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Lions toimintaa Sastamalassa 55 vuotta
O
li syksy 1959, Lions Clubin perustamisesta oli keskusteltu melko laajasti Vammalan miesten kesken.
Eräästä alustavasta kokouksesta jäivät miesten mieliin silloisen varapiirikuvernööri Erik Salvenin lausumana
sanat: ”Olla lion, ei merkitse ainoastaan jäsenyyttä jossakin
järjestössä. Se on elämäntapa. Ystävyyttä ei tule pitää välikappaleena vaan tavoitteena.”

Tälle hienolle elämäntapaohjeelle perustettiin 19. päivänä marraskuuta 1959 nykyisen Vammalan Seurahuoneen
tiloissa 28-jäseninen Lions Club Vammala ry. Se oli 134.
klubi Suomessa. Perustamisjuhla pidettiin 26. päivänä maaliskuuta 1960.
Kuusikymmentäluvulla ja vielä seitsemänkymmenluvullakin puhuttiin, että Lions-toiminta on herrojen harrastus.
Maailma muuttuu – nykyään Lions toiminnassa ovat mukana niin naiset kuin miehetkin. On nais-, mies- ja yhteisklubeja. Lions-toiminnassa ovat mukana aktiiviset henkilöt,
joilla on halua auttaa ja palvella niitä, jotka apua tarvitsevat.
Meistä jokainen voi joskus tarvita toisen apua.
Varoja 55:n vuoden Lions-taipaleen aikana on kerätty monin tavoin, kuten postimerkkien ja vanhojen kirjojen keräys ja
myynti, jääjuhlat, huutokaupat, verokalenterin julkaiseminen,
tukkilauttaveikkaus, tukinvieritys, mainoskulkue, lastenjuhlat,
konsertit, kirkkojuhlat ym. kertovat. Sastamalan Joulu -lehden
julkaiseminen on tuottanut myös varoja klubille.
Varojen käytön kohteina ovat olleet nuoriso, partiolaiset,
oppilaitokset, vapaussoturit, sotaveteraanit, vanhustyö, ter-
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veyskeskus, aluesairaala jne.. Pääsääntöisesti varat on lahjoitettu omalle paikkakunnalle.

Sastamalan Joulu

Sastamalan Joulu on ilmestynyt jo yli 25 vuoden ajan. Lehdissä pääpaino on ollut halu ja taito säilyttää kulttuuriperintöä
tuleville sukupolville. Kulttuuriperinnön näkyviä osia ovat
ympäristömme ja niiden kertomukset. Jokainen talo, jokainen tienmutka ja jokainen silta kertoo jotain elämästä, joka
on ollut ennen, joka on nyt ja joka jatkuu huomenna. Näitä
kertomuksia kannattaa kuunnella ja kirjoittaa muistiin, sillä
niissä elää minuutemme, identiteettimme paikalliset perustat.
Kulttuuriperinnetyössä on myös jatkuvasti korostettava
kotiseutuarkistojen merkitystä. Niihin kootaan sellaista aineistoa, joka ei kuulu virallisiin arkistoihin. Juuri muisteluita,
mutta myös eri yhteisöjen asiakirjoja, jotka kertovat elämästä
rakkaalla kotiseudulla. Jatkakaamme siis tätä perinnettä.
Arvoisat lehden lukijat, ilmoittajat, kirjoittajat, toimikuntien jäsenet sekä kaikki, jotka tavalla tai toisella olette osallistuneet tämän Sastamalan Joulun julkaisemiseen. Kiitän
Teitä, että olette tukeneet toimintaamme, toivotan Teille
antoisia lukuhetkiä!
Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta
Tapani Matintalo
Presidentti LC Sastamala/Vammala

Sastamalan kaupungin tervehdys
K

untakenttä elää tällä hetkellä murroksen aikaa. Oikeastaan kaikki muuttuu; lainsäädäntö, rahoituspohja sekä
tehtävät. Muutokset ovat suuria ja ne tehdään varsin
nopealla aikataululla. Vuosi 2015 tulee jäämään historiaan merkittävä muutosten valmisteluvuotena, jolloin
tehdään linjauksia pitkälle tulevaisuuteen esimerkiksi
siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa Suomessa jatkossa järjestetään. Mikä rooli kunnilla tässä keskeisessä tehtäväkentässä on ja ennen kaikkea, miten palvelut
turvataan kaikille suomalaisille asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta?
Samanaikaisesti kun valmistellaan suuria toiminnallisia muutoksia valtakunnallisesti, niin joudumme
tekemään merkittäviä tuottavuustoimia paikallisesti.
Syy on yksinkertainen, rahoituspohjan merkittävä ja
nopea muutos.
Kovista haasteista huolimatta Sastamalassa voimme elää rauhassa, koska olemme voimakas yrittäjäkaupunki. Sastamalan kaupungissa toimii niin
vientivetoisia teollisuusyrityksiä kuin pieniä palveluyrityksiäkin. Muutamat suuret yritykset ovat
kaupungin elinvoiman kannalta erityisen kriittisiä
ja niiden kyvystä työllistää ja investoida on koko
kaupunkimme kehitys riippuvainen. Toisaalta erittäin laaja ja monipuolinen elinkeinorakenne tasoittaa Sastamalan alueen suhdanneriippuvuutta.
Perustellusti voidaan todeta, että tämän hetkiset
elinkeinoelämän haasteet johtuvat pitkälti yleisestä
talouskehityksestä, eikä omista toimistamme. Tästä
huolimatta kaupungin tulee juuri nyt tehdä oikeita
toimenpiteitä elinvoimamme turvaamiseksi niin ke-

hittämistyössä kuin myös kaupungin oman palvelurakenteen sopeuttamisessa.
Sastamalan kaupunki on myös voimakas kulttuuri- ja urheilukaupunki. Valitettavan usein julkista keskustelua johtaa se, että mitä meiltä puuttuu, ja harvoin
pohditaan, mitä meillä on ja miten me voisimme vielä
paremmin hyödyntää kaikki olemassa olevat voimavarat. Kulttuurin ja urheilun saralta kaikki tuntevat
Vanhan kirjallisuuden päivät sekä VaLePan lentopallojoukkueen. Nämä ovat meille tärkeitä vetureita,
aivan kuten kärkiyrityksemme. Mutta varsinainen perustyö kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämän hallinnan
vahvistamiseksi tehdään ruohonjuuritasolla. Tyrvisliiga liikuttaa satoja lapsia erinomaisissa olosuhteissa
ja Musiikkiopistomme kouluttaa lapsia ja nuoria erittäin korkeatasoisesti. Näitä esimerkkejä voisi luetella
vaikka kuinka paljon.
Sastamalan kaupungissa on vahva usko siihen,
että Sastamala on jatkossakin voimakas seutukaupunki, joka kykenee tarjoamaan asukkailleen hyvät
ja riittävät peruspalvelut. Lisäksi uskomme vahvasti
alueemme yritysten toiminnalliseen kykyyn selviytyä haasteellisten aikojen yli. Valitsemalla joka päivä sastamalalaisen vaihtoehdon voi jokainen valinnallaan tukea oman paikkakunnan yrityksiä ja sitä
kautta koko Sastamalan hyvinvointia.

Hyvää Joulua kaikille!
Jarkko Malmberg
kaupunginjohtaja
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Aittalahdenkatu 6, Sastamala
Puh. (03) 511 2761, 0400 411 780
m.k@kopteri.net

Joulu

on käännekohta
J

oulu ja sen perinteet elävät omaa elämäänsä. Joulua vietetään tavallaan juuri perinteistä
johtuen. Meillä saattaa olla tiukatkin perinteet
omalle joulunvietolle, ja niitä perinteitä voi olla paljon. Koemme saavamme viettää sitä oikeaa joulua. Me suomalaiset
koemme maamme joulumaaksi, jossa kaikki Jouluun liittyvä asuu, niin pukki ja porot kuin oikea luminen maisema ja
perinteiset joulukuuset. Meillä on kovin ankeaa, jos vaikka
perinteinen lumi puuttuu ja vietämme mustaa joulua. Kaikki
nämä asiat voivat olla meille luovuttamattomia, mutta toisaalta perinteet voisivat olla aivan toisenlaisetkin.
Mutta perinteistä viis. Miksi me oikeastaan joulua vietämme?
Tiedämme, että joulu on kristillinen juhla, jolla on uskonnollinen sanoma. Kuinka usein tulemme oikeasti ajatelleeksi, mikä se sanoma on. Ajattelemme kenties eri
tavoin, mutta minä kerron nyt, mikä minulle joulussa on
tärkeää ja käänteen tekevää.
Emme juuri kyseenalaista, mitä meille Jumalasta kerrotaan. Olemme kärkkäitä mieluummin kyseenalaistamaan
sen, mitä kaikki Jumalasta kerrottu meille oikeastaan merkitsee. Pahin jumalankieltäjä tuntee Raamattunsa kenties
paremmin kuin sovinnainen rivikirkollinen, ja heidänkin
jumalanvastaisuudessaan pikemmin pilkataan kerrottuja
asioita ja niiden merkityksiä. Emme epäile Jumalaa, vaan
asetamme kyseenalaiseksi hänen arvovaltansa, merkityksensä, hyvyytensä ja kaikkivoipaisuutensa. Pilkkaamme
mieluummin Jumalan jumaluutta kuin itse Jumalaa.
Toiset suhtautuvat Jumalaan kielteisesti ja toiset taas
myönteisesti. Samat kertomukset kääntyvät toisen ihmisen
mielessä tukemaan hänen luottamustaan Jumalaan ja toinen taas kääntyy Jumalaa vastaan. Tämä taitaa olla tuttua
jo Raamatun ensilehdiltä.
Tunnemme Joulun tarinan. Tiedämme jouluevankeliumin, kertomuksen Jeesuksen syntymästä. Meillä on
mielipiteemme Mariasta ja Jooseista, enkeleistä, paimenista, tähdestä ja Itämään tietäjistä. Harvoin kuitenkin pysähdymme miettimään sen sanomaa Jumalasta.
Suhtautumistamme Jumalaan määrittää jonkinlainen epämääräinen katkeruus. Ensimmäisten ihmisten tavoin häilymme rajalla, katsoako maailman epäoikeudenmukaisuus ihmiskunnan lankeemuksen syyksi, vai yksin Jumalan syyksi.
Jumalan on meille etäinen. Hän on etäinen ajallisesti.
Jumalan vaikutus ja läsnäolo on menneisyyttä. Jumala voi
olla etäinen myös paikallisesti. Jumala piilottelee meiltä avaruuden viimeisellä laidalla. Tunnetun maailman ja

maailmankaikkeuden kasvaessa ja tullessa entistä paremmin tunnetuksi Jumalan valtapiiri ikään kuin kapenee ja
ohenee. Jumala on takaa-ajetun roolissa.
Jouluevankeliumi esittelee meille kuitenkin aivan toisenlaisen Jumalan. Tämä Jumala ei hae syyllistä tai vikapäätä maailman tilanteeseen. Tämä Jumala tarjoaa ratkaisun. Jumalan toiminta koskee koko ihmiskuntaa. Jumalan
tulee uudella tavalla läsnä olevaksi koko luomakuntaan.
Luomakunnalla tässä tarkoitan kaikkea mitä ympärillämme on. Käsitän tapamme olla ajassa ja paikassa sellaiseksi,
jota ei ole ollut aina, eikä tule olemaan aina. Olemassaolo
on siis jotain muuta kuin näkyvä kaikkeus ympärillämme.
Tähän kaikkeuteen Jumala kuitenkin tulee jouluna. Pieni
ihmislapsi täyttää sen, mitä äärettömyydestä puuttuu.
Jouluevankeliumin Jumala ei ole salattu, takaa-ajettu
tai piiloutuva hahmo. Hänen ei tarvitse pitää kiinni valtana
rippeistä. Tämä Jumala ei pelasta monia tai joitakin, vaan
hän pelastaa kaiken. Hän ei majaile taivaassaan, vaan tulee
ihmiseksi tänne meidän keskellemme. Joulun Jumala on
seimessään kaikkien nähtävänä ja kaikkien armoilla, hän
on lihaa ja verta ja tuntee tämän elämän tuskan. Yhdessä
pienessä vastasyntyneessä ja avuttomassa ihmislapsessa
on suurempi mahti kuin tässä maailmassa yhteensä.
Jouluna Jumala syntyi ihmiseksi. Kaikki se, mitä emme voi
käsittää Jumalasta, syntyi tänne maan päälle, eli kanssamme ja
puhui ihmisten sanoin kaiken sen, mitä emme voi tietää ja mikä
jää meidän kokemustemme ja käsityskykymme ulkopuolelle.
Kaikki tieto tästä maailmasta ei olekaan loppumaton määrä tietoa, vaan muutamia inhimillisiä lauseita. Sana tuli lihaksi.
Joulun tulisi myös muuttaa suhteemme Jumalaan. Jumala on rakkaus, joka ei vain puhu rakkaudesta, vaan on jo
itsessään käsittämätön rakkauden teko. Kaikkein suurinta
rakkautta on antaa itsensä toisen puolesta. Tällainen rakkaus on Jumala. Rakkaudessa ei siis ole mitään syyttelyä,
perustelua, logiikkaa, ylpeilyä, itsensä kehumista, edellytysten tutkintaa tai velvoitteita… on vain rakkauden teko.
Jumalan antaa itsensä tämän maailman puolesta. Se riisuu
syyttelyn tai olosuhteiden merkityksen, se tekee tyhjäksi
vihan Jumalaa kohtaan yhtä lailla kuin sovinnaisen itsensä kaunisteluna. Jumala on sanonut ja tehnyt rakkautensa
meitä kohtaan, kertakaikkisesti ja kaikki esteet ylittäen.
Joulu kääntää Jumalan kuvan ympäri. Kuvan takaa paljastuu todellinen Jumala. Tiemme ei johda mutkaista tietä taivaaseen, vaan taivas tulee meidän luoksemme. Emme löydä taivasta ja sitä kaikkea mikä meiltä puuttuu ja mitä kaipaamme
mitenkään, vaan se annetaan meille lahjaksi. Jumalan rakkaus
ei ole vertauskuvallista, vaan kääntää sisukset ympäri, on totta
loppuun saakka ja on vailla mitään kohtuutta.
Kun ensimmäiset ihmiset katsoivat Jeesusta, he näkivät
tavallisen ihmislapsen. Hän oli heille kuitenkin ihmeellinen niiden lupausten johdosta, mitä heille oli annettu. He
ihmettelivät kaikkia noita edellä mainittuja ihmeellisiä asioita niitä näkemättä. Kuitenkin he näkivät lapsen, jonka
kautta tuo kaikki on tullut ja on tuleva todeksi. Kunpa mekin voisimme katsella heidän kanssaan Joulun lasta niillä
silmillä, jotka näkevät hänessä Jumalan kasvot.
Emme me totisesti turhaan puhu ajasta ennen ja jälkeen
Kristuksen.
Siunattua Joulua 2014!
Ari Paavilainen
Sastamalan seurakunnan kirkkoherra
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Sastamalakoti
Vireä viisikymppinen

n Jussi Lehtinen

E

iköhän veljet tehdä tänne Vammalaan samanlainen,
sanoi silloisen Vammalan Lions-klubin jäsen Tauno
Lehtinen syyskuun klubikokouksessa 1963. Samanlaisella hän tarkoitti Kokemäellä rakenteilla olevaa vanhusten palvelutaloa, Vuolle-kotia. LC Kokemäki oli perustanut
hanketta varten kannatusyhdistyksen, joka sai rakentamiseen
merkittävän avustuksen Raha-automaattiyhdistykseltä. Lehtisen aloite sai yksimielisen kannatuksen ja lumipallo alkoi
vyöryä. Joulukuun lopussa pidettiin kokous, missä päätettiin
perustaa Sastamalakodin kannatusyhdistys, mikä muutettiin
v. 2007 Sastamalakoti-yhdistykseksi.
Yhdistys merkittiin vielä saman vuoden aikana yhdistysrekisteriin ja piti löytää sopiva tontti. Sekä Vammalan silloinen
kauppala että Tyrvään kunta lupasivat lahjoittaa hankkeelle
tontin. Kolmas lahjoittaja oli maanviljelijä E.T. Kuutti, joka
olisi antanut tontin omalta maaltaan Sammaljoelta. Tässä
vaiheessa yhdistys päätti pyytää helsinkiläistä arkkitehtiä
Sakari Siitosta tekemään arviot tarjotuista tonteista. Hänen
lausuntonsa perusteella päädyttiin Vammalan kauppalan
tonttitarjoukseen, jolle sitten aikanaan nousi ensimmäinen
Sastamalakodin rakennus. Myöhemmin tarvitut maa-alueet
on aina saatu lahjoituksena Vammalan kaupungilta. Vuonna 1967 alkoi sitten tapahtua ja tehtiin päätös ensimmäisen
talon rakentamisesta. Tauno Lehtinen toimi sivutoimisena
Raha-automaattiyhdistyksen asiamiehenä ja oli luonut hyvät
suhteet Helsingin suuntaan. Neuvottelut avustuksen saamisesta sujuivat juoheasti ja myönteinen lopputulos auttoi ratkaisevasti rakennustöiden aloittamiseen.

Arkkipiispa Martti Simojoki vihkii kodin
Tämä tapahtui keväällä 1969 ja siinä yhteydessä arkkipiispa aloitti talon vieraskirjan sanoilla: ”Eilinen päivä
on mennyt, huomisesta emme tiedä mitään, tänään auttaa
Herra.” Nämä ajatukset sopivat varmasti myös 2010-lu-
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vun elämään. Ensimmäiset asukkaat muuttivat kotiin ja
suuri osa oli suhteellisen hyväkuntoisia seitsemänkymppisiä henkilöitä. Tällä hetkellä asukkaiden keski-ikä on 86
vuotta, mikä luonnollisesti vaikuttaa talon toimintatapoihin verrattuna niihin alkuvuosiin.

Voimakas laajentuminen
Jo ensimmäisen vuosikymmenen aikana todettiin kodin laajentamistarve. 1980-luvulla valmistui F-talo, 1990-luvulla
kantataloa laajennettiin ja valmistui G-talo. 2000-luvulla
rakennettiin H-talo Tupahoiva. Tällä hetkellä asuntoja on
kaikkiaan 107, joiden yhteispinta-ala on 4.908 neliömetriä.
Vuonna 2011 talojen nimet muutettiin. Tuli tunne, että vanhat
nimet eivät enää tuntuneet päivän henkeen sopivilta ja siksi
haettiin nimiä, jotka tuntuisivat kodikkailta ja eriyttäisivät
tilat selkeästi. Nimiuudistuksessa haluttiin kunnioittaa pitkäaikaisen jo edesmenneen pj. Rauno Laitisen elämäntyötä
Sastamalakotia, joten kantatalon uudeksi nimeksi nimettiin
Raunola. F-talosta tuli Fransin kodit ja G-talosta Gunnarin
kulma. Raha-automaattiyhdistys on ollut vahvasti mukana
kaikissa näissä laajentumishankkeissa avustusten muodossa.
Yhdistys on lisäksi antanut avustusta turvapuhelin- ja springler-laitejärjestelmien rakentamiseen 70 prosentilla.

Kodin johtajattaret
Väliotsikosta käy jo selville, että kodin operatiivisessa johdossa on aina ollut nainen. Ensimmäinen johtajatar oli Kaarina Aspila ja kuuden ensimmäisen vuoden aikana tehtävää
hoiti kolme eri henkilöä. Sitten vuonna 1975 ohjaksiin tuli
Marjatta Karimäki. Siitä alkoi 35 vuotta kestänyt työrupeama. Hän näki ja koki kaikki edellä mainitut rakennusvaiheet,
jotka väkisinkin vaikuttivat omalla tavallaan talon arkielämään. Samana vuonna Rauno Laitinen aloitti johtokunnan

puheenjohtajana ja nämä kaksi muodostivat energisen työparin kymmenien vuosien ajaksi. Nykyinen johtajatar Paula
Kokkonen tuli taloon vuonna 2008. Hänen aikanaan vanhushuollossa on tapahtunut suuria muutoksia niin valtakunnallisesti kuin Sastamalassakin. Se tietää tarvetta pysyä ajan hermolla ja jatkuvia neuvotteluja viranomaisten kanssa.

Kodin emännät
Kodin johdon ei ole tarvinnut usein tehdä tässä asiassa
henkilövalintoja, sillä koko tämän ajan aikana on ollut
vain kaksi emäntää. Seija Santamäki aloitti ja vastasi ruokahuollosta vuoteen 1991 asti eli komeat 22 vuotta. Sitten
tuli kuvaan Tuire Lahdenperä, joten hänelläkin on työvuosia jo yli 20 vuotta

joittelijaksi ja vakuutti toiminnallaan talon johdon. Hänen
johdollaan asukkaille on laadittu päivittäinen ohjelmarunko. Tämä toiminta on otettu ilolla ja mielihyvällä vastaan.

LC Sastamala/Vammala
mukana läpi vuosikymmenien
Kodin perustajaklubi on kuluneen ajan aikana tukenut
Kotia niin taloudellisesti kuin mitä erilaisin talkootöin.
Vuonna 2010 perustettiin talkooryhmä, jonka tehtävänä
on toimia eräänlaisena ”kotitalkkarina”. Ryhmän jäsenet
tekevät pienehköja korjaustöitä. Tämä toiminta pienentää
hoitokuluja ja lisää sisäiseen ilmapiiriin yhteisöllisyyttä ja
vanhan ajan talonmieshenkeä.

Kodin naistoimikunta
Hallitus ja puheenjohtajat
Kodin hallinnollisia asioita hoitaa hallitus, jonka puheenjohtaja on tiiviissä yhteistyössä kodin johtajattaren kanssa.
Hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja oli Tauno Lehtinen v. 1963, sitten seurasivat Tuomo Virri 1964, Valfrid Kuoppasalmi 1965, Matti Unkuri 1966-1969, Tauno
Lehtinen uudelleen 1970-74, Rauno Laitinen 1975-2008
ja vuodesta 2009 Jukka Tuominen. Rauno Laitinen toimi
puheenjohtajana peräti 33 vuoden ajan ja niinpä voidaan
sanoa, että Sastamalakodista muodostui hänen suurin ja
rakkain vapaa-aikansa elämäntyö. Laitinen toimi kaikkien
rakennus- ja laajennushankkeiden vetäjänä ja vaikutti myös
voimakkaasti talon hallinnollisissa asioissa. Hän kokosi
tiedot Kodin toiminnasta ensimmäisen 40 vuoden ajalta
ja suunnitteli yhdessä vaimonsa Irman kanssa mahdollista
muuttamista Kodin asukkaaksi jossain vaiheessa. Hänen
kohdaltaan se ei onnistunut, sillä Laitinen menehtyi vaikean
sairauden murtamana v. 2010. Sen sijaan Irma-vaimo asuu
nykyisin Sastamalakodissa.

Varsin voimakkaan panoksen kodin asukkaiden hyväksi
ja viihdyttämiseksi on tehnyt kodin naistoimikunta monilla eri tavoin. Yksi merkittävä tapahtuma on asukkaiden
säännöllinen ulkoiluttaminen. Toimikunnan ensimmäinen
puheenjohtaja oli Kaisu Melartin v. 1965-1968, Irma Laitinen 1969, sitten uudelleen Kaisu Melartin 1970-1981,
Alice Leimu 1982-1991, Elli Kökkö 1992-1996 ja vuodesta 1997 alkaen Irma Mäkinen.

Sastamalakodin arvot
Kodin hallitus on määritellyt yhdessä henkilökunnan
kanssa kodin arvot, mitkä on jaettu viiteen eri pääkohtaaan seuraavasti: Ihmisen itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys, turvallisuus ja sosiaalisten
suhteiden tukeminen. Nämä otsakkeet jakaantuvat omiin
ryhmiinsä, joiden arvoja kodissa pyritään noudattamaan
mahdollisimman tarkasti.

Kodin tulevaisuudennäkymät
Henkilökunta
Sanotaan, että jokaisen yrityksen voimavara piilee henkilökunnassa. Tämä sopii myös Sastamalakotiin, jonka
henkilökunta on sitoutunut työhönsä, mistä osoituksena
on muun muassa pitkät, jopa yli 40-vuotta kestäneet työsuhteet. Varsinaisten hoito- ja ruokapalveluiden lisäksi
nousi 2010-luvulla merkittävään rooliin ohjaus- ja viriketoiminta. Leena Heino tuli taloon aluksi virikeohjaajahar-

Kodin tulevaisuus näyttää hyvältä, mutta vaatii jatkuvia
ponnistuksia. Ulkoilu, yksilöllinen huomioiminen ja laadullinen hoito kokonaisuudessaan ovat tärkeitä huomioitavia asioita. Laadullinen hyvä hoitotaso koulutustarpeineen ja ihmisen huomioimisiin ovat asioita, joihin täytyy
panostaa edelleen. Sastamalakodilta ja maksavilta tahoilta
tarvitaan yhteistyötä ja moniammattillisuutta, jotta kaikille tarvitseville saadaan oikea ja turvallinen hoitopaikka.
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Yhteistyöllä saadaan aikaan hyviä asioita
n Lion Matti Vuorinen

S

astamalakoti on Vammalan Lionseille perinteisesti läheinen. Siteet juontavat 1960-luvun
alkuun, jolloin joukko Lions Club Sastamala/
Vammalan aktiiveja perustivat Sastamalakodin. Sastamalakoti otti ensimmäiset asukkaansa vastaan 1969. Vuosien
varrella Sastamalakotia on viety eteenpäin palvelusisältöjä laajentaen sekä pitäen palvelu kodinomaisena, monipuolisena ja Asukkaalle virikkeellisenä. Sastamalakoti on
vuosien varrella merkinnyt leijonille ja heidän puolisoilleen erästä hyvän mielen palvelun kohdetta.
Perinteisesti Sastamalakoti tarjoaa senioriasumista.
Kodin palvelua laajennettiin kattamaan myös tehostetun
hoivan palvelut. Lisäksi kodissa on kaksi korkeatasoista
osastoa dementia-asukkaille. Täten Sastamalakoti antaa
turvallista ja virikkeellistä palvelua saman katon alla huomioiden vuosien saatossa kunkin henkilökohtaiset tarpeet.
Alusta alkaen, mutta erityisesti viime vuosina, on kiinnitetty huomiota myös Sastamalakodin väljiin piha-alueisiin,
joiden käyttömahdollisuuksia on rikastutettu rakentamalla
kesäisiä istuinryhmiä ja huvimajoja. Keskeisille paikoille
on istutettu kauniita kesäkukkia asukkaiden silmien iloksi.
Pihamaalla virtaa luonnostaan myös soliseva puro. Edellä
mainitut kokoontumis- ja pikku tilaisuuksien suojapaikat
palvelevat erityisesti Sastamalakodin senioriasukkaita.
Tapahtuneen ulkoalueiden kehityksen lisäksi on koettu
tarpeelliseksi myös Sastamalakodin rakennusten välille
jäävien sinällään kauniiden piha-alueiden mahdollisuuksien entistäkin määrätietoisempi ottaminen asukkaiden
virkistyskäyttöön. Kesäiset ajatustenvaihtotilanteet, mahdollisuuksien mukaan omatoimisen tai tuetun liikkumisen
mukanaan tuoma hyvinvointi ja luonnon positiivinen vaikutus mielelle ovat asioita, joita tulee lisääntyvissä määrin
hyödyntää. Näin kypsyi ajatus kolmesta elämyspuutarhas-

ta, joista kaksi kohdennettaisiin erityisesti dementiaosastoiden asukkaiden tarpeisiin.
Dementiayksikkö Tupahoivan henkilöstö oli alkanut
haaveilla laatoitetun piha-alueen laajentamisesta asukkaiden elämyspuutarhaksi hyvän hoidon periaatteiden mukaisesti ensimmäisen kerran jo vuonna 2008. Viime keväänä
2014 toteutus aloitettiin perustellusti juuri Tupahoivan
kohdalta. Asian ottivat omakseen asukkaiden omaiset ja
Sastamalakotiyhdistys ry. Mukaan toteutukseen kutsuttiin
LC-Sastamala/Vammalan lionseja, jotka ottivat toteuttamishaasteen vastaan.
Elämyspuutarhan toteutuksen linjauksiksi valittiin joitakin perusperiaatteita, kuten asukkaiden turvallisuus,
vapaus itsenäiseen liikkumiseen ja toimintaan, omakohtaisiin muistoihin perustuvat elämykset sekä osaston henkilökunnan työn näkökulma. Hanke aloitettiin heinäkuussa 2014 ja avajaisia vietettiin 23.9. 2014. Elämyspuutarha
on tullut käyttöön ja saanut varauksetonta kiitosta osaston
asukkailta sekä kaikilta sidosryhmiltä. Puiston elämykselliset tavoitteet toteutti onnistuneesti pihapalveluyrittäjä
puutarhuri Merja Kalliosalo asiantuntemuksensa avulla.
Kalliosalo yrityksineen toteutti elämyspuiston toiminnalliset rakenteet ja istutukset. Polut on muotoiltu siten, että
kukin asukas voi liikkua puistossa itsenäisesti. Polkujen
varrelle on istutettu kauniita istutuksia, joiden ulkonäkö
ja tuoksut johdattavat ajatuksen omaan kotikeinuun sireenien varjoon. Virtaava vesi on aina mielelle kiintoisaa
seurattavaa. Talviuntaan nukkuva elämyspuutarha tarjoaa
kauniin panoraamanäkymän olohuoneen ikkunoista. Valaistus luo näkymään muotoja ja avaruutta talven pimeinä
aikoina.
Nyt on harmaan sävyjen ja varjojen aika, mutta varaudutaan taas uuteen kukkaloistoon kevään koittaessa.
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Kaksi vanhaa

Uulatuote Oy
toivottaa värikästä joulua
Monipuolisella valikoimallamme luot helposti uutta ilmettä
ja tunnelmaa kotisi sisä- että ulkopinnoille. Päästä luovuutesi
valloilleen ja anna maalin värien loistaa.
Perinteisiä luonnonmaaleja
www.uula.fi

Kunnia Jumalalle korkeuksissa,
ja maassa rauha ihmisten kesken,
joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!

Siunattua
Joulunaikaa!
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35 v.

kalastajaa Ritajärvellä

Vastavalmistunut Vammalan koulu 1926. Kuva Tyrvään Sanomat.

Kun Vammalan kauppala
sai kansakoulun
n Jari Nurmi

K

un Tyrvään kirkonkylästä, Vammalasta, tuli
kauppala Venäjän vallan ajan lopulla, kävi
erikoisella tavalla. Uuden, alueeltaan varsin
vähäpätöisen kauppalan alueelle ei jäänyt yhtään Tyrvään
silloisista yhdestätoista kansakoulusta, ei edes Kirkonkylän
kansakoulu. Kuluikin sitten huomattavan kauan, ennen kuin
uusi kauppala sai kansakouluolonsa järjestykseen.

Uusi kauppala jää ilman kansakoulua
Vammalan kauppala syntyi, kun keisari oli allekirjoittanut
perustamisasiakirjan vuonna 1907 ja kun kauppala erotettiin kunnasta vuonna 1915. Kunnan väkiluku oli tuolloin
n. 9 500, josta kauppalaan siirtyi n. 600 henkeä. Seurakunnallisesti kauppala jäi Tyrvään seurakuntaan.
Vuonna 1873 rakennettu Kirkonkylän kansakoulu (Hoppu) oli Tyrvään kouluista vanhin. Lisäksi 1890-luvulta
alkaen oli rakennettu Stormin, Sammaljoen, Muistolan,
Illon, Myllymaan, Vihattulan (Kalliala), Tyrväänkylän,
Kaltsilan, Ekojärven ja Houhajärven kansakoulut.
Vuonna 1904 toimintansa vuokratiloissa aloittanut ja
vuonna 1908 valmistuneeseen uuteen taloon siirtynyt Tyrvään Suomalainen Yhteiskoulu jäi sentään kauppalan puolelle. Sen yhteyteen tuli myös valmistava koulu, joka osaltaan paikkasi kansakoulun puutetta uudessa kauppalassa.
Kun Vammala aloitteli kauppalanhallintoaan, vuonna

1914 tuli esille myös kysymys kansakoulun johtokunnan
valitsemisesta. Kauppalankokous piti sitä kuitenkin ennenaikaisena ja jätti kaikki kansakouluasiat alussa uuden
kauppalan hallintoa hoitaneen järjestysoikeuden huoleksi.
Kansakoulua käyvät uuden kauppalan lapset kävivät edelleenkin Tyrvään kunnan kansakoulussa. Kauppala suoritti
siitä kunnalle ns. kansakoulumaksua. Kansakoulunkäyntihän oli vielä vapaaehtoista. Vasta kolmannes Suomen
kouluikäisistä lapsista kävi 1910-luvulla kunnallista kansakoulua. Vanha kirkollinen kiertokoulu jäi vielä monelle
sen ajan lapselle ainoaksi kouluksi.
Elettiin ensimmäisen maailmansodan vuosia. Venäjän
vallankumouksen myllerryksessä Suomi itsenäistyi vuonna 1917, mitä seurasivat nuorta kansakuntaa koetelleet
traagiset vuoden 1918 tapahtumat, vapaus-veljes-kansalaissota. Vammala joutui suorastaan valkoisen ja punaisen
Suomen väliselle rintamalinjalle, ja sodan loppuvaiheissa
kauppala poltettiin perustuksia myöten. Vain muutamia
rakennuksia säilyi, kuten Tyrvään kirkko – joka tosin oli
kunnan puolella – ja Rautaveden puolella tulilinjalla olleet
Vammalan Rukoushuone ja Yhteiskoulu. Myös kauppalan
rajan tuntumassa sijainnut Kirkonkylän koulu säästyi, kun
se oli saatu sammumaan.
Vammala oli raunioina. Lohduttomilta näyttävät Vammalasta vuonna 1918 otetut valokuvat raunioista törröttävine savupiippuineen. Kasvuun lähtenyt väkilukukin
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Urakkatarjouspyyntö 1925. Kuva Tyrvään Sanomat.

laski takaisin kauppalan perustamisen tasolle. Tuhkan
keskeltä alkoi kuitenkin nopea jälleenrakennus valtion ns.
kapinavahinkolainarahaston turvin. Kauppalaan muodostunut katuverkosto oli uudenkin rakentamisen pohjana.
Tultaessa 1920-luvulle Vammalassa tapahtui kouluasioita ajatellen laajoja piirejä koskettanut asia. Nimittäin
suurpalossa säilyneistä harvoista rakennuksista paloi keväällä 1920 vielä varsin uusi Yhteiskoulun puurakennus.
Nopeasti ryhdyttiin Yhteiskoulun uudisrakentamiseen. Se
valmistui syksyksi 1921, ja se rakennettiin nyt tiilestä.

Kansakoulu aloittaa vuokratiloissa
Samoihin aikoihin ryhdyttiin suunnittelemaan kauppalaan
omaa kansakoulua. Asiaa lienee kiirehtinyt vuoden 1921
oppivelvollisuuslaki, joka vasta teki kansakoulunkäynnin
pakolliseksi. Ensimmäiset kansakoulut olivat olleet yläkansakouluja, mutta oppivelvollisuuslain myötä vanhaan
kirkolliseen koulutusjärjestelmään kuuluneita kiertokouluja alettiin kautta maan muuttaa alakansakouluiksi. Lain
mukaan lasten oli käytävä 2-vuotinen alakoulu ja 4-vuotinen yläkoulu, jonka lisäksi oli jatko-opetusta. Laki käynnisti uusien kansakoulujen rakentamisaallon ja näyttää
sysänneen kansakoulun rakentamisasian liikkeelle myös
Vammalassa.
Lain säätämisen aikoihin kauppalan kansakouluasiaa pohtimaan asetettiin valiokunta. Vuoden 1922 loppupuolella se
esitti mietinnössään, että koska kouluikäisiä lapsia oli Vammalassa ylempään kansakouluun 41 ja alempaan 12 ja koska Kirkonkylän koulussa, jossa Vammalan lapset kävivät,
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ei tilanahtauden vuoksi koulunkäyntiä enää voitu jatkaa, oli
Vammalaan perustettava oma kansakoulu. Koulu aloittaisi
toimintansa vuoden 1923 syksyllä. Se suunniteltiin aluksi
toimivaksi vuokrahuoneistossa, jopa viidenkin vuoden ajan.
Tarkoitusta varten oli luvassa Rukoushuoneelta pienempi sali, varastohuone ja pienempi rakennus. Rukoushuoneella Yhteiskoulukin oli ollut tulipalon jälkeen evakossa.
Kauppalanvaltuusto päättikin sitten kokouksessaan
18.12.1922, että kauppalaan perustetaan suomenkielinen,
pojille ja tytöille yhteinen, asetusten mukainen ylempi kansakoulu. Kouluun otetaan miespuolinen varsinainen opettaja sekä tyttöjen käsitöiden opettaja. Palkat muodostuisivat
osittain valtionavusta, osittain kunnan verovaroista.
Vammalan kansakoulun ensimmäiseen johtokuntaan
valittiin rouva Elsa Sarasto, rouva Anna Airila, maisteri
Jenni Vinnari, rakennusmestari K. Kulmala, kirjakauppias
Hugo Suvanto ja apteekkari O.A. Bäckman.
Maaliskuussa 1923 selvisi yllättäen, että kouluhuoneistoa
ei saadakaan vuokratuksi Rukoushuoneelta. Niin valtuusto
päätti johtokunnan esityksestä, että koulutalon rakentamiseen ryhdytään välittömästi. Paikaksi tulisi Liekoveden ja
Kävelykadun välinen puistoalue. Suunnittelu annettaisiin
arkkitehdin tehtäväksi. Rakennuksen tulisi olla kaksikerroksinen, se tulisi rakentaa tiilestä ja 340 000 mk:n kustannusarvion puitteissa. Rakennustöitä valvomaan määrättiin
Bäckman, Suvanto ja rakennusmestari Jeremias Pirjola,
joka ryhmä muodosti rakennustoimikunnan.
Yhteiskoulun nopea rakentaminen lienee ollut vauhdittamassa myös kansakoulun rakentamisasiaa. Ainakin päätös rakentaa tiilestä näyttää heijastelleen Yhteiskoulusta
saatuja kokemuksia, sillä kansakoulut maaseudulla oli
rakennettu täysin yleisesti tähän asti vielä puusta.
Vaikka periaatepäätös oli tehty, kansakoulun rakentamiseen ei kuitenkaan päästy Yhteiskoulun rakentamisen
nopeudella. Kauppalanhallinto oli hidas organisaatio verrattuna Yhteiskoulun kannatusyhdistykseen, joka oli saanut tulipalon jälkeen uudisrakennuksen aikaan runsaassa
vuodessa.
Rakennushankkeen viivästymisestä huolimatta Vammalan kansakoulu pääsi kuitenkin aloittamaan toimintansa
syksyllä 1923. Se joutui toimimaan väliaikaistiloissa kolme lukuvuotta.
Muutoin kansakouluasia alkoi tulla järjestykseen. Kauppalanvaltuusto hyväksyi 20.11.1923 koulun ohjesäännön.
Ensimmäisiksi opettajiksi kutsuttiin Väinö Hannula ja
Anni Nuotio, jotka hoitivat tehtäväänsä vain yhden lukuvuoden.
Näyttää siltä, että ensisuunnitelmasta poiketen koulu
aloitti heti ala- ja yläkouluna. Ensimmäisen lukuvuoden
oppilasmäärä oli vielä vähäinen, 31. Vaatimattomista
oloista huolimatta toiminta pääsi hyvään alkuun. Varattomille oppilaille järjestettiin alusta lähtien ruoka- ja vaateapua. Oppilaskirjastokin saatiin toimimaan jo vuodesta
1924 lähtien.
Vuodesta 1924 opettajiksi tulivat Ahti Manner (Virkkala) ja Sanni Manner (Virkkala), joista tulikin sitten pitkäaikainen opettajapari.

Koulu rakennetaan
Uuden koulutalon piirustukset tilattiin arkkitehtitoimisto
Axel Mörneltä Helsingistä. Valmistuneet piirustukset on

Vuoden 1918 suurpalon jälkeen jälleenrakennettu Vammala 1937, etualalla Vammalan koulu. Kuva Esko Pietilä Mennyttä
tavoittamassa.
päivätty ensimmäisen lukuvuoden päättyessä 25.5.1924.
On merkille pantavissa, että suunniteltu kansakoulu muistutti ulkonäöltään aikaisemmin valmistunutta Yhteiskoulua
rapattuine valkoisine julkisivuineen ja aumakattoineen,
vaikka suunnittelija olikin eri. Rakennus oli tuona aikana
tehtyjen kivisten koulurakennusten varsin tyypillinen edustaja. Aikakauden vallitseva tyyli, 1920-luvun klassismi,
näkyi rakennusten perusratkaisuissa ja julkisivujen jäsentelyissä puhtaina perusmuotoina ja symmetriana.
Piirustusten valmistumisesta huolimatta rakennushanketta viivästytti varojen puute ja lisäksi eripuraisuus. Vasta
7.9.1925 piirustukset hyväksyttiin Turun Lääninkansliassa.
Vähän ennen Tyrvään Sanomissa oli jo julkaistu urakkatarjouspyyntö koulun rakentamiseksi. Urakoitsijaksi tuli
valituksi rakennusmestari N. Palola. Niin päästiin syksyllä
1925 varsinaisiin rakennustöihin.
Urakkatarjouspyynnöstä ja piirustuksista saa käsityksen
rakennustekniikasta. Koulurakennuksesta tuli 2-kerroksinen, jonka lisäksi siihen tuli pieneltä osalta täyteen syvyyteen kaivettu kellarikerros. Koulun sokkeli rakennettiin
kivestä ja kantava runko muuraten tiilestä. Välipohjat valettiin betonista, jonka päälle tehtiin lattiat puusta. Kouluun
tuli puulämmitys kaksine savupiippuineen ja monine uuneineen. Taloon tuli peltikatto. Julkisivut rapattiin ja maalattiin. Myös sisäseinät ja sisäkatot rapattiin. Kerrottakoon
rakentajien jälkeensä jättämästä perimätiedosta seuraava
yksityiskohta. Kattoja rappaamassa ollut muurari kertoi
myöhemmin rappauksen pysyvyyden salaisuuden: laastiin

oli sekoitettu sianharjaksia. Kyse oli sen ajan rakentamistietämykseen sisältyneestä viisaudesta. Sähkövalaistus
oli mahdollinen, sillä Tyrväälle oli saatu sähkö jo vuonna
1907 maaseudun ensimmäisestä sähkölaitoksesta. Kun
Vammalasta oli tullut kauppala, oli ryhdytty myös yleisten
viemäriojien rakentamiseen. Tällaiseen uudisrakennukseen
viemäri siten jo alun perin rakennettiin keittiöiden erillisiä
kaatoaltaita varten, vesijohtoa ei kuitenkaan vielä.
Kellarikerrokseen tuli säilytystiloja. Ensimmäiseen kerrokseen tuli voimistelu- ja veistosali sekä asunnot kahdelle opettajalle. Toiseen kerrokseen tuli kaksi luokkahuonetta, halli, kokoelmahuone ja keittola.
Pihaan rakennettiin puinen ulkorakennus, johon tulivat
ulkohuoneet, oppilaille omansa, sauna, puuliiteri ja varastotiloja. Koulun tontti käsitti leikkikentän ja pihan kaivoineen sekä ”koulukasvitarhan”.
Koulu valmistui syksyllä 1926. Niin koulu vihdoin
neljännen lukuvuoden alussa pääsi muuttamaan omaan
taloon opettajapari Ahti ja Sanni Mannerin aikana. Toista opettajaa varten tarkoitettuun huoneistoon sijoitettiin
aluksi kauppalan kirjasto.
Vihkiäisjuhlaa vietettiin keskiviikkoiltana 17.11.1926.
Asia oli saman päivän Tyrvään Sanomien pääkirjoitusaihe: ”Uusin walistusahjo paikkakunnallamme”.
Seuraavassa lehdessä oli selostus juhlasta. Koulun vihki
Tyrvään seurakunnan kirkkoherra L. Hj. Svanberg. Rakennusmestari J. Pirjola lausui rakennustoimikunnan puolesta urakoitsijalle kiitokset ja luovutti talon kauppalalle.
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Juhlassa esiintyivät myös
seurakunnan kappalainen
H.J. Salokangas, johtajaopettaja Ahti Manner,
kansakoulujentarkastaja
Arvi Paasikallio, kauppalanvaltuuston puheenjohtaja, opettaja O. Braxén ja Tyrvään kunnan
edustajana maanviljelijä
J. Rahola. Pianonsoittoa
esitti kanttori Pauli Riihivaara, lausuntaa oppilas
Kaarina Tähtö ja laulua
koulun oppilaat. Juhla
aloitettiin virrellä ja rukouksella sekä päätettiin
rukoukseen ja virrenveisuuseen juhlavasti torvimusiikin säestyksellä.

seen asti. Niinä vuosikymmeninä koulun oppilasmäärä oli
enimmillään 114 lukuvuonna 1953-54.
Alueliitoksen yhteydessä myös Tyrvään
kunnan perustamat
Hopun ja Muistolan koulut siirtyivät
kauppalan omistukseen.
Vuosikymmenten
vieriessä koulutaloa
ajanmukaistettiin
useaan otteeseen. Ulkonaisesti näkyvintä
oli, kun sen kylkeen
muurattiin uusi savupiippu keskuslämmitystä varten.
Koulun
ympäVammalan
ristö muuttui, kun
koulusta
1960-luvun
alkuAittalahden koulu
puolella koulun laaja
tontti lohkottiin ja
Opettaja Ahti Manner
sen puutarhaan ra(Virkkala) hoiti vuodeskennettiin terveysta 1930 sivutoimisesti
keskus. Vuonna 1965
myös
vastaperustettua
kauppalasta tuli kauVammalan
kauppalanpunki ja vuonna 1973
johtajan virkaa. Tällöin
toteutui Vammalan,
myös kauppalankanslian
Tyrvään ja Karkun
paikaksi tuli kansakoulu,
kuntaliitos.
jossa se sijaitsi 1940-luKaikkien
maan
vun loppupuolelle asti.
kansakoulujen tavoin
Toistakymmentä vuottämäkin koulu kohta koulun valmistumisen
tasi sitten myös sen
jälkeen syttynyt talvisuuren muutoksen,
ja sittemmin jatkosota Aittalahden koulu 1960-luvun alussa ennen terveyskeskuksen raken- jonka myötä koko
aiheuttivat
muutoksia tamista. Kuva Anna-Maija Anttila.
kansakoulujärjestelkoulun normaaliin työsmästä tuli osa uutta
kentelyyn. Vuoden 1939
peruskoulujärjessyyslukukausi voitiin vielä päättää ohjelman mukaisesti,
telmää vaiheittain 1960-luvun lopulta alkaen. Aittalahden
mutta kevätlukukausi suoritettiin suppealla ohjelmalla.
kansakoulustakin tuli peruskoulun ala-aste vuonna 1973.
Vammala luettiin teollisuusalueena ns. toisen luokan vaaAittalahden koulutalo toimi alkuperäisessä käyttötarkoira-alueeseen. Koulu oli talvisodan aikana puolustuslaitoktuksessaan aina vuoteen 1985 asti eli 59 vuotta. Nykyisin
sen käytössä, vain yhdessä luokkahuoneessa voitiin tehdä
rakennus on kansalaisopistona eli Sastamalan Opiston käykoulutyötä.
tössä. Viime vuonna kansakoulutoiminnan käynnistymisesAhti Virkkala toimi opettajana kuolemaansa, vuoteen
tä tuli kuluneeksi 90 vuotta ja parin vuoden kuluttua samat
1946 asti ja Sanni Virkkala vuoteen 1954. Vuosina 1940vuosikymmenet koulutalon rakentamisesta. On paikallaan
41 opettajina toimivat myös Martta Koljonen ja Kaisa
muistaa kunnioituksella menneitten sukupolvien työtä.
Virkkala sekä vuosina 1945-46 Marjatta Molarius. Oppilasmäärän kasvaessa koulusta tuli kolmen opettajan koulu.
Lähteet
Vuodesta 1946 johtajaopettajaksi tuli Aamos Kalliomäki.
Haastattelut: Anna-Maija Anttila, Anneli Nurmi 2014. Tyrvään Sanomat
Opettajan virkoja hoitivat myös Annikki Ollila vuosina
1922-1926, 1988. Vammalan koulun rakennuspiirustukset 1924. Esko Pie1948-49 ja vuodesta 1949 Anni Jokipohja sekä vuodesta
tilä Mennyttä tavoittamassa. Hämeenlinna 1996. Juhani Piilonen Kun1952 Tyyni-Meri Liuhala. Koulussa toimi näiden alkuainallishallintoa kuttupitäjässä. Tyrvään kunta 1869-1968. Vammala 1969.
Juhani Piilonen Sastamalan historia 3 1860-1920. Vammala 1997.
kojen opettajien jälkeen useita muita opettajia.
L.A. Sillanpää Vammalan kauppalan historia 1897-1961. Vammala 1962.
Alun perin Vammalan kouluna aloittanutta kansakoulua
Tyrvään yhteiskoulu – Vammalan lukio 1904-1979. Historiikki – matrikalettiin kutsua myöhemmin Aittalahden kouluksi. Se oli
keli. Vammala 1979.
kauppalan ainoa kansakoulu aina vuoden 1955 alueliitok-
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Kuljetusliike

maailman toisella puolen”
On joulussa tuoksua,
lämpöä, taikaa.
On joulussa oikeaa
juhlan aikaa.
Tunnelmallista Joulua ja
Onnea Vuodelle 2015!

(03) 514 3531
Puistokatu 15, Sastamala, p. 514 2271

AJA MEILLÄ

UUSI YARIS.

ANNA HYVÄN FIILIKSEN NÄKYÄ.
Uuden Yarisin kokoaan suuremmat, hiljaiset sisätilat luovat hyvää fiilistä, etenkin
hybridimallissa. Active-tasosta alkaen vakiona on 7” kosketusnäytöllinen Toyota
Touch 2 -mediakeskus peruutuskameralla.
Multidrive S -automaattivaihteiston saa lisävarusteena, ja hybridissä
automaatti
on
vat hyvää
ﬁilistä,
vakiona. Tule tutustumaan uuden Yarisin tunnelmaan!
Uusi Yaris Active alkaen: autoveroton hinta 14.370 e
arvioitu autovero 3.126,55 e, toimituskulut 600 e
arvioitu kokonaishinta sisältäen toimituskulut 18.096 e
Uusi Yaris Hybrid alkaen: autoveroton hinta 17.920 e
arvioitu autovero 2.405,24 e, toimituskulut 600 e
arvioitu kokonaishinta sisältäen toimituskulut 20.925 e

Puhtaaksimuurattu Terca-tiilijulkisivu on ajaton,
arvostettu ja pitkäikäinen. Wienerberger on
maailman johtava tiilenvalmistaja, jonka Tercatiiliä valmistetaan Suomessa Lappilan- ja
Korian-tehtailla.

EU-yhdistetty kulutus 3,3-5,1 l/100 km, CO2-päästöt 75-119 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km,
korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 v./ 100.000 km. HSD
-akkuturva 8 vuotta/350.000 km.
•Myynti•Huolto•Varaosat•Peltikorjaamo

Loimijoentie 55, Huittinen
Puh. 02-560 5300
www.pelttarinauto.fi
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Tiili. Luotu ihmiselle.

Wienerberger Oy
Aluemyyntipäällikkö
Keijo Laine
GSM 0400 235 268
www.wienerberger.i
www.koramic.i

Uuden laivaliikkeen
monipuoliset vastukset
n Leena Aaltonen
asiamies, Suomen kirjainstituutin säätiö
toiminnanjohtaja, Suomen Kirjainstituutti
museonjohtaja, Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi ja
Sastamalan seudun museo
www.pukstaavi.i

S

astamala tunnetaan monipuolisena kirjakulttuurin kaupunkina, mutta löytyykö Sastamalasta laululyriikkaa? Vastaus on: Kyllä löytyy – ja
löytyy runsaasti! Tämä tuli todistetuksi Turun kirjamessuilla 4.10.2014 Sastamalan ollessa messujen kotimainen teemakaupunki.

Pas päästäje!
Laulua, tietoa ja tarinaa
Lokakuussa julkaistu kirja ”PAS PÄÄSTÄJE Sastamalan
kansan lauluja” on monipuolinen katsaus Sastamalan seudun vuosisataiseen laululyriikkaperinteeseen. Kirjan tekijä
Matti Valtteri Lehtinen on palavasta kiinnostuksesta vuosikymmeniä kerännyt ja tallentanut suullista perimätietoa,
sanoja ja sävelmiä. Hän on haastatellut laulajia ja muistajia,
kolunnut arkistoja, lukenut tutkimuksia, kirjoja, yksittäisten

henkilöiden muistivihkoja ja muistelmia sekä kuunnellut
vanhoja haastatteluäänitteitä – ja löytänyt aarteita.
Matti Valtteri Lehtinen on tehnyt kuten Elias Lönnrot,
Kalevalan ja Kantelettaren kokoaja, eli tallentamisen lisäksi
hän on valinnut ja yhdistellyt parhaan kokonaisuuden mikäli samasta laulusta on löytynyt useita eri versioita. Tarvittaessa hän on muokannut sanoja paremmin sävelmään istuviksi ja palauttanut kieltä todennäköiseen murremuotoonsa,
koska kansanlauluun kuuluu paikallinen murre.
Eikä tässä kaikki. Jos herkullisesta laulusta on ollut
tallessa pelkästään sanat, on Matti Valtteri etsinyt sanoihin paikallisesta perinteestä sopivan sävelmän. Nuotit ja
sanat hän on kirjoittanut yhteislauluksi sopivaan sävelalaan sekä laatinut tyylin mukaiset soinnutukset. Näin
kirja palvelee kaikkia laulun ystäviä, myös yhtyeitä ja
köörejä.
Vaikka et osaisi lukea nuotteja tai laulaa, tarjoaa kansanlaulukirja sinulle elämyksiä. Mielenkiintoisia ovat kotokulmilla lauletut tarinat, juorut ja sensaatiouutiset. Teoksessa
on mukana tietoa laulajista ja tallentajista, samoin lauluihin
liittyviä tarinoita ja monenlaisia muita taustatietoja.
Kirjan nimi ”Pas päästäje” on tyrväätä ja tarkoittaa suomen kielellä suurin piirtein: Laula riemurinnoin! Anna
laulun kuulua! Mitä sitä pidättelet!

Arkkiveisu ”Laulu uuden laivaliikkeen monipuolisista vastuksista” on
vuodelta 1913. Laulu kertoo Ahtolaivasta, joka liikennöi Saikkalanjokea Mätikkö-järveltä Saikkalankoskelle. Arkkiveisun kannessa lukee
”Sepitti ja kustansi J. M. Phalman.
Jälkipainos kielletään. Hinta 25
penniä.”
Jälkipainoskiellosta huolimatta on
Matti Valtteri Lehtinen yhdistellyt
ja sovittanut tämän ”Toissilmä-Manuksi” kutsutun mouhijärveläisen
rengin Emanuel Pahlmanin (1849–
1919) arkkiveisun.
Laivaliikkeen vastuksista kerrotaan
14 säkeistön voimin. Kuvassa laulun ensimmäinen säkeistö ja nuotit,
joiden mukaan laulua tuolloinkin
laulettiin. Laivaliikkeen vastuksista
kerrottiin Viaporin valssin sävelen
mukaan.
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Kuvassa Matti Valtteri Lehtinen kädessään vuonna 1855 painettu kiikkalaisen ”Sokkee-Kustaan” arkkiveisu. Kuva on
otettu Sastamalan seudun museolla kesällä 2014. Kuva Leena Aaltonen.

Kansan musiikin
kasvattama
Soittajien ja laulajien sukuun vuonna 1948 syntynyt Matti
Valtteri Lehtinen on varttunut kansanmusiikin keskellä. Hänen vanhempansa olivat pelimanneja. Suoniemen Siurosta
lähtenyt Fanni-äiti (1910–1995) oli kotonaan saanut kokeilla
kuulun pelimanni-isänsä ja -veljensä soittopelejä sen verran,
että osasi soittaa korvakuulolta. Kiikoisissa syntynyt Villeisä (1903–1975) osasi tehdä kaiken mitä tarvittiin: hän rakensi taloja, oli puuseppä, kototarpeiksi myös seppä ja suutari, ja hän teki myös soittimet itselleen ja kavereilleen.
Matti Valtterin kotona raikasi laulu. Laulu oli läsnä pirtissä, navetassa, pihapiirissä ja pelloilla. Fanni ja Ville kävivät soittelemassa pienviljelijäyhdistysten, sotaveteraanien
ja sotainvalidien kesäjuhlilla. Isoveli treenasi tähtäimenään
ammattimuusikon ura. Ja kun Matti sai klarinetin 15-vuotiaana, alkoi yhteissoitto naapurin poikien kanssa. Erilaisissa
kokoonpanoissa oli haitaria, kitaraa, banjoa, huuliharppua,
klarinettia ja laulua. Elettiin 1960-lukua, jolloin musiikkimaailma avartui moneen suuntaan. Kaikkea piti kokeilla,
Beatlesista folkiin ja lattareihin.
Esiintymiset vanhempiensa kanssa Matti Valtteri aloitti
Kiikoisten Purpuripelimanneissa 1970. Kaustiselta alkanut
kansanmusiikkibuumi oli sattumien summana levinnyt saman tien Kiikoisiin. Purpureiden mukana Matin innostus
vanhan kansan musiikkiin syveni. Hänen vanhempansa palauttivat mieleensä soittoja ja lauluja, joita olivat oppineet
jo edesmenneiltä pelimanneilta.
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Tyrväällä vuonna 1912 syntynyt Helvi Tuomisto on osallistunut Tyrvään Lopenkulman nuorisoseuran järjestämän
kansanperineen keruuseen 1920- ja 1930-luvuilla. Kuvassa
otteita hänen Sastamalan seudun museon arkistossa olevasta 20-sivuisesta muistivihkostaan ”Piirileikki Lauluja
Lopenkulmalta”.
Pas päästäje -kirjassa on käsialanäytteitä myös Ilmari
Mannerilta, Aili Heinäkoskelta ja Tapio Horilalta.

Sastamala –
miksi niin paljon lauluja?
Yksi keskeinen kulkuväylä mereltä sisämaahan johti Kokemäen jokea pitkin muinaisen Sastamalan poikki. Tämän
vuoksi alue on ollut asuttuna yhtä mittaan tuhansia vuosia.
Viljava seutu kiinnitti asukkaat, eikä sen ajan keskukseen
Turkuun ollut pitkäkään matka. Tämän vuoksi ne, joilla oli
varaa, saattoivat lähettää lapsensa opinteille. Keskiajalla
rakennettiin kaksi kirkkoa lähes kivenheiton päähän toisistaan, toinen omistettiin Pyhälle Marialle ja toinen Pyhälle
Olaville.
Sastamalan seudun kirjallinen perinne on tavattoman
vahvaa ja sillä on suora yhteys lauluun: Ensimmäinen
Suomessa painettu suomenkielinen kirja on virsi vuodelta
1643: Karkun kirkkoherran Johannes Collinuksen (1604–
1671) ”Ylimmäisen keisarin Jesuxen Christuxen mandati
eli käsky”. Myös maallisten arkkiveisujen alkujuuri vie
Sastamalaan: Tuomas Ragvaldinpoika (1724–1804) Tyrvään Laukulan kylän Lipun talosta tunnetaan ensimmäisen
uutisen eli maallisen arkkiveisun isänä.
Sastamalan seudulta ovat kotoisin monet suomen kielen
pioneerit ja tutkijat kuten Antti Lizelius (1708–1795) ja Antero Warelius (1821–1904). Kiintoisaa on, että täkäläiset
kielentutkijat ovat ansioituneet myös laulujen tallentajina.
Turun yliopiston ensimmäinen suomenkielen professori
Heikki Ojansuu (1873–1923) keräsi nuoruudessaan Tyrväältä melkoisen määrän kansanperinnettä ja kansanlauluja. Mukaan osui myös aikakauden rehvakkaita isojen poikien lauluja. Sepittipä hän samaan malliin omiakin viisuja.

Vuonna 1855 painetun arkkiveisun etukansi ”Kaksi Uutta ja
kaunista hengellistä wirttä, halullisten sieluin ylöskehoitukseksi. Kokon pandu Gustaf Abrahamin pohjalta Sylweniltä,
Tyrvän pitäjästä ja Kiikan kappelista, sokiana jo seitsemännestä ajastajastansa. Ensimmäinen: O sitä iloo suurta etc.
Weisataan niin kuin n:o 166. Toinen: Ah kuing´ autuas liene
etc. Weisataan niin kuin n:o 407. Painettu tänä wuonna.”
”Pas päästäje” kirjasta löydät virsien sanat ja Matti Valtteri
Lehtisen niille antamat sävelet.
Kiikkalaista arkkiveisurunoilijaa kutsuttiin Sokkee-Kustaaksi. Gustaw Abrahaminpoika Sylwén tai Sylweni (1796–
1853) syntyi Kiikan Kiimajärvellä Syvänpään torpassa, elätti
itsensä kerjuulla ja kuoli naimattomana Kiikan Skinnarlan
(Kinnalan) kylässä.

Pertti Virtaranta (1918–1997), Karkussa syntynyt suomen kielen professori ja akateemikko, on tehnyt ja tallentanut haastatteluja Sastamalan alueelta satoja tunteja.
Äänitteistä ja Virtarannan kirjoista löytyy monenlaisen perinnetiedon lisäksi lukuisia kansanlauluja taustatietoineen.
Eero Järventausta (1919–1995) toimi kansakoulunopettajana Mouhijärvellä ja Suoniemellä. Hän keräsi muistitietoa koko elämänsä ajan, ja aloitti sen jo koulupoikana.
Järventaustan tallentama aineisto on yksi Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston suurimmista
ja arvokkaimmista kokoelmista. Järventaustan muistitiedon
aarrearkusta on myös monet ”Pas päästäje” kirjan laulut
ja sävelet.
Tyrvään Myllymaan kansakoulun opettajaperheen poika
Tapio Horila (1910–2006) aloitti hänkin systemaattisen
kansanlaulujen keräämisen ja tutkimisen jo koulupoikana.
Hyvä on tässä yhteydessä muistaa myös Kaarlo Sarkia.
Hänen runoihinsa sävelletyt lukuisat laulut todistavat lyriikan ja musiikin läheistä sukulaisuutta.

21

Hyvää Joulua ja
Onnea Vuodelle 2015!

Huonekaluliike
Pekka Ahonen
VAMMALA

KANKAANPÄÄ HUMPPILA

Itsenäisyydentie 62 Torikatu 7
Puh. (03) 514 1840 Puh. (02) 572 2925
Fax (03) 511 3375 Fax (02) 572 2926

ortti

Lahjak

Valtatie 2
Puh. (03) 437 7866
Fax (03) 437 7846

www.hklahonen.i

Unelmien lahjakortti ja annat ilon valita itse!
Puistokatu 18, Vammala, Sastamala. Puh. (03) 514 2665
putiikkinaiselle@kopteri.net www.putiikkinaiselle.fi

Moottoripyörät • Mopot • Mönkijät

Myynti ja huolto
Trakinkatu 5
38200 Sastamala
www.mprehax.i

VEHMAAN TILA
Tampereentie 212, Sastamala
puh. (03) 511 2775
www.vehmaantila.fi

Siivousaineiden ja
välineiden erikoismyymälä
Ammattilaisten käyttämät
aineet ja välineet kotiin.
Poikkea siivouskauppaan
katsomaan löytyykö sinulle
sieltä siivousapua.

MATKA-JOKELA OY

Vammalan Siivoushuolto
Onkiniemenkatu 9, 38200 Sastamala
Avoinna: ma-pe 10-17
Puh. 03 511 2316, fax 03 511 4770
tiina.varinen@siivoushuolto.net

Aittalahdenkatu 6, 2. krs.
38200 Sastamala
03-511 9010
www.matka-jokela.fi

Hotelli
Ravintola
Pub
Yökerho

Toivomme kaikille oikein
hyvää Joulunodotusta!
Puistokatu 4  puh. 03- 519 41  www.vammalanseurahuone.fi
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www.lauhamo.i
Tilausmatkalle,
soita

(03) 513 0412

LINJA-AUTOLIIKENNE
ANTTI LAUHAMO OY
SASTAMALA, Telefax (03) 513 0411 toimisto@lauhamo.i

”Pas päästäje” -kirjan kustantaja on Suomen kirjainstituutin säätiö, joka hallinnoi Suomen Kirjainstituuttia, Sastamalan
seudun museota ja Suomalaisen kirjan museo Pukstaavia.
Toimituskunnassa olivat kuvassa vasemmalla olevan Matti Valtteri Lehtisen lisäksi Leena Aaltonen (keskellä) ja Raija
Lemmetty. Kuva on otettu Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin runoerkkerissä elokuussa 2014. Kuva Timo Snellman.

Kansan laulu – kansan muisti
Laululyriikka on yhdistänyt ja yhdistää edelleen eri sukupovia. Laululyriikka on ollut merkittävässä roolissa kielemme
kehittymisessä, se on muovannut kansakuntaamme ja osaltaan
edesauttanut maamme syntyä ja itsenäistymistä.
Ennen luku- ja kirjoitustaitoa laulussa oli kansan muisti.
Laulut kulkivat maantieteellisesti, siirtyivät laulajien mukana. Laulut kulkivat myös ajallisesti, siirtyivät sukupolvilta
toisille. Sävel auttoi muistamaan tarinat ja sanat, jotka toki
muuttuivat laulajan mukana ja ajan saatossa.
Kun paikkakunnalle tuli jotain uutta, vaikka ratasmylly tai uusi laivayhteys, tehtiin siitä laulu. Laulu toimi tiedotusvälineenä. Lauluilla pilkattiin naapurikylän asukkaita

tai jopa naapuria, ja myös kerrottiin juoruja eteenpäin. ”Pas
päästäje” kirjassa kerrotaan myös, millaisia murhia tehtiin
Suodenniemellä Tyrväällä, Mouhijärvellä ja Karkussa, pirun
ja karhun karkotuksesta, ensilemmestä, morsiamen pierusta,
lesken surusta, käräjöinneistä, murhista ja ihmispedoista.
Laulut ovat tarinoita, jotka kertovat elämästä ja ihmisenä
olemisesta. Laululyriikan kautta voi lukea koko ihmiskunnan tarinaa sekä tulkita yhteiskunnallisia oloja, valtaa ja inhimillisen elämän asteikon ulottuvuuksia. Laululyriikkamme
kertoo pienen kansakuntamme isoista vaiheista. Keskiössä
ovat ihmisten tunnetilat, rakkaus, viha, petos, luottamus, pettymys, voima, vallanhalu, pelko, ilo, suru sekä kaipaus ja
unelmat.

HYVÄÄ RUOKAHALUA!

Kallialan koulutie 38, 38210 Sastamala
P. 050 555 9352
www.hyotykerays.fi
info@hyotykerays.fi
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Exlibris

on suomalaisen kirjallisuuden portti
24

n Teksti ja kuvat Urpo Vuorenoja

K

aupunki haki pitkään tyhjänä olleelle keskustan 10-korttelille
tontinvarauskilpailulla ideaa ja rakentajaa. Tampereen YIT ja
Aihio Arkkitehdit Oy:n tekemä ehdotus valittiin jatkotyön pohjaksi. Kilpailuehdotuksessa jo oli ajatus entisen kirjapainon korttelin läpi kulkevasta
Kirjakujasta, teemallisesta yhteydestä Marttilankadulle. Julkisivujen suunnitteluvaiheessa syntyi ajatus Kirjaportista. Siitä tuli graaisella betonimenetelmällä toteutettu suuri kuvateos. Aihio Arkkitehdit Oy tilasi graaisen
suunnittelutyön graaikko Aimo Katajamäeltä ja kuva-aiheet koottiin
paikallisin Pukstaavin ja Urpo Vuorenojan voimin Tyrvään seudun historiasta.
Puistokatu 10 on kirjaportin paikka. Exlibris-idea koko talon nimeksi on
syntynyt luonnostaan. Paikalla on sijainnut maineikas Vammalan kirjapaino,
entinen Tyrvään kirjapaino ja vieressä vielä varsinaisen ”tiedottajan” eli Annastuuna Korkeemäen mökki säätiedotuspäreineen. Samassa korttelissa on
nykyään Tyrvään Sanomien toimitalo.
Melkein vastapäätä on ollut Tyrvään Mantan, tuon maan mainion kansanparantajan vastaanotto. Kirjatieto on kulkeutunut myös Bäckmanin Apteekin ja
Suvannon Kirjakaupan kautta.
Exlibris-rakennuksen seinä on koristeltu kuvin ja merkein. Siihen on puristettu kuvapintana koko kirjoittamisen historia - tai olisiko se Sanan ja Sivistyksen Salpa.
Tässä vähän apua tuon salvan aukaisemiseen.

Puumerkkejä 1600-luvulta:

Biblian etusivun teksti:
”Biblia, Se on: Coco Pyhä Ramattu, Suomexi. Pääramattuin,
Hebrean ja Grecan jälken: Esipuhetten, Marginaliain, Concordantiain, Selitösten ja Registerein

cansa. Stockholmis 1642.”

Tyrvääläisen arkkivirsirunoilijan ehkä eniten painettu valitusvirsi Paimiolaisen Helena Jakobintyttären mestaamisesta lapsensa
murhan tähden.
”Helena Jacobin tytär” tulee tästä Tuomas Ragwaldinpojan arkkiwirrestä, ensimmäinen painos oli 1760-luvun lopulta. Tämä vuoden 1802
uusintapainos on Harsun arkistossa. Tuomas Ragwaldinpoika oli tyrvääläinen arkkivirsirunoilija ja Suomen tuotteliain, hän keksi sanan
arkkivirsi.
Pääsivun teksti: ”Murhellinen Ero-Wirsi, Koska Piika Paimion Pitäjästä ja Lowen kylästä, Helena Jacobin tytär, Joka Lapsens murhan
tähden, Paimion Kirkon nummella, Parhan nuorudens ijän kukoistuxen
ajalla mestattin, Sinä 16 p. Heinä Kuusa wuonna 1764. Johonga hän
izensä niin kuin katuwainen syndinen sydämmellisellä synnin tunnolla
ja Turwamisella Wapahtajan JEsuxen kalliiseen ansioon walmisti. Kaikille suruttomille, prameille ja haurellista elämäkertaa harjoittawaisille
waroituxexi. Sen wainajan oman anomisen jälken Kokonpandu Thomas Ragwaldin Pojalda.”

Edeltäveisaaja ja kirkkoväärti, myös latinan- ja kreikankielen taitaja,
karkkulainen Johan Jakob Solenius kirjoitti käsin nuotit ja sanat käyttämäänsä koraalikirjaan (Harsun arkisto).
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Eäinlääkäri
Beckmanin logo,
Tyrvään Sanomissa

Tässä on ote Juhani Piilosen historiakirjasta Sastamalan historia
osa 3. ”Axel säilytti läpi elämänsä leikettä, jossa oli isän komea
nimikirjoitus. Tässä P.W. Gallénin nimi esiintyy kirkonrakennuskomitean sopimuksessa, joka solmittiin rakennusmestari Johan
Sahlbergin kanssa 15.11.1852.”

Tuulispää-lehden nimi on vuodelta 1904. Sen on suunnitellut tyrvääläinen pilapiirtäjä ja näyttämötaiteilija
Kaarlo Kari. Hän toimi myös kyseisen lehden pilapiirtäjänä sen ensimmäisestä numerosta alkaen. Hän
esiintyy myös Exlibrisseinässä kuvana.

Akseli Gallen-Kallela, alkavana vuonna 2015 hänen syntymästään tulee kuluneeksi 150
vuotta.

Rudolf Koivun kuvitukset joululehdissä, esim Joulupukki, satukirjoissa ja koulukirjoissa ovat
syvällä opetuskirjallisuutemme
juuristossa.
Hän jos kukaan loi kauniin, hyvän
ja miellyttävän sisällön koululaisen maailmaan.
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Theodolinda Hahnsson
(Myöhemmin
Yrjö-Koskinen) oli kiikkalainen suomenkielisen
romaanija
novellikirjallisuuden uranuurtaja. Hänen tyttärensä
oli kirjailija Hilja Haahti. Theodolindan ja Hiljan
sukujuuret ovat vahvasti Tyrvään ja Karkun pappiloissa. Kotikuusen kuiskehia on vuodelta 1884.
Mainittavaa on, että Theodolinda myös käänsi kaunokirjallisuutta runsaasti suomen kielelle.

Exlibris-seinässä on
tekstejä Karkun kappalaisen,
myöhemmin kirkkoherra,
Johannes Collinuksen
arkkivirrestä

Turun Akatemia hankki kirjapainon 1642 ja sai
siihen johtajaksi Pietari Waldin Västeråsista.
Hän oli tämän ensimmäinen Suomessa painetun
suomenkielisen painotuotteen painaja.

Koristeellinen initiaali, alkukirjain:

Wanhassa Wirsikirjassa ja arkkivirsissä käytettiin JESus, JUMala
ja PYHä henki - nimien kohdalla
usein ISOja alkukirjaimia. Ainakin
rukoilevaiset ovat näissä kohdin
ennen nousseet seisomaan ja tehneet ristinmerkin. Tämä ote on Helena Jakobintyttärestä kertovassa
arkkivirressä.
Sastamalan ja Huittisten vanhimpien saarnatuolien kasvikuviot antavat tämän S-initiaalin kehittymiselle jotain viitteitä.
Germaaneilla oli oma maailmanpuunsa, jonka munkki Ansgar muutti kristilliseksi jo ennen vuotta 1000, kun osa Itämeren
heimoista ja kansoista kääntyi kristinuskoon.

Tyrvään, Huittisten ja Karkun vanhat
saarnatuolit kuuluvat 1600-luvun aateliin
tällä alalla. Niissä on kaikissa puhdas kasviornamentiikka.
Suomen vanhin arkeologinen (kristillinen) kasviornamenttiesine on Kiikan solki, se on 700-luvulta.

Gregorianisen musiikin kirjoitusmerkkejä.
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Tyrvään krusiiksi säilyi, vaikka sen oma Tyrvään Pyhän Olavin
kirkko paloi. Krusiiksi kuuluu vanhimpaan pohjoismaiseen säilyneeseen alttarikrusiiksiryhmään ja se on 1400-luvulta. Se on
kokonaan puuta.

Suomenkieliset Tieto-Sanomat
no 1/1776, Harsun arkisto

Karkun riipus on varhaisimmalta kristillisen vaikutuksen ajalta Suomessa
eli 800-900-luku. Kasviornamentiikka on sidottu kristillisiin symboleihin.
Kyseessä on eräänlainen kehitelmä elämän puusta. Siinä voidaan nähdä Uskon Toivon ja Rakkauden symbolit.

Tyrvään vaakuna on
aina yhtä komea ja
pitää yllä vanhan kuttupitäjän mainetta.

Annastuuna Korkeemäki oli Tyrvään Mantan
apulainen, loitsujen ja runojen muistaja. Tuu tuu
tupakkirullan on tallentanut prof. Heikki Ojansuu vuonna 1904. Tämä laulu on tallennettu eri
versioina ainakin Tyrväältä, Karkusta, Kiikoisista ja Suodenniemeltä.

Tyrvään Sanomat vuodelta 1901, toimittajat ovat O.Söderholm,
G.Kunnari ja K.Prusi. Tämä toimituskunta loi pohjan sastamalalaiselle
kotiseutukulttuurille ja tiedottamiselle.
Tyrvään Sanomat on Suomen vanhin yhä ilmestyvä paikallislehti, jonka
perusti vuonna 1894 tyrvääläinen opettaja Oskari Söderholm.

Uuno Ulvénin limonaatit olivat tunnettuja Tyrväällä. Tämä mainos on Tyrvään
Sanomista. Kaikissa lähipitäjissä oli
omat virvoitusjuomatehtaansa.
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RAUHALLISTA JOULUA
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Nuoren kotiopettajan oppivuosi

Niilo Liakka

Tyrväässä 1883–1884
Niilo Liakka. Kuva Eduskunta.

n Tuomas Rantala

S

astamala on kirjallinen kaupunki. Onpa se julistautunut Suomen kirjapääkaupungiksikin, eikä
syyttä. Paikkakunnalta on lähtenyt useita merkittäviä kirjailijoita ja kirjantekijöitä, siellä on tehty kirjoja ja
järjestetty kirjatapahtumia. Seudulta lähteneitä ja seudulla
vaikuttaneita kirjantekijöitä on listattu monissa eri yhteyksissä. Listoista ei kuitenkaan tahdo löytää erään paikkakunnalla vaikuttaneen merkittävän kirjantekijän nimeä.

Tämä henkilö on kanslianeuvos Niilo Liakka (1864–1945).
Olkoonkin, että Liakka vaikutti alueella vain noin vuoden
ajan olleessaan nuori ylioppilas, olisi kuitenkin paikallaan
muistaa häntä ja hänen nimeään näissä luetteloissa. Niin
suuret ja merkittävät ovat nimittäin Liakan saavutukset
kirjailijana, kirja-alan vaikuttajana ja kansansivistäjänä.
Sastamalan seutuun Liakan liittää hänen kirjoittamansa
paikkakuntakuvaus Tyrväässä 1883–1884, jossa hän kuvaa
muistelmaluontoisesti seudun elämää 1880-luvulla. Kun
Niilo Liakan syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 150

Apteekki oli rakennettu apteekkari Wahlroosin toimesta 1870-luvulla ja se paloi 1918. Kuva on Esko Pietilän toimittamasta
kuvateoksesta Mennyttä tavoittamassa.

30

vuotta ja hänen Tyrväässä olostaankin
130 vuotta, on hyvä syy tarkastella tuota
hänen kirjoittamaansa paikalliskuvausta
ja kertoa myös jotain itse kirjailijasta.

Ihmisiä Tyrväässä ja
Vammalassa
Niilo Liakka oli syntyjään peräpohjalainen, talonpojan poika Alatorniosta. Käytyään Oulun suomalaisen yksityislyseon
ja suoritettuaan ylioppilastutkinnon Liakka sai tarjouksen toimia Tyrvään apteekkarin K. F. Wahlroosin poikien kotiopettajana. Liakka tarttui tarjoukseen,
koska halusi oppia ruotsia käytännössä
ja näki tämän hyväksi tavaksi tehdä niin.
Liakka perustelee ryhtymistään kotiopettajaksi myös sillä, että ylioppilaalla oli mahdollisuus oppia sivistyneissä
perheissä sellaista ”ihmisyyttä” jota
kouluopetus ei kehittänyt, mutta joka oli
kuitenkin tarpeellista. Tällaisen näkemyksen oli esittänyt aikoinaan jo Henrik
Gabriel Porthan.
Tyrväässä nuori kotiopettaja tutustui
lähinnä seurapiireihin, mikä on ymmärrettävää kun työnantajan, apteekkari K.
F. Wahlroosin koti oli paikkakunnan seuranpidon keskus ja apteekkarin perhe oli
myös sukulaissuhteissa moniin muihin
säätyläisiin. Huomattavimman vaikutuksen Liakkaan näyttää tehneen rouva Mathilda Gallén. Paljon lukeneella
Jaatsin rouvalla ja nuorella ylioppilaalla
olikin monta mielenkiintoista keskusteluhetkeä. Tutustuipa Liakka myös rouva
Gallénin poikaan Ax el Galléniin eli tulevaan Akseli Gallen-Kallelaan. Liakka
sai seurata tulevan kansallistaiteilijan
uran alkua Sipin talossa Kallialassa.
Nuoret miehet lukivat yhdessä August
Strindbergiä ja tekivät purjehdusretken
Pirunvuorelle.
Liakan Tyrväässä ollessa oli kielikysymyskin aktuaalisessa vaiheessa, ja eri
suuntausten edustajia löytyi pieneltäkin
sisämaan paikkakunnalta. Mielenkiintoista on huomata, että Liakan mukaan
apteekkarin perheessä ilmenivät nämä
kaikki suuntaukset. Apteekkari Wahlroosin hän kertoo olleen maltillisen ruotsinmielisen, hän luki liberaalia Helsingfors Dagbladia, kun taas hänen veljensä
Achilles Wahloos oli fennomaani. Sen
sijaan sisar Mathilda Gallén oli katsannoltaan tiukan ruotsinmielinen, hän väheksyi suomenkielistä väestöä ja tuomitsi Yrjö-Koskisen ja Agathon Meurmanin
luopioina.

Varsinaisen seurapiirin ohella Liakka tutustui jonkin verran paikkakunnan
suomenkieliseen talonpoikaiseliittiin. Jo
Tyrväässä olonsa alkuaikoina apteekkari
vieraili kotiopettajansa kanssa Rautajoen rusthollissa. Rusthollari K. F. Rautajoesta Liakka sai sen käsityksen, että hän
oli toimekas ja harkitseva henkilö, jota
pidettiin herrasmiestenkin keskuudessa
suuressa arvossa. Liakka tutustui myös
paikallisen säästöpankin johtokunnan jäseneen maanviljelijä Josua Ojansuuhun,
jota piti hauskana leikinlaskijana. Viettäessään kekriä Ojansuun talossa joutui
Liakka, tuleva raittiusmies, nauttimaan
viinaryyppyjä isännän niitä tarjotessa.
Paikkakunnan papistoonkin Liakka
tutustui. Varsinaiseen seurapiiriin Liakka ei papistoa lukenut, koska se ei
yleensä osallistunut muun herrasväen
seurusteluun. Kirkkoherra A. F. Mittler
oli ikämies ja hänen poikansa pastori
Mittler hoiti kirkkoherran virkaa isänsä
sijaisena. Pastori Mittler ja Liakka olivatkin melko lailla tekemisissä ja Liakka
kertoo heidän tavanneen ja kulkeneen
edestakaisin Vammaskosken siltaa aina
määräajoin. Pastori Mittlerin saarnoja
Liakka kommentoi hyvin valmistelluiksi ja lempeiksi, kun sen sijaan pastori G.
M. Boijerin saarnat olivat Liakan mukaan varsinaisia tuomion julistuksia.

Apteekkari K. F. Wahlroos. Liakka toimi Wahlroosin lasten opettajana. Kuva teoksesta Tyrväässä
1883-84.

Paikkakunnan instituutioista,
tapahtumista ja
yhteiskunnallisista oloista
Tyrväässä viettämänään aikana Liakka
tutustui myös paikkakunnan eri instituutioihin, jotka tuossa vaiheessa olivat vielä
melko alkeellisella kannalla. Säästöpankki
tuli Liakalle tutuksi, kun apteekkari toimi
kyseisen laitoksen kamreerina ja Liakka
joutui häntä auttelemaan. Pankki oli tosin
vasta alkutekijöissään, olihan se perustettu vasta joitakin vuosia aikaisemmin.
Paikkakunnalla ei myöskään ollut tuossa
vaiheessa vielä postitoimistoa, vaan posti
jaettiin apteekista. Näin tuli postinhoito
tutuksi myös nuorelle kotiopettajalle. Kolmas instanssi, jonka kanssa Liakka joutui
lähemmin tekemisiin, oli kansakoulu. Tyrväässä oli tuolloin ainoastaan yksi koulu ja
sen opettajina toimivat Oskar Söderholm
(Vettenranta) ja Lydia Hackstedt. Liakka joutui joskus toimimaan Söderholmin
sijaisena, ja tuli näin myös opettaneeksi
erästä toista tulevaa kirjantekijää, Heikki
Ojansuuta. Ojansuu kertoi nimittäin myö-

Mathilda ja poikansa Axel Gallén. Mathilda Gallénin kanssa
Niilo Liakalla oli monia mielenkiintoisia keskusteluhetkiä ja hän
sai seurata tulevan kansallistaiteilija Akseli Gallen-Kallelan
uran alkuvaiheita.
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Pohjola Rakennus – perheyritykseltä perheille
Pohjola Rakennus on tamperelainen perheyritys. Kun haet kohtuuhintaista, laadukasta kotia,
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hemmin Liakalle, että oli tältä saanut ensimmäiset alkeensa
suomen kieliopista.
Kovin tapahtumarikas paikka ei Tyrvää Liakan kertomuksen perusteella vaikuta 1880-luvun alussa olleen.
Suurimpia merkkitapauksia olivat syysmarkkinat ja se,
kun keväällä paikkakunnan nuoret miehet palasivat Ikaalisista asevelvollisuustarkastuksesta ja arvannostosta.
Molempien tapausten yhteydessä alkoholi aiheutti jonkinlaista rähinöintiä. Etenkin asevelvollisuustarkastuksesta
tulleista Liakka kommentoi: ”Niin raakaa ja villiä sakkia
en ollut siihen asti eläissäni nähnyt”.
Liakka kertoo, että Tyrväässä 1880-luvun alussa ei vielä
talonpoikaisen kansan keskuudessa ollut täysin herätty kansallisesti. Esimerkiksi vuoden 1863 kieliasetus tai Lönnrotin kuolema eivät olleet juuri aiheuttaneet mielenliikutuksia. Vanhoillisuus oli monessakin mielessä vielä yleistä ja
esimerkiksi maatalous oli melko alkeellisella kannalla. Harvalukuinen säätyläistö seurusteli pitkälti keskenään ja varsinkin talvella tämä seurusteli kortinpeluun ja totinjuonnin
merkeissä. Tosin ajankohtaisistakin asioista keskusteltiin
pääasiassa sen perustella mitä sanomalehdissä oli kirjoiteltu. Tämä kuitenkin oli melko vähäistä ja rajoittui lähinnä
vain ruotsinkielisen säätyläistön keskuuteen.

Kotiopettajasta kansansivistäjäksi ja
kirjalliseksi vaikuttajaksi
Vaikka Liakka ei ollut Tyrväässä kuin vuoden, piti hän kokemusta monipuolisena ja myös opettavaisena. Hän kertoo, kuinka ne uudet asiat ja tehtävät, joiden kanssa joutui
tekemisiin, laajensivat ja syvensivät hänen elämänkäsitystään. Onkin varmaan totta, että kotiopettajan tehtävässä
toimimisella oli oma merkittävä vaikutuksensa Liakan
elämään. Liakka näki läheltä ruotsinkielistä sivistyneistöä
ja kuinka nämä elivät eristyksissä varsinaisesta talonpoikaiskansasta. Liakka antaa kirjasensa lopussa ymmärtää,
että ilman kansallista heräämistä Suomen kansan tulevaisuus olisi voinut olla kohtalokkaampi.

Ei Liakka myöhemminkään päässyt irti lehtimiestyöstä, vaan hän toimi niin Kansanvalistuslehden, Osuustoimintalehden kuin Pellervonkin päätoimittajana sekä
nuorisoseurojen Pyrkijä-lehden toimituskunnassa. Omia
teoksiakin Liakalta ilmestyi hyvä määrä, aihepiirit liittyivät pääasiassa kansansivistykseen, paikallishistoriaan ja
raittiusaatteeseen. Kaikista laajimmalle levinnein Liakan
julkaisuista on Kansanvalistusseuran kalenteri. Lisäksi on
syytä mainita Liakan suomentaneen sellaiset merkkiteokset kun Harriet Beecher-Stowen Setä Tuomon tupa ja John
Stuart Millin Vapaudesta. Kaiken tämän ohella Liakka oli
myös merkittävä kirjastoaatteen ajaja. Hänen näkemyksensä mukaan kirjastoja tuli olla kaikkialla, joka pitäjässä
omansa, ja niissä oli oltava kirjojen ohella tarjolla myös
sivistäviä esitelmiä.

Liakka esille?
Kuten siis voi huomata, oli Niilo Liakka erittäin merkittävä kansansivistysmies ja sanankäyttäjä monellakin tapaa.
Vaikka hän tosiaan vaikuttikin Tyrväässä vain vuoden verran, olisi perusteltua lisätä hänet Sastamalan seudulla vaikuttaneiden kirjailijoiden ja kirjantekijöiden listoihin. Tämän asian perustelevat paitsi hänen kirjoittamansa kuvaus
paikkakunnasta, joka kuuluu niihin harvoihin muisteloihin
joita Tyrväästä on 1800-luvulta kirjoitettu, sekä hänen laaja
muu kirjallinen tuotantonsa ja toimintansa kirjan ja kansansivistyksen hyväksi, mutta myös se, että ollessaan Tyrväässä Liakka vaikutti paikkakunnan apteekissa – eli nykyisen
Pukstaavin paikalla. Olisikohan Pukstaavissakin joskus
muistettava tätä Tyrväässäkin vaikuttanutta, mittavan työn
tehnyttä, mutta jo hieman unhoon jäänyttä kansansivistäjää,
jonka ura sai oikeastaan alkunsa Sastamalan seudulla?

Liakasta tulikin sittemmin huomattava kansanvalistuksen edistäjä. Hän toimi jo yliopistossa opiskellessaan Kotikielen seuran sihteerinä ja valmistuttuaan lyhyen aikaa
lehtimiehenä, esimerkiksi Uuden Suomettaren toimittajana. Lehtimiesuralta Liakka antautui kansanopistolaitoksen
palvelukseen, toimien kahteen otteeseen Ilmajoen kansanopiston johtajana ja välillä Peräpohjolan opiston johtajana.
Kansanvalistusseuran sihteerinä Liakka oli ansiokkaasti
vuodet 1912–1921 ja 1929–1945. Virkamiesuraa Liakka
teki Sosiaaliministeriön raittiusosaston päällikkönä. Näkemyksiään Liakka ajoi myös poliittisesti, hän osallistui
politiikkaan maalaisliiton riveissä ja oli kansanedustajana vuosina 1919–1922. Kansansivistyksen aatetta Liakka
pääsi ajamaan aina valtioneuvostossa asti, sillä hän toimi
kahdesti opetusministerinä. Raittiusväelle tärkeää sosiaaliministeriötä Liakka pääsi myös kerran johtamaan.
Liakka teki siis monipuolisen järjestö-, opetus-, kansansivistys-, virka- ja poliittisen uran. Kaiken tämän rinnalla, läpi koko elämän kulkivat kirjalliset työt. Kuten jo
tuli mainituksi, Liakka toimi nuoruudessaan toimittajana.

Axel Gallénin maalaus Poika ja varis, jonka hän maalasi
Liakan Tyrväässä olon aikoihin.
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n Kalevi Harmaala

Elämyksiä ja tunnelmaa luonnon rauhassa.
Yksilöllistä palvelua haluaville ryhmille ikimuistoiset
hetket puron solinassa lammen rannalla. Keidas
sijaitsee Rudolf Koivun lapsuuden maisemissa.
Palvelemme teitä kaikkina vuodenaikoina.
•savusauna•kota•laavu•hirsimökki
•ruokailuhetket terassilla, kodassa tai mökissä
•luontoaktiviteetteja•uutuutena suuri
lämminvesipalju

Tervetuloa
Pekka Tilli 050-596 0704
Maila Tilli 0500-998 328
www.rudolfinkeidas.fi
info@rudolfinkeidas.fi

PL 13, 38211 Sastamala
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auan odotettu matkamme ja
seikkailu Pekingin olympialaisiin oli alkanut, kun
Pirkkalan lentoasemalla
olimme siirtyneet koneeseen ja nousu korkeuksiin
alkoi. Seuraavana aamuna 5. elokuuta saavuimme Pekingin upouudelle,
proiililtaan lohikäärmettä
muistuttavalle
lentoasemalle. Odotimme tiukkoja ja kivikasvoisia virkailijoita passintarkastuksessa, sillä
olihan viisumianomusten kanssa ollut tavallista enemmän
selvitettävää. Hämmästys oli suuri, kun vastassamme olikin hymyileviä iloisia vastaanottajia. Ihmetystä herätti, kun
matkatavaroitamme ei näkynyt missään. Hetken kuluttua
saapui putkessa kulkeva juna johon matkustajat nousivat ja
joka vei meidät valtavan suuren lentoaseman toiseen kohtaan, josta löytyivät matkalaukkumme.
Vastassamme olivat tutut kasvot, poikamme Ari perheineen. He olivat saapuneet Suomesta kolme tuntia aikaisemmalla lennolla.
Tullessamme ilmastoidusta lentoterminaalista ulos vastaamme puski yli 30 asteen kuumuus ja ilma oli osittain
sumuinen. Pekingin viranomaiset olivat tehneet paljon
toimenpiteitä parantaakseen ilman laatua. Suuret tehtaat
ja rakennustyömaat oli pysäytetty, yksityisautojen liikkumista rajoitettiin siten, että vuoropäivinä sai ajaa parillisilla ja parittomilla rekisterinumeroilla. Toimenpide alkoi
vähitellen vaikuttaa ja ilma selkeni huomattavasti. Lehdistö kertoi jonkin ajan kuluttua, että kaupungin ilmanpuhtaus on ollut viimeksi 10 vuotta sitten näin hyvä…
Olympialaisten avaus oli perjantaina 8.8. kello kahdeksan

Olympiainnostus sai jopa tämän pojan muotoilemaan
hiuksiinsa olympiatunnuksen.

Muistelmia Pekingin olympialaisista vuonna 2008

One World – One Dream

Tässä pojantyttäremme Amanda stadionin edessä.
illalla. Katsoimme avajaiset Etelä- Afrikkalaisen ravintolan
järjestämässä tilaisuudessa valkokankaalta. Avajaistilaisuus
oli mahtava näytös koko maailmalle kiinalaisten taidosta
ja osaamisesta, rahaa ei oltu säästelty missään kohdassa.
Eräs osoitus järjestelyjen suuruudesta oli kun saimme lukea
päivän lehdistä, että Pekingin viranomaiset olivat saaneet
hajotettua avajaisjuhlallisuuksia uhanneen sateen kaupungin yltä ampumalla yli 2000 rakettia avaruuteen ja kemikaaleilla torjumaan sadetta. Sateet purkautuvat kaupungin
ulkopuolelle antaen vettä yli 100 mm.
Ensimmäinen kisapäivä 9.8. Saimme heti kisakosketuksen
päästessämme katsomaan beachvolleytä, eli rantalentopalloilua. Paikka oli Chanou Park Beach Volleyball Ground, johon
mahtuu 12 000 katsojaa. Kisapaikalle tullessa turvatarkastukset olivat tiukat. Laukut läpivalaistiin ja kaikki nesteet otettiin pois. Toimenpiteet olivat samat kuin lentoasemilla. Nämä
toimenpiteet toistuivat joka kisatilaisuuteen mentäessä.
Tunnelma kisapaikalla oli fantastinen: kannustavat kuulutukset, rytmikäs musiikki pelien tauoilla sekä väliajoilla vallattomat ja notkeat sambatytöt. Silmäniloa niin pelissä, kuin
kentän ulkopuolellakin. Katsomossa tarkeni, sillä lämpöä
oli reippaasti yli 30 astetta! Naisten otteluista näimme muun
muassa USA – Georgia ja Kuuba – Saksa. Miesten otteluista
mieliinjäävin oli USA – Latvia, jossa Latvian miehet yllättäen voittivat. Ottelun päätyttyä pojat tuulettivat raikkaasti.
Seuraavana päivänä, 10.8. lähdimme katsomaan lentopallo-otteluita. Ottelupaikka oli Capital Gymnasium, johon mahtui 5000 katselijaa. Katsoimme ottelun Brasilia

– Egypti, jonka brassit voittivat selvin numeroin 3-0. Heti
ottelupäivän aamuna ilma oli sateinen, ja kun ottelu oli
päättynyt, vettä putosi koko taivaan täydeltä. Jouduimme
odottelemaan hallissa ettemme kastuisi läpikotaisin.
Tiistaina 12.8. olimme katsomassa painia, jossa olisi Jarkko Ala-Huikkukin kisaillut, mikäli olisi selviytynyt välieriin.
Paikka oli China Agriculture Gymnasium, johon mahtuu
6000 katselijaa. Yhtä aikaa painittiin kolmella matolla. Iltapäivän kuluessa painittiin sarjojen 56 ja 60 kg inaalit. Tuomarityöskentelyssä jäi mieleeni, etteivät kaikki tuomiot olleet
minun, eikä monen muunkaan mieleen… Muutamia vihellyskonsertteja kuultiin. Olin myös myöhemmin toisenkin
kerran katsomassa ylempiensarjojen otteluita.
Torstaina olimme ostaneet liput nyrkkeilyotteluun.
Paikkana oli Beijing Worker’s Gymnasium. Tälle areenalle mahtuu 12.000 katselijaa. Tämäkin halli oli tilava
ja tietenkin ilmastoitu, joten ulkona oleva kuumuus ei
haitannut. Ainoa haitta oli ahtaaksi sovitetut penkkirivit,
jotka tuntuivat tukalalta isoista länsimaalaisista. Otteluita
oli jännittävä katsella, vaikka yhtään suomipoikaa ei ollut
päässyt mittelöimään olympiavoitosta.
Aivan oma tarinansa oli lippumarkkinat, jotka velloivat
kansallisstadion Linnunpesän ympäristössä. Lippuja myytin
mustassa pörssissä ja hintataso oli ensi kysymällä mieletön.
Kauppaneuvotteluja käytiin kiihkeän tunnelman vallitessa.
Poliisit aina silloin tällöin ratsasivat myyjiä, jotka hetken
kuluttua siirtyivät lippunippujensa kanssa toiseen paikkaan.
Kauppa kävi, sieltä mekin muutamat liput hankittiin.
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KIITTÄEN
VUODESTA 2014
(ensi vuonna jatketaan ;)

MULLAT MURTOOLTA
Tuotamme seulottua
luomumultaa eri
käyttötarkoituksiin.
Meiltä myös pihojen
ja puutarhojen
viimeistelykatteet.

Hyvää Joulua
ja Onnea
Vuodelle 2015!
RAUTA

R

RautaRasti Oy
T:mi Tapio Murtoo
050 3458918 Sastamala

ESP 1/2

36

Harrastajan ja Ammattirakentajan
yhteistyökumppani
Trakinkatu 7-9, 38200 SASTAMALA
Puh. 03-511 5575

Perjantaina 15.8. koitti päivä, jolloin pääsimme ensi
kertaa Birds Nestiin eli kansallisstadionille. Sille mahtuu
peräti 91.000 ihmistä! Mahtava, uskomaton paikka mittasuhteiltaan ja rakennusosaamisen huippua. Iltavalaistuksessa stadion, uimastadion ja urheiluhalli olivat mykistäviä, vaihtuvien värien loihtiessa niihin satumaisen
tunnelman! Katselimme muun muassa kuulan inaalin,
jossa Puolan Majewski nappasi voiton varmana pidettyjen
jenkkien nenän edestä.
Lauantaina 16.8. jälleen Linnunpesässä, jossa saimme
urheilunhuumaa koko rahan edestä. Tunnelma oli odottavan
jännittynyt meissä suomalaisissakin, sillä luvassa oli mm. pituushypyn karsintakilpailu. Tommi Evilällä oli näytönpaikka. Olimme aivan aitiopaikalla seuraamassa hänen kisaansa,
unelma ei vielä toteutunut. Illan päätteeksi oli mittelö maailman nopeimman ihmisen selvittämiseksi eli miesten 100
metrin inaali. Siitä muodostuikin ikimuistoinen kisa, jossa
voittaja Jamaikan Usain Bolt osoitti sellaista ylivoimaa, jota
ei ole koskaan ennen nähty. Hän ryhtyi tuulettamaan hakaten
rintaansa ennen maaliin tuloaan. Voittoaika oli huikea uusi
maailmanennätys 9.69! Koko stadion repesi huutomyrskyyn,
joka kesti pitkään voittajan suudellessa piikkareitaan ja hyppien riemusta jamaikalaiskatsomon edessä. Ilta oli saanut
täydellisen päätöksen, jonka muisto elää ikuisesti!
Sunnuntai 17.8. Tänään ovat suomalaiset naiset Minna
Nieminen ja Sanna Sten päässeet soudussa inaaliin. Eipä
muuta kuin hypättiin autoon ja katsomaan josko paikanpäältä saisi lippuja. Soutustadion sijaitsi noin tunnin ajomatkan päässä kotoamme. Saavuimme Qingdao Olympic
Sailing Center -soutustadionille. Kisat oli jo käynnissä.
Onnistuimme ostamaan liput. Pääsimme stadionille juuri
kun suomalaiskaksikko oli tulessa. He ylsivät hienosti hopealle. Sykähdyttävää suomalaisittain oli kokea mitalien
jako ja nähdä siniristilipun kohoaminen salkoon!
Tiistaina 19. 8. Olin ostamassa lippuja illan jalkapallootteluun, jossa kohtasivat maailman ehkä parhaat jalkapallomaat, Argentiina ja Brasilia. Homma onnistui sitkeiden
kauppaneuvottelujen jälkeen. Ottelu käytiin Worker’s Stadiumilla, jolle mahtuu 64.000 katsojaa. Ottelu alkoi illalla

klo 21. Katsomot täyttyivät pika pikaa. Ottelu oli näytös
fantastisesta osaamisesta, taituruudesta ja nopeudesta. Pelikentällä oli maailmantähtiä, kuten Ronaldinho ja Messi. Tämä peli oli Argentiinan juhlaa tuloksella 3-0, mutta
myös brasseilla oli hetkensä. Tunnelma ja kannustus pelissä oli ainutkertaista! Onnistunut ilta, tosi elämys jälleen!
Torstai 21.8. Olimme ostaneet liput keihäänheiton
karsintakisaan jälleen lippumarkkinoilta. Aamu valkeni
sateisena, kun suuntasimme kohti Linnunpesää. Tulimme
perille täysin kastuneina, mutta mietimme, että se joka
kastelee, myös kuivaa, ja niin myös kävi. Istuimme aivan
heittopaikan takana katsomossa. Vettä satoi koko ajan
heittäjien niskaan. Me katsojat saimme istua sateensuojassa. Oli hienoa todeta, että kaikki suomipojat selvittivät
tiensä lauantain inaaliin.
Lauantai 23.8. Suurten odotusten suomalaispäivä valkeni
jälleen kuumana. Lämpömittari kohosi reippaasti yli 30:een
asteeseen. Stadionalueen asfalttikadut hehkuivat kuumuutta.
Ihmisiä liikkui valtavasti olympiaviheriöllä. Monilla esittelypaikoilla ja myymälöissä oli mittaamattomat jonot. Olimme
hyvissä ajoissa paikoillamme ennen kilpailujen alkua. Kun
sitten keihäsmiehet esiteltiin, oli Suomen lipuilla käyttöä.
Myös kasvomaalaukset ja sinivalkoperuukit olivat paikallaan. Kilpailusta muodostui melkein odotusten mukainen,
paitsi meidän suomalaisten kannalta. Olimmehan hakemassa
kultaa ja jopa toistakin mitalia. Norjan Andreas Thorkildsen
oli kuitenkin ylivoimainen yli 90 metrin heitollaan. Meidän
suomalaisten oli tyytyminen pronssiin, kun Latvian poika
nappasi hopean. Olimme ylpeitä Tero Pitkämäestä ja suomalaisuudesta, kun siniristilippu kohosi kolmanteen salkoon.
Sunnuntai 24.8. Suuret kisat olivat arvoistansa päätösjuhlaa vailla! Katselimme juhlallisuuksia kodissamme
lämpimän Pekingin illan tummentuessa yöhön. Myös päätöstilaisuus upeudessaan oli melkein toisinto avajaisista.
Zai jian Beijing! (näkemiin Peking!)
ONE WORLD – ONE DREAM,
YKSI MAAILMA – YKSI UNELMA,
oli toteutunut kohdallamme!

Tässä kuvassa on Pekingin kansallis-stadion Linnupesä eli Birdsnest. Kuvaa himmentää vallitseva savusumu.
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TAMPEREEN
KIRJANPITOTOIMISTO

TAMPEREEN
KIRJANPITOTOIMISTO
- PITKIEN SUHTEIDEN
TILITOIMISTO

. AIDAT JA PORTIT
. NOSTO-OVET

Tampereen Kirjanpitotoimisto on toiminut
pirkanmaalaisten yritysten luotettavana kumppanina
jo yli 50 vuotta.Tutustu tarkemmin palveluihimme ja
ota yhteyttä. Olemme valmiita pitkään suhteeseen.
Heikki Punkka HTM, KLT
www.tampereenkirjanpitotoimisto.fi

. OVIAUTOMATIIKKA
Puh. 044 373 7002
teppo.tamminen@doorteam.fi

Tampereen toimipiste
Puh. (03) 254 2200
Faksi (03) 254 2255
Häkiläpolku 3 A, 33100 TAMPERE

Kangasalan toimipiste
Puh. (03) 377 4433
Fax (03) 377 4466
Kuohunharjuntie 26, 36200 Kangasala

Savipajakatu 5, 28610 Pori

Tunnettu
hyvästä
ruoastaan!

150-paikkainen
lounasravintola
Nuupalan yrityspuistossa.

SASTAMALAN

•Rakennuspalvelut
•Viherrakentaminen
•Maanrakennus
•Kiinteistönhoito
•Kurottajapalvelu

0400581768
0407496733
sastamalan.konepalvelu@luukku.com
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• Runsaasti kokous-, koulutus ja
neuvottelutiloja
• Juhla- ja pitopalvelu niin meillä
kuin muuallakin
• Isot saunatilat

Lounaspöytä katettuna
ma-pe
10.30-13.30!
ma-pe
10.30 - 13!
Palvelemme ark. 8–16.
Sopien myös muina aikoina.

Vammaksentie 1, 38210 Sastamala
puh. 040 509 4349
asiakaspalvelu@ravintolapatruuna.i
www.ravintolapatruuna.i

Buda sekä Pest –
ja välissä virtaa Tonava

Vammalan Leijonat Madjaarien mailla
n Keijo Laine

J

o varhain, sydäntalven lumilla ja sateilla, syntyi Lions klubissamme ajatus, että kesän tullen
käydään kielisukulaistemme luona Tonavan
rannoilla Unkarissa. Lions-toimintamme
ei ole vain Sastamalan Joulun tekoa tai
vapaaehtoistyötä vanhusten ulkoiluttamisesta kansainväliseen nuorisovaihtoon,
vaan kyllä myös viihtymistä ystävien ja
samanhenkisten seurassa. Vuorovaikutus,
yhdessäolo, tarinoiden kertominen – ne
ovat sitä elämän suolaa, joka tuo sisältöä
elämään hyvin yksinkertaisella ja toimivalla tavalla.
Siihen, miksi kesän retkikohteeksi valikoitui juuri Unkari, on montakin hyvää
syytä. Meillä on kielellinen side unkarilaisiin, Unkarilla on monet kasvot ja
rikas kulttuuriperintö sekä mielenkiintoinen, joskaan ei aina niin kovin levollinen historia. Muistammehan kaksoismonarkia Itävalta-Unkarin, sotavuodet,
Budapestin piirityksen, kansannousun
vuonna 1956 ja nyt sitten matkan Varsovan liitosta Naton jäseneksi. Yksi syy
ylitse muiden oli kuitenkin se, että jou-

kossamme on Istvan ja Livia Vilagi. Heidän juurensa
ovat Unkarissa, koti Vammalassa, mutta kesäasunto
keskellä Budapestiä. Paikallisoppaat vailla vertaa mitä

New York kahvila – maailman kauneimmaksikin sanottu.
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Budabestin kauppahalli – käymisen arvoinen.

tulee musiikkiin, ruokaan, juomaan, kaupunkikuvaan ja
tietoihin kaupungin synnystä Tonavan rantamille.

tiseen loistoonsa. Kansantasavallan aikaan se toimi kenkävarastona… niin ne ajat muuttuvat.

Kun kaupunkiin pääsee tutustumaan sen asukkaan silmin, kaupunki avautuu ikään kuin sisältä päin, ja turistioppaiden vinkit jäävät vähemmälle. Unkarilainen ruokakulttuuri – siinä on potkua. Jotakin tuntumaa saa kun
käy kauppahallissa haistelemassa, nuuhkimassa ja katsomassa paikallisia erikoisuuksia ja ruokaperinnettä sekä
tunnelmaa. Makkaraa, hanhenmaksaa, hedelmiä, Palinkaa
useampaa makua, viiniä omasta takaa ja montaa muuta. Hallista onkin helppo jatkaa ruokailemaan – ja jättää
se Wienna Style -leike ottamatta. Sen sijaan voi tutustua
paikalliseen kaalikääryleeseen, joka tarjoillaan oman makkaran ja silavan kanssa. Tuhti annos – mutta kyllä on kevyempää ankkaakin ja oikein kasvispedillä. Maassa maan
tavalla ja Palinkaa kyytipojaksi.

Tummuvan illan myötä, kun valot syttyvät Budan kukkuloille ja Pestin puolen lyhdyt alkavat heijastua Tonavan
pintaan, onkin aika tehdä se pakollinen Tonavan iltaristeily.
Vaikka ei turistioppaiden ohjeita haluakaan noudattaa, risteily
kuuluu kyllä tehdä. Öinen Tonava ja sen kaupunki näyttäytyvät aivan toisella tapaa, kun niitä katselee joelta päin. Täälläkin saa ruokaa ja juomaa – kuten me suomalaiset tiedämme. Laivalla seisovaan pöytään syntyy aluksi pientä ruuhkaa,
mutta kyllä se siitä täälläkin tasoittuu ajan myötä.

Kylpylät kuuluvat Budapestiin. Vuonna 1913 valmistunut Szechenein kylpylä on ainutlaatuinen ja henkii mennyttä vanhaa aikaa. Marmoripylväitä ja lämpöisiä altaita,
joihin mahtuu noin 1500 kylpijää kerralla, ja kyllä niitä
siellä riittikin. On käynnin arvoinen paikka.
Tässä Lisztin ja Bartokin kaupungissa kukoistaa myös
oivallinen ja loistokas kahvilakulttuuri. Maailman kauneimmaksi kahvilaksi valittu New York on ehdottomasti
käynnin arvoinen. Tuo loistokas rakennus on entisöity en-
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Aivan toisenlainen tutustumiskohde on Hospital in the
Rock – Kalliosairaala. Salainen sairaalla syvällä Budan kallioiden sisällä. Tämä oli salaisuus, joka paljastettiin vasta
2000-luvulla, ja on nyt museona. Se henkiin sitä toisenlaista historiaa, jota budapestiläiset ovat saaneet kokea. Toisen
maailmansodan aikana siellä hoidettiin potilaita ja se oli
Budapestin piirityksen aikana ainoa toimiva sairaala sodan
loppuvaiheessa piiritettyssä kaupungissa. Kansannousun aikaan sairaala oli myös käytössä, ja Kuuban kriisin aikaan
siitä tehtiin ydinaseidenkestävä. Tätä ei onneksi tarvinnut
kokeilla.
Kesäretkien perinteeseen kuuluu myös kohtuullinen liikunta, jota jo tuo ylenmääräinen ateriointikin edellyttää.
Löytyihän lähistöltä golfkenttä, jotta pääsimme selvittä-

Kalliosairaala – rakennettu myös ydinsodan kestäväksi.

mään tämän kauden golfmestarit – ja
kyllähän ne selville saatiinkin. Maan
jalkapallokulttuurista kertoi kentällä
myös pelattava footgolf – jalkapallogolf. Oli pojilla pikkuisen isoimmat
reiät greeneillä kuin meillä perinteisen
golin pelaajilla.
Kaupungilla on tietysti yöelämänsä
kasinoineen päivineen, mutta kyllä
hyvä yömyssy paikallisella jazz-klubilla on kohtalaisen hyvä vaihtoehto.
Melkoisia velhoja on soittamassa ja
vahvaa tunnetta mukana. Budapest
on monenlaisen musiikin kaupunki –
unohtamatta sitä mustalaisorkesteria,
joka säesti kaalikääryleiden syöntiä
Tonavan rannalla. Siinä oli sitä jotakin hyvin paikallista, ystävällistä
ja maukasta – sellainen on koko Budapest, ystävällinen ja maukas. Ehkä
joskus vielä, ehkä…

Täällä kisailtiin mestaruuksista.
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Merkillistä elämänhallintaa
Sastamalassa
n Mikko Lahtinen

I

hmisillä pitää olla postimerkkikerhon tapaisia hyviä ja mukaansatempaavia harrastuksia.
Postimerkkien kerääminen ja niiden ympärillä
tapahtuva sosiaalinen toiminta on parasta elämänhallintaa,
toteaa Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg
Etelä-Satakunnan postimerkkikerhon historiikkiin Merkillinen Tyrvää (2014) kirjoittamissaan tervehdyssanoissa.
Naulan kantaan! Kaikenlainen keräily, kokoelmien kartuttaminen ja niiden äärellä yksin ja yhdessä vietetty aika
on todellista laatuaikaa. Parhaimmillaan aika pysähtyy,
kun kokoelma tempaa mukaansa, tai aika kuluu kuin siivillä, kun postimerkkeilijä tai muu keräilijä pääsee hyville
apajille. Silloin elämä todella tuntuu elämisen arvoiselta,
jokainen hetki kullanarvoiselta. Mikä sen parempaa olisikaan levottomassa ja hätäisenkiireisessä ajassamme.
Maailman ensimmäinen postimerkki, Penny Black, ilmestyi Englannissa vuonna 1840, Suomen suuriruhtinaskunnan ensimmäinen merkkikin jo 1856. Edellytykset
postimerkkeilylle, ilatelialle, ilatelismille, olivat nyt olemassa. Merkkien lisäksi ilatelistit keräävät postileimoja,
kulkeneita postilähetyksiä, postimerkkivihkoja ja ehiöitä
eli kirjeitä, joihin on painettu valmiiksi maksuarvo. Maailmassa on ilmestynyt miljoonia postimerkkejä. Onkin
syytä erikoistua tietyn maan tai aihepiirin postimerkkeihin. Nyt 70-vuotisjuhlaansa viettävässä Etelä-Satakunnan
Postimerkkikerhossa (1944–) on kerätty ja näyttelyissä
esitelty huumorin, Muumien, metsäteollisuuden, puu- ja
harmaakivikirkkojen, suomalaisten kirjailijoiden, taiteen,
lintujen, Walt Disneyn ja lukuisten muiden aihepiirien
postimerkkikokoelmia. Vain mielikuvitus asettaa rajat kokoelman tematiikalle.
Tuulia Hakalan kirjoittama Etelä-Satakunnan Postimerkkikerhon historiikki kertoo kiinnostavan tarinan
siitä, miten jatkosodan vuonna 1944 myös Vammalan
kauppalassa päätettiin perustaa ilatelistien yhdistys. Kerhon koko Etelä-Satakuntaan viittaavalla nimellä haluttiin
korostaa, että muutkin kuin vammalalaiset ja tyrvääläiset
ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Postimerkkeily oli
suosiossa, mutta tarvittiin kerho helpottamaan kokoelmien kartuttamista ja tietenkin jakamaan yhteinen intohimon
kohde, postimerkit oheisineen.
Hakala kertoo historiikissa postimerkkikerhon vaiheet
aina nykypäivään saakka. Luonnollisestikin jäsenmäärä

on vaihdellut, mutta kuitenkin toimintaa on aina ollut,
eikä kerhon lakkauttamista ole tarvinnut harkita. Välillä mukaan on saatu myös nuoria, välillä on kokoonnuttu vain muutamien elämäntapailatelistien kesken.
Voimannäyttöjä ovat olleet postimerkkikerhon näyttelyt,
joista jotkut ovat vetäneet sankasti yleisöä puoleensa.
Nykyinen jäsenistö ikääntyy, mutta nuorisoa yritetään
houkutella mukaan. Mitenkään helppoa tämä ei ole digitaalisen median aikakaudella, mutta ehkä juuri sen takia
olisi tärkeää, että nuorisollakin olisi ”perinteisempiä”
harrastuksia, kuten postimerkkeily. Toivottavasti myös
itse postimerkeille on tulevaisuudessakin kysyntää, vaikka postilähetysten määrä onkin kroonisessa laskussa ja
koko perinteikäs postilaitoksemme rajun myllerryksen
kourissa.
Nykyiset suomalaiset postimerkit ovat todella hienoja,
joten pulaa mitä upeampien teemakokoelmien aiheista ei
taatusti ole. Internet tarjoaa erinomaisen foorumin myös
ilatelialle yli kaikkien valtakunnan rajojen. Merkkejäkin
on helppo tilata lähes mistä tahansa.
Itsekin kuulun niihin ihmisiin, jotka lapsuudessaan
ja nuoruudessaan keräsivät koti- ja ulkomaisia postimerkkejä. Nykyisin olen enemmän kiinnostunut koko
postilaitoksen ja ylipäänsä ihmisten välisen kommunikaation historiasta. Postilaitos olikin eräs nykyaikaisten yhteiskuntien syntyedellytys. Suomessa tavallinen
kansakin on aina 1800-luvun lopulta lähtien kirjoittanut
ja lähettänyt kirjeitä, vastaanottanut sanoma- ja aikakauslehtiä sekä ylipäänsä ollut postilaitoksen aktiivinen
käyttäjä. Tämä on kehittyneen kulttuurin ja yhteiskunnan merkki, mutta ei mikään itsestäänselvyys. Nykyäänkin maailmassa on monia valtioita, joissa tavalliset
ihmiset eivät osaa edes kirjoittaa ja postin lähettäminen
ja vastaanottaminen on vaikeaa, kun postilaitos ei ole
heitä varten vaan lähinnä eliiteille ja liike-elämän tarpeisiin.
Merkillinen Tyrvää on mainio pieni teos. Ehkä itse jäin
kaipaamaan tietoa siitä, onko myös Etelä-Satakunnan
Postimerkkikerhossa harrastettu laajemminkin postihistoriaa vai lähinnä rajoituttu postimerkkien keräilyyn, vaihtamiseen ja näyttelyiden järjestämiseen. Niin tai näin, on
vallan mainiota, että meillä Sastamalassa on myös vireä
postimerkkikerho. Siitä on todistuksena myös kerhon
70-vuotishistoriikki.
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Muistolan koulu Nuupalassa. Sodan jälkeen koulu muutti uusiin tiloihin.

Länsirintamalta vain vähän uutta
n Pentti Lahtinen

T

ämä ei ole mikään sankaritarina, vaan vain
3-8 –vuotiaan poikasen muistoja sota-ajalta
sekä kaupungista että maalta. Jos olisin karjalainen, muistot olisivat varmaankin erilaiset.
Jotakin toki on talvisodasta tarttunut mieleen. Minut oli tuotu kotoani Turusta sotaa pakoon Tyrväälle mummun ja tätieni
luokse. Myös Turussa asuva tätini on myöhemmin tullut lapsuudenkotiinsa. Eräänä aamuna herätessäni niin ikään maalle
sotaa pakoon tullut tätini istuu viereisessä vuoteessa yöpaidassa ja itkee, itkee lohduttomasti. Vasta nyt, viikko sodan päättymisestä on saapunut suruviesti rintamalta, jossa hänen vasta
vappuna vihitty miehensä on kaatunut. Kun rauhaa on kestänyt jo viikon, uskottiin tämän kummisetäni säilyneen sodasta.
Jonkinlaiseen väestösuojaan menosta maalla on minulla
vain pari muistikuvaa. Illan hämärtyessä olemme matkalla
suojaan erääseen metsämökkiin. Kuuluu lentokoneen surinaa,
ja korkealla sellainen näkyykin. Olemme metsän reunassa
peltoaukeaman laidalla. Painumme kaikki matalaksi. Koneen
häivyttyä jatkamme matkaa. Kaikki tämä on yhäti elävänä kuvana mielessäni. Matkan jatkuessa naiset puhuvat desanteista,
joita kai pelkäävät. Kaiketi on ollut huhuja liikkeellä.
Toinen ”väestönsuoja” oli naapurin kellari. Siellä meitä kyläläisiä istuu hämärässä. Talon isäntä käy välillä tarkkailemassa tilannetta ja palattuaan tietää kertoa, että lentokone on pudonnut jonnekin järveen. Vaikka muistan nämä tilanteet ihan
kuin olisin niissä nyt, niin mitään erikoisempia tuntemuksia
mielialasta ei näistä tapahtumista ole mieleeni jäänyt. Tuskin
edes pelotti. Ehkäpä se kellari tuntui turvalliselta tuttujen ihmisten parissa.
Myös on mieleeni jäänyt mustat, kartonkiset molotohvinverho. Niillä peitettiin ikkunat, ja tarkastinkin huolellisesti, ettei vaan jäänyt pientäkään rakosta valon mennä.
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Kun välillä olin Turussa, niin siellä hälytyksiä oli silloin
tällöin. Kerrankin kuljemme äidin kanssa kadulla, kun sireenit alkavat ulvoa. Lähdemme juoksemaan käsi kädessä
läheiseen kalliosuojaan. Täällä kiven sisässä on suuri joukko ihmisiä, kaikki tuntemattomia. Odotamme vain hälytyksen päättymistä.
Toisella kerralla öinen hälytyssireeni on herättänyt äidin,
joka herättää minut. Sitten riennämme naapuritalon kiviseen
alakertaan, jossa on siirtomaatavaraliike. En tiedä, mitkä olivat aikuisten tunnelmat, mutta joukossa meitä lapsia on muutama, ja niinpä juoksentelemme ympäri kauppaa toinen toistamme kyyräten. Ihan kuin ei mitään vakavaa olisi tapahtunut.
Kuitenkin vaara ohi –sireenin huutaessa koko kotimatkan
ajan katkeamatonta ääntään tuntuu hyvältä ja helpottuneelta.
Aikaisemmassa pihapiirissämme oli autokorjaamo, joka
tietysti kuusivuotiaasta pojasta oli mielenkiintoinen paikka, varsinkin kun asentajista oli hauskaa puhutella pikkupoikaa. Kerran juuri jatkosodan alettua lensi korkealla
lentokone, josta kysyin miehiltä, onko se rlyssän kone vai
saksmannin. Miehet naurahtivat ja sanoivat, että kyllä se
on omia koneita. Jatkokeskustelusta muistan toistelleeni
ärrääni sorautellen miesten toteamusta, että ”Suomi on
aina väärlällä puolella”.
Noin kilometrin päässä uudesta kodistani oli suuri kansakoulu, johon oli yhteen aikaan majoitettu saksalaisia
sotilaita. Näitä tietysti kävimme katsomassa, ja saimme
hyvää limppua – muuten Turun paakarien leipomaa. Aina
kun kotikadultamme kuului tiukassa tahdissa marssivien
sotilaiden raikuvaa laulua, juoksimme tietysti katsomaan
sotajoukkoa. Toinen katsomisen tai paremminkin haistelemisen aihe oli saksalaisen auton meno. ”Pensa-auto!”, oli
joku taas haistanut, ja niin juostiin kadulle katsomaan sitä.

Meikäläisethän kulkivat häkäpöntöllä. Jatkuvasti saksalaissotilaita kulki kadullamme, ja yksi huvimme oli sanoa
heille: ”Reismark”, mistä hyvästä yleensä sai pari pfenningin lanttia. Nehän huvittivat, kun useimmat olivat hyvin
kevyitä alumiinirahoja. Hommamme oli puhtaasti ”numismaattista” keräilyä, jota oli hauska esitellä kavereille.
Ikävämpiäkin muistoja oli. Kerran, alle kouluikäisenä, olin
äitini kanssa kauppatorin isohkossa naisten käymälässä pissalla, kun sisään tuli puolisen tusinaa saksalaissotilaita. Vessassa alkoi yleinen naisten kirkuminen ja ulko-oven näytteleminen, mutta miehet eivät tuntuneet olevan moksiskaan, ja
äiti sai äkkiä pojan pöksyt kiinni, ja livahdimme ovesta ulos.
Kotini ikkunasta näki yli läheisen lottakodin pihan lankkuaidan takana olevalle asuintalolle, joka sijaitsi aivan eri
kujalla. Siellä asui h…-Soi, ja siellä vieraili saksalaissolttuja. Mutta ei kansainvälinen ystävyys sotaan loppunut:
rauhan tultua katselimme kerran, kun pari naapuriarmeijan
miestä kolkutteli samaisen Soin ovella.
Ekaluokalla ollessani opettaja sanoi, että pian mennään
katsomaan inkeriläisiä, joille olisi hyvä viedä jotakin.
Niinpä sitten marssimme jonona vanhaan puutaloon, jossa
oli suuri kokoontumistila. Siellä istui seinustan penkeillä
kaiken ikäisiä ihmisiä. En paljon muuta muista tilanteesta,
mutta siitä jäi mieleen sympatia tätä heimokansaa kohtaan.
Siksi on tuntunut kummalliselta, kun nykysuomalaiset
suhtautuvat usein hyvinkin neutraalisti tänne viime vuosikymmeninä muuttaneisiin inkeriläisiin.
Karjalaiset evakot olivat tietysti meitä suomalaisia. Pihapiirimme yhteen rakennukseen oli sijoitettu välirauhan aikana kolme sukupolvea käsittävä perhe. Varsinkin aikuisväestöä tuntui huvittavan heidän vilkkautensa. Mieleeni on
jäänyt, kun karjalaismummo kertoi nostalgisia muistojaan,
miten siellä kotona Karjalassa hänen tyttärensä Helvi leipoi sokerkakkuja, ja kanat ne ”rallatti”. Perhe pääsi pian
takaisin kotiseudulleen …
Täällä Tyrväässä kaverini kotitalon vinttihuoneistossa
asui evakkoperhe. Ja kaveri kertoi äitinsä sanoneen, ettei
niitä saa pilkata. Ehkä varsinkin outo murre oli herättänyt
vääränlaisia tuntemuksia.
Tapanani oli olla usein Tyrvään ratapihalla pyytämässä
veturien kyytiin. Kerran illansuussa sivuraiteelle pysähtyi tavarajuna täynnä evakkoja. Eräästä vaunusta ilmestyi
ikäiseni poika. Oitis tutustuimme toisiimme, ystävystyimme ja sovimme jatkotapaamisesta. Isompana kuulemani
konﬂiktit karjalaisten ja kantaväestön välillä eivät yltäneet
meidän tasollemme.

Elintarvikkeet ja moni tavara oli kortilla eli säännösteltyä. Nälänhätää ei ollut, mutta kaikenmaailman karkit sun
muut namit puuttuivat. Muistan kiukutelleeni hyvin kaunaisista kauraryyneistä. Ajoittain laardi leivän päällä kyllä
kävi. Pröystäilemäänkin pääsin, kun Tyrväällä ei ollut kalakortteja, mutta Turussapa oli. Kerran lasten maitokortilla
sai ostaa harvinaista herkkua. Se oli kaksi kananmunaa,
jotka äiti keitti, ja minä söin ne juhlatunnelmissa.
Opintielle kansakouluun lähdin syksyllä 1943. Pian kevätlukukauden alettua eräänä aamuna koulun portilla oli
opettaja vastassa. Hän kertoi, että eilisen jälkeen kouluun
oli majoitettu suomalaisia sotilaita, eikä sisälle enää voinut
mennä. Koulua jatkettiin etäopetuksena. Ompelin paperikangaspalalle värillisillä langoilla yksinkertaisia kuvioita
ja kävin näyttämässä niitä ja lisäoppia saamassa opettajan
kotona. Tyrväälle tultuani tätini teki minulle ruutuvihkoon
laskutehtäviä ja aapistakin tutkittiin, vaikka osasin jo lukea
kouluun mennessäni. Suurin, lähes elämänikuiseksi harmiksi jäänyt tapaus oli se, että pula-ajan tapaan jo kaupassa isosta kumista leikattu pala oli jäänyt pulpettiini. Kumi oli rakas,
koska mummu oli sen, kynän ja vihkon sekä onnittelujen
kanssa herättänyt minut seitsenvuotispäiväni aamuna.
Todella mahtava, upea kesä Tyrväällä hyvien kaverien
kanssa loppui syyskuussa, kun pojat menivät kouluun, ja
Turun koulut alkaisivat vasta lokakuussa. Oli pari yksinäistä päivää. Onneksi mummulan naapurissa asui tuttu
alakoulun opettaja, joka sanoi että kyllä Pentti voi tulla
Muistolan kouluun. Mikä riemu syntyi tästä vapaaehtoisesta kansakoulun käymisestä tuttujen toverien kanssa
samassa luokassa. Muistoksi sain maalaiskansakoulun laskuopin ja kaikki muutkin kirjat, kun lähdin jatkamaan oppivelvollisuuden suorittamista. Kokemus on ollut antoisa.
Sitten Turussa jo neljännellä luokalla ollessani pidetty
opettajamme laskeutui eräänä päivänä kateederilta luokan
tasolle puhumaan siitä, että nyt on lopullinen rauhansopimus tullut voimaan. Opettaja puhui siitä, miten rauhankaudet ovat olleet lyhyitä ja toivoi, että nyt alkaisi pitkään
kestävä rauhan aika. Tämä toivomus jäi 10-vuotiseen päähäni, ja siihen pitää yhäti uskoa ja toivoa järkeä maan ja
kansojen johtajilta.

Tyrvään asema.
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Kiikka, Hoipolan Kyttä vanha päärivi.
Maaherra Wilho Kytän syntymäkoti.

Maaherra Wilho Kytän
suvun lähteillä

n Matti Juti

S

ain haltuuni harvinaisen valokuvan, joka on otettu Punkalaitumen kirkon edustalla seurakunnan
täyttäessä 300 vuotta. Kirkon remontti oli hiljakkoin valmistunut ja uudistetun kirkon ja hautausmaan laajennusosan vihki käyttöön arkkipiispa Kaila. Seurakunnan
300-vuotisjuhlaa vietettiin la 12. ja su 13. elokuuta v. 1939.
Valokuvasta päätellen tilaisuudessa on ollut läsnä myös
Turun ja Porin läänin maaherra Wilho Kyttä ja hänen vaimonsa rouva Suoma Kyttä. Kuvassa oikealla oleva henkilö on isäni setä Jutin talon isäntä Kalle Juti. Suvussamme
kulkeneen tiedon mukaan maaherra Wilho Kyttä on Jutille
”jotain sukua”, kukaan ei vain osannut kertoa asiasta tarkemmin. Mielenkiintoni asiaa kohtaan heräsi, joten päätin
ottaa asiasta selvää. Selvitystyöni lopputuloksena ilmeni,
että Kalle Juti ja Wilho Kyttä olivat pikkuserkukset, heidän isänsä Kustaa Juti ja Ville Kyttä serkukset ja isoäidit
Kaisa Liisa Juti ja Eva Stiina Mäenpää sisarukset.

Metsä-Kopi ja Konka
Selasin Kiikan kirkonkirjoja aina 1800–luvun alkuun asti.
Aloitin tutkimukseni Kiikan Meskalasta Metsä-Kopin
kruununtilalta, jonka isäntäparina oli vv. 1810 – 21 Antti
Martinpoika (Anders Mårtenss.) Metsä-Kopi (1787 Kiikka – 1857 Kiikka) ja tämän puoliso vuodesta 1810 Maria Matintytär (Maria Mattsd.) Kylä-Kopi (1791 Kiikka
– 1864 Kiikka). Antti Martinpoika ja Maria Matintytär
olivat pikkuserkukset. Antti Martinpoika muutti Meskalan
Metsä-Kopilta perheineen Kiikan Leikkuun Konkan perintötilan isännäksi v. 1827.

Perheeseen syntyi kahdeksan lasta: Tyrvään Jutin talon
emäntä Kaisa Liisa Antint. Juti (1810 – 1879 Tyrvää),
Konkan talon seuraava isäntä Antti Antinp. Konka (1814
- 73), torpan emäntä Anna Antint. Mäkelä (1818 – 95 Kiikoinen), torpan emäntä Eva Stiina Antint. Mäenpää, myöh.
Mäkelä (1821 – 1916), kruununtilan emäntä Ester Antint.
Yli-Erkkilä (1824 – 1857 Kiikoinen), pappilan vuokraajan
vaimo Maria Karoliina Antint. Kulma (1827 – 1911 Huittinen), torpan isäntä Josef Antinp. Koivula (1831 – 1861
Kiikoinen) ja perintötilan emäntä Hilma Vilhelmiina Antint. Lehtimäki (1836 – 1868 Kiikoinen).

Kaisa Liisa Antintytär Juti ja
hänen jälkeläisiään
Kaisa Liisa Antintytär Konka (1810 – 1879 Tyrvää) avioitui v. 1831 Juha Efraiminpoika Jutin (1801 Harjavalta
–1855 Tyrvää) kanssa ja muutti Viljoniemen, noin vuodesta 1847 alkaen Jutin yksinäistalon, emännäksi Tyrvään Illoon. Juha Efraiminpoika oli talon isäntänä n. v. 1833 –55.
Perheeseen syntyi kahdeksan lasta: Torpan emäntä Ulla
Haronoja (1833 – 1911 Kiikka), torpan emäntä Maria Sillanpää (1836 – 1899 Punkalaidun), torpan emäntä Kaisa
Karoliina Ristimäki (1838 – 1919 Tyrvää), Vilhelmiina
Juti (1840 – 1870 Tyrvää), Jutin talon isäntä Juha Kustaa Juti (1843 – 1917 Tyrvää), Punkalaitumen Teikarlan
Vanha-Kämpän talon isäntä Kalle Vihtori Vanha-Kämppä
(1846 – 1918 Punkalaidun), Anna Kristiina Juti (1848 –
1934 Punkalaidun) sekä vanhempi poliisikonstaapeli Matti Vilho Juti (1852 – 1918 Huittinen).

47

Turun ja Porin läänin maaherra 1932-49 Frans Vilho
Kyttä (1881-1960) ja pso Suoma Katariina (os. Jaamala 1883-1966) sekä Kalle Kustaa Juti (1877-1955). Kuva
otettu 13.8.1939 Punkalaitumen kirkolla. P:men seurakunnan 300-vuotisjuhlassa. Vilho Kyttä oli Kalle Jutin
pikkuserkku.

Juha Kustaa Juti –
Jutin yksinäistalon isäntä
Jutin yksinäistalon seuraava isäntä vv. 1869 – 1917 oli poika Juha Kustaa Juti (1843 – 1917). Hän avioitui v. 1874
Huittisten Hurulan Mattilan talon tyttären Amanda Johanna
Kallent. (1854 Huittinen – 1934 Punkalaidun) kanssa. Perheeseen syntyi kuusi lasta: Jutin talon isäntä Kalle Kustaa
Juti (1877 – 1955 Punkalaidun), Iida Amanda Juti (1880
– 1949 Punkalaidun), Alma Vilhelmiina Juti (1882 – 1953
Punkalaidun), Viljaniemen tilan isäntä Konrad Vihtori Juti
(1884 – 1966 Punkalaidun), Saima Uotila (1887 – 1972 Urjala) sekä Fanny Kelkka (1889 – 1976 Oripää).
Kalle Kustaa Jutista on kerrottu tarkemmin Sastamalan
Joulun v. 2008 numerossa s. 58 – 61, joten en tässä yhteydessä kerro hänestä tämän enempää.
Jutin yksinäistalo ja eräitä muita kylänosia siirtyi
aluesiirrossa Tyrvään kunnasta Punkalaitumen kuntaan 1.1.1933 alkaen. Seurakunnallisesti siirto tapahtui
1.5.1935.

Eva Stiina Antintytär Mäenpää ja
hänen jälkeläisiään
Eva Stiina Antintytär Konka (1821 - 1916) avioitui v. 1840
Juha Vilhelmi (Ville) Tuomaanpojan (Johan Wilhelm Thomass., 1819 Tyrvää - 67) kanssa ja muutti Huittisiin (Keikyä) Äetsänmäen Horon talon emännäksi. Juha Vilhelmi oli
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Horon talon isäntänä vv. 1841 – 45. Perhe muutti v. 1846
Kiikan Teukkulaan Hulttisen talon Mäenpään torppaan.
Leskeksi jäätyään Eva Stiina avioitui uudelleen v. 1869
torppari Juho Matinpojan (1809 – 85) kanssa ja muutti
emännäksi Teukkulan Sopan talon Mäkelän torppaan. Hän
muutti Kiikasta v. 1890 Paraisten Lielahteen (Lielax) ilmeisesti poikansa tai tyttärensä perheen luokse asumaan.
Perheeseen syntyi kymmenen lasta: Mäenpään torpan
emäntä Johanna Karoliina Mäenpää (s. 1842), Eeva Kristiina (1844 – 44), Edla Vilhelmiina Ilander (s. 1845, muutti v. 1867 Karunaan ja v. 1875 Paraisille), Kytän perintötalon isäntä Johan Vilhelm (Ville) Kyttä (1847 – 1943),
Eeva Justiina (1849 – 50), Kaarle Vihtori (1852 – 58), Filemon (1855 – 58), torpan emäntä Amanda Soia Rehakka,
myöh. Lehtilä (1858 – 85 Huittinen), Frans Filemon Mäkelä (s. 1860, muutti v. 1886 Paraisille) sekä Paul Robert
(1863 – 64).
Mäenpään torpan seuraava emäntä oli tytär Johanna Karoliina Mäenpää. Hän muutti Kiikasta v. 1857 Tyrväälle ja
avioitui v. 1866 Tyrvään Sammaljoelta Mätäs–nimisestä
torpasta kotoisin olevan Juha David Heikinpojan (Johan
David Henrikss., 1839 Tyrvää – 99) kanssa. He muuttivat
asumaan Johanna Karoliinan kotitorppaan. Vv. 1870 – 71
Juha David oli vähän aikaa Tyrväällä Ketolan Korkeemäen torpparina, mutta he palasivat keväällä 1871 Kiikan
Teukkulaan (Kämmäkkään) Mäenpään torpan isäntäväeksi. Perheeseen syntyi 8 lasta. Heidän poikansa Herman
Mäenpää (1879 – 1928) ja hänen puolisonsa Fanni Matil-

da (o.s. Mäkipää, 1887 Tyrvää – 1972) olivat Mäenpään
seuraava isäntäpari vv. 1914 – 28. Tämän jälkeen taloa
hallittiin perikuntana aina vuoteen 1952 asti, jolloin tilan
isäntänä jatkoi Hermannin ja Fannin poika Osmo Kalevi
Mäenpää (1927 – 98).

Johan Vilhelm (Ville) Villenp. Kyttä Kytän talon isäntä
Johan Vilhelm (Ville) Villenpoika Mäenpää (1847 – 1943)
oli vuodesta 1868 lähtien renkinä Kiikan Hoipolan Kytällä. Hän avioitui joulukuussa v. 1874 Kytän talon tammikuussa 1873 edesmenneen vuokraajan Juha Matinpojan
lesken emäntä Anna Stiina Tuomaantyttären (1827 – 80)
kanssa. Anna Stiina Tuomaantytär oli leskenä ollessaan
ostanut Hoipolan Kytän talon (1/3 manttaalia, nro 3)
omistukseensa.
Edellisiä omistajia olivat olleet mm. v. 1803 lähtien
Hedvig Helena (Wirzenius) ja Johan Sundelius ja heidän
tyttärensä Johanna Sundelius sekä Hollolassa asunut kihlakunnantuomari Gabriel Wegelius sekä hänen leskensä
Emma Wegelius. Johan Vilhelm (Ville) Kyttä sai talon
omistukseensa vaimonsa kuoleman jälkeen helmikuussa
v. 1875 tehdyn keskinäisen testamentin nojalla. Hän sai
lainhuudot Kytän taloon vuosina 1889 – 90.
Johan Vilhelm (Ville) Kyttä avioitui v. 1880 Amanda
Maria Kustaant. Haukan (1861 - 1938) kanssa. Perheeseen syntyi kolme lasta: Frans Wilho Kyttä (1881 – 1960),
Jenny Maria Kyttä (1883 – 1943) sekä Kalle Timoteus
Kyttä (1889 – 1963).
Kalle Timoteus Kyttä oli maanviljelijä, Kytän talon
seuraava isäntä. Hän avioitui kahdesti. Kalle Kyttä kuului
pitkään mm. Kiikan kunnanvaltuustoon ja kunnanhallitukseen sekä oli vuosikymmenien ajan Kiikan kirkkovaltuuston jäsen. Hän kuului myös n. 40 vuotta Säästöpankin isännistöön. Herastuomarin arvon hän sai toimittuaan
pitkän ajan lautamiehenä. Hän kuului myös Kiikan torvisoittokuntaan. Kalle Kytän jälkeen talon isännyys siirtyi
Jarkko- nimiselle suvulle.

Frans Wilho Kyttä –
Turun ja Porin läänin maaherra
Frans Wilho Kyttä syntyi 21.8.1881 Kiikan Hoipolassa
Kytän talossa. Hän kuoli 28.8.1960 Turussa. Hän avioitui Suoma Katariina Jaamalan kanssa (s. 1883 Kiikka,

Kiikka, Hoipolan Kyttä. Vanha päärivi.

k. 1966 Turku). Perheeseen syntyi neljä lasta: Filosoian
maisteri Eeva Katariina Kyttä (1910 Hki – 91 Tku), rehtori, opetusneuvos Este Raili Kaarina Kyttä (1912 Hki – 87),
hovioikeuden neuvos, kansanedustaja sekä ministeri Harras Vilho Johannes Kyttä (1912 Hki – 1985 Hki) sekä lääketieteen ja kirurgian tohtori Jyrki Tuomas Kyttä (1922-).
Mainittakoon tässä yhteydessä, että Harras Kytän tyttären professori emerita Riitta Nikulan ja ent. oikeuskanslerin Paavo Nikulan poika Antti Joonas ”Jone” Nikula (s.
1970) lienee nykyisin Kytän suvun tunnetuin jäsen. Jone
Nikula tunnetaan toimittajana, juontajana sekä mm. Idolsohjelman tuomarina.
Frans Wilho Kyttä valmistui ylioppilaaksi v. 1900 Porin
suomalaisesta klassillisesta lyseosta. Hän suoritti ilosoian
kandidaatin tutkinnon v. 1906 ja hänet vihittiin seuraavana
vuonna ilosoian maisteriksi. Suoritettuaan v. 1912 molempien oikeuksien kandidaatin tutkinnon, otettiin hänet auskultantiksi Turun hovioikeuteen. Samana vuonna hänestä
tuli ylimääräinen kopisti senaatin talousosastoon ja vähän
myöhemmin myös oikeusosastoon. Vuonna 1913 hänet nimitettiin notaariksi Viipurin hovioikeuteen ja hän sai seuraavana vuonna varatuomarin arvon. Wilho Kyttä erosi v.
1917 omasta pyynnöstään notaarin virastaan, mutta hänet
nimitettiin seuraavana vuonna uudelleen samaan hovioikeuteen kanslistiksi. Hän eteni urallaan nopeasti, sillä hänet
nimitettiin v. 1919 notaariksi, v. 1920 viskaaliksi, v. 1921
kanneviskaaliksi ja myöhemmin samana vuonna asessoriksi sekä v. 1930 hovioikeuden neuvokseksi. Frans Wilho
Kyttä nimitettiin v. 1932 Turun ja Porin läänin maaherraksi,
jossa virassa hän toimi vuoteen 1949 asti.
Wilho Kytällä oli myös lukuisia luottamustoimia. Viipurissa ollessaan hän kuului mm. vuodesta 1923 lähtien SavoKarjalan Osake-pankin hallintoneuvostoon, toimien sen
puheenjohtajana vuodesta 1925 lähtien. Hän kuului myös
Viipurin kaupunginvaltuustoon vuodesta 1926 lähtien sekä
monet vuodet kirkkovaltuustoon. Viipurin hovioikeus valitsi hänet myös edustajakseen kirkolliskokoukseen. Lisäksi
hän kuului mm. Viipurin Kansallisseuran ja Karjalan Kirjapaino Oy:n johtokuntiin sekä Viipurin Suomalaisen Taloudellisen Korkeakouluseuran hallintokuntaan.
Turussa ollessaan Wilho Kyttä kuului mm. Turun Yliopiston hoitokuntaan vuodesta 1934 lähtien ja toimi vv. 1951 –
56 kyseisen hoitokunnan puheenjohtajana sekä Satakunnan
maakuntaliiton hallituksen puheenjohtajana vv. 1941 – 52.
Lisäksi Wilho Kyttä kuului mm. Turun tuomiokirkon ”isännistöön” vuodesta 1934 lähtien sekä toimi vuodesta 1935
lähtien Turun Suomalaisen Säästöpankin isännistön puheenjohtajana. Hän toimi myös Punaisen ristin Varsinais-Suomen
piirin piiritoimikunnan puheenjohtajana. Hänellä oli edellä
mainittujen lisäksi lukuisia muita luottamustoimia.
Lähteitä
Kiikan, Kiikoisten, Huittisten / Keikyän ja Tyrvään seurakuntien pääja historiakirjat
Turun maakunta-arkisto; Tyrvään tuomiokunta, Tyrvään lainhuudot
1889 (Cba 2:4)
Väinölä Toivo; Satakuntalainen Limnell-suku, Turku 1978
Suomen pienviljelijät III Satakunta; Turunmaan kirjakustantajat,
Turku; Turun keskuskirjapaino 1968
Punkalaitumen Sanomat nro 34/pe 26.8.1932
Turun Sanomat 29.8.1960
Tyrvään Sanomat nro 39/ti 21.5.1963
Iso-Iivari Lasse, Kiikan ja Keikyän talonhaltijanluettelo
(http://users.utu.ﬁ/isoi/talot/)
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Rahtarin joulu

n Jukka-Pekka Palviainen

N

iskaa ja hartioita kolottaa kaikki miljoona ajettua kilometriä. Yritän saada mukavaa asentoa
aikaiseksi, mutta sänky on epämukava ja viereisessä sängyssä makaa minulle vieras mies, jonka diesel
käy tasaiseen tahtiin. Hänellä on harmaa puku päällä. Mies
ei pelkää, että puku rypistyy hänen pyöriessään sängyssä.
Tai sitten hän ei ymmärrä sitä. Luultavasti ymmärtää. Miehen naama näyttää siltä, että on oltu reissun päällä ennenkin.
Huokaan ja ojennan käteni kohti ikkunaa. Raotan verhoja. Olemme vielä lähellä Tukholmaa ja ohitamme toinen toistaan hienompia taloja. Minulla on sellainen muistikuva, että Curt Lindström olisi asunut näillä seuduilla,
mutta voin olla väärässä. Silloinkin olin tien päällä, kun
Ville Peltonen upotti Ruotsin Globenissa 1995. Istuin saksalaisella huoltoasemalla ja katsoin yksin peliä. Myyjätär
halasi minua voiton kunniaksi ja tarjosi kahvin ja kakkupalan. Pyyhin kämmensyrjällä kyyneliä silmäkulmastani
Maamme-laulun aikana.
Mies, tyttö ja poika koristelevat kuusta valkoisen pitsihuvilan lasiverannalla. Lapset näyttävät suurin piirtein
saman ikäisiltä kuin Minna ja Petteri. Tulee ikävä lapsia ja
perhettä. Elisa lupasi, että saan viettää joulun heidän kanssaan, vaikka hän on jo hakenut paperit avioeroa varten.
Olemme kuulemma vieraantuneet toisistamme, koska
olen niin paljon poissa kotoa. Minä en osannut sanoa siihen mitään. En voi pyydellä anteeksi työtäni ja alun perin
reissut olivat yhteinen sopimus. Näillä on lyhennetty asuntolainaa mukavasti ja käyty kerran vuodessa ulkomailla.

Viimeksi oltiin Venetsiassa ihan kahdestaan ja eksyttiin
niillä kujilla toisistamme. Kun ei niissä ole edes nimikylttejä
ja ne kaikki näyttää meikäläisen silmään samanlaisilta. Elisa
sanoi hotellin baarissa, että me olimme hukanneet toisemme
jo paljon aikaisemmin. Yritin tarttua Elisan käteen, mutta hän
ei antanut. Baarimikko hymyili kuin olisi ollut osallinen.
Istun tuoppini kanssa ravintolan ikkunapöytään. Karaokeisäntä yrittää epätoivoisesti saada ihmiset valitsemaan
listalta joululauluja, mutta harva innostuu. Samat kotimaiset iskelmät ja rokit soivat kuin kaikkina muinakin päivinä.
Kuusikymppinen, harmaapartainen ja pitkähiuksinen
mies pyytää lupaa istuutua pöytääni. Hän on pukeutunut
papiksi. Kai hän sitten sellainen on.
Nyökkään miehelle ja yritän jotain hymyn tapaista. Pastori tarjoaa kättään. Hän sanoo vain etunimensä. Se on
Jaakko. Minä kerron vastalahjaksi omani.
Jaakko laskee tuoppinsa pöydälle ja istuutuu minua vastapäätä. Hän kertoo olevansa työmatkalla. Sitten hän toteaa
naurahtaen, että sen varmaan näkee asustakin. Hän ei kuulemma kuljeskele papin kaavussa vapaa-aikoinaan. Jaakko
tahtoo tietää, olenko minä työ- vai huvimatkalla. Kerron
hänelle kuskaavani kodinkoneita Saksasta Suomeen.
Jaakon mielestä näytän väsyneeltä ja vähän surulliselta. Juuri siksi hän oli halunnut istuutua minun pöytääni.
Hän voisi ehkä auttaa minua. Jos ei muuten, niin ainakin
kuunnella.
Jostain syystä Jaakon epäpapillinen olemus ja juomavalinta herättävät minun luottamukseni ja alan avautua kuin

Hyvää Joulua ja
menestystä vuodelle 2015!
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mies miehelle. Ja kun portit on kerran avattu, ei niitä ihan
helpolla suljetakaan.
Jaakko kuuntelee myötätuntoisen näköisenä ja tekee
välillä tarkentavia kysymyksiä, kun kerron, miten Elisa ja
minä jouduimme vappuaattona Mustan kissan katolla samaan pöytään, kun kattoterassi oli aivan täynnä. Ja miten
jossain vaiheessa Elisa päätyi syliini istumaan, kun halusimme antaa tuolin vanhalle miehelle, joka seisoi ystäviensä pöydän vieressä. Ja miten olin saattanut Elisan kävellen
Lousajaan ja kävellyt sieltä kotiini Varilaan onnellisempana
kuin koskaan aikaisemmin. Ja miten me olimme muuttaneet
yhteen ja saaneet kaksi upeaa lasta. Ja olimme ostaneet tiilitalon Kallialasta ja maksaneet asuntovelkaa näillä minun
reissuillani. Ja miten nämä samat reissut olivat Elisan mielestä vieraannuttaneet meidät toisistamme.
Jaakko laskee hetkeksi kätensä käteni päälle eikä se
kumma kyllä tunnu kiusalliselta, vaikka olen melko tarkka
reviiristäni. Hän lupaa minulle, että kaikki kääntyy vielä
hyväksi. Jostain syystä melkein uskon häntä. Jaakko nousee tuolistaan ja tarjoaa minulle kättään. Hän sanoo näkemiin ja käskee minun pitää huolta itsestäni ja perheestäni.
Nyökkään hänelle hiljaa.
Pääsen kotiin vasta myöhään illalla, mutta koko perhe odottaa minua valveilla. Lahjatkin ovat vielä kuusen
juurella odottamassa. Minna ja Petteri pistävät tonttulakit
päähänsä ja alkavat jakaa paketteja.
Saan Minnalta hänen päiväkodissa talouspaperirullasta
askartelemansa kravattitelineen (minulla on yksi musta ja
yksi värikäs kravatti) ja Petteriltä puisen arkun, jonka hän
on myös tehnyt koulussa. Kaappaan heidät karhun syleilyyni enkä millään tohtisi päästää heitä pois.

Sanaristikko
1. Kirjoja varten selässä
2. Hyvä lukiessa
3. Sisältää jännitystä
4. Meillä sillan kupeessa
5. Pukilta saatu
6. Siirappinen, maukas
7. Hakkaraisen ”isä”
8. Kustantamo
9. Ennen tapanina

Kun lapset menevät nukkumaan, istumme Elisan kanssa
olohuoneen sohvalla ja siemailemme Saksasta tuomaani
kuusitoistavuotiasta viskiä, joka maistui mukavasti savulle ja tervalle.
Elisa ojentaa minulle kirjekuoren, johon hän on kirjoittanut nimeni.
”Mikä tämä on?”
”Sun joululahjasi.”
”Eikö me sovittu jo vuosia sitten, että me ei osteta toisillemme mitään joululahjoja?”
”Tämä ei ole ostettu. Se on kanssa vähän niin kuin itse
tehty”, Elisa hymyilee jotenkin epävarman näköisenä.
Avaan kirjekuoren vapisevin sormin. Se on täynnä paperisilppua.
”Mitä tämä nyt on?” kysyn hämmästyneenä.
”Se on avioeroanomus.”
”Miksi?”
”Mä olin ajatellut sitä muutenkin ja sitten kun se sun
kaverisi soitti ja kertoi, kuinka sä olit puhunut musta ja
lapsista, mä tajusin, ettei me pärjätä ilman sua. Enkä mä
edes halua pärjätä.”
”Kaveri?”
”Niin. Ei se sanonut sukunimeään, mutta joku Jaakko se
oli. Sanoi tuntevansa sut hyvin.”
Olen yksin valveilla ja tuijotan olohuoneen ikkunasta
hitaasti maahan leijuvia lumipisaroita. Pyyhin kyyneleen
silmäkulmastani. Toivottavasti tämä ei tule tavaksi. Juurihan vetistelin -95 keväällä.
Nostan lasin huulilleni ja mietin, etten kertonut koskaan
Jaakolle sukunimeäni.

n Laatinut Pirjo Kukola

Kirjatalo
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Sammaljoen saarnahuone. Kuva on kanttori Erkki Ryömän öljyvärimaalauksesta. Kuva on nykyisin kirkon seurakuntasalissa.

Sammaan ensimmäinen
kirkko 180 vuotta
”Rautaniemen maasta alaspäin Sammaljoen varrella on
7-taloinen Sammaa eli Sammaljoen kylä. Sammaan saarnahuone, saanut alkunsa 1834, on saanut nimensä samannimisestä kylästä, rakennettu puusta, torni päällä ja siinä
pikkuruukkuinen kello, hautausmaa erinänsä lähellä. Tässä
pidetään joka 6. Sunnuntai kirkonmenot.”
Näin kirjoitti tyrvääläissyntyinen Loimaan provasti Antero Warelius kirjassaan Kertomus Tyrvään pitäjästä 1853.

1820-luvulla syntyi kaipuu
omaan kirkkoon
Sammaljoki sijaitsee pari peninkulmaa Tyrvään keskustasta. Huonot kulkuyhteydet ja kirkon heikot mahdollisuudet
julistaa Jumalan sanaa seudulla synnyttivät ajatuksen saada oma kirkko Sammaalle. Vuonna 1828 alkoi tapahtua,
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kun 17. Päivänä syyskuuta kaksi Sammaljoen talollista,
Tuomas Höyly ja Helena Kuutti eräiden torppareiden kanssa anoivat Turun tuomiokapitulilta hautausmaa ja saarnahuoneen perustamislupaa. Tuolloin oli Tyrväällä kirkkoherrana pitäjän oma poika, Evon Törmällä syntynyt Johan
Magnus Limon. Hän kuoli 1833 eikä näin ollen nähnyt
saarnahuonetta. Sen sijaan hänen poikansa Karl Magnus
Limon saattoi jopa olla saarnahuoneen vihkiäisissä. Hän
oli Tyrvään vt. Kirkkoherrana 1833–1836.
Senaatti myönsi 9.12. 1828 Sammaljoen, Illon ja Rautaniemen asukkaille oikeuden rakentaa saarnahuone ja hautausmaa. Ikään kuin luvan ehtona painotettiin velvoitteiden
täyttämisen tärkeyttä seurakuntaa kohtaan. Varsin omaperäiseen hankkeeseen oltiin ryhtymässä, sillä seurakunta ei
lähtenyt aineellisesti tukemaan rakentamista. Saarnahuonekuntalaiset joutuivat maksamaan myös Tyrvään kirkon
rakennuskassaan neljä ruplaa manttaalilta.

Saarnahuonetta suunnitellaan
Kuutin mäelle
On todennäköistä, että kylän vanhin asutettu kohta, juuri se
paikka, johon saarnahuone rakennettiin, on jo pitemmän aikaa saanut ympäristön asukkaat uneksimaan kirkonkylästä
mainitun mäen päälle. Kun on vauraus lisääntynyt ja väkimäärä kasvanut, on haaveesta siirrytty tositoimiin. Viiden
vuoden kuluttua haaveesta tuli totta. Kuutin mäellä, kylän
keskellä, korkeimmalla kumpareella seisoi rakennus, jonka
tie erotti hautausmaasta.

Toivottaa asiakkailleen ja
yhteistyökumppaneilleen
Rauhallista Joulua ja
Menestyksellistä Uutta Vuotta 2015!

Saarnahuone vihitään 1834
Antero Warelius kirjoittaa seuraavasti: ”Saarnahuone on
ristiin rakennettu, se on 18 metriä kumpaankin suuntaan,
penkkejä on 60 kpl alhaalla sekä 8 kpl ylhäällä. Penkit ovat
n 2,70 m pitkiä. Itäpäässä on alttari, jossa vajaa 5 metriä
pitkä pöytä, pyöreä saarnastuoli ha lukkarin penkki toisella puolella. Keskikatossa on suuri messinkipeltinen tähti.
Rakennuksessa on suuret 31-ruutuiset kaari-ikkunat sekä
pienemmät 12-ruutuiset ikkunat. Tien puolella päädyn
yläosassa on leveä lauta, johon on kaiverrettu roomalaisilla numeroilla 1834. Kirkossa ei ollut lämmityslaitteita.
Myöhemmin sellainen saatiin sakastiin. Vällyjä käytettiin
penkeissä suojana.
Harvoin olivat asukkaat tottuneet käymään kirkossa, sen
osoittaa se Jumalan palvelusten määrä vuosittain, mitä he
anovat, n 5-6 kertaa vuodessa. Tuomiokapituli määräsi kuitenkin, että joka 6. Sunnuntai on Jumalan palvelus pidettävä, siis 10 kertaa vuodessa.”

Kirkon tuho
Suomen sisällissodan aikana punaiset polttivat kirkon ja
kylän keskustan 1918 paetessaan Vammalasta kohti Punkalaidunta. Nykyinen kirkko on vuodelta 1924.
Tämän historiikin on kerännyt Sammaljoen edesmennyt
kanttori Erkki Ryömä. Allekirjoittanut on pyrkinyt säilyttämään kirjoituksen alkuperäisenä. Väliotsikointi allekirjoittaneen.

Puistokatu 7 B 7, Sastamala, teemu@ryyppa.fi

Puh. 044 742 3618

Sammaljoen nykyinen kirkko. Kuva on postikortti vuoden
1924.

ELEKTRIA

Kalle Lomma

Hopunkatu 3, 38200 SASTAMALA
p. (03) 514 1311, 0500 631 380
www.sahkoliikerantala.i
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Tyrvään pappila on uusklassistinen rakennus vuodelta 1923.

Tyrvään pappila odottaa uutta elämää
n Leena Rantala

T

yrvään pappilan kohtalosta on taitettu peistä
jo useiden vuosien ajan. Aihe jakaa kaupunkilaiset niihin, jotka kannattavat rakennuksen säilyttämistä seurakunnan omistuksessa ja niihin, jotka
haluavat myydä sen yksityiselle. Seurakunnalta pappilaa
ovat ostamassa Kirsi-Marja ja Jarmo Nieminen. Heillä on
suurisuuntaiset suunnitelmat vuonna 1923 rakennetun pappilan kunnostamiseksi. Jos kauppa menee läpi, Niemisillä
on monia ideoita rakennuksen herättämiseksi henkiin.
Seurakunnan arkistoista löytyvät pappilan alkuperäiset
piirustukset ja kokouspöytäkirjat, joissa on päätetty rakentamisen vaiheista. Myös rakennuspäätös odotutti itseään
samoin kuin nyt myyntipäätös. Rakennusmestari Heikki
Tiitola esitteli Tyrvään Pappilan piirustukset ensimmäisen
kerran viisi vuotta ennen rakennuksen valmistumista.
Remontin suunnitteluun on jo lupautunut arkkitehti Seija
Hirvikallio. Hän on mm. suunnitellut Tampereen Hämeenpuistossa sijaitsevan Pikkupalatsin erittäin onnistuneen
remontin. Myös Museovirasto on mukana suunnittelussa,
koska Tyrvään pappilan ulkoasu on suojeltu.
Remontissa riittääkin tekemistä: uusimista kaipaavat
niin ikkunat, sähköt kuin putket. Ovia pitää vaihtaa ja pintoja laittaa kuntoon. Lämmintä tilaa talossa on n. 400 ne-
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liötä ja kokonaispinta-ala n. 670 neliötä. Tarkoituksena on
palauttaa talo mahdollisimman alkuperäiseen kuntoon.
”Moni on epäillyt, että pappilasta tulee liian hieno. Remonttia on tarkoitus tehdä aikakautta kunnioittaen, mutta
niin että talosta tulee kodikas”, Kirsi-Marja Nieminen kuvaa. Remonttiin on arveltu uppoavan vähintään puoli miljoonaa euroa.

Ideointia ryhmätyönä
Kirsi-Marja Nieminen kertoo, että kaupan toteutuessa
kootaan toimikunta, johon yritetään saada edustajia mahdollisimman monelta taholta: Sastamalan kaupungilta,
seurakunnalta sekä harrastus- ja kulttuuripiireistä. Tällä
kokoonpanolla on tarkoitus ideoida talon toimintakonseptia. Kaikenlaisille ajatuksille ollaan avoimia. Pappilan tuleva toiminta voisi pitää sisällään mm. perhejuhlia, pieniä
konsertteja ja taidenäyttelyitä.
”Emme halua lisätä kilpailua vaan mahdollisuuksia”,
Nieminen summaa.
Pappila tarvitsee myös nykyaikaisen laitoskeittiön,
jotta talossa voidaan järjestää syntymäpäiviä, häitä ja
hautajaisia.

Haaveissa on esimerkiksi kahvila, joka on toiminnassa
ainakin kesäisin.
”Voisi esimerkiksi käydä ihailemassa Tyrvään Pyhän
Olavin kirkkoa ja tulla sen jälkeen pappilaan kahville”,
Nieminen kuvaa.
Hänen mielestään pappilaan sopisi myös jonkinlainen
pysyvä näyttelykokonaisuus Sastamalan seurakunnan ja
sitä edeltäneiden seurakuntien vaiheista. Maisemat pappilan ympärillä ovat todella upeat. Niiden hyödyntämiseksi
yksi vaihtoehto olisi rannassa oleva vierasvenesatama, jotta veneilijät voisivat poiketa pappilaan.
Erilaiset yhdistykset voivat käyttää tiloja kokoontumispaikkanaan ja Niemiset toivovat myös seurakunnan hyödyntävän tiloja. Kirsi-Marja Niemisen omana haaveena
on tapahtumaketju vuodenkierron eri juhlapyhien mukaan. Niemisten johtotähtenä pappilan kunnostamisessa

ei ole luoda uutta museomonumenttia seurakuntatalon
mäelle.
”Toiveena on, että toimintaa olisi koko ajan vaikka vähäistäkin ja että ihmisillä olisi mahdollisimman matala
kynnys tulla taloon.”
Olemassa oleville tapahtumille olisi pappilan remontin
jälkeen lisää tiloja saatavana. Esimerkiksi Sastamala Gregoriana tai Vanhan kirjallisuuden päivät voisivat järjestää
tapahtumiaan talossa.
Sastamalalaisilla on ollut pelkoja, että jos pappila myydään Niemisille, nämä pistävät sen matalaksi ja rakennuttavat tilalle kerrostaloja.
”Tämä ei ole mitenkään mahdollista kaavan takia”, Kirsi-Marja Nieminen muistuttaa.
”Ja ei, emme ole itse muuttamassa pappilaan asumaan”,
hän nauraa.

Pappilan joulut jäivät muistoihin
Timo Kökkö on viimeinen Tyrvään
pappilassa asunut kirkkoherra. Hän
muutti pappilaan perheineen uudenvuodenpäivänä vuonna 1973. Sen aikainen Turun arkkipiispa Martti Simojoki arvosti kovasti Tyrvään pappilaa.
Kun Kököt olivat asettuneet Tyrväälle,
hän sanoi kirkkoherran paikkoja kyseleville, että paras pappila on jo mennyt.
Kökkö muistelee lämmöllä pappilassa viettämäänsä aikaa. Siihen
aikaan koko pappilan niemi oli vielä
rakentamatta ja se oli puistoineen,
omena- ja luumupuineen sekä vadelmatarhoineen ihana asuinympäristö.
Toisaalta talon jykevyys ja massiivinen ulkonäkö suorastaan pelotti
seurakuntalaisia. Kökön mielestä
pappilan ulkomuoto heijastelikin
säätyläisaikaa.
”Minulle talo oli turhan linnamainen”, hän pohtii.
Kökköjen asuessa pappilassa talo
oli vielä hyvässä kunnossa: kuiva
ja homeeton. Asumismukavuutta
oli vielä parannettu juuri ennen heidän muuttoaan rakentamalla toiseen
kerrokseen uusi kylpyhuone. Jo Kökön aikana talossa toimi kirkkoherranvirasto, jonne kuljettiin omasta
sisäänkäynnistä talon itäpäädystä.
Lisäksi pappilan salissa toimitettiin
viikoittain kasteita ja avioliittoon
vihkimisiä. 1970-luvulla Tyrvään
seurakunnassa oli suuri joukko diakonialähetyspiirejä. Kökön vaimo
Elli keksi kutsua piirejä yksi kerral-

Rovasti Timo Kökkö asui perheineen Tyrvään pappilassa seitsemän
vuotta.
laan kylään pappilaan ja samalla tutustumaan taloon. Loppujen lopuksi
harva seurakuntalainen oli nähnyt
talosta muuta kuin virastohuoneet.

Tilaa lapsille ja musiikille
Myös Kökköjen lapset viihtyivät talossa hyvin. He toivat paljon ystäviä
kylään, koska tilaa riitti ja pappilassa musisoitiin usein isolla porukalla.
Erityisesti Tyrvään pappilassa
vietetyt joulut ovat jääneet Kökön
mieleen:
”Tilat olivat juhlavat, isot ja valoisat, ja saliin mahtui iso joulukuusi.
Se oli mieltä hoitava tapahtuma.”

Kökkö noudatti edellisten kirkkoherrojen perinnettä ja rauhoitti
joulupäivän muilta töiltä paitsi aamukirkolta. Joulupäivän rauha oli
poikkeus, koska muuten juhlapäivinä
papeilla riittää kiirettä. Tapanina sitten taas palattiin toimitusten pariin.
Kökköjen muuttaessaan pois marraskuun alussa vuonna 1980 talo toimistoitui. Esimerkiksi pappilan salista tehtiin seurakunnan kokoushuone
ja kirkkoherranvirasto toimi talossa
edelleen, kunnes uudet tilat valmistuivat Vammalan keskustaan. Silloin pappilasta tuli kokonaan lasten
talo, jossa järjestettiin seurakunnan
lapsikerhot. Pihassa oli tilaa leikkiä
ja liikenteen vaarat olivat kaukana.
Seurakunnan lapsityöntekijät ovatkin
muistelleen pappilaa kaiholla.
”Olisin toivonut, että pappila säilyy seurakunnalla”, Kökkö toteaa.
Itse asiassa hän toivoo, että koko
pappilan niemi olisi aikanaan säästetty ja rauhoitettu sadaksi vuodeksi,
koska se oli viimeisiä paloja suomalaista kansallismaisemaa.
Pappilat kautta Suomen tyhjenivät
asukkaista 1970–80-lukujen vaihteessa, kun valtio alkoi verottaa asuntoetua rankalla kädellä. Öljykriisin
takia luontoisetujen arvo nostettiin
aivan eri tasolle kuin aiemmin. Kököt muuttivat pois Tyrvään pappilasta
marraskuun alussa vuonna 1980.
Leena Rantala
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Toivottaa

Koti- sekä yrityssiivoukset

Puh. 050 400 4445
Heinoontie 468 A 2, 38210 Sastamala
aksiivous@luukku.com

Heino Pätiälän
Joululehdissä
oli raamatullinen henki
n Urpo Vuorenoja

N

ämä Joulujuhla-nimiset lehdet kertovat voimallisesta hengellisestä liikehdinnästä evankelisessa kirkossamme sata vuotta sitten.
Pastori Heino Pätiälä perusti Orpokoti Siunaukselan Pirkkalan pitäjään Nokialle ja toimi sen johtokunnan puheenjohtajana. Tämä sama johtokunta perusti evankelisen kansanopiston, joka siirtyi Karkkuun 1920 ja sen yhteyteen myös
Evankelisen alakansakouluseminaarin.
Pätiälä osti Karkusta Tullun tilan ja perusti siihen Orpokoti Siunaukselan sivutoimipisteen, jota johti emäntä Saima
Simppa Karkusta. Tämän vaiheen jälkeen Tullulle tulikin
Satakunnan (Karkun) Emäntäkoulu 1928.
Uskonnonvapauslain tultua voimaan 1923 Heino Pätiälä
erosi valtiokirkostamme ja perusti Suomen vapaan evankelisluterilaisen seurakuntaliiton. Hänen mielestään kirkko ei
ollut sitoutunut tarpeeksi tunnustuskirjoihin. Toisena päävaikuttajana asiassa oli Aijal Wegelius.
Pätiälä ehti tehdä oman raamatunkäännöksenkin yhdessä
pastori B.A.Uusitalon ja sisarensa, kirjailija Hanna Raudan
kanssa 1937. Siihen saakka kirkon virallinen Raamattu oli
Antti Lizeliuksen käännös vuodelta 1776.
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Koulurauhaa

n Sami Mahkonen

P

rofessori Kari Uusikylä on painottanut sitä,
että peruskoulun keskeinen tehtävä on oppilaiden eheän kasvun turvaaminen. Perinteisen
oppimisen ohella on oltava eettistä oppimista. Sen yhtenä
lähtökohtana on toisten perusoikeuksien kunnioittaminen,
hyvien tapojen vaaliminen ja kasvu yhteiselämään. Uusikylän mukaan takavuosien Pisa-menestys loi Suomelle
hienon maineen. Tämä ei ollut seurausta taide- ja taitoaineiden poistamisesta kouluista, vaan siitä, että opetimme
lapset opiskelemaan ja olemaan ihmisiksi.
Oppiminen olemaan ihmiseksi ei tapahdu hetkessä, koska siihen kulminoituu niin moni asia. Taustalla voi olla
rajattomuutta, päihteiden- tai huumeidenkäyttöä, syrjäytymistä tai vaikkapa masentuneisuutta. Tämä on selvää.
Yhtä selvää on sekin, että yhteisöllisesti on tavalla taikka reagoitava epäkohtina pidettäviin seikkoihin. Tämä
koskee muun muassa vaillinaista työrauhaa kouluissa ja
oppilaitoksissa. Se ilmenee monin eri tavoin.
Koulukiusaaminen on valitettavan yleistä. Jotenkin
voisi ymmärtää (mutta ei tietystikään hyväksyä), että se
kohdistuu opettajiin. Mutta sitä ei, että tavallisimmin kiusatut ovat oppilaita ja opiskelijoita. Kiusaaminen ei ole
poistunut edes sen seurauksena, että Suomessa toteutetaan
lukuisia kiusaamisen vastaisia hankkeita. Tunnetuin niistä on niin sanottu Kiva-koulu projekti. Sen nimeen kyllä
vannotaan, mutta se ei ole tehnyt itseään tarpeettomaksi.
Erilaiset kokeilu- ja kehittämishankkeet tulevat ja menevät. Ne voivat välillisesti piirtää lainsäädännöllisiin ratkaisuihin. Tämän havaitsee tutustumalla Suomen koululakeihin ja niiden uudistamiseen.
Maamme keskeisin koululaki, perusopetuslaki, säädettiin 1990-luvulla samoin kuin lukiolaki ja laki ammatillisesta koulutuksesta. Näitä kutakin on uudistettu
merkittävästi 2010-luvulla. Viimeksi näin on tapahtunut
tänä vuonna: 1.1.2014 alkaen tulivat voimaan uudet pykälät koskien kurinpitoa kouluissa ja oppilaitoksissa, ja
1.8.2014 tuli voimaan uusi oppilashuoltolaki.
Uudistukset tarkoittavat aiemmalle lainsäädännölle vie-

raiden toimintamallien lakisääteistämistä. Näin tapahtui
esimerkiksi siten, että perusopetuslakiin lisättiin 1.1.2014
alkaen uusi säännös kasvatuskeskustelusta. Se on uusi
kasvatuksellinen keino puuttua oppilaan häiritsevään tai
epäasialliseen käyttäytymiseen.
Mitä lähemmäksi nykyaikaa on tultu, sitä voimallisimmin on jouduttu arvioimaan kodin ja koulun välistä
yhteistyötä. Kun aiemmin vanhemmat vastasivat lastensa kasvatuksesta ja kun opettajien tehtävänä oli opettaa,
nyttemmin on tapahtunut kasvatuksellista siirtymää kouluihin päin. Ei puhuta enää vain opettajista, vaan aiempaa voimallisimmin opettaja-kasvattajista. Opettajien
työtehtävät ovat merkittävästi monipuolistuneet. Voidaan puhua uusista haasteista – niin miinus- kuin plusmerkkisesti.
Mediassa, talouselämässä ja poliitikkojen keskuudessa
ollaan huolestuneita siitä, että koululaisten pärjääminen
kansainvälisessä Pisa-vertailussa ei ole enää yhtä hyvä
kuin se oli vielä muutama vuosi sitten. Johtopäätös on ollut se, että tulevaisuudessa tulee panostaa sellaiseen opettamiseen, joka johtaa Suomen kilpailukyvyn ja menestyksen takaamiseen.
Lasten vanhempien näkökulma on tilastollisesta Pisahysteriasta poikkeava. Vanhempia kiinnostaa kansainvälisen menestyksen sijaan oman lapsen henkinen hyvinvointi
ja eheä kasvu kohti aikuisuutta.
Ei lasta suoraan lailla voi suojella tai opettaa oleman ihmiseksi. Olisi ylioptimistista odottaa, että jälki-istuntoon
määrääminen tai kirjallisen varoituksen antaminen taikka
tunnin kestävä kasvatuskeskustelu muuttaisi psyykkisen
pahoinvoinnin henkiseksi hyvinvoinniksi.
Realistista on kuitenkin lähteä siitä, että vastaisuudessa lakiin perustuva tuki ja kontrolli ovat samanaikaisesti
lomitettavissa toisiinsa. Silloin tänä vuonna uusittu koululainsäädäntö mahdollistaa sekä rajojen asettamisen että
eheyteen kasvamisen. Näin tapahtuessa voidaan puhua
joulu- ja koulurauhasta.
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Tapahtui Tyrvään
Pyhän Olavin kirkossa
n Teksti ja piirrokset Maria Mustalahti
Istuessani suvisena sunnuntaiaamuna Pyhän Olavin kirkon penkissä Jumalanpalveluksessa, hiljainen, syvä kiitollisuus täytti mieleni. Sanoja ei löydy, tuntuu vain siltä, että
tämä on lepoa Jumalan kämmenellä.
Pyhän Olavin kirkko on puhutellut siellä kävijöitä monella tavalla. Tuhannet turistit ovat vuosien mittaan siellä
hiljentyneet. Omalla kohdallani sain jo kauan sitten elää
siellä ainutkertaisen hetken. Siellä, jos missä, myös historian siipien havina on läsnä.

Pääsiäisaamun varhaiskirkko klo 7 oli lähetystyön johtokunnan järjestämä monena vuonna. Koska kirkko talven
jäljiltä vaati siivousta, katsoin sen lähetyssihteerin tehtäväksi. Ensin menin yksin. Keväinen viima puhalteli järveltä, kun lukkosulan avulla availin ovia. Lakaisin, pyyhin penkit ja kirjalaudat. Kun olin kaiken tehnyt, kiipesin
saarnatuoliin ja silmät kyyneltyen veisasin pääsiäisvirren.
Ulkomuistista, vanhoin ja uusin sanoin sekaisin; ”Nyt se
suuri päivä koitti…”
Olin varannut seurakuntatalolle kukat alttaria varten, ja
ottaisin ne aamulla kirkkoon mennessäni. Pääsiäisaamuna
lähdin kirkkoa kohden jo ennen puoli kuutta avatakseni
ovet ajoissa. Matkaa oli noin 25 km. Kirkkokansaa kertyi
ja menneitten sukupolvien läsnäolo oli omalla tavallaan
aistittavissa. Oli rauha ja hiljaisuus.
Nyt, tämän päivän kirkon kauneudessa ja rauhassa, ajatus kulki muistojen polkua sinne yli 20 vuoden taakse. Silloinen tapahtuma tuntui kuin lahjalta; saada tehdä se, mitä
tein. Vaikka olin yksin, en kuitenkaan ollut yksin. Tuntui,
että virteeni yhtyi äänetön kuoro.
Myöhemmin eräs varhaiskirkon aamu oli muodostua
dramaattiseksi. Oli jo hyvät keliolot, kun yllättäen yöllä
satoi tavallista enemmän lunta. Kauhistutti. Tuntui mahdottomalta. Ei jäljen piirtoa paksussa lumessa. Mutta yritin. Pääsin toista kilometriä, kun jäin kiinni keskelle tietä.
Lunta konepeltiin asti. Kello oli puoli kuusi. Rukoukseni oli hätähuuto. Rukoilin, että tavoittaisin kirkkoherran.
Hän vastasi, oli valmistautumassa aamukirkkoa varten ja
lohdutti itse avaavansa kirkon ovet. Minut saatiin kotiin
traktorin avulla.
Kiitän muistojen keskellä siitä, että Jumalan kämmenellä on lepo arjenkin keskellä. Sitä vakuuttaa myös Joulun
Sanoma: ”Teille on syntynyt vapahtaja!”.
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“Isä olen täällä,
maailman toisella puolen”
n Teksti ja kuvat Riia Rantala

S

anotaan, että kaikki tiet vievät Roomaan. No,
minun tieni vei viime kesänä Australiaan. Harva todellakin pääsee hyräilemään otsikon biisiä
puhelimessa perheelleen maailman toiselta puolen. Kiitos siitä kuuluu Lions Club Sastamala/Vammalalle, joka
mahdollisti minulle ainutlaatuisen kuukauden kestävän
nuorisovaihdon Australian New South Walesiin.
Matkasin kesäkuun lopussa Helsingistä Singaporen
kautta Sydneyyn. Reilun vuorokauden matkustamisen jälkeen saavuin itärannikon aamuaurinkoon. Minut ja toinen
suomalaistyttö majoitettiin isäntäperheeseen Gosfordiin,
tunnin ajomatkan päähän Sydneystä. Keski-ikäinen pariskunta, mr. & mrs. Dowling, olivat uskomattoman ystävällisiä, huolehtivaisia ja ymmärtäväisiä. Tunsin oloni
kotoisaksi ja turvalliseksi heidän kauniissa kodissaan.
Isäntäperheeni oli paras mitä pystyin toivomaan. Leijonien Australiakesävaihtoon sisältyy kolmen viikon majoitus
isäntäperheessä ja viikon kestävä kansainvälinen Lionsleiri unohtumattomien aktiviteettien, kuten purjehtimisen
ja villieläimiin tutustumisen kera.

Say CHEESE! Took a selﬁe with my new mate,
Mr. Roo.
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Voisin jatkaa loputtomiin kertomalla Australian huikeista maisemista, kuten rannoista ja kansallispuistoista, eläimistä tai turistikohteista. Ihailin henkeäsalpaavaa
luontoa ja Sydneyn oopperataloa, mutta jopa edellä mainittuja suuremman vaikutuksen minuun teki kulttuuri- ja
käyttäytymiserot Suomen ja Australian välillä.
Suurkaupunkien katukuvissa vilisee kansallisuuksia.
Australia onkin maailman monikulttuurisin maanosa,
ja australialaiset ovat silminnähden ylpeitä tästä. Aboriginaalit, eli Australian alkuperäisasukkaat, ovat sopeutuneet moderniin aikaan. Rasismi on vieras käsite ja
kaikkialla vallitsee tasa-arvo sekä kunnioitus toisia kohtaan. Juuri näiden piirteiden uskon vaikuttaneen australialaisten elämänasenteisiin. Jokainen tapaamani aussi
oli aidosti oma itsensä, ulospäin suuntautuva ja täynnä
elämäniloa. Ruokakaupassa ostoksilla kassaneiti aloitti
kanssani small talkin ja kahvilan myyjän kiinnostui kotimaastani. Moneen kertaan huokailin: “Voi kunpa meillä
Suomessakin...”

Tyypillinen Aussie child, aussinuori on avoin, vieraanvarainen
ja aina positiiviseen ajatteluun pyrkivä. Hän menestyy koulussa ja
hänellä on laaja ystäväpiiri ja kesäisin hän kuluttaa kaiket päivät
rannalla surffaillen. Ehkä stereotypiaa, mutta totta. Tutustuin paikallisiin nuoriin viettäessäni muutaman päivän paikallisessa lukiossa. Australialaisten nuorten elämäntapa ja asenne eroavat kovin
meistä suomalaisista. Jokaisen nuoren prioriteetti on koulunkäynti
ja tähtäimessä yksi ainoa tavoite: yliopisto (joka monien muiden
maiden tapaan on maksullista ja erittäin kallista). Maailmalla arvostusta niittänyt suomalainen koulujärjestelmämme herätti ihastusta ja keskustelua. Heidän koulujärjestelmänsä eroaakin paljon
suomalaisesta. Lukiolaiset olivat kuin ällikällä lyötyjä, kun kerroin saavamme koulussa kotiruuan kaltaisen lämpimän aterian.
Myös ilmainen yliopisto, terveydenhuolto ja sosiaaliturvat, kuten
opintotuki, yllättivät niin nuoret kuin aikuisetkin.
Vaikka miten ihastuin Australiaan ja sen ihmisiin, olin ylpeä
saadessani kertoa heille kaukaisesta ja melko tuntemattomasta Suomesta. Vaihtoni opetti minulle paljon ja opin paljon uutta
itsestäni. Itsenäistyin ja opin avaamaan sydäntäni. Opin arvostamaan suomalaisille itsestään selviä asioita ja olemaan kiitollinen siitä, mitä minulla on ja millaiset mahdollisuudet minulle
on suotu onnistua ja edetä elämässäni. Olen kiitollinen siitä, että
minulla on mahdollisuus nähdä maailmaa ja ymmärtää kaikkia
sen kansalaisia. Matkustaminen on niin paljon muuta kuin pelkkää paikasta toiseen liikkumista. Se on kokemuksia, oppimista ja
ahaa-elämyksiä. Matkustaminen on avain vuorovaikutukseen ja
suvaitsevaisuuteen sekä ennen kaikkea, ystävyyteen yli rajojen.
Kaunis kiitos, Lions Club Sastamala/Vammala!
Näkymä isäntäperheeni kotipihan venelaiturilta. Sää oli päivittäin aurinkoinen ja lämmin, vaikka Australiassa elettiinkin
talvea.

Teimme viikonloppureissun kauniille Blue Mountainsvuorille.
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Rakletteja ja Reissausta
n Teksti ja kuvat
Linda Harmaala

S

itä sanotaan, että matkustaminen avartaa maailmaa. Tänä kesänä sain kokea sen henkilökohtaisesti kun sain tilaisuuden osallistua lionsklubin järjestämään nuorisovaihtoon. Kohteenani oli Sveitsi.
Vaihto kesti yhteensä kokonaisen kuukauden, heinäkuun
alusta elokuun alkuun, jona aikana pääsin hyvin tutustumaan kohdemaahani. Ensimmäiset kaksi viikkoa vietin
isäntäperheissä, jotka asuivat Fribourgin lähistöllä. Tämän
jälkeen vietin seuraavat kaksi viikkoa Luzernissa kansainvälisellä nuorisovaihtoleirillä.
Matkani alkoi aamulla varhain kun istuuduin Finnairin
koneeseen Helsinki-Vantaan lentokentällä. Lensin kaksi ja
puoli tuntia Zürichiin, jossa minua oli vastassa pariskunta
isäntäperheeni lionsklubilta. He toivottivat tervetulleeksi
minut Sveitsiin rasialla käsintehtyä suklaata ja saattoivat
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minut Bernin junaan. Bernissä minua oli vastassa ensimmäinen isäntäperheeni.
Perheeseen kuului isä ja äiti, sekä kaksi lasta: 3-vuotias poika ja 5-vuotias tyttö. He asuivat pienessä 7000 hengen kaupungissa nimeltä Düdingen, joka sijaitsi vain noin
puoli tuntia Bernistä autolla. Isäntäperheessä minulla oli
oma huone ja kylpyhuone. Ensimmäinen päivä meni lapsien kanssa pihalla leikkien. Kun lapset pääsivät eroon
ujoudesta, tuli minusta heidän leikkikaverinsa. He ottivat
minua kädestä ja veivät keinuihin, hiekkalaatikkoon ja
pyöräilemään pihatielle. Heidän saksankielisiä sanoja en
ymmärtänyt mutta leikkiä osasin, ja jos jotain en ymmärtänyt, he pystyivät näyttämään minulle miten piti toimia. Illalla perhe vei minut syömään isovanhempiensa luo. Siellä
paistettiin ulkoilmassa pannulla perussveitsiläistä ruokaa
rakletteja, eli sulatettua juustoa perunoiden, suolakurkkujen ja muiden täytteiden kera. Olin matkustamisen jälkeen
hieman väsynyt ja lähdimme pian illallisen jälkeen takaisin

kotiin nukkumaan.
Seuraavan päivän vietin isäntäperheeni kanssa. Matkustimme
järvelle, jonka nimi oli Schwarzsee (Mustajärvi) ja sen ympärillä olevaan puistoon nimeltään Häxewääg (Noidan polku). Järven ympäri kiersi polku, jonka eri kohdissa oli lapsille tarinoista
tuttuja tehtäväpisteitä tai nähtävyyksiä. Isäntäperheeni kaksi
pientä lasta pitivät siitä, kun saivat koskea puista rakennettuja taruolentoja. Järven ympäri käveleminen vei koko päivän ja
aurinko paistoi taivaalla kuumana. Ihmisiä oli hyvästä ilmasta
johtuen paljon, ja he uivat ja soutivat järvellä. Iltapäivällä pelasimme minigolia polun loppuosassa sijaitsevalla radalla. Lasten
osalta annoimme paljon anteeksi, eikä heidän pisteitä oikeastaan
tarvinnut laskea. Aikuisten kesken kuitenkin kilpailimme. Onni
suosi minua tuona päivänä ja viidellä hole-in-onella voitin niukin naukin isäntäperheeni isän.
Seuraava viikko olikin sateinen. Koska isäntäperheeni isä ja
äiti kävivät molemmat töissä, olivat he järjestäneet niin, että
joka päivä joku lionsklubilainen tuli hakemaan minua ja vei
minut katsomaan nähtävyyksiä. Tämän järjestelyn myötä sain
tutustua kaikennäköisiin ihmisiin näiden kahden viikon aikana.
Sain myös matkustettua Sveitsin sisällä paljon, kuulemma näin
paljon enemmän Sveitsiä kuin mitä useammat sveitsiläiset ovat
nähneet!
Maanantain ja tiistain ohjelmat jouduttiin molemmat
vaihtamaan kehnon sään vuoksi. Maanantaina Biel-järven
vierailun sijaan pääsin Lausanneen käymään sen huikeassa ajoneuvomuseossa (paikallisella nimellä Verkhershaus).
Siellä oli muun muassa junia, lentokoneita, veneitä ja autoja.
Museo oli lapsiystävällinen ja joka kulman takana oli härveleitä joita lapset voivat kokeilla ja leikkiä niillä. Vietimme päivän kierrellessämme museon eri alueita, ihailemassa
vanhoja ajoneuvoja, katsomalla 3D-elokuvan sekä käymällä
planetaariossa.

Rauhallista Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta!
Toivoo

SHELL SASTAMALA
Pesurinkatu 3, 38200 Sastamala
puh. 03-511 2190

Tiistaina menimme Alppien sijaan pieneen trooppisiin eläimiin erikoistuneeseen eläintarhaan nimeltä Papiliorama. Kahdessa eri huoneessa oli säädelty lämpötila ja kostea ilma, niin
että eläimet pystyivät elämään kuin olisivat olleet omassa kotimaassaan. Siellä oli ulkomaalaisia lintuja, kaloja ja apinoita.
Toisessa huoneessa pidettiin ainoastaan erilaisia perhosia, joita
oli yli 40 erilaista lajia. Sisään mennessämme oli hoitaja juuri
vapauttamassa vastakuoriutuneita perhosia. Tapasimme oppaani
tyttöystävän lounaan merkeissä. Kävi ilmi, että hän oli joskus
ollut Suomessa ja osasikin joitain suomen kielen sanoja. Söimme käsintehtyä juustofondueta ensin leivän ja sitten paikallisen
tavan eli perunoiden kanssa. Kävimme ennen kotiin menoa vielä
Emmental-alueelle katsomassa juuston valmistusta.
Palasin keskiviikkona Lausanneen, tällä kertaa katsomaan
Olympiamuseota, jossa sain nähdä Suomenkin olympiahistoriaa: Paavo Nurmen patsas seisoi etupihalla, Helsingin 1952
olympialaisten ruokalista roikkui seinällä ja sen vuoden mitalit
löytyivät alakerrasta. Aioimme mennä käymään Nestlen omistamalla Caillerin suklaatehtaalla mutta jonotusaika kierrokselle
olisi ollut kaksi tuntia. Sen sijaan menimmekin käymään Gruyeren vanhassa kaupungissa ja linnassa. Gruyere on pieni ja ihana
kaupunki, joka sijaitsee kukkulan päällä. Maistoimme paikallista herkkua, paksua kermaa, joka syödään marengin ja jäätelön
kanssa. Pidin sen mausta vaikken suuri marengin ystävä olekaan.
Etenkin linnan takana sijaitseva puutarha oli todella huikea näky,

Torikatu 1, 38200 Sastamala
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edellisestä. En ymmärtänyt heidän kahden lapsensa yksinkertaisia sanoja, koska olin oppinut
ne saksan kielellä edellisessä perheessäni. Perheen äiti oli seurallinen ja vei minut seuraavalla viikolla musiikkifestivaaleille sekä kutsui
minut mukaan syömään yhdessä ystäviensä
kanssa etiopialaiseen ravintolaan.

puhumattakaan korkealta linnakkeelta näkyvästä
maisemasta. Torstaina olin mukavan
ja puheliaan pariskunnan kanssa. Mies oli varsin
hyvä englannin kielen taitaja asuttuaan Yhdysvalloissa 20
vuotta. Heidän kanssaan oli todella hauska jutella asioista.
Menimme heti ensimmäisenä aamulla Nestlen Cailler-suklaatehtaalle tekemään kierroksen. Se oli hieno show, jossa
liikkuvat rekvisiitat kertoivat värikkäiden valojen avulla
suklaan ja yhtiön alkuperän. Kierros tuli lopulta tehdastiloihin, joissa näimme suklaakoneet ja tutustuimme eri
valmistusvaiheisiin. Saimme jopa syödä ilmaista suklaata.
Sitten osasimmekin mennä kaupan puolelle ostamaan juuri
maistamiamme suklaita.
Perjantaina oli ensimmäistä kertaa urheilullisempaa ohjelmaa: menimme katsomaan vesiputousta nimeltä Trümmelbachfälle. Askeleita vesiputoukselle oli n. 640, jotka
laskin alas tullessamme. Vesiputous oli sateen takia erittäin suuri ja se kierteli kallion sisällä sen tuhansien vuosien
kuluessa tekemää reittiä. Vieressä kiertelivät kävelyreitit
putouksen seuraamista varten. Teimme parin tunnin lenkin
jäätikölle, mutta valitettavasti emme päässeetkään sinne,
koska se oli suljettu teknisten ongelmien vuoksi. Paikallinen erikoisuus alueella oli Flammkuhen, joka on pizzamainen ohut lettu täytteenään sipulia, juustoa ja kinkkua.
Isäntäperheeni lähti lomalle, joten seuraavat 2 päivää
vietin väliaikaisen isäntäperheen parissa. Muutettuamme
tavarani lähdimme Geneve-järvellä sijaitsevalle Chillon linnakesaarelle. Kiertelimme koko linnakkeen läpi ja
ihailimme maisemia, jotka olivat hienot kiitos parantuneen sään. Montreaux’ssa oli parhaillaan menossa jazzfestivaalit, jolla soitti muun muassa Oregonin yliopiston
jazz-yhtye. Vietimme koko iltapäivän kuunnellen jazzia ja
kävellen pikkukojujen väleissä. Kuultuaan taiteeninnostuksestani, isäntäperheeni ajoi minut Baselin Foundation
Bayler -taidemuseoon katsomaan Gerhard Richterin taideteoksia. Hänen työnsä olivat todella moderneja mutta
kuitenkin kiinnostavia. Loppupäivän kiersimme Baselin
kaupungilla. Istuimme Baselin kirkon ulkopuolella kahvilla – kirkon aukiolla miehet pelasivat petankkia ja eräs
nainen soitti harppua.
Illalla siirryin oikean isäntäperheeni luo. Uusi isäntäperheeni oli ranskankielinen mikä oli minulle suuri muutos
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Tapasin maanantaina ensimmäisen leiriläiseni, brasilialaisen tytön, jonka kanssa
vietimme seuraavat kaksi päivää yhdessä. Menimme yhdessä katsomaan
Doubs-vesiputousta ja kävimme ostoksilla kaupungissa nimeltään Neuchâtel. Menimme
seuraavana päivänä käymään myös Genevessä, jossa pääsimme YK:n päämajaan tutustumiskierrokselle. Istuimme
lasien takana kokoushuoneen yläpuolella avoimen kokouksen aikana ja saimme kuulla eri kielillä tulkattuja puheita. Menimme myöhemmin Geneve-järvelle kiertelemään
ja näimme siellä kuuluisan Geneven suihkulähteen. Illalla
söimme hyvässä ravintolassa ja katsoimme kun aurinko
laski kauniin maiseman taakse.
Vietin seuraavan kokonaisen päivän Freiburgissa, joka
on iso historiallinen kaupunki. Pelasimme siellä peliä nimeltä “urban golf”, joka on minigolin ja golin yhdistelmä. Urban golista pelataan pallo aloituspaikasta reikään,
mutta pelattavat väylät ovat kauempana toisistaan, nimittäin ympäri kaupunkia. Tällöin jokaisen pelatun reiän jälkeen joutuu seuraamaan kartasta reittiä seuraavan väylän
luokse. Samalla näimme kaupunkia ja sen hienoja nähtävyyksiä, mm. vanhaa kaupunkia, jossa oli hieno vanha korkeatorninen kirkko. Tornin huipulle kiipesimme pitkää ja
ahdasta rappukäytävää pitkin. Urakkamme palkittiin, sillä
näkymä tornista oli huikea. Illalla tapasin kaupungissa pari
vanhaa tuttua ja menimme siellä järjestettävässä musiikkifestivaalilla käymään.
Toiseksi viimeisen päiväni ennen leiriä vietin Bernissä, Sveitsin pääkaupungissa. Kävelimme kaupungin läpi
ja kävimme ostoksilla. Kaikista jännittävin päivä oli kuitenkin vielä tulossa, sillä viimeisenä päivänä ennen leiriä
pääsin moottoripyörän kyytiin, kun ajoimme Ranskanpuolisilla Alpeilla. Ajoimme monta tuntia ennen lounaalle pysähtymistä. Aluksi pelkäsin moottoripyörällä jyrkkiä käännöksiä, mutta niihin tottui pian, sillä niitä riitti. Minulla oli
lainassa moottoripyörävarusteet: kypärä, takki ja housut.
Kuskini oli todella taitava, vaikkakin nuori. Ystävystyimme nopeasti. Alppimaisemien katsominen oli hieno tapa
viettää viimeinen päivä ennen leiriä.
Seuraavat kaksi viikkoa olivat ehkä oudoin mutta samalla parhain kokemus koko Sveitsin matkastani. Muistan vieläkin, kuinka osallistuin leirille alussa epäilevin odotuksin
ja ajattelin, ettei leiritovereistani tulisi välttämättä hyviä
ystäviäni. Olihan suurin osa heistä minua monta vuotta
nuorempia. Sain näiden kahden viikon ajan kuitenkin huomata miten totaalisen väärässä olin asian suhteen.
Leirimme sijaitsi Luzernissa, paikassa nimeltä Ebikon.
Asuimme kampuksella, joka oli normaalisti koulu. Siellä
oli makuuhuonerakennus sekä ruokailu- ja kokoontumis-

tila. Koulu sijaitsi aivan joen varrella, joten pääsimme
helposti uimaan. Joen toisella puolella oli peltoja, jossa
laidunsi lehmiä; saimme kuunnella kaikkina kellonaikoina
lehmänkelloja. Makuuhuoneet olivat suurimmaksi osaksi
yksittäisille ihmisille, mutta hatusta nostamani huonenumero toi minulle Norjalaisen kämppäkaverin. Yhteisen
huoneen lisäksi meillä oli kahden japanilaisen tytön kanssa
jaettu WC, suihku ja pitkä rivi lavuaareja ja peilejä. Näin
naispuolisena ihmisenä rivi peilejä suoraan oven edessä oli
helpotus ja samalla kirous.
Meitä leiriläisiä oli 23 ja monta maata oli edustettuna:
Valkovenäjä, Makedonia, Kanada, USA, Tanska, Norja,
Slovenia, Turkki, Mongolia, Kroatia, Intia, Thaimaa, Japani, Taiwan, Puola, Ruotsi, Georgia, Kiina, Venäjä, Brasilia, Latvia ja tietenkin Suomi. Leirin järjestäjä, Lions Club
Lucerne-Habsburg, oli järjestänyt meille kolme nuorempaa leirinjohtajaa, joilla oli kokemusta partiolaisten johtamisesta.
Päiväohjelma oli tiivis. Usein olimme jo ennen kello seitsemää aamulla lähdössä leiripaikastamme. Ensimmäisellä
viikollamme tutustuimme yhteisleikkien avulla toisiimme.
Ryhmäaktiviteetit, kuten keilaaminen, jousiammunta, seinäkiipeileminen ja seikkailupuisto, olivat ohjelmassamme.
Kävimme myös ampumassa varsijousella. Yllätyksekseni
olin kolmanneksi paras ja voitin Toblerone-suklaapatukan.
Keskiviikkona keräsimme metsästä puita loppuleirin itsenäisyyspäivänkokkoa varten. Leirin kohokohta oli kuitenkin James Bluntin konsertti. Kuuntelimme hitit kuten
“You’re Beautiful”, “Bonire Heart” ja “Wisemen”, sekä
muita hänen uuden albuminsa biisejä. On sanomattakin
selvää, että näistä lauluista tuli leirimme nimikkobiisejä.
Loppuviikolla oli vierailupäivät, jolloin isäntäperheemme saivat tulla tapaamaan meitä ja tutustumassa leirielämäämme. Valitettavasti kumpikaan isäntäperheestäni ei
päässyt tulemaan, mutta heidän sijastaan tuli vierailulle
pariskunta, joista oli tullut hyviä ystäviäni muun muassa
suklaatehdasvierailulla. Jotkut leiriläisistä olivat valmistaneet esitettäväksi diaesityksen kotimaastaan. Lisäksi jokaisen omasta kotimaastaan tekemä juliste oli esillä.
Viimeisellä viikolla pääsimme tutustumaan uuteen vielä rakenteissa olevaan junatunneliin, joka kulkee Alppien
läpi. Kävimme myös Victorinox kaupassa, jossa tehdään
kuuluisia Sveitsin armeijan linkkuveitsiä. Syntymäpäiväni
kunniaksi, sain koota oman linkkuveitseni! Se tapahtui sijoittamalla pieniä metallisia osia päällekkäin ja painamalla

ne paikoilleen koneen avulla. Vierailimme sen lisäksi maatiloilla, yhdessä niistä oli jopa puhveleita. Siellä maistoimme miltä puhvelinmaidosta tuotettu mozzarella maistuu.
Perjantai oli viimeinen päivä ennen kotiinpaluuta. Silloin oli Sveitsin itsenäisyyspäivä ja meillä oli grillijuhlat
lionsklubilaisten kanssa. Söimme ensin hyvin, leiripoikien
grillatessa vieraille kanaa ja makkaraa. Pelasimme pelejä,
juttelimme ja nautimme viimeisestä yhteisestä päivästämme. Paras osa oli kuitenkin vielä tulossa, sillä keräämämme puut oli kasattu suureksi kokoksi ison mäen päälle.
Illan tullen siirryimme kaikki kokon ääreen syömään jälkiruokaa ja sytyttämään kokkoa. Kokon sytyttäminen oli
symbolinen hetki, sillä kaikki 23 leiriläistä saivat palavat
kepit, joilla kaikki yhtä aikaa sytytimme kokon. Se oli kaunis hetki.
Lähtöpäivä oli yksi surullisimmista päivistä. Jouduimme jo aamulla hyvästelemään monta leiriläistä. Heidät
saatoimme kyynelsilmin lentokentälle. Me, joiden lento
kotimaahan oli vasta illalla, siirryimme vapaa-ajankeskukseen lentokentän lähelle. Oleskelimme siellä, kunnes
tuli aikamme siirtyä lennoillemme. Suomeen palaavia
leiriläisiä oli kolme ja meillä kaikilla oli sama iltalento.
Olimme viimeisten viiden jäljellä olevien leiriläisten joukossa, joten jouduimme hyvästelemään kaikki aiemmin
lähtevät ihmiset yksitellen. Lopulta kello 19.10 katselimme viimeisiä Alppimaisemia lentokoneemme lähtiessä
Zürichistä.
Kesän Sveitsin vaihtoni oli hyvä kokemus ja opin
paljon itsestäni, puhumattakaan kohdemaastani. On sanomattakin selvää, että tutustuin sveitsiläiseen perheelämään, olinhan vieraana kolmessa eri perheessä. Opin
heidän ruuastaan ja kulttuuristaan. Näin niin paljon paikkoja, etten lopussa pystynyt edes luettelemaan, missä
kaikkialla olinkaan käynyt. Opin myös olemaan oma itseni. Ihmiset hyväksyivät minut juuri sellaisena kuin olen.
Ennakkoluuloni leiriläisiä kohtaan kaikkosivat tuota pikaa kun sain kunnolla tutustua heihin, oudoimmatkin ihmiset olivat lopulta kavereitani. Itsestäni opin myös sen,
että minulla on vielä piileviä taitoja – varsijousiammunnan tulokset olivat selvä näyttö siitä. Parhainta kuitenkin
koko kokemuksessa oli, että sain ikuisia kavereita ympäri
maailmaa: leiriläiseni ja kaikki Sveitsin lionsklubilaiset.
Haikeinta tässä kaikessa kuitenkin on, ettemme ikinä pysty toistamaan tapahtunutta.
Kiitos vielä Sastamalan lionsklubille upeasta vaihdosta!
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Kaksi vanhaa
O

n kuulas syysaamu. Iltapäiväksi on kuitenkin luvattu sadetta. Kaksi vannoutunutta urheilukalastajaa on vaeltanut Ritajärvelle onkivälineet mukanaan: Olen Eskon kanssa Alisen Ritajärven eteläpäässä.
Rantaan laskeutuva polku on kastehelmistä kimaltavaa
heinikkoa. Ruoho on tallaamaton, joten lähiaikoina kukaan
kalamies ei ole liikkunut näillä vesillä. Ahvenet ovat saaneet uida rauhassa.
Näitä salojärviä on aina miellyttävä koluta, on vuodenaika sitten mikä hyvänsä. Luonto puhuttelee täällä herkkää
vastaanottajaa. Meillä on siitä kokemusta jo monien vuosikymmenten ajalta niin ongella kuin pilkilläkin käydessämme sekä vesien kuntoa tutkiessamme.
Nyt meillä on tavoite – mieluisa sellainen. Viikonvaihteessa kalaseura tarjoaa koko porukalle kalasopan onkikil-
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pailun jälkeen. Hyvä lohisoppa vaatii ehdottomasti ahvenista keitetyn liemen. Se on yleisesti tunnettu tosiasia.
Seura täyttää pikkujoulun aikaan 60 vuotta. Aivan alusta
alkaen on jäsenille joka vuosi keitetty yhteinen kalasoppa
kesäkauden päätteeksi. Kiiskelässä sitä tarjottiin niin kauan kuin kesäpaikkaa siellä saatiin pitää. Myöhemmin kalasoppa on kiehunut milloin milläkin rannalla, kerran täällä
Alisella Ritajärvelläkin.
Helppohan on kiskaista ämpärillinen terhakoita ahvenia
täältä, me tuumailemme. Järvi on niitä väärällänsä ja meille kelpaavat pienetkin sintit. Tämän järven kalat ovat mielestämme niitä kaikkein maukkaimpia.
Virittelemme nelimetriset teleskooppivavat pyyntikuntoon. Esko lähtee oikealle, minä vasemmalle. Heitän
matosyötin otille suuren kiven ja ulpukoiden väliin, josta
muistan joskus saaneeni useita kookkaita kyrmyniskoja.
Mitään ei tapahdu. Siirryn pian eteenpäin ja sama toistuu.
Kukaan ei ole kotona.
Esko on jo ehtinyt sähkölinjan yli, lähelle järven keskikohdassa sijaitsevaa niemen kärkeä. Päätän mennä perään.
Hänen kalarepussaan rapistelee pari aivan pientä sinttiä.
Ehdotan siirtymistä muille lähijärville, sillä kala ei tunnu
olevan syönnillään. Esko ei lämpene ajatukselle, vaan sanoo: ”jahka löydämme kalaparven, niin kyllä se johonkin

kalastajaa Ritajärvellä
aikaan päivästä alkaa syödä. Ehkä piankin, kun on jo vetänyt etelätaivaan harmaalle pilvelle. Minulla on repussa
termari. Juodaan kahvit ja odotetaan.”
Lasken ongenraippani rantanäreen latvalle ja annan madon lillua rantavedessä. Esko on valmistautunut eräretkelle
oikein vanhan kaavan mukaan. Repusta löytyy myös makkarapaketti. Pieni kynsituli riittää kuumentamaan makkarat maistuviksi. Istumme vastapäätä kaupungin omistamaa
mökkiä, suurten kuusien tyvillä ja nautimme näkymästä.
Äkkiä ongenkohoa viedään. Siitä istualtani kiskaisen
kanervikkoon päivän ensimmäisen kalani, hyvänkokoisen
liemikalan. Istumme hiiren hiljaa kolme metriä rannasta ja
heitämme molemmat koukkumme aivan rantakiven eteen.
”Kymmenen kalan parvi”, Esko toteaa, kun kalan syönti
on loppunut ja kalat verestetty. Jäämme istumaan ja odottamaan. Siinäkö kaikki kalat tällä kertaa, vai uisiko uusi
parvi paikalle?
Västäräkki lehahti paikalle rantapuskia hipoen, napsien
itikan sieltä ja toisen täältä, istahti hetkeksi notkean vapani
kärjelle ja livautti tutun tervehdyksen. Yliseltä Ritajärveltä
kantautuu kaakkurien kaakatusta ja veden loisketta. Onkohan käynnissä poikasen lentoonlähtöharjoitus?
Vaihtaisin jo mielelläni onkipaikkaa, mutta Eskolla ei
ole kiirettä.
On tovin hiljaista. Erämaa
tuntuu
valmistautuvan
sään muutokseen. Samalla
hetkellä
havahdumme
molemmat.
Oikealle puolellamme,
vähän ennen
järkälemäistä louhikkoa,
kaksi
siroa
kaurista seisoo rannalla.
Toinen laskeutuu juomaan, toinen vahtii toimitusta. Hetken päästä
osat vahtuvat. Meitä ei ole huomattu. Pian bambit
katoavat metsään. ”Tämä on parasta, mitä luonto
tarjoaa”, Esko lausahtaa. Istutaan nyt vielä hetki.
Pitäis niistä 60-vuotisjuhlistakin päättää.”
Keskustelemme seuran asioista ja parannamme maailmaa tai ainakin kalastusoloja - ja muistelemme menneitä aikoja. Pitäisikö kirjoittaa
historiikki urheilukalastajien toiminnasta? Kerhotiloissa on metrimäärin arkistoa kunhan joku
vain ryhtyisi toimeen. Paljon olisi muisteltavaa
vuosien varrelta.

n Teksti ja kuvat
Simo Suominen

Olen juuri lukenut U. T. Sireliuksen tutkimusta Suomen
kalastus, joka ilmestyi 1900-luvun alussa ja oli Sireliukselta
suuri kulttuuriteko. Se luotaa pikkutarkasti 1880-luvun kalastusta, jolloin nousulohen pyynti oli kaikkein tärkein kalastusmuoto. Kokemäenjoenkin kalastusta on siinä tarkkaan
selvitetty. Olisi korkea aika kirjoittaa koko joen kalastushistoria talteen, me pohdimme. Kalastutavat ovat muuttuneet ja
etenkin virkistyskalastus on kokenut monenlaisia muutoksia. Uutta tekniikkaa tarjotaan jatkuvasti, jos ei aina kalojen
niin ainakin kalamiesten narraamiseksi. Kalaveteraaneja
muistelmineen on yhä vähemmän ja kirjoittajia yhtä vähän.
Muistot olisi tärkeä saada talteen, mutta meistä kummastakaan ei ole historian kirjoittajaksi.
Tietotaito kotimaisen kalan käytöstä tuntuu koko ajan
ehtyvän. Esimerkiksi se, että kaikki maamme kalat ovat
syötäväksi kelpaavia, mutta monikaan kalastaja ei osaa tai
viitsi tehdä ”roskakalasta” gourmet-ruokaa. Lähiruokaa,
veden viljaa on ehtymättömästi, mutta norjalaisen kassilohen kauppa vain kukoistaa.
Taivas heittelee ensimmäisiä sadepisaroita, mutta me
emme pidä kiirettä. Suuren kuusen katveessa olemme jo
laittaneet kalakeittoa, niin raumalaisittain kuin pohjoissavolaiseenkin tapaan, kritisoineet uutta kalastuslakia ja
rantojen sulkeutumista, sekä
ihmetelleet miten vähän kalastajia vesillä liikkuu. Pari tuntia
on kulunut jutellessa. Äkkiä
huomaan, että ongenkohoni on
kadonnut. Ahvenparvi on taas
paikalla ja saamme nopeasti
parikymmentä kalaa lisää.
Lähdemme hyvillä mielin
kotimatkalle, kun tavoite on
saavutettu ja luonto on tarjoillut jälleen kerran suuria ja pieniä elämyksiä.
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aikkakunnallamme on tunnettu pitkä soraharju, jota eräiltä osin Häntyrinkankaaksi kutsutaan. Häntyrinkankaaksi kutsuttu kohde on
kuitenkin vain pieni osa pitempää harjumuodostelmaa,
jolla on eri paikoissa erilaisia paikallisia nimityksiä. Harju on yleissuunaltaan luode-kaakkosuuntainen, mutta ei
se viivasuora linja ole, mutkaa ja kaarta on välillä. Yksimittainen se ei myöskään ole, katkeemuksia on välillä.
Katkeemusten jälkeen se jatkuu kuitenkin kohtuullisen
välimatkan päästä. Toisin paikoin harju on isompaa, toisin
paikoin pienempää. Myöhemmin on soranotto pienentänyt harjua, ja jostain paikoin kadottanut sen kokonaan.
Kankaaksi kutsutaan kuivaa ja sorapohjaista maata.
Useimmiten sellainen maa on harjun muodossa, mutta ei
aina, laakeatakin kangasta on. Luoteesta kaakkoon suuntautuvia harjuja, kuten Häntyrinkangas, kutsutaan pitkittäisharjuiksi, ja lounaasta koilliseen suuntautuvia harjuja,
kuten Salpausselkä, kutsutaan poikittaisharjuiksi.
Varsin monissa paikoissa harjulla kulkee tie. Kangas
on hyvää tien pohjaa, tie muodostuu siihen itsestään, kun
vain kulkemisen tarvetta ilmaantuu. Harjun korkeimmissa huipuissa tiet eivät ole kulkeneet korkeimman paikan
yli, vaan sopivammassa paikassa alempana. Korkeata
harjua oli ennen soranottoa ainakin Mustanojan lähellä
Rautaniemen tienhaarassa ja Kiimasuon vaiheilla.

Häntyrinkangas Sastamalassa

Joulumatkalle!

MITÄ JOS LÄHTISIT
JOULUN VIETTOON
Tallinnaan, Vihulan kartanoon tai
vaikka Riikaan? Rentoudu jouluna
kylpylässä tai lähde risteilylle, jossa
joulun voi ottaa vastaan esimerkiksi
Tukholmassa ja Travemündessä.
Myös Wien, Istanbul,
Praha ja Rooma odottavat Sinua !
Kaikki joulun tunnelmalliset
matkakohteemme löydät
toimistostamme tai osoitteesta
matkapojat.fi/joulu

Antero Varelius kirjoittaa, että on yksi yhtämittainen
hietaharju kautta koko pitäjän, kaakosta luoteeseen. Se
tulee Vesilahdesta, kohtaa Sammanjoen latvapään, juoksee Houhajärven koillista rantaa, poikki Pesurinojan ja
Satakunnanjoen, Kikkerlänjoen poikki ja Kiimajärven
lounaispuolitse Jaarankoskeen ja siitä edemmäksi. Sen
yleinen nimi on Hiidenkangas, mutta eri paikoissa on paikallisia nimiä. Häntyrinkangas-nimeä Varelius ei mainitse
paikallisena nimenäkään. Hiidenkangas-nimeä taas ei nykyaikana ainakaan puhekielessä käytetä.
Vanha Suomenmaa-kirja vuodelta 1921 kertoo, että
Tyrväällä on Hiidenkankaaksi kutsuttu vierinkiviharju,
joka suuntautuu Sammaljoelta luoteeseen Houhajärven
koillispuolitse, ja näyttäytyy uudelleen Kiikan pitäjässä.
Kiikan pitäjän kohdalla sama kirja mainitsee, että pieni
vierinkiviharju esiintyy Kiimajärven etelärannalla, josta
se kulkee kaakkoista suuntaa Kokemäenjokea kohti.
Suomenmaan uudempi laitos (vuodelta 1978) toistaa
saman asian mainiten, että Hiidenkankaan nimellä tunnettu vierinkiviharju suuntautuu Sammaljoelta luoteeseen
Houhajärven koillispuolitse, ja näyttäytyy vielä Kokemäenjoen pohjoispuolellakin Kiikan pitäjässä. Kiikan

Ristikon ratkaisu:
SASTAMALA, Puistokatu 6 • 010 2323 100
Myyntipalvelu: 010 2323 200
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1. reppu
2. lukulamppu
3. dekkari

4. kirjasto
5. paketti
6. pipari

7. Kunnas
8. Otava
9. rekiretki

Näkymää Houhajärventieltä Häntyrinkankaalle.

Uurtaanharjultako
Häntyrinkangas alkaa?
pitäjän kohdalla sama kirja kertoo, että Urjalasta alkava,
Tyrvään kautta kulkeva harju kulkee Kiikan kirkonkylän
pohjoispuolella noin viiden metrin korkuisena selänteenä
luoteeseen.
Uudempaa kirjallisuutta, joka käsittelisi asiaa, ei ole tiedossani. Internetissä ei ole Häntyrinkankaasta sellaista tietoa, jolla olisi tässä yhteydessä merkitystä.
Häntyrinkankaaksi kutsutaan lähinnä harjun Roismalan
ja Sammaljoen välistä osaa. Ainakin Erkkilänmaan seutua
sivutessaan se on Häntyrinkangasta. Siellä on sanottu Häntyriksi myöskin harjun sivulla olevaa Sillanpään korpipeltoa, ja Erkkilänmaan vanhinta torppaa, Heikkilää, on myös
sanottu Häntyriksi.
Tästä, pitäisikö sanoa Häntyrin peruskohdasta, kangas
kulkee Roismalaan, sivuten Houhajärven pohjoisosan rantoja. Tyrvään hautausmaa Roismalassa on perustettu sille
kankaalle, kohtaan jossa kangas on leveämpää. Paikallisia
nimiä niillä seuduilla on ollut Käpykangas ja Hamppulan-

kangas. Siitä kangas kulkee Tyrväänkylään ja Soinilaan,
toisinaan heikompana ja katkeillen, mutta kuitenkin uudelleen jälleen näyttäytyen. Kiikan Kulmuntilan puolella
se kohtaa Kokemäenjoen, ja jatkuu joen pohjoispuolella.
Ritalan ja Ruotsilan välistä se kulkee edelleen luoteeseen.
Siellä oli ennen erään pikkutien nimenäkin Kangastie. Pohjanmaantie ylittää kankaan parin kilometrin päässä Kiikan
kirkonkylästä. Siitä kangas jatkuu Vähähaaraan ja Kiimajärven länsipuolitse Koppalaisenmaahan, jossa sitä sanotaan Koppalaisenkankaaksi. Varelius kirjoittaa, että harju
jatkuu siitä vielä Jaarankoskelle. Minulla ei ole kuitenkaan
tietoa, eikä kartastakaan selviä, miten se siitä vielä jatkuisi.
Lähiseudun asukkaat sen paremmin tietävät.
Lähdettäessä kulkemaan kangasta toiseen suuntaan, sieltä Häntyrin peruskohdasta, Sammaljoen tien varresta, tulee
harjussa pieni katkeemus. Kankaalla kulkeva tie on sillä
kohdalla joutunut kulkemaan pienen matkaa pehmeällä
maalla, ja kaikkein pehmeimpään kohtaan on pitänyt raken-
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taa kapulasilta. Silloin olivat paikat pehmeitä, kun ei vielä
ollut kaivettu ojia. Kapulasilta puolestaan oli antanut nimen
Sillanpään torpalle. Sillanpään kohdalta alkaa jälleen kuivempi kangasmaa, Mustanojan kohdalla on jälleen harjua.
Rautaniemen tienhaarassa Sammaljoelle menevä tie laskeutuu harjulta alas, Rautaniemeen menevä tie jatkuu harjulla.
Rautaniemessä Sammaljoki katkaisee harjun, paikalla on
silta. Tie yhtyy jälleen Sammaljoen kylän kautta kulkevalla
tielle ja jatkuu edelleen harjulla. Kyrkönmaassa suo katkaisee
harjun, ja sillä kohdalla tie on vanhuuttaan kiertänyt Kyrkön
torpan kautta suon pohjoispuolitse. Myöhemmin tie on tehty
suoraan suon yli. Pian sen jälkeen tullaan pitäjän rajalle, Sastamala päättyy mutta kangas jatkuu Urjalan puolella.

dä. Kaikki selostukset alkavat kaakosta päin ja tulevat tänne
meille Sastamalaan, mutta lopettavat ennen kuin edes vanha
pitäjänraja tulee vastaan. Uudempi Suomenmaa-kirja tulee
selostuksessaan lähemmäksi, mutta ei sekään ylitä vanhaa
pitäjänrajaa. Ei tule Tyrvään rajalle asti, vaikka siihen aikaan
jo Urjala siihen asti ulottuikin. Jokainen selostus jaksaa mainita sen pienen harjun sivuhaaran, joka Urjalan kirkon vaiheilta suuntautuu lounaaseen Rutajärveä kohti.
Kun maantietä pitkin kulkien ylitetään nykyinen Sastamalan ja Urjalan välinen raja, tullaan pian tienristeykseen,
jossa Sastamalaan, Vesilahteen ja Punkalaitumelle johtavat
tiet haarautuvat. Sitä paikkaa sanotaan Karhunkankaaksi,
ja vanhat ihmiset muistelevat Karhunahdetta, joka siellä oli
ennen kuin paikkakunta soran otossa ja risteyksen uudelleen muotoilussa muuttui.
Karhunkankaan risteyksestä Halkivahaan ja Punkalaitumelle päin mentäessä tie kulkee harjulla jonkin matkaa. Sitten
ei kuitenkaan enää ole harjua tien alla, ja tie tekee samalla
mutkaa oikealle. Samoilta vaiheilta kääntyy vasemmalle Pynnäntie. Tämä tie kulkee jonkin matkaa pienellä harjulla, harjun suunta on sinne päin. Sitten päättyy pienempikin harju,
ja tiekin kääntyy vasemmalle. Suoraan suuntaan menee pienempi metsätie, jossa kuitenkaan ei kangasta eikä harjua näy.
Harjussa on sillä kohtaa noin kilometrin katkeemus. Entinen
Vesilahden ja Urjalan pitäjien raja ylitetään niillä vaiheilla.
Katkeemuksen jälkeen tulee sillä suunnalla vastaan Jeltinkangas, jossa on kangasta leveälti, ja suuria santakuoppia. Edelleen siihen suuntaan mentäessä tullaan Halkivahasta Urjalaan menevälle tielle, jonne päin Jeltinkankaan
santakuopistakin on tieyhteys, ja jota tietä Urjalaan päin
mentäessä on harjua runsaastikin nähtävissä.
Jeltinkankaalla on kaksi harjusuppaa. Suppa on suuri
kuoppa, joka on syntynyt siten, että jääkauden jäiden sulaessa on soran sisään jäänyt suuri jäämöhkäle, joka on
vasta myöhemmin sulanut. Sen paikalle on silloin syntynyt kuoppa. Järviä ei Jeltinkankaan suppiin kuitenkaan ole
muodostunut, mutta sellaisiakin suppia on olemassa, joissa
on vettä. Jeltinkankaan supat ovat nimettyna kartalle ”Kirnu” ja ”Pata”, joten ne voi sillä perusteella löytää.
Kun mennään Halkivahan huoltoasemalta Urjalaan päin,
niin kohta noustaan pienen matkan jälkeen harjulle. Harjussa sivuhaara, joka siinä kohdassa päättyy. Päähaara kulkee Jeltinkankaan kautta Sastamalaa kohti.
Urjalan keskustaa kohti mentäessä harju kulkee Honkolan kartanon nurkissa. Honkolan kohdalla on maantie myöhemmin muutettu kauemmaksi kartanon pihapiiristä, mutta ennen se kulki harjua mukaillen kartanon läheisyydessä.
Honkolasta keskustaan päin mentäessä harju käy pienemmäksi ja katkonaiseksi. Vähän ennen Urjalan kirkkoa
on se paikka, josta pieni harjun haara poikkeaa lounaaseen, ja josta kaikki edellä mainituissa teoksissa muistetaan mainita. Kirkolta eteenpäin mentäessä harjua ei juuri
näy. Oikealla puolella tietä on kuivattu Vanhajärvi peltona.
Ennen rautatien ylitystä harjua ja kangasta näkyy jälleen,
ja Huhdin asuntoalue on kangaspohjalle perustettu. Vähän
ennen Annulan tienhaaraa harjun merkit kuitenkin häviävät. Harju suuntautuu siitä enemmän oikealle, suuntautuu
Välkkilään niin että sen tuntumassa ei ole isompaa tietä.
Välkkilään mentäessä pitää mennä vähän matkaa Forssaan menevää tietä, ja sieltä poiketa vasemmalle. Välkkilässä taas näkyy harjua, ja sieltä Mäyrään päin mentäessä
harju suurenee korkeaksi Uurtaanharjuksi. Kartassa on

Vireä viisikymppinen

Kangas jatkuu Hämeeseen
Antero Varelius kirjoittaa, että harju tulee Vesilahdesta. Vareliuksen aikaan, ja paljon myöhemminkin kyseinen alue
kuului Vesilahteen. Vasta 1950-luvulla Vesilahden lounaiskulma siirrettiin Urjalaan.
Suomenmaa-kirjan vanha laitos mainitsee Vesilahdesta, että pitäjän lounaisosan halki kulkee osa niin sanottua
Tyrväänharjua. Tyrväänharju-nimeä käyttää myös Kirsti
Arajärvi kirjoittamassaan Vesilahden historiassa.
Urjalan alueella harju esiintyy pitemmällä matkalla, halkaisee koko pitäjän. Minun tuntemassani kirjallisuudessa
vanhin maininta siitä on F.O. Rapolan vuonna 1908 ilmestyneessä Hämeenmaa-julkaisussa. Siinä mainitaan, että
pitkähkö vierinkiviharju, joka tulee Urjalan ja Kalvolan rajoilta ohi Urtamonjärven ja Kokonjärven, kulkee länsi-luoteistasuuntaa Urjalan kirkolle, missä se haarautuu kahtia,
niin että toinen haara jatkuu Kortejärven puoleen, ja toinen
haara lounaaseen päin. Toijalasta päin tuleva rautatie leikkaa harjun vähän ennen kun se saapuu Urjalan asemalle.
Tämä selostus alkaa kaakosta päin, ja Kortejärven puoleen menevä haara on se päähaara, joka tulee tänne Sastamalaan päin. Lounaaseen päin menee vain pieni sivuhaara,
joka päättyy runsaan kilometrin jälkeen. Urtamonjärvi on
nykyisin Uurtaanjärvi, ja sitä se on myös kaikessa tässä
esille tulevassa uudemmassa kirjallisuudessa.
Suomenmaa-kirja, jonka Hämeen läänin osa on ilmestynyt vuonna 1922, kertoo että hauskaa vaihtelua maisemaan
tuo niin sanottu Urjalanharju. Se tulee Uurtaanjärven eteläpuolelta, toisinaan useampana rinnakkaisena selänteenä,
ja kulkee Urjalan asemaa kohti, jatkuu sitten taas selvänä
harjanteena länsi-luoteiseen suuntaan, Vanhajärven pohjoispuolitse. Välillä harjussa on keskeytys, mutta kirkolla
tapaa taas harjun, josta haarautuu toinen haara lounaaseen
päin, ja toinen haara jatkuu Kortejärven itäpuolelle vierinkiviselänteenä. Tätä samaa selostusta seuraa myös Kirsti
Arajärvi kirjoittamassaan Urjalan historiassa.
Suomenmaa-kirjan uudempi laitos (1978) kertoo, että
vaihtelua maisemaan antaa Urjalanharju, joka alkaa Uurtaanjärven eteläpuolelta ja kulkee Välkkilän ja Kolunkulman itäpuolitse Laukeelaan, jossa siihen liittyy Rutajärveä
kohti suuntautuva haara. Kortejärven itäpuolella harjujakso on epäselvä, mutta Honkolasta lähtien se erottuu selvästi
maastossa. Päähaaranne kääntyy Kulosuon kohdalla pohjoiseen ja muodostaa laajan Jeltinkankaan, kulkee sitten
Sarkasuon halki ja ja kääntyy jälleen kohti länttä.
Näin kertoo vanha kirjallisuus. Onko kenties olemassa
muuta, uudempaa kirjallisuutta, joka asiaa käsittelisi, en tie-
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harjun kohdalla useita lähekkäisiä korkeuskäyriä. Tie kulkee harjun kupeessa ja sivulla, se ei niin korkealle harjulle
nouse. Kovin leveä harju ei ole.
Harjun vierellä, sen koillispuolella, on Uurtaanjärvi.
Tielle se ei kuitenkaan näy, koska harjun laki on välissä.
Tämä harjun osa on runsaan kilometrin pituinen. Järvellä
on pituutta vähän enemmän ja leveyttä kilometrin verran
leveämmällä kohdalla. Järvi on pehmeärantainen suurelta
osin, se rajoittuu soihin. Pehmeärantainen on harjun puoleinenkin sivu. Yhdessä kohdassa, missä lettoa on kapeammalti, on venevalkama. Toisella puolella järveä näyttää
kartan mukaan olevan jonkin matkaa kovaa rantaa.
Tämän harjuosan jälkeen on toinen harjuosa. Sen erottaa edellisestä matalampi kohta, jossa tie ylittää harjun, ja
jälkimmäisen harjuosan suunta muuttuu vähän eteläisemmäksi. Tämä harjuosa on edellistä vähän pitempi, ja huomattavasti leveämpi. Siellä on myös harjusuppa, joka on
huomattavasti isompi kuin edellä mainitut Jeltinkankaan
supat. Sillä on kartassa nimi Häränsilmä.
Näillä paikoilla kulkee mutkitteleva pitäjän raja niin, että
Uurtaanjärvi on osittain Urjalan, osittain Kalvolan puolella,
mutta Uurtaanharju on miltei kokonaisuudessaan Kalvolan
puolella. Kalvola on nykyisin liitettynä Hämeenlinnaan. Uurtaanharjusta on pienessä määrin tietoa myös internetissä. Siellä mainitaan: ”Harjumuodostuman harjanne koostuu useista
rinnakkaisista selänteistä, harjukuopista ja muinaisrannoista.”
Uurtaanharju on se paikka, johon harjumuodostelmaa
Häntyrinkankaalta voidaan kohtalaisen helposti jäljittää. Siitä minulla ei ole varmaa tietoa, jatkuisiko harjumuodostelmaa vielä Uurtaanharjultakin eteenpäin. Selvää merkkiä ei
ole, että lähitienoolla olisi ainakaan merkittävämpää jatkoa.
Varmuudella en voi tietää. Arvioita on joskus esitetty, että
se jatkuisi Salpausselälle asti. Mutta tässäkin muodossa sillä
on pituutta noin 80 kilometriä, mikä on kunnioitettava pituus
moniin lyhyisiin harjuihin verrattuna.

Entä mitä on Uurtaanharjulta eteenpäin?
Kyllä minä sitäkin vähän olen yrittänyt selvittää, mitä
Uurtaanharjun jälkeen sillä suunnalla on. Suomenmaa-kirjoista vanhempi kertoo Kalvolan pitäjän kohdalla kolmesta
eri harjujaksosta, joista läntisin tulee suoraan kaakosta Uurtaanharjun jatkoksi. Selvitin kartasta nimet ja paikat, mis-

sä harjun piti kulkea. Kyllä kartasta harjua paikka paikoin
löytyikin, ja kirjassa mainittuja nimiä. Oli Särkijärven harju
ja Haukanpesänkangas. Löytyi kirjassa mainitsematonkin,
ja paremmin linjalle sopiva Lappalaislamminharju. Mutta
ne tiedot eivät mielestäni tuntuneet luotettavilta, mutkat ja
katkeemukset olivat liian suuria. Harju olisi niiden tietojen
mukaan kuvitellen ollut lähes hevosenkengän muotoinen.
Uudempi Suomenmaa-kirja kertoo Kalvolan harjuista
paljon vähemmän. Vanhemmassa kirjassa mainituista kolmesta harjujaksosta se mainitsee ainoastaan keskimmäisen. Lisäksi vielä mainitaan, että siellä on ulkoisesti harjua
muistuttavia kohteita, mutta ne eivät olekaan geologisesti
oikeita harjuja, niiden aines ei ole vierinkivisoraa, vaan
moreenia. Ne ovat drumliineja, eli valeharjuja.
Kalvolan jälkeen tullaan Hattulan pitäjään. Sen kohdalla
ei sen paremmin vanhempi kuin uudempikaan Suomenmaateos kerro tässä esillä olevan alueen harjuista mitään. Ne
kertovat vain Vanajaveden toisella puolella olevasta Hattelmalanharjusta, ja muutenkin asiaa enemmän sieltä päin.
Kyllä siltä seudulta vierinkiviharjuja varmaan löytyy.
Mutta ne saattavat sijoittua niin, että ne eivät aina sovellu
edellisten harjujen jatkoiksi, on välimatka liian pitkä, tai
ovat linjalta sivussa. Seutu on harvaan asuttua metsäseutua, jossa on paljon isompia ja pienempiä järviä. Kanajärven talonpoikaismuseo sijaitsee sillä seudulla samannimisen järven rannalla.
Isompana järvenä seudulla on meikäläisen Houhajärven
kokoluokkaa oleva pitkä ja kapea Renkajärvi. Se kuuluu
suuremmalta osin Hattulan pitäjään, pienempi osa pohjoispäätä on Kalvolan puolella. Sen laskujoen kainaloon jää
kaunis Jokiharju, joka on pieneltä matkalta vähän niin kuin
Punkaharju, vettä on molemmilla puolilla, toisella puolella
järvi, toisella puolella joki. Harju jatkuu kaakon suuntaan
tavanomaisen suunnan mukaan. Toisella suunnalla Jokiharjun jatkona on ensiksi Jokiniemi, ja sen jälkeen saarijono järvellä, joka ylittää vinottain koko järven. Internetissä
mainitaan, että harjujono muodostaa saaria järvelle. Siinä
sitä on harjua, mutta se ei mielestäni sovellu Häntyrinkankaan jatkoksi, niillä ei ole yhteyttä. Hakusanoilla Renkajärvi ja Vuohiniemi niitä asioita voi internetistä katsella.
Vuohiniemen kronikka, joka myös näkyy internetissä, alkaa sanoilla: ”Renkajärven saarijono Jokiniemen jatkeena,
vuosisadat nähnyt on joist` runo tää on katkelma.”

Näkymää Houhajärventieltä Häntyrinkankaalle.
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IDEA

PAANU
Sastamalalaista käsityötä

Kalvosinnapit ja solmioneula yht.

149,-

Puistokatu 16, 38200 Sastamala
Puh. (03) 511 2911 • www.kultamerja.i

T

ähti loistava
enkelkuoro taivaasta
ilmoituksen toi
sana alussa
syntyminen tapahtui
risti odotti
joulu viestittää
vallan saanut puhuu nyt
on monta tapaa
tavat muuttuvat
ketä nyt kuuntelemme
raha ratkaisee
lahjojen aikaa
läheisten muistamista
on ilo antaa
pimeä aika
valo välttämätöntä
kynttilä loistaa
toivomme lunta
se kuuluisi jouluumme
maan juhlapuku
kotien juhla
iloa ja riemua
rauhaa jouluusi
joulu herkistää
mieli vastaanottava
sana koskettaa
Tarmo Tuusa

www.jips.fi
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n Teksti ja kuvat
Antti Lepistö

Perinteinen ja omalaatuinen nelikymppinen
O
n Rautaveden maratonin 40. juhlavuosi. Suomen toiseksi vanhimpana vuosittaismaratonina
Rautavettä voidaan hyvin syin mainostaa perinteikkäänä, lajissaan jopa klassikon asemaan nousseena
urheilutapahtumana. Monta muuta suurta ja jykevää maratontapahtumaa ovat vaikeudet ja sattumukset sen rinnalta
karsineet. Edellä pyyhältää ainoastaan Seinäjoen Seinämaraton 42 kerrallaan.
Nykyään maratonylpeytemme voi osallistujamäärissä
ja maineessa mitattuna paremmin kuin koskaan. Kenties
Rautaveden menestyksen salaisuus piileekin tapahtuman
omalaatuisuudessa – ja löytyy sitä tyrvääläis-karkkulaista
omalaatuisuutta itse perinteistäkin!
Perinteikkäiltäkin tapahtumilta vaaditaan aika ajoin muutosmieltä ja joustavuutta. Rautaveden – niin kuin juoksijapiireissä tapahtumaa tuttavallisesti kutsutaan – lähtö- ja maaliympäristönä käytettiin ensin Hoikan Opistoa, pari vuotta
1980-luvun puolivälissä Hotelli Ellivuortakin, tämän jälkeen
Vammalan Asevarikkoa ja sittemmin Vammalan keskusurheilukenttää. Suurimman järjestelyvastuun on kantanut Rautaveden parissa ensimmäiset 21 vuotta yksin puuhaillut Vammalan Kuntourheilijat (VKU). VKU:n ohella vuodet 1996-2010
järjestäjänä hääri Teivo Stayers. Tämä ylöjärveläinen kestävyysjuoksuseura jatkoi vielä vuoden 2011 Vammalan Seudun
Voiman partnerina, mutta sittemmin Rautavettä on kuljetettu
Voiman vankoilla talkoolaisharteilla.
Vaihtuvuus ja muutosvalppaus Rautaveden tarinan takeena kertoo paitsi tapahtumalle annetusta arvosta, myös
urheiluseurojen yhteistyötahdosta. Edellä mainittujen lisäksi Rautaveden järjestämiseen on monena vuonna osallistunut paikallisyhdistyksiä ja kyläseuroja.
Ratkaisevaa valtakunnallisen suosion vakiinnuttamisessa
ja klassikkoaseman saavuttamisessa on ollut pitkän linjan

juoksuharrastajien kokemuksista rakentunut yleinen mielipide Rautavedestä myönteisesti omalaatuisena ja maratonkirjosta erottautuvana tapahtumana. Sastamalalainen lie
tapahtumaa liian lähellä sen viehkoa omintakeisuutta eritelläkseen, mutta muualta tuleva ja muita tapahtumia nähnyt kykenee arvioimaan sitä vertailevan etäisyyden päästä.
Kokemusta maailman maratoneista hankkineet kehuvat
Rautavettä rankaksi mutta palkitsevaksi, luonnonkauniiksi,
lämminhenkiseksi, olosuhteiltaan arvaamattomaksi sekä
huolloltaan ja järjestelyiltään varman toimivaksi.
Reitin monipuolisuudessa Rautavesi hakee maantiemaratonien piirissä vertaistaan. Aluksi Vammaskosken sillan
kautta ja Vammalan keskustan liepeiltä ”Kataransuoralle”
ja VT12:lle, Stormissa ensimmäinen tuntuva nousu ja laskettelut Ellivuorentielle. Sitten mutkaista tietä Vammalan
vuorimaastoihin avaria peltotienoita ihastellen. Ihastuttavien siltanäkymien siivittämänä Salonsaaresta Kiuralaan
ja alati eespäin mäkien ja lakeuksien leikissä kohti Karkkua… toivottavasti ilman kinttuja junnauttavaa junan
odottelua Nohkuantien tasoristeyksessä. Maakunnantietä
ja Riippiläntietä Karkun raitilta viimeisiin jyrkkiin nousuihin. Ja vielä päättymättömältä tuntuva, usein vaivoin ja
kärsimyksin itsensä ylittämisen kruunua kirkastava koitos
Heinoon kulmilta takaisin taajamaan. Muistolan koululta
enää noin 195 metrinen mieltä ylevöittävä ja askelta jalostava loppupinnistys keskuskentän maalilinjalle.
Tästä vuodesta lähtien reittiä muutettiin osallistujien toivomusten mukaisesti soratievoittoisammaksi ohjaamalla
juoksijat isojen teiden sijasta Hukkasentien, Heinoontien
ja Kallialan koulutien kautta. Ja kaikki, joita edellä mainittu junaristeys sen tuomine mahdollisine odotteluineen vielä kismittää saattavat lohduttautua tiedolla, ettei Kiuralan
vuolteen ylitykseen tarvita enää minuutteja vievää lossia
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TIEDÄTKÖ ÖLJYSÄILIÖSI KUNNON?
VAMMALAN OP-KIINTEISTÖKESKUS LKV
uistokatu 2, 38200 Sastamala
www.opkk.i/vammala

Marko Matoniemi
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT
Puh. 010 257 5270
Gsm. 0500 939 891
marko.matoniemi@op.i

Petra Högström
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT
Puh. 010 257 5271
Gsm 0500 631 038
petra.hogstrom@op.i

Hyvää Joulua
ja Menestyksekästä
Uutta Vuotta!
Isännöintipalvelu
Kari Kaaja
Puistokatu 4 B 3, 38200 Sastamala, puh. (03) 514 1496

Vammalan Seudun Osuuspankki
ja Pohjola vakuutus
toivottavat

- Tarkastukset
25 vuoden kokemuksella
- Lujitemuovipinnoitukset 10 v. takuulla
- Huoltoasema saneeraus

Kuopiontie 203 B, 77600 Suonenjoki
Puh.010-2922300•www.ﬁnnsailio.ﬁ

Hyvää Joulua ja
Onnea Vuodelle 2015!

Lakeside Golf & Country Club Oy
Puh. 03-512 9500, Sastamalantie 1901, 38100 SASTAMALA

Joulun rauha on ihan oma lukunsa talvisen luonnon
keskellä. Ellivuoressa vedät henkeä ja irtaudut arjen kiireistä
– joko muutaman päivän tai vain pienen hetken!

Maukkaat sunnuntailounaat
joka sunnuntai klo 12-15:

Turvallista Joulua
ja menestyksekästä
Uutta Vuotta 2015!

aikuiset 20 , 4–12 -vuotiaat 12
Pöytävaraukset puh. 010 835 1900!

Joulu Ellivuoressa – 3 vuorokautta irti
arjesta alk. vain 289 €/hlö!
Hinta sisältää majoituksen (23.–26.12.2014) jaetussa
2 hengen huoneessa, täysihoidon, jouluisen ohjelman
sekä saunojen, uima-altaan ja kuntosalin vapaan käytön.
Lapset lisävuoteella 122 € (4-12 v.) Seuraavat lapset 107 € (4-12 v.)

Tilaisuus oman maun mukaan:
pikkujoulut, synttärit, kokous...
Pyydä tarjous: räätälöimme tilaisuuden mittojen
mukaan, esim. päiväkokoukset alk. vain 26 /hlö!

Kokous- ja vapaa-ajankeskus

Ellivuorentie 131,
38130 Ellivuori, Sastamala
puh. 010 8351 900
fax (03) 515 4210
hotelli@ellivuori.fi

76

niin kuin ensimmäisinä vuosina 1970-luvulla.
Reittiä on aivan sanomalehtiä myöten kuvattu Suomen rankimmaksi, ja maantiemaratonien osalta saattaa väite olla edelleen hyvinkin näpäkässä. Fyysisesti raskaan reitistä tekevät
pitkät mäet ja jyrkät töppärät, henkisesti taasen uskoa koettelevat, mahdollisesti tuulisetkin kilometrinaukeat. Juokseminen
Rautaveden ”erilaisissa maastoissa”, kuten tapahtuman isä
Mikko Rautakallio vuoden 1994 raportissaan kiteytti, on hyvänä päivänä ”pelkkää nautintoa”, mutta huonon kunnon ja
päivän myötä ”vallan perkeleellistä touhua”. Vuotta aiemmin
taisi ainakin Jari Jaakkolalle sattua päivistä se parempi, mikäli edelleen reittiennätykseen oikeuttavasta ajasta 2.24.53 voi
mitään päätellä. Rautavedellä henkilökohtaistenkin ennätysten
rikkomisista puhuminen on nykyään lähinnä paikallisten juoksijoiden välistä leikinlaskua.
Omintakeisen maratonista tekee myös eittämättä sen ajankohta. Pyhäinpäivänä saatetaan jokin vuosi nautiskella mitä
kuulaimmasta syyssäästä. Muutamana vuonna juoksijat taas
ovat joutuneet jolkkimaan myös loskaisilla tai jäisillä teillä
ja sitä useammin kovassa viimassa tai sisuksiin asti kylmettävässä vesitihkussa. Juoksija-lehdessä 12/1986 Rautaveden
keliä luonnehdittiin ronskein kääntein:
”Noi ilmat ja kelit ovat sitten näin syksymmällä melkoisia arvoituksia, meikäläinen saa vatta kuralla jännätä miten
äijän käy. Nyt ei satanut isommin ämmiä tai äkeitä taivaalta,
tuli ihan pikkasen vettä noin niinku muistutukseksi.”
Ajankohdallaan antaa Rautavesi vielä viimeisen mahdollisuuden petrata vuoden maratonaikaa ja testailla kestokuntoa vaikka hiihtokautta silmällä pitäen. Kiertääpä moni
juoksun täyttämä intomieli Rautaveden ensimmäisenä maratoninaan tai kautensa päätähtäimenä. Lisäksi Rautavesi
kerää osallistujansa sellaisista muiden lajien harrastajista
kuten triathlonisteista, palloilijoista ja pyöräilijöistä, joille
maratonille jää aikaa vasta kauden päätyttyä.
Ajankohtansa lisäksi Rautaveden maraton on osoittanut
omalaatuisuutta monella tapaa myös ajan hermolla olemisen taidossa. Tapahtumassa on jo parin vuosikymmenen
ajan kohdistettu erityishuomiota yli sata maratonia juosseisiin konkareihin, joita maastamme löytyy jo 250 henkilöä
– tässä suhteessa paikallissankareihimme lukeutuvat mm.
Tapio Ihonen, Arto Hietala ja Unto Peltoniemi. Ennakkoon
ilmoittautuneille 100+-kerholaisille osallistumisnumero
määräytyy Rautavedellä juostavan maratonin järjestysluvun perusteella. Rautaveden ahkerimmin on kiertänyt tätä
nykyä kaikkinensa jo noin 1800:n maratonin mies Kalevi
Saukkonen. Ensimmäisen Rautavetensä Saukkonen kirmasi vuonna 1980 aikaan 3.09 – tuolloin Ihonen korjasi
voiton. Naisten sarjassa eniten täysmatkoja lienee kerännyt
kymmenen voittoakin napannut reittiennätyksen (3.04.23)
haltija Tuula Salminen Ikaalisista.
Aikaa kestävät myös maratonilta muistoksi saadut
osallistumismitalit. Etenkin juhlavuosien paksut, taidolla
valmistetut erikoismitalit poikkeavat edukseen nykyään
harmillisen yleisistä peltilätkistä. Muutkaan palkinnot eivät Suomen mitassa muille keskisuurille maratoneille häpeä: vuonna 1993 arvottu väri-tv on ajan myötä vaihtunut
tablet-tietokoneeseen.
Rautaveden maratonin 40-vuotinen historia tarjoaa kallisarvoista tietoa viime vuosikymmeninä tapahtuneista
muutoksista juoksukulttuurissa. 1970-1980-lukujen vauhtivuosia nykytilaan verrattaessa on Rautavedenkin tilastojen pohjalta esiin luettavissa kaksi vastakkaista trendiä:

osallistujamäärät juoksutapahtumissa ovat olleet tasaisen varmassa kasvussa, mutta tulostaso sitä vastoin niin
voittavien aikojen kuin keskiarvojenkin suhteen selvässä
laskussa. Terävimmin trendit leikkasivat toisensa vasta
2000-luvulle tultaessa. 1980-luvulla naisten keskimääräinen voittoaika Rautavedelle oli 3.16 (n) ja miesten 2.35.
Täysmaratonin suhteen juoksijarikkaimmalla 1990-luvulla
pysyttiin vastaavanlaisissa lukemissa (naiset 3.13, miehet 2.36), mutta 2000-luvulla keskiarvo venyi 3.30:een ja
2.50:een maratoonarien lukumäärän pysyessä 1980-luvun
keskiarvoa suurempana. Samansuuntaista viestiä kertoo
maratonin juosseiden lukumäärän ja keskiaikojen kehitys
valtakunnan mitassa. Rautavedellä viime vuosina etenkin
kymppi ja jo vuodesta 1985 järjestetty puolimaraton on
koettu houkutteleviksi – itse asiassa täysmaratonin osallistujamäärä on kansallisesta taipumuksesta poiketen välillä
ollut pienoisessa laskussa.
Maratonjuoksu ylipäätään on hiljalleen muuttunut keskimäärin vanhempien ihmisten harrastukseksi. Juoksemisen
vaikuttimina ja tavoitteina toimivat tätä nykyä numeroita ja
sijoituksia enemmän terveysarvojen vaaliminen, henkiset
tarpeet ja kokonaishyvinvointi. Maraton merkityksellistetään vahvasti henkilökohtaiseksi projektiksi ja mielletään
motivoivaksi osaksi liikunnallista elämäntapaa. Toisaalta
juuri tästä syystä sekä uusien vaihtoehtoisten kestävyyslajien kuten triathlonin, pyöräilyn, polkujuoksun ja uuden, ties
monennenko renessanssin kokeneen hiihdon nousun myötä
maratonjuoksua ei mielletä yhtä suureksi haasteeksi kuin
vielä vuosikymmen takaperin. Hiljalleen banalisoitunut maraton pitää silti osallistujamäärissä edelleen pintansa suosituimpana yleisurheilulajina ja monille myös ”juttuna”, joka
ainakin kerran elämässä tulisi kokea.
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n Tarmo Tuusa

Lassin jouluaatto

Voiko olla pitempää päivää kuin jouluaatto. Vaikka Lassi tiesi, että päivä kyllä kuluisi iltaan kuten edellisinäkin vuosina,
niin aaton taas koittaessa tuntui, ettei se kulu millään. Naiset
suorittivat omia askareitaan, leipoivat, siivosivat ja koettivat muutenkin saada kodin joulukuntoon. Myös miehillä oli
omat työnsä. Niinpä vaikutti siltä, että päivä aikuisilla kului
ilman enempiä miettimisiä, mutta miten hän saisi päivä kulumaan, se oli ongelma. Lassi tunsi vain olevansa aikuisten
tiellä eikä omia tekemisiä tahtonut olla tai jos jotain oli, ne
eivät nyt kiinnostaneet. Koko päivän vain ajatukset pyörivät illassa, mutta se tuntui olevan toivottoman kaukana. Äiti
huomasi Lassin levottomuuden ja sanoi: -Menisit nyt vaikka
hiihtämään tai laskemaan mäkeä, siinä se aika kuluisi.
Lassi puki ulkovaatteet ylleen, pani monot jalkaansa ja
otti ulkona suksensa liiteristä. Sitten hän suuntasi ensin
metsään itse tekemälleen ladulle. Sää oli pilvipoutainen ja
sukset luistivat hyvin. Hän nautti siitä kuinka mukavia laskuja ja pikku nousuja ladulla oli ja puiden välistä pujotteleminen tuntui kuin metsä olisi ottanut syleilyynsä. Metsässä
oli paljon mukavampi hiihtää kuin pellolla. Mutta pellolla
joen äyrillä oli puolestaan upeimmat mäet.
Ladun kierrettyään Lassi suuntasikin suksensa joen rantaan.
Siellä oli valittavana niin loivia kuin jyrkkiäkin mäkiä ja olipa
hän tehnyt erääseen mäkeen hyppyrinkin. Kun hän nyt laski
hyppyristä, niin mieleen muistui edellisen jouluaaton mäenlasku. Silloin hän yritti hyppyristä laskiessaan hypätä mahdollisimman pitkälle ja pitkä hyppy siitä tulikin, mutta alastulossa suksen kärki haukkasi lumirinteeseen niin, että rusahti
ja kaatumisen jälkeen ylös rämpiessään hän joutui toteamaan
ettei suksessa enää kärkeä ollutkaan. Tällä kertaa hän ei liikoja ponnistanut, vaan laski mäen aivan kuin läpi. Muistoja
oli toisistakin mäistä, mutta ei mitään erityisiä. Aikansa mäkeä laskettuaan se alkoi tympiä ja niin Lassi palasi kotiin. Sen
hiihto ja mäenlasku saivat aikaan että päästyään sisälle hän
heittäytyi vuoteelle ja hetken päästä olikin unessa.
Radiossa oli kerrottu pukin tulevasta lähdöstä Korvatunturilta. Mutta mitä kummaa? Lassi huomasi olevansa
tonttujen kanssa Korvatunturin pihalla lastaamassa poron
pulkkiin lahjoja lapsille vietäväksi. Vaikka hän ihmetteli
kuinka oli siellä, niin joukossa hän vain juoksi sisältä lahjoja hakemaan ja voi miten paljon niitä oli, mutta pulkkiin
ne vain tuntuivat mahtuvan. Sitten taas sisälle juostessaan
Lassi löi varpaansa ovenpieleen ja samassa hän heräsi.
Ehkä hän oli potkaissut johonkin, sillä äiti pilkisti oven raosta kumahdusta ihmettelemään. –Mitä sinä täällä oikein
jyskät? Hän kysyi. – Taisin potkaista unissani seinään, sopersi Lassi. –Hyvä kun heräsit Nyt voitkin tulla auttamaan
kuusen koristelussa, sillä puu on jo aivan kuiva, äiti jatkoi.
Kuusi oli aamusella tuotu tupaan sulamaan ja oli siis nyt
kuivunut. Tupaan tultuaan Lassi totesi sisaren aloittaneen
jo koristelun. Tähti oli latvassa ja parasta aikaa hän kiin-
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nitteli kynttilöitä langan avulla oksanhaarukoihin. Lassi
alkoi ripustella puisia kuusenkaramelleja oksien päihin.
Yhdessä he sitten asettelivat sekä eri maiden lippunauhan
kuusta kiertämään, että hopeisia nauhasuikaleita kuusen
oksistoon. Sitten sisar huusi äidille keittiöön: - Nyt kuusi
on koristeltu, tulepa katsomaan. Äiti tuli ja totesi ihaillen:
- Onpa se kaunis. Kiitos teille lapset.
Saunarakennus sijaitsi pihan laitamilla. Isä oli jo aikoja
sitten aloittanut saunan lämmityksen, sillä se kesti pitkään,
mutta tuli nytkin ajoissa valmiiksi. Kun naisväki oli saanut
lehmät lypsettyä ja muutkin navettatyöt tehtyä, pääsivät he
ensin saunaan. Heidän sieltä palattuaan oli miesväen vuoro.
Kun Lassi lähti saunaan, hänen sisarensa huikkasi kamarin
puolelta: - Mene vain kylpemään, pukki voi tulla sillä aikaa.
Lassi oli saunassa kuin tulisilla hiilillä pukin mahdollisesta
käynnistä. Ei se yhtään helpottanut, vaikka isä rauhoitteli:
- Eihän se pukki nyt vielä tule, kyllä me ehdimme hyvin sisään ja jouluateriaakin siellä naisväki valmistelee saunomisen jälkeen nautittavaksi. Mutta siitä huolimatta Lassi sisikunnassa kaiversi: -Jospa se kuitenkin on jo käynyt.
Ei ollut käynyt. Nautittiin jouluateria, luettiin jouluevankeliumi ja laulettiin jouluvirsi. Silloin aikuinen veli melkein hihkaisi: - Voi minua, unohdin tallissa antaa hevosille
joulukaurat. Minun täytyy tehdä se nyt heti, ettei se kokonaan unohdu. Niin lähti veli talliin ja hetken päästä ovea
jyskytettiin. Isä meni katsomaan, mikä hätä siellä oli, Ja
voi hyvänen aika. Isän edellä sisään tunki kaksi joulupukkia lahjasäkkiä raahaten. Hämmästys oli melkoinen. Niinpä isä kysymään: - Onkos tässä nyt tullut jokin erehdys,
kuinkas teitä on kaksi? Vanhemmannäköinen ehätti vastaamaan: - Ei tässä mitään erehdystä ole. Minä olen tulossa
niin vahaksi, että on pian pallo luopua näistä hommista.
Koulutan itselleni seuraajaa. Nuorempi pukki ei puhunut
mitään. Lahjat jaettuaan pukit lähtivät. Jonkin ajan kuluttua veli palasi tallista lannanhajut mukanaan. – Mitäs menit
juuri nyt sinne talliin, pukit kävivät, sanoi Lassi veljelleen
innoissaan ensimmäistä pakettiaan aukoen ja jatkaen: - Jättivät ne pari pakettia sinullekin. – Kyllä sinä pikkuveli olet
nyt aivan sekaisin. Ei pukkeja kahta voi olla. Niin veli sai
kuulla sisaren selostuksen, miksi pukkeja oli todella kaksi.
Mutta kun tämä vielä lisäsi ettei veljen tarvitse enää pukkia
tuurata, sai hän isoveljeltä vihaisen silmäyksen.
Kun sitten lahjapaketit oli auottu, iltakahvit ja mehut
herkkujen kanssa nautittu, oli väki valmis nukkumaan,
sillä aamulla olisi aikainen herätys joulukirkkoon menon
vuoksi. Niinpä Lassikin kömpi sänkyynsä ja valot sammutettuaan katseli ikkunan takana näkyvää taivasta, jonka
pilvipeite näytti hieman repeilleen ja eräs tähti loisti pilviaukosta. – Onkohan tuo se joulutähti, tuumaili Lassi ja
niihin ajatuksiin hän sitten nukahti.
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