeenpäinkin
vaivanneen pottoaineiden pulan.
Kotonani oli vuonna 1943 ruis tuleentunut ja se on muistiini jäänyt
erityisesti sen takia, kun jouduimme puimaan ne riihessä. Vaikka

olisi siihen puintiin riittän),'t.

Riihessäpuinti

otti

sellaisten

keskenkasvuisten voimille, jollaisia sisareni ja rnir-rä siihen aikaan
olirnme.
Yhtenä syksynä oli kotor.rani'l'annin Vihtolikin käyttelenrässä puimakonetta, kun hänen Olympiansa kävi vähernmällä polttoaineella,

kuin meidän orna moottori. Ei se
polttoaineiden pula yksir.r meillä
ollut, kyllä se vaivasi jokaista maapaikkaa.
Sitten sattui tulernaan vähän tuu-

riakin mukaan siihen puutteeseen.
Saman Kärmeenmaan kylätien varrella asunut Kaajan'Ioivo oli siihen

6oetanalan Joulu 2OOB

'i l.1

Meillä oli silloin yhteiset puintivehkeet naapurin Alhon kanssa. Moottori oli Erlcki Levorannan

kiin petroolipuolelle ja pensiinillii
par-rtiin alkuun käymäärr. Hana
käännettiin esiöljylle ja moottori

Naapurista Pihlajamäen Lauri oli
käynyt heillä aikaisemmir.rkin puimassa ja tuii taaskin puirnakoneen-

kävi r.riettä räikyi, eikä edes sauhua

sa ja

kin yhtä hyvin kuin petroolilla. Sen

Porilaisen moottorinsa kanssa.

tullut yhtään!
Puirnakonettakin pyör'itti airra-

Moottorin tankkiirr kaadettiin sitä

moottorin pulistuksia oli

esiöliyä ja puhalluslarnpulla saatiin

nety kaksir.rkertaisella kannentii-

rnool(orir) kuula punaiseksi.
Yritettiin sitten käynnistää, mutta moottori ei suostunut käymään
sillä aineella. Se vaan yslci ja köhi
mutta ei ottanut kierroksia, sal'utti
eikä ollut voimaa.
Ei tullut puimisesta mitään ja

visteellä, iosta voikin iohtua, että se

piener-r-

öljy paloi siinä h1win.

Niin siinä sitten kävi, että sillä
Fordiila käytettiin sen syksyn prrinteja ja puitiin Kaajankin viljat.
Niin että on sitä ennenkin osattu
biopolttoaineita käy'ttää!

Kiryailga
otiseutumme kolme

Tämän päivän tavallisten

merkittävintä suomen
; 'r. kielen tutkijaa, Antero
Warelius, Heikki Ojansuu ja
Pertti virtaranta, ovat kaikki

lukijoiden kannalta Heikki

olleet myös itse eläviä sanankäyrtäjiä.
Heikki ojansuu ( lB73- 1923)
oli tutkijana hywin monipuoli-

naista tutkijanuraa.

nen: hän tutki suomen murteita, karialan ja viron kieliä,
lainasanoja ja nimistöä. Hän
oli myös oman aikansa paras
van han klrjasuomen tuntija.
Hyvin tuotteliaskin Ojansuu
oli: suhteellisen varhaisesta
kuolemastaan huolimatta hän
ehti julkaista toistakymmentä tieteellistä teosta ja lähes

suuren määrän Annastuuna
Korkeemäen lauluja ja tarinoita. Pertti Virtaranta toimitti Ojansuun ja kahden muun

kaksisataa tieteellistä artikkelia. Harvat näitä kirjoja ja
artikkeleita enää tuntevat, ja
se on täysin ymmärrettävää.
Siinä määrin ne ovat sidoksissa oman aikansa tieteelliseen

keslalsteluun.

Ojansuun kiehtovimmat tieteelliset työt ovat niitä, jotka
valmistuivat jo ennen varsiOjansuu oli vasta l6- I7-!uolias Porin lyseon opiskelijapoika, kun hän merkitsi muistiin

kerääjän työn pohjalta'"r-ronna
1969 ilmestyneen kirjan 'Annastuuna aikanansa'i

Kun Ojansuu oli opiskellut
yhden lukumoden E. N. Setälän oppilaana Helsingin yliopistossa, hän keräsi muistiin
lähes l4 000 sanaa käsittävän
T1'rvään murteen sanakirjakä

-

sikirjoituksen. Se oli suurtyö,
jonka kiinnostar,rrutta ajan kuluminen on vain parantanut.

Ojansuun Heikin sanakirja

,

-".t

on oikeastaan tulevan

Sasta-

malan kaupungin murresanakirja: Keikyää lukuun ottamatta koko uusi Sastamala kuulut-t

siihen alueeseen, jonka murretta Ojansuu nimitti Tyrväärr
murteeksi. Samaan nturrealu]::

eeseen Ojansuu luki tnyös
Kiikoisen ja Lavian, mutta ei

nykyään Nokiaan kuuluvaa
Suoniemeä, vaikka sekin oli
osa vanhaa Sastamalaa.

Ojansuun käsikirjoitus on
runkona kaksiosaisessa "Tyr-

vään murteen sanakirjassa"
(Warelia 2008 ja 2009). Tätä
sanakirjaa toimittaessani olen

tuonut pieninä palasina julki
Ojansuun muutakin aikaisern-

min julkaisematonta kirjallista

tuotantoa. Sanakirjan avulla
Heikki Oiansuu oli kotoisin Ojansuun sotilasvirkatalosta. Talon maille rakennettiin Tyrvään piirimielisairaala,
josta myöhemmin tehtiin kaupungintalo.

30

olen näin voinut esitellä Ojansuuta myös kaunoLirjail ijarta,
erityisesti runoilijana.
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Heikki
Ojansuun

syntlrnän
100-urotisjuhlassa
Vammalan
nykyisen

kaupungintalon puistossa
vuonna 1973

paljastettiin
taiteilija Veikko
Eskolan tekemä

reliefi.

"f;r,:1;l kun

lf,w

', - :, ;l,:'' i,-. t
100-vuotisjuhlassa oli läsnä
myös Heikki Ojansuun
serkku ja läheinen ystävii,
arkkiatri Alvo Ylppö.
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Niin kielentutkijana kuin runoilijanakin Ojansuu ammensi oman kotiseutunsa ihmisistä, tutuista paikoista la tarinoista.

Esimerkiksi runossa'Äitini neuvoja" Ojansuu kirjoittaa, kuinka äiti kehotti ottamaan
mallia naapurin pojasta Liuhalan Fransista, joka "käypi jo saarnaamassa'l Poika ottaa
muuten äidin neuvot nöyrästi vastaan, mutta ei tätä yhtä. Näin runo päättyy:

***

Vaan naapurin Fransist' en huoli en!
liiaksi huutaa ja hosii.
Ei muuta kuin ämmiä itkettää
ja nuoria tyttöjä kosii.
Se

!r i aikka Heikki Olansuus1 , ta tuli Helsingin yliopisi,t torru apulaisprofessori
(tuon ajan termeillä "apulainen") ja lopulta Tulun yliopis-

ton ensimmäinen suomen ja
sen sukukiellen proiessoli,
hänen uransa ei edennyt kykyjen edellyttämällä tavalla.
Hän kärsi pahoin voimakastahtoisen Setälän yksinvaltaisesta otteesta.

Ennen tieteellisen uran va-

lintaansa Ojansuu oli suun-

Tunnetuin Ojansuun runoista on varmasti "Runo Tyrväälle'j jonka hän kirjoitti joulukuun l9l7 synkissä tunnelmissa. Ojansuun syntymän 100-vuotisjuhlassa Vammalassa
\,'uonna 1973 runon lausui Kari Koivu. Runo on julkaistu ainakin kahteen otteeseen myös
paikallislehdessä, mutta jostakin syystä melko epätarkasti kopioituna. Tyrvään murteen
sanakirjan jälkimmäisessä osassa runo julkaistaan autenttisessa asussaan.
Samassa vuoden 1973 juhlassa Ojansuun tytär Kaija Iunnila luki runon Kellot. Tämän
runon Heikki Ojansuu oli aikonut julkaista "Karpaloiden" toisena runona.
Runon taustaksi on hyvä tietää, että Kellot nojaa vanhaan kansantaruun, josta kerrotaan perusteellisesti esimerkiksi Virtarannan kirjassa Elettiinpä ennenkin. Runo on
ilmeisen elämäkerrallinen. Runossa puhutaan kaksoisveljistä - Ojansuun Heikki ja Kalle
olivat kaksosia.

nitellut kirjailijan ammattia.
Epäilemättä hän olisi menes-
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Nyt uuteen Peugeot 20T Platinum
-juhlamallistoon metalliväri ja
talvi ren kaat veloitu ksettal

Vammalan

seurakunta

Ylellinen Peugeot 207 Platinum -mailisto
erikoishintaan alk. 17690 + toimituskulut 600 e
Mikä parasta, nyt saat dieselin bensiinimallin hinnallal
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Autokauppaa 62 vuotta Uamrnalassa
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www.agrimarket.fi

MARKET

Pesurinkatu 1, 38200 VAMMALA

Isännöintipalvelu
Kari Kaaja
Puis{okxtu

:1

B

-1.

(D 010 76 84386, faksi 010 76 84399

3tt2(X) Vanrntala. puh. (03) 51.1 1.196

TEI(NTSET
Vammala: Puistokatu l4oAvoinna ark. 10-18, la 9-14o Puh. (03) 5114000

Upotti ennen peikko jiirueen
Karkun kirkon kellot
siellä missri ne uihannoiuat
Vihattulan pellot.
Upotti jdrueen

tyny sillä saralla hyvin.

ansioihin senkir.r, että hänellii

Ojansuuta muistelleet aikalaiset mainitsevat järjestään,

tällainen poika on. (On

kuinka eloisa ja taitava kertoja
hän oli. Kertojanlahjat näkyvät
myös hänen kirjoittamissaan
humoreskeissa ja muissa ker-

ja ilkamoiden

lausui upottaissa:
"eipä koskaan nämöt kellot

kaiu Karkun maissa'!
Kellot on järuen pohjassa. Ne
moni on nähnyt siellä.
Kesäp äiuän paistehessa
uälklcyy lqtlki uielä.

Ojansuu kirjoitti runoja ko-

ter l(ilven tasoisia suveleerreja
kirjaili jalahjakkuuksia, härrerr
kriittisntensä omia tuotoksiaan kohtaan kasvoi liikaakin.
Ojansuu suunnitteli joka
tapauksessa runojensa kokoamista kirjaksi. Hän valitsi 39 runoaan ja jäsenteli niistä koostuvan kokoelman "Karpaloita'l
I(okoelma jäi julkaisematta, mutta lähes kaikki kokoelmaan aiotut runot ovat käsikirjoituksina tallella. Warelia
on aloittanut näiden lrrnojerr
julkaisemiser.r Tyrvään murteerr sanakirjan ensimnräiserr
osan myötä, ja julkaiserninerr
jatkuu toisessa osassa.
Marko Vesterbacka

osa

niistä oli kirjoitettu erilaisissa
tilaisuuksissa esitettäviksi juhlarunoiksi ja muiksi tilapäisru-

noiksi, mutta lisäksi hän teki
ja omaa maailmankatsomus-

loihtinut on noita."

taan käsitteleviä runoja.

Kakso isu elj et j a kaks

o

runsaasti omaelämäkerrallisia

ishärät

yksin nostaa uoiuat.
Ja kun ne kerran sen tekeuät, niin
kellot hellästi soiuat'!

Ojansuulla oli omista kirlailijanlahjoistaan realistinen, oikeastaan hieman vähätteleväkin käsitys. Eräässä puheessaan
hän muisteli itseironisesti:

"Pyhän innostuksen hetkenä lausui minusta jo lyseolaisaikana eräs kiertokoulunopettajatar: siitä pojasta tulee

Minä olin pikkuinen kaksoispoika,
kun kansalta tarinan kuulin.
Heti minun sielussani paisui into:
sadun sankariks itseni luulin.

pappien kanssa asettilil scn
kansakoulun edelle)J'
Saattaa olla, että kun Ojan-

Miks ei nostetaylös niitä?
Miks ei ne kansalle soita?
"Nlrsszi on peikon kirous, ne

"

kiertokoulun vilpitön ihailija ja tahtoisinpa rrrrrrrlarrrit'rr

tomuksissa koulupoika-ajoista lähtien. Myös Ojansuun runot ovat sr.rurimmaksi osaksi
kertovia ja humoristisia.

ko aikuisikänsä. Suurin

ne

sa

nomattakin selvä, että rrrirrii
kaiken tämän johdosta olen

Suomen toinen Runeberg. Ia
eräs hänen virkasisarensa on
isäni nekrologissa ihan painetussa sanassa pannut ukon

suun läheiseen ystäväpiiliin
kuului Otto Marrnisen ja Vol-

Kirj o i ttaj o o n ti eto ki rj n i I i.j rt
ja suomen kielen opetkla.
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Ja kun minä kerran ueljen kanssa
Kulouedellä sousin ja sousin,

niin näimme kellon sen kumottauankin
ja silloinkos intomme nousi!
Ja kaksoishärkiä kaipaellen

me kuljimme kotoa kohti.
Niin suuria unia me uneksuimme

r l{\'.\.\ \

L lUt'lt li N

ja riemusta poskemme hohti.
Me härkiä härkiä lcyselimme

uaan

niit'

\

1 .t

Äl

-

ei löyttinyt kenkciän.

Petollist' oli nuoruuden unelmamme,
mut suloista oli se sentään.
Vielä kun sotrtelen VihattuLassa,

\

ne kellot uedessä kiihää,

ja toiueet poueani paisuttauat,
ja oulo kaihokin uiilftä.

L\rsl lrnlrllrtt, J.lrltL
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Tyrvään murteen sanakirjan ensimmäinen osa julkistettiin Vanhan
kirjallisuuden päivillä 20t)t|. Sanakirjan runkonar on IIeikki Ojansuun
vrrrlrna I B9.r kokorrrnir krisikirjoittrs.
JJ
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T/tuään yhtciskoulun abituricntit

60 vuodon Lakaa
Toukokuun 31. päivänä 2008 Vammalan lukion kevätjuhlaan saapui myös joukko niitä, iotka
olivat saaneet lakkinsa 60 vuotta aikaisemmin. Luokassa oli silloin 13 oppilasta, seitsemän
poikaa ja kuusi tlrttöä. He päättivät pukeutua penkinpainajaispäivänä seitsemäksi veljekseksi
ja heidän siipoikseen, tilasivat peruukit Kuokkasen peruukkiliikkeestä Helsingistä ja puvut
Kansallisteatterista. Abiturus Unto Salo kirjoitti abituruksien Risto Tainio ja Pekka Murto
avustamana jäähyväispuheen koululle, Aleksis Kiven tyyliä ja sanontaa jäljitellen, ja Risto
luki sen kuorma-auton lavalta nuoremmille opiksi ja ojennukseksi.

Pcnkkaripuhc I94t
Koskas

nF on koittanut huikean ilon päivä, jolloin kultainen vapaus meille ihanasti hohte-

haisu, haisu kuin ryökärpän pesästä! Takaammepa, että pian lauhtuva on lukkarien musta

lee ja välkkyy, tahdomme haastella muutamia
opetuksen sanoja, ja uskokaat meitä, sillä olemmehan keitetJrt monessa liemessä ja nahkamme parkitut opin oivallisessa saunassa, jossa

muoto.
Ja teille, te kakkosluokkaset, sanamme: Pitäkäät huoli, että monnit kurissa ja Herran nuhteessa elävät ja jos muu ei auta, ottakaat lunta
kouraanne ja sipaiskaat sillä punaiseksi monniparan turpa, punaiseksi kuin provastinkalju

emälukkarin tuikeat katseet ovat pöyristelleet
karvojamme.
Ihanatpa olivat nuo aiat, lolloin pieninä pii-

pakkasella.

mäpartanassikoina pyöriskelimme lukkarien
ankaroissa kourissa. Kiiriskeli silloin useasti
aikamoinen möläkkä lukkarilan konkeilla kuin
saksafonin saatanallinen hahatus lauantai-illan
karkeloissa. Musta oli silloin lukkarin naama ja
vihan salamat leimahtivat hänen otsallansa.
Mutta kuinkas on teidän laita, te monninappulat? Milloinkas oomme teidät nähneet konkilla
painissa kieriskelevän ja kovinpa heikot ovat
pämppänne möräykset olleet. Älkäät kuitenkaan vaipuko epätoivoon, vaan ottakaat vaari

Viidesluokkalaisten ojennukseks' olkoon
seuraava sanamme: Koskas kevät lähes\y ja
sontiaiset auringossa pörräilevät, pitäkäät neljä huikeata luokkaretkeä ja kööriinne liittyköön
lukkarien ankara parvi!
Kallistakaat myös te, kuudesluokkalaiset,

neuvostamme:
Syökäät huomenamulla makonne tä]teen,
täyeen kuin trekooli, ja pitäkäät tuima meteli,
kun tunti alkaa ja lukkarit sisään astelee. fa jos
Iukkarit silloin teihin vihasena mällistelevät,
niin Iemahtakoon silloin heitä vastaan kitkerä

keihin!

korvanne meidän sanoillemme ja kätkekäät
ne sydäntenne syrTry.teen: Ios mielitte säily'ttää
emälukkarin suosion, muistakaat aina hänen
pilkkusääntönsä: pankaat pilkut ja kaksoispisteet rivin alkuun ia kiriojen nimet sulkumerkKun tämä päivä on kiertoillut iltaan ja aurinko laskenut levolle, jätämme seitsemännelle
raskaan kantamuksen ja taakan, raskaan kuin
koulutie maanantaisena aamuna, sillä olettehan silloin lukkarilan ylin luokka. Pitäkäät klu-
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bia kunnossa ja muistakaat, että liiterin kivijalka on monneja varten. Älkäät ylpistelkö, vaan
olkaat kohteliaat ja raapaiskaa jalallanne, että
kivikatu kipenöitsee, konsa lukkarittaret ohitsenne pyyhättävät.
Ja mitäpä meillä on teille haasteltavana, te armaat lukkarit ja lukkaritttaret? Pöllyryksistä me
kiitämme, sillä koviahan ovat veljeksien päät,
kovia tai pehmeitä miten haluatte. Toivokaat,
että kannettu vesi ei kaivosta lopu. Me veljet ja
piikaiset toivomme myös, ettei teidän äänenne
sortuisi elon taistelossa ja käytävien melussa,
vaan kaikuisi kuin janoisen leijonan karjahdus
Saharan mailla.
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Niin veljet, ihana vapaus meille viittoo, mutta
kumminkin mielemme täyttää kaipaus haikea,
haikea kuin sammakon kurnutus keväisenä ehtoona, koska iäksi heitämme kultaisen lukkarilan. Kohta ovat kadonneet sen valkeat seinät,
sen armaat luokat, jotka ovat olleet ihanaisena
kotonamme kahdeksan kultaista ajast' aikaa.
Iääkäät hywästi toverit, hyvästi opettajat, hywästi
koulu, hywästi, hyvästi kaikki!
Puheen luki Risto kuorma-auton
lavalta penkinpainajaispäivänä
Tyrvään yhteiskoulun edessä
Vammalassa 28. helmikuuta l94B
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Kaiken mitä tarvitset sähköstä
s a at ELE KT B IA- s ä h kö a m n atti I a
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Rakennatko uutta vai korjaatko vahaa? Tule ensrn meille.

Saat asiantuntevan suunnittelun, alan korkealaatuisimmat tuOtteet

ja ammattitaitoisen asennustyön. Ja voit olla varma. Huolto pelaa.
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Kiinteistöiensähkösaneeraukset

Huotto-iakorlaustyöt
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tlotti Rontolo Oy
Hopunkaru 3, 38200 VAMMALA
Puh. 03-514 1 311. lax 03-514 1 306

MATKA.JOKELA OY
Aittalahdenkatu 6, 2 krs.
38200 Vammala

03-511 9010
www.matka-jokela.fi

JR:ssö on mistö volito!
Lopsille io nuorille
sisö- jo ulkovootteet
sekö orkeen ettö iuhloon!
koot 50-170 cm
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Vammalan OP-Kiinteistökeskus Oy, LKV
Puistokatu 2, 38200 Vammala
www.opkk.fi/vammala
Tuulikki Laitila 010 25752 70, 0500 939 891
Petra Högström 010 257527,,0500 631 038
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Tyrvään yhteiskoulun abituricntit...
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Teruehdys uuodelta 1948 (Lukion juhlassa

3

1.5.2008)

Kcvätjuhliva koulu!

t

i

I

r.uosi\rnmentä sitten me, 13 abia, saimme Tyrvään yhteiskoulussa valkoisen lakin. Me olimme sota-ajan
oppilaita, tottuneet työvelvollisuuteen ja kaikenlaisiin korvikkeisiin. Korviketta oli monen valkoinen lakkikin, keinoainetta, velvetonia, mitä se sitten olikin. Mutta me olimme onnekkaita: kaukana idässä Suomen miehet torjuivat vihollista
ja pitivät sodan näiltä vanhan Satakunnan saroilta loitolla.
Täysin rinnoin me lauloimme päätösjuhlassa, lauloimme
elämän, opiskelun ja nuoruuden ylistystä, lauloimme Gaudeamusta, ttetämättä, että se oli laulu Elämän lyhyydestä,' De
brevitate vitae'; nyt sen tiedämme mekin. Suomensin kerran
Tasan kuusi

sen kaksi ensimmäistä säkeistöä:

Riemun rtemu: uiel on
suonissamme tulta.
Jälke e n r at t o nu

o r

Ruisl i nn u n laulu koru issa n i,
tähkäp äi de n p ä ällä täy s ikuu.
Kesäyön on onni omanani,
kaskisau uun laakso t uerho uu.

Runo jatkuu elämän kauneuden maalauksena ja päättyy
suviyön ja ihmiselon kuvaan:

munympär elon piiri,
aika seisoo, nukkuu tuuliuiiri,
Pienenee

ni hämäräinen tie,
tuntemattomahan tup aan u ie.

edessä

uut e mme,

j älke e n u anhuus u aiu oj e mme
meidät ottaa multa!

Tuntemattomaan tupaan ovat jo useat luokastamme
astuneet, Hongon/Ruosteenojan Ulla, Pennaden Erkki,
Tainion Risto ja Murron Pekka. Tänä riemupäivänä me

Minne menneet ouatkaan

muistamme ja kaipaamme heitä.
Me muistamme myös opettajia, jotka kokivat parhaansa
mukaan evästää meitä elämän teille: non scolae, sed vitae
discimus! Oli rehtori Harald Hariola, runoilija ja epikurolai-

poluet ennen meitä?

meniuätpä taiuoihin,
taikka manan uaiuoihin:
elon kulki teitä!
Me lauloimme täysin rinnoin, silä edessä väikkyi ihana
elämä:

Kuin Onnelan kaukainen maa,
Niin kimmeltää ihana kunnas;
Ja

sinnepä lentäisin impeni kanssa

Siiuillä läntisen.
Heilahda korkeelle, keinu,
Ia liehukoon impeni liina

Illalla lempeäI.
Siel suuleLee ehtooja koi
Ia siel ijankaikkinen aika
Pois liitäui uauhdilla kiitäuän uirran
Himmeään Unholaan

Seisahda, heiluua keinu,
impeni poski,

Jo kelmenee

Illalla lempeä|.
Aleksis Kiven runossa nuoruuden uljas toivo ja usko ja
suven suomalainen maisema muuttuvat syväksi kosmiseksi kuvaksi, kuvaksi ihmiselosta maailman ajallisessa
äärettömyydessä. Sywempää ja ylevämpää runoa ei liene

{

Suomessa juuri kirjoitettu.
Tällaiseen elämään Tyrvään yhteiskoulu meidät valmisti

I

ja lähetti kuusi luosikymmentä sitten! Me seisoimme silloin Elämän polun alkupäässä, valmiina lähtöön, kukin

öa.slanalan ,Joulu

omaansa. Nyt olemme lähellä sen päätä. Eino Leino aloitti
ihanan Nocturnonsa, Pohjolan kesäyön kuvauksena:

2OOS

'{ I b

nen maailmanmies, historian ja suomen humanistinen opet-

taja, oli Sanni Riukula, erinomainen, mutta pelätty saksan
maikka, jonka rautaisissa ohjissa me taoimme päähämme
saksan kielioppia: die Braut die Brust, die Kuh, die Kunst, ja
kyllä me saksan opimme, koulu oli siitä kuuluisa. Oli maantiedon ja luonnontiedon lempeä opas Ilma Raukko, jonka heikentyneestä kuulosta pojat kertoivat vitsejä, oli Matti

Kaloinen, jäyhä hämäläinen matematiikan maisteri, joka
hätisteli oppilaat välitunnilta luokkiin, oli ruotsin opettaja
Elna Kivalo, joka sanoi: "Pittää ponnistaa!'l oli Alli Kaskinen,
suomen ja historian hienostunut prillipäinen maikka, "Kakkula'ijoka niin elä1tyi oppilaittensa kohtaloihin, että kävi minua katsomassa Vihattulan kulkutautisairaalassa, kun sain
neljännellä luokalla tulirokon, oli Riukulan Topi, insinööri,
joka tunnettiin vitseistään, oli piirustuksenopettaja Helvi
Pitkänen, "Pitku'i reipasotteinen kurinpitäjä, oli lempeä Annikki Kaloinen - psykologiaako hän opetti, tahdon muistaa,
oli Pauli Riihivaara, erinomainen urkuri ja kuoromies, joka
johdatti meitä musiikin alkeisiin, ja oli muitakin. Heiltä me
saimme niin hyvän opin kuin kykenimme omaksumaan, Me
olemme siitä kiitolliset, me olemme Tyrvään yhteiskoulusta
ylpeät. Me ihmiset s).n-nyrnme kulttuuriin, me elämme ja
kuolemme kulttuurissa: kulttuuri om meidän kohtalomme.
Siihen meidät on kasvatettava, siihen meidän on kasvettava.
Sitä teki Tyrvään yhteiskoulu. Sen jatkajan Vammalan lukion
työ ei lopu, se on kulttuuriin kasvattamista. Me uskoimme
Tyrvään yhteiskouluun, me uskomme Vammalan lukioon!
Unto Salo

Turun yliopiston arkeologian emeritusprofessori

J/

Minulla on varhaisesta lapsuudesta muuan unenomainen muistikuva.
Seison isäni kanssa rakenteilla olevan kivitalon pihassa. Erityisen
vaikutuksen tekevät korkeat, puiset rakennustelineet talon ympärillä.
Jossakin elämäni vaiheessa oivalsin, että tuossa muistikuvassa on Varilan
kansakoulun rakennustyömaa vuonna 1958, jolloin ikäni oli 4 vuotta.
Ehkäpä rakentajaisäni oli halunnut tuoda pojan elämysmatkalle juuri
koulun rakennusvaiheessa. Ehkäpä hän siinä myös jutteli,
että tässä on, poika, sinun tuleva kansakoulusi.
Mutta nämä sanat ovat jo kuvittelun puolella.

Kansakoulujen
rakentaminen Tyrväällä
Tänä vuonna 50 vuotta täyt-

tävä Varilan kansakoulu orr
viimeinen Tyrväälle rakennetuista kansakouluista. I 950-lur,ulle asti kansakoululaitos eli
noususuhdannetta, ja sodan

san lukemaan jo ennen kansakoulua. Lukutaito oli ennen
kansaloulurt tLrloa jo varsin
kattava - Tyrväälläkin, kuten
mm. Antero Vareliuksen kuvaus rippikoululaisista vuodelta lB53 kertoo. I(ansakou-

kansakoulun rinnalla kirkollinen kiertokoulujärj estelmä
laajojen piirien l<ansansivistyksen kehtona vahvistui lujasti. Tyrväällä kiertokoulutkin

lujen lakentamisen l<äynnisti

olivat aivan poikkeuksellisesti
kururan lahoituksen piirissä,
vaikkakin seurakunnan tar-

Venäjän vallan aikana n-roden

kastuksen alla.

l866 kansakouluasetus. Se
annettiin luosi kunnallisase-

kansakoulu, I(irkonkylän

Muistola 1900, Illo 1903, Myllymaa 1905, Vil'rattula (l(alliala) 1910, Tyrväänkylä 1907,
I(altsila 1910, Ekojärvi 1910

ja Houhajzirvi

1910. Vuonna

1915 perustetun Vamr-nalan

kauppalan alueella ei

ollLrt

rakentamistarvetta. Vuonna
1960 tapahtui käänne. Lasten määrä alkoi pudota, syrjäkylien väki vähetä, ja alkoi
kansakoulujen lopettaminen

tuksen jälkeen, jonka perusteella kuntahallinto erotettiin
vuosisataisesta seurakuntahallinnosta.

Kansakoulujen aikaansaa-

nrentä vuotta rnyöhemmin,
mutta siitä sitten alkoikin

yhtään kansakoulua, ainoastaan vuonna I 908 valmistur-rut
Tyrvään yhteiskoulu. Yhä uusien koulujen rakentamisesta
huolimatta vuonna 1906 vasta
n. 20 To lapsista Tyrviiällä kävi
kansakoulua, kun taas kielto
koulua r.r. 60 %.
Ensimmäiset kansakoulut

1960-luvun loppupuolella.

minen oli aluksi perin hidasta.
Sen sijaan hitaasti alkaneen

oikein rakentarnislyöry: Stormi 1892, Sammaljoki 1893,

olivat yläkansakotrluja. Itsenäisyyden ajan alussa vuo-

jälkeiset ns. suuret ikäluokat vielä vahvistivat koulujerr

Kirkko oli opettanut kan-

38

Tylvää

lle

en sirn mä in e rr

kansakoulu (Hoppu), raken-

nettiin vuonna 1873.

Seu-

raava saatiin vasta parikym-
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Varilan kansakoulu harjakorkeudessa
maaliskuussa 1958. Kuva P. Helläkoski,
Tyrvään Sanomat.
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den 1921 oppivelvollisuuslain

myötä kiertokouluja alettiin
muuttaa alakansakouluiksi.
Sen mukaan lasten oli käytävä 2-vuotinen alakoulu ja
4-vuotinen yläkoulu, jonka lisäksi oli jatko-opetusta. Oman

talon hankkinut Leiniälän
kiertokoulukin muuttui nyt
alakouluksi. Muut alakoulut

sijoitettiin yläkouluihin tai
vuokratiloihin. Laki käynnisti uusien koulujen ja laajennusten rakentamisaallon:
Rautaniemi I925, Kotajärvi
1927, Stormi 1928, Muisto-

la

1929, Vaununperä
Kalliala 1936, Tapiola

tlurlaurlur Joulu

2O\-)S

;-.

1934,
1936,

Sammaljoki 1937, Myllymaa
1938 ja Isojärvi (Lantula)
1939. Kauppalakin sai Aittalahden koulun 'urronna 1924.

Vuoden l94B

laki

muutti

kansakoulun 7-vuotiseksi, ja
iatko-opetus muuttui \,'uonna

l95B l-vuotiseksi kansalaiskouluksi. Pahimmasta sotien
jälkeisestä puutteesta selvittyä rakentamismoroon tuli-

tu Tyrväällä hirrestä, mutta
sotien jälkeen alettiin tehdä

muodostettiin Varilan piiri,
jota varten kunnanvaltuusto

kivitaloja.

asetti \,nonna 1955 johtokun-

Varilan kansakoulu
rakennetaan
Varilan kansakoulun rakentaminen liittyi Kirkonkylän
kansakoulupiirin asutuksen ja
lasten määrän kaslrrun suur-

nan. Siihen tulivat maanviljelijä Paavo Rahola puheenjohtajaksi, kotitalousteknikko Irja

Nurmi varapuheenjohtajaksi,
hioja Veikko Koiur sihteeriksi, maanviljelijä Tauno Nisu,
emäntä Aili Torra ja johtaja
Pekka Pohja.

Koulun valmistumiseen

vat Kaukola 1950, Kirkonkylä
1953, Muistola 1953, Stormi

ten ikäluokkien myötä sekä
vuoden I955 alueliitokseen.

saakka oppilaat joutuivat

1955 ja Tyrväänkylä 1956.
Vuoden I955 alueliitoksessa
Muistola ja Kirkonkylä siirtyivät kauppalan kouluiksi.
Aiemmin koulut oli rakennet-

lo r,rronna 1952 kunnan kan-

käymään koulua kauppalan

sakoululautakunta totesi, että
piiri on jaettava. Iako toteutui
alueliitoksen myötä. Kunnan
puolelle jääneestä osasta

puolella Hopulla, Tyrväänkylässä, Leiniälässä ja Stormissa. Suunnitelmaan kuului

Stormin piirin Leiniälän ala-
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koulun rnnrnti r.ruden koulurr
vahnistuttua.

nrrhtrone halkovarastoinccrr.
Varsinaisen koulun jatkeeksi

Rakennushanke pantiin
vireille jo johtokunnall en-

tuli asuntosiipi opettajille

ja

t:rlo n rn i e h ell e.

simmiiisessii kokotrksessa

Lokakuussa valttrr-rsto teki

Sepiillii, jos

päätöksen rakennustöiden

ta tuli säännöllinen kokor.rs-

irloittarrrisestrr. Rirl<errrrrrltarnirtert tuli Ltrrtrtnrrlrrrllitrrkserr jir

24.7

.ltJ55

Vir rilrr rr

paikka. Tor.rttivaihtoel.rtojakin
oli jo esillä. I(äytiinpä tutustu-

varsinaisesti rakcnnr.lslauta

massa maastossakin-

krrrrrrarr tehläväksi l htcisn ösjohtokunnan kanssir.

Syryskrrrrssa johtol<rrrrta pää-

sä

ryi jo ehdottamaan kunnan-

Urakoitsijaksi valittiin I 2. I l.
raker-rr-rusliike Minkkinen &
I(etola. Erityisel.rtona oli t1,öl-

hallitukselle rakennuspaikkaa. Asia eteni lokakutrssa
rakennuslautakuntaan, jonkir
puheenjohtaja oli rakcnnusrnestari Arvi Iiarjrlairrerr ja
sihteerinä kur-rnan rakennustnestari Risto Rainio. Marraskuussa valtuusto päätti tontin
ostam isesta lbrra- I isarr rrrais-

lislrysnäkökohta, että työhön

oleliriln pääasiassl
:i,' ,-.t*'

t'+'/t'++++

Piirtrstukset tilattiin Risto

oli liittynyt Antti Ketola. Siitii

Rainiolta. Luonnokset oli
vat lautakunnassa ja johto

trri. Siiherr trrlivirt l.appalairrcrr

llrlari Thljar.r.ro puheenjol.rtajaksi, rnetsäteknikko Antti Sal-

jana tunnetuksi ttrlleen Aarne
Minlckisen ensirnnräinen suu-

rernnlan rakennuksen trrakka. Hänen yhtiötovelikseen

ta.

kunnassa ioulukur,rssa 1956.
Srrrrnrrittelrrrrrr osirllislrri rrrt ös
lcirjastolautaktrnta, koska kun
rrirn krrrttal.iljasto lrirlrrtliirr si
joittaa sarlaan taloon.
Niir-r tultiin koulurr rakentarnisen aloitusvuotecn I 957,
jolloin johtokunta osin uudis-

t1 r't ää-

läisiä. Mtristitiedon mukaan
tiirrrä oli lirl<errnrrsrrlal<oitsi-

'l

vrviiän uusi kantakirjasto s1'ksyll'i
I95[] kolrllrrr vihkinrisen aikoihin.
Iirrva Tvrviiiin Sillronlat.

Valilan kansahorrlrr svksvllri
M5u koulutYijn l(äyn nisrytn,.i.
lirrr,:r'l vn'?iiin Sanonrat.

alkoi Minkkinen & I(etola -rakerrntrsliikkeen tic kcsLt,iscrui
surlrten rakcnnust€rn Iakenta
jana Varnmalan seucllrlla. IJ,/l
turakka annettiin Varnn.riilan
Vesi- ja l.ärnpöjohtoliikkecllc
sekii siihkötrrakka Vanrrnalarr

Sähkriliike V Rissaselle.
Sr.nrnnitelnra oli lähetettY
kouluhallituksen vahvistettavaksi. Iiun päätös joLrlLrkuLrs-

li ja enräntä Ernrni Vilppala.
Varrhoirra elltisissii telrtiivissii
jatkoivat Irja Nurnri, Veikko

K
I

Koivu ja Peld<a Pohja. I(okotrspaikaksi tuli I(etolan pappila.
Syryskuussa valtuusto hy
väksvi piirustukset ja 3(i nrilj.

mk:r-r kustanr-rusanrion. Rakennuksesta oli määrä tulla
osittain 3-kerroksir-ren, tiili-

runkoinen ja julkisivultaan
roiskerapattu. Siihen tuli neljä
lLrokkla, vhdistettl veisto- ja

voirrrislelrrsali sekä tvrtöjerr
käsityöhuone, josta yhclistet
ryrrä lrrokJ<irirrr srrirtiirr rräyttri
nrö ja

juhlasali. Rakennukseen

trrli rrryiis l<eiltoln, opet tajairrhtrone, kirjastotilat ja ulkoa
käytäviit WC-tilat sek:i pan

,\ii(iirlLrirlilr,1.,"1','.,,t5'l !':
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LOhIGINES'
Elegance

is

an attitude
sa

tuli, rakennustyöt olivat jo

käynnissä.

Koulun oli määrä valmistua

seuraavaksi syksyksi. Aikataulu oli tiukka. Työt käynnis-

tyivät päin talven pakkasia.
Perustustöistä päästyä tammikuussa l95B muurattiin jo
ensi mmäistä kerrosta. Samoi-

hin aikoihin johtokunta teki
jo päätöksiä kaluston tilaamiseksi.

Harjannostajaisia vietettiin
myösTyrvään

22.3. Paikalla oli

Sanomat. Puheen

piti

Arvi

Karjalainen. Rakennustyön
keskeiset henkilöt mainittiin,
kun hän lausui kiitokset Risto
Rainiolle ja Minkkinen & Ke-

-en'r

tolalle, lujuuslaskelmien tekijälle dipl.ins. K. Saramiehelle,

putkitöiden suunnittelijalle,
ins. Tarmo Meritähdelle ja
sähköurakoitsija V. Rissaselle sekä muille rakennustöi-

hin

€" rsKNrKuffi

osallistuneille. Kuntaa

edustivat kunnanhallituksen
puheenjohtaja Lauri Ketola
ia Veikko Koivu, johtokuntaa
Ilmari Tarjamo sekä työnteki-

Teknikum Oy

jöitä Mauno Lehtiheimo.
Kevään tullessa johtokunnan tehtäväksi tulivat henki-

Hyvää joulua!

lökuntavalinnat. Opettajiksi

valittiin kansakoulunopetta-

Rakennusaikataulu piti.

Kaija Auer. Neljänneksi tuli
Lumikki Laukkanen Leiniä-

Henkilökunta saattoi muuttaa
elokuussa. Lopputalkastus pidettiin 30.8. Paikalla oli johtokunta, rakennuslautakunnasta Arvi Karjalainen, E. Harsu,
H. Sirkiä, E. Kaunisto ja Risto

lästä. Koulukeittolanhoita-

Rainio, kunnanhallituksesta

jaksi kutsuttiin Kerttu Ketola
sekä vahtimestariksi eli talonmieheksi Esko Heinonen ja

Lauri Ketola sekä pääurakoit-

jat Pentti Hannula, josta tuli
johtajaopettaja, sekä Terttu
Vuorenoja (myöh. Mäkelä) ja

siivoojaksi Elna Heinonen.
Toukokuussa Tyrvään Sanomissa oli jo kuulutus:- "Tyruään kunnan Varilan koulupiirissä asuuienja ensi syksynä
kansakouluun tuleuien lasten

sisäänkirioitus toimitetaan
Ketolan pappilan rippikoulutuuassa ma 2.6. klo 9. Huom!
Kaikkien kouluun tuleuien on

joko itse ilmoittauduttaua tai
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holho oj an tehtäuä ilmoitus."

sijat Aarne Minkkinen ja Antti

Ketola, sähköurakoitsija Ville
Rissanen, maalausurakoitsija V. Mäkilä ja LVl-vastaava T.
Meritähti. Iälkitarkastus pidet-

tiin

15.9.

Koulu
avaa ovensa

Varilan kansakoulu

avasi

ovensa maanantaina 1.9. 1958.

Monet muualla
{f\-

koulunsa
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Luokkakuva Varilan
kansakouluun syksyllä 1958
I luokalle tulleista. Samassa
luokassa työskenteli myös
III luokka. Opettaia Lumikki
Laukkanen.
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Varilan koulussa antoivat lähtemättömiä elämän eväitä,
ei vain tiedollisia, vaan myös
sellaisia vanhan kansakoulun

välittämiä arvoja, jotka ovat
elämässä kantaneet. Myös
monia hyödyllisiä taitoja tuli

opituksi aina nurkassa

sei-

somista myöten. Opettajat ja
vanhat koulukaverit ovat lämpimissä muistoissa.
Tänä vuonna koulurakennus on tullut palvelleeksi 50
luotta, jona aikana se on kas-

vattanut lukuisia ikäpolvia.
Tuona aikana se on tullut laa-

jennetuksikin, rnutta tällöin
oli lo siirrytty vanhasta kansakoulusta peruskoulujärjestelmään.

F'

Lähteet:
Tyrvään kunnanvaltuuston, kur.t-

aloittaneet siirtyivät nyt uuteen kouluun. Ensimmäiselle
luokalle tuli vuonna l95l syntyneiden ikäluokka. Luokkia
oli l-M l. Oppilaita oli 127.
Johtokunta järjesti Varilan
kansakoulun ja samalla Tyrvään kantakirjaston vi h kimis-

juhlan lauantaina

Veikko Koiur. Oli oppilaiden

ohjelmaa: kuorolausuntaa
ja -laulua, Sinikka Mäkisen
runo sekä Sepon, Leenan ja
Sinikan laulu. Juhlapuheen

piti kansakoulujen tarkastaja T.f. Karttunen. Onnittelut
lausui kirjastontarkastaja

V.

l.l95B

Junnila. Oli myös lukuisia ter-

klo 9. Tyrvään Sanomat antaa

vehdyksiä: koulupiirin Veik-

juhlasta oivallisen kuvauk-

ko l(oivu, seurakunnan Eino
I(olari, kauppalanvaltuuston
puheenjohtaja Erkki Suon-

22.1

sen,

Ohjelma alkoi Ilmari Tarjamon alkuhartaudella virsineen ja Pentti Hannulan

tervetuliaissanoilla. Kirkkokuoro esiintyi kanttori U. Hilanderin johdolla. Vihkimisen
toimitti Tyrvään kirkkoherra,
asessori Eino Kolari. Kunnan-

hallituksen puolesta esiintyi

Lauri I(etola, johtokunnan
Ilmari Tarjamo ja kirjaston
,\rslrnlr|rn,l.rrlLr 2OOS
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pää, kansakoululautakunnan
puheenjohtaja Erkki Mäkelä.
Koulujen tervehdykset toivat
maanviljelijä Heikki Sirkiä
Kaukolasta sekä opettajat Ulla Korhonen Hopulta, Aaro
Hautaniemi Tyrväänkylästä,
Sylvia Hanhinen Stormista
ja O. Uurto I(allialasta. Loppukiitokset lausui Ilmari Tar-

iamo osoittaen ne erityisesti
rakentajille. Iuhla päättyi
Maamme-lauluun. Johtokunnan naiset järjestivät runsaan

nanhallituksen, rakennuslautakunnan ja Kirkonkylän/Varilan
kansakoulupiirin johtokunnan
pö1täkirjat I952-1958.
Tyrvään Sanomat 1957- I 958.

luhani Piilonen, Kunnallishal-

kahvitarjoilun.

linroa kuttupitälässä.

Tyrväärr

kunta I869-I968. Vammala l9ti9.

Kansakoulu
elää muistoissa

Niin alkoi arkinen aherrus
Tyrvään uusimmassa kansakoulussa syksyllä 1958. Myös
oppimistuloksia alettiin saavuttaa, iopa vallan erinomaisia. Eräskin toisesta koulusta

Varilaan siirtynyt muisteli,
että hänen laulunumeronsa nousi kerralla S:stä 9:ään.
Näin laulutaitoisena itseään
pitän1't oppilas huomasi, että

Kirjoittaja on syntynyt

opettaja Lumikki Laukkanenkin oli musikaalinen.

län seurakunnan kirkko-

Itselleni vuodet

Tyruäällä 1954. Hän

mii

tol

Tarnpereen Messulcy-

herrana.

1960-64

43

KurniLuotleidon
vaknishrsta Varrrrrral a
-luvun puoliviilin aikoi
hin Suonren Gumnritehtaan
Nokian ja Savion tel.rtaiden
tilat alkoivat käydä ahtaiksi
ja jostain oli löyclettävä tiloja
rrusien telrdasrakennusten aikaansrrirrrriseksi. l ilat Iöyryivät
Var-r-rrr-ralasta ja koska sieltä oli

saatavissa myös tarpeellista

työvoirnaa, piiiityi Strornen

nryöhernrnin I'rän kertoi asiakkaita olleen todellisuudessa vain yhden. Matti kertoi,
ettei hän nyt siinä tilanteessa
voinut kertoa vain yhdestä
asiakkaasta. Olisihan se ollut
väl-rän turhan vaatimatonta.
No, tuosta päivästä ('teenpäirr
r-nentäessä ovat asiakkaider-r
määrät kasvaneet useisiin tuh:irrsiirr.

Gumrnitehtaar-r johto riiken-

Suornen Gummitehdas

talnalan tehtairn Vammalaan
ruseiclen ympiiri Suorneir ol
leiden virihtoehtojen joukosta.'t'ehdasrakennusten lisäksi
alueelle lakennettiin yhdek-

Oy:rr Virrrrrrr:rlrrrr tehdrrs siis
syntyi rnr.ru:rlta siirretyillii
toiminnoilla. Nokialta Vammalaan siirtyivät puriste-,

sän asuinlakennusta

misäieosastot sekä Saviolta

sekä

sauna ja pestrttrparakenrrr-rs.

Mallaskrrrrrr 26. päivänä

vaahtokurri-, pallo- ja kuletktrosastt.r. Errsirrrrrräiserr
toimintavuoden lopussa hen-

vuonna l95B eli 50 vuotta

kilöitii tehtaalla oli 264.

sitterr lähti Varrrrrralurr kurrri

raavan vtroden lopussa hen

telrtaalta virallisesti errsirrr

vistuksena.

kilörnilärä oli ylittänyt 300:n
ollen tuolloin 310. Tllotantorr-räär-ät kiloissa vuonna 1959
oli 1,3 milj kg.
Henkilörnäärä pysyttelikin
kyr-r-rr-nenisen vuotta sar-r-roilla
paikkeilla, r.r.rutta erityisesti
1960- ja 70-lukujen vaihteen
aikoihin vietettiin eräänlaist:r

Avajaistilaisuudessa arvovaltainen kutsuvierasjoukko

aikaa. Työnteki jöitä tuli ja rttt,rti. lästä hyr,,ärtä

vahvisti läsnäolollaan ensim-

osoituksena on vuoden 1969
elokuu, sillä tr-rolloin tehtaalle
tuli yhden kuukauden aikana

nriiincn tuote rnarkkinoille.
Ennen tuota päivää oli edennyt kolmisen vuotta kestär'ryt

lakennustyö, jona

aikar-ra

trsearnpikirr katrvatsalairrelr

tiili oli saarrrrt kyytiä seirrierr
ja rnuiden rakenteiden vah-

mäisten tuotteiden lähtöä
asiakkaille. Tuolloin puristeosaston esimieher-rä toiminut

insinööri Matti Leimu luki
kovalla äänellä VR:n oveltaovelle kuorma-auton lavalla
seisten lähtevien tuotteiden
asiakkaiden osoitteita. I(olmeen paikkaan Malli ilmoitti

tuotteiden menevän, rnutta
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44 henkilöä, toisaalta kylläkin 39 jätti työrrsä vastaavana
ajanjaksona. Sulrrimrnillaan
Vammalan tehtaan henkilömäärä on ollut maaliskuur-t
lopulla 1971. Tuolloin 672
henkilöä oli tehtaan palkkalistoilla. Nykyisin tehtaalla

t:
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sttil,ri

\rLtotta
työskentelee 220 henkilöä ja
tuotantomäärä oli v.2007 2,8

miljkg.

Ensimmäisten vuosien
tuotannosta suuri osa käsitti
erilaisia jalkineiden korkoja
ja pohjia sekä pohlauslevyjä.
Löytyypä alkumosien tuotantolistalta sellaisiakin tuotteita
kun luistinsuojia, jääkiekkoia,

kotivalmentajia

ja

erilaisia

vaahtokumituotteiden teko.
Merkittäviä kohteita tuotteille olivat mm. Finlandiatalolle

polkupyörän paikkoja. Vuo-

sien saatossa valmistus on

mikettä, samaten monien
junavaunujen ja bussien

kittävänä voimainkoetuksena
mainittakoon tuohon aikaan
tiettävästi Euroopan suurim-

man letkun valmistaminen.
t'.^:,

Yhtenä merkittävänä tuoteryhmänä oli alkuvuosina

valmistetut 4000 istuinpeh-

käsittänyt erittäin laajan teknisten kumituotteiden tuotesortimentin. Alkuvuosina
toiminta pääsi hyvin liikkeelle
ja näiden luosien eräänä mer-

't

taalta.

sekä saappaan ja

kepin päitä

ErifiE*.{".
r-l --' '

Letku oli kokonaisuudessaan
lähes yhdeksän kilometriä pitkä ja sisähalkaisija 25 cm. Se
vedettiin Porissa mantereelta
avomerelle Vuorikemia Oy:n
jätevesien poistamiseksi teh-

penkkien pehmusteet olivat
Vammalan kumitehtaalta läh-

töisin. Vaahtokumituotteisiin

liittyy tarina tehdasalueella
pidetyistä lampaista. Tontillahan oli paljon nurmikJ<oa ja
niiden hoitoon oli peslatttr jokunen määrä lampaita. Larn-
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Asuntoaluetta syksyllä I 958.

Tehtaan rakentamiser.r

vaiheita 1956-59
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Mar{tilankatu

Toivotamme asiakkaillemme j a
yhtei styökumppanei ll emme
Rauhallista Joulua

&
Onnellista Uutta Vuotta
Viisikerroksinen uudiskohde
Vammalan ydinkeskustassa
valmistuu kesällä 2009.
Laadukkaat materiaal it,

tyylikkäät yksityiskohdat,
lasitettu parveke ja
huoneistokohtainen i lmastointi
luovat puitteet upealle kodille.
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Tuulikki Laitila 0500 939 891
Petra Högström 0500 631 038
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& KDTOLA

Pukintie 242, 38200 VAMMALA
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Rakennusliike

Minkkinen & Ketola
Aittalahdenkatu 6,
Vammala
Puh. (03) 51 1 2761
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Itsenäisyydentie 64, 38200 VAMMALA
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Kiitämnte kuluneesta

::

vuodestaja toivotantme

asiakkaillenme

't

HSnää Jouluaja

)nnellista Uutta Vuotta! [',

HAKASEN

SAHI

Roismqlo, puh. 513

H

0182 ;:tif ii'
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Hyoöä Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
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Kurnituottcidcn...
paat saivat ruohosta syötävää

ja nurmikko pysyi lyhyenä.
Lampaiden lisäksi alueelle
toimitettiin kili, jota ei kuitenkaan pidetty samassa aitauksessa lampaiden kanssa vaan
se sai kulkea vapaasti. Ajan

mittaan henkilöstö kuitenkin

tuskaantui sen häililsevään
liikkumiseen ja yhtenä aamuna kili löydettiin tehtaan takaa
tukehtuneena vaahtokumiin.
Oliko kyseessä onnettomuus
vai jokin muu sly tapahtuneeseen, sitä ei saatu selville.

S0-luvulla rakennettu kolmikerroksinen tiilirakennus
alkoi käydä parinkymmenen
vuoden kuluttua ahtaaksi ja
niinpä tontille rakennettiin

Sekoitusosasto marraskuussa 1958.

vuonna 1975 uusi, korkea
halli, jonne siirrettiin vanhan
tehtaan kolmannesta kerroksesta letkujen valmistuslinjat.
Tilojen käyttö on vuosien

saaneet muuttokäskyjä tehtaan sisällä, joskus jopa teh-

Oy jatkamaan Vammalan teh-

taan toimintaa v. 1989.

S0-lululla rakennetussa hallissa aikanaan oli riittävää.

taalta pois tai uusia linjoja

varrella muuttunut useastikin.

Kumitehdas on aikojen saatossa vaihtanut myös nimeäärr. 60-luvulla Suomen Kumitehdas Oy sulautui osaksi Oy
Nokia Ab:tä ja tämän alkaessa
B0-luvulla irtaantua perusteollisuudesta syntyi Teknikum

Kansainvälisyys on tullut
Teknikuminkin toimintoihin
yhä laajemmin rnukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että asiak-

Suunnitelmat uusien tilojen
rakentamiselle Vammalassa
ovat meneillään ja toivottavasti saamme tulevina vuo-

kuuksien hoitaminen jatkossa
edelllttää yrityksen toiminto jen jatkuvaa modernisointia.
Nykyiset laitteet taas edellyt-

sina nähdä yhä laajempaa

Koneita on siirretty paikasta
toiseen loiminnan kehitrymi-

sen edellyttämien tarpeiden
mukaan. Uusia tuotteita on
syntynyt viikoittain ja kokonaiset tuotantolinjatkin ovat

\

I

tuotu tehtaan seinien sisälle.

kumi- ja muovituotteiden valmistusta tulevalla Sastamalan
alueella.

tävät korkeampia tiloja kuin
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Ensimmäinen tuote-erä lähdössä 26.I l.l95B

t\rslrnnIm.J(rrlLr ?tltlS,

'i l.I

47

ffi{l'

r

I@

,,4.
okemäenjoen vesistö on
vesimäärältäär-r Suomt:rr

suurimpia. Liekovedestä
alkavan I(okemäenjoen koskissa
olevaa vesivoir-naa on vuosisatojert kulrressa kävtetry tnoniilt eri

tarkoituksiin. I(oskien partailla
ovat toimineet mr]l. myll1.t, sahat,

puunjalostustehtaat ja siihkövoimalaitokset.
Vesi on puhdas uusiutuv:r luon-

nontuotc, jonka mäiiriiiin vallit
sevat säät vaikuttavat. Vr-roclcsta
I950 alkaen joen suurirnrnat kosl<ct on valjastettu kokonaan sähl<r)energian trr0tantoolt.

I(itllt' I Iavirhscn
l!)20 l!)il0 lrrvrrn
lilitlocssa ottanra
valolirrva IIartolan
koskcsta. lirn'assa

Laitosten tulvapatojen avulla
veden juoksulusla voidaan siiädellä niin, että tulvia voidaan rajoittaa ja vesialtaiden pinnakorkerrden vaihtelua voidaarr pitää
rnalrdollisimrnan picr)('nä.
Äetsii:in vuonna I 921 valrnistu
rtrrt voirnalaitos oli err:irrlrriiirrerr,
joklr vrrltirväylän tLrkkint't'rrir esri
rnclilohien noLlslln I Iartolankos-

ken vliipuolella olleillc kutupaikoillccn. Eivät muutkaitn vaellus
l\alr l, l\u t('n siiat .ja tl i rrrt'r rt,t t'rriili
noilsseet laitoksen yläpu()lisille
vesialueille. Nyl<yisin jär'vien l<alalajikkeita onkin pvrittv ylliipitii

vol.l.aaksi luokit(,llult rrririsernlrr
keskiössä. Llilokserr \ ntl)iiri\tiiii
lnuokattiirr ral<cn rtusaikana uscan

hehtaarin aluet:lta ral<ennrrstctr,
lakcnteiclen ja tiestiin vrrolisi.
Vaikka paikkakunnalla jo tuol
loirt oli l.otist'rrtlrrrr ('tujil itjil\ilil

rlttlistrrtoirnirliur, olirrrt

voirrr;r-

laitoksen talotrclcllisct hyiitvtekijlit rriirr stttttirr, ('ttr.i j')('ll jil \nlpairist0rr nraisenrullistir karrncrrttir
edls pt rittv siiilvttrirrrririrr.

Kokernäenjocn ensimmiiincrr
voimalaitus rithcnnettiitr liirrrliu
lankoskcn l<trpccllc frrvcllrlta os

Vc.sivoin-ra oli ntaanlnc ntcr
l(ittrivi n tlt)ct'gialttuotillt tol)tuoto

rlään istLrtusten a\rulla.

l

lretvs Iiokenriicn joessa tapal-rtui
M40 luvulla, krrn IIartolankoski
paclottiin ja sen yliiprroliset I<os-

jina ja rakentirjina olivat liilienrics

ket Pt'r'rrttiirr. Voirrraluitrrs rnviis

Sc oli rlyris ensirnnriiincn rlaa\('urlun klirttiitlrrPt,isiin \Ltrrtl(,\:ir rrl.t'nnt,ll rr r,,irrtlrlrritor.

60 luvun Io1-rpLrprrolelle asti.

Nlet'kittiivii rnaiscrnallirrt,n nrc-

koski nr c rt oj cn
1()kcct ja w)inla-

Sen osurrs koko energiatal'peesta
oli sillrrirr \li 1l(t ",,. Nrkrisirr vt'si
voinlan ostrus vaihtelee l0-20 (.fo

laitokscn pa(lottu

välillii liippuen sateiclen tuotta

sijaitscc nraåln)nle laajintrtran ylt

Irrlovr:sirrorrrr

rnista rrcsinttiiiriståi.

teniiiscn raulakautiscn rrivl<l<iö-

niikvvirt rnviis

kalmistor-r ja valtakunnallisesti ar

lcttrn rrrvllYn YhteVtt't'rr. Ornistir
Lahclesta ja telcniikan asiantunti ja
I

Iclsingistli.
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Kuvirssa on ns. Kcrttularr rnylly Kalrkolassa.

Konrpleksissa toirnivat Inylly I tl00 luvun
loppuprrolclta ja voimalaitos vrrodcsta
1907 alkaen. Valokuva on otettr.r 1940 luvun
loppupr,rolclta, jolloin kuvassa taustall.r vasen.rmalla näkyvai Kaukolan ja Hir.rkkasaaren viilinen
puusilta oli vielii käytössä. Silta rakcnnettiirl
voimalaitoksen työaikaista liikennettä varten

Maan ensimmäinen såihkövalaistus alkoi kokeiluna I Ielsingissåi
vuonna lBB0, kun I(aivol-ruoneen

edustalle sytytettiin 6 kaarilamppua I(aivopuistoa valaisemaan.

't'yrväällä toimiva laitos kä_vtti
vain pienen osan Kaukolankos
kessa normaalisti virrannccsta
vedestä. Valmistuessaan laitokscn

Voinranlähtccnii oli höyrvkclrre,
joka pvöritti generaattoria. l(okei-

teho oli n. 40 hevosvoinraa, nr.rtta
sen tehoa nostettiin j0 seuraavana

Iun suoritti I(arkLrsta lähtöisin ollut
"Suonren l)uhelintoinren isii" Da
niel Johannes Wacl6n. Valaistul<scn hyijtlrkäyttö alkoi Suorttcssit

vuonna n. 80 hevosvoilnaalr

\ruo(len I882 maaliskuussa'['ilnrpereclla, kr.rn Irinlaysor rin puuvillatehtaiur kutornosaliin asennettiin
siihkölamput. Valaistus toteutcttiin ensirlnräisillä Suorneen han-

l<ölanrpprrjcn tchot olirrat trrolloirt

":{.

/

Siihkön cnsinrniiiscnii kiir ttiijiinii oli fuvclan talo, joka sai
sähl<övalot jouluna v llXXj. Srih
ntulrtanran k),r.t.tnrt'rtcrt kvnttiliin
Iuokkaa.

(l

l(vnttilä on rr. I W).
l!l0l rrlkirt'rt piiiiosir

Vrrotlcsta

laitoksen tuottarnasta tellosta

' .'

..-"hh&$&.

I(aukolirrt vcsi nrt'llt,jcn
kohclalta otetussa kuvassa on
r'. I 9 I li valnristunrrt I lartolan
kosken errsin.rnraiinen voinralaitos. lrclesszi niikvv vapaana
hrrohuvu I Ialtolankoski
ja vastalantralla torlticlr
kohclalla voinraluitos.
\ rrirrlrl;ritrrkst rr lr ljt'ssli
oikealla ort nt1'lly ja saltalaitos.
\irittt;tliritos toitnii ttt kvisitt
varasto- ja hrroltotilana. Sen
rrlkoaslra on muutettu

kituilla hehkularnpuilla.

äe-

^r.r_-.4irl--

hrrornattavasti. I(allc
I

Iavaksen ottirnra valokuva

11 1, I Lf,
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* Rakennusten sähkösuunnittelu
* Tievalaistussuunnitelma
* Sähköalan koulutuspalvelu
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Kuvassn on vuodenl!)50
swskuussa käytöön otettu
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lilkertleel. hr rl.ettriett joett
uitot piiiittYir,iit vuonnil
l(){ii, jolloirr rrittrrr iirrrri jrii
lll l)eeltr)lllirl\(i. \ tl( r\i
tttllrttttett lrltt:sir t littttitt
rilkenteet purettiin.

siirrettiin sähkölinjoja pitkin

toisella noir-r 260 hevosvoi
nran generaattorilla. Laitok

rakentanriseerr vaaditr.rt oi
ketrdet oli ostettava lähialtr

kenncttiin Vinkkiliiiirt. trrilit

Tvlviiiin keskus-

s('n tr.ruttarlril sälrLö r'iitti rrrr iis

een l(oskitiloilta. Maalisklrussa

naapulikuntien tarpeisiin.

tullut poikkeus
lrrl.i t'tlt'll1 tti, että lrrkijallrr pi
tää olla tarvittava rnaa alue
ja vähintiiiin 2/3 osaa kosken
vesivoimasta. Lain voir-naan-

sopirirt lisiiLsi rrriiiiliilril.irises
til, \ill)iril\tir slilrkiirr kiirttiirri

Nur-rpalaan ia

tan tarpeisiin.

Hartolankoskeen rakennettu ensimmäinen vtlsiv0inralaitos käytti sekin vain pieneu
o\iur koSLen vesinläär'äslri.

Laitos lakerrrreltiin

\s:in
omistalran rr-ryllyn paikalle
R)

'l'vlväänkylär.r puolelle jokea.

Nykyinen Hartolankosken
imalaito

vo

s

ra ke n

r-r

ctti i n

l!J40 luvun jiilkipuoliskolla.
Sen liivitsc virtaavat kaikki

NoIerruierrjot'rr

r

läprroliserr

l-941 voirnaan

tulon jiilkcen

nraaharnrne

6l

viiliaikaista

myrinnettiin

vesistiin vcclet.

|irl\ennu\lupirir ttttsille r esi-

Pitlotustcn ja säännöstelvn
avulla veden keskiviltaanra
I lirrtolartl.oskessa ott tttl.r isitt

oli l(au-

nirnnrilliiiin olllrt j oulukuussa

kolan puolclla kolnre rnl,lly;i,
jotka purettiin vastir 1940-lur rrrr loprrllir rrr L\ ist'n voirttalaitokscn ticltii.
Vr-ror-rna 1913 rralrnistunut

vain 2!) rnr/s. Putouskor-keus laitoksen kohclalla on 6,5

voinralaitoksille. I(al-rden rraltakunnallisen suuryrityksen
toirrre:ta lvlr äärr rrrerl<ittii
vimrnät koskikaupat tehtiin
syyskuun I943 ja syyskLrLttt
1949 välisenii aikar-rir. I(auppoja telrtiin yli 70 happaletta.

I'I).

Vielä lritol.serr vrrlrrristrrrrrist'rr

I(aukolan ja Haltolankosken ensirrnriiisct voirnalaitoksct sijaitsivat yksit-visiltåi

jälkeen vuoden 1958 lol<aktnrss:r tehtiin kynrrnenkunta

ostetuilla rnyllytonteilla, joilla
oli tan'ittavat koskiosuuclet.

l.aitokser-r tieltä poistuivirt
kosken vesinrvllyt ja saha.
I(orvaavat mylly ja s:rh:r ra

I)trrettrn nlyllyn viereell ra

kennettiin uusi Toi\on tilan
ouristama nr-vlly ja sahalaitos.

I1)0

Hartolar-rkoskcssa

laitos tuotti sähkriii hierrrarr
yli 200 hevosvoinraa. M-vös
tänrän laitoksen tehoa nostcttiin heti seul'aavålna vuonltil

rrr'/r, l\un viltailrnir orr pit'-

1942

Nykyisen voinralaitoksen

picncnrpää koskikauppaa.

kosl<iosLrrrtensa nr\'\,lleet tilat

keLrrlcsta.
'l ulevan laitoksen 1'rnpiiriltii
ja rnyös sen liihialueilta ostct
tiin rnaa alueita ja osia k1'lie n

yhteisistii vcsialucista. NIaaalueita tarvittiin asuntuihirt,

joen ja jiirvien pcll<auksccrt
sekii vesialtaiur patojcn tarpeisiin.
Voinralaitokscn alueraken
Itust\röt alkoiyat ytlolllla M,l(j

,|a liritoksett t lrl.eililuslr iit
seLlraavAnil vuonna. [-aitok
sen varsinainen kliYtti)rinotto
oli syvskr,russa vl!)50. Laitok

\en telt(, oli |irlilri\tunlis('n
.jälkeen 12,6 nregarvattia. Nr'-

kyisin laitol<sert telto on l(j,t|
nrcgawattia la siihkört jakeltt
tapahtuLr r,altitkunniinverkon
kautta.

TAI]I\() KIVIRAI\TA ()V
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1920-luvulla PuoX r-' \lustusministerii
i
1:
ti..-".i
össä oli mietitty
".".-.-/

Helsingin Asevarikko 1:n hajauttamista ja sen siirtämistä

kokonaan pois Helsingistä.
Toimenpiteitä ei kuitenkaan
saatu aikaiseksi ennenkuin
syksyllä 1939 Suomen jouduttua sodan uhkaamaksi.

Syyskuun puolivälin aikoihin käskettiiin tällä seudulla

suorittaa tiedustelu erillistä
asevarikkoa varten. Lokakuussa oli kutsuttu kokoon
Ylimääräiset Harjoitukset
(YH) ia loukor keskitery iräiselle rajalle. Valtaosa tämän
seudun miehistä keskitetriin
Tampereelta 21.10. Kaipi-

Asepaja
Asepaja siirtyi

3.1l Vammalan

Konepajan tiloihjn nykyisen
Nordeapankin paikkeilla. I(olmen päivän kuluttua alkoiAsepajan tuotanto. Sen käyttöön
tuli montteeraussali, verstashuone ja varastohuone.
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Varnnalan kauppala t938.

l. tehtiin esitys

ja
l0.ll. määrättiin osia Helsingin varikosla välittömästi siirrettäväksi Vammalaan.

aisiin. B.l

uå-.*"

Alkuur.r työntekijöitä

oli l7

kanssa. Asepajaa vartioi 3 si-

kunta (I4) saapui Vamrlalaan
20.-22.11. lo 23.1 l. Iähtivät

työnjohtaja R. Erikssonin johd ossa. Uusien lisähenkilöstön
palkkaaminen ja kouluttaminen aloitettiin välittömästi. Alkuun korjattiin kivääriä m 91.
Talvisodan alettua 30,1 l. trrli li-

viilivartiomiestä.

sätehtäviksi myös konekivääri
ja pistoolit.

Autokorjaamoon nykyisen Torikeskuksen kohdalla. Omis-

pakko- otettiin lähistör.r kyhniä

taja sisusti rakennuksen

olivat varastoiksi ala-arvoisia.
Sodan-aikana lähetyksiä oli
vajaat 2000 kpl, yhteensä va-

t

Myöhemmin valmistettiin
myös valaosia yhteistoiminnassa Vammalan l(onepajan

ensimrnäiset tavaralähetykset

YH:n joukoille. Sodarr alettua

Asevarikko

pirlkatliirr 30 herrkilöä lisää.

Asevarikko perustettiin keskeneräiseen E. Levorannan

ja

varusti sen väliaikaisella läm-

mitysjä{estelmällä. Henkilö-

Myös käytössä olleet tilat olivat riittämättömät. Varastoiksi

rakennuksia ja latoja, jotka

jaat 900 tonnia. Varikolla oli 3

Ennen materiaalisiirtoja per-

toituna puiden alle.

vartiopaikkaa, joita hoitivat 3
siviilivartiomieslä ja l2 suojeluskuntalaista. Varikon rakennuksen katolle oli rakennettu
konekivääriasema ilmatorju n -

mantoja oli vahvistettava ja

Helsingistä oli siirtynyt 7
henkeä ja henkilöstöä aloitettiin heti palkata lisää niin,
että maaliskuussa oli töissä jo
25 henkeä. Tavaraa käsiteltiin

taan.

ampumatarvikkeita. fo joulukuussa varastotilasta tuli puu-

Ampumatarvikevarikko

Varikko aloitti toimintansa
23.11.1939 varastonhoitaja

V Stenvallin johtamana Uotin tilalla Kukkurissa. Tila on
edelleen Bäckmannin suvulla.

rakennuksia muutoinkin kunnostettava.

Aluksi varastoitiin kunnos-

tettuihin tiloihin 600 tonnia

te, ja

ryhdlttiin rakentamaan 5
m x l0 m:n varastoja Uotin lähelle l0 kappaletta ja myöhemmin vielä I 0 kappaletta Kukkuriin. Rakennetuista varastoista
huolimatta maaliskuussa I 940
puolet materiaalista oli varas-

sodan aikana runsaat

7000

tonnia. Parikymmentä suojeluskuntalaista suorittivat vartiota pareittain.

Lataamo

Ampumatarvikevarikko sai
joulukuussa käskyn perustaa

Uotin
päärakennus
1986.

lataamon varikon yhteyteen.
Se sai käyttöönsä Uotin tilan kanala-sikalarakennuksen,

joka käsitti 4 huonetta, joista
kahta käytettiin punnitus- ja
panostushuoneena ja suurinta 65 m2:n huonetta lataamon
työhuoneena. Alakerran sikalassa oli varasto ja hylsyjen pe-

supaikka. Koko rakennuksessa oli vain yksi uuni, joten oli
pakko tammikuussa hankkia
sähkölämmittimet.
Aluksi lataamossa työskenteli 5 naista, tammikuussa I I
ja sodan päättyessä 22 henkeä, joista naisia oli 16. Työtä
tehtiin myös ulkona joskus yli
30 asteen pakkasessa. Työpäivätkin olivat pitkiä aamu seitsemästä iltaan Ho 22-23. Kilr e
oli ja usein autot odottivat pihassa patruunoita rintamalle
vietäviksi. Joitakin töitä mm.
pahvikoteloita teetettiin Stormin kansakoululla ja muuallakin kodeissa. Aaltopahvirullia leikattiin, käärittiin rulliksi
ja liimattiin.

Kanslia

Ioulukuun alussa käskettiin
l:n päällikön ja

Asevarikko

kaslian siirtyä Helsingistä
Vammalan seudulle, jossa
pääosa varikosta

jo

sijaitsi.

Kanslia aloitti toimintansa
Karkussa Alma Starckin omis-

Vammalan
Konepajan
päärakennus

taman Karkun parantolan tiloissa 8.12.1939.

r938.

Päällikkönä toimi eversti N.
Wegge apunaan

B

naista kans-

lia-apulaisina ja kirjanpitäjinä. Karkusta käsin johdettiin
Helsinkiin jääneitä osia sekä
Vaasaan, Lohjalle, I1wäskylään, Leppävaaraan ja Kuopioon siirrettyjä osia. Vammalan osastojen töitä käytännössä johti res.ltn B. Hielm. Hän

totesi Vammalan osastosta
talvisodan aikana: "HuoliUotista siirretty
50 m2:n varasto

(lienee vieläkin
pystyssä).

matta primitiivisistä oloista,
joissa työt tehtiin, ja pitkistä
I

l-12-tuntisista työpäivistä

sodan ja ankaran talven keskellä, niin ilolla ja nurkumatta
jokainen suoritti tehtävänsä
isänmaan hyväksi'i
Lähde: Esko Lammi: Asevarik- perustamisesta nykypäi-

ko 3

vään.
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]

Dcntin

Herrnanni-Eodan hrina
fJermanni oli viisivuotias Mau| | ritsi-isän vaihtaessa v. lBB2 KoI Ijolan kylän Niileksen talon Koi-

Pentin I920-luvulla valmistuneessa
uudessa pirtissä Hermannin sänky,
kaappi ja vaatenaula olivat ovensuu-

pirttikamariin katetun pitkän juhla-

vun Penttiin. Pentillä Hermanni asui

nurkkauksessa. Hänen kirkkovaatteensa ja "varaplyynsä'i kuten Hermanni

dässä oli paikka myös "jouluvieraalle'i
kulkumiehelle, joka usein osutti Pentille tulonsa jouluksi. Traditioihin kuului kysellä Hermannilta aterian aikana
Pipon Eelista, joka ei syönyt livekalaa

perheen miesväen ja renkien kanssa
isossa pirtissä, jonka muurin metriset
halot pitivät talvella lämpimänä. Hän
kävi kansakoulun Kärppälässä ja pääsi ripille IB92 ikivanhassa Karkun kir-

Marttilan kylässä v. 1B9B Hermanni

sateenvarjoa kutsui, olivat eteisen
naulakossa. Hermannin kanssa pirtin
jakoi pari työmiestä, joiden renginkaapit olivat peräseinällä yksinkertaisten
sänkyjen yläpuolella. Porstuaseinän
vieressä oli pitkä, penkin virkaa tehnyt kalulaatikko, joka pulpettimaisesra
rakenteestaan päätellen lienee joskus

nosti arvan n:o 3, mikä tiesi sotaväkeen

ollut arvokkaammassakin

kossa 25 muun pojan joukossa.

ryttöjä

konfirmoitiin 54.
Asevelvollisten kutsunnoissa TJrrvään

käytössä.

pöydän ympärille. Sukulaisten, muuramien naapurien ja työväen lisäksi pöy-

ja Kataran kivimiehestä, joka omien sa-

nojensa mukaan oli selviytynyt klimppisopan syönnistä ilman puulusikkaa:
"Moukut mä söin tikkuun, liemen mä
ryrypein'l Jouluateria päättyi seisaaltaan

laulettuun kiitosvirteen "Herraa hyvää

lähtöä. Suuremmat numerot merkit-

Olisiko ollut peräisin Pentillä ainakin

sivät joutumista reservikomppaniaan.
Hermani painoi 66 kg ja oli 174 senttiä
pi&ä. Pituus ratkaisi pääsyn valiojoukkoon, Suomen kaartiin. "Mies terve, mitan täyttävä, ja muusta huoli viis..l'

v. 186l toimineesta ns. Plathanin kou-

Nuorempana Hermannilla oli tapa-

Iusta. Pirtin penkeille tekivät yösijan-

na joka kesä kävellä naapurikyliin Kojolaan ja Kutalaan kutsumaan sisaruk-

Marraskuun I. päivänä lB9B, joloin
Oskari-veli täysin palvelleena rakuuna-

sa niin kulkukauppiaat kuin muutkin
maantieltä poikenneet kulkijat. Ikkunaseinän puolella oli pirtinpöytä kaliahaarikoineen. Pöydälle levitettiin jouluksi punavihreä tuuki. Vastakkaisella

na siirtyi reserviin Lappeenrannassa,
talollisen poika Hermanni Pentti astui
Helsingissä Suomen kaartin 3:nteen

seinällä, Hermannin sängyn yläpuolella, raksutteli vanha pirtin kello. Orsilla
kuilrrivat aisa- ja muut tarvepuut.

komppaniaan harjoittelemaan sota-

Pirtti ei ollut pelkästään Hermannin

temppuja venäjänkielisin komennoin.

ja työmiesten käytössä. Leipomispäi-

Kansakoulun kägreille palvelusaika oli
kaksi vuotta. Mutta eivät koulutiedot

viksi sinne nostettin puorista taikinakaukalo, härvelit ja leipälaudat. Taikinan noustua pöydänkansi käännettiin

eikä pituuskaan riittäneet tekemään
Hermannista soturia. Hänet kotiutet-

tiin kaartista sairauden vuoksi kahden
ja puolen kuukauden kuluttua. Toden-

näköisesti kotona hänen poikkeavuutensa, "yksinkertaisuutensa'i oli huomattu jo aiemmin.
Taavetti Pentin ostaessa kotitalon
v. 1906 kauppaehtoihin kuului ostajan velvollisuus hoitaa ja vaatettaa

nurin leipomista varten. Kun pirtti
päivisin oli tyhjä, lapset leikkivät siellä
sokkoa ja kalulymmyä. Uutenaurotena
leikkivät aikuisetkin "ystävää'i "numeroisia" tai "vettä kengässä'l Pohjolan
Pransikin iloitsi saatuaan leikissä "ystäväkseen" oman Sohvi-vaimonsa ja
sanoi saaneensa prinsessan ja puolet
valtakuntaa. Toisinaan pirttiin kokoon-

Hermanni-veljensä, joka silloin oli
3O-vuotias. Hermanni oli komea, suo-

nuttiin hartaushetkiin ja varhemmin

raryhtinen mies, jonka hampaat säilyivät kunnossa ilman hammaslääkäriä
ja harjaamisia koko hänen 7O-vuotisen
elämänsä ajan. Vanhemmiten hänen
kävelyiiän haittasi ontuminen, muisto
hevosen potkusta.

koulussa niin lapset kuin aikuisetkin.

siellä kävivät Taavetti-isännän pyhäJouluaattona pirttiin tuotiin joulukuusi ja ehtoolla tuli joulupukki, jonka
asu lasten mielestä muistutti isän nurinkäännettyä ruskeakarvaista turkkia.
Iouluaterialle koko talon väki asettui

kiiträkää':

siaan hermanninpäiväkahveille. Kaltsilassakin hän kävi jalkaisin Puntolla
sukulaisia tapaamassa. Eräs tapa, jonka
Hermani säilytti vanhuuteensa saakka,

liittyi syyskuun ensimmäiseen päivään.
Silloin hän otti nimikkopuustaan omenia, joita söi pirtissä naputeltuaan ne
ensin vasaralla pehmeiksi. Taavetti-veljen lasten merkkipäivinä Hemma-setä
muisti heitä pienellä rahalahjalla.
Talviliukkaalla saunapolulla Rauhaemäntä voi pienet vilttiin kääriqt lapset
uskoa turvallisesti Hermannin kannet-

taviksi. Hermannin omaayksinkertaista luottamusta kuvaa, kuinka kapinan
aikana, kun Kutalan siltaa ei punaisten
tulituksen vuoksi enää uskallettu käyttää, Hermanni käveli sillan yli kaikessa
rauhassa kuulien räiskähdellessä kaiteisiin.

Hermannin tehtäviin kuului rostipuiden pilkkominen ja kantaminen
korvikopalla liiteristä keittiön puulaatikkoon. Kun täysinäinen vesisaavi
kannettiin kaivolta hellanurkkauksessa
sijainneelle saavinjalalle, oli korennon
toinen pää Hermannin olalla. Myös
hakojen hakkaamisesta ja navetan virtsakaivon tyhjentämisestä Hermanni
'f I il.
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Hermanni Pentti.
Kuva Matti Pentin
arkistosta.

sovittaa'l Hermanni osasi sekä maailman pisimmän, että maailman kauneimman laulun. Maailman väkevin
laulukin kuului hänen repertuaariinsa,
mutta sen esittämisyritykset päättyivät
aina alkuunsa: "Öh, öh, se ei mahru
ulos mun suustani."
Kaartissa oppimastaan aamupesusta
Hermanni ei luopunut. Sitä varten hänellä oli kaapissaan pläkkivati ja saippua. Ulkona tapahtuneeseen pesuun
kuuluivat aina määrätyt Iiikkeet, jolloin
sormet vietiin vuorotellen tuolilla olevaan pesuvatiin ja eri kohtiin kasvoilla
ia korvien takana. Vettä ei tässä operaatiossa paljon tarvittu. Tärkeintä taisi
olla voimallinen kuivaaminen rohtimisella hantuukilla tai lakanan kulmalla,
mikä päättyi vasta, kun pyyhkeessä nä,b

kyi verta.

Hermannin viimeisinä elinlrrosina

hänen eturauhassairautensa katetrointeineen tuotti sairaanhoitajaksi
ioutuneelle Rauha-emännälle palion lisävaivaa. Hermannin maatessa
kuolinvuoteellaan diakonissa Minne
Soutio valvoi viimeisen yön Hermannin vuoteen vieressä morfiinipistoksia
antaen ja virsiä veisaten. Vatsakalvon

%-

tulehduksen edetessä ja tuskien kasvaessa hän lisäsi morfiiniannosta. Kuolemaa odoteltaessa yhdyttiin hoitajattaren lauluun: "Myöhäisessä sydänyössä

huolehti. Riihelläolo kuului

viipyy armoisa. Uskollinen kolkuttaja

niihin töihin, joista Hermanni määräsi
palkan. Se pysyi aina samana inflaatiosta huolimatta. Taavetti-isännän toi-

seisoo ovella..."

miessa tappuririihellä säkkimiehenä
jyviä pussittamassa oli Hermanni tomuisimmassa työssä pahnoja vastaanottamassa.

Hermanni oli tunnettu hyvästä muististaan sekä lauluista ja historiallisista
kertomuksista, joita hän oli aina valmis
pyydettäessä esittämään. Hän lausui
ulkoa pitkän runon Elinan surmasta,
kertoi tarinan koillsta ja tähdestä sekä
Matti Kurjesta ja Pohtosta. Mielellään
hän kertoili myös Kreikan suurmiehistä, kuten Solonista, joka tiesi, että vasta
kuoltuaan ihmistä voi sanoa onnelliseksi. Hermannin kertoessa Kustaa

Aadolfista tuskin silminnäkijäkään
olisi osannut vakuuttavammin esittää,

örsl.rnnlan ,J,rrlu ZOOS
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kuinka "seittemän kertaa hyäkkäsi Pappenheim ja seittemän kertaa hänet lyätiin verissäpäin takkaisin'l Esityksissään

Hermanni usein liikuttui kyyneliin.
Vielä ikämiehenä hän lasten pyrynnöstä näytti pirtin lattialla sotatemppuja
samalla venäjäksi komentaen.
Hermannin lauluvarasto tuntui loppumattomalta. Siihen kuuluivat mm.
Jalmari ja Hulta, Vilhelmi ja Marjaana,
Vilho ja Pertta, laakko ja Maaria, Pispa
ia Ilona, Kreivin kihlaus ja Yksi kauppias Intiasta. Myös sateenvarjon hyödyllislydestä, Ryssänmaan krouvarista,
Matti Haapojasta, Titanikista ja Vestmansviikistä hän lauloi, samoin Mottisen rikkaasta tyttärestä, joka ei osannut
"sukkaa soukistaa eikä varrasta silmään

Lopulta 70 ruotta sykkinyt hyvä ja uskollinen sydän väsyi taistelemaan. Hermanni Mauritsinpojan oman elämän
balladi päättyi kotona Koivun Pentillä
huhtikuisenayönä 1947. Hänet on haudattu sukuhautaan Salokunnan hautausmaalle. Mutta elämä ei pääty hautaan. Muutoin Israelin Messias Jeesus
olisi kuollut Golgatan ristillä turhaan.
Oliko Hermanni ottanut hänen hankkimansa pelastuksen vastaan, selvinnee
aikanaan.

Kirjoittaja Matti Pentti on Helsingin
kaupungin peruskoulun eläkkeellä oleua opettaja,

joka kesäisin uiihtyy juuril-

laan Karkun mökillään.
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Pipareita paistetaan,
koko pelti maistetaan.

Kun mielessäin aattelen j oulua
ei mulla ikäuä tuukoulua.
Lahjat sekäherkut,
näentaas mummit ja serkut.
Rauhanhetki ihana
ilman arjen melua.

Joulukuusi joulun tuo,

kukatahtoo muorinluo.
M.L.

A.L.

Tulkoon joulu, jotta uoisit kölliä!
Rauha rnaassa: ei saa toisten lahjoja pöIliä!
Elä j a nauti, älä melskaa j a p auhaa,
löy dä sy dämeesi j

oulurauhaa!
Seluä olkoon kuin pläkki:
tärkeää on rnielen ualo, ei lahjasäkki,
Icynttikin tuike, yhteinen aika, kuusen tuoksu,
kun s eis ahtaa uuo den j atkuu a meno, j uoksu.
Uudelle uuodelle uoimia, unelmia ja uskoa,
lämpö ä, Iempeä, toiu on aamuj en rusko a!
Yksi uuosi taas kokemusta, rohkeutta ja tietoa lisää,
sopiuasti hyuinuoinnin j a menestyksen nisää.
S,I.

SILKKIPAINO
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.meta lleille

.lasille
.muoveille
.pu u lle
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Taas

joulujo tuli

en ehtinyt u almistautua

Iännitystä
odotusta
kiirettö
lahj atkin ou at p aketo im att a
Paperi ja na,ru piileuät kaapissa
En löydä niitä
S.K.

Kande KusLee JtrLå
åt77 I9\5
Lli,t tr?å.n kr*ni
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ässä

puhun muutaman sanan soti-

laselämästä.

män, samassa nimitettiin päiuä ja kuuja minä sain mennä niin kuin kaikki

ni kotitilansa ja sukunsa menneisyytä an-

kin

siokkaasti tutkineelta Matti Jurilra, mistä

muutkin.

tässä hänelle suuret kiitokset.

Kalle
Aina taluiilloin, kun töiltäni ehti, oli minun tapani tutkii sanomalehtii, luin niistä aina muutaman riuin, uaan peljästyin
kuin siinä oli minunkin nimi.
Siihen tarkastukseen kutsuttiin kaikki ne weljet, jotka on syntyneet kahdeks

anto i stas ata

as e

its e mänlcy mm e nt ä s e its e -

juti tunnettiin

maanmainiona

Näillä säkeillä aloitti Hämeenlinnan

juttumiehenä ja tarinankertojana. Kan-

Tarkk'ampujapataljoonan tarkk'ampuja

san keskuudessa näitä usein liioittelevia,

Kaarle (Kalle) luti joulun allav. 1900 liki sata värssyisen kronikan sotilaselämästään.

ta

Värsslt on kirjoitettu lauluvihkoon, jostämän lisäksi on toistasataa ajankohdan
laulua ja muistoa. Sain vihon luettavakse-

kaskukirjassa "Harmia joka päivälle" niitä
on muutama.

sa

"ukkosenihmeiksikin" mainittuja tarinoiliikkuu yhä edelleen. fa on niitä kirjattu

muistiinkin, mm. punkalaitumelaisten

iri

ör,cl rmrrLrrr .lrLrlLt

lt)rlS

Alkuvärssyssä I(alle r.räki nimensä
kutsuntaihnoituksessa. Tuon aikaiseen
Suomen 5000-6000 miehen sotaväkeen
täydennys otettiin 21-\,'tlotiaista miehistä
arvannoston perusteella. Nyt olivat vuorossa 1877 syntyneet.

Pian se päiuti niin kuin siiuillä Lenti,
jolloin me Hyrkille syynille mentiin, moni
poika sielä tuli Ityljätyksi, raan minii snin

nyt olitt taasen pieni.io lrcikko, se ettlittctt

kuin vanhemmat ikäluokatkaar.r.

nal*apoika.

Iässä ei haltrttanu paljon nctttrctct, kuin
Herrat ne uäänsiuät minua kuin mutkaista nuoraa, ajattelin että saauat ne ttronkin
ostaa, unikka he mua Leuuasta nostaa.

Siinä taisi tulla väl.rär.r itseiloniaakir.r.
Mutta selviääpä sekin, että vaikka sotaväki oli muuten täysin suornalainen, niin

I(un alkuäksiisit vähenivät, alkoi esiin
tulla parempiakin asioita. Tuli mahdollisuus tutustua Hämeenlinnaan, alkoivat
ampumaharjoitukset Parolan kentällä

arpa nummero kaksi.
Er.rnen

hemmotelleet sen paremmin esirniehet

pitkää tuli sitten eteen väkeen

Trtskitt rrskctlsin nnkissn ktiylti, silli'

jne.

lährö.

Tämä oLi mielestäni iloinen sanoma,

kuin mentiin me ampumaan

alkoi minun mieLtäni ikäuäksi muuttann, kuin täytyi Lähteä katsomaan asuntoa uutta, punainen rusko minun poskiltani hohti, kuin astelin hiljaLleen Kasarmia kohti.
Se

kentäLLe

ParoLaan. Sain ensi kerran oijentaa sota
lemmityn kultaa, uaan peljästyin kouasti

kuin siitä tuiskahti tuLta.

Nyt

taa, koska marrasku.un nurinkokitt silntii-

sisään-

Sit syksyllä sain lähes kolme

uiikko lo-

jayksikköihinsijoittelu.Kallemää- maa, silloin olin minä jo sankari

rättiin l. komppaniaan numerolla

24.

annettiin päälLeni ruunun takki, ja

ptiähäni lyötiin myös sotilaslakki, tämä oli
mielestäni kummallinen mekko, sit uietiin

koua,

joka paikkaan minä ensiksi itseni sysään,
koska jo osnsin pari snnna ryssöö.
Mutta ne minun myös aruohon nosti, ja
moni tuttaua uielä kaksi litraa uiinaakin
osti,

jn sitte kun sitti

yhc)essii

ni koittaa, silloin sain minä aruoa uulta,
eikä enää minua nahkapqiaksi ltuutto.
Nyt näin minä tuleuon mieltiti uusii,
auoin käsin kaikki lrcitii nolnoiksi ltuuli,
eihän täälLä otettu hempeydellä uastaatt,
eikä teruehditty niin kuin sotilasta.

juotiin, niin

kttnnian tekoon.
Nyt olin mielesl:äni uljas ja soma, kuin
Herrat ne myönsi joululoman, kuin olkapäilläni oli sininen kankastilkku, johon
silmäni minun lakkaamatta uilkkutt.

Puheissanisilloinolinmahtauajnsuuri,
moni minun silloin sonkariksi lttuli, sillä
scutoiLlani olisin uointtt ualtakLtnnat uoittaa, sill' osasin siksi paljon stLutani soit-

Alkoi koulutus, jossa "nahkapoika" tiesi tulleensa miesten kouluun. Siellä eivät

taa.
Nyt oli Lomani Lopussa uarsin, sit täytyi
minun takatsin kasarmiLle marssii, uaan

ensi kerta

Sitten tuli uusi ikäluokka, uudet nahka-

Wiimmein sain senttititt tctisteLutt uctit-

Ia sitten!

kirjaus

siksi oll sydämmetti pelkon ttitrttnä, sillti
t'iiliin sni pintiiissii t'ttsletr srtttttt. ttiitt tttti
siILä kertaa tnruitttttt ntLtuta.

po]'at.

Kasarmilla alkoi "nahkapoikien'i joiksi

nuorinta ikäluokkaa nimitettiin,

sotilaskomennot olivat veniijiinkieliset.
Loman jälkeen taas pääsi kokemairn,
miten nuorinta ikäluokkaa sysittiin. Selkäsaunojakin jakoivat, mulrstil kiusastir
puhumattakaan.

sotilactn aruo minulle suotiin.

Nyt alkoi minulle

lnuskentpi

crikcr,

kuitt

snin unpcrctsti katseLh jokaisen puikatt, trt,l
ctlkoi minulle hctuskn peli, ei erttiii pilkrut-

nut aseueli.

Vanhemrnalla ikäluokalla olot olivat
vapaammat, varsinkin työkomenntrksilla.
Samalla elämänkokemukset lisääntvivät.
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Iutin talo Illossa.
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Kalle Kustaa futi syntyi 11.9.1877 'Iyrvään
Illossa Jutin yksinäistalossa. Hänen vanhernpansa olivat talollinen Juho Kustaa Juti
ja Amanda lohanna Iuti (o.s. Mattila). Kalle

kirjoittautui

30.B.1BBO oppilaaksi Punkalaitumen pitäjän Sarkkilan kansakouluun.

Suoritettuaan täydet kahdeksan lukukautta
Kalle sai päästötodistuksen 7.6.1890.
Kalle osallistui kutsr.rntoihin v. lB99 ja sai
arvalla 2 vuotta palvelusta, jonka hän suoritti 7.ssä Hämeenlinnan, Suomen Tarkk'

L

ampujapataljoonassa, ajalla l ll.lB9914.10.1901. Kalle palveli l. komppaniassa,
ollen tarkk'ampuja numero 24. Eräänlai-

t,

l-uvrr:tylrcyrrÄ t9rv9tt:l.l

,t/ tiÖt ) c utl,u:rt!
Aloitamme uuden vuoden uuclella nimellä ja logolla:

Sastam alan

koulutuskuntayhtymä

sena lisäkoulutuksena hänellä oli paarinkantaja (bårbärare). Kalle sai merkin mainiosta ampumisesta 18.6.1901. Päästötodisteen mukaan käytös oli "oivallinen'l

Kalle luti opiskeli l.ll.l903-1.11.1905
Someron Långsjön (Pitkäjärvi) maanviljelyskoulussa. Mielenkiinto maanviljelystä
kohtaan tuli luonnollisesti kotitilalta, jossa
Kalle oli jo pienestä pitäen kulkenut isänsä
mukana talon töissä.
Kallen kotitilalla Iutilla oli aina hyvät hevoset, tavallisesti viisi hevosta. 'lämä osittain senkin r.uoksi, että lutilla toimi Illon
reserviasema eli "kestikievari" w. 1BB51905.

\ SASI(Y

I(allen isä kuoli v. 1917. Talo halottiin
kahtia v.

l9l9

veljesten Vihtori ja l(alle

Iutin kesken. Samaan aikaan talosta erotettiin Saari -niminen lohkotila, käsittäen
entisen Saaren torpan alueesta.
I(alle jatkoi Juti -nimisen tilan isäntänä aina
\.uoteen 1949 asti.
Kalle I(ustaa Iuti kuoli 14.4.1955 Ptrnkalaitumen seurakunnan jäsenenä. Tämä sen
pääosar-r
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moksi, että Jutin kylä oli siirretty aluesiirrossa Tyrvään kunnasta Punkalaitr.rmer-r
kuntaan l.1.1933. Seurakunnan osalta siirto toteutui 1.5.1935.
]utin talossa toimi Jutin supistettu kansakoulu r.v. 1932-35 ja futin alakoulu'".v. 194046. Myös edellä olevan artikkelin kirjoittaja

Antti Korventausta aloitti aikoirraan kotrlunkäyntinsä Jutin talon "tuparivissä'i

Uusi komennus Venäjiille
odotti. Puolitoista kuukautta

Nyt aLkoi taasen niin kuin
uusi olenlo, kun pääsin minä
Vierumäjelle työkomentoon,

Varsovan radart varressa No
voseljessä.

siellä sitten tein päiuäkauret
löitii, ja lautaisessn kopissa
maattiin öitä.
Siellä näin minii kylätt ttimeltä Vuolaankosken, sielLä

Se uli lraittäk'rrtttt 5 ltiiit'ti,
kun rnenneenä kesiirtti ttiirntit
surut jtiiuät, .ja ouot ni,uul tokttisi tuonu, uaikken entiä olisi
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mä näin myös neiton punaposken, luonto sillti olikin oikeen
hempee, uaan kukaan ei siltä

sitii nrikeuä n.i su.otutt.
Silloin me lähtlettiirt täältti

s-

saanut ensilempee.

Nimitettäuän kttulin sitti Al-

P ie

,\
f'.l

uiinaksi, uaan pojat sitä pitkin
melsiä trnksii, hän patttiin pois

palueluksesta, Liikctnaisesta

lar i i tt, s ii he tt

SieLä

miesten uilj elyksestä.

Oli siellä muitakin ryltöjä

F

tä hevosen lastii'l Ne kai nuoren miehen mieltä lämmittivät.

s

t r t r

-

oli rneitti

116 prrtaLio-

naa, taruittiin siittäkitt ntoonaa, jo uaikka olisi tttiltirtkti
koitIanut Lttttiille pvstilttöii,
niin nina tvttttt rtiiitt r'ti's.wli

I

ff I I

kuin Alviina, "monta kymmen-

We nti.j ä tr

n p titikctu pu rtki i tt, j o s ie I tti
leirilLe Patanikon kylritirt, oli
me idrin nru uta tna i n. nt et1.o.
ree

ryssää,

Löytyipä muutakin lämmiManööverit olivat melkoiset. Nälkäkin välillä yllätti,

kettä, "hokmannin tippaa" ja
pirtua. Saattoivat nekin välillä
maistua niissä oloissa. Minun
muistikuvaani io ikääntyneestä I(allesta ei kyllä sisälly tipan
tippaa. Heinolakin tuli käytyä
ja sitten alkoi pidempi matka.

vaikka joka päivä tetrlastettiirr
"sotahärkä'i Sitterr er'äärrä yönä tuli hälyrys. Siinä testattiin

ioukkoien valmius. KomrnelIrrksiakin trrli, rrrrrtta hyvin

Isäntä Kalle Iuti.

meni. Ja vielä yksi asia etrnelt
loppua.

oli 5 lyöttyt, jn ptttiltaruoknnsa syönyl, ttiin

Kun kello

jat

uarustus selkään punnna n, .in
jätämme Hämeen seudut.
Pastori Wartia piti hartausltetken, ennen kuin me aloitimme tämän retken, komennettiin praauaa ja atteleenia ja kttljer
tiin asemalLe hiljact.

Oikein torvien soidessa

ja

hurraa-

huudoilla lähdettiin. Ja saattajia riitti.
Moni poika ja moni tyttö siit.tä joutui ystävänsä jättämään. Matka edessä oli pitkä
ja perillä satoi.

Kuin me saauuimme Pietarin kaupunkiin, niin ilmct ei ollut juuri hyuti, sillä
satoi se uaan paahtoi, juuri kuin sankolla
niskaan kacltaa.
Nyt olimme Pietarin asemalla, seisoimme tien uieressä uasemmalla, siinä saim-

me illemme rouiln, ollau rnslaatt milä
meiLle

tarittiin.

Tässä.
Leeni

Nyt on ttin maan turua

ja sanon, ueen

entme uiiuy täällä kauan, täiiltti pian me

taas pois mennään, eikä tulla kosknan
enää.
Tämä päätös ei pitänyt. Sekö lienee ollut sy1,nä seuraaviin säkeistöihin. Vai oliko
jo tiedossa venäläisen pyrkimys muuttaa
asevelvollisuuslakia ?

Kaikki Suomen sotamiehet, sekci suuret
että pienet, niin myös rikkaat ettti köyhät,
kaikkein ttiytyy uaan oLLa yhtä nöyrät.
Kaikkein uaan täytyy asetta kantaa, jct
Herroille kunnian antan, jotka uaan ouat
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Silloin siitä oli kokoontunut kaikki leirisotauäki, silloin moni poika keisarirtkitt
näki, uaan emme soatrcet katselh kuirt
picnen nikua, kttitt t'ic!iitt ltrtts otttoott
asumaptti kkctan.

Nyt alkoi taas koLta puulrt, kutt alkoi
mannauerin tuuma, silLti kaikki piti kutttoon laittaa, mikä ua.an reissusso taruitn
taittaan.
Lähes kolmesataa hevoskttortnaa kuormattiin ja alkoikin pitkä reissu. Siitä ei kuitenkaan enää kronikassa kerrota. Palve-

oli tähän mennessä kttlttnut

lusajasta

tauallisissa
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samul(n suomnlaislu kuin r-vssöä.

vasta hiukan runsas puolet. Todettakoolt,

loon mennessä.

mansa eteen. Onneksi Oulun poiat olivat

pnranti suuri,

kuin julilauaattees poikan kenttiLle sysstiti,

kunnioittaa heitä.
lsänmaan rakkctus sen uaatii, ja sot(tIaki sen niin laatii, että täällä pitäti pal-

panneet leirin kuntoon hämäläisten tu-

vosetkin näytivät lähes nukahtavan kuor-

nyt muislttu rnutt nrie-

se keisariLlinen

korkeimmnt meitä, niin lulee meidän

uella kaksi Ltuotta, uaikka se menis uallan
suotta.
Minäkin olen jo uanha solttu, koska oLen
jo lähes kaksi uuotta ollu, ttimänlaisen taIon tarimissa, uaan olen sentään pysynyt

Ankealta taisi tuntua. I(uormahe-

juuri,

u

että Kalle Juti joutui vielii uudelleenkin
käymään Pietarin liepeillä Krasnoje Selon
leiriilä, jossa tiettävästi suuriruhtinas itse

oli vastaanottamassa ohirrarssin. Edessä
oli vielä sekin aika, kun tuli merkki mainiosta ampumisesta.
nen" käytöksestä.

Ja

arvosalta "oivalli-

oi missa.
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Le-nuoriöoveihdoöEe

Iso-Ddlanniaose
uuri odotus alkoi jo

äiti, Ann. Huomasimme l.reti

monta kuukautta ennen matkaa, mutta län-

kaikkien perheenjäsenien olevan sydämellisiä, ystävällisiä

nitys huipentui lentokentällä

ja huolehtivaisia. Vietimme

istaina 22.7 . hyxästellessäni
perheeni ja suunnatessani

"vanhempiemme" kanssa il-

ti

taa olohuoneessa tv:n ääressä
ja kerroimme heille kotimaistamme. Samantha ja minä
olimme iloisia ja innostuneita
kaikesta, ja vähitellerr järrnityskin purkautui.

turvatarkastukseen. Lentomatka Kööpenhaminan kautta
Englantiin oli ohi alle viidessä

tunnissa. Birminghamin lentokentällä minua odotti Lionsien lämmin vastaanotto.

Ensimmäisenä päivänä

Tapasin heti myös muista
maista nuorisovaihtoon saapuneita nuoria. Heidän joukossaan oli hollantilainen Samantha, jonka kanssa minun

Catherine vei meidät tutustumaan kaupungin keskustaan

(eli shoppailemaan). Rahaa
kului, luonnollisesti, mutta
esimerkiksi vaatteet siellä olivat halvempia kuin Suomessa.

oli tarkoitus majoittua samaan
isäntäperheeseen. Hän kertoi,
että oli koko päivän odottanut

Illalla kävin Samanthan kanssa pienellä lenkillä tutustumassa asuinympäristöömme.
Ystärysryimme jo ensimmäisten päivien aikana, joten kotiikäväkään ei päässyt yllättä-

vaaleatukkaisen tytön saapuvan lentokentälle, mutta yllättyi kovasti nähdessään minut
ja tummanruskeat silmäni.

Matkamme jatkui yhdessä

mään.

kohti Pohjois-Walesia. Iännittävien ja onnistuneiden
junanvaihtojen aikana tutustuimme Samanthan kanssa
toisiimme ja mukavaksi yllätykseksi huomasimme, että
olemme melko samanlaisia,
rauhallisia mutta iloisia persoonia.

I(ymmenen päivän aikana
isäntäperheemme vei meitä
ympäri Pohjois-Walesia. Päivä
Hollantilainen vaihtoystäväni Samantha ja minä

ät, kumpuilevat maisemat salvastassa oli isäntäperheemme

isä Ray ja hänen lG-vuotias

Kun astuimme junasta ulos

tyttärensä Catherine. He toivottivat meidät tervetulleiksi
ja Samanthan kanssa olimme
vain yhtä hymyä. Auton kyydissä oleminenkin jännitti hie-

Wrexhamin asemalla, meitä

man, etenkin kun ajoimme

Pohjois-Wales tutuksi

62

toisensa jälkeen ihanan vehre-

lii-

kenneympyrässä vasemmanpuolisen liikenteen ansiosta
"väärään suuntaan'l Isäntäperheellämme oli mukava talo
ja todella suuri piha, kun taas
yleensä britannialaisten tontit
ovat olemattoman pieniä. Kotona odotti isäntäperheemme

pasivat henkemme. Kävimme
mm. pohjoisessa merenranta-

kaupungissa Llandudnossa,
värikkäässä Llangollen-kaupungissa ja Bala-järvellä. Kävin myös muutaman kerran
Samanthan kanssa tutustumassa aivan naapurissa sijaitsevassa pubissa.
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Viiden viinreiscn päivän
ajaksi seuraamnre liittyi llayn
ja Annir-r lapsenlapsi, 13-vuo-

tias Hannah. IIuornasirntne
hänen olevan crittäir-r hauska
ja puhelias tapatrs ja vietirrnre
hiinerr kanssaan paljon aikaa.
Me opetinrrne hänelle hienran

omia äidinkielirimnre ja IIanr-ral-r opetti meille hassunkuLrloisra kyrllrin kieltri, sillii hiin

käy kymrir.rkielistä koulua.
Myös kuullunymmärtämistä

tuli l.rarjoiteltua palion, sillä
aidon walesilaisen Rayn ak-

b

-fiae^

vaikt'aa,
islintiipcr

senttia oli ajottain vail<ca

ynrnr:iltii:i!

l<rrrr

heessii jaoinr-

me Sarnanthan

Leiri kutsuu

kanssa huonccn

kahdestaan ja

Elokuun ensinrrnäisena
priivlinä lälrdirnrne ail.itisitt

ny't

aarnulla btrssilla kohti Hanrpshirea, jossa oli nuorisovaih-

lir-r leirikeskus,

johon rna-

don toinen osii, kynrrrtcner-t

joituimrne,

vanha, rnutta

päivän leiri. Lälrtrjri ennen hyvästely isär-rtäperheen kanssa
oli kuitenkin haikea ja itkuinen. He toivoivat, että tulel-nme piarr taplanraan heitä trtr

strr.rri ja hieno lakenrrLrs. Saar,.uimme sinne nuorista lähestrrlkoon viirneisirtä, sillä rnrri-

o1r

piti

nrrl<krra

ilrrniscn kanssa

Avon Tyrrel-

den isärrtäpelheet olivat sijain
neet lähempänä. Aluksi olo oli

l0
sa

tttassa Ittrotteessa.

Lei

rillii oli40 nuol'ta 2{}:sta

eli

nririrstrr, olirr ktritt'rtkirt rrinoa Suornen eclustaja. Viikonloprrrr iriklrrra tutustr.rinrne loisiimrne.jir sairtki rr pal.jorr trtrsirr,

ihania tuttavur.rksia.
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We Serve

Leirillä oli paljon aktiviteetteja, sekä paikanpäällä että
vierailuja muihinkin paikkoihin. Avorr Tyrlellin nuoliso-

ohjaajien opastuksella har-

ja

tunsimme

keiksi'l sillä meitä

yl'rteyttä uusiin

nuoria varten oli
nähty niin paljon

kavereihini ja

rastimme mm. seinäkiipeilyä,
korkeita köysiratoia ja erilaisia
ryhmähenkeä lähentäviä har-

vaivaa. Esimerkiksi

joituksia. Iltaisin aina muutama nuori piti "My Country" -esitelmän ja oli rnukava
huomata, kuinka kailcki olivat
erityisen kiinnostuneita Suomesta, ja monet tulivatkin
juttelemaan omakohtaisista

limme Westminsterin

Suomi-kokemuksistaan.
Nähtävyyksiä
katsastamassa
Viikon kuluessa kävimme Stonehengellä, Isle of Wightilla,
Lonloossa ja Portsmout hissa.
fokaisessa paikassa meitä vastassa olivat paikalliset Lionsit,
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Pidän rnyös netin välityksellä

itsemme "tär-

ulkor-naalaisii n
isäntäperl-reeseer-ri. Eni-

oli upea kokemus,
kun Lol'ltoossa vieraipalatsin Houses of Com-

monsissa, jossa Britannian
parlamentti kokoontuu.

Lauanlaina 9.8. leilimme päätösjuhla oli Bournemouthissa, iossa järjestettiin

suudessaan oli

rento ia täydellinen
päätös kolmiviikkoiselle kokemukselle. I l B. hyvästelimme toisemme Bilminghamin
lentokentällä, jossa kaikkien
ystä\,yys sai alkunsa.

Kuterr jo elukäteetr tiesin-

Gala Dinner'. Paikalla oli Lion"

kin, kolme viikkoa

seja ympäri Britanniaa. Oh-

Britanniassa kului nopeasti.
Matkan aikana minulla oli

jehnisto oli meidän nuorten
vastuulla ja siihen sisältyi mm.
atrstlalialaista ja sveitsiläistä
huumoria sekä japanilaisen
tytön huilunsoittoa. Uskaltauduin itsekin laulamaan: Yleisör.r

raikuvat aplodit lämmitti

mieltä. lllanvietto kokorrai-

Isossa-

tunteita laidasta laitaan, mutta jokainen päivä oli kokemisen arvoinen. Kaikkien uusierr ihmisten ja kokemusten
ansiosta vietin elämäni parhaimmal kolme viikJ<oa, joita
muistelen vieläkin päivittäin.

ten olen yhteyksissä ystävärri
Samanthan kanssa, ja här-r onkin tulossa luokseni vierailulle
uutenawlotena!

Suuri kiitos l.ions Clubille
tästä hiel)osla mahdollisuu-

desta! Nuorten kannattaa
el-rdottomasti hakea ntukaan
nuorisovaihtoon, sillä se on
varmasti yksi upeimmista elämyksistä. Omasta kokemr-rksestani voin kertoa, että tutustuminerr uuteel) krrltttrrrliirr .ja

uusiin, erilaisiin ihrnisiir.r laa
jentaa maailmankuvaa ja ymrnärrystä sekä kaupanpäälle

parantaa kielitaitolr. NLrorisovaihto on loistava tilaisuus,
tarttukaa siihenl
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MaLkantckoa kuin cnncn vanhaan

Patsain ryruääsLä
Ei ole nykyisin niinkään tavallista, että kulkupeliksi kesälomamatkalle otetaan ratsuhevonen.
Pikemminkin tämä viittaa aikaan viisi\rmmentä r,'uotta taaksepäin. Juna, auto ja lentokone
ovat valloittaneet hevosen paikan matkantekovälineenä, tiedä sitten kenen onneksi.

"Taidammekin olla kaikin vähän vanhanaikaisia'f saattoivatkin eläinlääkäri O. Bäckman,
hänen l5-vuotias Iouni-poikansa ja tämän samanikäinen serkkupoika Pasi sanoa tavatessaan
elokuun alussa tekemällään ratsastusretkellä sirppien kanssa ruispellolla ahertavan väkijoukon
Viljakkalan syrjäkylässä. Mainittu kolmikko ratsasti kahdeksan päivän aikana Tyrväästä
Virroille ja takaisin. Ratsastusmatkaa kertyi kaikkiaan pian 400 kilometriä.
TZ

ertoessaan ratsastusmatkasta, jota

( ei tehry suinkaan sen erikoisuuden
I \uoksi, vaan jotta päästäisiin näke-

mään sellaista, mitä automatka ei pysty
tarjoamaan, eläinlääkäri Bäckman muiste-

li mieltl'rnyksellä nuorena poikana

isänsä

kanssa tekemäänsä vastaavanlaista taival-

lusta. Eläinlääkärillä oli myös tiettytutkijan
mielenkiinto siihen, miten tavallinen suomalainen työhevonen maastossa taakan
kanssa selviyq,y, ja samalla eräänlainen

"huomaavaisuuden" osoitus ruosisataiselle palvelijallemme. Suurin ansio matkan tekemiseen oli kuitenkin pojilla, joille
tahdottiin tarjota jotakin sellaista, josta
he kenties myöhemrnin eivät enää pääse
nauttimaan: kiireetöntä matkantekoa halki suomalaisen maalaismaiseman. Poikien
kuvaukset retkeltä eivät anna aihetta epäilykseen etteikö matka olisi onnistunul.

Metsäpolkuja

Satulassa ollaan ja matka voi alkaa. Oikealla etäintääkäri O. Bäckman
sekä lS-vuotiaat Pasi ja Jouni Bäckman.

Ratsastusmatkaa suunniteltaessa lähdet-

tiin siitä, että mahdollisuuksien mukaan

pakkotilanteissa kuljettiin moottoriajo-

vältetään vilkkaasti liikennöityjä teitä ja

neuvoille tarkoitettuja väyliä myöten. Asvalttitiellä, jota sitäkin ratsastettiin puolen
peninkulman verran, ratsumiehet herätti-

etsiydytään metsäpoluille ja tiettömille taipaleille. Näin myös tehtiin, ja vain

vät rnelkoista huomiota.

"Kun siihen tottui, tuntui matkanteko
oikein mukavalta'l kertoo Iouni Bäckman.
Ensimmäisenä iltana tuntuivat pakarat

UAMMAII.N RENGA
Hopunkotu
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Urcoille

Tyruään Sanomien edesmennyt toimittaja Kaleui Sillanpää kirj oitti keskusteluj en perusteella kuuauksen Bäckmanin miesten ratsastusretkestä 1.-8. elokuuta 1963, 45 uuotta
sitten. Iuttu on säilynyt mm. Jouni Bäckmanin tallessa.

vähän oudoksuvan keikkuvaa istuinta, mutta kun tavoitti oikean rytmiin,

ratsastus täysikuun valossa l(urun Aureesta läpi metsien ja soiden Vaskive-

meni kaikki mukavasti. Ratsastus alkoi

delle. I(uu hopeoi pienet lampareet,

Pohjolanjärven maastosta ja suuntautui Suodenniemen Lahdenperään,
Hämeenkankaalle ja fämijärven eteläpuolitse Ikaalisten ja Parkanon välistä

joissa kurjet pitivät meteliään.
Vaskivedeltä jäi hauska muisto: retkeläisiä luultiin hevosvarkaiksi! Yöllä

joku oli nähnyt kolmen ratsastajan
taivaltavan ja kun muutoin ei näin

Virroille.

Virroilla vietettiin pari päivää eläin-

suurta hevosmäärää yhdellä kerralla

lääkäri Bäckmanin vanhan tuttavan

enää nähdä, oletti miekkonen hevos-

luona, tutustuttiin paikkakuntaan ja
sen nähtävlyksiin. Paluumatka tehtiin
Ruoveden kautta, missä pistäydyttiin
mm. kuuluisalla Helvetinkolulla. Täältä paluumatka jatkui Kuruun, Viljakka-

varkaiden olevan liikkeellä. Näin ei
kuitenkaan ollut ja epäilykset ratkesivat makeaan nauruun talossa, jonr-re

laan, jossa yövyttiin, I(arkkuun ja retken

lähtöpisteeseen Uotin Bäckmannille.

Pisin päivämatka oli Viljakkalasta
kotiin, mistä ratsastusmatkaa kertyi linnuntietä mitaten kuusi peninkulmaa.
Matkalle lähdettäessä kiire jätertiin
kotiin. Vaikka ennalta oli laadittu mat-

kasuunnitelma, ei sitä lyöty miltään
kohdin peruuttamattomasti lukkoon.
Esim. yöpaikkoja ei oltu ennalta tilattu,
vaan ne etsittiin niiltä main, missä väsymys rupesi vaivaamaan. Useimmiten
yöpyminen tapahtui syrjäkylien taloissa, mutta yhden kerran sentään majoi-

tuttiin majataloonkin. Kievarin tuntu oli
kuitenkin poissa, sillä esim. hevospuomia
ei enää ollut, vaan ratsut piti kiinnittää pi-

hakoiruihin.
... ja

taatan noitapolkua

Matkan varrella tutustuttiin kaikkiin lä-

histöllä olleisiin kohteisiin. I(ulkivatpa
matkalaiset "Sillanpään taatan noitapol-

Uintimatka tekee terää niin miehille
kuin ratsuillekin.

kuakin'i Parkanossa kerrottiin, että kirjailijamestari kulki nuorena poikana ollessaan tiettyä polkua Kuruun etsimään apua

kylän sairauksiin tunnetulta kansanparantajalta. Siitä polku on saanut nimensä
Sillanpään taatan noitapolku. Tätä pitkin
retkeläisten tie johti osan matkaa. Polku
oli vuosien mittaan ruohottunut kuten
usein muuallakin omana todistuksenaan
motorisoidusta aikakaudesta.
Unohtumattomin elämys lienee ollut

KAUNISTA

retkeilijät olivat matkalla.
Hevoset kestivät ihmeteltävän hyvin
matkan rasitukset, kertoo eläinlääkäri
Bäckman. Oli mielenkiintoista seurata
hevosten reitinvalintaa vaikeakulkuisessa maastossa. Tuntui kuin tällainen
matkanteko olisi ollut hevosten verissä, niin taitavasti ne osasivat askeleensa sovittaa louhikoissa ja risukoissa,
joita niitäkin oli matkan varrella, joten
kiitos teille: Ruotsilan Leena, H. Nisun
funnari ja E. Ketolan Humina.
Kaiken kaikkiaan retki jätti vain miellyttäviä muistoja sillä mukana olleiden
mieliin. Kuvaukset kiireettömästä matkanteosta, maisemista ja nähtäWyksistä, joita ei tapaa autoteiden varsilta,

vaikka täyteenahdetun Keski-Euroopan
asukkaille: kiertomatka ratsain turmeltumattomalla maaseudulla ja humisevissa
metsiköissä. Ajatus annetaan matkailumiesten vapaaseen käyttöön.

. KODIKASTA O KESTAVAA

Vammalan Kaluste Ky
Itsenäisyydentie 10, Vammala, puh.
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sistä ja heidän elämästään syrjässä valtaväyliltä, ne kaikki saivat myös kuulijar.r
mielen palamaan tällaiselle kesälomalle.
Ehkäpä tässä olisi jotakin tarjolla myös
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Aito nelivetodiesel.
Kaikki oleellinen vakiona.
Subaru tehdastakuu
3 v/100.000 km
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Think. Feel. Drive.

Valtatie
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Automyynti avoinna

38200 Vammala
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ISKITEK 0Y Puistokatu 7 B, 38200 VAMMALA
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Liian kauan olänyt
stävä Iähti valtakunnallisille juhlille. Itse en
nlt voinut lähteä. Lähetin ystävän myötä terveisiä niille, jotka hän tiesi tutuikseni. Juhlien jälkeen sain palautteen: "Ei siellä juurikaan enää sinun ikäisiäsi ollut'i Aloin tuumia, kysyin itseltäni:
Olenko minä jo niin vanha, ja ovatko tuttunikin,

ettei meitä enää juhlilla tapaa? Tajusin eläneeni

liian kauan. Aika oli kulkenut ohitseni, maailma
oli muuttunut. Joitakin vuosia - vuosilgrmmeniä
sitten meitä oli iso ryhmä minun ikäisiäni. Missä
he kaikki nyt ovat, kyselin ajatuksissani.

f ähdin kulkemaan, askeleeni

veen hakattuna lapsuuden leikkitoverin nimen.
Muistoissani palasin yhteisiin leikkeihin, marjaja sieniretkiin tutuissa kotimetsissä. Täällä nuokin
lapsuuskotini lähinaapurit lepäävät. Kuinka monet kerrat teillä kävinkään. Puutarhassanne sain
syödä makoisia omenia. Ja teillähän oli se kylän
ainoa puhelinkin, josta naapuritkin saivat käydä
soittamassa, jos nyt sattui jotakin asiaa tulemaan.
Yhä uusia tuttavia ja heidän kauttaan muistoja tulee eteeni. Naapureita, leikki- ja koulutovereita,
nuoruusvuosien ystäviä. Asuinpaikkaa muuttaessani tutuiksi tulleita kyläläisiä. Uusia naapureita.

suuntautuivat

l-.,]hautausmaalle. Lähellä porttia pysähdyin veljeni haudalle. Vähän kauempana sisareni haudalIe. Tuolla männikössä sijaitsi isäni hauta ja tuon
kiven alla lepäsi äitini. Kaikki heidät jo vuosia sitten tänne saatettiin. Askeleeni johtivat rippikoulukaverini haudalle. Matkaa jatkaessani löysin ki-

se oli kun yhkeskustelimme elämän iloista ja murheista. Ihmettelimme maailman menoa ja tutkimme raamattua. Tajusimme elämän vakaluuden ja lyhyyden. Näinkö lyhyt se olikin? Täällä
lepäät sinäkin, työtoveri. Yhdessä teimme työtä

fnäälläkö sinäkin olet? Äskenhän
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tällä samalla alueella. Ja sinä, uskon ystävä, minuakin opastit elämänteillä oman elämäsi tarinoilla la hlwillä neuvoilla.

tajuaa elämän lyhlyden. Oman pahuutensa tajuaminen kauhistuttaa. Kukaan meistä ei kestä
Pyhän fumalan edessä.

I

kummulle, iohon on kätketty elämänOtoverini. Yhdessä hän"r, kur,rruan kuljimme
yli puoli r,rrosisataa. Yhdessä tänne saatoimme
rakkaan lapsemme. Tässä lepopaikan sai myös
kaksi edellistä sukupolvea. Tähänkö minunkin

pu on kuitenkin olemassa. Se apu on löydettä.[ \uisa anteeksiantamuksesta. Nyt on aika rientää siemenlapseksi s1.nt1'neen ja ristillä kuolleen,
ylösnousseen Ieesuksen Kristuksen luokse. Hänet
Iöydämme Jumalan sanasta, raamatusta ja pyhis-

matkani johtaa päivieni päättyessä...

tä sakramenteista. Jeesus Kristus, Vapahtajamme,

Cl aa'"rrn

fT'länne me kaikki tulemme tänään, huomenna

It..
tai jonakin

muuna päivänä. Elämän hetket

ovat järlq/ttävän vakavia. Aikojen lopussa saapuu

Hän, jonka käskystä kaikki haudat aukeavat. Io-

kainen kutsutaan tuomiolle, jossa tutkitaan miten elimme täällä maailmassa - lyhyen meille
annetun ajan... fokainen tuomitaan tekojensa
mukaan. Valitusoikeutta ei ole. Hautausmaalla
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maksoi ristin kuolemassaan omalla Pyhällä verellään koko maailman s1'nnit. Minun syntini ja sinun. Muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin
mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.
Ota se usko lahjanavastaan. Siinä on iäksi riittävä paras joululahjamme. Tänään tarjotaan armo
ja anteeksiantamus. Huomisesta emme tiedä.

Salli Ristevirta

GEPSIPAOY
PO. Box 72,38201 Vammala, Finland
tel. +358 3 51 4 2131 , lax +358 3 514 1544
info@epsira.com, www.epsira.com

PuhtaaksimuurattuTerca-tiilijulkisivuonaiaton, wienerbergeroy

on
Terc"
liillä valmistelaar Suomebsa l appilan- ia
Korian-tehtailla.
aruostettu ja pitkäikä nen. Wienerberger
maa lman iohtava ti lenvalmistaja, jonka

riiri. Luotu

ihmisette.
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Nuutilankatu 2, Vammala, p. 03-512 3100
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VeraJä11ä
Kuu itelka a

n e t ti

aikal ais e t,

että koulutielläni

oli kaksi ueräjää
joissa ueräjänuaulot

ja sulkea
lampaiden ja lehmien
auata

uuoksi.

Lapsuuden kesät, lämpimiä kaikki!
M e t s äm an s ikanm akui s i a.
Kaip aan uanhaan u eräj äaikaan.
Askel oli kepeä juosta

paljainkin jaloin,
käns äisin j alkap ohj in.
Ei haitanneet
har ittau at männy nkäuy t.

Lapsen paino

ja

mieli oli keuyt.
Se oli

juoksua elämään.

Nyt hiljaista käuelyä

siitä ulos.
Vaan toiuoa pidän
kuin käsissä lintua siipirikkoa - totsta -
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toiuoa kesistä - sitten.
Taisto Syrjänen
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loulun runoja Vammalan lukiosta V ]
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Ikkunasta katselen
toiuo täyttää sydämen.

Joulumieli ualtaa maan
Iloisen mielen ailcaa saa.

I oulupuur o a maiskutetaan.
Kuka m,antelin löytää saa,
saa hän toiuoa mitä uaan.
Mutta hei,

jo löytyy manteli uudestaan.
J o ulu my

ö

slcin yh dist ää

Taitaa puuro sisältää

Eikä lcukaan ylcsin jää.
Ifuikki saauat uuden toiuon,
llyt joulun ailca taasen on.

enemmän lcuin yhden uaan.
Nt.t..

E.S

H auunneulasten j a pip arien tuolcsu,

jouluna lopTtuu ainainen juoksu.
I(odeissa uaeltaa joulun tuntu,
uihdoin maan peittää uallcoinen huntu.
M.FI

Huoneistokeskus

fi,'Lfrii
u/(|eet?, i;(rut,?
Kun ryhdyt asunnonvaihtoon ajoissa, ehdit hoitaa kaikki järjestelyt kiireettä ja koko perhe pääsee viettämään joulua uuteen
ihanaan kotiin.Valitsemalla Huoneistokeskuksen kumppaniksi

kodinvaihtoon voit rauhallisin mielin keskittyä vaikka loulu- hoidamme kaikki käytännön asiat turvallisesti

valmisteluihin

ja luotettavasti sovitussa aikataulussa.

Ota yhteyttä

ia pyydä minut
maksuttomalle
arviokäynnille!

Arto Vormisto
Myyntipäällikkö, LKV
P.0207 80 2232
0400 654 773
arto.vormisto
@
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Vammala, Aetsä, Punkalaidun
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VAMMALAN SEUDUN

Etua etämään.

0p-pohjorasta. 0SUUSpankki

Meiltä saat myös plussaa
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Meiltä saat täyden palvelun:
si lmälääkäri- ja optili<o
palvelut, silmälasit, aurinkolasit,
pii lolasit 1a tarvikkeet,

VAMMALA
Puistokatu lB (03) 5114299
Palvelemme ma-pe 9.30- 17.30
parillisten viikkojen la 9.30- I 3.30
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