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Huh, huh, ltei - tumutoistu et!
Ottclu on hiivitty. .lokirisla lttlortlt

pclatjair "liisnrittlili" tlltpio. Pclissli
ol i yritetty. ontti stuttLt .il eltLittnni sttrt-
tu. Toisct olivat ktritertkirt ltalettlllia.
Otsikon sartoissa ort /.)i l'(). Nliin kiivi
tlillii kertaa. ntuttu cttsi lic|rltlllt tllcrli-
rlc ilrlrttiilnpilr. rltltttistltttltlttcetlll)ilr
.ja ylitiiurrne talts lltrhaattttttc. Vrittttit
on helqrlro .i Lrhl iu. Olccl I i stlr ktr itcnlii tl
on. uritt'u sclvitiilirt takaiskLristlt. Ort
r iirlrstu 1 rrrrrliltrili tltppilrll s)1 l .irr trp-
pia niistii. On rtry(is olccllistl. cttri

.joLrkkLrchenlii sriilyy hvviitili. .ia koc
Ialur sauvutcttr.r tulos yhtciscnii. 1'Lr-

lokseeu vaikuttuvut .ioukkLrchertgcrt
lisliksi soviturt tltktiiklrrt rtttLtclattartli-
nen. r'irheiclc'n vlilttlintincu .ia ltclat
jien yksil0lIisct nrtkaisut..ioirlert tLrlee

tukca .joLrkkuctta. JoLrkkLte tarvitscc
kaikkien plnos(it. Vailrtoltcnkiltli llc-
liin tullLrt .ja vaihtoltenliillc vcclctty'
tyttii tai poiku on yhtli tlirke li .ioLrliktt-
cclle kuin rauguistLtslitttkattksctt lor-

.jLr.ja tai uraalitykki. .lokuiscrr niirt
valrnenta.ian. r'anhcttrpietr ktrin lte Iaa-

.jierr - ort tttietittrirli :itttrrirtlttt. .iottlr
syntyy kaurtusttts paretttl)ltalt .ia yllii
piclcttilirr I t t i t' t ttr !

Etlcl liscn ltrl I itLrkstrr plilirrri lristt'r'i

.ja nykyinen oppositio.iohta.iir Ilsktr
A ho totes i cnilissli haast ltttc lLt ssa:
"Sain ket'ran lahjaksi kiriltrt I)elllc
kLrin .joukkLrcpeli. Olcn iloirtcn. ettli
pelheenrure osasi pelata hyvin ylttcctt
tillrrirr ktrrt piti. Ttrcttiirr loisiltttltttc.
Jopu lapsetkin osasivat olla vaatirtrat-
ta silloin kun huontasivaI sctt rrtahclot-
tonraksi." Perhcen parlraasta koitLrtr

rny(is yhteisijn etu. eli oleellista ort

rnitcn yhteis(j tirkee pcrheett.ioLrkkue-
pelili - scn hyvlili hcnkeli. Sttotttessa
ellinrnrc rnaailntanlaniuiscsti talkas-
tellcn poikkcavassa .iiilicstelntlissli.

)

,*,;;å{*f

Olcnrnre untauect yhteisiiillc ttttlttia
nruualla pcrheellc kr-rLrlLrvia tehtlivili.
Ilau hantu lvatclrtiivissii Kyprokse lla
ihailin kreikkalaisen .ia ttrrkkilaiserr
l<ulttLrLrlin pcrhekeskcisyyttli. Pelhe
kocttiin laa.iuna (liolntartnet.la rtel.ilin-
nct selkul) .ia scrt selviylyrrtinerl oli
kaikliicn tiilkciilisi kokctna asia. Per'

hcttii vairlittiin kokotlntttrttalllt suktr-
jLrhIiin..jrltkl linakirr itse koin llinrpi-
nriksi tilaisuuksiksi. Kunnioitctrrt
vanhLrkset rttuistelival 1.rct'heetr tttctt-
ny{tli - onnistttrttisin .ia vaikeita ltikrl-

.jl. Ltstcn kLrLrlr,rrttisct sekli toiveet ttli-
vut nry(is keskustcluiert piiliaiheita.
Pclheessli kullakin oli onta telttiiviin-
sli uivan kuin .ioukkLrepelissli. Tehtti-
vi stii keskLrstelti i n. rnutta nterkittlit'liii
oli. ettli pclhe oli kiinnosttrntrt kaikis-
tt .jlisenistlilin .ja halusi pelheenil olla
tukentassa yhtcis(insii kaikkia.jiisenili.
Pcrheellli oli kuitenkin yltteisesti so-

v i ttLr.j a sliiintii.j li. .lo i hi n sopcLlttllllatorl

sai selvitli yksin. Joka ci halua pclata
joLrkkrrcpc I i li .joutuLr yksi I0trrltci I r.1 irk-

si selviytl,nuilirr.iu kilpailcrttruttt )'k-
sin.

Koskl olcrtttttc lutlvltttitttcct llct
hccn tchtiivili l,htciskurtruLllc. tulcc
nreidiin vitatia. cttii nr1'tis sc trtinlii h1'-

vlissii "ioukkLrche'rtgcssii". Plilit(iksili
tckevien .johta.j ien .iu vitl ntctttui ictt tltt
aliLtcltlva kaikkien l)ltrastit. OIultn .il
ctLrryhnriini eclurt ltianrirtctt ci rtli olllt

-johtrltiihtenli, \'rtall oikcttclctttttirklri-
suLrs .ja srlviltclu. Vihcltlitrkirt rtliinli
piiil' i nli nrc suotttallti sct yri tliru ntc scl-
viytl'li lltrtrastir 1'hclcssli - ktlttscttstts-
hcngcssii.'llillli Itetkcllii virltvoilll
olcvut pitperi- .ja Irtctallirrrieltctliin tii
vulsivut. cttli cliililtli ltliivlittli hckirl
ovat sliraitu .ju/tai clrikkccllli olcril
vunhuksiu. .iotlia talvitsci ltt lltlttltrk-
liaita 1'htcisl<utrttart pitlvclLritl .il hci-
tlrirt .l:ill'e llii:t'rt:ri lt1 r liri .irt itlttoslrtr rrlt
ol)etusta sclvitliksccrt hlivrrrrissii olc-
rrltsslr talottclel I i scssa rttitlti I tttattsotlits-
sa. Arvclcn. cttli ltilttrksiltrtttttc tLrlisi

eclcllccn lalicntaa tttv(is tttltitilrtlttrl
lalLiuisiksi. rnuutoin rtrcitli vrttltliliii
vlit kaukrtise tkirt ttttgcltttat tttlcr ltt
nre lkittiiviksi.

I lrtlt -- ltrrlt lt, i .\tt,ttrti t,'itttrt t, i.

KLrrr rrriirt irirrlleletttrttc.irr t iertttritseltt-
r1lc. eunrc saa pilkata .il ltlialvioitll
kanssaliilpaili.ioitantnte. Hc vastilil-
vtrt. T-ii r trii I ( )i.\ I u ( i.

Suonralaistctr Lci.itlrticn kot i rttlti tlctl
tcc nra: Y I t d a.s.s i i 1t t' r I r c t' t t l; t t t r.s.s t t.

Kiitiin lehclcn tointituksccn i,r
nry)'lttity(;h(in osal I isttttteita sckii ki r'-

.joitLrksillaun le hteli avustuncita .ia il-
nroituksiIlaan tukcncita.

Toivotuu lchtcrunrc luki.joillc I{aLt-

hal I i sta .joul urtaikla .i a lLrrtttartttrstl .il
yhtcishenkeii tLrlcvillc vLrosil lc.

Lions Club Vammalan
presidentti Markku Esko
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Osmo Ojansivu

Seimeltu
loist&&

ruklc&tts
Viime aikoina on puhuttr"r paljon arvoista, siitli rnikli on tiir-

keliii ja våihernrniin tärkeaiii. Tiistii pr-rhuminen onkin tarpeellis-
ta. Muutoksen .ja monenlaisten eplivarmuusteki.jiriden keskel-
lii. jos koska on aiheellista kysyii. rnihin mennään, rnikä on hy-
vriii elåirniiii. Jur"rri hyviin eliimiin tavoittelernista on sanottu
esim. hyviin,jolita.jan tuntontcrkiksi.

Toi stu vast i tiissii arvokeskustel ussa ku u lee kåiytettlivåin sano-
ja "pitliisi" tai "tLrlisi". Ajattelun ja pohdinnan pohjalta me
varrnaankin tiediimrne palion siitåi. rnitii pitäisi. TLrtki.iat ja op-
pineet antavat rnyi)s koko ajan viitteitii sr-runnatstit. Ja itse kukin
meistii ornan koker.r'ruksensa ja si siiisen äänensä. otnillttLuttol-l-
sa, pohjalta aavistaa salnaa. Toki on asioita. joissa olemme
yrnmiilliirnure ja neuvottomia. Suurin ongelr-na ei ole kLriten-
kaan tieclon pllllte. Suurin on-9elrn:.r on ihminen itse. Miten
Raarnatun mies. apostoli Paavali ilmaisikaan tåimåin: "Sitåi hy-
väii. mitåi tahdon minä en tee. vaan sitii pahaa. mitä en tahdo
minii teen." On siis kysymys siitri. rnitåi rne ihmisinål olemme.
rnikii rreitä ohjaa. kenen vallassa olernr-ne. ohjaako meitri Ju-
mala ja rakkaus vai itsekkyys. Aikamrne on tiiynnä esimerk-
kejåi siitåi. mihin irtautuntinen Jurlalasta ja uskosta johtaa. Se
jättää pahan jåiljen. Hirrnuinen on ihntinen Jurnalan paikalla.

Tällaiseen meraiImeran.jii tiIanteeseen tulee jor-rlun sana. van-
ha prof-etia: "Kansa. joka pirneydessii vaeltaa niikee sLuren va-
lon. Niille. jotka asuvat kuolenran varjon milassa, loistaa kirk-
kaus... Ikeen, joka painaa heidän hartioitaan, valjaat, jotka pai-
nzrvat olkapäitä ja heidän kåiskijänsli salrvan sinä murskaat..."

Tiissii tarkoitetaan hyviin Jumalan valtaa, joka ei perllstlt
pakkoon ja vaatirnukseeu, vaan vårpauteen j:r rakkar.rteen. Sen
ydin on Jeesus Kristus. rnaailman Vapahtaja. Seimeltä, Golga-
tan ristiltä ja tyhjältii haudalta låihtee se voima. joka rnuuttaa
ihmisen. antaa meille ilon ja sisälltin elåimäämrne. Tässä voi-
rrassa elävien ihmisten, sinun ja mirmn. j2iljissä elämii on tar-
koitettu myös siunar"rkseksi mr-rille.

Joulu on hyvien uutisten aikaar. Maiiilma ei sittenkåiän ole
synkkii ja pirneä, vaan Jurnalan lakkauden Kristr.rksessa kir-
k:rstama. Siina riittää ihastelemista juhlassa ja arjessa.

Hyvää joulua!

Terttu Jarakivi

Odotusta
Olen yksiniiinen. Olen oclottanut

kiihkeristi .joLrlLra.
Ehkii Sinii tzinii .joLrlLrna tulet kriy-

ruriiiin.
Hyvissii ljoin ennen viinre .joulLra

vitlrrristirt lutlkia, lcivoirr. siivo:irr.
touhusin. Oclotin viestili SinLrlta.

JouIuaattonu <llin levoton. AantuIIa
olirr inrroklrs. Iltirpiiiriillrr rrrcrrnessli
kaikki oli valrnista. My0hiiiin iltaan
asti oclotin Sinua. Et tullr.rt.

Tietysti SinLrlla on onrat kiireesi.
nrutta kun ei tullut edes krlrttia. Tie-
sit. ettii oclotan.

TLrli keviit. kesri -ja viinrein syksy.
Kun viinre.jouh-rna et tullut. niin var-
maan tulet tiinii.jouluna. Aloitin taas
kaikki .loLrILrval tri steI ul .ja ockrtuksen.

Jouluaattoilta tLlnmrenee. Tlihclet
syttyviit. Niikyyki) tieIlii tuttLr hahnto.
Kuuluuko oveen kotr.lutLrs. TLrletko
nyt'l

Terttu Jarakivi

Runo joulusta
JouIutttt ott lttttttt ittett
kvt tt i I ti p öt' d ii I I ti,
I u nr i ki t e e t i kkurtu.s su
yu I ko i,se t lurrt get, pukkun e tr,

puurou kupi,ssu,
k i r t k k u u p öt tl ti.s.s ti
stt lupe riii rt e tt pu kett i
kuu.sert ullu,
Ku i,s kr u k.s i u, r trl ol u s I u.

Kuikert ltui1t1turtu

- joulupukki.
Le pu tt tn,tr ktttt i I ii tr I i e k k i,
hil.juisuu,s.
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Olipa joulLrkuirten ilta ia minii sat-
tur.nalta Karkun asel.ualla. Juna py-
siihtyi asernalle ja ainoana siitai jäi
pois kunnianarvoisa joulupukki, joka
rrinut niihtyiiän ilmoitti oitis cllevansa
menossil Hoikan opistolle pyytaien
rninua oppaakseen.

Tottakai lupasin. Tunuenhan paljas-
jalkaisena kyläläisenii Hoikan. Oli-
han liitini siellii keittiöapulaisena. Ja

olinhan siellåi miniikin laulunopetta-
jana ja nyt sitten .iohtokunnan pu-
heen johtajana. Matkaan. sanoi jot-tlu-
pukki.

Kelroir.r. ettii kr"rn Hoikarr opisto
vLlonna 1952 aloitti toimintansa. oli-
vat sen oppilaat vallan toisenlaisia
kuin nyt. Tiedonjeuro ja halr.r päiistli
eliimässåi eteenpäin oli yhtli hyvii kuin
nytkin. Hyviili ei sensijaan ollut oppi-
lailla takanapZiin. Ei ollut hyviiii, vaan
monellakin pitkii .jono parantola-
vuosia. Ja useilla rnuistona ja niihtä-
vissii viisynyt ilne ja ryhtiviko.ia. Mo-
net kun tärnän Palvialan kylain ter-
veellistli ilmaa ahmivat vain toisella
keuhkolla.

Joulupukki nyökytteli priiitlilin ky-
sellen. millii tavalla silloin hoikka-
laisiin suhtauduttiin. Monella tapaa,
vastasin. Toiset huutelivat keuhkotau-
tisiksi. Useimmat sentäiin ymmiirsi-
vät nliitli monenlaista kovaa kokenei-
ta. Ja lisåiii oppiviit. kun klivivlit Hoi-
kan oppilaskunnan jiir-jestilniss;i iltit-
missa tai kokoillan niiytelrniii katso-
lTtassit.

Vai sillåi tavalla. totesi joulupukki.
Ja jatkoi sitten, että taisipa olla henki-
lökuntakin asiansa osaavaa. Oli. vas-
tasin lyhyesti. Siellii oli r.notrenlaista
osaajaa, joista loytyi viikeä kunnalli-
siin luottamustehtiiviinkin. Ensitn-
maiisestii rehtoristakin, Kalervo Lah-
tivirrasta. joLrlLrpukki oli kr"rullr-rt. Ja
rrir.rulta kuLrli lislili.

Karkun mieskuorolla oli tapana
aloittaa toirrintansa syksyllii sal'naan

aikaarr kuin Hoikan opistokin. Olint-

Kun
joulupulclci
Hoikullu

lcuui
Timo Roos

me joka syksy laulamassa oppilaiden
tuloillassa. Lahtivirran tervetulopu-
I.reet rnuistan vieliikin. Ajattelin, ettli
jr.rr.rri noin pitiilikin talo ja talonvtiki
esitellli usein hyvinkin aroille ja va-
rautuneille kovan elämiinkoulun kiiy-
neille nuorille.

Lahtivirta oli hyvii rehtori, sanoi

.joLrlLrpLrkki. Jatkaen, että niin ovat ol-
leet seuraajatkin ja koko muukin ta-
lonviiki.

Tiesi pukki kysellii, enii vieliikö nii-
tii kuuluisia joLrlLrmyyjiiisiii Hoikalla
pidetiilin. Joissa pLrkille kerrotutr t.nu-

kaan kiivi vlikeii kuin kirppLrtorilla. Ei
pidetri, vastasin Irinii. Maailrra on nyt
serrruroilren. ettli klldentuitoja opete-

taar.r toisenlaisissa laitoksissa .ia PLrs-

kan Tauno sekli Kalialrtisen Kauko-
kin ovat jo ellikkeellli. Vahir.rktt. sanoi
pukki ja minii ilrnoitirr olevani jyrkris-
ti samaa rnieltii.

- Onkos sopu siiilynyt kyliissli'?. ky-
syi pukki. Minii siihen palasella .iou-
luevankeliumia. ettii "t't-utitssa rauha
ihmisten kesken". Ja.jatkoin. ettti on

tämåi maailtna r.nuuttunLlt parernntak-
si. Kyllissiimme niiet toitnii kolnte ai-
kuisoppilaitosta. On evankelinen kan-
sanopisto ja kotitalor"rs- jn sosiaalialan
oppilaitos. Viimemainittu toirri aikai-
sernmin enriintiikoulttn nimellli. KLrri
siellli oli kova Inutta ei niin aukotttn.
etteikö joka kurssilta.joku olisi saatu

kyläåin naitua.
Asiaan, sanoi pukki. Siihen ollaan

juuri piiiisemiissii, vastasin. Ja ker-
roin, ettii yhdenlaista hyviiil uutta on

nyt niiiden kolr.r-rer.r oppilaitoksen hy-
vli yhteistyö. Johon pukki rnuistr-rtti.
ettli jo Vuorisaarnassa kehotetaal.r te-
kemiiän nr.rille sitai nitii itselle halLr-

aa. Selviisti tuutui vanhus tiintiintapai-
sista uutisista tykkiilivlin.

- Onkos siellli Hoikau kut.ttt'lutt-ts-
keskuksessa saatLl ihmiset takaisin
terveiksi'J

On saatu. sanoir.t ntinii. Ja mikii ettei
saadessa. kun on ystlivlillisyydestiiiin

.ja palveluhalustaan kuuIuisia anlttat-
ti-ihrrisili horntlissa ja enenrntiin
kuin koskaan ennen.

Siihen Suruttotnantien piiiihLin
piliistessiirrme pukki sanoi jo palaa-
vurtsltkin lukuisitt. Sattoi sltlttteettslt
kr"rulla sen nritii halusikin. Minii hri-

nelle vielii, ettii.jos siellii kontissa.io-
takin olisi vaikka sinne RAY:n osoit-
teeseen. Tuntuvat niiet sielliikin ym-
märtiiviln. ettli Hoikka ol.t EU:n palas
paikka. Pukki lLrpasi asiaa miettiii.

Lopuksi vailitain arvoisiIle luki-ioille
ja rruillekin ilisenille jor-rlupr"rkin ter-
veiset omani rrukaan liittiien. Eli ettli
rauhallista joulunaikaa ja poiketkaa-
pa Hoikalla. f

Nykyistä
Vammalan
keskustaa,
mutta mistä?

Vastaus löytyy
tästä lehdestä.

'. :,:+.p"* _. j"*#_*,_..--

5 t :t.u t z,tt.tt t,!./.c, tt [tt t,) t) 5



Joululcirje
Maria Mustalahti

Kun olin lapsi, nrinun Lukukirjassarti vai
oliko se Aapisessani - oli Topeliuksen rurtt'r.ja
ja nrLritakin kir'foitLrksia. Niiin nrinri rnuistan.
Eriiristri on.jriiinyt nrieleeni sellaista. joka koko
e liinriinnratkani a-jan on nrr"runtur"tut nrytis
onriksi uruistoikseni.

Tuo lLrku alkoi:
"MinLrlla on pieni
koti. jota rakits-
tan..." TcrpeliLrs

.jatkoi kertocn
kuinka
piiiillii tuossa lap-
slruclen kodissa on
kaikki niin perin
tuttuil. cttii sitåi ei
voi Lrnohtaa uril-
loinkaan.

Hiin kertoo isiin
työstii .ia riiclin
lauluista .ja iltarLr-
kouksesta. -loka
lapselle kcrtoi
Parhaasta Ystii-
viistai. Eclellee n
siin:i luvussa olr
kiitos siitii. ettåi \

tuo kaikki on Jr-r-

malan lahjo.ja.
Sitä on onra ko-

ti, rnutta myöskin
se. ettii meillii on
sr.ruri koti - Isiiunraa. Se on syviin kiitoksen
aihe.

Tiirlä on tuttua nronen nrLllrn kohdalla. Tie-
cliin, ettri muistoja on rnonenlaisia. Ei kaik-
kien osana ole ollut lapsenakaan neiin. Takana
voi olla kipeyttii, ahdistr"rsta, kaipaursta...
Myös pelkoja ja katkerur-rttakin. jota ei saa
poispyyhityksi - vaikka tahtoisikin.

Ei kaikkea aina saa hyväksi. vaikka kuinka
toivoi si j a toivottel i si. Kr-ritenkin tahtoisin toi-
voa .ja toivotella kaikkea hyvää! Jos voisin,
niin jor.rlulahjoinakin sellaisia antaisin:

Tuhtoisirt (rtrtuo .jokuiselle lupselle kotlirt

Itinrnrört .ju rukkurtrlett.ju nrorrlu ltclltiti,st'liii.
Wt t r I r e rtt r t t i I I c I r t i t' r tu, i I ou .j u Årlr'.iilrr11r.i.r'r'trr'r,

ettii lte ltrtoliankirt ka.skcllti oli.sit'ttt liiltellii
I tt 1t.s i rt tur - rtt kku t ttl e I I tt.

NuoriIIa IuhIrti.sirt unI(t(t trtit'ttu ltttrtnti.st',sttt
sekti .sellui.siu krile.ju .ju t',stlit'iii, .ioitlenku ruk-

kttr.s .ju r',rlih'l'.r'
rcltkti.si.si .ju kut-
tttt,strti.si at.sinrtitiu
eltittttistti oikeilu
un'o ju .iu li)t'tii-
nttitin ttiitti.

I s ot'u tt l t e ttt ttt i I l e

liiltei sten ltintrttirt-
tii ko.skeltt.sttt .iu' 
t' t to ttn'u i k t t/ t t.\t (r

I u.sl a rt I u.sl c tt ku tt.r -

.r//. Multtlol I i.sttttl -

lu (tnlu(t .ju sttudtt
rttkkttttltr.

Yk,sirttii.sille lti-
Iralleetr .ioku, .1ol lc
lr,rl^v lttotltn'ttsti
u,skott ltttol ctt.su .ju
ilrtrrstt,sekii .jukuu

.ju .sttudu \'.r/rir'\'\'/-
1ii.

Utrolrtlatu illa,
suiruille, ulrcli.sta-
tuille.ju ltuoliert

ltttirtunri I I e loltdrt-
Itt,tlu.ju loit'rtrt.

Tt'iittömil le t\'ötti .iu tt'ört ilou .jokti.sel le.
Ptiiittii.jille t'nrnttirrt'.stti .ju klklri ltoirtrtt

u.s i r t i ttt ttr s tr 1t u o I i s e st i ku i kki e tt pu r lru u ks i, h e i -

ko i rrt rrr i sttt e ri kt i se,st i lt urtI e ltI i e u.

Koko kuttsulle sitti tnieltti, ettii tnitii itselleetr
toit'oisi,,sert tulttoisi unluu toi.;eI lekiu.

On tilanteemme rnikä tahansa. niin Joulun
Sanoma kertoo sr-rurir.nr-r-rasta lahjasta. rninkii
saada voi. Se on Sanomer, joka kuuluu kaikil-
le. Se eijätii ketään r,rlkopr"rolelle. Suuri Ilo on
ilmoitettr"r kaikelle kansallc. Meille on synty-
nyt Vapahtaja! Lairnntitii ja valnisc Jor,rlun
kynttiki! Tule Jouh-r ja tuo koteihimnre ja
kaikkialle misszi olemmekin, rauhasi ja ilosi !
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Suomuluinen
s eur &lcunt u Kunurtullu

Maailnrassa on utoutu ihnteellistii
asiaa. Yksi sellainen on Kanarian saa-
ret, kolrlentoisla saaren saariryl.rrlii
keskellii Atlanttia. Ei kLrkaan tiedli.
koska .jir rrrillli tuvllllr rriLrrli slrirret
ovat syntyneet. Valtava utaankuorer.r
rryllelrys sen on tliytynyt olla. Ja

-reokrgiaan pelehtyrllitönkin niikee,
ettii vulkaanista nraapeliiii .ja sarlrlu-
neiden tulivuorten pyöreitii kraatelei-
ta on kaikkialla kertonrassu silartetr
kuur.nasta r.nenneisyydestli. Nykyiiiin
saalet kuuluvat ilrnastollisesti rtraa-
pallon lar"rhkeaan vyirhykkeeseen. Ei
olla vielä tropiikissa. nrutta ollaan
siellii, missri ei ole kesiili eikri talvea.
ei kevlittli eikii syksyli, on vain yhden-
laista kuivaa hellettli. .joka .joskr-rs on
vielii sitaikin kuiverrpaa. Suuri rneri
vakauttaa lrimpötilan noin 22-30 as-
teen haarukkaarr. Yhden kelran tarl-
mikuulla, kun oli oikein kylnii yö.
länpönittari laski I3 asteeseen.

Sualet ovat olleet klrulrn lsuttuja.
kenties esihistoriallisista ajoista alka-
en. Löytöretkien aikana espanjalaiset
löysiviit saalet ja kiiyttiviit niitii Ame-
likirn- rrrat koi I luarr ves ivulasloj e nsir
tiiydentrin-risessii. 1400-luvulla Es-
panja valloitr-rksillaan otti saaret nryös
hallintaansa. Niin ne vielii tiiniiiin

6

kuuluvat Espanjaan ja Er-rlooppaan.
vaikka si.jaitsevatkin I 000 kilornetrin
pliiissii Euroopan ntatrtereesta Afl'i-
kan rannikolla.

Ensimmiiisiii sr-rclr.nalaisia, .lotka
ovat saalilla kiiyneet ja niistli kirjoit-
taneet. oli kirjailija Yr-jii Kokko 1950-
luvulla. Niilt:i ajoilta alkaa saarten tu-
risrlin aika. Ensin sinne tulivat en-{-
lantilaiset ja saksalaiset. Sitten sinne
tuli koko maailma. Aluksi tulistilii-
kenteen keskr.rs oli Gran Canarialla
saaren vanha piiiikaupunki Las Pal-
nras kuuluisine Cantelas-hiekkaran-
toineen. Vielit parenrrnat hietikot oli-
vat kuitenkin saareu etellikiir jessii,

.jossa aution ja asumattonran saal'elt
etellioslrrt reunassil rrtlusi tltivltstlt vlrs-
ten vain Faron majakka, eurooppalai-
serr urerenkulkuhallirrrrolr viinreineu
nraanrerkki.

1960-luvulta liihtien sinne Maspa-
lornasir.r tasangon Iaitaan alkoi kohota
hotelIikaupurrki. .joklr sijaintinsa rnu-
kaan sai r.rir.nekseen "Englantilaisen
l'anta", Playa del Ingl6s. Tiiniiiin taa-
jana klisittliii noin I -500 hotellia .ja
I70 000 vuodepaikkaa, .joita kaiyttri-
viri kaikkialta maailmasta tulevia tu-
risteja palvelee San Fernandon kau-
pur.tginosassa asuvålt 2-5 000 espanja-

\ \ lr:'^- \

.l t t Lr I tt k i r kfu t St r t t P c tl rr t t t Åir'Åo,r.rrr.
.l t tt r I tt.sa i r tr i t tt t kr r r r t t i u lttt i kt r I I t t tt I I I tr ri tr

liclr,,i,trl k tkt t jt ttt I trtr jtttt.

Timo Kökkö

laista. Sr.ronralaisen rnittapuun ntu-
kaan on jotenkin tyrmiiilvilii saacla tie-
taiai. ettai lokakuussa alkavan .ja hLrhti-
kuussa pliiittyviin turistikauclen aika-
na sinne lentiili-joka piiivii ntyiis tr"rhat

suonralaista turistia. talven aikana vh-
teensii 200 0001

Gran Canarialla asuu kahclenlaisia
suomalaisia. Toiset ovat niitii. .jotka
terveydellisistii tai nruistn syistii ha-
luavat viettitii koko talven eteliin suo-
tuisassa ilmastossa. Heitii Canaliallt
liertee noirt (r(X) trrrristlrrnissaurr tui
v uokralrt r issl.ur rr ltpiu'tc nlc n l()is\ll.
Piilijoukon rluodostavat ne suornalai-
set. jotka matkatointisto.jen palveIuk-
sia kliyttiien viettiiviit saalella ly-
hyernnriin lontan viikosta kuutecn
viikkoon.

Pysyviisti saarelle asettllneet suo-
rnalaiset rupesivat pian etsirniiiin kei-
no.ja keskinliisen yhteyden .ja suorua-
Iaisen kulttur-rrin vaalirliseen uudessa
asuinynrpiilistössiiiin. Las Palntasiirr
perr"rstettiin Sr-ronri-Kerl.ro, -jolla ny-
kyisin on onrat tilavat kerhotilansa.ja
tnouipr-rolista toirnintaa. Kun suonta-
laistaa.jarnia lopulta oli kolnre. Las
Palrnasissa. Playa del ln-ul6sissii .ja
saaren luoteisrannalla Agaetessa.
syntyi kaikkiin ntiihin suontalaiskes-
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kuksiin nryiis suorlalainen seurakutr-
ta. Pappi saatiin 1970-lr"rvr"rrt lopulla.
Kanariansaarteu ensilnmiinen pappi
oli pastori Seppo Heikkilii. .jorrka
asr"rinpaikkana oli Las Palr.nas. Seura-
kr-rnta oli laaja. Se klisitti kaikki saa-
ret. Lisiiksi papin tehtiiviin kuului sii-
hen aikaan Manner-Espan jassa .ja
rnyös Mallorcalla tapahtuva seura-
kuunullinerr tyii. Kurr papirt usuirtpli-
kaksi nryöhenrnrin vakiintui Tenerif'-
fhn saari. saatiin Glan Ca-
narian seurakuntien tyilhön
vapaaehtoinen työntekijii,
suorralainen "eliikerovas-
ti". ennen pitkiiii myös elii-
kelriiskartttori. Tlillli tuvoirr
työ on ollut .jiirjestettynii
vajaat kynrnrenkunta vuot-
ta. Papille iunetuan vapair
asLlnto.ja hlinelle sekii pr"ro-

lisolleen työnantajan nrak-
sirrnlr lcnto tyiipuikullc .jl
takaisin. Ty(isopinrus 0n
puolen vuoclen pituinen.

Nykliilin Clltrt Crrturt'ilur
kolnre seulakuntal ovat yh-
clistyneet niin. ettli koko
saalella on vair.r yksi suo-
nralainen seurakr.rnta .ja sil-
lai seulakuntakokouksessa
valittu seulakuntaneuvosto.
Ncrrvoslor) pulreen jolrtujlr-
na on tiillii keltaa Gran Ca-
narian Suornen konsuli
Rai.la Barnes. Seurakunnal-
la on mytis orla taloutensa

.ja talor-rclenhoitajansa. Tu-
Iot perustuvat piiiiosin kirk-
kokolehteihin. Niiclen tur-
virr voiduurr suorittlur toi-
rttirttukulujl. kir kkojerr
vuokria. asunto.ien vuoklia
ynrs. Papin asunnon .ja hii-
rren rttatku- jl rttutrt toirttirt-
takulunsa rlaksan Suonren
kirkon ulkon.raakeskus, .jossa asian-
onraisen .jaoston pr-rheen johtajana on
"ulkosr.rornalaisten piispa". Tanrpe-
leen piispa Paavo Koltekangas.

Siiiinnöllistii toinrintaa ovat .joka
vi i kko piclettiiviit .j r"rnral anpal vel u kset
Las Palr.nasissa torstaina ja Playa del
lngl6sissli pe{antaina. Las Palrnasis-
sa seurakunnan kilkkona on katolisen
nunrrajiirjestön ylliipitiinriin knulun
yhteydessii oleva suuri .ja hyvin hoi-
dettu kilkko. Suomalaiselle seura-
kurtrtrlle se ort liiuukirt suut'i .jit strtr-
rllLlttaall myös akr"rstisesti vaikea.
Mutta sen sijainti on keskeinen.ja
nurrrrierr ekurnenill on, ettli tlillliill
kirkon kiiyttiirrisestii ei suomalaiselta
seurakunnalta pelitli vr.rokraa. Playa
del In-gl6sin kirkkona on Telnplo Ecu-
rnenico. varakkaan lahjoittajan toi-
mesta v. 1970 rakennettLr kirkko..joka

on kaikkien kristillisten kirkkoyhdys-
kuutieu kliytiissri. SLrrtrturttuil ju vii-
konvaihteet ovat I'tyvin varattu ja. Sr-ro-

malaisten junralanpalveIr-rsvuoro, pi-
IuLrtleltuarr yksi tunti. orr peljanlairtir
klo 17. Jouh"raattona on kuitenkin
vuoro rnyi'rs suomalaisille pliivlillii
klo 14.30.

Agaeten suomalaiset ovat olleet
parhaimnriIlaan noir.t sadan suotralai-
sen yhteisö Las Sr.rerten rinteessii. hy-

Pttlt.joi.sltt Kutturiuu. Ltr Strerlart luuk,so

vin ihanassa laaksossa noin neljii ki-
kruretriii Agaeterr keskustasta. Laakso
on kr-rin puutalha: sen rinteet kukkivat
pyIviiskaktLrksia .ja jouIutiihtiii. .ja sen
puutalhat ovat tiiynnii sitrushedeIn'ui-
pr-rita. papai.jaa. maneoa ja kaikkea
llitii kuvitellu saattaa. Onra banaani-
puu on lnonen asukkaan pihassa. Taa-
jarnan vielessil on pieni espan jalainen
San Pedron kylri kirkkoineen .ja tiirnii
kilkko on r.r.ry(is suonralaistert kiiyt(is-
sii. Agaeten junralanpalveluksia vie-
tettiin erityisesti .juhla-aikoina. ad-
venttina, .joulr-rna. laskiaisena ja piiil-
siiiisenii. nrutta eksoottisten olosr"rh-
teittensa vuoksi Agaeten -iumalanpal-
velukset olivat papin .ja kanttorin vii-
el le kaksi nverroin .juhlaa.

Kaikkialla seurakur.tnan viiki oli
telvetuIILrlla .ja ystlivlilIisesti vusluuu-
otettua. Työntekijöille oli erityisen

palkitsevaa se. ettli .jos suonralaisia
tiiiillii kotona on sanottu laiskoiksi
ki rkon klivi.jt)i ksi. sie I I li he ha I Lrsivat .j a

rruistivat tuIIa kilkkuon. Ehkii viihiii-
nen vielauclen tlurtlr pani etsinuiiin.jo-
takin mitii tahansa suonralaisla tuosta
kaukaisesta nraasta. MLrtta kyllli seu-
rakunnan kokoonturnisessa oli uruu-
takin. Kirkkoon ei tultu katselernaan
kilkonneno.ja .ja olentaan sivustakat-
so.jina. Sinne tLrltiirt osallisturnaan. .la

jos LapLran kirkossa sano-
taan olevan vahl,an vei-
suun, ei Playa clel lngl6sin

-junrullrnplrl velrrkscn vcisrrrr
vllrnusli .jlilirryt si itii ylrtlilin

-jlilkcen. Niirr oli litvrrllisinl
pyhi nii. .jol loi n kirkkoviikeri
oli silloinkin satantilirin.
saati sitten .juhlapliivinii.
aclventti na. itscniiisyysl-riii-
viinri tai .jouluna. .jolloirt
ntonisatapiiinen suontalais-
seurakunta veisasi. niirr ettii
koko nraailrla pysiihtyi kir'-
kon edcssli ilrrncllelertlllirt.

Gran Canariun seurakun-
tl orr osoilus siitii. ettii rnirr-
nc stttlrt]ltlirisct ntcrtc\'lil.
sinne he vievlit nryi)s kirk-
konsa ntukartaan. Kt-tkaau
ei koskaan olc kiiynyt sitli
heille kaLrpittelcnrassa. Ka-
narian suonralaiset ovat
rlrrur-lloitlcisesti p1 ylainect
ja kerjlinneet Surlrnen kir-
kolta. .la .jos civilt ole saa-
llect. ovlrt ()ttunecI itsc
lrlrnkkiukseert. cttii nr) i)\
heillii olisi kirkko .ja .jurna-
lanpalvelus. Ja sitten kun
orr kilkko .ja .junralanpalve-
Itrs. tln Cllrrr ('rrrrlu'iurr .jtr-
rrlrllrnpllveltrs o:oilus si illi.
ettii r)eki n strorturlltist't. .iot-
ka chkii lrarvoin kriyvrit kir-

kossa. haluavat tul'istin ellinriirttilan-
teessa tarttua siihen perimmiiiseen.
mikli ei koskaan ole kuitenkaan koko-
naan katkerrnut. He haluavat tulla sirt-
ne. nrissii ei aina vaaclita. vaan rnissii
annetilan .ja tuetaan. tulla kirkkoon.
Juuralan sanun alle. Ort hyvr,i syy
lrtr-rislalr. ettli .jos tlurs tiirli vu(llrnl cnr-
rle arkipiiiviiisestii .joulutouhustanr-
rle ole voinect rauhoittaa itseiinrnre

.loLrlLraatto-piiivlinli vielli kahteen
rurennessil. Kanalialla kuitenkin sil-
loin suouralaiset ovat .jo pysiihtynect
kaikesta touhusta.ia avanneet sielunsa

.ja sydiinrensii vain yhtii virrten. ettii he'

taas saisivat tiissii keisari Augustusten
hallitserlassa rnaailurassu kuLrlla hy-
viin r.rr-rtisen: "'Teille on tiinri piiiviinli
syntynyt Vapahtaja. .joka on Klistr-rs.
Herra".

D
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Martti
Helin

Kurr ajattelen noita klhta sanaa..jot-
ka tiissii ovat kerlallisesti yhteenkir'-
joitetLrt rnerkitsenlirin sitii nriiiirlittyti
illnlul. kellurrltrtr rrrieleeni trscilu lut-
nruja. useita .j<lulLr.ja. Yksi aanru on
sateinen aanru kalanpyynnissli. toinen
kirkaspaisteinen tanrrniaamLr. .jolloin
hiihtiiiil saa tuntea koskernattonran
trriplrleen ltttkelrvrrrt ctlcs:iilirr.

Ja joulr-rt

Moninaiset ovltt .ioulut. Ne tulevat
yksi kerralluarr nruisttl.jerr .joukosta.
Tulevat soclan .ioulut. tulcvat raulran.
Hartainrnrat kLritenkin lapsLrLrdesta.

Siinii kohdassa ajatus palaa tiettyyn
ky I lilln. jonka t ietli astu u .j ou I uaau.r r-r na
isoisiini - kirkkotictliiin niinkLrin
kaikkiniL rrrLrinlLkirr ruLrrruirtr crrrrcrr
nruita. Hlin on kilkon suntio. Hlinen
rnatkastlan en tieclil nritiilin. NLrkun
vielii kun isoislini ()n saiur-lt kirkon
kanriinat liinrpilinriiiin. Minii heriiiin
vasta kun ensirnnliiset kaukaiskylii-
lliiset uiavat kuunrana höyrylivillli
tanrnroilla kohclcn kirkkopihua. Sil-
Ioirr rrrirrut lretitetlilin syt_rttlirrtir.irr
ki rtttiliiitli. Nenl[ lrkkurturrr puirrellu-
na ylititn saada silrnieni ta juttavaksi
naapurciclen valot. scn Hcikkiliin sii-
nii aivan vieressii. scrl suurcn Kr-rLrtin

siel[i pellon toisella puolen. JoulLrn
valo on heikko. Vasta kun tarkkaarr
siristiin silmiiini. crotan valot .jo kai-
kista huulteisista akkunoista. Kylri on
heriinnyt.

Sitten urinut kaiairitliain liinrp0isiin
vaatteisiin. Joku senaarnullinen vaa-
teparsi on uusi. sc tuoksur,r kaLrpalle
tlri oikelrttrttin rlinun aistir alur ne-

ti

Jouluuumun&
nlilini se nruistuttaajouIupukin turkin
hajusta. eikii viihiten tallista. .jonne
nry(ihiilin illalla vein Yrjö-enon kans-
sa Ruskon .joulr"rappeen.

Me en"rnre koskaan a.janeet hevoscl-
la kirkkoon. Sirrne oli nratkaa vain
nil.rutllnlil sltttrrrretIi rrerr.

Mc klir elirrtnlc ht.tttnosti lu.u'ilttr.tr
ticnpiennartil. Sitti .iolla kesriisin kLrk-
kivut kiliavanl voikLrkkien pyt)reiit
pallot. .joukossa sirtikello.jen latvat.
pLr.j o.j a .j a pien nary rttiii. Tiinii uirnr Ll na
ritii peittrili vlrlkelr lrrrrri.

Varoc-n -;a arkaillen nre kr.rl.jenrnre.
Tukllliset eiviit a.ja tiinii aarnuna hitail-
la ltevosilla. Joku sentillin picllittelee

.jr"roksua pelliterr hevosertsa kylnretty-
rnistii kirkonkliynnin aikuna. Usein
pastori sualuasi pitkliiin .jou I uaauruna.
Lrsein laulltti isoisiiui koko enkeli-tai-
vaan-laLrsLri-niiin.

Piiivii kulr"rr-r. lyhyt piiivii.

Pitklille ci plilise aurinko karrlcis-
taun sirrii urununl. Keskipliivlin lyi)-
ntillli saattau sen vulo hcittlili llitklin
.jlr rlrjlurn vrrliort lttrtrrt.'iscstlr pr.r.r\tlr.
Sittcn uurinkoa ei eniiii ole . sinii piii-
vlinr.i aanrun hlinriirii syleilee illan hii-
rnlilliii. Orr nruutantur hetken kestlivli
hrinriirii.

.louluuantu kahlitsce nrielerr yksin-
kertaiseen tapahturnuketjLrurr. .johou
lupscn uivot vrittcliviit sovitclla a.ju-
tusta suLlresta ilosta .joka on anucttu
kaikille kansoille.

Illansur.rssu isoisii aloittua vririsc-
vrillli lilinellli:

Ett kc l i ltriyttutt ltttt.stti trtii tr
t t r i k.s' I t ti t r t t r t ii.; t t' i t t t' .t ti i k i i I t t i i i t t...

Sutruttttl.f r tctt
kirliko

Toisen vllrssyn vaiheilla yhty-v- sii-
hen Yrj(i-enokirt. ottaa sur.lstaan ty(i-
rriessavukkeen. laulaa slirisevlil Ili lili-
nellli. ei aivan talkkaan slivcltil nou-
clatellen. Mutta hlinkin laulaa .ju on

.jouluisen ruiktjinen. Ei yhtlilin vihui-
nen. huLrkotLrs vain pyrkii tr-rlcntuLrr -
pyyhkii sLtrtaun toiseIla klinrrncncllli
cltci isoisli lrrrornrur sitri.

Si i t att kc I i t ki rr ri t,ttr rti t t'rr
t'c i.strtr t'tr ! lr ii I I c l; i i t r t l,.sc t t.

Yrjö-enon kr.isi hapaloi tulitikkura-
siaa.ia l0ytriri sen. 'fikurt liekki vllar-
sec hetkcn kcstiir,lili hiirrtinili. .loulur.r-
hiintiinili.

Minli ljattelen vielll .jouluulnrtur.
kun on iltu.

'l1t 
tt tt c I ttttt l; t t t'tttt .l r ttt I t ttttt ttt t t tt rt t t ! t' tt

k i r.j t t i t ltt t r t t t'li t r t r.s.stt r t I t i.s l;c I t t v r t t t.s i c t t

rtiktrtrtt 1951 tui /9.j-j. .St,rr ttrtt.stttlltr
t tt'tr I .:t t t i t t a tl a I t ii tt t, i tl t, r r. I ii I r i r t r r ii v t t t t

.sit,tr 19.15 .16 trikti.sct kttkurrttli,st't
'[t't'vtiiitt .\trtrtrtrttl.joal ltr. Lsot'trrt lrctrr-

lttrtti Ilct'trrtut ju Ol.qtt ().jtrttctr olivttt
trtki ju ltrrt'tt futlttrt'k.t'trrrrtt,rrliilttvtrrt
ttn'i)tii ttrlotttltl li,tiirr rttikctrksiitt jtttt
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Aili Uotila

Elolcuulla

Tuulta nlikyy löytyviin vaLrhti pyijriil le.
siinii se verkalleen keinuu puolelta toiselle.
Aika on kuin kilkasta klistallia.
lentlien Iinnun poika niiyttiiii tnalIia.

Kun puusta lentiiii lehti .ja n'raahan plltoail,
niin pieni rluuttolintu korkealla laulahtaa.
Se lar"rlaa elokuulle. seu sr-lr-lreen kauneuteen
n'ryös laulun kuuli.lalle sen suoraan sydiimeen.

Kun kukkii kesiin kukat vieki hyrnyillen.
niin piiiittiiii perhonenkin lentonsa Iyhyen.
Taas elokr-rinen aumu yi)n.jo unohtaa
y I hiilil tii pi I v ien takaa piiiviiii ku I j ettaa.

Kun elokuulla iltaan jo piiivli ehtivi
jl kaslehelrrrct kilkklurt vlrrjoon peittyvi.
Kuu katsoo kirkkain silnrin kLrkkaa nukkuvaa.
I apsuuden onnen I i ntu rnr.r i stoj a kr"r ljettaa...

Kaunis on aika jor-rlun, tiihdet loistaa niin
valoa tulla autaår suoraan sydiiuriin.
Joulun sanoma koskettaa ylitse nruiden,
se on ilon, rauhan ja rakkauden,
se voittaa rienulla rrurheita rnaan
kun Seimen Lasta kiiymme katsomaan.

Puhdas valkoinen lumi jo peittiiiipi rnaan
revontuletkin taivaalla loistossaan.
Lurnitiihtien kirnmellys kaur.rista on
se on annettu voimaksi kohtalon...
Meille lahjuksi turvaksi on se tie
joku joulusta jouluun rnuistoja vie.

Jouluna pieni lintu lyhteensii tavoittaa.
Onko heitä, joilla ei lyhdettii ollenkaan'l
Annajoulu, Seir.r.ren Lapsi, anna joulu kaikille,
anna toivoit eksyneelle tulla Sein-ren iilirelle.
Anna matka joulun maille, joulun valohon,
jouluniieli, joulurauha jokaiseen talohon !

Vielii Sastarnalan mailla joulukirkkoon kulletaan,
vielä su kuamrrle ennen meitai haltahasti r.r.rui stel I aan.
Kumpuin yllä kaunihisti loistaa muistokynttilät.
kirkon penkillli jouluvirteen yhtyy kaikki ystävrit.
Jouluna lämmin on liiheisen syli.
Hyvää Joulua kaikille kotiseudun yli.

Kaunis on ailcajoulun

Åorto*ofon loutu rqq5
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Vurhuin uomullu j oululcirklc o on
Oli myöliliinen jouluaattoilta. Kur-

kistaessaan paksur.r ja lämpöisen tilk-
kupeiton alta Markus näki iiidin vielä
istuvan kiidet helmassa kiikkustuolis-
sa joulukuusen luona. Pitkän pöydän
kuhralla oli liidin naapurir.r eniinniil-
tii saana joululehtija lehden päiillä lii-
din silnrälasit. Aiti antoi irrv()ir naapu-
rin joululah.jalle. Ruokapöytåilin kiiy-
tiiessii iiiti oli lukenut siitii koko per'-
heelle jouluyön tapahtur.nista Betlehe-
min paimenkedolla.

Markus tiesi, ettai nyt olisi aika nuk-
kr"ra, jotta her'äisi ajoissa joulukirkko-
rr-ratkalle. Jos uni ei pian tulisi, se häi-
riintyisi kokouaan rrilrii y(tlrai. Äidin
joulun kunniaksi sänkyyn petaamat,
omatekoiselta saippualta tuoksuvat la-
kanat olisivat kohta yhdessii mytyssii
nukkumattomuuden vuoksi.

"Markus, nyt on korkea aika alkaa
nähdä joulu-unia", oli äiti sanonut ja
silittänyt poskea karhealla kädellään.

Markus katseli äitiä, jonka jalka an-
toi hiljaisen liikkeen keinutuolille. Lii-
ke oli niin kevyt, ettei lattialankku na-
rahtunut, vaikku se olikin vuosierr rnit-
taan oppi nut j uttel.enraan ki ikkustuol i n
jalaksen kanssa. Aiti ei halunnut häi-
ritii Markuksen unta, vaan suojella si-
tä rauhallisella oler-nuksellaan. Markus
tiesi. Pian äiti nousisi tuolista. sarr-
muttaisi kuusen oksilla lepattavat
kynttilrit ja poistuisi kanrariin. josta jo
alkoi kuulu isän kuorsaus.

Oli korkea aika nukkua, r.r-rutta Mar-
kus ymmärsi, että unta ei saisi päästää
tulemaarr. Jos nukkuisi pornmiirr. sai-
si jäåidä pois joulukirkosta. Joulukirk-
ko alkoi jo kuudelta. Sen vuoksi oli
noustava ripeästi, pestävä kasvotja pu-
keuduttava liimpirnästi. Markus oli en-
nen sänkyynmenoa pinonnut penkille
housunsa, paksun villapaidan, lyhyen
pomppatakin, kaulahuivin, tun-rput ja
myssyn. Huopikkaat olivat suorina
penkin alla.

"Markuspa teki pinkan kuin sota-
mies", oli isä nauranut. Vaikka oli val-
mistellut joulukirkkoon lähdön niin
hyvin kuin osasi, Markus kuitenkin
pelkiisi. Sänky oli lärnmin ja turvalli-
nen, mutta se oli pahaksi. Hän ei us-
kaltanut nukkua, sillli uni voisi olla
niin syvä ja makea, ettei siitä heräisi
vielä aamuviideltä. Markus oli laske-
nut seinäkellon lyöntejä. Hän oli op-
pinut numerot ja osan kertomataulua
jo ennen kouluikää. Kello oli lyönyt jo
yksitoista ja ilmoittanut sen jälkeen
ajaksi puoli kaksitoista. Siitä ei olisi
kuin harppaus aamuun ja ylösnou-
suult.

l0

Santala

Hereillä oli pystyttävä, sillä Markus
ei halunnut menettäii yhtään kohtaa
joulukirkkomatkasta j a j urnalanpalve-
luksesta.

Nyt äiti sammutti kuusenkynttilöitli.
Pirttiin levisi hyvä stealiinin haju. Ai-
ti vannisti, että koko talonväen uni oli-
si turvallista jouluyön unta. Ulkona sa-
toi hiljakseen lunta. Sen näki ikkunas-
ta, johon vielä heijastui pöytälampun
valo. Nyt äiti samrnutti myös lampun.
Sinen hän kulki lempein askelin tuvan
lattian poikki. Kamarin ovi jäi raol-
leen.

Markuksen vatsaa kipristi. Hän
kälintyi vatsalleen ja se rauhoittui pian.
Jos vatsa olisi kipeä, isä ei ottaisi mu-
kaan joulukirkkoon. "Markus on niin
herkkä lapsi", åiiti tyynnyttelisi, mutta
se ei auttaisi yhtaan. Håin saisi jäädä
rnakuulle yhdessli Mölli-kissan kans-
sa siksi aikaa, kun toiset olisivat jou-
lukirkossa.

Markuksen n-rielestä joulukirkossn
oli kaikki kaunista. Reessä ruusuin
koristellun rekipeiton alla oli Iiiankin
lämmintä kylki äidin ja veljen kylkeä
vasten. Reen natina lumisella tiellä ja
Mustan korskunta sen lisätessä vauh-
tia riemastuttivat. Teki mieli huutaa
Mustalle ja nauraa ja lyödä käsiä yh-
teen. rnutta sellairren rneno ei sopinut
joulukirkkoon rnentäessä.

Kirkon ikkunat loistivat kirkkaina
kuin aurinko tai kuu olisivat päässeet
sisälle kirkkoon. "Aaah!" huokasi äiti
kevyesti. Kirkko oli ihana Markuk-
senkin rnielestä. Tornin kultainen ris-
ti kohosi korkealle lumisten kuusien
yläpuolelle. Isä jäi kiinnittämään he-
vosta,ja äiti lähti poikien kanssa edel-
tä etsimään paikkaa kirkonpenkissä.
Väkeä meni ovista koko ajan.

Markus säpsähti hereille. Kirkon-
penkkiin päästäessä alkoi aina kovas-
ti nukuttaa. Piti ihan pinnistellä pi-
tääkseen silmäluomet ylhäällä. Se tun-
ne yllätti sängyssäkin. Jos nyt nukkui-
si, ei varmasti heriiisi ajoissa. Niin ko-
vasti uni yritti otetta. Taas vatsaa ki-
visti. Pahanolon tunne nousi rinnasta
kurkkuun. Markuksen teki mieli itkeä.
Mölli-kissa naukaisi jossakin. Silläkin

oli varrnaan paha olo. Mutta se ei laa-
pinut ovea, eikli pyrkinyt ulos. Seinii-
kello alkoi lyödii. Malkus laski kah-
dentoista lyönnit. Viisi tuntia vielli.
Uskaltaisipa nukkua siitli edes puolet.
Jos pukisijo pZiällysvaatteet ylleen. ei
olisi niin suurtil vaarira nukkua ponr-
rniin.

Markus laskeutui seliilleen. Hiin nri-
ki silmissään kirkon kuolin ja joulu-
kuusen. Kynnillit ja tZihti loistivat. mut-
ta kauneinta oli kuusen oksille kiedot-
tu nauha. Siinii luki kultaisin kir-jairrin:
"Kunnia Jumalalle korkeuksissa .ja
maassa rauha ihmisten kesken." Mar'-
kuksesta tuntui, ettii alttaritaulun en-
kelit veisasivat niin. Kilkkokansakin
veisasi. Äiti piteli mustakantista kirjaa
Markuksen silmien edessii. l.nutta osa-
si itse sanat ulkoa. Virsi hymisi joka
puolella ja otti mukaansa. Ylinnri kuu-
lui iiidin kirkas liäni. Markus siipsiihti
hereille. Seinäkello löi jo puoli yksi.
Mölli raapi ovea. tahtoi asioilleen.
Markus hypplisi slin-rystli ja kiivi pliiis-
tiin-rässii kissan. Lattia oli kylmli pal-
jaiden jalkojen alla. Markuksen teki
mieli mennåi iiidin viereen, tai vellen.
Siitai eivait jaittiiisi, vaan olisi pakko he-
rättäii. Vatsaan koski pahastija priiitii-
kin kivisti jo. Markus käveli kumaras-
sa pöydän luo ja kaatoi posliinikan-
nusta lasillisen r.naitoa. Hän joi sitli pit-
kiir.in siinkynsä luidal la.

Ei, hänen joulukirkkor.r-ratkastaan ei
tulisi mitään. Hän saisi jiiädä kotiin
laularnaan yhdessä Möllin kanssa eli-
laiset veisut. Markusta alkoi naurattaa.
kun hän ajatteli sitä. Haukotus yltyija
hän laskeutui vatsalleen viilelille la-
kanalle.

Mustapukuinen suntio densi koleh-
tihaavia yhä uudestaan ja uudestaan.
Markus penkoi taskua, jonne oli pu-
dottanut isän antalnan kolehtilahan.
mutta taskussa oli vain kynä, neniilii-
na, kivi .ja rautanaula. Vihdoin kolik-
ko löytyija Markus pudotti sen haa-
viin. Sitten hän painautui äidin kyl-
keen.

"Nuku, lapsi, rauhassa vaihain ai-
kaa", sanoi äiti, eikä Markus tiennyt
oliko vielä kirkossa vai kotona orras-
sa sängyssään. "Nyt Jumalalle kun-
nia...", veisasivat enkelit, ja urut pau-
hasivat kuin koski. Markuksen oli hy-
vä olla. Niin hyvä, ettei enilä nilloin-
kaan. Aikuisena rniehenli joulukir-
kossa Markus muisti sen joulun, jona
oli sittenkin ehtinyt joulukirkkoon.
Hän pelkäsi vieläkin. rttulla eri asioi-
taja eri tavalla kuin sinäjouluna,joka
oli äidin viimeinen. tr
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Timo Roos

Kun
presidentti

nuutipulclcien
uilcutuulut

korjusi
Tiimiin .jutun nimi voisi olla "Oli

siellii .joskLrs har,rskaakin." Ninittriin
siellii eduskunnAssa, jossa miniikirr
aikani olin. Hauskaa oli harvoin. Tais-
sli yksi esimerkki serrrroisesta halvi-
naisuudesta. Mutta r.nennaiiinpii ajassa
takapelin kyrnmenkunta vuotta. Ta-
pasin kotokylässäni juhlissa Antilan
Kirstin ja Taunon. Heillåi oli r.ninulle
tuotavanlr tLirkelit terveiset.

Olivat nimittiiin tavanneet Nritkii-
liinmäessii herla Korpon, .ionka huus-
holliin nuutipukit pruukasivat poike-
ta. Siellri kurr heille oli tapana aina jo-
takin antaa. Tiimii nuutipukkien yståi-
vä oli kuitenkirr vuosien mittaan kiiär-
rreentynyt siihen, kLrn pukkeja kävi
monena ehtoona periikkiiin eikii vain
yhtenli niinkuin ennenvanhaan. Nuu-
tipukkien aikataulut niiet olivat seon-
neet, kun poistettiin ns. arkipyhiit.
Sellainen oli esir.t't. tarnrrikuun kuu-
dentena pliiviinii ollut loppiainen. Ja
tiinåin loppiaispåiivåin rnukaan nuuti-
pukkien kulkuehtoo mäiiriteltiin. Nyt
siis loppiainenkin oli liikkuva pyhii
eikii siitai hyvriii seurannut. Nr,rr,rtipu-
kit n-reniviit sekaisin. Pahir"nmillaan
Niilkåil linrnåiessåiki n ni itii ol i I i ikkeel lä
kolrnena ehtoona. Ja Korpon sinänsii
em. pukeille altistunut mieli oli nyt
perinjuulin myrtynyt. Oli nliet ollLrt
tavallista paher.nrnat kaljarnat. Niillii
keleillii kauppareisun teko oli vaikea-
ta. Ja niitii piti tehdä, kun pukkeja ra-
vasi alvaria. Kirstin ja Taunon tuo-
mien terveisten sisZiltö oli. että minurt
piti kertoa Tasavallan Plesidentille
tlistii epiikohdasta. Piti pyytiiåi hlintli

lyhtyrr-räiin toi menpitei sr r n.
Laitoin asiarr korvan taakse. Hyvin

pian olikin mahdollisuus ottaa se siel-
tii pois. Eduskunta oli nimittiiin juLrri
hyviiksynyt kirkkolain.

Ja se laki nuo arkipyhiit palautti en-
tisille paikoilleen. Asiasta oli maas-
samme keskusteltu kovasti ja kovasa-
naisestikin. Työrnarkki naj iirjestöt oli-
vat lopulta piiåisseet asiasta yhteisym-
r.niirrykseen. Hallitus tarkoitti lain tu-
levan voimaan vuoden 1987 alusta.
Presidenttipä kå'iytti hänelle kuuluvaa
valtaa ja laittoi lain tulemaan voi-
maan vårsta vuoden 1992 alusta.

Lakiesityksessei kun voimaantulo-
siiiinnijksessii oli vuosi jäänyt rnäli-
riilirnättä eikii sitä eduskuntakaan sii-
hen laittanut. Tai huomannut ltrittaa.
sanoisin itse mukana olleena.

Kova rnekkala presidentin päätök-
sestä tietysti syntyi. Helmikuussa sit-
ten oli uusien valtiopiivien uva.jaisel.
Niihin kuuluu aina presidentin puhe
ja siihen puhemiehen vastauspuhe.
Puhemiehenii oli tuolloin Tampereen
rries ErkkiPystynen. Ennen enkii jå'il-

keenkään en ole aitiopaikalta saanut
seurata tuolloin kiiydyn kaltaista otte-
lua. Presidentti moitti puheessaan
eduskuntaa. Puherr-ries sitii puolusti,
n-rutta ryiipytti vuorostaan hallitusta.
Tunnelma salissa oli klisin kosketelta-
van tiheii.

No lauhtui se sitten jo, kun tilaisuu-
den pliätteeksi juotiin valtiopäiväkah-
veita valtioszrlissa. Presidentti Koivis-
tolla oli tapana kahvit hörpäistyliän
liihteåi kuljeskeler.naan väentungok-

sessa ymptili salia tr-rttuja tapaanrassit.
Niin tapasi tehclii rlyös louva Koivis-
to. Hlirr slrttrri lrrlcrrnlll scn pierrerr
jor"rkon .juttLrsille, .jossa rninrikin olin.
Käytin tilaisur.rtta hyviikseni .ia ky-
syin. oliko rouva koskann ollut nuuti-
pr"rkkina. Tr-rnnusti olleerrsa. Nyt oli-
ki n helppo vail ittaiai Niil kiiliin rliien ter-
veiset Koivistolle ikliiinkuin keitti(in
kautta. Vaan annapirs olla. Terveiseni
kur-rltuaan rouva Koivisto huusi liihel-
le tr-rlleelle presidentille, ettii "tules

tiinne. Roosin Tinrolla on sulle tiir-
keåitii asiaa". Presidentti tuli .ja ror-rva

santli rrtinulle. etlli pultus rtyt sc lsia-
si. Minii tein kliskyn rrukaan -ja kcr-
roin Niilkliliinrriien terveiset. Plesi-
dentti piilisti hiinelle tutun pitkiin nau-
run, liiimiiytti suuria kiinrmeniiiiin yh-
teen ja sanoi, ettii sano nyt niille nuu-
tipukeille, ettii sen takia rninii sen lain
voimaantuloa viihiin siirsinkin. ettil
rtekirt sltisivat itsilrttslr ktttrttlotr .jit voi-
sivat sitten aikanaan liikkuajuuri niin
kuin ennenkin. Ja melkein niiltii .ja-
lansijoilta rninii s;intiisin pul"relimeen
soittar.naan Kolpolle. ettii terveiset
n'renivilt perille.

Keskustelustarnrre on todisteena
valokuvakin,.jossa presidenttiparin li-
siiksi on silloinen rninisteri Matti LLrt-
tinen ja allekir-joittanut. Nur"rtipukit
kr"rlkevat nyt a.jallaan .ja hyvli onkin.
Sekin on niin arvokas perinne niiillii
kr"rlmilla, ettai ei sitii passaa piiiistiiii
katkearnaan. Antoisia matkoja nuuti-
pLrkeille ja tervetuloa meillekin I Ll
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Kurkun ju TArruun lcirkot
Karkun P. Mulian ja Tyrvlilin P.

Olavin - tai Sastanralan .ja Kallialan
tai Ylii-Sastamalan .ja Ala-Sastaura-
lan - kivikirkot askarluttavat laken-
nusparina ihrnisten nrielili: nriksi rre

on rakenrtettLr niin llihekkiiin'l Miksi
ne ovat niin erilaisil .ja silti niin sa-
nrulaisia'l Viirneksi ovrt rnieliri kiin-
nittaineet niiiclen rivien kir joitta.;an
tohtorinvliif0skir jassaan esittiiuriit
johtopiilitrikset. .joiclen nru kaan ki rkot
nruulattiiu nrLriclcn Satakunnun kivi-
kilkkojen tavoin vastu nry(ihliiskes-
kia.jalla. I-l(X)-luvun lopLrssa tai l-5(X)-
Iuvurt alkLrpuolella. Johtoplirit(ikset
pel'ustLlvirt Suonre n kaikkien kcskiai-
klri \ten kivi ki lkko.jen \) \lclniriltt i\r'crl
analyysiin.ja luokittelrrurr sekri kliitti-
seen ajoitLrsnrenetcInricn tarkastcIuun
eikii kLrten aikaiscurnrassa tLrtkirrrLrk-
sessa satLlunaisiin havairrtoilrin tai ko-
rostuueeu kotiseutulakkauclen pcl'us-
rr.jlLtrrkseen: rrreitlrirr pitli.ilissrirrrrrre
( ntaaktrnnassalltnte, ntaassarttrne ) on
oltava vanhenrpi tui ainakin yhtii van-
ha kivikirkko kuin naupurilla.

Uuclen kokonaistutkiurLrksen pe-
rLrsteeI Ia Karkun .ja Tylvlir.in kirkkora-
kenrrukset asettLlvat ILronnolIisclla ta-
valla paikkaansa SLronre n cli kcskiai-
kaisen TulLrn hiippakunnan .ja Poh-

.iois-E,Lrlooparr l<ilkko.jen .jorrkossa.

tl

Su.rltttttu lurt ki rkk t .ju kc I lt tt ulttt I i.

Markus Hiekkanen

Kalkurr kirkkoa ei talvitse enlili vliki-
nriisesti yrirtiiii li irtalli "gotlanti laisvai-
kr-rtteiseen" 1300-lLrvLrn rakentanri-
seen. Toclellisuuclessa se kuuluu sa-
nraan alkkitehtuurivirtaukseen. .joi-
den ilnrentymiri ovat Hollolan .ja
Sliiiksntien kirkot Hiinreessii .ja ln-
koon kilkko ULrclellanraalla. KarkLrn
kilkossa tutki.joita on hlintlrrnyt sen
karu ulkonrikö.ja nrnr. holvierr .ia pliii-
ty.iert n1r11111;lttittcrt. rttikli ort \ctil'ilttstlr
useastakin syystli.

E,rrsiksikin kirkko .jlii puolival-
nriiksi sitli 1.5(X)-lLrvun alkupLrolella
lakennettaessa..joten tiiliholvit.ia rse-
hLronc 1.rr-ruttuvat viclii tiinii piiiviinii.
Toiseksi kirkko hyliittiin kiiytöstri Lru-

den kilkon valnristuttua l9l3 eikli si-
til ole nrodcrnisoitLr .jumalanpalve-
lLrscliinriin .ja nrlun toinrinnan kehi-
tystai seLlraten. Siksi lakennuksella on
tuo'u'anhahtuva. alkaainen ilnreensli.

.joka krivi.lriri yhtri lailla kiehtoo kuirr

.johtaa arvelernaan sitii vanhenrnraksi
kuin se on. MLrtta .jos haluaa saarla
rnielikuvan siitli. rninkliluiselta Kar'-
kun kirkko suunnilleen niiyttliisi val-
ruriiksi lakcnncttLlna. kurrnuttaa tehclii
retki Hollolarr kilkkoon. Scn sisiitilaa
halIitsevat sarria kaksillivaisuus..joka
Karkussa nlikyy holvinojina seinissli
sekli kuolirr kuli'i ikkurlrit lrir lttl :lt-

nralla tavoin kuin Karkussu. Sanurllir
lruornaa rtiolentnrille kirkkolaken-
nLrksille onrinaiscn tilan sLrunruclcn.
nruista piirteistli puhunrattakaan.

Karkr-rn kirkossa on kuiterrkin sel-
laista. .joka pLtlttuu kaikista rnuistu
Suonrcu kcskilikaisista kirkoista ni-
niittili n Iiinti scssii pliiitvkoI nr iossu tal-
lessa olevat puLrkilkorr hilret. Nc ovat
ainoa suurernpi kokonaisur.rs tui ko-
koclrna lakcnnLrshirsiii puiscsta kcs-
kiaikaisesta kirkkrlrakennuksesta scrr

.jlilkcen. kLrrt Saloistert kirkko I{alhcn
llihellli plloi li)-10. Kalkun hilsien orr

katsottLr kLrLrlLrnecn I 2(X)-Iuvurt lopul-
lu rakcnnettLrLur kirkkoon. Kirjoittl ju

l.lLrolestaan an'ioi hilsicn olcvan l.rc-
lliisin huonlrttal'asli nry(ihernnrin sal-
votustl kirkkorakennukscsll.

Tvrvliiin kirkko 1.ruolcstaan kuirIuu
eliilisecn toiseeu nry0hiiiskcskiajan
kilkkoluke rtrtusr iltlrttkst'e tt. .i()\\ll
suunnittelun llihti)hohtuna l-500-lu-
vun alkukynrrucnillri oli sislililun vh-
tcniiisvvs eli I'ksillivuisrrus. Slnurrr
suunrtittelun trrloksil tivut vuikkupu
.lanakkulau ( l-190- 1.5i0). Kcnrinrrruun
(l-519-10). Vana.jan ( l-1,\0-15i0).
klaskLrn ( l-+(.X)-l5l0l .ia Rvnuittr,lrin
( l-5 l0-10) kill<ot Hlinrccssli. [)olr.jrrn-
nraalla .ia Vrrsinais-Suonressu. Sltir-
kunrtassa ovat niiiclcn klLnssa Yhtcnc-
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viii Huittisten ( 1490- 1530). Lcnrpriri-
liin ( I 500- l0), Rauman (fi'ansis-
kaanikirkko I -5 I 0-20. kaLrpun-ei rrkilk-
ko 1490- 1550) ja Ulvilan ( 1490-
l-520) kirkot.

KLrnkin niistii (sanroinkr-rin Kar-
kun ) tunnistaa rtty(ihliiskeskiai kaisek-
si holvijaosta riippunrattakin. sillli
esim. portaalien ja ikkuna-aukkojen
rakenne. eri rakennusosien (sakaristo.
runkohuone, asehuone) nruurikorle-
r<r.jako .ja ullakonportaiden sijainti ja
rakenne ovat kirkoissa sarnanlaiset .jajo aiemnrin a.joitettr"r jen kirkkojen
(esirr. Keminnraa ja Tuulos) perlls-
teella tiisnriilleen identifloitavissa.
VertailLr niiiden kirkkojen seinier.r ala-
osien ja yliiosien (piiiidyt. holvit tai
holvisuunnitelnrat) perusteella osoit-
taa puolestaan kirkot suunr.ritellr-rn ja
rakennetun yhteniiisesti ja lyhyen
ajan kr"rluessa. Pitkiiiin eliineet kiisi-
tykset rrnr. Huittisten ja Ulvilan kirk-
kojen seinien rakentar.nisesta 1300-
luvulll jl holvien/piilityjen nlur-lriur-
rlisesta vasta 1400-luvuu lopulla ei-
vlit slur llrinkllur tukel systenralrltisen

.ja kiLikki piifleel lrrrrlrrioorrrlItlvlrrr
tutkirnuk\en tulclksista.

Pinnallinen sukulaisuus ("van-
hahtava" ulkoniikö ja sislitila) Tyr-
viiZin ja Karkun kirkkojen välillii selit-
tyy aika pitkiille sillii. ettli Tyrvaiän
kirkkokin jiii aikanaan kesken ja hy-
llittiin kiiytöstli I 800-luvulla. AlkLrpe-
riiisten piirteiden pikkutarkan analyy-
sin perusteella voi puolestaan varsin
sur"rrella varmuudella viiittiiii uiideu
lakennusnrestarin eli suunnittelijan

olleen sanra henkilij (ks. ?rnrpere,
Tr"rtkirluksia ja kr-rvauksia X. 1995).
Suunnittelu- ja rakennusyijnsii hiin te-
ki vr,roden l-500 tienoilla tai hir.rkan
sen jrilkeen. Junkinlainer.r suunnitteli-
jayhteys niiyttlili olleen rnyös Koke-
rnlien. Urjalan .;a Vesilahden sakaris-
to.jen kanssa. Tiimii niikyy rlm. Kar-
kun vartherlrnart sakariston (ns.

Lur.rkkaan kappelin) oviaukosta. Kar-
kun nuolenrpi sakalisto puolestaan on
rurahdolIisesti sarran miehen suunnit-
telema kuin Akaan sakaristo.ja Lem-
pliiiliin kirkko l-500-luvun alussa.
Huittisten. Messukyliin ja Ulvilan
kilkot vuoden l-500 tienoilta näyttii-
viit puolestaan olevan eriiiin toisen
tunterrattorraksi jiiliviin rnestarin
keskeneräisiksi jääneitii luor.r-ruksia.

Par'aikaa kiiynnistyviin Tyrvliiin
kirkon paanukator.r uusir.nisen ja kor-
jauksen yhteydessii on lakennuksesta
tullut esiin uusia kiirruostaviu piirtei-
tli. N i i npri k i rjoittajrr nri ttauspi ilustus-
ten tekerrisen yhteydessii kevåilillii
|995 löysi runkohuoneen eteläseiniin
keskimmiiisen ja itiiisinrnän ikkunan
yliiosastu. puolikauren rrruotoisestir
ns. lunetista kalkkimaalausten katkel-
r.nia. Ainakin ilsehuoneen vieressai
olevasla ikkunalunetisla on tunnistet-
tavissa keskiaikainen vihkiniiiristi.
Museonjohtaja Pekka Koskisen saa-
man vihjeen perusteella löytyi korrea
vihkirniiristi myös asehuoneen ulla-
kolla holvin laesta. nrissii se. holvin
tultua muuratuksi valmiiksi 1 500-lu-
vun alkupuolella. oli iln.reisesti sor-
nin vedetty rnliriin kalkkilaastin pin-

taan. Sakaristrln holvin laesta puolcs-
taan löytyi erikoisernpi kuvio. .joka
koostui kol rrioista .ja li steistii.

Keshiaikaisena kirkonrnaisenrana
- Ia.jinsa niiyttaivinrplinii eclustajana
Suorressa - Tyrvliiin kilkko ehostui
kesiillli 199-5. kun sen ynrpriristiistri
seurakunnan -ja rruseoviraston yhteis-
työnii raivatti i n vi I I i i nty nriiiin piiiissei-
tii nuoria puita ja pensaita. Sarnana
syksynii laskettiin kirjoitta.lan -lohdol-
la ja ohjeiden rttukaan kirkkorlaan
pintaa. Sekrt kilkkorakennr-rs ettri
kirkkorraan aitarruuri .ja sen raken-
teet hahrnottllvat nyt aikaisenrpaa pa-
rerlr.nin.

Yllli on vastattu kysyntykseen
Karkun ja Tyrviiiin kirkkoien sanran-
lai sur"rdesta j a eri I ai sr"rr"rdesta. nrr.rtta ei
siihen. r't'tiksi r.re ovat rlaantieteelli-
sesti niin Iiihekkiiin. Tiihiin tuskin
koskaan löytyy yksiselitteistii vas-
tausta. Suorren keskiirjasta kr-rten

muistakin aikakausista on löydettii-
vissii siiiinniinmukaisuuksia. nrutta
myös poikkeuksia ja seulakuntien
yleisesti siiiinnijnmukaisessa verkos-
sa Karkku ja Tyrviiii ovat poikkeavia.
On kr-ritenkin mahdollista. ettii ynr-
rniirriirrme taustaa parer.nr.nin sen .jlil-
keen, kun rnolernmista pitaijistai on
tehty perusteellineu takrusnraan-
tieteellinen ja keskiaikaan ulottuva
analyysi taloittain ja kylittiiin. Tiimri
tehtlivli kuuluu toivottavasti pikaisesti
kiiynnistyviin vankko.jen pitaiiainhisto-
lioideu ki{oittunrisen piiliin.

Tl rt' ti ti t t t' u tt h a k i rk kt t
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Esko Pietilä

Tuit(ili.ju Jonttu Gullett-Kullalu ( 189,\- 19.19).
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Vöyrin kaartin mukana. Sodan pää-
tyttyä hain jatkoi taideopintoja Köii-
penharninassa ja Pariisissa, jättäen
sitten taiteen kokonaan joksikin ai-
kaa. Myiihemmin hiin ryhtyi sitten
zlvustamaan isiiiinsii nrrn. Kansallis-
rluseon freskojen maalaamisessa ja
tekeillä olevan Suur-Kalevalan kuvit-
tarnisessa. lähinnii suomalaisten kir-
jasinten suunnittelussa. Tiitä varten
hein rratkusti Keski-Eurooppaan ja
suoritti Wienissai vuonna 1929 Gra-
pische Lehr'- und Veruchanstaltin
kulssin korkeimmalla arvosanalla.

1932 hän ryhtyi jiilleen maalaa-
r.uåran edellisenii vuonna kuolleen
isänsåi luonia. tuhoutuneita Juseliuk-

sen r.nausoleumin freskoja Porissa .ia
siihen työhön kuluikin liihes hiinen
jäl jel lli oleva elinaikansa. Hut'rtttattit-
vaa on. kuinka viihiin hrinellii oli ai-
kaa ja mahdollisuuksia toteuttaa
omaa ja itseniiistii luorristyötiilin.
Håin oli tiistii varrnasti itsekin tietoi-
nen, kun hlin kirjoitti 12. 12. 193-5 sa-

noit.t;
"Poh.jolutt talvi, ktrrjo, ktleu,
ltiiit'ii tttt rtrrt.stu kttitt .tii.
ha I t:'a s sti t tut rt a I nru u lt du.s,

ot stttt lttt ri.sttt u ru tt ltt i tt e tt vt'i)."
Sanoihin sisiiltyy hiinen eliirliittsii

tragiikka.
Viihemmän tunnettua lienee hiinen

luorristyönsii islinsii ja isoisiinsii koti-

Åastantafctn Jott[u tgg5

Jorma Gullön-Kallelu
a

muis t omerlckien luol unu
Jonna Gall6n-Kallela ( I898-l939)

oli taiteilija. jonka vain suppelt piilit
tunsivårt ja joka jiii luornistyössäiin
suuren isiinsä töiden ja voimakkaan
pets(x)nan va{oon. Hin sai vlnllllut-
kin jo poikasena suurenmoisia vaiku-
tuksia myöhempää eli'imäänsä ajatel-
len perheen tekernältä Afiikan mat-
kalta. Vartuttuaan hiin lähti merille
kiertaiiikseen t.naapallon koululaiva
Glenardilla. Matkalla hän teki piirus-
tuksia, akvarelleja ja muotokuvia.
Syttyneen ensiurmäisen lnaaih.nanso-
dan vuoksi hlin jlii Buenos Airesiin ia
opiskeli sikiilåiisessli kansallisessa tai-
deakater.niassa. Palattuaan Suot.neel.t
håin joutui tiiaillai l9l8 tapahtumiin
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pitrijässåi Tyrviiiissii, jossa niitii on
kuitenkin jLrlkisesti nähtåivissiimme.

Tyrvåiän kirkkohautausr.naalla on
Gal16nien perhehaudalla hänen n.mo-
toilemansa leliefl isoisiistiiiin. innok-
kaasta maanviljelijlistii, puutarhan-
hoitajasta ja virkamiehestä, Peter
Wilhehn Gall6nista. Jo ennestäiin ol-
lut hautakivi on karkeasti pilstottu
graniittimonoliitti, jossa olleen pyö-
reän marmorikilven tilalle on sijoitet-
tu pronssinen rnuotokuvaleliefi, joka
on kuvattu puoliptofiilissa. Kiven
taustapuolella on pror.rssilaatassa r.ri-

rniluettelo, joka arvatenkin ennen oli
mainitussa marmorikilvessii. Setiinsii
Walter Gall6nin mukaan työ aloitet-
tiin 1932.

Tiimii lieneekin johtanut siihen. et-
tii hänelle annettiin tehtaivaiksi myös
Tyrvään vanhalle kirkolle pystytettii-
viin vainajien rnuistorrerkin suunnit-
telutytl. Monista siiilyneistii luonnok-
sista voidaan piiätellåi, ettii hiin uhrasi
tehtävään runsaasti työtai. Hanke
aloitettiin 1934.

Muistomerkki on siiiinniilliseksi
hakattu nelikulmainen graniittipyl-
viis, jonka kaikilla sivuilla on yksi
kr-rvatar-rIu. Kirkon puoleisella sivr"rl la
olevassa kirjoitustaulussa on teksti
Etlesrnertrteittert rtttti.slolle ja sen ala-
puolella laakerinlehdet, joiden viilis-
sii tiirnalasi. katoavaisuuden vel'taus-
kuvana, sekii niiden kahden puoler.r
vuosiluvut 1400 1855. Alapuolella
on sanat FLrgit irreyrrubile tertrlttrs.
(Aika rient2iZi palaar.natta koskaan ta-
kaisi n ).

Vrsernrnalllt sivul llt on sovi nniri rtert

ristiii ja kirkkoa esiftiivii aihe. Takasi-
vulla olevassa kuvassa on aiheena
päåikallomeli eliimiinpuineen. Aihe
on tuttu isiiltlilin Seitser.niir.r vel jeksen
kuvituksen loppuvinjettinii. Hiin oli
luonnostellut aiheen alr"rnperin niin,
ettii hedelmiii kasvavan eliirliinpr"rr"rn

.juuret tyilntyiviit plilikallon sil-
miinaukoista. lnutta saattaa olla. ettii
se koettiin siihen aikaan epiisovir.rnai-
seksi. Oikealla sivulla olevassa Uh-
lisavut-aiheessa niihdiiiin koh'ne har"r-

takurrpua vierekkiiin, joista uh-
risavut nousevat kohti taivasta. Pat-
saan.juuressa on vielii teksti Mirtti ttt-
lctr..jtttttt ltcillii rtlisi tliitttii.

Taiteilija oli nyös hyviiksymiissii
Jalmari Karhulan vllouua 193-5 suun-
nittelerran Akseli Gall6n-Kallelan
r.nuistolaatan Jaatsin metsikköiin.

Vihollisen lLroti lopetti palhaassa
luotlisvireessii olleen taiteilijan elli-
miin Kaljalan Kannaksella. Uudella-
kirkolla. talvisodan ensirrrniiisenii
piiivänii. Hiinen tunnetuirnrraksi ja
suurirnmaksi elilriintyökseen jiiiviit-
kin nuo Juseliuksen freskot. D
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.luseliuksat
tttttusoleuttti,

Pori.

Kusiiiiri Peter
Willrcltrt
Gullattirr

Ituutukivi.
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rinnastettunu nrelko kapulakielistli.
Sitai .ia toclellisuutta veltaantrlla ha-
vaitaan kuitenkin. ettli Sarkiun nraisc-
nra kuuluu valtakunnalliscsti rricrkit-
triviin kLrlttuuriynrpririst(iihin. Orr it-
sestrilin selvlili. ettii Sarkian ku'u'uaura

n.nisenra on ehdolla. kun nraurt nter-
kittiivinipili kulttuurinraisenria huc-
taan. Sarkia rln rnuitlen ansioiclcnsa
ohella rnaanlne tur)nctuin kLrlttuuri-
rnaisenralunoili.ja. Sc. cttli Kiikan
nraisenrat oval valtakunnalIisccn Iuct-
teloon plilisseet. cdellyttliii kLlitcnkin
enenlnrir.r. Mainitsen tiissli kaksi nli-
kökohtaa.

Maisenran tr.rlee olla sliilynyt sopu-
sLrhtaisena .ja tasapainoisenu. Sarkiurr
nraisentassa on tiiltii kunnaltiL hyvili iu
vliltburrnlin hyvili osiiL. Muisctnr.t tltt
sitii. nritli rne kaikki yhdessli tontcil-
lanrnre. pelloi Ilanrnre.la ruetsisslirnrue
olenrnre saaneet uikaarr. Kun ulko-

l.ruolinen alvioitsi.ja orr kotipiirinrnrc
eclelleen kulttuurinraiserrraksi kcl-
puuttanLlt. voirt.trre olla kcskirrililirin
ottaen tvytyvliisiii. Puhiururat vaarlt
yrnpririst(ille syntyviil kuitenkirr sil-
Ioin. kr"rn suurin kortein .ja rahoin nr-
kennetuarr. Asialla ()ll uscirttrttitcn
kr-rnta. valtio tai .lokin yhtiii. T(iissiiiin
niillli on nryi)skin sur.rti vastuu yrnpri-

Surlciun meisemien
Erkki Aaltonen

Nliin siikein nlikee Kaarlo Sarkia
lapsuutensa rnaisenran Kiikassa.

Meille rnorrille nrlr() ()n tuturttpi .jlr
kotoisampi kr,rin Maanrnre laulu tai
nrikriiin nraakuntalaulu. Se on luon-
nollista. koska siikeiclen takaa on enti-
sen Tyrviiiin.ja Kiikan maisenra hyvitr
tunnistettavissa. Kiintopisteenii ou
tiissii l'unossa Salkian kotim(ikki.
Noita harrnaita m(ikke.jii oli seuclulla
tuohon aikaan hyvin runsaasti. Kul-
n'runtilassa. Salkia nruseon ynrpiiris-
tiissai. niitii on vieliikin rurnsaasti. To-
sin nyt huolellisesti ehostetun lar-rtata-
kin alla. Kuvan avulla niiitii nrirkke.jii
on nrainiosti esittainyt toinen paikka-
kuutlrlitittett. Rtrtlol l' Koivu.

Mitenkä sLlunnittel ija niikee
saman maisemårn'?

Ottakaanrme alr.rksi oppaaksentnre
piiiikaupr"rnki lai nen kansal lis-
nraisemien tutkija: "Tiimitn seIvityk-
senl ) puitteissa voidaan valtakr-rnnal-
lisesti arvokkaaksi katsoa piirtyviin
suornalaista kulttuurikehitystii. sen
nronipuolisrrrrttlr .lrL lu()lllcc|r()nliri\ia
piirteitii ilmentiivrln rakennusperin-
nön .ja kr-rlttuurirnaiseuran. joka on
hisloliullisesti todistusvoirrlriueu. es-
teettisesti sopusuhtainen tai ynrpiiris-

t6

huippulcohtiu
tökr.rvaltaan rikas -ja tasapainoincn.
Mitli useampia perusteita -ja kriteerei-
tli kohteen ou katsottLr taiyttaivain. sitri
vakuuttavanrrlin se on saanut valta-
kr-rnnal I ista nrerkitystii.

Valtaosa kohteista on laa.jo.ja kLrlt-
tuurirnaisentia sekzi kylilt .1a kaupun-
ginosia. Pinta-alaltaan laa.jinrnran
kohderyhntir.r nruodostavat laa.jat
nrliscrrtakokortlristtttrle[. .joitlr (]\'lll
eli ty isesti jok i I aaksojen ku lttur,rri rrai -

senrat sekii enilit nrelellisel rrlrisenrirt.
Kirkonkyliit on se suornalainen

rnilji)rityyppi, .joka on ehkii ankarirn-
nrin kokenut sotien .jiilkeisen raken-
nemuutokseu. Ehjiii, pelinteisiii kir'-
konkylili ei nraassar.nure ole nruuta-
nraa poikkeusta Iukuun ottar.natta siii-
lynyt. Selvitykseen valikoidut kirkon-
kyliit ovat usein vain kirkon ynrpiiris-
tössii siiilyneitii osia vanhasta kilkon-
kyliistii.

Ehelit kyliinraisernut ovilt ollce t
olennai nen osa suor.nalaista ku lttr-rr,rri-

ruraisenraa. Uusjako on ha.jottanr,rt
vanhojen kylien asutuksen liihes
kirikkiiLllu. Uudisrukerttluttirtctt ()n

likkonut pelinteistii kylliniikynriili ei-
kii rliysin sriilyneitli. tiiviitri kylili ole
muilssun.rnre enliii kovinklran nrouta."

Helsinkiliiisten teksti on Sarkiaan
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ristöarvojen säilymisestä. Lähivuosi-
na tulemme näkemään. miten keskel-
låi Sarkian rnaiselnaa toimiva Outo-
kumpu Oy vastuunsa kantaa.

Sarkian rraisernat ovat osa laajem-
paa maisemakokonaisur"rtta. Se kattaa
Vammalan seudulla koko järviketjun
Karkusta Liekovedelle, koskijakson
Kaukolasta Äetsänkoskeen ja jatkuu
sitten laajana peltotasankona kohti
rnerta. Kauempana yläjuoksulla sa-
maan asutushistorialliseen yhteyteen
kuuluvat Sillanpiiän rraisernat Hii-
meenkyrössä, Laukon ja Vesilahden
maisemat sekä Rapolan muinaislin-
nan ympäristö Valkeakoskella. Varr-
malan seudulla tämän maiser.nakoko-
naisuuden huippukohta on Tyrviiän ja
Sastarnalan vanhan kirkon tienoot.

Sarkian maisemilla on myöskin
orna ytimensä, keskeinen sisältönsii
tai selkärankansa. Sen toisessa piiässä
on kotimökki, kotisauna, pihanpiiri
sekä ympäröivät pellot ja niityt. Hy-
vin tärkeä osa on rnyöskin joella kos-
kineen ja maantiellä, joka täniikin
päivänä rnutkittelee aivan sanroin
kuin Sarkian poikavuosina. Tie ja jo-
ki johdattivat tulevan runoilijan en-
simmäisiä kertoja lapsuusmajan ul-
kopuolelle:

Nriert ikkuttustu
trt rtctrt t i e rt nt ut ki k ko o n.

.joka rnuirtoitt lasto
ltoukutti mukarnut.

( ru rt o.s tu Lu p s t r u sm a.j ct )

Sarkian koulutie kulki vanhaa Tur-
kuun johtavaa maantietä joen yli Kii-
kan kirkolla olevalle kansakoululle.
Koulutie on näkyvässri osassa ainakin
yhdessä runossa. Maiseman selkäran-
gan toisessa päässä ovatkinjuuri kou-
lu ja kirkonkylä. Kirkonkylä on var-
maan ollut ensimmäisenii etappina
Sarkian matkalla'toisiin kyliin'.

Työnteko kuuluu olenrraisena osana
Sarkian ympäristöön. Työtä tehdään
pelloilla, riihissä ja puimaloissa. Mie-
lestäni hänen kaikkein kauneimmat
rnuistonsa liittyvät kuitenkin kotoi-
seen kehräämiseen ja kutomiseen. Se
ei ole ihme, sillä varhain kuolleen äi-
din sijainen, 'mummo', oli ammatil-
taan kutoja. Työtä tehtiin kotona ja
kaiken aikaa. Erikoinen sattuma - vai
onko se sattuma - on siinä, että eräs
toinenkin kutoja sai alkuoppinsa ai-
van Sarkian naapurissa, viereisen
Soinilan kylän kutomakoulussa.
Myöhemmin hän perusti oman kuto-
makoulunsa lähelle Sarkian koulua
Kiikan kirkolle. Tästä vähäisestä
alusta sitten kehinyi Sarkian elinajan
suurin työnantaja Kiikassa, Hilma ja
Herman Aaltosen mattokutomo. Sa-

takuntalaisosakunnan tutkielmassa
alvioidaan työpaikkoja kotityönteki-
jät rnukaan lukien olleen viitisensa-
taa. Kutomon tuotteet läpäisivät tuon
a.jan kaikkein ankarirnman seulan. Ne
kelpuutettiin juuri itsenäistyneen
kansakunnan symbolin, eduskuntata-
lon taidetekstiileihin. Hyvin säilynei-
tä kutomon rakennuksia ja Ullv6nin
rukkiverstasta voidaankin pitaa juuri
scrt työn synnyttr.iminii monunrenttei-
na, jota Sarkia runoissaan lämpirnim-
rrin kuvaa. Nliin ne kuuluvat olennai-
sena osana Sarkian ajan ympiiristöön
Ja rnalsemaan.

Usein Sarkialla on tekstissään
nryöskin jotakirr kaukaista ja saavut-
tamatonta. Tiillainen on varmasti ol-
lut koulutien varteen sijoittuva her-
raskartano puistoineen. Hyvin kaunis
puisto oli myös viereisellä rautatie-
usernalla. josta kaltanon vieraat vau-
nuilla noudettiin. Asema oli julkinen
paikka, jossa hienojen ihmisten liik-
kumista voi etäämmältä seurata. Mut-
ta Ruotsilan kartano oli tavallisille ih-
misille saavuttamaton paikka.

Koko maan kulttuurin kannalta on
ouni. että ornassa lajissaan suulinr-
piin saavutuksiin yltäneen kirjaili-
jamme maisemat ja tärkeät rakennuk-
set ovat vielä tallella. Kuten museovi-
raston julkaisussa todetaan, kirkon-
kyliä ja tiiviinä säilyneitä sivukyliä ei
maassamme ole kovinkaan monta. Ih-
neellistä on, että näitä viimeksimai-
nittujakin voidaan Sarkian maisemia

reunastavina mainita kokonaista kol-
me kappaletta. Kiirrajiirven kylii.
Haapaniemen kylä ja Vehkakorven
kylä ovat kaikki Sarkian rraisernierr
pohjoislaidoilla ja edelleen tiiviitä
ryhmäkyliä. Haapaniemen kyliistä on
saatu talteen rryöskin yksi Kiikan ku-
rojien taidonniiyte, nimittiiin Kiikan
kansallispuku.

Loppuun liitän lukijan niihtiiväksi
r-nuseoviraston ja ympäristijministe-
riön aluekuvauksen kolr.nesta r.naise-
ma-alueesta: Kokerniien joen kulttuu-
rimaisema (ulkaisussa n:o l6l), Kii-
kan kirkko yrnpäristöineen (n:o 162)
ja Kikkelänjoen kulttuurir.naisema
(n:o 163). Taiällä, nissä jär'vet ovat jo
loppuneet mutta jokitasanko ei vielä
alkanut, olisi paren-rpi käyttiiä yhteis-
tä nirneä: Sarkian rnaisentlrt.
Maisemien olennaiset piirteet löyty-
vät kaikki Sarkian tuotannosta.

Aluekuvauksissa on paikoin kerrot-
tu rakennuksista, jotka ilmentäviit
alueen kulttuurihistoriallista luonnet-
ta. Yksittäisten rakennuslen mainitse-
matta jiittäminen ei kuitenkaan välttä-
rnättä merkitse niiden vähiiisempliii
arvoa. Mr.r.r. edullisia raha-avustuksia
tärkeisiin korjauksiin kuten kattoihin
voi saada jokaiseen aikakauttaan
edustavaan rakerrnukseen nutisentr-
alueelIa, tietenkin n-räiiriirahojen sal Ii-
missa puitteissa.

Omasta mielestäni täällä Sarkian
maisemissa ja käsityöpitäjässä olisi
rnaininnan aluekuvauksiin ansainnut

EA 1. 10. -95. Sarkian ntuisettrctl,
n:o I 6 I Kokenttietr.joert
kulttuurimuisem(t. n :o I 62 Kiikatt
ki rkkt t,mptiri.stöineen, tt : o I 6-l
K i k ke I ii tt.j t n tt kr r I I I tr tr ri ttt Lt i.tet r r Lt.
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rluutarna esimerkki säilyneistä Kul-
muntilan, Haapaniemen, Kiimajä'-
ven tai Teukkulan n-rökeistä. Sellai-
sissa syntyivät ja lapsuusvuotensa
elivät sarkiat. hihna-aaltoset. her'-
manniaaltoset, vilhoniemet, kallernä-
kiset, ristotainiot, pekkavuoret, ul.lto-
korpelat ja maurikunnakset. E,lärnä
oli aineellisesti hyvin puutteellista,
mutta henkisesti niin rikasta, ettai mo-
net ovat omalla alallaan yltäneet huo-
rnattaviin saavutuksiin. Rohkaiskoon
se nuoria uusiin ponnistuksiin ja rriei-
tä varttuneita kannustukseen .ja työn
tuloksien vaalir.niseen.

Kirjallisuutta:l) Rakennettu kult-
tuuriynpäristö. Valtakunnallisesti
nerkittävät kulttur"rrihistorialliset
yrnpäristöt. Museoviraston rakennus-
historian osaston julkaisuja 16, H:ki
1993.

Äetsä

l6l Kokemäenjoen
kulttuurimaisema

Kokemäenjoen laaja kulttuulimai-
sema alkaa Vammalan puolelta ja jat-
kuu edelleen Keikyälle ja Huittisiin.
Joen rantaviljelykset ovat laajinmil-
laan Ruotsilan, Kuhruntilan ja Rita-
lan kylien kohdalla. Kirkonkylän

l8

RutloU Ktsivu teok.sassu Atuti Strauiu
surlul. o,srr C Arrtero Murtrtittatr 1969.

kohdalla maisema on rikkonaisempaa
avautuen jälleen Ulvin kylän viljelyk-
sinä. Alueen pitkästä asutushistorias-
ta kertovat joen rannalta löydetyt ki-
vikautiset asuinpaikat ja rautakautiset
kalmistot.

- Kokemäenjoen rannalla sijaitseva
Ruotsilan kartanoalue muodostaa
keskeisen tekijlin Kokemäenjoen
maisemakuvassa. Kartanon kaksiker-
roksinen, klassistinen päärakennus
on vuodelta 1925 (8. Federley). Ta-
lousrakennukset ovat osaksi pälira-
kennusta vanhempia. Rakennusten
yrnplirillii on edustava puisto.

- Ritalan vanha rustholli on nykyi-
sin kahtena eri tilana, joilla on omat
rakennukset. Villenpuolen pääraken-
nus on ilrneisesti 1800-luvun alku-
puolelta, myöhemmin sitä on lisära-
kennettu.

Samoilta ajoilta on Kallenpuolen
päärakennus, jonka ullakonikkunat
ovat lunetinrnuotoiset. Lisäksi raken-
nusryhmään kuuluu vanha luhti sekä
vilja-aitta I 800-luvulta.

Kulmuntilan kylässZi sijaitsee
Kaarlo Sarkian vaatimaton lapsuu-
denkoti, joka on museona. Kulmunti-
lan kylätien varrella sijaitseva Lauri-
lan vanha hirsipintainen asuinraken-
nus ()n korotettu hi[teen veisletyn
vuosiluvun mukaan l8l l. Rakennus
on paritupatyyppiä ja sen eteläpäässii
on vanha katettu solarakenneltna.

- Yli-Talan tila sijaitsee luonnon-
kaLrniilla paikalla Kokeniienioen
rannalla Talankosken kohdalla. Plili-
rakennus orr rakennettu I 870-luvLrlla.

- Äetsiin punatiilinen voir.nalaitos
on valr.r.ristunut 1923 (S. Frosterus. B.
Gripenber-t). Rationalistisella voi Iua-
larakennuksella on rnerkittiivii asema
jokimaisemassa.

162 Kiikan kirkko
ympäristöineen

Kiikan kirkko lakennettiin Matti
Åker-erenin .lohclolla 1806-07 ( l8(X).
YIV). Alkuuan tiitii puista ristikirk-
koa kattoi ilumattu paanukatto.ja ris-
tikeskiöstii kohosi kahdeksankulrttai-
nen. larttelrtiiniit katrttatlavit toltti-
alusta. Kirkko korjattiin 1884 (C.J.
vorr Heidekerr ). jolloin se sai uus-
goottilaisen länsitornir.t, r'istisakarat
tehtiin satulakattoisiksi. ristikeskiiin
tornialustaa laskettiin ja vanha tapr"rli

purettiin. Tapulin alaosasta tehtiin
ruumishuone hautausrraalle. Kirkko
korjattiin 1934-52 (B. Strörrrner').
jolloin keskitorni purettiirr, liinsitor-
nia konrlettiin ja sisustus urrsilliin.
Kirkon yrnplirillii on vanlta hautaus-
maa, jonka vieressii sijaitseva hirsi-
nen lainar.nakasiini on vuodelta l8-58.
Kirkon ohi vieviin tien vat'rella on
siiilynyt vanhoja asuinrakennuksia.
jotka rnuodostavat vaihtelevan koko-
naisuuden.

163 Kikkelänjoen
kulttuurimaisema

Kirkonkylärr vielitse virtilaviln
Kikkelänjoen molemmin puolin las-
keutuvat viljelykset rnatalasti pol-
veillen rar)taan. Viljelyrrraisenta jat-
kuu pohjoiseen välillii kaventuen ja
aukeaa Kiimajärven kohdalla ranta-
niityiksi. Perinteistii rakennuskantaa
on Kirkonkyllin lisäksi Jonsan, Es-
kon, Kartanon, Haukkalan, Yli-Pieti-
liin sekä Kiimajiirven Ala-Perttulan
tiloilla.

- Jonsan rakennusryhr.nii edustaa
perinteistai seudulle ominaista raken-
n usli.rpila. U ustettessanssiv uorattu
piiärakennus on 1870-luvulta, pitkli
väentupa saattaa olla vanhernpi. Ra-
kennusten ynpiirillii on vanhaa puus-
t0a.

- Eskon tlsaplirrtlinen lakertrtus-
ryhmii on edustava niiyte 1800-lr.rvun
talonpoikaistalosta. Asuinpihan ynt-
pärillli si.jaitsevat kaksi asuinraken-
nusta ja aittarivi, tämiin takana ka{a-
piha ja karjasuojat. Lisliksi tilalla on
säilynyt kaksi vanhaa vilja-aittaa. D
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Onnelcsi on Muistolu
Muistolan koulu täytti sata vuotta.

Vilpitön onnentoivotus opinahjolle.
Olen itsekin saanut kunnian käydä
Muistolassa koulutieni alun. Sadan
vuoden aikana on moni vammalalai-
nen-tyrvääläinen evästetty Muisto-
lasta varmasti hyvin eväin maailmal-
le. Kouluaikana tuskin kukaan osasi
vielä annettujen eväiden arvoa ajatel-
la, kunhan käytiin koulua. Ja näinjäl-
keenpäin tuota aikaa ajatellessa tulee
mieleen tyttöjen ja poikien ero. Meil-
lä pojankölveillä kun oli aina silloin
tällöin, noin vaan ajankuluksi, pikku-
kolttoset mielessä. Tässä suhteessa
Muistola ei eroa muista maamme
kouluista. Harmitonta, poikain rnie-
lestä harmitonta hauskaa syntyi luon-
nostaan. Ellei spontaania lystiä ver-
sonut, niin sitten keksittiin.

\1. \1. rl,

Lystinpidon seurauksena oli yleen-
sä jälkkäri. Istuimmepa kerran koko
luokka viikon jokaisena päivänä ares-
tissa. Juusohan sen tuomion luokal-
lemme langetti.

Oikeastaan kaikki alkoi nelimaalis-
ta. Juuso pisti meidät, kun koulu syk-
syllii alkoi, ulos pelaamaan. Pelattiin
tunti, pelattiin toinen. Kolmannella
tunnilla ilmeisesti peliväsymys ja
asian yksitoikkoisuus sai jonkun ne-
ropatin päähän oivan aatteen: kun lyö

Tisteli

pallon Massisen Annan kasvimaalle,
niin voi ottaa mukaansa porkkanan,
jonka voi pestä koulukeittolan ulkok-
raanassa ja syödä mutustella pois. Li-
kat ensin aristelivat, mutta neljännel-
lä nelimaalitunnilla hekin jo heittivät
pallon suoraan kasvimaalle.

Voi sitä peli-iloa! Iloa ei kyllä var-
maan ollut Massisen Annan kasvoil-
la, kun hän oli kattila kädessåiän tui-
jottanut kasvimaallensa. Ei porkka-
nan porkkanaa, ei herneen hernettii,
ei nauriin naurista, vain tyhjän rnusta
pelto!

Kerrottakoon tässii vielä toinen
muistelmus Muistolan kouluajoilta.
Tuolloin oli tapana kerätä yhdessai
puolukoita koulukeittolaan.

Kauniina syyspäivlinZi tehtiin as-
tioinernme poimintaretki - jokaisen
piti kerätä tietty litramäärii. Kr.rn sai
tinkinsii täyteen, niin näyttir keittlijil-
le jir marjat voi kaataa isotln slraviin.
Likkojen sormet kiivivät sukkelasti
puolukkamättäissä, vaan meidiin po-
jannassikoitten mieleståi käpysota oli
kertakaikkiaan mielenkiintoisernpaa.

Poiminta-aika hupeni .ja oli rreidiin
poikastenkin aika ryhtyä puoluk-
kaurakkaan. Mutta kun laittoi astian
pohjalle hyvällisesti sammalta ja siis-
tisti puolukoita piiälle, niin piiåisi våi-

hemmiillii keruulla eikä käpysodasta
ollut haittaa päivän teemalle. Tosin
osa joutui käryn jälkeerr poinrinlurrr
tuplamä2iriin ylimiiäräisellä ajalla.
Taisto luuli, että sentin kerros puolu-
koita riittää peittämään parinkymme-
nen sentin sammaleet. Likat olivat jo
tuossa iässii mukavia .ja yrnmiiltii-
väisiä, he nirnittäin keriisiviit klipyso-
talaisten ma{amiiänistii suuren osun.

rl, rl, il,

Edellliolevat rnuistelot osoittavat
kiistattomasti, ettli yhteishenki oli
Muistolassa vahva. Ei siis ole mikiiiin
ihme, ettii Muistolarn koulun kiiyneet
ovat tulleet hyvin toimeen yhteiskun-
nassa. Vielii kerran; onneksi olkoon
Muistola!

CC,
\-/

Joulu allcuu uertiosso
Jouluaaton kunniavartio Tyrvään kirkon sankari-

haudalla hiljentliä juhlaan omalla erikoisuudellaan.
Aattokirkkoon saapuvalle se kertoo sukupolven ta-
kaisesta yhteisponnistuksesta - itsenäisyyden säilyt-
tämisestä - tiestä joulun lapsen tulla kaikkiin suoma-
laisiin koteihin.

Sotien jälkeisen historian ajan
tåitä perinnettåi ovat vaalineet yh-
leisesli Asevarikko 3:n ammatti-
sotilaat, sotaveteraanit, reservin
al iupseerit ja reservi upseelil.

Kunniavartion avaa ennen kir-
konmenoja juhlarnantteleihin
sonnustautunut ja miekoin va-
rustautunut Asevarikko 3:n neli-
miehinen vartioryhrnä. Puolen
tunnin kuluttua vartion vapautta-
vat lumipukuihin vaatetetut ve-
teraanit korostaen Talvisodan
merkityslä Suomen historiassa.
Tulevaisuudessa veteraanien
väistyessä tämä vartiovuoro tuli-

Jaakko
Lampimäki

si såiilyttää erityisenä Talvisodan muiston vartiovuo-
rona vaatetustapa huomioiden.

Veteraanivuoron vapauttaa yhdi stetty reservi upsee-
rien ja -aliupseerien nelimiehinen kiertovartio, joka
jatkuu aina iltaseitsemään saakka. Varusteena ovat

puolustusvoimien käyttiimait
rniehistön juhlarnanttelit asian-
mukaisine arvomerkkeineen.
karvahatut ja siiiin mukaiset jal-
kineet. Upseerit kantavat lisliksi
paraatimiekkoja.

Vartiossa seisoessa jouluun
hiljentyminen on aina yhtä aitoa
ja ainutkertaista. Tervapadat
räiskyvät. Ihmiset tuovat kyntti-
löitä omaistensa haudoille jatku-
vana virtana. Useat pysåihtyvåit.
paljastavat päiinsli jlr kunnioitta-
vat hetken hiljaisuudella vartiota
ja kumpujen alla lepäävien ar-
vokkainta muistoa. Joulurauha
täyttää tienoon. On .joulu.
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Maiju Vuorenoja
Trillli triit'tttiii Hu r.srut

pi hap i i ri iiitrii ltii i viittii.

.ja Fabian Seikku, Palvialan kievari
l9ll - l93l talollinen Juho Saa-

risto-Harsr,r. Palvialan kievari
Hulsun tilan sijainti rautatien ja

aseman läheisyydessä oli etu. Kun
kievarin paikkaa etsittiin oli Jr-rho So-
leniuksen tekemä tarjous edullisin ja
niiin kievari siirtyi viisivuotiskau-
deksi 1896 - 1900 Harsulle. Seuraa-
van urakkatarjouksen voitti Harsun
lähinaapuri, virkatalon vuokraajer Fa-
bian Seikku. Seikr"rn virkatalossa kie-
vari toirnikin seuraavat kaksi viisi-
vuotiskautta v. l90l - l9l0 . Seikku
oli näet valittanut, että Harsulla kesti-
kievarivieraat ja kahleitaan kilisytte-
levi'it vangit joutuivat nukkumaan sa-
massa huoneessa.

Harsulla ei eletty loimet()nnil vairn
1902 rakennettiin uusi päärakennus
tontilla olleista vanhoista rakennuk-
sista. Vuonna 1904 rakennettiin uusi
kivinavetta ja Iso-Harsun tontille hu-
vilalakennus. Vaikka kestikievari oli
siirtynyt naapuriin, pidettiin Harsulla
kesävieraita ja täysihoitolaisia. Niiin
hankiniin ammattitaitoa, kokemusta
ja lisätuloja . Vuonna l9ll tuli Har-
susta urakkatarjousten pelusteella jiil-
leen kestikievari ja kievarir.ra se sai ol-

la isiinniin. Juho Saariston kuole-
rnuan eli vuoteen l9-ll asti .

Varsinaisena kestikievaritalona oli
Harsun piiiirakennus. Siinii oli vie-
raille osoitettuna rniiiiräyksen uru-
kaan kohre hr"ronetta. Lisiivuoteita
saatiin tarvittaessa pukkislingyistii.
Majoitushuoneessir oli kaksi pliiistli-
vedettaiväii slinkyli, piironki -ja ko-
muutti peseytyn-ristii varten sekli
soittokello. Talon keittiössii oli siih-
köllii toimiva niiyttötaulu, josta takrn
emiintä. Matilda Saaristo näki. rnistii
huoneesta soitettiin.

Eteisessii oli kirjoituspöytii kesti-
kievarin pliivåikirjoineen. Tiihiin tuli
kaikkien matkustavaisten rnerkitii ni-
rnensii, amlnattinsa. matkustuspiiivii,
tarvitsemiensa hevosten rniiiirii sekii
mistii tulee .ja miune nrenee. Huo-
mautuksillekin oli onra sarakkeensa.

Kestikievari palvelee

Turr-rn Liiäninkanslian I 920 toinrit-
tanan kestikievalipiiiväkirjan kansi-
lehden r.nukaan Turun ja Porin liiii-
nissii Tyrviiiin kihlakunnan Karkun
pitiijän Palvialan kyliin kestikievaris-
sa oli saatavana seuraavia palveluja:
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T),rviiiirt kihlukunnun Karkun pittijtitt
Polviulun kyliin Harsun kestikievori jct b\tiltiisiti
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Matkustaminen ja siihen liittyvåi
majoitus ovat ihmisten keskinåiisen
kanssakäymisen tärkeitZi edellytyk-
siä. Kestikievari- .ja kyytilaitos antoi
vr"rosisatoja puitteet rnatkustamiselle,
muutti muotoaan ja pyristeli vastelåln

aina vuoteen l9-56 asti, jolloin kyyti-
lakimme kurnottiin.

Karkun kestikievari

l-550-luvulla mainitsee Jaakko
Teitti majapaikkaluettelossa Törwe-
byn eli Tyrviiänkyllin jälkeen Karckw
eli Karkku-nimen . Lar.nrnentaan kie-
vari Karkussit oli sijainnut Karvan ta-
lossa 1820-luvr.rlta låihtien. mutta Po-
rin radan vahnistuttua vr"ronna 1895
se siirtyi lLihelle Klrlkurr ll.rututiease-
maa. Nimikin muuttui Palvialan kie-
variksi. Tämän lisäksi Karkussa toimi
myiis reselviasema Koivun kyliissii.

Karkun kievarinpitlijiZi vuosina
I 88-5- 193 I :

1885 - 189-5 talollinen Vilhelnr
Klrva. Lammentaan kievali

1896 - 1900 kirkkoväiirtti Juho
Solenius-Wähäharsu. Palvialan kie-
vari

l90l - l9l0 virkatalon vuokraa-
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"'l'iistii kyytiluitokse sta. .jokir orr laadul,
taan kcstikicvui. on saltavatra: ntatkusta-

.jien kliytcttiiviiksi arrncttu.ja huoneitir kol-
nrc. tal-koitr-lstil Vat'telt l)iclettaiviillii koltncl
la hevosclla kolntc r.'rrsinaista kyl,tiii sckii
sitiipaitsi kolnrc ylinriiiilliistii kyytiii vuolo
krrudcs:u: rnlrjirr .jlr nruillr t:rr1reitir ricrrrs-
huoneessa .julkipartnun taksarr rlukaan. .ja
on kyytilaha. allarnainittuilrirr kyvtilaitok-
s iin:

Hcvoskyytintaksr"r on yksi rrralkka kilo-
nretriltli priivrikyytlillLi sckii yksi l))ilrkka
viisikynrrncrrtii penniri y(i .ja pyhrikyyde il
I li.Odotusnraksu orr .jokai sc.lta tiiydcl tii l)t-lo,
lelta tunniltit lrnk -50 ltelrniii.Valsinailtcrr
kyyti 0n nratkustiliallc annettilva viipyntlit-
tii. ylirnliliriiincn kyyti kahrlcn lr,rnnin ku-
Iucssa tilaarrisesta"

Rrrokl. juonrll. nlrjoilt-ls. tclvirv()i-
teet. heiniit, kaulat ynt tarpeelliset
tar''ottavat hinnoiteltiin kuntakokouk-
sen taksan ntukaan. -joka vahvistettiin
kolrtterr vtroderr vlilcirr

Palvialan kestikievaripliiviikiljan
nrLrkaan l. l.-2-5. I l. 1920 oli kyytejri
kaikkiaan 577 .ia kyytiliiisissii var-
nruudella oli 93 naistu. Matkusta.ja
nrerkitsi yleensli ontaklitisesti tieton-
\il l)lii\ likiIjulrrr. Useirr orr ilrilirrittrr
pelkkai sukuninri tai etuninren kiljain.

Rrrtrtirtie ju .jrrrlrl iikennc tillvitsivut
tiiyclentiiyiikseen paikallista kievali-
kyytiii. Karkr-rn pirlijain Palvialan kie-
vari oli trirkeii linkki Mouhijiirvcn.
Lavian .ja Suodennienten suuntaau.
MatkLrstajat piiiisiviit ntutkattontilsti
pcrille. Kievarikyyti valrnisteli lr,ron-
tevasti sijaa nykyajan taksikyydille.
Melko hiiltrntistyttliviiii oli Tantpe-
reen lisiiksi Helsinkiin. Tulkuun .ja
Poliin nlatkustavien sLturi nriiiilii.
Mutta ehkri se kielii vireiistri ja kLrlt-
tuurisesta yntpiiristöstii Karkun seu-
clulla. .la sitil tukee ntyös ntatkaajieu
anrnrattien uroni naisLlLls .iil kollIutus.

Kuka kyydissä kulkee 'l

Palvialan kestikievalin rattaissa is-
tui kyydittiiviirli -1.5 kelliur Irrorrrlli
Lisiiksi Iistalta löyryy liikenriehiii.
pappej a. nraanvi lje I i.j iii tli. opettaj i a j a
lliiikiireitii. Yksittliisistii unlnlirteistll
mainittakoorr laulaja. kivenhakkaaja.
valokr,rvaaja.ja sLrkeltala. Menevin
oli Rumelin huvilassa Kosken kyliis-
sii asuva tuonrari Ivar Aleksander
Kyander, .1olla piiivrikirjan ntukaan
oli 27 kyytiii. Kyander oli kievari-

kyydin suurkLrlr,rtta.ia ja sai rtratkustaa
luotolla .ja rnaksaa laskun ntukaan se-
kri onrat ettii vielaittensa kyydit -ja yti-
pynriset . Juho Saariston rnaatalous-
kalenterissa vuodelta 1920 on tark-
kaan kirjattunil tLromiu'i Kyanderin
kyydit. Sieltri IOytyy rlyös rnerkinrii
nraaliskuun 3. piiiviiltii. "Sopulla en-

sitnnriiinen kyyti, Tr"rontari Kyander
Runteliin. Oli I vuoden 7 kuukauden
.ja l7 piiivlin vanha."

Tuomareitten lukuntiiiilli selittyy
osaksi sillii. ettii Koljaan isot kiirliliit
pidettiin Ketunkyliissri.Sirrnetuli
luonlrleitu esillli olevien .iuttu-iclt tl-
kia . Kruununninrisnties Otto Wahl-
loosin titintipaikka oli Mouhi-jiirvelIri
ja Karkun nirlisnties Vernel Wege-
lius asui Suoniertren Kauniaisissa.
Kruur.rLrnvt'luti J.A.Kalske ntatkusti
nel.jli kertaa MoLrhijlirvelle. nln.
2l .1.1920. Santana piiiviinii.ja sanral-
Ie paikkakunnalle oli kievarikyyclin
onrakiitisesti ntelkinnyt Viiini) Tan-
Iter .

Kitttniaislerr klrrllrrrorr orttistujlr
Lennart Rosenlew kiiytti kolrtre ker'-
taa kievarikyytiii kohteena Ketunky-
liin Kol.jas. lsiinnöitsi.jli Reinius lou-
virreen aslui kievarikyytiin I I kertaa.
Hlin asui Mainienten huvilassa Miiki-
piiiin kyliissii. Tullun tilan entinen
onristuja nraanviljelijri Eskil Gyllen-

berg. Balclclstolpin huvilassa Alus-
kyliissli asustava "Ruotsin alanrai-
nen", kyyclitytti itseaiain 9 kertaa. Hrin
muutti vainronsa Ar.rgr.rsta Entiliarr
kanssa vLlonna 1926 Helsinkiin.

Kievarikyydin tarvitsi.joiclen .jou-
kosslr oli rrrrrr. Tlrnrpel'ecrr piililt lrrrr-
nrattiental'kasta.ja E.N. Kaunisto ..jo-
ka nratkr-rsti Hyynilririn Mouhi.jiirvel-
le. Piiriliiriklili Otto Meurnran kriyrui
yleensii or.naa hevosta. ntutta kerran
hiin on kyydityttiinyt itsensri kotoaan
Ketunkykin Sorjalta Mouhi.jrirverr
Uotsolaan .Myös Akseli Gallen-Kal-
lelan iiiti Matilda kiiytti seulueinc-en
kievarin palvelr-rita. Hiin asui viinrei-
set elinvuotensa Kalkussa. Kar,rkai-
sirnr.nat kLrlki.jat tulivat "Anreriikas-
ta" ja rtrenivlit Laviaan. W.Koski
lr6.2. ja Anterikan kansalainen Vil.ja-
nen 30.7. 1920.

Kestikievarin pitaiiii talollincn JLrho
Saaristo oli tarkka rilinpiriiiai. Hiin on
vuoden I 920 Maatalouskalenteriinsa
nrerkinnyt huolellisesti tr-llot ja nrc-
not. Merkinniit "kyyteistii" osoitta-
vat niiden olevan selvlisti suurin tulo-
lrilrde. Menopuolelta l0ytyy palkan-
rttaksua. tarvikehankinto.la. kyytika-
luslon kunnostLlsta .ia ihun tavallisia
talonpiclon kulu.ja. MaataloLrskalente-
rikiljanpiclon ntukrau Julto Saalisto
on vuoclen 1920 aikana saanLrl kyy-
deistii yhteensii 7tit35 ntalkkaa.

Kestikievarin lliiviikirjan nterkin-
ti).jen taakse kiitkeytyviit oclottaulrtto-
nrat naikynrait nrenneisyyteen. ihnti-
nen .ja hiinen eliinriinsli vastoinkliy-
rrisineen .ia iloineen. lt)20-lLrvun
kyyt ivierls ir lel i I i n.jual i lilttlti \\u I l)u t'-

roksen kynnykselle. vielii kiirrni pc-
linteessii, nrutta ovi avoinna ntr-rllista-
van kehityksen ntaaillnaan. J
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Veikko Koivu

Tn pustu tuloon
Pian piilittylniissii olevan vuosisa-

dan alussa nrailssiunnre oli monia ris-
tiriitoja. Yksi vaikea asia oli ns. torp-
pari- eli rnaartvuokrakysyrr.rys: rlaa-
rlrlu.risuuderr lrrovuttarninerr toiserr
k:iytettilvliksi naanvil.jelykseen tai
r.nuuhur.r tarkoitukseen sovittua. r'aha-
na, luonnontuotteina tai työnii sr-roli-
tettavaa korvausta vastaan. Tiihiin
kiiytiintöiin liittyviit epliselvyydet .ja
koettu epiioiker"rder.rr.nr-rkaisur-rs olivat
eliiiinii syyrtil rttaurrrtte ujautuessl vir-
pauss0taan.

Olojen rauhoittr"rr.r.risen ja kansam-
me eheytymisen kannalta oli tiirkeiiii,
että eduskr"rnta hyväksyi v. l9l9 ns.
trllppalilain. Torpparit saivat ostair
torppansa omikseen peltoineen ja ra-
kennuksineen. Ei ole pitkliåi aikaa sii-
tä. kun keskuudessamrne vielii oli
henkilöitii, joita niimii tapahtumat oli-
vat läheltii koskettaneet.

Muttil rttiIlaista tlli ellirnli lnuutilura
sukupolvi sitten esirr. Srinssijr.rr.niies-
sii entisen Tyrviiiin alueella, jossa it-
sekin vartuin työikaiiseksi'l Siinssön-
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tliikeen kuuluu oikeastaar.r kaksi ky-
lliii. Ketola ja Leinililli, mutta vanhaa
nineii ei kukaar.r nykypåiivlinli kiiytii.
Kyliissii ei juuri mikiiän ole ltruuttu-
nr"rt .ja Narvantie jakaa sen kahtia,
niinkuin on jakanut jo 1600-luvulta
liihtien.

Keskellä nliitli hyvåituottoisia vilje-
lysalueita ja miikikunpaleita hallit-
see rraisernaa Leiniiilän kylässli Ka-
taran talo, entinen keskiajan ratsutila.
Vanhirrrrat talon ikliä koskevat asia-
ki{at ja löydöt ovat 1300-luvulta, ta-
krn on.ristajat ovat tiedossa l-500-lu-
vulta.

Katalan talon rakennusryhmii orr
kulttuulihistoriallisesti erittiiin arvo-
kas. Nykyisille omistajille Onni ja
Aune Perälälle onkin myönnetty v.
1990 Perinteisen rakentar.nistavan
kunniakilpi. Omistajat ovat vaihtu-
neet ja jokainen sukupolvi on jiittänyt
onlat nlerkkinsli. Nykyiset ornistajal
ovat arvokkaalla tavalla mahdollista-
neet rakennusryhr.niir.r säilyrrisen. Ka-
taran talon historia jatkuu.

KuIurutr i,stirttii-.ju Iti)t'iik(ii rukiitt
I t' i kk t r t r ltii i t' ti t t ti. V a I j e k,t e t H u t r t t c.s .j u

Ku I I e K r t i t' tt r'1rl'lli,r'.rrl I t ti tr ut .j u
kr t I ttru.s t'rt.se t r u rt u I I u.

Alueen torpat. .joita eninrntilliliin
vr,rosisadan vaihteen tienoilla oli 15.

olivat suurirruralta osalta Kataran
kantatilasta llihtöisin. Sr.rkupolven
i,aihdoksen yhteydessri torppa siirtyi
yleensii isiiltii po.jalle tai nruulle su-
vun.jiisenelle.

Niiiden vaihto.jen yhteydessii saat-
toivat torppien peltopinta-alat lnyiis
n.luuttua. Myöskin torppien varalli-
suuteen saattoi tulla ajan nrittaan huo-
tnattaviaki n ero.ja. Tiil lai sten 

-j 
iirleste-

lyjen yhteydessii syntyi rnyöskin kii-
site "vanhapuoli". joka tehtiin vaaria.
entistil onrista.jaa -ja hiinen perhettliiin
varten. Oheisena esimelkki enilistri
It"tovr-rtuski{ asta:

"ltselliselle Hilnra Osbelsille lLro-
vr,rtar.r edelleen elinajakseen viljeltii-
väksi niitii maita ja etu.ja, .jotka hiin
Kataran rustitilasta nauttinut on eli
viljellli hullitsentrrt:u ntral .jl rlttrur
Kataran r.netsästii maassa olevista
puista poltinpuunsa, sitii vastaan hlin
vuosittain rnaksaa veroa 3 rlarkkaa.
Tonttimaa tr"rlee pidettiivriksi aidassa.

Åastanzct[ctn lc,ufu t gg J



Huoneukset tontiIIa.jiiiivlit HiInra Os-
bergin kuoltua hiinen vel.jilleen.

Tylvitii 22 p. helnrik. l9l0
Vilrtrlli Heikkilli (Kulullrr orrtislu-

ia)."
Trrtrrstrressrrrri llrlkernrrrirr tolppierr

asenraa .ja oikeuksil uriiilrittelcviin
asiakir-joihin. varsinkin kontlahteihin
eli sopinruksiin. kiintyi huunrioni sii-
lren. ettli ne olivat sislill(iltlilin llihes
sanranlaisia. Kontlalttiehrlot sinlirtsli
olivat elittliin tiukko.ja. cikli nriklilin
pyklilii sisiiltiinyt ns. licventriviii
asianhaaro.ja. KLrrr vlilillli tuli
huonojakin vLrosia. tliytyi kontlllrtin
nraiiirittclcviiil vcroa l)itiiii kohtuutto-
rnau raskaana. sillli sehlin oli saulr.jo-
ka vuosi. Myiis sopinrLrkserr lllekir'-
joitLrs tai pur-rnrelkki pLrLrttui ylliittii-
vlin usein. EhklipLi silloin on Iuotcttu
cnen"rnrrirr puhuttr-run sanuan kuin ny-
kylilin. vai onko solliruus ollut vairt
yksipuol i nen.

E,r'iilirr llriserrrt ltsiluttttttl i.irutl l()rl)l)ll-
reilla oli Kalle Kantoloppi. Hrinel[i
oli itselliirin hyvri palstatila.ja hiin
nar,rtti tolpparien luottantusta. Myö-
hernmin Kantoloppi oli nrukana
nry(is kunnallisissa luottuurustehtli-
vissii. Islintlivlien.ia alustalaistert suh-
teet olivat yleensli hyviit. cikli vaka-
vanrpia crimielisyyksiii ollLrt. Torp-
parien sr-rhtautunrista kanssakiiynri-
sissii siivytti ehkii pelonsekainen kun-
nioitr"rs. Asiat.ja ehdot oli kiljattu
kontrahtiin .ja niiclen noLldattlurrttir
jttttiinrincn oli yhtri kuin hriritij.

Yksi seutlurt rartltirttpia torppiir ort
ollut Slirrsir. Jo v. 1 77(r tot'pprut lrsttsti
Mikko Slinsi. Mistri ttittti ott pelliisin.

Ku I u nt tr I i I u t t ltiiii ru kt, tr t t t t.r

19.10 luyttllu

ei ole tieclossa. 1890-luvulla vanha
Slinsijn torppa muuttui Ospeliksi.
Ensinrnrilinen tlintin ninrinen halti.ja
oli PaLrlu Osperi. isoisiini. Minulla oli
ilo tavata ltinet 1930-lLrvLrlla. Paulu
Osperin olen'trs heriitti luontaista
kr.urnioitusta .ja hiinen sanoissaan oli
poikkeLrksellista painokkuutta. V.

Itl9i) .joutui Ospcrin torppa oston
kar-rtta talon haltur"rn .ja Paulr,r Ospeli
siirtyi vlivyksi Kallion torppaan Hou-
ha.jiilven lannallc. Hiinen Iapsensa ot-
tivat v. 1906 Koivu-nirnen.

P u t t I t t ( ).s 
1 

t c r i t ( ) t' | ) I ) ( t t t.\ u t r I t.s.s t i
.s i.stt t't, t t.stt H i I t t t tt t t ktt t t.s.stt.

Niiyttccksi torpparicn kontrahtcistu
olen valinnut PaLrlu Ospcrin kontrlrh-
tin Pekka Katalarr kirjoittanrlstu .jul-
kaisusta "Tylvliiin Katalau torlll)r.r-
rc i sta".

"Osperilla oli peltoo Ii ta. niittua J
ta. hakarnaata l0 tiL. Elliirnili I hcvo-
ncn. 3 lchrrriili. J larrrrnasla. Vcroo r
pliivliii .joka viikko hevoscn kans
orralla ruualla. yksi nratkarcisu li
pcnikulnran piiiihiin talvcl la .ja sLrvcl-
la. Jos ei reisuun klisketty. niin -l plii-
viili hevosen kans tai tt pliivlili .lulka-
sin. l2 apupiiiviili suvella. Apupriivrin
kelpas nainen tckeen. Ruista lcikkaan
kaikki torpan vriki I priivrirri .joka
vuosi. Puhletiiitli I reki vuosittuin. l0
naulaa voita. l0 naLrlaa rohtirnia kch-
riitii tlii -5 nauluu pellavia vuosittain. I
kappaa pLrolo.ja vuasittain. I1 kanan-
n.tlnua. l(X) syltliti nlrarrtilitli pitaiti
kurtnossa suvellit .ja lalvella. Vlikcc
oli torpassa Isii. Aiti .ja 7 lasta."

Kun puhutaun Katalan talorr palr"e-
lLrsvitestii. lulcc rniclccni islini Kallc
Koivr.r. Hiin tLrli taloon nrkiin lcik-
kuuseen v. l9l3 kaltclen l'iikon sopi-
rnLrksella. Mutta klivikin toisin. Sopi-
nrr-rs kesti -10 vLrotta .ja hlin oli Ka-
taral la renkinii kuolcnraarrsu suakka.

Soclan .jlilkeen picletyssli Muata-
Iousseulojcn Kcskusliiton .juhlassa
Iuovutti silloinen nrinisteli Vrl.janri
Kalliokoski islilleni arvokkaan kun-
nianrelkin. ntissii oli sartal: "Mcncs-

tyksellisestii lyiistil rnaatalouclen hy-
viiksi. Ty(i -ja uskollisuus." Asiau voi
tLrskin ilnraista sotrrivinrmilla sanoil-

J
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Pimeii .jn koleo syksvinert etiku hertittriii kuiptttut.irtulurt
vulostct .io liintmöstii sekii 1tttlautturt mie Iiitt rttrtistrliu
uikoisenunin eletvistti, lupsuutlen jouluisto. Eriitiseert

t til I u i s e e rt, ko h t o v i i cl e nkv nune n e n v uo tl e rt t u ku i.s e e rt

.j o u I u rt u i ku u n I i i t tt't' t rim ti ki rt nt n i.s t e I o tt i.

Raimo Hanski

nissli talvclll. .joitakirr rtLti.iutnutcctt
koputtelulctkill lukuunottutttltttlt. Kc-
sliisin olirnnrc k1'llii ollect ongclll
nrclkein pliivittliin. airta kutt kltsr i-
rnaiLn pclktrultu .la nruilta krltipihln
t(ii ll ti r.h(li n)lllc.

Nyt innostuin. .losllt niiniikirt koit-
taisin kaluortr.tcurti uvuuuostrt! Kt'svirt

itiltakiu rnichcltli kcllonlikuir .iu su-

noin toisillc pojillc. cttri rrrinun ltitlili
jo llihtcri kotiin. Kiirccsti ltristclirt r l-
jaan kilonrctlirr rtiutkau l(otinltltalttt.ill
siitii .jLroksin kotiin. rrrirtlili r lin kirt
ItUstlrtti plili:rrr l(lttttltltlItrslt'elrtlilrrt
pysiihclyin sen vcrriui. cttli suin link-
kuicitscllli nirhatLrksi picrtcrt klrtlian
priikki tali'ionkcui r apa-ainccksi. Ko-
touu ctsiu kalhLrnlartkaltrlllrn. .iostl
kltkaisirr kolnrc ncl.jr.i ntctlili tiitli ctt-
tisuiun rt),lonsiittlu.t. Ktrlt ttrli lriklr
kiinnittiiai onkcen l'ichc. tuli ctccni

!i!,il:l

nalla Lrscita ahvcnilt sekli tttLttttarttia
"haLrcnpu ikkare itak in".

"Misslis poikien ongct on'?" kysy'i
Slarelan Kalcvi. Itaaltut'itt aikarttics-
poika. ".loo. kvllli noin iso.iert ttticstctt
pitliisi .ia sol.lpakulat vierlli kotio. kun
kcrran.jlilillil rrLrLrtonkirt uikitatttte ktr-
Iutatte!" Niiin nreitli kelt()ttelivat Stor-
r.rrirr scuclun tutut nrichet. Pliivliliiiserr
.lussi. Kor'pelart Vil.jo. Vuolirtc'rt .ia
nrr,rr-ltanrlt rnLrLrtkin talvikalastliat.

Katselin uteliaisLrr-rttani ortkirnics-
terr r.'aluste ita. .jotka nliyttivlit nticlcs-
(lini rnelko yksinkertaisiltl: katljakc-
pistii tehty vapu..iossa oli huipLrsslr li-
rnortaaclipullon korkista otettLl ktlltti-
l'engas siinran piclikkeenli sckli siirnan
plilissri viehecnii .iokin picntii kalaa
rn u i stuttava Lr i sti nrcntallti tic tt lttttr k tr-

tin. .jossa oli koukku.ja.
En ollut koskaan ollut kltlarrpyyn-

Hurmeenlcuore
Joulukuun puolii'lilissli sitoi Pak-

kashelra Rautuveclcn liLincet kiintciirt
jiilipcitteen alle. Useanlttalt vLloro-
kaudcn ajan kestlinyt kylntyys sli
.jiiiin karttavaksi .ja irntoi ttttittitlti altts-
tan talvisille ulkoi luharrlstuksi llc.

Mc po.jat.ja nrLtutatnat tyt0tkirr licli-
sinrnre kirkkallle .jlilille kokcilertltart
Iuistirniarnrnc .ja kclkko.ilttntt.tc. F,ttt-

nrekli nrc lapset ollect airtoitl .itttklt
nautinrnre vusta saaclustl .jlirvctr.jLiiis
tli. Piiiiskysaurcn.ja E,kosualcn vliIissli
kijk(;tti ukko.la kuin "piptr.ja". Viilillti
rtinti kallrnie'het hakkasival tLrLrlil

laan tai ponrsivitt .jlilikairoilll trusilL

il\iurl()ia .jiililr:irr .ilr ulk,tirrtI Iirits t)\-
pyttlinlilin.

Menin palirt r.ttLtLtn 1'ro.ian kanssa
katsonlran tuota kalannurt'austlt.ilt kits
vain. eivlit nrichct aii'an ty'h.ilili ortki-
neetkaan. nronella oli ltvitnttort rctt-

tl



"tenkkapoo": eihlin rneillli sellaisia
pyyclyksiri ollut. kun ei tulvioncintaa
kukaan pelheen jlisenistli halrastanutI
Multa neuvotlortraksi ei yksitoistlL-
vuotias poika.jrilinyt. se nrnrinkin kun
Rautaveden jlilin alla oclottivat ahve-
nen kijlililiit .la hauet pyytriliirirtsii!
Aprr löytyi isonvcl.jcn uistinlaatikos-
ta: kiiltlivai Iusikkantaitrelt "Prot'esso-

ri" saisi nyt olla ensinrnuiisen pilkki-
kalani houkutin.ja sulnra. Tuuraa
nreiIlii ei olIut, puhuruuttakuan.jlilikai-
rasta. nrutta liiterissii oli pierri kirves.
jouka otin kainaloorri kurr suunnistin
rantaau ja eclelleerr kohti saalien vli-
listii apajapaikkaa.

Jiilillii .io tuntikaLrsia kalastelleet iii-
.jiit hienran nauleskelivat innolleni .ja
yrityksilleni. nrutta nrinii annoin hei-
drin vilnui Ila.ja ajatteIin. ettri kyI Iiihiin
r-rkot hyruynne hyytyy. kun alan vetlil.i
Ahdin antimia .jrirille . Tcin useitakin
avantoja pikkLrkirveelllirri. nrikli oli-
kin helppoa. .yiiii ei ollut kuin nruuta-
rlan sentin vahvuirren. Mutta ihnre.ia
kunrrna! Minkiiiinlaista "eliirnilli" en
tLlntenut pyyclykseni vcclcnalaisessa
plilissli. vaikka koitin nratkia kalu-
rniesten klidenliikkeitri.ja nypytystek-
niikkaa. Alkoi .1o tLrlla vilukin puse-
lon alle. pakkasta oli pitkiilti toistu-
kynrnrentli astetta.

"Ei taida kala huolia po.jan pyyciyk-
sistii". sanoi .joku nriehistli. "No eihlin
tLrollaista pellin kappaletta nrikririn
elr-rkka.jiilin alla huoli". sanoi Korpe-
lan Vil.jo. "Mee Sylvrinteerr urheilu-
kauppaan.ja osta puntali. pyydii Hur'-
nreen kuuletta. niin saat pilkin. .loka
l.roukr-rttelee avarrtoosi ahvenia .ya
nrr-rutakin alvokalau niin pal.jon kun

-laksat ylös vetlili!" Kysyin, ettri olisi-
ko sellainen viehe kalliskin.ja ettli
rniksi sitli kutsLrttiin "pr-rntariksi".

Sain kLrulla vastaukseksi ettei pilkki
nraksaisi kuin n.ruutanran kyrnpin ja
ettii kyseinen kalo.jen hor-rkr-rtin toinri
tasapainoperiaatteella. siitii se oli saa-
nut vaakanraisen lernpininrensii. Ke-
riisin viihlit "vehkeeni".ja sanoin "ka-
lakavereilleni" liihteviini jo kotia koh-
ti. Alkoi olla jo iltapiiivii pitkrillri. al-
kavan viikort liiksytkin olivat lr,rke-
r.natta ja sornriakin palelsi ihan sieto-
kyvyn rajoille.

"Ätltrli viel liihe, ota taist par, kolrtre
ahventa kottii vietlivliks. n'rut iilii sano

iot itse oot ne pyytlint, se ois pahast".
sanoi Piiiviiliiisen Jussi, kuusissakynr-
nrenissii oleva suutali. kotiviikeni hy-
vii tuttu.

Kiitin ja Irihdin juosta kipittaimaiiin
kotirantaa kohti. jiilityneet ahvenet
puseloni povessa.

Kotona annoin kalat iiidille .1a ker-
roin Piiiviilliisen Jr"rssi lta terveisiii.
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Aiti sanoi Jussin olevurr oikean "ka-

lanoiclan". loka sai saalista silloinkin.
kun toiset kalanriehet [ihtivlit tyh.jin
tointin.iliiltii .iil vesiltri. Sanoin ettri
kyllli nrinlikin alkaisin tuocla alrven-
slutliilrr kot iin. kurtlurtt slrisirt ostlur
"punlalin" 

.ja sauralla selostin nrinkli-
laisesta ihnrepyydyksestli tlissii oli
kysynrys. Aitiuruori viihiin hyniiihteIi
innostr.rkselleni. nrutta sanoi cttil sai-
sin pr-rhua kalavchkciclen ostosta isiin
kanssa.

Tr-rskin oli isii sisiiiin tultuaan slanut
karvalakkinsu naulaan. kLrn olin .jo
hiinc'n "kinr1)ussilan" ja selittiinilissii
viehehankintojani.

Isii lLrpasi tuunria asiaa. lllallista
syötriessri hiin lupasi. ettii .jos.joululo-
rnaan asti auttelisin ahkelasti kou-
Irrstirtulon -jiil keen koti lronrnri ssu. rr i i rr

katsotaan sitten niitii onkihomnrelei-
ta. Ymnriirsin tiihlin isiin sanontaan
sisiiltyvlin lr-rpauksen. iota olin odot-
tilnLlt.

Vihdoin koitti sekirr kuLrsi.juhlailtaa
selrritava aarnu. .jolloin seisoin "Kak-
sosten" tienhaarassa oclottan.rassa or.r-

nikkaa. .jokl vcisi nrinr-rt kar-rppulaan
kalavrilineostoksille. Sieltri apteekin
vicrcstii se tietty kaLrppa löytyi.ya sain
"puntarin" puseron taskuun. En tosin
pal.jaaltaan. vaan pahvilasiassa .ja
kauniiseen .jor"rlupaperiin kiiiirittynai.
olihan se tavallaan odotettu .lor"rlr,rlah-
.jani.

Tr-rskin nraltoin kotiin palattuani
kr-rnnolla syildii. kun jo nrieli teki .jliiil-
le uutta pilkkili kokeilenraan. "Odot-

taisit ItuornisaanlLlLln. aanrusella ne

ovat kalatkin palenrnrin otillaan, kat-
sclc vlrikka rnlrtkllukerttistu reppu1rl1

aikasi kuluksi. aatonaattona liihde-
tlizin j unaI Ia Enonkosken nrumr.noIaarr
joulunviettoon." Matkasta oli jo pu-
huttu pitkin syksyii ja nre kaksi nuo-
rinta lasta sille i.iiclin.ia isiin kanssa
liihtisirnure. Laitoin tavaroita kasaan.
mutta pitkiiltli tuntui aika. niin kovat
olivat kalastushalut.

Aamrl ei ollr,rt vielii kunnolla val-
jennut. kun olin jo kalavehkeineni
nratkalla rautaan .ja kohti Piiiiskysaa-
ren Varnnralan puoleista "nokkaa".

Hakkasin pelille piiiistyiini puolisen-
tusinaa reikiri jlilihiin, jotta voisin kes-
keytyksettii onkia piderrpiiiin. eikii
avannonteko hiiiritsisi saalistustani.
Laskin Hurrneen kuoreen poh.jaa koh-
ti. .ja aiattelin ettii mistrihiin pilkki oli
hienon ninrensri saanut. Myöhenrnrin
sain kuulla, ettri "kuvan"valmista.ja
oli nimeltiiiin joku Hr"rlr.ne.

Nypyttelin ja nytkyttelin. urutta nri-
tiiiin ei tuntunut. Alkoi jo taas tulla
kylmlikin. kun en ollut ottanut mu-
kaani "palttootakaan", niinkuin kala-

rniehillii oli tapana. Jriiillc alkoi.jo tul-
la rnuitakin onki.joita. .la yht'rikl(iri
hcitai katsellessani luntui kLrin oikca
klisivarteni olisi rcpiiisly si.ioiltuunI
Siii klihctirt .la hlitlilirrrtyi n. kurrnes tui u-
sin asian oikean laiclun: Sicllii ongcn
alapiiiissii oli nyl .rc./Nirnittliin hir'-
nruinen kala. airrakin siltli rninustir
tr,rntLri. Lapasct lcnsiviit .yliiille .ju pll-
.jain klisin akrirr kiskoa kalhunlangas-
ta tehtyii siirnaa avannosla. Kyllli. tot-
ta se oli. Iltarr selvlisti tLursin. kLrn ka-
la tenrpoili .ja syriksrihtcli .jriiin alla.
kun veclin yhli ylenrrnlis saalistani.
Vihcloin sain .jotain nllkyvillc uvan-
r.rosta. hauen plili sieltli kulkisti ka-
lasankalia. Kiivaasti kiskaisin lansas-
ta.ja ,rr11oirr irtosi Hurnreen kLrore sii-
nrastl. HaLrki katsoi nrinua n.ruutanrarr
sekunnin. aivart kuin shokirt saauee-
rtu. silterr se kiilirrtyi rikisti trr lrnrro:slr

.ja hiivisi sinnc rristii oli tLrllLrtkin - ih-
nrepilkki kiinni yliileuasslarl. Toirnct-
tonraksi cn .jiiiinyt rninllklilirr. r'aun
ly(irrsirr krilcrri rrvtrnn()n \ ctccn niin
syvlille kuin taisin. nrutta tLrrhaan.
srrru'i sirlrliirri livlrlrti tlrvoittlrnrlrtto-
nriin Pliiiskysaaren kariert .ja kivie'n
viiliin.

Nousin nolorta yl(is .jlililtli, .iossa
olin nrahullani. Vrattcet alkoivat .ilili-
tyri koviksi .ja vilu hytisytti pientri
cpiionnista kalanriestri..jonka rnieli oli
Iieviisti sanottuna nratalanu. PriivLilrii-
sen Jussi..loka oli ntrista onkirniehis-
tli liihi rnpiinii. ol i niihrryt kanr1rpai I u n i.
tuli.ja lohdutti:"SiLrl ol hr,ronoo tLrLrrii.
mut ei piii lannistuu cnsirnrnitisest
kerlast. nrie tien siLrl pilkirt hopialusi-
kan valrest. sill sie saat kalloi. Mut
.juokse nyt kotiheis. tai sie saat vicl
kuolerlatauvi n .joLrI LrIalr.jaks".

Melkeinpii Jr-rssin ertnustus kiivi to-
teen: Aamulla oli kr,rumettu kovasti .ja
kulkku oli pahasti tr-rlehtunr.rt. Ter-
veyssisar kiivi kotona pistlinlissli pe-
nisiliiniii istunralihakseen.ja kriski py-
syli petissli. Joulunratka Savoon .jiii
r.r'rinun kohclaltani haaveeksi. ?u'zan
ja muutkin kiljo.len sankarit saivat scn

.joulLrn vi ihclyttiiii "kalarnieslii".

Toistakynrmentai vLlotta kului. err-
nenkuin aloin talvionkiharlastukseni
uudelleen. Monenlaisilla pilkeillii on
tullut sarlista koitetuksi sekli nronien

.jiirvien ahvenkantaa olen onnistunut
verottanraan, viinreiset kolrrekynr-
mentai vLlotta tiiitllii eteliiisessli Ruot-
sin rlaakunnassa. Hurrneen kuoretta
en kuitenkanr.r ole missiiiin kalastus-
viilinekar-rpassir tavannut. enkri ole
niil-rnyt kenenkliiin sellaisella kalaa
pyytaivain.

Ja Pliiviilliisen Jussin lusikanvarres-
ta tehtykin jiii noutamattal D
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trrotlelttt lll72.

Periantainl B. syyskuu-
rn 1995 lcihri kahdek-

sltltoist0 henkilön .j ouk-
ko - ntiehiii.ja nttisict -

kohti Hcimeenlinnaa.
P tiiins iul I i s e ntt tut ustu -

mi s ko ht e e nl(rn h e i I I ci

oli linna, .joskin mukoan
ntahtui ntuutukin, kut e n

j cil j e m p ii nii s e I tt i iiri.

Pekka KoskinenVummulun s of uu eter uenit
Humeenlinnuss&

Tiirriin päiviin rratkailijalle palhai-
ten niiyttiiytyy 1700-luvLrn krpun lin-
noitLrsjiirjestelmii, josta vallitusten
osalta or.r jiiljellli noin puolet. Ne pe-
lustLrvat vLlonua 1773 piilima.yoitLrs-
rnestaliksi ja kuninkaallisen linnoitus-
toirnen johtajaksi kohonneen Axel
Magnus von Arbinin 1776 valmistu-
neeseen sr-rr-rnnitelr.naan. Kuvassa nii-
kyy sekii sr-runniteh'na ettii Iinnan ym-
piiri stö. Todettakoon trissii yhteydessii.
ettii vuoden 1723 valtiopiiivripriritök-
sellii varastoksi mlllltetun linnan yrr-
plirille suunniteltiin kaksinkertaista
bastionilinjaa ja majoitusti laa yhteen-

sii l4-5 sotamiehelle ja sen lisiiksi up-
seelien tilat. Lisliksi itliiseen kehli-
rruurirakennukseen oli suunniteltu so-
lr.rtli keudert istuntoslliit.

Hiirneenlinnan kaupungin tuli rrur.rt-
taa linnoituksen tieltri pois. Tlistii oli
Kustaa III tehnyt piilitöksen vielailles-
saan kaupungissa vuonna 177-5. von
Albin laati kaupungin uudelle paikal-
le aser.nakaavan. Sen rlukaan kaupun-

-gin tlrli olla osa Suorressa olevan ar-
r.neijan toisen piiiivaraston puolustus-
ta. Vliite osoittautuu todeksi seuraa-
villa perusteilla. Pohjoinen kaarikatu
on ioka kohdasta yhtii kaukana piili-

linnasta. von Arbinin mukaan kau-
pungin tuli siiaita tykinkantaman ul-
kopuolella. ja siirtlimiillii kaLrpunki
Nienrentuustlrn nlielle villltinrus t()-
teutui. Toiseksi Nierrentaustan rnlien
ymplirille on lnelkitty viiva, joka al-
kupeliiisessii suunrritel rlassa on viiri l-
tiiiin sininen. On viiitetty, ettii kysy-
rrryksessii olisi sutlrr kuiviuuriseerr tar'-
vittr-r o ja, rrutta koska sr"ro oli aivan jlir-
ven teunassa.ja koska von Arbin on it-
se pul'runut vallihar-rdasta. on pitiiydyt-
tiivii vi i nreksi nrainitr-rssa vaihtoehdos-
sa. Nykyisten Suomen kasarnrien koh-
dalle rln nrerkitty skunssit.

H ti trtee tt I i t utu l litur a s l ii kii.s i tr

k uv u I t u rt tt. V u r rl e t r I 7 2(t k t r.j a u k.s i.s.s u

i t ii - .j u e t e I ii I ( t n t i t I t ii v i s i v ii t t t ti ky v i.s t ii.
N ti kr v i i t t .j ti i r'/i t 1x t I 4j r t i.s - .j u I li t r.s i I t t r t t i t

Kttvtts.stt triikyv I itttrutt 1tttIt.jttiseI Iu
.ti t't r.;t t r I I tt t tl cnt ltiiii ln t rt I i.
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H ti rr t e e t t I i r t r t t t t t t' t r r 
1 

t li t' i,y t i i ii c.s i t t ii vti
kurttu t'trotleltu I777. Kc.skcllii kurltuu

t ii kt'r ltii ii t r r u.j t t i t u.t t t t a.s t u r i y r t t t A r I t i t r i t t

.strtr tut i I t c I etttu I i ttttoi I tr.s. Scrt
at c I li ltttt t I c I I u ol ertt I I e

N i t' tttut t u Lr.s t u tt tttiie I I t vt t tr A rIt i t r

.sttturttillcli kuultturgitt Lrttdett
(t.\(ilt(tk(t(A'(ttl - ktt tt lttt t t':i t t til r t r t I I(,

ulkti,seuntut'tttttt t'ttotutu. kurllu
osoittutr, t,ttti kutrltttttki oli osu

1 
t u t t I t r,t 1 u.s.j ti r.j e.s t e I r r r i i i i : 

1 
t t t I t.j r t i r t t' t r

kuuriktttr oli .jokt kthdu.sttt .t'lttii
ktr tr kutttr ltliii I i ttr r u s I u. kc.s ki ttr trrli i.st' I

1t r t i k i t t tr i.s ku tl u I I ii I t t i t' i i t I i t t t r r t i I r r k.s e r t

t I t' I ii s i t' t r t t 1t r t t t I i lxt.r I i t t t r i a t r kii r j i.s t ii
I r t i ttr i e tt .sc kti u ttt 1t tutt u rtiy I i t tii e t t ii

llllr.r',rlr'.r'r'llr'1ir t ii. Ku t t 1t tr tr g i t t t r t tda t r

yr i ku r t t'trt ltii ri ! I c r tt t .s rr r r tt tt i I c I I rr

vullilrutrtu. Sclityk.sat : l. kuttlttttt.gitt
rutrltu ytikkt.2. Hlintaetr litrttu. -1.

" ( ).jt t i tl t' tt tt i t't t t i ". J. k( t It ltt t t t !i t t I t t t.\' i
lxtikku, 5.Ylittatr Viiltrtritttia. (t.

Hiirktit ic ju Polt.jurttrruuttt ic. 7.

Hiilatttia. 8. Tia Hiittteatt- .jtt
Mariticllc, 9. Lirttrutt.silttt. I 0.

Sutrttt.siltu. I l. Vuttlttt .silttr. l-1. Utr,si
.siltu ( 171 I ). 11. Yli.satr Viiltttritrtiatt

rutrltd ulkrt, 15. Hiirkiitiatt yuttltu (tlkrt.
16. ltirkktlutttie.

Kuten edcllli tocletti in. val'sinaiselle
lirtttoittt:itluccllc rrtltjoittuisi suurtrti-
telnran rnukaarr l-l-5 nriestri. Mliiilli on
huonrattavan picni. kun scn tehtiivainti
oli ltttolusliur 1'rlrrcc tl'ru'rrcs -tyyppis-
tai lirtrtoitLrsta. Aina l-5(X)-lLrvLrlta
saakka oli .jatkunut kliytlirrt(i. .jossa
soti llrlrl .jlr upseerit ()l ivirt r)rui( )ill unccl
kaupLrnkiin. Hihneerrlinnussu oli siten

.jatkunut llarin saclan vuorlerr a.jarr

ellillnlainen linnaleilirasitus. On olc-
tettlvua. ettii osa Iinrroituksen l)Llolus-
tarniseen talvittavista .joLrkoista oli
ntrr.joi tcttttrur klrtrptrnk i i n.

KLrinl<a Hlirneen linnasta oli tLrllLrt
tlilkeii puolLrstettuvu. kun sc r,'iclli va-
pallclenaian airttona oli llihcs raLUri(.)-

kasa'l Vastar-rs li)ytyy cclcIIii nrainitLrs-
ta valtiopliivlipriritiikscstii .ju scn scu-
nruksista. KLrn Hiinrccn linnasta oli
tc'hty Suorncssa olcvien .joukko.jen
Illree tl'urrttes. 11lrtlyttiin silri rrruulrr-
rttan vuoclen viiveellli korjaanraarr.
Sanialla rakennettiin lisiiii varastoti-
Iaa korottanral la puolustuskiiytriviili.ja
kattanralla se. Sanralla linnan Lrlkonii-
k(j rnuultLri: nlikyviirt .jliivlit vain poh-

.jois- .ja liinsitonrit.

Linnaan tutusturniscn .jrilkccn lrih-
clettiin PiparkakkLrtaloon. niinne oli
tillrtltr ltlelirr. Sc oli rrlktrlurrt ttrirttirtut
kauppias Sko-usterin kotina. Sen ole-
rutassaokrsta kiiytiin Hiinrcenlinnassa
vilkasta keskusteluu toistakvnrnrcntil

5 ct t t c L t n ct l,' ct t t Jc, u l' u t t) t) J

vuotta sitteu. Talo sLro.jeltiin. AlLrksi
siinli oli taiclenliyttelytilat. nrutta sc

nruutettiin sittenrnrirr lavintolaksi.
Ninri PiparkukkLrtulo tLrlcc rakennuk-
seu paanLltctLristu scinistii. .jotka tLro-
vat uriclecn piparkakun.

RLrokailr-rn .jlilkeen siilryttiin kaLr-
pLlngin histolialliscen nruse(x)n. Sc.iir
Palanrlerirr talu oIivlrt scuraavi.rt tLltLls-
tr.rnriskohtcct. Eclcllisccn ()n asctctlu
nriytteille kaLrpLrngin historiasta kcr-
tovia csincitii. Paitsi aseita.ja yleensli

1-ruolustuksccn .ju csinrcrkiksi tulen-
tor'luntaan liittyviri csincitii. esillii on
nry(is porvari sanr nrattei hi n k r.rr-r I r-rv i a.

TrilIaisia lururattcil olivat klisityöarn-
nrutit.ja kaLrptnkiiynti. Palanclerin ta-
Io Iiurs r)ll cnncn sert llrtrseointista toi-
nrinut Hitnreenlinnan sotilaslliiinirr
esikunnan rakennuksena. Se on kui-
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te nkin alkLraiur olILlt yksityiskoti..iota
on vuosisilclan vaihtccn ticn0illil
olnistanut nrur. lliiikliri Pllanclcr. Talo
orr sisustettu scn aikaklrLrclcn rrrukai-
:t'ksi..jolloirr ltiirt tlrltrtt orttisti.

Viinteisenli tutusturniskohtccrrl rct-
kcliiisillii oli Aulungon luonnonl'ruis
to. PaluLrnratkalla poikcttiin viclli Iit-
tllun lasikcskLrksccn..iossa oli vul)au-
ta oh.jelrnau. Osa tutustLri lusirnusc-
(x)lr. osa teki suklaa- .ja lusiostoksia.
Lrihcs kaikki kLritcnkin krivir rit kah-
villa.

Rctki oli onnislunr-lt. Ilnra oli hyvii.
Kun ntukanu oli viell.i laLrlLrtaickrlla
varustettu Ylj(i E,lovaala. .joku toinri
esilaula.jana. saltiin tieclon lisiiksi
nrielenkohotusta. Retkellli nrukanu
ollecna lausur.r llirnpirnlit kiitokset
kaikille nrukana olleille. J



TZatselen kauan sitten hiivinneen
-N.talon paikkau tuulisella miielli.
Kuulen miten tikka koputtelee aave-
maisia sarjojaan keloontuneen puun
runkoon päivän härnärtyessä ja sateen
vihmoessa metsiin itselleen valloitta-
maa muinaistit piha-aluetta. Tontilla
ei ole asuttu tällä vuosisadalla, sen
viimeinen sukuunkuulunut asukki oli
yksinäinen nuori mies omine elinta-
poineen. Kuunnellessani tuulen voi-
mistuvaa huhuilua päivänvalon kai-
kotessa yön takaa-ajamana tuntuu
kuin tontille tulisi elämää. Kaikki
vanha, teot ja uskomukset tulevat
luokseni puiden keskelle pienelle au-
kealle luonnonvoimien sadepisara-
kanteleen soidessa. Istun tuuheaok-
saiserr kuusen juurelle suojaan. ja
alan miettiä!

uinoin he raivasivat peltojaan ja
pariskunnalle syntyi poika, jos-

ta alkoivat kasvattaa työlleen jatkajaa.
Kustaan pojasta Tuomaasta kehittyi
omaperäinen tonera nuorukainen ja
kylillZi epäilivät miehenalussa olevan
jotakin muista poikkeavaa piilotettu-
na. Nuorukaista alettiin patistella seu-
roihin ja rneni, kun katsotttt elämän-
kumppanikin siellii liikkui.

\ /alpuri-tyttö tuli pojalle vaimoksi.
V .jl asunlokin siirtyi Iruorille hal-

laisen vuosikymmenen alettua. Tuo-
mas niiki ihrnisten plrutteen sekii kur'-
juuden toisin sihrin kuin monet
muut, ei ran-eaistuksena. Sanoikin tu-
tuilleen: - Ei pidii korkeuksissa ole-
vaa syyllistiiii, kLrn meilllt menee huo-
nosti ja pyytliai apua usein turhiltakin
tuntuviin puutteisiimme. Kyllei me it-
se voirnme niililnkin poistuu. jtts vain
on yhteisymrnärrystii ia sitkeyttä.

fuulirnrien pelloilla kuto ei olltrt
I niin ptha kuin rttottilllt rrtLrillu.

pystyivät .jopir auttuntluut tttuilu jit
vaikeul vutldet sivusivlrt sttttt'ettttttitta
kolhuitta. Luonnon laki täyttyi. Val-
purille ja Tuomaalle syntyi perillinen.
joka syntyessiilin liihensi nt.t()t'tir pitriit.
Kuitenkin ajan vieriessii vainto teki
havainnon, ettii mies vie kasvatuksel-
laan lapsen lavealle tielle ja piiiitti es-
täii sen. Näin taistelu pikkumiehen
Matiakserr sielustl alkoi.

TZunrpairtertkirt kusvlrllivat, llluttit
-N-r,,,n,rlla Ireissii tupuhtui trniitt
ympyröihinsri lukkiuturrista, kuule-
nransa j a rakentarnansa yr.ttmiirlykseIt
myötii. Kehittyvii tiedonhaluinen poi-
ka kuunteli iiitinsii puhetta: - Kaikki
hyvri tulee ylhiililtli.ja ureidiin syntis-
ten il.rn.rispokristen osuudella ei ole

2u

Oiva Virtanen

Tuulimälci -
nimilclcolcuttsi

nrerkitystii asioiden ja piiiviernnte ku-
lr-rssa. Ne rientiiii töineer.r niinkuin
korkein säiitäii. lsii puolestaan opetti:

- Meidlin jokuiserr pltrernlttitr trli-
r.neentulevan on otettava heikompi-
osaiset huontioon autettava eikii jlitet-
trivii heitti kohtalon huor.r-raan. Hekin
ovat osa luonnon laajamuotctista ko-
konaisuutta. kulen ntekirt.

Ä ika kului. Mutiakscn iiiti kiivi
Alrrrrrrentanltssa voilttlu.r hirrlltLts-
tilaisuuksista .ja varurana vakuutti: -
Meidlln virlittu.jen sielttt uiiLstit erolt-
misen .ylilkeen nousevat ylös kaikki-
valtiaan kotiin. Yhtil lulana isii esitti:

- Minun valtiaani on keskuudessarrr-
rne kaikkialla meissii itsessiirnmekin.
sielr.rni siiltyy kuolemani jiilkeen pi-
hamaalla kasvavairu kuuseer.r. .iota
olen lapsesta asti vaalinut. Aviopuoli-
soiden niikemyserot eiviit sivunneet
poikaakaan vaurioitta. Hartar"rdenpi-
täjäkin julisti seuralaisilleen: - Se on
pojalle kiroukseksi, kun ei isii taipu-
nut pyytämäåin siunausta. Vuosien
vieriessä Tuomaankin huolenpito tor-
pan töistii våiheni ja kaikki alkoi kie-
toutua rnystiikan pauloihin.

fuornts kuoli .;a Valpuri kehotti
I Mltiasta perustlmlan pelheelt.

kun sopiva vailltokin olisi ollut puhe-
miehen liedossa. Aidin toiveet p().iiul

avioiturnisesta kariutuivat ja eliimii
asunnossil jatkui vanhaa latuaan piii-
v;istii toiseen kohden arvaar.nårtonta.

\ rfatias istuskeli useitt piltallu
-LVlitlintti nimikkok uusen ul lu. Vll-
pr"rri katseli olei I ua surr.rl li sin rriel i n .ia
viimein alkoi vaatia kaatamaan puun.
Aikansa kuunneltuaan Matias suos-
tuikin. haki kirveen alkaer.r loveta.
Työ krivi vaivalloisesti. rnultu viintein
kuusi rupesi kaatumaan, kuitenkirt
viiiir-liiin suuntaårn. Samaan aikaan iii-
ti-Valpuri tuli pakarin ovesta pihapo-
lulle, ja pur.r kaatui suoretan piiiille.

'i iain ooisviennirr ililkeen Mrrtils
Af,ii yksin itstrntoon. Krtikki lrihi-
tienoon ihnriset viiistivlit paikkaa.
viiittaien siellli pirun .ja haamujen
asustavan, toisilleen merkkejiiiin na-
putellen illan pimetessii. Ei sinne ke-
nelliikiilin kunnon ihmisellii ollut asi-
aa - tuuliselle miielle - se haluttiirt
unohtaa.

Tllliiin talveu kitpitisevart kylrtlinli
-Dpriivrinri hiihtleilyr rnetsiisiaiiii ()li

kiinnittiinyt huomiotaan, kun kaiken
peitti koskernaton hanki. Asiaa tutkit-
tuaan hiln löysi Matiaksen kuolleena
asunnostitiur. Ttillii tavallit sattrntui
tur"rlisen miien suku!

Q adepisar lkunteleelt soilorr prllltl t-
rJtvli Iriintillissii rrrelsilssli. kaikcn-
lainen vanhu h"rokseni tullLrt hiivisi
mahdollisesti sarnrnalikkoon paiktl-
le, josta oletin Matiaksen kaataneen
lahoamaan suuren kuusen, jolla piti
olla po.;an isrirt sielu. Llihclin nopeasti
pois tiestii etiilinrplinit olevitlta aiko.la
sitten unol'rcletulta tontilta. jossa on
kulunr"rt perirttiitieclon nrukaart ttrtti-
naisten ihnristen eIiinli. St-tr-tnnistaes-

sani puu pr.rr-rlta Tuulintrietr kunrpa-
reelta. niin pLristatti, rttietin. kvlnuis-
tiik(j se voisijohtua'? a
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Vununolasscr toimii yli 20
nuo ri s oj ii rj e s tii ii. Ka i ki I lcr

niillci on omien sööntt)jensö
ntukai s e t to imi ntamuod ot.

O hj au s t e htciv i s tii v ct s tcr crv cr t
v ap a a e ht o i s o h.j a a.j a t, .j o t ka

yleensä ovat itsekin nuoria.
N uo ri s oty ö o n pt'tt t e e t ö nt r)

palkatontu 4,ötö nuo rten
hyv öks i. N uo ri s oty ö I ain

mukaan juttri nLrorten on10t

), hdi sh ks e t ov ctt tci rke i mp i ii
nuo ri s ot r.t irnint a a j ii rj e s t äv i ä

tahoja. Nuorisob,ön
st rate g i a s uunni tte I u s s a

nulrlen kasvu jcr
kansalaisto imintcr lvttt yfts i

tavoitekokonaisuus.
N uo ri soj ö rj e stö i s s ö nul ret

oppiv at kans al ai sto i mi nnan
aidosti.

Pertti Parkkinen

Rusketnmtlxt -95 wtitta.ju.jotrkkre
Rt'hmii Riintti : Jaakkt Henttitretr

( t,tt.s. ), M u i.j tt H t'lt i rt e tt, Ku r ri Tt ttrt u I u

.jtt Attrte Kulntalu.t Tiit'tekakkuu
t'r ti ttu.j u.j ttukkue e I I c uttt uu

rt trt t ri sr ttt t i metli ( )lttu.j u P a rtt i
Parkkittert.

IVuorisopurlumentti -
työtu nuorten hAruksi

Vammalassa on pyritty ti ivistärnään
nuorisojärjestöjen ja kaupungirr nuo-
risotoimen yhteistyöta nuorisoparla-
menttitoiminnalla. Nykyrnuotoinen
nuorisoparlanrentti syutyi vuonna
l 985, jolloin vietettiin kansainvälistä
nuorisovuotta.

Nuorisojärjestöt valitsevat edusta-
jansa nuorisoparlamenttiin vuosit-
tain. Mukana nuorisoparlamentissa
ovat myöskin nuorisotalojen ja nuori-
sotoimen edustajat.

Yhteisissä kokouksissa keskustel-
laan paikallisista nuorisotyön asioista
ja suunnitellaan yhteisiä nuorisota-
pahtumia.

Itsenäisyyspäivän aatossa on
äksönia

Vuodesta 1987 lähtien ovat nuoret
kokoontuneet Seukulle itsenäisyys-
päivän aattona Äksöu-tcrpulttumean.
Ilta on nuorten suunnittelerna. Ohjel-

massa on ollut nuoren pitarnä juhla-
puhe, musiikkiohjelmaa, kilpailuja ja
ilta on yleensä päättynyt ilotulituk-
seen.

S yksyl lä ajetaan ruskarumba

Syksyinen ruskarumba on hauska
autokuntien välinen rastiajo. Nuori-
sojärjestöjen tekemillä rasteilla kil-
pailijat ovat joutuneet tekemään mo-
nenlaisia tehtäviä ja vastaamaan vai-
keisiinkin kysymyksiin. Ruskarum-
ban voittanut joukkue saa vuodeksi
haltuunsa kiertopalkinnon ja ruska-
rumba-täytekakun.

Vammalan markkinat ovat
myös nuorisomarkkinat

Nuorisotalo Pilven piha muuttuu
aina kesäkuun alussa markkina-alu-
eeksi. Nuorisojärjestöt ja nuorisotalot
esittelevät eri osastoilla toimintaansa.

Markkinoilla nuorisojä{estöt .ja nuo-
risotalot myyvät kahvia, lin-rsaa ja
muula syaitiivaiä sekii nruita tuotteitu
toimintamiiärärahojen saami seksi.

Nuori soparl amentin matkat

Nuorisoparlamentti on suunnitellut
j a järjestänyt nuorille konsertti r.natko-
ja, vaellusmatkan ja ystävyyskaupun-
kimatkan Skövdeen. Matkojen suosio
on ollut suuri ja jatkossakin nuoriso-
parlamentti tulee niitä järjestämäiin.

Nuorten toivomukset esille

Yksi tarkea tehtävä nuorisoparla-
mentilla on saada kaupun-9in päättii-
jien tietoon nuorten toiveet. Nuoriso-
parlamentti toimii rnyöskin tietynlai-
sena nuorlen edunvalvojana.

Nuorisoparlamentilla ja nuorisojåir-
jestöjen yhteistyöllä tulevaisuudessa
on entistä merkittävämpi tehtävä nuo-
risotoiminnan järjestämisessä. D
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"Ensinruulinen, toincn .ia kolntas
kcrta. Osta.juna Vanruralln kaupr-lrt-
ki."

Nliillii sanoilla alkoi tarina Vesa-
ruunastit liintlii senii al kutal ve rt piiiv li-
nli l9t)0. Ninrisnrieltert pakkohur.rto-
kirttpl'lurtttatur Hotrhirilrn cett luioitttr-
vl Vesasert tontti t'akeurtuksittccrt
rnyyliin sLluren osta.jn joukon Ilisniiol-
lcssrr enilcrt tirliolrr lrllc.

Uinrapaikal. .joita llihiscLrclun asuk-
kaat olivat tottLlneet kliyttlintirin .io-
kanriehcn oikeuclella. olivat nrnsaan
rantal'akcutaruisen rtry(ttli tLrllcct yk-
sityiskriytt(i(in. HoLrha.jii|ven etelri-
plirissli ei ollut kr-rntalaisten kityt(issii
yhtiiain yleistli r-rinrararrtaa. Tietiierr
tarpeen paikallincn nraarrvil.jeli.jri
Olavi Ry(inrii soitti allekiljoittartc'cllc
kertoen, c-ttli lrr.rr.rtokallpattavana olc-
va Vesascn tontti sopisi erittiiin hyvin
yhteiskriyttiiiin. Ranta olisi kohtalai-
nen. torrtti nrLroclostui etellilin viettli-
viistii lintccstii.ja nratka niin Sanrntal-

.joelle kLrin Illoonkin olisi lyhyt. Hrin
arveli tontin tulevun kalliiksi .ya oi-
kein arvelikin.

Klivi nrnre kaLrpLrngingeocleetti Erk-
ki Vrinion kanssa paiku priitllit kat-
somassa .ia totesinrr.ne tontin talkoi-
tukseen sopivaksi. vaikka vanho-ja
harnraita rakennuksia tuskin saattoi-
kaan enlili hyöclyntiiii. Saiurure kau-
punginhal Iitr.rkseIta oiker-rden osal Iis-
tua huutokauppaan .ja ostaakin. .jos
halvalla saadaan. Siinli vaiheessa
pliiitirr. ettli kyllli kutrpunsin slrrrir
kannattaa nraksaa kuin yksityisenkin.

i0

Ves&r&ntu
Kr-rn hLrr.rtokauplssa tarjor.rs .jo ylitti
3(X) (XX) rrrarkkua. priivittelinure. ettli
kylliipii kalliiksi tulce. Pysyinrnre
krrilerrkirt leikissli rttttkrrnr.r. r iittteittcrt
l.ruutonrrnc oli llihes yksinricIinen.

Kar"rpunginvultr.rr-rstokin sitten hy-
viiksyi kaupan aikanaan eikli turhaan
kiitellyt. Silloin elettiin korkeasuh-
clanteen aikaa .ja kaikki oli kallista.
nrutta olihan kaupungilla toisaalta la-
haa.

Tekninert villrsto esitti settnutvlttut
kevlilinii Vesaseu rakennuksia pr.rret-
tavaksi. Priritin silloin kysyii lllossa,
Hor,rhajrilveI Iil.ja Sammal.joeI Ia toiIni-
vien seuro.jen ja yhciistysten eclustajiI-
ta heidlin kantaansa lakenrtustert kutr-
nostanri sesta.

Yhteinen neuvottelu piclettiin 5. 6.
199 I , jolloin piiiitinrnte yksinrieliscs-
ti perr-rstaa toinrikunnan, .joka ottaisi
nirlekseen Vesaranta-toinrikr-rnta. Pu-
heen.johtajaksi valittiin Erkki Viili-
miiki .ja sihteeriksi Sirkka Heinonen.
Molenrmat jatkavat edelleen ja ovat
ansiokkaasti vetiineet Vesalautratr toi-

rnintaa rtinti[ r,uoclct. Toirttikurtnallc
laacli tti i n siilin n(it..jotka rtty(iski n kaLr-

pLrnki hyvriksyi.
Toirrriktrrttlr ltloitti lipcrisli toirttirr-

tunsat riurta ruopattiin. laitcttiin sLro-

clrtinkankaat. ajcttiin talkoilla kyrtr-
nrcniii kuoluria hiekkla. rakennt'ttiirt
laituli .ja aloitcttiin asuirrrakerrnukscn
kurrnostus. KaLrpunki nraksoi tarvcai-
neet. tyi)t tchtiin talkoilla.

Scunravana vllonnr sLrunniteItiin .io
saunun lakcntantistit. Ilaketttarttisccrt
seLrrat lupasivut runsaat 20 (XX) tttark-
kaa. kaupurrki -l-5 (XX) nutrkkaa.ja lolt-
pu plilitettiin hoitaa ornalla toiurirtnal-
la.

Olin.jo.jonkin aikaa katsellLrt Vcsa-
sen pihlpiiliri sillri silntillri. cttri siitri
suisi nrahclollisesti hyviin paikan ke-
sliteatteriesityksillc. Eclessli rauhalli-
nen .jlirvintaisenra. taustalla .iyhkeli
kallio. Ei liikenteen nrcluu cikri havi-
scvia l'raapapuita. f)ngclnraksi rt.tuo-

ckrstui vain liian pieni tontti. Koko
kltsorro tliytyi:i si.ioiltlur ttiurpttt'itt
puolelle. Maaseudullu olenrnrc tottLt-
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neet siiheu, ettei kivincn rliiensyrjii
paljoa maksa. Tlillli kertaa tiilnii joLr-

tomaa osoittautui eritttiin arvokkaak-
si. Maanorlista.jan kanssa piiiistiin
kuitenkin sopinrukseen .ja tilapiiinen
katsorro rakennettiin.

HeiniikuLrn -5. piiiviinii Ic)92. pLrolen
vuoden harjoittelun jiilkeen. sai ensi-
iltansa Vesarannan ensinrnriiinen
niiytelmii. Agapetuksen "Kas niin.
Mirrmi". Esitys sai yleis(iltii hyvrin
vastaanotou. Nliytelnriiii esitettiin
kur-rsi kertaa.ja se keriisi yli I 3(X) kat-
so.iaa.

Niiytelmli tuotti hyvin. Saunara-
kennus saatiin valrtriiksi .ja asuinra-
kennuksen korjaLrs piiiitiikseen. Kun
sauna val nristui. ol i .jrilvi .jiiiissii. Sau-
na otettiin heti kriytt()(jn aloittarnalla
viikoittaisct avantoLrinnit. .jotka ovat
eclelleen .jatkLrneet. Kcsilisin slLrna
liinrpiiiit kaksi keltaa viikossa. Llirn-
nrityksestli vastaitval seuro.jen eclusta-

.iat. Sauno.jia on liittiinyt .ja lrintpinri-
nli kesiipliivinri uirnaranlu on saavut-
tanut etenkirt Iapsiperhcidcn suosiorr.

Krivi selvliksi. cttci kcsliteattcritoi-
rurintaa voirrut .jatkau tilapiiiscllli kat-
sontolllr. Niirrnii teullel'itoirrrinrrirs:lr
pitlettiirt r lililtrosi .jlr I r itt'ttiirr lllilistli
naapulin kanssa sol'rintukseen kiirr-
teiln katsornon lakentunriscstlr. Vuok-
t'ltsopittttts s1 rrtl ikirr. n)rrlllr r trirr vtro-
cleksi kelrullaan. Piilitettiin kuiterrkin
otlaa riski .ja rakcnncttiin katsonro.

Scuraavu nliytclrrr.i kcslillli Ic)9-l oli
Franz Streicherin "Ylllityslapsi". Sc
sai v iclii parenrnan vastalno(on.
Nliytelnuili esitcttiin l0 lieltua.la sc
kcliisi I 8(X) katso.jal. 'I'linli \iuour)u
oli vurlrossa Liisa Hciskusert nlivtcl-
rrrii "Kcsrikcikkl". Scn nLiki yli 2 5(X)
ihrnistii.

.los kt'slitt'lrtteli t oi r n i rt tlur lr i rrllurrr

.jatkaa. kltsornou olisi cclcllccn 1.ra-
ranncltavu .ja Ialjenncttlrva. Katso
nroaluc olisi slratavlt Vcslrtartnatr
()t)li\tttk\\'r'r't. Kokeiltr on .io o.tri{llt-
ilul \er). cllri kt'slitelrlleIiloinrirrllr (}rt

otcttr.l nry(jntciscsti vlstlan Vrntnta-
llrssu.ja sitli tarvitlan.

Keslitelttcliloi nr i n u astl siurclLr i I Iu
tLrloilll on Vesarlnrran trluctta .jatku
vusti kunnristettLr .ja telrty uinurkopit.
glillikatos. Lrlkokliyurliliit .jl p1,sli-
k0intialLre. KaLrltLutki on kcsiiisin pi-
tlirr-vt Vesalanlllsslt r,rirnlLkorrlLra. tri-
rrrlkoLrlLrlaiset urrat loclcrrrreet siellli
olcvau HoLrhujlir-r'etr palhaurt uinra-
f itrl llan.

Yhtcisty(i Vcsaran(a-tointikurrnan
jlr kirtrptrrtr:irr rriliIlri orr srr.jtrrrul rlu'sirr
rnutkattonrasti. Molenrnlrt ovat yh-
teisty(istli hy(ityneet. Ech-rnsaajina
ovat olleet kLrntalaiset. Vesarannar.r
kaiyrrlijilr.
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Kuressuurett kuuuis
kuuputtki Suu re turttrtrl I u ort

tullut ntortelle
t'rtrtttnu kt I u i s e I I e t ut u ks i

v i intevuos i e u ui kurttt.
Y s t tit,t't' ttii n ii i d e rt ku lt tl e rt

kuupurtg,irt vtiIiIIii ort t'ietl
eteettptiiu utouiu eri tuvoitt

rtiin urlteilLut, kulttuu rirt kuitt
" vi rul I i s ett " ttt ltortkirt

toitnestu. MLtttu ntistti kuikki
oikeitr stri ulkurtsu?

Veli-Matti Tapio

Is tuuyytte Vummulun
ju Kuress&uren uelille

Kurkurt Liott.r Club lult.joitti
bi l.j u nl i 1tövliirt Ku rkLur
ttttori.tolilu Pulktuu r. I99 l.
Lttovtrlltt.j itru LC Ku rkur
a d u.rl u.j ut Tc t r't t F r t rs lt I t ttrr

( lt re.s. ) .iu Vt' I i - Mutt i Tultit t ( t ti k. )
trr u kurttr ! i I u i.s u t td t'.s.su t t I i ru I

t t t.t' i ).s k t t r 
1 

t t r t t.q i t I (' ( I I t.\ t ( t. i ( t t I t t

Pcrtti Purkkitten (loitrett oik) jtr
LC K u re.r.suu re t t c d Lr.s I u.j i t t u .l uut t

Letttber (tukutru oik.) ju Reitt
Onr (tukurtu ru.s.).

Lions Club Karkkr"ra voidaan pitiiii
ystrivyystoiminnan "islinli". LC
Karkku haki aktiivisesti vuosikym-
nlencn vlriltteessa sopivult .ia Irirtten-
ourairn "lei.jona"-henkeen sopivaa
avustr-rskohdetta Virosta. Tiissii tar-
koitr,rksessa klr.rbin veljet ottivat yh-
teyttåi Vilnrmalan Lentopal lon virolai-
seen valnrentajaan Laimons Raud-
seppiin sopivan kohteen löytåiruisek-
si. Rar"rdsepp tunsi entuudestaan .joi-

Xs /ll r lr'.iÅ a r r7r t t t t k i,s t t 
1 

t i t r r t t k.s t t t

ul leki rioitrr.s -10. 6. I 991.
V u.s a t t t t t t u I I u e tl c.s,s ii t' u I t I t I r.\ I ( ) t t

ptrltcetr.johtu,ju Mttti Piill,
ku tt 1t tr tt g i tt.j t t h t u.j u U I t t Vcvc r.s.

kuupturgitt.joltttt.ju Mulli I'rtlli iu
ku tr lttr tr gi t r,s i h lc a ri Stt trr tt t' I i

Sc I,j ii tr pt' rii sc kii t u ku tttt
t'tt s t' tttttttt I I u vt I I tt Il.\ t ( )l I

ltrrlteett.johlu.jtt Pettlt i Ktrkkt.
ku tr lttt tt g i t r h u I I i t t r ks e tt

ltrtltectt.johlo.ju I rrrtrr Kiviruttlu.

takin LC Kuressaitrert vel.jiii.ja niinpri
hiin tarjosi Kuressaaren lions-klubia
.ja Kuressaaren kar-rpunkia tlillaiscksi
kohteeksi.

Tuurttlstlt kliytiirr toitttcett .il ert-
sinrnriiisiri liihinnii puhelin- .ia kir'yc-
yhteyksiii solnrittiin .jo v. l9t)0. LC
Kuressaaten pcrustatt.tisvttttt.ttta. Jtr

seuraavanir vuouuu l9i.) I otcttiin ystli-
vyystoinrinnassa pitkli askel etecn-
piiin nel.jiin LC Kurcssauretr vel.icrt

;,mffi
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vieraillessa Vammalassa. Tällöin sol-
mittiin myös ensir.nmäiset kontaktit
Vtrmmalan ja Kuressaaren kaupun-
kien välillli. Marraskuussa -9 I toirri-
tettiirr LC Kalkun toirttesta ertsirtt-
rriiistä kertaa mater-iaalista apua Ku-
l'essaaleen. Viiden lions-veljen t.nr"r-

kana Kuressaareen rratkasi kirio.ia,
koulupaperia, vihkoja, kyniii. liiiik-
keitii ym. Sittemmin Kuressirareen or.r

toimitettu varsin suuri miiiirii elilaisia
talpeellisia tarvikkeita ja laitteita.
melkittävimpiinii ehkii LC Karkun
hankkima ja invakiiyttöön lahjoitta-
rnu pukettiuuto v. 1992.

Jo heti ystävyystoininnan alkuvai-
heessa oli r.nukana rnyös urheilutoi-
minta. Kulessaare on vahva lentopal-
lokaupunki kuten Var.nnralakin, jclten
oli luonnollista. ettai urheilutoiminta
aloitetti in ni nrenor.r.rirar.r Ientopal Iol Ia.

Lentopalloilulla on vahva asema kau-
punkien viilisessii ystrivyystoirnin-
nassa edelleenkin ja myiis pelatut ot-
telut ovat nrenneet veljellisesti kuta-
kuinkin tasarr! Myös tanssiulheilu on
ollut nlikyviisti esi llii ystiivyystoirnin-
rrasslt. Klrrcs\lraresslr toi rttivlut tlrrtssi-
koulu Flirrttirr.orr erirrorrririsel nrroret
tanssi.jat ovat i Iahdr-rttarteet varnu.taI a-
laisia jo useaan otteeseeu. Flar.ningor.r
ja vammalalaisen tanssiseura Twistir.t
yhteistyö on rlyils toinrinut hyvin ja
antanut r,usia rnahdollisur-rksia tans-
sir-rlheilun kehittiimiselle. EdeI lli nrai-
nittujen lajien ohella urheiluvaihtoa
on ollut lisiiksi rrm. pesiipallossa,
srrururisluksessl ja sltakissa.

Jalkapallossukin on piiiisty hyviiiin
alkuun, Varrmalan kaupun-rinval-
tur"rsto kiivi antal.nirssa oppitu rrn i n .j al -

kapallotaidoista Kuressaal'essil men-
neenii kesiiniil

Urheilun lisliksi muillakin alueilla
yhteistoirlinta on vireiitli. Moleur-
rrille kaupungeilla sopiviir loirnirrtl-
mr-rotoja on löytiinyt rrrl. aikuiskor"r-
lutuksesta ja rratkailun piiristli. Myös
kulttLrurin eri osa-alueilla yhteistyö
on ollut niikyviisti esillii. Kuressaale-
lainen kuoromr"rsiikki, kuvataide ja
kirjallisuus ovilt tulleet var"nmala-
llisiIlekirr tuluiksi ja vasluvuoroisesti
lnyös Kuressaaren kaupun-{irr asuk-
kaat ovat saaneet nauttia var.r.rrralalai-
sesta kulttr"ruriannista. Yritystenkin
viili nen yhteistyö on käynnistymrissti.

Monennroista toirnirrtal orr siis
Var.nr.nalan .ja Kuressaaren kaupun-
kien vlilille virirrrryt vuosierr suutossu.
Kesåillii 1994 solmittu Vamrnalar.r .ja
Kuressaaren kaupunkien välinen ys-
tlivyyssopirrrus iurllir erinorttaisert
pohjan rryös tulevalle ja entiseståiiirr
laajentuvalle toirninnalle yhteiskr"rn-
nan rronilla eli alueilla. O

Onni Kallio

Nlertristeily
Tukholmaun

TZaikki ulkoi siitri. kurr virolairrerr
-NJolran (rneillii Juhani) Ross triytti
70 vuotta. Se pliivä sattui olemian
sunnuntai ja 13. elokuuta. Tapahtu-
rnaa juhlittiin Rautaniemen Tuomis-
tolla.

Tapahtuman kunniaksi tehtiin me-
rilisteily .ja kielrettiin puoli piiiviiåi
Tr.rkholrraa. Matkalle lähdettiin 14.

piiivlin iltana. Juhanin vaimo Main.to
seurasi r.uukana. Muuna joukkona
huseerasi r.nukana pikkubussillinen
tavallisia Suomen kansalaisia. Nie-
rrisen Tauno hoiteli rattihomr.nia.

Maimo pelkiisi tulleissa Juhanin
puolesta, kun hiinellii ei ollut Ruotsit.t
viisr-rrnia. Itselleen hän oli sellaisen
hankkinut (virolaiselle kalliilla hin-
nalla), vaikka heille oli vakuutettu,
etti.i sellirista ei tLiaillii lurvita.

Ohjelmassa oli kiertoajelr.r Tukhol-
nrr.rssa. Talkoitus oli kyIlit poikkeiIla-
kin. r.nr"rtta olirnr.ne viihiirr aikaisia.
paikat olivat kiinni.

Katsastir.r.rr.ne kuninkaan linnan
(piililtiipiiin) ja seurasir.nrle vahdin-
vaihdokset. seurasirrme sivusta ko-
lneata sotilasurarssia, katselimme ja
kuuntelirrrre torvimusaa jne. Oikein
kunnon teatteria.

Maimo oli tietoinen, ettii hiinen r.ruo-

ruudenaikainen koulutoverinsa työs-
kentelee Tukl-rolman Viron llihetys-
t(issli. Soitto hinelle. lupairrnirren. ja
hetken plilistli hlirrkin istui aulossuru-
me. Hiinen opastuksellaan teimme
vielii lislikielroksen Tukholmassa.

Taur.ro osasi opastaa meidät suona-
laiseen kahvibaariin. Juhani halusi

St tti lustrtt rssiu.

M u itrto .ju .l oltutt Ross.
Joltutt Ro.s.s orr r'Å.r'r ttii.slii vintlui,si.slu

t'tr ltu a e lt l t t i s i s l u, .j t fi ku .j u t ko.s r xl u t t

u i kutttt I tt i s t c I i ut t Sttt Drt<' t t tt rt t t( i.i( u t

.j ou kti.s.str. Su nttrr u I,j t tett ky I tit t ti trt i ktttt t tr
t tri ltlitte l kunt trt i lto j u ksce tr

tarjota synttiirijr-rhlansa kunniaksi
rreille jokaiselle leivoskahvit. Har-
voinhan sitii ihrlinen 70 vuotta tliyt-
tliii. Niirr sitri sitten julrlittiin.

Palaan vielii rnenclmatkaan .ja Sr"ro-

rnen ten.ninaaliin. SieIIii eriis "kaveri"
halusi tehdai tLrttavLrLrtta. Oli palaa-
mårssa työpaikalleer.r Tr-rkholmaan
muutalran viikon myöhiissii. Yllliiin
tiillii partaisella niehellii oli kulr"rnut
farkkr-rpr"rku. Kiidessiiiin hlin kLrl.letti
r.nuovikassia. sislilliistii en tiedii. Ken-
glit olivat rikkinåiiset, niistii varpaat
kr-rrki steI ivat u los. Pal uu r.r.ratkal Ia Tuk-
holnriln telrnirraalissa tapusirilrtte sa-

rlan rniehen. Varustus oli r.nuuten sa-
r-na, rrlutta nyt hiin kulki paljain jaloin.
Palasi kait jatkarnaan lomaansa. D
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1-xrpclin kokoLrshLronecscen. Kesken
klrikerr kirkkolrclll n()uscc scisorniurtt

- san.toirt r.t.tuu kokousvliki. Sanouran
si srilt(i yl lrittriri kLrLr I i.jakunnan.

"Hiincn Ma.jesteettinsa Keisali .ja
Suonren Sr.rurirr-rl.rtinas Nikolai II on
Alnrossr suvairrnut vahvistla Suo-
luren Suuriruhtinaskr-rnnal Ie hal I itsi.;a-
vakuutuksen."

Trinriin sanonuur seurauksena ltr-
kr.risa kr.rntakokoLrsyleisö sycllinrelli-
sesti yhclistyy Onnentoivotukscclr
Hlincn Mujesteetilleen .ja nroncnker-
lui seerr "E llikiiiin-hrrut(x)n".

Kur-rluasiaa .jatketaan - .ja chclotuk-
seksi tulee perurstettuvaksi uusi ylenr-
pi kansakoulu Nuupalaan..jonka tulee
aloittaa vaikutr,rksensa e nsi lr.rkr.rvuo-
den alusta 1895. Heti valitaan viisi-
nriehinen nrkenuustoinrikr-rnta etsi-
nriliin koululle sopivat huoneet. Jlise-
niksi valitaan tohtori O. Stenbiick.
kauppias J. Selin. hcrastuornali O.
Kaltiurala. r'ustitilallinen A. Yliknaa-
pi .ja talollinen W. TeLrkku.

Yleisen innostuksen .jatkuessa ta-
lollinen Antti Inrpolir. jonka eliliviit.ja
\ ilstustirvilt rrrielipilccl ()vlrI tullnctr-rsti
tiedossa - nousee seisornaan ja il-
nroittaa. ettii iisken kr-rr-rllun iloiscrr
hllIitsijuvakuutuksert lrtrrislorur rrrrsi

Nuupalaan tule'n,l kansakoulu slu-
koon rrirncnsii kcisali Nikolai II:scn
kLrnniaksi. KoLrILr listittiik(r(in Muisto-
laksi."

Niiin TyrviiliIIli oli ncl.jlis kunsakou-
lLr cnncn vuosisaclan vaihcle(ta. koslil
toinrirrrrassa olivat .io Kirkonkylli.
Slolrni .ja Sanrrnal.joki.

Koulun aloittarri ner.r

Vritttultitlrtttonrt kottlurrsilrs:lr toirtti
kirkkoherra Johaunes Brick..yokl.joh-
ti kunnan kansakoulu jen yhteistli .joh-
tokr.rntalt .ja kouluneuvostoa vuotecn
1901. HLin.ja tarkasta.ja O. Wallin sc

kli kotrltrrr cttsirnrtuiirtcn ()l')ettiliil .iir
johta.ja J.F. GrijnlLrncl yhclcssri ks'rii-
sin allckirjoittivat oppilaitten plilist0
toclistukset.

Ensinrnriiinen koulurakcnnus sll-
tiin talollinen K. Hlilntiltli rautalic-
rusenlur liilrcisyyclcstli 2[J0 nralkun
vuotttista vuokraa vustaun. Jalo oli
kyl nri I lririrr .ja si srilsi klksi sll ia. ctchi-
scn kuisteineen. keitti(in .ja kaksi ka
nraria.ja tarpcclliset ulkohuoneet. Li-
siiksi oli oikeus kaiyttliai lcivinuLrnia.
Kuitenkin .jo ensinrnriiisessli vuosi-
kertonruksessa koululrur)ncct (o(lcl-
tiin kylrrriksi.ju koulurr siiltyrrrirrcn tlr-
pahtui 1897 tchclyllii uudella vuokla-

Muistolun koulu 1 Bg 5-799 5
Osa histoliikista koulurr l(X)-r,uo-

tis.jtrltll:sa l-5. lo. l()95
"C)n nralraskuLrn 12. pliivli 189-1.

Tyrvlilin viiliaikuincn kr-rntakokous is-
tLrr-r HopLrn tilalla. Kllsiteltlivlinli on
asia. .joka koskee uuclen kausakoulun
perustanrista Tyrvlilille. Sanraan ai-
kaan on Tylvlilin asenralle saapunut
slihkösanorna kuinailuccnauuclesta
aikakauclestu tieclonkulussa. Sano-
rnaa lliltcletlilin vienuilin kokor.rsltai-
kalle Hopulle..jossa on nrenossa pLln-
rtinta koulurr paikasta. Osu kokousvli-
estii on sillii kanrralla. ettli koulu pe-
rLlstctaan Tyrvlilinkyllilin tai Soini-
luart. Mutta pr.roltn jansa ou nryiis sei-
klrllrr e ttii Tyrvlilillii or) uusi lrscnlil .i,,
plrikkirkunrlrlle ort lulosslr uullu lyii-
viikeit. Sattioin uusi koLrlu poh.jois-
puolclla tyyclyttriisi sekl[ War.rnr,rn-

nraan ettri Myllyuratn lahkoa. Niirrpii
kililnillctililn k0trltrn Peru\[iUni\tlr
Nuupalaan. Vielii tr,rlee csiIle ntahclol-
lisen lisrirakennukscr.r tekerninen Kir-
konkyllin kansakor.rlr.rn yhteyteen Ho-
pLrlle. niin ettei uLltta korllr-ra tarvittai-
sikaan.

Asiun kLrlkLr ntuLlttuu kokur.rksessa
kokonaan. Silhk(jsanornu on salpllnLlt
kokouspaikalle. Kilkkohelra Jolran-
nes Brickirt kanslia-apuluinen saattau
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sopimuksella takrllisen Kaarle Inni-
liin rakennr-rksiin. Sarrana vuonna al-
koi or.nan koulurakennuksen rakenta-
rninen ja koulurakennus valmistr-ri
r 900.

KouIun ensirlnriiinen sisiiiinkir-joi-
tus oli 27. 8. 189-5. Oppilaita oli pyr-
kimiissii 80 ja kouluun otettiir.t 73
(kpl) 8-14-vr-rotiasta lasta l.-4. osas-
tolle. LLrkukausimaksu oli I nrarkka.

.josta köyhiit olivat vapaat. Lukuvr-rosi
alkoi syyskLrun 16. .la prilittyi touko-
kr-run 23. piiivii. Ensinrnriiiset opetta-

.jlrt ol ivlrt J. F. Gr'(in I rrud .jl lrprropettir jl
Hanna Hackstedt. Pirkkalassa asu-
neen kansakoulr"rntarkastaja O. Walli-
nin keltonruksesta ilrnenee. ettii rr-ru-

rnii I I istil l'ilngilistr.lstil unnetti i l) ensi rrr-
miiisenii vLronna nel.jiille pojalle var-
kaudestlr. aleslistir kllkrurrrrisestir. to-
velin pahoinpitelystii ja kiroilemises-
ta. Jo seuraavana vlror.lnl yksi oppilas
erotettiir.r kor.rlusta kaikista eclellii-

kaikki erikseen. E,nsir.nnriiisen oppi-
Iasluetteloon kirjoitetun tytön piiaistö-
todistus sisiilsi 2l kynrppiii. Vain lau-
lanto oli 7. Mur"rtan.rat arvostelut ovat
nielenkiintoisia. koska oppilaalla
kiiytirs on l0 ja ahkeruuskin 9. Silti
lodisluksessa orr rrelosil ja viitrlsia.ja
oppilas jiii lLrokalleen. Toisella taas
oli kiiytös. ahkeruus ja talkkuus kaik-
ki kuutrlsilt, rnutllt i.rrvosartoisslr tllt
kahdeksiut ju yhdeksiiri.

Koska oppivelvollisuuslakia ei vie-
lii ollut. koulunkiiynti ei kaikkien op-
pilaitten kohdalla .jatkunut uronta-
kaan vLrotta. Keskeyttiirrisen syitii
olivat luokallejiiiiniset, sairar-rdet ja
köyhyys. Eriis oppilas lopetti kolrnen
pliivlin peliistii koulunkiiymisen. kun
ei suanut klikkilr koulutlrrpeitu.

?rrkasta jat antoivat ohjeita sekii

.johtokunnille ettai opetta.jille kierto-
kirjeillliiin. He halusivat. ettii lapsille
annetaan havainnollista opetusta.
Eriiskin talkastaja sanoi. ettei koko

AlakoulLrsta kiiytettiin ninritystii
pientenlastenkoulu. Sen pitlirninen
koulun alkuvuosina oli satunnaista.
Ensir.uuriiiseni[ lukr.rvr.rotcna sitii pi-
dettiin elokuun loppr"rpuolelta l6 piii-
viiii. Tr-rntien rniiiirui viikossa pienille-
kin lapsille oli 30. Toisena lukuvlrotc-
na ns. alakoulr"ropetusta ei .yriljestetty
luirtklLart. Myiis opettajiert suarrtirrerr
vaikutti siiltert. rttitert opelusta voitiin
antaa. Vilkauinret oli nrerkitty asiapa-
peleihirr yleensii niin. ettli ()pcttailrt
rllival .johta.ju tai nlris.jrllrtlriir. siIlcrr vlr-
kinainen apulais-opettaja tai vakinai-
rtett ltpttllris-rtrisrlpettujlr tlri slrttrrtrlri-
nen apr"rlais-naisopettaja. Opetta.jien
vuosipalkat olivat ral'rassa I (XX) nrk
kor-rlunjohta.jalle .ja u(X) nrk apuopct-
tajalle. ?u'kastajat tiedustelivat oppi-
lailla itsellliiln olevista oppikirjoista
vr"rosikertomuksen yhteyclcssii. En-
simnriiisen Iukuvuoclen pailityttyri vai n
I-l tlppillurlllr oli kir jlrt rrseisslr oPPiai-
neissa - valtaosalla ei kirjo.ja ollLrt.

Oppisalissa I ILrokka
sisiilsi vuosiosasto I r
.ja II luokka sisrilsi
osasto 3-.1. LukLrvuo-
den aikana enniitetyt
oppinriiirit kiljattiin
tarkasti vuosilierto-
nrukseen. Esirncrkkinii
l. vuosiosaston op-
pisislilliistli voiclaarr
rnainita. ettli uskonnorr
oppikirjoina loinrival
Iuonnollisesti Uusi
Testanrentti. Lutherin
katekisrnus.ja Svebi-
liuksen sclityksct.
Laulussa opctcltiin C-
ch"rr"rri. 30 virttii .il l-5

hengellistri laulua .ja
Rikstriinrin kanteleen
l2 lar.rlLra. Tytt(tien kri-
sity(tssti sukat, paita .ja
esivaate. Historiaa ker-
rottiin Maanrnre-kir-

.jasta. Maantieclon kurssi oli ytinrek-
kiiiisti Suonri .ja Vcnrijri. Voinristelua
ei ollut ollenkaan iiiclinkieli oli sisii-
Iukua. oikeinkiljoitLrsta .ja kotohaljoi-
tLrskir-joitustl sekii Nienren .jitljestel-
rniin mukaista kaunokirjoitusta. Las-
kento sisiilsi peruslaskutoiuritukset il-
rnan jakolaskua.

Kun sitten syksyllii l1196 koulurr
vr-rosikertonruksessa tieclustelti i n. cttli
nritii hr-ronrioita on tehty .yo koulunsa
piiiittiineiclen oppilaitten kriyt0kseen
ja toimiin koulunkiiynnin loputtr.ra -
oli sirrrte nlLrsteellu pninlaitty \culilll-
vasti: "Koulun Iyhyen vaikutLrsa jan

takia ei ole vielii erityisiii hr-ronrioita
niiissii kohden voitr-r tehdii."

Nliin oli Mr"ristolan koulr.rn "opin-

sauna" pliiissyt alkutaipaleellensa. D

nrainituista syistii.
Oppilaita palkittiin

lukrrvuoderr piilittye\sii.
Kolrle oppilasta sai ?

ntarkkuu kLrkirt ensirl-
rliiisen kolrlr,rvuoclerr
paiairyttyai.

Ertsirttrttiisen kou-
Iuslrlin kulusttrs sisiilsi
kultdert linnirtr.rsten i\-
tuttuvilr prrlpette-ilr ilto-
rrlisilla .jir kiirrteillri is-
tuinrilla. opellljitrr piiy-
dlin ju tuulurt. Turrlu rlli
luustlr. .jorrku kiilinlii-
puolella oli punainen
viivoitus rtuottikirjoi-
tukselle. Muitu r liliuei-
tli olivut lurt'rnorlni. -5

seiniikirltlll. korrlrrtcl-
lr"rr"rrio. anatomisia .ia
elliintieteellisili kuru-
taulLr ja. helnritar-rlr.r.
Sirrgelirr perlreonrpelrr-
korte. veislorttallikoko-

i :i i i : i r,ri ri I :]ii I , , 
: 

, , r , r , , 
' ; : , , , ; , , . 

" 
, , , 

' 
, , : ,

Vtrrt lrtr M rr i.st t tlutt k tttl rt.

elrna. kaksi höyliipenkkili. l2 oppi-
laan kiisityiikalLrt ja Bonsdurfln nrit-
taLrsopi I I iset havaintoviili nekappaleet.
Kor-rlulla ei ollr"rt oppilas- eikii opetta-

.jakirjastoa.
Ensi rr.rrriiisen kouIuvuoden pliiityt-

tyii piiiisti)todistuksen sai I poika.la 6
tyttiili.

Oppilaiden kotioloista kerlotaan.
ettii taloI I isten, kaLrpLrnkitalononrista-

.jien .ja nraakar"rppiaitten lapsia oli yh-
teensii 31, virkailijoitten .ja karta-
nonon'rista.jien Iapsia I -ja tilattourarr
lahvai.rn. merir.niesten. työviiestön
yrn. lapsia enernr.nist(j eli .l I .

Oppiaineita arvosteltiin numelolla
22 eli ainetta. Palina ensirrrrliisenri
vuonna voir.nistelua ei ollr-rt. Kliytös,
ahkerr.rus .ja tarkkr"rr"rs arvosteltiin

syyslukukar-rtta saa kir-joitLrttaa tar,r-

luun. vaan oppilaille tr"rlee antaa kir-
.joitustalpeet.

Koulurr"rokailr"ra tai r.nur-rta oppilas-
huoltoa ei ollr"rt. Kor"rluylihallitus kui-
tenkin tiedr-rsteli Iukuvr-roc'len jlilkeen
sekii yleistli oppinrishalr"rkkuutta ettii
terveystilannetta. Niiihin kyselyihin
.j ohtokr"rnta .j a .lohta jaopetta j a vastai I i -
vat rrrelko lyhytsanaisesti.

Lukuvut'rsi oli palinsadan koulupiii-
viin mittainen. Ennen itseniiisyyden
aikaa kor-rlulaisilla oli erilaisia rttie-
lenkiintoisia lLrpapiiivili koulusta.
Tiillirisia olivut keislrlin niuri-. synty-
rnii- .j a kruuna.jaispiiiviit, attentaati sta
pelastumisen pliivli, keisarin puolison
merkkipiiiviit. N iiistii I r-rvista i I noitet-
tiin yleiski{eillåi.
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Aarne Mustanoja

"Käännös kirkon kiviaitaan päin,
korjaan, ruunrishuoneelle piiin." Näin
kajahtelivat aikoinaan komentosatnat.
kun Helmannin Vihtori äkseerasi Tyr-
vään VPK:tir vanhau tolin tuntutntssa.
Komentokieli ja sanat eivät tietenkään
olleet minkäåin sortin ohjesäännön mu-
kaisia, rnutta Vihtorin arvovalta ja
rnuhkea viiksekäs ulkomuoto korvasi-
vat kyllä nämä puutteet. Oli ihan yh-
dentekevää täyskäåinnöksiai tehtäessä.
kiepahteli ukko rivissii kuinka päin hy-
vään kun vaan kaikkien haistinvaaja
sojotti tarkoitettuun suuntaan.

Varsinkin kolmekymmentäluvun al-
kupuolella palokuntaletisuus oli paljolti
aatettil. Tietoa. kalustoa. sen pa|elttrnin
kun muitakaan vamsteita ei ollut. Ra-
haa hankittiin ornatoimisesti, pitaimaillli
iltamia, kesiiisin suuleilla ja talvisin yh-
distysten taloilla. Kohokohta paikka-
kunnalla oli Tyrvään VPK:n Kaalisaa-
ressa pitämät jokakesäiset kesrijuhlat.
Näillä juhlilla tiirkeirnmät ohjelmanu-
merot olivat urheilukilpailut ja osastoi-
den välinen köydenveto. Lisäksi oli
nuolenheittoa ja puhvetti.

Vuonna 1933 sain ensimmäisen jei-
senkirjani. Jäsenyys kesti sitten 45
vuotta, jolloin pyynnöstäni sain eron
Tyrvåiän VPK:n hallituksesta.

Puuttumatta varsinaiseen sarrnrutus-
toimeen. tarkastelen vlin noin muistitt-
varaisesti tapahtumia vLrodelta 1936.
Tietämiittömyydeståi ja ajan hengestä
johtuen saattoi joskus tapahtua koomil-
lisiakin tilanteita.

Jostakin hankintajutuista oli Vihtoril-
le tullLrt talvella ankara erimielisyys
Nuupalern osilston iiijiiin kanssa. Jutun
ratkaisu tapahtui yleisessii kokoukses-
sa. .joka pidettiin maaliskuussa seuro-
jentalolla. Asialleen kannattajiksi Vih-
tori Pirttimiien Topin våilityksellai vär-
viisi Myllymaasta kaikki miehet. jotka
kynnelle kykenivät. Kokor"rs oli ilrnoi-
tettu alkavaksi kello I jiilkeen puolen
päivän. Kahdentoista iiikaan kyseisenii
sunnuntaina Viilimåien Kalle kiersi
kuorma-autollaan Liuhalan lenkin ke-
räten tienvarresta lavalle miehiii niin
paljon kuin sinne seisor.r-raan mahtui.

Seuraintalolla oli Vihtori var.unut
meitille oman reviirimme, ovesta vål-

semmalla puolen olevista penkeistä.
Kr"rn kokouksen asialistasset oli edetty
riitajutun kohdalle. kuiskasi Tainion
Atte Tuomisen Antille jotakin ja kattoa
muljautti meitiä pahasti. Olivat rnuuten
hiljaa kuin ahvenet ja niin Vihtori voir
ti jutun nuijan kopautuksella.

Kokouksen loputtua Kalle ajoi lastin-
sa Helrnannin pihaan ja mennessäni
porstuan läpi pirttiin kuului peråikama-
rista kova puhaus Vihtorin kiskaistessa
aikanroisen kaljapulkkerin kannen iiu-
ki. Tärniin tynnyrin sisällöllii korvattiin
Myllymaan äijien vaivanniikö melko
ruhtinaal I i sesti.
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Autteen puolest&
Keviiäll2i. muistaakseni tot-tkokuun

alussa, jiirjesti Tyrvään VPK Vamrra-
lassa viikon kestiivät palopäällystö-
kurssit. Näiden kurssien pitäjäksi oli
saatu Porin vakinaisesta parlokunnasta
Yrjö Kallionpäåi -niminen herra. Ilmei-
sesti oli tarkoituksena saada mukaan
joka osastostii pari miestä jat suunnil-
leen siihen taittiin aluksi päästäkin. It-
seoikeutettuna osallistui Myllymaasta
Pirttimäen Topi ja minä pääsin tnukatan
perässä hiihtuijainä.

Aamupäivisin koulutus oli melko tii-
vistii, oppitunteja, kaluston käsittelyii
irtoruiskulla. Pidettiinpä joskus ruis-
kunselvityskilpailuitakin. Oppitunneil-
la käsiteltiin jopa sammutustehtävåin
johtamistakin eri tilanteissa. Päiväruo-
kailu, .joka oli kurssilaisille ilmainen,
tiipahtui Rekun Lainan kotiruokalassa.

Ehtoopäivisin opiskelu oli toisinaan
vähän vapaamuotoisempaa, mikä joh-
tui siitåi. että joku kävi hakemassa ruu-
an jatkeeksi senverråin nestemäiståi. ettii
saatiin virutella leivännruruset kurkusta
alas. Kursseilter sai myös todistuksen,
joka oli kuir.r upseerin valtaki{a. Päät-
täjäiset vietettiin sillä arvokkLrudella
kun nuorelle päällystölle kuuluukin.

Keseijuhlat tavanomaisine ohjelmi-
neen pidettiin muistaakseni heinäkuun
loppupuolel la. Tarnssi-iltamat jiirjestet-
tiin Helmannin, Mustanojan ja Kyttii-
liin suuleilla.

Marraskuun puolivälissä junailtiin
aika värikats koehälytys.Jostakin oli
Vihtorin tietoon tihkunut. että marras-
kuun puolivlilin paikkeilla on koko
aluetta käsittävä palohälytys. Tätä var-
ten oli hälytysosastolle annettu ennak-
kovaroitus jo hyvissä ajoin. Oli kirpeä
pakkaspiiivä, kun toistakymmentä
miestui käsittaivii porukka kokoontui
lauantaina puolenpåiiviin aikaan Hel-
rnannille. Välirnäen Kallen autonlaval-
la oli irtoruisku sekåi muut matkalle tar-
vittavat varusteet. Elorannan Yrjön oh-
jastama oikea perloauto oli mukarna
vaan niinkuin korneuden vuoksi. Nuu-
palan osastosta Mäkisen Ville otti rnei-
diit Savikon Vantten. Jokirannan Hei-
mon ja rninut isåilliseen huomaansa pi-
tärrään huolta siitii. että kalusto on kun-
nossa eikä moottorit piiåise jäätymään.

Odottavan aika on pitkåi ja sen oli
r.rseampi r.nukana ollut kotoa låihties-
sään muistanut varustauturnalla pullol-
la tai palilla ajankululääkettii. Joku ka-
veri oli jo ehtinyt lujahtaa talon pors-
tuan periikamariin ja kuuluikin sieltåi
koko ehtooyön sellaisia hilpeitä hihkai-
sqa.

Piikkanen kiristyi yötä kohden niin,
ettii me Miikisen Villen porukka jou-
dui rnme lärnnlittärniirin irutojen llrootlo-
reita monta kertaa. Puolen yön nraissir
alkoivat ajanvieteliemet loppua ja niirr-
pii meinasivat panna Välimäen Kallen
hakeen autolla uutta troppia. Sairnme

kuitenkin vaivihkaa Kallen pirttiin ja
siellä könttiisimn]e hiinet vaatekaappiin
peittiien visusti Vihtorin plilsyillli. jon-
kun aikaa Kallea haeskeltuaan alkoivat
miehet hiljetli. Pitkin keittiön lattiaa
kuuluin vaan rnoniiiåiuinen kuorsaatni-
sen röhinä. Niin piiiisi Kallekin pois ah-
taasta arestistaan.

Sunnuntaiaarnuna seitsemiin aikoihirt
soi puhelirr. jossa annettiin hiilytys
Lauttakyliiän. Joku karjaisi hiilytyksen.
jolla aiheutti sen, ettii unenpöpperöisiii
äiiiä alkoi kompuroida nurkan taa ko-
keileen omaa pruuttaansa. Mutta Mii-
nan ja Vihtorin tolppasiingyssii alkoi
rytinä, kun aviopari, jonka yhteinen
paino varr.naankin oli puolen kolrnatta-
sataa kiloa, alkoi yht'aikaa rynniii lat-
tialle. Miina, joka nukkui laidalla. nou-
si istumaan samalla hetkellä. kun Vih-
tori oli hyppäämässii ylija niin siinåi tu-
li molemrnat laattialle samalla ro.jauk-
sella. Miinan esittäessii kainon vasta-
I au seen sii rr.r i ehen sä kiiy ttåiy ty rn i se I I e.

Miina oli ehtoolla pirrkannr-rt Vihtorin
kamppeet karmistoolille sotilaalliseen
jä{estykseen. muttil joku tohelo oli sen
yöllä kaatanut ja kypäriikin oli kierin-
nyt såingyn alle. Vihtori. joka oli suuta-
ri. oli tehnyt ittellensai pliiillikön arvolle
kuuluvat kovavartiset saappaat ja niimii
aiheuttivat tenkkapoon. Pukeutuminen
onnistui muuten kornmelluksitta, nrutta
toista saapasta ei saatu jalkaarr rniehis-
srikäiin. Joku kehoitti piiyhiiisemiirin
sinne perunajauhoja. Vihtori saikin ko-
nreron ovipielestii kouraansa jonkun
pussin. jonka tyhjensi saappaaseensa.
Mutta voi kurjuutta. sinne saappaatseelt
mötkiihti yhtenä klönttinii Miinan höys-
töpussi. Ei ollut niistil lan.rpaantaleista
enäåi soosiaineeksi. Miina hikeentyi uu-
destaan ja silloin ei suomenkieltii sur-
keiltu.

Vihdoin påiiistiirr liihtenriiiin ja lulaa
mentiinkin. Pakkasviinra pilisti viihiin
huononvointisia palorniehizi auton la-
valla. jossa kiiydli jytkytteli ruiskr.rn
rnoottorikin. Loimijoen partaalla paloi
pahu riihi. jota joku oli jo sarttrttttttavi-
niiiur. Me kiskaisimnre liimpimitn ruis-
kun jokipartaaseen ja toiset heitteliviit
jo autonlavalta letkukieppejä suoraksi.
joten vesi oli plilillii enniitysvaul.rdilla.
Eriniiisistii hankaluuksista huolinratta
pääsimrne niiissii turneissa toiseksi. Jos
siinåi lauantaisessa valasllihdössii oli
kielteisiäkin ilrriöitii. niin chkii sillii jo-
tain voitettiinkin.

Teille, nuorenrr.nan polvcn edustajat.
jotka arrmattirniehen tiedoilla ja var'-
muudella vuol-ostanne hoitelette saur-
mutussopimukseen perustuvia tehtiiviai
ja velvoitteita, toivon, ettii se seuriiava
uusi sukupolvi. jolle te kerran nämii
tehtåivait Iuovutatte. y rrtmrirtiiisi ki itol I i-
suudella ja arvonannolla ottaa vastaan
työnne tulokset ja saavutukset.

E
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mta alueemn're perhoslu jien "voin-
tia". Huornion kohteena ovat liihinnii
lalien nriiiiliit. r'unsauden vaihteh-rt ja
lentoa.jat. Kartoitr-rs tai seuranta. r'nik-
si sitii nyt halutaankin kutsua, palve-
lee luonnon rronimuotoisr"ruden siii-
lymistii, luonnon tilan seuranuAn
kautta.

Kartoituksessa Tylviili on jaettu
l2:ta l0 krn x l0 knr karttiu'uuttlun.

.joista kr.rstakin pyritltlin sailnlaan
mahdollisimnran kattavat tiedot per'-
hoslajeista vuosittain. Menetelnriinii
kiiytetiilin sih'nin havainnointia piiivii-
perhosten osalta. yölajien kohdalla,
ihrrissi hriin rajoittuneisuuden vuoksi
joudutaan kiiyttiimliiin erilaisia pyy-
dystysviilineitii. Valorysiit. valvonta-
valot ja syöttipyydykset ovat niistil
tiirkeimnriit. Perhostuskauden plilit-
tyessii n.rarraskuun lopulla, kellityt
tiedot kootaitn yhteenvedoksi .ja llihe-
tetriiin edelleen valtakunnallista tutki-
rrusta .ja kaiyttaiai val'ten. Tiedot ovat
oleellisia esinerkiksi laji- tai paikka-
rauhoituksia pliaitettiiessli .,a muita
lutlntou suojelevia toirrrenpiteitli
s u u n n i te l taessa.

Mitä perhosharrastus
antaa tahi ottaa?

Pell.rosharrastus, kerliily .ja kartoi-
tLls, on arvatenkin hyvin lr-ronnor.rl;i-
heistii pLruhaa. Keriiilykauden, huhti-
kuun alusta rlarraskuun loppuun, ai-
kana toirninta tapahtuu ulkoilmoissa.

Tii lrii tr vtr I t t n.siiii t t 1t i t ii i.s i
ltiiii kul I t tki i t ii jiitt t rt I I tt,

tttte I tttt ti Tttt ttttt t N tttt 1ttt I tt.t.ttt
.rr'Å,sr'/1zi -9-i.

Mika ja Tuomo Sillanpää

Satoi tlri puistoi. on y(i tui piiivli rriin
ai r.ta t'rr.t pelhosi a .jossaki n I i i kekan na I -

la. Sateisia öitii, helteisili piiiviri. tuu-
lisia lantoja. 0ttjkkriisiri soita. kaiair-

meisiii kallioita. synkkiri rnetsiri. kau-
rriitlr niitty-jli. koleitir ketoja.jlr \oirna-
kasta nlaaseutua peltoineen. siinli
maisenria ja tilo.la, .joissa perhostcli.ja
viipyy. Liimrnintii kesiiii. eksynrisili.
kasturlisia. Iuonnon lauhaa -ja Iunroa.

Mutta kaikell tuon "nrr"rkavan" Ii-
sliksi on ahkelasti opiskeltava "per'-

hosteoriaa" alan tietoteoksista .ja .jLrl-
kaisuista. On tutustuttavu valo.ja srih-
kö-oppiin selvitettiiessii eli perhosla-
jien valohakuisuutta; tehot. aallonpi-
tr,rudet.j ne. Kenrian tiecklt.ioutuvat ko-
etukselle rlyrkkyjen omintisr.rr.rksia
selvitellessii .ja syöttinesteitii suunni-
tellessa. Kotlpassin ja kartto.jen kiiyt-
tö pitaili olla hallussa. suunniteltacssa
ja totelltettaessa pyyntiretkeii.

Nriir) niiyttiiisi isr.in .jlr po.jirrr ylrtei-
nen halrastLrs autavarl vain hyviii yh-
tei siii kokenrr-r ksi a .j a ky kyli ynrnrlirtiiii
ja vaalia hienoa luor.rtoanrrle. Niiin-
köhiin on'l Jostain kuuluu usein nai-
sen iiiitti. jossa saattaa kr"rr"rlla n'roit-
teen, ettåi sitii ollaan kaikki vapaa-a.jat
jossain nretsissri ja joskus jopa ihan
kysymyksen "keitai te ootte'1". Toisi-
llaan sarni.r naisiiiini antaa ymnriirtlili
ettii ihan olisi talonn'ries palkattava.
No, saattaa olla ettii -ioitakin velvoit-
teita on tullut lainrinlytidyksi harras-
tuksen vr-roksi. Jos ulkoiset uhat har-

Perhos tenlcereilyu ju
tutlcimustu hrrdälld

Ensimrliiisct vuodet kelliily koh-
distui piiiiosin kaLrniisiin piiivlillii len-
tiiviin perhosiin .ia oli lrihinnii vain
pelhoskokoelrnan kaltr-rttarnista. Vii-
lr itel lcrr. kokoel rrr.ur ktrlttrrcsslr .ju lri rlr
vain uusia luortrrorr ihnreellisyyksiii
kohdatessa. keruiily nrLruttr"rikin sisiil-
liiltiiiin laajeuturaksi ki innostukseksi
hyiinteisten .ja koko luonnon salape-
liiisyyksierr selvittlLrtisen sur.urtltiln.
Nliihin aikoihin tutustr-rirlnre nruihirr
tyrviiiiliiisiin, .io kokeneisiin perhos-
tutki.joihin.ja liityimnre alan jlirjestöi-
hi n. Tanrpereen hyiinteistuthijain seu-
raan .ja Suonren perhostutkijain seu-
raan. Seurojen kautta suolitetut tutki-
rrukset.ja kaftoitukset kr-rlkevat tiede-
rraailrlan kaiyttöön. Siitit se sitten al-
koi luultavirrrrin eliniiin kestiivä
hyönteisten eliintiin tutkimr-rs ja kar'-
toitus Satakunnassa ja elityisesti Tyr-
viiiillli. vai pitliisik(ihrin tiissii yhtey-
dessii puhua Sastar.nalasta.

Hieman
perhoskartoituksestzr
Tyrväällä

Tiiniipiiiviinii Tyrviilillli on perhos-
ten tr"rtkijoita ja kartoitta.jia viisi aktii-
via ja lukuisa jor-rkko urLlita harrastil-
jia sekii kykin miehiii. .jotka nreidiirr
aktivistien kautta viilittiiviit havain-
torlsa eteenpiiin. Kiitcls tiissii nryös
heille.

Kartoituksen tarkoituksena on seu-
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rastukselle kasvavat liiaksi. totearn-
rre pqan kanssa sovittelevaau sii-
vyyn ettii "onhan se jor"tkur.t tiedettai-
kin tehtävii".

Onnenpotkuja
Perhostenker'äilyn helmiä on jos

onnistuu saauraan joskus satirneeu
jonkin harvinaisen vaeltajaperhosen.
Poikani ja minun kohdalla tälliiinen
käsittiimätön onnenpotkaus sattui
elokuur.r 9. 1994. Perhosrysäairnme,
Kallialassa tuttavamlre Perttu Lah-
delrnan tontilla, r.t.tissii oletrr.r.re jo -5:n
vuoden arian saarneet ystlivällisesti ry-
säiimme polttaa, on tullut monia har-
vinaisia vaeltajaperhosia, rnutta yksi
on ylitse muiden. Kyseessä olevart
päivän yiinai lensi itnsililmnre yiikkil-
nen. suurhalvinaisuus tieteelliseltii
nimeltiiän Syn-trapha Ain. Helsin-sin
yliopistolla dosentti Kar"rri Mikkolan
tutkirruksin selvisi, ettii perhonen on
ainr,rt Pohjoisrraissa tavattLl lajinsa
edustaja. Luonnollisesti ntyös uusi
laji Suonren pelhosfäunaan. Moniu
erilaisin tutkirrusmenetelnrin ou to-
dettu ko. perhosen lentäneen Etelii-
Ulalilta, Latviar.r ja Ahvenannraan
kautta Tylvälille. Se, ettii otus nteidän
rysiiiin osui, ot.t iso satturna, vaikka-
kin ryslin sijlilrti ottkin rlstlittituturluI
vuosien r.r-rittaan olevan otollisella
paikalla il mavirtauksiin niihden.

Pelhonen saattaa olla. lisiitutki-
rrukset ovat kesken. tieteelle r.nerkit-
tiivii löytö, sikiili kun lajin todetaan
olevan eli alalajia kuin alpeilla eliivli
Syngrapha Ain. Suomalaiseksi ni-
neksi otr-rkselle tulee joko Vuoriho-
peayökkönen tai Uralin hopeayökkö-
nen. Mikåihän senkin perhosen sai
sieltä laihtemäiin. Liekohiin Tsherno-
pylin onnettorruLls aiheuttanr.rt tiil-
laista "aktiivisuutta" ja kaipuuta Tyr-
viiän toistaiseksi pt-thtaaseetr il-
manalaan.

Tiesitkö
muuten että. . .

Luonto on tiiynniitrsii kurrmalli-
suuksia, eikii perhoset ole poikkeus
tiissii asi assa. Esittelemrrre tlissli joi ta-
kin perhoselämän kunrrrallisuuksia
ja erikoisia tapoja.

Tiesitkö. ettåi kaikkien tlrntema
kaaliperhonen ei itseasiassa ole ol-
lenkaan suor.nalainen pelhoslaji. La-
jiksi se Suorneeu lusketuan. nruttir j()-
ka kevät se tiinne lruuttaa Euroopas-
ta, r.nunii munansa, kasvaa toukkana,
koteloituu ja kuoriutuu perhoseksi ja
kuolee pois. Kaaliperhonetr ei r.t-tis-

säain kehitysvaiheessa kestii Suorren
tulvea. joten perhosen esiirtlyrnineu
on tiiysin keviiisten vaellustetr varas-

3n

sr.l. Sarranrloisen elilmänkaaren
neillii eliiviit esinr. korneat amiraali

.ja ohrakeperhonen.
Uskotko, ettii joidenkin perhosla-

jien elärrii perhosena kestäii vain
muutar-nan tunnin. Perhosten ikä tosi-
aan vlihtelee nr.rutanlastlr tunnista
noin vuoteen kuoriutumisen jälkeen.
Eraiän pr-rssikehlliiijlin naaraern elätnåi
kuoriutumisen jiilkeen on nopea,
mäiirätietoinen. Naaras martkustaa
kuoriuduttr"raan noir.r I sm r.natkan ko-
telokoppansa toiseen päiihlin, alkaa
suitsuttaa hajuvesiäiin tarkoitukse-
naan houkutella joku koirasperhoner.t
sukua jatkar.naan. Hajuvesien hou-
kutteler.nina koiraita saapuukin, ta-
pahtuu nopeahko rrunasolujen hedel-
möitys ja muninta samaan kotelokop-
paan jossa naaras kehittyi. Sitten tu-
leekin kuolema, mutta naaras tilytti
tehtaiviinsii laji Ile tyypilliseen tapaan-
sa.

I) r s i trt rr t ti i rt e t t P r t I t.j r t i.t t tt a i.t.s u. U u.r i I u.j i
Strotttel le, .jlirje.stt'kse.tsii 9-12 : tt suur-
perltottett. (St'ttgrupltu Aitt, 1tt'tdtstti-
rtt't M .ju T Sillurtltiiii Tvrvtitiltti. Kut'u J.
Huusko)

Tiesitkö, ettåi rruutamien pelhosla-
jien naaraille ei ole ensinkiilin siipiii.
Miten se sitten laajentaa elinpiiriälin,
tonkkar.rako vain kävelemiillii etenee'J
Miksiköhiin näiden tiillaisten lajien
koilaat kuitenkin lähtevät pitkille va-
elluslennoille'? Geeninvaihtoako'l
Vielii on avoirnia kysynyksili. Tiesit
vannaankin, että perhoset kliyttävät
ravinnokseen kukkien n-rettii, jonka
ne imevät kukinnoista imukärsälläiin.
Aina ei kuitenkaan ole niiin. Liihes
kaikkien kehriiåijien heirroort kuulu-
vien lajien eliimii kuoriutumisen jiil-
keen on pelkkiiä laihduttamista. Ne
eiveit nirnittäin syö mitaiän. Naimli
perl.roset keskittyviit niin lisälintymi-
seen liittyviin toimintoihin, että halu-
ja ei riitä syör.niseen. Kaiken lisZiksi
Luoja on kaikessa viisaudessaan var-
r.nistanut tällaisen turhan ruoalla nau-
tiskelun mahdottor.naksi, poistamalla
niiltä tyystin syöniiän kykeneviit
suuosat. Tlillaisia pikku erikoisuuk-
sia orr luorrrrossa lukenlrttornia. par-
haiten niihin voi tutustua menemiillii
luontoon silmät ja mieli avoinna,

Lyyli Paulasto

Asuin
Juutsillu
Kävin Jaatsilla. Ihailin avaria,

valoisia huoneita, joiden seinillä on
upeaa vanhaa ja uudempaakin tai-
detta. Ihastelin isoa Mathilda-sa-
lia, Tyynenhuoneiksi nimitetty.jä
sekä kauimpana olevaa A. Gallen-
Kallelan huonetta.

Olen toki vuosien kuluessa kiiynyt
Jaatsilla useita kertoja eri tilaisur"rk-
sissa. Mutta nyt rrenin ihan yksin -
vartavasten katselernaan niitii huo-
neita. Ystiiviillinen nliyttelynvalvo.ja
opasti. Mr-ristelirnnre yhdessii. Hiin
kertoi asuneensa.ioskus Jaatsin liihel-
lri kerrostalossa. Sar.noihin aikoihin -
noin 30 vlrotta sitten - jolloin rrinii
asuin Jaatsilla.

Mathilda-sali oli silloin Tyrviiiin
kunnanvaltur-rston kokor"rstila. Viili-
huoneet olivat kunrtan toiruisto.ju.
Valtuustosalin vieressii pieni sosiaali-
toimisto. Nliissli huoneissa kiivin
vain viihiin, joten niiti.i en paljon
rnuistakaan. Mr"rtta takahuoneet oli-
vat kunnansihteerin asuntona. Mie-
heni edeltiijii Tyyne Lehtinriiki taisi
asua niissii yli 30 vr,rotta. Hiinen nru-
kaansa osa huoneista onkin saanut
nykyisen nimensii: Tyynenl.ruoneet.

Tr"rItuani nLlorena sairaar.rl"roita.jana

Varrmalan Seudun sairaalaan töihin.
tutustuin sairaalan lentopallokentiillii
pitkiiåin poikarrieskunnansihteeriin.
Lähden vielai vuodeksi Helsinkiin
jatko-opistoon ja luulin jlittiineeni
Varnmalan taakser.ri. Vaan toisin kiivi.
Valmistuttuani sosiaalihoitajaksi me-
nir.urre r.rain.tisiin ja rrirriikin muutin
asuurilau Jaatsille. Aluksi tosin vain
viikonlopuiksi. Olin työssai Harjaval-
lassa, Satalinnan sosiaalihoitajana .ya

minulla oli siellii työsuhdeasunto.
Siihen aikaan oltiin lauantaisinkin
työssii - tosin vain puoli piiiviiii. Ju-
nalla tulin Varlrralaan aina saunail-
tana ja tuore aviomieheni kyyditsi
rlinut sitten sr-rnnuntai-iltana vaaleal-
la'koppa-Volvolla' takaisin Harja-
valtaan.trkunnioittaen.
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.lutrt.si. Aklel
Gullart- Kulltlutt

lult.strtrtlett .jtr
tttronrtrtlctr ktli.

Asuutonart.trne oli Jaltsin kaksi pe-
lirrrrriiistri lrrrorrellu. .joista loinert.
olohuoneenrlrc orl nykyisin A. Gal-
len-Kallelarr huone. Siirtli huoneessa
on esikoisenrnre suallut pastori Olli
Kahran uvustunrana ninren Esa Kaler'-
vo. Hiinestli ou vulokuvakin sen huo-
rreen kaakcliur-rnin eclessii. Alkuaikoi-
na keitti(irnnre oli tilava - nurkassuan
rrralrtuvu kivincrt lcivinuurti sutrrirte
helloineen. Ruokarnnre tosin laitoinr-
nre etupriaissit vielessil ulevalIa slihk(j-
hellalla. Sama suuli keittiii toinri kun-
narrviraston ty0nteki.j(iiden taukotLl-
putur. oli siis yltleiskriyliissii.

Viraston ty(tntcki.i(tistil muistan
palhaiten Kaskelan Mai.jan ( nykyisin
Kosonen). Kuusivuoren Tertr.rn .ja ra-
kennuspuolelta Risto Rainion. Muita
niruiit nrr.ristlakseni oli Elvi Virtancn.
Anneli Nierni. Hellevi TeLrkku.la Ulla
Torkkeli. Mielestlini esinr. Kelttu
Tuonrinen .1a Sirkka-Liisa Vuoriokin
tr.rIivat vasta rly(ihernmin kr"rnnan pul-
vel ukseen.

Jiilityrini iiitiyslornal le nralliskLlLln -
(r-5 alussa oli keitti(jasia .1o .jiiljestetty
toisin. Ovi rnakuul.ruoneestar.nnre
isoon tLrpakeitti(jijn oli sul.jettLr. .ja

E.su Puula,rto kcyiitillii 1 96(t .luut,tirt
ltiltutr kLrltrrullu.

Å a sL cttr tctfctt z lo u\'u t g g 5

'ilit
r{lli

nreille laitettr-r onra picni ku-itti(j siihen
rnissli sc nytkin on. ?rlon liinsiplili-
clyssli hcnkil(jkunnan kiiyt(rssli -.ja to-
ki uusittuuu. Kyseisestil renrontista
Tyrviiiin kunnanvaltuusto .jor-rtui I'riu-
kan niin sanotr"rsti vlilintiinlirin klittli.
Osa valtuutetuista kun olisi halunnut
tehtliviiksi isonrnran reurontin. Sensi-

.jaan nrieheni vilasta ei kiistelty. Hii-
net valittiin yksirnielisesti kLrnnansih-
tecrin virasta vastapenlstettuun kun-
nanjohtrjan virkaan. Oli siis errsim-
luraiinen .ja kr-rtert nry(ihenrrnin toclet-
tiin - nryös ainr-rt Tyrviiiin kr,rnnanioh-
ta.ja.

Asuntona nreillii oli siis kaiytettai-
vissii .yo rnainitr-rt kaksi hr"ronetta .ja
keitti(i. nryös yllikerrassa oleva pieni
hLrone. Sitli tosin pidinrrne etupiilissii
valaslotilana. Pari kertaa sielki yöpyi
.joitakin vieraitanmre.ja kertoivat saa-
neensa hiiliii petikaveriksi. Sensi.jaan
Jlrirtsirr kelnrttul krrrnrrilrrslir errrrrrc
koskaan tavauueet. Ehkiipii hlin kalt-
toi pelheellistri.

Sislilinkliyntinrne oli Jaatsi takrn
piiiiclystit: kivilapLrt .la terassi. Teras-
sin vielessii kellarin katos. Rappujen
eclessii kukki pionit nrahtavasti. Se

alr-re si.jaitsee vrihrin kulki.joiclen kat-
seilta piilossa. Kukista en tieclil. rnLrt-

ta rirpLlt. tclassi .1a kellari siellii ovat
yhii. Tosin hiukan sammaloituneina
kiiyt0n puutteessa.

Jaatsir.t. Gall6nien. kuulu pr.rutarha
oli silloin villinrpi kuin nyt. Ensinr-
nriiinen kelrostalu rakennettiin niihin
aikoihin puutalhan sivLrlle. Mr,rtta ny-
kyisten rivitalo.jen kohclalla oli pen-
saikkoinen kallio. .jonka yli .ja vieres-
tii kul-jettiirr Alirsertllrrttiurrt ttirtturrt.
Kalliolla .ja osin puutarhassa oli pal-
jon elillisiu puilu.iu perrsaitu rtiin. et-
tli varhaisesta keviilistii uryöltiiiseen
syksyyn aina.lokin oli kr.rkassa. OIre-
noita tuli valtavasti. Silloin tehty.yri
hiIlo-ia söir.nme vr-rosikausia. Ja sr"rkr-r-

Iaiserlrnekin siiiviit.
Rr-rokakaupassa kiivin usein Arcsen

lihakaupassa. Hyvli kaLrppa olikin. Ja

rouvan ystlivlillincrr 'kitoos'! on vic-
llikin nruistissa. Maito haettiin alLr-

nriinihinkillii rrrei.jcrin nryynriiliistri.
Sai sieltli toki pal.jon nruutlkin. r'aik-
ka nryynlilli olikin aiku nrinikokoi-
nen. Miltei Arosta vastaplilitli oli San-
teri Laineen kukkakuupl'ra'Viola'.
Sinne nrentiin lautasiltaa o.jan yli tiel-
tii. Nykyisen kivikeitaan tienoilla oli
Niernellin leiponro nrl,yntil(iirrccn.
Sieltii hacttiin Lrscin lcivlit .ia tuorctta
pullaakin. Asenralle pliin oli elokuva-
teatteri Kinoa vastaplllitll Sastanralan
osuuskaupan ascuunnryynuilli. .jotl
Itoiti Tuor i Hullllrrtiki.

Ensimntiirten .joulurti Jaatsilla oli
silloin, .jolloin olirt Satalirrnassa ty0s-
sii. Silloin oltiin aattonakin kLrtcn laLr-

antaisin - puoli piiiviiii. Olin tehnyt
runsaasti ylitititri kurrtien potilailleen
llilrcttlirrrien .ittrrlrrlrrh.itr.ien pllissrr .jlr
kLrtonut iltasin vielli uuclellc tvionrie-
helleni villapaitaa. .lu kun var.rvau

oclotuskin oli .jo pitklillli nruistan ol-
leeni niin viisynyt. cttli taisin itkcr.i ko-
ko illlpliiviirt. Tilirrtrtc I)llliuri vr\lll
piilistllirrrruc Jlrirt:irt rnrllrrtntirirtioott
saLlnairn..jossu istLrin oli kaarcva kLrin

prristrlrrperrk k i .iir .jostl srri cri rrorrrriscl
l(;ylyt. Mitli nruuta ensinrrnliiseen yh-
teiseen .jouluunrnre sisliltyi. en .iuuli
nruista - paitsi ettii kinkun olin pais-
tanr,rt Satalirlnan asuntolan uunissa.
Toclenniik(jisesti kiivinrnre .joLrluaa-
nruna kirkossa - kuterr lukLrisia kerto-
ja sen .jiilkeenkin. Lokakuussa l9(r(r.
tyttairemnre ollessa kaksiviikkoinen.
n.nrutinrnre Jaatsilta nykyiseen ko-
tiinrnre Kukkulin linteeseen.

Oli kir ir kiiytlli kirtsortlrssir .jlr rttuis-
tclcnrasst .jo 3l vuotta kcstiinccn
avioliiton alkLrsi.lo.la. Ikr oli rnyös to-
cleta. ettii vanlra. alvokas Jaatsi on
kar"rni i sti kol j attLr .j a hLrole I I a hoiclcttLr.

Ja arvokkaassa kiiytiissli. D
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enhän pitaiisi olla niin yksin-
kertaista - siis historiikin te-
kernisen: asetetaan asiat koh-

dalleen paperille olemassaolevan ai-
neiston pohjalta. Ja aineistoahan on,
sillä kr"rorosta on vuosien varrella pal-
jon kirjoitettu ja yhdessii kuoro on
paljon kokenut. Mutta ei! Asiat ja ta-
pahtumat eivät tahdokaan paperille
selkeään hienoon jiirjestykseen. Mitä
enemmän miettii, selailee ja kettselee
otettuja kuvia, sitä enemmän mielen
sopukoista nousee esille muistikuvia,
jotka ovat kuin eilisen tapahtu-
mia. Ne ovat erilaisten tunnel-
mien ja tunteiden sävyttärniä -
riemullisista haikeisiin, jänni-
tyksen täyttämistä helpottr"r-
neisiin ja kaikkea siltai väliltä.

Kaikki alkoi kuurojentalo
Heffatalta syyskuussa 1961.
Hyvän matkaa toistakymmen-
til musiikista ja laulusta innos-
tunutta vammalalaista oli ko-
koonlunut perustamaan aivan
uudenlaista kuoroa. Sellaista
oli jo pitkään kaivattu Varnma-
lassa tuolloin toimineiderr
rnieskuolon ja naiskuoron rirr-
nulle. Oli löydetty asiaan in-
noslunul johtaja. opettlja
Martti Visto. Hankkeen takana oli
Vammalan Musiikkiyhdistys, jonka
siipien sudissa kuoro onkin rnelkein
koko olemassirolonsir ajun sittemrnirr
toimirtut. Llirnmöl[i kuolo on rnuis-
tellut edesmennyttä Leena Karerhkaa,
joka keskeisenä hahmona puuhasi
kuoroa kokoon.

Ensinrmäisten har.joitusten mrristot
eivät ole hliipyneet mielestii, sillli in-
nostus oli mahtava ja yhteishenki
suurenmoinen. Heti kokeiltiin nuo-
teista laulamista - se onnistui - opit-
tiin ensirnmåiinen yhteinen laulu.
Harjoitus harjoitukselta innostus ja
taito kasvoivat. Sävelpuhtar"rs ja äåi-

nenmuodostr,rs olivert Martti Viston
jatkuvan huomion kohteena. Niiden
eteen håin työskenteli alusta asti koko
johtajankautensa ajan yhtä tinkimät-
römäsri.

Kevätparaatissa. tuossa vu<lsia .jal-
kuneessa musiikillisessa yhteiskatsel-
nruksessa, kamalikuolo suoritti toi-
sen esiintyrnisensii kevliällä 1968.
Ensiesiintyrninen oli ollut Tyrvåiiin
kirkossa rnarraskuuss a 1961 Musiik-
kiyhdistyksen ja kulttuurilautakun-
nan järjestämiissai rnusiikki-illassa.
Yleisön suhtautumien uuteen kuoro-
tulokkaaseen oli todella rohkaisevaa
ja arvostelut kannustavia. Kevätpa-
raatit olivat kuorolle tuolloin tärkeitä
esiintymistilaisur.rksia, tutuksi tr"rlemi-
sella oli merkitystä myöhemrnin pi-
dettyjen omien konserttien yleisö-
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menestykseen.
Vuoden 1969 kevätparaatissa kuoro

lauloi peräti 7 laulun ohjelman, jou-
kossa mm. Palmgrenin 'Poppelit' ja
20-vuotisjuhlakonsertin ohjelmaan
kuuluneen Hasslerin' Riemuisin mie-
lin'. Ilkka Heikkilä totesi arvostelus-
saan tuolloin seuraavasti: 'Martti Vis-
ton kouluttama kamarikuoro tapailee
jo muutamin kohdin suurten viihde-
kuorojen tuntua. Mitenkiihåin nämä
laulajat mahtaisivat selviytyä Monte-
verdin tai diLasson teoksista?' Kuoro

Tuolciolcuuiu
Vummulun

Kumeril,cuoron
tuipuleeltu

Ulla Renfors-Kauko

on sittemmin moneen otteeseen
osoittanut. rniten mm. diLassosta sel-
viydytliiin.

Laulajia houkuteltiin alkuaikoina
r.nukaan lnm. seuraavan lehtikirjoi-
tuksen tapaan, vuodelta 1969: 'Tie-
tertkin jokainen krroro toivoisi saa-
vansa riveihinsä rnahdollisimman
"vahniita" laulajia, jotka on-raisivat
hyvän nuotinlukutaidon ja joilla olisi
kehittynyt lauluiiäni. Kuoroon pyrki-
jän ei tulisi kuitenkaan pelätä muka
niin korkeita vaatimuksia. ettei hän
kykenisi niita tayttlimään. Em. taidot
kyllä kehinyviit. Sen sijaan siivelkor-
van pitävyydelle on asetettava luon-
nollisestikin .jonkinmoisia vaatimuk-
sia." Lisäksi houkuteltiin laulutaitoi-
sia miehiåi kuoroon mm. lohduttamal-
la, ettei pidii peliitli ja rohkaistiin, sil-
l:i, ettåi Martti Visto ohjaa kyllä ihan
kåilsivällisesti ja innokkaasti. Vuosien
sailtossa ei kärsivällisyys eikä innok-
kuus todellakaan johtajalla viihenty-
nyt - ptiinvastoin.

Kuorolaisten vaihtuvuus oli aika
ajoin melko suuri johtuen rrm. nuo-
listir llulajista. jotku rnuuttival pois
kotipaikkakunnalta. Oli rnyös niitii
laulajia, jotka tulivat - kuulivat - ja
pelåistyivåit, eivätkä sen koomrnin us-
kaltaneet rnukaan rohkaisuista hLroli-
rnatta. Sitkeästi rnukana pysyi kLriten-
kin kuoroon kiinnikasvanut joukko,
joka ei tullut toimeen ilman kuoron
antamaa henkireikäåi. Silloisessa leh-

tileikkeessäkin todettiin: "Kannattaa
siis ottaa vaarin tilaisuus piiiistii vielli
mukaan todella hyviiiin harrastuksen
piiriin. Se on uskel. jota ei valrrrasti
koskaan tarvitse katua". Niiin on. sen
todistaa vakuuttavir.t'tmin esinterkiksi
Anneli Kuosma, joka lauloi kuorossa
ahkerasti perustarnisesta lähtien aivan
viime vuosiin. Noista aioista on kuo-
ro pikkuhiljaa kasvanut - voineeko
enää kohta kamarikuoroksi sanoa.
Välillä kuoroa on vaivannut rnieslau-
lajien puute.

Kuoron toin.rir.rnan merkki-
paaluna ja samalla kaiken run-
kona ()val olleet vuotuiset
konsertit, joiden eteen työs-
kentelylle kaikki uruukirr toi-
minta on paljolti rakentunut.
Konserttiin valrnisllrrtuuristu
hiottiin laululeireillii. Ne oli-
vat sarnalla hiostamis- ettii
rentouturnistilanteita. .jossa
kuoron yhteishenki on piil.issyt
rakentumaan ja tietoisuus yh-
teisestei yrityksestii syventy-
rniiän.

Kuoron konserttien luku-
måiärii on niiyttävii. Martti Vis-
ton aikana hiin halLrsi tehdii
kuoron kanssa keskittyneesti

.lotakin suurempaa kokonaisr.rr-rtta.

.jclsta johtuen voirnia ei ha.joitettr"r ko-
vin pal.jorr erillisiirr pierrerrrpiirr esiin-
tymisiin. Vuosier.r varrella olisi niitii-
kin ollut runsaasti tar-jolla.

Ensinrmäinen orna konsertti piclet-
tiin Vammalan seurakuntatalolla .jou-
lukuussa 1969. Se oli kirkkomusiik-
ki-ilta. jossa avustajina eli soittintissa
oli silloisiu koululitisrruolilr. .joistir
useat ovat tiirriin piiiviin mr.rusikoita.
Myöhernpili huomattavia konsertte.ja
ovat olleet keviilillii 1976 ja syksyllii
l98l pidetyt viihdekonserlit, l0-vuo-
tiskonsertti kevliiillii l98l , l -5-vuotis-
konsertti keviilillä 1984 sekii 20-vuo-
tisjuhlakonsertti. Tarkkaavainen luki-
ja påiätellee vuosiluvr.rista, ettii laulun
siivin aika rientiili tavallista nopeant-
min eteenpiiin. Selitys tiille ilniijlle
kyIIiikin löytyy aivalr u.raassakin seis-
ten, sillii kullakin juhlakonsertilla orr
ikioma historiansa.

Martti Visto tr"rli .johtaneeksi kuoro-
ju yhleensli 15 vuoden ujulr vuonrra
1983, jolloin pideniin hainen taiteili-
jakonserttinsa. Samana syksynii il-
mestyi kuoron orna kasetti. Yhden
talvikauden rnieliinpainr-rva ty0 teh-
tiin harioiteltaessa Mozartin C-dLruli
kruunajaismessua Istvan Vila-ein joh-
dolla. Esitys oli keväällii 1982 yhdes-
sä jousiorkesterin kanssa. solisti-
osuuksierr luulu jirt oli tuotettu Tunipe-
reelta. Moni kuorolainen jiii sure-
maan. ettei suuren työn viratirrLrtta esi-

Åastonzafctn loul'tt t gg 5



tystii viety läpi kuin sen ainoan ker'-
ran. Kruunajaismessu oli Istvan Vila-
gin työnäyte kapellirnestarin tutkin-
toa varten.

Istvan ja Livia Vilagirr innostarninir

.ja heidlin avullaan saimme kesiillii
1982 tilaisuuden låihteli konserttimat-
kalle Unkariin Vitslrosnamönyn kar"r-

punkiin sikäläisen Ferenc (Frans)
Liszt-kuoron vieraaksi. Kukaan mu-
kanaolleista ei voi unohtaa sitii myi'i-
hliistlt iltahetkeii. jolloilr saavuirnrne
matkasta uupuneina isiintien'rrne vas-
taanottotilaisuuteen. Olirnme mat-
kustaneet koko pliivåin, ilta oli jo pi-
lnennyt, kaupun-uin kulttur.rritalo vai-

n-ralliin.
Vuosien varrella on konsertoitu

Huittisissa, Äetsässai, Punkalaitumel-
la ja Porissa. Kuoron johtajan Martti
Viston entisellä kotipaikkakunnalla
Nurrnijiirvellä pidettiin konsertti syk-
syllii 198-5 Rajamäen erikoisessa ja
upeasti soivassa kirkossa.

Ystävyyskaupunkitoiminnan myö-
tii osallistuimme Tanskan Ringstetis-
sä järjestettyihin kuoropäiviin 1986.
Mieliinpainuvaa oli laulaa suurkuo-
rossa, jossa kaikkien osallistuneiden
ystävyyskaupunkien kuorolaiset lau-
loivert eri johtajien johdolla. Tuosta
tapaamisesta jäi ohjelmistoon mm.

Miki'i sinen tekee kuoron'l Mikii saa

eri arnmateissa työskenteleviit miehel
ja naiset, eri ikiipolvia olevat ihntiset
yhteen ainakin kerran viikossa laulun
pariin? Onko se yhteinen aikaansaa-
misen tunne, onko se påiåimiiiiriin piiii-
semisen tunne vai onko se ilo. mikii
tulee laulujen ja såivelten maailrnasta
ja sen yhteisestä tuottamisesta. Var-
maan niimii kaikki tekeviit kuorossa
laulamisen rnielekkiiäksi. Mutta var-
maa on, että jotta asiat luistaisivat -ja
jotta johtaja voisi keskittyä taiteelli-
seen työhön, tarvitaan myös aktiivisia
käytännön asioiden hoita.jia. Kuoron
'organisaatiossil' on isåintii, erniinti[.

puheeniohtaja, sih-
teeri. rahastonhoita-
ja, nuotistonhoitaja
.ja tarvittavia toimi-
kuntia vaikkapa
vappular"r la.jaisia
varten.

Heikki Miikinen
(vanhin kuorossa
laulavista neljiistli
veljeksestii) oli ai-
kanaan ensimmiii-
nen isiint2i hoidellen
tehtliviiii rlronet vuo-
det. Heikin rinnalla
hoiti emiinnlin teh-
tiiviii Ulla Hiiden-
hovi, joka railak-
kaaseen tyyliinsii
kykeni pLrclottele-
maan edustuspuhei-
ta vierailuilla niin
koti- kr"rin ulkonrail-

la. Toisen Unkarin matkan aikoihin
ko. tehtåiviä hoitivat Jukka Oinonen.ja
Mar-qit Tupila. Viime vuosina isiin-
nyyttii ovat hoitaneet Jouni Innaja Ja-
ri Haapanierni. Enriinnyys on ollut
taitavasti Leena Piirnrisen kiisissii.
Erityistli apua ovat antaneet pr-rolisot,
varsinkin rniesllrula.jien vuinrot. .joi-
den leipomis-. kahvirrkeitto- .ju rnui-
hin taitoihin on turvattu useaan ottee-
seerr vuosien varrel la.

Tlillåi hetkellii kuoro harjoittelee
yhdessii Vammalan Teatterin kanssa
kevätkaudella 1996 esitettaivaiii Tr-rk-
kijoella-näytelmiiii. Samalla valnris-
tzrudutaan omiin konsertteihi n .ja tule-
vaisr.rudenhaasteisiin uuden .johtajarr
'tahtipuikon' alla. Kuorolla on uusi

.johta-ia dir.cant. Martti Vi ston .j littiies-
sä kevliiillii I 995 kuoron .johtajr-rr.rden
musiikinopetta.ja Elisabeth Rantasen
kåisiin. Tåirnii kokoelrna tuokiokuvia
on sanalla rnuistelura Martti Viston
kaudesta kuoron johtajana ja kehittii-
jlinii.

( Kirjoituksen on Tuula Seljiinperiin
tekemästä kuoron 20-vuotiskonsertin
historiikista nruokannut Ulla ReE

kutti autiolta la
kaikki oli erilaista
ja outoa kotimaa-
han verrattuna.
Noustessarnr.ne
kulttur"rritalon toi-
seen kerrokseen
sielråi alkoi kuulua
Finlandian siivelet

.ja vieliipii suomeksi
laulettuna. Sulim-
me jok'ikinen - sy-
diimellisyys oli
kouri i ntuntuvaa.
LLrla ystiivyys kuo-
rojen våilille syntyi
huolimatta vaikeas-
ta kielimr"rr"rrista.
Olihan meillii yksi
yhteinen kieli, jota
kaikki ymmiirsiviit
- laulun ja musiikin
kieli. Sitai sirten
käytimme runsair.r mitoin puolin ja
toisin.

Vastaanotto oli kaikkialla. ntissä
lauloimme, yhtä lärnn-rin. Liihdetty-
ämme ei ero jiiåinyt pitkåiksi, sillii kol-
men viikon plilistii oli unkarilainen
kuoro jo Vammalassa vastavierailul-
la. Jiilleenniikemisen tunnelmat olivat
sanoinkuvaamattomat. Ja jostakin
kumman syystii Suomessa oli samaan
aikaan helle, vaikka alkukesåi oli ollut
todella viileä.

Uudestaar.r tehtiin konserttimntka
Unkariin keslillii 1984, .jolloin tote-
sir.nrle. ettii Varrrnala oli sålanut
Väsår'osnamönyyn tåillii välin nirnik-
kokadun. Vastavierailu seurasi kesiil-
lä 1985 .ja taas aurinko hemmotteli.
Yståivyyssuhteista virisi a.jatus ystii-
vyyskaupLrnkisuhteen lr-romiseksi, jo-
ka sitterrrrnin on toteutunut virallises-
tikin.

Joitakin kuorovielailuja on tehty
myös koti-Suomessa. Talvella 1983
kuoro matkasi Jalasjärvelle Peliitto-
jen vieraaksi. Onnistuneen yhteiskon-
sertin jälkeen isiintiikr"roro jlirjesti iki-
rnuistettavan illan oikein pohjalaiseen
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Morgensang, yksi kuorolaisten'lem-
pikappaleistir' tiilliikin hetkellii.

Kirkkaimpia helmiii kuoron kon-
serttien ja esiintymisten nauhassa lie-
nevät kesäiltojen konsertit Sastama-
lan kirkossa, joista on muodostuntas-
sa Vanhan kirjallisuuden piiivien yh-
teyteen perinne. Laulun sointi juuri
tiin-riin kirkon holveissa on vailla ver-
tau. Sirtrte kuolo surrnlaa vastlrisurr-
dessakin rnieluusti laulamaan.

Yleensåi on pantu n-rerkille, se miten
laala kuoron ohjelrnisto on. Martti
Vistrl rldrltti kuorolllrirn .joustrvuutta.
muuntumiskykyZi ja kykyii laulaa eri-
tyyppistii musiikkia. Kuorolaisten
kannalta se on ollut vaativaa ja kehit-
tiiviili. muttn samalla se on tehnyt lau-
lurnisesta rnielertkiinloisen .ja ainir
uutta antavan harrastuksen. On ollut
myös erityisen rnielenkii ntoista saada
laulaa Martti Viston ornia siivellyk-
siii. Ne ovat olleet aluksi vaikeita op-
pia. niitii on tåiytynyt hioa tosissaan
sävel silveleltai, kohta kohdalta. Kun
ne sitten 'valmistuvat'. avautur-r sävel-
lyksen kauneus ja kuuhjaa koskettava
tunnelma.
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Koulup oilcunu u unhoj en
herr oj en shulckikerho ss o
1940-hnsullu

Jos tiirr.riin ki r'loittajalta kysyttlii si i n

r.nielr.risinta joLrlulah.yaa, .jonka kos-
kaan olen saanLlt. olisi vastaus heti
valnris. Shakkilauta ja nappulat vuon-
na 192tr3. Kaksitoistavuotiaan kor-rlu-
pojan iloa kovasti toivonrastaan lah-

.jasta ei mikiilin -joulupr"rkin kontista
löytynyt ole lnyiihemnrin yIittiinyt.

Mistii tLrollainen foivontus sitten oli
peliiisirr'.) Sen juulet juontlrvlrt eriili-
seen lokakuun iltaan saman sotavuo-
den syksynii. Olin lokakuun alussit
aloittanut oppikoulr-rn ensimt.niiiseu
luokan ja niinkuin ikiipolveni--ja vie-
låi rnonet nuoremrnatkin hyvin muis-
tavat, oli Tyrviiiin laitakulmilta oppi-
kouluun liihteviin asuttava Varlmalas-
sa "koulukortteerissa". Piiivittiiisistai
liikenneyhteyksistii tuskin kukaan oli
vielä nåihnyt edes unta, eiviitkii ne so-
tavuosina tietysti olisi olleet mahdol-
lisiakaan. Polkupyörli oli liikennevii-
lineenii lyörnätön sekii kesä- ettai tal-
vikeleillä, mutta parikyr.nmer.rtii kikr-
metriä edestakaisin paiivittliin ei tie-
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Osmo Särkilahti

tysti tr"rllut kysynlykseen.
Niin. se Iokakuun ilta. "Koulukort-

teerirlrle", .jossa punkaIaitumeIaisten
Toivo Rr-rohiston ja Pentti Ror"rkart

kanssa asuin. iIr.nestyi heidlin tovelin-
sår Pekka Mrikelli. Hlinellli oli
kainakrssaan shakkilar"rta ja nappr-rIat.

.ya kohta alkoi peli Topin ja Pekan vii-
lill.i.

Ensiluokkalaisena "rlonnina" seu-
rasin hiljaa vierellii. Mr.rtta jotakin ta-
pahtui. Tr"ri.jotin Iuu.routuneena valkei-
den.ja mustien nappuloiden ensiniike-
miiltii vaikeasti yrnrniirr-ettliviii liik-
keitai. "Toi on kivaa" tunki viikisin
a.latuksiin. Ylenrpilr,rokkalaisia koh-
taan tunnettu kunnioitr-rs esti kysele-
nr.istii liiko.ju. nlutti.r luitt settt'aavittrit
iltana Pikku.iaittilaiisestai talkasti sha-
kin säiinnöt. Seulaavan viikonvaih-
teena kotona kliydessåini lr"rin ne uu-
destaan Isosta Tietosanakirjasta.
Maanantaina sitten ilrroitin, ettai kyl-
lli miniikin osaan pelata shakkia. Nel-
jlislLrokkalaisen yleumyydelki Topi

j
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kliski laittaa nappr"rlat paikoilleen - ne

olivat Pekalta .jliiineet kortteerinrnre.
Ja niin sitten tein ensinrrlilisen siirto-
ni.

Kr.rn Topi oli tehnyt nel.jii kertaa pe-
riikkiii n kouIunratir.t - shaki uharrasta-

.iat tietaivait. ettli sillii tarkoitetaan nel-

.jiissii siirlossa tapahtuvaa vasta-alka-

.jan aser.nan yksinkertaista tuhoanrista

- hiin sanoi .jotakin. Muistaakseni se

ei olh"rt kovin kohtelias arvostelu
"nrouuiu" taicloista. Mutta alkanuttu
rakkaussuhdetta Caissaarr se ei kyen-
nyt siirkenriiiir.r. Koulr-rpoika oli lop-
pLriiikseen rakastunut shakin .jurralat-
tårreen - vaikka ei edes tiimiin nimeii
vielii tiennyt. Tyrviiiin Kirjakaupan
ikkunalla oli Osr.no Kailan "Joka-

r.niehen Shakkiopas". Ostin sen .ia
l.ruorrasin lreti, ettii shakki oli pal.jon
enernmiirr kuin yksinkertainen peli.
Ruutulauta nappukrineen oli viirikiis.
pohjattoman rr.rnsassisiiltöinen. pelin
kuIrressl jutkuvasti rnuuttuva voiruiert
rakennelrna, jorrka tiiydellinen hallit-
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semiueu oli aina rrrahdotonta - se

voitti. .joka hallitsi voimien verkon
rttuu(okset jl orttart jlirrnittyneisyyterr-
sli. Ja jos alkoi piirjiitli, oli opiskelta-
vil, rruisteltava, opittava analysoi-
r.naar.r ja tekerriiiin ratkaisr"r ja analyy-
sin pohjalta. Se oli silloin koLrlupojal-
le aivan yhtii hyviiii ajattelun opetta-
rrista kuin se oli ollut sr"rkupolville si-
tii ennen ja on tiiniikin pliivlinli.ja tulee
varrnasti aina olemaan. Tietokor.reet
vain tehostavat asiaa.

Toisenkin erinomaisen asian shakki
opetti heti. Muutaman kr-rr-rkauder.r ku-
Iuttua olin oppinut niin paljon, ettii
Miikeliin Pekan kanssa pelasir.nrre
usein. Pekkir tlli rrrirrul vrrosil vln-
hempi, mutta shakkilaudan liiirellii
hiin suhtautui elittiiin korrektisti
"uronniin" vastustajana. Siinii ympä-
ristössä olir.r.rr.ne ikli- ja luokkaerosta
huolirttlrttu derttokraaltisen lltsll-ar-
voisia. Se oli arvokas peruskoken.rus.

Koulussa ei ollr"rt shakkikerhoa, jo-
ten harlastus .llii alLrksi kavereiden ja
sodasta kotiutuneen isiini .ja muiden
sukr-rlaisrniesten kanssa pelaamiseksi
ja shakkikirjojen lLrkemiseksi. Ase-
masotavaiheen aikaiseen viihdytys-
toimintaan kuului yhtenii alueena
sllrkiu lrarlustuksen opelturrrirren .jir
oh.jaan.rinen. .joka loi kynrmeniaitu-
hansia uusia shakinharrastajia. Orna-
kohtaisen kokemuksen siitii sain koti-
kyllisslini Ekoiiilvellii I9zl0-luvun lo-
pulla.Kalle Jiirvinen oli sotasairaalas-
sa oppirrut shakin ja joskr"rs kotona
kliydessliiin pelasi mielelliilin pelin,
pari. Kerrart slteisenu syyssrrrrrrurrtiri-
na istuirrr.ne vinttikanrarin pöydiin
iiiiressii. kun kauhukseni aloin niihdii
merkke.jii siitai, ettai olin ilnteisesti hii-
virimiissri pelin. Kalle tui.jotti kiin-
teiisti lar-rtaa, nosti paiainsai.ia sanoi .jo-
tenkin niiin: "Eikijs siittli ny mahla
tulla viilen siillon matti'1" Ja sitten
hiin nliytti laskenransa nrr-rtkikkaan
sorlrlitelnran, joka piiiittyi upeaau
uhlausvoittoon. Kun ottaa huonrioon,
ettli Kalle ei itse asiassa siviilissii juu-
ri lainkaan harrastanut shakkia. on
jiiiinyt mieleen ajatus siitii. millainen
rropea ja teriivii-lilyinen lahjakkur-rs
hiin olisi ollr.rt tiirniin piiiviin kilpaili-
Jana.

Varrrralaan perustettiin shakkiker'-
ho 1945, urlrtta se pelasi hotellin ra-
vintolassa. E,i tullr"rt kysynrykseen-
kliän. ettii alaluokkia kiiyvii koLrlLrpoi-
ka olisi voir.rut nrennli sinne pelaa-
miliur - iltaisin anniskeIuravintolaan!
Raivion tyiivLientalolll toirni nuot'ten
shakkipiiri. Pelasin siellli yhden tal-
vett. Seuraltvanlr vr-l()nnlr asLrin lie-
mestari Hiinnisen perheessli, ja silloin
pelasinrr.r.re Heikki, Pentti ja rlinri to-
della paljon.ia olir.nrne aika tasaviiki-

Åa ttrtnzrtfrttz !c, ufu t gg J

siii. Se korvasi pllLlttuvan kerhon. sa-

nroin lehdet Suomen Shakki, sekri
englantilainen Chess..iotka olin tilan-
nut. Ohjasi se slrakki hiukan kieli-
taidonkiu hyviiksi tyi)skentelerniiiin
krlrrluopetrrksen lisliksi.

Lr-rkiolaisena sitten lohkaisin mie-
leni ja rnenin syksyllii kerhoon. Pr-r-

h.eenjohtajana toinri Otran johtala
Arilli. oka otti koulupojan oikein ys-
tiivlillisesti vålstaiur. Ravintolasalin
ns. "parvekeosa". .jossa kerl-ur ko-
koontui oli hyvin hiljainen siihen ai-
kaan, ainakin peli-iltoina - en eniiii
muista mikti viikonpiiivii se oli.

Kelhoturnaukset pelattiin keviiisin
ja syksyisin. Kelhon selviisti palas
pelaaja oli tohtori Raivio, hiinelle tai-
sin I'riivitii usealurrin kuirr voitin.
Mallastehtaan johtaja Nilsson oli iii-
kiis herlasmiespelaaja, mutta ikä al-
koi .lo pair.raa. Hiin kr"ritenkin pelasi
nielelliiiin. Parturi Leppiinen oli .joka
ilta rnukana. Ymrrärteiiikseni hiinkin
kuului niihin. jotku olivat oppirret pe-
lin aserlasotavaiheen aikana. Kaptee-
ni Haavisto oli nryös varsin aktiivinen
kelhon .jiisen. Radioalan kauppias
Rissanen ilmestyi kerhoon hir"rkan
rnyöhemnrin - ehkii 1948. Kokemli-
enjoen uittoyhdistyksen konttorissa
työskenteli nuorehko ekonomi, joka
myös krivi .jonkin verran kerhossa .ja
jonka kanssa pelasin muutaman ker-
ran hiinen asunnollaan. Olisikohan
hrinen nirrensii ollr-rt Ahonen - en ole
varmå1. Valitettavasti en eniiii r.nr"rista

monia rnuita noiden kelhor.r pioneeri-
vuosien pelaa-iia.

Pelattiin ihan nolmaalia shakkia.
Kello.ja ei ollr"rt. nrutta herrasrliesta-
puart .jaksetliirt odtlltaa vlstrrstlrjlrr
siiltoa. Pikapelistii ei kukaan tiennyt
mitiiain - rllmputr-ll'trauksia ei jiirjes-
tetty. Mr"rtta sir.ur-rltaaniniiytökset,
joissa rrestari pelaa kymmenili vas-
tr-rsta.jia vilstaan samanaikaisesti. oli-
vat suulia tapauksia. Nelisenkynr-
rtterttii pelaajarr l(iytyi nrn. plrriin
Matti Rantasen sirnultaaniin - hiirr.la
Vilho Somerpuu olivat yleensii simul-
taanin anta.jia - Arilii heidiit suhteil-
laan hankki Tar.npereelta niiytöksien
antajiksi. Sirnr-rltaanissa pelasivat ai-
kuiset - koulupo.jat olivat harvinaisia.
Olin ainoa koululainen, joka pelasi
kelhossa. Poh.jaa olisi kyllri koulussa
olh-rt, jos joku olisi pannut sillai suun-
nalla toimeksi.

Kellton herrki tlli lrivurt erirtorrai-
nen. Nuorta kar.rnustettiir.r .ja kr"rnnioi-
tettiin vastustajana ja yleensii peliirr
suhtauturrinen oli todel la helrasrnies-
ten tapaista. Se oli hyvii koulu nuolel-
le.

Sitten tulivat kuvaan mukaan lnyös
ystlivyys()ttelLrt. Niistli rrruislarr eli-

koisesti kaksi. Ensinrnriiinen pelattiin
Kokenriiellii paikallista shakkikerhoa
vastaan. Tuloksen olen unohtanut -
orranikir.r - urlltta retkenii sc oli elit-
rnys pelata ensimnriiiscn kcn'an

.joukkueen jiisenenii.
Toinen nrieliinpainunLrt retki oli ke-

vriiillli 1948 tai 1949. Kiivinrnre SiLr-
rossa pelaarlassa Linnavuoren tehtai-
den kerhoa vastaan. lsitnnlit esittelivlit
meille tehdasalueen. Se teki kor-rlu-
poikaan vaikutuksen - nruistan hyvin
nliltai nriytti esirrerkiksi sr"ruri halli-
Iuola vuoren uunrenissa tliynnii lento-
koneen nroottoreita. Pelasin ottelussa
toisella ptiydlillli. Jrii hiukan sellaincn
vaikr-rtelnra. ettli ei oikein sopinut
panna nuorta koulupoikaa ykköselle
- jokin kunnioitus piti sentliiin olla
islintiii kohtaan. Voitin pelini - nruis-
taakseni. Ykk(jsellii pclasi tohtori
Raivio.

Kerran - olin nruistaakseni seitse-
milnnellii luokalla - pelasin aika vai-
keata peliii..joka oli venyrlyt illan vii-
rreiseksi. Koko muu kerho istr-ri ynr-
piirillii pelien priiityttyii olivut van-
hojen herlojen viskilasitkin ilnresty-
rreet piiytiirr. Krrrr sittcrr teiu siirtoni.ju
vilkaisin yliis laudalta. niiin rehtoli
Hariolan kilvelevrin p(iytriii kohti.
Ympiiristön rekvisiitan huonrioon ot-
taen ratsLlt .ja liihetit rLrpesivat heittli-
rniiiin kr"rpelkeikkaa silnrissiini - kou-
lukr-rli oli varsin ankaraa.ja toki ikiii-
seni tiesiviit hyvin. ettii esim. tasscis-
sA kiiynrinen seuraintakrlla saattoi

.johtaa kiiytösalennLrkseen. Ja nrinli is-
tr-rin siirtii lieviisti alkoholihöyryise n -
ei toki hurlalaisen. todella kar"rkana
siitii - seurueen keskellli. tosin tieten-
kin itse ilnran lasia. (Niin. r'avintola-
ki n sr-rhtar"rtr"r i yrrmiirtiiviii sest i kou I Lr-

poikaan. .joka vain pelasi eikli kos-
kaan tilannr-rt n.litiiiin). Tervehclin reh-
Irlli Hltrioliur. luirt vlrstlrsi. sanoi .jota-
kin . . . "jaa. Siirkilahtikin kLiy tiilillli
pelaartrassa" . . . katseli vtihiin aikaa

.la liihti pois - hiin asui sau.ussu raken-
nusrivissii. Asia oli sillii selvli - eihiin
suuresti kr.rnnioittarrani rehtoli olIut-
kaan rnikrilin pikkr,rsielu vaan hyvin
avalakatseinen historian .ia kirialli-
suuden opettaja.

Ken'an kiivi n .jonki n si mr"rltaani nily-
tijksen .jiilkeen pitkiin fikrsofisen kes-
kustelun nlloren itseiini kyllii van-
herlrran - rliehen kaussa. Hrin piti
shakista-la hiinellli oli hieno nrikenrys
siihen. Hiin oli rrryiiherrnrirr toinriltlr-
.ja Aalre Haunia. Koskaan en lrilntii
kuitenkaan sen -jiilkeen tavannut.

Koulun opettajakunnassa oli inno-
kas shakinharlasta.ja. ntaisteri Hugo
Jusldn. Kelhossa hiin ei nrr-ristaakseni
käynyt. rrutta pelasin nruutantan kel'-
ran lnyös hiinen lr-ronaan. Hiin oli hy-
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vin innostunut shakista ja varsin hyvii
pelaaja.

Kahdeksar.rr.ren lr-rokan syysluku-
kauden päättyessii 1949 sitten nostin
shakkilaudan ja nappulat hyllylle ja
sanoin hyvästit kerholle, jonka piiris-
såi olin saanut ensimmåiiset kosketuk-
seni shakkiin kilpaurheiluna. Tuli
tauko shakinharrastukseen - ja niitä
tuli myöhemminkin, pelihalrastuk-
seen varsinkin sen .lälkeen kLln vuo-
den 1957 syksyllä eksyin järjestösha-
kin pariin. Sen parissa l-nenneet vuo-
det ovat kyllä antaneet joskus koivin
kuivan ja puurtarnisen l-nakuisen työn
vastapainoksi n-ryös ns. sisäisiä pal-
kintoja Vammalassa ja Ekojärven pe-
rukoilla shakinharrastuksen aloitta-
neelle. On ollut tilaisuus tavata "live-
nä" useampikin MM Smyslovista ja
Talista l-rerroihin Kal'pov ja Kasparov
asti - mutta pelitaidolle se or.r ollut
kohtalokasta. Pelkliän, ettii jos aset-
tuisin tänään omaa kahdeksantoista-
vuotiasta koulupoikahahmoani vas-
taan, niin se menneisyyden poika tai-
taisi pyyhkäistä tämän piiivän vaarilla
lautaa varsin pian.

Vammalan shakkikerho oli siis pio-
rreerivuosinaan pienen piilin lavinto-
lakerho, jolle oli ominaista vanhan
ajan herrasmiesrnäinen ote asioihin -
ja samantapainen ympäristö. Ehkä il-
massa leijaili ripaus jotakin "Goldene
Schachzeiten" hengestä. Shakki "an
sich" oli tärkeintä ja miellyttävää - ei
pelattu veranmaku suussa ja hampaat
irvessä vahvuuspisteitä metsästäen tai
niiden rippeitä puolustaen - eikä kos-
kaan tullut erir-nielisyyttä säännöistä.
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Tiinliiin shakki on slnlnuattorrasti
enemmiin kilpaurheilua kuin viisi-
kymmentii vuotta sitten. Vanhojen
herrojen klubit ovat rnuuttuneet no-
peiden nuorten älyurheilupaikoiksi.
Tupakka ajettiin ulos jo sukupolvi ta-
kaperin. Peli on muuttunut nopearyt-
misemmäksi ja kylmähermoisempaa
kiisittelyii vaativaksi - errernnriirr
nuorten lajiksi. Turnauksissa Interne-
tistä uusimr.nat uutuudet kaivaneet
nuolet - sekii pojat että tytöt - latovat
heti alkuun viisitoistir siirtoa uusinla
avausteoriaa laudalle eteesi - yritä
sitten päjätä heidän kanssaan! Ja
juuri niin pitäai ollakin.

Vammalan Shakkikerho on tänään
yksi nraan aktiivisirnrnista nut.rriso-
työtä tekevistä kerhoista ja parhaista
kilpailujen järjestäjistä. Koska sha-
kinharrastajat ovat kuitenkin yleensZi
itsekriittistä - laji kasvattaa siihen -
ja rnelua pitamatrintli väkeii, sallitta-
nee tällaisen vanhan, muualle muutta-
neen jr kauempaa katsovan rnuistut-
taa mieleen paikallisen shakinharras-
tuksen saavutuksia. Ketään mainitse-
matta ja ketään unohtamatta voidaan
todeta esin-rerkiksi, että koululaisten
SM-kilpailuissa sama joukkue on
voittanut ensin Sylvään yläasteena
yläasteiden mestaruuden kaksi ja sen
jälkeen Vammalan lukiona lukioiden
mestaruuden kolme kertaa peräkkäin.
Luulen, että Vammaskoskessa virtaa
paljon vettä ennen kuin jokin rnuu
koulujoukkue pystyy samaan. Koulu-
tyttöjen Suomen mestaruus on ollut
Slormissa .jo vuosiu sitten. nuorlen
SM-turnauksen hopeatila tuli Vam-

rralaan v. 1994, kiryesakin kansalli-
sen.joukkueenrme yksi jiisen on tiiiiltii
jne. Hieman kevyemlnistii kilpailuis-
ta mainittakoon, ettii LC Vammala pi-
täii hallussaan Suor.nen Lions-klubien
rrestaruutta sekli joLrkkue- ettii henki-
lösarjassa. VarrlrnaIan Shakkikellron
tapa jiirjestliii vuoden suurin shakkita-
pahturna, joukkuepikapelin SM-tur-
naus, jossa on rnukana sato.ja pelaajia,
uudisti koko kilpailun lus()n pari
vuotta sitten. Ja juuri tlitli kirjoittaes-
sani totean TylvZiiin Sanorlista. ettii
varhaisnuorten ohjauskerho kokoon-
tuu torstlisin. Tilanrre on irivan toirren
kuin I940-luvulla, jolloin koulupo-
.jan oli aluksi rnahdotonta r.nennii har-
rastamaan shakkia paikalliseen ker-
hoon sen pelipaikan vuoksi.

Olisiko a.jateltarvissa Vamuralan
nousevln shakkituson ju -ntairteert
hyödyntärninen koko kaupungin nrie-
likuvaa ajatellen. Olisiko niin, ettii
kovaa vauhtia gourr.net-herkuksi nou-
sevan kutunjuuston (oletteko muuten
huomanneet, kuinka se tänii syksynii
on ilmestynyt lehtien rr"rokapalstoil-
le?), maan upeirrr.nasta kesätapahtu-
rnasta kilpailevan Vanhan kirjallisuu-
den päivien ja tiimän syksyn lentopal-
lon rneslaruussarjuu taas reippuasti
aloittaneen VaLePan rinnalle voisi
kehittaa rnerkittaivain vuotuiser.r sl.rak-

kitapahturnan, joka tiiviisti liittyisi
Vammalan nimeen?

Nyökyttelivätkö Varrr.r.ralan Shak-
kikelhon pioneerivuosien vanhat her-
rat jossakin'?
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historio^s tu Arto satonen

Vuiheitu
shukkilcerlton

Sodan jälkeiset vuodet olivat mo-
nilla paikkakunnilla shakki-innostuk-
sen heräämisen ja shakkikerhojen pe-
rustamisen aikaa. Niinpä Vamma-
laankin perustettiin ll. 3. 194-5 Tyr-
vään-Vammalan Shakkikerho. Toi-
minta oli alusta asti vireää. Kerhon si-
säisten kilpailujen lisäksi pelattiin ys-
tävyysotteluja lähikuntien shakkiker-
hoja vastaan. Shakkikerho liittyi
SSL:n jo 15.3. 1945 ja Satakunnan
shakkiliittoon 195 I . Vuonna 1956
Tyrvään-Vammalan Shakkikerho ja
Tyrvään työväenshakkikerho yhtyi-
vät.

Vammalan Shakkikerhon jäsen-
määrä on pyirrinyt 20-40 vaiheilla,
lähes kaikki kulloisetkin jäsenet ovat
aina olleet aktiivipelaajia. Vähäisestä
jäsenrnäärästä huolimatta shakkitaso
Vammalassa on ollut korkealuokkais-
ta. Korkeimman kotirnaisen shakkiar-
von, mestarin tittelin ovat saavutta-
neet Pekka Ahonen (1961), Kimmo
Kantele ( 197-5) ja Arto Satonen
( 1995). Mestariehdokkaita on kaikki-
aan kuusi: Pekka Määttänen. Osmo
Hurula, Kalle Tanni, Pekka Kauko,
Jarmo Hautaniemi ja Jussi Kauko.

Ahonen oli aikoinaan maarlme
kärkipelaajia, edustaen Suomea mm.
Pohjois-Euroopan joukkuemesta-
ruuskilpailuissa vuonna 197 I . Kante-
le puolestaan ehti lyhyeksi jääneen
elämänsä aikana voittaa mm. kan-
sainvälisen nuorten turnauksen
Sandfjordissa, Norjassa.

Kirjeshakissa vammalalaiset ovat
menestyneet erinornaisesti. Kalle
Tanni on saavuttanut lukuisia hyviä
tuloksia, mm. SM-hopeaa -87. Tanni
pelaa myös Suomen olympiajoukku-
eessa. Helmi Välimaa hallitsi 1980-
luvun alkuvuosian naisten turnauksia
ylivoimaisesti. Hän on voittanut perä-
ti kuusi SM-kultaa. Parasta aikaa
Vammalan Shakkikerhon joukkue pe-
laa kirjeshakin SM-liigaa.

Viime aikoina pääosan menestyk-
sestä ovat kuitenkin hankkineet nuo-
ret. 8O-luvun lopulla aloitettu vahva
panostus juniorityöhön on tuonut
merkittäviä tuloksia. Vammalan

Shakkikerhon nuorten joukkue (Jussi
Kauko, Jarno Tammiaho, Mika Paju-
nen, Jukka-Pekka Pelttari (Mika Lin-
tunen) on voittanut peräti viidesti pe-
räkkäin koululaisten SM-kultaa, li-
säksi samalla joukkueella on varhais-
nuorten voitto vuodelta -92. PM-ta-
sollakin on saatu kaksi mitalia, prons-
sia ylä-asteen sarjassa -92 ja hopeaa
lukioiden sarjassa -94. Lisäksi Jussi
Kauko on voittanut henkilökohtaisen
koululaismestaruuden ja nuorten pi-
kashakin SM-kullan. Kauko on myös
edustanut Suomea kansanvälisessä
ECI-nuorten turnauksessa. menes-
tyen hyvin.

Aivan viime aikoina juniorikilpai-
luissa ovat menestyneet myös nuo-
remmat ikäluokat. Ylä-asteen jouk-
kue Johanna Tanni, Jaakko Kauko,
Markus Haavisto, Joel Syvänen voitit
SM-pronssia koululaiskilpailuissa tä-
nä keväänä, ennestään samalla jouk-
kueella oli jo pikashakin joukkue
SM-hopea vuodelta 1994. Johanna
Tanni kuuluu nuoresta iästään huoli-
matta jo maan parhaiden naispelaa-
jien joukkoon. Siitä on osoituksena
SM-hopea naisten pikashakista tältä
vuodelta.

Varnmalan Shakkikerhon panostus
juniorityöhön jatkuu. Parasta aikaa
kasvamassa on joukko vielä ala-as-
teella opiskelevia nuoria. Heidän val-
mennuksestaan huolehtivat Martti
Mäensivu ja Jarno Tammiaho. Nuori-
sotyö on pienellä paikkakunnalla on
ainoa mahdollisuus nostaa kerhon jtr
samalla levittää lajin harrastusta. Tä-
mä tosiseikka on Vammalassa oival-
lettu, niin juniorityö on ollut seuratoi-
minnassa kaikkein keskeisintä jo
vuosia.

Varnmalan Shakkikerho on viime
vuosina toiminut aktiivisesti myös
kilpailujen järjestäjänii. SM-tason
kilpailuja Vammalassa on pelattu lä-
hes vuosittain. Suurimpana tapahtu-
manajoukkuepikashakin SM v. 1993.
Nyt 50-vuotistaivaltaan juhliva kerho
on saanut järjestettäväkseen Nuorten
SM-turnauksen.

Oman lisänsä Vamrnalan Shakki-

kerhon toimintaan ovat tuoneet ulko-
maiset yhteydet. Shakkikerho on
otellut Vammalan ystävyyskaupunke-
ja vastaan niin kotimaassa kuin ulko-
maillakin. Vastassa ovat olleet Kas-
hin, Venäjiiltä, Vasorosnamey, Unka-
rista ja Kuressaari, Eestiståi. Lisäksi
on oltu jo vuosia yhteistyössii Tallin-
nan shakkikoulun kanssa jl nyt ensi
kertaa tänä vuonna Vammalan tur-
naukseen osallistui pelaajia myös
Latviasta.

Vammalan Shakkikerhon aktiivi-
nen ja monipuolinen loiminla on saa-
nut tunnustusta myös liitolta.
VammSK oli yksi seurakilpailun pal-
kituistu. Lisiiksi Liilto muisti erilyis-
kiitoksin Vammalaa erinonraisista
järjestelyistä joukkuepikashakin SM-
kilpailuissa. Nämä vuonna -93 Vam-
malassa pidetyt kilpailut olivat rno-
nessa mielessä uuden ajan alku tiissä
shakin Jukolan viestissä. Ensi kertaa
koko tuloslaskenta hoidettiin tietoko-
neilla, omalla ohjelmalla, jonka laati
Vammalan Shakkikerhon sihteeri Jari
Ahmavuo. Tietotekniikan lisäksi toi-
nen painopiste-alue oli tiedotus.
Vammalan Shakkikerho on muuten-
kin pyrkinyt aktiivisesti tiedottamaan
tapahtumistaan, tavoitteena samalla
lisärä shakkiin kohdistuvaa kiinnos-
tusta ja laajentaa harrastajapiiriä, eri-
tyisesti nuoriin.

Vammalan Shakkikerhon edustajat
ovat myös osallistuneet aktiivisesti
liittotason toimintaan. Kerhon pio-
neereihin kuuluva, Varnmalassa yli-
oppilaaksi valmistunut Osmo Särki-
lahti. on tehnyt todella millavirn uran
järjestöshakissa. Hänen lisäkseen val-
takunnallisessa .jlirjestötoiminnassil
ovat olleet mukana Pekka Ahonen ja
Arto Satonen. Parasta aikaa liiton
hallituksessa istuu Vamrnalan Shak-
kikerhon puheenjohtaja Pekka Kau-
ko. Vammalan Shakkikerhon omasta
toiminnasta suurimman vastuun vuo-
sien aikana ovat kantaneet l. puheen-
johtaja Johannes Ärilä, Pekka Aho-
nen ja Pekka Määttänen. O

Sorto*oto" !""[" rqg5



As eu elj ey tt a puoli uuo sis ataa
Olavi Kulmala

Aseveli. mitii taannoin Sii kerroitkaan.
sitai kaikkea tr"rskin eniiii rluistankaan.
vaikka ttiniiiin rr.ruisto.jen pariin kriyn,

.joukkoon monen valveuuen ja niiyn.
Kauhuniiyt ne kauas on jiiiineet taa.
aj an kr-r I urni nen rneitii viihiteI Ien armahtaa.
E,n tiiniiiin tahdo muistella aikoja noita,
vaan elorr.rr.ne myiihenpiii kohtaloita.
?rakse sotatarinat nyt jiiiidii saa.

Jospa voisi ne kokonaan unohtaa.

Mitai. Veikkorri, rnulle Sii kelroitkaan!
Sitii mr"risteIIut olen yhii r.rr-rdestaan.

Nliinii viikkoi na. .jotka kr"rIuneet on siitii,
kun kerroit sii eliinriisi vaiheita niitli.
- Silloin me uuoret. lapset oikeastaan,

.jrltklr trrolloirr.jrltrdrrirnrtte sotintaurt.
vuosia yhdeksitntoista - kaksikynrnrentiiyks'
sinii aikana meillii tLrli tliytetyks'.
Sitii rriettinyt oler.r. mitåi.iiitti se meihin.
Sekii onnettonruudet loi elon teihin'l

Vielii silloin, kun kotiin palasimrne.
nre jlksoi rnnre. rrskoi rrrnrc. loivoi rttrtte.
Kaikki tr"rntui niin hyviiksi kiiiintyneen.
enrme tienneet sycliintemrne kyIrlenneen.
- Nyt. kun kerroit Sii eliinriisi tarinaa.
siirrii krrtrlirr rrrorrta niin luttr-nr lsiua.
Kr-rirr olisit Sinli kiljasta lukenut.
nrir.rr-rn eliimiini tarkat kuvai I ut.
Sanrat Iiihtökohclat olivat mei I lii.
Iiihes sanrat kaalteet eIornnre teiIIii.

Ne kaikki elonpolulla olleet kienrurat.
työn laskaan .ja pitklin raadannat.
vastaruiiet. kuopat.ja rapakot.
kaikki osaksemrre tulleet kohtalot.
kai ne itse olemrne aiheuttaneet.
olerrrre tappa.jina maaiInraa katseIleet.
Vi haa. kyI myyttii. viil i npitiimiittömyyttai.
osin tiedottorlasti, ilr.nan or.nila syyttai.
niitai laihimmiiisiimnte kohdistaneet.
Ovat lakkaarrure sodan satoa niittiineet.

SiIloin sodlrrrjlilkeisi rrii vrrosi rrir.

oli puutetta talvikkeistl kaikista.
kylliksi ollr.rt ei luokaa. vaatetta,
veikö sekin meiltii liirnmöntunnetta'l
Kuiteukirr. urekirr pelheel pelustettiirr.
to i seen i l.rr.r.ri see r.r e I ain.r iirr nre s i dotti i n.
Ei valmir-rksia kai siihen olh"rt lain.
rnistlipli rriitli. vuirr tlridot tlrppirilin.
Niinpii ken'oit, eroon piiiittyi Teidiin tie.
sanuli.lll kokerurrkseen ()r)ri.rt nruislrlrti vie.

Oli kokemuksissas rnonia noita.
samoja eliirriin kovia kohtaloita.
joitu onrikserri trrnlea voin.
ja ekirr-riintaidon puutteeksi koi n.

Kuinka paljon on rreitii'J Tr"rhansia'J
Veteraanivel i iii, oman itser.nlne vanke.j a.

Meidlin vammaulre ei niiy tilastoissa,
eikli rriitii rrlrinitir plosentleirra.
Vain liiheisemme ne kestiiii saa.

ne, jotka linnal larrlne taivaltaa.

Nyt Vetelaaneja rnr-ri stetaan.
ihan elikoisina piiivinri.juhlitaan.
Silloistl ty(itlinrrue kiitelliiin.
nyt se tiiviimr.nin historiaan Iiitetiiiin.
Myiis niille nyt kiitosta jakakaa,

.jotka Veteraanin liihel lri taivaltaa.
Meidiin puolisot. lapset.ja ystiiviit.
kaikki liihel lii myötiieliiviit.
Teidiin kiirsin'rystienne on pitkii tie,
putllert vuosislrdurt tr.urkse se vic.

Kuule. Aseveljeni. kuuletl.ran.
kuinka taas soi hyrrni Finlandiart!
Se aar"r-run kiulut rttieliimme saa.

siinii on taivaan sini ja kirkkauden nraa.
Jos se tclisi uuden toivon nreille.
uudet niiköalat eliimlin teille.
toivon ja lohdr-rtuksen sycliirreen,
ettii taipuisi se liinrpriön, rakkauteen.
Niirt arrttaltrluksert ktlkclr rryt voisi.
sen tiiyden miiiiriin. joka lohclun toisi.

Siihen ei rritiilin itse voisi tuocla.
ei ornin teoin viihintiikiiiin luoda.
Ei oma eliirrii sitii vlihentlilikliiin voisi.
sen Kristus kokonansa lahjanansa toisi,
Annon..jota oma teko ei rrikiilin,
tekisi hr.ronoksi. ei hyviiksikiiiin.
Meillekin menneet Kristr"rs ArmossaAn.
kaikki sovitti jo ristinkr"rolossaan.
Hiirr lr"ro uuden, pr"rhtaan sydrimen,
antaa uskon, toivon. rakkauden.

Jos Hengen hedelmiin Hiin antaisi rneille,
eliiniin tielIii kiirsineiIle. vlisynei I le.
Lahjoistaan.jos vaikka muutamankin.
joilla vapauttaisi eliirniinsii van-9i n.
mieliimme jos loisi pitkiimielisyyden.
i lorr. ystZivyyden. siivyisyyden.
E,lon ehtooseen loisi se kaurriin iltaruskon.
liiheisemrrekin saisi uuden uskon.
ettåi arlno vielii on kliynyt yli maan,
kun vanhat taisteli.jat piilisee kuorrnastaan.
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Vttotrrttt 1996 tulec krlutrceksi 75
t' t t o I I ( t r t s. ru r t t u I i r t.f u r t ru ke r t n t t.s tt' r ) r t

ttlrtiltttttti.tt'.:!tt. Rtrtrtttl irt.jtt ttrr Ät'l-
,s ti.s t ti, Å c t.y t i t t t' t t i r t t u I u i I r t k.s e I I u. Pr t -

riirt t'tro,sirru I 92 I - I 922 ruke nrrettrt
ktrkau.jiitrrritteittart stihki)lirr.ju. Sa
ort sttlukttrttului.sltt ttttti.sctrttttt .t-l-
t' t i t i.r I i I t u I k o v u t c t'ii.s p t' I r i i i r t e t t I i t r.j u,
ytto,sit'rt .\u(tl(),\.\(t rttortiett iltuilettur.
Rtrtrtulitljutr rukantu.jut ovut rtllcct
uikului.stctt.srt un'o.slrttttitt. Tt'ii ort
ttlltrl lr.t'ri.s tt,ki.ii;itlt'rt.sii trt't't,sttr-
rttrttr, rtiirr ettii .se on ikti.slelttt yulo-
htyirt. Vtrtltul t'ulokttvttt tltuullrn'ul
altivik.si Porin Vtitrtu Oy:tr .silloi.yarr
litrjurtrcsturirr (J rtno Sunrltolulttleu
lxt.jttrr. openu.ju, tlir titLt.\. .lukku
Surtt po I u lt tle tt ka rlont u r ttt.

Juhani Perko

Ruutulinjun miehet
Linjanrestari Ur"rno Sarnpolahti oli

kaikkiaan 33 vr-rittta vointalaitosyh-
tiön palvelr-rksessa. Hllten poikansa.
poriIainen opettaja.la tllunettrr kuolo-
.jen johtaja Jukka Sanrpolahti rruiste-
lee haikeudella niitä Iapsur,rtensa ai-
ko.ja, -jolloin pelhe asui Keikyiissli.
Toinen. piiiiasiallinen.. koti oli Poris-
sa. Asunrinen ja työ Aetsiissii oli hii-
nen i siil leerr i kiiiinkui n pal ur-rta j r"ruri I -
leen, isoisiinsii synnyinsijoiIle. JLrkka
Sampolahti rruistelee, ettii sitovasta
työstli lrrrrllintllla llillu surrrrrrntuisirr
kiiytiin kirkossa joko Keikyiissii tai
Huittisissa,.jossa isoisii asLri. Opettiga
JLrkka Santpolahden kertorlaan sisiil-
tyy paljon nrielenkiintoista paikallis-
ta l.ristoriaa. Aikaisentntista tapahtu-
rurista l"riinen isiir.rsä or.r kertonut hiinel-
le, myöhenrrniit tapahturnat ovat jo
henkilökohtaisesti koettua.

Hiinen muistissaan on nyös kiik-
kalaista sukuaan koskevaa tietoa,
mutta siitii tr-rlisikin toinen juttu. Sen
verlan todettakoon tiissii yhteydessii,
ettti vanha kiikkalainen elil.r.risen
nralli voi hyvin Porissa.

Rar.rtalinjan rakentarnisel la on ol lut
hyvin suuri nrerkitys Porin ohella ko-
ko rraakunnan talouseliimlille. Ko-
mealta kalskahtavan nintensii se on
tietysti silanLrt siitii, ettii pylvliåit olivat
teriistli pLlun aser.uesta. Rautalinjan
rakentarrinen tulee parhaiten eliiviik-
si silmieurme eteen linjantestali Uu-
no Sanrpolahden po.jan selostamarra.
"Siellli (yhtiössii) ei ole eniiä ketiilin.
joka niiistii tietäisi", tr-rumii Jukka
Sampolahti.
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Ruulolitt.jtrtr rukerttu.jiu t'ttoturu 192 I .

N ti t r t ii t t r i e I t c t trt t r r xk t,s I i t' u I I i t 4j u t r r t,.s t u t' i
U tr r t t t S u t r t 1t t t I u l t tl c t t l.t'i i rt h n r t i t r, .j t t ku
u I t t i t t i I i t r.j u t r ru kc t t I u t r t i.s c t t Ac t,t ii,s t ti.

K t r t' rr.s s tt I i r 4j u t r t e.s I u ri S t r t t r 1t t t I u I t t i i.r I t t t t

ka.; ke I I ii, I t'i ik t h d e t t u c.s i t I a I c rti tr
I u t t I t r t r a d c,s,tti. Li t r.j u t r t i t, I t i I I ii t t t r

kutr I tl luutt t o ryct i kiitittku i tr t tl i s i t,ttt
I ii lt d ö s.s ii t tt c 1.s ti.r I li t t r ii ii r t. Tt t n' i I I u

uttrtetliirt tiiitrintcrkkejii, ktttt tuiahct
r tl iwt etiiti I lii t oi,si.tt uutt.
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Er t.s i t r t t t t ti i t t t' t r ru u I u I i t r.i u t t 7l'A'rl,s
tt()usee Äet,sti,t,tti kaviiiillli 192 I . Littiu
Itiltti atetrctttiiiirt ktlrti Poriu riltaii.sli.

Pylviiidctr
il(),1/ o.\.\u
ktirtcttiitt,sckii
ritt.r.st'.jii ettii
rtt i c.st'rsittttttt.

.lolttrljart
t h t I i stiitrr i tte r t vuttl i

I t ttt t I el I i.s u ul lu .j u

tttttttttt tt i ttt i tt tu.

Mieltet .ju hevoscl
t e ki viit ru ul u I i t4j utt.

Tu n'i kke et ku l.j et et t i i tt
kuwttt esitltittriitt
tt.j orrc trvt nt ku I tu i,s i I I u
Ircvt t.spc I e i I I ti. K trt'rr,s,su

litt.juttrc.stu ri
Sutrrpolultli
ultului,sitreett .ju
kctrtttilttrhclitt ( ? ).

Rtrtttttlitt.jutt ttricltet ctartit'tit lrckitt
" t't t t.st t I I t tt t t t " . M t t Ä t t t t t t .sr'ttlit.rltitl
Ircvosvetoi.st't kcttttiikaittii)t ktrtctt

.rr rtrt t i lr'.r'.sii. A t, t/ r/ s.sr / k t' i t t i i i.t.: i i t i t t

I t' i ) t'.t' I t t t t ii t t t' t t t ii t r t ii r t t t t' t t I t t t i.; I u t t r t t

dt ( t'iutt u I lu i I I c I i n.j trttt ich i I I act t.

l.tttiittttiirt t't)itt('( ittktt Ittttttisl,ttr.

Vii I i I I d I i tr.jtt trr ic.s r tl i
krt i tr t ntltc Ls i I u i t a i I i ju.
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P u u ri.j ti rvett t' I i t vs
keviili I I ii j ii i dett j o
u I kae s stt lte i ketttt'ti o I i
w i keu .j u t'ua ru I I i rtert
te hrtir'li. M aartv i lj e I i.jii
Vriitö Sepptilii
K a uvalstut Tt'i)t i I iitt
kt' I iistti t'e trei trce n t t I i
wt ntti s lttttttts su, e tIe i
kukrutr I i rt.j uni eh i stii
It u kkui s i .j ii rvee tt. Tii rttti
Viiittii Seppiilti oli
tt' i i rv lt ttrli t r /llyli r'.r'lll'll
ju li'n.jan rut<i1a, .iir.si
Itiittet ki rt ort t'u I okuyutt u

Tti tttti t tt t lt i,s lo ri u I I i s e sl i u rvr tku.s

vulokuvu,.joltotr liittt'i luu.jultkt Iurittu.
K ut'tt trtr t nt i ku i st e I I Lr lt e t ki, .j o I I t t i t t

Äe t sti st ti tr I r t i t I u n ee I ! i tr.j ur t ra ke tttu.j ut

kthtusiyut PttrisIu ItiIttertect
p uo I i trtu t ku ssu. Kt tkc ttiie I I li. Ttitii

I tr lttr t t.s t u .j u lt I i s t e t t i i t t rt t t.s I u nt u I I u
Strtnrtert liplttr sulkrxlt eli lttlviiiiseett.
,lukku Suntytlultti tttuistelee eclelleett

istinsd kert()rtrutt: Kutt yuortrtu 192 l
titi Äe t sti-P o ri - I i tt.j uu t'uv e t I i i tt
ntke tttutrtuutt. tt i i tt tt'ii u I t t i t e t t i i rt

P t t t'i.s t tt, kt t.t kt t A t t.sii t t r,, i t t t, t I tt i t t t.t t' i
olltrt vielii vulttti.sttutut. Mtiis toiuetr

ru.joittrtt'tr tekijli ol i tvi)tt.joltlo. Setr
rn ut xI t t.s I i y 

u l .s u ks u I u i.s e l. M u I tu i.sii u i
oli sertntrrrtLrl Iurkktutt, trtilart tt'i)

teltiitr.ju opltittul sett. Htitt rttetti .sittetr
eltthillttnrtrtrtt Prtritr Voinru Ot: tt

piilil I i kiil le, itt.sittiiii ri M i kkt
N t t nlqw i.s.t i I I c. e t tii I i tt.j uln'iit

u I t t i t e t t u i s i i tt trtt'i)s Ae t.siitt ltut t I e i se sl u

ltli ii,s t ti. .l r t I t I u.j u,s u t t t t i : N ti i t t ki i r t I e I I e

u jutellut'/ Niiitt setr olett u.jutellul,
t'rt.strr.si i.siirti. No. Te uloituttc .sittert.

.strrtoi Nonlqtli.r'r. Niirr .sittett kliri, ettti
i.rlitr i t t'ii rt' Ittrr ii u I t t i t t i I i t t.j u t t

nr ke tr t u t ti i.sei t Äel.sii,t tii. K u i t rkr
t t I I u ku u t r, ku t t tt' i i a t c t t t' t t r i.s t li ti r r c I u t i,

triitt tyiiryltttriit olivut vlttii uikuu
p t r r t I i v ii I i.s,s ii. K t t ke ttii a I I ii, w i k ku i.s ii r t i

t.t i i r'.t l t t t r i i I t i i i i.s i t t I t t i I t t t t I r t t t t t t Ä ( t.\ t i.t ! t i
nrt'iihettt nt irt.

M-il ruffi
*,{ft*o,.,

{F

E ri st i tn ili .j u .j t tlrt t t.j u
ki i tttt i tctiilitr pr I vti i :; i i tr.

I: ri.s t i tttt, t y i t t.s.ttr I uut t v I i i.s

1n lvtiisiirt

.l r tlrdr tt vadat t i i rt .s i tii
wt rt t, t t ka I r i t e t.t' I I ii
c rit .t'i se I lii
veloltriltt't,llu.
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A c t.sii t t t't t i t tr u I u i I r t k.s a t t

n r k a r r t r t r.s I .t i i t t I i t i i.s.t t i t' u i I r t c.s.t t t.

"()lerr rrrtrrrtilnlin siln()in ylittrirryt
ntiitii valokLrvia elliviiittlili. On aina
ntrkavaa. kun saa nlihclli vanho.ja elli-
ntinkohtia .ja ty(intekoa. Ja nrikli on-
ni. ettli onrrt henkil(ikohtaiset nruis-
tot ovilt nliissli ollcct VuikLrttavirtr."
Tlinili oli keltonrus nrutaliniurr nrie-
histli lin.janrestarin ptr.larr rnLristelc-
ntanlt.

ValoliLrvat ovut .lLrkka Sunrpriluh-
clcn kotiarkistosta. I

{

Ktttt kuikki oli vtrlttti.stu. ott'tliirt
ytr I t tkrrvtr tt l.jtt i,st tr Äct,stirt
t r, i rrttt I tt i t t tÄ st' t t r i rÄtt i I i.it ti.t t t r.

Voitrrtrltritrt.s oli kii.ttttti.statty I . 12.
I t)2 I iu tiittrii t'trloktl'(r ()n ()l(llu
I 9 ) ]. .l r t k k, t .\t t t r r 1tt,l 1 1 | 1 1 i .st rt r I I t t i
t t t t t t t i.tI tttt kt tytt.t.ttt r t I c vu I t t t i c I tc t.

Åii ri rtr ntii i.st trii oi kctr I I tr t tr t

.t l i k t r t t, t t t c.s I t r r i l', t t t i I Lt u r r r r r t'. .j t t l;t r

otr t'oirtrtrlttitoksarr lttitil likki). M ttttt
()t (tl ru.\(tttnttrlltt Ittliit'rr K..1. htoto.
trti.tr,ttu Mttt ttt. .sittt'tt Ri.sItt AttIttt.
.\' ( I r ru ( t t u t t u K i t t t t.t, t\ t t.q t t.t l I" t' i t t t r t t t,

;\ I I tr r t .\t r t r k, t r t _t'ij I t c t t t t t t i t t .Sr t r r r i,
.\('ltt(ttt\(UItt (lll F t1tt1.\ Lltrttrt.itt ttti<'.t

c t t t t t' t t .t l i k t t t t, t t t t'.s l t t t' i t t t t t t [,1 t.s.s L'

M ut ku Au tru k,se tr Ku rju I uu n .itt
Vep.siitutttttt l l e ott I tt tttotn'tt
ktke rtt Lt,s. Pu I uut lr e t ke k.s i

ttre n n a e,\e e n u i kuurt. Lijttl ti I
kt'l iti, .joidett une I ntu i.\t u ru tt ltutt

ulrouu t'u i s rtitiktin rrlÅ.1'/r'.r.

Ku kkr r t i i tt't ri; t t,\.\' tit' til v i I I i t ii
krtrkeuu lrc itiiti. Hunttutrl

u,t r t tn u k,\ e I t t u r t k kuv tt I
t'.tI tit'ti I I i.s i ttti. Pe tr,suut .j u 1t u rt t

I ö rkk iviil,te i n i ti. Awt i rrr i.sl tt
i kkturoi.slu .ju ot'i,slu 1tt't'iiltliiti

i I o i s e.s t i t' i.s e fi ii t' ii 1t ii ii,s kt' p t t t't' i ...

Lily Onjukka-Prusi

Unelrnalla orr ury(is toiset kasvot.
Kiileett(irnien .ja ailo.jcn ihrrristcn
ihon uurteista lt)ytyy sLrru.icn .llil.jct.
Ktlskcrrruttonlr.ru\ ()ll luurr tlittu rrrrt.

Suornen vartltan kirjallisLrLrdcn plii-
viit 11, .iiirjcsti ra.iun tauksc unohtu-
nrallonran kLrlttuLrlinrlrtklrn. Vuoclcrr
1995 kcsiikLrincn rctki sLruntar.rtui

Arrclers S.j(iglenin. Elias L(iunlotin .jir
heic[in scurau jicnsa .jalan jril.ji I lc. ( )p-
plana oli tlirrtirr pliiviin chckr(on su-
kLrlliskanso.jenrnrc .ju -kicltcn gurtr.
lkatcentikko Pcltti V i r-t l lu n t u.

Vanrntalasta-Vunrrnalaan tcht\
2 -l(X) kilornctrin nratku oli suurrnitcl-
tu hvvirr. N i k k i I r.irr HiLrrnLrn osiur-
vuLrs rtliissii lronrnrissu on kt'nrpin
lLrokkira..luha-Pckka K l I I i o oh.ilsi
bussiu..ioka ctcrri vukrrirr ottcin kurju-
laisia nlintu.jl uiin suonrlllistcrr soti
luirlen kor'pitciIlli kLrin hlivitcttvjcn.jl
t1'h.jerrnett-v.jen kyl icn ku.; i I Il.

PlLlhaintu anlia oli )'lrtcvs puikulli-
scrr vr.icstiin kunssu. Vlilit()ntli ilol
tr.lottivat rnouet vhtcisct kcskustclut
ju ateriat r'r'i pcrhcissll. Korcut .juhlu-
piiyctlit sisr.ilsivlit plir.iosin hcrkLrllisiu
piirakoita. kalaa. kiurlia .ja lihapclu
narnuhenr.tosta lisukkcinecn. "Ncs-

teuineena" oli paikallisccu tal)ilirn l)r.r-
naista nrehua .ja votkau. .llilkirLroklurn
kLrLrILri poikkcukscttl kuunra tcckul)-

l.lone u uoin -10 lstecn hcltccssii.

Merretetty Kariala eliiii
k ielessli

Pirikltlli:irrl nrltkil()l)l)llinlu)lnte
olivat nrrn. Petroskoiu Kasvatusopil-

itrilåd€4i:a 1r: r:.: l::la :'iii'i: i;i iii:

#e
"&dS
.iili:rlrid

:.;1t , -:

di.{]ff/,
.;[ä1&{] t,i.s#' ;
:*& Kunni&uier

::r:nri1: r :liii*#fi ii
; i ii ii : : ir i a*llil i i:;:: ii :: I

!:: :t;Häitttsi:Iå::t:l
;;;;:slrt i t t::ti tr i:t3l: ? il
! I !,tr!rrlri! r! :! ir ar i ii ii i i . ri .'

*ff *..1.
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Nttrtrroilutt År'/rl,r.rrl (t.\tri .iutli().\()lu.s.ru toitrritrttt Murtti Htttn'io
t'rt.sirrrtttiii.sttr /iatlottt.tktttrltlttrrritrrt ltiitillikkiitrii..liit'yatt lukurttr
o l c y u.t.; t t k t t k.s i k c r n t k.s i.s t,.s.s u l r i r.s i n t k <, r t t t t r k,s e.t,t t t l t i t i t' i i t
Iolcturiiki)i.st'.sti ktrttaeritr trr.t'ii.; Yt'ji).lyllii, Sufuri Piil.ti ju
OIuyi Puuyttluittart.

lisen korkeakoulun lehtoli L.jLrdruilu
Markiartova .ia tLrtki.ia Nirra
Zu i t s c v a. Hc keltoivat. ettri taan-
tunut kicli- .ja kulttuuriperinnc on e l-
pynrlissli. Kie lcn likkauclcl .ia cri kic-
linrLroclot ovat vuosikynlncncstii toi-
seen sliilyncct. Vanhun polvcn koti
kielet ovat saanceI urcrkit{livliLi tLrkcl
paikallisilta .ja suonralaisilta kiclcn-
tu{ki.joilta. L.juchnilu Markiunova .ju
Nirrlr Ziritse\lr ()\irt kiljoi{trrnct't .i:r
kiljoittavat Iivvin-. vcpsrin-.jl lyydin
nrLlrlei s{u kil jll I i suLrtta.jl lapi si a. S i i -

ti[ huolintattn l,judrnilu surce tLllcvai-
suutta: rrritcn kiiy livvilriistcn. l)/y([i
lliisten .ya vepsiiliiistcn. kLut yhte'istli
kir jakieltli rakennetaau utur(citlcn
poh.jalta'l

Nirtir Zlritsevl ()r) l)u()nlillllrr irrrPilr
vepsiiliiisyyclcn lipLrnkanta.jia Kar';a-
lassa. Sarnalla hlln on telrnyt Vcpslili

.ja vepsiiliiisiii tunnctuksi rny(is rrraail-
nralla. Hiin kcrtoo. cttli Kaljalan l-5

piiristli Aunuksen piilissii on karja-
laiseneururistii. Piirin 32 (XX) asuk-
kaasta kaljalaisia on noirr l0 (XX).

Hcistli Aurtuksen kaupurr-rlissa asuu lJ

5(X). loput I0 -5(X) nraaseuclulla.

Koko Karjalussa on kaljalaisia noin
ttO (XX). Hcistri vepsiilriisiii. karjalai-
sia .ja suouralaisia on ylrtecnsli li
prosenttia. Karjalaisista on I ivvikk(i.jri
noin lluolet eli 39 (XX). r,arsinlLiskar'-

.jalaisia alle -10 (XX) .ia loput lyycli-
liii:iri. noirr II proscrtttia.

Murtccn hclskyntli on osu Karjalaa.
Sanroin rchcv0ityneet kalrnisrnaat
risteineen. Villivuahtcloiclcn .ia tuo-
mien sokkekrista pilkottaa ryiistcttlr jli
pikkLrkappeleila. Usein .juuli tshsa-
souttt oIi sc paikka..jossa hil.jennyinr-
nre oltocloksisccn rLrkoukseen. Joku
sanoo: "Ikoni on ikkLrnu ihnrislrcngen
nlrailrnaan."

Kuuclen vuorokaLrclcn ntalkalIa y(i-
vyinrnre kahclessa hotelIissa. ALrrruk-
scnkaLrpu ngi n Olortgassa sliiistyi rn nrc
hyttysiltai .ja Petloskoirr Polr.jolassu
kuumalta vcclcltii. Kur.rnarr vesiurak-
sut olivat llistissii. Hotcllin ecluslalla
keriiili vanhu eIlikeliiincn cIantoansa.
Matlan .j uoksLrpo.jat tyrkyttlivlit kort-
te.ja. PakettiaLltossu vaihclelaan lup-
lia.

Matkareitin arttoisia pysiihclyspai k-
ko.ja olivat Salnri. Viteli. ALrnukscn-
kar"rpLrnki. Nr-rrnroila. Mligrili. KuLr-

.jiirven Joensuu. Kuittincn. Kotkat jlir-
vi. Uutyiilvi. Pyhiijiirvi. Plririsri. Tsal-
na .ja Petroskoi. Vepsiinnraalla vic-
tinrme helteisen piiiviin SoLrtjlilverr.
RLtoppaojart.ja Kala joen ky I issii. Siiri-
ntiijiirven kyliikierrokse n kruunasi
Jessoila. jossa yövyinrnre paikallisis-
sa perheissii.

inuKuiul&ss& Akrtct,tttikkt Pcrtti
Virturutttu.ju krk.si
Att t t tttt .j t r I tt.s I c I cvtr t

N tr t'trrt ti I t ur kt i ii tr

nriiill,t.
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Tuokiokuvien kirjoa
Nurnroila on idyllinen kylii kaltden

.jlirven tLlntLlnrirssil. Anna S a I i kova
lrvlrit sydlirrrensli .ju rurtsaltrt lurrtriltis-
pöytrinsri vielaille. Ryytinraat kukois-
tavat. Jiirvi on peilityyni. Lahden toi-
sella puolella on kaksikerroksinen
hilsitalo. Virtaranta arvelee. ettii siel-
lii asustelivat .joskr.rs Martti Haavio
seLlranaan nrnr. Yriö Jylhli, Olavi Paa-
rolairten -ll Sltklli Pr.ilsi.

Takiaispehko.jen takaa, pientii kint-
tupolkua astelee iloisertutelias nrum-
mo. Kohta heitii on kyliinraitilla kak-
si. Anno.ja molentn.titt. Ylen Ilukavia
ovat. Ja tyytyvliisili

Kr"ru.liirven Joertsur-rssit tapaamnre
Viiinij Pahornovin perheineen.
Viiiniin eliirriintarina on paksun kir-
jan niiköinen. Hiin orr u.tukartart.trtte.
kun pysiihdymme kolkeirlle rniielle.
Alhaalla himnrertiiii satumainen Palo-
nierlen kyli.i. Vriinö Pahanrow nousee
tien pengerrniille ja lausuu Yt'jö Jyl-
hiin Kuujiirvi-runon. Runoilijan vii-
nreisen. Tunnelrna on tiheii.

Palonienren kylli Kuujiirverr rannal-
la on siiilynyt sodan tuhoilta. Kylri
eliiii vain kesiiisin. Ynrpiiri vuoden
siellii asuu pari karjalaisnrunrmoa.
Useat kyllit ovat talvisin liihes kr"rol-
leita. Kurjullrn klrltlrltlr ()n p()isleltu
2 .500 kyhiri. Kyliri tyh.jerrrrettiirt jopl
lnuutaurassa tunnissa. JliljeIIii on eniiii
600 eIiiviii.i tui san.tn.tur.tutta kyIiiii.

Tsalnassa poikkearlrle iltateelle
inkeriliiisen Susanna Sotkun ko-
tiin. Hiin on liihtenyt alkuaan Sortava-
lasta evakkotielleen. Onra lukunsa on
lyydilriirren itkuvirsiperirrleen tuitaju
Anna Va s ilj e v n a. Hiin kuoli Py-
häjiirven kilkonkyliissai 21. I . 1974.
Pertti Virtarannalta ilmestyi viinre
vuonna hiinestli kirjoitettu teos: Anna
Vasiljevna Tsesnakovan kerrontaa ja
itkuvirsiii. Kir-jan sai itki.jrinaisen ja
häiinrenojen "luvettelijan" tytiir'. Hei-

cliin kodissaan kiiynti oli sl'rantanisti-
nen kokenrus.

Vepsiimaan SoutjlirveI Iii poikkeartt-
nre Kalajoen ky[issii. Siellli on kau-
rtis. ltyvirr lroidetlu kotiseututttusco.
Sen esittelee rneille nrusecx tulisie-
luinen perusta.ja viilari Rjulik L o -
nin.

Siiiimlijiirvel lii viihdynrme Nikolai
Petrovits Plv lrlvi rt ju rlirttortsir
Tarlaran anteliaassa pöydiissii. Vahva
oler.nassaolon halu pLrlkautr.ru yli liy-
niittert. Hanuli. littrltr .jrr ltviopari vutt-
gitsevirt nrielet. Kirtrtelrttiissli syiirn-
me viinreisen perheaterian Ivan Alek-
sejevils ja Anna Ivanovna Jerssovart
luona.

Vahvaa musiikkiperinnettä

Koulujen opetr.rsoh.jelnraarr on tul-
Iut kaljalan kieli. Sr-rornen kielen ope-
tus on r.r'ruodissa, vapaaehtoisena op-
piaineena. Aunuksen piirissli on l7
koulua ja Präiisiin alueella l6 koulLra.
Tutustuirlrle Kr"rittisten ja Jessoilan
keskikoulr"rihin. Suornen kielen opet-
tu,izr Zoja lvanovna I vau ovi.r nlro-
rempi kertoo. ettai Kuittisten koulussa
on 27 opettirjaa ja 180 oppilasta.

Opetta.jien palkat ovat usein jiiiissii,
lakkoilusta huolinratta. Kr.ritenkin he
olivat jiirjestiineet koululle vauhdik-
kaan katlilli-illan piirakkakesteineen.
Sanroir.r kiivi Jessoilassa. Hellyttiiviiii
oli katsella .ja kuunnella kansallispu-
kuisten lasten reippaita lar"rlu-.ja piiri-
leikkejii. Vihdoi n kuur.nuudesta uupu-
neL'l llurtkallisel islulettiirt vielivie-
reen koulun penkille. Viisastuintnte
paikallisesta esihistoriasta hypistel-
lessiir.nnre klidestä kiiteen kiertiiviii
tikkuja ja ruukr.rnpalasia. Taukoar.na-
ton rurrbajatkui Zoja S a v e I j e v a rr
vielaanvaraisessa perheessä. Aurinko
hehkui kuurr.rana. Samoin ehtoisan
emiinniin loistelias "iltarnurgina".
.lessoilan kulttuuritalon arvokas oh-

.jelnra naisten, nruutanrarr rttichcnkiIr.
kuoro- .ja tanssiesityksineen rnykisti
ilrastuksesta vlisyrteen .joukkonrnre.
Hiljalleen katosi itsckukin kaclLrille .ja
kLrjille. Y(ipuu oli tunteutatou. Nu-
kuintruc yk:ityisllellrei:sli.

Tunternaton tulevaisuns

Ira MapLrha ort It vLrotias. Hlin kLrl-
jettaa rratkutoveriani Sirkkaa .ja rrri-
nlra lnunrr.nonsa Iuoksc. YstiivlilIisen
ja vieraanvaraisen ?rsia K u s n e z o -
v il n priydrillli ()n l)crunil\opplrir .jlr
piirakoita. Yiirnyiihiiiin natusteleurnre
Tasian sr-rkr.rIaisten kunssa rurohosipu-
lia ja hilloa. Tasia on 63-vuotias elri-
keIiiisleski. Hiin keltoo kLrukausie Ilik-
keensii illevan Suonren rahassa lJO

rurarkkaa. Kerlostalon pihalla .ja pirr'-
vekkeella viheli(ii kasvitarha. Sieltri
saa pi)ydiin arttinria. ?tsia on vcl.lsii-
liiinen henkeen.ja vcrccn. Hiin viihtyy
perikotoiscn .ja helsyvlin kansartpe-
rintecn parissa. Siitii huolinratta kai-
vertaa tulevai sr-rus nrieltli.

- MitLi rninusta vanhusta. n.tutla
nuoret. nriten heille kliy'? Aarnuy0 sa-

rastaa jo ikkunasta. l'asia on valnris-
tanut meille kapean siskonpetin.
Priiistyiinrnre viinrein sanlan tlikin allc
putoamrre kLrin kivet unen kaivoon.

Bussissa nratkanneet lah.jat on vli-
hin erin ripoteltu Aunuksen .ja Vep-
siinrraan kyliin. Tyrviilin seurakunta
antoi lahjoituksenu rlr-rkaanrure 2(X)

vilsikirjul. Vcitrtrc ttc stutttttttllri-iut-
r.uLrr.ra Petroskoin suonralaiseen kirk-
koon. Aloitinrnre yhdessli junralan-
palveluksen seurakuntalaisten kans-
sa. Tuttlr suvivirsi: "Jo alkoi annas ai-
ka..."

Kaukaa kuuluu arlbr-rlanssin ujel-
lus. Jossain laulaa satakieli. Arini kii-
rii r.nukaan: "... ja suvi suloinc'n".
Unelrralla on kahdet kasvot. U

Le lt tn ti I I i i t t tt'.s t ii t' ii t
kt' I li te i I I ti .j u h u trt t ruvu t
rut tltt tt .\ i c I tli tiiti I t ti.
Aidatn4ju luittttttiu ai ole.
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Valto Saunanoja

Jolu
- pieni kotlc unp oik unen

Kevät tuli ajallaan ja rneidät siirret-
tiin kahlekylästä uuteen tukikohtaan
Hiisjärven lohkolle. Varustelutyöt al-
koivat välittömåisti, rakensimme pe-
säkkeitä ja korsuja. Lähellärnme ta-
kamaastossa oli Poventsa-Sorokka
maantie, jota käytettiin hr.roltotienä.
Tiellä oli korkea mäki, johon viholli-
sella oli suora näköyhteys. Sitä yritet-
tiin suojata tiheällä havr,raidalla, mut-
ta aina vahinkoja sattr"ri.

Niinpä suunniteltiin Lrusi tie suojai-
sampaan paikkaan. Tietä alettiin ra-
kentaa läpi soiden ja korpien. Se
joukkue, johon minä kr-ruluin, alkoi
rakentaa ns. kapr-rlatietä, siihen oli ai-
neita valtaisat määrät.

Tie tehtiin seuraavasti: juoksLrpuik-
si neljä mahtavaa honkaa, niiden
päälle viiden metrin mittaiset kansi-
pur.rt. Kansipuut sidottiin pienemrnil-

lä juoksuilla paikoilleen. Kun tie val-
mistui, alkoi liikenne välittömästi,
sillä huoltomatka lyheni useita kilo-
metrejä. Eivät vaikeudet silti loppLr-
neet, kun muonakuski tuli kovapyörä-
kärryillä, niin rattaiden kolina kuului
vihollisen puolelle asti. Kun rattaiden
kolina alkoi kuulua, alkoi myös kuu-
lua vihollisen puolelta lähtölaukauk-
set ja pian alkoi suolla ruoppaa len-
tää. Tie korjaniin, laitettiin kahden ki-
lometrin matkalle 30 senttimetrin
sr-roturvekerros ja kolinat loppuivat.
Siihen loppui rnyös muonakuskin kil-
pa-ajo kranaattien kanssa paukkuval-
la kapLrlatiellä.

Me tien rakentajat näimme siellä
metsässä suuren kolmihaaraisen
männyn ja sen latvassa suuren kot-
kanpesän. Pesän reunalta katseli kol-
me poikasta .ja tietysti alettiin heti

rniettiä, miten saataisiin poikaset pe-
sästä pois. Kiipeämään ei pystynyt.
haarat olivat oksattomia ja tikapuiden
teko ei myöskään niin korkealle on-
nistr.risi.

Yö siinä nrietittiin eri vaihtoehtoja.
toinen toistaan viisaampia ehdotuksia
esitettiin. Yksijermu esitti, että räjäy-
tetään kunnon panos männyn alla ja
paineaalto heittää pesän alas, rlijäh-
teistähän ei olh"rt puutetta. Tuli yhtei-
nen päåitös, sitii konstia oli kokeiltava.
Aamulla lähdettiin tien tekoon muka-
na kovat panokset. Kova oli rnyös
keskustelu siitä, kuka lar.rkaisee pa-
noksen. Hurja-Toivonen sanoi. ettei
asiasta tule edes kinaa, hän laukaisee.
Sidottiin kivi rautalangan piiiihän.
heitettiin kivi haarr"rkan läpija vedet-
tiin kilon kasapanos sinne. Kasapa-
noksen sytytinlankaa .jatkettiin rauta-

Tiettrukentu.jut: tukurivi Pekku Olso-
rtett, Heikki Tieltuuru, Ilttruri Rytkiilti,
Tuure Rutrtutren, Kulla Lelttitrcu, toi-

ttett riyi Vullo Suuttttrtoju, Mutttto Nur-
tnittett, Pettlti Tuorttirtett, Pekku Viiii-

tlinett, Eitto Piilltitrctt, Puuli Innu, Vtii-
ttii Mtikt'lti, Reitro Levtilehtii, Luuri

Su I rxtett, V i l.j o Toivotte tt.
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langalla. sillii panos oli kynrmener.t
rretrin kolker"rdella. Toivonen veti
lan-9asta, panos .jysiihti .ja kalpr-rt len-
teli nrinnystri, mutta pesii oli paikoil-
laan ja pojat katselivat ilrrreissiiiin
leunalta. TLrli ur"rsi aarnr,r .ja Lrr-rdet .ja
sllLlrelrnrat panokset. Hinattiin kol-
mekiloinen kasapanos rliinnyn l.raa-

rukkaan ja.lo tapahtui. Yksi lniinnyn
haara oli poikki .la pesli rnaassa. Kak-
si poikasta oli kuolh"rt. r'nr-rtta yksi
lryppeli nluassir. Poikartert ()tettiiu \y-
liin, siliteltiirr ja annettiin orava. Poi-
kanen srii sen heti. niilkii oli. Emo oli
varmaan hliiriintynyt tien teki Iiiistii.ia
ollr-rt poissa vaikka kuinka pitkiilin.
Poikanen tuotiin teltalle.ja tehtiin sil-
le olsi. rnissii sc lrlrrksi asui.

Poikaner.r tarvitsi nirnen ja siitii saa-
tiinkin lnonta nrehukasta riitaa aikai-
seksi. se kun oli kaikkien kaveri.
Syntyi ser.rtliiin sovinto. Toivonen saa
ar.rtaa uinren. kun panoksenkin lar.r-

kaisi. Toivonen antoi nimeksi kotkal-
le Jolrr. Nirni .jrrorrtlur rrsilrslu..joslu ei
tiissii yhteydessii voi keltoa.

Joka aamu. rlr"riden llihtiessii tien-
tekoon. .llii Jolulle henkilijkohtainen
varti.ia. Titmii hLrolehti JolLrn hyvin-
voinnista .ja ruokkiurisesta. Jolu kas-
voi .ja vahvistui. Siitli tuli konrea lin-
tr-1. n.nltta r.nyös vaativainen. ei kel-
vannr-lt orava kuin nyljettynii. Lin-
nLrista piti nyppiri höyhenet pois. Jolu
ruy(is lrylkiisi ()rlensu j;.r siiltyi rtties-
ten kainaloon nukkunraan. Kaikkien
kainalo ei kyllii kelvannr.rt.

Sitten tuli sellainen aika. ettii JolLr

ei su0stunut eniili .jliiinriilin teltalle. pi-
ti ottaa u.rukaau tietyt)nraalle. JolLr

vietiin sylissii.ja syliii vaihdettiin rlo-
neen kertaan piiiviin kulLrcssa. Tr"rli

syksy. JolLr oli sr,rr,rri konrea lintu .ja
niin kesy. ettii lenteli lrihipuissa.la tu-
li tietyi)rnaallekin lentiien. Siellii Jolu
rakastui tyÖnraan valkoiseen hevo-
seen. istr,ri sen sellissli.la levitteli sii-
piliiin.

Elliiinii sunnuntaiaanruna lepitsinr-
rne teltassanrrle..joka oli lliheIIii tietil.
Jolu lenteli Iiihipr"rissa .jonkLrn nyl-
kiessii oravaa. Tiellii kulki tykistijn
mies ja niiki kotkan puussa. Mies arn-
pr-ri .ia te lttaan kr"rulr,ri oraviur nylki.jiin
hiitiihuuto: "Jolu anrnruttiin. Jolu artr-
muttiin!" Kaikki lyntrisiviit teltasta.
sieppasivat aseensa ja alkoivat anrpua
tielle. Minii huLrsin: "Anrpukaa yli.
aurpukaa yli !" Tykistön nries konttasi
r.natalana ojassa .ja piiiisi kuin pliiisi-
kin pakoon.

Suru oli syvai teltalla. Olihan yksi
taas .jur"rkosta poissa. Jolu har-rdattiin
hil.jaisuuden vallitessa, vain hautauk-
sen piiiitteeksi arnnruttiin pitkii kone-
pistoolisa{a.
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Vummulun Seudun Sotuu eteruunit r, A,
Pentti VuorenmaaViir.r.re sotien veteraanit,.joista nr"ro-

rir.r.rrnat ensi vuonna täyttiivlit seitse-
nriinkyr.r.rr.nentii vLrotta, taistelivat
r.naallemme arvokkaan itsenaiisyy-
den. Niiiden miesten nuoruus kului
liihinnä naastossa asetakki pliiillä ja
saulaan aikaan koko Karjalan heirro
joutui evakkopolul le. Rintamaoloissa
on kuitenkin syntynyt .jrlitlrirr ulvo-
kasta, nikii on siiilynyt niiihin piiiviin
asti, aseveljeys. Se vahvistaa sillois-
ten naisterr ja miesten yhteenkuulu-
vr-rutta ja siitii on tunnuksena "asevel-
jeri ei jLitetli". Ttirrriin periiultteen to-
teuttarriseksi pelustettiin 26. 2. l9(:(t
Vilnrnrillan Seudun Sotaveteluilnit r.y.

Yhdistyksen tavoitteerra on auttaa
ja rrahdollisuuksien rnukaan talou-
dellisesti tukea tarpeessa olevia jär-
je stör.r.r r.ne j iise n i ii. Veteraan ien i käiin -
tyessii avun tarve kohdistuu kuntou-
tuksen lisliksi sairausavustuksiin.
Tehtiiviimrre kuuluu rryös erilaisten
muistotilaisuuksien jåirjestiiminen ja
kur.rnianosoitukset sankarihaudoilla.
Yhdistyksentrtte loirrestu on pois-

Vuttttttulutr Seudutt Soluyele ruutti Rl : tt
t r.t' k.t' i t t t' t r I r L t I I i t t t.r. V u.s t' t t r t t r t t I t t t

oikeulle: Eent Iknteu. Turtttu.s
Kuriluittett, Kullc Murttljtirvi, Malti
Riilrinrliki, Petrlti Vuoretrpiiii. Puut'o
Visku ri, Tuutto Polt.jrtIuirreu, Aante
M tr.sttrrtt t.j u, Y r.j ii P e I t t tt etr, Lu rt ri
Koski, Veikko Kureittett. Kuyustu
p uulluu I I tttu ri H u tr tt Lt.t.

r.rukkuvien veteraani.jiiseniemrre
rruistoa kunnioitettu havuseppeleen
laskulla heidlin haudalleen. Asiarr
Iroilarniseksi veteraanien tlrrraiset
voivat ottaa tarvitessa yhteyden jär-
jestöörnrre.

Yhdistyksen piilittåiviinli elirnenii
toiniin vuosikokouksen valitserra
hallitus, r.nissii r.ryt on l2 henkilöil.
Puheenjohtajana toirnii Lauri Koski,
taloudenhoitaja Kalle Murtojiirvi ja
sihteelinii Perrtti Vuolenpliii.

Yhdistyksenrnre jiiseneksi voi liit-
tyä .jokainen sotier.r.rr.ne veteraani. ol-
len nllin u'tukana avr-rn -jakujana tai
saajana. Kannattrlaiiiseneksi voidaarr
hyviiksyii muukin henkilö. -joka halLr-

aa tukea toirrintaarlrle .ja hyviiksyy
isiinnraallisessa I'rengessii toinrivarr
yhdi styksernme siiiinn(it.

Viilitiimnre toimintaanrnre Iiittyviii
tulvikkeitlt: stllrttiot, sotlrvclcliuttti-
merkki. adressit sekli hautakiveen so-
tavetelaani nrerkki.

Yhdistyksentrtte toirttirtnun siurvr.l-

tukset ovat suurelta osin edesnren-
neen puheenjohtajarlrle Heikki Yli-
sen työn kuin nryös hiinen talouclelli-
sen tuen tukrsta. Vetelaanien Nais.ja-
ostorr toirninta on aina ollut kiitettli-
viisti tukerlrrnrnc. Toirrrintillnlnc l)e-
rustuu yksinomaan lahjoitusten .ja
l.nuun avun turvin saatavaan tukeen.
Myös sr-rrunvalittelujen yhteydessii
voidaan tukea vetelaanityi;tii.

Sulunvalittelun esittiijii voi pems-
taa "ystiiviin adressin", rnihin osallis-
tujat uraksavat kr"rkkien tai adressierr
sijasta rahasr.rr.nan pankkiin sotavetc-
raanien tilille. Kuolinilmoituksessa
voidaan kertoa asiasta.ja samalla
pankkitilin numero.

Viinre aikoina s()tavetcraurtit ovul
siuuleeI klrrslllisterr irlvostrrstl .jlr
merkittaiviai lahjoitLrksia eli henki l0i I-
tii. Kiitiirnrne kaikkia, jotka ruonin
elitavoirr ovirt tukcrreet toirnirrtiriun-
l.ne. Ll

I tru ri Ko.rki
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Timo Kökkö

" Ko sinä jouluna
niin sitä ei saata

Kuva oleltu l94 l
Ru utl u s.stt S i r ki ti.s a a re s.s u,
vuseurtnallu veli Heikki iu

oikeullu Multi.

olin kotonain,
ttsannoo . . .

yrittivät siitä läpimurtoa. Se oli hir-
muista aikaa.

Talvisodan alkaessa tiesin, ettii ko-
tiväki oli lähtenyt kotoa. Sylvi oli ot-
tanut kaksi kitksi hevosta mukaan.
Kolmannen kävin luovuttamassa ar-
rneijarr käyttöön. itse usiassu ollllri.ln
käyttööni. Muu karja jiii kaikki kotiin
Pyhiijärvelle. Joku viestiyksikkö aset-
tui asumaan Keljan kylään, ia Rau-
dusta saatiin evakkotyttö, joka koko
talvisodan ajan hoiti ja lypsi neidiin
karjaamme kotona. Rintar.na ei kulke-
nut kyliirnrne yli koko talvisodan ai-
kana. Kun sota piiiittyi, karja oli las-
kettu irti. Sitä ei koskaan voitu evl-
kuoida. Mitä sille tapahtui, ei kukaan
tiedä. Perheeni oli silloin evakuoituna
Alavudella.

Maaliskuun 13. päiviinä 1940, kun

Matli kuvassu I 940 Sawntl irtrtu.ssu
e tm e tr kot i u t tun i.s ttt ct tt A I uv ud e I I e
T'cripaleert kt,lcititt. Perlteetti oli
rna.j o i t e tt u O.s Lt us 1t ut ki tt ta I oott.

aselepo astui voirnaan oltiin "kireiissii
paikassa". Olirttme saaneet aålntuvar-
haisella viestitnestari Yr'lö Vrinion
kanssa kourennukseen Jiiriseviin pat-
telille Laatokan rannalla. Pakkasta oli
3-5 ". Olimrne .io kiiiintyneet tilmiin
kovan kohtalon patterin tielle viihlin
ennen yhtiitoista, kun siihen tuli niirr
l.rirrnr-rinen keskitys. ettii nre kyselinr-
rre toisiltar.r'rnre. mitenklihiin meidiin
tiissii kliy. Kulr-ri hetken aikaa. Kello
tuli I l. Ja yhtäkkili kaikki hilleni. Ai-
van sanoin kuvaarraton keskityksen
rnylsky. .joka tuntui kaatuvittt rttetslit
ja kääntävän kalliot. katkesi kLrin

veitsellli leikaten aaventaiseen hil.iai-
sullteen. Ei risahdustakaan. Me nti-
tiiiin tietiinriittömiit tulir.nme pelkonr-
me kanssa patterille ja vasta siellii
kuulimme, ettii aselepo oli astunut
voirnaun. Tulvisota oli pärittynyt.

Kohta rauhan tultua sain vielli eri-
ty i stehtiiviin. Kornerrlujarttnlc evet'st i-
luutnantti Rikama antoi Irinulle rriiii-
räyksen ottaa hevoseni ja Sortanlah-
desta vielä toisen hevosen ja rrennii
Järisevän patterille evakuoitlaan siel-
tä patterin historiallinen ja kuuluisa
kuusituumaisen tykin putki, joka piti
tuotanan Suomeerr, niinkuin tapah-
tuikin. Se putki on nyt Suomenlinuan
museossa. Tykin tuliaset.na oli niin
ahdas, ettll siihen ei kahden hevoseu
valjakolla päiissyt nitenkiiän vediittli-
määu. Minii tltin silloin seu ontlrt vii-
sivuotiaan ruunani, joka oli hyvii ve-
tärnlii.in ja hyvi ()ttilnluan ilti jir parre-
tin tykin putken rekien plilille sen pe-
riiän. Varlnaan parikymrrentii Kliki-
salmen miestä kävi vielii putkeen kii-
siksi. Ja kun minä ruunaani kiiskin.
niin putki tuli tuliasemasta. Sen jiil-
keen valjastettiin toinenkin hevonetr
eteen. Ja tallelle putki tuli, vaikka tu-
liasemassa tulta lijiviit .jalakset. Kun-
niavartion ja Suomen lipun saattele-

År, :tanzat,tn r|o ufu t g g 5

Mutti Pulcurisen
elumostä sotien
edelluju sotien ullu

"Mie oon synty Viipuri lälini Pyhä-
jär'vell' Kel.jan kyläs l9l7 seitsemiiis-
toist neljättä."

Kotokyliillli kiivin koulun. kaikki
neljli luokkaa. Aivan nuoresta satrkka
osallistuin ttrlon töihin. lsii kuoli jo
1929, kun olin l2 vuoden vanha.
Meitai oli seitsemiin lersta. Kaksi heis-
tä kuoli pieninä. Viisi meistä kasvoi
aikuisiksi.

Meillä oli kantatilasta muutarran
kilornetrin piiässä erillinen karjatila.
Isä myi sen Mäntyharjulta tulleelle
Kyyhkysen perheelle ja osti kotitilan
vierestä toisen tilan, johon Heikki-ve-
li perheineer.r asettui asumaan. Mutta
talon ostajan rnukana Måintyharjulta
tuli muutakin. Kun isä oli kuollut ja
Heikki oli rnuuttanut olnilan taloonsa.
meitä oli vain äiti, Vilho-veljeni ja
rninä kotitilaa asumassa. Kun karjaa
oli, se kävi äidille raskaaksi ja taloon
tarvittiin kiireesti nuorernpai.l emiin-
tää. Olin kahdeksantoista vanha. kun
rnenin naimisiin sen Miintyha{ulta
tulleen perheen Sylvi-tyttären kanssa.
Isä ei tietänytkään, kuinka hyviä
asioita hänen talon kauppoihinsa liit-
tyi. Avioliittomme solmittiin 193-5 ja
seuraavan vuoden syksyllä rneille
syntyi Helga.

Siihen aikaan mentiin sotaväkeen
2l -vuotiaina. Minulla oli siis jo
maanviljelystila ja perhe, kun menin
sotaväkeen. Menin RT 3.een Vahti-
niemeen alokkaaksi marraskuun l7
päivänä I 938. Alokasajanjälkeen jou-
duin Konevitsan luoslarisaareen seu-
raavaan syksyyn asti. Sieltä minut ko-
mennettiin Sortalahteen RT 3:n esi-
kuntakomppaniaan viestimieheksi. Ja
siellä olirnme, kun syttyi talvisota.
Marraskuun 30:ntena herättiin siihen,
että kuului hinnuinen jyminii. Taipa-
leenjoki oli takanamme ja jo itseniii-
syyspäivän aikana hyökkllåij än massat
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mana se lastattiin rekieni päältä rek-
ka-autoon ja matkalle Suomeen. Se

oli se putki, jolla asemestari Tähkä-
pää vielii sitten, kun iskuri ja suun-
tauslaitteetkin jo olivat rikki, ampui
vielä suorasuuntauksella panssareita
putken läpi tähdäten ja vasaralla lyö-
den iskurin priälle. Ja sai osumia.

Mutta rauha tuli itkun kanssa. Sil-
loin mies itki. Sortalahdesta lähdet-
tiin rnarssimaan kohti Savonlinnaa ja
Kerimiikeä. Minun ikäluokkani mie-
het joutuivat Suomussalmelle raivaa-
maan RaaLteen motlia. rnutta minut
kotir,rtettiin, kuu olin perheellinen
mies jtr perhe oli evakossa turvatto-
rnissa oloissa. Minut kotiutettiin
24.4. 1940. Raskain mielin menin
Alavudelle perheeni luo. Vappuna
l94l muutirnrne sieltä Kullaalle, jos-
ta saimme jo jonkun hehtaarin maata-
kin kylviiäkserlme. Mutta vielä ei al-
kanut viljelemisen aika.

Juhannuksen alla tuli sitten r"rusi lii-
kekannallepano. Heikki-veljeni kans-
sa pyysimme, ettii saisimme liittyä
Porin seudr,rlla koottavaan pataljoo-
naan,.ja niin alkoi .jatkosotamme Sa-
takunnan rriesten mukana. Jyviisky-
llin, Punkaharjun ia Savonlinnan
kautta tiemme kr"rlki Srirkisalrnen py-
slikille. Sieltii marssit.ntne parhaan
lahnankudun aikaan Simpeleelle, jos-
sa viivyimme kr-rukauden. Vasta hei-
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näkuun 29. päivänä tuli meidän vuo-
rorrlme lähteä. Tiemme kulki poikki
Kannaksen, rintaman itälohkolle, jos-
ta lopulta etenimme Rautuun. Sinne
rakensimme varustuksemme ja kor-
sufirme koko trsemasotavaiheen ajak-
si. Vuoksen olimme ylittåineet elo-
kuun 30. päivänä, päivää sen jälkeen,
kun Viipuri oli vallattu ja koko eetteri
oli ollut täynnä tauotonta Säkkijärven
polkkaa.

Perheemme kannalta sinä syksynä
tapahtui suuria asioita. Rintaman ede-
tessä Pyhäjärvelle olin saanut todeta,
että koti ia kaikki rakennukset olivat
pystyssä ja että kaikki ladot olivat
tliynnii heinää. Kirjoitin kotiin Kul-
laalle vaimolleni, että osta lehmiä
kaikilla rahoilla. mitai saat irtija pa-
latkaa kotiin. Ja niin he tulivat kotiin
lokakuussa. Sylvi-äiti ja tyttäremme
Helga ja Leila. Samoin palasivat
muutkin, ja koko kylä oli asuttu. Lu-
mi satoi lokakuussa ja pysyi sitten
koko talven.

Joulun kohdalla l94l sain kolmen
piiivän loman. Raudusta oli kotiin
matkaa 50-60 kilometriä. Jostakin
sain polkr,rpyörän, eikli piiivä ollut pit-
kiille kulunut, kun olin jo kotona. Sitii
tunnelmaa ei voi koskaan unohtaa.
Kotona oli kaikki saatu joulua varten
vahniiksi. Oli lämmintä, puhdasta ja
oli kaikki jor,rlun ruoat. Kur.rsi pt"tuttui,

-,e- .r:

mutta senkin kävin hakemassa. Kävin
myös lähellä olevilta viestiyksikön
tutuilta hakemassa radioon anodipa-
riston, että saatiin kuunnella radiosta
kaikki joulun ohjelmat. Kirkkoahan
ei Pyhäjlirvellä ollut. Talvisodan .iäl-
keen suomalaiset olivat vetäytyessiiän
sen sytyttåineet - olivatkohan sytyttii-
neet turhaan. Heikki-veli oli io hyök-
käysvaiheen päättyessä kotiutettu
ikäluokkansa mukana. Tuskin olin
kotiin ehtinyt, kun sana siitzi kulkijo
naapuriin, ja kohta oli myös Heikki
paikalla toivottamassa tervetulleeksi.
Se oli unohtumaton joulu jouluaatos-
ta tapaninpäivän iltaan, kaksi yötä ja
melkein kolme päivää. Sinä jouluna
talvisodan menetykset oli valloitettu
takaisin. Suomen puolustuksessa oli
armeijalla vahva ote. Evakkotaival oli
päiittynyt. Kotipitäjä ja kotikylii oli
taas oman väen asuma. Puhdas lumi
peitti Kannaksen metsät ja pellot. Ja
me kaikki olimme taas yhdessä kool-
la, koko perhe yhdessåi, kotona.

Seuraavinakin jatkosodan vuosier.t
jouluina sain olla kotilomalla. Mutta
miklilin joulu ei sarnalla tavalla ollut
ennen kokenraton ja uskomattttmalta
tuntLlva taivaan lah.ja kuin sota.jor"r-

lunrne Keljan Pakarisella 1941.
Nliin kertoi Karjalan heimon ja

oman perheensri kovista kokernuksis-
ta n-raanviljelijai Matti Pakarinen. C
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Kauko Aaltonen

taan. Mutta mehiin efitme tienneet
nritiiiin tulevista maailmaa taas jiir-
kyttaivistai tapahtur.nista. Elettiin ja
nautittiin kesaistli ja saat'iston rauhas-
ta. Titdillii oli kaksi pientåi tyttöai, toi-
nen ei osannut vielii puhuakaan. Kar-
jaakin oli. neljli lypsettliviiii lehmåiii,
hieho.ja, kanoja, sikaia lampaita. Kyl-
lli työtri riitti aamusta iltaan, kun encl
ja tlidirr veli kiiviviit kaupuugissit lu-
hatöissii. eiviitkii niinollen voineet ot-
taa osaa talon töihin. Heiniiaikana
Paavo-setii aaurul la ennen kaupunkiin
lZihtöii ajoi heiniiii nr"rrin. Taidin kanssa
me pojat sitten haravoir.nrne luo'on
kalheelle keskelle kapaletta (sarkaa)

.ja siitii seipliille. Aikanaan, kun hei-
nät olivat kuivr-rneet tukuttiin (korjat-
tiin) Iatoon. Heiniitijiden lomassa teh-
tiin aina.jotain muutakin työtai, kitket-
tiin lyytimaata tai paimennettiin lap-
sia. etteivåit piiiisisi rantaveteen kaste-
lerlaan itseiiiin. Kerran vanhempi ty-
töistli pulahli laituriltl veteen. .i()slit
hainet vailittömiisti saatiin kuiville.

Ihmeesti veden partaalla ellijiit osa-
sivat suuren veden kanssa eliiii. vaik-
ka eiviit osanneet uida! Tiiti tosin ker-
toi hiinen kahden vanher.nrran veljen-
sii-ja islinsii hukkuneen Laatokalla ka-
lastusrrratkulllr. Isii löytyi purjeen .ia
lraston kanssa jostain Klikisahnen ja
Pyhiijiirven viiliItii llrrrtalrn ajlLutunee-
na. Poikia ei koskaan löydetty.

Kalastamassa
ulkosaaristossa

Raskaar.r rnaatyiitr vaihteeksi sairn-
rne kiiydii katiskoilla. E,nolla oli pali
katiskaa, .joilla slirenkuclun aikaua tu-
li siirkili valtavasti. Me kalasta.jat.jou-
duimrne ne perkaanraan. Tiitii kyl-
rniis sii rantavede ssii te htaiv liii tyijtii ke-
vensilnrne sillai. ettai kaadoinrnre osan
saaliista takaisin jiirveen. Tiiti totesi
vaan kudun olevan lrelrossa ohi. Sli-
ret sr.rolattiirt talveksi. Sunnuntaisin
sairnrne vel.jeni kanssa koko piiiviin
vapaata, si Iloin soLrteli urme.ioskLrs.io-
pa uloirnpaan saalistoon. Meillli oli
enon kaksi verkkoa r.t.rukana.ia tietys-
ti hyvlit eviilin. eilerr paistettu.iu piill-
koita. Aina saatiin kalaa kotiin tuota-
vaksi eikli rrre niiillii retkillai saaliska-
loistarrrre tehtykiiiin ruokaa. Ainoas-
taan silloin. kun aikaihntisten kanssa
retkeiltiin. syötiin naisten valn.tista-
naa kalaruokaa. Eliiiin kerran kalas-
ta.jien mukana siian verkoilla ollessa

.iouduin syiimiiiin erikoista kalaruo-
kaa. Priimr"rs oli epiikr-runossa.ja kalaa
joLrdLrttiin syönriiiin raakana suolaart
"topattuna". Haavipoikaua olin tuolla
kalastusretkel lii. Kynrrnenien verkko-

.len letka laskettiin. sitten eviittiin en-
nen verkkojen "selkiiiinristli". Selii-
tessii saatiin siikoja-ja toiseen piiiihlin
piiiistyii syötiin eviiitli.ja tuota raakaa
kalaa. Osaisinkohan nytkiiiin kalaa
sillii tavalla syödii'l

Å a :t atrz ct[cu z /Jo u/iL t g g 1t

S ort &u &lun s &&rus t onultA*ie
Aselepo

Talvisota oli plilittynyt aselepoon.
Elettiirr pohjois-Luutokutt sltiu'islossit

.ja jor-rkko-osastomlre tukikohtaan
olirnme kokoontuneet radion riiireen
kuuntelernaan lauhanehtoia. Kun ra-
dion selostujlr rrrrtll la jlLa seulltlert
luetteli paikkakLrntien nir.t.tiii, ernrre
liiheskiiiin kaikkia paikkoja tunte-
neet, olimme kauan ymrliillii ja vlii-
tellenkin pohtineet uuden rajan kul-
kua. Kyllii se selvisi. Uusi raja tLrlisi
kulkemaan selkiirnme takalra .ja erot-
taisi Laatokan veclet-ia rannat lrllustir
Suonesta. Näinkö tlissii kiivisikin.
vaikka' ei vihollinen ole edes vallan-
nut seutujarrme. 70 km or.t Pitkiiran-
nan taistelupaikoilta rratkaa r"rudelle
rajalle. ja saaristo on kokonaan Mant-
si ja Valan-ro mukaanlukiell suomel-
laisten hallussa. Jatkosodassa kiivi sa-
malla tavalla. rrLrtta ei ihnetelty eniiii.
Ra.ja vedettiin taas selaiu taakse.

Lapsuusaikaa Laatokan
SAATiSTOSSåT

Oli kevåit lL)27 .iu odoteltiin koulun
pliiittyvain muutarnan viikon kuluttua.
Hitaasti aika kLrlui, mr"rtta kyllti kesii-
laitLrmelle lopultakin pälistiin. Piilis-
tiin saalistoon enol.l vairron kotita-
Io<ln. juuli sirrne rriihirt rttriseutiin.
rrissZi runsaan l0 vuoden kuluttr"ra
tultaisiin kiiyrrriilirr sotlur ryssr.iii vls-
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Aikanaan tuli nrariastuksert aika.
Kahteen huusholliin siiil(ittiin ensi
vattuja .ja rnLrstikoita. Pnolukassa
kliytiin koulLr.jerr alettua Soltavalusta
kiisin. JoskLrs tehtiirt puolukkaretki
Hunkasaaleen. Saali oli uloin saali
Valunron vriyIril Iii. Saaliston asr.rkkaat
tiesivlit kertoa. ettei siellii ole kos-
kaan hallaa pnolukan kLrkinnitn aika-
na. onhan "r.neren" vesi syksykeslistli
liinrpcinrnri I Ililin.

Saariston luonto
Lrudistunut

Sotien .jlilkeen. kun vttosikynrute-
nien kuluttuu Kat'jalaan on plilisty, to-
cletaan asr,rtusal ueiden rakennusten .ja
teiden kunto oletettua surkeanrnraksi:
talot ovat huortossa nrarlissa. katot
on korjattu eplinriiiiriiisillri levyillri.ja
IaudoiIIa. eikii siisteyclestii ole picletty
viihiiisintlikiilin hLrolta. Jos .jotain on
kaatunr-rt tai nrennyt likki. se on sitil-
nr"rt olla sinlilliinsii. Mutta lr-ronto pi-
tliii huolen itsestiiiin. Saaristo. .jossa
eniten olen liikkr,rnut. on kuin siellit ei
ihminen touhuineen olisi ollut ollen-
kaan. Metsiit ovat Llulpeen kasvanei-
ta. ei vanho.ja polkujakaan l(iyclli. Jos

*r;åi$,Äå*"

-jossain kalanries on evliititlitt syönyt.
ei .iiitteitai ole .jiitetty. Entiset huvilat
on purettu.ja victy 1-rois. eikli uusia ra-

K i t' j t t i t t u.j u .su u ri.s I r t.s.stt.

kennelnriu olc pystytctty. Uloin saa-
risto ou rrykyistcrr isr.irrticn t()inrc\tir
nruodostettu Iuonnortsuo.jcIualueeksi.
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Elrimaa Viipurtn laanin P yhaj aru ella ennen j a nyt

" Kttltpale kuutreirtlu Ptlttijiirveti"
" Vu rnt u I I a to i t e i I i.j a n kti d e I I ii t nt Lt r t t.i u
uikoittaan pii rltittt't Ptlrti.jtirvetr ntrtlu-
viivart! Ttillainetr o.iatus lulee ntie leett,
kun kat.selee tiilti karttou. Sllill rrliÅl'
Piriij ti rven po hj oi trcn ruttta M t ntt -

ntalta uirta Kuivutrientett cteliiltuolclle
u st i. E ri t t, i s e tt I ttsu 1tu i tr t t i tr e tt .j u lr u r-
ttutottittett ott ntuotktltutttt luo ktrtul lu
kr tkr nr a a tr tt ii kt'v ti p i e tte n t p i Pt ltii.j ii r -

ven selkti, mikti Ivaskettsuurett .ju Huu-
ltctttiemert t,tilisert utlmert ktullu ott vlt-
t et, tl e.s s ti P t' I ti.j ti n' e t r .t u u re e t t s e I k i i ii t t.

- Se tnt kuitt .suurett tuiteilijutt ktttiitt
jdtki."
Niiitt kiloitti ntai.steri Reitto O. Kukkt
tiitii ku rttutr v. I 97 -l e s i te I I es stitiil.
Ka rt a lta nii kt y vasetntnu I I u Pt hii j ii r-
ven usemun seutuo, keskellti Pylli.ikv-
liin koulupiiri ja oikeallu Sulitsunnur-
nun ktuluytiiri.

To itv H i tr kktt.s e u st' tr 1 t'm ti k tt i
rry ky ku nnr t s stt. Tti tttti 1t t r t t I u r lt u t t

puolella olewt uusi kui.sti otr telttt'
tultnr ulfutvurtritta olleistu luutloi.stu.
Utr.si isiitttii, .ioku kttttli riitttt' t trotttttt,
tuli tulrxtt ilsuntadn r.1915.

':4qq
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Rajan kirot
Kuten useimmat kouluajalta muis-

tavat, Karjalan Kannas on kautta vuo-
sisatojen saanut kokea rajan kirot,
isäntänä rnilloin Ruotsi, milloin Ve-
näjä.

Esimerkiksi l -570-luvulla Laatokan
puoleinen Kannas kuului Venäjään.
Ruotsalaiset tulivat kostoretkelle ja

hävittivät kaiken Kiikisalnesta Ne-
vanjoelle asti. Tuho oli niin perusteel-
linen, että kuudessa pitlijlissri, jotka
kuuluivat Sakkolan pogostaan, oli
vain kuusi veroa maksavaa talor.rpoi-
kaa, heistä yksi Pyhäjiirvellii.

1600-luvun alussa, kun Ruotsi hal-
litsi Kannasta, antoi "puhtaan opin
kuningas" Kustaa II Aadolf ankaran

År,. rto,rofon !c,u[u t gg 5

Ropottiu j u roivo Hinkkanen

ruipunislcuju
Yli viisi vuosikyrnrnentä on kulu-

nut siitä, kun näitåi satakuntalaisia
peltoja alkoivat myös pyhäjärveläiset
talonpojat viljellä. Sota oli taas ker-
ran pyyhkäissyt yli Karjalan tuoden
sinne uudet isännät. Meille osoitettiin
asuinpaikka kaukaa Länsi-Suornesta.

Epäluuloja oli monenlaisia, niin
meillä tulijoilla, kuin teillä vastaanot-
tajillakin. Tutuiksi on kuitenkin tultu
ja naimisiin menty puolin ja toisin.
Yhdessä on kuntia kehitetty ja kyliä
rakennettu.

Mutta firitä olivat taustaltaan tänne
siirretyt uudet asukkaat? Millaista oli
elämä ollut heidän Pyhäjärvellään?
Pienillä välähdyksillä yritän valottaa
niitä juuria, mitkä pyhäjärveläistä ta-
lonpoikaa kannattivat.

Ehkä tämän luettuasi hiukan pa-
remmin ymmärrät, mikä ero on ollut
pyhdjärveläisen talonpojan ropotissa
käynni I lä ja satakuntalaisen torppari n

tekemällä taksvärkillä. Saattaapa löy-
tyä selitys rnyös sille, miksi monet
karjalaiset suvut ovat asuneet samoil-
la tiloilla lyhyemmän ajan, kuin sata-
kuntalaiset.
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kiiskyn, ettii joka ei kiilinny Ruotsin
uskontoon. on sllrmattava. Tuollclin
laihti Etelai-Karjalasta tuhansia ihr.ni-
siii uskonvaino.ja pakoon Veniijiille,
irirlr Tvelin kuvelnernenltiin asli.
Prof. Pertti Virtaranta on heidiin vai-
heistaan meille paljon kertonut.

Vuonna 1632 perustettiin rnyös Vpl
Pyhiijåirven luterilair.ren seulakunta,
joka kaksi vLlotta rnyöl"rerr.rr.r.rin sai
oman kirkon. Tiimtin kirkon pienen.r-
piiii kelloa siiilytetliiin nyt Tyrviiiin
Seudun Museossa.

Samoihin aikoihin. 1600-lLrvulla,
lahjoittivat Ruotsin kuninkaat Ka{a-
lan Kannakseltakin joillekin sotaher-
loille laajoja alueita "ikLrisiksi ajoik-
si".

Kurt Kartrtas Uudenklupurtgirt nru-
hassa v. 172 I taas kerran joutr-ri Venii-
.jrin valtaan, loppui sodan kirous pit-
kiiksi aikaa. Mutta rajan kansan tais-
tel ut eiviit piiaittyneet. nr urheniiytel rnti
vain rnuutti muotoaan. Alkoi se aika.

.josta runoili.ja kir-joitti:" Se or-jana ol-
lut on our.taitn herrart. se vaivaa niil't-
nyt ol.r toisen verran, kuin Suclnri
ntuu."

Lahjoitusmaa-aika
Veniijlin hallitsrjat lahjoittivat kylili

ja kokonaisia pitlijilikin ansioituneille
tai nruuten suosikkiasemaan piiiisseil-

åa :Lctnza[rr,, lu ul-'u t g g 5
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le venälliisille ylirryksille. Alkur"rn
vain toistaiseksi. r.t.tutta pian neiin in-
himillinen lahjoitLrstapa unohtui.

Esirrerkiksi Katariina II. tr.ro va-
paarnielisyydestiiiin tunnettLr hallitsi-
ja, lahjoitti jo suorastaan "sieluja", tai
niin ja niin monta "miessielua", jol-
loin naiset ja lapset tulivat kaupan-
priiillisiksi .ja tiiydellli or.r'tistusoikeu-
della.

Suornalainen talonpoika yritettiin
saattaa samanlaiseen asenraan, kuin
oli venäliiinen maao{a. Ero kuitenkin
siiilyi rnm. siten, ettii niirnä talonpojat
suivlt kliydli oikeuttu soltujiiran vus-
taa. vaikkakin usein laihoin tuloksin.

Pyhlijrirvikin oli vllhitellen koko-
naan niiitii lahjoitusmaita. Ylirnykset
asuivat Venäjiillii ja voudit hoitivat ti-
loja suurta nrielivaltaa har joittaen.
Tiillöin lain ja oikeuden turva, kansa-
laisten kalleimpia oikeuksia ja kaiken
rauhallisen vaurastuurisen ensi ehto-
ia. alkoi heikentyii. Hovi rnr"rodostui
talonpoj i I lekin viihitel len karur.r'rotta-
vaksi paikaksi. jota aina sai llihestyil
llelol llr ju vuvistukselll.

Muistitietoj a ropottiaj alta

Satakunnassa on sana taksviirkki
hyvin tuttu. Vr-rokra talosta erotetlrsta
tol'pasta tai korvaus n.rLlustil taval'asta
tai etr-rr-rdestl maksettiin ennen tyiillii

eikri rahalla. Niiin ei ollut lah.joitus-
maatalonpdilla. He ornistivat tilansa.
mutta heidiit oli hallitsija lah.joittanut
jollekin. joka pakotti heidiit verojen
lisiiksi tekemiilin hoviin ropottia. työ-
tåi ilman palkkaa. Ellei tehnyt. sai
lähteä tilaltaan.

Vuosien kuluessa veroja. maksuja
ja myös priiviitöitii taloon pyrittiin li-
såiiimiiiin. kr"rten esir.n. ns. ?rr"rbilan
kontrahdissa v. lTtt-5. .jolloin r1rm.

tyijpaiivien h.rku oli lisiirintynyt yli l0-
kertaiseksi. Tiimii johti jatkLrviin oi-
ker"rstaisteluihin .ja viiiiryyksiin.

Katkerinrpana rnuistona on siiily-
nyt konnuilta häiitiirrinen. Sellainen
tapahtr"ri hyvin helposti.ja ilman tLrtki-
rruksia. aivan rrielivaltaisesti. Tlissii
yksi esinerkki:

Yllijlirven Luukkolan istintri, Paavo
Inkinen, sai pal.jon taistella oikeuk-
siensa puolesta, kun hiinet viikisin
tahdottiin hailitiili talosta, joka kuului
Velnitsan hovin alaisuuteen. Riita al-
koi siitä. kun Inkisiii tultiin vaati-
rnaan ropottiin, vaikka heille nriiiiriit-
ty työr.naiairai oli jo suoritettu. Isilntii
kieltZiytyi, r'r.rutta hovin kiiskyliiiset
tahtoivat våikisin ottaa hevosen tallis-
ta. Silloin Paavo pani vlikivallan vri-
kivaltaa vastålan. "Ko tietiiisittli. lap-
set, kui paljo liijii o tei hyviiksennii
teht". Paavo-isiintii oli vielii vanhana
kertonut lastenlapsilleen. Muistona
oli r"rkolla poskissa arvet.

Kerran oli talosta hovirr rriiiiliiyk-
sestai jo uunitkin siirjetty. Paavo ei sit-
tenkiiiin lannistunut. vaan kiivi henki-
lökohtuisesti senuutissr.r usiunsl esit-
tiimiissii, -ia oikeus voitti. Paavo sai
uuclelleen rakentaa takrnsa. .joka oli
mielivaltaisesti rikottu. Vieli.i van-
hoilla piiivilliiiin Paavo nriitii kertoes-
saan itki ja senaattia hiin nirritti "ar-
rnopöydiiksi".

On luonnollista" ettai r.riir.nii monella
tavalla vaikeat olot. hiiiidöt. kidutuk-
set ym. laittornr-rudet löiviit leimansa
viiestiirt rnielertlalLtuLrn.

Päivän sarastus

Jotain valonpilkahdusta viiestijlle
ar.rtoi Kannaksen liittiirninen Suo-
rneen. Asetuksella 18. I . l8l2 tehtiin
Karjala osalliseksi samoista eduista
kuin muu Suorni jo v. 1809.

Lahjoitusmaaisiintiii tiimii ei miel-
lyttiinyt .la taistelu .iatkui entistii kat-
kerampana. Tosia olivat v. I867 val-
tiopiiivien rnietir.rn(jn sar.rat:" Liihes
100 000 ihmistii eli Karjalassa tlillii
tavoin ikiiiin kuin r-rlkopuolella lain
suojaa ja 994 nranttaalia suorlalaisen
falonpo.jan rnaata oli ikiiiin kLrin vie-
lasta aluetta Suornen rajojen sisåillli."

Vihdoin Suorren valtio aloitti v.



l87l lah.ioituslnaidetr lunastarnisen,
jota kesti parikymrnentii vuotta. Niin-
pii kansan mielialoja kuvaavat hyvin
salnonnirt: Pr,rhuttiin ajasta ennen, kun
laki tuli, ja ajasta sen jiilkeen, kr"rn la-
ki tuli maahan.

Suonen valtio ei kuitenkaan iln'rai-
seksi hoitanut lahjoitusrraita niiden
entisille ornistajille. He joutuival os-
tamaan omat tilansa. joita heidlin
isrinsti perinnöllisinli olivat viljelleet.
n-rutta jotka vieras valta oli niiiltåi lait-
tomasti ryöståinyt.

Hitaita olivat nliissiikin asioissa
hen'ojen kiireet. Kun lunastustoimet
aloitettiin v.l87l, niin Pyhäjärven ta-
lonpojat saivat perintökirjansa
v.1905. Vastzr sitten talonpdat piiäsi-
vlit vapaasti ornil rnaitaitn pll'irnla-
lnaan. mutta kesti luontrollisesti vr,ro-

sia, ennenkuin tilojen tlrotto vaihitel-
len alkoi kasvaa .ja kova velkataakka
hir"rkan hellittiili.

Lahj oitusmaatal onpoi kien
muistomerkki

Pyhrijärvellii heriisi 1930-luvr"rn
alussa ajatus lnuistor.r-rerkin pystyttii-
misestii keltomaan tulevillekin pol-
ville vaikeastu luhjoitusrnalr-irjasta.
Mr"ristomerkin paikasta kunnanval-
tuustossa keskusteltaessa tucltiin esil-
le ajatus, ettii kun sortajan ies oikein
painoi ja hartioilla oli alituiseen ras-
kas taakka. niin kr"rn kirkkomatkalla
ehti kirkkoaholle. tr"rntui kuin taakka
olisi pudonnut pois. Sentiihden mr"ris-

tonerkki päaitetti in pystyttaiai paikal le,
joka vaikeina aikoina oli ollut esi-
isien neuvonpidon ja uskon vahvis-
tr.rksen paikka.

Näin nousi taiteilija Aalno Kari-
rlou suunnittelerna patsas kirkko-
aholle, kunnantalon.la kilkon viiliin v.

1936. Talkoilla ajettiin kiviii laa.jaan
jalustaan useatr kyrnt.t.tenen hevttsert
voimin. Varsinaiseen patsaaseen tuo-
tiin kiviii jokaisen pyhiijiirveliiisen ti-
lan pellolta. Torr.rirnaisen patsaan hui-
pulle pystytettiin seppii Mikkolan ta-
koma lyhty, joka jouluaar.nuna loisti
luhlallisesti kirkkoviielle.

Tlirnii yhdessii pystytetty putslrs sei-
soi kirkkoaholla pitkZilliser.r oikeus-
taistelun muistomerkkinii, .jossa esi-
isien ainoana tehoisana aseena oli
heidåin jåirkkyrliitön uskonsa oikeu-
den ikuisur.rteen ja sen lopulliseen
voittoon. Etusivulla oli karjalaista ta-
lonpoikaa esittaivai korkokuva ja sen
alla teksti:

" Kolrnert vrrosisudurt ultku, kidutus,
kurkoitus .jtt kuoletttu ei sounut Pt'ltti-
.jtirvert talonpoikiu ltihtatriititt i.siltii
pe rintiltiitirt kouurtilta. Oikeutlert ikui-
suuteen usktseu lte tu i.ste I ivut.jti I kipoI -
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ville voitorr. Heitltiu .jiilkeltiisettsii
ot'trt 1tt'.stt'ltiitteet ltimiirt ntuistouter-
kirt i,siertsci pelloilru kootui.stu kivis-
lu.

Tänåiiin me, lahjoitusmaatalon-
poikien jiilkeläiset, olemme hajallaan
taiaillai muualla Suomessa. Mutta
rrruistornelkki, ttlsin riisuttuuu, seisoo
edelleen Pyhiijär'ven kirkkoahon reu-
nassa, kuten syyskuussa tänä vuonna
pojuntyttlileni ()ttama kuva osoillaa.

Uskon kuitenkin. että oikeus vielii
voittaa ja karjalaisilta talonpojilta våi-

kivalloin otetut perintömaat palaute-
taan oikeille ornistajilleen.

Pyhäiärvi tänään

Plrljon rln Pyhlijlirvi Inuutlunut vii-
denkyrnmenen vuoden aikana, sitii ei
sovi kieltiiä. Kaikkea ei kuitenkaan
ole ehditty tai pystytty rluuttamaan.

Kirkko paloi jo talvisodan lopussa.
mutta alttaritaulu on entisöitynli HLrit-
tisten kirkossa. Komea kunnantalo on
palanut myöhemmin ja paikalla ko-
lrclaa nuori mrinnikkii.

Hautausmaan kiviaidan kivet on
viety jåirven toiselle puolelle lento-
kentiin pohjaksi. Hautakivet, kahta
lukuunottarnatta, on kuljetettu toden-
niiköisesti piiiiasiassa Pietariin ia
myyty rikkaille uudestaan käytettii-
viksi kovasta hinnasta. Uudet Kan-
naksen asukkaat saivat aikoinaan an-
siopisteitåi jokaisesta suornalaisista
kertovan kohteen haivittaimisestä.

Vapaussodassa v. I9I8 kaatuneiden
muistokivi löytyi ja on Pyhiin-Sliiitiön
toimesta pystytetty entiselle paikal-
leen.

lJseiden Kannaksen seurakuntien
hautausrraat on hiivitetty, mutta Py-
hrijlirvellli se cln veniiläisten har.rtaus-
n)ulnir. Kutt olol vapautr.rivitt. niin
heidiin haudoilleen ilmestyiviit listit
-ja r.nuu vastaava, mitåi ortodoksien
haudalle kuuluu. Voimrne siis todeta.
ettei komrnunismi ei ole kuitenkaan
ihnisiltåi pystynyt viemiiän uskoa Ju-
rnalaan, vaikka sen vuosikymmeniii
tåiytyi olla piilossa.

Pyhiin Siiiitiön toimesta ja ahkeran
talkooväen avustuksella uuden hau-
tausmaan puolella olevalle sankari-
huuta-alueelle pystytettiin viime
vuonnår r.nuistomerkki ja alue aidat-
tiin.

Kornea kirkkoherran pappila on pu-
rettu. Kivinavetta uhmaa vielii aikaa
ja pLrrkaj ia. Kirkkoahon alapr"roliselle
pellolle on neljä-viisi vuotta raken-
nettu .jonkun pietarilaisen laitoksen
kesiinviettopaikkaa. Tiili- ja betoni-
seiniii on pystyssli, rnuttn siinä hom-
r.na seisoo.

Kirkonkyllin pelloille ja useisiin

muihinkin kyliin on "esimerkillistii
kaavoitusta" ja "rakennusarkkiteh-
tuuria" noudattaen kohotrnut sattt ja

asumuksia. Piiiiasiassa kestiasunnoik-
si, mutta osa lienee myös ympiirivuo-
tisessa kiiytössii. Joka tapauksessa
nykyisen "Pyhlijlirven" asukasluku
kesiin ajaksi r.noninkertaistuu. kur.t

pietarilaiset tulevat maalle.

Pyhlikylåin molerrmat koulut ovat
pystyssii ja palvelevat liihittnii loma-
laisia.

Kaunis Taubilan kartano ou palanut
tai purettu, puutarha hoitamaton. Tau-
bilan hyville pelloille on rakennettu
uusi hallintokeskus.ja scluvl.toosin tar-
vitsemat rakennukset. Pyhrijrirvellri
pidetiiiin pal.jon lypsyka{aa .iit rnrrito
viedlilin Pietariin.

Ruokaa kaupassa on, kun vair.r rahat
riiftaivift. Maalla asuvat plir-jiiliviit kui-
tenkin parer.r.rrnin, sillii jokaisen asuu-
non kasvimaat hoidetaan tehokkaasti
ja useilla oli rnyös vr"rohia sekai larr-
paita ym. elliiniii.

Orna kotikyllini. Laliava. ott vttosi-
kymmeniil olh.rt Moskt'tvan Yliopis-
ton kasvitieteellisen osaston koease-
rr-rana. Siellåi on vieliikin eri puolilta
maaillnaa tuotuja monenlaisia puita.
pensaita, koristekasve-ja ym. ynr. Ta-
lot ovat jliljellii ja Lrusia on rakennettu
tai jostain siirretty.

Pyhäj ärveläinen s i sunnäyte

Kauniin Pyhiijiirven rannasta vLrok-
laarralleen tontille, aivan orlan koti-
kyläni rirjalle, or.r kunnioitettavaa l'oh-
keutta. lrutta ennenkaikkea oikeaa
suornalaista sitkeyttli osoittaen pyhii-
jlirveliiisen Lauri MusakilIr toimesta
kohonnut pieni lomapaikka. Sitli hoi-
taa Laurirr poika. Antti, veniilitisen
vaimonsa kanssa. Mutta kyllii isii-
Lauri edelleen on asiassa val'rvasti
rnukana. Majoittarnaan he pystyviit n.
30 henkeii.

Kun kuuntelee Lar"rrin puhetta
hankkeen vaiheista. niin eittiirriittli ai-
neksia löytyisi jlinnittiiviiiin rikosro-
rnaaniin. Rohkeuden lisriksi on talvit-
tu plilittlivliisyyttii, .julkisr.rutta. suo-
rnalaisia viranornaisia. nraaherta en-
simmiiisenii, ym. ym.

Mutta kaikesta hucllir.natta. hyvirt
Musakalla nukutti. uinti Pyltiijiilvessii
i ltapi rreiil lli ol i vi rki stiiviiii .la saurana
aarnuna Laatokarr rannirsta haettLr ja

Suomen parhaan "kalaprofl'essolin"
reseptillii savustettu siika rnaistui sau-
nan jiilkeen erittaiin hyviiltii erlilinii
syyskuun iltana arn.tolt vuonna 199-5.
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Heikki Koivuranta

Raahessa saatavana ja heimoveljet lu-
kivat niitii ahkerasti. Lehtikirjoitukset
tekiviit heistii useirnlnat hyvin r.niette-
liririksi.

Raahessa oli muitakin .joukko-osas-
to.ja odottaurassa kotiuttarrista. Soti-
laat olivat levottomia .ja kurittomia.
Kaupungin keskusta oli t'auhaton. So-
tilalt jlirjestiviil luvattrlrttiu tiursseju
aivan kaupungin keskr"rstassa. Poliisi
oli hiitiiii kiirsirniissii, kun ylitti niitii
lopettaa. Heimopataljoona oli lop-
pr"run asti hyvin kurinalainen yksikkö.
Kun oli viikko oltr"r kaupungin kes-
kustassa. pataljoona rnuutti aivan La-
paluodon satluran tuntumaan. Maas-
to oli siellä kuin tehty rra.joitusalr.r-
eeksi. Alueelle oli helppo tehdii kent-
tiikliy mlil lit j a r.n u ut kaivai r.t-tet. Ko Irp-
panialle l0ytyi satama-alr"reelta elit-
tiiin sopiva tiIa toimistoksi. Huoneisto
oli vanha liikehuoneisto. Tiloissa oli
viimeksi toiminut kahvila, joka oli
sodasta -johtuvan satalriur hiljentynri-
sen takia pitlinyt kannattilmattomi,rnil
sulkea.

Hr.roneiston ornistaja - jo vanhenrpi
leski rrlr.rva - asui salt.titssa ki i nteistiis-
sii. Ror-rva oli vilkas.ja pLrhelias ihnti-
rrert. Hrirt tuli useirt konrppartilrt lrli-
rnistoon huorrattuaan. ettri hiin oli
sinne aina tervetullut. Tutuiksi kun
oli tultu, kysyin louvalta, ettii onko

hiin oikein pal.jas.jalkainen raahelai-
nen. Rouva kertoi karran sitten tr"rl-

leensa tiinne hyvin kaukaa. Mieherti
tuli taille seudulle rakentanraan rauta-
tietii. Tiedustelin rouvalta. etti[ nrissii
se kar"rkainen paikka si.jaitsee. Hiin sa-
noi pitkiin odotuksen .jiilkeen: nre tll-
linrnre Klrrvatslltl. Tiitli slrnoessuurt
oli rouvan puheessa sellainen pairto-
tus, ettai ei Kauvatsa paikkakuntana
sano mitiiiin paikallaoli.joille. Yllritin
hiinet. kr-rn totesin. ettii kyllli rnirti
tunnen hyvin Kauvutsar.t. Kitttvittsatr
asemau kar,rtta minil klntallakin olen
kiiynyt .ja tunnen pal.jon kar.rvittsalai-
sia. Sieltli rninii vairlonkin I0ysin.
Pitkiilin nre sitten niitii Kauvatsan ai-
koja rlr"ristelimnre. Rouva .ja hlinen
r.r'riehensii olivat Kar-rvatsalla synty-
neitii ja siellii r.ruolena asuneet. Ii.ou-
valla oli synnyinseutu hyvin siiilynyt
rruistissa. Hrirren miehetrsil oli a.iat

sitten kuollut ja sen .yiilkeen oli yhtey-
det synnyinseudulle katkenneet. Kes-
kustelun aikana rouva esitteli itsensli.
Ilinerr nirrrerrsli oli Piltlavu. rtrur lrrt rti-
mi oli kyllii jo aikaisenrnin ticckrssa-
ni, koska hiin oli kiinteist0n onrista.ja.

Vihdoin koitti se pellitty priivri. van-
kileirin junavaurrut saapuivat Lapa-
luodon satarraan noutanraan heinro-
veljiii. Osa heistii jo silloin karkasi. he

liihtiviit Tornion kar"rtta kohti Ruotsia.

Heimop etulj oon& - R&uhe - Kuuu &tso
Heinrop. 3 oli suomea puhuvista

sotavangeista uruodostettLr patal.joo-
na. Hajotettiin Raal.ressa ja heimoso-
turit palautettiir.r Neuvostoliittoon.

Sota oli tullut sodittr-ra ja heimovel-
jien kohdalta hliviftyai. Eikii heille jlir-
jestetty lruuta palvelusta kuin ruokai-
lussa kiiynti ja aseiden sekii varustei-
den kunnostusta. Jo kolrrantena Raa-
hessa olopäivtinii pataljoona luovutti
aseensa. Luovutuksesta oli .jo edellis-
pliiviinii ilmoitettu, koska aseet piti
olla varastoir.t-tiskuntoisia. Ne piti siis
hyvliksi puhdistaa ja sen jiilkeen rnn-
saasti lasvata. Seuraavana piiiviinii
luovutettiin kaikki ylimiiiiriiiset va-
rllsteet sekii luetteloitiin miehille
piiiil le .j iiiineet vaatteet.

Heinoveljet tekiviit omia .johtopiiri-
töksiiiiin piilityen siihen, ettii nyt urei-
dait putsataan valmiiksi vietiiviiksi
vankileirille ja sitli kautta luovutetta-
vaksi Neuvostoliittoon. Sitai olivat
heistii monet peliinneet siitii asti. kun
luseet Klilrlilksella vaikertivut.

Tosin olivat heistii jotkut sen vais-
tonneet jo silloin, kun tulivat patal-
joorlurrr. koska Suorttert urrtteijlrn so-
tilaan oli parempi seurata r.naailrnan
tltpahturttia kuin sotuvungirt.

Suor.nen lehdistökin alkoi kir-ioitel-
la saksalaisvastaisesti. kuten viholli-
sesta piti kirjoittaa. Sanornalehtiii oli
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Hartaushetki.

I{uoren sotiluun

uuodeltu 1939
muistil,cuuiu

Kesä 1939 oli kaunis ja lämmin.
Käkisalmen kaupunki puistoineen ja
kukkivine omenapuineen, vanhan lin-
nan vallit, kalliosaaren rannatja kasi-
no, olivat ihana näky. Oli siellä haus-
ka l9-vuotiaan alikersantin vienää il-
talomia. Päiväraha, kolme markkaa,
riitti silloin tällöin elokuviinja tanssi-
lippuunkin palokuntatalolle tai kasi-
nolle. Uirnassa voitiin käydä Laato-
kalla Pikku-Hiekassa tai Sorkannie-
mellä. Palvelus Hiekkalan kasarmilla
alokasryhmän johtajana oli täyttä
työtä. Koulutettiin uusia radiosähköt-
täjiä ja samalla omaa taitoa hiottiin.

Aamuja laskettiin hartaasti, mutta
nuoren miehen mieltä ei murhe pai-
nanut. Kaikkea oli riittävästi - va-
pauttakin. Alikersantilla oli sentään
pitkät iltalomat. Pian koittikin sivii-
liin pääsyn hetki 20. heinäkuuuta. Ju-
nalla läpi kauniin Karjalan tänne ko-
tiin. Maisema näytti entistäkin kau-
niimmalta, kun rinnassa oli kotiin-
pääsyn odotus ja tyytyväinen mieli
hyvin suoritetusta palveluksesta.

Kotona Tyrväällä

Oli taas hyvä tulla kotiin. Sadon-
korjuutyöt alkoivat, ensimmäisenä
rukiinleikkuu. Siihen hommaan pää-
sinkin sekä kotona että naapureiden
pellolla. Muistaakseni viikon verran
sitä riitti. Rukiin leikkaaminen sirpil-
lä oli tosi työtä ja kun oli useamman
saraan väki, se meni vähän kilpailuk-
si. Täytyihän myös osoittaa kuntoan-
sa, oltiinhan sitä sotaväen käyneitä
miehiä. Rukiit leikattiin ja puitiin, sit-
ten alettiin niitellä kevätviljoja. Kau-
nis syksy jatkui. En tullut seuran-
neeksi kovin tarkkaan uutisia maail-
malta, kunnes äkkiä radion uutisista
syyskuun l. päivänä tuli järkyttävä
tieto: "Saksa on hyökännyt Puolaan".
Päivinäin uutiset kertoivat Puolan lu-
histuvan. Myös Neuvostoliitto lähti
mukaan jakamaan saalista.

Puolustajat
valmiina rajalla

Lauantai 9. 9 . -39 oli pimentynyt il-
laksi. Olin kotona ja menossa nukku-

,rdfB$4
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Yrjö Elovaara
(lalvisodan kersantti)

maan. Noin klo 23 ovelle koputti
konstaapeli Arrnas Järvinen ja kysyi:
"Onko Yr'lö kotona?" Tervehties-
särnrne hän ojensi kortin, jossa oli ly-
hyt miiäräys lähteä ensimmäisellä ju-
nalla Käkisalmeen ja ilmoittautua
.joukko-osastossani Savon Jääkiiri-
ryknentissä. Juna lähti aamulla kuu-
den maissa. Oli aikaa pakata matka-
laukku ja ehtiä junalle.

Kiikisalmessa kului kuukausi - hil-
jaista odotusta. Lokakuun 10. päivlin
maissa oli sitten reservilåiisiä liikkeel-
lä. Meille jaettiin uudet varusteet ja
rauhanajan rykmenttistä r.nuodostet-
tiin I/3 Pr. Siirryimme I l. lokakuuta
Raudun pitäjän Vehmaisten kylälin.
Koulu oli pataljoonan esikunnan
paikkana ja me pojat olirnme osittain
taloihin majoittuneina. Jo hamaatuk-
kainen Honkasen Liisa-emlintä oli iii-
ti-hahmo; ystävällinen, ihana ihni-
nen. Hän oli meidän ikäisternrre poi-
kien, Toivon ja Reinon leskiäiti. Pojat
myös joutuivat "sinne jonnekin".
Meitä sotilaita oli pienessä talossa
parisenkymmentä lattialle majoittu-
neina. Soturi ei kaivannut untuvapat-
jaa. Uni maistui, kun päivän työn jäl-
keen päästiin lepäämään. Päivlit ku-
luivat varustustöissä. Asemat patal-
joonan lohkolla saatettiin nopeasti
kuntoon. Muistan innostuksen olleen
valtavan. Tehtiin pesäkkeitä, ampu-
mahautoja ja hyökkäysvaunuesteitii.
Maasto sopi kaivamiseen hyvin, mel-
kein kivetöntä hiekkaa.

Työn merkeissä kului lokakuu ja
marraskuukin lopuilleen. Tuli jo pie-
niä pakkasia ja luntakin lähes pari-
kymmentä senttiä. Uutisia neuvotte-
luista seurattiin. Ei tiedetty, mitä dik-
taattorit olivat sopineet. Mehän em-
me ketään uhanneet, mutta tämä on

.meidän maarlme - tätä me puolus-
tamme.

Talvisotaalkaa...
Marraskuun 29. päiv än iltapuolella

siirryimme telttamajoitukseen lähei-
seen metsikköön. Aamulla 30. pv al-
koi sitten sota. Päivän valjetessa alkoi
tulla karjaa ja hevosia kuormineen.
Kaikkia siviileitä ei ollut ennalta eva-
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kuoitu ra.jan lriheisyydestri. He jor"rtui-
vat nyt ylliittiien liihtemriiin ia ilittli-
rriiiin liihes kaiken onraisuutensa. Pa-
taljoonanrrne joutui .jiittiintiiain ase-
nransa.jouILrkuun 2.-3. piiiviinii. Jou-
kot siiltyivlit niinli aikoitra Vuoksen
vli.

Joulukuun 2. piiiviin iltana liihclint-
rute malssinraan kohti Kivinienreii.
Matkaa oli 2-5 kilonretriii..ja lr-rnta pa-
rikyrrrrentli senttiii. Tuolktinen 20-
vuotissyntymlipiiiviini pysyy ntieles-
slini. Olin l8-nriehisen -joukon van-
lrimpana. Matka sujui ilnran suuren.l-
pia komurellLrksia yli Petiijrirven. En-
nen Kiviniemen siltaa kulki edelllirn-
me harrraatr.rkkainen ernlintil talutta-
ell sLrLrrta ayshirelehrriili. Enriinniillii
oli vaikeuksia saacia hoidokkinsa tot-
teler.naan. Me autoimrle hiinet lelrrtri-
r.reen sillan yli tr-rrvaan. Kivinierneen
piiristyiintme sairnnte uuclen surrnnar.r
seuraavaan rnajoitr,rspaikkaan. urat-
kaa l-5 kilouretriii. Viirneiset kiktntet-
lit olivatkin osalle porr-rkasta liikaa.
Perille piiiistiin kuitenkin. viisyneint-
pirl auttaen. Joillakin autta.jista oli
kolnrekin kiviiiiriii ntatkassa. Marssi
liinttii kohti .jatkui useana yi)nii. Hein-
.yoella Ravikankaalla olintnte ntLluta-
rlan piiiviin. Seuraava paikka. .johon
asetuimnre pysyvlintmin. oli Leipli-
suon asellran takana oleva ntetsikk(i.
Teltta kaivettiin liihes kokonaan ntaa-
han ja plilille kaadoir.nrne komeita hir-
siii sirpalesuojaksi. Teltta oli liinrnrin
.ja tLrrvallisen tur.rtuinen edellyttiien.
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ettei kranaatti osunut aivan kohdalle.
Surlnran lohkolle oli rnatkaa runsaat
kaksi kilonretriri. Yhtiintittainen tyk-
kien -jylinli luntui aina kovenevan.

Jor-rlukuu kului .ja sodan iiiiuiin tot-
tui. Pian .jo oltiin joulr"rn kynnyksellii.
M inkiilaisen .jor"rl un'?

Joulu rintarnalla

Aatorraatto yönii klo 22 23 siir'-
ryinrme etLrlinjan tlultulraan Leipli-
suou asenran eteliipLrollelle. Tuon plii-
vlin tilanteesta en oikein ole saanut
selvliii. Nuori nries ei pal.joa tiennyt
tehtiiviin talkoituksesta. Jouluaatoksi
kLritenkin palattiiin siihen orlaan telt-
taarnnte.

Joulua emnre kuitenkaan saaneet
viettliii Leipiisr"ron rnaisertrissa. Aat-
toillan hrirnairtyessai teltta pantiin ka-
saan .ja liihclettiin marssille. Mliiiliin-
piilitii ei kerlottu, urutta huonrasimnre
rneneviinrme .jo tuttua tietii Kiintiriin
kaLrtta Heinjoelle piiin. Matkan var-
rella oli joku joLrkko kokoontunut
.joulul.rartauteen. Jouluvirsi kaikui
.jLrhlallisena .jouluaaton illassa lr,rnri-
sen rletsiin keskellii. Ehti siinii ajatus
lentiiii Tyrviiiille kotiin. Siellli iiiti,
isii ja kaksi ntinua nuurertrpaa olivat
.jo kiiyneet saunilssa .ja alkavat joulu-
atcrialle. Olisihan se ltraistunut nti-
nullekin. Liihes kahdenkyntntenen ki-
lonretlin rlarssin tikana ehti a-jatella
paljon asioita. Tiillaisena hetkenii ko-
ti-ikiivii oli niin voirlakas. ettii ruat-

kan rasitus tLrntLri pieneltli ikiivlin tus-
kulrn verllrltrrrrtt. Aiklrrtalrn sulrvtritrr-
rre Hein-joelle, etsinrurc entisen tel-
tanpaikan. pystytinrnre teltan .ja kli-
vimnre taloksi. En nrr"rista tarkkaan
sairnrneko postin .ja paketit vasta.iou-
lupiiivrinii. Lr-rultavasti niiin oli. Muis-
tan saaneeni paketin kotoa .ja rnyiis
paikkakLrnnan lotilta. Jrilleen tuntLri
hyviiltii sycliinressil kotivlien telveiset
.ja lottien liihettiirniit villasr"rkat liirn-
rnittivlit. ei vairr.jtrlko.jir vlrlrr rrryiis sy-
diintii. Tr-rnsin. ettii olen ystilvien huo-
lenpidon kohteena. Kotipuolen ter-
vehclys tuli vielii, kLrn prikaatin valis-
tr"rsupseerina toinrinut luutnantli vie-
raili teltassarnnre. Hzln toi .loulLrlalt jo-
ja.la puhui selviiii Satakunnan nrun'et-
ta. En malttanr-rt olla kysyrtlittli. ruistii
hen'a luutnantti on kotoisin. Hlin vas-
tasi olevansa Punkalaitr.urelta .ia ettli
hiinen nirnensii on Heikki Hosia. E,si-
teltyiiui nryös itseni hiln sanoi olevan-
sa vcl.jeni Veikon koulutovereita. Sii-
nii tapahtui rnukava .juttLrhetki. Taisi
tiukka sotilaallisLruskin unohtLra nuo-
ren kersantin kohdalla.

Joulu nreni .ja -jo uudeksi vLrocleksi
marssinrnre takaisin Lciplisuolle.

Tykkien -iylinli oli koventunLrt.
Saiurrne maistaa ntiltli tuntur.r ilura-
por.nrlitus. Pakkaset olivat hirveitli.
Helmikuun kyrnmenennen piiivlin.jlil-
keen Sumnra nrurtLri. Sen .jlilkeen
nreidiin patal.joonallemme alkoivat
kovat ajat.

J

6.5



Heikki KiurLt
Prtrt F trudi.ssu

Ruuhunturuuujun joulu
Sr-ronri on hyviiksytty YK:n .jlise-

neksi l9-5-5. Suortren hallitus suostui
rnarraskuussa 1956 piiiisihteeri Dag
Hanruralskjiilclin pyyut(tön ascttaa
suonralaisia .yoLrkko.ia YK:n kliytt(j(in
Suezin kanavavytil-tykkeelle suunrti-
tel I rrsslr Y K : tt I'ltulltttlttt'vrtopet'lutt ios-
sa.

Egyptiin piiiitettiin llihettilii vahven-
nettLr .jiiliklirikonrppaniu. .jonka vah-
vnLrcleksi tuli 2-5tt rlicstii.

Vanrnralan Seuclun Sinibalettictr
puheen.johta.ia Heikki Kiuru kLrului
tiihlin .joukkootr .ja tnuistelee haastat-
telussani .joulun ajan kokernLrksil
Suezin kanavalla.

Syyt Iauhunturvåroper.lrilt io0tt

Egypti kansallisti Suezin kanavitn
keslikuussa I 956. Koska Englannin.ia
Ranskan halIitukset peIkiisiviit tiintin
vaarantaviln nraittertsa sotilaalliset .ia
taloLrclelliset eclut. nc irloittivat Kyp-
rokserr saarta tLrkikohlana kliyttlien
sotatoilret Egyptili vastallt lokakuun
31. piiivilnii.

Sanraan aikaan kilistyivlit Israelin

.ja Egyptin suhteet. Egyptilriiset l'ecla-

yeen-sissit suorittivat elityisesti Ga-
zan alueclta isku.ia Israeliin. .ju la.ia-
IoLrkkauksia sattui nrt-tuullakin. Poliit-
tinen tilanne oli sanranaikaisesti huo-
nontunr-lt koko Llihi-lcliissii. Egyptin
presiclentti Nasserin suLtnuitelntat stt-
tilasliitosta Egyptin. Jorclauian .ja
Syyrian viililki hr.rolestuttivat Israclin
hallitLrsta. .joka ilnreisesti yhteistoi-
rnirtnassa E n-ulanrrirt.j a Rartskatt kans-
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Markku Esko

sa hy0kkrisi 29. piiiviinii lokaknuta

.loukkoineen Mosl.re Dayartin -iohcloI Ia

Siinaille.
En-qlanti .ja Ranska olivat tulval-

lisuusrtetrvostrlssl tolittrtecl veto-oi-
keudella YK:n ylitykset pysiiyttaiii
tai stel utoi mi nta. Y lei skokor.rs pur-rttr-ri

asiaarr. Piiiisihteeri Hantutarskji)lcl
apulaisineen .joutui nyt tt.tuoclttsta-
maan YK:lle toclella ortria .joLrkko.la
eIi sr"rorittanraan tehtiiviin..jota YK:lta
ei ollut aikaisenrnrin vaaclittLr.

Kriisin osapuolien lLrvalla tanska-
laisen ctLr.joukon .jiil.jcssii kLrl.jetettiin
blasialaiset. kanaclalaiset. koltrnr-
bialaiset. intialaiset. irtclonesialaiset.
lr-rotsalaiset. .jugoslavialaiset .ja suo-
nralaiset rauhanturva.joukttt ttsapuol-
ten viiliirt .ia sekaan. Oli pcrLrstettu
LJNEF (Unitccl Nations Ernergency
Force ).

Raivar-rs I aivastoit vartioi maan

Suorrrrrlaiskorttppirrtilr siilrettiirr
.joulr.rkr.run 14. lc)-56 kanadalaisella
kokrnnalla Port Saiclin satanrakau-
punkiin Viilinreren rannalla. Ktlrup-
pania oli Port Saiclin YK-.joukko.ien
reselvi .ja se nriehitti tukikohclan kar-r-

pun-uin keskustassa liihellli englanti-
llristett usetltilt. Lisriksi se slti vitt'lioitt-
titehtiiviii.

MajoitLrs .jlir'lestettiin kleikkalaisen
siiltokr,rnnan kouluun. Lattialle levi-
tettiin tyh.iiit patjapussit. Tiiytettai ei
slurtr-1. Kaupunki eli poikkeLrstilaa:
liikkeet olivat sul.jetut .ja ulkonaliik-
kunriskielto oli vointassa klo

I7.(X)-06.30 vrilisen ajan. Klupunki
oli (jisin sysipinreii. Hcikki Kiurun
.joukkr"reen vartiopaikka oli satattta.

.jossa englantilaiset .ja ranskalaiset

.joukot vetliytyiviit laivoihin n. l0 prii
viirr u jlrt. .lonkrr .jlilkectt tte 1'roislttir ltl.
Viu1iopaikan talossu oli alakerlassa
aseviu'asto. .jossa oli englarttilaistcn
egylltilliisiltli tlrkuvarikttirttirr rrscitlr.
Laivo.jen llihclettyii satalnusta suorllit-
laiset Ir,rovuttivat aseet paikallisillc.
.jotka anrnruskclivat ilntaan .itrhlicn
vieraiclen poistunrista. Iltnaatt aut-
nruskelussa haavoittui kauvatsltlitittctt
Iiilikintiinries Tapani MiikcILi. kttn Ilro-
te'ia satoi laivaalta. Luoti osui olkit-
plilihlin .ja pysiihtyi luulrun. Tapani
Miikclri kaivoi itse luoclin Lrlos.ia sitoi
olkapiirinsri. Aika oli tyiintriyteistri ci-
kii.joLrlun vietto tuntunut lliheiseltai .ia
toclelliselta.

Joulukuun 23. pliivlinli Hcikki Kitr-
rnn .joukkLrc sti kliskyn Port FLraclissl
(kanavan itlilannalla. Port Saiclirt tu-
srrlll) ruivitttslrtirltslort rltltioirtliilt.
Joitukirt lrltrksilr oli rttliis ttlurtttittittt
siviilialLrksiksi.

Jor-rlr"r

Joulltaattoaatrttttta tllitrtttte vartitls-
sa Blue Ranger -ninriscllli aluksclla.

.joka oli ankkuroitunu satatnatr ttlktl-
puolella Port Fuaclin rcclillc. Laivlllc
nitkyi kanavan takelrnutta.la Lessclt-
sin patsas. .jonka ynrpiilille .lo aartttrs-
ta oli kokoontunut hlilisevlili klttrsait.
JoLrkko vetliytyi patsaalta .ia lrctkcrr
kuluttua kuLrlui tijllhclys. Eh.irin pat-
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saan.iullrelta nousi savuir. Joukko pa-
lasi patsaalle .ya yritti uudelleen lii-
jiiyttiiii sitai. ToivottLr tukrs syntyi vas-
ta kolnrannella yrityksellii.ja Lesseps
lensi ilrlaan. Viiki.ioLrkon hr"ruto ja
aseiden paukr-rttelu vahvisti onnistr-r-
tlisen. Viha tuntr-ri kohdistuvan kaik-
keen ulkonualaiseen. .joten tapahtr-r-
nria seurattiin kaukaa. Eteliirnaalaisen
viha on kuitenkin lyhyttli ja joulLrpiii-
vrinii oli.io aika rauhallista.

Mitii pidenrnuille piiivii ehti, sitli
useanrrrin katseet kiilintyivlit kohti
pohjoista. Ajatukset viiviihtivrit Suo-
nressa; talvessa, onraisissa .ja .joulu-
lrilt()ssrr sellirisena kuin serr voi vtrirr
kotona tr.rntea ja elliii.

Kreikkalaisella kor-rlulla konrppa-
nian kokit tekiviit parhaansa. Huhut-
tiin. ettli kinkkr-ra oli otettu Suornesta
mukaan. n.llltta sitri ei saatu. Sen si-
jaan piiziruokana oli ihan rlaistuvaa
kirlkktrrtitr. Ol i losol I i u. r'i isiprrrrnllr ju
rusinasoppair. Tur.nr.uau leipli ei sen
sijaan ollut vaan vaaleata "hi)ssöii".
Jouluaaton viettiinrinen aloitettiin
joulr-rhartaLrdella kreikkalaisen kou-
ILrn pihal Ia. Rr-rotsalair.ren kenttiipappi
pLrhui ruotsiksi ioulr-rsta .ja tulkki
kiilinsi sr,romeksi.

Vartiointi oli jatkuvaa, .joten kaikki
tehti i n kahdessa eliissli. J or"r I r,rpiiiviinii
oli yhteispol.rjoisnrainen .jor"rlr"rjunra-
lanpalvelus r-rhei I ukentiilIli keskiprii-
viin helteessii. Heikki Kinlu oli aaton
vapaavuorossil .ia osallistui ailton
viettoon. Sen sijaan joulupliivii oli
normaalia vartiointia. Jor-rlua yritet-
tiin tehdii rttyös koristuksilla. Kreik-
kalaisella koululla oli aito.joulukuusi
.ia vartiopaikoillekin levitettiin kirk-
kaita paperikuvioita. Jouh"rpiiivätrii

saivat valvonta.joukot liikkua ensinr-
rnliiscn kellr.rrt ilrtttn aseila, rttulta ui-
na kaksi yhclessii. KaLrpunki oli uyt
egypti Iliisten l'ral I i nnassa .ja Y K-.joLrk-
kojen valvonnassa.

Heti .joulun .yiilkeen ura.joituskiu
muuttui Port Fuadiin eli Aasian pLro-

lelle. Port Said oli sokkeloinen .ja li-
kainen. Pomr.nitettujir ja tykist(itr"rlen
pirstomia ja palaneita rakennr-rksia oli
kortteleittain. Polt Fuacl oli kLrin toi-
nen ntaailnra. Siellri ei ollr-rt kr-rrjr-rut-
tlr. Asttrttukset olivlrt sr.r()t.lrstllll upci-
ta. Puisto.ja .ja puistokatLrja oli kaik-
kialla. Majoitr-rkseen osoitettiin kol-
rle yksityistii taloa. joihin nruuttarli-
tuert tunttri .joululultjlltu.

Heikki Kiuru kiteyttriii rauhantr"rr'-
vaa.jan .joulr,rnsa I 956 SLrezilla: "Jou-
luun saakka työ oli uutta.la sitll tehtiin
yiitri piiivliii. Joulun jiilkeen työt tuli-

vat rutiininoruaisiksi .ja piilistiin 1utus-
tunraarl trraikallisccn kaupunkiin. scn
asLrkkai si i n .l a heidrin c I iintiiilnsri. J oLr -

Iu tuntui kuitenkin .jor"rlulta. vaikkci
lunta ollutkuan .ja .joulur-aulrakin oli
pi kenrn'riten rauhaton".

,lrrntttlu,
I ee rtr i rt rr.rtu nttr hu.s i r'1i I i tr t'.
.sttl I i rrri rtrrtt kvlviiii
ntl,:kttttlltt .siiitan. trti,t,tii ott yilrtru.

tr t r I c a k,s i tt tr I r ttr .s i i lt a r t.

t tt i.s.s ti r trt I r tt t k ku t r,s ttr.
t t s kr xt s i i I t c t r. r t r i.s.sti t tt t a ltti i l.t'ii.
Ioivo .siiltcrr.
ttt i,s.sii ort loi r'( )tl( )nt u u tl (t.

wt I t ttr s i i lt c tt, r tr i.t,sii r tr r 1t i r tr ct'llii.
iIrxt siihctt. rrti.s.sii tttt trttrrltctIu.

Heikki Kiulun haastattelr,rn pohjalta
kiryoitti Markku E,sko. Muina liihtci-
nli on kiiytetty kilio.ia Suornalaiset Si-
nibarctit .ju Trrli llkkrrtr.

M at a I i ) i r'ii ku t t.ttr t t.j t ttt k k t

l) u L\ u d I t k i t t t 1t t r.s.s u.
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Kaarlo Koukku

syyttri kLrvaa .ja sarralla irjattelernisen
aihetta antaa selll'auva kuvaus. Juuri
kihtripiiivliksi oli valrristeltr-r Aura
Lehtisen ja Heikki Sur"rniitr"rn hiiiit.
Sr-rr-rnnitelnriin tuli perusteellinen
muutos, ja nuoripari kiivi llihtijii eclel-
tiineenri piiivlinii pappilassa vihillii.
Hliitiikin vietettiin. koska valn'ristelut
oli tehty. nrutta tunnelma oli aivan
toinen nrihin oli varauduttu. Morsian
oli pr,rker-rtr,rnLlt mr-lstaan. ja hriiiparin
vihkipuvut olivat hiiiihr-roneen seiniil-
lli rrlulassu. Hlilijuhlirlr ei lrlsirr vielet-
ty kokonaan ilnran sulhasta, sillli hiin.
veljensii ja morsiar.nen veli saivat esi-
rrieheltiiiin luvan junaa odoteltaessa
kliydli hliiitalossa.

Seurojentalolle kokoontr-rneille ei
ollul nritilirr solilaallistu toinrinluu.
nriehet rrruonitettiiu .ju siillytIiirr rarr-
tatieaser.nalle. Asernalle oli kokootr-
tunut saattajia, oli omaisia, kunnan ja
seurakunnan edustajia. Tunnelrra oli
harras ja vakava, vaikka elettiin toi-
vossa rauhan jatkunrisesta. Junan liih-
töii odoteltaessa alkoi .jostakin vau-
nusta kuuluer virsi Jumala orrpi lin-

nanrne, .johon niin laihti.ilit kuin saat-
ta.jatkin yhtyivrit. Junan [ihtiessri liik-
keelle laulettiin Kuulos pyhii vala. .lLr-

na llihti liikkeelle klo 17. Miiiiriin-
piiiistii ci ollut tietou. nrutta suunta oli
kohti Poria, joteu sen oletettiin olcvurr
crrsirttntliirterr nriilinirrpiili.

Puriin saavuttiin nryÖhiiiin illalla.
joten tchtiivriksi ei.jiiiinyt kLrin tilaprii-
nen ura.joittr.rnrinerr. Paikkana oli Po-
lirr setrtlrrrr osutrsntei.jeli. rtlr joitrrsr li-
lineenli reppLr piilin alla. Seuraavan
aan.lun soppajonossa virrllstus oli hy-
vin kiljava: nronenlaiseert kippoort
ruokaa .jaettiin, sillii liikekannallepa-
nokliskyssii oli kehoitus ottaa nrukaan
ruokailuviilineet. Porissa alkoi viilit-
tönlisti pirtlrl.joorrln l)er'ustln)ir)cr'r.
Kiikkalaiset kuuluivat kenttiitilyclen-
nysplikaatin yhdeksiinteen patal.jo-
rlaan, seu toiseen korlppaniaan. Pa-
taljoona oli koottu Satakunnasta siten
ettii. esikuntakomppaniassa oli nric-
hiä eli puolilta Satakuntaa: l. K KaLr-

vatsalta. 2. K Kiikasta. 3. K Laviasta
ja konekivliiirikourppania Kiikoisista
pieniii poikkeuksia lukuunottanratta.

s
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Kiikkuluist en ldht ö t uluis of &&n
Suumen.jouduttua v. I939 suurvul-

to.jen etr-rpiiri.jaossa Neuvostoliiton
illtreeseen silltltoi itlirrlurprrri l()teullllll
vapaasti tarkoituspeliiiiiu maatanrnre
kol'rtaan. Lokakuun 5. piiivlinii tLrli
Moskovasta hal I itr"rksel ler.nnre kehoi-
tr-rs llihettiiii valtuuskunta neuvottele-
ruraan konkreettisista poliittisista ky-
symyksistii. Baltian maat olivat vas-
taavien ner-rvottelujen tuloksena me-
luettåiueet i tseniii syyterrsii .ja S uonre I la
oli vaala.joutr-ra sauri.rr.r kohtalon uh-
riksi. Ti,itli vuaraa vastaan aloitettiin
valrristelu. Kiikkalaisia valrristelu
kohtasi 12. 10.. jolloin leserviin kuu-
luvat saivat palveI ukseenastr"rmiskiis-
kykortin. Liikekannallepanokiiskyrt
mukuarr oli kokoonnuttava 14. 10.

Kiikan ser-rrojentalolle (nykyinen
nuorisotalo ).

Monenlaisista eliinrinvaiheista ja
tilanteista rlliehet llihtiviit. Llihtö tuli
ylliityksenii. Ei ollLrt halr"rttu uskoa ris-
tiriito.jen kehittyviin niiin vakavaan
vaiheeseen. vaikka painostusta r.naa-

talnlre kohtaan oli Neuvostoliiton ta-
holta kohdistunutkin. Ylllitykselli-
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Pataljoonan komentajanit toirri aluksi
res.luutn. Urho Koukkr-r. Koukku oli
vahva ja orr-raperäinen johtajapersoo-
nallisuus, ja vaikka hiin toimi rryö-
herlrnin påiäasiallisesti komentajarr
apulaisena.ja sijaisena, kiiytetälin vie-
liikin nimitystii Koukun pataljoona.

Varustuksen suhteen oli suuria
puutteita. Aluksi ei ollut .jakaa kuin
vyö, kokardi ja henkilökohtainen ase.
Vaatteista varsinkin oli sr-ruri vaje.
Pahimpaan puutteeseelt vahnisti ant-
r.nattivaatturi, korp. Toivo Nierninen
Porin liikkeisti.i hankituista kankaista
vaatteita. Vaikka osalla oli suojelus-
kuntavarustr"rs, oli yleisknva joukoista
ns. malli Cajander. Pur"rtteista hr"roli-
matta henki olijoukoissa hyvli. Se ei
ollLrt juhlavaa tai korulauseita, vaan
niikyi annettujen tehtiivien tunnollise-
na suorittamisena. Mielialoja kuvaa
komppanioider.r paluu vuoden 1939
itseniiisyysjLrhlasta: tul lessa laulettiiu
Sillanpliiin rrarssilaulua, SEIS-ko-
rnenn()n .jiilkeerr kuului voirnirslrra ja
periiiin: "Tiitii maata ei nyydii eikii
vuokrata." Porissa aika kului varus-
teiden parantelussa, vartiopalveluk-
sessa. komennuksilla, harjoituksissa
ia konekivlilirikomppania huolehti
kaupun-tin ilmapuolustuksesta. Yh-
den tiillaisen tauolla kiikkalaisten ohi

rnarssi rivistij ja ioku joLrkosta kysyi,
mitiihän porukkaa nämii ovat, johon
vastaus kuului: "Taitavat olla telefbo-
ninriehiä, kun etumaisella on tolppa-
kengiit jalassa." Edellä marssineen
kapteenin kannukset ja olemus eiviit
sopineet sen hetken a.jankuvaan.

Porista käytiin kotona virallisilla
lomilla, joita varten saatiin matkalip-
pu eli littera. Luvattor.natkaan lomat
eli puntikset eiviit olleet tuntentatto-
rnia, kunhan kyyti saatiin jri{esty-
mäiin. Isäni Viljo Koukku oli liihdös-
sii lomarlle. mutta saatuaan autokyy-
din heini litteransa roskakoriin. Toivo
Myllyniemi huornasi litterln ja ajatte-
li yrittlivlinsä sillä Kiikkaan. Littera
oli kirjoitettu viilipelille ja hiin itse oli
sotamies. Junassa hiin nteni konduk-
töörin tullessål vaunun rappusille ai-
koen niiyttiiä litteran vasta hiitätilan-
teessa. Pahaksi or.rneksi konduktööri
tuli vaunun viilikköön juuri kun Toivo
astui lapulta vaunllLln. Hlin näytti lit-
teraa, konduktöör'i katsoi sitai.ia Toi-
von kauluksia ja totesi: "Vlläpeli as-
tuikin vasta juuri junaan". Juna oli
tåiydessli vauhdissa ja tullut -jo r.nonta
kilometriii Porista. Tiillaisia vapauk-
sia saivat sotilaat. mikä sekin liittyi
talvisodan henkeen.

Porissa oloaika venyi melko pitklik-

si. Se heråitti ihmettelyii varsinkin
narlaskuun viimeisen pliivrin jlil-
keen. Suonri oli silloin jo tliysimittai-
sessa sodassa .la "kiikkalaiset vaan
nakasivat Polissa". kuten ntukana ol-
lut sitai vaihetta muisteli. Selitys oli
siinä, ettii KT/PI kuului suoraan pilti-
majan alaiseen reserviin. YH:n yh-
teydessii perustettiin kenttiiarmeijan
tiiydentåirnistii varten yl ipliiil I i kön ala-
isena yhtymlinä kenttaitaiydennyspri-
kaati. Siihen tuli kuulunuan yhdek-
siin jalkaviikipatal.joonaa -ja kolrne
kranaatinheitinkomppaniaa. Niiin ol-
len kiikkalaisilla oli kunnia olla suo-
raan Mannerheirnin kiiskynalaisur-r-
dessa.

Joulukuun I l. pliiviinii tapahtui
trusi vitihe patlljoonan trlirnirrnussa.
Kornentirjl sai prilirrrajarr openrtiivi-
sen osårston piilil liköltii ev. L N ihti lailtai
klo I l. l8 puhelinsanoman: "Pataljoo-
na keskitetaiain tiinriän, kolrnen vuol'o-
kauden matkamuona mukaan." Kii-
reisen valrnistelun .ja lastauksen .jiil-
keen -juna oli liihtövalmis klo 23.30.
Mlilillirtpliiistii ei ollut tiettlu. nrutta
aserrtien ninrikilvet olivat vielii pai-
koillaart. jtlterr rnltkln suurrlaa .ju
edistymistii voitiin niistii seurati,r.
Matka suuntautlri kohti poh.joista. Ke-
Inistii kiiiinnyttiin Rovanierrelle .ja
pliilleaserrrlr oli Kelni-jiirvi. .jonne luu-
tatie silloin piilittyi. Sotatilan takia oli
tiedon ilmoittarninen rlatkan suuu-
nasta 

-j 
a piiiinrliiirlistii koti i n ki n kie I let-

ty. NeLrvokkur-rs tuli avr-rksi .ja isiini
kirjoitti Kemi.liirveltii kotiin kortin:
"Pitkait tikapuut loppr"rvat. sLtunta
itiiain. " Tlirriri liipliisi sensuuri n .ia nrii n
kotivliki sai tieclon. urissiipiiin per'-
heen isii oli.

Kiikkalaisten nratka oli taittunut .16

tunnissa. Matkantekoa on pidettiivii
hyvin nopeana sotilasjunaan .ja olo-
suhteisiin niihden, sillii henkil(ipika-
.juna kiiytti tuolkrin sanraan rlatkaan
nopeinrmillaan 22 tr.rntia. Toisen ve-
turin Iiittiinrinen -junaan. .loka hiiyry-
vetr"rriaikaarr oli kiiytlinnön syistii
hankalaa.ja niiin ollen poikkeuksellis-
ta. osoitti rlyös. ettri kiikkalaisia tar-
vittiin kiireelIisesti Sallan lintarnalle.
Viilittijnraisti Kenrijiilvelle saapLrnri-
sen .jiilkeen alkoi .jLrnan purkantinen.
Miehet kLrljetettiin lin.ja-aLrtoilla 30
kilonretriii itaiiin Jouts.iairvellc kuor-
ntaston seuratcssa hevoskolonnanlt.
JoLrts-jiirveltii alkoivat kiikkalaistcn
luricsten raskaat talvi sotakr-rukaurlet.

K i i kutt Lir ttt.s C I tt lti rt tt ti trrt'.stu
kiirtrtitettiirt 28. I l. lt)9.1 Kiikrrt
t r t t t t r i.s t t I u I t t t t .s t' i t t ii ii r t I ( t I I i.\ ( ) t ( t u t t

( ).\( t I I i.\I r t t t ( i (l tt t k i i kkt I Lt i.st t t r

trrtti.stoluutttr. -l
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Suontalaista j ouluateriaa pidetiiiin
ras kaano j a e ptite rv e e I I i s e nci.

Monet pe rinte iset joulwlte rkut ovctt
kuitenkin kasv is ruokia, j ote n
kev ey d e n j o u I up öy t ciiin s ct cr

oikeilla valinnoilla. Niiitii ovcrt
rttm. rosol I i, haadutettu punakaal i
j a lanttul aat ikkokin oike in
valmistettuna.
Kasvissyöici voi korvata kinkun
p cihkincint u re kke e I I a j a e I civ cin
rav inno n y s t civ ci I I e j o ul u1t öy d cin
pciiiruoka voisi ollcr vaikka
po rkkanapate e. Runsas määrci
v iirikkciit ii kct sv i s s a I a cttt ej a s o p i i
kaikil I e j o te ke e .j o ulutat e r ia s tct

niiyttcivcin.
Hvv ci j ci I ki r uo kav a i lt t o e lt t o
riisipuuron .j a rusinasopon tilal I e

ovctt ma rirto idut I uumut
c a s hew p ci h kiniiv aa lt d on ke ra.
Kuunis kattaus, viirit, tuoksut jcr
hyvii ruokoseura ovctt tiirkeitci
n aut itt nv uu s - j a t e rv ey st e kij ö itä
j o ul uate rial I a. To iv ottav a st i
jokctinen tcirtci jouluna löytäii
.j u lt I ap öy t ii iin s ii rtty ö s e riicin,
nttkt a j an ihmi s e I I e ha rv i na i s e n
he rkun - ki i re e ttörnyyd e n.

Vuihtelu&
joulupöytuun

Pähkinämureke
6 dlerilaisia pähkinöitli ja sierneniii

(esim. hasselpiihkinöitii, auringonku-
kansiemeniä ja sesamsiemeniä)

6 dl kypsennettyä täysjyviiriisili
3 dl keitettyjri linssejri
ruohosipulia, yrttisuolaa, currya.

maustepippuria maun rnukaan

Rouhi påihkiniit ja sekoita kaikki ai-
neet keskeniiiin.

Ö1ya tattuvuoka ja painele seos
tiiviisti vuokaan.

Anna vetiiytyli pari tuntia, kutnoa
mureke varovasti tarjoiluvadille.

Koristele yrteillli.

2t)

Porkkanapatee
l0 porkkanaa
2 rkl sitruunan mehua
2 dl manteleita
2-3 dl vettä
I rkl soijakastiketta
avocadoa koristeeksi

Raasta pestyt ja kuoritut porkkanat
hienoksi raasleeksi .ja mausta silruu-
nan mehulla.

Vuoraa laakea astia porkkanaseok-
sella.

Jauha mantelit tehosekoittimella
hienoksi ja lisää vettä sen verran, ettåi
saat puuromaisen massan. Mausta
soijakastikkeella ja sitruunan mehul-
la. Täytä vuoka massalla kuten pii-
rakka. Koristele avocadolla. Tarjoa
heti.

Arja Heinonen

Marinoidut luumut
Pussillinen luurnuja
4 dl veftai
2 rkl sokeria
I kanelitanko
(ia tilkka rornmia)
Liota luurnuja marir.utintiliemessi.i

yön ylija tarjoa liemineen.

Cashewpähkinävaahto
2 dl cashewplihkinöitLi
2*3 dl vettä tai lair.neaa
omenamehua,
luonnon vaniljaa
Hienonna pähkiniit tehosekoitti-

messa jauhomaiseksi. Sekoita nestet-
tä, kunnes saat sopivan paksuista
vaahtoa, mausta ja tarjoa luumujen
kera.

ÅrrrturrrrLrn lou[u r gg 5
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Seppo Suurniemi

Vummelon
Konepqe
euttu&
ihmistu

Paahtavan aurin-r:on alIa Tansanias-
sa naiset nostavat vettii NiRa-nterkki-
sillii punrpuilla. Saksassa potilas kun-
toutuLr fysikaalisessa hoidossa Lo.jer-
laitteilla. Suorualaisessa sairlalassa
potilas opeloidaan Stille-nrelkkiscllli
leikkaLrsptiydiil I li 

-j 
a hlin nrakaa Lojer'-

sairaaIasiin-tyIIii.

- Kieltlinuitlti rtliitli tu()tteitu ei rrrtl-
ni yhdistii Valnntalan Konepajaan.

Akkiii katsoen rlyös kahden erilai-
sen tuoteryhntiitr yhteiselo hiinrnlis-
tyttiiii, nrutta pllltlput .ja sairaalatuot-
teet sisiiltiiviit santankaltaista, pr-rn'rp-
pausteknoI o-eiaan I i ittyviiii osaan.ri sta.
Kaksi eri alaa ovat yhtiölle nryiis val'r-
vr-rus, -jonka avulla on vliltytty la-
Ilaantllntasta Iar.nan aikana.

"Yritystä ei voi erottaa
taustastaan"

Niilo Ranni perusti Vantrnalan Ko-
nepirjan 7(t vuotta sitten. Pelustajan
nintestii tulee pr"rnrppujen tuotenterk-
ki NiRa. Maatalousvaltaisessa ylrteis-
kunnassa tarvittiin aikeitai ja .iyriii.
Oman valir.r.ron perustantisen jiilkeen
tuoterepertuaari laajeni kivenkiisitte-
ly- sekii puutyirkoneisiin. Punrppuja
alettiin valntistaa 1930-lLrvLrlla. Tun-
netuksi Varrr.nalan Konepaja tuli silp-
pureista.

Sotien jiilkeen alkoi pika-asr-rtr-rs, ja
asutustiloiIle talvittiilt vettil. Varlrra-
lan Konepaja sai tiiitai: se valr.nisti sa-
tojatuIrirnsiu piIlrklivrrjerr purrrpprrju.

Uuden nousun pr-rlnpunvaln'ristr-rs
koki 1970-luvun alussa. kun vesi-
huolto tuli kehitysyhteistyöprojektien
aiheeksi.

- Tartsarrilran vietiirr purrrppuja. jot-

ka Suonressa olivat kestiineet rtO

vuotta yhden perheen kiiytössii. Ne
kestiviit Tansaniassa koko kyliin kiiy-
tössii pali kr-rukautta. E,li rleidiin oli
suunniteltavu uusi tr-rote.

Maailman parårs käsipumppu

Maailman nralkkinoi I la purrppujerr
tuotanto oli - ja on edelleen - kirja-
vaa. Avustusjlir-jestöt eiviit osanneet
valita joukosta parhaita. niinpii Maa-
ilnranpankki testautti kaikki puntput.
Varrrnalan Konepajan kehittiimii uusi
NiRa-pr"rmppu osoittautui ylivoirrai-
sinrr.naksi ntatalakaivopurlpuksi.
Kun Maailntanpankki sitten .julkaisi
testeistii kir-jan, Varltntalan Konepa-
jan pLrnrppujen llyynti sai aikarroi-
sen potkun. Puntput levisiviit aluksi
Suorren kehitysyhteistyön kar-rtta,
tutr-rtta nykyiiiin yhli useantrtrin kaup-
pakunppanina on kansainviilir.ren
avustusjä{estö.

- Kehitysavun terve tavoite oli
nryös, ettii tuote tehtiiisiin siellii. rnis-
sii sitai kiiytettiinkin. Niinpii nrekin
aloimrtre tutkia pumpputehtaan pe-
rustar.nisr.nahdolIisuutta Tansaniaan.
Muttu vuikklr nteillli olijoint ventt.tre -
pohjalla yhteistyirssii sekii Finnfund
ettii YIT. eli oli paikallistunterrusta ja
oli rohkeuttakirr. telrtaan perustanti-
rten oli todellu virikeua.

Tunslrrrilrssa rnikiilirr pelrrstanriseelr
liittyvli asia ei edennyt niin kuin olisi
pitainyt. Teinrnte usean vuoden työtii
ju juoksirrrrne llipi viranrlnlrisil. rnut-
ti.r lopultu teltdus saltiin pyslyyn
vuonna 199 l. Se on toir.t.rinut hyvin.
.ja sieltii toimitetaan pLlntplrt itiiisen ja
eteliiisen Afl'ikan maihin. Vuorrna

1993 perusteftiin sirren tytrilyhri(i
Ghanaan. Se kiivi helportrrtrirr, koska
nreillii oli koken'rusta.ju Ghanassa yri-
tyksen perustamiseen Iiittyviit toi-
nrintatavat oli .jo ntiliritclty. Molcnr-
ntissa yrityksissii on suoutalairren toi-
nritusjohta.ja. l.uLlLlten henkil(jst(j on
pai kal lista.

Purrrppujerr vulnristrrstlr riin'e(lriirr
yhil enerrrllin Afl'ikkann. All'ikan-
pr"rnrppujen kontponcntte.ja tchcllilin
yhri Vrnrnralassa, sanroin kLrin pLrnr-
put rnuille alLreille. esiuterkiksi Sri
Latrkaan, Vietnarniin. Thainraaharr.
Ban_rladeshiin. Kauppaa kiiydrilin
avustus.jiirjestö.jen kanssa ntuualle
paitsi Vanuatuun. pieneen saalivalta-
kuntaan Fidzi-saaren kupcessa. Sc
ostaa purnput suoraan Vantnralan Ko-
nepaiasta.

Vaikeinta on yksinkertaisuus

Vrmmalan Konepala kilpailee tek-
nisillii ratkaisuilla. teknologialla ja
tr"rotekehityksellii. PLrntppr-rjen pitriri
toimia ihntisvoirtrin, niiclcn pitliii kes-
taiii valtitvassa kiiyt(tssli, vaikeissa
luonnonokrissa tai kriisitilanteissa.
Lisiiksi prlrnppujen hLrollon on oltava
Iriin helppoa, ettii kyliin naiset selviii-
viit siirai.

Ja haastetta riittlili ainakin vielri sy-
viikaivopurrppr"r jen puolel la.

- Maailn'ran vesistii 65 prosenttia
on r.natalarluralla kLrin l-5 ntetriii. Se
on matalakaivojen raja. Syviikaivo-
pr"rmppr-rja tarvitaan. kr-rn ntenniiiin si-
tii syventrttiille. Useirr vesi orr sillrtirvl
kiisin ylös 40--50 rretlistii. Syviikai-
vopr"rolella ei viinreistii ratkaisua ole
vielii kehitetty.

llJiolLttnzaftttz loufu t gg 5



Direkti iveistii laajuutta ia
sLlo.lålil

Sairaulatuotteet tr,rlivat Vttrutltlan
Konepajan tuotiurtoon 1970-luvun
lopussa. E,nsinrutiinen tLlote oli poti-
lasnostr-rli. .jolla kiiytiin kauppalt
lurLrun nruassa Neuvostoliittoon. Yh-
teistyti ruotsalaisert instrurncnttival-
nristajan Stillen kansslt alkoi leik-
kaussalinostlu'in tuotekchityksenli .1a

le ikkauspiiytlikonr ponenttien sc kii
lcikkaLrspirytien valnristuksenlr. Vii-
nre kcsiistli alkaen Vanrniltlatr Korte-
pa.ja rny(is rnarkkinoi Stille-leikkaLts-
piiytili Sr-rouressa.

Fysikaalise n hoiclort pöytiii on teh-
ty.jo l5 vuoden a.jan. Niiclcn rualkki-
rroirtli kotirtuItssu .ju r it'ttti sttol'ite-
taan Vanrmalasta klisi n. TLroteryltrttiili
on viinre vuosina tliyclennetty liirikin-
nlil lisi I lii hal joitr-rslaittei stoi I la .ja en-
naltaehkliiseviin har joittelun se k-
venssilaitteistollt.

Lo.jel sairaala- .ja kotihoiclon siin-
ky.jli on valnristettu .ja ntarkkinoitu 6
vuoden a.jan.

Laatu.j iirj estel rnä on
investointi

Vanrmalan Koncpitja sai kesiikuus-

sa 199-l ISO 9(X) I -lautLrseltifikaatin.
l-aatLrjliljestelurii vauti kaksi vuotta
l)(illi. Sc ort irtvesloittti..irrstlt ttt()lt()i-
na odotetaan entistli lehokkaantpaa
tLrotantoa. parenrpaa laatua, tyytyviii-
senrpili asiakkaita.ja rtrertckin lislilin-
ty rn i sl li.

I:.t.s i I't t tt I i.s u r I r t t i t I t t r r

Ittottrvlrntiiiitr ktrtrlrtvtrt I I
a r i I ti i.s t tr I ttt t.j r t i I tr.s I t r i I c t t tr

l;tisittiirtit
,s c k r c t r.t s i I r t t r j t t i t t t.s I t r i I I c c I.

8ds

Hä

o

H/}IPPU IAAT IJ A- J A T O I MIV U UTTA
rY5'OffRAPIÄÄN J A KUNT OUIUKSEEN

Vastaus kuva-arvoitukseen :

Etualalla ent. Pyyr.näen lei-
pomo. tar.rstal la kerrostalo
Marttilankatr"r 26.

Ku\ta ja ke llolrr,(e
MA I.I.ISTOOMME KUULUVAf

FYs'IGÄUsEN HO'DON PöYDÄI IYLI20 MALL'A]

MOh'L'S/'/ITIOPöYDÅI (MANUTHERA,'(Ä[IENEORN/

5EKYEN55'HÄUO'IUSLNNEEI EÅHES 20 MALLIA),
MY OS UAIN MN SUARU SI ETUT MALLIT

UIÄKINNAIUSEN KUNIOUIUKSEN IÄ'TIEEI IYLI IO MALL|,A),

_-----\ M /i. NEUA ER I/.TSTA VEIOLAITETIA

QltlD**KK,No,NL suoRÄÄ N uAttusTNALTA

VAMMALAN KGINEPAJAOY
Pl t4 fi201 Vantu hh (932) 5 I I 2667 tox (932) 5 I 4 31 34

Dui.stokat-u 16 Vammala
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MUOTITALO

VAMMATA O TAMPERT O TURKU
LAHTI O HTLSINKI

SATA-SKV OY LKV
Liekolankatu 11
Välitys 511 5110
lsännöinti 511 5111

Sinun Kotiasi

KAMPAAMO
MtrRVI
Puistokatu 27, Vsmmalq

Puh. 514 2731

SISOSTA KOTIASI
VALOLLA

Pöytä- ja lattiavalaisimilla täydennät
yleisvalaistusta sekä luot kodikasta

tunnelmaa.
Tule tutustumaan monipuoliseen

mallistoomme.

rÄvorn PAwETUN vArArsrNMYYMÄrÄ

\AICd#1NT+:

' ;L,r=tltHn Et. :,iD smLULHtr-r"Tlt
Ma-pe 8-17, la 9-.13. Puh. (932) 514 2536

ARKISIN klo 9.00-21.00
LAUANTAISIN
- parittomina viikkoina 9.00-1 8.00

-parillisinaviikkoina 9.00-15.00
SUNNUNTAISIN
- parittomina viikkoi na 1 2.00-1 2.00

Vammalan I Apteekki
Puistokatu 15 38200 VAMMALA

PLrh. 932-514 2271

MAM'il
GRILLT

Puistokatu 3
Puh.511 3976

PUISTOKATU 2
lll krs.

Avoinna
ma-pe 8.00-18.00

t#-
,,'lfIr'

s7,,*,
H JAYKKA-

2t,*''*o
w

SEPPO LEO MATTI
SELKÄKIPU LUMBAGo MIGREENI

Tarjoamme seuraavia palveluja:
Syvälämpöhoidot, pintalämpöhoidot, kylmähoidot, manuaa-
liset hoidot, lääkintävoimistelu, hieronta, vetohoidot, interfe-
renssivifta-, diadynaaminen virta-, TNS-, URS-, HVP-, gal-
vanisaatio- ja iontoforeesihoidot, säh köärtyvyystutki m u kset

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

KeRsnes 0
PUH.5143344

Å rt :tannt[,tn lo u\'u t gg 5



PARHAAT MERKIT fA ..
LAATUTUOTTEET LOYDAT

YHDESTÄ PAIKASTA

trEIST trOET
r { t I r, }. i,H I I I

ESP:n tarj<.ranr.r
eclu llinen

ka Lrkopr-rlrelLr

LrtkoNlÅANPtJltttt,

ESP:n t.rrjo.rnra
erlLrllinen

Lr Ilionra,t n 1rL tlrelLr

PLUS
tI NIA

YsrÄvÄ lÄHtttA

Soilat rrornra.r I i.r halvt'rrrnr,rl l.r

liaul<o1;trheltrn l<olnrt'r'n enn.r lt.t
va I i tst,nra.rsi lr.lnr('T()or)

Y\IAVA IAHIIIA

Soitat norrrr.r.rI i.r lr.rlvt'nrnr,rI l.r

uIl<onr.r.tnprrltclLrn lioInrt'r'n
€'n n.r I l,r r,,r I itst'nr.t.tsi n u nr('r ( )( )r r

l(.itevr.i I is,ip.rlvcltr j,r

l,ttlt,'littt,'r'si ilrrr.rrr lr..il,rrlllil,r
;i'. s()it()nsiiIr()l
':i: liopLrltrsp.rlvt'lLr
::: r',iliprrlrt'lLr 1.t liolnrt'n

nt'uvottt'ltt

Soilto kr.rtipLrlrcl inrcsl,rsi
onl.l.lr) (,SNi:n pttht'linrt'r'n
vain (r() p/nrin + pprrr
kt'llorr vrrrp.iri

nnn nIn

l- a.r t r r c I o l< r-r v i a 2 -l h/r, rli k,r I r r I c I t a l<.t r r a v.t I t.t

ES[):rr larjo,rnr.r rligit.r.rlincrr (,SN1 rrr.rtli.rpttlrt'lirrvt'r'kl.o

DTANA 95O.PAIVEIU
Yr itylisen sis.iinen l.rng.tlort pLrlrelinj.irjt'slt'lnr,i,

jol<a loirrrii l<ol<o trr,t.tss,t

KOLUMBUS-TIETOVERKKO
ESP :rr l,r rjoanra 1,hte,vs nr.ra i I nran la.r ju isi i n

tictove'rlikop.r lvcl Lr i lr i n esi nr. I ntt'rnt'l

'<ELTA'SETS'VUT

NUMERO-
PALVELU

118

oc ESP
FINNET.YHTIöT
Marttilank. 5, puh. 51 991

t#"gtffitt"S ålh:ir'^-r" ir.i,il r^

JOULULIINA.
KANKAITA ork.
Joulunpunqinen
PUUVILLA.
KANGAS

Hyvö volikoimo edullisio
kellojo, kulkusio, nouhoio

S&'rerucl

G EFSIM OY
PL72.38201 Vammala

puh.932-5142131

5cLstctttzctl'cttt loul'u t gQ j



KåOEMåIJå
TORIKATU I, VAMMALA,

PUH, 514 3360

PARHAAT

KOTIMAISET

KENGAT!
lt

åKA
.'I :V.ilr,
rY'
Hä

ri
F{#\

Tarvitsetko

PUUTAVARAA?
Meiltä sitä saa
) sahattuna ) myös laude-apachia
) kyllästettynä ,) listoina

'> hoylättynä ,) paneeleina

KOIVUIAN
SAHA KY
38250 Roismala 932-513 O2Ol

1oz,cteta&u.!

lo4ZoZo.

lahiabl<
n;fnrusn PUNTALo

Onkiniemenkatu2 VAMMALA Puh.932-514

ptllnllaalo 6azz6aia
ia Fz:taaaaattcuz

WoditruttQ[oulut jo
NiirtWsili1JlutttMntu

Vammalan
Väriaitta

ESKO PAJUNEN KY

38200 VAMMALA PUHELIN 511 2895
trseruÄtsyyDENTtE 1o FAX 932-51 1 5100

Kitttäen kuluneesta uuodesta
totu otamme astakkatllemme

RAUHALLISTA JOULUAJA
O/YNELL ISTA UUTTA VUOTTA!

Vammalan
OP-Kiinteistökeskus Oy, LKV
Puistokatu 2, 382OO VAMMALA

KUN OTAT VALOKUVIA, NIIN
TUO FILMISI MEILLE
TEHTÄVÄTSI.
Saat ammattitaidolla tehdyt
kuvat edullisesti. Kaikki tämä
tehdään Kodakin tunnetun ja
arvostetun teknologian avulla.

rerrÄ PALVELLEN

FOTOVALTTI
Puistokatu 2, Kassantalo
VAMMALA, puh.511 4446

Mqeiilmeinkuulut
fyökolut rneilfö

TULE - MEILLÄ PALVELLAAN

Åortouro[on lou[u gq5



l\lRVALL ls(tttt)7: \A
fu.w.g''

Tuotteita maan- Turvallisuutta talviliikennöintiin Työtä jo yli
rakennukseen Vammas RG-18 tiehöylällä. 50 vuoden
ja maanpuo 

"yåT;lili!;l i:il?iJft,f'fi:JfJij;" 
ajan Vam-

ry!#.*H"PY

@ltik&H*:::tv l,^
Toimipiste myös Huittisissa ja lkaalisissa

2
IIIOUHI.TÄRVEN >ArcU

'"'W*
O SUUSIIEIJERI _ - tu&t ärlparltca.!
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HOTELLI o RAVINTOLA Drsco AQuARrus

PUISTOKATU 4, 38200 VAMMATA

VAMMALAN
Kaukokiitopalvelut Vammalan
talousalueelta ympäri Suomen
C Kuljetukset
C Varastointi

Puh.932-51 1 2944
Fax 932-51 12728

TILAUSAIOT LAUHAMOAI TURISTIBUSSEILLA
RErTTI- I A TrLAUSL//KEA/ r ETT A I O VUODESTA 11 55

LINIA-AUTOLIIKEN IE RITSMALA

ANTTI LAUHAMO OY P 513 0412

o'
J.Lh,,

O
vZt f ,,

7,Tl viriTnii
^1
TAUI\() KIYIRAI\TA ()
TRAKINKATU 4, 38200 VAMMALA. Puh. 932-511 4311. Fax. 932-511 3332

TILITOIMISTO IRMA KIVIRANTA
TRAKINKATU 4, 3B2OO VAMMALA

Kirjanpidot - lsännöinnit - HTM-tilintarkastukset
Puh.932-511 2201

ÅarLr.,rrofntz lou[u t qq5



KODIN KOLMAS ULOTTUVUUS

FINNMIRROR'
SKANDINAVIAN SUURIN PEILITALO

Inqriq kccpistoi qntqcr tilqq tqvqroille
Lcrttlqsto kcrttoon, eteisestö olohuoneeseen,
Kcrunisto peiliprrtoo, liukuoviq - jo sisöllö
kcrtevcrt lonkokorit tcn levyhyllyt, trloo kodln
koikille tcrvcrroille,
Voin Sisustojon K-Rcrudqstq

MshtqYdl
edut köyttöösi

heti!
K-koltti on K-kaupplryhnrittyntin uusi nukavia ctLli a .ia
runsasta siiiistöii tarjoava E,tukoltti tai EtLr-.ja maksukortti.
K-etukortin omistirjana saat joka kuLrkausi crikoistarjouk-
sia, jotka on talkoitellu vain K-etukorrtilaiselle. Kuukausit-
taisten elikoisetujen Iisiiksi oman paikkakLrntasi K-ryhnriin
liikkeet eli tavala-aloilta liihcttiiviit SinLrIle postia.ja tar'-
jouksia sLroraan kotiisi. Ja kaikki edut ovat kiiytirssiisi hcti!

K-elukorlti on mrlrln rnonipuolisin
K-etukortti laisenn ulottuvi I lasi ttt.t r.nitan nroni puol i si n tLro-

tevalikoi rra. Ruokaa. vaatteita. kenkiii. urhei luvalustt-i tu.
elektroniikkaa. rautakauppatuotteita. hensiiniii... K-etLrkolt-
tia voit kiiyttiiii yrnpiiri Suomea kiiytössiisi on yli 3 (XX) ta-
sokasta ostopaikkaa. Lisiiksi tarjoanrrnc Sinul le cri koist'tu il
ja palvelLrja hyviltli yhteistyökumppanei ltamnre.

K-eiukorttilaisena siiiistiit kaikissa kodin hankinnoissu.

Valitse kahdesta kortista Sinulle sopivin. Käteisasiak-
kaan valkoinen Etukortti tai maksukorttina toimiva
sininen Etu- ja maksukortti.

I 1 I

Vammala, Roismalan risteys, puh. 511 2854

Avoinna ar*.9-20 . 9-18

aa

Os
Kelloseppä
mo Matilainen

KIINTETSTO
PUISTOKATU 52

Antikvariaatti & Antiikki
T Niinirnäki

aan f}ökalu & Pultti
Puistokatu 32 38200 Vammala p.511 4711

AVINT

tl t!

r}.Y
lÄrurarKUUTUs

OLA
tlllr Ir tt

R

I
II

I
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ON
Ilrvään
Kirjakauppa Oy

MARTTILANKATU 18, 38200 VAMMALA
PUH. 932-514 3911

@
WRVÄÄry APTEEKKI
Asemokoiu 10, Vommolo, puh. 932-51 I 2300

Nla-pe 9-17.30

HOPAN SIVUAPTEEKKI
Itsenöisyydentie 

,l5, 
Vommolo, p.932-51,l 2308

Nla-pe 9-20, Ia 9-18
Sekö pöivystysviikollo (porillinen viikko) SU 12-17

Toiuotamrne Hyuaa .Tott fu a as i cr kktt i I I u n n rc !

PUUTAVARAA
kotiin toimitettuna, sahattuna,

kyllästettynä ja höylättynä

HAKASEN SAHA
38250 ROISMALA - Puh.513 0182

Soluunosso
syöf hyvin.
Tervetuloo!

Puistokatu 16 38200 Vammala
Puh.932-511 2954

I\ sliÄsröpnnKKtlt vAMMALA
HU ITTISTEru SÄÄSrÖPANKKI
VAMMALAN KONTTORI

- Puistokatu 15, 38200 Vammala

te"yl:!#t
[nlt1owr 

v-'

MATKATOIMISTONATKAPO'A}
Puislokstu I 9, 38200 VAMMALA, puh. (932) 51 4 I 301

932-511 3400
tai 9400 321 159

Yksilölliset ja joustavat
erikoislääkärin ja laboratoriopalvelut

kaupungin keskustasta.

Åo rto,rro[on lo utu t gg 5



SUOMEN SUURIN
TEKNISTEN KU MITUOTTEIDEN

VALMISTAJA

TErilfrum

= 
sivEclErEFrcisi

TULE
TUTUSTUMAAN
pvsvvÄÄt't
KYLPYHUONE.
ruÄvrrrrvYMME
HOPUNKADULLE.

- tarjoamme myös
täydellistä kylpy-
huoneremonttia
"avaimet käteen"
-periaatteella

x alakaappi * peilikaappi
* pesuallas * valaisin pistorasialla

Kuvan SVEDBERGS
kalusteryhmä 55 cm
TARJOUSHINTA

0Y__8S,,0,T,!,F,,11,:Tfi ,T,,,[,y
Avoinna: ma-pe 7-17, la 8-13

RAVINTOLA
AVOINNA:
Ma-to 16-03
Pe-su 12-03

+
-l-!

AV
I
tltlAJ

OLA
IIIrlttIt I II tr I

Puistokatu 32, 38200 VAMMALA
Puh. 932-511 2460

Palveleva
optiikka-, kello-

ja kulta-alan
erikoisliike

ONKINIEMENKATU i 1, VAMMALA
PUHELTN 932 - 511 2676

SILMATERA OPTIKKO

Srr rto,rrrrLrn lo ufu t gg 5



HTKUMMNTM

o Perustettu v. 19OO
o Asernakatu 34, Vammala
. 932-514 3662

LrvDrr';',:ryPrr'^4t/1ltAflrorro or
lsema'(atu2y'J82/y'lzamma/a/9J2/.f //Jr'.f.f å,qf$'

'*WgS'iiåtqf1

Hammas-
proteesit
ERIKOIS_
HAMMASTEKNIKKO

ERKKI
ASIKAINEN
Prristokatu 

.15 
A c), Vamr.nal.r

puh. 5143 123 tai 9-19 239 313

Laodukkaat fiiuit ja afusasut

Qo++qtd P$[[*a
obecito

n@,
Uftise//e

Puistokatu'18, Vammala, puh. 932-514 2665

Huriulun ludliike kq
Hopun teollisuusalue, 38200 VAMMALA

puh. 932-514 1232

TEIfliSET
TUOMINEN KY

Marttilankatu 1238200 VAMMALA G 511 40OO

MENESTYS

Wfrutokalmn
Itsenäisyydentie 5, puh. 932-514 1100



ELEKTRIA

VALOISAA
IOULUA!

SÄHKöASENNUSLIIKE

MATTI RANTALA KY

trDULLINtrN

Puh. 514 1123

AVOINNA.
Ark. 9-OO-19.OO
La a.OO-l5.OO

? PoHyorA-YFrrIör

E SAMPD

9TAProtA

+ mHTnKUUTUS

?vrnffiiäinFennia

Meiltö löydöt
löhes kcriken
rnitö sisustukseen
tcrrvitset:
o Moolit o Motot
o Porketit o Kookelit
o Tqpetit o Liimcrt
c TyövÖlineet
o Tcrrvikkeet

Rcrstillcr tcrvcrtcrcrn

Hopunkatu 3 38200 Vammala Puh. 932-51 4 1 31 1

30 mk


