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Sastamalan joulu ilmestyy nyt 32:nnen kerran. 
Lehdestä saatu tuotto käytetään yhdessä muista 
aktiviteeteista saatujen varojen kanssa erityisesti 
nuorten ja vanhusten hyväksi. Lions-järjestön tun-
nuslauseen ”We Serve – Me palvelemme” mukaan 
pyrimme auttamaan ja pitämään huolta kanssaih-
misistä.

Klubimme LC Sastamala/Vammala kuuluu kan-
sainväliseen Lions International -järjestöön, joka 
toimii yli kahdessasadassa maassa, klubeja on yli 48 
000 ja jäsenmäärä on yli 1,4 miljoonaa. Suomessa 
Lions-toiminta alkoi 1950, kun ensimmäinen klubi 
LC Helsinki perustettiin. Oma klubimme, silloi-
nen LC Vammala perustettiin 19.11.1959. Eli tänä 
vuonna klubimme täyttää upeat 60 vuotta.

Lions-toiminta on lions-klubin muodostamassa 
yhteisössä tehtävää vapaaehtoistyötä omalla paik-
kakunnalla ja yhdessä muiden klubien kanssa ko-
timaassa ja koko maailmassa. LC Sastamala/Vam-
malan hankkimat varat käytetään pääasiassa oman 
paikkakunnan avustuskohteisiin. Klubin merkittä-
vin toimintakohde on ollut Sastamalakoti, joka ai-
koinaan perustettiin LC Vammalan toimesta. Toi-
nen jatkuva aktiviteetti on nuorisovaihto: Joka vuosi 
klubi lähettää useamman nuoren Lions-vaihtoon 
eri puolille maailmaa ja vastavuoroisesti autamme 
Suomeen tulevia vaihto-oppilaita omalla alueellam-
me. Merkittävän panoksen klubimme toimintaan 
tuovat Ladyt, veljien elämänkumppanit. Heillä on 
vuosittain oma toimintasuunnitelmansa ja myös he 
jakavat avustuksia. Toteutammekin yhdessä monia 
tapahtumia toimintavuoden aikana.

Huolenpitoa on ollut Sastamalakodin asukkai-
den lukupiirit, kuljettaminen asioilleen ja ulkoile-
maan, sekä koululaisten harrastusten tukeminen. 
Avustuksina olemme nuorisovaihdon lisäksi jaka-
neet stipendejä Sastamalan lukion ja ammatillisten 
oppilaitosten oppilaille. Huolenpitoa on ylipäänsä 
avuntarpeessa olevien auttaminen ja tukeminen 
missä vain voimme. Tämän vuoden kotimaisen 
teeman ”Tue nuorta itsenäisyyteen” mukaisesti 
pyrimme tekemään työtä lasten ja nuorten terveen 
elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikäänty-
neiden, perheiden, vammaisten ja apua tarvitsevien 
tukemiseksi. Erityisesti nuorten mielenterveyttä tu-
kevat asiat tulevat olemaan tällä kaudella tähtäimes-
sämme. Ihmissuhteet antavat elämälle tarkoituksen 

ja huolehtimalla toisista vahvistumme itsekin. 
Palvelutehtävässä onnistuaksemme tarvitsemme 

myös sinua. Olet jo nyt osallistunut hyväntekeväi-
syyteen ostamalla tämän lehden, mutta jos haluat 
tehdä vielä enemmän hyvää jatkossakin, ota yhteyt-
tä ja tule mukaan! Jokainen uusi jäsen tuo tullessaan 
jotakin uutta ja innostavaa hyvän tekemiseen.

Arvoisat lehden lukijat, kirjoittajat, toimikunti-
en jäsenet ja kaikki te, jotka olette olleet tavalla tai 
toisella edesauttamassa tämän Sastamalan Joulun 
julkaisemista: Suuri kiitos tuestanne ja antoisia lu-
kuhetkiä lehden parissa!

Toivotan kaikille lukijoille omasta ja Lions Club 
Sastamala/Vammalan puolesta rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2020!

Kari Voittomäki
Presidentti

Presidentin tervehdysPresidentin tervehdysPresidentin tervehdysPresidentin tervehdysPresidentin tervehdysPresidentin tervehdys

5



L ions nuorisovaihto-ohjelma on 17–21-vuo-
tiaille tarkoitettu muutaman viikon mittai-
nen tutustuminen johonkin maahan ja sen 

kulttuuriin. Lions Clubit hyväksyvät, lähettävät 
ja kustantavat nuoria tähän vaihtoon sekä jär-
jestävät perheoleskelun ja nuorisoleirin kohde-
maassa.  Nuorisovaihto on nuorelle maksutonta. 
Isäntäperhe tarjoaa nuorelle kodin, jossa hänet 
otetaan tasavertaisena perheenjäsenenä mukaan, 
myös kulutuksen osalta. Tuliaiset ja omat hen-
kilökohtaiset tarvikkeensa nuori kustantaa itse.

Oma nuoremme on ollut nuorisovaihdos-
sa Alankomaissa vuonna 2016. Vaikka oman 
lapsen nuorisovaihto ei meitä isäntäperheeksi 
ryhtymiseen velvoittanutkaan, tuntui se meistä 
luontevalta vastavuoroiselta kiitokselta kaikesta 
siitä, mitä oma nuoremme silloin muutama vuo-
si sitten sai kokea ja miten hyvin kaikki käytän-
nön järjestelyt alusta loppuun asti sujuivat. Eri-
tyisen hienoa oli myös huomata, miten kolmen 
viikon vaihdon jälkeen kotiin tuli tyytyväinen ja 
henkisesti kasvanut nuori. Jälkeenpäin ajattelen-
kin, että Lions-nuorisovaihto on mitä turvalli-
sin ja helpoin tapa nuorelle aloittaa matkustelu 
sekä auttaa nuorta itsenäistymään ja luomaan 
kontakteja muihin nuoriin ja perheisiin ympäri 
maailman. Samalla tavalla myös isäntäperheille 
nuorisovaihto tarjoaa eräänlaista ”kasvamista”, 
pienen palan toisenlaista kulttuuria ja mukavaa 
kielikylpyä. Isäntäperheenä toimiminen voi olla 
myös oiva tapa ravistella omia totuttuja toimin-
tamalleja ja ajattelutapoja.

Isäntäperheeksi ryhtyminen oli vaivatonta, 
jopa hakemuslomakkeetkin olivat niin erin-
omaisen helppoja täyttää, toki englanninkieli-
siä, ettei tämänkään osalta esteitä ollut. Talvella 
täytimme ja sitten vain odotimme. Ainoastaan 
odottavan aika tuntui pitkältä varsinkin, kun 
vasta kesäkuussa saimme nuoren tiedot, ja tä-
män jälkeen WhatsAppilla viestittely heinäkuun 
vierailua varten saattoi alkaa.

Oma kesävaihdokkimme tuli Intiasta ja oli 
Suomessa yhteensä neljä viikkoa. Nuori vietti 
ensimmäiset kymmenen päivää toisella paik-
kakunnalla toisessa perheessä ja toiset kymme-
nen päivää meillä. Tämän jälkeen molemmat 
perheemme nuorista siirtyivät kansainväliselle 
leirille Parkanoon, kesänuoremme leiriläiseksi 
ja oma nuoremme ohjaajaksi. Näin myös tyttä-

Lions nuorisovaihto Lions nuorisovaihto Lions nuorisovaihto Lions nuorisovaihto Lions nuorisovaihto Lions nuorisovaihto 
isäntäperhekokemuksia isäntäperhekokemuksia isäntäperhekokemuksia isäntäperhekokemuksia isäntäperhekokemuksia isäntäperhekokemuksia 
kesällä 2019kesällä 2019kesällä 2019

Taru Ala-Haavisto
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remme Lions-nuorisovaihto sai mukavan jatkumon.
Sopivasti kulttuuria eri muodoissa ja eri kaupungeissa, helpot 

fyysiset aktiviteetit ja mökkisaunareissut kuuluivat koko perheen 
ohjelmistoon. Keskenään nuoret tekivät mm. päiväreissun Hel-
sinkiin, retkiä Sastamalan alueen luontokohteisiin ja ”henkilö-
valokuvauskeikkoja” kaupunkiympäristössämme. Näitä kuvia 
olemmekin saaneet Instagramissa ihailla vieläkin, vaikka vaih-
dokkimme on jo ollut hyvän tovin kotimaassaan. Oma nuorem-
me suunnitteli päiväohjelmat, minä toimin lähinnä autokuskina, 
rahapussina, ruokavastaavana ja vaatehuoltajana. Mies oli suu-
rimman osan ajasta ansiotyössään, mikä harmillista hänen kan-
naltaan olikin.

Yhtä tärkeitä olivat myös ne päivät, jolloin ei reissattu pitkälle, 
eikä tehty mitään ihmeellistä. Käytiin ehkä kaupassa ja tehtiin 
ruokaa. Kesänuoremme valmistamassa ateriassa mekin saimme 
pienen kosketuksen intialaisen ruuan valmistustapoihin, maus-
teisiin, makuihin ja tapaan syödä. Vaikka moni asia Suomessa oli 
kiinnostavaa ja hyvin erilaista kuin Intiassa, taisi harvaan asuttu 
maamme ja pitkät, ”ei mitään” sisältävät välimatkat sekä Ritajär-
ven luonnonsuojelualueen luonto ja hiljaisuus olla vaihdokkim-
me suurimmat ihmetyksen kohteet. 

Isäntäperheenä olemisesta jäi meille hyvä mieli ja minulle 
orastava ajatus kasviruokavalioon siirtymisestä. Kokemuksenar-
voinen ja itseä kasvattava matka. Jos nyt jotakin toisin tekisin, 
niin siivoisin ja hermoilisin etukäteen vähemmän. Ehkä. Tällä 
kokemuksella uskallan suositella isäntäperheenä olemista kyllä 
muillekin. 

Ala-Haavisto - Tanhuanpään perheen puolesta 19.8.2019
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Satu Rantala

T avallisen näköinen omakotitalo Nälkälänmäessä ei 
ensi näkemältä anna viitteitä siitä, mitä se pitää sisäl-
lään. Elokuisen iltapäivän aikana minulle kuitenkin 

selviää, että talossa asuu mitä monipuolisin taiteilija, jonka 
maalaukset ja veistokset ansaitsisivat tulla yleisemminkin 
nähdyiksi. Olen pyytänyt saada tehdä haastattelua Mäkisen 
Eerosta ja hänen harrastuksestaan.

Eero itse ei puhu taiteen tekemisestä, vaan kuvataiteiden ja 
kädentaitojen harrastamisesta. Hän kertoo, että juuret kuva-
taiteiden ja kädentaitojen harrastuksiin löytyvät jo varhaisis-
ta lapsuusvuosista, jolloin hän sai touhuta äidin ja isän rää-
tälinverstaassa. Viljasen Jaakolta oli saatu savea, josta pikku 
Eero muovaili peikkoja ja kaikenlaisia ötököitä.

Lapsuusvuosien jälkeen kului useampi vuosikymmen en-
nen kuin kiinnostus käsillä tekemiseen alkoi nostaa päätään. 
Tuona aikana Eero opiskeli Turussa opettajaksi, perusti per-
heen, oli johtajaopettajana Myllymaan ja Kaukolan kou-
luissa – ja urheili. Eeron sanoin urheilu oli hänen tärkein 
harrastuksensa. Urheilevasta opettajasta sai osansa myös 
Myllymaan Lähtö, jonka toiminnassa kyläkoulun opettaja 
oli innostavasti mukana.

Peikot nostavat päätään..
Eero kertoo, että 40 vuoden iässä alkoivat ”peikkojen muo-
vailuajat” palautua voimakkaina mieleen. Kuuluisa venäläi-
nen kirjailija Leo Tolstoi kuvaa ensimmäisiä elinvuosiaan: 
”Mutta enkö juuri silloin omaksunut kaikkea sitä, joka nyt 
on perustana elämälleni, ja eikö se tapahtunutkin niin nope-
asti ja niin runsaana, etten koko loppuikänäni ole omaksu-
nut siitä sadasosaakaan? Viisivuotiaasta lapsesta on minuun 
vain askel. Mutta vastasyntyneestä viisivuotiaaseen on etäi-
syys suunnaton.” Tämä ajatus nousee mieleeni, kun Eero 
muistelee lapsuuttaan Nälkälänmäessä.

Eeron jutustelua kuunnellessani ja hänen töihinsä tutus-
tuessani, alan hahmottaa punaista lankaa, joka kulkee hänen 
töissään halki vuosikymmenten. Oman suvun historia ja sii-
hen liittyvät asiat välittyvät Eeron töissä tiedostetusti tai tie-
dostamattomasti. Ensimmäiselle tekemälleen patsaalle Eero 
antoi nimeksi ”Isä Ville oli räätäli”. Isän asento jalat ristissä 
pöydällä istuen on aikanaan tallentunut niin vahvasti pik-
kupojan muistiin, että sen siirtyminen patsaan kuvakielelle 
on myöhemmin ollut mahdollista. Oman kodin esimerkki 
käsillä tekemisestä ja uuden luomisesta on varmasti ollut 

Pikkupoika Pikkupoika Pikkupoika 
räätälinverstaaltaräätälinverstaaltaräätälinverstaalta

tärkeää. Samaisessa ympäristössä Eero ehkä on tullut kuul-
leeksi tarinaa, joka sitten myöhemmin sai ilmiasunsa hänen 
töissään.

Kuvataideharrastuksensa Eero aloitti neljäkymmentä 
vuotta sitten Anja Levorannan opissa Vammalan Opistos-
sa. Kodin seiniltä löytyy maalauksia monista aiheista. Kan-
kaalle on tallentunut mm. paikkakunnan kirkkoja, Lapin 
maisemia sekä hauska kolmiosainen tutkielma, jonka töiden 
nimet ovat ”Kuttujuttu”, ”Perustyrvääläisiä ja ”Norjalaisser-
kut”. Yksi kiinnostavimmista maalauksista on nimeltään ” 
Tervetuloa Pyhän Marian kirkkoon”. Tässä työssä Eero on 
hienosti kuvannut vain pientä osaa kirkosta. Kuvassa on 
kirkon sisäänkäyntiovi ja sen ympäristöä sekä etualalla kaksi 
ristiä. Rajaus on onnistunut, ja Eero pitääkin maalausta yh-
tenä parhaimmistaan. Mielenkiintoisia ovat myös maalauk-
set oman suvun asuinpaikoista. Eeron sivellin on herättänyt 
henkiin sellaisetkin rakennukset ja asuinympäristöt, joita ei 
enää ole ollut edes olemassa. Kiinnostus, innostus ja paneu-
tuminen ovat siirtäneet vanhemman väen kertomukset ku-
vaksi kankaalle.

Taideharrastuksensa alkamisesta ja jatkumisesta Eero an-
taa tunnustusta taitaville ja innostaville opettajilleen. Anja 
Levorannan lisäksi hän on saanut opetusta ja ohjausta maa-
lauksessa mm. Raimo Viitalalta, Heli Innalalta ja Heikki 
Mäkiseltä, joka oli Eeron opettajana pisimpään.

Mitaleita, vaakunoita, paanuja ja kirjoja
Eeron innostus ja kiinnostus käsillä tekemiseen tulee esille 
lukuisissa hänen tekemissään mitaleissa ja vaakunoissa, joi-
ta hän on tehnyt urheiluseuroille ja kouluille. Näissä töissä 
Eero on saanut vangittua pieneen tilaan oleelliset asiat tar-
kasti valittujen symboleiden avulla. Vaakunansa ovat myös 
saaneet sekä Eeron isän että äidin puoleiset suvut. Iltapäivän 
aikana kuulen monta tarinaa, joiden myötä mitalit ja vaaku-
nat heräävät eloon. 

Sastamalan Opiston lisäksi Eero on työskennellyt paljon 
myös kotiverstaassaan. Siellä hän on esimerkiksi työstänyt 
vuodelta 1748 olevia Pyhän Olavin kirkon paanuja uuteen 
tarkoitukseen. Pääsiäisen aikaan toteutettavan Via Dolo-
rosan Raamatuntekstitaulut sekä paanuista tehdyt erilaiset 
rakennelmat ovat olleet Eeron käsialaa. Paanuista hän on 
tehnyt myös eräänlaisia kirjoja, joiden tekstit ovat ensimmäi-
sestä suomenkielisestä Raamatusta v:lta 1642. Varsinaisen sestä suomenkielisestä Raamatusta v:lta 1642. Varsinaisen 
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kirjansidontaharrastuksensa Eero aloitti viitisen vuotta sit-
ten kirjansitoja Tarja Rajakankaan ohjauksessa. Kirjahyllystä 
löytyykin pitkä rivi hänen tekemiään uusia tai korjaamiaan 
vanhoja kirjoja. Komeimpana loistaa nahkakantinen Seitse-
män veljestä-teos vuodelta 1921. Siihenkin liittyy omakoh-
tainen tarina, joka vaati tulla kerrotuksi vaikkapa hienoksi 
korjatun kirjan muodossa.

Kuvanveistoa Ari Virtasen opissa
Maalausten, vaakunoiden, mitalien ja kirjojen jälkeen siir-
rymme keskustelemaan Eeron rakkaimmasta harrastuksesta 
kuvataiteen saralla. Eeron mukaan se on kuvanveisto. Yli 
kolmenkymmenen vuoden ajan hän on saanut opetusta 
kuvanveistäjä Ari Virtaselta lukuisilla Sastamalan Opiston 
kursseilla. Hän kertookin, että eräänlainen kuvataidehar-
rastuksen huipentuma hänen kohdallaan on ollut kutsu 
järjestää omista veistoksistaan näyttely Sastamalan Opiston 
60-vuotisjuhlaan.

Eeron kertoo, että kuvanveisto on pitkäjänteistä puurta-
mista, jossa taiteellisen työn jälkeen on vielä useita teknisiä 
työvaiheita. Monen monta työtuntia on siis kulunut ennen 
kuin Isä Villet, Palttoopojat, Pyykkärit, Papuvarkaat, Vaelta-
jat ym. veistokset ovat saaneet sen muodon, jonka nyt näen 
edessäni.

Voin vain ihmetellä, miten tuottelias tämä kädentaitajaksi 
itseään vähätellen kutsuva taiteilija on ollut. Tiedän myös, 
että elämä ei aina ole kohdellut häntä silkkihansikkain. Eh-
käpä juuri omakohtainen eletty elämä sekä suvun historia 
ovat olleet sitä pohjaa, josta Eero on ammentanut materi-
aalia omaan luovaan työhönsä. Lähtiessäni Eero tulee vielä 
perässäni ulos. Keskustelumme on palannut hänen sukunsa 
historiaan. Mieleeni nousee Eeron veistosnäyttelyssä näke-
mäni abstraktimpi teos ”Rakkaus voittaa vihan”. Eero kertoi 
näyttelyssä saaneensa idean teatterikäynnillä. Ehkäpä veis-
toksen aihe on noussut jostakin vielä syvemmältä – tarinois-
ta, joita ei kerrottu, mutta jotka olivat olemassa.

Olen aikaisemmin nähnyt Eeron töitä useissa näyttelyissä, 
joihin hän on osallistunut. Ja olen nähnyt opettajan, joka 
esittelee harrastustaan. Nyt lähdin etsimään taiteilijaa opet-

tajan takaa. Sain rauhassa katsella Eeron töitä ja kuunnella 
niiden taustoista. Monen työn kohdalla tuli tunne, että tässä 
ei ole kysymys vain kädentaidoista vaan taiteesta. Eero itse 
sanoo, että kuvataiteiden ja kädentaitojen harrastuksissa hän 
saa uudelleen olla se räätälinverstaassa touhunnut pikkupoi-
ka ja oppia aina uutta. Ehkä se pikkupoika on siellä sisällä. 
Minä näen edessäni taiteilijan.
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Poikkikatu 12, Vammala. Ma-pe 8.30-17.00

Autohuollot ja -korjaukset        Lasinkorjaukset
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(03) 7777 111

HAKASEN SAHA
Harjulantie 10, 38250  SASTAMALA

Puh. 03 5130 182, 040 5443 159

Kiitämme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme 

asiakkaillemme

Hyvää Joulua ja
Onnellista 

Uutta Vuotta!

SASTAMALA HUMPPILA
Itsenäisyydentie 62 Kennintie 3
P. (03) 514 1840 P. (03) 437 7866

www.hklahonen.fi
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L ähdin kesällä 2019 Suomen Lions-liiton nuorisovaih-
toon Australiaan. Isäntäperheeni asui Melbournen ul-
kopuolella pienessä Trentham-nimisessä kaupungissa. 

Vietin kolme viikkoa Robyn ja Stan Falloonin kotona yh-
dessä italialaisen vaihto-oppilaan Lauran kanssa. Matkani 
aikana Australiassa oli talvi, joten lämpötila vaihteli 5-15 
asteeseen ja öisin oli jopa pakkasta. Talvisäästä huolimatta 
alueelta löytyi paljon tekemistä! Kävimme eläinpuistossa, 
katsomassa Kaksitoista Apostolia (merestä esiin työntyvät 
kalkkikivipaadet) Great Ocean Roadin varrella sekä köysira-
tapuistossa, joka sijaitsi Eukalyptusmetsässä. Eläinpuistossa 
näimme Australian ainutlaatuista eläimistöä, kuten koala-
karhuja, vompatteja sekä pussiahmoja. Kenguruita näkyi 
myös eläintarhassa niin kuin luonnossa. Yllätyimme Lauran 
kanssa kuinka paljon Trenthamissa oli kenguruja, niitä näkyi 
yhtä paljon kuin Suomessa kaneja!

Tutustuimme paikalliseen maatilaelämään perheen po-
jan maatilalla nimeltään Terenaki Farms. Pääsimme Lauran 
kanssa auttamaan maatilan aamuaskareissa, kuten munien 
keräämisessä ja sikojen ruokkimisessa. Vierailimme myös 
naapurien lammasmaatilalla, jossa saimme nähdä miten lam-
paita keritään. Itse kiinnostuin eniten maatilan kolmijalkai-
sesta lammaskoirasta, joka puuttuvasta jalastaan huolimatta 
pystyi paimentamaan lampaita. Koiran menetettyä jalkansa 
sillä oli alussa vaikeuksia hyppiä lampaiden päälle, sillä sen 
tehtävänä on pitää lauma koossa, ja kulkea lampaiden päältä 
lauman yhdeltä puolelta toiselle.  Maatilaan tutustuminen 

Nuorisovaihtoa AustraliassaNuorisovaihtoa AustraliassaNuorisovaihtoa Australiassa

oli minulle uusi ja kiinnostava kokemus! 
Maatilaelämän lisäksi pääsimme näkemään Melbournen 

kaupunkia ja sen vilkasta elämää. Melbourne on Victorian 
osavaltion pääkaupunki sekä Australian toiseksi suurin kau-
punki. Se koostuu korkeista pilvenpiirtäjistä ja hienosta sata-
masta. Vietimme Lauran kanssa monta päivää kaupungissa – 
kävimme ostoksilla, syömässä sekä vierailemassa kaupungin 
kiinnostavissa museoissa. Yllätyksekseni kaupungista löytyi 
useita aasialaisia ruokapaikkoja. Melbournen alueella on pal-
jon erilaisia kulttuureita, jotka ovat muodostuneet siirtolais-
ten saavuttua kaupunkiin 1800-luvun kultakuumeen aikaan 
rikastumisen toivossa. Kultakuumeen aikaisista tapahtu-
mista on tehty turistikohteita Victorian alueella. Kävimme 
perheen kanssa vierailemassa kultakaivoksissa, 1800-luvun 

Lammasmaatilalla.

Robyn Falloon ja me vaihdokit.

Amanda Harmaala
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Minä ja leirikaverini. Vas. Lottie Englanti, 
Andrea Italia, Vince Brasilia.

Laura ja minä.

teemapuistokaupungissa sekä kultamuse-
oissa. Arkkitehtuuri Victorian osavaltiossa 
kuvastaa edelleen 1800-luvun elämää. 

Kolmen viikon jälkeen lähdin Lions-lei-
rille Länsi-Australiaan, Sunshine Coastil-
le. Leirillä tutustuin muihin kansainväli-
siin vaihto-oppilaisiin ja sain uusia ystäviä 
ympäri maailmaa. Minut on jo kutsuttu 
Brasiliaan karnevaaleille! Leirin aikana 
kokeilimme erilaisia aktiviteettejä kuten 
sur� austa, suppailua ja seinäkiipeilyä. 
Minusta hauskin aktiviteetti oli sur� aus, 
valtameren suuret aallot ja lämmittävä au-
rinko tekivät siitä täydellisen ympäristön 
kaatuilla veteen! Kaiken kaikkiaan leiri oli 
ainutlaatuinen kokemus ja opin jopa pu-
humaan italiaa! “Buona giornata!” (Hyvää 
päivän jatkoa!). Kotimatkani Brisbanesta 
olikin vähän pidempi reissu. Ensin len-
to Hong Kongiin ja sieltä Amsterdamin 
kautta Suomeen, yhteensä 27 tuntia! Pää-
sin kuitenkin onnellisesti kotiin, joten 
loppu hyvin kaikki hyvin!

Kiitoksia
Lions Club Sastamala/Vammala!

Auringon nousu leirillä! 12 Apostolia Great Ocean Roadin varrella.
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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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Kokeilin myös ensimmäistä kertaa tulostaa 
ns. ”litofania”. Ilman taustavaloa litofani ei 
näytä oikeastaan miltään, vaikka jotain siitä 
voi pystyä erottamaankin.

Seurakunnan tervehdysSeurakunnan tervehdysSeurakunnan tervehdys

O stin jokin aika sitten ystäväni kanssa puoliksi 3D-tu-
lostimen yhteistä miniatyyriharrastusta varten. Lait-
teella siis pystyy tulostamaan erilaisia asioita ja esineitä 

3D-mallinnettujen tiedostojen pohjalta. Kaikenlaista vaik-
kapa lasten leluista lemmikkien aktivointileluihin, koristeita 
ja sisustustarvikkeita, jopa autoihin, voi teoriassa valmistaa 
osia. Itse olen käyttänyt niin sanottua PLA-muovia, eli po-
lylaktidia, joka on käytännössä tehty maissin (tai vastaavan) 
maitohapoista ja on siten myrkytöntä ja biohajoavaa.

On ollut varsin mielenkiintoista seurata tulostimen toi-
mintaa. Miten lähestulkoon tyhjästä muodostuu pikkuhiljaa 
jotain tunnistettavia muotoja, kun tulostin kerros kerral-
laan tulostaa esinettä kasaan. Siinä on jopa jotain sellaista 
rauhoittavaakin katsella sen itsenäistä toimintaa työpöytäni 
toisessa päässä, kun vaikkapa sunnuntain saarnaan ei tunnu 
keksivän sanoja.

Papin työssä koen usein pieneksi haasteeksi sen, että työ 
on kovin abstraktia ja mitään kovin konkreettista työn he-
delmää on vaikea nähdä, toisin kuin monissa muissa töissä. 
Tulostimen kanssa askartelu on ollut siitä mukavaa vaihte-
lua, että on saanut luoda jotain. Vaikka tulostin tekeekin 
suurimman työn, se tarvitsee silti asetukset ja ohjeet, kuinka 
ja mitä tulostetaan.

Pappina ja seurakunnan ympäristövastaavana mietin 
useinkin luomakuntaa. Miten lähestulkoon tyhjästä on syn-
tynyt jotain näin kaunista. Jumala tuskin luomistyössään 
käytti 3D-tulostinta, mutta varmasti suunnitelmallista ja 
tarkkaa oli Hänenkin luomistyönsä.

Tulostimen kanssa askarrellessa ei asiat aina mene niin 
kuin etukäteen suunnitteli. Ehkäpä korkean esineen tuki-
rakenteet eivät kestäneetkään ja mahdollisesti kymmenien 
tuntien tulostustyö menee hukkaan. Ehkäpä asetukset olivat 
vähän pielessä ja pinnan laatu ei vastaakaan toivottua. Joitain 
asioita voi yrittää korjata jälkeenpäin esimerkiksi hiomalla 
tai liimaamalla. Vaikka meidät ihmisetkin luotiin Jumalan 
kuvaksi, jotain meni silti pieleen. Maailmassa on paljonkin 
pielessä, aika paljon pimeyttä. Ehkä vedenpaisumuksessa 
päätettiin aloittaa tulostustyö alusta. Mutta jouluna päätet-

tiin korjata sitä, mikä oli pielessä.
Niin sanotulla ”jeesusteipillä” en ole koittanut 3D-tu-

losteita korjata, mutta on mielenkiintoista, miten pysyvän 
lempinimen ilmastointiteippi on suomen kielessä saanut. 
Oli mitä tahansa rikki, sen voi korjata jeesusteipillä. Jeesus 
pelastaa tilanteesta kuin tilanteesta, Jeesus korjaa sen mikä 
on rikki.

Jeesus syntyi ihmiseksi maailmaan pelastaakseen ihmis-
kunnan, lunastaakseen sen vapaaksi synnistä. Jeesuksen 
syntymä tarkoitti paitsi sitä, ettei tarvitse heittää rikkinäistä 
pois, vaan sen voi korjata. Mutta joulun ilosanoma on myös 
sitä, että pelastus kuului kaikille kansoille. Uusi liitto tehtiin 
jokaisen ihmisen kanssa.

Jeesuksen syntymässä ja kuolemassa on rauha ihmisen ja 
Jumalan välillä. Rauhan tuojan syntymää odotellessa me ih-
miset olemme kuitenkin usein kaikkea muuta kuin rauhal-
lisia, vaan touhotamme vauhdilla kaikenlaisten maallisten 
asioiden perässä, jotka eivät joulun ilosanomaa muuta mik-
sikään. Jouluna meidän tulisikin pysähtyä ja rauhoittua, vain 
katsella ja odotella, kun Jumala luo meille, lähes tyhjästä, 
pelastuksen ja rauhan.

Rauhallista ja siunattua joulun odotusta!

Hieman epäonnistunut jouluaiheinen tuloste. Kokeilin 
ensimmäistä kertaa ns. puu� lamenttia, eli sellaista tulos-
tusnauhaa, jossa PLA-muovin joukossa on n. 20% puuta. 
Lopputulosta voisi esimerkiksi hioa ja lakata, mutta tämä 
kyseinen tuote ei vaikuttanut erityisen laadukkaalta.

Vasta taustavalaistuna litofani herää eloon.
Jeesus sanoi: »Minä olen maailman valo.

Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan 
hänellä on elämän valo.» Jeesuksen syntymän 

mukana saamamme valon avulla mekin näem-
me elämän yksityiskohdat aivan toisella tavalla.

Seurakuntapastori
Otso Järvi
Sastamalan seurakunta
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Karkun emäntäkoululla oli aikoinaan 
merkittävä asema seudun koulutustarjon-
nassa ja Karkun kunnassa. Koulutukseen 
hakeutuivat sekä maatalojen tyttäret että 
kansalaiskoulun päättäneet nuoret nai-
set. Sieltä saatavan opin katsottiin ole-
van hyödyksi, ja sen käyneitä arvostettiin 
1900-luvun alkupuoliskon maatalousval-
taisessa Suomessa. Emäntäkoulusta sai 
myös lisäpisteitä hakeuduttaessa jatko-
opintoihin.

Mennyttä kouluhistoriaaMennyttä kouluhistoriaaMennyttä kouluhistoriaa
Karkun entisen emäntäkoulun perustamisesta 90 vuotta

Leena Kallio

E mäntäkoulun historia ja monikymmenvuotinen taival 
on mielenkiintoinen. Koulun perustamista Satakun-
taan suunniteltiin pitkään juuri itsenäistyneen valtion 

ensimmäisellä vuosikymmenellä. Paikalliset isäntämiehet 
olivat hankkeelle myötämielisiä, etenkin tyrvääläinen Her-
man Salli ja karkkulaiset Aaro Mattila ja nimismies Väinö 
Selander, joka oli muidenkin karkkulaisten hankkeiden in-
nokas puuhamies.

Kokemäellä pidettiin selviönä, että koulu saataisiin sinne. 
Lopulta Tullun tila, jonka oli ostanut Siunaukselan (nykyi-
sin Karkun) evankelinen opisto, tuli myyntiin ja järjestettiin 
koulun kannatusyhdistyksen perustava kokous. Väkeä oli 
saapunut kokoukseen laajalti Satakunnasta, ja kokemäke-
läiset ivasivat ’karkkulaisten tuoneen lehmänsäkin äänestä-
mään Tullun puolesta’. Maataloushallituksen katselmuksessa 
tila oli kuitenkin nähty sopivaksi koulukäyttöön, kulkihan 

Koulurakennus

Herneitä riipimässä

koulun ohi junarata, joka mahdollisti oppilaskuljetukset 
maakunnasta kouluun. Jännittävien ja osin riitaistenkin vai-
heiden jälkeen koulu saatiin perustetuksi Karkun Tullulle 
1928.

Ensimmäinen emäntäkoulukurssi vuonna 1929 toteutui
5 kk:n mittaisena. Varsinainen vuoden kestävä kurssi alkoi 
samana vuonna marraskuussa, oppilaita tuli 57. Koulutilal-
la oli useita rakennuksia, Tullun tilan 1800-luvulta peräisin 
oleva päärakennus, joka vieläkin on koulukäytössä, sekä 
Patrunessaksi ja Anna-Liisaksi nimitetyt rakennukset. Tilan 
komea kivinavetta ja maakellari 1800-luvulta ovat edelleen 
paikoillaan. Lisäksi oli muita maatalousrakennuksia, sauna 
sekä pyöreä puutarhamaja järvenpuoleisella näköalapaikalla. 
Vaikka yksin päärakennuksessa oli 12 huonetta, olivat tilat 
riittämättömät suurelle oppilasjoukolle. Lisätilaa vuokrattiin 
lähitaloista, ja mm. tilan naapurissa Sorjalla pidettiin oppi-
tunteja.

Tilan oli 1800-luvun lopulla omistanut Gyllenberg-suku, 
joka oli huolehtinut hyvin laajasta puutarhasta. Pihamaal-
la kukkivat runsaat perennat ja monia harvinaisia lajikkeita 
kasvatettiin. Karkun kauniiden puutarhojen sanottiinkin 
olevan Tullun peruja, kun tilan palkolliset entisinä aikoina 
saivat tuoda sieltä taimia kotiin. Oppilaat alkoivat hoitaa 
puutarhaa ja isoa omenatarhaa systemaattisesti puutarha-
opettaja Lilli Kylanderin opastuksella. Ensin piti rakentaa 
kasvihuone, hanke toteutuikin jo vuonna 1930. Sekä Ky-
lander että koulun johtajaopettajaksi valittu talousopettaja 
Sirkku Nykänen omistautuivat pyyteettömästi koulutyöhön 
Karkussa ja myös asuivat koululla eläkeikäänsä asti. Pitkän 
uran emäntäkoululla teki myös talousopettaja Sanelma Vir-
taranta.

Kun koulutilat olivat rajalliset, uskallettiin ryhtyä uuden 
koulutalon rakentamishankkeeseen, koska Maataloushal-
lituksen tarkastajakin sitä puolsi. Kannatusyhdistys tarttui 
toimeen, vaikka koulun varallisuus oli heikko - tilalta myy-
tävät tuotteet ja oppilasmaksut eivät kattaneet kuluja.  Us-
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Vuosikurssi 1959

Opetuskeittiöllä

kottiin valtionavustusten ja lainanoton turvin saatavan koulutalo 
rakennetuksi. Koulu päätettiin rakentaa tiilestä ja piirustukset ti-
lattiin helsinkiläiseltä arkkitehdiltä, Jalmari Peltoselta. Anna-Liisa 
purettiin ja sen paikalle rakennettiin ensin talon järvenpuoleinen 
pää. Se valmistui vuonna 1934. Toisen pään arveltiin rakentuvan 
jatkoksi pikimmiten.

Koulu joutui kuitenkin vakavaan velkakierteeseen. Anottuja 
avustuksia ei koskaan saatu valtiolta täysmääräisinä. Oli tukeudut-
tava velanottoon paikallisista pankeista niin, että koko tila oli kiin-
nitettävä ja opettajienkin palkkoja oli joskus maksettava vekseleillä. 
Yhdistys tarjosi hädissään koulua valtion omistukseenkin, mutta 
huonolla menestyksellä.

Näistä vaikeuksista oppilaat eivät arjessaan olleet tietoisia. Kurssi-
laisten määrää voitiin vähän lisätä, olihan nyt uudessa nelikerroksi-
sessa talossa enemmän majoitustilaa. Kasvatustyölle leimaa-antavia 
olivat siveellisyys, hyvät käytöstavat, uskonnollisuus ja isänmaalli-
suus. Koulu oli sisäoppilaitos, jossa oli tiukka kuri ja järjestys. Op-
pilailla oli vain parin viikon joululoma ja viikon mittainen kesäloma 
– tilan karja ja kasvihuoneen ja lavaviljelyn hyötykasvit sekä puutar-
hakasvit oli hoidettava kesälläkin. Oppilaat oli jaettu ryhmiin, jotka 
vuorottelivat sikalassa, kanalassa, navetassa, puutarhatöissä, keit-
tiö-, pesula- ja käsitöissä vuoroviikoin. Koululla oltiin mahdollisim-
man omavaraisia kaikessa ja kasvatettiin ja markkinoitiin tuotteita 
myyntiin. Koulu pyrki seuraamaan aikaansa kotitalousalalla, ja eri-
laisin näyttelyin ja messuihin osallistumalla levittämään tietoisuutta 
maakuntaan. Myös oppilaiden taidokkaita käsitöitä esiteltiin.

Sisäoppilaitoksessa vallitsi kuri ja järjestys. Ovet suljettiin klo 21 
ja valot sammutettiin klo 21.30, pitihän navettavuorolaisten jaksaa 
nousta aamulla jo klo 5:ksi hoitamaan aamulypsy. Vierailijoita saat-
toi ottaa vastaan vain sunnuntaisin klo 13-16. Puhelinta sai käyttää 
johtajan luvalla klo 19-20. Kontakteja vastakkaiseen sukupuoleen 
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ei saanut koulualueella olla. Opettajien asuessa koulutilalla 
valvova silmä oli alati läsnä. Tarinoita kuitenkin kerrotaan 
karkailemisesta palotikkaiden kautta ja miesvierailijoiden 
käynneistä samaa reittiä.  Koulun entinen oppilas Sylvi Soi-
ni kertoi muistelmissaan ”Sota-ajan ylijäämä” ajastaan Kar-
kun emäntäkoulussa. Hän luonnehti koulutuksen olleen lä-
hes asevelvollisuuteen rinnastettavaa. Opettajien toimintaa 
hän piti ankarana ja jatkuvaa tarkkailua kiusallisena, mutta 
kertoo myös saaneensa kiitosta taidoistaan. Hän jatkoi sit-
temmin ylioppilas- ja emäntäkoulupohjalta maatalous- ja 
metsätieteen opintoja lisensiaatiksi asti Helsingin yliopis-
tossa.

Koulun toverikunta piti yllä liikunta- ja harrastustoimin-
taa. Oli urheilua, musisointia, teatteri- ja illanviettotoimin-
taa. Karkun kanttori ohjasi koulun kuoroa ja kirkkoherra 
kävi usein pitämässä hartaushetkiä. Siihen lienee ollut 
erityinen syy, kun sittemmin rovasti Rinne kävi ’ottamas-
sa’ koulun opettajan, agronomi Aino Värrin puolisokseen 
elettyään pitkään poikamiehenä. Hän oli joskus tokaissut 
seurakuntalaisille, että jos ei Jumala anna hänelle puolisoa 
ennen 50:ttä ikävuotta, hän ottaa itse.

Kuuluisia olivat alkuvuosikymmeninä koulun oppilai-
den järjestämät vuosittaiset juhlat, mm. Kalevalajuhlat sekä 
emäntä- ja kesäpäivät, joita pidettiin lähistöllä sijainneessa 
seuratalossa. Ne olivat suuri ponnistus oppilailta. Punottiin 
metreittäin varpu- ja kanervaköynnöksiä salin koristeluun 
ja harjoiteltiin ohjelmia. Puhujiksi saatiin merkkihenkilöitä, 
kuten kirjailija Hilja Haahti ja maatalousministeri K. J. Elli-
lä. Monia arvovieraita tutustui kouluun, mm. Kyösti Kallio 
ollessaan maatalousministerinä sekä useat piispat.

Tullun vanha päärakennus ja
ensimmäisen vuosikurssin oppilaita Tullun kuuluisaa suomenkarjaa

Puutarharyhmän lepotauko

Hyvin alkuun lähtenyt koulutyö sekä koulurakennuksen 
laajennushanke kariutuivat talvisodan alkamiseen. Heti so-
dan toisena päivänä 1.12.1939 koululle siirrettiin Viipurin 
Diakonissalaitoksen sairaalan potilaat pakoon ankaria pom-
mituksia. Emäntäkoulutus oli keskeytettävä, mutta sen si-
jasta sairaita hoitaneet viipurilaisdiakonissat järjestivät kou-
lulla sairaanhoidon opetusta. Suuri onni onnettomuudessa 
oli jouluaattona 1939 se, että sairaala sijaitsi koululla, sillä 
silloin noin 100 metriä koululta Vammalaan päin törmäsi 
kaksi junaa toisiinsa. Loukkaantuneet tuotiin koulun tiloi-
hin hoitoa saamaan. Sairaalan potilaat siirrettiin sittemmin 
rauhan tultua Karkusta Lahteen, ja koulunkäyntiä voitiin 
taas jatkaa.

Kun jatkosota alkoi, määrättiin emäntäkoulu Karkun 
miesten kokoontumispaikaksi ennen rintamalle siirtoa. Lo-
tat hoitivat joukkojen muonituksen koululla. Tapahtumas-
ta on muistolaatta koulun vanhan päärakennuksen seinässä. 
Jatkosodan aikana koululle siirrettiin sekä suomalainen että 
saksalainen sotatalousesikunta eli Päämaja II, joten emän-
täkoulutusta voitiin tarjota vain rajoitetusti. Lotat hoitivat 
Patrunessa-rakennuksessa sijainnutta puhelinkeskusta, josta 
oli suora yhteys Mannerheimin päämajaan Mikkeliin. Op-
pilaat perustivat oman lottaosaston ja valmistivat leipää sekä 
vaatteita ja kudonnaisia lähetettäväksi rintamalle. Oppilaita 
osallistui myös viestintälottakoulutukseen, jota annettiin 
Sorjan lottaopistolla.

Rauhan tultua koulu palasi normaaliin toimintamalliinsa 
ja oppilaita alkoi varsin runsaasti hakeutua kouluun – va-
pautuivathan tyttäret nyt kotitilojensa töistä, kun miehet 
palasivat rintamalta. Tilanahtaus oli jälleen suuri ja nyt 
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Keittiöryhmä lepotauolla

Puutarharyhmä asuissaan

Työpari puutarhalla

pyrittiinkin saattamaan loppuun koulun laajentaminen. 
Hanke toteutui lopulta vuonna 1956 suurten lainanotto-
jen kautta. Komea koulurakennus oli vihdoinkin valmis. 
Emäntäkoulun onni oli, että sillä oli vuosien varrella vaiku-
tusvaltaisia tukijoita, etenkin Maataloushallituksen pääjoh-
taja K. J. Ellilä Karkun Ala-Ellilän tilalta ja sittemmin pit-
kään kannatusyhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana 
toiminut tyrvääläinen kansanedustaja Nestori Kaasalainen.

Opetussuunnitelmaan ei vuosien mittaan tullut suuria 
muutoksia ennen 1980-luvun puolivälin keskiasteen kou-
lunuudistusta, jolloin koulutus muuttui kaksivuotiseksi. 
EU:hun liittymisen jälkeen nuorten kiinnostus maatalous-
työhön hiipui ja oppilasmäärä väheni. Lopulta vanhamuo-
toinen emäntäkoulutus Karkussa loppui kokonaan. Koulun 
toiminnan jatkumisen takasi kuitenkin se, että Vammalan 
kaupunki otti koulun omistukseensa kannatusyhdistyksel-
tä varoineen ja velkoineen vuonna 1988 Seija Mahlamäki-
Kultasen ollessa rehtorina. Koulu sai 1990-luvun alussa so-
siaali- ja terveysalan perustutkinnon järjestämisoikeuden ja 
sen lisäksi tarjottiin kotitalousalan opetusta. Nyt toimintaa 
jatkaa Sastamalan koulutuskuntayhtymä oppilasluvun ol-
lessa noin 200, heistä pääosa opiskelee lähihoitajaksi.

Tullun vanhaa päärakennusta on hiljalleen remontoitu 
ja se on edelleen opetustilana.  Patrunessa ja muita tilalla 
olleita rakennuksia on aikojen saatossa purettu. Koulura-
kennus on saneerattu sekä ulkoa että sisältä, ja se on saanut 
taakseen vuonna 1991 valmistuneen modernin lisäraken-
nuksen sekä pihapiiriinsä 1980-luvulla rakennetut kaksi 
oppilasasuntolaa. Tullun lehmät eivät enää vuoden 1997 
jälkeen ole laiduntaneet Karkun kylänraitin varrella, mutta 

Lyhennelmä historiikista
Emäntäkoulusta moderniksi ammattioppilaitokseksi
Leena Kallio, 2018.

koululle johtava koivukuja seisoo edelleen uljaana muistona 
menneistä vuosikymmenistä ja muistuttaa emäntäkoulun 
kukoistuksesta.
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KOSKITIE 3    32700 HUITTINEN    PUH +358 (0)3 514 2111

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

LaatutyökaLujen kauppa
ammattiLaisen asiaLLa

jo vuodesta 1946

Trakinkatu 4, 38200 Sastamala
puh. (03) 517 9000 • fax (03) 517 9019
www.taunokiviranta.fi

Mukavaa matkaa
ilmastoiduilla

14 ja 20-paikkaisilla
busseilla.

Taksi 1+8
Pyörätuoli- ja paarivarustus

Erkki Haliseva
Puh. 0400 234 947 tai 0500 234 947 Kiertokatu 1, 38210 Sastamala

P. 050 5559352 
www.hyotykerays.�
info@hyotykerays.�

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

TIMO KESKINEN
050 353 5544

RetRoRenkaat  ky

VEHMAAN TILA
Tampereentie 212, Sastamala

puh. 0500 805 872
www.vehmaantila.fi 

Isännöintipalvelu 
Kari Kaaja

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

Hyvää Joulua 
ja Menestyksekästä 
Uutta Vuotta!

Valtuutettu Suzuki Marine 
myynti-, huolto- 
ja varaosapiste

Kiertokatu 14
38210 Sastamala
puh. 040 0421 994
info@sastamarine.fi
www.sastamarine.fi
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Puhelut kaikkiin K Caara Oy:n 010-numeroihin maksavat 8,35 snt/puhelu +
12,09 snt/minuutti + pvm tai mpm, sis.alv 24 %. 

Korkeakoskentie 75, vaihde 010 533 2300
Automyynti puh. 010 533 2340
ma–pe 9–18, la 10–14
> volkswagencenter.fi

Uudet Volkswagen henkilöautot ja hyötyautot
sekä SEAT-henkilöautot.
Huolto- ja varaosapalvelut sekä korikorjaukset.

Tuulilasien vaihdot kaikille merkeille.

Volkswagen Center Huittinen

Tervetuloa palvelevaan
Volkswagen Center Huittisiin.

Uusi Passat
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V anhimmat sastamalalaiset, pienet ja isot, ovat täyttä-
neet tänä vuonna kymmenen. Useimmat osaavat jo 
sanoa Sastamala ja hyvin moni on jopa tottunut tähän 

nimeen.  Toisilta tottuneiltakin joskus lipsahtaa puhevirtaan 
se Vammala. Rikkaassa, suvaitsevassa ja monimuotoisessa 
kaupunkikulttuurissamme on tietysti myös asukkaita, jotka 
eivät vahingossakaan lausahda Sastamala muuta kuin pikku 
ivalla, ehkä venyttäen Saastamala. Samalla unohtuu, miten 
vanhaa nimeä ilkuttiin Invalidbyksi tai ainakin sinnepäin. 
Vammaisuudessa ei tietenkään ole mitään irvailtavaa, joten 
parree on unohtaa sekä saastat että invaliditeetit tässä mie-
lessä.

Tämän kirjoittaja kannatti uuden kaupungin nimeksi 
Sastamala, mutta ei ollut silloin asiasta päättävien joukossa. 
Hän totesi lehtikirjoituksissaan, että Sastamala olisi mieles-
tään paras, mutta Vammalakin kävisi mainiosti. Kun uusi 
kaupunki sitten perustettiin ja Vammala vallan lakkautettiin, 
niin Vammala-viitat vaihdettiin vähitellen, varojen salliessa, 
Sastamalaksi. Tästä tietysti monen mieli tuli murheelliseksi. 
Vaadittiin Vammalan nimeä takaisin, jopa rajoilta asti mer-
kattavaksi.

Pientä edistystä hyljätyn nimen palauttamisessa tapahtui, 
kun kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustan nimeksi Vam-
malan. Lopullinen suvaitsevan yhteiselon merkki olisi, että 
vielä pantaisiin näkösälle parille sisääntuloväylälle joko vi-
rallinen liikennemerkki ja/tai ennen keskustaa taulu, jossa 
lukisi esimerkiksi TERVETULOA VAMMALAAN, SAS-
TAMALAN KESKUSTAAN.

Asiassaan sekä nimen häivyttäjät että sen takaisinvaatijat 
ovat unohtaneet, että Sastamala on koko kunnan nimi ja 
Vammala puolestaan kaupunginosan, sen päätaajaman nimi. 
Koska nimillä on selvästi eri tehtävä, ei ole syytä pelätä, että 
toinen söisi toisen, sillä hyvin voidaan käyttää asianhaarain 
vaatimaa nimeä tai ilmaisua keskusta. Kirjoittajakin esittäy-
tyy vierailla paikkakunnilla sastamalalaiseksi, mutta täällä 
kotokulmilla menee Vammalaan ja on tyrvääläinen.

Vuonna 2008 Mouhijärvikin oli uhanalainen laji, mutta 
pitäjän nimi saatiin kuitenkin valtatielle opastamaan kulki-
joita. Suodenniemelle ja Kiikoisiin on auliisti reittiä neuvot-
tu. Vanhat nimet Kiikka ja Keikyä pantiin näkyville, mutta 
joillekin äetsäläisyyteen syntyneille tai muuten siihen kiinty-
neille ilmestyi pari harmaata hiusta. Äetsä oli aikanaan, kol-
misen vuosikymmenen ajan, oivallinen ratkaisu, mutta se on 
nyt palannut vanhan kylän nimeksi, johon se on tullut äkäi-
sestä Äetsänkoskesta. Kiikkalainen Äetsän asema onkin jo 
menneisyyttä.  Muutama vuosikymmen sitten Karkku-nimi 
joutui kilpailemaan Palvialan kanssa, mutta vanha kunnan 

RakkaallaRakkaallaRakkaalla
kymmenvuotiaallakymmenvuotiaallakymmenvuotiaalla
on monta nimeäon monta nimeäon monta nimeä
kymmenvuotiaalla
on monta nimeä
kymmenvuotiaallakymmenvuotiaallakymmenvuotiaalla
on monta nimeä
kymmenvuotiaalla
on monta nimeä
kymmenvuotiaalla
on monta nimeä
kymmenvuotiaallakymmenvuotiaallakymmenvuotiaalla
on monta nimeä
kymmenvuotiaalla

Pentti Lahtinen

nimi toki ymmärrettiin panna julki näyttämään tietä koko 
nykyisen kuntamme alkuseurakunnan Sastamalan viimei-
seen kuntakeskukseen.

Emäpitäjästä erkaantunut Ala-Sastamala sai sittemmin 
nimen Tyrvää, joka kunnan lakkauttamisen jälkeen hävisi 
viitoista. Nimi on elänyt kuitenkin kansan suussa jo lähes 
viisikymmentä vuotta. Kiitoksen ansaitsevat ne liikelaitokset 
ja yhteisöt, sanomalehti mukaan lukien, jotka yhäti jaksavat 
sitä nimeä pitää.  Onneksi tuli elvyttäjäksi edes teollisuus-
alueelle Tyrvää-viitta ja kiikkalaisia ohjataan Tyrväänkylään.

Näin meillä on kymmenen vuoden ajan pidetty ainakin 
hiljaista jupinaa. Mutta se kuuluu asiaan, sillä nimipolemiik-
ki on ollut tyypillistä tälle seudulle suunnilleen kymmenen 
vuoden välein. Vammalan viimeisinä vuosina puoliviral-
lisessa kulttuurialan yhdistysten kokouksessa eräät jäsenet 
ehdottivat kaupungin nimeksi Tyrväätä. Ei asiaa kuitenkaan 
lähetetty eteenpäin. Eräässä Vammalan ja lähikuntien yh-
teisessä seminaarissa syntyi ehdotus Lounais-Pirkanmaan 
seutukunnan nimen muuttamisesta Vammalan seutukun-
naksi. Ja eikös paikallinen media jo haastatellut päättäjiä sii-
tä, muutetaanko kaupunginkin nimi nyt Tyrvääksi. Ja toki 
yleisö ilmaisi mielipiteensä isolla innolla.

Tehdäänpä vielä pieni pikainen nollatutkimus siitä, mitä 
kaupungin asukkaat ilmoittavat Tyrvään Sanomien katugal-
lupissa omaksi ja Vuodet vierivät –palstalla lastensa asuinpai-
kaksi. Nämä kahdeksasta menneen kevään ja suven nume-
roista poimitut tiedot antoivat seuraavan tuloksen: Sastamala 
18 ja Vammala 16 sekä joku kylä tai entinen liitoskunta 14. 
Kukaan ei ilmoittanut Tyrväätä, mutta kylläkin tyrvääläisen 
kylän. Alueviestin järjestöpalstalta näkee helposti yhdistys-
ten nimiä. Monella on nimessään kylän tai entisen kunnan 
nimi, myös Tyrvään. Vammala on yhdistyksen nimessä säi-
lynyt usein ehkä siksi, että kaupungissa on muitakin samaan 
keskusjärjestöön kuuluvia yhdistyksiä. Sastamala-nimellä 
voidaan ilmaista, että yhdistys pyrkii toimimaan koko kun-
nan alueella.

Niin kuin rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin voi olla 
kotikunnallakin. Voimme tilanteen mukaan ilmaista asi-
aamme eri vaihtoehdoin. Kiikoislainen voi kertoa asuvansa 
Sastamalassa tai Kiikoisissa. Ulkopuolisille voimme puhua 
Sastamalan Vammalasta tai sen Keikyästä, niin kuin varsin-
kin ulkopuolinen media tekee.

Kirjoittaja toivottaa lukijoille nimi- ja joulurauhaa uskoen 
vielä Vammalan keskustan nimen näkyvän jossakin taulussa 
muiden liitoskuntien saaman arvostuksen tapaan.
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Linja-autoliikenne
ANTTI LAUHAMO OY

Sastamala
(03) 513 0412
www.lauhamo.fi

APUA ARJEN ASKAREISIIN

SIIVOUSPALVELUT
KOTIPALVELUT

SIIVOUSKAUPPA

Meiltä
myös arvon-

lisäverottomat 
palvelut!

Muista
kotitalous-
vähennys!

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

sastamalan lvi oy  p. 010 320 5740 
mika-petteri.rainio@sastamalan-lvi.fi

stormintie 116, 38220 sastamala

Rauhallista Joulua 
ja Hyvää 

Uutta Vuotta!

T:mi Matti Forss
puh. 040 586 0245

Asemakatu 10
38210 SASTAMALA
puh. 03 5112868
 0500 929 086
niina.liuksiala@gmail.com

Avoinna ma-pe 7-19
 la 8-16

Perinteikäs Jaatsin Kahvila sekä kabinetti yksityis- ja 
yritystilaisuuksiin. Meiltä myös tilauksesta herkulliset 
täytekakut! Veikkauksen pelit

Löydät meidät myös Facebookista

Toivotamme kaikille 
Hyvää Joulua!
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Kätilökurssi 68 otti Kätilökurssi 68 otti Kätilökurssi 68 otti 
uuden Vammalan uuden Vammalan uuden Vammalan 
aluesairaalan aluesairaalan aluesairaalan 
haltuunsahaltuunsahaltuunsa

K ätilöopisto Helsingin Kumpulassa koulutti tuohon 
aikaan kaikki Suomen kätilöt. Kaksivuotinen kou-
lutus antoi pätevyyden niin kunnankätilöksi kuin 

laitoskätilöksikin. Opiskelijoita valittiin tasaisesti ympäri 
Suomea, koska ajateltiin, että näin kätilöitä riittäisi ta-
saisesti kaikkiin kuntiin ja kaupunkeihin. Täältä tarkan 
hierarkian ja laadukkaan opetuksen opinahjosta valmistui 
elokuussa 1969 joukko nuoria, alansa ammattilaisia, jotka 
katselivat työpaikkailmoituksia innokkaina ja uteliaina.

Vammala ei ollut useimmille kätilöopiskelijoille tut-
tu paikka, mutta uusi sairaala ja siellä olevat avoimet 
työpaikat saivat nuoret neidit innostumaan. Upouuden 
aluesairaalan potilasosastoja olivat tuolloin kirurginen, 
sisätautien sekä synnytys- ja naistentautien osastot.  Van-
han paikallissairaalan henkilökunta oli siirtymässä uuteen, 
84-paikkaiseen aluesairaalaan, mutta lisäksi haettiin pal-
jon uutta henkilökuntaa. Paikkakunta tuntui monesta 
Helsingin jälkeen kovin pieneltä, mutta se sijaitsi hyvien 
kulkuyhteyksien päässä isommista kaupungeista ja tarjosi 
modernin työympäristön.

Rohkeasti ja itsevarmasti uuteen työhön
Ensimmäistä kätilön paikkaansa Vammalasta lähtivät 

hakemaan Turusta kotoisin ollut Tuuve Koivula (nyk. 
Aho), Johanna Kurkela (nyk. Mäkipää) Pyhännältä sekä 
Marja-Leena Heinola (nyk. Karjalainen) Mäntästä. Nuo-
ria neitejä onnisti ja uutta elämää lähdettiin rakentamaan 
pieneen Vammalan kaupunkiin.  Valmistumisjuhlien jäl-
keen nuorilla naisilla oli vain kuusi päivää aikaa löytää 
itselleen asunto Vammalasta. Sairaalalla ei ollut vielä tuol-
loin tarjota asuntoa kuin ylilääkäreille ja vanhan paikallis-
sairaalan yläkerrasta muutama huone hoitajille.

Vammalaan muuttava kolmikko tiesi jo hyvissä ajoin, 
että aikataulu tulisi olemaan tiukka ja siksi he rohkeas-
ti laittoivat paikallislehti Tyrvään Sanomiin ilmoituksen: 
”Kolme Vammalaan muuttavaa kätilöä etsii asuntoa” jo 
ennen kuin olivat saaneet valinnastaan varmistusta. Ilmoi-
tus tuotti tulosta ja nuoret kätilöt pääsivät yhdessä muut-
tamaan lähes valmiiseen omakotitaloon. Myös ylihoitaja 
oli huomannut ilmoituksen ja mainitsi siitä myöhemmin 
uusille työntekijöille: ”kylläpä te olitte varmoja valinnas-
tanne, kun jo ennen virallista valintaa laitoitte tuollaisen 
ilmoituksen lehteen”.

Vammalan aluesairaala sai Lääkintöhallitukselta luvan aloittaa toimintansa syyskuun 
alussa 1969. Kuukautta aiemmin Helsingin Kätilöopistolta valmistui joukko uusia 
kätilöitä, joista yllättävän moni löysi työpaikan Vammalasta.

Hierarkia sairaalassa oli selvää kaikille
Tuohon aikaan sinuttelu ei ollut tavallista hierarkkisessa 

sairaalaympäristössä. Nuoret kätilöt kokivat joskus olonsa 
vaivaantuneiksi, kun heitä huomattavasti vanhemmat sairaala-
apulaiset teitittelivät heitä. Hoitajat sinuttelivat kyllä toisiaan, 
mutta kenellekään ei tullut mieleen töissä sinutella ylihoitajaa, 
saati lääkäreitä.

Sairaalan uusi henkilökunta juhli yhdessä ensimmäisiä pik-
kujoulujaan 1969. Ilta oli oikein onnistunut ja kaikki viihtyi-
vät yhdessä. Juhlien jatkoilla kaikki olivat jo hyvin tuttavalli-
sia, mutta aamulla töissä nuoret kätilöt palautettiin ruotuun. 
Ylihoitaja muistutti, että töissä ei sinutella, vaikka se edellisen 
illan juhlissa olikin sopinut vallan mainiosti.

Vammala houkutteli lisää kätilökurssilaisia
Aluesairaalassa syyskuussa 1969 aloittaneiden kätilöiden 

lisäksi samalta kurssilta lähialueelle työllistyi vielä muitakin. 
Keikyän kunnankätilön sijaisuudessa aloitti Varpaisjärveltä ko-
toisin ollut Riitta-Liisa Rusi. Myöhemmin kätilökurssilaisista 
myös Kiuruvedeltä kotoisin oleva Maija-Liisa Konola (nyk. Vä-
limäki) ja kauvatsalainen Kirsti Viljanen (nyk. Veikkola) saivat 
töitä Aluesairaalasta. Lyhytaikaisesti tältä samalta kätilökurssil-
ta Vammalassa työskenteli vielä tamperelainen Auli Marttila.

Vammala ja sen lähialueet tarjosivat kätilökurssi 68:n, kaik-
kiaan seitsemälle eri kätilölle töitä. Työ oli uudessa, modernissa 
aluesairaalassa mielenkiintoista ja antoisaa. Se jätti jälkeensä 
paljon kokemuksia ja tunteen, että on saanut tehdä tärkeää 
työtä terveydenhuollon hienoimmassa tehtävässä. Yhteinen työ 
loi myös paljon vahvoja ystävyyssiteitä, jotka ovat voimassa vie-
lä tänäkin päivänä.

Oppilaitos ja aluesairaala ovat jääneet historiaan
Suomessa koulutetaan tällä hetkellä kätilöitä ammattikor-

keakouluissa ympäri Suomea. Pelkäksi kätilöksi  ei ole voinut 
enää vuoden 1970 jälkeen valmistua. Kätilöopiston maineikas 
sairaalakin joutui sulkemaan ovensa 2018, sisäilmaongelmien 
takia. Vammalan aluesairaala on myös lopettanut toimintansa 
ja sen tilalla toimii tänä päivänä Tays Sastamala, jossa ei kui-
tenkaan voi synnyttää. Kätilön työ kuitenkin jatkuu monissa 
sairaaloissa sekä neuvoloissa ja uudet vuosikurssit ammattikor-
keakouluista pitävät yllä tätä hienoa, arvokasta ammattia.

Tuuve Aho
kätilö/terveydenhoitaja/
eläkeläinen
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Talvella 2018 kuulin eräältä tuttavaltani 
hiihtotapahtumasta, jossa hiihdetään pi-
tuussuunnassa halki Suomen seuraavana 
talvena 2019. Hiihdon lähtöpaikka on Vi-
rolahdella Suomenlahden rannalla. Maali 
Norjan puolella Jäämerellä. Eteneminen 
tapahtuu itärajaa myötäillen. Pituutta koko 
hiihdolle tulee noin 1800 km ja se kestää vä-
hän yli kuukauden, 33 päivää.

T utkin ennakkoon kaikki mahdolliset 
tiedot, mitä tapahtumasta oli netin 
kautta löydettävissä. Mitä enemmän 

tutkin taustatietoja sitä enemmän rupesi te-
kemään mieli lähteä kokemaan tämä ainut-
laatuinen hiihtovaellus. Sitä mainostettiin 
maailman pisimpänä opastettuna hiihtova-
elluksena. Mieliteon kasvaessa pohdin myös 
sitä, että miten kotona esittäisin asian. Tie-
täisihän se viiden viikon yhtäjaksoista pois-
saoloa kotoa.

Kautta rantain rupesin puhumaan vaimol-
leni tällaisesta hiihdosta ja että olisi varmaan 
hieno kokemus. Yllätyksekseni sain heti kan-
nustavan mielipiteen. Ilman muuta lähdet, 
kun mielesi kuitenkin tekee.

Lähes samalta istumalta avasin hiihdon 
nettisivut ja hain sieltä esille ilmoittautumis-
lomakkeen. Hiihdon alkuun oli aikaa vielä 
lähes vuosi. Sitten alkoi pohdinta siitä mitä 
kaikkia näin pitkällä vaelluksella tulee ottaa 
huomioon.

Olin yhteydessä tähän kankaanpääläiseen 
tuttavaani, joka oli kerran ollut mukana ai-
emmin järjestetyssä hiihdossa. Häneltä sain 
kullan arvoisia vinkkejä muun muassa varus-
teista ja valmistautumisesta.

Tein alustavan kustannusarvion. Päädyin 
kokonaiskustannuksissa 8000–9000 euron 
välille, mistä pelkkä osanottomaksu teki jo 
5372 euroa. Varusteista hiihtovälineet eli 
sukset, sauvat, voiteet, monot ja vaatteet 
muodostivat loppuosan. Onneksi liiketutta-
vieni kautta onnistuin saamaan lähes kaik-
ki välineet maahantuojilta sponsoritukena. 
Vielä sain merkittävän tuen paikkakunnan 
yrityksiltä sekä Sastamalan kaupungilta. 
Juhlistin hiihdollani Sastamalan kaupungin 
kymmenvuotisjuhlavuotta sekä edellisenä 
syksynä täyttämääni 70 ikävuotta.

Hiihto oli monessa mielessä mielenkiin-
toinen testi. Olihan puolitoista vuotta aiem-

min minulle vaihdettu uusi oikeanpuoleinen 
lonkkanivel. Ehtisinkö luomaan riittävän hy-
vän pohjakunnon reilun kuukauden mittai-
selle fyysiselle rasitukselle. Entä miten psyyke 
kestää entuudestaan tuntemattomien ihmis-
ten kanssa olemisen niin pitkän ajan. Ennak-
koon huolta aiheutti myös se, että pysynkö 
terveenä ennen hiihtoa ja hiihdon aikana.

Tasatyöntöharjoituksia
Syksystä lähtien lenkkeilin normaalisti 

kuten ennenkin. Uutena harjoitusmuotona 
tulivat tasatyöntöharjoitukset omatekoisella 
polkupyörän sisäkumista tehdyllä laitteella. 
Alakerran ovenkarmiin tein tangolle paikan. 
Siinä vetelin sisäkumeja muutamana päivä-
nä viikossa tasatahtiin. Onneksi kukaan ei 
nähnyt, sen verran hullun hommaa se välillä 
tuntui olevan.

Marraskuun alkupuolella lähdin Kiilo-
päälle tarkoituksena hiihtää kilometrejä 
mahdollisimman paljon. Alun perin siellä 
piti olla lähes koko marraskuu. Onnetto-
man lumitilanteen vuoksi ei luonnonlumella 
päässytkään hiihtämään vaan kilometrejä piti 
kartuttaa Saariselän 2,5 kilometrin tykkilu-
miladulla. Se jos mikä oli puuduttavaa hom-
maa, kun oli ladulla eri maiden leireilevien 
kilpahiihtäjien seassa ladun tukkeena. Run-
saan kahden viikon kuluttua lähdin kotiin.

Onneksi täällä tulivat pakkaset ja Houha-
järvi jäätyi jo marraskuun lopulla. Siellä pää-
si harjoittelemaan tasatyöntöä. Tosin ensim-
mäisellä kerralla 26. marraskuuta jää hieman 
ritisi Sammaljoentien puoleisella reunalla. 
Piti palata takaisin ja lähteä länsirannan ma-
talaa rantaa kaislikon reunassa. Vähän myö-
hemmin pääsi kiertämään jo koko järven 
ympäri 22 km.

Kenraaliharjoituksena kävin vielä helmi-
kuun alussa hiihtämässä Kankaanpäässä 24 
tunnin hiihdon. Tosin matkaa ei tullut kuin 
187 km eli jäin pari vuotta aiemmin hiihtä-
mästäni ennätyksestä noin 25 km. No sai sitä 
siinäkin lykkiä ihan tarpeeksi.

Yli kuukausi suksilla
Meitä oli noin 25 hiihtäjää, joista kuuden-

toista oli tarkoitus hiihtää koko matka. Lo-
put hiihtäjät sivakoivat joko yhden tai kaksi 

Hiihtäen Halki Suomen
Pentti Hiirijoki
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osuutta. Tämä matkahan oli jaettu kolmeen osuuteen: Viro-
lahti-Ilomantsi, Ilomantsi-Kuusamo, Kuusamo-Jäämeri. Itse 
kuuluin tähän kuudentoista hiihtäjän joukkoon.

Osanottajaporukka oli hyvin kansainvälistä. USA, Rans-
ka, Saksa, Belgia, Englanti, Ruotsi, Norja, Venäjä ja sitten 
me suomalaiset.

Lähtöä edeltävänä iltana saimme tietoa siitä, miten hiihto 
etenee. Edessä menee moottorikelkka, joka vetää latuhöylää. 
Kelkan mukana kulkee hiih-
don isä Paavo Immonen. Hän 
merkitsee ladulla huomioitavat 
seikat, kuten opasteet, kilomet-
rimerkit viiden kilometrin vä-
lein, vaaralliset laskut ja muut 
vaaranpaikat. Pääasiassa reitti 
kulkee valtakunnallista mootto-
rikelkkareitistöä, metsäautoteitä, 
järven selkiä ja vähän kunnalli-
sia latuverkostojakin pitkin. Li-
säksi tulee joitakin muutaman 
kilometrin kävelyosuuksia. Vii-
meisen hiihtäjän perässä kulkee 
huoltokelkka, joka korjaa pois 
latumerkit ja matkalla uupuneet 
hiihtäjät. Huoltoauto vie sitten 
muut varusteet seuraavaan ma-
japaikkaan.

Seikkailu alkaa
Sunnuntaina 3.3. klo 8.00 oli sitten kauan odotettu h-het-

ki. Virolahdelta Suomenlahden rannalta tapahtui lähtö tälle 
noin 1800 kilometrin vaellukselle. Ensimmäisenä päivänä 
edessä oli 60 km ”lämmittelyosuus”. Se antoi jo hyvän kuvan 
siitä minkälaista hiihto tulee olemaan. Latu ei todellakaan 
ollut mitään pururatalatua. Oli mutkaista kelkkauraa, neu-
lasmattoa, kapeita nousuja ja laskuja. Välillä muutama lyhyt 
kävelyosuus. Loppupäivästä reidet huusivat jo hoosiannaa 
mutkikkaitten nousujen ja laskujen aiheuttamasta lihasten 
jännittämisestä.

Koska kyseessä oli ensimmäinen hiihtopäivä ja hiihtäjät 
hyvin eri tasoisia niin jo päivän mittaan kävi vähän selville 
minkä vauhtiseen ryhmään sitä voisi itsensä luokitella. Tar-
koituksena oli jatkossa jakaa porukka kolmeen tasoryhmään, 
joille sitten määriteltäisiin noin puolen tunnin välein eri läh-
töajat. Siten ei päiväetapin päätepisteessä olisi niin suurta ha-

jontaa ruokahuollon ja saunavuorojen suhteen. Itse päädyin 
jatkossa keskimmäiseen ryhmään.

Seuraavana päivänä hiihdimme Lappeenrannan Raiposta 
Joutsenoon 47 km. Taas oli vaihtelevaa latuverkostoa. Perillä 
Gasthausin emännän kanssa keskustelussa tuli esille yhtei-
nen tuttavamme Tyrväältä, serkkuni poika Matti. 

Joutsenosta Imatran kautta Ruokolahdelle oli retken pi-
sin kävelyosuus Imatran kaupungin keskustan kautta Imat-
ranajojen lähtöpaikalle. Matkalla piti tietysti poiketa Val-
tionhotellissa kahvilla, jonka poliisiopiston kurssikaverini 
36 vuoden takaa tarjosi. Samalla hän piti lyhyen luennon 
hiihtoporukallemme hotellin historiasta. Sen jälkeen matka 
jatkui tukkoisella ladulla vitilumessa luistamattomilla suksil-
la. Uupuneina ruokailun ja saunomisen jälkeen jaksoimme 
vielä laittaa tulevan päivän sukset hiihtokuntoon. Kyllä uni 
maittoi kun tiedossa oli seuraavana päivänä ennakkotietojen 
mukaan koko hiihtovaelluksen rasittavin päivä.

43 kilometrin pikamatka oli tapahtumarikas. Ainoa plussa 
oli auringon paiste ja loiva takatuuli. Alun helppojen kilo-
metrien jälkeen siirryttiin niin sanotulle vuoristoradalle ison 
sähkölinjan alle. Kapea ja mutkainen kelkkaura ei antanut 
yhtään helppoa kilometriä. Tällä osuudella sattui myös eni-
ten haavereita. Pahin oli yhden ruotsalaisen naisen ranteen 
murtuminen ylämäen kaatumisessa. Hän joutui keskeyttä-
mään. Toiselta hiihtäjältä ruhjoutui nenä kaatumisen seu-

rauksena. Jenkiltä hajosivat silmälasit ja sil-
mä vaihtoi väriään. Itse sukelsin pää edellä 
pehmeään hankeen, onnekseni ei sattunut 
mitään. Ylösnouseminen tuotti vaikeuksia. 
Monet mäet piti kävellä sukset kainalossa 
ylös ja alas.

Kiteelle olikin sitten retken toiseksi pi-
sin osuus 72 km. Ehkä myös uuvuttavin. 
Aamun räntäsade muuttui tihkusateeksi. 
Järvenselkiä oli yli 40 km. Piti pökkiä me-
nemään tasatyöntöä, yhtään palauttavaa las-
kua ei välillä ollut. Illalla olikin sitten hartiat 
kuin tulessa. Venyttelyjumppa toi hivenen 
helpotusta ja uni maittoi. Merkillepantavaa 
koko hiihdolle oli se, että nukkumaan men-
tiin iltaisin klo 21 ja 22 välillä. Kymmenen 
jälkeen oli jo täysi hiljaisuus.

Aina ei kaikki mene niin kuin Strömsös-
sä. Koska päivän hiihto ei aina lopu maja-
paikan viereen niin meille oli järjestetty kul-
jetus majoitukseen ja seuraavana aamuna 

takaisin edellispäivän päätepisteeseen. Aamulla ensimmäi-
sen ryhmän vienyt auto hajosi ja jouduimme toista tuntia 
odottamaan seuraavaa kuljetusta. Tänä aikana lumisade oli 
tuiskannut ykkösryhmän edellä latuhöylän tekemän ladun. 
Tällä välin paikalliset moottorikelkkailijat olivat ajollaan 
rikkoneet loputkin ladut. Jouduimme siis ensimmäiset 15 
kilometriä hiihtämään nuljuavalla kelkkauralla. Ilomantsis-
sa, ensimmäisen osuuden päätepisteessä, muutama hiihtäjä 
lopetti ja muutama tuli lisää.

Vaihtelevia majoitusratkaisuja ja avantouintia
Ilomansista suksittiin Naarvan rajaseutukirkkoon, jossa 

majoituimme seuraavan yön. Siis kirkkosalissa sulassa sovus-
sa hikisiä hiihtovaatteitamme kuivatellen mihin vain saimme 
niitä vähän levitettyä. Harvoin missään kirkkosalissa voi ais-
tia niin kansainvälistä hikituoksua vai olisiko se hajua. Illalla töajat. Siten ei päiväetapin päätepisteessä olisi niin suurta ha-
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kirkkoherra kävi pitämässä meille iltahartauden ja porukal-
la veisasimme virren 548, ”Tule kanssani Herra Jeesus…”. 
Kirkkoherra kertoi, että Naarvan alueella liikkuu enemmän 
karhuja kuin ihmisiä. 

Päiväetappeihin tuli sitten jo määrätty rutiini, ja hiihtopäi-
vät olivat kaikki ihan erilaisia. Koska matkavauhti oli varsin 
sopivaa niin siinä pystyi havainnoimaan suomalaisen luon-
non monimuotoisuutta. Myös maisemien ihailulle ja kuvaa-
miselle piti antaa aikaa. Erilaisten eläinten hankeen jättämiä 
jälkiä oli runsaasti, kun siirryttiin lähemmäksi itärajaa ja 
rajavyöhykettä. Meni useita päiviä, ettei matkalla näkynyt 
yhtään asumusta. Sen sijaan meidän pienessä ryhmässämme 
keskustelu kävi välillä vilkkaana. Puhuimme mm. omista 
hautajaisistamme, minkälaiset haluaisimme meille järjestet-
tävän. Suunnittelimme jopa omat muistovärssymme kuolin-
ilmoitukseemme.

Rajavyöhyke oli maastoon merkitty tolppiin ja puihin 
maalatuilla keltaisilla merkeillä. Usean päivän ajan hiihdim-
me tämän rajavyöhykkeen tuntumassa rajavartioitten kelk-
kauria pitkin. Meitä varoitettiin kiertämästä keltaisten merk-
kien oikealta puolen koska silloin olisimme syyllistyneet 
rajaloukkaukseen. Sitä rajavartiolaitos ei hyväksy millään 
selityksillä. Rajaloukkaus olisi kuitenkin saatu selville koska 
rajavartioilla oli tiedossa meidän hiihtomme. Myös latukelk-
kamme kuljettajista osa oli eläkkeellä olevia rajavartijoita.

Nyt iski ensimmäistä kertaa oikein kunnon kramppi oike-
aan reiteen. Piti vähän taiteilla, että pääsi päivän päätteeksi 
perille. Kaikenlaisia ajatuksia siinä jo pyöri mielessä. Onnek-
si se oli vain yhden päivän mittainen. 

Kymmenes hiihtopäivä ja toinen ranskalaisista kokomat-
kan hiihtäjistä joutuu keskeyttämään pari päivää aiemmin 
sattuneen kaatumisen ja polvivamman seurauksena. Toisen-
kin ranskalaisen selviytymistä perille hieman epäilen. Siksi 
persoonallisella hiihtotyylillä hän etenee ja on yleensä vii-
meinen päivän päätteeksi perille saapuvista.

Kuhmossa pääsimme ensimmäistä kertaa majoittumaan 
hotelliin. Siellä oli myös ensimmäinen mahdollisuus pestä 
ja kuivata hikisiä hiihtovaatteita. Pesutuvassa oli pikkasen 
ruuhkaa. Aamun lähdön jälkeen ei kaikki mennyt ihan put-

keen. Kuhmon Kärejärvellä latukelkka upposi sohjoon. Lu-
men ja jään välissä oli noin parikymmentä senttiä vettä eikä 
kelkka siinä enää kulje. Pienillä talkoilla kuitenkin onnistut-
tiin nostossa ja matka jatkui. Lähes yhdeksän tunnin jälkeen 
taas kelkka upposi ja nyt vähän syvemmälle. Kesti pari tuntia 
ennen kuin kelkka saatiin ongittua ylös.

Raatteen rajavartioaseman jälkeen 15 kilometriä hiihdet-
tyämme laduntekijän uusi moottorikelkka hajosi. Jouduim-
me taas hiihtämään toistakymmentä kilometriä umpihan-
kea välillä väistellen muita kelkkailijoita ennen kuin toinen 
kelkka tuli avuksi aukaisemaan latua. Ohitimme retkemme 
puolivälietapin. Saavuttuamme Juntusrantaan Arolan talon 
maatilamajoitukseen talon emäntä tervehti meitä jokais-
ta kädestä pitäen. Olimme odotettuja majoittujia. Emäntä 
kertoi myös mielenkiintoisen tarinan talvisodan syttymisen 
aikoihin. Silloinen talon emäntä oli kuullut pellon takaa 
neuvostosotilaiden olevan tulossa. Hän otti kolme lastaan 
vesikelkkaan ja lähti pakosalle huutaen ohi mennessään naa-
purille ryssien tulleen heidän pellolleen.

Etappi Hossaan sujuteltiin liukkaassa kelissä joutuisasti. 
Majoituimme entisten tukkijätkien kämppään. Sen teräväs-
sä päässä edesmenneellä presidentillämme UKK:lla oli tapa-
na käydä lataamassa akkujaan. Olisipa kuulemma halunnut 
viettää vanhuudenpäiviäänkin siellä mutta siihen hänelle ei 
suotu mahdollisuutta.

Täällä hain jo vähän tuntumaa Jäämereen pulahtamiseen 
käymällä saunan päälle avannossa. Ekaa kertaa moneen vuo-
teen.

Humppaa ja huumoria
Seuraavan päivän 54 km oli vaihteeksi tasaista tasatyöntöä 

pitkin järvenselkiä ja avosoita. Yks isompi nousu ja lasku. 
Saavuttiin Kuusamon puolelle. Samalla tuli ohitettua kulu-
tuksessa 100  000 kilokalorin rajapyykki. Vastaa normitoi-
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mistoihmisen kahden kuukauden energiankulutusta.
Kyllä päivät ovat kovin erilaisia. Hyvin nukutun yön jäl-

keen lähdettiin puskemaan navakkaan vastatuuleen, 7 m/s, 
puolet matkasta järven selkiä. Suksea pystyi liu’uttamaan vain 
mittansa eteenpäin. Aikaahan siihen kului, mutta sitä meillä 
oli käytettävissä. Harvoin on ollut niin hiljaisia hiihtokave-
reita. Ei paljon juttu luistanut ja herja lentänyt. Lähempänä 
Kuusamon keskustaa pääsimme kunnalliselle latuverkostolle 
ja sitä olikin mukava sujutella Kuusamon Tropiikkiin asti. 
Vaikka illalla oli ravintolassa jonkinlaista menomeininkiä or-
kesterin tahdissa niin meidän porukastamme ei ketään tun-
tunut kiinnostavan palauttavat humpat.

Täällä taas muutama hiihtäjä lopetti hiihtämisen ja tilalle 
tuli uusia hiihtäjiä mm. Venäjältä. 

Aamun valjettua lähdettiin kohti Rukaa, jonne olikin suh-
teellisen hyvät ladut ja vähän Rukalta eteenkin päin. Kunnes 
siirryttiin taas oikein röykkyiselle moottorikelkkauralle, jossa 
sai väistellä vauhdikkaita kelkkailijoita. Käylän rajaseutukir-
kolle saavuttuamme haimme makuupaikat kirkon lattialta 

ja urkuparvelta. Sitten meidät vietiin bussilla kahdentoista 
kilometrin päähän, josta hiihdimme takaisin kirkolle. Tällä 
hiihdolla lyhensimme seuraavan päivän etapin 65:een kilo-
metriin. Muutoin olisi tullut ”ylipitkä” päivä.

Matka jatkui sitten jo Lapin maakunnan puolelle, kun saa-
vuttiin Sallaan. Ylitettiin Oulankajoki, Napapiirin raja, tuli 
3000 hiihtokilometriä tältä talvelta täyteen.

Sallasta Saijaan oli 50 kilometrin pikamatka. Tiukka mut-
ru huuleen, naama vastatuuleen, kestän kyllä sen. Tällä välil-
lä ylitimme varastetun rautatien. Venäjän rajalle rakennetun 
rautatien kiskot oli aikoinaan varastettu. Penkka oli sentään 
jätetty. Varas saatiin myöhemmin kiinni ja hän sai siitä puo-
lentoistavuoden linnatuomion.

Savukoskelle hiihdettäessä mentiin pitkät matkat avosoita. 
Yhden suon reunalla näkyi tuoreet karhun jäljet. Oli ilmei-
sesti juuri herännyt talviuniltaan. Itse kontiota ei näkynyt. 
Perillä saimme sitten jobinpostia. Seuraava päivä pystytään 
hiihtämään normaalisti mutta kaksi seuraavaa päivää joudu-
taan perumaan. Lokan tekoaltaalle ja muille järville on nous-

sut niin paljon vettä, että vesistöjen ylittäminen hiihtämällä 
on mahdotonta. Kiertomahdollisuutta ei ole. Meidät siirre-
tään bussilla Kakslauttaseen Tievatuvalle, jossa majoitumme 
kolme yötä. Saariselän latuverkostoja hyväksi käyttäen hiih-
dämme väliin jäävät kilometrit omaan tahtiin. Kolmen päi-
vän aikana sain nautiskella hyvistä laduista 175 km:n edestä.

Neljäntenä päivänä lähdimme laskettelemaan Kaunispään 
huipulta kohti Ivalon kylää. Poikettiin Hotelli Ivalossa kah-
villa ja jatkettiin Ivalojokea pitkin kohti Ukonjärven loma-
kylää. Paavo oli edellisenä iltana vähän varoitellut lomakylän 
emännästä, että on tiukka täti eikä välttämättä ymmärrä 
huumoria. Perillä otin pinnat kotiin. Otin pipan päästä, sa-
noin emännälle käsipäivää ja esittelin itseni ja kerroin ole-
vani Sastamalasta. Ei tietänyt sen nimisestä paikkakunnasta 
mitään. Totesi vain, että olis voinut sen voiteen laittaa suksen 
pohjiin eikä värittää sillä naamaansa. Rusketusraja oli melko 
selvä otsalohkossa. 

Kyllä emännällä oli huumoria. Aamulla Matti sanoi en-
nen lähtöämme Inarinjärven ylitykseen, että onneksi ei sada 

uutta lunta. Johon emäntä totesi, ettei heillä ole 
vanhaa lunta koskaan satanutkaan.

Maali häämöttää
Hiihtomme ehkä odotetuin tai ainakin toiseksi 

odotetuin päivä oli Inarijärven ylitys 58 km. Nyt 
sää oli suosiollinen meitä kohtaan. Aurinko pais-
toi ja oli hyvä myötätuuli. Hiihto oli helppoa. 
Vastarantaa ei näkynyt, vain saaria kummallakin 
puolella reittiämme. Tuntui vähän toivottomal-
ta. Välillä nokipannukahvit piristivät ja maistui-
vat oikein hyvältä.

Enää kolme hiihtopäivää jäljellä. Portakosta 
Sevettijärvelle hiihtäminen oli taas peruspuurta-
mista. Siellä ei missään, kaukana kaikesta sivis-
tyksestä jaksetaan asua ja elää. Nostan hattua. 
Lähikauppa sijaitsee 115 km:n päässä. Kuka 
meistä lähtisi Turun liepeille ruokakauppaan tai 
apteekkiin. Mökkikylän emäntä oli edellispäivän 
aikana käynyt Inarissa ruokakaupassa hakemassa 
meille autokuorman ruokatarvikkeita. Ei siellä 
remonttireiskaakaan ole heti saatavissa. Meiltä 
loppui lämmin vesi kahden ensimmäisen sauno-
jan jälkeen. Hetken päästä loppui kylmäkin vesi. 

Onneksi kuivia vaihtovaatteita löytyi. 
Viimeinen ja pisin etappi Suomen puolella oli 84 km 

Sevettijärveltä Nuorgamiin Kaidoaivin yli. Nyt piti hiihtää 
nautiskellen talvisia tunturimaisemia ihaillen. On Suomen 
huipulla kaunista. Silmät ja sielu lepäsivät. Sanallinen ulo-
santini ei mahdollista kuvaamaan sitä tunnetta minkä sain 
kokea. Kaldoaivilta laskeuduttiin kapeaa ja mutkaista moot-
torikelkkauraa Nuorgamin keskustaan. Kuinka ollakaan las-
ku päättyi suoraan Nuorgamin Alkon pihaan. Siitä oli vielä 
kilometrin verran majataloomme. Alkossa ei tullut poiket-
tua. Nyt oli hiihdetty Suomi päästä päähän.

Edessä oli vielä yksi etappi, Nuorgamista Jäämerelle. Heti 
majapaikan pihasta laskeuduimme Norjan puolelle Tenojo-
en jäälle, jota hiihdettiin 55 km. Sen jälkeen noustiin yhden 
pikkukylän kohdalla maihin. Vielä piti edetä noin kahdek-
san kilometriä ennen kuin avoin Jäämeri tuli näkyviin. Va-
jaan sadan metrin korkuisen nyppylän päältä laskeuduimme 
suksilla rantaviivan tuntumaan. Ihan rannassa ei ollut lunta 
eikä jäätä.taan perumaan. Lokan tekoaltaalle ja muille järville on nous-
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Ei siinä sen kauempaa mietitty. Sukset pois jalasta ja rii-
suutuminen uikkareille, jotka jo aamulla olin valmiiksi 
pukenut päälleni. Sukat piti jättää jalkaan, kun kuulemma 
kivet ovat erittäin liukkaita. Sitten vaan sukset käteen ja kah-
laamaan erittäin hankalaa pohjaa pitkin syvemmälle veteen. 
Oli se kylmää, paljon kylmempää kuin normaalin avannon 
vesi. Ilma oli vähän viileä ja tuuli kävi mereltä päin. Ei siinä 
kauaa pulikoitu. Pari pientä kalastusalusta seilasivat lähietäi-
syydellä ihmettelemässä meidän touhujamme.

Sitten vaan hieman kuivattelua ja samat hikiset vaatteet 
päälle. Hampaat kalisivat ja sormet olivat ihan jäässä. En saa-
nut edes mononnauhoja solmittua, vetoketjun sain kiinni. 
Sukset jalkaan ja kiipeäminen takaisin nyppylän päälle. Vie-
lä oli hiihdettävä takaisin kahdeksan kilometriä maihinnou-
supaikan kohdalle. Sieltä bussi haki meidät ja vei takaisin 
Nuorgamiin.

4.4.2019 kolmenkymmenenkolmen päivän hiihtovaellus 
oli ohi. Laskelmieni mukaan matkaa kertyi 1805 km, joi-
denkin mittareiden mukaan vähän alle. Koko matkan hiih-
din samoilla Peltosen Skin Pro karvapohjasuksilla. Yhden 
kerran jouduin pitokarvat vaihtamaan. Paikoin jäiset kelk-
kaurat olivat erittäin kuluttavia. Voiteina käytin pääasiassa 
Vauhdin ja Rexin pikavoiteita. Muutaman kerran laitoin 
luistoa pidemmille matkoille.

Ei kannata lähteä kylmiltään kokeilemaan
Meitä koko matkan hiihtäneitä oli kaikkiaan kymmenen 

kuudestatoista lähteneestä. Kaksi joutui loukkaantumisen 
takia keskeyttämään. Osalle tuli välillä sairaspäiviä. Onneksi 
itse pysyin terveenä hyvän valmistautumisen ansiosta. Aiem-
min talvella kuulin, että tyrnimehu pitää sairaudet loitolla. 
Niinpä pari kuukautta ennen hiihtoa nautin lasillisen tyrni-
mehua joka päivä.

Kenelle tätä tapahtumaa Hiihtäen Halki Suomen voisi 
suositella ja mitä asioita olisi hyvä tietää, jos joku harkitsee 
lähtevänsä hiihtämään halki Suomen? Tämä tapahtuma ei 
ole vain huippu-urheilijoille ja hiihtoniiloille, jotka hiihtävät 
tuhansia kilometrejä vuodessa. Itselleni tuli harjoituskilo-
metrejä noin 1850 km. Eli normaalia hiihtotalveani enem-
män.

Tietyt faktat kuuluvat tällä reissulla elämään. Ladut eivät 
ole kuin kotoinen pururata, vaan kaikkea mahdollista poh-
jaa mikä kantaa. Latua on tai ei ole, mutta silti hiihdetään 
parhaaksi katsotulla tekniikalla.

Kalusto, jolla hiihdetään, ei ole kilpahiihtotasoa. Joko 
pitokarvasuksella, jollaisella itse hiihdin, tai ihan perusvoi-
deltavalla. Pitävä suksi on tärkeämpi kuin luistava. Kolhiin-
tuminen ja naarmuuntuminen on hyväksyttävä. Sauvan 
somman on oltava iso, että pysyy pinnalla.

Tietty hulluus kuuluu kuvaan, mutta pelkästään sillä ei 
suksi liiku kuukautta kairassa. Säännöllinen liikunnallinen 
tausta ja elämäntapa ovat vahvuuksia. Kokemus pitkistä kes-
tävyyssuorituksista ja niihin liittyvästä valmistautumisesta. 
Urheiluvammojen ehkäisy ja hoito, lihashuolto. Turha läh-
teä kylmiltään kokeilemaan.

Lisäksi henkilön, joka reissulle lähtee, on sopeuduttava ta-
valla tai toisella porukkaan, siedettävä erilaisia ihmisiä lähel-
lään. Majoitukset ovat laidasta laitaan. Hiihtäessä kuljetaan 
porukassa, ellet välttämättä halua hiihtää yksin. Yksityisyyttä 
ei ole kuin ladulla. Elämä reissulla on yksinkertaista: hiihdä, 
peseydy, syö, nuku hiihtovuorokaudet. 
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T:mi Kati Saikka

Hyvää Joulua ja
Onnekasta

Uutta Vuotta 2020

Sähkö-
Sinssi Oy

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

Pukintie 242,
38200 SASTAMALA
Puh. (03) 512 8111
www.telila.fi

Toivotamme 
asiakkaillemme ja 

yhteistyö-
kumppaneillemme

Hyvää Joulua 
ja menestyksekästä 
Uutta Vuotta!

Kaikki  jouluun  Säästömarketista
Hyvää  Joulua!

Häijään Säästömarket Oy
p. 050 368 2645 

Huittisten Säästömarket Oy
p. 050 368 7023

Ark. 9-21 • La 9-19 • Su 11-19

www.saastomarket.com
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010 205 5010

Kuljetusliike

Siunattua
Joulunaikaa!

Kunnia Jumalalle korkeuksissa,
ja maassa rauha ihmisten kesken,

 joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!

JOUNI KOTILAHTI
RAKENNUSMESTARI

Itsenäisyydentie 37
38200 Sastamala
Puh. 03-514 9294
Fax 03-514 9295
GSM 0500-300 620
E-mail: jouni.kotilahti@kopteri.net
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Nuori tasavalta

S uomen joutumista talvisotaan ei voi ymmärtää ku-
vaamatta taustaa eli sitä kehityskulkua, jonka läpi 
Venäjästä itsenäistynyt, traagisen vapaus-veljes-kan-

salaissodan, punaisen ja valkoisen terrorin, vankileirien ja 
sotarikosoikeudenkäyntien kautta kulkenut jakautunut kan-
sakunta kävi kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenään.

Sisällissodan jälkeinen Suomi oli aluksi ennen kaikkea 
voittaneen puolen valkoinen Suomi. Venäjälle paenneet ka-
pinaliikkeen johtajat perustivat siellä Suomen kommunisti-
sen puolueen, jonka toiminta Suomessa oli maanalaista. Sen 
sijaan Suomen sosialidemokraattinen puolue sai pian sodan 
jälkeen merkittävän aseman osana parlamentaarista järjestel-
mää sen omaksuessa länsimaisen sosialidemokratian periaat-
teet. 

Maan olojen kehittämiseksi tehtiin heti sisällissodan jäl-
keen merkittäviä uudistuksia alkaen jo tynkäeduskunnan 
vuonna 1918 hyväksymästä torpparilaista. Saksan kärsittyä 
tappion ensimmäisessä maailmansodassa Suomi kääntyi 
voittajavaltioiden puoleen. Ne lupasivat elintarvikeapua ja 
itsenäisyyden tunnustamisen ehdolla, että Suomi luopuu 
saksalaissuuntauksesta ja järjestää uudet vaalit. Monarkia-
suunnitelma kariutui, ja saksalaisjoukot poistuivat maas-
ta. Uusi eduskunta hyväksyi tasavaltaisen hallitusmuodon 

80 vuotta talvisotaan 
lähdöstä

vuonna 1919 ja valitsi ensimmäiseksi Tasavallan Presiden-
tiksi K.J. Ståhlbergin (1919–1925). 

Ulkopoliittisesti vaikeinta oli suhteiden järjestäminen Ve-
näjän kanssa. Maiden välillä vallitsi periaatteessa sotatila. Ve-
näjällä käytiin veristä taistelua vallasta bolševikkihallituksen 
ja vastavallankumouksellisten kesken. Näihin taisteluihin 
liittyivät myös Viron, Inkerin ja Itä-Karjalan taistelut, ns. 
heimosodat vuosina 1919-21, joihin Suomestakin osallistui 
vapaaehtoisia. Rauhansopimus Neuvosto-Venäjän kanssa 
solmittiin Tartossa vuonna 1920. Samana vuonna Suomi 
hyväksyttiin Kansainliiton jäseneksi, ja Kansainliitto ratkai-
si Ahvenanmaan kysymyksen vuonna 1921. Kriisivuosien 
jälkeen nälänhädän partaalla käyneen maan talous kääntyi 
nousuun. 

Kohti toista maailmansotaa
Lauri Kristian Relanderin presidenttikaudella (1925–

1931) Neuvostoliiton ja Englannin välit kiristyivät. Neu-
vostoliitossa nousi huoli Suomenlahden ja Leningradin 
turvallisuudesta. Sotilasjohdon esitys Kaakkois-Suomen val-
taamisesta sai vuonna 1927 poliittisen hyväksynnän. Niin 
alkoivat jo venäläisjoukkojen siirrot ja linnoitustyöt rajan 

Jari Nurmi

Tyrvään Suojeluskunnan
ampumakilpailu Ojansuun

ampumaradalla vuonna 1935.
Kuva Sastamalan seudun museo.

Toisen maailmansodan alkamisesta, Suomen kohdalla talvisodan syttymisestä, on tullut kuluneeksi 80 vuotta. Mitä maas-
samme itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä tapahtui, että syntyi ns. talvisodan henki ‒ kun vapaus-veljes-kansalaisso-
dan jakama kansa lähti vuonna 1939 uuteen sotaan lähes jakamattoman yksimielisyyden vallassa? Tällöin liikekannalle-
panomääräyksen tultua 13.10.1939 Tyrvään yhteiskoulun sateisella pihamaalla seistiin yhtenä miehenä lähdössä sinne 
jonnekin, joukossa myös isäni Eino Nurmi.
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läheisyydessä. Vuonna 1929 Neuvostoliiton ja Englannin 
välit normalisoituivat, mutta Suomessa tilanne jatkui epä-
varmana.

Suhteet naapuriin joutuivat koetukselle myös ns. Inkerin 
kriisin vuoksi vuonna 1931, jolloin suomensukuista väestöä 
pakkosiirrettiin pois Inkeristä. Häiriötekijöiden pyyhkimi-
seksi maiden välisistä suhteista Neuvostoliitto esitti hyökkää-
mättömyyssopimuksen solmimista naapurimaiden välille. Se 
solmittiin talvella 1932 ja siihen liittyvä lisäys ”sopimus rii-
tojen rauhanomaisesta ratkaisusta” vähän myöhemmin.

Suomen sisäpoliittinen tilanne oli 1930-luvun alussa seka-
va. Taustana oli talouslama. Työväenliikkeen kannatus kas-
voi. Toisaalla nousi Lapuan liike. Kommunisteiksi epäiltyjä 
muilutettiin ja kyyditettiin itärajalle. P.E. Svinhufvudin tul-
tua presidentiksi (1931–1937) liikehdintä kärjistyi Mäntsä-
län kapinaan vuonna 1932. Mukana oli tyrvääläisiäkin. La-
puan liike lakkautettiin, ja toimintaa jatkamaan perustettiin 
eduskuntapuolue Isänmaallinen kansanliike (IKL).

1930-luvun loppupuoli oli talousnousun aikaa. Kyösti 
Kallion presidenttikaudella (1937–1940) sisällissodan jäljil-
tä jakautuneessa kansakunnassa alkoi tapahtua eheytymistä. 
Sitä edesauttoi ”punamultahallitus”.

Maailmanpoliittinen tilanne kehittyi koko 1930-luvun 
ajan kohti suursotaa. Adolf Hitler nousi Saksassa valtaan 
vuonna 1933. Jo Berliinin olympialaisissa 1936 oli nähtä-
vissä Saksan nousu sotilaalliseksi mahtitekijäksi. Saksan laa-
jentuminen alkoi, kun siihen ensin talvella 1938 liitettiin 
Itävalta. Kun syksyllä 1938 Saksa vaati Tšekkoslovakialta 
Sudeettialueita, vältyttiin sodalta vain siksi, että Ranska 
ja Englanti myöntyivät vaatimusten edessä. Tapaus näkyi 
myös Itämerellä Neuvostoliiton laivasto-osastojen liikehti-
misenä kohti Ahvenanmaata. Myös Euroopan suurvaltojen 
sotavalmisteluista kantautui Suomeen tietoja. Kun Saksa 
maaliskuussa 1939 miehitti tšekkien alueen, koko Euroop-
pa ymmärsi, että suursodan mahdollisuuteen piti varautua 
nopeasti.

Suomessa kansainvälistä kehitystä oli seurattu tiiviisti. 
Vuonna 1931 asetettu, sotamarsalkka C.G.E. Mannerhei-
min johdolla toiminut puolustusneuvosto teki työtä maan 
puolustuskyvyn kohottamiseksi. Poliittisista ristiriidoista 
johtuen 1930-luvulla jäätiin kuitenkin jälkeen esitetyistä 

materiaalihankintasuunnitelmista. Merkittävää oli, että puo-
lustusvoimat organisoitiin uudelleen ja varusmiesten sekä 
reserviläisten koulutus tehostui. Huomattava rooli maan-
puolustuskoulutuksessa oli myös suuresti laajentuneilla Suo-
jeluskunnilla ja Lotta Svärd -järjestöllä. Vuosikymmenen lo-

Kertausharjoitukset juhannuksen alla 1938 Niinisalossa.
Kuva Eino Nurmen jäämistö.

pulla tapahtuneen poliittisen kehityksen seurauksena myös 
Sosialidemokraattinen Puolue alkoi suhtautua myönteisem-
min maanpuolustuksen tarpeisiin.

Maailmantilanteen kiristyessä Suomi nosti puolustusval-
miuttaan. Erityisen merkittävää oli kertausharjoitusten lisää-
minen. Tällaisissa harjoituksissa Niinisalon uudella valkoi-
sella kasarmilla oli myös isäni touko-kesäkuussa 1938.

Tšekkoslovakian tapahtumien myötä Suomessakin alkoi 
kiireinen valmistautuminen sodan varalle. Joulukuussa 1938 
tehdyn ehdotuksen mukaisesti Karjalan kannasta ryhdyt-
tiin linnoittamaan vapaaehtoisvoimin. Käytännön töiden 
järjestely annettiin Suojeluskuntajärjestön tehtäväksi. Myös 
Tyrvään Sanomissa kehotettiin miehiä lähtemään joukolla 
linnoitustöihin kesällä 1939. Työhön lähti 60 000 miestä ja 
2 500 naista, tyrvääläisiäkin. Sitä varten järjestettiin myös 
maanlaajuinen suurkeräys. Työt jatkuivat 8.10.1939 asti, 
jolloin suojajoukot keskitettiin maan rajoille kiristyneen ti-
lanteen vuoksi.

Maailmanpalo alkaa
Euroopan poliittinen tilanne jännittyi kesän 1939 kulu-

essa. Saksa ja Neuvostoliitto solmivat yllättäen hyökkäämät-
tömyyssopimuksen 23.8.1939. Sopimukseen liittyi salainen 
lisäpöytäkirja, jolla osapuolet jakoivat välialueen maat etu-
piireihinsä. Romanian ja Puolan itäosat, Latvia, Viro ja Suo-
mi kuuluivat Neuvostoliiton etupiiriin.

Pian sen jälkeen 1.9.1939 Saksa hyökkäsi Puolaan. Tämä 
johti 3.9.1939 siihen, että Englanti ja Ranska julistivat so-
dan Saksalle. Sitten myös Neuvostoliitto hyökkäsi Puolaan. 
Suomi ilmoitti noudattavansa puolueettomuutta, mutta ko-
hotti samalla valmiuttaan ja kutsui juuri kotiutetun varus-
miesikäluokan takaisin palvelukseen. 

Syyskuun lopulla Neuvostoliitto esitti Baltian maille vaa-
timuksen alueiden luovuttamiseksi sotilastukikohtia var-
ten, mihin nämä suostuivat. Suomelle Neuvostoliitto esitti 
5.10.1939 kutsun saapua neuvottelemaan Moskovaan alue-
vaatimuksista Karjalan kannaksella ja laivastotukikohdasta 
Hangossa.

Seuraavana päivänä saatettiin kaikki suojajoukot valmiik-
si, ja 7.10.1939 Suomen hallitus määräsi viipymättä perus-
tettaviksi sodan varalle suunnitellut joukot. Reserviläiset 
määrättiin vielä samana päivänä annetulla käskyllä palveluk-
seen kutsumalla joukot ylimääräisiin harjoituksiin. Se oli lii-
kekannallepanon peitenimi. Tästä tulee nimitys ”YH”. En-
sin suoritettiin osittainen liikekannallepano ja 12.10.1939 
määrättiin yleinen liikekannallepano.

 Liikekannallepano Tyrväällä 
Katseeni kiinnittyy nyt tapahtumiin Tyrvään seudulla. 

Aliupseerikoulun käynyt isäni, vastikään 28 vuotta täyttä-
nyt rakennusurakoitsija Eino Nurmi kuului sellaiseen re-
serviläisjoukkoon, joka kutsuttiin eturyhmänä kiireellisesti 
koolle 12.10.1939 Vammalan Seuratalolle Tyrvään Suojelus-
kunnan esikuntaan. Etujoukon tehtäväksi annettiin viedä eri 
puolille kotiseutua palvelukseenastumismääräykset jokaisel-
le kutsuttavalle miehelle henkilökohtaisesti. Tästä tilanteesta 
isäni kirjoitti vanhana miehenä 1980-luvun alussa kirjoi-
tuksen ilmeisesti Tyrvään Sanomissa julkaistavaksi, jonka 
hän jätti kuitenkin nähtävästi lähettämättä asiaa tarkemmin 
harkittuaan. Se on hyvin kuvaava historiallinen dokumentti 
liikekannallepanon toteuttamisesta Tyrväällä.
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TYRVÄÄLÄISET POJAT SUORITTIVAT KOULU-
KURSSINSA YHTEISKOULUSSA YHDESSÄ VUORO-
KAUDESSA ILMAN EHTOJA JA SAIVAT KOKARDIN.

Vuonna 1939 lokakuun 12. päivänä sain kraatari Heinän 
välityksellä puhelinsanoman viipymättä saapua Tyrvään Suo-
jeluskunnan esikuntaan. Asia oli tärkeä. Määräyksen antaja, 
paikallispäällikkö Kalle Liuhala. Asian syytä ei ollut Houhajär-
ven keskuksen hoitajalle kerrottu. En voinut aavistaa, mistä oli 
kysymys. Mutta kun saavuin Vammalan Seuratalon yläkerrassa 
olevaan Suojeluskunnan esikuntaan, sain tietää, että hälytys 
koski vakavaa asiaa. Esikunta oli koolla, paitsi Liuhalaa siellä 
olivat Antti Torra, Aarno Kaisti, Hella, Rautajoki ja Vihto-
ri Pakula. Poliiseista E. Vieras, Kujansuu ja Vilenius. Meitä 
apupoikia oli hälytetty apuun pitäjän joka puolelta. Oli tullut 
kutsukortti ylimääräisiin kertausharjoituksiin, vieläpä heti seu-
raavana päivänä lokakuun 13. päivänä 1939. Kutsukortit oli 
saatava nimeltä mainituille seuraavan yön aikana.

Tietysti se aiheutti hämminkiä. Kortit jaettiin oman pai-
kantuntemuksen perusteella. Näin suunnisti jokainen omalle 
kaistalleen. Sinä syksyisenä pimeänä yönä koputettiin monen 
pojan kortteerin ovelle. Joku oli saanut hieman vihiäkin tulossa 
olevasta virallisesta lappusesta, joka oli kuitattava saaduksi. He 
suhtautuivat rauhallisesti asiaan, kun olivat jo saaneet mietti-
misaikaa. 

Mutta koomillisiakin tapauksia sattui. Omalle kohdalleni 
mieliin jäänyt tapaus oli käynti eräässä sivuseudun torpassa. 
Koputin ovelle useaan kertaan, emäntä tuli avaamaan. Kysyes-
säni asunnon tuttua isäntää, emäntä hikeentyi, silmät säihkyi 
tulta ja tulikiveä, niitä vähemmän kauniita sanoja tulvi vii-
dessä kerrassa. Samalla hän tempoi epätoivon vimmalla ovea 
kiinni, selitellen samalla, että isäntä on Kämmäkän maassa 
tappurissa tänään, huomenna ja vielä ylihuomennakin. Ja hän 
ei isännän lappuja allekirjoita. Saappaani oli oven raossa, ovi ei 
mennyt kiinni. Viimein silmille sylkevä emäntä rauhottui, teki-
pä viimein värisevin käsin kuittausmerkinnänkin, parpattaen 
lauhtuneena, että heidän ukko on ajojahdin kohteena, viime 
vuonnakin oli Niinisalossa 20 päivää melkein mahapalkalla 
ja naapurin pulska isäntä ei joudu koskaan mihinkään. Saa 
lötkötellä kotona ja kuljetella maitotonkaa tuohon tien varteen. 
Avonaisesta keittiön ovesta näin, että isäntä oli tullut kotiin, oli 
täysissä pukeissa sängyn alla, lapikkaan kärjet liikahteli, siellä 
oli varmaan paha olla.

Kierrolla sattui yhtä ja toista koomillista, mutta kaikki oli 
koossa Seuratalolla 13. päivän iltana. Täällä kahmi edellä ker-
rottu isäntäkin sylin täydeltä varusteita  ‒ talvenkin varalle. 
Loput jäivät ilman. Kokardi lakkiin riitti jokaiselle.

Pimenevässä illassa, yhteiskoulun pihassa suoritettiin ensim-
mäinen nimenhuuto. Vammala oli pimennetty. Osa miehistä 
oli jo saanut sijoitusnumeronsa -38 kertausharjoituksissa. Vaat-
turi O. Salmisenkin nimeä huudettiin, jolloin joku rivistä hih-
kasi ‒ sehän on kuollut.

Yömajoitus oli koulun luokkahuoneissa. Uni ei paljon mait-
tanut. Moni rohkea lähipaikkalainen karkasi vielä kotiinsa 
yöksi.

Seuraavana päivänä lähdettiin.

Tämä isäni omakohtainen kertomus noilta kansakuntaa 
vavisuttaneilta päiviltä kuvastanee laajemminkin kansan sy-
vien rivien vakavia tuntoja. Liikekannallepano oli laajoille 
piireille järkytys. Vaikka sodan tulemista oli pelätty, siihen 
ei haluttu uskoa. Missään nimessä sotaa ei haluttu. Kun 
pahimmat aavistukset sitten osoittautuivat todeksi, kansan 
keskuuteen levisi syvä pelko. Miten moni olisikaan ollut läh-
temättä, jos se olisi ollut mahdollista. Se oli viime kädessä 
kuoleman pelkoa. Sitä sotaan joutuneet nuoret miehet si-
simmässään kantoivat ja heidän läheisensä.

Isäni muisteli myöhemmin, että aivan talvisodan alla hän 
urakkaporukoineen oli rakentanut Eino Vieraalle taloa Vam-
malaan. Vielä 13.10. 1939 ehdittiin juoda hätäiset tupaan-
tuliaiskahvit uudessa talossa, mutta jo illalla seisottiin rivissä 
Tyrvään yhteiskoulun syyspimeällä sateisella pihamaalla ar-
meijan harmaat yllä.

Aamuyöstä tuli käsky siirtyä koulun sisätiloista pihamaal-
le. Marssi rautatieasemalle alkoi 14.10. klo 5. Vammalan 
katujen varrelle oli kerääntynyt runsaasti hiljaisia saattajia, 
vaikka oli pimeä, eikä tietoa lähdöstä ollut. Kirkon kohdalla 
kuului laulu ”Kuullos pyhä vala”, joka nostatti tunteet pin-
taan. Asemalla joukot lastattiin mullivaunuihin, ja juna koh-
ti Tamperetta lähti.

Talvisodan syttyminen
Tällä tavoin Suomi kokosi 300 000 miestä ja kymmeniä 

tuhansia naisia käsittävän kenttäarmeijansa ennalta suunni-
telluille perustamispaikoilleen, joissa alkoi kiireinen joukko-
jen koulutus.

Liikekannallepanossa joukot kutsuttiin 
koolle Tyrvään yhteiskoululle 13.10.1939. 
Sieltä lähdettiin talvisotaan. Koulu oli 
rakennettu vuonna 1921 ja takana oleva 
siipirakennus voimistelusaleineen 1928. 
Kuvassa koulu 1930-luvun asussa.
Kuva Tyrvään yhteiskoulu – Vammalan 
lukio 1904-1979.
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Talvisota on syttynyt. Satakunnan Kansan etusivu 
1.12.1939.

Kenttäarmeijaan kuuluneet joukot siirrettiin pian suo-
jajoukkojen tueksi taisteluasemiin itärajalle ja myös Ahve-
nanmaalle. Koulutus ja asemien linnoittamistyöt jatkuivat. 
Kenttäarmeijan lisäksi perustettiin myös kotijoukot, joiden 
tehtävä oli vastata muista kuin kenttäarmeijalle kuuluvista 
tehtävistä. Näiden ytimessä olivat Suojeluskuntajärjestö ja 
Lotta Svärd. 

Marraskuussa Helsingin Asevarikko siirrettiin Tyrvään 
seudulle. Näin myös tästä kotirintaman osasta tuli sellainen, 
jonka pommitusriski tuli tavallista maaseutua suuremmaksi.

Kun Moskovassa käydyissä neuvotteluissa Suomi ei riittä-
västi myöntynyt vaatimuksiin, ilmoitti Josef Stalin Suomen 
valtuuskuntaa johtaneelle J.K. Paasikivelle jättävänsä asioi-

den hoidon sotilaiden käsiin. Tämän jälkeen Neuvostoliitto 
jatkoi joukkojensa keskittämistä Suomen vastaiselle rajalle ja 
syytti Suomea ns. Mainilan laukausten ampumisesta. Sitten 
Neuvostoliitto sanoi irti vuonna 1932 solmitun hyökkää-
mättömyyssopimuksen ja aloitti sotatoimet Suomea vastaan 
30.11.1939. Viimeiseen asti oli toivottu, että vihamielisyy-
det olisi voitu sopia rauhanomaisin keinoin. Näin ei tapah-
tunut. Mielialat olivat matalalla. Talvisota oli syttynyt. 

Isäni sodanaikainen tehtävä oli toimia puhelinaliupseerina. 
Marraskuussa alkoi viestialiupseerien kertausharjoituskurssi 
Niinisalossa. Sitten osa miehistä lähetettiin Riihimäelle "kir-
kasjohtoviestikurssille".  Sodan syttyessä isäni oli mukana 
ensimmäisessä lentopommituksessa Riihimäen työväentalon 
männikössä. Siitä alkoi hänen talvisotansa, monivaiheinen 
tie Kollaanjoelle – sieltä Varkauden ja Tampereen sotasairaa-
loihin – ja takaisin Kollaalle.

Talvisodan henki

Me sodankäyneen sukupolven lapset olemme kuulleet pu-
huttavan paljon niin sanotusta talvisodan hengestä. Paljon 
on kyselty sitä, mikä sai vuoden 1918 sisällissodan koke-
neen, kostonkierteen katkeroittaman, jakautuneen kansan 
20 vuotta myöhemmin lähtemään talvisotaan uskomatto-
man yksimielisesti. Yksinkertaistaen on vastattu: yhteinen 
vihollinen yhdisti.

Osuvalla tavalla talvisodan henkeä analysoi muuan sota-
historioitsija: ”Talvisodan henki ei ole pelkkä myytti. Talvi-
sodan henki ei syntynyt sodan alkaessa tyhjästä. Sen juuret 
ovat 1930-luvulla jatkuneessa kansallisessa eheytymisessä ja 
taloudellisessa nousussa. Puolustustahtoa ei ole, ellei ole jo-
tain puolustettavaa. 1930-luvulla sitä alkoi olla jo jokaisella 
suomalaisella.”

Nuo ajatukset ovat harkiten kirjoitetut. Miten oli mahdol-
lista, että Suomi selviytyi täysin ylivoimaista vastustajaa vas-
taan niin käsittämättömän hyvin? Varmasti syynä todellakin 
oli se, että sotilaat ja laajalti koko kansa kokivat maansa puo-
lustamisen arvoiseksi. Tuskinpa juurikaan oli sellaisia, jotka 
halusivat sotaa, mutta kun oli pakko edessä, niin sitten sinne 
lähdettiin syvästä velvollisuudentunnosta ja vapaaehtoisesti. 
Kysymys on lopulta motivaatiosta: onko sitä vai ei?

Tässä lienee ollut se oleellinen ero pienen Suomen ja yli-
voimaisen Neuvostoliiton armeijan välillä. Neuvostoliiton 
joukoilta ainakin Suomen rintamalla puuttui mitä ilmeisim-
min suomalaisille tyypillinen motivaatio. Sotilaat oli koottu 
laajalti eri puolilta, eivät he olleet Suomea vastaan käydyssä 
sodassa puolustamassa kotejaan, heidät oli pakotettu soti-
maan, hyökkäämään – vierailla sotatantereilla. Ilmeistä on, 
että ns. talvisodan hengessä ja talvisodan ihmeessä oli kyse 
juuri siitä, että suomalaisilla oli korkeampi motivaatio.

Ihminen tarvitsee toimilleen aina motivaation, niin so-
dassa kuin rauhassa. Mitä korkeampi se on, sitä paremmin 
jaksaa ponnistella jopa yli voimiensa. Sisällissodan jälkeisestä 
maasta oli entistä laajempien piirien sydämessä jo tullut tai 
ainakin tulossa sellainen isänmaa, jota rakennettiin entistä 
suuremmassa määrin kaikille, jota kannatti puolustaa. Tästä 
lienee noussut se kuuluisa talvisodan henki. 

Tässäkin ajassa tulisi aina muistaa, että yhteiskuntaa tulee 
rakentaa jatkuvasti sellaiseksi, että kaikki sen kansalaiset voi-
vat kokea siihen kuuluvansa ‒ ettei ketään jätetä ulkopuolel-
le. Silloin voidaan kokea oma maa säilyttämisen arvoiseksi. 
Juuri silloin isänmaa on sanan kauneimmassa merkityksessä 
isänmaa!
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R yhmän saimme kasaan ennätysajassa, vuosi ennen 
lähtöä meillä oli bussi täynnä. Raukeelaisia oli lopul-
ta kymmenestä eri partiolippukunnasta, Vammalan 

Nuotiosiskoista, Tyrvään Metsänpojista, Karkun Samoojis-
ta, Keikyän Korvenkävijöistä, Nokian Partiotytöistä, Pirkan 
Pojista, Sata-Hämeen Vasamista, Ylöjärven Viittaveljistä, 
Maskun Hemmingin Tyttäristä ja Pojista sekä Jeanne d`Arc 
-lippukunnasta Helsingistä.

Varainkeruu oli suuri osa reissun etukäteisvalmisteluja. 
Muurikkalettujen paisto, puiden pinoaminen ja inventaari-
oiden tekeminen tulivat tutuiksi ennen reissua. Samalla oli 
myös mahdollisuus tutustua lähtijöihin paremmin ennen 
reissua Raukee-miittien lisäksi.

Mieluummin överisti kuin vajaristi, taitaa olla meidän 
mottomme. Matkamme varrelle osui seitsemän valtiota: 
Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Luxemburg, Belgia ja Alan-
komaat. Jokaisessa maassa myös tutustuimme vähintään 
yhteen kaupunkiin hieman enemmän emmekä vain ajaneet 
maan läpi. Lentäen olisimme olleet jo perillä. Menomatkalla 
kohdallemme osui Eurooppaa kiusanneet helteet. Kölnissä 
kohtasimme 41 asteen lämmön, joka oli jo ehkä hieman lii-
kaa. Tuomiokirkolle ei jaksanut lähteä kävelemään.

Haarlem Jamborette on mukavan kokoinen, noin 4 000 

Raukee matkalla Haarlem Jambor ette -partioleirilleRaukee matkalla Haarlem Jambor ette -partioleirilleRaukee matkalla Haarlem Jambor ette -partioleirille

partiolaisen leiri. Suuremmaksi leiri ei voi kasvaa, sillä lei-
rialue on jo nyt täynnä. Maita oli edustettuna noin 40. 
Meidän alaleiristä löytyi lähes 20 kansallisuutta. Oli hienoa 
nähdä, miten kulttuurit sekoittuivat ja ystävyyssuhteita luo-
tiin monien eri maiden partiolaisten kanssa. Meidän lisäk-
semme Suomesta oli kaksi muuta ryhmää, Lappeenrannasta 
ja Kirkkonummelta. Hieman yllättäen olimme alaleirimme 
suurimpia ryhmiä 46:lla raukeelaisella. Viikon menomatkan 
jälkeen ryhmän kokoon oli jo tottunut, eikä sitä pitänyt ih-
meellisenä.

Hollantilainen leirielämä eroaa jonkin verran suomalai-
sesta leirielämästä. Esim. vesivessat ovat aikamoinen muka-
vuustekijä. Kymmenen päivän leiriin mahtui monenmoista 
ohjelmaa, myös Amsterdamissa vietetty vapaapäivä. Kaksi 
kertaa ohjelmassa oli Jambotours, eli retki leirialueen ulko-
puolelle. Toinen retki oli kaikille sama, päivä Walibi Worl-
din huvipuistossa. Toinen Jambotour oli valinnainen, puolet 
meidän ryhmästämme tutustui sotamuseoon ja toinen osa 
rautatiemuseoon ja Utrechtin kaupunkiin.

Myös haikeille eli päivävaelluksille lähdettiin leirialueen 
ulkopuolelle. Punisher-haikkilaiset vietiin yli 40 kilometrin 
päähän leiristä. Sieltä he kävelivät päivän aikana takaisin lei-
riin. City-haikkilaiset tutustuivat Leidenin kaupungin katui-

Neljä vuotta sitten sytytettiin kipinä tämän vuoden Raukee-reissullemme. Vuonna 2015 saadut kokemukset valoivat intoa 
lähteä uutta reissua järjestämään. Niinpä parisen vuotta sitten kasattiin Raukeen johtajisto, maksettiin Hollantiin ilmoit-
tautumismaksu ja laitettiin pyörät pyörimään.

Hanna Ristimäki
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hin ja kanaaleihin mitä erilaisimpien reittivihjeiden avulla. 
Escape-haikkilaiset ratkoivat vihjeitä, ja etenivät tutustuen 
leirin lähialueisiin. Vesiohjelmakin oli järjestetty leirialueen 
ulkopuolelle. Ohjelmapaikalla oli tarjolla mm. purjehdusta, 
rantapelejä, melontaa valtavalla SUP-laudalla sekä sisävesi-
risteilyä.

Toki myös leirialueella oli ohjelmaa. Sports-päivänä oli 
tarjolla mitä erilaisimpia urheilulajeja, joiden kehittelyssä 
vain mielikuvitus on ollut rajana. Arts and crafts -päivänä 
tarjolla oli mm. huonepakopeli, lasin kaiverrusta ja kankaan 
värjäystä. Trail-päivänä pääsi testaamaan omaa korkeanpai-
kan kammoaan vaijeriliu’ussa tai suorittamalla monipuolista 
esterataa.

Open day avasi leirin portit vierailijoille. Mekin saimme 
vieraita Suomesta, kun yhden raukeelaisen vanhemmat saa-
puivat leirille. Open daynä myös esitellään omaa maata muil-
le. Meillä oli tarjolla kaurapuuroa lakkahillolla sekä sisuja ja 
salmiakkia. Itse pääsimme maistelemaan mitä erilaisempia 
makuja maailmalta ja testailemaan monenlaisia pelejä.

Iltaisin oli tarjolla erilaista ohjelmaa. Leiri oli jaettu nel-
jään alaleiriin ja meidän alaleirissä ilta-aktiviteetteina oli 
mm. frisbee-turnausta, silent discoa, muotinäytöstä ja vesi-
liukua. Jambo bulevardilla eli leirin keskustassa sijainneella 

Leiriporttimme valmiina. Tuntien rakennus-
urakan jälkeen saimme olla ylpeitä alaleirimme 

korkeimmasta ja komeimmasta portista.

Leirin avajaisiin lähdössä viral-
lisissa partioasuissa tunnustaen 

myös alaleirin vihreää väriä

Raukee matkalla Haarlem Jambor ette -partioleirilleRaukee matkalla Haarlem Jambor ette -partioleirilleRaukee matkalla Haarlem Jambor ette -partioleirille Mokkiella oli tarjota iltarientona koko leirin kokoiset 
synttärijuhlat ja lauantai-illan disco.

Ruoka leirillä tehdään itse. Hieman haastetta asetti, 
kun aamupalalla oli pannareita. Niiden paistaminen 
ei ihan käden käänteessä onnistu 45:llä huivikaulalla. 
Haasteita asetti myös hollantilaisten olematon lounas, 
vaaleaa leipää, hedelmiä ja keksejä. Muutaman kerran 
keittiöporukka onneksi loihti meille maittavan, lämpi-
män lounaan.

Ääriolosuhteet muistetaan aina. Menomatkan helteet 
ja leirin keskivaiheille osunut sadejakso ei hevin unoh-
du. Leirialueen maaperä ei kestä kovia sateita, maa ei 
vain ime vettä. Ojien kaivaminen ja veden kantaminen 
tulivatkin hyvin tutuksi päivän kestäneen rankkasateen 
myötä, jotta teltat eivät tulvineet vedestä. Nopea rea-
gointi paikallaan seisovaan veteen ja oma lapio auttoivat 
estämään suurimmat vahingot. Kaikilla ei ollut yhtä hy-
vin asiat, ja muutama porukka jouduttiin evakuoimaan 
vesimassojen keskeltä kuivemmille alueille.

Nyt on into vielä päällä, neljän vuoden päästä men-
nään taas. Silloin reitti kulkee Baltian kautta.

Ulkomaan leirimatka vaatii paljon, mutta antaa vie-
lä enemmän. On hienoa nähdä, miten nuoret kasvavat 
reissun aikana ja saavat ikimuistoisia kokemuksia, uu-
sista ystävistä puhumattakaan. Haluamme kiittää vielä 
saamastamme tuesta

Lisää meidän leirimatkasta voi käydä lukemassa 
https://raukee19.blogspot.com/
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Kustannusliike Warelia on vakiinnut-
tanut paikkansa: 50. painettu kirja il-
mestyi kesällä

W arelian tarina alkoi vuonna 
2007. Marko Vesterbackalla 
oli silloin edessään kaksi kir-

japrojektia, jotka hän halusi tehdä oi-
kein viimeisen päälle kunnolla. Toinen 
kirjoista oli Tyrvään murteen sanakirja 
ja toinen Kalevi Suoniemen muistelma-
teos. Tarve toimia kirjaideoiden suhteen 
vapain käsin johti hänet aloittamaan 
kustannustoiminnan itse.

Warelia-nimen Vesterbacka oli 
keksinyt jo aiemmin toisen projek-
tin yhteydessä. Nimi juontaa Antero 
Wareliuksesta (1821–1904), Suomen 
tietokirjallisuuden isästä, joka oli kotoi-
sin Tyrväästä Varilan kylästä.

Monet pitävät Wareliaa paikallisena 
yrityksenä, jonka elinpiiri ei ylety pal-
jon Tyrväätä tuonnemmaksi. Totuus 
on toinen: Warelia on nykyään Pirkan-
maan ja Satakunnan suurin yleiskustan-
tamo. Suurempi on vain tamperelainen 
Vastapaino, mutta se julkaisee pelkäs-
tään tiede- ja tietokirjoja.

Kalevi Suoniemen muistot päätyivät 
kansien väliin nimellä Nikru – Teline-
taiturin muistelmat, Tyrvään murteen 
sanakirjan ensimmäinen osa julkis-
tettiin Vanhan kirjallisuuden päivillä 
2008. Sana uudesta kustannusliikkeestä 
alkoi levitä.

Alussa kirjoja ilmestyi vuodessa vain 
muutamia. Nyt tavoitteena on 10-15 
per vuosi, mutta tänä vuonna määrä 
lipsahti seitsemääntoista. ”Enempää ei 
voi ottaa, että jokainen kirja saa ansait-
semansa huomion”, Vesterbacka linjaa.

Warelian kustannusohjelmassa pai-
nottuvat historia-, elämäkerta- ja muis-
telmateokset sekä omaelämäkerralliset 
romaanit. Warelia julkaisee myös eräi-
den alojen ammattikirjallisuutta ja op-
pimateriaaleja.

Kokemuksen äänet kansien väliinKokemuksen äänet kansien väliinKokemuksen äänet kansien väliinKokemuksen äänet kansien väliinKokemuksen äänet kansien väliinKokemuksen äänet kansien väliin
Leena Rantala

Warelian perustaja
Marko Vesterbacka iloitsee
kustannusliikkeen kasvukaudesta.
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Kokemuksen äänet kansien väliinKokemuksen äänet kansien väliinKokemuksen äänet kansien väliin
Kertomisen arvoisia tarinoita

Kustannusliikkeen nykyinen motto 
on ”Warelia - kokemuksen ääni”.  ”Yli 
50-vuotiailla on kiinnostavaa sanottavaa. 
Heidän tekstejään ja kokemuksiaan on 
helpompi arvostaa”, sanoo Vesterbacka, 
joka itse on vielä 47-vuotias.

Muistelmateoksista ja keskimääräis-
tä iäkkäämpien kirjailijoiden teoksista
Warelia onkin löytänyt oman ”ekologisen 
lokeronsa”. Suuret kustantamot harvoin 
innostuvat iäkkäistä kirjailijoista. Heidän 
markkina-arvonsa koetaan huonommak-
si ja imagon rakentaminen hankalaksi.
Warelian kautta moni on julkaissut esi-
koiskirjansa yli 80-vuotiaana. Positiivisena 
ongelmana Wareliassa on tällä hetkellä yh-
teydenottojen runsaus. Ensi vuodellekin 
on jo 12 kirjaa sovittuna.

Opettaja liukuu kustantajaksi
Marko Vesterbacka ehti opettaa äidinkieltä Vamma-

lan lukiossa viisi ja puoli vuotta. Sen jälkeen hän siirtyi 
opettamaan Poliisiammattikorkeakouluun. Uudet pro-
jektit ja kokeilut ovat koko työuran ajan innostaneet 
Vesterbackaa.

Tänä syksynä Vesterbacka ei opeta, vaan keskittyy 
täysillä kirjojen tekoon. Poliisiammattikorkeakoulussa-
kin hän vetää projektia, jossa tehdään uusia oppimate-
riaaleja. Kustannustoiminta on edelleen hänelle sivutoi-
mista, mutta Warelia on merkittävä sivutulojen antaja 
myös monelle muulle.

Sastamalan opistossa Vesterbacka kuitenkin vetää 
kurssia ”Kuinka toimitan kirjan”. Hän haluaa tukea ja 
kouluttaa uusia kirjoista innostuneita ihmisiä. Tähän 
liittyy myös kustannusliikkeen kummitoiminta Vam-
malan lukion kanssa ja kesätyöntekijöiden palkkaami-
nen.

Kirjassa on paljon tavalliselle lukijalle näkymätöntä 
työtä alkaen ideoinnista ja päättyen jälkimarkkinoin-
tiin. Verkostojen rakentaminen onkin ollut tärkeää 
kustannusliikkeen kehittymisen kannalta. Wareliaa pe-
rustaessaan Vesterbacka oli jo kokenut kirjojen tekijä ja 
toimittaja, mutta matkan varrella on pitänyt hankkia 
tietoa esimerkiksi jakeluketjuista ja markkinoinnista.

Yhteistyökumppaneita Vesterbacka luettelee useita: 
taittajat Mika Rautanen, Mikko Ylinen ja Vammaspai-
non Marika Ojansivu, kustannustoimittaja Salla Yli-
Erkkilä, valokuvaaja Mikko Joona ja tiedottaja Minna 
Isotalo.

Konkreettinen kirja pitää pintansa
Vesterbacka ei ole huolissaan painetun kirjan tule-

vaisuudennäkymistä. Hän kokee kustantavansa joka 
tapauksessa niille, jotka jo valmiiksi arvostavat kirjoja. 

Moni vähän lukeva sitä paitsi löytää kirjat iän myötä. Tällä 
hetkellä Vesterbacka on kuitenkin kiinnostunut myös ääni-
kirjoista, jotka ovat erityisen suosittuja noin kolmekymppis-
ten joukossa. ”Kirjan ydin ei ole sen olomuoto. Haavikon 
sanoin: kirja ei ole paperia, se on henkinen viesti.”

Vesterbacka arvioi kustan-
nusliikkeensä vinkkelistä, että 
ainakin seuraavat 10 vuotta vai-
kuttavat hyviltä. Sinä aikana ei 
ole huolta etteikö olisi kirjojen 
tekijöitä tai lukijoita. Osan var-
muudesta tuovat Warelian kus-
tantamat kotiseutukirjat, jotka 
vanhenevat hitaasti eli niiden 
myyntikausi on paljon pitempi 
kuin monien muiden kirjojen. 
Myös Warelian julkaisemilla 
oppikirjoilla on varma kysyntä. 
Oma myymälä on auttanut tässä-
kin asiassa: sieltä on ollut helppo 
poiketa hakemaan kotiseutukir-
joja vaikkapa lahjaksi. Myymälä 
on yhtä aikaa kivijalkatukikohta, 
myyntinäyttely, toimisto ja varas-
to.

Fyysinen näkyvyys on kustan-
nusliikkeellekin tärkeää. Warelia 
on nyt kasvun kierteessä ja Ves-
terbackalla kiitollinen olo: ”Wa-
relia on jo oma instituutionsa. Se 
on tunnistettava ja luotettava.”
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Haapaniemen juhla- ja pitopalvelu 
käytettävissänne!

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

Haapaniemen Pidot Ky
Vanha Kärppälä 131, 38140 Sastamala 

SASTAMALA, p. 040 515 4121

[ perhejuhlat
[	yritys- 

tilaisuudet
[ mukava 

retkikohde; 
tilauksesta 
lounas/kahvi

[ viihtyisä 
rantasauna

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

Puh. 044 742 3618 

Hyvää Joulua!

w

www.
lvi-tam

minen
.fi

Hopunkatu 6, 38200 Sastamala.   Puh. 010 404 7500

Verkkokauppa

Trakinkatu 6, 38200 Sastamala.
Puh. 050 527 5745
info@peltityolehtimaki.fi
www.peltityolehtimaki.fi

Puutavaramyynti

T:mi SAMI KOIVU
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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Autonomiasta vallankumoukseen

S uomi oli liitetty Venäjään vuonna 1809 ja maasta oli 
tullut autonominen suuriruhtinaskunta. Autonomian 
aikana Suomea hallittiin vanhojen ruotsalaisten perus-

tuslakien mukaan, eli vuoden 1772 hallitusmuodon ja vuo-
den 1789 yhdistys- ja vakuuskirjan mukaan. Nämä lait kul-
loinenkin keisari-suuriruhtinas sitoutui pitämään voimassa 
antaessaan hallitsijavakuutuksen. Suomessa hallitsija katsot-
tiin siis perustuslailliseksi monarkiksi eikä autokraatiksi, niin 
kuin Venäjällä. Tosiasiallisesti keisari-suuriruhtinaan valta 
oli suuri, varsinkin kun valtiopäiviä ei kutsuttu säännöllisesti 
koolle ennen kuin vasta vuodesta 1863 alkaen.

Vaikka säännöllinen valtiopäivätyöskentely alkoikin, niin 
mistään kansanvaltaisesta järjestelmästä ei voi puhua. Suo-

Kansanvallan päivän taustaKansanvallan päivän taustaKansanvallan päivän tausta
Tuomas Rantala

men kansanedustuslaitos oli läntisen Euroopan vanhakantai-
simpia, sillä valtaosa muista maista siirtyi tai oli siirtymässä 
kaksikamarijärjestelmään – eräissä maissa (kuten Norjassa) 
oli jo yksikamarisia parlamentteja. Vaikka järjestelmä oli 
vanhakantainen – kaikilla ei ollut esimerkiksi äänioikeutta 
– säännöllinen valtiopäivätoiminta vahvisti Suomen autono-
miaa.

Vähitellen vaatimukset äänioikeuden laajentamiseksi voi-
mistuivat. Aktiivisia olivat varsinkin Suomalaisessa puolu-
eessa radikaalit nuoret – varsinkin Lauri Kivekäs ja Jonas 
Castrén. Myös K. J. Ståhlberg ja Santeri Alkio, josta myö-
hemmin tuli Maalaisliiton patriarkka, kannattivat äänioike-
uden radikaalia laajentamista. Kun työväenliike alkoi sitten 

Säännöllinen valtiopäivätoiminta alkoi vuonna 1863.
Aleksanteri II pitämässä valtiopäivien avajaispuhetta keisarillisessa
palatsissa – eli nykyisessä presidentinlinnassa. R. W. Ekmanin maalaus.

Sastamalan erikoisuuksiin kuuluu Kansanvallan päivän vietto aina heinäkuun puolivälissä. Ensimmäisen kerran tapah-
tuma järjestettiin vuonna 1992 Suomen juhliessa itsenäisyytensä 75-vuotisjuhlavuotta. Tapahtuman isä oli Kalevi Sorsa, 
joka halusi jäykkänä ja virallisena pidetyn itsenäisyyspäivän rinnalle kesäisen vaihtoehdon. Tarkoitus oli, että Kansanvallan 
päivää vietettäisiin valtakunnallisesti ja ympäri maata. Näin ei kuitenkaan pitemmän päälle käynyt, vaan Sastamala (ja sitä 
ennen Vammala) lienee ainoa paikka Suomessa, jossa päivää on säännöllisesti juhlittu. Miksi sitten Kansanvallan päivää 
vietetään juuri heinäkuussa? Vastauksen saadakseen on mentävä sata vuotta taaksepäin.

mistään kansanvaltaisesta järjestelmästä ei voi puhua. Suo-

44



1890-luvulta lähtien nousta merkittäväksi tekijäksi, alkoivat 
vaatimukset äänioikeuden laajentamiseksi kasvaa entistä voi-
mallisemmiksi. Vaatimuksia eivät vähentäneet ne venäläis-
tämistoimet, joita Venäjä ryhtyi 1890-luvun lopulta alkaen 
toimeenpanemaan. Suomalaiset katsoivat, että toimilla lou-
kataan perustuslakeja, joihin keisari-suuriruhtinas oli sitou-
tunut antaessaan hallitsijavakuutuksensa.

Tämän seurauksena myös vanhasuomalaiset – kuten J. 
R. Danielson (vuodesta 1906 Danielson-Kalmari) ja K. N. 
Rantakari – alkoivat kääntyä äänioikeuden laajentamisen 
puolelle. Muutosta edisti Venäjän häviämä Japanin sota ja 
osittain sen seurauksena käynnistyneet lakko- ja vallanku-
mousliikkeet. Varsinkin syksyn 1905 suurlakon jälkeen kei-
sari-suuriruhtinaan oli pakko taipua eräisiin uudistuksiin. 
Valtiopäivät kutsuttiin koolle tärkeimpänä tehtävänään kan-
sanedustuslaitoksen uudistus.

Uudistus olikin varsin radikaali. Keskusteluissa oli pu-
huttu kaksikamarijärjestelmästä, mutta lopulta päädyttiin 
yhteen kamariin ja yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen. 
Eduskuntauudistus oli siis toteutunut kansanvallan hengessä 
ja sen myötä maahan syntyi myös monipuoluejärjestelmä. 
Uudistuksen myötä sosialidemokraateista tuli merkittävä 
poliittinen tekijä ja sen seurauksena myös vanhojen puoluei-
den oli luotava nahkansa.

Vaikka eduskuntauudistus olikin toteutunut kansanvaltai-
sessa hengessä, niin todellinen valta oli edelleen keisari-suu-
riruhtinaalla ja hänen nimittämällään senaatilla. Voimassa 
olivat edelleen vuoden 1772 hallitusmuoto ja vuoden 1789 
yhdistys- ja vakuuskirja, jotka toisaalta olivat Suomen tur-
va, mutta toisaalta takasivat hallitsijalle suuren vallan. Kun 
helmikuun vallankumous vuonna 1917 sitten syöksi keisari-
suuriruhtinaan valtaistuimelta, herättiin Suomessa pohti-
maan valtaan liittyviä kysymyksiä.

Lauri Kivekäs
oli radikaali
fennomaani,
joka yhtenä
ensimmäisistä
kannatti yleistä
ja yhtäläistä
äänioikeutta.

Hävitty Japanin sota heikensi Venäjän keisarivallan perus-
teita. Pilapiirros brittiläisestä Punch-lehdestä.

Mielenosoitus yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden puolesta

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus toteutui Suomessa ensim-
mäisissä eduskuntavaaleissa 1907. Pilalehdille tapaus antoi 
aiheen irvailuun. Näin asiaa kuvattiin Velikulta-lehdessä.
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Itsenäisyys ja keskustelu korkeimmasta vallasta
Keisari-suuriruhtinaan syrjäyttäminen antoi monen mie-

lestä mahdollisuuden eduskunnan vallan kasvattamiseen. 
Toiveita herätti myös vihatun kenraalikuvernööri Seynin 
erottaminen. Porvarilliset puolueet muodostivat oman val-
tuuskuntansa ja sosialidemokraatit omansa. Venäjän väliai-
kainen hallitus antoikin 20.3.1917 suomalaisten aloitteesta 
ns. maaliskuun manifestin, jolla kumottiin venäläistämistoi-
met ja päätettiin kutsua eduskunta koolle.

Tämä johti siihen, että eduskunta nousi hyvin näkyväksi 
tekijäksi. Optimismi valtasi alaa, sillä vain vähän aikaisem-
min oli odotettu sorron tiukkenemista. Alkoi uusi poliitti-
sen heräämisen kausi ja moni tajusi uusien mahdollisuuksien 
avautuvan. Eräiden haaveissa siinsi jopa itsenäisyys, mutta 
monien mielestä oli edettävä varovaisemmin. Sosialidemo-
kraatti Oskari Tokoin johdolla muodostettiin koalitiosenaat-
ti, jonka toimesta valmisteltiin valtalaki. Valtalailla siirrettiin 
aikaisemmin keisari-suuriruhtinaalle kuulunut korkein val-
ta Suomen eduskunnalle ja se hyväksyttiin heinäkuun 18. 

päivä 1917. Tosin ulkopolitiikka ja sotilashallinto jäivät lain 
mukaan edelleen Venäjän valtaan.

Valtalaki ei kuitenkaan koskaan astunut voimaan, sillä Ve-
näjän väliaikainen hallitus hajotti eduskunnan heinäkuun 
lopussa. Valtalakia vastustaneet suomalaiset olivat kehot-
taneet Kerenskiä toimimaan näin. Tässä vaiheessa Venäjän 
väliaikainen hallitus oli jo kukistanut bolsevikkien ja anar-
kistien vallankaappausyrityksen ja sen asema oli – tosin vain 
hetkellisesti – vahvistunut. Suomeen määrättiin uudet edus-
kuntavaalit lokakuulle 1917.

Lokakuun alussa pidettyjen eduskuntavaalien tulos oli 
voitto porvarillisille puolueille, jotka saivat eduskuntaan 103 
paikkaa sosialidemokraattien saadessa 92 paikkaa. Edelli-
sissä vaaleissa tulos oli ollut päinvastainen. Tosin kannattaa 
huomata, että porvarileirin suurin nousija oli Maalaisliitto, 
joka oli kannattanut valtalakia. Huomattavaa on myös, että 
antaessaan puhemiesvakuutuksensa uuden eduskunnan pu-
hemies Lundson sekä varapuhemiehet Ingman ja Alkio jät-
tivät vakuutuksesta pois sanat ”keisarin ja suuriruhtinaan”, 
Ingman vielä korvasi sanat sanoilla ”laillisen hallitsevan 
valtiovallan”. Tämä aiheutti sosialidemokraattien suunnalta 
välihuutoja, mikä osoitti että yhteisen sävelen löytäminen oli 
vaikeaa.

Pitkin loppusyksyä 1917 eri ryhmittymät kiistelivätkin 
siitä miten korkein valta olisi Suomessa järjestettävä. K. J. 
Ståhlberg, joka oli työskennellyt maaliskuun lopulta asti 
perustuslakikomiteassa, varoitti porvarillisia kansanedusta-
jia liiallisesta eduskuntavallasta, koska se johtaisi siihen että 
toimeenpanovalta vaihtelisi eduskunnan yksinkertaisten 
enemmistöjen mukaan. Ståhlberg kannatti vallan jakamista 
eduskunnan ja presidentin kesken.

Yhteisymmärrystä perustuslaista ja korkeimman vallan 
järjestämisestä ei saavutettu syksyllä 1917. SDP olisi halun-
nut valtalain hyväksytyksi ja he esittivät Me vaadimme -ju-
listuksen, jota ei kuitenkaan otettu eduskunnan käsittelyyn. 
Tavoitteitaan sosialidemokraatit pyrkivät edistämään yleis-
lakolla, johon venäläiset bolsevikit olivat heitä yllyttäneet. 
Mainittakoon, että yleislakon aikana, marraskuun 15. päivä, 
Maalaisliiton Santeri Alkio esitti, että eduskunta ottaa kor-
keimman vallan itselleen. Näin tapahtuikin.

Kovin kauaa eduskunta ei kuitenkaan päässyt käytännössä 
käyttämään korkeinta valtaa. Yleislakon myötä maalaisliit-
tolaisetkin, jotka olivat monessa asiassa olleet samaa mieltä 
sosialidemokraattien kanssa, eivät enää uskoneet yhteishal-
litukseen näiden kanssa. Niinpä sitten P. E. Svinhufvud sai 
Maalaisliiton äänillä tuen senaattorilistalleen ja Suomeen 
tuli porvarillinen senaatti 27.11.1917.

Uudella senaatilla oli monta kiireellistä asiaa, eräs niistä 
oli kysymys itsenäisyydestä. Monet vanhat porvarilliset po-
liitikot vastustivat edelleen nopeaa toimintaa ja pitivät asi-
aa ennenaikaisena. Sen sijaan Santeri Alkio ja Svinhufvud 
itse kannattivat nopeaa toimintaa. Alkion mukaan ”Ellem-
me nyt ryhdy nopeasti itsenäisyysjulistusta aikaan saamaan, 
voidaan tänne pian pistää joku saksalainen tai ruotsalainen 
prinssi kuninkaaksi. Ei päivääkään viivyteltävä”.

Itsenäisyysjulistus annettiinkin 4.12. ja se hyväksyttiin 
eduskunnassa 6.12. porvarillisten puolueiden äänin. Julis-
tuksen kolmannessa kappaleessa todettiin muuten, että voi-
massa oleva hallitusmuoto oli oloihin soveltumaton ja että 
uusi hallitusmuoto olisi saatava mahdollisimman pian voi-
maan. Svinhufvudin senaatti siis ajoi tasavaltaa, mutta tule-
vat tapahtumat heittivät asiat vielä toiselle tolalle.

Venäjän väliaikaisen hallituksen voimamies Aleksandr 
Kerenski oli keskeisiä venäläispoliitikkoja vuonna 1917. 
Kerenski ymmärsi suomalaisten pyrkimyksiä, mutta pyrki 
myös säilyttämään Venäjän yhtenäisenä.

Helmikuun vallankumous kukisti Venäjän keisarivallan.
Keisarillisia symboleita poltetaan Petrogradissa.
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P. E. Svinhufvudin johtama senaatti antoi eduskunnalle itsenäisyysjulistuksen 4.12.1917.
Julistuksessa todetaan, että ”Suomi on oleva riippumaton tasavalta”

Sittenkin monarkiaksi?

Suomi oli siis itsenäistynyt, mutta itsenäisyys oli vielä mel-
ko muodollinen, vaikka bolsevikit olivatkin tunnustaneet 
itsenäisyyden joulukuun viimeisenä päivänä. Suomessa yh-
teiskunta oli jakaantunut, samoin sosialidemokraatit, joista 
osa ei tyytynyt parlamentaarisiin toiminnan muotoihin. Val-
lankumouksellinen linja pääsi niskan päälle ja he päättivät 
aloittaa vallankumouksen tammikuun lopussa 1918. Tapah-
tumat siirtyivät siis eduskunnan ulkopuolelle.

Sisällissota horjutti monien porvarillisten poliitikkojen 
uskoa demokratiaan. Ei siis ihme, että eräät tahot olisivat 
halunneet eduskuntaan toisen kamarin – mutta kaikki kon-
servatiivitkaan kuten Paasikivi ja Ingman eivät ajatusta kan-
nattaneet. Hallitusmuotoasiassa konservatiivit lähtivät kui-
tenkin siltä pohjalta, että Suomeen olisi saatava kuningas, 
sillä he katsoivat että vuoden 1772 kustavilainen hallitus-
muoto oli edelleen voimassa ja Suomi näinollen monarkia.

Itsenäisyysjulistuksessa Suomen oli kyllä todettu olevan 
tasavalta, mutta tosiasia oli se, että hallitusmuotoa ei ollut 
muutettu tasavaltalaiseksi. Muutos oli kyllä ollut suunnit-
teilla, mutta punaisten vallankaappaus ja seurannut sisäl-
lissota olivat panneet hankkeen jäihin. Ja kun sota oli ohi, 
alettiinkin monissa porvarillisissa piireissä ajaa monarkiaa. 
Kaikki porvarilliset tahot eivät kuitenkaan olleet monarkian 
kannalla, vaan esimerkiksi Ståhlberg esitti kansanäänestystä 
hallitusmuodosta.

Kesäkuussa 1918 Paasikiven johtama senaatti – Svinhuf-
vud oli siirtynyt valtionhoitajaksi – jätti ehdotuksen monar-

kistiseksi hallitusmuodoksi. Hallitusmuoto yritettiin saada 
kiireellisesti muutettua, sillä tiedettiin, ettei asialla olisi mi-
tään mahdollisuuksia onnistua sosialidemokraattien palat-
tua eduskuntaan. Kiireelliseksi julistaminen ei kuitenkaan 
onnistunut, sillä äänestyksessä elokuun alussa perustuslain-
muutoksen kiireellisyys kaatui äänin 75–32.

Monarkisteille tulos oli pettymys ja he tarttuivat yhteen ol-
jenkorteen: kuninkaanvaaliin. 
Kuninkaanvaali oli vuoden 
1772 hallitusmuodon mukai-
nen toimenpide ja siihen oli 
monarkistien mielestä pakko 
turvautua, mikäli maalle ha-
luttiin kuningas. Kuninkaan-
vaali järjestettiin lokakuun 
alussa ja kuten tunnettua, 
valituksi tuli Hessenin prinssi 
Friedrich Karl. Tasavaltalaiset 
boikotoivat kuninkaanvaalia, 
joten mandaatti ei ollut kovin 
vahva.

Lokakuussa 1918 tynkä-
eduskunta valitsi Suomen 

kuninkaaksi Hessenin prinssi 
Friedrich Karlin.

47



K. J. Ståhlberg oli keskeisimpiä tasavaltalaisia hallitusmuo-
totaistelun aikana ja häntä voi pitää vuoden 1919 halli-
tusmuodon pääarkkitehtina. Ståhlberg valittiin tasavallan 
ensimmäiseksi presidentiksi heinäkuussa 1919.

Suuri osa uudesta eduskunnasta oli sitä mieltä, että voi-
maan olisi vihdoin saatava tasavaltalainen hallitusmuoto. 
Erimielisyyttä oli kuitenkin presidentin valtaoikeuksista ja 
varsinkin presidentinvaalitavasta. Pitää muistaa, että vuonna 
1917 SDP ja Maalaisliitto olivat kannattaneet eduskunta-
hegemonista ratkaisua. Nyt kuitenkin, mikäli asia haluttiin 
maaliin kiireellisenä, oli tehtävä kompromisseja. Taustalla 
vaikutti myös valtionhoitaja Mannerheim, joka ei halunnut 
että presidentiltä riisutaan kaikki valta – hänhän oli asettu-
massa itse ehdokkaaksi.

Kokoomuksessa maltillisuuden äänenä toimivat Lauri 
Ingman ja Juhani Arajärvi, mutta siitä huolimatta ensim-
mäisessä äänestyksessä hallitusmuodon käsittelyä ei saatu 
julistettua kiireelliseksi. Näyttikin siltä, että asia jää seuraa-
vien eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan. Tasavaltalaiset eivät 
kuitenkaan tähän tyytyneet, vaan he antoivat eduskunnalle 
lakialoitteen uudeksi hallitusmuodoksi, jonka oli laatinut 
edistyspuoluelainen Heikki Ritavuori Ståhlbergin perustus-
lakikomitean esityksen pohjalta.

Tämän esityksen lähes kaikki olivatkin valmiit hyväksy-
mään, vaikkakin osa hieman pitkin hampain. Vasemmiston 
täytyi hyväksyä se, että presidentille annettiin melko laajat 
valtaoikeudet ja oikeiston puolestaan se, että hallitusmuo-
toesitykseen tuli lause: ”kansalaisten työvoima on tasavallan 
erityisessä suojeluksessa”. Hallitusmuotoesityksestä poistet-
tiin myöskin eduskunnan oikeus erottaa presidentti ja kielto 
antaa ritarimerkkejä.

Kun lakia sitten käsiteltiin 21. kesäkuuta viimeisen kerran, 
sille myönnettiin kiireellisyys varsin selvin numeroin 173–23 

Maalaisliiton Santeri Alkio oli 
keskeisimpiä tasavaltalaisia.
Topi Vikstedtin pilapiirros
vuodelta 1918.

Tasavaltalainen hallitusmuoto lyö itsensä läpi

Saksa kärsi maailmansodassa tappion, mikä merkitsi myös 
Suomen kuningaskuntahankkeen kaatumista. Valtionhoi-
tajaksi tuli Svinhufvudin sijaan Mannerheim, joka oli kyllä 
monarkisti, mutta myös länsimielinen. Suomen piti reivata 
kurssinsa uudelleen, mikä tarkoitti uusia eduskuntavaaleja 
– eduskuntahan oli sodan jälkeen vajaalukuinen. Eduskun-
tavaalit pidettiin maaliskuun 1919 alussa ja niissä tasaval-
talaiset puolueet – Maalaisliitto, Kansallinen Edistyspuolue 
ja SDP – saivat eduskuntaan enemmistön. Edistyspuolue 
oli syntynyt joulukuussa 1918 kun Suomalainen puolue ja 
Nuorsuomalainen puolue oli lakkautettu, tasavaltalaiset pe-
rustivat Edistyspuolueen kun taas monarkistit Kokoomuk-
sen.

ja hallitusmuotoesityskin hyväksyttiin äänin 165–22. Halli-
tusmuoto tarvitsi vielä valtionhoitajan vahvistuksen ja sen 
Mannerheim teki 17.7.1919, vaikka ei ollutkaan siihen itse 
täysin tyytyväinen. Mannerheimhan olisi halunnut ryhtyä 
Pietarin vapauttajaksi, mutta uusi hallitusmuoto ei antanut 
presidentille oikeutta julistaa sotaa. Kun selvisi, että tukea 
Pietarin hankkeelle ei löytyisi, Mannerheim ei voinut muuta 
kuin vahvistaa hallitusmuodon.

Kansanvaltaa kannattaa juhlia
Suomesta tuli siis lopulta tasavalta muodollisestikin 

17.7.1919 kun valtionhoitaja Mannerheim vahvisti halli-
tusmuodon. Tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi valittiin 
25.7. K. J. Ståhlberg, jota voi hyvällä syyllä pitää hallitus-
muodon isänä ja johtavana tasavaltalaisena. Suomen vuoden 
1919 hallitusmuotoa ei voi pitää mitenkään äärimmäisen 
radikaalina, vaan sellaisena kompromissiratkaisuna johon 
useimmat taipuivat sen hetkisen tilanteen pakottamina – 
mitään parempaakaan ei ollut tarjolla. Kaikkein tyytyväisin 
oli ehkä poliittinen keskusta. 

Vuoden 1919 hallitusmuoto oli kansanvaltaisempi kuin 
aikaisemmat perustuslait, mutta se sisälsi silti monarkistisia 
piirteitä. Vaikka nykyistä, vuonna 2000 voimaantullutta, 
perustuslakiamme voi hyvällä syyllä pitää parlamentaarisem-
pana kuin vuoden 1919 hallitusmuotoa, niin ei ole suinkaan 
väärin tai tarkoituksetonta juhlia Kansanvallan päivää hei-
näkuun puolessavälissä.  Sisällytettiinhän monet niistä peri-
aatteista, jotka kuuluivat jo vuoden 1919 hallitusmuotoon, 
myös vuoden 2000 perustuslakiin. Ja osoittivathan sekä de-
mokratian kriisivuodet 1930-luvulla että sotavuodet kuin 
myös 1940-luvun loppupuolen ns. Vaaran vuodet sen, että 
suomalaiset ovat valmiita puolustamaan kansanvaltaista jär-
jestelmäänsä sekä sisäistä että ulkoista uhkaa vastaan.

Kansanvalta on siis juhlapäivänsä hyvinkin ansainnut. 
Toki päivän nimi voisi olla aivan hyvin myös Tasavallan 
päivä, sillä keskeisin kysymyshän oli aikoinaan se, tuleeko 
hallitusmuodoksi monarkia vai tasavalta. Ja oli nimi kumpi 
tahansa, niin soisi että päivää juhlittaisiin muuallakin kuin 
vain Sastamalassa.sille myönnettiin kiireellisyys varsin selvin numeroin 173–23 
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V altaosa muuttajista oli kotoisin Kainuun ja Pohjois-
Suomen maaseudulta, jossa kalastus oli tuttua puu-
haa. Niinpä pian perustettiin Kalastus- ja Retkeily-

kerho eli KaRe.  Pian seuraan perustettiin alajaostoja mm. 
palloilulajeille, pyöräilylle, purjehdukselle, yleisurheilulle, 
kuorolaululle ja monelle muulle harrastukselle.

Kun Göteborgin kaupunki luovutti seuralle tontin vuonna 
1970, alkoivat kerhotalon rakennuspuuhat. Talkoilla valmis-
tui puiston laitaan, valaistun kuntopolun viereen upea ker-
hotila, jolle nimeksi annettiin Karela. Saunat rakennettiin 
tietenkin, sekä miehille että naisille, ja ne lämmitettiin kaksi 

kertaa viikossa. Lisäksi ker-
ho sai kuntosalin, keittiön, 
ruokasalin, ravintolatilat 
sekä juhlasalin. Kirjastos-
ta löytyi suomenkielisiä 
kirjoja ja lehtiä. Suomalai-
set käyttivät kaikkia näitä 
palveluja ahkerasti vapaa-
aikanaan. Viikottain järjes-
tettiin tanssit suomalaisen 
orkesterin soittaessa. Tilo-
jen käydessä ahtaaksi käy-
tettiin myös läheistä työ-

Maahanmuuttajien Maahanmuuttajien Maahanmuuttajien 
matkassamatkassamatkassa
Maahanmuuttajien 
matkassa
Maahanmuuttajien Maahanmuuttajien Maahanmuuttajien 
matkassa
Maahanmuuttajien 
matkassa
Maahanmuuttajien 
matkassa
Maahanmuuttajien Maahanmuuttajien Maahanmuuttajien 
matkassa
Maahanmuuttajien 

Simo Suominen

Kerhotoiminta helpotti ruotsinsuomalaisten koti-ikävää

väentaloa. Karaoke ja suomalaiset iskelmät saavat edelleen 
suomalaissyntyiset kansoittamaan Karelan salin tungokseen 
asti.

Yhteyttä kotimaahan pidettiin yllä monin tavoin. Myös 
Satakunnan ja Varsinais-Suomen Vapaa-ajankalastajat saivat 
ensimmäisen kutsun KaRen kesäjuhliin noin viisikymmentä 
vuotta sitten. Sinne lähdettiin kahdella linja-autolla, muka-
na myös Vammalan Urheilukalastajien jäseniä. Itse pääsin 
mukaan vuonna 1982, jolloin KaReen kuului jo kolmesataa 
perhettä ja noin viisisataa jäsentä.

Vierailusta tuli vuotuinen perinne, joka jatkuu edelleen. 
Yöpymiset hoidettiin ko-
timajoituksessa, minkä 
ansiosta moni solmi pit-
käaikaisia ystävyyssuhtei-
ta. Vastaanotto oli aina 
yhtä sydämellinen kuin 
alkuvuosina. Suomalai-
nen ruisleipä ja makkara 
olivat mieluisia tuliaisia. 
Vastavuoroisesti karelaiset 
saapuivat syksyisin Pyhä-
järvelle kalastamaan ja yö-
pyivät Lounais-Suomessa 

Suomesta muutti Ruotsiin paljon työikäistä väestöä 1950-1960-luvulla. Göteborgin alueelle heitä asettui noin 40 000, joil-
le toimeentulon antoivat muun muassa Volvon tehtaat, satama ja telakka, kuulalaakeritehdas ja rakennusala. Suomalaiset 
otettiin hyvin vastaan Ruotsin työvoimapulaa helpottamaan. He olivat ahkeria ja luotettavia työntekijöitä. Kotiutuminen 
uuteen maahan alkoi myös ripeästi. Suomalaiset maahanmuuttajat perustivat nimittäin nopeasti raskaan työn vastapainok-
si kerhotoiminnan, joka auttoi kotimaan ikävään.

Kolmella troolarilla ajettiin Kattegatille turskaa juksaamaan.

Verestystä odottava turs-
kan jötikkä.

Kalasaavit täyttyivät nopeas-
ti kun yhytettiin turskaparvi.
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ennen kuin jatkoivat matkaa lomanviettoon kotiseuduil-
leen pohjoiseen.

Vierailun ohjelma on pysynyt vuosikymmeniä saman-
kaltaisena. Lauantaina kalastettiin ja sunnuntaina tutus-
tuttiin Göteborgin nähtävyyksiin. Kalastuspäivä päättyi 
palkintojen jakoon ja ohjelmalliseen illanviettoon, tietysti 
suomalaisorkesterin tahdittamana.

Alkuvuosina kalansaaliit olivat mahtavia, ja merikalas-
tus oli muutenkin upea kokemus. Kerhon taitavat kokit 
loihtivat tuoreesta turskasta monenlaista herkkua Karelan 
pöytään. Itse olin tottunut syömään turskaa vain joului-
sena livekalana. Myöhemmin turska kävi harvinaiseksi 
ja sen kalastusta rajoitettiin. Pääsaalis on ollut kampela, 
hyvän makuista kalaa sekin. Muita harvinaisempia lajeja 
olivat makrilli, kissakala, traakkikala ja erilaiset simput. 

Viimeisimmältä vierailulta viime kesänä Esko Huusko 
Vammalan Urheilukalastajista toi taas terveiset Götebor-
gista. Hänelle matka oli jo kahdeskymmenes neljäs. Hai-
kein mielin sieltä oli jälleen lähdetty. Karelan rappusilla 
oli kaikunut laulu, yhtenä vakiokappaleena Kotimaani 
ompi Suomi. Moni silmä siinä kastui kyynelistä, kertoi 
Esko.

Ruotsiin muuttanut sukupolvi vanhenee ja poistuu 
keskuudestamme. Lapset ja lastenlapset ovat kotiutuneet 
ruotsalaiseen kulttuuriin ja KaRe-kerhon jäsenmäärä on 
laskenut. Enää ei tarvita Göteborgin matkaan kuin pik-

Laulukuoro tervehti vierailijoita.

Kare-kuoro esitti suomalaisia kansansävelmiä.

Turistiajelua kanavassa Göteborgin keskustassa.

Juksaajia laidan täydeltä.

Karen alkuaikojen puuhamies Pentti Kujala kertoo vaaroista 
merellä. Traakkikalan pisto on kyytä vaarallisempi ja tietää aina 
sairaalareissua. Venekuntamme sai niitä kaksi kappaletta.

kubussi. Tänne Suomeen Pyhäjärvelle saapuu syksyisin vain pari 
henkilöautollista vastavierailijoita, ja harva enää pysähtyy yöksi 
matkallaan vanhoille kotiseuduille. Aika aikaansa kutakin.
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S ade rapisee ikkunaan. On pimeä lokakuinen ilta. Syön 
perheen kanssa iltapalaa. Hiillos takassa lämmittää 
mieltä ja pirttiä. Olen juuri lähtemässä viemään poi-

kaa iltapesulle, kun puhelin soi. Soittajasta arvaan heti, mitä 
asia koskee. Ojennan pojan vaimolleni joka harrastustani ke-
huen ottaa hänet hoitoonsa. Auto on törmännyt peuraan. Se 
siitä rauhallisesta loppuillasta ja ajoissa nukkumaanmenosta.

Metsävaatteita pukiessani Iiro-koira aistii, mihin ollaan 
lähtemässä ja hypähtää häntä innosta heiluen ulko-ovelle 
odottamaan. ”Joko mennään, joko mennään, kivaa, kivaa”. 
Sitä eivät pikku sateet häiritse, koska tietää pääsevänsä lem-
pihommaansa. Nappaan vielä taskulamput laturista, gps-
laitteet, huomioliivin ja pyssyn mukaan.

Lasinpyyhkijät heiluen ajelen kohti minulle kerrottua 
paikkaa. Osoite on suunnilleen tiedossa ja törmäyspaikka 
on tulleen tiedon mukaan merkattu selkeästi tien viereen. 
Paikkaa lähestyessä pellolla autonvaloissa näkyy viisi peuraa 
syömässä kaikessa rauhassa. Ajelen rauhallisesti eteenpäin 
samalla etsien tien reunasta merkkiä, mitään ei kuitenkaan 
näy. Päätän ajaa vielä seuraavaan risteykseen ja siellä kään-
nyn takaisin. Nyt lähestyn annettua osoitetta entistäkin hil-
jempaa. Sitten huomaan soratiessä jarrutusjäljen. Pysäytän 
auton tienviereen ja lähden taskulampulla tutkimaan jälkiä 
tarkemmin. Kyllä, tiellä näkyy vilkunlasin kappale. Tässä 

törmäyksen on tarvinnut tapahtua. Yritän vielä katsoa merk-
kiä tievarresta, mutta mitään ei näy. Onneksi tällä kertaa 
autoilija lienee soittanut hätäkeskukseen 112-sovellutuksen 
kautta ja minulle välittynyt osoitetieto kertoo paikan tarkas-
ti. Ihan törmäyspaikan lähistöllä kun ei ole mitään risteystä, 
josta tarkan osoitteen olisi saanut.

Tutkin törmäyspaikkaa tarkemmin selvittääkseni eläi-
men kulkusuunnan. Sellaisia jälkiä en kuitenkaan löydä, 
josta asia selviäisi. Lähden siirtämään auton paremmin tien 
sivuun. Puen koiralle jäljestysvaljaat päälle ja se saa ryhtyä 
selvittämään kadonneen peuran arvoitusta. Kuljetaan tietä 
kohti törmäyspaikkaa koira edellä ja minä perässä vain lii-
nasta vauhtia jarruttaen. Paikkaa lähestyessään koira nostaa 
nenänsä ylös ja lisää vauhtia. Hyvä juttu, ajattelen, sillä jokin 
haju selvästi tulee koiran nenään. Kohta koira painaakin ne-
nänsä tienpintaan hetkeksi pysähtyen. Sitten nopea sik-sak-
kuvio ja päättäväisesti kulkusuunnastamme vasemmalle ojan 
yli metsään.

Alkumatka on erittäin tiheää pusikkoa, ja kun matkaa on 
kuljettu viitisenkymmentä metriä, koira pysähtyy ja haistelee 
maata. Menen tutkimaan paikkaa ja huomaan siinä selvästi 
verta, peura on varmasti lähtenyt tästä meitä pakoon. Matka 
jatkuu ja koiran veto on hurjaa. Peura kulkee varmaan aivan 
meidän edessä. Noin 500 metrin päässä näen lampunvalossa 

Jäljestystarina

Tommi Sianoja
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hetken peuran, mutta vielä se jaksaa lähteä pakoon. Jat-
kamme jäljestystä peuran perässä muutaman sata metriä ja 
sitten huomaan kiiltävät silmät lampunvalossa. Jätän koi-
ran kiinni viereiseen puuhun ja kävelen vielä lähemmäksi. 
Otan aseen selästäni ja lopetan loukkaantuneen eläimen 
kärsimykset. Kävellessäni peuran viereen totean, että yh-
teenotto auton kanssa on ainakin katkaissut täysin takaja-
lan. Hyvä, että tiimi toimi ja saatiin eläin pois kärsimästä.

Nyt onkin aika selvittää mihin on sysimustassa metsässä 
päädytty. Laitan puhelimesta karttaohjelman päälle. Lä-
himmälle tielle näyttäisi olevan reipas 300 metriä. Alkaa 
olla puoliyö. Joku kavereista on herätettävä apuun. On-
neksi ensimmäinen soitto tuottaa tuloksen ja apuvoimat 
lähtevät peräkärryn kanssa neuvomaani paikkaan meitä 
hakemaan. Voin jopa ehtiä ummistamaan silmäni ennen 
töihin lähtöä.

Toiminta
riistaonnettomuuden

sattuessa: 
1.Varoita muuta liikennettä

ehkäistäksesi lisäonnettomuudet. 

2.Soita 112 

3.Merkitse onnettomuuspaikka
selkeällä merkillä

3.Merkitse onnettomuuspaikka
selkeällä merkillä
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J otakin toki on talvisodasta tarttunut mieleen. Mi-
nut oli tuotu kotoani Turusta sotaa pakoon Tyrväälle 
mummun ja tätieni luokse. Myös Turussa asuva tätini 

on myöhemmin tullut lapsuudenkotiinsa. Eräänä aamuna 
herätessäni niin ikään maalle sotaa pakoon tullut tätini istuu 
viereisessä vuoteessa yöpaidassa ja itkee, itkee lohduttomasti.  
Vasta nyt, viikko sodan päättymisestä on saapunut suruviesti 
rintamalta, jossa hänen vasta vappuna vihitty miehensä on 
kaatunut. Kun rauhaa on kestänyt jo viikon, uskottiin tä-
män kummisetäni säilyneen sodasta. 

Jonkinlaiseen väestösuojaan menosta maalla on minulla 
vain pari muistikuvaa. Illan hämärtyessä olemme matkalla 
suojaan erääseen metsämökkiin. Kuuluu lentokoneen suri-
naa, ja korkealla sellainen näkyykin. Olemme metsän reu-
nassa peltoaukeaman laidalla. Painumme kaikki matalaksi. 
Koneen häivyttyä jatkamme matkaa. Kaikki tämä on yhäti 
elävänä kuvana mielessäni. Matkan jatkuessa naiset puhu-
vat desanteista, joita kai pelkäävät. Kaiketi on ollut huhuja 
liikkeellä.

Toinen ”väestönsuoja” oli naapurin kellari. Siellä meitä 
kyläläisiä istuu hämärässä. Talon isäntä käy välillä tarkkai-
lemassa tilannetta ja palattuaan tietää kertoa, että lentokone 
on pudonnut jonnekin järveen. Vaikka muistan nämä ti-
lanteet ihan kuin olisin niissä nyt, niin mitään erikoisempia 
tuntemuksia mielialasta ei näistä tapahtumista ole mieleeni 
jäänyt. Tuskin edes pelotti. Ehkäpä se kellari tuntui turvalli-
selta tuttujen ihmisten parissa.

Myös on mieleeni jäänyt mustat, kartonkiset molotohvin-
verhot. Niillä peitettiin ikkunat, ja tarkastinkin huolellisesti, 
ettei vaan jäänyt pientäkään rakosta valon mennä.

Kun välillä olin Turussa, niin siellä hälytyksiä oli silloin 
tällöin. Kerrankin kuljemme äidin kanssa kadulla, kun si-
reenit alkavat ulvoa. Lähdemme juoksemaan käsi kädessä 
läheiseen kalliosuojaan. Täällä kiven sisässä on suuri joukko 
ihmisiä, kaikki tuntemattomia. Odotamme vain hälytyksen 
päättymistä.

Toisella kerralla öinen hälytyssireeni on herättänyt äidin, 
joka herättää minut. Sitten riennämme naapuritalon kivi-
seen alakertaan, jossa on siirtomaatavaraliike. En tiedä, mit-
kä olivat aikuisten tunnelmat, mutta joukossa meitä lapsia 
on muutama, ja niinpä juoksentelemme ympäri kauppaa 
toinen toistamme kyyräten. Ihan kuin ei mitään vakavaa oli-
si tapahtunut. Kuitenkin vaara ohi –sireenin huutaessa koko 
kotimatkan ajan katkeamatonta ääntään tuntuu hyvältä ja 
helpottuneelta.  

Aikaisemmassa pihapiirissämme oli autokorjaamo, joka 

LänsirintamaltaLänsirintamaltaLänsirintamalta
vain vähän uuttavain vähän uuttavain vähän uutta
Pentti Lahtinen

Tämä ei ole mikään sankaritarina, vaan vain 3-8-vuotiaan poikasen muistoja sota-ajalta sekä kaupungista että 
maalta. Jos olisin karjalainen, muistot olisivat varmaankin erilaiset. 

tietysti kuusivuotiaasta pojasta oli mielenkiintoinen paikka, 
varsinkin kun asentajista oli hauskaa puhutella pikkupoikaa. 
Kerran juuri jatkosodan alettua lensi korkealla lentokone, 
josta kysyin miehiltä, onko se rlyssän kone vai saksmannin. 
Miehet naurahtivat ja sanoivat, että kyllä se on omia koneita. 
Jatkokeskustelusta muistan toistelleeni ärrääni sorautellen 
miesten toteamusta, että ”Suomi on aina väärlällä puolella”. 

Noin kilometrin päässä uudesta kodistani oli suuri kan-
sakoulu, johon oli yhteen aikaan majoitettu saksalaisia so-
tilaita. Näitä tietysti kävimme katsomassa, ja saimme hyvää 
limppua – muuten Turun paakarien leipomaa. Aina kun ko-
tikadultamme kuului tiukassa tahdissa marssivien sotilaiden 
raikuvaa laulua, juoksimme tietysti katsomaan sotajoukkoa. 
Toinen katsomisen tai paremminkin haistelemisen aihe oli 
saksalaisen auton meno. ”Pensa-auto!”, oli joku taas haista-
nut, ja niin juostiin kadulle katsomaan sitä. Meikäläisethän 
kulkivat häkäpöntöllä.  Jatkuvasti saksalaissotilaita kulki 
kadullamme, ja yksi huvimme oli sanoa heille: ”Reismark”, 
mistä hyvästä yleensä sai pari pfenningin lanttia. Nehän hu-
vittivat, kun useimmat olivat hyvin kevyitä alumiinirahoja. 
Hommamme oli puhtaasti ”numismaattista” keräilyä, jota 
oli hauska esitellä kavereille.

Ikävämpiäkin muistoja oli. Kerran, alle kouluikäisenä, 
olin äitini kanssa kauppatorin isohkossa naisten käymäläs-
sä pissalla, kun sisään tuli puolisen tusinaa saksalaissotilaita. 
Vessassa alkoi yleinen naisten kirkuminen ja ulko-oven näyt-
teleminen, mutta miehet eivät tuntuneet olevan moksiskaan, 
ja äiti sai äkkiä pojan pöksyt kiinni, ja livahdimme ovesta 
ulos.

Kotini ikkunasta näki yli läheisen lottakodin pihan lank-
kuaidan takana olevalle asuintalolle, joka sijaitsi aivan eri 
kujalla. Siellä asui h…-So� , ja siellä vieraili saksalaissolttuja. 
Mutta ei kansainvälinen ystävyys sotaan loppunut: rauhan 
tultua katselimme kerran, kun pari naapuriarmeijan miestä 
kolkutteli samaisen So� n ovella.

Ekaluokalla ollessani opettaja sanoi, että pian mennään 
katsomaan inkeriläisiä, joille olisi hyvä viedä jotakin. Niin-
pä sitten marssimme jonona vanhaan puutaloon, jossa oli 
suuri kokoontumistila. Siellä istui seinustan penkeillä kaiken 
ikäisiä ihmisiä. En paljon muuta muista tilanteesta, mutta 
siitä jäi mieleen sympatia tätä heimokansaa kohtaan. Siksi 
on tuntunut kummalliselta, kun nykysuomalaiset suhtautu-
vat usein hyvinkin neutraalisti tänne viime vuosikymmeninä 
muuttaneisiin inkeriläisiin.

Karjalaiset evakot olivat tietysti meitä suomalaisia. Pi-
hapiirimme yhteen rakennukseen oli sijoitettu välirauhan 
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aikana kolme sukupolvea käsittävä perhe. Varsinkin 
aikuisväestöä tuntui huvittavan heidän vilkkautensa. 
Mieleeni on jäänyt, kun karjalaismummo kertoi nos-
talgisia muistojaan, miten siellä kotona Karjalassa hä-
nen tyttärensä Helvi leipoi sokerkakkuja, ja kanat ne 
”rallatti”. Perhe pääsi pian takaisin kotiseudulleen …

Täällä Tyrväässä kaverini kotitalon vinttihuoneistos-
sa asui evakkoperhe. Ja kaveri kertoi äitinsä sanoneen, 
ettei niitä saa pilkata. Ehkä varsinkin outo murre oli 
herättänyt vääränlaisia tuntemuksia.

Tapanani oli olla usein Tyrvään ratapihalla pyytä-
mässä veturien kyytiin. Kerran illansuussa sivuraiteelle 
pysähtyi tavarajuna täynnä evakkoja. Eräästä vaunusta 
ilmestyi ikäiseni poika. Oitis tutustuimme toisiimme, 
ystävystyimme ja sovimme jatkotapaamisesta. Isom-
pana kuulemani kon� iktit karjalaisten ja kantaväestön 
välillä eivät yltäneet meidän tasollemme.

Elintarvikkeet ja moni tavara oli kortilla eli säännös-
teltyä. Nälänhätää ei ollut, mutta kaikenmaailman kar-
kit sun muut namit puuttuivat. Muistan kiukutelleeni 
hyvin kaunaisista kauraryyneistä. Ajoittain laardi leivän 
päällä kyllä kävi. Pröystäilemäänkin pääsin, kun Tyr-
väällä ei ollut kalakortteja, mutta Turussapa oli. Kerran 
lasten maitokortilla sai ostaa harvinaista herkkua. Se 
oli kaksi kananmunaa, jotka äiti keitti, ja minä söin ne 
juhlatunnelmissa.

Opintielle kansakouluun lähdin syksyllä 1943. Pian 
kevätlukukauden alettua eräänä aamuna koulun portil-
la oli opettaja vastassa. Hän kertoi, että eilisen jälkeen 
kouluun oli majoitettu suomalaisia sotilaita, eikä sisälle 
enää voinut mennä. Koulua jatkettiin etäopetuksena. 
Ompelin paperikangaspalalle värillisillä langoilla yksin-
kertaisia kuvioita ja kävin näyttämässä niitä ja lisäop-
pia saamassa opettajan kotona. Tyrväälle tultuani tätini 
teki minulle ruutuvihkoon laskutehtäviä ja aapistakin 
tutkittiin, vaikka osasin jo lukea kouluun mennessäni. 
Suurin, lähes elämänikuiseksi harmiksi jäänyt tapaus 
oli se, että pula-ajan tapaan jo kaupassa isosta kumista 
leikattu pala oli jäänyt pulpettiini. Kumi oli rakas, kos-
ka mummu oli sen, kynän ja vihkon sekä onnittelujen 
kanssa herättänyt minut seitsenvuotispäiväni aamuna.

Todella mahtava, upea kesä Tyrväällä hyvien kaverien 
kanssa loppui syyskuussa, kun pojat menivät kouluun, 
ja Turun koulut alkaisivat vasta lokakuussa. Oli pari 
yksinäistä päivää. Onneksi mummulan naapurissa asui 
tuttu alakoulun opettaja, joka sanoi että kyllä Pentti voi 
tulla Muistolan kouluun. Mikä riemu syntyi tästä va-
paaehtoisesta kansakoulun käymisestä tuttujen toverien 
kanssa samassa luokassa. Muistoksi sain maalaiskansa-
koulun laskuopin ja kaikki muutkin kirjat, kun lähdin 
jatkamaan oppivelvollisuuden suorittamista. Kokemus 
on ollut antoisa.

Sitten Turussa jo neljännellä luokalla ollessani pidet-
ty opettajamme laskeutui eräänä päivänä  kateederilta 
luokan tasolle puhumaan siitä, että nyt on lopullinen 
rauhansopimus tullut voimaan. Opettaja puhui siitä, 
miten rauhankaudet ovat olleet lyhyitä ja toivoi, että 
nyt alkaisi pitkään kestävä rauhan aika. Tämä toivomus 
jäi 10-vuotiseen päähäni, ja siihen pitää yhäti uskoa ja 
toivoa järkeä maan ja kansojen johtajilta.

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

TARVIKEMYYMÄLÄSTÄMME
AMMATTITAITOISELLA 

OPASTUKSELLA
Päivittäisvaraosat:

tulpat, öljynsuodattimet, ilmansuodattimet,
vesipumput, moottorivaraosat jne

Moottorisilikonit.
Ruuvit ja laakerilukitteet.

Hiomatarvikkeet. Pakoputken osat.

Kauttamme myös renkaat
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H alusin päästä kehittämään englannin kielen taitojani 
lukiota ja tulevaisuutta varten. Lisäksi halusin päästä 
näkemään elämää ja kulttuuria Euroopan ulkopuolel-

la. Yhdysvaltain osavaltio Utah osoittautui loistavaksi koh-
teeksi englannin kielen opiskeluun, ja onhan Utahissa myös 
lämpimät kelit (30-40 astetta) ja kauniit maisemat.

Isäni puoliso oli aikanaan ollut vaihto-oppilaana Idahossa, 
eräässä mormoniperheessä, joten hän sai soviteltua lähtöni 
viideksi viikoksi samaisen perheen tyttären perheen luo.

 Lähdimme 16. kesäkuuta aikaisin aamulla isäni kanssa 
kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää.

Lentoni kulki Amsterdamin kautta Salt Lake Cityyn. Len-
tomatkalla pääsin ihailemaan Grönlannin lumisia vuoria ja 
tekemään tuttavuutta vieressä istuvaan vanhaan kiinalaiseen 
mieheen.

Isäntäperheeni “Jex’s family” otti minut vastaan S.L.C:n 
lentokentällä hyvin ystävällisesti ja lähdimme kohti Spanish 
Forkia, jossa he asuivat. Saapuessani perille, vietettiin siellä 
isänpäivää, ja isäntäperheelläni olikin sukulaisia kylässä. Vas-
taanotto myös heiltä oli minua kohtaan lämmin.

Seuraavalla viikolla tutustuin isäntäperheeni arkeen, ja 
olinkin perheen äidin, Raquelin, mukana hänen töissään. 
Hän toimii kiinteistönvälittäjänä, joten kävimme katso-
massa erilaisia taloja. Hän vei minut myös käymään useissa 
paraatitaloissa, jotka olivat todella suuria ja ylellisiä. Isäntä-
perheelläni oli myös neljä pizzeriaa ja asuntovaunujen myyn-
ti� rma.

Loppuviikoksi menimme Raquelin isän luokse St. Geor-
geen, jossa oli perheen pojan Samin koripalloturnaus. Se su-
jui hyvin ja hänen joukkueensa voitti turnauksen.

Koska St. Georgesta oli lyhyt matka Las Vegasiin, Neva-
daan, perhe halusi viedä minut käymään myös siellä. Las 
Vegas oli upeannäköinen paikka, mutta olin odottanut siltä 
enemmän aiemmin saamani käsityksen perusteella.

Reissuni aikana tein useita maisemalenkkejä Spanish For-
kin ympäristöön, jolloin pääsin ihailemaan paljon upeita 
maisemia.

Olin myös mormonikirkon leirillä. Siellä uimme, kalas-
timme, meloimme yms. ja tapasin myös paljon uusia ihmi-
siä.

Urheiluhenkisenä ihmisenä ostin myös kortin paikalliselle 
kuntosalille, jonne sain mukaan ystävän, johon olin tutustu-
nut leirillä. Lisäksi tutustuin hänen kauttaan moniin saman-
henkisiin ihmisiin. Sali oli erittäin suurikokoinen ja sieltä 
löytyi lisäksi uimahalli, koripallokenttä ja joogatilat.

Amerikkalaiset ystäväni pitivät paljon elokuvista ja heidän 
kanssaan tulikin käytyä elokuvissa pariin otteeseen. Yhden 
ystäväni luota löytyi jopa oma elokuvateatteri.

Neljäs heinäkuuta oli Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivä. Juh-
limme sitä katsomalla ilotulituksia ja syöden maittavaa gril-
liruokaa. Yhdysvalloissa itsenäisyyspäivän juhlinta poikkeaa 
jonkin verran suomalaisista perinteistä.

Reissu oli kaikin puolin maailmankatsomusta avartavaa 
ja koin paljon uusia asioita. Mainittakoon vielä vesilautailu, 
golfaus, mönkijällä ajo, suuret konsertit ja shoppailut isoissa 
kauppakeskuksissa.

Viisi viikkoa tuntui lopulta todella lyhyeltä ajalta Ame-
rikassa. Suosittelen jokaiselle, jolle tarjoutuu mahdollisuus 
lähteä vastaavanlaiselle reissulle, tarttumaan tilaisuuteen! 
Itselleni se toi roppakaupalla rohkeutta ja itsevarmuutta toi-
mia uusissa tilanteissa.

Kielikylvyssä Utahissa

Jesse Ukkonen

Utah, Spanish Fork
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K ävimme opintomatkalla Kiinan pääkaupungissa
Pekingissä 18.–25.3. 2019. Matka oli viikon pituinen 
ja täynnä ohjelmaa. Meitä Sylvään koulun tukioppi-

laita oli kolmetoista ja lisäksi matkalla oli mukana kolme 
koulumme opettajaa. Matka järjestyi yhteistyössä FICEAn 
(Finland-China Education Association) kanssa. FICEA on 
yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää Suomen ja Kiinan 
välistä koulutusyhteistyötä.

Lähdimme torstaina ensin junalla Helsinkiin ja sen jälkeen 
Helsinki-Vantaan lentokentältä kohti Pekingiä seitsemän ja 
puoli tuntia kestävällä lennolla.

Saavuimme Kiinaan perjantaina hyvin väsyneinä pitkän 
lentomatkan ja viiden tunnin aikaeron vuoksi. Silloin ta-
pasimme FICEA:n matkaoppaamme, jotka olivat siis kiina-
laisia. He olivat mukanamme koko matkan ajan. Pääsimme 
hotellille, joka oli hieno. Perjantaina söimme perinteistä kii-
nalaista ruokaa, joka oli meidän makuumme aika erikoista. 
Aluksi myös puikoilla syöminen aiheutti hankaluuksia. Per-
jantaina vierailimme Pekingin tiede- ja teknologiamuseossa 
sekä vuoden 2008 olympiakylässä.

Lauantaina kävimme merimaailmassa ja TV-tornissa. 
Söimme tornissa 225 metrin korkeudessa, pyörivässä ravin-
tolassa. Ruoan jälkeen menimme vierailemaan kuuluisassa 
Temple of Heavenissa eli Taivaan temppelissä. Illalla söimme 
perinteistä kiinalaista ruokaa Hot Pottia. Ruoka oli pöydässä 
raakana ja se kypsytettiin itse kiehuvaan veteen kastamalla.

Sunnuntaina vierailimme kauppakujalla, josta sai ostaa tu-
liaisia kotiin vietäväksi. Siellä oli myös tapana tingata, joten 
tavaraa sai halvalla. Osa meistä osti jopa silkkiä. Iltapäiväl-
lä kuljimme Taivaallisen rauhan aukion kautta Kiellettyyn 
kaupunkiin. Se on yksi Pekingin kuuluisimmista nähtävyyk-
sistä. Se oli valtava alue ja sen kiertämisessä jalkaisin kesti 
todella kauan, useampi tunti.

Maanantaina kävimme mielestämme mieleenpainuvim-
massa kohteessa eli Kiinan muurilla. Tuona päivänä sattui 
olemaan todella lämmin sää. Vaikka aurinko ei näkynytkään 
paljoa saasteverhon läpi, monet meistä polttivat itsensä au-
ringossa. Muurille nousimme kaapelivaunulla, ja palasimme 
takaisinpäin muuria pitkin kävellen. Illalla kävimme paikal-
lisessa ostoskeskuksessa, joka oli tarjonnaltaan ja hintatasol-

IkimuistoinenIkimuistoinenIkimuistoinen
opintomatkaopintomatkaopintomatka
KiinaanKiinaanKiinaan
Sylvään koulun tukioppilaat

taan samankaltainen kuin Euroopassa.
Tiistaina oli kauan odotettu kouluvierailu Beijing Royal 

Schoolissa. Siellä meidät otettiin vilpittömän lämpimästi 
vastaan. Heti saapuessamme koulun portin yläpuolella ole-
valla suurella näytöllä luki suomeksi ”Tervetuloa Sylvään 
koulu!”. Koulussa oli tervetuliaisseremonia sekä tiloihin ja 
opiskeluun tutustumista. Söimme myös kiinalaisten perin-
teistä koululounasta. Koululla saimme syödä riisiä ainoan 
kerran koko reissun aikana, mikä oli yllättävää, koska olim-
me ajatelleet, että joka aterialla olisi tarjottu riisiä. Riisin 
lisäksi koululounaaseen kuului kalaa, kanaa, parsakaalia ja 
hedelmiä. Ruokajuomana oli muiden ruokailujen tapaan 
tarjolla keittoa ja kuumaa vettä. Saimme keskustella kiina-
laisten omanikäistemme oppilaiden kanssa ja annoimme 
toisillemme lahjoja. Me myös esitimme ohjelmaa heille ja 
he meille. Koulu oli todella hieno ja iso eliittikoulu, joka 
tekee yhteistyötä mm. yhdysvaltalaisen Harvardin yliopiston 
kanssa. Koululla oli opetusta varten jopa oma satelliittilauta-
nenkin, omat urheilupaikat, jalkapallokentät ja uima-altaat. 
Illalla vierailimme vielä hienommalla ostoskadulla ja söim-
me kuuluisaa Pekingin ankkaa. Pekingin ankka oli kaikkien 
mielestä erittäin maukasta.

Viimeisenä kokonaisena päivänä, keskiviikkona, kävimme 
Kesäpalatsissa ja ostamassa vielä viimeiset tuliaiset. Etenkin 
porukkamme pojat pääsivät vielä käyttämään jo melko hy-
viksi kehittyneitä tinkaamistaitojaan. Koko päivän satoi, ja 
sen ansiosta seuraavana aamuna kotiin lähtiessämme näim-
me sinisen taivaan, koska saasteet olivat tulleet alas sateen 
mukana.

Matka Kiinaan oli mahtava, unohtumaton, raskas ja mie-
lenkiintoinen kokemus. Yllättävää oli ilmaston saasteiden 
paljous ja liikenneruuhkat. Pekingissä oli myös paljon ih-
misiä. Kiinalaisten mielestä me länsimaalaiset olimme niin 
erikoisen näköisiä, että he halusivat ottaa usein kanssamme 
yhteiskuvia ja kuvasivat meitä vaivihkaa ja monesti aivan 
avoimestikin. Viikon reissun jälkeen osasimme arvostaa ai-
van uudella tavalla Suomessa olevaa puhdasta ilmaa ja hen-
kilökohtaista tilaa.
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Kiitämme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme

Hyvää Joulua
 ja onnellista 
uutta vuotta!

Liekolankatu 15, 38200 Sastamala

Pesurinkatu 3, 38200 Sastamala 
puh. 03-511 2190

Rauhallista Joulua 
ja Onnellista 

Uutta Vuotta!
Toivoo

SHELL SASTAMALA
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TuokiokuviaTuokiokuviaTuokiokuvia
lapsuuteni koti-lapsuuteni koti-lapsuuteni koti-
kaupungistakaupungistakaupungistakaupungistakaupungistakaupungista

K un mietin lapsuuttani, merkittävin kasvuympäristö 
oli aluesairaalan lähialue. Kolmevuotiaana muutin 
Jaatsilta aluesairaalan asuntolaan ja sairaalan henkilö-

kunta perheineen olivat minulle merkittäviä ihmisiä. Muis-
tan hyvin muun muassa sairaalan pommisuojassa järjestetyt 
pikkujoulut, joissa useana vuonna esitimme siskoni kanssa 
pienen näytelmän Tipsu-tontusta. Vieläkin osaamme vuo-
rosanat ulkoa ja olemme ilahduttaneet perhettämme tällä 
esityksellä monena jouluna – viimeksi viime vuonna.

Samoin muistan asuntolan takapihalla leikityt leikit: kym-
menen tikkua laudalla ja kirkonrotta kuuluivat hyvinkin re-
pertuaariimme. Ikähaarukka leikeissä oli sellaiset 10 vuotta 
eli meidät pienemmätkin otettiin mukaan – tosin suurin 
kiitos siitä taitaa kuulua juurikin isosiskolleni, joka jaksoi 
raahata minua mukanaan jos jonkinmoisiin seikkailuihin.

Kouluni aloitin Hopun koulussa. Tulin ensimmäisel-
le luokalle kesken syyslukukauden, kun esikoulun täti eh-
dotti, että voisin mennä jo kuusivuotiaana kouluun. Kun 
opettajamme Kaija esitteli minut luokalle ja käski pitämään 
minusta hyvää huolta, luokkakaverini Mari tarttui minua 
kädestä kiinni. Tämän muistan siis vielä 46 vuotta tapahtu-
man jälkeen. Muistan myös sen, miten inhosin liikuntaa ja 
erityisesti kaikkia kilpailuja. Hiihtokilpailuissa Hopun pu-
ruradalla Lahtisen Mikko meni kierroksella ohi ja kannusti 
mennessään ”Hyvä Minna!”. Kerran olin hiihtokilpailuissa 
toiseksi viimeinen, kun joltain katkesi suksi – muuten olin 
viimeinen. Kolmannen luokan jälkeen kehitin taidon pin-
nata hiihtokilpailuista, milloin kurkkukivun, milloin nilkan 
nyrjähdyksen vuoksi.

Siirryin Varilan kouluun kolmannella luokalla. Muutim-
me turvallisesta asuntolasta omakotitaloon, jonka 70-luvun 
tyyliin rakennetut suuret ikkunat avautuivat ”metsään”. Se 
oli minusta pelottavaa ja kun äiti oli aloittanut myös koko-
päiväisen työn, oli ihan kamalaa jäädä aamuisin yksin isoon 
omakotitaloon. Yksi elämäni pelastuksista oli opettajani 
Lasse Olvio, joka jaksoi hienovaraisesti ja johdonmukaises-
ti kannustaa minua tässä itsenäistymisen vaiheessa. Lassea 

muistan edelleen suurella lämmöllä ja kunnioituksella.
Yksi minulle tärkeistä harrastuksista oli kansantanssi. 

Vammalan Naisvoimistelijoiden tanhuryhmä tarjosi minulle 
liikunnan iloa ja onnistumisia, voitimme useita SM-mita-
leita. Myöhemmin lukioiässä kävimme myös sekaryhmällä 
edustamassa Vammalaa pohjoismaisissa ystävyyskaupungeis-
sa ja tällä porukalla oli turvallista myös kokeilla ryypiskelyä 
laivalla ja myös sen ulkopuolella.

Lukioiässä kriittisyys lisääntyi ja myös kotikaupunki alkoi 
tuntua ahtaalta. Kaipuu suureen maailmaan kasvoi. Jossain 
vaiheessa totesin, että missään nimessä en ainakaan tyrvää-
läistä miestä ota enkä enää Vammalaan palaa. Kisakadun 
pojan kanssa olen nyt ollut yli 30 vuotta naimisissa ja yksi 
kesän kohokohdista on, kun pääsen torille jätskille, Pyhän 
Olavin kirkkoon tai Pyymäen kahvilaan. Ilolla myös seuraan 
vammalalaisten kavereideni tekemisiä ja tunnen ylpeyttä, 
kun löydän tuttuja nimiä vaikkapa kansainvälisesti tunnus-
tetun peli� rman johdosta (Kati), yliopistouralta (Juha, Mik-
ko, Mervi), hevosurheilusta (Päivi), terveyssektorilta (Tapio), 
ulkoministeriöstä (Jyrki) vain joitain mainitakseni. Samoin 
tunnen iloa, kun tapaan tuttuja laiturikahvilassa tai kirkossa.

Jouluista tulee mieleen erityisesti kaksi muistoa. Ensim-
mäisessa muistan olleeni kovassa kuumeessa ja istuneeni 
isän ja äidin sylissä vuorotellen katsomassa ruokahuoneen 
ikkunasta, milloin joulupukki mahtaakaan saapua. Toinen 
lämmin muisto on asuntovaunujoulu Soinin Köppäläs-
sä 1970-luvun alussa. Silloin ajoimme Taunuksella ja SF-
matkaaja-merkkisellä asuntovaunullamme joulunviettoon ja 
Levorannan veljekset pelastivat paluumatkamme tuomalla 
meille joulunpyhinä uuden auton akun totaalisesti väsähtä-
neen tilalle. Tuona jouluna sain neljä Pekka Töpöhäntä -sar-
jan kirjaa, jotka luin jo joululoman aikana.

Sastamalan Joulun myötä toivotan kaikille rauhallista joulu-
tunnelmaa. Luodaan lisää itsellemme ja läheisillemme herk-
kiä ja lämpöisiä tuokiokuvia.

Minna Metsälä

Aikuisiällä on tullut kohtalaisen 
usein mietittyä lapsuusajan kas-
vupaikan merkitystä ihmiseksi 
kasvamisessa. Mikä merkitys on 
ympäristöllä, ystävillä, koululla, 
pihaleikeillä tai nuoruuden pöllöilyillä. Kasvoin itse Vammalassa 18 ensimmäistä vuottani ja nyt olen
palannut kesäsastamalalaiseksi, kun mökki on kuntaliitosten myötä tullut Sastamalan kaupungin puolelle.
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T yrvään (myöhemmin Vamma-
lan) yhteislyseoon noin vuonna 
1964 perustamamme luontoker-

ho Tyllit toimi koko 60-luvun ja sen 
jälkeenkin hyvin aktiivisesti ja kerho 
palkittiin useasti monista toimistaan 
valtakunnallisen Luonto-Liiton tahol-
ta. Tyllien tutkimuksista eittämättä 
suurimmaksi nousi tuolloin Tyrvään 
lintujärvien kartoitus vuonna 1969. 
Tutkimuksen perimmäinen lähtökoh-
ta oli luonnonsuojelullinen. Luon-
nonsuojelu oli tehnyt selvää nousua 
maamme luontokerhojen keskuuteen 
perinteisten luonnonilmiöiden seuraa-
misten ja tutkimisten rinnalle. Tyllit 
olivat tehneet ennen tätä myös kaksi 
luonnonsuojeluun liittyvää asennetut-
kimusta sekä oman koulun oppilaiden 
että Vammalan kirjaston asiakkaiden 
keskuudessa. 

Vastuu tämän lintujärvitutkimuksen 
organisoinnista ja sen kirjallisesta yh-
teenvedosta lankesi itselleni. Samalla 
se oli tämän vuoden ylioppilaana oma 
hyvästijättöni koululleni ja koulutyöl-
leni siellä.  

Tyrvään lintujärviä tutTyrvään lintujärviä tutTyrvään lintujärviä tut
Erkki Tuominen

Tutkimuksella myös kunnioitettiin aikaisemmin keväällä 
auto-onnettomuudessa kuolleen Tyllien keskeisen perustaja-
jäsenen ja innostajan Usko Jokisen muistoa. 

Tutkimuksen alkusysäyksenä oli jo aikaisemmin osallistu-
misemme kuivattavaksi joutuneen Kiikoisten Marjajärven 
vastaavanlaiseen lajikartoitukseen vuonna 1967. Sen tulok-
sista kotiseutuyhdistyksemme julkaisi seuraavana vuonna 
lyhennelmän ”Marjajärvi in memoriam”. Lisäksi Tylleillä oli 
ohjelmassa jokakeväiset linturetket Kauvatsan Puurijärvelle, 
yhdelle maamme rikkaimmista lintujärvistä.

Tyrvään alue käytiin aluksi karttalehdillä tarkoin läpi; 
tutkittiin ympäristöt ja itse järvet niissä olevien karttamerk-
kien perusteella. Tältä pohjalta sitten määriteltiin ne järvet, 
jotka oman käsityksemme mukaan voitaisiin luokitella lin-
tuvesiksi. Näitä olivat Tyrvään 35:sta järvestä tai lammesta 
Houhajärven länsipuolella sijaitseva Hanhijärvi, sen ja Ylis-
tenjärven välissä oleva Keskistenjärvi, Tapiolan kylässä oleva 
Tapiolanjärvi, Kaltsilan kylän Kotojärvi ja Hanhijärvi sekä 
Tyrvään itäreunan Ekojärvi ja Rekujärvi. Jälkimmäisestä 
kolmannes sijaitsi Vesilahden puolella. Kevätmuuton aikaan 
kaikilla näillä järvillä käytiin ja tähän tutkimukseen otettiin 
näiden ennakkotutkimusten perusteella kolme ensimmäistä. 
Ne olivat havaintojen perusteella selvimmin lintujärviä. Tut-

kimustyötä käytännössä helpotti myös se, että järvet olivat 
varsin lähellä toisiaan. Ajatuksena oli, että loput neljä järveä 
tutkittaisiin myöhemmin. Tämä jäi kuitenkin ajatukseksi.

Nämä nyt tutkitut lintujärvet syntyivät 1800-luvun puo-
livälin vaiheilla myönnettyjen kuivatuslupien seurauksena. 
Hanhijärvi sai luvan 1841 ja Keskistenjärvi sekä Tapiolan-
järvi 1859. Järvien pintoja laskettiin ja näistä sittemmin nii-
tettiin heinää. Järvet eivät kuitenkaan kokonaan kuivuneet. 
Rannat rehevöityivät ja sinne tänne jäi pieniä avovesialueita. 
Ja heinänteostakin sitten aikanaan luovuttiin. Näin aivan 
muita tarkoitusperiä varten tehdyt toimenpiteet synnyttivät 
lintuelämältään rikkaita paikkoja.

Merkintöjä tehtiin järvien kasveista, kasvustoalueista, jär-
viä ympäröivien alueiden rehevyyksistä, hyönteisistä (ensisi-
jaisesti perhosista) ja ennen kaikkea linnuista – sekä pesivistä 
että muuttoaikana havaituista. Näin saatiin jonkinlainen 
yleiskuva järvialueiden luonnon kokonaisrikkaudesta, olihan 
tutkimuksen tavoitteena myös osoittaa järvet suojelun kan-
nalta ensiarvoisen tärkeiksi. Järvillä käytiin kevään ja kesän 
aikana useita kertoja ja niillä myös monet kerrat yövyttiin. 
Se mahdollisti muun muassa yöperhosten ja joidenkin lintu-
lajien havainnoinnin. Tapiolanjärvellä esimerkiksi herättiin 
eräänä aamuyönä heti auringonnousun aikaan ruisrääkänNe olivat havaintojen perusteella selvimmin lintujärviä. Tut-
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kittiin 50 vuotta sittenkittiin 50 vuotta sittenkittiin 50 vuotta sitten

Hanhijärvi 1969.

voimakkaaseen ja jatkuvaan krääk krääk -huutoon. Nukku-
minen jäi sillä kertaa siihen. 

Kasveista tehtiin havainnot 206:sta, suurperhosista 132:sta 
ja linnuista 73:sta lajista. Suurin osa lajimäärityksistä tehtiin 
omalla asiantuntijuudella, mutta myös ulkopuoliseen apuun 
jouduttiin joissain tapauksissa turvautumaan.

Hanhijärven erityispiirteenä oli rikas naurulokkiyhdys-
kunta. Arviomme mukaan siellä oli niitä toista tuhatta yk-
silöä. Kun järven rannalle astui ja lokit nousivat lentoon oli 
meteli sanoin kuvaamaton. Järven kasvillisuus oli lajistoltaan 
pienin mutta hyvin rehevä ja tiheä, mikä antoi lokkien pe-
sinnälle hyvän suojan. Järven perhosmaailma oli myös rikas. 

Keskistenjärvi todettiin ennen kaikkea muuttolintujen 
paratiisiksi sekä lajistoltaan että määrältään. Muuttoaikana 
siellä saattaa tavata myös mielenkiintoisia harvinaisuuksia. 
Järvi todettiin myös kasvilajistoltaan rikkaimmaksi. Myös 
Keskistenjärven perhosmaailma oli rikas.

Tapiolanjärvi on näistä kolmesta selvästi pienin, mikä nä-
kyi myös lajimäärissä. Muuttoaikana se oli kuitenkin linnus-
toltaan varsin vilkas huolimatta siitä, että sen ympärillä on 
asutusta eikä sen suojana ole metsikköä.

Yksi mielenkiintoinen kohde eli kalat jäivät kokonaan tut-
kimuksen ulkopuolelle. Siihen eivät resurssimme eikä me-
netelmämme riittäneet. Pari kesää aikaisemmin Marjajärveä 
tutkittaessa oletettiin, että järven kalakanta olisi varsin vähäi-
nen. Toisin kuitenkin ilmeni. Kun kuivatus oli loppusuoral-
la, paljastui järvestä hyvinkin runsas kalakanta.

Vaikka tutkimus oli koulussa toimivan kerhon tekemä, 
se sai julkisuutta useissa lehdissä. Tyllit esitteli myös tutki-
muksen Luonto-Liiton seuraavilla talvipäivillä tammikuussa 
1970 tyylikkäällä näyttelyosastollaan. Sekä näyttelyosasto 
että itse tutkimus palkittiin. 

Näiden lintujärvien suojelutoiveet saivat lisäpuhtia, kun 
Tampereen seutukaavaliittoa informoitiin, ja sen laatimaan 
runkokaavaan ne tuolloin merkittiinkin suojeltaviksi. Kes-
kistenjärvelle rakennettiin pian tämän jälkeen lintutorni. 
Tänään Hanhijärvi, Keskistenjärvi ja Tapiolanjärvi kuuluvat 
valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja Natura 
2000 -suojelualueverkostoon.
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Nuorisoleiriltä kävimme Kiotossa sijaitsevassa kauniissa Myoshinji-nimisessä
zen-temppelissä. Pääsimme myös meditoimaan ja ihailemaan kaunista puutarhaa.

Leirin viimeinen päivä oli tunteikas. Kuva on otettu loppu-
seremonian jälkeen, kun olimme jättämässä majapaikkam-
me taaksemme ja lähtemässä viimeiselle yhteiselle Kioton 
kierrokselle.

Nuorisovaihdossa 
Japanissa

Emma Nuutila

Kun sain mahdollisuuden hakea leijonien nuorisovaihtoon, 
kohdemaan valinta oli minulle helppo, vaikka vaihtoehtoja 
oli monia kiehtovia. Olin jo pitkään ollut kiinnostunut japa-
nilaisesta kulttuurista ja haaveillut pääseväni matkustamaan 
Japaniin. Ajattelin Japanin olevan suosituimpien kohdemai-
den joukossa, joten epäilin mahdollisuuksiani päästä sinne. 
Yllätys oli siis suuri kun sainkin tiedon Japaniin pääsystäni.

Lähdin 10.7. ja olin Japanissa seuraavana päivänä. Mat-
kani kesti kuukauden, ja palasin Suomeen 6.8. Jännitystä 
oli normaaliakin enemmän ilmassa, koska matkustin en-
simmäistä kertaa yksin ja kauemmas kuin koskaan. Lento 
kesti lähes kymmenen tuntia ja oli mukava päästä tapaamaan 
vastassa oleva isäntäperheeni Nagoyan lentokentällä. Isäntä-
perheeni asui Nagoyan läheisessä Ichinomiyan kaupungissa. 
Perheeseen kuului äiti Aiko, isä Kota ja puolivuotias poika 
Fumichika. Naapuritalossa asuivat Kotan vanhemmat, nuo-
rempi veli ja isoäiti, joiden luona kävimme usein laittamassa 
ruokaa ja syömässä.

Aiko kuului kansainväliseen kerhoon nimeltä Hippo 
Club, jonka toiminta muistuttaa hieman Lions Clubia si-
ten, että hekin järjestävät vaihtomatkoja. Kävimme monissa 

Hippo Clubin tapaamisissa ja kerroin heille Suomesta.
Isäntäperheeni oli järjestänyt minulle kolmen päivän tu-

tustumisen Kisogawan lukioon. Pidin myös siellä esitelmän 
Suomesta ja vastasin oppilaiden kysymyksiin. Koulunkäynti 
Japanissa eroaa hyvin paljon suomalaisesta koulujärjestel-
mästä. Oppilaat käyttävät koulupukuja ja opiskelu on vä-
hemmän interaktiivista kuin Suomessa. Nuorten arvostus 
opettajia kohtaan kertoo paljon japanilaisista perinteistä ja 
tavasta kunnioittaa vanhempiaan. Oppilaat myös siivosivat 
päivittäin luokat ja piha-alueen. Pidän yhä yhteyttä koulussa 
saamieni kavereiden kanssa.

Sain myös tilaisuuden tutustua paikalliseen ala-asteeseen. 
Leikimme siellä lasten kanssa muun muassa London Brid-
ge -laululeikkiä ja luin heille suomenkielistä versiota Pikku 
toukka paksulaisesta, jonka tarinan kaikki tunsivat.

Nuorisovaihtoon kuului myös viikon mittainen leiri, jolla 
oli 36 nuorta eri puolilta maailmaa. Olin ainoa suomalainen, 
joten pääsin vahvistamaan englannin kielen taitoani. Leiril-
lä tutustuimme japanilaiseen kulttuuriin ja kävimme muun 
muassa temppeleissä, huvipuistossa ja Kiotossa. Pidimme 
myös omat esitelmämme kotimaistamme. Sain leiriltä pal-
jon unohtumattomia muistoja ja hyviä kavereita.

Leirin jälkeen asuin vielä kaksi viikkoa isäntäperheeni luo-
na Ichinomiyassa. Kävimme muun muassa Tokiossa, jonne 
matkustimme luotijunalla. Pääsin ihailemaan maisemia 634 
metriä korkeasta Tokyo Skytree -tornista ja tutustumaan sa-
muraimuseon aitoihin haarniskoihin, aseisiin ja samurain 
historiaan.

Isäntäperheeni vei minut katsomaan Ichinomiyan omaa 
festivaalia ja sen koreaa kulkuetta, sekä matkani lopulle ajoit-
tunutta hanabi-juhlaa, jossa näin elämäni kauneimmat ilo-
tulitteet. Sain myös pukea päälleni perinteisen yukata-asun, 
mikä on ollut pitkään haaveenani.

Matka oli kokonaisuudessaan upea ja ennennäkemätön 
kokemus, jonka kokisin mielelläni uudestaan. Isäntäperhee-
ni oli ihana, sopeutui yllättävän hyvin Japanissa epätavalli-
siin ruokarajoitteisiini ja auttoi minua monissa tilanteissa. 
Matka oli hyvin järjestetty ja ohjelmaa oli runsaasti koet-
tavana. Isot kiitokset niin Suomen kuin Japaninkin Lions 
Clubeille sekä sydämelliselle isäntäperheelleni mahtavasta 
elämyksestä ja saamastani mahdollisuudesta tutustua täysin 
erilaiseen kulttuuriin.kierrokselle.
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Sydämessä pienessäkin 
asuu joulun taika.

Pysähdy siis sinäkin, 
nyt on juhlan aika.

Hyvää Joulua ja  Kiitos vuodesta 2019!

www.kivatpihat.fi

Jouluiloa!
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p. 03-5155 371, 0500 237 469

Vammalan 
Betoni OY

RAUHALLISTA JOULUA
JA

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!

Torikatu 1, 38200 SASTAMALA
03-512 7000 www.vipoy.fi

PAIKALLINEN ISÄNNÖINTITOIMISTO

Julkisivuratkaisut

Tiili on julkisivumateriaalina palkitseva. 
Se on kestävä ja eri julkisivuvaihto-
ehdoista vähiten huoltoa tarvitseva.
Se myös patinoituu kauniisti ja kestää 
hyvin aikaa ulkonäkönsä puolesta.

Massiivisena rakenteena tiilijulkisivu 
parantaa rakennuksen energia-
tehokkuutta ja ääneneristävyyttä.

www.wienerberger.fi

Tiili on investointi tulevaisuuteen

Palveleva 
rengasliike

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

Vammalan
Rengaspalvelu Oy

Jalkahoitola
    Leena Kahra

                 jalkojenhoidon amt

Parturi Kampaamo

Tukkapiste&

Marttilankatu 9, Kassantalo, Vammala. Ma suljettu
P. 050-501 8861

Hannan kauppana
tunnettu
Kangaskauppa
Nokian Kauppahuone 
palvelee askartelijoita
ja ompelijoita
Levorannan naapurissa.
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Hyvää Joulua!

38200 SASTAMALA
ITSENÄISYYDENTIE 10

PUHELIN 511 2895 
FAX 03-511 5100

variaitta@kopteri.net

B R A N D  G U I D E L I N E S
March 2018 EditionMarch 2018 Edition

Metech

Metech

KALLIOKOSKI
VAMMALA, SASTAMALA, torin laidassa puh. 03-511 232370

1947
2017
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Puh. 044 373 7002
teppo.tamminen@doorteam.fi

Savipajakatu 5, 28610 Pori

. AIDAT JA PORTIT. NOSTO-OVET. OVIAUTOMATIIKKA

Sastamalankatu 70, 38210 SASTAMALA. Puh. 03-5112640
www.heinonleipomo.com

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

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

Kei

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

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

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme rauhallista joulua
sekä menestyksekästä vuotta 2020!

Kiitämme asiakkaitamme
vuodesta 2019 ja toivotamme

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
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Hyvää Joulua ja
Menestyksellistä Uutta Vuotta!

Toivottaa sähköasiantuntijasi
Asemakatu 23,

38200 Sastamala 
(03) 511 3055

www.tyrvaansahkotyo.fi  

Lämmintä Joulumieltä  ja Valoisaa Tulevaa Vuotta!
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Hyvää joulua
ja menestystä 
vuodelle 2020 

toivottaa
Itsenäisyydentie 8, 38200 Sastamala

T O R I K E S K U S

Palvelemme ma-la 7-21 su 10-21
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Hyvää Joulua
ja menestyksekästä

uu a vuo a!

Sastamalan Citymarket, Itsenäisyydentie 66
Puh. 040 148 9397

ILOISEN PALVELUN KAHVILA

Meiltä ei hymy hyydy

L AUK UT   L OMPAKO T   VYÖ T  

  L AUKKUK AUPPA .FI
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LC Sastamala-Vammala
toivottaa Sastamalan Joulun lukijoille

Hyvää Joulua ja 
Onnea vuodelle 2020!
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TIILERI.FI

alkaen 5170€
+asennus +rahti 

FUNKKIS 
OXFORD 600

kiertoilmatakka hissiluukulla

alkaen 2200€
+ asennus +rahti

JOTUL F373
ADVANCE

Vä
ri:

 m
us

ta

TAKOILLE JA ASENNUKSILLE TIILERI 
RAHOITUS yhteistyössä

verkkokauppamme palvelee 24/7   
TIILERI.FI/VERKKOKAUPPA  KYSY 
ASENNUSPALVELUA

FUNKKIS 

+ asennus +rahti

alkaen

2690€
+asennus 870€

+ rahti

AINO
pönttöuuni

 SUORITYSKYKY SUORITYSKYKY

Lämmönluovutusaika

30 h

Lämmöntuotto

33 kWh

91 %
Hyötysuhde

Kuvassa Aino Lumi

SASTAMALAKOTI
Tehostettua hoivaa ja Senioritukiasumista
Hossantie 3, 38210 Sastamala. Puh. 050-505 2721
sastamalakoti@sastamalakoti.fi 
www.sastamalakoti.fi 

Lämmintä Joulua  ja
Hyvää Uutta Vuotta!



SASTAMALA, Puistokatu 6  |  KIIKOINEN, Taitajantie 1  |  puh. 010 841 5700  |  saastopankki.fi/huittistensp

HYVÄÄ JOULUA JA ONNEA VUOTEEN 2020!

Hinta: 10 €

Rauhallista joulua ja
onnellista uutta vuotta 2020!

Toivottaa Joulupukin  
virallinen yhteistyökumppani


