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uutta vuotta 2019
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Anna lahjaksi hyvä näkö
Onkiniemenkatu 11, Sastamala, 03-512 6100

Hyvää joulua!

Lämpimien pakettien taikaa,
Joulu on ihmeiden aikaa.
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Tiedoksi lehtemme lukijoille!

Olemme julkaisseet kaikki Sastamalan Joulu -lehtien edelliset 30 vuosikertaa internet kotisivuillamme. Lehdet löytyvät osoitteesta www.
lcvammala.fi/sivu.tmpl?sivu_id=2611. Kotisivuillamme on myös lisätietoa kaikesta muustakin toiminnastamme.
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Joulumieli on
hyvä mieli
Tasan 30 vuotta sitten ilmestyi ensimmäinen LC
Sastamala/Vammalan toimittama Sastamalan
Joulu. Tämä nyt kädessäsi oleva lehti on siis historialtaan jo 30-vuotias. Tänä aikana lehteen on
tallennettu melkoinen määrä Sastamalan seudun historiaa ja tarinoita – niin henkilöistä kuin
sattumuksista ja tapahtumista. Tässä niitä tulee
taas lisää.
Tuolloin ensimmäisessä numerossa silloinen
klubin presidentti Kalevi Harmaala kirjoitti:
”Tämä lehti on tarkoitettu koko alueemme väestön Joulu ja kotiseutujulkaisuksi, joka sopisi jokaisen luettavaksi. Se voisi toimia tervehdyksenä
ja viestinä kotiseudulta niillekin, jotka ovat täältä
muuttaneet pois.”
Tuo kaikki pätee myös tänään, vuonna 2018.
Joulun aikaan kuuluu vielä nykyäänkin kiireettömyys, tai ainakin sen pitäisi kuulua. Aikaa
pitäisi pystyä antamaan läheisille ja ainakin itselleen. Monet viettävät perinteistä perhejoulua,
mutta paljon on niitäkin, jotka viettävät joulun

yksinään. Tämä lehti tuo tervehdyksen kaikille ja
on hyvä seuralainen niin täällä Sastamalassa kuin
jossakin kauempanakin Joulua viettävälle.
Lehden tuotto menee lyhentämättömänä tämän seudun hyväksi. Se mahdollistaa stipendien
antamisen opiskelijoille. Nuorisovaihtoon pystymme lähettämään kahdesta kolmeen nuorta
oppimaan kansainvälistymistä ja parantamaan
kielitaitoaan. Viime vuosina on tuettu kouluja
esimerkiksi erilaisin laitehankinnoin tietokoneista koulupihojen Leijona-keinuihin. Vanhuksille
on järjestetty joulujuhlia ja muuta virikettä bingosta alkaen.
Yksi Leijona teema onkin ”Monta tapaa tehdä
hyvää”. Tämänkin lehden tuotto auttaa meitä
auttamaan. Siitä iso kiitos kaikille Teille lukijoillemme ja ilmoittajillemme!
Levollista joulun aikaa ja mukavia lukuhetkiä
tämän vuoden Sastamalan joulun parissa
toivottaa LC Sastamala/Vammala ry.

Kaupungin joulutervehdys
Sastamalan kaupunki on 10-vuotias. Kaupungin eri
osien yhteisestä toiminnasta on jo muodostunut uusia
tapoja ja perinteitä koko kaupungille ja meille kaikille
sastamalalaisille. Yhteensovitettavaa on edelleen, mutta
yhteinen tahto ja työ kantaa. Meillä on vahvuuksia, paljon hyvää ja kaunista ympärillämme, kun vain opimme
näkemään sen.
Viime kesänä sain Facebookissa haasteen Jorma Lindiltä kampanjaan ”100 hyvää perustetta asua Sastamalassa”. Haasteen esitti tuore sastamalalainen perustellen,
että ”Suomea työn puolesta kiertäneenä näen seudun
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ainutlaatuisuuden eri tavalla. Muutettuani Sastamalaan
olen tutustunut ainutlaatuisiin, ystävällisiin ja aikaansaaviin ihmisiin, löytänyt poikkeuksellisen sitoutumisen eri kulttuuritapahtumiin ja projekteihin, silmäni
ovat levänneet maisemassa. Katsotaan, kuinka paljon
löydämme hyvää omasta kotikaupungistamme!”
Haastekampanjassa oli tarkoitus, että haastettu lisää
listaan yhden mielestään parhaimman perusteen asua
Sastamalassa ja lähettää haasteen seuraavalle, mutta
listalle kertyi joka vastaajalta perusteita useampiakin.
Niitä ehti kertyä vasta kuutisenkymmentä, kun haas-

taja Jorma Lind yhtäkkisesti menehtyi. Kokosin kunnioituksesta hienoa ideaa kohtaan yhteen Sastamalan
keskusteluseinältä mukaan haastettujen ajatuksia eri
teemojen alle:
Ihmiset. ihmisten palava into ja sitoutuminen työhön, harrastuksiin ja asioihin sekä ihmisten ystävällisyys, aktiivisuus ja auttaminen. Täällä on mukava
hoitaa kaikenlaisia elämänmenoon liittyviä asioita tuttujen ihmisten kanssa, yrityksilläkin on kasvot. Ihan
uskomatonta naapuriapua ja pyyteetöntä henkeä. Lapsia ja nuoria liikuttavat urheiluseurat ja niiden aktiivit. Jokaiselle löytyy omat yhteisöt ja voi tuntea itsensä
osaksi yhteisöä, kun liki kaikki ainakin tietävät toisensa, tervehtivät ja voi vaihtaa kuulumisia.
Yritteliäs ilmapiiri, sopiva syke, yhteistyö eri toimijoiden välillä. Tämä on kokoaan suurempi kaupunki.
Täällä on halua kehittää asioita ja kuntalaisille on tärkeämpää saada asiat eteenpäin ja tehtyä kuin se, kenen
ansiota se on – pääasia, että tulee tehtyä. Omaleimaiset
kylät ja maailmanmainettakin niittäneet yritystarinat ja
uutta luovat yrittäjät suurista kaikkien pienempiinkin.
Palvelut ja asiointi. Kotikylältä löytyy suurin osa tarvitsemistani palveluista, voi ostaa lähes kaiken tarvitsemansa omalta paikkakunnalta. On Tyrvään kirjakauppa ja paikallislehdet, elävä tori ja kahvilakulttuuri sekä
uusi Tyrvään portteri. Puistoinen, helposti lähestyttävä, tunnelmaltaan miellyttävä keskusta vesistön syleilyssä. Keskustassa on nopea suhata, useimmat palvelut
ovat keskusta-asukkaille tarjolla – ihan tossa noin, kärellä - hetkessä saavutettavissa polkupyörällä, autolla,
kävellen. Täältä pääsee sopivan äkkiä muuallekin, mutta ei liian äkkiä. Asioimishelppous sopivan kokoisessa
kaupungissa, mukaan lukien hyvät yhteydet isompaan
kaupunkiin.

Tapahtumat: Kirjapäivät, Sastamala Gregoriana,
Sastamalan Vanhat Talot, Tyrwäyspäivät, useat kesäteatterit ja näyttelyt, Pukstaavi, skeittiparkki, Tyrvään
Pappila ja Hakkaraisen Talo, VaLePa ja Euroopan
huipputason pelit. Käsittämätön määrä musiikkitarjontaa, paikallisia bändejä, laadukasta, hyvää meininkiä. Kulttuuritarjonta tuntuu jatkuvasti vain paranevan! Jokaiselle on varmasti jotain tarjolla, täällä on
paljon esiteltävää myös vieraille. Kulttuuriperintönsä
takia tämä on ainutlaatuinen paikka ja tyhjentymättömästi inspiroiva.

Turvallinen ympäristö lasten kasvaa ja erinomaiset
koulut. Päiväkodit, koulut ja iltapäiväkerho ovat täällä
tarjonneet lapsilleni turvallisen kasvuympäristön, laadukasta opetusta ja mikä parasta, tehtävälleen omistautunutta ”äidillistä ja isällistä” sekä ammattitaitoista
henkilökuntaa. Sama asenne on vapaaehtoisissa harrastusporukoissa. Ihanat rauhalliset omakotiasuntoalueet
keskustan palveluiden läheisyydessä upeissa maisemissa. Elävät, aktiiviset kylät ja monipuolinen, runsas
tonttitarjonta. Taitokeskus, jossa voi harrastaa käsitöitä
ja Sastamalan opisto.

Ensimmäisenä haastettuna katson velvollisuudekseni jatkaa haastekampanjaa. Haastan sinut mukaan
nostamaan esille positiivisia asioita, joita omasta kotikaupungistasi ja sen eri osista löydät, sillä jokainen
meistä omalla panoksellaan voi vaikuttaa yhteiseen hyvinvointiin. Miksi Sastamala sinun mielestäsi on Hyvän elämän maaseutukaupunki, mistä asioista sinä olet
ylpeä tai kenelle sinä nostat hattua? Sano se ääneen,
kerro työkaverille ja naapurille, ota kuva ja lähetä se
joulutervehdyksenä sukulaiselle, liitä ideasi someen ja
peukuta.

Luonto ja sen ainutlaatuisuus. Täällä on vettä ja
muuta luonnon lumoa ympärillä. Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet sekä puhdas ilma. Vesistö on täällä
ihan parasta: Rautavesi, Liekovesi ja Kokemäenjoki.
Laajan alueemme elämysrikkaan luonnon monimuotoisuus lukuisine metsäreitteineen, teineen ja pysähtymiskohteineen: Ritajärvi, Ellivuori, Pyhä Olavi,
Vehmaanniemi, Houhajärvi, Ekosaari, Otamus ja Pirunvuori, saaret ja tulentekopaikat.

Toivon meidän jokaisen jouluun lämpimiä ajatuksia itsestä ja muista, hössötystä sen verran kuin hyvällä
mielellä jaksaa, yhdessäolon riemua ja kävelylenkkejä
kansallismaisemissamme, lepoa ja rauhaa, joululauluja sekä lukemattomia kirjoja ja sopivasti suklaata. Olkoon uusi vuosi 2019 täysi kymppi!
Ulla Yli-Hongisto
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

5

Tyrvään Pappila toivottaa

Hyvää Ja RauHallisTa
Joulua ja
onnellisTa uuTTa vuoTTa
2019
Tyrvään Pappilan lahjakortti on oiva
lahjavalinta. voit ostaa sen nettisivuiltamme
www.tyrvaanpappila.fi

70 KALLIOKOSKI
1947
2017

VAMMALA, SASTAMALA, torin laidassa puh. 03-511 2323

Kiitämme kuluneesta vuodesta
ja toivotamme

Hyvää Joulua
ja onnellista
uutta vuotta!

Liekolankatu 15, 38200 Sastamala
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asemakatu 4, 38210 sastamala TyRvaanPaPPila.Fi

TAMPEREEN
KIRJANPITOTOIMISTO
- PITKIEN SUHTEIDEN
TILITOIMISTO
Tampereen Kirjanpitotoimisto on toiminut
pirkanmaalaisten yritysten luotettavana kumppanina
yli 60 vuotta. Tutustu tarkemmin palveluihimme ja
ota yhteyttä. Olemme valmiita pitkään suhteeseen.
Heikki Punkka KLT
www.tampereenkirjanpitotoimisto.fi

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

Kangasalan toimipiste
Puh. (03) 254 2200
Kuohunharjuntie 10, 36200 Kangasala

Vanhat
valokuvat nuo...
Ari Paavilainen Sastamalan kirkkoherra

Katsoin ”vanhoja” jouluvalokuvia. Sellaisia, jotka ovat
viime joululta ja muutamalta aiemmalta.
Joulun valokuviin on yritetty tallettaa muistiin sen
hetken tunnelmat ja muistot. Harvoin niihin valokuviin kuitenkaan palataan. Kaikista jouluista ei edes ole
valokuvia.
Kasvukertomuksia

Maisemakuvat eri jouluilta ovat mielenkiintoisia. Ajan
kulumisen huomaa ennen kaikkea lasten kasvamisesta ja maiseman muutoksesta. Vuoden välein otetuissa
kuvissa näkyy toistuvat teemat muodostavat kuvallisen kasvukertomuksen. Lapset venyvät ja muuttuvat.
Kaukana taivaanrannassa siintävä vuori ei enää näy,
sillä kasvavien puiden latvat peittävät jo näkymän.
Muutamana vuonna on hauska arvuutella, onko kuva
keittiön ikkunasta otettu jouluna vai juhannuksena.
Kummassakin on hämärää, sää on harmaa ja sateinen.
Lämpötilakin oli sama. Pieni vihreys vielä kavaltaa juhannuksen.
Yhdessä koolla

Tärkeitä hetkiä ovat kuvat joulupöydästä. Niitä on paljon ehkä osin siksi, että yhteinen ateria on kätevä hetki
tallettaa samaan kuvaan kaikki yhdessä joulua viettäneet ihmiset. Kuvia on eri kokoonpanoissa riippuen
vähän siitä, minkä sukuhaaran pöydässä kulloinkin
istutaan. Nuo kuvat kertovat onnellisesta ja rikkaasta
elämänvaiheesta. Elämä on tässä ja nyt.
Seurakunnan työssä jouluaatto tai joulupäivä ei suinkaan ole laskeutumista rauhaan ja irrottautumista kaikesta työhön liittyvästä. Lahjanjakohetken ja yhteisen
jouluaterian jälkeen lähdetään usein vielä töihin. Joulunvietto koetetaan saada mahtumaan joulukirkkojen
ja tilaisuuksien lomaan. Siitä kaikesta on kuitenkin tullut osa omaa joulunviettoa, jota ilman ei välttämättä
osaa olla. Tämä näkyy kuvissa siten, että usein ateria
on kuva siitä hetkestä, jossa ei itse saanut olla paikalla.

Kuvia on otettu myös siksi, että saisi nähdä vilauksen
jonkin tietyn hetken tunnelmasta.
Lasten ilo, isovanhempien vierailut ja kaikki keskinäinen yhteydenpito on tärkeää. Joulussa säilyvät yhteydet kaikkiin elämässä rakkaisiin ja tärkeisiin ihmisiin.
Jossakin vaiheessa elämää ollaan toisten joulussa vieraana. Tällainen vaihe on usein nuoruudessa ja sitten taas
iän karttuessa. Lapsiperheet tekevät joulua itselleen ja
muille. Tämä vaihe taitaa olla lopulta muistoissamme
elämämme parasta aikaa.
Joulun sanoma
kirkastuu

Joulun valokuvat tuovat elävästi esiin ihmisiä, joita ei
enää ole. Nämä ihmiset ovat olleet itsestään selvä osa
elämäämme vuosia ja vuosikymmeniä. Eräänä jouluna
heitä ei enää ole. Ymmärrän kovin, että joulu on raskas
aika läheisensä menettäneelle erityisesti, jos sen aikoo
viettää yksin muistojensa ja menetyksensä kanssa. Tässä tilanteessa on tärkeää, ettei kukaan viettäisi joulua
yksin.
Mitä tapahtuu niille ihmisille, joiden kanssa en
enää voi viettää joulua? Joulun todellinen sanoma ja
merkitys tulevat yhtäkkiä kouriintuntuvaksi tämän
kysymyksen kautta. Jouluna Jumala on luvannut ihmiskunnalle lunastuksen. Meille luvataan aika, jolloin
kaikki maailman kärsimys on poissa. Elämme kaikki
sovussa. Kuolemaa ei enää ole. Saamme kohdata kaikki
rakkaamme Jumalan luona.
Jeesuksen syntymästä tulee maailmaan paljon hyviä
asioita.
Katsoessani jouluvalokuvia jo pois menneistä ihmisistä uskon jälleennäkemiseen. He ovat kerran olleet.
He voivat taas kerran olla. Se, mikä on kerran syntynyt, ei koskaan katoa.
Joulu on elämistä jälleennäkemisen toivossa.
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Tutkielma paikallisista taiteenharjoittajista eilen ja tänään

Olen yllättynyt miten monta heitä on ja miten tasokkaita heidän työnsä ovat.
Tässä jutussa tutustumme lähemmin kolmeen heistä.

Äetsän Romu
ja Tykki
Pirkko Esko

Kuvat Studio Stupido

Katson maalaismaisemaa

Ajan kauniina kesäpäivänä Stormin taajaman läpi kohti Sastamalan keskustaa, Vammalaa, kun silmäni löytävät päreillä katetun talon tien vasemmassa laidassa,
aivan tien vieressä.
Hiljennän ja pysähdyn katsomaan erikoista taloa.
Tien oikealla puolella, pienen joen töyräällä seisoo
tummanpuhuva kookas rakennus. Jokin verstas se varmaan on, lukuisat isot ikkunat tuovat valoa rakennuksessa ahkeroiville. Joki lienee ainakin aiemmin toiminut voiman lähteenä verstaan koneille.
Väistämättä tulee mieleen, etteivät kyseessä ole tavallisen tallaajan asumukset.
Taiteilijaa tapaamassa

Marko Vesterbacka otsikoi kirjoituksensa ”Mitä? Kaikkiko ne tulevat Tyrväästä?” vuonna 2002 julkaistussa kuvateoksessa ”Kirjava kaupunki – tarinoita Vammalasta.”
Vesterbacka luettelee joukon nimiä, kuten Akseli
Gallen-Kallela, Emil Danielsson, Rudolf Koivu, Into
Linturi, Mauri Kunnas, Kaapo Wirtanen, Pertti Mäkinen… listaa voisi jatkaa paljon pidempäänkin, mutta mainitaan tässä ainakin yksi. Hän on Ari Virtanen,
kuvanveistäjä, tuon jo mainitun päretalon asukas. Eikä
siinä vanhassa, tummanpuhuvassa pajassakaan työskentele muita kuin tämä kivenkesyttäjä.
Ari Virtanen on valmistunut Kankaanpään taidekoulusta 1979 ja on suorittanut sen jälkeen vielä kolmivuotisen pronssivalukurssin. Hän on myös tehnyt opintomatkoja ulkomaille, Eurooppaan ja Amerikkaan.
Maisteri Martti Helin on luonnehtinut Arin taidetta
seuraavasti: ”Hänen taiteensa on täysimittaista; se on
ilmaisemisen syvillä vesillä työskentelemistä, hahmon
antamista hahmottomalle, näkymättömän tekemistä
näkyväksi”. (Pesämuna Oy:n julkaisu vuodelta 2002.)
Ari Virtanen on ollut juuri nyt elokuussa jälleen
ajankohtainen, pitäessään yhteisnäyttelyn kahden
nuoremman polven taiteilijan kanssa Galleria Akselissa
Asemakadulla, Sastamalan Vammalassa.
Nämä kaksi muuta ovat Jaakko Karjula ja Kati
Juurikka.
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Taide on tekoja

Jaakko on muuttanut vanhempiensa kanssa Kiikkaan
1980-luvulla, hän oli tuolloin 3 – 4-vuotias.
Kiikkalaiset varmasti muistavat elävästi Karjulan taiteellisen perheen. Perhe vaikutti pitkään Kiikassa opettaen ja ohjaten moninaisia taiteen harrastajia.
Siihen keitokseen, Gallian Obelixin tavoin, on Jaakkokin nähtävästi kastettu. Hän on lahjakas monella
taiteen saralla. Hän on valmistunut Turun piirustuskoulusta vuonna 2004. Samaisesta koulusta valmistui
aikoinaan muuan Emil Danielsson. Musiikin alalla
kertoo Jaakko olevansa itseoppinut. Lapsesta asti hän
on rummuttanut vadeilla ja ämpäreillä.
Monet ovat nähneet Jaakon komean ja kookkaan
olemuksen teatteriproduktioissa Kiikan Sarkia-näyttämöllä. Eräs Shakespearen ”Myrskyn” näytöksessä ollut,
naispuolinen katsoja intoutui vuolaasti Jaakkoa kehumaan: ”Jaakko Karjula tekee yhden parhaista Prosperorooleista, mitä olen nähnyt! Väkevä ilmaisu, kantava
ääni ja iso karisma!” Taidatkos sen paremmin sanoa.
Kolmantena, vaan ei suinkaan vähäisempänä jutun aiheena, on kolmikon naispuolinen jäsen, Kati Juurikka.
Ari on Vammalasta, Jaakko Kiikasta, mutta mistä se
tämä Kati on kotoisin?
Nuoren naisen omin sanoin; ei mistään! Kati on ollut elämänsä aikana liikkuvaista sorttia, sopiva sekoitus
karjalaisia ja peräpohjalaisia juuria. Sastamalaan hän
lennähti sattumalta naapurikaupunki Tampereelta.
Syksyisen visiitin tuloksena vanhin tyttäristä ilmoitti
maailmaantulostaan ja Kati päätti jäädä Sastamalaan.
Kokemäenjoki ja Romulan Taiteellinen Teatteri
ovat sellainen kaksikko, että hän on päättänyt istuttaa
omansa ja kolmen tyttärensä juuret tänne.
Kati on opiskellut esitys- ja veistotaidetta Kankaanpään taidekoulussa, mistä hän valmistui vuonna 2015.
Aivan kuten kaksi muutakin taiteilijaa, Katikin on
hyvin monipuolinen. Voisi ehkä luonnehtia heidän
taide- ja maailmankäsitystään holistiseksi, eli kokonaisuus on aina enemmän kuin osiensa summa.

Kuvan veistos on Pertti Mäkisen “Elokuu”
vuodelta 1991, veistos on ollut mukana
“Finngranit” kuvanveistosymposiumissa
täällä Vammalassa tuona vuonna.
Veistos sijaitsee Aittalahdenpuistossa.
Taiteilijat vas. Ari Virtanen, takana
Kati Juurikka ja veistoksen edessä
Jaakko Karjula.

Kati kokee taiteen kielenä kielten joukossa, väline
minkä avulla keskustella. Hänen mielestään vallan
käyttö ja ahneus eivät sovi maailmaan, tai taiteeseen,
joka on tapa olla osallisena maailmassa. Kuluttaminen
ja materialismi saavat hänet voimaan pahoin.
Mentorin matkassa

Miten sitten syntyi ajatus yhteisestä näyttelystä?
Kati kertoo, että on Arin ansiota, että näyttely syntyi.
Vanhempi taiteen harjoittaja toimi mentorina tässäkin
asiassa. Ei kuitenkaan liene kovin vaikeaa ollut houkutella Katia ja Jaakkoa mukaan. Onhan heillä kokemusta yhteistyöstä vuosien varrella. Alkaen Romulan Taiteellisen Teatterin alkutaipaleelta 1980-luvulla. Arilla
oli RTT:ssa lavasteryhmä ja hän myös piirsi teatteriin
vaatteita. Ari muistelee mielellään yhteistyötä Jaakon
äidin, Kaarina Karjulan kanssa. RTT aloitti aikoinaan
Äetsän kansalaisopiston näytelmäpiirinä.
Ari, Kati ja Jaakko muistelevat lämmöllä monia
Shakespeare-sovituksia Joanne Greenwoodin johdolla. Greenwoodin yhteistyö teatterin kanssa alkoi
aikoinaan hänen ja Kaarinan yhteisellä kurssilla Länsi-Suomen Opistolla, Huittisissa. Harrastajaporukan
päätä ei palellut ja riskinotto kannatti. Teatterin produktiot saivat ansaitsemaansa kiitosta ja huomiota
laajalti.

Muinaiset
Taiteilijat työskentelevät päivätöinään taideaineiden
opettajina Sastamalan Opistossa. Monen vuoden yhteistyön tuomalla kokemuksella he ovat havainneet
ajattelevansa monista asioista hyvin samalla tavalla.
Luonto ja luonnon arvojen säilyttäminen on kaikille
kolmelle keskeinen tavoite. He myöskin kokevat maailman, luonnon, meidät ihmiset tiettynä jatkumona.
Muinaiset-näyttelyssä pohdittiin sukupuolirooleja, ei
osoittaen, vaan elämään kuuluvina luonnollisina ilmiöinä. Ilmiöinä, jotka olivat totta muinoin ja ovat
totta vielä tänään.
Arin huikaisevan kauniissa, monitulkintaisissa naishahmoissa nähdään naisen eri roolit valkoiseen marmoriin ikuistettuna.
Kati pohtii omassa installaatiossaan naisen elämää eilen, tänään ja huomenna. Naisen pitää aina kestää, olla
samalla kova ja pehmeä.
Jaakon massiiviset kuvat eivät ole ”taidetta joka kotiin”, mutta ehkäpä juuri siksi herättävät ajattelemaan.
Jos teiltä sattui menemään ohi tämä hieno näyttely,
voimme vain toivoa, että piankin saamme nähdä näiden taiteilijoiden töitä uudelleen. Yhdessä tai erikseen.
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Julkisivuratkaisut

Tiili on investointi tulevaisuuteen

Kiitämme asiakkaitamme
vuodesta 2018 ja toivotamme
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
• mullat
• koristekatteet
• kuorikkeet
• kiviainekset

mullatmurtoolta.com
Tiili on julkisivumateriaalina palkitseva.
Se on kestävä ja eri julkisivuvaihtoehdoista vähiten huoltoa tarvitseva.
Se myös patinoituu kauniisti ja kestää
hyvin aikaa ulkonäkönsä puolesta.
Massiivisena rakenteena tiilijulkisivu
parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja ääneneristävyyttä.

www.wienerberger.fi

www.thermisol.fi

mpimimmät
misen elementtien
Joulun
untijalta!
lämpimimmät terveiset
eristämisen elementtien
asiantuntijalta!

RAUHALLISTA JOULUA
JA
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!
PAIKALLINEN ISÄNNÖINTITOIMISTO

www.thermisol.fi

Torikatu 1, 38200 SASTAMALA
03-512 7000 www.vipoy.fi
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Siis mikä ihmeen
”Äetsän Romu ja Tykki?”
Kati kertoi hauskan tarinan Romulan Taiteellisen Teatterin alkuvuosilta.
Opintopiiriläiset olivat aktiivista porukkaa ja oli usein todella hankalaa
sopia yhteisistä harjoitusajoista. Monella oli kaikenlaista yhdistystoimintaa, joka haittasi teatteriharrastusta. Yksi joukosta oli Karpin Tapio, joka
ei kuulunut mihinkään yhdistykseen. Niinpä Tapio ilmoitti eräänä päivänä perustaneensa yhden miehen yhdistyksen nimeltään Äetsän Romu ja
Tykki.
Toista ensi-iltaa, Lemmenlakko (1984) tehtäessä, otettiin valokuvia
projektista. Ohjaajan mielestä valokuvat näyttivät Jagolevin Moskovan
Taiteellisen Teatterin tuotoksilta. Näistä aineksista tuli teatterille nimi:
Romulan Taiteellinen Teatteri.

Kati Juurikan kaappi nimeltään “Kurkistus 170379-XXXX”.

Ari Virtasen “Varjojen vaatteet II”.

Jaakko Karjulan “Pelto”.
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SUOMESSA

Hopunkatu 6, 38200 Sastamala. Puh. 035 112 112

www.pensi.fi

Y R I T Y S PA LV E LU
www.plaania.fi

Puutavaramyynti

T:mi SAMI KOIVU
Trakinkatu 6, 38200 Sastamala.
Puh. 050 527 5745
info@peltityolehtimaki.fi
www.peltityolehtimaki.fi

Koivulantie 78, 38250 SASTAMALA
Puh. 03-513 0100, 0500-832 740
050-303 0827

Torin laidassa

Nuutilankatu 2, Vammala, p. 03-512 3100
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Kaikkien yhteinen

VaLePa

Sastamalalla on pitkä ja laaja lentopallohistoria. Tällä
hetkellä VaLePa on miehissä liigamenestyjä ja Mestarien liigassa tien avaaja Suomalaiselle huippulentopallolle. Seuralla on vahva noste pysyä huipputasolla.
VaLePan perusta on erityisesti junioritoiminnassa, joka
on ollut ammattimaisella tasolla jo useita vuosia. Yli
300 juniorin kasvatus mahdollistaa sen, että vuosittain
omista junioreista nousee liigatason pelaajia. Nuorille
pelaajille on luotu urheilijan polku joka mahdollistaa
kehittymisen alle kouluikäisestä aivan Euroopan kärkeen asti. Vuosikymmenten yhteen hiileen puhaltaminen on mahdollistanut tämän päivän kehitysmahdollisuudet.
Kausi 2018-2019 onkin merkittävä seuralle. VaLePa täyttää tällä kaudella 40 vuotta. Voidaankin sanoa,
että seura alkaa päästä ”miehen ikään”. Tästä vahvoina
merkkeinä näkyvät vakiintunut toiminta ja toiminnan
laadun kehittäminen. Seuran kasvu ja uskallus laajentaa kasvualustaa niin Sastamalan kuin Tampereen
alueella. Pyrimmekin lentopallon ja urheilullisen näkökulman ohessa tarjoamaan mahdollisuuksia koko
alueen kehittämiseen yhdessä yhteistyökumppanien

Hanna Arve-Talvitie

sekä kaupunkien kanssa. Mitä kaikkea me yhdessä
voimmekaan mahdollistaa ja saada aikaiseksi!
VaLePan arvoihin on aina kuulunut luotettavuus,
kehittyminen ja yhdessä tekeminen. Seura on aina
pyrkinyt kehittämään omaa toimintaansa uusilla ja
innovatiivisilla tavoilla. Suomalaisessa lentopallossa
VaLePa onkin edelläkävijä. Toiminnan kehittäminen
vaatii vahvan organisaation ja aktiiviset sekä innokkaan
henkilöt seuran taustalla. VaLePan hallitus ja JunnuValepan jaosto ovat ottaneet asian itselleen ja vieneet
toimintaa vahvoin käsin eteenpäin. Esille pitää nostaa myös pyyteetöntä talkootyötä tekevät talkoolaiset,
jotka aina varmistavat, että ottelutapahtumissa niin
Sastamalassa kuin muissakin kaupungeissa, kaikki on
mallillaan, kun joukkue saapuu paikalle. Pitää olla kiitollinen, että seuraa viedään yhdessä eteenpäin!
Alla oleva kuva tiivistää VaLePan sydämen: Tehdään
yhdessä ja luotetaan toisiimme!
Sydämellistä Joulun aikaa ja
Menestyksekästä Uutta Vuotta!
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Koti Sastamalassa

Satu Rantala

Astelen sisään Sastamalakodin ovesta, joka tuli niin
tutuksi kolmen ja puolen vuoden aikana vanhempieni asuessa tässä talossa. Tuona aikana meille tulivat
tutuiksi sekä senioritukiasumisen puoli, että ympärivuorokautisen tuen asumismuoto. Molemmista jäi
erittäin myönteinen kuva, niin kuin koko Sastamalakodista, sen toimintakulttuurista, tiloista ja henkilös-
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töstä. Saimme tuntea, että vanhempamme saivat tässä
talossa juuri sitä, mitä tarvitsivat. Itsenäisyyttä, silloin
kun sitä vielä kaipasivat, ja tukea ja hoivaa, sitten kun
oli sen aika.
Sastamalakotiin jäi kuitenkin henkilökohtainen
aukko silloin kun omat vanhemmat eivät enää olleet siellä. Nyt, kahden vuoden jälkeen, olen menos-

– Sastamalakodissa
sa katsomaan, mitä Sastamalakotiin kuuluu. Paula
Kokkosen kanssa jutellessa sekä tiloja katsellessa ja
asukkaita tavatessa minulle välittyy nopeasti tunne
siitä, että tätä taloa ei voi ainakaan kuvailla sanalla ”
pysähtynyt”. Monenlaista uutta on kehitelty ja otettu käyttöön.
Sastamalakodin valoisasta ja kauniisti kalustetusta
aulasta nousemme portaita yläkertaan, jossa myös
äitini asunto sijaitsi. Täällä on tehty iso muutos sen
jälkeen. Oleskelu- ja ruokailutila on saatu isommaksi yhdistämällä siihen yhden asunnon neliöt.
Tila on nyt kodikas kauniine keittiökaapistoineen
ja massiivipuupöytineen. Myös muut kalusteet on
huolella valittu. Paula Kokkonen kertookin, että
heille on tärkeää asuinympäristön esteettisyys.
Kahden pöydän ympärillä istuu tyytyväisennäköisiä ikäihmisiä iltapäiväkahvilla. Joillakin on
omaisia käymässä vierailulla. Tällainen yhteinen
pienemmän ryhmän tila tuntuu kodikkaalta ja
kuulenkin, että Sastamalakodissa toimintaa on
muutettukin enemmän pienryhmälähtöiseksi.
”Nykyään meillä on erilaisia ryhmiä, joissa asukkailla on omat hoitajansa. Eli käytännössä toteutetaan omahoitaja-ajattelua niin paljon kuin on
mahdollista. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan puolella hoitaja on se, joka rakentaa asukkaan
päivän”, sanoo Paula Kokkonen.
Senioritukiasumista vai
ympärivuorokautista hoivaa
”Se on se ihmisen elämä, joka määrittelee hoivan
tarpeen ja sen, mitä hoitaja tekee”. Näihin sanoihin
Sastamalakodin johtaja Paula Kokkonen kiteyttää
toiminnan perusajatuksen. Sastamalakodin alkuvuosina, 60-luvulla, asukkaiden keski-ikä oli noin
70 vuotta. Suurin osa asukkaista toimi itsenäisesti ja
tuen tarve oli vähäisempää kuin tänä päivänä. Nyt
asukkaiden keski-ikä on 86 vuotta, mikä luonnollisesti on lisännyt myös avun tarvetta.
Tähän tilanteeseen Sastamalakoti on vastannut
vuonna 2011 tehdyllä muutoksella, jonka myötä
talossa on kaksi erilaista asumismuotoa: senioritukiasuminen ja ympärivuorokautisen hoivan asumismuoto. Senioritukiasuminen edellyttää pääsääntöisesti omatoimisuutta, mutta apua voi siihenkin
saada palvelupakettien räätälöinnillä. Senioripuolen
asukkaiden tarvitsema tuki vaihtelee hyvin paljon.
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Avun tarve myös yksilötasolla voi vaihdella, mutta jos
toimintakyky huononee pysyvästi, voidaan miettiä
siirtoa ympärivuorokautisen hoivan piiriin. Saman talon sisällä se ei ole niin suuri muutos, kun ympäristö
on jo tuttu.
Tehostettu palveluasuminen eli ympärivuorokautisen hoivan asuminen on Sastamalakodissa jakautunut
pienryhmiin, joilla on omat hoitajat huolehtimassa
omista asukkaistaan. Pienryhmiin jakautuminen on
tuonut tullessaan mm. ruokailutilanteiden rauhoittumista.
Paula Kokkonen tähdentää, että tänä päivänä on äärimmäisen tärkeää, että laadulla mennään eteenpäin.
”Ikäihmisen hyvä hoito ja kaikki se, mitä sen ympärillä
tapahtuu, on tärkein asia. Kaiken toiminnan tulee olla
asiakaslähtöistä”, hän sanoo.
Oma kuntoutus- ja
vapaa-ajanohjaaja
Vierailuni Sastamalakodissa osui iltapäivään, jolloin
asukkaita oli kokoontunut ruokasaliin kuuntelemaan
vierailevaa musiikkiryhmää. Tapahtuman jälkeen asukkaat jäivät vielä seurustelemaan, ja pian alkoi tapahtua.
Kuntoutus- ja vapaa-ajanohjaaja Milla Jälkö taikoi jostakin ilmapallon, ja pian oli pöydän ympärillä pystyssä
iloinen lentopallopeli. Oli mukava katsella asukkaiden
intoa ja iloa.
Kuntoutus- ja vapaa-ajanohjaaja ei ole lakisääteinen, mutta Sastamalakodissa on haluttu panostaa
juuri tähän asiaan. Ohjaaja suunnittelee erilaisia toimintoja ja aktiviteetteja sekä myös yksilöllisiä kuntoohjelmia, joiden mukaan hoitajatkin toimivat asukkaiden kanssa. Hän järjestää monenlaista mukavaa
toimintaa, joka elävöittää toimintaa ja saa aikaan ilon
ja elämän ääniä.
Ruuan tuoksua ja
kodin tuntua…

Sastamalakodin iso vahvuustekijä on Tuire Lahdenperän luotsaama omavalmistuskeittiö, joka tuli minulle tutuksi jo vanhempieni aikana. Keittiön ruoka
on monipuolista ja maukasta kotiruokaa. Asukkaiden lisäksi sitä pääsevät nauttimaan myös henkilökunta sekä asukkaiden vieraat. Itselleni on mieleen
jäänyt herkullinen juhannusaaton lounaspöytä, josta
saimme myös sisareni kanssa nauttia äidin viimeisenä
juhannuksena, jolloin hän ei enää jaksanut lähteä
mukaamme juhannuksenviettoon mökille. Oli tärkeää
saada syödä yhdessä.

16

Samoihin aikoihin vanhempieni kanssa Sastamalakodissa asui heidän ystäviään ja entisiä naapureitaan.
Vieraillessamme heidän luonaan sain huomata, että
asunnot olivat oikeasti koteja. Laitosmaisista huoneista
ei ollut tietoakaan. Vanhempieni koti Sastamalakodissa oli ensin kodikas kaksio Senioripuolella. Se oli kalustettu heidän näköisekseen heidän omilla huonekaluillaan, matoillaan, tauluillaan, kirjoillaan, kukillaan,
isän palkintokaapilla ym. Kun äiti myöhemmin muutti Ympärivuorokautisen hoivan puolelle valoisaan kaksioon, siitäkin tuli koti kaikkine omine tavaroineen.
Tämä piirre, asukkaan näköinen koti, näyttää olevan
totta tänäkin päivänä. On myös hienoa huomata, että
kodikkuus ei rajoitu vain asukkaiden huoneisiin, vaan
se näkyy myös yhteisissä tiloissa
Ammattitaitoa ja
talkootyötä

Sastamalakodin johtaja Paula Kokkonen kehuu henkilökuntansa olevan huippuammattilaisia. Henkilöstön hyvinvoinnista pyritään myös pitämään huolta
tukemalla rahallisesti esimerkiksi liikuntaharrastuksia.
Lisäksi kuntoutus- ja vapaa-ajanohjaaja vetää henkilökunnalle kaksi kertaa viikossa, työajalla, sauvakävelylenkkejä tai muuta liikuntaa.
Osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilökunnan
lisäksi asukkaiden hyvinvointiin ja ympäristöön vaikuttaa vapaaehtoistyö, jota Sastamalakodissa tehdään
monella tavalla. Paula Kokkonen kertoo Lions Club
Vammalan roolin olevan merkittävä edelleenkin, niin
kuin se on ollut kodin perustamisesta alkaen. Monenlaista korjaus- ja huoltotyötä ym. on tehty yksittäisten jäsenten toimesta tai koko clubin voimin.
Sastamalakoti onkin Vammalan Lions Clubin tärkein
aktiviteettikohde. Merkittävää on myös Sastamalakodin naistoimikunnan työ, erityisesti asukkaiden kanssa
ulkoileminen.
Paula Kokkonen sanoo, että hänestä tuntuu erityisen hyvältä saada tehdä työtä voittoa tuottamattomalla
ideologialla, minkä Sastamalakoti-yhdistys mahdollistaa. Hänen mukaansa erityisesti asukkaat hyötyvät siitä esimerkiksi henkilökunnan määrässä tai aterioiden
hinnassa, johon tarvittaessa saa lisäenergiatuotteita veloituksetta.
On ollut hyvä kuunnella Paula Kokkosen ajatuksia
johtamastaan Sastamalakodista. Vielä tärkeämpänä
koen sen, että saan tavata tyytyväisiä asukkaita. ”Kaikki yhdessä tapahtuu asukkaiden parhaaksi” näyttää toteutuvan täällä tänään, niin kuin sen koin toteutuvan
vanhempienikin asuessa Sastamalakodissa.

Suuret nälkävuodet
ja Sastamalan seutu
Piirros nälkävuosista vuoden 1898 Kansanvalistusseuran kalenterissa.

Tuomas Rantala
Kuluneena vuonna on muisteltu paljon
sadan vuoden takaisia tapahtumia. Sen
sijaan puolitoista sataa vuotta sitten koettuja nälkävuosia on muisteltu paljon
vähemmän, johtuen ehkä siitä että kyse
on jo paljon kaukaisemmasta historiasta.
Aivan täysin unholaan nälkävuodetkaan
eivät toki ole jääneet, sillä paljastettiinhan Sastamalan Suodenniemellä elokuussa 2018 nälkävuosina kuolleiden

muistomerkki. Mutta yleensä ottaen
vuosien 1866–1868 nälänhätä on saanut verraten vähän huomiota osakseen,
vaikka tuolloin Suomen väestöstä kuoli
merkittävä osa – noin 200 000 henkeä
(eräiden arvioiden mukaan kuolleita oli
jopa lähemmäs 300 000). Vaikka Sastamalan seutu ei ollut pahinta aluetta,
niin koettelemuksilta ei tämäkään seutu
säästynyt.

Halla oli pelätty vieras pelloilla. Hugo Simbergin maalaus.
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Kerjäläiset olivat tuttu näky nälkävuosina myös
Sastamalan seudulla. R. W. Ekmanin maalaus.

Kato alkaa
Suomi oli 1800-luvulla agraariyhteiskunta, jossa toimeentulo oli
riippuvainen vuoden sadosta. 1860-luvun alussa Suomessa oli kuitenkin koettu monta keskinkertaista tai heikkoa vuotta, mikä merkitsi sitä, että varastoissa oli vain vähän viljaa heikkojen aikojen varalle. Näin oli myös Sastamalan seudulla. Varsinaiseen surkeuteen
ajauduttiin kuitenkin vuoden 1866 aikana. Jo kesällä alkoivat Sastamalan seutua vaivata runsaat sateet, joiden seurauksena joet ja
järvet tulvivat. Kevätviljat joutuivat veden keskelle tai olivat laossa.
Ne pellot, joihin olisi pitänyt istuttaa ruista, muuttuivat suon kaltaisiksi. Kun vielä heinäsatokin oli kärsinyt, jouduttiin myös karjaa
vähentämään.

Monet nälkävuosien uhreista siunasi hautaan Tyrvään kirkkoherra C. E. Lilius.
Kirkkoherra Lilius itse menehtyi lokakuussa
1867. Kuva Sastamalan seudun museo.
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Talvella 1866–1867 jouduttiinkin Sastamalan alueella turvautumaan korvikeravintoon. Tämä koski koko seutua, mutta etenkin seudun pohjoisosia – Mouhijärveä, Karkkua ja Suodenniemeä. Kun samaan aikaan sattui myös laskusuhdanne, niin rahaa
viljan ostoon ei saatu edes tukkeja myymällä. Tämä johtui kansainvälisestä pankkikriisistä ja osaltaan myös markan lanseeraamisesta – Suomen Pankki supisti antolainausta ja liikkeellä olevan
rahan määrää oli vähennetty. Tämän kaiken lisäksi tulivat myös
kulkutaudit, joita alueelle tuli kerjäläisten mukana. Ensimmäiset
kulkutautitapaukset todettiin Sastamalan alueella jo alkuvuodesta
1866, mutta tilanne paheni, kun ravitsemustilanne heikkeni vuoden loppupuolella.

Suurin katastrofivuosi 1867
Vuosi 1866 oli siis ollut kaikin puolin heikko, mutta
pahin oli vielä edessä. Talvi 1866–1867 oli harvinaisen ankara ja sitä kesti aina pitkälle toukokuuhun.
Toukokuun puoliväliin asti pääsi kulkemaan järvien
jäitä pitkin ja kerrotaan Rautavedenkin olleen vielä
kesäkuun alussa jäässä. Kun kesä tuli myöhään, niin
myöhästyivät kylvötyötkin pahasti ja niitä tehtiin vielä heinäkuunkin puolella. Sanomia Turusta -lehden
heinäkuun 19. päivän numerosta saatiin lukea Tyrvään kuulumisia ja se oli surkeaa luettavaa:
Täällä on mainittawaa waan walitusta ja surkeutta, erinomattain että tauti on kohdannut opettajiamme, joka on se surkeampi asia, kuin opetus
ja sananselitys on lopussa. Nyt on edessä wuoden
ihanin ja iloisin aika, mutta mistäs iloitaan, koska
rukiit näyttää huonolta ja toukopeltoja jäänyt monelta kylvämäti. Kuolema jättää monelle surun ja
murheen ilon sijaan, moni miehuuden ijässä erotetaan puolisostansa ja pienet lapset wanhemmistansa
orwoiksi suremaan. – Warkaus on myös niin suuressa mitassa että harva jää koskemati. Ei näytä paljon
parannusta tehtäwän, waikka opettajamme owat
koettaneet sanaa julistaa ja autuuden tietä walaista, nyt uhkaa kaikkiwaltiaan Jumalan rangaistus
kansaa. – Juuri kun lopetin kirjeeni, sain kuulla
sen suruisen sanoman, että pappimme kuoli 4 päiwä
tätä kuuta.

Kuolleisuus oli myös muuten runsasta. Vuonna
1867 Sastamalan seudulla menehtyi 2691 henkeä
ja seuraavanakin vuonna vielä 2074 henkeä. Se oli
paljon, kun tavallisesti seudulla menehtyi vuodessa
noin 500 henkeä. Väestökato oli siis merkittävä, kun
syntyvyyskin laski. Pahiten kärsivät Sastamalan seudun pohjoiset alueet – eli Mouhijärvi ja sen kappelit
Lavia ja Suodenniemi, joissa väestötappio oli yli 20
%. Siitä, mihin ihmiset kuolivat, on esitetty erilaisia
teorioita, mutta ainakin lavantautia ja pilkkukuumetta oli liikkeellä – todennäköisesti myös muita
tauteja.
Väestötappioiden lisäksi kato aiheutti myös aineellisia menetyksiä, ja tilanne paheni edelleen kun päästiin syksyyn 1867. Lyhyen kesän jälkeen syyskuun
alussa tuli halla, joka vei suuren osan sadosta. Erään
kertomuksen mukaan hätä oli paikoin niin suuri, että
nälkäisimmät konttasivat lattialla ja etsivät muruja tai
perunan kuoria syödäkseen. Kerrotaanpa erään nälkäisen kerjäläisen syöneen puurovispilän varpuineen
päivineen. Nälkiintyneet halusivat myös päästä lakaisemaan riihiä – löytääksensä edes jonkin jyvän seinän
tai lattian raoista.
Kun sadot olivat heikkoja, joutuivat tilalliset lykkäämään verosuorituksiaan. Karkun ja Mouhijärven nimismies Heribert Hjerpe totesi, että Mouhijärvellä oli
12 taloa, jotka olivat aivan puilla paljailla. Maksujen

Pappi, johon kirjoittaja viittasi, oli Tyrvään pitäjänapulainen Berndt Robert Rikberg, joka menehtyi
lavantautiin. Rikberg ei suinkaan ollut ainut pappi,
jonka tuoni korjasi. Kesän ja syksyn aikana menehtyivät myös Karkun kirkkoherra Wadén, Suodenniemen
sijaispappi Skogman, Lavian kappalainen Runstén ja
Kiikan kappalainen Forselius. Tuoni korjasi myös Tyrvään kirkkoherra Karl Efraim Liliuksen lokakuussa
1867. Loppuaikoinaan Lilius, joka oli pitäjänapulaisen kuoltua ainoa pappi, oli niin heikossa kunnossa,
että hänet kannettiin tuolilla hautojen ääreen ruumiita
siunaamaan.

Nälkää nähtiin myös Suomen lähialueilla,
kuten Ruotsissa. Fäderneslandet-lehdessä ollut piirros Pohjois-Ruotsin nälänhädästä.
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saamiseksi yritettiin pitää pakkohuutokauppoja, mutta kun maksukykyisiä ostajia ei juuri löytynyt, oli se
melko turhaa. Yhteensä Sastamalan seudulla oli vuoden 1867 lopulla 86 tilaa, jotka olisi pitänyt myydä
maksamattomien verojen vuoksi. Kaiken kaikkiaan
Sastamalan alueen 720 maakirjatilasta 56 joutui pakkohuutokaupattavaksi.
Vaikka hätä olikin suuri, niin mitään suurta rikollisuutta tai levottomuutta ei kuitenkaan esiintynyt, ei
edes suurempia elintarvikevarkauksia, niin kuin eräs
aikalainen todistaa:
Suurempia ryöstöjä tai varkauksia ei paikkakunnalla
tapahtunut. Kahdesta makasiinista oli viljaa viety Nisulta ja Jartulta, sekä pari, kolme pienempää varkautta.
Joku oli vähän ruokatavaraa näpistänyt ja muutamia
eläviä lampaita viety. Omaisuuden loukkaamattomuutta ja lakejansa pyhänä pitäen kärsivät nälkäkuoleman, ennen kuin antautuivat väkivallan tekoihin, jos
varastamista olisi kellään ollutkaan.
Tukitoimia
Valtiovallalle kato ja nälkä olivat tietysti shokki, jonka vuoksi piti ryhtyä toimenpiteisiin. Jo lokakuussa
1867 Turun ja Porin läänin kuvernööri Carl Magnus Creutz teki tarkastusmatkan Sastamalan alueelle
ja joulukuussa senaattori Oscar Norrmén saapui seudulle. Norrménin raportti oli korutonta kertomaa, sen
mukaan olot varsinkin Karkun ja Mouhijärven alueella
olivat niin kaameat, että ellei mitään tehtäisi, uhkaisi
aluetta ”kaikkien elinehtojen yleinen tuhoutuminen”.
Tukea tulikin, mutta se ei ollut vastikkeetonta. Avuntarvitsijat piti laittaa yleishyödyllisiin töihin – toisin
sanoen tekemään teitä – tai sitten tekemään käsitöitä.
Työllisyyspolitiikka oli kuitenkin heikoilla kantimilla,
sillä tietöitä oli mahdoton aloittaa pitkittyneen talven
vuoksi. Käsityötkin olivat ongelmallisia, sillä kaikilla ei
ollut taitoa tehdä niitä ja niinpä Kataralla oli vuosia
suuri varasto sellaisia käsitöitä, joita ei oltu saatu kaupaksi.
Hätää kärsiviä varten perustettiin myös köyhäintaloja, sillä liikkuvat kerjäläislaumat koettiin uhaksi.
Köyhäintalot osoittautuivat kuitenkin huonoksi ratkaisuksi, sillä ahtaissa oloissa taudit pääsivät leviämään
ja heikentyneet ihmiset kuolivat. Kun aikuisten kohdalla köyhäintalot oli pakko sulkea, niin ne jatkuivat
lastenkoteina. Lastenkoteja oli Sastamalan seudulla
muun muassa Tyrvään Vehmaan Läykillä, Karkussa
Juurakonkylän Alajuurakolla ja Mouhijärven Pajuniemen Kepulilla (Suodenniemellä).
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Osa tukitoimista siis haittasi enemmän kuin hyödytti. Mutta työttömyystöiden ansiosta seudun liikenteellinen asema parani, kun Stormista rakennettiin tietä
Kärppälän ja Koivunkylän kautta Sarkolaan. Myös
Laviassa rakennettiin tietä niin, että Karhijärven pohjoispuoleltakin päästiin liikkeellä muuten kuin vesitse
tai polkuja pitkin. Niin ikään Hyynilästä tehtiin tietä
Hämeenkyrön Haukijärvelle. Liikenneolot kohenivat
varsinkin Sastamalan pohjoisissa osissa.
Kato loppuu ja
elämä elpyy
Alkuvuosi 1868 oli Sastamalan seudulla kauhea – Oiva
Turpeisen laskelmien mukaan Tyrvään rovastikunnassa
kuoli tuon vuoden huhtikuussa 1362 henkeä. Se oli
valtava suonenisku jo ennestään kärsineelle seudulle.
Mutta kauheus ei jatkunut määrättömiin. Vuoden
1867 sääkatastrofi ei toistunut vaan kesä 1868 oli
jo normaali. Myös sato oli edellisiin vuosiin nähden
kohtalainen, joskaan ei vielä hyvä, sillä siemenistä oli
puutetta. Tosin Sastamalan pohjoisalueilla – Karkussa
ja Mouhijärvellä – vuoden 1868 sato oli vielä heikko.
Mutta ylipäätään pahasta alettiin päästä vähitellen yli.
Vuonna 1869 sato oli jo kaikkialla keskinkertainen ja
seuraavana vuonna jo erinomainen.
Elämän elpyminen näkyi monin tavoin. Kunnallisuudistus, eli paikallishallinnon erottaminen kirkon
yhteydestä, toteutui Tyrväässä vuoden 1869 alusta.
Tosin sitä kohtaan oli ollut oppositiohenkeä, johtuen luultavasti siitä, että varat olivat nälkävuosien
takia vähissä. Merkki elämän elpymisestä oli sekin,
että Tyrvääseen saatiin kansakoulu vuonna 1873, ensimmäisten joukossa Turun ja Porin läänissä. Samoin
1870-luvulla perustettiin Tyrvään apteekki, paloapuyhdistys ja säästöpankki. Vuonna 1874 puolestaan
rakennettiin uusi silta Vammaskosken yli. Samalla
vuosikymmenellä alettiin myös maanviljelyä järkiperäistää ja ensimmäiset tilat Sastamalan seudulla ottivat käyttöön kiertoviljelyn. Myös maatalouden työvälineet alkoivat parantua. Kaikkia näitä tapahtumia
voi pitää todistuksena siitä, miten elämä eteni, eikä
koettu suonenisku lopulta lyönyt seutua ja sen asukkaita maahan. Katseet käännettiin koettelemuksista
kohti tulevaisuutta.

Aika hyvä opisto

Sini- Mari Lepistö
Sastamalan Opiston rehtori,
vapaan sivistystyön nautiskelija

Taas pian Maapallo on kiertänyt vuotuisen kierroksensa Auringon ympäri. Aikaa on kulunut noin 365
vuorokautta. Miten sinä käytit tämän kuluneen ajan?
Kuluiko aikasi liian nopeasti vai ponnistelitko saadaksesi ajan kulumaan?
Erään kansalaisopistoseminaarin pääpuhuja kiitti opistoa saamastaan ajasta. Puhuja oli käynyt kansalaisopiston konekirjoituskurssin työuransa alussa
90-luvulla. Hän kertoi ensin jahkailleensa, haluaisiko
käyttää vähiin käynyttä vapaa-aikaansa iltaopiskeluun.
Tietokoneiden vallattua toimistot kymmensormijärjestelmä osoittautui kullanarvoiseksi taidoksi. Jälkeenpäin hän ymmärsi säästäneensä kurssin ja oppimansa
työtä nopeuttavan taidon ansiosta satoja, ellei tuhansia
tunteja työaikaa.
Paitsi säästynyttä aikaa, opisto tarjoaa loistavia tapoja hankkia omaa aikaa. Sushi-kurssi, salsatunti tai
lasinpuhallus tarjoavat tilaisuuden irtautua viikoittain
tunniksi tai toisinaan koko viikonlopuksi kiireisestä
pikkulapsiarjesta ja muista kodin velvoitteista. Omaehtoinen opiskelu antaa mahdollisuuden hengähtää
hektisen työviikon keskellä ja tilaisuuden keskittyä sähköpostien, loputtomien kokousten ja multitaskaamisen sijaan hetkeksi vain yhteen asiaan, kuten puukon
terän taontaan, oman elämäntarinan kirjoittamiseen
tai pilateksen liikkeisiin ja omaan hengitykseen. Mitä
luksusta onkaan kaiken hälyn ja piippaavien älylaitteiden piirittämänä vaientaa ne kaikki ja keskittyä uuden
taidon oppimiseen, itsensä kehittämiseen, tietojen ja
ymmärryksen kartuttamiseen.
Olen kuullut, että opistosta eivät omaa aikaa hae ainoastaan opiskelijat, vaan myös opettajat. Motivoituneiden aikuisten ohjaaminen ja opettaminen koetaan
vapauttavaksi vastapainoksi päivittäiselle palkkatyölle,
lastenhoidolle tai päiville kotona hoidettavan omaisen
kanssa. Oman asiantuntijuuden jakaminen ja erityistaidon opettaminen antavat virtaa jaksamaan viikon
rutiinit. Useat opettajamme jatkavat kurssinsa vetämisestä vuodesta toiseen täyspäiväisen työnsä ohessa,
sillä yksi tunti opistotyötä viikossa antaa kipinän jaksaa
muut 38 työtuntia.
Joskus aikaa on liikaa. Työ on mennyt alta, puoliso
on kuollut tai pää on täynnä huolta ja murhetta sairastavan perheenjäsenen puolesta. Aika jättää liikaa tilaa
synkille mietteille. Silloin Sastamalan Opiston 23 000

opetustuntia vuodessa tarjoavat huojentavan vaihtoehdon ajan kuluttamiseen. Mieli kevenee, kun pään
voi täyttää kuorolaululla, kuvanveistolla, tanssikoreografioilla, ranskan kielellä. Muiden kurssilaisten seura
höllää ahdistusta ja voi avata uusia näköaloja tukalassa
elämäntilanteessa. Harrastuksesta voi kehkeytyä intohimo, joka tuo uuden sisällön ja merkityksen elämään.
Aika kulkee, kellot laukkaa. Ensi vuonna kansalaisopistotoiminnan alkamisesta Suomessa tulee kuluneeksi 120 vuotta. Kansalaisopisto on ollut osa Suomen koulutusjärjestelmän menestystarinaa pidempään
kuin itsenäisyytemme ajan. Vertailun vuoksi muistutettakoon, että oppivelvollisuuslaki astui voimaan vasta
22 vuotta myöhemmin. Kansainvälisessä kontekstissa
on melkoisen harvinaista, että kuka vain − ikään tai
koulutustaustaan katsomatta − voi aloittaa vaikkapa
englannin kielen, klassisen laulun tai 3D-mallinnuksen opiskelun missä tahansa elämänsä vaiheessa. EUjargonissa ja koulutusevankeliumissamme toisteltu
elinikäisen oppimisen kaunis periaate tulee juhlallisista
sanoista lihaksi kansalaisopiston kursseilla. Tällaisesta,
myös kustannustensa puolesta kaikille mahdollisesta
opiskelusta ja sivistymisestä ei monessa Euroopankaan
maassa päästä nauttimaan.
Aika ajoin keskustellaan oppivelvollisuusiän nostamisesta. Miksi tyytyä vaatimuksissa vain 18 vuoteen?
Eikö samalla voisi nostaa oppivelvollisuusiän - tai
paremminkin oppioikeusiän saman tien 95 vuoteen?
Oppiminen kaiken ikää on mitä suurimmissa määrin oikeus. Opiskelu kannattaa aina. Juuri julkaistun
professori Jyri Mannisen tutkimusten mukaan kansalaisopisto-opiskelijat ovat muuta väestöä tyytyväisempiä elämäänsä. Opiskelijat kokevat saavansa kursseilla opittujen asioiden lisäksi muitakin merkittäviä
hyötyjä, kuten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia,
itseluottamusta, arkeen tai työhön liittyvää osaamista
ja ystävyyssuhteita. Monet todistavat jopa työuransa
edenneen ja tulotasonsa kohenneen opisto-opiskelunsa
myötä. Kansalaisopisto tuottaa paljon yksilöllistä hyvää, ja tätä myötä hyödynsaajana on myös yhteiskunta. Yksi opistoon sijoitettu euro tuottaa 3,4-5,6 euroa
muun muassa säästyneinä sosiaali- ja terveysmenoina.
Aika tehokas laitos - silti tai juuri siksi, ettei sinne ole
kenenkään pakko mennä. Vapaasta sivistystyöstä nauttiminen on vapaaehtoista.
Telluksemme lähtee pian uudelle kierrokselleen Auringon ympäri. Miten sinä käytät aikasi tulevana vuonna?
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Autohuollot
ja ja
-korjaukset
Autohuollot
-korjaukset Lasinkorjaukset
Lasinkorjaukset
Öljynvaihdot
ja kemikaalit
Öljynvaihdot Valvoline-öljyt
Valvoline-öljyt
ja kemikaalit
Ilmastointilaitehuollot
ja -korjaukset
Ilmastointilaitehuollot
ja -korjaukset
Myös
Autohuollot ja
Autosähkötyöt
ja-korjaukset
vikadiagnoosit Lasinkorjaukset
Autosähkötyöt ja vikadiagnoosit kilpa-, erikois- ja
Lisävarusteasennukset
Öljynvaihdot
Valvoline-öljyt ja kemikaalit
harrasteautot
Lisävarusteasennukset
Myös
Ilmastointilaitehuollot
ja -korjaukset
Puh.
0400
229
025
kilpa-,
erikoisja
Puh.
0400
229 025
Autosähkötyöt
ja vikadiagnoosit
harrasteautot
Poikkikatu
12, Vammala. Ma-pe 8.30-17.00
Lisävarusteasennukset

Puh. 0400 229 025
Poikkikatu 12, Vammala. Ma-pe 8.30-17.00

Mukavaa matkaa
ilmastoiduilla
14 ja 20-paikkaisilla
busseilla.
Taksi 1+8
Pyörätuoli- ja paarivarustus

sastamalan lvi oy p. 050 - 360 3823
mika-petteri.rainio@sastamalan-lvi.fi
stormintie 116, 38220 sastamala

Erkki Haliseva
Puh. 0400 234 947 tai 0500 234 947

Valtuutettu Suzuki Marine
myynti-, huoltoja varaosapiste
Kiertokatu 14
38210 Sastamala
puh. 040 0421 994
info@sastamarine.fi
www.sastamarine.fi

p. 03-5155371 www.vammalanbetoni.fi

Hyvää Joulua!

Vila-Matkat
Kylpylä-, metsästys-, viini-, ratsastus-,
golf-, Formula-1–aiheiset
valmismatkat Unkariin.

Puh: 040-5524368
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Vuoden 1918 tapahtumien muistokivi Putajan tien varressa, 4 km Myönteen risteyksestä Vammalan suuntaan. Kiveen on hakattu kaksi ristiä ja vuosi 1918. Tällä paikalla sai surmansa Vammalan valtauksen jälkeen 24.4.2018 kaksi punavankia, joita
oltiin kuljettamassa Tyrvään asemalle. Kuva Jari Nurmi.

Vuoden 1918
tapahtumien varjo

Jari Nurmi

Inhimillisyyden merkkejä sisällissodan keskellä
Olin silloin ehkä 8-vuotias. Mummuni, äitini äiti,
oli kotonani Tyrväällä vierailulla, leikkasi keittiön
pöydän päässä matonkuteita ja kertoi rankanlaisia
tarinoita. Äidilleni hän niitä puhui, mutta poika
kuuli kaiken ja talletti mieleensä. Silloin en voinut
ymmärtää, mihin nuo tarinat liittyivät. Vasta iän
myötä minulle kirkastui, että hän oli puhunut sisällissodan 1918 kokemuksistaan.

rottu laajasti sodan eri osapuolten hirmutöistä. Myös
historiantutkimus painottuu juuri sodan traagisimpien
tapahtumien kuvauksiin. Vähemmän on kerrottu, että
paljon sodan keskellä on ollut myös inhimillisyyttä ja
pyrkimystä sovinnon rakentamiseen. Vuoden 1918
tapahtumia tutkiessani olen kirjannut ylös näitäkin
muistitietoon jääneitä tiedon murusia erityisesti sukutaustastani, osin myös muista yhteyksistä.

Kirjoitettuani viime vuonna Sastamalan Jouluun artikkelin Sisällissota 1918 Tyrvään seudulla, sain palautetta
enemmän kuin koskaan liki parinkymmenen vuoden
aikana tähän lehteen kirjoittamistani artikkeleista. Se
kertoo osaltaan, miten kansamme traagiset vaiheet koskettavat monia yhä erittäin syvältä.
Kuluneen vuoden julkisessa keskustelussa on ker-

Niinkuin suvuissa hyvin yleisesti, myös oman sukuni taustoilla on ollut niin valkoisia kuin punaisia,
mutta ilmeisesti suurin osa on halunnut pysyttäytyä
jyrkän vastakkainasettelun ulkopuolella. Historiallinen
tosiasia on sekin, että vaikka sotaa on kutsuttu myös
torpparikapinaksi, myös torpparit jakautuivat kolmeen
osaan: punaisiin, valkoisiin ja heihin, jotka pyrkivät
pysyttäytymään ulkopuolella.
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Sodan yleinen kulku
Vaikka vuoden 1918 sodalla on monta nimeä, sen syyt
lienevät parhaiten kiteytettävissä sanoihin vapaussota
ja kapina. Toisaalta se oli Venäjän vallankumoukseen
ja maamme itsenäistymiseen liittynyt vapaussota, toisaalta eriarvoisuudesta ja kansan katkeruudesta noussut kapina.
Sota alkoi, kun yhä väkivaltaisemmaksi käyneen
itsenäistymisvuoden päätyttyä eduskunta tammikuussa 1918 antoi senaatin tehtäväksi lujan järjestysvallan luomisen. Suojeluskunnat määrättiin senaatin joukoiksi ja ylipäälliköksi kenraali C.G.E.
Mannerheim tehtävänään venäläisten joukkojen
riisuminen aseista. Vapaustaistelun oli määrä alkaa
28.1. Kun punakaarti samana päivänä suoritti EteläSuomessa vallankaappauksen, edessä oli avoin sota.
Kumpikin puoli sai tukea ulkoa. Valtaosa Saksassa
vapaustaisteluun koulutetuista jääkäreistä kutsuttiin
Suomeen ‒ ne, jotka olivat valmiita valkoisten puolelle vapaussotaan, josta oli tulossa myös sisällissota. Tilanteen vaikeutta kuvastaa, että palanneistakin jotkut
liittyivät punaisiin. Punaisille antoi aseita ja apua venäläinen sotaväki. Talven edetessä suurin osa venäläisistä
kuitenkin poistui maasta. Sen sijaan valkoisten tueksi
saapui keväällä saksalainen apujoukko.
Punaisen etelän ja valkoisen pohjoisen välinen rintama asettui aluksi linjalle Pori ‒ Ikaalinen ‒ Kuru ‒
Vilppula ‒ Länkipohja ‒ Padasjoki ‒ Heinola ‒ Mäntyharju ‒ Savitaipale ‒ Lappeenranta ‒ Antrea ‒ Rautu.
Valkoisten vapaaehtoisten rinnalle koottiin asevelvollisia pikakutsunnoilla, joihin iso osa jäi saapumatta. Selustassa käynnistyi punainen ja valkoinen terrori.
Vihaa lietsoi lehtien propaganda jopa tekaistuilla kidutuskertomuksilla. Myöhemmin myös punakaarti pani
toimeen kutsunnat, joita monet pakenivat rintaman
läpi tai piilottelivat. Vastoin tahtoaan sotatoimiin joutuneiden motivaatio oli heikko.

Aluksi punaiset olivat hyökkäyskannalla, kunnes alkoi valkoisten hyökkäys kohti etelää. Rintama eteni
Oriveden tasalle 18.3. ja Messukylään 23.3. Seurasi
Tampereen saartaminen ja Pohjoismaiden suurimmaksi
sanottu kaupunkitaistelu. Valkoiset valtasivat Tampereen 6.4. Sitten oli vuorossa Pori, ja rintama eteni kohti
radanvarren Tyrväätä. Perääntyessään punaiset sytyttivät
19.4. vastaisena yönä tuleen Vammalan kauppalan voittaakseen aikaa, sitten Sammaljoen kylän kirkkoineen.
Samalla valtava pakolaisvirta jatkoi kohti NeuvostoVenäjää. Suurimman osan matka katkesi vankileireille.
Vallatuilla alueilla käynnistyi koston kierre paikallisine
rintamaoikeuksineen ja teloituksineen.
Sota jatkui muualla päättyen 16.5., mutta edessä oli
vielä raskas jälkinäytös. Vankileireillä oli 76 000 ihmistä. Tynkäeduskunta sääti 29.5. lain valtiorikosoikeuksista, jotka käynnistyivät. Samanaikaisesti leireillä syntyi uusi kansainvälistäkin huomiota herättänyt
murhenäytelmä. Vakavan elintarvikepulan keskellä
leirien pitkittyessä siellä menehtyi nälkään ja tauteihin
enemmän kuin aiemmin kaatuneina tai teloitettuina.
Oikeudessa vain yksi kymmenestä vapautettiin. Rangaistukset vaihtelivat kansalaisluottamuksen menettämisistä ja vapausrangaistuksista kuolemantuomioihin.
Vielä toista sataa teloitettiin tuhansien jo aiemmin
teloitettujen lisäksi, kunnes tuomioita alettiin lieventää, vankeja vapauttaa ja armahtaa. Vuoden 1918 lopussa vankeja oli vielä 6 100. Viimeiset armahdettiin
vuonna 1927. Mutta sota ei ollut sittenkään vielä ohi!
Lukemattomat invalidit, omaiset, lesket, orvot ja monet muut jatkoivat sodan taakan kantamista sielussaan
kautta vuosikymmenten.

Sisällissodan rintamalinja helmikuussa
1918. Kuva Suomen sisällissota. Wikipedia.
Punakaartia Vammalassa talvella 1918.
Kuva Kalle Havas/Sastamalan seudun
museo.
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Tähän torppaan punaisten sotilasjoukko talvella 1918 tunkeutui muonan pakko-otto- Torppari Emil Kolhinoja 1881tarkoituksessa, mutta armahti monilapsista perhettä. Kuva tekijän hallussa.
1959. Kuva tekijän hallussa
Sodan tarinoita sukutaustoilta
Omat juureni ovat pitkälti torpparitaustassa sekä isäni että äitini puolelta. Isäni, rakennusurakoitsija Eino
Nurmen juuret ovat syvällä Tyrvään seudulla. Hän
syntyi vuonna 1911 kolmelapsisen perheen esikoisena
ja oli vuoden 1918 sodan aikaan 6-vuotias, joten hänellä oli jo muistikuvia näistä ajoista. Isäni isä Anselm
Korkeenurmi, myöh. Nurmi oli torpparin poika, sittemmin kirvesmiesurakoitsija, isäni äiti torpparin tytär
Fanny Nurmi o.s. Harjunpää. Edellisessä artikkelissani kerroin isäni isästä, joka häädetyn torpparin pojan
taustastaan huolimatta ei ollut halukas liittymään kapinallisiin ja joutui ilmeisesti siksi vihanpidon kohteeksi,
vaikkei hän liittynyt valkoistenkaan riveihin, vaan pyrki olemaan erossa vihollisuuksista.
Äitini, kotitalousteknikko Irja Nurmi o.s. Kolhinoja
tyrvääläistyi avioliittonsa myötä. Hän syntyi vuonna 1915
Orivedellä perheeseen, johon syntyi kymmenen lasta. Äitini isä oli torpparin poika ja torppari, äitini äiti torpparin
tytär Jämsästä. Sodan 1918 aikaan äitini oli 2-vuotias.
Jo äitinikin taustassa näkyy, miten torpparit eivät olleet asenteiltaan yhtenäinen joukko. Hänen isänsä Emil
Kolhinoja kuului nimittäin niihin torppareihin, jotka
liittyivät valkoisiin. Muistitieto korostaa, että hän toimi hevosmiehenä ja tavarankuljettajana. Hän kuljetti
mm. aseita, mutta ”hän ei tappanut ketään”. Hänen
vaimonsa Edit Kolhinojan o.s. Lepojärvi veli, torpparin
poika Jämsästä, oli puolestaan asenteissaan toisella puolen. Kerrotaan, että Emilin vanha isä Kustaa Kolhinoja
oli murehtinut: ”Mitä sen Eemelin sinne tartti lähtee,
kun ei Hermanninkaan!” Isä näyttää olleen siis poikansa lähtöä vastaan. Olihan Emilillä vieläpä iso perhe
huollettavana, kun taas Hermanni oli perheetön. Suojeluskuntaan liittyi kyllä nuorempikin torpparin poika.
Hänen tiedetään toimineen Oriveden taistelujen jälkeen
vartiointitehtävissä kotipaikkakunnallaan.
Isoisäni Emilin valkoisiin liittymisestä hänen tyttärensä kertoi vanhana, että vaikka isänsä olikin torppari,

”hän koki olevansa talollista sukua”. Varmaan asenteita
jyrkensi sekin, että hänen setänsä, torppari-isänsä veli,
Eskolan talon isäntä Johannes Eskola ammuttiin Oriveden taistelun aikaan 18.3. talonsa kellarin ovelle.
Isoäitini Edit kertoi, että kun Emil oli sotatoimissa ja
hän yksin pienten lasten kanssa kotona, lähestyi Längelmäveden suunnasta jäätä pitkin punaisten sotilasjoukko. Joukko tunkeutui torppaan pakko-ottamaan
muonitustarvikkeita. Mukana oli myös venäläinen
sotilas. Siihen viittaa joukon jatkona sisään astuneen
toisen sotilaan tokaisu: ”Täällä tulee se halvempi ryssä!” Kun sotilaat näkivät lähes viimeisillään odottavan
äidin ja nelipäisen lapsikatraan – äitini nuorimmainen
– heidän sydämensä heltyi. ”Ei oteta täältä!” kerrotaan
jonkun todenneen. Niin ei sitten otettukaan. Mennessään he ottivat vain heinää hevosille. Edit kuitenkin
antoi vapaaehtoisesti leipää. Tarinaa sävyttää tieto, että
läheisessä Lillevikin talossa sama joukko teurasti punakaartin ruokatarpeiksi lehmän.
Emil oli myöhemmin vartijana Tampereella Kalevankankaan vankileirillä. Hänen kertomuksistaan on jäänyt
jälkeen seuraava tarina. Vankien joukkoon ilmaantui
aivan lähinaapuritorpan poika. Ilmeisesti vartijoille oli
annettu ohjeet, että vangeilla ei ollut lupa vastaanottaa
mitään aidan takaa. Tällaiseen tilanteeseen Emil nyt joutui tutun miehen kohdalla. Hän näki, kun tämän sisar
oli tulossa aidan takana tuomaan ruokaa veljelleen. Silloin Emil käänsi päänsä ja käveli pois eikä ollut näkevinään, että vangille tuotiin ruokaa. Myöhemmin tämä
naapurin mies kuoli vankileirillä lukemattomien muiden tavoin. Emil palasi vartijan tehtävistä kotiin vasta
syksyn tullen, jolloin hän näki ensi kerran huhtikuisen
tyttärensä. Kotioloissa hän kertoi naapurin kohtaamisesta vankileirillä. Tuliko kohtaaminen tietoon naapurissa,
jää vastausta vaille. Jälkipolvet ovat kuitenkin kertoneet,
että sodan jälkeen naapuriyhteys jatkui. Naapurissa mm.
vierailtiin syntymäpäivillä, muisteli Emilin nuorimmainen. Kokemus oli, että henkilökohtaista kaunaa ei naapurusten välillä kannettu. Sodan järkyttävät kohtalot
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Vammalan vuoden 1918 suurpaloa sammutetaan. Kuva Sastamalan seudun museo.

jaksettiin parhaimmillaan ymmärtää kansallisena tragediana. Elämän oli jatkuttava.
Muuta muistitietoa

Sastamalan seudulla pappina toiminut, tyrvääläissyntyinen Olavi Sorva kirjoitti hiljattain Tyrvään Sanomissa suvussaan vuodelta 1918 säilyneestä muistitiedosta,
miten hänen isoisänsä oli viety punaisten joukkojen teloitusryhmän eteen. Eräs punaisten johtajista oli tullut
paikalle ja todennut, että Sorvaa ei ammuta, koska hän
ei ole mitään tehnyt. Toinen muistitieto on Vammalan palon ajoilta, jolloin punaiset olivat vetäytymässä.
Perääntyessään joukko punaisia poikkesi Sorvalle pakomatkallaan, jolloin emäntä keitti heille kahvit. Pian
tämän jälkeen keittiöön tuli joukko valkoisia punaisia
etsimään. Emäntä istutti nyt heidät kahvipöytään ja
totesi, ettei ollut ”kiirutta” punaisten perään.
Maanviljelijä Terho Seurala on kertonut isoisästään
torppari Oskari Seuralasta Tyrväältä seuraavan tarinan.
Kun punakaarti sotamenestyksen heikentyessä ryhtyi
lisävoimien pakko-ottoihin, määrättiin myös Oskari ja
hänen kanssaan toinenkin vastentahtoisesti vartiomiehiksi valvomaan tietä ja mahdollisia valkoisten yöllisiä kuljetuksia. Kivääriä tarjottaessa Oskari kieltäytyi
sanoen, että hän ei tapa ketään, hänelle riittää oma
haulikko. Aamun tullen miehet menivät lähitaloon
kysymään ruokaa. Haulikkonsa he jättivät sireenipensaaseen. Punakaartin pelosta pakko-ottoja kokenut talonväki tarjosikin auliisti, hyvät palvilihatkin. Kun Oskari sitten kysyi, mitä maksaa, isäntä vastasi, että talo
tarjoaa. Vammalan valtauksen jälkeen nämäkin miehet
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haettiin kotoa oikeuden eteen Stormin koululle, jossa
saman talon isäntä väitti, että he olivat ryöstäneet ruokaa. Silloin Oskari puolustautui: ”Mikset ottanut maksua, kun tarjosin?” Silloin isäntä kiivastui: ”Ammutaan,
ammutaan!” Oikeus kuitenkin katsoi, että kun rahaa
oli tarjottu, vanki vapautetaan. Kun teloitustuomion
uhka näin väistyi, Oskari kertoi myöhemmin, että jalat
menivät veteliksi eivätkä tahtoneet totella, niin voimakas oli vapautuksen ja järkytyksen kokemus sekä pelko,
voisiko jotakin yllättävää vielä kuitenkin selän takana
tapahtua kotimatkalla.
Erittäin vaikuttavalla tavalla inhimillisyyttä kuvastaa tarina eräästä torppariperheestä Ikaalisista. Yksi
suuren sisarussarjan vanhemmista pojista lähti punaisten mukaan, hevosmieheksi. Niinkin on kerrottu, että hänetkin olisi pakotettu. Tiedossa on, että
tässäkin perheessä asenteet vaihtelivat, mikä kuvastaa
sitä sodan traagisinta ulottuvuutta, että kyse oli aivan
kirjaimellisestikin veljessodasta. Jopa saman perheen
jäsenet olivat eri puolilla. Punaisten joukossa tämäkin
poika joutui sitten myös vankileirille, muistitiedon
mukaan Hämeenlinnaan. Tieto pojan tilanteesta kantautui kotiin. Tarina kertoo, millainen on ollut äidin
tuska. Äiti lähti Ikaalisista jalkapatikassa Hämeenlinnaan hakeakseen poikansa pois. Paikan päälle saavuttuaan hän vetosi siihen, että poika oli alaikäinen ja
hänet oli sillä perusteella vapautettava. Silloin häntä vaadittiin todistamaan alaikäisyys. Niin äiti palasi
Ikaalisiin, haki papintodistuksen, ja tuli sen kanssa
uudelleen Hämeenlinnaan ja sai sitkeydellään poikansa pois.

Lukemattomien vangittujen kohdalla kävi kuitenkin
toisin. Peräti viiden sukulaisensa kohtalosta on kertonut tyrvääläinen vaikuttaja Heljä Leppäniemi o.s. Virtanen. Keväällä 1918 Tyrvään yhteiskoululla istuneen
kenttäoikeuden päätöksellä hänen mummunsa isä, tilallinen Kaarlo Herman Kelkka kohtasi Tynnyrinmäessä teloitustuomion yksittäisten ilmoitusten perusteella, vaikkei hän osallistunut millään tavoin kapinaan.
Kaarlon pojat Niilo ja Viljo joutuivat Tammisaaren
vankileirille, josta vain Viljo palasi. Leppäniemen pappa Paavo Virtanen joutui puolestaan Tampereen vankileirille. Hän palasi, mutta hänen 15-vuotias veljensä
Vilho hävisi kevään taisteluissa jäljettömiin.
Historiantutkimuksessa on kiinnitetty huomiota
myös siihen, miten vaikeaan välikäteen sisällissodan
puhjettua joutui kansankirkko, koostuivathan sen jäsenet niin valkoisista kuin punaisistakin. Tutkimus on
osoittanut, että vaikka kirkonmiehet asettuivat lähes
poikkeuksetta kriisitilanteessa valkoisten puolelle, niin
heidän asenteissaan oli eroja. Kirkkohistoriasta väitellyt emeritusarkkipiispa Kari Mäkinenkin on kuluneena vuonna avoimesti puhunut tutkimuksiin perustuen
sen ajan kirkon ylimmän johdon, erityisesti arkkipiispan armottomuudesta. Kirkkohistoriantutkimus on
arvioinut, että näistä piispallisista asenteista kansankirkkomme on saanut kärsiä vuosikymmeniä.
Oli kuitenkin myös toisenlaisia kirkonmiehiä. Tutkiessani Tampereen seudun historiaa olen pannut merkille, että työväenliikkeen historiantutkimuksessa on

nostettu esimerkiksi sovinnollisesta henkilöstä silloinen Messukylän kirkkoherra K.M. Olander. Tampere
ja sen vanha emäpitäjä Messukylä olivat sodan ankarimpien taistelujen näyttämönä. Niin kuin Tyrväällä,
myös Messukylässä kirkkoherranpappila poltettiin – ja
niin kuin Tyrvään kirkon tornissa, niin oli myös Messukylän kirkon tornissa punaisten konekivääripesäke.
Monta valkoisten tykinammusta tuli myös kirkon katon läpi. Näiden tapahtumien jälkeen, kun valkoiset
pääsivät voitolle, joutui Olander uuteen tilanteeseen.
Hänen kunniakseen historiakirjat kertovat, että monta
messukyläläistä hän sai pelastettua hengissä Kalevankankaan vankileiriltä käytyään useaan otteeseen suojeluskunnan esikunnassa puhumassa näiden puolesta.
Kun valkoiset sitten suunnittelivat, että punaisten ruumiit haudattaisiin kauas hautausmaan takaiseen laaksoon, kirkkoherra asettui vastarintaan. Historiaan ovat
jääneet hänen jyrkät sanansa: ”Ei suo ole kenenkään
hautausmaa!” Näin hauta-alue tuotiin hautausmaan
aidan viereen, jonne myöhemmin on pystytetty muistomerkki.
Kansallinen tragedia

Historiantutkimus on analysoinut, että kansalaissodan
jälkeiset vuosikymmenet olivat vahvasti jakautuneen
kansan historiaa, kunnes vasta talvisota 1939-40 ja
yhteinen vihollinen yhdistivät kansan. Sodan syiden
julkinen historiantulkinta oli itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä yksipuolinen, valkoisen Suomen vapaussodan historiaa.

Näkymä Marttilankadulta Rautavedelle vuonna 1918. Apteekkari O.A. Bäckmanin pihapiirissä sijainnut tornirakennus
on melkein ainoa ennen Vammalan paloa rakennetuista ja palolta säilyneistä kauppalan rakennuksista, joita ei ole purettu.
Kuva Sastamalan seudun museo.
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On sanottu, että vasta kirjailija Väinö Linnan menestysromaani Täällä Pohjantähden alla 1950- ja
1960-lukujen taitteessa toi entistä avoimempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun myös punaisten kapinaan lähtemisen vastaansanomattomia syitä, erityisesti
tilattoman väestön katkeruuden. Se oli Linnan ansio,
vaikka historiantutkijat ovat muistuttaneet myös niistä
romaanissa kerrotuista asioista, jotka eivät perustu historiallisiin tosiasioihin. Tutkijoiden mukaan on ongelma, kun romaania on luettu kuin historiakirjaa, vaikka
Linna itsekin aikanaan totesi, ettei hänen kirjansa ollut
historiantutkimus.
Mitä pitemmälle aika on kulunut, sitä objektiivisemmin tutkimus on kyennyt kansamme traagisia vaiheita
käsittelemään. Uudempi tutkimus on nostanut esiin
selvemmin sodan punaisen puolen näkökulman, paitsi
vähäväkisen kansan katkeruuden myös valkoisen terrorin ja vankileirien olot. Myös sanan vapaussota sijasta tutkimus on ryhtynyt käyttämään laaja-alaisempia
nimiä, kuten vuoden 1918 tapahtumat, vuoden 1918
sota ja sisällissota.
Tänä sodan muistovuonna historiantutkijat ovat
tuoneet esiin selvästi sen, että juuri voittajien kostosta
syntyivät kansamme keskuuteen niin syvät haavat, että
niiden vaikutus on tuntunut meidän päiviimme asti.
Valkoisethan teloittivat punaisia (7 370) yli viisi kertaa
niin paljon kuin punaiset valkoisia (1 424) ja sodan
jälkeen vankileireillä kuoli nälkään ja tauteihin paljon
enemmän (13 446) kuin kaatuneina (9 403). Kaikista
uhreista vain neljännes oli kaatuneita. Kaikkiaan Sotasurmat-tietokannan mukaan kriisiaikojen punaisiksi
luokiteltuja uhreja oli 27 038 ja valkoisiksi 5 179 sekä
muita 4 423 eli yhteensä lähes 37 000 maamme runsaasta 3 milj. asukkaasta.
Historiantutkijat ovat nostaneet esiin myös sen tosiasian, että kun tynkäeduskunnan päätöksellä kesällä 1918 ryhdyttiin sotarikoksiin syyllistyneiden
viralliseen oikeudenkäyntiin, jätettiin kokonaan käsittelemättä valkoisen puolen rikokset. Sen sinetöi
valtionhoitaja P.E. Svinhufvudin joulukuussa tekemä
armahduspäätös, jonka perusteella valkoisten tekemiä
sotarikoksia ei tutkittu eikä ketään asetettu syytteeseen.
Sitä on kutsuttu kyseenalaiseksi armahduspäätökseksi,
mikä sekin oli omiaan syventämään hävinneen puolen
katkeruutta.
Ajan kuluminen on johtanut vähitellen yhä maltillisempaan suhtautumiseen historian tapahtumiin. Jo
puolustusvoimien ylipäällikkö C.G.E. Mannerheim
ymmärsi, miten tärkeää oli kansallisen sovinnon uusi
rakentaminen. Niinpä hän talvisodan jälkeen keväällä 1940 antoi puolustusvoimain päiväkäskyn, ettei
toukokuun 16. päivää pidä viettää enää sisällissodassa
valkoisten kapinallisista saavuttaman voiton päivänä,
vaan sen sijaan toukokuun kolmatta sunnuntaita on

vietettävä sodassa kaatuneiden sankarivainajien sekä
myös kaikkien murroskautena vuonna 1918 molemmin puolin vakaumuksensa puolesta henkensä uhranneiden yhteisenä muistopäivänä. Tätä alettiin noudattaa myös armeijan ulkopuolella.
Saman suuntaista oli se, että voittajapuolen muistomerkkien lisäksi tuli laajemmin vasta viime sotien
jälkeen mahdolliseksi pystyttää punaisen puolen muistomerkkejä. Tyrväälläkin valkoisten muistomerkki
pystytettiin jo Vammalan valtauksen yksivuotisjuhlassa
vuonna 1919 Tyrvään kirkon eteen. Sen sijaan punaisten muistomerkki Roismalan hautausmaalle pystytettiin vasta vuonna 1945.
Viimeisimpiä yhteiskunnallisen sovinnon merkkejä
ovat olleet sodan 100-vuotismuiston johdosta järjestetyt lukuisat valtakunnalliset ja paikalliset muistotilaisuudet, historiantutkijoiden luennot, kirjat ja kirjoitukset. Tällainen oli myös 9.9.2018 Tyrvään kirkossa
järjestetty sodan punaisen puolen uhrien siunausjumalanpalvelus, jonka yhteydessä pystytettiin kirkkomaalle
myös punaisen puolen uhrien muistokivi.
Oman taustansa katkerista tapahtumista huolimatta
tai ehkä juuri niiden vuoksi lukemattomat kansalaiset
ovat oivaltaneet, että sovinnon rakentamisen tie on
aina sittenkin paras tie. Yhä laajemmin on kansamme
keskuudessa opittu ymmärtämään, että kyseessä oli yhteinen kansallinen tragedia.
Niinpä noista ajoista puhuminen yhä vielä on tärkeää ennen muuta siksi, ettei yhteiskunnassamme tulevaisuudessa enää pääsisi vallalle niin syvä vääryyden
kokemus, ettei nähtäisi muuta mahdollisuutta, kuin
väkivallan tie.
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Tyrvään kirkossa oli sunnuntaina 9.9.2018 vuoden 1918 sodassa vakaumuksensa puolesta henkensä menettäneiden siunausjumalanpalvelus ja sen jälkeen kirkkomaalla muistomerkin paljastustilaisuus. Vammalan lukiolla pidetyssä muistojuhlassa omaisten puheenvuoron käytti Tyrvään emerituskirkkoherra Osmo Ojansivu. Kuva Mika Lampi/Tyrvään Sanomat/
Alma Consumer.

Isoisäni muisto

Osmo Ojansivu

Arvoisa piispa, hyvät naiset ja miehet! Hetki sitten toteutui Tyrvään kirkossa ja kirkkomaalla se, mikä olisi
pitänyt tapahtua jo kauan sitten. 207 sisällissodassa
1918 vakaumuksensa puolesta henkensä menettänyttä
sukulaistamme sai kristillisen siunauksen ja nimensä
kirkkomaalle pystytettyyn muistomerkkiin. He saivat
sen, mikä heille kuului ja minkä toteuttaminen oli
meidän velvollisuutemme. Omaisten puolesta saan
esittää lämpimät kiitokset teille muistomerkin ja muistojuhlan hyväksi toimineille yksityisille ja yhteisöille.
Työnne jää paikkakuntamme historiaan.

Meitä on täällä useita, jotka liitymme tänään
siunattuihin henkilöihin sukulaisuussitein. Joukossamme ei enää ole heidän sisaruksiaan, mutta
seuraavien polvien edustajia kyllä, ehkä jollekin
toisellekin tänään siunattu on isoisä kuten minulle. Mikä sukulaissuhteemme tai liittymäkohtamme heihin sitten onkaan, he kuuluvat meidän historiaamme. He eivät ole pelkkiä nimiä kivessä tai
kuolleiden kirjassa. He ovat kerran täällä eläneitä

ihmisiä, ilon ja surun polkuja kulkeneita, ihmisiä,
jotka ovat uskoneet ja toivoneet, etsineet parempaa elämää itselleen ja perheelleen. Siihen heillä
oli oikeus kuten ihmisillä kaikkina aikoina.
Tänään on kyse heistä, joilla on oma tarinansa.
Samalla se on pala meidän nyt elävien ja täällä
olevien elämäntarinaa. Jokaisen näistä tarinoista ansaitsisi tulla kerrotuksi ja talletetuksi muille
ja nimenomaan sukujemme nuorille. Se auttaisi
myös paremmin ymmärtämään, keitä me olemme
ja mitä on olla kutsuttu suomalaisena myös tänään
rakentamaan tätä maata. ”Ei koskaan enää” ‒ ei
koskaan enää asetta veljeä vastaan, vaan kuunnellen, keskustellen ja sopien rakentamaan parempaa
Suomea. Hyvinvointi edellyttää rauhaa, joka nousee oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon pohjalta.
Tunnen suurena kunniatehtävänä saada tänään
käyttää omaisten puheenvuoro. Kerron teille yhden näistä 207 tarinasta. Se on surullinen kuten
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muutkin vuoden 1918 henkensä menettäneiden
tarinat. Se on siirtynyt minulle jo lapsuuteni vuosina äitini ja enoni kertomana.
Tarinani taustaan kuuluu Tyrvään kaksitorninen
kirkko ja sen rakentaminen 1850-luvulla. Kirkon
rakentaminenhan oli seurakuntalaisten ikiaikainen velvollisuus ja kaikkien terveitten miesten piti
osallistua siihen vuorollaan. Näin Hongistonmaan
Oittisen talon isäntä ja pojatkin tulivat vuorollaan
isollekirkolle ja majoittuivat Torran taloon Liekoveden rannalle.
Kuinka ollakaan nuorten välille leimahti rakkaus. Oittisen pojista Johan eli Jussi löysi talosta
itselleen puolison. Aikanaan heille syntyi 7 lasta,
joista 17. elokuuta 1868 syntyi Oskar. Kun kantatalo aikanaan jäi vanhimmalle veljelle, nuorimmat hankkivat omat torppansa. Oskari Kiikan
Koppalaisenmaasta ja antoi sille nimeksi Sivula.
Sinne hän muutti vaimonsa Tekla Sabinan kanssa. Lapsia heille syntyi kuusi, joista äitini toiseksi
nuorin.
Sisällissodan syttyessä Oskari oli pian 50-vuotias. Eräänä päivänä torpan ja perheen elämä
kuitenkin muuttui ennalta aavistamattomasti
ja peruuttamattomasti: Tuli mies, laski kiväärin
penkille ja pyysi Oskaria valjastamaan hevosen ja
lähtemään mukaan. Ja Oskari lähti. Tuo hetki oli
tallentunut lähtemättömästi äitini silmien verkkokalvolle. Mummu ja kuusi lasta, vanhimmat
jo nuoria aikuisia, jäivät katsomaan kun isä meni.
Riihen taakse hän katosi, muisti äitini aina sanoa.
Meni, eikä koskaan palannut.

Hyvät kuulijat, tällainen on minun tarinani,
teillä kaikilla vuonna 1918 henkensä menettäneitten omaisilla on omanne ja sukunne tarina, kaikki
erilaisia ja ehkä joku tänne paremmin sopivakin
kuin kertomani. Nämä kaikki ovat kuitenkin yhtä
arvokkaita ja ansaitsevat avoimesti, ilman häpeää
ja piilottelua tulla kerrotuiksi ja jaetuiksi. Jakakaa
niitä keskenänne ja nuoremmille polville.
Pidän johdatuksena saada kertoa tämä oma tarinani. Siihen on erityinen syy. Tyrvään kaksitornisen
kirkon rakentajan, hänen joka isoltakirkolta löysi
morsiamen, poika Oskari Sivula on isoisäni ja tässä
muistojuhlassa saa nyt puhua hänen tyttärenpoikansa, Tyrvään eläkkeellä oleva kirkkoherra, hänkin
yksi kirkonrakentaja omalla pienellä tavallaan.
Minulle henkilökohtaisesti tämä on ihmeellistä ja uskomatonta. Ei ole sattumaa, on johdatus.
Vaikka en ole koskaan nähnyt isoisääni, en edes
valokuvaa hänestä, vaikka mitään erityistä tunnesidettä ei välillämme voi olla olemassa, tänään
tunnen väkevästi, että hän oli läsnä kirkolla ja
täällä muistojuhlassa. Hänellä on paikka elämässäni. Uskon ja toivon, että moni teistä omaisista
voi kokea samoin. Heitä, jotka menettivät 1918
henkensä, ei ole unohdettu. Emme heittele kiviä
ja tuomitse, vaan muistamme ja kunnioitamme.

Aikojen jälkeen tuli hevonen, tuli niitä, jotka
olivat tietävinään, missä Oskari oli tai millainen
oli hänen kuolemansa, ehkä Hauholla tai jossakin muualla, huhuttiin. Todellisuudessa mitään
lopullista tai varmaa ei selvinnyt. Ei sekään, kuoliko hän valkoisten vai punaisten luotiin. Ruumistakaan ei löytynyt. Jäljelle jäi odotus, etsiminen, kyseleminen, ehkä häpeääkin ja lopulta
alistuminen ja kaipaus. Kova työ leivän eteen ja
perhe antoivat mummulleni ja hänen lapsilleen
voimaa, samoin hengellinen elämä evankelisessa herätyksessä. Vähitellen haavat umpeutuivat,
vaikka kipeät muistot jäivät ja mummulleni erityisesti suru puolisonsa ruumiin jäämisestä siunaamattomaksi.
Näitä äitini kertoili kuolemaansa saakka. Uuden surun toi aikanaan torpan nuorimman pojan
Otton kaatuminen Karhumäessä jatkosodan taisteluissa tyrvääläisen Impolan poppoon joukoissa.
Sivulan torppa oli antanut uhrinsa, isän ja pojan,
isänmaalle kuten moni muukin torppa ja talo.

Tältä pihalta Oskari Sivula lähti talvella 1918 eikä
palannut. Kesäretki vuonna 1958 Kiikan Koppalaisenmaan Sivulan torpan pihamaalle. Kuvassa vasemmalla Oskarin leski Tekla Sivula, hänen tyttärensä
Esteri Ojansivu miehensä Vilhon ja poikansa Osmon
kanssa.
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Huittisten Säästömarket Oy
p. 050 368 7023

Ark. 9-21 • La 9-19 • Su 11-19

�itajärven lumo
Muistoja vuosien takaa

13.9. 1998 Ylinen Ritajärvi.

Simo Suominen
Vapaa-ajan lisäännyttyä sotien päättymisen jälkeen
pilkinnän kesäiseksi vastineeksi tuli mato-onginta. Kalastus oli enää harvalle elinehto, mutta onnistuessaan
saalis oli aina kotiin päin.
Ennen niin kalarikas ja lohijokena tunnettu Kokemäenjoki pääsi pahasti saastumaan, ennen kuin vedenpuhdistukseen kiinnitettiin vakavaa huomiota. Puhuttiin maamme pahimmasta likaviemäristä. Kalastus
loppui lähes kokonaan, koska kukaan ei halunnut syödä joesta pyydystettyä kalaa. Kalamiehiä houkuttivat
ympäristön puhtaammat vedet.
Saavuin Vammalaan linja-auton tuomana vuonna
1960. Olen poissa Rauman Lapista, kuten pohjoisen
asukas kasvupaikkansa ilmaisisi. Kalastuskärpäsen
pureman olin saanut aivan pikkupoikana kirkkaan ja
puhtaan Narvijärven rannalla.
Vammalassa ystävystyin heti naapurissa asuvan Aaretin kanssa, joka oli Laatokalla saanut saman taudin
kuin minäkin. Etsiydyimme ongelle ja pilkille ympäristön metsäjärville, usein myös Ylistenjärvelle. Aaretista löysin hyvän kalakaverin, joka nautti luonnossa
liikkumisesta kuten minäkin. Hän havainnoi pikkutar-

kasti luontoa ja katsoi erämaassa, että kaverillakin oli
kaikki hyvin.
Ensimmäisen retkemme Ritajärville 1960-luvulla
muistan kuin eilisen päivän. Olimme hetken jo onkineet Ylisellä Ritajärvellä, ja repussa potki muutama
hyvänkokoinen, lähes musta ahven. Kiersimme järven
länsipään kautta läpi tiheän viidakon Valkeajärven
puoleiselle rannalle. Ihmettelin, miksi tulimme läpi
kaikkein pahimmasta paikasta, kun itäpuolen ranta
näytti olevan hyvää kangasmaastoa. ”Et tainnut havaita
sitä kuikan pesää siinä pienessä järveen pistävässä niemessä”, Aaretti sanoi. Hän oli tietoinen pesäpaikasta, ja
siksi kiersimme sen kaukaa.
Nuotiotuli oli parhaassa liekissä. Aaretti oli puhkonut saaliskalat ja asetteli niitä tulen loisteelle paistumaan. ”Siinä sillä kuikalla on ollut pesänsä jo monia
vuosia, mutta harvoin on pesintä onnistunut. Kuikan
huuto salojärvellä on niin mahtavaa. Nyt naaras taitaa
hautoa ja uros seuraa meitä, vain pää veden yläpuolella”, Aaretti tarinoi.
Tästä ensimmäisestä kerrasta ihastuin Ritajärvien
erämaaluontoon, ja Aaretista sain elinikäisen ystävän
kalapoluilleni. Aaretti yllytti minut kalastusseuran jä-
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seneksi ja sen johtokuntaan, jossa 50 vuotta tuli täyteen tänä syksynä. Siinä johtopaikassa olen saanut kokea kaikki vapaa-ajankalastuksen ilot ja riemut. Se on
ollut näköalapaikka koko Suomenkin kalastusasioihin.
Vammalan Urheilukalastajat käytti metsäjärviä toiminnassaan paljon 1970-1980-luvulla, mutta Kokemäenjoen puhdistuttua palattiin enemmän isolle
vedelle ja etenkin seuran majaan Kiiskelään Rautavedellä. Ritajärvillä sekä muillakin pikkujärvillä on
pidetty monet onki- ja pilkkikilpailut, pidetty leirejä
nuorille ja nautittu nokipannukahvit milloin milläkin
järven lukuisista nuotiopaikoista. Useita kertoja on
keitetty savuntuoksuiset kalasopat isommallekin joukolle. Naapuriseurojen jäseniä on myös kutsuttu ihastelemaan erämaan luontoa.
Ritajärven rannat ovat melko risukkoisia ja louhikkoisia. Seura teki aikanaan lukuisia ehdotuksia kaupungille polkujen raivaamisesta, pitkospuista ja ojien
ylityskohtien parannuksista, joihin olisi talkoovoimaakin löytynyt. Suhtautuminen parannuksiin oli melko
nihkeää. ”Ei ne kalamiehet mitään tarvitse, sen kun
vain nauttivat erämaan rauhasta ja kalannarrauksesta,
siihen hurahtaneet”.
Jotakin kuitenkin herui. Kaupunki myönsi muutamana vuonna rahaa, jotta saatiin istutettua taimenta
Valkeajärveen. Pyyntikokokoista taimenta kannettiin
kymmeniä saavillisia autolta pahaa polkua alas ran-

taan. Istuttajat vähät saivat nauttia työnsä tuloksista,
sillä aina joku näki kala-auton käyneen, ja sana levisi.
Seuraavina päivinä pöly ei päässyt laskeutumaan Ritajärventiellä, sillä niin kova trafiikki siellä kävi. Meitä
vakituisia talkoolaisia meno suivaannutti, ja istutuksista päätettiin luopua.
Oli niitä muitakin istukkaiden perään hinkuvia.
Kerran järveen tuotiin pienempää taimenta, vielä kirkasväristä. Eräs istukas ei lähtenyt uimaan muitten
perään. ”Tuuppaas tuota sillä kepilläsi”, sanoin Eskolle. Ja kylläpä kala lähti – poikittain valtavan hauen
hampaissa.
Ritajärviltä se alkoi, lumoava erämaan kaipuuni,
koskaan hellittämättä! Aaretin ja muiden kalakavereideni kanssa olen saanut vaeltaa myöhemmin Lapin ja
Ruijan erämaissa, kaukana kirkkailla vesillä, tunturien
takana, jossa pitkospuut ovat päättyneet jo monen päivämatkan taakse.
Nyt Aaretti on jo poissa, samoin moni entinen retkitoverini. Lyhyt on jo omakin askeleeni. Olen todella
iloinen, että kulkeminen Ritajärvillä on nyt parantunut. Itsekin yritän vielä päästä nauttimaan saloseudun
muistoista ja tunnelmasta, nyt kun tiedän vaelluksen
helpommaksi. Toivottavasti luonto ei häiriinny turistien lisääntyvästä joukosta, vaan käki kukkuu ja kuikka
pesii Ritajärvillä vielä tulevaisuudessakin.

Taimenen istutus -96 Valkeajärveen. Vas. Esko Huusko, Simo Suominen, Helge Heinonen ja Jouni Aaltonen.
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Pentti Lahtinen

�ukko vai kana
vai kotkottaja
Rouva puhemies! Ei käy, ei riitä. Pitää olla sukupuolineutraali puheenjohtaja, vaikka huoli naisen eurosta
unohtuisi. Toisten mielestä vanha nimiperinne voittaa
tuommoisen saivarteluna. 1950-luvulla valtio-opin
luennoilla oli mukava kuulla professori Jussi Teljon
veitikkamaisia kommentteja joistakin valtiosäännön
termeistä. Hallitus nauttii eduskunnan luottamusta.
Professoria huvitti, kun kansa on tarvinnut puhemiestä
vallan toisiin tarkoituksiin, nimittäin kosimapuuhiin.
Tähän mies-toimeen on käynyt myös nainen, mistä
kertoo esimerkiksi sananlasku Kun on akka puhemiehenä, niin on piru konttimiehenä.
Kas kun ei puhemies-termistä ole tehty kielikysymystä. Sehän on käännöslaina ruotsista: talman. Kolmella aatelittomalla säädyllä kun oli puhemies, ja sana
otettiin semmoisenaan suuriruhtinaskunnan perustuslakeihin eikä sitä maan itsenäistyminen mihinkään
karkottanut.
Kunnalliselämässä on jo pitkään puhuttu luottamushenkilöistä. Entäs ammattiliittopuolen luottamusmiehet!
Kyllä ympäri maailman pyritään siihen, että naista
ja miestä tarkoittaisi yksi sukupuolineutraali sana tai
että mieheen ja naiseen viitattaisiin eri sanoilla. Nykyisin suurissa kansainvälisissä kongresseissa on chairman
tai chairwoman. Tällainen kastijako ei varmaankaan
tyydytä tosi tasa-arvon ajajia. Mutta ei hätää. Ainakin
englannissa on jo käytössä myös chairperson tai pelkkä chair. Vaikka ei nyt mikään intoilija olisikaan, niin
tietysti on hyvä keksiä kunnan luottamushenkilöiden
tapaan sukupuoleen viittaamaton sana. Usein ei tunnu
luontevalta muuttaa -mies -naiseksi . Miltä kuulostaisi kauppanainen, palonainen, lautanainen, päänainen, jarrunainen, konenainen, peränainen tai myös
maarouva, kirkkorouva jne? Jos joku tämäntapainen
lanseerattaisiinkin käyttöön, niin kyllä siihen pian tai
vähitellen tottuisi.
Saksalaisilla on kova vimma muodostaa vanhan
nimen rinnalle in-päätteinen termi. Siis Frau Bundeskanzlerin (”liittokansleritar”) Merkel, Presidentin
Halonen. Saksalaiset ovat tässä ehkä meitä enemmän

sidottuja kieleensä, jossa on kolme kieliopillista sukua.
(Ja maan laki jo tuntee kolmannen sukupuolen!)
Meillä taas on vähitellen päästy pois tämä muistuttavista tar-johdoksista. Ei enää opettajatar tai näyttelijätär tai aviomieheen takertuvat kunnallisneuvoksetar,
piispatar . Kaiketi kuitenkin viettelijätär ja rakastajatar
ja pakanain papitar vielä käyvät. Vai sopiiko näissäkään
viitata sukupuoleen. Toki täkäläisistä hengennaisista
riittää tai luulisi riittävän vain pelkkä pappi ilman etuliitteitä.
Paras tapa olisi keksiä yhteinen sana. Mutta se ei ole
aina helppoa. Lakimiehen rinnalla voisi olla (vai onko
jo) lakinainen. Parempana voi kai kuitenkin pitää kansainvälistä, suometettua vierassanaa juristi. Vai oletko
jyrkkä puristi!
Edellä mainittu –henkilö tietysti olisi hyvä, mutta ei
sitäkään joka paikkaan voine tunkea. Vaikka nykyisin
tuntuukin luontevalta luottamushenkilö, niin käykö
lautahenkilö, konehenkilö, lehtihenkilö yms.?
Melko piiloon ovat menneet -ska-loppuiset kansankielen sanatyypit pastorska ja Virtaska. Kuulin ennen
Tyrväällä kerrottavan vitsinä kahden miehen keskustelua vaimoistaan. Haapanen sanoi Komerolle, että
”kyllä sun vielä kelpaa kun vaimo on vain roska, mutta
mun on koko p… (ei selvemmin näin joululehteen).
Suurinta mökää saisi aiheuttaa se, kun supisuomalaisessa tekstissä lukee, että Rauni Mäki on Business
Controller yrityksessä Wrong Gone. Toki Rauni voi
tarvita työssään enemmän englantia kuin suomea,
mutta käytettäköön kummassakin kielessä sen omaa
sanaa. Hyväksyttävästi toimii se firma, joka ”on nimittänyt Sulo Kotolaisen talousjohtajaksi (Financial Director)”.
Tämmöistä tasa-arvokeskustelua on käyty kuluvana
vuonna. Monen mielestä se on joutavaa saivartelua,
jolla naisen asemaa ei paranneta.
Pahimmatkin tasa-arvon vastustajat heltyisivät,
kun huomaisivat, että ämmämäinen mies onkin
ihmisellinen persoona.
Lopuks toivotan ernomasen hyvvää miältä nyk kun
orotellaaj Joulukuttua!
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Ex libris

Erkki Tuominen

Kirjoittaja on syntyjäänTyrvään Nälkälänmäestä, Suomen Exlibrisyhdistyksen puheenjohtaja ja exlibristen keräilijä & tutkija. Oman suomalaisten exlibristen kokoelmansa hän
lahjoitti Suomalaisen kirjan museo Pukstaaville museon perustamispäivänä 2011 sitä edelleen täydentäen. Kokoelmassa on tällä hetkellä n. 21 500 merkkiä.
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Jalmari ja
Hanna Pusa

Exlibris eli kirjanomistajamerkki on pieni painettu lipuke, joka kirjaan liimattuna kertoo kirjan omistajan ja
useimmiten sen kuvailmaisu jotain oleellista ao. henkilöstä. Suomessa tunnetaan kautta aikain vain n. 25 000
exlibristä. Jalmari ja Hanna Pusan exlibris on näiden
joukosta yksi kaikkein voimakkaimmin puhutteleva
merkki.

Juho Jalmar Pusa, joka myöhemmin tunnettiin Jalmari Pusana, syntyi Karjalassa, Viipurin läänin Pyhäjärvellä 1895. Aktiivisen ihmisenä maanviljelijän
pitkät työpäivät eivät häntä tyydyttäneet vaan hän
hankkiutui moniin erilaisiin luottamustehtäviin. Hän
oli luonteeltaan hyvin isänmaallinen, määrätietoinen
ja Karjalan etuja ajava, toimien aikansa mm. Viipurin suojeluskuntapiirin Käkisalmen alueen päällikkönä, Karjalan kannaksen liiton sihteerinä, Pyhäjärven
kunnanvaltuuston puheenjohtajana ja jopa kunnan
palopäällikkönä, Karjalan liiton järjestösihteerinä sekä
monessa muussa. Hän oli myös Vapaussodan veteraani
ja sotilasarvoltaan kapteeni.
On ymmärrettävää, miten katkeraa ja käsittämätöntä
oli Talvisodan jälkeen luopua Karjalasta ja omasta kotiseudustaan. Hänelle kuten monelle muullekin kotiKarjalan menettäminen ei voinut olla totta. Kun lähtö
Pyhäjärveltä tuli yli 400 000 muun karjalaisen kanssa Pusa kätki kotitilansa yhden ladon – Suutarpellon
ladon lattian alle mm. kirjastonsa, josta sen takaisin
kotiin palatessa voisi taas nostaa esille. Näin ei lopulta
käynyt. Ladon alle kätketty materiaali saatiin jatkosodan aikana kyllä pelastettua mutta lopulta kotiseutu ja Karjala menetettiin. Pusat muuttivat evakkoon
muiden pyhäjärveläisten mukana Tyrväälle. Aktiivinen
elämä ei kodin ja kotikontujen menettämiseen ja evakkomuuttoon pysähtynyt ja hänet valittiin mm. v. 1948
eduskuntaan Kokoomuksen riveistä. Myös monet järjestöt ja toimikunnat saivat hänestä aktiivisen jäsenen.
Pusa haudattiin v. 1957 Vammalan pääkirkon hautausmaalle.

nettu merkki antaa viitteitä, että se ei ole harrastelijan
työtä. Ei myöskään sen Sastamalan seudun Museossa
säilytettävä alkuperäistyö eivätkä sen Pukstaavi-kokoelmassani olevat kolme pienikokoista luonnosta. Sastamalan seudun Museon äskettäin edesmennyt emeritushoitaja ja Jalmari Pusan tuttu Esko Pietilä mainitsi
aikanaan Pusan kertoneen hänelle, että merkin on tehnyt taiteilija Aarno Karimo luultavimmin 1950-luvun
puolivälissä. Samaa ounasteli minulle aikoinaan myös
hänen edesmennyt poikansa Pekka Pusa. Sota-aikana
Karimo piirsi mm. runsaasti propagandajulisteita ja
muita painotuotteita ja suunnitteli Talvisodan muistomitalin. Myös Mannerheimin tunnettu marsalkansauva on hänen töitään.
Exlibriksen luonnoksia on kolme. Kaikissa niissä on
keskeisenä symbolina tuo edellä mainittu Suutarpellon
lato, jonka lattian alle kirjat kätkettiin. Yksi luonnoksista on sävyltään hyvin rauhallinen ja väritykseltään
vaalea. Voi hyvin ymmärtää, että tämä ei luonteeltaan
vastannut Pusan tuntoja. Kaksi luonnoksista muistuttaa
toisiaan. Niissä on valkoisen lisäksi Karjalan värit: musta
ja punainen. Mutta punaisella värillä on toinenkin tarkoitus: punaiset lentokoneet ovat vihollisen, siis punaarmeijan pommikoneita. Näistä luonnoksista toteutui
se, missä lato oli kuvattu vähän sivulta. Teksti merkin
alaosassa oli selkeä ja puhutteleva: ”Tämä kirja on ollut
kätkössä Iso-Pusan tilan Suutarpellon ladon alla sotavuosina 1940-1941. Uskoimme takaisinpaluuseen ja oikeuden
voittoon”.

Pusa halusi osoittaa myös ladon alta pelastetuille kirjoille oman kunniansa ja teetti näille oman exlibriksen
itselleen ja Hanna-vaimolleen. Hyvän exlibriksen tavoin tälläkin pienellä taideteoksella on vahva kuvallinen side omistajiinsa. Tekijän signeerausta ei merkeissä
eikä luonnoksissa ole. Ei myöskään tekovuotta. Jo pai-
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Kaalisaari aikojen

Saku

Metsälä

Tyrvään Uimakoulun viimeinen primusmaisteri

Kaalisaaren paviljonki 1920-luvulla. Kuva Kalle Havas.

Kaalisaaren paviljonki vuonna 1958. Kuva Vammalan Palloseuran arkisto.
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saatossa
Facebookin ”Wanhaa Tyrwäätä”-ryhmän keskusteluissa
on haikailtu monet kerrat Kaalisaaren perään. On muisteltu niin kenttätapahtumia, Paviljonkia, kuin Uimalaitosta. Erityisesti kaikkea sitä, mikä oli hyvin ja hienosti,
sekä osin on myös noiduttu, miksei ”kukaan” tee mitään
paikan ennallistamiseksi! Oliko kaikki todella niin hyvin, kuin muistellaan, vai onko aika kullannut muistot?
Tässä kohdin lienee viisasta katsoa peruutuspeiliin ja
tutkiskella Kaalisaaren kehityshistoriaa.
Syy siihen, miksi Kaalisaareen ylipäätään tuli urheilupyhättö, on 1900-luvun alussa paikkakunnalla virinnyt voimistelu- ja yleisurheiluinnostus. Miksi juuri
urheiluinnostus, on hyvä kysymys. Tutkimatta sen paremmin pölyttyneitä historiankirjoja, uskon sen liittyvän samaan aikaan Suomessa levinneeseen raittiusliikkeeseen. Ympäri Suomea tapahtui sadoittain, ellei
tuhansittain vastaavia ”innostuksia” ja näiden myötä
perustettiin urheiluseuroja. Raittiusliike halusi nuoret
ja nuoret aikuiset pois väkijuomien rappeuttavan vaikutuksen piiristä kohdistamaan intonsa muunlaiseen
toimintaan. Vammalassa oli harrastettu omatoimista
urheilutoimintaa silloisella torilla, kirkon edustalla.
Kun Ateenassa pidettiin ensimmäiset Olympiakisat
1906, päädyttiin Vammalaankin perustamaan urheiluseura 1908 – ”tyrvääläisen ruumiinkulttuurin kohottamiseksi”.
Paikkakunnan urheilutoimintaa harrastettiin suuren
innostuksen vallassa. Keväällä 1909 Vammalan torille
alettiin raivaamaan juoksurataa sekä hyppy- ja heittopaikkoja, jotka myöhemmin todettiin vaatimattomiksi
ja ei-niin-tarkoituksenmukaisiksi. Kun vielä 1911 kävi
selväksi Vammaskosken kivisillan rakentamisen toteu-

tuminen, päädyttiin etsimään vaihtoehtoja lähitulevaisuudessa menetettävälle urheiluareenalle. Oivalliseksi
paikaksi osoittautui Tuomiston talon maista Vammalan kauppalan alueeksi liitetty ja asemakaavaan puistoalueena käytettäväksi merkitty Kaalisaari, jonka nimi
lienee tullut siitä, että siellä oli joskus viljelty kaalia.
Kaalisaari oli veden ympäröimä, joten sinne oli
kuljettava veneellä. Tästäkin huolimatta nuori seura,
etunenässä Aaro Rautajoki, teki suunnitelmat ja aloitti keväällä 1914 raivaustyöt, jotka oli jaettu kahdeksi
urakaksi. Toinen urakoitsija jätti osuutensa keskeneräiseksi, joten huomattava työmäärä jouduttiin tekemään
omin voimin. Tästäkin huolimatta louhikkoisesta
Kaalisaaresta tuli kaunis, tasainen urheilupuisto, joka
herätti kaikissa ihailua. Juoksurata oli 200 metrin pituinen. 100 metrin radan ollessa erillinen, kentän halki
kulkeva.
Kenttä avattiin kaksipäiväisten urheilujuhlien merkeissä 1914. ”Uusi kenttä tulee palvelemaan nuorison
jaloimpia harrastuksia”, totesi Herman Ulvén, paikkakunnan ensimmäisiä urheilun uranuurtajia. Seuraavina
vuosina kenttä olikin lukuisien urheilutapahtumien keskipisteenä. Yleisurheilun lisäksi kentällä pelattiin innokkaasti jalkapalloa ja jonkin verran myös pesäpalloa.
Vuosi 1934 oli kentän kannalta merkittävä, sillä se sai
Kauppalan toimesta ”uudet kasvot”. Kentästä tehtiin
uuden ajan vaatimuksia vastaava sisältäen kolmen sadan
metrin ratakierroksen ja sen osana sadan metrin suoran. Vuosien 1934-36 aikana rakennettiin myös näyttävä Paviljonki ja sen eteen rinteeseen avokatsomo sekä
Kaalisaaren kärkeen Uimala, jossa oli kaksikerroksinen
hyppytorni. Kentän vihkiäisten yhteydessä järjestettiin
kaksipäiväiset kilpailut. Seuraava kymmenen vuotta
toivatkin yleisurheilun ja jalkapalloilun lisäksi mukaan
erilaisia juhlatapahtumia, joiden järjestämiseen uudet
tilat olivat oivalliset. ”Uutuuksien” joukkoon kuuluivat
erilaiset voimistelu- ja laulujuhlat sekä suojeluskuntatapahtumat. Jatkosodan kahtena viimeisenä kesänä Kaalisaaressa nähtiin kansainvälistä jalkapalloa Voiman joukkueen kohdatessa ”saksalaisjoukkueen”, jonka pelaajat
olivat Suomeen komennetun Saksan armeijan sotilaita.
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Tyrvään Sanomien perusteella saksalaisilla oli ryhmässään maajoukkuepelaajia, mutta niin oli Voimallakin
vahvistuksena Varikolla komennuksella olleita suomalaisia mestaruussarjapelaajia.

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

Siunattua
Joulunaikaa!
Kuljetusliike

Sodanjälkeiset kymmenen vuotta olivat taas yleisurheilun ja jalkapalloilun aikaa. Uudeksi kentänkäyttäjäryhmäksi tulivat oppikoululaiset urheilukerhonsa,
Rajun, toiminnan aktivoimisen seurauksena. Todennäköisesti vahvan piristysruiskeen toi esimerkillään
maajoukkueen huippuaituri Väinö ”Väiski” Suvivuo,
joka samalla sai lentopallonkin tyrvääläisten tietouteen. Suvivuo toimi oppikoulun opettajana vuodet
1947-1954, jona aikana nuorisoa liikutettiin monella
eri tavalla.
Kaalisaaressa järjestetyt juhlat olivat rakenteeltaan
samantyyppisiä vuosikymmenien ajan. Päiväjuhliin
sisältyi juhlapuhe ja urheilua, lisäksi nähtiin myös
nuolenheittoa, ilmakivääriammuntaa ja sotakoiranäytöksiä, torvisoittoa unohtamatta. Iltajuhliin sisältyi
tanssiaisia ilotulituksella tai ilman, ja sateen sattuessa
ne siirrettiin Seukulle.
50-luvun loppupuoli toi kentälle uuden toimijan,
Vammalan Palloseuran, jonka myötä koettiin jalkapallon lisäksi uusi nuorisoa villitsevä urheilumuoto, jääkiekko. Kaalisaaren ja mantereen välinen osa täytettiin
kesällä 1959, samalla pahennusta herättänyt Paviljonki
purettiin ja loppusijoitettiin yhtenä täyttömateriaalina
kentän laajennusosan alle. Tälle kentän osalle perustettiin Kaalisaaren kiekkopyhättö, jossa nähtiinkin
seuraavan kolmen vuosikymmenen ajan niin paikallisia, kuin maakunnallisia ja myöhemmin aina maajoukkuetasolle nousseita kiekkosuuruuksia. Vuoden
1959 saneerauksessa uusittiin Uimalaitos, sen suuntaa
käännettiin ja vanhan hyppytornin tilalle rakennettiin
entistä mahtavampi, kolmikerroksinen hyppytorni
Lopun alkua

Kaalisaaren suuruuden aika päättyi vaiheittain, ensin
Kauppalan, sittemmin Kaupungin pääurheilukenttänä.
Yleisurheilun suonenisku tapahtui Tyrvään ja Vammalan vuoden 1955 kuntaliitoksen jälkeen. Tyrväälle oli
rakennettu täyden neljänsadan metrin ratakierroksen
omaava Keskuskenttä 1953. Kuntaliitoksen jälkeen Keskuskentälle rakennettiin suuri katettu puukatsomo, jonka myötä sinne siirrettiin kaikki vähänkin merkittävämmät urheilutapahtumat. Tästä eteenpäin Kaalisaaren
osaksi tuli toimia harjoittelu- ja keskustan koululaisten
kohtaamispaikkana. Paviljongin purkamisen yhteydessä
säilytettiin avokatsomon penkit, mutta hoitamattomina
ne lahosivat ja purettiin 60/70 -lukujen taitteessa.

010 205 5010
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Jalkapallo, erityisesti juniorijalkapallo, siirtyi Hopun
kentälle 80-luvun alussa. Miesten ottelut oli pelattu Keskuskentällä jo 1950-60-lukujen taitteesta alkaen. Jääkie-

kon riemukulku päättyi viimeistään jäähallin valmistumisen yhteydessä 80-luvun puolivälin jälkeen. Miesten
ottelut olivat siirtyneet Keskuskentälle jo aiemmin, kun
Mantsun kaukalo siirrettiin väkipakolla Keskuskentälle.
Tällä tavoin kaupungin kaksi merkittävintä nuorisourheilun pyhättöä saattohoidettiin pois urheilukartalta.
Uimatieteen korkeimpana opinahjona Kaalisaari on
säilynyt pisimpään. Tosin tähän tieteenalaan ei olla
tehty erityispanostuksia ja oltiinpa hyppytornia purkamassa 2000-luvun alussa. Kandi- ja maisterituotanto
jatkuu kuitenkin edelleen.
90-luku ja sen jälkeiset ajat ovat olleet Kaalisaaren
kannalta alasajon aikaa, vaikka joinakin vuosina on
tehty pieniä kosmeettisia parannuksia. Tämän päivän
skeittipuisto ja kesäiset Beach Volley -turnaukset eivät
vielä luo edellytyksiä ympärivuotiselle toiminnalle.
Kaalisaaren entistä suuruutta ei tunnista enää muusta,
kuin mielen sopukoihin ja verkkokalvoille painuneista
muistoista.
Pitäisikö tehdä jotain?

Alkuperäiseen kysymykseen: Miksei ”kukaan” tee mitään paikan ennallistamiseksi, olen entisenä Kaalisaaren ympärivuotisena käyttäjänä täysin puolueellinen
vastaamaan. Jos katsotaan kolikon toiselle puolelle,
niin teknis-taloudellisen näkökulman kautta voi todeta paikan ennallistamisen vaativan usean miljoonan
euron panostuksen ennen, kuin siitä saataisiin tämän

päivän vaatimusten mukainen urheilupyhättö. Hankkeen pahimmat vastustajat varmaankin nostaisivat
esiin liito-oravien lisäksi, täyttömaahan mahdollisesti
sijoitetut ja sieltä vapautuvat ympäristömyrkyt sekä
alueen kasvavan liikenteen synnyttämän meluhaitan.
Ei ole helppoa, ei! Toisinpäin voidaankin kysyä, miten ”sopivasti sykettä” Vammala, tai nykyinen Sastamala haluaa kasvattaa nuorisoaan tulevaisuutta varten?
Halutaanko keskittää voimavarat sosiaalisten ongelmien jälkihoitoon, vai panostaa ennaltaehkäisyyn ja
samalla luoda lapsille ja nuorille järkevää tekemistä,
ikimuistoisia hetkiä ja antaa oman paikkakunnan esikuvia tulevaa kehittymistä varten? Nämä ovat niitä
keskeisiä kysymyksiä, joihin paikkakunnan päättävissä
elimissä toimivien on vastattava ja erityisesti poliitikkojen on itseltään kysyttävä! Näihin kysymyksiin suhtautumiseen vaikuttaa pitkälti jokaisen päättäjän oma
kokemustausta.
Kaalisaarella on yli satavuotinen urheiluhistoria. Jos
sen halutaan päättyvän, on pakko kysyä, mihin tarkoitukseen paikkaa tultaisiin käyttämään - kerrostaloja en
siellä haluaisi nähdä, vaikka kauniit rantamaisemat sitä
kaupallisessa mielessä puoltavat. Nähdäänkö ja/tai koetaanko elämää suurempia hetkiä vielä Kaalisaaressa, vai
jossain toisen nimisessä urheilupyhätössä on enemmänkin sivuseikka, nuorison tulevaisuus pitää olla etusijalla.
Lähteet:
Tyrvään Voiman 40-vuotisjuhlajulkaisu, 1948
Matti Sannan, Alpo Uurron ja Paavo Riihivaaran haastattelu, 2001

Kaalisaaren vanha hyppytorni.
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Hyvää Joulua ja
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Hyrkin Vuokrahuoneet
Tmi Kati Saikka
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Sastamalankatu 70, 38210 SASTAMALA. Puh. 03-5112640
www.heinonleipomo.com
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Kirje
joulupukille

Jyrki Rantala

Minulla on hyvät kokemukset joulupukille kirjoittamisesta. Usein toiveet ovat nimittäin toteutuneet. Lapsena
toivoin samanlaisia punavalkoisia puusuksia kuin Juha
Miedolla oli. Joulupukin tontuille toive oli ollut vaikea
toteuttaa, kun samanlaisia lasten suksia ei ollut löytynyt
mistään. Joka tapauksessa sellaiset jouluaattona paketista
kuitenkin löytyivät. Vasta kymmenen vuotta myöhemmin minulle kerrottiin suksien tarina. Isä oli löytänyt
edulliset neuvosto-valmisteiset puusukset, joihin hän
oli tehnyt Järvisen suksien tekstimallilla kirjasinmuotin
ja maalannut sukset täsmälleen oikeanlaisiksi. Mitä sitä
vanhemmat eivät tekisi lasten toiveiden eteen.
Rakas Joulupukki

Toivottavasti löydät minut jatkossa Kärppäläntien
lisäksi Keski-Pohjanmaalta. Lupaan olla kohtuudella kiltti molemmilla seuduilla. Toivon Sastamalalle
ja sastamalalaisille kaikkea hyvää ja parasta. KeskiPohjanmaalaiset ovat kuulemma omanlaisiaan – jopa
kahdella kielellä, mutta voiko vielä tämän ylpeämpiä
ihmisiä kotiseudustaan olla kuin Sastamalassa ollaan.
Kuinkas kansanluonnehdinta kuuluukaan: ulospäin
ilmennettävä vaatimattomuus on itse asiassa sisäänpäin kääntyvää ylemmyydentunnetta. Tyrvään kieli on
myös kaunista. Toivon silti, että paikalliskielen lisäksi muidenkin kielten arvo tunnetaan ja tunnistetaan.
Kielten opiskelu voi viedä pitkälle – joko maailmalle
tai Pohjanmaalle.
Olen oppinut Sastamalassa uimaan. Kiitos siitä lahjasta - niin Sinulle Joulupukki, uintikavereille kuin

pitkämieliselle valmentajallekin. Minä uin tänä talvena Kokkolassa Uintikeskus VesiVeijarissa ja ensi
kesänä taas Rautavedessä. Pitkä matka tuli uimahalliin, mutta toivon, että sastamalalaisillekin uintimatka lyhenee uuden uimahallin myötä. Uusi uimahalli
voi olla yksin Sinulta Joulupukki iso lahja, mutta jos
se olisi yhteinen lahja päättäjiltämme meille kaikille!
Useampi tuttava on kysynyt, kuka nyt puhuu uimahallin puolesta, kun itse uin VesiVeijarissa. Kyllä puhujia riittää, kun tehdään se jatkossa kaikki yhdessä
– ja isoon ääneen.
Toivon tänne työtä ja toimeentuloa. Sastamalassa
yritetään – yritetään ja onnistutaan. Sitä on tehty jo
vuosisatoja. Toivon lahjakontistasi yrittäjille uskallusta kehittää ja kasvaa, innostua ja innovoida. Ja meille
muille ymmärrystä luoda edellytyksiä, poistaa esteitä ja
käyttää paikallisia palveluita!
Vielä tärkeämpää kuin toivoa, on kiittää. Kiittää
lahjoistasi. Uinnin lahjasta jo kiitinkin. Kiitän tytöistäni, ystävistä, terveydestä, rakkaudesta, pettymysten
ja epäonnistumisten kasvattavasta voimasta, Suvimaan
kauneudesta, Rautaveden auringonlaskuista, peurojen hyppytaidokkuudesta, kolopallon opettelusta,
Vinkin hyvistä hiihtoladuista, upeista työkavereista,
erinomaista ruisleivistä, kahvilakulttuurista, maan
parhaasta lentopallosta ja sen jälkeisestä pelioluesta,
nöyränä pitävästä ihmisten uteliaisuudesta, keltaisen
Buster Sunin herättämistä hymyistä. Kiitän ajastani ja
elostani kauniissa Sastamalassa!
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Kesävaihto avartaa
nuoren maailmaa
Ebba Heiskala

Viime kesänä lähdin kahdeksi ja puoleksi viikoksi nuorisovaihtoon Hollantiin. Matkan aikana olin viikon
isäntäperheessä ja puolitoista viikkoa Lions Clubin järjestämällä leirillä.
Lions Club järjestää vuosittain nuorisovaihtoja ympäri maailman. Vaihdon aikana nuori pääsee
tutustumaan maan kulttuuriin ja paikallisen klubin
toimintaan. Vaihtoon lähdetään lukuisista eri maista, ja siksi sen aikana nuori tapaakin muita nuoria
monista eri maista. Vaihtoon voi lähteä monella eri
tavalla: voi mennä leirille, isäntäperheeseen tai jopa
molempiin.
Kuulin äidiltäni kyseisestä vaihdosta noin vuosi sitten
ja päätin hakea, koska uskoin sen tukevan englannin
kielen opiskelua. Olen lukion toisen vuoden opiskelija,
joten kaikki apu otetaan vastaan. Lisäksi ajattelin, että
tämä olisi ensimmäiseksi itsenäiseksi matkaksi turvallinen. Olin kuullut myös paljon hyvää matkasta, kun
tuttuni oli ollut edellisenä vuotena Saksassa nuorisovaihdossa. Siksi oli luottavainen fiilis lähteä.
Matkaan lähdin heinäkuun puolessa välissä. Van-
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hempani saattoivat minut Helsinki–Vantaan lentokentälle, ja siitä jatkoin yksin eteenpäin. Isäntäperhe oli
minua vastassa. Isäntäperheeseen kuului vanhempien
lisäksi kolme 17–22 vuotiasta nuorta. Minun lisäkseni perheessä majoittui turkkilainen nuorisovaihtari.
Viikon aikana perheen kaksi nuorta vei meitä ympäri
Hollantia, muun muassa Rotterdamiin ja Amsterdamiin. Kävimme kiertelemässä museoita ja katsomassa
monia muitakin nähtävyyksiä. Onnekkaina pääsimme
myös yöpymään Amsterdamissa, koska perheen vanhin poika opiskeli siellä. Ollessani perheessä pääsin
kokemaan hollantilaista arkielämää ja ruokakulttuuria.
Opin myös arvostamaan itselle itsestään selviä asioita
kuten pyöräilytaitoa, sillä turkkilainen pyöräili siellä
ensimmäistä kertaa elämässään. Lisäksi perheen vanhemmat veivät meidät illalliselle tapaamaan paikallisen
Lions Clubin jäseniä.
Viikon jälkeen meidät saatettiin leirille ja sanoimme hyvästit perheelle. Leiri oli vain puolen tunnin
ajomatkan päässä isäntäperheestä. Leiripaikka muistutti paljolti asuntolaa, ja jaoimme huoneet siellä
muiden leiriläisten kanssa. Nuoria oli noin kahdes-

takymmenestä eri maasta. Puolentoista viikon aikana kiertelimme lisää nähtävyyksiä ja ryhmäydyimme
paljon erilaisten aktiviteettien ansiosta: tutustuimme
Vincent van Gogh -museoon, vesihiihtoon, tuulimyllyjen historiaan, sekä melontaan ja juuston valmistukseen. Pääsin tutustumaan myös eurooppalaiseen
sairaanhoitokulttuuriin, kun Euroopan kuumat helteet yllättivät minut inhottavalla tavalla. Kun palasimme takaisin leirille päivän aktiviteetista, oli meillä
vapaa-aikaa tehdä mitä halusimme. Itse soittelin kitaraa itävaltalaisen tytön kanssa ja pelasin Unoa muiden leiriläisten kanssa.
Ihanimmiksi muistoiksi minulle jäivät leiri-illat ja
olo muiden nuorien kanssa. Leiri oli minulle leijonavaihdon parasta aikaa, vaikka isäntäperhe olikin mukava. En olisi ikinä uskonut, että näinkin lyhyen leirin
aikana meille olisi syntynyt niin ihana yhteishenki. Jos
vain olisi ollut mahdollista, olisin halunnut jäädä sinne
vielä pidemmäksi aikaa. Kaikista kamalinta oli kuitenkin sanoa hyvästit koko porukalle.
Olen todella kiitollinen koko matkasta, sillä sain
neljä erittäin hyvää ystävää sen ansiosta: Itävallasta,

Suomesta, Liettuasta ja Kanadasta. Lisäksi matka antoi minulle lisää rohkeutta, uusia kokemuksia ja realistisen käsityksen yksin matkustamisesta. Kannustan
muitakin nuoria lähtemään leijonavaihtoon, jos kokee
olevansa itsenäinen, rohkea ja muiden maiden kulttuurista kiinnostunut.

Kiertokatu 1, 38210 Sastamala
P. 050 5559352
www.hyotykerays.fi
info@hyotykerays.fi
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Sisustustekstiilien ompelu

Linja-autoliikenne

ANTTI LAUHAMO OY

ARJAN OMPELUKSET
Arja Järveläinen. Puh. 040 583 5191

Sastamala
(03) 513 0412
www.lauhamo.fi

Jouluiloa ja Onnea
Vuodelle 2019!
Sastamalan Kodintekniikka Oy
Itsenäisyydentie 8, 38200 SASTAMALA
Puh. 03-511 4400
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ortti

Lahjak

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

Tonttulakki

Jukka- Pekka Palviainen

Helena kiinnittää lapset takapenkin turvavöihin. Hän
käynnistää auton vääntämällä Markusta nenästä. Tämä
on varmasti viimeisiä kertoja, kun poika jaksaa nauraa
sille. Viimeistään ensi jouluna se on niin vanha, että
koko juttu tuntuu siitä nololta.
Lilli potkii etupenkin selkänojaa ja marisee, että pitää
mennä, että joulupukki ei ehdi karata. Helena kiertää
auton ja istuutuu kuskin paikalle ja käynnistää auton
oikeasti. Maa on musta ja kaiken yllä leijuu sumu, joka
haittaa näkyvyyttä. Helena painaa välillä jarrua kuvitellessaan eteensä ihmisen tai jonkin muun nisäkkään.
Kun he pääsevät Askon ja Eevan pihaan, lapset irrottavat itsensä turvavöistä ja juoksevat ovelle. Helena
miettii hetken, meneekö hän ollenkaan. Ex-miehen ja
tämän uuden vaimon onni tuntuu vielä jotenkin kohtuuttomalta, kun omat arvet eivät ole täysin parantuneet. Ajatus joulusta lasten kanssa keskenään tuntui
ensin hienolta, mutta myöhemmin ahdistavalta. Siksi
hän ilahtui, kun häntä pyydettiin jouluksi töihin ja
Asko ja Eeva lupasivat ottaa lapset mielellään. Markukselle ja Lillillekin on luvassa paremmat ruuat, enemmän ja kalliimpia lahjoja ja selvempi pukki. Hänellä ei
olisi ollut varaa kuin veljeensä, joka olisi tullut örisemään sohvan nurkkaan taksimaksun hinnalla. Örinänsä jälkeen se olisi nukahtanut ja lapset olisivat löytäneet
sen aamulla parta kaulassa ja räkä poskella.
Helena antaa Eevan halata itseään, vaikka ei pidäkään koko ihmisestä. Hän ymmärtää kyllä, että se johtuu olosuhteista. Näistä rooleista, jotka heille on tähän
esitykseen kirjoitettu. Eeva on varmasti oikeasti ihan
kiva ihminen. Ainakin se yrittää parhaansa.
Asko on käynyt salilla. Sen lihakset pullistelevat typerän näköisen tummanvihreän villapaidan alta, jossa
on poro, jonka punainen nenä roikkuu kuin olisi kohta irtoamassa. Eeva ei taida olla käsityöihmisiä. Helena
miettii, mitä Asko on tehnyt tatuoinnille, jossa on Askon ja Helenan nimi sydämen sisässä.
Helena seisoo osaston käytävällä vähän ennen iltaseitsemää. Hän kuulostelee ja aistii tunnelmaa. Kukaan
ei ramppaa ovissa, mistään ei kuulu huutoa tai valitusta. Kuusen juurella on pari auki revittyä pakettia, kun
joku potilaista on etsinyt niiden sisältä kadonnutta
lapsuuttaan ja joutunut pettymään, koska lahjapaperin
sisältä on löytynyt vain tyhjä pahvilaatikko.
Helena käy keräämässä paperit ja kävelee niiden
kanssa kansliaan. Iltavuorossa oleva Tiina kirjoittaa ra-

porttia koneelle. Helena koskettaa Tiinan olkapäätä ja
hymyilee.
”Munkin piti ottaa tonttulakki, mutta arvaa muistinko.”
”Mä voin jättää tän sulle lainaan, ku mun vuoro
päättyy.”
”Kiva. Onks mitään erityistä?”
”Anselmi on tosi huonona. Mä luulen, että se jättää
meidät aika pian.”
”Eilen se vielä varmisteli, että saahan se lääkekonjakkia, kun on joulu.”
”Nyt se on nukkunu koko päivän.”
”Ok. Mä käyn vilasemassa.”
Helena astuu huoneeseen, jossa Anselmi nukkuu suu
auki. Helena koskettaa miehen kättä. Se on kylmä. Viereisen sängyn Tapani kutsuu häntä jonkun muun nimellä.
Kun hän istahtaa miehen viereen, tämä katsoo häntä suoraan silmiin omilla kaihin harmaannuttamilla silmillään.
”Koska pukki tulee?”
Helena silittää miehen kättä.
”Ei taida pukki ehtiä tänään tänne. On niin monta
paikkaa kierrettävänä.”
Tapani nielaisee muutaman kerran niin, että aataminomenaa heiluu kuin punainen poiju meressä.
”Minkälainen ilma siellä on? Onko valkoinen joulu?”
”Kyllä on. Lunta on joka paikassa. On tosi kaunista.”
Helena ei tiedä, miksi hän valehtelee. Luultavasti hän
vain haluaa Tapanille hyvän mielen siksi aikaa, kun se
muistaa keskustelun.
Helena pysähtyy vielä Anselmin viereen. Hän huomaa, että mies ei hengitä. Hän muistaa, että Anselmilla on elvytyskielto. Hän soittaa päivystävälle lääkärille,
joka saapuu hetken päästä, tekee tarvittava tutkimukset ja toteaa Anselmin kuolleeksi.
Helena ja Tiina työntävät Anselmin sänkyineen tyhjään huoneeseen ja pukevat hänet valkoiseen. Tiina
vetää lakanan Anselmin kasvojen yli. Tonttulakin tiukukello helähtää. Tiina muuttuu kasvoiltaan joulunpunaiseksi. Hän koskettaa Anselmin olkapäätä.
”Anteeksi Anselmi. Mä unohdin tän päähäni.”
Helena laskee kätensä nuoremman kollegan selälle.
”Kaikki on ihan hyvin. Anselmi sanoi mulle juuri
eilen, että kunpa saisi vielä kerran kuulla pienten tiukukellojen helinää.”
”Oikeesti?”
”Ihan oikeesti.”
Tiina ottaa pari nopeaa askelta ikkunan ääreen.
”Siellä sataa lunta.”
”Älä valehtele.”
”En.”

51

INGEN
INGEN
INGEN
PANIK
PANIK
PANIK

Hyvää Joulua
ja Menestyksekästä
Uutta Vuotta!
Isännöintipalvelu
Kari Kaaja

Puistokatu 4 B 3, 38200 Sastamala, puh. (03) 514 1496

HOMMAHOMMA
HOITUU HOITUU

Me pidämme huolen, että saat rahasi asiakassuhdetta
Me Kun
pidämme
huolen,
että
saat
rahasi asiakassuhdetta
vaarantamatta.
haluat saada
rahasi
kotiin
hyvässä
vaarantamatta.
hengessä, käänny
puoleemme. Kun haluat saada rahasi kotiin hyvässä

hengessä, käänny
puoleemme.
www.svea.fi/perinta
Kun perinnän aika koittaa.
HOMMA
HOITUU

www.svea.fi/perinta

Kun perinnän aika koittaa.

...markkinoiden parhain kulutusluotto.

e pidämme huolen, että saat rahasi asiakassuhdetta
...markkinoiden
parhain
arantamatta. Kun haluat saada
rahasi kotiin hyvässä
ngessä, käänny puoleemme.

ww.svea.fi/perinta

Kun perinnän aika koittaa.

kulutusluotto.

Palveleva
rengasliike

Vammalan
Rengaspalvelu Oy
Kauppakaari 8
38200 SASTAMALA
Puh. (03) 514 2660
www.vammalanrengaspalvelu.fi

arkkinoiden parhain kulutusluotto.

Keikyän Kivi - Hautakivien erikoisliike
- Kaikki hautakivityöt laatutakuulla jo vuodesta 1933

Kiitämme kuluneesta
kuluneestavuodesta
vuodesta ja
ja toivotamme
toivotamme rauhallista
Kiitämme
rauhallista joulua
joulua
sekä menestyksekästä
menestyksekästä vuotta
sekä
vuotta2019!
2018!

Vammaksentie 1, 38210 Sastamala - 045 611 7768 - kivi@muistoksi.fi - www.muistoksi.fi

52

Timo Yli-Nokari

Koulun sähköluokan oppilas 1957-59

Vammalan (Etelä-Satakunnan)
Ammattikoulu 50 vuotta
Aloittajaoppilaan puheenvuoro koulun 50-vuotisjuhlassa
31.8.2007

tehtävät hänen mukanaan, kun ei pojalla muutakaan
tekemistä iltaisin ollut.

Päätin Kiikoisten Raudun kansakoulun keväällä
1957. Olin silloin vasta 14-vuotias, sillä kävin ensimmäisen luokan syyslukukaudella 1950 ja toisen
luokan kevätlukukaudella 1951. Koulun johtokunta
oli opettajan pyynnöstä päätynyt tähän, sillä osasin
lukea kirjoittaa ja laskea jo kouluun mennessäni. Tein
näet kaikki kaksi vuotta vanhemman siskoni koulu-

Tyrvään Sanomissa ilmoitettiin, että Etelä-Satakunnan Ammattikoulu aloittaa toimintansa syksyllä 1957.
Pääsykokeet pidettiin kesällä 1957 ja niinpä minäkin
hakeuduin näihin kokeisiin.
Ammatinvalintani oli selvinnyt jo kansakouluaikana, sillä opettajan mies oli sähkömonttööri

Ammattikoulun sähköluokan oppilaat 1959. Takarivistä vasemmalta on Pertti Jaakola, Alpo Kaasalainen, Pentti Uusinoka,
Alpo Lappalainen, Jouko Suoniemi ja Erkki Lindström. Eturivi vasemmalta on Raimo Westergren, Artturi Heikkilä, Pekka
Myllymäki, Timo Yli-Nokari, Teuvo Kuusisto ja Jaakko Varpula.
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Kiikoisissa ja hänen varastonsa ja työtilansa sijaitsi koulun ulkorakennuksessa. Sinne ei ollut koululaisilla mitään asiaa, mutta oma uteliaisuuteni ja
kiinnostukseni sähköasioihin sai aikaan sen, että ne
sähkömiehet kertoivat minulle kaikk ia jännittäviä
asioita sähköstä ja päästivät katsomaan sähkökoneita
ja mittareita. Se herätti koulupojassa valtavan kiinnostuksen sähköön.

kerroksen oikean puoleisessa päässä ja sähköosasto siitä
vasemmalle. Sähköosaston alapuolella olivat poikien
sosiaalitilat pukuhuoneineen ja -kaappeineen ja sen
takana Muistolan koulun puolella oli rakennusosasto.
Keskellä rakennusta olevien aula- ja juhlasalitilojen
vasemmalla puolella olivat alakerrassa talousosasto ja
sen yhteydessä opettaja- ja oppilasruokalat. Yläkerrassa
vasemmalla sijaitsi ompeluosasto.

Pääsykokeissa tulin valituksi kiitettävillä arvosanoilla
niin matematiikan kuin äidinkielen kokeessakin. Silloin oli pääsykokeessa myös ”näppäryyskoe”. En tiedä
testataanko tällaista käden taitoa nykyään oppilaitosten pääsykokeissa. Meille annettiin n. 30 cm:n pituinen rautalanka ja paperilla oleva kuva, jossa oli kolmio
ja sen sisällä ympyrä, joka sivusi kolmiota. Langasta
pyydettiin taittamaan mallin mukainen kuvio siten,
että lanka tulee tasan käytetyksi tähän kuvioon. Tehtävää vaikeutti se, että lanka ja kuva eivät olleet missään
mittakaavassa keskenään.

Koulu aloitti toimintansa seitsemällä osastolla ja
kymmenen opettajan ja rehtorin voimin. Työn ja ammattiaineiden opetuksesta vastasivat osastojen opettajat:

Sitten sain jobinpostia, sillä oli todettu, että minut
hylätään, koska olen liian nuori aloittamaan ammattikoulun. Alaikäraja oli 15 vuotta. Tätä ei tuotu minulle
tiedoksi ilmoittautuessani pääsykokeeseen.
Koulun johtokuntana toimi kuntainliiton liittohallitus, joka koostui jäsenkuntien edustajista. Kuntainliittoon kuuluivat silloiset kunnat: Vammala, Tyrvää,
Karkku, Suoniemi, Punkalaidun, Kiikka, Kiikoinen,
Keikyä ja Suodenniemi. Kiikoisten edustajana liittohallituksessa oli opettaja Köpi Varesvuo. Hän otti
kantaa tähän minun hylkäämiseeni: ”Jos oppilas on
suorittanut kansakoulun ja saanut kiitettävät arvosanat ammattikoulun pääsykokeissa, ei häntä voida iän
perusteella hylätä”. Edellä kerrottu näppäryyskoekin
oli kuulemma ”erittäin tarkasti tehty”. Sitä sanottiin
jopa pääsykokeen parhaaksi. Lisäksi Varesvuo mainitsi,
että olen sotaorpo ja vain vajaa 2 kuukautta liian nuori,
täytin helmikuussa 15. Näillä perusteluilla pääsin opiskelemaan koulun sähköosastolle.
Kesän lähestyessä loppuaan tuli ilmoitus, että koulurakennuksen valmistuminen viivästyy keväällä tapahtuneen rakennusurakoitsijan vararikon vuoksi. Meillä
valituilla oppilailla oli jo pelko, että koulu ei voikaan
aloittaa normaalia toimintaansa. Pääsimme kuitenkin
aloittamaan koulun 16.9.1957. Tämä aiheutti myös
sen, että asetuksen määräämien 200 työpäivän täyttymiseksi toukokuun loppuun mennessä, loma-aikoja
jouduttiin lyhentämään.
Koulurakennus oli pitkä rautatien suuntainen nykyisinkin vielä käytössä oleva osa koulun rakennusryhmää. Rautatieltä katsoen oikealla alhaalla oli metalliosasto ja sen takana Muistolan koulun puolella auto- ja
maatalouskonekorjausosasto. Puutyöosasto oli toisen
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Sähköosasto
Matti Metsälä
Puutyöosasto
Sulo Muurinen
Rakennustyöosasto
Risto Niemistö
Auto- ja maatalouskonekorjausosasto
Pentti Suuronen
Metallityöosasto
Martti Suvanto
Talousosasto
opetuskeittiö
Aino Maahila
suurkeittiö
Helvi Martinantti
Ompeluosasto
Maija Ojala
Yleisten aineiden opettajina toimivat:
Fysiikka ja matematiikka, rehtori Pekka Arponen
Ammattital ja kansalaistiet,
taloudenhoit
Väinö Markkanen
Äidinkieli
Sinikka Kokkila
Koulun aloittaessa toimintansa oli näille koulun 7
osastolle valittu 84 oppilasta, 59 poikaa ja 25 tyttöä.
Koska koulu pääsi aloittamaan toimintansa kaksi
viikkoa myöhässä ja rakennusurakoitsijan konkurssin
takia se oli vielä keskeneräinen, me teimme oppilastyönä paljon valmistelutöitä ja kalustoa omilla osastoillamme. Koneasennuksia, työpöytiä, konekaappeja, moottorien kuivausuunin. Sähkö- ja muillekin
osastoille tehtiin sähkötöitä sekä liitäntä- ja jatkojohtoja.
Toisen lukuvuoden aikana pääsimme varsinaisesti
tekemään sähköasennustöitä todellisiin kohteisiin.
Pääasiassa työt tehtiin tilaustöinä omakotitaloissa,
maatiloilla ja muissakin rakennuksissa. Paljon teimme myös moottorien käämimistöitä ja sähkölaitteiden korjauksia. Myös autosähköasennuksia sisältyi
ohjelmaamme.
Eräänä suurena työkohteena osastollamme oli Tyrvään Ekojärven kylän sähköistys, jonne silloinen Porin
Voima oli rakentanut muuntoasemat ja linjat. Luokkamme toteutti harjoitustyönään Ekojärven koulun
sekä myös lukuisten asuintalojen ja maatilojen sähköasennukset kylässä.

IFA Granit avolavainen pakettiauto, jolla matkustettiin Ekojärven kylään.
Eräs huvittava ja muistelemisen arvoinen asia on
kulkemisemme ammattikoulun ja Ekojärven kylän
välillä. Matkaa sinne oli yli kymmenen kilometriä.
Kuljetusvälineenä oli pieni avolavainen Ifa Granit
-merkkinen auto. Rakennusosasto teki lavalle penkit,
joille mahduimme istumaan 3x4 pojan porukalla.
Opettaja oli kuljettajan kanssa ohjaamossa. Tällaisen
auton teho oli varsin pieni ja 14 henkilön kuorma
työkaluineen ja tarvikkeineen oli aivan liikaa. Sehän
oli, kuten muutkin Ifat, pienellä kaksitahtimoottorilla varustettu. Ylämäissä me pojat päätimme ”rynkiä”
eteen-taakse rytmikkäästi. Niinpä kuski pysäytti ja
tuli sanomaan meille, että moottorissa on varmaan
jotain vikaa, kun se pitää niin outoa ääntä ja meinaa
sammua aina ylämäissä. Kuski oli äkkinäinen mies ja
hänellä oli tapana kääntää risteyksessä nopeasti rattia.
Erään kerran päätimme porukalla, että seuraavassa
risteyksessä heilautamme voimakkaasti itsemme
oikealle. Auto meinasi kaatua ja kulki kahdella pyörällä pitkän matkaa. Silloin opettajamme Matti piti
meille puhuttelun, että olkaahan pojat kunnolla siellä
lavalla. Pojat on poikia.
Näillä mietteillä halusin valottaa Teille arvoisa juhlaväki niitä aikoja ja tapahtumia 50 vuoden takaa, kun
olimme nuoria innokkaita poikia ja tyttöjä saamaan

kunnon koulutuksen oikeaan ammattiin konkreettisesti teorian ja harjoitustöiden kautta. Meitä ensimmäisiä sähköluokkalaisia on tänään kokoontunut koululle kahdeksan ja opettajamme Matti Metsälä on ollut
mukanamme muistelemassa näitä meidän kouluaikojamme.
Omalla kohdallani valitusta ammatista muodostui
elämäntyöni. Koulun jälkeen pääsin sähköasentajaksi
Kiikoisten Sähköön. Armeijan viestipuolen käytyäni
hakeuduin Porin teknilliseen kouluun. Valmistuttuani
sähköteknikoksi vuonna 1966 sain työpaikan Laitilan
Sähköstä asennustarkastajan apulaisena. Työrupeamani kesti samassa talossa 40 vuotta, vaikka nimi muuttuikin runsas kymmenen vuotta sitten Vakka-Suomen
Voimaksi. Asiakaspalveluteknikon tittelillä hoidin viimeiset 28 vuotta liittymis- ja sähkölämmityssopimukset ja kaikenlaisen teknisen neuvontatyön. Asiakkaita
oli 23 000. Jäin eläkkeelle 1.6. 2006 ja nyt olen vapaa
taiteilija.
Haluan vielä omasta puolestani onnitella 50-vuotiasta juhlivaa koulua. Täältä on moni poika ja tyttö saanut perusoppinsa elämää varten. Oli omalta kohdaltani suurenmoista, että sain tulla kertomaan terveiset 50
vuoden takaa. Kaikkea hyvää kaikille Teille.
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PETRA HÖGSTRÖM
Kiinteistönvälittäjä LKV, KiAT
Kaupanvahvistaja
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Lapsuuden ja nuoruuden
jouluista Tyrvään
Nälkälänmäessä
Vanhan joululaulun sanoin: Oi joulun aatto ja ilta, oi
juhlan aatto ja yö! Kun loistaa tähtien silta, ja lapset
leikkiä lyö! Pois piiriin kiiruhtakaa, puun ympäri pyöriä saa! Hei lallal lallala laa!
En muista mitään lapsuuden ja nuoruuden joulua
tapauskohtaisesti: elämä on sulattanut niiden joulut suloiseksi onnelaksi. Ihanaksi yleismuistoksi, joka väikkyy
silmissä kuin Leonardon maalaus ”Pyhä perhe”, kaikuu
korvissa kuin Bachin Jouluoratorion Sinfonia tai Adamin
taivaallinen joululaulu. Kehyksenä kuitenkin vain Laurin ja Eevan yksinkertainen koti Nälkälänmäessä. Mutta
miksi sanon ”vain”, vaikka ajattelen: kadonnut onnela!
Joululla on pitkä historia. Itse sana on samaa sanuetta kuin ruotsin hjul, `pyörä`; se oli vanhan vuoden
päätös ja uuden alku: aika jatkui, vuoden vierivät kuin
pyörä. Sana on suomen kielessä siis laina, aikaisintaan
pronssikautinen, viimeistään rautakautinen. Joulun
aikaan oli laarissa viljaa, josta voitiin keittää puuroa,
mistä siis joulupuuro. Kun vuodet muutoin elettiin
kädestä suuhun, useinkin puutteessa, ei eletty jouluna:
Tulis joulu, että sais yällä syärä! Jukolan veljeksillä oli
Impivaarassa joulusauna, jouluoljet ja olutta. Kristinusko toi joulun alkuperäiseen materiaalisuuteen ihanan, taivaallisen ilon ja jouluaamuun joulukirkon.
Toi kansakoulukin osansa. Isä-Lauri ei Kiikassa kouluun päässyt, mutta äiti-Eeva, mäkituvan vanhin tytär
Haviokosken Teemperiltä, sai käydä kansakoulua Punkalaitumen Länsipäässä. Siellä hän oppi myös joululauluja ja opetti niitä meille lapsilleenkin. Kansakoulu
toi jouluun myös joulukuuset. Siksi kansakoulun joulujuhlaa nimitettiin vielä 1930-luvullakin kuusijuhlaksi. Talonpoikaismaailmaankin kuusi teki sitten tuloaan koulujen kautta. Äidin lapsuudenkodin lähellä
oli Uuden-Kuitin talo, jonka poika, ”Kuitin maisteri”,
opiskeli Helsingissä, ihan yliopistossa. Ja hän se järjesti
Uuden-Kuitin pirttiin joulujuhlan, hankki joulukuusen
ja kutsui mäkitupien ja töllien lapset juhlaan. Kun itse
opiskelin Helsingissä, Satakuntalaisen Osakunnan lukupiirissä, Maila Talvion Laaksolassa muisteltiin 1949
vielä Aleksi Kuittia, ”Kuitin maisteria”.
No tietysti kuusijuhla pidettiin Muistolan
alakoulussakin, satakunta metriä meiltä
kotoa, kun kävin alakoulua 3536. Alakoulu oli hirsistä
salvottu rakennus,

Unto Salo

suuret ikkunat valkoisissa kehyksissään. Se oli nuoren
tamperelaisen alakoulunopettajan, Katri Tarkan valtakuntaa, jossa hän koetti kasvattaa meitä Nälkälänmäen
kakaroita hyviin tapoihin ja lukemisen ja laskemisen
vaativiin alkeisiin. Ja onnistuikin: hän oli todellinen
opettaja. Hän siis järjesti alakoulun kuusijuhlankin.
Tonttuleikkiä varten tarvittiin tonttupuku. Eihän meillä
ollut, mutta äiti neuloi: kaupasta ostettiin tummasavuista serttinkiä tontunhousuihin ja tontuntakkiin, mutta
piippolakin hän teki punaisesta kankaasta. Messinkisiä
pallonappeja, jotka kilisivät, ei lähikaupoista löytynyt,
mutta vintiltä löytyi pieni kilisevä messinkikello, ja sen
äiti neuloi tonttilakin huppuun. Se soikin heleästi, mutta oli leikissä painava ja hakkasi selkään, kun keijut kutsuivat piiriin:
Hyvää iltaa, hyvää iltaa, pienet tontut te! Oomme
tulleet kysymähän, leikittekö kanssamme? Kukin kiltti tonttu saa mua hetken tanssittaa! Olisiko sanoihin
kätkeytynyt myöhempi elämä? Mutta kuusessa oli koreina piparkakkuja, ja taisimme saada piparkakun paperipussissakin? Samantapainen kuusijuhla leikittiin
yläkoulussakin, mutta kuorolaulut olivat jo hiukan
vaikeampia: Joulu, joulu tullut on, juhla armahainen,
siitä riemu verraton, ilo autuainen. Jeesus, Jeesus tullut
on, ystävämme parhain, yöstä päivän valohon, hän vie
meidät varhain! Jeesus kun on ainiaan, matkaoppaanamme, taivaallisen kotimaan, kerran saavutamme!
Mutta kyllä joulu oli joulu Salollakin. Sitä valmistettiin
monin tavoin: siivottiin kaikki paikat, lattiat ja seinät, ja
lattioille kannettiin puhtaat räsymatot. Äiti oli valmistanut yksinkertaisen perheen herkut: leiponut pullat
ja piparit ja kaakut, kypsentänyt laatikot, liotellut
livekalan, jota inhosin, kypsentänyt uunissa
kinkun, valmistanut sinapit, keittänyt kananmunat, riisipuurot
ja sekahedelmäsopat,
valmistanut joulun par-
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haansa mukaan. Tietysti me lapset autoimme, minkä
osasimme.
Kuusi haettiin metsästä, ei niitä myyty eikä ostettu;
metsän käyttö oli vanha yleinen privilegio, ei sitä ajateltu omankäden oikeudeksi. Se oli perheen miesväen
asia, eikä metsänreunaan ollut kuin parisataa metriä.
Mutta ei joulukuusta ihan läheltä löydetty, lähimetsät oli Nälkälänmäen asunnoista koluttu liian monta
kertaa. Kuusi löytyi ehkä kilometrin kahden takaa,
semmoinen pöydälle nostettava, joskus kyllä lattiakuusikin. Jos oli lunta, kuusimetsään hiihdettiin, isä, Aatos ja minä, mutta toisina talvina talsittiin jalan. Kuusi
koreiltiin kamarin pöydälle tai vierashuoneen lattialle: kynttilöitä peltipuristimiin, kimallelankoja oksille,
oksille myös kauniita lasipalloja, kaiketi omenien korvikkeiksi, ja joulutähti latvaan. Oli meillä eri kansojen
paperiliputkin siimassa, mutta en muista niitä kuuseen
ripustetun. Siinä se seisoi, joulukuusi:
Oi terve, joulukuusi, ain` yhtä kirkas, uusi, kuin joulujuhlakin, kuin joulujuhlakin! Oi terve, juhla suuri, sa
ilon alkujuuri, oi terve, terve, armahin!
Maa peittyy tähtivyöhon, maailman keskiyöhön, on
noussut aurinko, on noussut aurinko. Maa mont` on
lahjaa saanut, vaan lahja suurin maannut, on seimess`,
ammoin, ammoin jo!
Siks` ympär maailmata, nyt Herran kunniata, jo kaikuu
korkeus`, jo kaikuu korkeus`. Ja rauhan riemu maahan,
nyt laskee autuaahan, kun meissä, meiss` on rakkaus.
Kun Salolla ei ollut saunaa, ei aattosauna kuulunut
ohjelmaan; saunassa oli käyty jo edellispäivänä, jossakin
naapurissa. Eikä joupukkikaan poikennut, mutta silti oli
pärekori kääröjä pullollaan. Isän joulurahoilla me lapsetkin saatoimme paketteihin jotakin kääriä, suklaata ja
karamellejä. Me saimme tietysti eniten, Inga varhaisvuosina nukkeja ja nukkekodin kaluja, sänkyjä ja piironkeja, nukenkehdon ja muita leluja: täytetyn Kissa-Murren
ja Penu-Hauvan, minä leluhevosen ja myöhemmin kirjoja, kuten Pikku-Jättiläisen tai Estlanderin Maailmanhistorian. Tietysti kääröistä paljastui pehmeitä tavaroita,
hyödyllisiä kyllä, mutta ei silti yhtä suuria ilonaiheita.
Koko perhe istui lahjakorin ympärillä ja jokainen avasi
lahjan vuorollaan. Hiukan myöhempinä vuosina riimittelin itse antamiini puujalkasäkeitä. Äidille annettiin,
kuinkas muuten, tavallisesti jotakin keittiössä hyödyllistä. Hänellä olivat polvinivelet kuluneet ja nilkkakin
usein ajettunut, mutta uljaasti hän vaivansa kesti! Muistan yhden lahjan, jonkin metallisen keittiökalun, jonka
kääröön kirjoitin:
Äidillä on polvi paksu, huono myöskin nilkan jaksu: kumpaakaan ei tämä rauta, yhtään särkemästä auta!
Äiti nauroi vedet silmissä: että hänelle oli kirjoitettu
tommonen runo!
Lahjojen jälkeen laulettiin; kyllä me joululaulut osasimme. Ingalla oli ihana ääni, perintönä kaiketi isoisän
äidiltä, ja lauloimme me muutkin, ja oli isälläkin laulunääni.

Tuo armon valkokyyhky, nyt viestin maailmaan. Jo
laantuu tuskan nyyhky, käy toive versoomaan. On pyhä
jouluyö, on juhla jumalainen, Messiaan synnyinyö.
Jumala ainokaisen Poikansa meille soi. Näin ottain
muodon maisen hän auttaa meitä voi. On pyhä jouluyö, on juhla jumalainen, Messiaan synnyinyö.
Hän autuusvalaistusta luo tuskaan tuonelan: nyt
väistyy varjo musta kasvoilta kuoleman. On pyhä jouluyö, on juhla jumalainen, Messiaan synnyinyö.

Hyvää joulua
ja menestystä
vuodelle 2019
toivottaa

TARVIKEMYYMÄLÄSTÄMME

AMMATTITAITOISELLA
OPASTUKSELLA
Päivittäisvaraosat:

tulpat, öljynsuodattimet, ilmansuodattimet,
vesipumput, moottorivaraosat jne

Moottorisilikonit.
Ruuvit ja laakerilukitteet.
Hiomatarvikkeet. Pakoputken osat.

Kauttamme myös renkaat

Puh. (03) 514 3445 • www.moottorikoneistamo.com
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Uudistuva

RetRoRenkaat ky
TIMO KESKINEN
050 353 5544

Hopunkatu 7, 38200 Sastamala
Puh. 050 465 1100
timo.keskinen@retrorenkaat.fi
www.retrorenkaat.fi

Ellivuori on tarjonnut vuosikymmenien ajan upeat puitteet vapaa-ajan viettoon ja yritystilaisuuksiin
Pirkanmaalla, runsaan puolen tunnin matkan päässä
Tampereelta.
Ellivuorta on ryhdytty nostamaan uuteen kukoistukseensa ja koko Ellivuoren matkailualue kokee suuren muodonmuutoksen.
Alueella on käynnistetty useita uudistustöitä, jonka myötä mm. hotellin ja ravintolan tilat uudistuvat
ajanmukaisiksi.
Kehitämme myös Ellivuori Resortin hyvinvointi- ja
liikuntapalveluita sekä viihde- ja kulttuuritarjontaa.
Lisäksi rakennamme uusia puitteita esimerkiksi yritysten ja ryhmien käyttöön.
Toteutamme remontin vaiheittain, jolloin voimme
palvella asiakkaitamme ilman keskeytyksiä ympäri
vuoden.

Toivotamme
asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme
Hyvää Joulua
ja menestyksekästä
Uutta Vuotta!
Pukintie 242,
38200 SASTAMALA
Puh. (03) 512 8111
www.telila.fi
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SähköSinssi Oy

Kirkniementie 4,
08800 LOHJA
Puh. (019) 332 41
www.sahko-sinssi.fi

Ellivuori
Ellivuoren uusi tuleminen
näkyy myös lautasella

Ruoka-aihe, mikä on kaikkien huulilla ja kielellä. Siitä vastaa
talon uusi keittiömestari, olympiamitalisti Jarkko Pulkkinen.
Ruokalistat tulevat muotoutumaan sesonkien mukaan, paikallisia toimittajia ja tuottajia käytetään vielä enemmän kuin
aikaisemmin. Ruokalista pohjautuu skandinaaviseen keittiöön, vivahteita ja twistejä on haettu myös muiden maiden
keittiöistä.
Keittiön uutena sydämenä toimii puuhiiligrilli, johon tiensä löytävät lihat, kalat kuin kasviksetkin. Samalla ryminällä
uudistamme myös lounaspöydät niin viikolla, kuin viikonloppuisinkin. Uudistuksen kokevat niin seisovan pöydän antimet kuin itse buffet pöytäkin. Teemaviikot tulevat olemaan
ohjelmistossa vastaisuudessakin.
Valmistaudumme jouluun

Joulunalusaika on perinteisesti kiireistä aikaa, niin myös Ellivuoressa. Tarjoamme monipuolisia palveluitamme, jotta asiakkaamme saavat vain nauttia. Tarjolla on pikkujouluja, bändiiltoja, saunoja lempeine löylyineen –palveluita monenmoiseen
makuun.
Joulupakettimme on koottu perinteitä kunnioittaen. Aamupuuro, joulukirkko, saunat, joulupukki ja jouluinen juhlaillallinen; näistä syntyy rauhaisa, kiireetön ja tunnelmallinen joulu.
Toivotammekin kaikki vieraamme osaavan henkilökuntamme palveltaviksi!
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Joulun
herkkuja
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Ohjeet:
Kotiruoka 1930
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APUA ARJEN ASKAREISIIN
Meiltä
myös arvonlisäverottomat
palvelut!

SIIVOUSPALVELUT
KOTIPALVELUT
SIIVOUSKAUPPA

Hyvää Joulua!

Muista
kotitalousvähennys!

Itsenäisyydentie 15, Sastamala • 03-511 2316
asiakaspalvelu@siivoushuolto.net www.siivoushuolto.net

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

Puh. 044 742 3618

LC Sastamala-Vammala
toivottaa Sastamalan Joulun lukijoille

Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 2019!
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Joulun
herkkuja
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Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Merry Christmas and
a Happy New Year!
Fröhliche Weihnachten
und ein Gutes Neues Jahr!
God Jul och Gott Nytt År!
С Новым Годом и Рождеством!

www.teknikum.com
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Väri: musta

AINO
pönttöuuni
alkaen

2690

€
+asennus 870€
+ rahti

JOTUL F373
ADVANCE

alkaen 2200€
+ asennus +rahti

S U O R I T Y SKY KY

91 %
Hyötysuhde

30 h
Lämmönluovutusaika

33 kWh
Lämmöntuotto

Kuvassa Aino Lumi

verkkokauppamme palvelee 24/7
TIILERI.FI/VERKKOKAUPPA KYSY
ASENNUSPALVELUA
TAKOILLE JA ASENNUKSILLE TIILERI
RAHOITUS yhteistyössä

FUNKKIS
OXFORD 600

kiertoilmatakka hissiluukulla

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

alkaen 5170€
+asennus +rahti

TIILERI.FI

Lämmintä Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta!
SASTAMALAKOTI
Tehostettua hoivaa ja Senioritukiasumista

Hossantie 3, 38210 Sastamala. Puh. 050-505 2721
sastamalakoti@sastamalakoti.fi
www.sastamalakoti.fi
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Joululahjaksi
Tyrvään Sanomat

18 €

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2019!

2 kk lahjatilaus

29 €
4 kk lahjatilaus

( norm. 23,80 € )

( norm. 47,60 € )

Tilaa helposti:

Verkossa
→ tyrvaansanomat.fi/tarjous
Soita 010 665 9004

Puhelu maksaa 0,088 € / min.
Tilauksen maksajalle lahjaksi
seinäkalenteri 2018.
Seinäkalenteri postitetaan tammikuussa.
Voit tilata lahjalehden useammalle verkossa tai soittamalla.
Tarjous on voimassa 20.12.2017 asti viimeistään 11.1.2018 alkaviin
tilauksiin ja tilattavissa kotimaassa talouksiin, joissa ei ole
voimassa olevaa tilausta.

Toivottaa

HYVÄÄ JOULUA JA ONNEA VUOTEEN 2019!
SASTAMALA, Puistokatu 6 | puh. 010 841 5700 | saastopankki.fi/huittistensp

Hinta: 10 e

