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Missö piileskelet, lumsla?

saan uastauksen, kunban kuolen,
mutta on tcici pitkän ii:,na ,in ;I"{",:::;r:##y" 

ia asui mei-

Mutt' kuunnellaan ua.an

taiuasta, se uaikkei uastaakaan -

on nukabtanutJumala,
tai jatkaa luomistaan.
Kai auaruuden tuolla puolen,
jossain, missä lie -

Missä piileskelet, Jumala?
Ootko siseilkini, uai ulkopuolella,
uai kaiken takana?

Nliin runoilee tllnnettu, taitxvx laulujen
tckijli Hcctor. Lar.rh-r on soinut lacliossa
Irsein. r,alsinkin joitakin kur.rkar.rsia sit-
ten. Hector pukee sanoiksi monien aja-
tukset: Kun katsoo jor.rluknnn kirkasta
tiihtitaivaste. on vaikea ajatella, cttai tai-

rrli krikki olisi syr-rtynyt settuuralta, ke-
nenklirir-r tekemrittli, ilman.|umalaa. El:i-
r.nli tuntuu uriclettrinililtli, j<>s kaikki on
siinli, mitli nlicmme nyt..fLruralan tliytyy
olla. MLrtta millainen h:in on? Fln tuvoi-
ta hrintli. en saa yhteynii hrirreen. Eikri
luinklirin \,ailitai ottaa ylrteyttli n'reihir-r.

H:in on kuin piikrssa. Ehkli tlimlin eli-
mlir-r jrilkeen saan vastauksen etsintliitni

ja tavoitan Jumalan.
Lr"rukkaan evankeliumin iouluevan-

keliumi on jor-rl"revankelir-ureista tu-
tr-rin. Siinä puhlltaan verollepanosta,
Betlehemistä ja paimenista. Johannek-
sen evankeliumin jouluevankeliumi on
pallon lyhyempi, vain yksi jae:

Me saimme katsella hcinen
kirkkauttaan. (ob I : I 4).

Sanar-r lihaksi tulerrisella voicluun tat'-

koittau, ettzi asia tr.rlcc selvliksi, konk-
rcettise ksi. Vaikeasti k:isite{trivli saa

hahlion, jonkl voi krisitliri. Enrili ei pu-
l.[rta vain kaisitte istai vaar-r krisite saa

muoclon. Sitli .fclhanncskin turkoittrtu.
Mutta hlin ei pnl-ru n-ristii tahansu usias-
ta vaan Jumalasta.

Johannes tarkoittaa Sanalll .fr.rur:rlle.
joka or-r h.ronut tzim:in maailuran. l.ihak-
si tnlen.risclla hrin tarkc>ittaa ihuriscksi
tr-rlemista. Siis JLrnilla tLrli ihmiseksi..fu-
nrala otti ihr.nisen mLrocku.r jl tuli ilmis-
ten keskelli. Siinli on jor.rlur-r l'arsir-rai-
nen, ihmeellinen sunoma.

Emme ymmrillli tlistli ihmeestli kaik-
kcl. Emme osaa vastata [ihcskli:in
kaikkiin siiher-r liittyviin kysymyksiin.

Mr.rtta jotakin yrnmärriimme: Ei tanitse
jiiädä niihin tuntoihin, ettii vanlaankin
Junala on mLltta en tavoita hiintä. Ei

tarvitse eikii saakaan ajatella, ettii vasta

trimein elzimzin j:llkeen voin ehkä k)ytää

Jurralan. Jumalan xri oppia tuntem2utn
jo nyt. Hrin ei olc piilossa. H:in otti Po-
ja..;saan hahmolr, jonka wrimrre klisit-
tlili. Nlicmnre Lrlojamme hltnessli, jokr
syntyi lletlehcn'rissli. Nlieuu.ue Jtruia-
lumme kesvot .Jcesuksessa.

Millaiset hlinen kasvonsa or''ut'/ Ot'r

niissri n'rLrLrtekin - pyhyyttri, oiker.rclcn-
mukaisr,rutta, sitai ettci .fuurulultrr voi slr-

lata mitti:in - lrLltta Vlrrsinkin .Jr,rmulun
klrsvoista Ioistlur rakklLus, IIlin vlilittlili
ihmisistri, niistrikin joistu toiset civlit \'ai-

litri. Hain tLrlcc llihellc, koskettuu. pu-
nrntuu ja antuu untceksi. Hrir-r kLrlkec
listillc, ottall kennettavaksect.t ihnristcr.r

synrtit jrr ltr:r:r nrcillc tit'rt tlrirllirs('('rt,
HlLn nor.rsee kuollcistl ja voittau kLrole-
rttltn. H;in ltrpltlt klttitlut Iltivltrtsr't'tt jo-

klriscn. j()kl tr.il'vllulutt lr:irtcctt.

.Jumala on. I'lillaincn hlin on. Hiinet
r,oi tuntea. Siksi on joulLr.

'ltrivotan kaikille Sustamltlarr .loLtlun
lukiioillc ltyvrili. siLrnlttuu jouluu.

Jari Rankinen
Vrn'rnr:rl:rr-r seru'ltktrn nlu-t

klp;xrllincn

A Srrslunuilttrt ,lottltt 20O5 Joulu
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Työtö iuhlan keskellö *** n

-Joulunajan töissäkin on oma viehätyksensä. Kun
esimerkiksi iouluyönä katselee ihmisten kynttilöin valais-
tuja pihoia joululaulujen soidessa autoradiosta, voi aistia
joulun tunnelmaavähän eri näkökulmasta kuin kotona
ollessa, toteaa vanhempi konstaapeli Jouni Perttula
Vamrnalan poliisista.

Jourri Pelttula halusi työn. josslr r,oi teh-
clri jotair-r hyi)clyllistri jrr jossa r,oi olll ih-
mistcn kenssa tekemisissli. Oma pltikka
l()ytyi poliisikor-rlun kauttu. l)oliisin rLnt-

matissa on tai\rtynyt tottul siihcn. cttli
hyöclyllistli ty()tii ie ihntistcr-r kolttuumi-
sia liittriri r"riihir-rkin ljunkolrtiirr, jolloir-t

lihes kaikki muut ovat kxllLlla..Joulr.rn
saa harvoin victtlili vapaunu tyohuolis-
ta.

- Totta kai erityiscsti jouluaaton ha-
lr.raisi olla pc-r'heen kansse kotona var-
sinkin, kun on pierriri llpsia. Mutta sax-
han sitri kinkkLra syi)-
clli poliisiascural-
lakin, nanrah-
taa nllofr
vanhernpi
konstaa-
peli.

Rauhan ia
rakkauden iuhla?
Paikoitellen poliisin kotikäynnit lisziän-
tyvlit lopa puolella joulr"rn juhlapäivien
aikaan. Pell'reiclen yhclessäolo ei ole
vain rauhaa ja lakkautta, etenkin jos

luhlamieltri kohotetaan liiallisella alko-
holin:ililrillli. Vanmalassa jor-rlunpyh;it
ovat rrelko lrr"rl-rallisia. Poliisi selviää
pier-remmlillli miehityksellä kuin esi-
rttelkiksi ur.rtenrr vu()tcnir. lnuttir ilitjes-
tyksenvalvoja kohtaa täällzikin joLrlLrn

iklii,lin puolen.

- Vtnl-ra r.ni-rtta eclelleen paikkansa
pitivri sanonte "mitii sr.rr.rrempi jr.rh-

la, sitzi enenulzin pim hyökkää ta-
loon" nilkyy ainakin loppupuo-
lella pyhiä, Pelttula toteaa.

Jor"rni Pelttula kokee erityisen
vaikeana jouluiset kotihälytykset
- valsinkin jos perheessä on pie-
niä lapsia. Paras lahja lapselle
olisi huoleton joulu, juhla ilman

epävarnLllltta siitii, kuin-
ka äiti ja isä

./ouni Pefilulcr

.ia perheen
pieilin, Lottct,

toimivat. Aina ei ecles joLrlLrpLrkki olc
raitis.

- Jor-rlLr taitaa lrLlLltenkin ollu n1'kt'-
iiän alkoholin suurkr,rlutusjLrhll, ntikri
n:ikyy enerttnrlin tlri vriherttrrrirr ln( )n('n
jor-rlunvietossa. Itserini jollair-r lailll sLr-

l'ettaa se, ett2i monet kaljakLrppilat rx'trt
jopa jouluaattona ar.rki.

Poliisin ja asiakkaan kohtarrnrisissu-
kin juhla nnikyy.

- Ainakin itse koitan olla loLrlLrniicle I-

lzi. Se voi jossain tilanteessa r-rrikyri vlik-
ka huomautuksen antamisene sukon si-
jaan.

Kinkku paistuu
leivinuunissa

Jor.rlr.r urerkitsee .for-rni PelttLrllrllc tr0-
vuoroista hr.rolimatta m,v(rs,vhclessliok ru

perheen kanssu kr.rr.rsen. luhjolcn jlr lir-
vlin ntran n.relkeissri. Omasslr lcivinrrLr-
nissa paistettr-r kinkku tuoksr.rr.r ju nlris-
tuu Perttulan l-rirsitakrssl. .JoLrlLrpriir rinri
trti tlrplninpliir linri k, )li(x)r'rrul:r:ln si

sanrsten perheiclcn kanssa vlrnhenrl-ricn
luokse. Tlinli joulunlL elityiscn tLrnnel-
man tuo olnaen pe|hecsecn syysltutrr-r
lopulla syntynyt kolmas lapsi, jokrr joh-
dattelee ajatr,rksia seiuren ririlelle.

-JoLrlLrn syr,rin lllcrkitys ,lt siilt:i. t'lt:i
se on .feesuksen syntyulijLrhll. .foulLr-
kilkko, jouhrevlnkeliumin lukenrincn
ja hengelliset joLrlulaulLrt kur-rlr.rr.rtt exrt-
tamattomasti jrxrlr"rnrriettoomnrc. .foLrr.ri
kertoo.

Yhclessziolon kannalta tulevl joulLr

vaikuttaa rnr,rr,rtenkin [rpeavultu.
- Toivon. ettri voin <>lla joLrlLrnpt hlit

isyryslrlnutlltr. .Tos nriin kliy. r'oisi srrrrolt.

ettri tulee epritavallincn joulLr.

T!övuorol aiset turv aav at
toisten iuhlaa
Kenelle l-raluaisit antal tlinri joulLrnu

lahjan JoLrni Pcrttulai,

- Haluaisin antaa lahjan jokrrisellc.
joka joutur-r olenaan joulun t0issri. jottl
lrrLlLlt saisivat viettzizi turvulliscr.r ju luu-
hallisen joulun. Esimclkiksi heillc. 1ot-
ka työskenteleviit p:rkr- ju pelustusulun
tehtzii,issii, sairaanhoiclossa ju ;loliisisslr.

Varnn'rallllisten joulLrni,ictolta poliisi
Perttr-rla toivoo:

- Llil"rimruiisenlakkautta. kriLsivrilli-
syyttri irr pitkrinriclisyyttri.

Marjo Anttoora

Ma r j r,t c,t t t kct t t s u t e cl t t sl c t.j tt t t t t t, t t s I r t f t t

jcr kolmert lapsatt iiiti Krtllithsttr.

Joulu Snslnrrrnlnn ,Ioulu 2005 Q)
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f iotlr rl.!j:u::l.q,ruill \((k'ss:i I rrli. l{rlt-
Lr lvttricssri llr:rflllL'lurlilr \ ir lnti:lil nl;ril rl

on asafseos ensiksi [irnntitctttirli. iol-
krir-r sitli pohialrn pulunriscn cstlinrisclisi
on hrimmenncttaivii tcllisr isltillillli. hLrn

agar-aglr or-r sulanLtt, lislitlilin rlestcc-
secn ti00 g s<tkcriu. rnittl<li ilillicctt seos

sua kiehlhtult. Toineu crli soliclil. -250

g. lisritliain jll sr'r,s s:r:r Itiilr)nr('r'l|l('llii('s-
sli kiehrur -i5 ntinLrLrttil. ci liiritcttliltltn
kor ltllrr lrirrrrrra)ll:i. Iioslirt rtr.lrt t':tg;tl si irt.i

tu1-nuksessa nrcncttriri hvvtvrnislit ll n-
sri. Scos saa jririhtVli jonl<in vet't'lu.t ctt-
nen kuin siihcn lisritririn J tll hicrron sii-
viltin llipi puscrrettLut ollrcnus()scttr.
jonka jlilkccn se suu silkrin trill(iin hrint-
nrennettlicssli nrclkcin tlirclellcen jlirilt-

tvri. \'astl nyt lisritlilirt viir.rillrltpo jlt

,o t:tl#tril fu fum ttel uLt rl
Iumihunnun peittöessö moon

jo jouluvslojen hiljolleen syttyessö

JotrlLr. rltlorr ilr l;irrrrrrilrt jtrltllt. ort pi-

I rtrr'rilr s1t[irttrrliclt l',rlt,rk,rltI:t. K,rkt,
'jl,rrlukuLrrr trirtt:i:i jotrlrrn rrrluristt'ltr i:r

oclotr-rs. .foulun leiponrLrksill:t ja rttr-rulll
LLroanvulmistuksella or.r jokaisesslt per--

hccssri oulrt joulutltpanslt. Tlir-ui jouh-r-

na kannlrttuu nuuttia syksyn lunsuistu
xntimista, Monilla on vururusti yllin kyl-
lir.r orlenasoscttrr saiil()ttyn:i. Siitli saa
joulul<si itselle jr l:rhjaksi ystriville mais-
tuviu r.naLmelacleja. Puolukoistlt st-tosit-

tclcr-r kokeilenaan kur.tuista ja raikasta
lahkl-pLurhrkkakakkua. Kiireiselle 1a

kotona lciw>ttua leipliii alvostai,alle so-
pii elittriin helppo ja helkr,rllinen joulLr-

leipii, joka onnistuLr lin:r. Iurelletty pe-
rr.rr.rullltikl<rkaan ei olc niit.r veikea r''al-

niistaa kLrin n'ror-ri ejattelce.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Marmeladit

1 I vettä
25 g aglr-agaria (apteekista)

800 g sokelia
250 g sokeria

3 cl1 ornenasosetta

11lz tl viinihappoa
10 g päärynäesanssia

karamelliväriä

ffi Srtslrttruilttrt,lorilu 2oo5 ,ktuIu



p:iriryr-riesa nss i. Veitscr-rk:i ljellir-re'r-r vih-
relitli kllamcllil,lilili sekoiteteur-r nr<;ka-
Iusikalliseer-r kylni:iri vettai la tlitli vlili-
seosta tiplutetalur nran.nelacliseokseen
sen Vel'flrn. ettli ttinYi tLrlce vtililttilin
kauniin vuulcanvihretil<si. Kun seos on
niuLlstettu. klurcletaln sc laakealle pos-
liinivlclillc. Arrnctuan hyytyri jririkeapis-
se. leiklrtaan paloiksi j:r sokeloiclaar.r.

Trillli rrar-urelaclircse;ltillli on 1930-lu-
vun loppupLrr>lelll saatu ntaatalous-
nriyttelyssli Polissa 1. palkinto.

toululeipä

i l piimää
75 g, hrivaa

3 cll siirappia
1 rkl suolaa
| /t rkl pol-neranssinkuorta
| /z rkl f-enkolil
t/z rkl anista

3 cll kallamaltaita

3 dl graharnjauhoja tai
särnpyläjauhoja

3 cll uisjauhola
1 I vehnäjauhoja

f iolrr liritlt'lillirrrpi)isct'rr piirrrlilin hii-
l-.t r rr. l.jslili r)lrlu\lccl jrr jrrtrliot l ksitel-
lcn tukevallu l'ispillillli tai puisella hll-
rLrkkuvatkeimclll hyi'itr selioittlcr.r. Tli-
nrrin taikinarr pystyy selioittlnraan kli-
si:i liklururatta. silli taikir-ra saa <tllu ntcl-
ko pehureli. Kllcll tlikinu r'<ticleltuihin
leiprivLrokiin ja anna kohotl n. 1 tunti.
1)lista 175 trsteisess:r uLrr-rissa n.1 tur-rti.
l'listli rnnoksesta tr-rlec kolnte tevalliser.r
kokoista r,'uol<aleiptili. Leivtit ovat pal'-
Itrtirttnrill:t;tn scurilrl\ llnrl p:iir linli.

-fos kotonu ci satu olentaan kaikkia
mar.rstcita. r'oi ne ilittliti kokonaan p<tis
tai pann:r r,'lin jotain niistti.

Imetteny
Perunalaatikko

n. 2 kg penlnoita
vettai

4 rkl vehnzijaLrhoja

50 g voita
8 dl maitoa
sLlolaa

2 rkl siirappia

T7,-'itti ncfunlrt krrolinecrr su()llltt(F
.[.,,r,,r.,, vetlessri. Ku()ri p('r'unllt kLlLl-
n.tina. Soseuta ne ja lislili vel-rnlijaul'urt.
Anna survoksen iureltyri l:irrpimlissti
prrikassa kannen ttlla 2-3 tr,rntia. Knn
seos on hieman löystynyt ja rnaistuu
irrrel:ilt:i. listili sullrtctlLr vrli. lrr:rito, suo-
le ja siirappi. Maista onko seos sopivan
rulrkcal ja suolaa sen vel'ran, ettli ntaku
on t:iytel:iinen.

Kaacla seos kahteen vclicleltuun n. 1_
litlen vctoiseen i-trnivuokaan. Älai kaa-
cla vr.rokia aivan ttiyteen, sillll nroka
kiehuu helposti yli. Paista pemnalaatik-
koa 150-175 asteessa 2-3 tLrntia.

hlellyttziuriseen turvitaan lliullin
paikka, pelkkzi huonccnl:intpö ei riitai.
Kattilan voi laittaa utyös hellan levylle
metallisen pannunalusen plilillc ja le-
vyn teho "ykk<)selle". PeLLrnasclsetta se-
koitetaan vrilil[i. Intellyttairriseen pitaiai

vlrata riittaivtisti aikaa.

.los inelletty penrnllaatikko halu-
taan pakastaa. se sr,rositellaan tehtzivtik-
si lrtrtk:ult ('nncn kypscntlirrrist:i.

Rabka-
puolukkakakku

5 cll kuohLrkermzra

2r/t dl kermaviiliä
21/z dl maitorahkaa
6 liivatena
71/z cll sokeria
I tl vlnilliinisokerirr
3 cll soser-rtettua, siivilöityri
pnolukkaa
4 cl puolukkalikööLi:i

Pol'rjaan:

n. 10-12 kpl pipark:rkkLrja

1 muna
25 gvoita

Kiilteeseen:
2 cll puolukkamehr.ra
2liivatetta

Jlrtrlr;r pill:tlit rttortitoirttikont't'ss:r. I.i-

I sri:i roi jrt rlunrr. Trrptrttt'lt' st'os lt'll
lirnist'r'n it't,rltoltirtvtttrkrtrtn i,r l'rrtistrr
175-asteisesszt uunissa noin I<uhclcl<slut
lninuuttia. Anne j:ilihtyai. Vrtkaa kclntl
ja sokerit vaahcloksi. Yhclistri unitonrh-
kaan kelmaviili. puolLrkkesose jl liki)r)-
ri sek:i vaahcl<xettr,r kcrnra. Sckoitl lo-
ptrksi j, rttkkoon li, rk'1111 ilt llit'rrt't'rr
kr.trr.naan vesitilkkalrn strlutettu liivltc
koko ajan vatklrten. Levitli taiytc pohjun
piiiille. Anna hyytyri viilerissri. l.iotrr kiil-
teen liirrutteet ja sulata I<Lrunralrn puo-
lr.rkkamehuun. Kaacla hien.run llirihtvnvt
hyytelö kakun prirille ju ur.u-n hr,ltrri
kiilteeksi.

-lohanna Pitkäkoski

,foh cr t tt t tt Io i n t i i 5.1'l uti iit t ko t r I t r I I t
kotitctlotrsopeltctfctrtcr. l'i i nte kcstitt
Liih et.1,s.i u h li I lcr h ii t r h oi t i pii ii -
e m litt t t lir t t,ost r t t r I I ise r t tc lt lii rii t t.
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''prrhnrrptrut. kesälrclle tai
I iLrhllrn vietto ruustien
rraanosan, Afl'ikan kr,rlttuu-
lissa ei himmenn:i joulun
perussllnonrlrlr Vrpalttrtian
syntymrist:i. Eniten puutttttt
siin:i, ettli lliheisin-u-niit ovat
kaukana.

Jouluruuat löyt''vät
kaupasta iatorilta
"On hanget korkeat nietok-
set . sllnirI n0rrsivrrt krrihoisi-
na nrieleeni talpoessani hien
v;rlrressa noroina selkiiiini
pitkin 36 asteen kuuurur.t-
clessa Kisr,rr.r"run kanppatoril-
la. Etsin aineksia jouluhelk-
ktrjrr vrrltcn: puuroriisiä. vi-
hanneksia ia heclelmiii. ltiisit
It)ytyivlit eriiän torinaman
srikistzi, aivan oikeata Ahe-
ron herkkr-ra. NLimä pellot si-
jaitsevat vain parinkymme-
r-rer-i kik;r.netlin pärissä Kisu-
n.u,rsta. Kenialaiset kr-ttsuvat
tritri prrikrrlliscksi liisiksi ero-
tuksena kaupasta ostettavas-
ta, rnr-rualla tLlotetusta. Ostan
puurl):rincstr korokolon. jo-
ka on noir-r kaksi kiloa. Mit-
tana kliytetli:in vanhaa mar-
galiinipurkkia. jokrr on jtruli

oikean kokoinen.
Tr-rttu vihanneskauppias

etsii sitten mustia asiakkaita
täyteen ahtantuneesta hallis-
ta oikeat määrät py1täniäni
tuotteitr. Kotoisia lanttrrja ei
Kislln-rusta löydy, joten laa-
tikko täyt1y valnistaa tur-
nipsin sukuisesta jur,rrekses-

ta.
Tavlroita odotellessani

hiirikin käy kulkistelenassa
kaalikasojen takaa tolivils-
kenä. Eipä siellä ole kuultu
terveystarkastajista, jotka
valvoisivat puhtrutta ia pani-
sivat jopa pikkr-r hiirulaiset
ahtaalle. Kantoapr"rlaisia olisi
saatavilla yllin kyllin, mr-rtta

vakrrutan olevani riittävan
voinrakas raahaamaan os-
tokseni autoon.

Torin 1ähettyviltä, kaciun
varrelta löytyy rivi ruuknssa
joulua varten kasvatettuja
sypressejä. Onpa vielä jäljel-
lä sopiva metrinen joulu-
pr.ri-r. Paluunatkalla noude-
taan lihakaupasta sinne tilat
tu kinkku.

Supermarketeissa on knu-
lunut englanninkielisiä jou-

Toisenl
h"rlar-rluja parin viikon ajan.
Kur.rlr.rr.r klistillistzikin joLrlu-

musiikkia osoittaen asiakas-
my0nteisyyttri. silli k;ruppi-
artt ovxt pririosin tttttslirttci:t.
sikhejä, hinclu ja. Esille or-r

asetettLl joLrlukortteja, krep-
pipapelilLrllia 1a kiiltaiviai
kzilirepapeleita. Onpa puna-
nLrttLrinen jor.rhrpukkikin
saanllt kr-rvansa esiiu.

Postin aulassa on iso syp-
lessi, joka on kolisteltr,r klep-
pipapelirurseteilla. Jnnri mur.r-

ta jouluun viittaavaa ei ole-
kaan rrrissririn hrtvltittrrvissrt.

Joulusauna
lämmitetään myös
päiväntasaaialTa

Kotiin tultna vil-rannekset ja

heclelmät pestäiin. Kaikki
raakoina syötävait liotetaut-r
puolen trrnnin uirtrr kknripi-
toisessrr seokscsslt. jottu rriis-
sä nahclollisesti olevet
pieneliöt kuolisivat. Amebl
ya giarclia ovat maassa cllevia
pöpöjri. jotkrr priristcssririn
nrua nsu lltuselinristö( jn :r i-
heuttavat ripr"rlia ja vatsaki-
puja.

Riisit kunotaan tarjotti-
rnelle jr silnri tllkkrtnrt poi-
mitaan kaikki joukossa ole-
vat hiekanjyvziset pois. Mar-r-

gosta. plpaijrtstrt. brrnrtarris-
ta, ananaksesta ja passiohe-
delmästii syntly herkullinen
salaltti. jollaista Suorttcss:t ei
saa.

Koti ya ftluat on valmistel-
tll juhlaa vafien. Aattona
kaupungilla hyör'inä jatkr-rr-r

taLrkoamlttta. Kotonu tie-
cllimnic oclottall scttntkLtt-r-

rrrrrr t'rlttsl:tji:t lttotll:tlttt j0tt-

lutelvchclystli. Piun sarlpLl-
vrrtkin cr rrrtkt'listlt i:r 1l;tli
ser.rrakr,rr-rtulaistlt, IIc ovat ol-
leet liikkccl[i jo r.tsean tun-
nir-r ajln vieluillen seLtrakut.r-

talaisten kocleissa lar.rllcr.r
joululaLrlLrja ja toi\'ottaen
siunattr.ur Vapahtljun syntl-
nrrijrrhlrtrt. Melttr- jrr kcksit:rr-
joilLrn lrilkeen he jatkavat
matkaansa.

Pliivlintasaajan kuLruruu-
cle sta hr,rolirratta kaiynrlrc
joullrsaunassa ennen iuttto-
rtterillrr. -lottltttilsi i:r i,,u-

Tttula ja Pauli asnuat
Karkun Paluialassa.

Tuula on toiminLft
opettajana pent skottlu n

ala-asteella, Panli
Suomen Luterilaisett

Eua n ke I i u m iyb d i s t.Nkse r t

talousiobtajana. He
oua I ol leet t t sea tn pud tt

olteescen Vanttnulatt
set r ra ku tr n a n n i m i kko-

läbetteinä Keniassa. i
d, I

,Ioulu



Iue'r'unliclir-rnri kertovut nicil-
lc tlls r.trcle staln ilosano-
r)lilrt. j(,nk;r r'rtlit'lit L'lr\irlt-
lnliiscn kelllur pltimenille ju-
listivat. EiPli scliririn tlPuhtu-
nut hankicn kcsltcllli! Ilnian
lliulrÖstli tuipLrr"ut joulukvnt-
tiLit jrrlrl;rPilr'(l;iss:i ('ll('ttll)iiii
lir.rin juloissa inisevlit hltty-
setklilin civlLt r'oi r lihcntlili
jorrltristlr lt.u't.rrrtllr. l:rrilt'rr
haikeutta nrieleen tLlo sc. ct-
tri kail<kein [ihcisinrnrlit ovlt
kltr.rkena. .foLrlLr on pelhejLrh-
le 1l triril[i pr.ruhlilr-rt valnris-
tullts:rt jrr jtrlrl.rrr liokttttirtt'rt
llrstcn pclhcicicn Iiltnssu jlili
pois.

lr,,,ft llnn.'cli, r llttttllttr i.t
hankiu osittain sc, cttti illan
jo klilint,vessri,vr)lisi kriymure
vieLi LiheiselLi uinlr-eltrurlll
viile nt,vrnrissli.

Keniassakin mennään
iouluna maalle

Sr,rr,rri oslr I<aultur.rlicihin
ltLlLlttirllcistrr licrtirtlrtisistrr
on nratkustur-rr,rt liotiscr-rclr-ril-
leen joLtluuvicttoor.t suku-
lrristertsrt ltrrliirt, Siell:i n.rtrti-

Joulu

ttrirrr r,htcisct juhla-etct'iat,

iotkrt ()\:ll IIisittli.ct'trtisirt
ntulllr n)ilulili:tillt: li:rrt:r:r. r'ii-
sili, sLrkr-rnlrt iliili. iokl orl
pinuatin sLrlir.rlaincr.r. chlrplr-
ti-lcipriri. niuitotec'tli ja unn-
cluziu cli nrunkl<iu.

l.:rlrjojrr jrrelrrrrrt lt1rirt rri-

ft t r r I t t.f t t trtctlrt t tpul t'cl t t ksct t

iii I Iw'r t l,ti td t i i t t hr i hI'i
kirkkot'ierrtrrl.jtt

tur i l.tdcl I i i r t tc n'eiscl.

I
Fr

Itlirt tli ci ollenkrtrtn. .lolirt
priivriise n clltnrron hlnlilii-
tttirtelt ott rtiin l\ill:i'l:i. (ll.i
luhjojcn ()st(x)n ci riit:i r.rrlro-
jl. .|Lrhllr-lrter.iun ltrrnl<liinri-
scsslt strulcllc pelltcelle ol
jo huoltlr livllilisi. I..cnilrllrist't
r'ir;it olr' , rttttt'liri t'ltlirtr't't
rncillli r lllitscvuun lirrrLprrlli
sccn joLrltrlrt ste r.iltur.t. Slurt-

tlteplr pl'ltlin slnonlur lirilrl
It' lriljt'rrlr rrrittt'tr r,ll:t rt:iirt
ylisinkcrtlt iscrnpltlt.

Joulun sanoma on
kaikkialla sama

.[oulr.utltrnunlr ltrlingon ollcs-
s;q j, r Ii,,r'lir':tll:r l:rir.t.rll:r r rt rt
t.liurnrc lolilrinen jorrltrliirli-
l<oon. Ikriset lrt vrin lorrlrrn
toivottrl<sct I<rrilirrvlrt. Ainrr
r iclri 1'l'si l<irl<liovielrts ru:tlr
tuu tlivtccnliin prnliliiin.
Virlrttect tllrttuvilt ilroon. lilir -
P;ist'l lttrt]it'ttlttt:tt :ilrrtirrt.
Virrct lrtulctltltn r oinrulllr.
trscltt lilinissli soinnLrtellt'n.
Krroloj:r o1r ln()ntlr. sillli nrrr-
siiliki on rtinrt lieslirincrr osrr

kenilllistrr juhlintrrrr. Slntr
rrr:iPliir riiLrlrl.r. j.sslt itsl 1r1ri-
r lirtsrtttlirtli s.t.r ,lllt t.illit'rrrr-
plinli victuruu. on chtinlt il
tlrpliirlilin. lirrn krililii liilli-
kovicllurt on jtrnlrllnplrlr c-
Itrlist'rr i.ilkt't rr rtlliort.r pirlis
s.i kritt'ltt j:t l, rPq11l'i11 1.11.1
sct vlrilrclcttrr. \licli on Iiiitol-
lincn, \ltplrhtullr on svntvrrrt
koko nrllrlrurllc. Olosrrhtect
,.'ir lit rlr rs.ut( )rilir.r lrirtrrtr'ttrt:r.

Tuula ja Pauli Potrssa

Srtslrtntriltrrt./orrlrr ?//{/5 ,iflffi
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Suomalaisen
lionismin arvot
ja toiminta-ajatus

Srronlrlrrincn [.ions-liilic toi-
rtrii t t llist'tt;i i.r .tliliir ist'rtrt
p:tllclLr jrr rrtrttrrnrisjrirjcsti)nri.
Sc t rrlicc vlrtcisliLrunrrn lichit-
trrrristli vlrtcisrlrsttrtrsccr-t
l\.lr'l\.ll:risl('n lrr r irtt, rirtrtisl;r

|lrililrlli*t'rlr. l':ttt*ltl]i.t*li i:t
I'lrnsrrinr liliscsti,

Lions Club
Yammala palvelee

l.ions (,lulr \ unrnlrlu r.rou-

tlltttltlt ()nrilssir toirnirrnlts
sruur lior.risrnir.t ulr'oju. Nle

tccnrlrc prlr clutvi)tli l))') -
tcetti)nrtisti nuorisor-r jlr vlr-r
lrtrstcrr plu-isslt.

l..lttlrirttrttt' til'k.ttts ott iri-
:r'rtislilrt l:r:rj.r ili;ilrrkt'rrrrt' jrr

liolienrrrs l.(l toinrinnlrstlr.

.llisenrstö osullistuLr rLktiir.'i-
st'sti nlollintLtr rlr )is('('ll l{ )i-
nrintuunrnre. johon sisliltyl'
liLr Lrl<lr Lrsittlrisct I<okoLrliset.
eli lrl<tilitcctit kLrtcn tllk<xrt.
nrr r rttit:rPlrlttrrrttlrt jrr t lttt'ist'l
nlrtlilrt Vnts.

Alitivitccttinrnic kohclistr.r-
vlrt tictcnl<ir.r vurojcn hlnkin-
trrrrn. jollu r'oir.r.tr.t.rc cclcsltut-
tlur pllvclr-rtyi)trinrnrc. Sr.ruli
()slr toillril-lnilstlnrlne on kui-
tcnkin prtlvclLur. jokrr yksi-
li)itvv etenkin Sustlrmlrllr-Ko-
cl in usukkuiclc-n iluttltlliscnrt.
jrir'ft'st:irruill:i lr..'illt' Iirrljcrtr.-
rll)url j'l r'r'ilrrisilr trrplrlttttrttirr.
\'h'ös sotuvctcluunit ovut ol-
lcct 1'ksi nrerkittlivli avustus
jl pulr elLrkoltclc,

.lt,li:t r tttlsi ( )k'nilllL' r, rinccl
lrntllr nlrhclollistrLrclen rrrLru-

tlrrriallc rruorclle nlrtkustuu
LrllionrrLillc kicltcn opiske-
lLrLrn sckli ottrur nuolia vlts-
t.rrrrt k,'lcilrirttrttt'. Kt'r:iisirr
jlurr.nr.nc stipcnclejli \/ltnrntlt-
lrrn lioLrlujcn oppillillc. \'uo-
.ill:rirr ]rt,rrltrl:rrurrrt' ( )l)clliriirr
l.ions (JLrcst -liLrrsseilll. jotkl
irntuvlrt opcttlrjillc vlrlrniuksil
hLrLrnrciclcn \'lrstltisecn opc-
tLrlisccr.r lrrpsillc 1u vulhuis-
nLrolillc.

Li r t t ts (.ll t r lt l7ntt trttr ltn t

lttt's i t ler t I t i l'altfu r .l I t r r t t't t t t ct t .f r t ltr r r tl isr t I'i rkfu t.

uolisotoimintsLions-a

aaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaoaaaaaaaaa

Pelheenjlisenterr osallistLrrttir.rcr.r kl Lrbin puh'clutoinrint:rrtr t

<ln lions-t<lrmintalrn I<uLrlr-rvllr. l)uol isotointir-ttlt or-t t :tr'sin

vu1-xuunr.rotoistu. tulkoitukscnu I ions-l<l Lririr.t sisli isen heu-
gcn lujittanrincr.r ju pelherclen vlilir-rcn vstlirvvs. nrc pltl-
vclcnuttc lttr ils toincn loisiltrttrttt'.

Osallistr.rnrnre nr1'(rs ulkoisccn toirr.rir.rtuun jlr tlitli IilrLrt

tl meil[i orr ulrhckrllisLrLrs onlrl<ohtrisccn vuikLrttrrrtti-
se'er-r. Pliliaktiviteettimnrc. slrrnoir.r liLrin lior.rcillrr on Sus-

tanlrll-koclir-r asLrkkaiclcr.t vilkistt'stoirnir.rtluu.t osullistu-
minen. KulLrvunu vLlonnll se on ollLrt \"ipinlili-2005 -Plo-
jcktin trpuhtunrissu uvr.rstujinu toinrinristlt sckli pelintci-
nen pikkujoLrlr-r Sustunlrll-l{oclin usLrkklillc vltclcssli lio-
nien k:rnssa.

! Kg,tilin 200(r likur"ur Pr'ÖLrihtlili nrciclliu onrlr plojck-
i timme kuulojen hyvliksi.

Strsltrrrurktn, Ioulu 2OO5 I{otiseutu tiiniiiirt
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Varainhankinta-
aktiviteetit

Sustunlrlur.r .foLrlLr -lelrti on
toincn ptililrl<tir itccttintntr:.
t.chclestli sll1r1)llnmrc vllrlrt
klit tctlilirr vunhtrstyi)hi)n Sus

lltr'tt:tllt-KotIi:::r. :rt ttsItrlisilt:r
sotlvctcnlllncillc jlt lioulu jen
stipe ncle ihin.''\ttotlt'tt ('llsilltllliiillr'l)
vluvl 1lr\'ollrltstrt slutclrtt
IttoloI li:ir tt't:ilirt nu( )li\( )-

vltihtoon I<olionlisrruclcs
slllln.

Tlinli vLronnlr on allilunlts-
srt hrtnsullincn I)tutuincn SLrl-

klr 2006 Iilrnrpurrju. jollrr on
tlrll<oitrrs kcnitli vlrr'ojlr llrstclt
ju nuoltcu lrvvinr oinltin cclis-

Ikttise ut u lti rtii ii tt

l-linrpinrrit kiitolisct krrikil-
lc. jotk:r olettc nlrhclollistl-
n('('l l:inl:in lt'lrtlt'rr tr'kt'nti-
\('r'r. r'lrtt'istl iikrrnrppruril.
lchcicn tcl<<lor.t ju nrulkki-
rrointiin osullistLrncct ja cn-
ncn l<uil<l<cu tcillc lchclcn lLr-

liijut. jotka olcttc ostttncct
Ir'ltt['rt. rtriirr lukit'rr loiruirr-
[1lllnlDe .

Toilotunrrnc klrikillc lch-
clcn lLrliijoille lllttrltuisuu.JoLr-
Irnrltil<ltlt jlt Onnclhsta lluttl
\iLrottrr 2(X)6.

Pckka ja Pirkko
Maar;ure n

Patria
www.patria.fi

Asemakatu 10, Vamntala
puh. 03-51 I 2300

Iiltillt;rri
RUT(lH(lULUUN!

c Uusi kurssi alkaa
joka maanantai
klo 17.00

o ll-vaihe klo 19.00
Puistokatu 15

Vammala
0400761 845

? PoHIoLA
www.pohjola.fi

Stslrt ttt altt tt, Itnt I rt 2( )( )i
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C r lr.i.in l',,[llLl , )r) r)L'r'l.l5tLl-

)iu l,)- t >ill,,ir...r.:r li, rrrlrr-

nn llclrvliscssri Sr lr riri rllie n-
r)L'ttiin :U( 'rrtt rt t r'lsirrtrrt:ii-
sclisi pcnrsl<or.r Iulrr I<cr.tnuli-
sclisi. I..otrltrrr Iirit tiin liutso-
rurrssrr lliheltli jlr lilttrliltlt. At lt
j.risjrrlrl.rl olit rtl rtt'll.oist'1.
Irtrrlur linliclili. I'trivlrlilrliliLur
jr lonl'ult Iilrhvin kru'rssu ko-
lio \ urunrulurr r licllc jrr toclcl-
l:t ttPl'11111 ,,lri.'ltrt:t:t. 11.111r rli

r.lr toinri silloin .f Lrssi \iiltl.
Silkrin t'i kLrljettu licngil[i

nrtrLrtlr klrin lllI<cllltn nltr.rllt-
l', rillt'. ,\Lttlil, ,t i, ,ott siit tt lliilt
hvr lissli jrilje stvliscssli. 1'e k-
nisiri tiritli tchtiin C-rlrlicn-
nrrlisr.'.r. h,,ttIttrr L'r'lsrltrrrriii-
:t't lirir tt:ij:it ( )\:rl l:il)r'51\ nt:i5-
sli r iicicnlit rrrnrcncrr vLtoclctr
vilstlnpvlvlistli. IIcicllin llrp-
scnsit olitt kliVncet sillllllt
,,pin:tlt jr )rt, \irr)lirl ::i.irlri't
ovrrt ollcet llrpsilllt jlt osin srt

rtrlrt s.i.irtnilt ot lrt t'rt'irtlltt.ii'
tcn Iirivttlijicu lustcn lupsilllr,

Onko rnilirilin nrLlLlttul'rut
noistu koLrlLrn cnsiusl<clistu.

1Os lilil trintcct ovut eclcllccr.t
slLnilrnllrisilr. nrinLrltu kVst'-
tlilin Lrscilr. hliYtlinteet oVrtt

I)\'sYl'lcct vrrlsin slulltnlltisi-
rrrl. l{ )l('ilr) lil sr j:illt'. nlull.r \i-
srill0t ovrrt krivncct rncllioi-
:r'tl tlt\llt'trrlirttl .3{ }\tl()l i-

sclll tlipulecllu,
llltr rllttt l)i('lt).il1 5r lr;i.irr

lioLrltrn csilil.rprur l<crtoul<st-
nr siitri. nrilLriscllrr Iicntril[i
St'lrririn rril<i nvll'lilin cllili.
nritl<li scililt ovut cclcllccn
llihcllli srcllir.rtlinrnrc jrr nritli
Ltttrlistttkrirt ott lLtlr,'s:t l:ti ot)
jo tLll[lt.

lioLrlun tillrstu on uinu I'cr'-
touut jotukin sc. cttli hcnki-
li)str)n vuilrtuvuus on ollut
clittiscn pientri. Oleu vustu
liolrrlrs lchtori trrlossrr. A1'tr-
l;tislelttottitrr ti .lt' r,l]ttl itttt-
tili:t;ttt t'rtt'rtrPli:i. \l:rrirrltlr
\ lr nhlr-l..linr1'rp:i toinri pitlirili n

enncn lcltforikllrLttiriur irl)Lr

llri*rt'lrl,,r'irt:t .ltrs.i \ illlrrt lrr-

li:trt:t. .ltrllttti I lit'1;tttt'tt l, ritrti

.rl ''. I Srr.slrtrtrrlrlt ,lttulu lOOi

cclcltrijrini upunlr ju rrrl rrir.tt-tt.r
oil'cltr.trt lilitcnlini. .JOlttO OIt

pr lliirrr t tltliruttnlutt't ol)ettll-
nriscllc r.ltLrhltllisct okrsuhtcct
:rlrrsl:r :rllirrt'rr irr rtriilrirr priir iirr
lusti niin on ollLttliin.

Opcttlr jlliurrnltsslt on vic[i
nrtrr-rtlnril, jotkl ovlrt tchneet
c[inirintr'(insai S],h aiaillai. Sitli
r oi rtr ll:tili:rrt:t pit:ili r rtlsirt
kLrnnioitcttln ltnlt slutvtttuksc-
nrr. SVlrlilin lioulr,rn Iirivncc-
ttli I'ottltt:s.t oIt r it'l:i , rttti:t

opcttujiuni. Olcrt suunut ollu
lrt'itllirr I'ollt'g:rn.lt irl It\t r'5i.

rnichcnsli.
Tusokulsscistrr on kLrllctttr

sisriltollLrccllu pitlili nlrtliu
nriihin p:iir iin. llvhnriri ci olc
cnlili lrikoihiu lvhnritcltt op-
pirnisl<t vvn nrultrriscsti jl hr'-
r.i rriirr. \t lir irtt'rt opr-'ll;qi.1i11

li, 'trltrltrs ( )n l('lr()slunut jir

opcttu jie n l<lit tcttrivissri olc-
vrt o1-lctukscllisct nre nete'l-
nlit ovut nror.tipLrolistLn.tcct.
hrriliilLr rtr kr opettrtjilllr. rtiirt
Itlrltrttssltrtrr.,'n l;lilo t'r'itttli-
nrisccr-r tunnir-r kLrlLrcssu. Op-
pillrs suu tlill0in omien cclcl-
lltr stcnsli nrr,tkuistu. tchoklts-
lil ()l)Llu5llr. Ir.tttt ollllitttis-
tilunne on tur'peeksi haustu-
vlr. nluttll ci liiun vaikclr, o1-r-

piurincr.r on tchokkaintlr.
Sc. urihin l<lr.rnlttll nyky-

lirinkin lli,vttaiai kovusti st tut't-

nittclLurililu. or.r urrsicn lr,rok-
kien luonrincn. kLtn oppillrs
:iilty v li.rrrrtlertrtcltrr st'ilst'-
mlinr.rcllc lLrokullc. Krtlrttc
vuottu Sylvlilillli lJ-i5 -r'Lro-

clcn ilissli on pitliri jl tlit'licli
aikl joliaiscn nLlorcn uikLus-
tunrisl-rr'ose'ssissa, Lr,rokltstlt
sr.rtr rtrtitt'll:t:t n st'llltint'tt. i, rs:lt
jr,krrisellrr olisi scll:risi:r r st:i-
r ili. iotlirr t'tlistrir rit oppirttis-
t;r. \llilrkririn st'll:tisi:r rtttolirr
t'i s;urt:trut ltt,,kliltrttr l:tilcl:t.
joicler-r kensslr on ollut on-
gclnria llllLrokrllu.

Sylvään mallit
autlavat ariessa

Vlikkl koulun historirr ci olc

1'htli ihnrisikriri. on sil[i IiLri-

tcrrkin jo pitkrit pcrintc-et. I)c-
linlct:t niik) r rit jt,krr 1t:iir ri

l<oulLrr-r aljcssu. KoLtlLtlla on
krit'ti)ssrilin elilltisirt koLtlLtn

rrlkt':r ltt'lp,rtl;tr irt kiljrttttrirt
liaiyt:inteitai. jotl<u l<LturpLutvut

pcrintcistliuin.lc.
Siinri vlrrlrt't's ',. 1rt.,11 1lqtoti

kriy Sylvliritli. c[iri hrin oman
t']:irrr:irtsri r ltt:i ltlrrrstt't'llrsirtlrt

iii:{tlttl.f4gP* "t' "1'1r'r"i r'

vuilicttlr.'l'rissri cllinlirtr lri-
Irt't'srlt ltltt tltlrtt t':tj, ,j:t. t'l.i-
tlilin itscri ju suot'ustltlut jltrto
tuun ltt'r'riksvntlili vstlirlillii-
rissli. \linli I<uililii sciklt nri-

kyvlit ruoncllu tupuu l<or.tlu-

p:iir ierr :ril\ilrtil. lt:rjoi:r pilri:i
kol<cilll ll h1'rrikstntriri hrr-

kcu csrnr. lrloittlrrurllrr tu1'xr-

kointi.
I:rtrtert tLrPlrlioitltisl.t slti

j:illii-isttrrrtorr. jolirr liiirrrrii:i;i-
clystli kclrlstu tuunin, Oli joli-
scer-rkin turhlrLlttirvllll llntlrlr
isltrrrrisi.r. .Jotkrrt olir':rl joPrr

nrcrkimcct 1 lcisellc istr.tr.rt<r

lrriir lil lt' ltrktr j;iljt'str kst t'ttsri

liuksi tLurtilr, I<Ltn joku trt-

puLrkscssu uikoiVlrt polttuu
scututt'rtllukin viikollu run-
glustuksistlr hLrolinnttrr.

N1'k1'lilin. kurt o1-rltillts ou
trrPrrkoirtttt kotrltrPliir lirt :ri

kunlr. hlir.r rrloittuu lirpuliklr-
:riltt ist rt Iulliit'lrrt.rrt tt'lir'rrti-
scn. O1>pilus r.cle'roi ttrplliku-
lrilrt'iri;r r)r'lti5i\ ujcn tt'listt'jri
ja nliin sira LlLlttu tletou tul)lr-
liltrt lt:rit, ristlt otn:tt'ltloist'sli.
'l'r.rtkiclnlrl tchcllilin 1 hclcssri

koLrlr,rn hcnliili)st0n kltnssu
niin pitklilin. liunt'trs uLrot'i il-
rttoittltlt olt'tlttts:l It:tltrli:ts ii-
toutUnrlllllt ttrpltlioinllttto-
nrLrLrtccn koLrlLrlikunlt. lleh-
lolirt krutsslt I'itjr rilt'lrt:ttt si-

tounrus. .Jos ltrplrLrliscnslt rili-
koo. tchc[ilir.r tLrtkichnlur vh-
tlcssri r iirltrr iltrrp:iir rirt rti:rtt.

\ llstir \ittr'lt , rtt ttt;tlttl,,llirttttt
r.rusiu so1rir.nus..fos uttclenliin
sitoLrntrl<scrr likkoo. tchcllilin

ltoliisin krrr.rssrr 1'hte istr,i)tri ju

poliisi kiljoittlLlt rikcsrtkon
luir.r rilikomisrstu. \.lrtliklilin
sukl<olt ci olc poliisi ior.ltr.lrtut

Kotiseutu tiirtiiiirt
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kit'jortt:tnlutn ju sopintLrliscn
likkor.rcitlkir.r rxr Iilrhciclllr l<li-

clcllli luslicttlrr u nlilini. Flnrili
ci tupll<rirrti olc liorrlusslrnr-
nrc ongcllltlt.

\iin pitliri:in. krrrr koLrlrrssrr
or) t'nt'nrrniin Iittirt r llsi o1'r-

ltil;rs. t:rP:rltt Lttt liitts;t:ttrtt.lrt.
Ntttsltlttilistlr ( )lt r)t( )tttit L'fi .ts-
tt'ttlr, l-isrilisi I',,ttttttte rti
:t\i:tl kitl\:lilrltisctt;t. ( )tt tlit-
lit':itri .'ri rttrrrr rt:rlrislclrr jlr srr-

nlrhlll<lrt vlrlsinlriscstrr jlr vlr
klrvlrstrr koululiirrsrrlrnriscstlt.

Kotrllrsr;rr)ln)t' ( rrt ( )llut l)it-
lililin taplrnlr liiljlttlt rninkli tlr-
Itlttt:lt ltsteittert kitts:r:rrttint'rt.
liuiklii tuplLrkscssu nrukrrr.rlr
ollt't't liilj,)illll\irl orttlrrt r'tri-

licntvl<sensli trtl)ilhtunccstl.
tltPltltl tutt:t:ttt loltl;ttrt'isl:t sr i:
t.i j:r siit;i rrrik:i oli:i ltrrri rrrt-
klisLr ptiliscnriscksi eteclt-
1"liin. C)slpuolct I<<;lrtuuvut.
Kr.rnrrnltnliin nlikcrnvs tilur.r
lcr''l;l Iit't fr ll;t:ttt. \ ltt tttistt'-
l:l:lll :('. t'tlli rtlilit'rttr kst't r'i-
vlit olc listiliitlrisru. .fos ovut,
etsitlilin yhtcincrr nlil<cnr\,s
rtsi:l:l:t. \lrrlli ,,rt (t'lt,,lilr: j;t

r.rse irr latkltisuLllt ill sovint()()lr

Ilili:tlilirr io srunlrn lt.iir';irr ;ri

kanu cikli nrLutu nrnguistuli-
siu turvitl. Sunralla jlili ckrku-
ntcntti siitli. cttli tilut'rtccsccrr
(rn I)uulullu j:r l,'tli.tUr siitji.
ettli sot into on sllittLr ltiliuun.
\ :t ]ilrr irttntisslr l:t1 rlt trlisi:s:r t'r'i
osltpuoltcn kertomLrksct [i
hetctli:in kotcrhrn nlihtlivlilisi.

l:rtttt rt , 'li li:it t:irrtilrrli st'.
cttli l<oLrlLr otti kotiin thtcvt-
tai koln.urntenu ollpiluan
porssuolopriivrinri. I(oti il-
nrolttl poisslrolostu. jos tl-
rttoitti. Asirrstrr t'i ollLrt lrrit:i:ilt

I{otise utu tii rtii ii rt

r,htcistli nrlrlIiu. l)lLhimmillean
oppilrrs Lihti lioulLnln. oli
lloissrr li,rlrttt' priirriri jrr rlili-
re lr.i lttt, rllrti:ttt nirucrt pr,is-
:rt, rlor iltl'oort. \iinli , rli 1ti-
clcttv liolrncn 1-xiivlin kouh-r-
ton lonlr".

Nr,kllilin hLroltljln or.r il-
r rt,,ilt'll:lt :l t'rr:irlrttliist'rr:i o1'l

Iil:r:rrt srrillrrrsllliirlinli rrltpi-
luur.r poissuolostx. .Jos thnoi-
tllstu ci tLrlc. ottalr luokanvlrl-
r oj:r r lttt r tlt lt ltrrr,l1111;1'16,

Nriin sckri koclille ett:i kou-
Irrlll on tieto oppilaln olin-
p.rili:tsl:r i:r rtt:rlttlollisutts 1'rin-
nlulisiin or.r llihcs ntxhclo-
[( )ntir. 1\\itr { ,n \iilli sy 1 slli tlir-
licli, cttri poissl()lo koulr-rstu
on Vlecnsai cnsinrnrtiincn r,'a-

lirrrrr rrrt'rl,ki siit:i. cltri jot:rirr
vlrklrvlnrplur on tlplhtumas-
sl jl cttri oppillan yrnptirillli
olcvicn aikLristcn on alcttave
toirtrilt,

Oppileilte ju koko tllor.r
hcnkil0hLrnnlltu kysclltitin
nilililliujoin lalrjlrmitteiselle
ky'st,mt'sputtc'r'istolll kiusaa-
luiistililntccstl. henkiscstti hy-
r irrr oiltrtirt tiltrstlr. ll l sisist:i
okrsuhtcistlr ja oman teruey-
clcn tilur-r kokenrisestu. Tlinili
Itr t irtr oirrtilllol'iilik:i listittl
k)tscly taprthtLlLl sLloraAn
rclkl'o1'rttplilistÖssli jl koot-
tu aineisto on hclposti ar.raly-
soitavussrr nruoclossa. Tlillai-
ncn toillinttt on koLlllrsszun-
n)c niirt uultrl, cttli r iclli ()n

pitlili nrutliu siiher-r. ettri
osuanrllrc tlir,sin ktiyttliti nto-
nipr.rolistu tr-rlosmateri:ralia
oslure koulun lrkea.

Hiljlttlin on koulussa laa-
r lilttr r ltr'lrlr ist'rt ptrtrtlr.rrttiscn

ja auttamisen toimintamalli.
\lrrlli rrtttt:ttt t'r'i loirttijoitrt ti-
lanteessa, jossa henkil0 koh-
taa oppillan priihteiclen kriyt-
töri tai perheen ongehrat
r.r.troclostuvat niin suLrrilisi.
ettri oppilas alkaa r.riiclen tl-
kia oireilla koulussa.

Ulkoiset muutokset ia
tulevat suunnitelmat

Koulu n:iyttliri ulkoisesti h,v-

vtikLrntoiselta. Rakennr,rsta on
vlrrrlilttr kLrin olisi orlrrrr pi-
cletty, Keiniö ja teknisen työn
tillrt ()n sllnectllllLr nl kvr lrlrti-
rulrksia vast:raviksi. My0skin
I<otitalonshrokat on ajanmll-
kaistettu. \'uatimnkset ope-
tLrstilojen suhteen ovat nyky-
ririn aivan toisenlaisct kuir-r
r'nncn. Myilskin tekrtologiltrt
sovellukset. efltylsestl
rutk:hon liittlruzi viilineistir ;a
opetusteknokrgran muutok-
sL't \rrrrli\irt konklccttisirr ti-
loil'rin kohclistuvia sAnee-
rar.rstoirnia.

5c. rtrikri tulcc n:ik;ruri:in
vuonna 2005 koulun ja kur-r-
tulrtislclr rtljesslt. on tliysin
pcrttskr)t'j;lll:l\ll :ttttlit()tit,.
Ar-rla ja urr,rr.rt ylciset tilat ol,at
tulcvrrisrrr.rrlcssrr slir 1 illririn
vauleita. Lnokkatilojen pe-
lr,rskoljar,rkset on sLrLlnniteltLl
toteLltettavan aineryhrnli ker-
rallaan. Ensin-urrziisenri on
t'tless:i l'y siik:rn j:r kcnti:Ln
Itt,rkltt. j,rillc t'i ,rlt' tt'lrty rtti-
tlirin sitten rakentanisen.

Kun saneeraustyt)t tel rcl2iain

ajlllaan. on tLrotto mahclolli-
sil.nlnen hyvll. Tuotto tlissli ti-
lanteessa tarkoittaa eclistvk-

sellisiri opprlliclcn oppinris'
tukrksie jlr sitli kuLrttlr tr,rko ulr

kir.ijulkua tulevlrisur.rclen vu-
mllc. Panostuksct I<ohclistLr-

i:rl k,rko ik;inlrrrrri:irr j:r sit:i
kautta krrikillc kLrntrrlaisillc.
L skort rtrroriirt k, 'ltrlisttrr ie rr

Pllll()sttl\tcll ( )l('\ :tll lttoll()i-
sampia sijoituskohteitx tule-
vuisur-rtta u jltellen.

Omar.r työr.ri perLrsl jltLrksc-
na on se. cttli nLtorillc on ol-
tilvrl sr'kii r:rj,rjrr jlr rrilittrirrris-
tll. Toimil.assa koultrssu or.r

sclkcri toinrintrrkrrltttrtrli. jr,s-

su on help1ro klsvrur jlr ki-
pLrillrr. Vrrrtltcnll)ir'r) srtruui-
nen muklan kor,rlun lrrkecr-r
on r'r'itttiirr trirkt'rit.i. l,rtt:r
voinu))e rttitt'nklilirr orrnistrrrr

kltsr ltltts- jlt ollgl11s11 il5sii111-

me. I(otien tehtrir':i on cclcl-
leen klsvattla lepscr-rsl, koLr-

Iu rrr.rttrut trissii tlirkt:iis5ai l\ils-
sli. Luotan S,vlvrilin koLrlLru
r rrlitscrttrrrrn ticltcrt. Krrn tr,i-
minlr.ne senrojcn t<.rinrir.ttutu-

poicrt ntttk:rist'sli y ltlt'islirtlrt-
mlssir. enrn'rc r'or nritcnkririn
c1-llionnistrra. KoLrltrn niotto
olktxrn jatkossakin "Teruee-

nä elcimciän, toinrit,etnct
marilm(t(m."

Oler-r kiitollir-ren ecleltri jillc-
ni siitri. ettli koulua on luot-
silttr.l \ilkili|l klisin tt:r'irt Vltr-

keinakin aikoinl. Llcnkil<)s-
tön asiallisen jlinrpti suhtrrLr-
turrrinen opetus- jlL kusvutLrs-

työhön ci olc kchittl.'nvt het
kessli ei nrl,0sklilin tltlossit
vullitseva hieno t\'ömoturli.

KotrlLrmme pcrustl orl
eclellccn perintcisissai. lr\'( )s-

slrlrn pitlet; issri krir trintcissri
ja tavoissu. Niistli picllintnrc
kiinni jltkossakin. Tr,t)n te-
kenrisen ar\'ostus jl tv<)tove-
leiclen kLrnnioitus ovltt eclcl-
lecn arvossaan. l)crtrstarnrrrc
on rltltVlr. siil)r'n ()n lrlrli |rr.

kentae kehittyvtit toiurintlrnr-
nte niallit jl uuclct kair.taintcet.
jotka lantautur''lt Sl lvlirillc
vlin ja ainoastaln, ios ne pul-
velevat perLrste[ttlivlilinrnrc.
Opettall- ja henkilökLrnnlllc
kr,trlr.ru llinrnrirr kiitos siitai. he
jrrksrrrlrt t(lrrl:i t\ilnsii t'rrsr-
h"rokkaisesti jatkosslkin. \tll-
rnirsl:t ltttrs:t:tslil fuokltlli rt -

cllistri on hclppo llnureutuu,
olipa tLrlcva tyi)nrnre tri teh-
trir,'iin.ule millainen tahanslt.

Jari Andersson
Sylv:i:in kotrlrrn lt'ltloli
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Nuori
puheenjohtoff--
n oi svoi mi stelij oi d en j oh dosso
_\flrisr oirrristcltr-urrrni rtl-

l- \ kt.rr rtllt-ltsterklusenll
Muistol:rn korrlrnr tltti)jrrrrr-
palta (K.rilpät). Olin silloin 9-
10 -vuotias. Se, miten tr,rlin
r.nenneeksi n'rnkaan, ei ole
nrrristissrrni. Liencckö riiti r ie-
nyt, koska tiecliin l-riinenkin
Itlrllltstltnct'n voirnistelttlt rt i-
koinaan.

Nziin senoo Varlma[an
Naisvoinistelijoiclen nykyi-
nen pr,rheenjohtaja Taru Ala-
Haavisto.

Varrnaankin varsin tavalli-
nen tarina siinri suhteessa. et-
t:i useimniten jr-rr-u'i riiclit ovat
tulLlttlrneet tyttriler-rsri salille
sen ensimmuiisen kerran. 10-
vr.rotiaana se siis alkoi ja nyt
Taru johtaa kr,rnniakkaat pe-
rinteet or.naavaa 90-r,lrotista
seufaa.

- Vrhvimurat voirristehr-
rurr.ristoni liittyviit kr-ritenkin

1 l:irrstcikri:in t lJ- li r . t jrr cri-
tyist'n,rlrjlr;rj:rjrilkcnsr.i rni-
nllun ovat jaittaineet Liisa Ha-
kala. joka tr-rolloin vielri toirri
VNV:ssa, sekii vahva vaikut-
tajanainen Raili ilvesmriki.
Lukkririss:i mukaan tulivat li-
sliksi Ritva Uurto kansan-
tanssin opettaiana sek:i Ka-
tltliinlr []trlto j;rzz-tlrrrssin
opettajana. Hr,rouraan eclel-
leenkin löytziv:ini omasta lii-
kekielestuini nriiclen opetta-
jicn jrittrinriri ulrotoirr. srivyjri
jrr tenrp()r. Näitli talrtt-rnaisirr
yhdisti r.nielestani r'oimakas
sitor.rtr.rr.ninen tanssiliikLlntaan
ja sen ohjaamiseen sekii nr.ro-
lista vzilittiiurinen.

V<tir.nistelussa r.nittelöiune
SNLL:n (Srlorren Naisten Lii-
kuntakasvatusliitto) ja kan-

)aaoaaaaoaaaaaoaaaaaoaoaaaaaaaoooaa

myös ensi kcslinri Tunil'rc-
leella jiiljestettlivlin SLrnSr'oli-

voirrristelur-r sLlLlrtaprr htLluran
aikr.rister-r kuntojuntpprtolt jel-
ruran korcograf'cja.

Eclellli urainittu sur.rrtupuh-
tr,rna kerili oseanottujiu r.t.

15.000 kaikkialta Suonrestr.
Prilipaikkenrr tulee olcnrlutr.r
llatinan stuclion ju sculustlt
tulee rrriltiiksiirt os:tllisltt-
nrurrn n. 50--0 lrunkilil:i.

- Tanssillisen liikurrnar.r
t,lctt lrinlt lr.ntlenul , rrtt;tksrr)i,
Se on osa r.r.rinr-ur, sitli ser.r

cncntl-lliri Il sccr-tlt llt ist:tnrltt-
trt. \'runtlltlltssrt ort ltit.tlt ollttl
t :tltr';r l:trt::iliilittrtrtrt r t t:r ri,'rt-
tlr ju tlitli tuljontlrrr olt'n krivt-
tlintt hvrliliscni joprt IiottlLr-
lnenestvliselt Iitrstlurnrrlisel
l:t. Nltisr, rittti:lt'lttss:t t't ilt i-

scsti r it'lr:ittlili 't rt lr r r t:r t s
lrtrrriikk:r. t illrt.tt tttt:. t:ril,lt-
l<ijlit jlr hlrrrstccllisuLrs jrr lrt'-
ncc viclrritvl'scn trrtrst:rllrr ol-
Itrl jortliirti.rirtt'rt t siitttt rtir
r icttikin. l'lsiintvlnistrstli nlLrr

tirr riclliliin. \oinristcltrhrrr'-
Lltstttlisert li:ttttt:t , rlt'tt ttt\ ils
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santanssipr,rolella Koululii-
kLrntrtliiton kilprriltriss:t l,t
kansantanssissa r.rseiruliten
vr.ritokklrusti. ltitvlrn ttrnssi-
henki asui lukiolaisissa siten,
ettai rronena vuonna Van.r-

rnalassa tanssittiin kor.neasti
sckltprtrcissa. Ansiokseni
voin r.nyös leikillisesti sanol,
ettii olen opettanlrt Ilitva Uur'-
lon p:tkolttksellrt ikritor eri-
ni Koivnn Erkin tanssimaan.

Miehet tulleet mukaan

Miesten osllLls on ser,rrassa li-
s:iLntynyt viirttc rr.rosicn lti-
kana ja esimerkiksi Vtrilassa
toiurii r.niesten ktrntojnmppa.
Kr-rn kysyn, voisiko Tarr,rn

rrrielestri joskus utics toiltrirr
serlran pnheenjohtajana, vas-
taus tr.rlee empimiitt:i: "lluran

lrllLlte voisi, nikäli taimai

rttics olisi ;tirkrsti voitttiste-
lLlhenkincn' jrr veisi voinris-
telurrjltustrr n:iin rrryös poi-
kien ja r.niesten r.naaih.naan".

- Silloisista aloittelijoista ja

nyky:iänkin seulilllrnc t( )i-

r.ninnassa mukana olevista
lrlrltrrrisin nr;rinit:r critliscsti
Erkkilin Sirknn ja Rintalan
Sirpan. Heillei n-roleumilla on
takanaan yli 20-i'r-rotinerr oh-
j:t:tjrLtu'rt jrt yli l0- vuotinen
johtokuntatyi)skentely. Heil-
lä on kokemr.rsta ja niike-
mystii ohjaajatyöstzi, yohto-
kr-rntatyöstri ja rryös ko-
lcog,r'rtl'in työstri. HtilIi on rri-
na ollut innostava ja vas-
tuuntLlntoinen ote ser-rlatyö-
hön. He jos ketk;i or.at nyky-
seLrrAlnnrc vlriktrttrrjlrrrrrisia jrr

sytirirrcltirin ikLrisirr nrtisr oi-
mistelijoita. Niinui naiset ovat
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aao li)rtrinvt srrnrunhcnl<isili ilt-
rrisili 1lt jopu vstrivti. Scull-
l,rirnirtrtrts:.r rnilru.l \it'lrlittlili
clitt iscsti sc. cttli voirr osul-
listttrr jrr tr'lrtl:i .rsioil;t. joisl:t
picllin i,, nrvi)s vuiliLrttuu
ontlrltl oslrltlni vlunnlrllllri-
sccn liil<rrntuturjontuun. Olcn
rnvi)s Iiol<cilillr nlt tr.l( )ltut
\ltnrnltlluut lrikoinruur tans-
.illi:t'rt S:rrttlrit jurrprr;1 

1lq

nr t Ohillrrll-junrprur. Vulitet-
trtt rtsti jlttl<lrjilr csrurcrliilisi
\;rrttlritiirr ort r:rilit';t lilrt:i:i.

Antnrrtinvulinnussu liilil'u-
nri\r'rt nl('r'liil\'\ ( )r') ()lltrt lritt:t
sclr iri. F.clcllecnliin tr 0lr -
siotcr':rpcLrttiuu tr,0ni vliii,,i,r
ort liilil't'r'n jrr liililiruttist'rr

ohjuuminen. Ttimlinhctkiset
opintonikin liittyviit jollakin
tuvllll liikeilnruisLrun. sillti
opiske le n l'eatter-ikorkea-
koulr.rssu Tanssi- j:t liiketela-
pilrlr. '1 liltlin lunr)(n olcv:rrri
i lrlri:rsti sitotrttrntrt j:r loivorr-
kirt rrrlnristtrllrrlrni voivlrni
hittriri tlnssi- jl liiketerapeu-
tirr t1i)rt osrrksi nykyislri rutr-
muttiur-ri ia työtlini.

Iir.rtcn hr.rontataan. Tal'Lllll
or.t tulcvaisuirclen suunnitel-
ruria jrt niissii hrintri tLrkce elli-
nrlinliulnpper-ri Hurri Tan-
hLrlnpriri. joka toinrii paloesi-
nrichcrli Vanmalun aluease-
nrltlll. Pariskur.rnan 7-vuotias
Vilntu -tltt(i ci vielzi ota kan-
tla nliihin lrsioihin. r,aikka on
ltloittanLrtkin jo likoinaan
r'oimistelu-uransl isti-Harlin
kunssu likuine n-lapsi lyh-
nrissri ja nyt yksin vall.nen-
nLlsryhmrissai nimeltlilin Mc-
ritrihclet.

Taru on kuudestoista
puheeniohtaia

- Olt'n olltrt ptrltccnj,,lrtrrj:rn:r
scLll'rtssamllre viime helrli-
kuustu [ihticn, joten toirnena
st' on ntinullc r iel:i rrrrsi.
Olen seuramme 16. puheen-
johtlju. Aioittain tr.rnnen ole-
l,lni i'ielli niin r-urviisi, vaik-
l<a johtokuntrty()ss,i olen ol-
Iut mukuna jo 10 rruotta. Pr,r-

Itccttjt,lrl:tj:trt prrikrtJtrt rtsioitrr
k:ttsr'lt't' kuitenkin niin toi-
scnltrisestu r-r:ikt)kuhlasta ja

huustcc'nu or-r kokonaisr-ruk-
sicr.r hlrhnrotteu.linen ja tule-
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vaisuuclenkin viskrinti. Vrs-
ttrtr ison scurirn pyörittlnri-
sestai tuntlu halteilla. vaikka
pririlin;rrt pyöLivritkin lLrtiinicn
r.r.u,r ka a n. Johtok Ll nna ssarure
on r.t.työs viime aikoina ta-
pal-rtunut henkilövail'rcloksia
ja uusien "siszizin ajal.ninen"
vie eina eikans:r.

V:ri ktrttlr jrr ptr ltccnjolitu jlru
en osaa l.nainita, olen johto-
kr,rntatyöni tehnyt sanrirn
henkilön eli Nienrisen Lee-
nun ollessu prrlrcenjolrtlr jrrnrr.

Toivoisin voivani latkaa hii-
nen hyviii perinteitriain, ntllt-
ta san"ralla voivani lLrocla jo-
takin onannriköistri ja Lllltta.
ULltcnrl perintecnri toivoisin
voivani vaikuttaa johtokr.rnta-
työskentelyss:i tel'rtävien ta-
s:rl)r.l( )lisr.'lnl)lrlrn jlrkltuttrrtti-
seen.

Kun seura taiytti 60-vLlotta,
puheenjolrtajana toirri llitva
Uurto ja hrinen j:ilkeensli ser.r-

lasivat Tuire Minkkinen, Ilai-
li Ih csrrrriki jlr Leenrt Nierui-
nen ja nyt siis sellra eLiri Ta-
[Lln aikaa.

- Tämän tretken liikLrnta-
ktrlttLrLrlissrr nrien Nrrisvoi-
lnistelLln olevan murroksessa
sikrili, clt:i ttirnti lrr'ktinen :ri-
ka on vtrlrviltr ttrotteistlrnriscn
ltiklrrt. l)crinteincn nuisvoi-
rristelLl on jälicli Pilates-, Ilo-
cly Balance-, Spinning-, llocly
Con"rpact-, ChiBall yn-r. l-ritti-
tuotteiclen jalkoihin. Myr)s
itzirnainen vaikntns, kchon
lrr,roltoon ja lalrhoittruliseer-r
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sekri mictiskelyyn liittyvrit ll-
jit nostai,ut plilitlilin Alun "is-

mi" on kehotietr>isur,rs lu kc-
honl-rallinte.

Nrrisvoirrrislt'lrrstrr liii tr ;
yhteys moniin r,rusiin liikur-r-
ta tLlotteisiin jl uronet liikLrn-
tatuotteet mielestrini pohjuLr-
tr-rvltt perinteisecrt r oinristc-
luun ja keskustlliikur.rtaan.
Trtnssillist;r voirttislt'ltt:t t'i 1'ri-
tlct:i Irittinri. rttrtttlr sillli ort
klikki eclellytykset tullu se'l-

laiseksi ur-rclelleen. Myös scLr-

rallamnre on kaikki cclclly-
tykset olla luor.nassa tritri hit-
tiii, mutta se vlLutii nrcicllin
vanhoien konkarciclcn juksu-

nrista olla mukana ja nuolter.r
innostlrrttistlr, kotrltrttlrrrristlr
ja opastantistu rroimrstelLr-
suuntrrisccn lrjlrtlc'ltrrrn j:r loi-
rttintrtltn. l)t'r'intcincrt r oirttis-
telLl on hetken aikl:r ollLrt ku-
ckrksissa ja nuoret tvtöt ja ;lo-
jat ovat kacl()ttaneet r.nieles-
trini ylttcl rlen ()nlrrrln lrrrrnrii-
sccnslr. Liiktrnt:r on rtse in vli
lincellistri j;r kilp:riltrtoirrrin-
trrlrn tlilrtlilivrili. Nlrisvrrirttistc-
Iu rtirucnri on rtryiis liirrksi si-
ckrksissa naisten liikLrnturn.
vaikka useassa S\'oli:n seu-
rassa, kuten Vtn]ralassukir.r.
liikutctrrln p:tlion rrrli)s poi
kia jr miehiri.

Kttn vttrrltt'rInllrt. pL'tin-
teellisessli naisvoir.uistcluss:r
r.rukanu olleet lukevut cclel-
Li mainittuja cngllnninkicli-
siti nimiri. voi vain kitvitel|i
heiclin piiivittelevrin. nrihin
naisvoin'ristelLl on lnenossu.
Siihen on kLritcnkin sollcu-
rlirttrrvrr jrr etsittrirri sicltri ne
"chiballit". jotka kiinnostlr.'lt
nykynuoril. niuttl kuitcnkrn
seiilyniien ne mr,rockx. joilla
saaclaan picletty:i ntuk:rr.lr
r.t.ty0s ns. venhemmat iklilLro-
kat.

H;arcastaiista
on kilpailua

-.lliscniri Vltrtirlrrlrrn Nrrisr oi-
nistelijoissa on n. 5S0. Oh-
jltlt jirt sctrlrtssltrtut tc ort Prtt'i-
kynrrrrcnt:i j:r lr:rljoilrrstrrrrtit'n
Iukr.rrntitini viikossa on 30.
AikLrisille sLlLlnnattu ja ryhmiri
on 10, aikuinen-lapsi -ryhnriri
kaksi. lasten- ja nuorter.rryh-
miri 12 sekli i,ah.nennirsrl,h-

/at ku tt set taa ut I lct si t't t I I u
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Nuori puheenjohtojo,,.
Jatkoa edelliseltd siuulta

miä neljä. Harjoitr-rksia pide-
tään viikon yokaisena päivä-
nä viidellä eri koulr"rlla.

Setrran jäsenrnäärä on Pie-
nentyny't vuosien saatossa ia
Tarr,r kiteyttää slyt siihen ly-
hyesti näin: "Liikuntatarjonta
c.rn kasvanr"rt Valinralassa ja

tr-rllut monipuoliseksi. Vah-
voja kilpailijoita on tullut li-
sää ja tänrä näkyy jäsenrnää-

rän pienoisena laskltna".

- Harjoitustilojcn vähäisyrys
tai pikemminkin talkoituk-
seen sopimattonruLts lienee
kyllä ongelma monelle Vam-
malan seuralle. Monen kou-
Iu sali on auttamattoman pie-
ni tai matala, jotta harjoitteh-ra
voitarsiin tehdä liittojen sään-
töjen määräärnissä pLritteissa.
Voimistelu- ja jr"rmpparyh-
missä, joissa liikutetaan sutt-
ria nrassojl sekä joLrkktrevoi-
nistelussa, jossa kilpailualue
on kooltaan 10x12 metdä, ti-
lan koko korostuu erityises-
ti. Liian pienessä tilassa jor-rk-

kuevoimistelr.rharjoittelu kär-
sii oleellisesti. 4-vuotiaiden
Nallejumpissa ja vähän van-
hempien temppuih-rjr,rmppa-
ryhmissä liian pieni sali voi

olla myös selvä tr"rrvallistttts-
riski törmäilyvaaran vuoksi.
Lapsi tarvitsee tilaa liikkunri-
seensa jo pelkästään rea-
gointikyvyn kehittyrnättö-
myyden vuoksi.

Tarun esille ottama näkÖ-
kohta turvallisuus asioista
on varsin mielenkiintoinen.
En muista koskaan kenen-
kään muun sellran tuoneen
tätä seikkaa esille valitettaes-
sa salien pienuuksista ja ma-
taluuksista.

Jäsenmaksut
kohoavat,
vetäiistä puutetta
Salivr"rorot tulivat maksulli-
siksi tänä syksynä eli käytän-
nössä liikuntaihmiset jakavat
seura-avusluksia. joista sitten
ns. sivistysihmiset ottavat
osan takaisin kunnalle.

Tanr on härnmästynyt niis-
tä perusteluista, millä sali-
vLlorot tr-rlivat maksullisiksi.
Tärnä tietää automaattisesti
jäsennuksu jen kallistumista.

- Seurani tr"rlevaisuuden
näen itsessään haasteena.
Haasteena on tuo "ajan hen-

gessä" pysyminen; uusia hit-
titr.rotteita kysellii2in, tuntitar-
jonta jor.rtuu loka kevlit
srrurennuslusin allc, salivtto-
roistl taistellartn ja nykyririn
nryös nraksetJxn. ncttisivLr-
jenkin lvLrllrr <>lisi ltelporrtpi
tunneillenme löytziii. Painei-
ta seulalla on jäseulnäärrinsr
pitrilrtisessi ja krlsvllttiltniscs-
sa. Pieni ydinpolr.rkka tekee
plyteetöntä seu[atyötri, urut-
ta rrusirt innokklitl sittltrttrjilr
on enää vaikea löytzli. Kil-
pailuakin tanssiliikunnan sa-

ralla on Vanmalassa niihtli-
vissä.

Yksi latkuvista haasteista
on ohjaa jaresulssit. Monta
ihanaa ja kor,rlutettr,ra ohlaajaa
jätt:lä seuran jr.ruli, kun oh-
jaajataidot ovat kukassaan.
Mistil löytää ne ur,tclet innos-
tUncet nLlput? Mistri lirytliri ne
jo kukassaan olevat konkarit'i
Varsinkin rr jktrisistrt oltjrurjistrt
on ainainen ptrllr. KLrklt cnri:i
jaksaa sitoutua seuratyöhön,
vaikka palkalliseenkin? Ja en-
nen kaikkea, mistii saacla se

positiivinen palar,rte, innosta-
va hymy tai kziclen pnristtrs
kaikcn kritiikin jr ntrrinrrn
keskeltä? Nykyellir-nrln nen<r
on niin sr-rolituspaineista, tnly-

dellisyryteen pyrkivää ia tLrot-

teistettlla, että joskus tuntllll,
että seuratyöltäkin vaaclitaan
jo ammattimaista otetta pärjli-
täkseen perLrstelttävLsstirin

tanssi- ja vointistelr.rliikLrr.rnlrr.t

tarjoar.nisessa kar-rptrnkillisil-
It'. Erurtte ttlt' :tlttrttltttilrtisi:t.
er.nmckli siihen pyrik:irin. Py-

sylrrr're sclu'ena ie sc ty(i tliyr-
tliri rttielt'strirri ltcrtrstt'lrt:ir rirt

kiitettlivlisti.
Eclellli mair-ritut aiatLlkset

ovat varmasti tuttLrja krrikille
scuratointinnan jttltclttssa

oleville. -fokaincn pieni kri-
clenojennr.ts ja vctlijrin htto-
rti .rirttincn ,rtr kltlllttr ltllt,i-
nen teko seullt joltclttltlt.

rrLltta kuinka pitkrillc se

kantaa?' .lonkinlaisen koke-
mnksen omaltvanA <llcn sitri

nticltli, ettri lajistu liiltpLrnrat-
tu vastuu ilili, ja jo tltoltcsslt
selllassa on jrilir-rytkin. lastcrt
vlllrll('n)piclt vltslttr.tllc ltittrt-
kin tr,ronne 10-12 r,uoclctt
ikririn srr:rkkrr. Orrgr'lrrtl siitri

eteenpriin on liuiter.rkir.r ttle-
l.nassa, kuka l<)yt:ili latkli-
sun. on elrilinleinet.r seLrr:r-

toiminnan l(xto\,oittlt jx,

Ktrn kysyn loptrksi. rttitri
Talu sanoo 5-vurxiaallc ty-
tölle, joka haluuu tulla ntLr-

klrrtn nrtisi oirrtistcliioitlerr li-
veihin, Tulu vastaa: "TLrkka

letille ya eikun kuppcriskeik-
koja tekemlirin".

Voisikr> sen patentntin slt-

ltort.

,lnssi Lehtinen
Kllvat:Vammalan
Naisvoimisteliiat

KULJETUSLIIKE

FINSKA
KULJETUKSISTA VABASTOINTIIN

r<AUr<or<rrro
03-514 3531

f PÄIVYSTYS
0500 236 212

VAMMALA tr 03-512 4000
FAX 03-512 4010
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hyvö asuinpsikka
Halusin selvittää, minkälaiseksi nykyajan nuori kokee Vamrnalan
asuinpaikkana, minkälaisena hän näkee harrastusmahdollisu-
udet, palvelut jne. Haastateltavaksi löytyi erilaisten satturnien
kautta nuorukainen, joka tällä hetkellä on
suoriffamassa asevelvollisuuttaan Säkylässä.

Hiin on Antti Koskenniemi,
rtties KrtlkLrn l)rtlvirtlrtstrt.

- Synnyin Helsingiss;i.
rrrrrttrr jo prrolivrrotilurnrr rli-
nut trrotiin vrrnhcnrpieni
ntyötä Vrtututulrtrrn. joten pi-
t[in itsc:ini p:tljrtsjrLlkrrisenrr
valuntalalaisena tai pitiiisikt)
sanoa tyl'vzi2iliiisenzi, kuten
monilla nnorilla on tapana
tehclal. Palvialassa on toclella
ollut mainio asr.ra, sieltli liry-
tyy lauhaa ja lr-rontoa, joille
annan suLll'en alvol-t.

Antti on nyt 19-vuotias
salskea nuor.ukainen, jolla on
rauhallinen olen'rus, r"r.rLrtta

omaa n.ryös tarvittavaa telr-
pel'aurenttia, pelaahan hiin
jalkapalloa VtPS:r-r eclustus-
joukkueessa, mikzi nousi III
clivisionaan tlinli syksynr,i. Ar'-
rurrijrr lLronnollisesti Irrrittrrsi
osallisturr-ristzr syyskierloksen
peleihin ja sarra taitaa olla
eclessii ensi kauclen kevär
kierloksella.

- P:i:isirr kcv:i;ilIi ylioppi-
lltlrksi jlL lreinlikttttsslr rttcnin
alr.neijaan. Hain sitten ns.
kansainvzilisiin valmiLrsjouk-
koilrin. jonnc pririsin priisy-
kokeiclcn krruttlt. Sc ltntrur jut-

kossa n.rahckrllisur.rclen rrren-
nii rauhantnlvajoukkoihin,
joissa velimies.fohannes pal-
velee palhaillaan Kosovon
rnaaperiilli. Aika niiynri:i, in-
nostunko settlrtntrtltn ltlint'n
jalanjzilkirizln. Olen nyt loka
ilrplrrrksessrr vtr<ltlen :u'rrrci-
jassa jrr rninrrlllr on nryös
opiskelupaikka valmiina Hel-
singin Yliopistossa fysiikan
opiskelijana.

Armeiiaan meno
itsestään selvlys
Vailrclrrlrnc rrjrtttrksilt utyös

Kotiseutu ttinritin
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hlin uikaa. nruttu \jrlnrllls-
kosken sillrrn liikcntccstri ei
ruinullrt ole olltrl ongt'lnri:r.

Antti n:ikec h1'r'linli pLrolc
na ntrorisol-xrrllnrcntin pe-
rtrstlnrisen jtr r-rLrorisovltltLrtr-

tettLljen osallistumisnruhckrlli-
suuclen velttrtrstor-r l<okouk-
siin. Hrirr ei olc itse osullistLr-
nut politiikkllun, llrLlttl ()rl

lilinestlinyt klikissu rurhckrl
lisissu vullcissu ju ltil'oo

tchc[i scr.r jltl<osslrkirr.
Siinli suhtecssu nrics

asevelvollisr.uclen suolittami-
seen liittyvistli asioistl. Kes-
keyttliniisprosentti on ylLittri-
vlin iso ja almeija j:ili monel-
ta kesken heti palvelun alet
tUa

- Syy siilrcn löytyy sr'-
kri I'yysiscltri. cttri hcnki-
seltli puolelta. Minnlle
alurcijan suorittaminen
oli itsestlizin selvyys,
enkzi piclii sitri esim,
fyysillisesti rri-
tenkliain crikoi-
sen laskaana.

Hlin ei ole ko-
kcnut paljon pr-r-

huttr.ra sir.npr"rtus-
ta ja jos sitzi jos-
sair-r n'ru<>clossa

on ollut, on se

tapahtLlnLlt esi-
r-rriesten toin-lesta
ns.. pilke silnli-
kr.rlnassa. Anttia
l-ruvittaa, kun
kerron or.nista
kokemr,rksistani,
jolloin pitziai

mennri 1950-lu-
vulle. RLIK:ssa
"plilisin" ellirin
santsarin hampaisiir-r silLi
seurar,rksella, cttä jor,rch.rin kir-
joittamaan joka ilta yhclen A-
nelosen arkin jlinnityslomaa-
nia kuukar-rclen ajan. Hyvli-
hiin siitri ttrli, vaikka ei jLrl-

kaistukaanl Se oli ns. henkis-
tli simptrtusta palhaimr.nil-
laan. uutta ehkä siitli oli
apua n:iiclen jr,rttujen tekoa
ajatellen, joten kiitos vaan,
santsari Rurnmukainen.

- Minusta Varn'nala on ol-
lut mitä parhain asr-rinpaikka.
Trirttri tln sopivltn kokoinen
kar-rpr,rnki, rar,rhallinen, hron-
noltaan tosi kaunis ja olen
saanllt suulin piiltein ne pal-

h nlt) ltltir lr\ \:l:r (':r
it rtrt'r'ltliiri ikrit,nert'il-

1 9-t, t r ol i as A r t t t i Kosker t r t ie trt i ot t t' i i h t l, r t l,t
lh nt ntctIctssct ht,t'i rt,

le-cn
En ticclri. osLtiko

hlurstltcltavrrlisi lii-
an 1-xrsitiivincnvrun-

rtrulltlltir.rcn. nrLrt-

tu siitli olcrr vur-
nrr. ettai VtlstirLlk-

sct tulivut sLro-

lrurr"r nriehcn si-
sinrnlistli tLrlhilr
kltunistcle nruttlr.

Jalkapallo
yhdistää

Ilclcllli nurnittu
totcalnus tLrli ilil-
lcen toclistetttrr
huustattclun vh-
tc1'clcssli. l)u-
hr.rcssurnurc jlrl-
klpalkrstl isttri

" 
icle isessli pör -

cllissri nlishenl<i-
l<) nauttinrasslr 1-lliivlin lorr-
nrrsta. Yht'rikkiri h:in kriaint\ i

ymp:iri ja sunoi: 'Antccksi.

lnuttll cn r,'ointrt olllr kLrLrlc-

mattu kcskr,rstcltrarrnc jullirr-
pallosta. rttinun nriclcstrini
Folssel on purlrs, cilili IIrt
pirikrilin huor.to olc. Litnruscn
aika tuitla olll ohitsel No.
kLrkupu sc siinri sittcr.r oli. oli
pu vamnlrluluistcn lrvlin tLrn-
tt'rttrt I Iyriist'rt lLttrltrt eli rs-
trivicn kcskcn llupc.

Teksti ja kuvat:
Jussi Lehtincn

velut, joita olen kaivannut ju

talvinnLrt. Toisaalta Tampere
on niin [ihcl[i. etlri csirn.
hr-rippu-ulheihrn tai -viihteen
nzikerninen ja knuleminer.r on
nrahckrllista. Tlilillli on vilkas
seurrt- jrt irirjcstiitoirttintrr. jo-
ten krikille pitriisi lr)ytyri
r.rrnlrt ItrtLLltstLtsntrthclt.rllisuu-
clet.

Otar-r esille paljon puhutun
trirnrrlrrrllin jil ) lliittri('n \ ili ('i-
kii. Antti vilstiu: l-irr olt' 1'ri-
tzinyt henkilökol-rtaisesti sit:i
isona puutteena, sen parem-
min kr.rin Kilpinokan sillan-
krtrrn puLrttLrrttistu. Olcrt tosirr
orttistltnttt ltjr,koltin v:tst:t r ;i-
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Vs m m a skoslr en si II sll s
Muutama vuosiluku, iotka olen poiminut erilaisista tietolähteistä:
. 1520-h.rvulla cnsit.uuliinen utaiuit-ttlt ko. sillasta.
. 1680 tulvavesi likk<ti silloiscr-r puusillar-r, r.ruclcn r':tkensivlt plililsilsslt plikrrllisct ttrl<lrlpojlrt
. 1773 Suouten arnteija p<>ltti sillan. unsi vahr.ristui Isor-ri,ihan priaityttyai 172J.
. 1U40 silta uusittiin hänreenkyr'ölriisen ttlakoitsijan tclirlresta.
. I874 rakennettiin viirleisin pnnsilta.
. 1915 vah'r'ristui nykyinen kivisilta

#,'ll'ti#*ffi

Risto Suontitten.

r-riin sanotr-rsti pinna.
Iiur-r otun esille paljon ptr-

Irrrt rrrr l(ilpinokrtn sillltrt. rttics
oikcir-r irurostr.rr.r. Itisto oli la-
kentar.rlxssa Tar.upet'e-Tr.t lku
i:rltlrtictli t5 vuottrt sittcn jtr

muistalt miten jo silloin työ-
rnlallu pr.rhr,rttiin ko. sillen
tur'pellisr,ruclesta 1l rllahclolli-
scstlt r-ltkcntrtmisestlt.

- Iiilpinokrtrt .iltrt oli:i pi-
tlinyt liklnuan rakentail. cikai
sc trlc rttyillriistii \ ic[ikaiiill.
Slt;tlrtisiirt rrrsk:ts liikertrre p, ris

Vammltlltn l<eskustastrl. ei tai-

mri siltalenontti sitli niiksi-
klilln n'u.ruta. Fin ntyi)sklitir-r
rusko, ettri tLrristit ljaisivat Kil-
pinokar-r siltal pitkin Vrnt-
mulan ohitse trir-rne poik-
keun.[ttta.

Palvialan
puheenvuoro

Juhani Ruuskanen on astll-ILtt

r,air.nons:r kanssu Kalkr.tu Pll-
viulessa vuoclesta 199(t asti.
Nlies on kriyttlinyt Vttutttas-

1.-- el

kosken siltal pliriasirlssll ltLl-

ton ratissa ya hrinellli <xt scl-
vtit mielipiteet ltsiastu.

- Ennen rcnronttia sillln lii-
kcurrt' srrjui kolrttrtrllist'sti ilr

koska yleensli aikltrrtrltrrti oli
se'llaincr-r. ettli csitrtcll<iksi
ty0prrikkaliikenne oli jo trtcn-
nyt tui vltstl tulossa. hliiLii)i-
tri ci olltrt . N1t t'clttt,tttitl :ti-
krrn:r liikenr-rc' on lr.tonnolli-
sesti sc-islthclellut tttu r,ttanrltk-

si mir.rr,nrtiksi, mLlttll nliirt kii-
lccttihtlirt t'lrike lriist'rtri ei sr'

ole mir-tuu stressanttr.tt. cnkli
,rlt' prrltiurpiirt rtrtrltkiirt rtirt-

nut. Olen tietoisesti kocttattttt
entistri encmulin kLrlkelt sil-
loin. kLrn <xr tilult.

.f uhuni on hicn'uttt vluttittlt-
Iolt Pttltttcsslrlrrr Iiiilcttilrtllis-
tli ellikclliisestli. sil[i ttties or.t

toimir-trt jonkin aikal Vrrrtt-

malur-r Kr-rr.rtoLrlhcilijoiclelt
puhecrrjohtljanl jl veti ltivit-
se ml.n. jr,ttri ser.tt'att 30-r'trr>
tisjr.rhlallisuuclet. Kuvar.tshet-
kerikin tri),tyi sovitellrt. koskl
selll'1ln nujalla oli urenosslt

.l t t l.t r r r t i Ilt r t t sfu r r tt,r r

llilt'rt Lottrttt.

tulkoott 0t ju ltLrhccrtiohtl-
j:tnltlrrt otr ttrirtt'llrirli i,,tt-
Iioillc hl r riri csinrcrlil<iri.
Flclessli on jlilleert rttvi)s lllttr-
tuvcclct.t ttrtLutortirt jlirje stclr -

t1iit. jotlirr orrtl io oltitsc tri

nlir.r lehclen lLrlklisuhctliclLi,
- l{lskus liikcnnc ;lit:iisi

I{otise utu tiirtiiiirt

Riston omakohtaiset
kokemukset

l)uikkakLrntllltisillc vursin ttrt-
tlr pers(x)nll Risto "Korpo"
Suominen nrLristult vltrsin It\'-
virr vuor-rr.rt 195|i tehclvn sil-
lun luu jenrrLrl<scrt. I Ilir.r oli
plilisst.t urtrtciiasttt t<tltl<o-
kttttsslt jlt rttt'rti ltcti islirrs:i rrtr-
toilijlr Ecr'o Su<tntiscr-r ti)ihir.r
lu juurlLan solut lio. t1'<)trl:utllc.

-Ulukoitsijlnu toinri helsin-
killiincn i'Littlijri. lnLrttu siitri
hLrolinlrtt:t ty'0 sujLri ltallik-
li.rrrr:ti. Errilirtlrtirrt'tt lretotri-
lrseuta p)'stytettiin sillln poh-
joisplirihiin ju L-tt'rtu F.Lkl<i lc-
vitti siinli tchtyri ltct<tnil tllk-
torin petilcvyl[i. Liikennc
toirrri koko ltjrrrr. cikri tltt'r'illtt
liikennevulojrt. ntLlttrt kyllli ttli
lutoliikcr-u-rcliin siiltcn lrikrutn
r iclli utt'lk, r r rihliistli. Mtri:ti-
ktrvrrrri rttttklrltn llttrtltkrtitei-
rlcrt tt'ko t,li lttttrclltt ltrtttnirt
Koncpajrrllc jl sie'ltli tr.tli nr-to-

let Vuolc'nojltr-r i el jekset'Ictr-
r, r jrr Sr'ppo niitri tt'lit'rttririn lrr

vuikcissl ol<lsuhtcissu tcki-
vritkin kLrr.rnon liaitcct.

lliston clinlintyöksi nttro-
ckrstLri melko h,ronr-urlliselll
tuvulllr vrittlijYl's jLrr.rt'i kr-utr'-

nl:l-irulo Pliilriktrot'tttlt:tjlt-
lrllrlllr. Hlir-r on r-lihn11 sckli lii-
l<entccr.r kusr.ur.r. cttri elikoi-
sestr ltutojct.t j:t t1,i)l<ttr-rciclen

kt'lritr kse n \ uosikr ttttttcrtiett
rrik:rrr:r. Ajokilontett r'iri kt'r'lt i

r li rrrilj, r, rrtrt. cikri tttit's :tjrutttt
nliillli nrilirill:i cclcs klttttr<lrt
kolulil.

- Osalle rtutoililoistu silllrn
liiliettttt'r:tlr )l ( )\ lrI r':trsittrti-
nen kutrltistus ju ltiher.rttlrvrrt
monenlaista slipiniili liikcn-
tccssli. Alutltlut p:iirt ptrrtrtisirt
vlkr ju. kouketaun jon()stlt
toisten ohitse . tukitaln lii-
Iie nrtr'1 ruPl t'rit tttolertttttiss:t
piiissri jnc. Ylitlin sillan au-
tollu. polkLrpyt)rilLi yrr jalkri-
sin. joten chclir-r telkkailll ti-
lltrtrrt'ltrt Iioko t'ltlicntltrttis('ll
rr1un. EclelLi nrainituista hi)l-
nri)il,vistli hr.rolimattl liikeune
sittcnkin sujr,ru kohtur.rllises-
ri. ALrtoilijoitlcrr k:iy ttril tl rtti-
luen on pitklilti ltscr-rr-re'kysy-

nrys. joltltin linl iosktrs prtllut
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syksyllö 2005
ol-rjata pois kar.rpungin kes-
kustasta, sillii se rasittaa koh-
tuutt(nasti niin sillan ra-
kenteita kuin tiestöuikin, joka
on krttrprrngin sisrilLi lryvin
ahdasta ja rajallista ihran las-
kaita rekkojakin. Kilpinokan
silta-asia on hier.nan ollto JLI-
hanille, nrLrtta hetken rrrictit-
tyäiin, vastaus tulee:

- En valitettavasti tllnne
esittairrrääsi Kilpinokan sillan
historiaa, mutta liikenteen jat-
kuvasti kasvaessa Varlmas-
kosken uusikin silta saattaa
muoclostua pr-rllonkaulaksi,
jolloin kysymiisi r.rusi silta on
vullttrtsti cncrttrrtlin krrin plri-
kallaan sujnvan liikenteen
oltjrtantisecn. Aikl nriytt:i:i.
mitli tapahttu. Saattaa olla,et-
tii Juhani saa jrirjest:i:i vielii
monet l.nal'atonit, ennen kuin
jLroksijlt pririsevrit ylitt:irrr:i:in
Kokemzienjr>en ko. siltaa pit-
kin!

Naisellinen
näkökohta

Ritva Louna asuu lzihellii Uos-
son risteystä ia on tottllnut
katselemaan pitkiei aLlto-
jonoja mn. Varikonkaclulla.

- Minr,rlla ei ole olhrt on-
gelmia sillan liikenteen kans-
sa koskaan. Ylit2in sillan kii-
vellen. tli uutollu Lihcs prii-
vittziin. Ajaessani pihasta Va-
likonk:rcltrlle jr kririntycssrini
Uosson ristcykseen, mur-rt
autoilijrt llntilvrrt urukrrvlrsti
paikan syntyneeseen jonoon,
kyllzi tyrvririluiiset aLrtoilijat
ovat ihania ja saattaa siellzi
joukossa olla joku Lrlkopaik-
kakuntalainenkin!

Todettakoon, ettzi Ilitva on
syntyperriinen tyruriri[iincn.
ntLrttrt lliltti koLrlrrnkliynnin
liilkeen ihan Helsinkiin
sartkkrt. Siel[i vierrihti priri-
asiassa pankkir.naailmassa
noin 30 vuotta ja sitten oli
edessii palr.ru jur,uilleen.

- On kai h,ronnollista, ettii
joiclenkin pinna v:ililli palaa,
ern-neh2in me tyryziälziiset ole
t()ttuncet liikcnnevltloissrt
oclotteler.naan. Tosin, kun
rtjrrrttrtte T:trttpeleelle. voinr-
rne joutr.ra punaiseen aaltoon

Kotiseutu tänäcin

ja sielliihiin oclottelemlne ja

piclärnu-re asiaa aivan luon-
nollisena.

l)aljon on olltrt ptrhcttl jrrtr-
ri raskaan liikenteen aiheut-
talrista haitoista keskustan
l2ipi-ajon takia. Tiihiin koh-
taan Ritva antaa arvoituksel-
lisen vastauksen: "Eiköl'rän
se snjn remontin jiilkeenkin,
kuten ennenkin".

Siirliin kesknstelun Kilpi-
nokan siltaan, joka tuntlrLl
olevan l{itvalle suhteellisen
or.rto asia.Toisaalta hiin tun-
tur,r miettineen asiaa, koska
hiinellli on siihen vastalr..i.

- En haluaisi Kilpinokan
siltaa rakennettavan kos-
krr:rn. Hlin krritr'nkin rnyön-
täri, ettai hyvinii pr-rolina olisi
liikenteen jlkrtrrnttrrttinerr jrr

ltrtrlrkien v:ilttlrrrincn. Ritv:rlr
rnietitytt,iä myos talouclclli-
nen pr,roli, kr.rinka kallis sel-
laisesta sillasta oikein tulisi-
kaan.

Kun n:imri haastatteh,rt oli
tehty, saatiin lukea lehclistös-
tii, ettii remontti venäht2iä yh-
clekseillzi kuukar,rclella! Tyr-
vliän Sanonien toimittaja Ve-
li-Mani Saksi epiiili jo ur.rclen
maailmanennaityksen synty-
neen. Kyrlmenen kuukau-
clen urltkkrt-ltikltltn lliltes toi-
nen rturkorttrr lisrilil No. piln
me piizisemrre toclennäkoi-
sesti ajamaan kaksipuolises-
sa liikenteessli pahinrnan tal-
viajan. Sen j2ilkeen totlrtte-
lemme r-ruclelleen liikenne-
valoihin ja jos hyvin käy,.lus-
sinpiiivrinii kaikki ovat tyyty-
vziisi:i tai sitten ei.

Entä Kilpinokan silta?

Kys:iisin asiaa arkkitel-rti Jor-
rura Tuomistolta ja vastaus
on trissii:"Kilpinokan silta ei
ole n-risszizin toteLlttaurisoh-
jeh"nassa. Se on kuitenkin
sriilytetty krrrrvoissrr nrur. voi-
r.nassa olevassa aserlakaa-
vassa". Vcrisi sanoa, ettii ti-
lanne on eliizinlaista varaLr-

tumista tulevaisulrteen, ovat
pliritökset sitten slrLlntxiln trri
toiseen-

Teksti ja kuvat:
Jussi Lehtinen

urt,rrsu.raulia.fi
Avoinna:
ma-pe 9-18 rervetuloa!la 9-14
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Voiko Vsmmqlsn seutu menestyö

etenee nopeana ja synnl'ltåå
jatkuvia muutoksia, kan-
sainvälinen pääoma - eri-
tyisesti eläkesäästöistä
johtuva - etsii kuumei-
sesti uusia uskottavia
sijoituskohteita ia liik-
kuu nopeasti ja her-
kästi paikasta toi-
seen. Kehityksensä
alkuun päässeet
kasvunnä1käiset
kansakunnat, muun
muassa Kiina, Intia,
Brasilia ja monet
muut, valtaavat ag-
gressiivisesti paik-
kaansa maailmassa.
Yanha ia kankea Eu-
rooppa painiskelee
muutoksen tuskissaan.

Suomi on suhteelli-
sesti ottaen selvinnyt la-
man jälkeisen ä aikana v ar -
sin hyvin, tosin vauhti on
viime vuosina pahasti hiipu-
nut. Varhainen eläkkeelle
siirryminen ja erityisesti suur-
ten ikäluokkien poistuminen
työmarkkinoilta samaan ai-
kaan kuin työmarkkinoille
tullaan varsin myöhdän pit-
kien opiskeluaikojen takia,
merkitsee tulevina vuosina
suurta työvoimavajausta.
Maahanmuuttajat yksinään
eivät voi tdyttd syntyvää
aukkoa. Erityisesti palvelu-
aloilla avautuvissa töissä on
runsaasti sellaisia, joissa
astakas haluaa palvelua
omalla äidinkielellään. Sen

vuoksi pyrkimykset eläkeiän
nostamiseen ja opiskeluajan
lyhentämiseen sekä sitkeän
työttömlyden purkamiseen
ovat ymmärreltdvr^ ja v^hl^-
mäftömiä.

SITMv elähkeelle jäänyt yliasiamies ia Helsingin
Kauppakorkeakoulun emerituskansleri Aatto Pribti
on Eotoisin Kiikan Leikhuusla. Hön on myös yksi
Teknikum-Yhtiöiden omistaiista. Näin ollen kiinnostus
uanban kotiseudun rnenestymisestä globaalissa maail-
rnassa on uarsin ajankobtaista,

Kun globalisaation tutkiminen on ollut uuosia
SITMv keskeisimpiä tehtäuiö, on paikallaan kys!ä,
miten Sastamalan tulisi tiensä raiuata ttLleuat 15
uuotta.

. o . o o o o o o . globgglissg moo
f, uroopan unionin laajene-
I--.lminen, Kiinan jäsenyys
maailman kauppajärjestössä,
kehitysmaiden kasvavat on-
gelmat ja "pahuuden globali-
saation" levittäytyminen
kaikkialle maailmaan tuovat
eteemme paljon uusia haas-
teita. Teknologian kehitys

.T;
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Yrittäiyys
ratkaisee

Kaikki ruirti hyviit pyrki-
rttl ksct oi'ltl kuitcnkin kiinni
siitri, syntyyk() riittrivaisti Lrlrt-
trr 1 rittrijvyttL. ti)yt11kö ikri:in-
tyvillc vrittrijille ja yrityksillc
ty0n jxtkaJie ja pri{ririvzitk<)
sr,ror.r"urlaisct yritykset kan-
sainvriliscssri kilpailLrssa. Vlin
kesvAva ylitystc>imintu tuo
riittrir rirt r clopoltj:rn lrvr in-
r'ointiyhteiskr-rnnallc. .Jo nyt
on rrrilttlirissri. ctt:i liilrrt rri-
It:irr os;t:trttistlr :isrilttiv;i ili-
t]-stoiminta siiltvl' llois Suo-
rtrcstlr tlri l, r1>putr. Irrnor llii-
virren ylitys kykence luo-
il)lr:ln uutlir jlr kt'lritt:iril:i:in
scn asialil<aiclen huh,ramaksi
tr.rotte-eksi trri palveluksi. NIie'-
lc'nkiintoiscksi tulcvu isr.rr-rclcn
yritysyniprilist0n tckcc sc, ct-
tri rrsirrkklriclcr) trul)cct. t()i-
vcct il vlatimtrkset rrrtrLlttLr-

\:ll n( )l)(':lssl l:rlttliss:r j:r 1 ri-
tykscr-r on kycttai\'ai oivalta-
rnillln tlilltli (unlr5slr toirttin-
ltasslen. Innovxxtiot
orrrrt l<;rs-

'.':\
''j.:' l:- t

JLr"*' I-3å?:\

vuvassa r.r-rä:ilin ihrnisverkos-
torr kelritt:irniri l:r cntistri vä-
hemmlin yksilön aikaansaan-
noksirr. NiinpJ innovrltiivinen
yritys erottautuu mr-rista luo-
i rll;r ihrrcell:i:irr. jossrt ilrrniset
ovxt innostLlneita ja eteen-
p:iin krrtsoi,ia ja l-rielalkiset
nrkenteet ovat vlihliisiä. Sa-
rnalla työn 1a koclin yhteen-
sovittanisessa on onnistlrttlr
ju vclkostomainen toiurinta
srrlrtccssu rrrtrilrin yrityksiin.
yliopistoihin. tutkirruslaitok-
siin ja myirs kolmannen sek-
torin toinrijoihin on slatu eli-
vriksi.

Siiaintipaikallakin
on mefkitystä

hu.rovutii.,'incu yritvs pyrkii
valitscnuurn kotipaikkansl
osaanriskeskittyr.nl"n n"rr'r-
tecllrr. Tlillrriscssrt t.rsrrruuis-
kt'sliittvrrr:issri ort s:t:tl:rviss;t
hclposti klikki tlrvittai'at
vcrkostor.r osat, joista palve-
lLritl ja paltner-eita tan,itaan.
Erityisesti riskirahoitusmal.r-
rlollisrrLrtlct ()\'itt tlilkcitai.
Ka ilike'ir-r innovatiivisin.u.nat
vrityksct ovat hyvir-r kriittisi2i
silaintiplilikansa suhteen.
Niin;xi onkin kanncttava
lrrroltrr sijtri. t'ttri roinrrne pi-
tliri trinlin yclinjoukon Sr.ro-

niessu ju ettli saamme hou-
I'Lttr'Ittrrt trinne uusilrkin in-
nrx'atiivisie yrityksiri. Eu-
rooppean syntynee kym-
nl('ukuntlr luclkitttivlili in-
novaatiokeskusta, ja Hel-
sin.qin seuclustakin on
ruirrltrlollistrt tlilluincn kes-

n kLrs kchittri2i, 1os yhtcistri
halua ja valmintta siihen
l0ytyy.

Entä Vammalan
seutu?

Alr.rekeskr.rksen ja alueiden
kchitys rukcntuu tulevaisuu-
tlcssrr innorrrtiivistcn yritys-
ten vllraan. Perinteinenkin
ylitystoiurinta voi menestyä

tulevaisuudessa hyvin, mikri-
li sen raaka-aineet, tLlotanto-
tekniikka tai tllotannon to-
teutustapa. tuotteen omjnaj-
suuclet, rruotoih-r tai markki-
nointitavat sis2iltävät jotakin
selhista ainrrtlaatuisu utta. jo-
ta kilpailijoilla ei ole, ja asiak-
krrat krlkevut tuotteen niin <.ri-

valliseksi, että siit,i kannrttaa
maksaa riittävä hinta. Tämä
eclellynriåi lähes aina uuden-
laistlt verkostornristn toinrin-
taa ja selkeää työnlakoa. Me-
nestyvi2i yrityksiä on kasva-
vassa miiririn myös palveh-r-
alr-'illlr. Suoutcn kolkc:rtrrsoi-
ncn teknologinen oslranrinen
taljoaakin hyviit mahclolli-
srrrrtlel liittliri ylrteen pclin-
teistli osaaurista ja uutta tek-
nologiaa. Erilaiset älytuotteet
tekevlit tuloaan. Myös van-
henevan vriestön ur-rdenlaiset
tafpeet tarioavat yfityksille
paljon rral-rclollisuuksia.

Sunlet kansainväliset la k<>

tiuraiset yritykset ulkoistavat
r.r.urnia toir.nintojaan. Kan-
sainviilisesti on tunnettLla. et-
tri prrl;on tt'lrtJviri siiftyry esi-
nerkiksi Intiaan. Sur-rrin syy
t:ihlin on. ettri Euroopassa
kukaan ei tarjoa kilpailevia
palveluita. Kansainvlilisten
yritysten kieli on englanti,
rurutta esirnerkiksi kiljanpito-
j;r taloushallintotehteiviss2i
kielitaitovaatirl.rus ei ole ko-
vin sur.rri. Voisiko Varrmalan
ser.rclnlta löy.tyzi riittäväii osaa-
mispohjaa sellaisen verkos-
ton lnomiseen, joka pystyisi
yhdessii markkinoimaan pal-
veluitaan n-räärätynlaisia teh-
triviä r.rlkoistaville ylityksille
kotirraassa ja Euroopassai'
Vuosia sitten Suomesta ke-
rzittiin kansainv;iliseen kong-
ressiin henkilöitli, jotka osa-
sivat saksan kieltä la lääke-
tieteen sanastoa. Monet jc-r

eläkkeellä <ilevat ihn-riset in-
nostuivat tehtävästai, joka oli
plojektiluontoinen jrr lry'vin
palkattu. Tr,rlevaisnuclen n-re-

neslys perustuukin clsaanris-

ten yhclistelyyn ja malkki-
nointiin. Ongeh.nana on, ettai

esimerkiksi Varrrnralan seu-
drrn osrr:rjista ci tllc krlr in
tarkkaa fietoa. Niinpii tule-
vaisur.rclessa pitliisi tuntca cn-
tistii tarkemn-rin ty0hrlukkaat
osaajat.

Kliclen taitojen aluce lla
Vrmmalan seLltu (tn tLrnne-
tllsti h).vai, n[rtta 1.r'ittrijien
yhteistoiminta r,'aikeata. Yh-
teistoimintaa tLrlisi pikkLr hi[-
jaa haljoitellu, kun sr.rkupol-
vi vrrilrtLrrr. Sicltri r oisi lill tl ri

r.msia muhclollisuuksia. Yli-
tysten ia kenpur-rgin .vhtcistv0
yliopistojcn, uruniuttikorkeu-
koulu jen ju tutkinir-rsllitostcr.r
kanssa untaisi hvi'rin lisrin ny-
kyiseen elinke inopolitiik-
kaan.

Innovatiivinen
hlwinvointi-
yhteiskunta
Mcnestyllissli Srrontesslr in-
novlrtiivrstrtrtt:r t:u'r itlrlrn
rnyös julkisen ltrtllirrrt, rrt i:t
pah,'eluiclen alueella. ilrityi-
scsti kuntien toiminnassu
tr-rote- ja palvelukehityspl-
nos on viihrlinen. l)alvclui-
clen suuren r.t.räänin vuoksi
tuntnisi hronr-rolliseltrr. ettai

lrtrtlit'tcissrr ltitistcn trtroili
olisi jokin prosentti bucljetin
loppnsummasta tllote-,rpal-
velukel-rityspanosta. Taitai

saattaisi tehostaa, ios jLrlki-

sellakin puolella olisi Teke-
sin tltpltinen ()rgrnisrlrtti( ). i( )-

ka antaisi osatukea h1'r,ille
ur-rsille ideoille ja kchittrimis-
suunnitelmille. Elityisen kii-
reellisili olisivat teweyclen-
hr.rollon i,r strsiltltlitojrttt'n
ah.reilla toteLltettavat kerhitvs-
hankkeet, joissa suomalai-
nen hr,rippulr,rokan teknolo-
giaosaaminen liitenäisiin jul-
kisiin palveluihin ja samalla
etsittäisiin palveluiclen par-
haat toteuttajat.

Aatto Pril-rti
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\ frro:i ltll{l trrnttru ('r'r\r)r-
V rrriirt'lisi t't:iist'ltri rrj:rrt

liohcllltrr. jolirt on liuttliltt.tlt
I ulr'\ :li5uu(l('\5:r. Iiiljoiltlr j:r

lr htrr hclposti ltiltttclcnlutn
lL'lirtoloqi, ril.r j:t tllol)i( )ilil. l( )l-

k.r :iirttrir lit ltot isottlirs:t.
F)ntri1'li. jos rtjrrttclcel<in l5

vr.r()ttir trlllkscpliin. r'r.rosiIuIiLr

on 1990. [ii tLtnuLt ujurtjltkso
cnriri ltitkriltri. Silkrin Tumlte-
rc jrr Vunrnltla urt ivlit Hotcl-
li F.llir Lrorcn osltl'kect jlt so-

Pir :tt ltlttt't'tt :ls('rttilliitit\'{ )ill:l-
nti:t''Ill. \ ir'ltitttttt.tl s:tttlot-
virt ulvistrlil finunssitltlor-tclct'r
vlilirrr.uncncnriscn jlr ltlrrtk
liikriisin.

Yaltatiehaastaa

\':rrnrl:r l:rlt Ioirrtirtt;tr rttl'rlit is

ti)ssli tlplthtr.ru nrLtutol<siu,
1)illilu-rnrlurr-r tlrkrr.rclclr veto-
voinru kltsvrur jl rclinlicskus-
ta. Tumpelcen I llirnccnkutLr.
slrlr rir-rnlrlle'cn uuclcn vltltlt-
tien nrLrlilr-n ntoclelr-ticr-r tcol-
lisrru'- j,r liiliel.irttirttojt'rt
r.nuhlrn. l,crnprilillin Iclclt-
p;rlli. \, rki:rrt (.itr rl)illli('l jil

llutrhltLrs l):rrtolutt ltltrcclllr
r )\ ill t'sirtrt'r'l'l't'j:i ;tlktrr lri-
lltt'.1;t. Tttl()sslt { rll :.ll()j:l ltl-

hlrnsilr I<crrosrrcli0uretlcjli.
jotl<lr nir e ltt'r'rit Pilklilrlln
lcntrxrscr.nltr-t ltlrtccscert kiirt-
r.ri. J'uo I<rrililii ei iritri kvl-
nrri lisi vunrnrullt llristl kr.rluttu-
jua. 'l'linrli s\'nnvttaiai jo ltyt
r littrijl r'clcn kehittrimisellc
hlrrrstccr"r kotiklt LrpLn.rgissutrt-

nrc, I laustc nrclkitscc invcs-
tointcjlr jtr niitri vurtcn rtsc-
nlrliuuvojlt. jotkrr tLrlcvlt no-

l)clrsti \1)intl1u].

Uusi imago
välttämätön

\irrnnrltlltllrisen ur-rtoili jltrt tr.rrt-

tcitu I<urrnre ntlrlr polttoncs-
tciclcn hintrr. ioka sliil),r' koh-
ti vLtottu -2020 korliclttut.
f or.rlilioliikcr"rne palvclct
hLronosti ovclta ove'llc hltlr.ur-

vaa uLrtoilijltlt Lruclclll <>hikLrl-

liutiel[i, F]triist'r's luo ntah-
clollisLrLrclcn lislitli t:rljontlut
\rlnlnr:ll:rs\ir, Killtlriltt:t rttorti-
puolistrta Hriijlilirt krtsr':tvlt
tllrj()nta. On pltirtc slltclrr
\rurtrrtlrlrrrrt uull:r irt)irg()ir jrl

Ur.lll:t \ ('l()r, rilttrlll. T:trr il:tltti
vlrteistt'0tri. h1'riri kLrntppl-
ncitu jlr lLlovrlrr otettrr.

Krrnsrtinr lilisr'ssli loitttirttlt-
Iurpliristi)ssli kiinltlaisct hl-

lLravlrt Ausiun olclan johtltvlr

t:rk,tttlt'llitrt'tr :rlLrc jrr Kiirt.rrt
siin:i johtlrvu vlltio, Iiiirlrr.r.
lrtlirtrt jrt tttttitlt'tt A:tsi:ltt Itrti-
tlt'rt ]tt'rrliilillt'sttr'ssil r )\ ilt ttlit-
l:L:llDJtt()lnlllt 5uLllr'1. U\('iltl
rniljulcleju. Vunrnltllt ci 1-11,'stt'

l<il;xrilcntuan rtrltlllpllkl<lti-
selllr ty'0r'oinnllu. I'ltliist't'stc-
killi jlr kLrljctLtstulor.ts rltil<Ltt-
tlvlt siihcn. nritliri tointiallrt
nreillli lu Iir.rlool-rltssu nrencs-
t1 r rit. I-isirrrt'r'liik5i iltll( )r)litti-
sr,ilrr rttt't:rllin l:rst'r'leilililrLts j:r

lcvvnl<lisittclt tLl()ttllvut lio-
lioor-r 1-xrr-rrlon sr.l( )rlrll rr vrr Inrri-

tlr lior'rtl'rortt'rtl lt' j:t i l rttlut lvils-
t0r'uiheitlr.'ltkuokrgiu rtrrrh-

tlr,lli:llrrt rttirtittt:t;tliit rt tr i\lr.t
nokscn tllrl)ecn. \lltullrltlrlli-
k;t,.'tltttt Itl('r'liil\ 5 :ttllrt llt,is l:t

lrvlr.ltuu tltlts Ltrtsilt rttlrhckrlli
srLrLksiu.

Vety energia-
alan veturi

\l itVlis('rllll)r' Ill('ll('\l\ \ ill

IllIiL'ttrtt't'tt .\rrItrttiettttatt tt()ttscc lrtlttr I0() Irttrtrttrr0kkiri
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l'tt ttt ttttt ltt t t ktt t t1 tt t t tgi t t -
phtttlrr Ptruut Srrllirt ort
rti r rrt ki i tt ttoslttt t t t I t r r lc
t'tr ist t t tdu t tt r t ki rtt t rs

ttntttr t lol isct td t t t t osttlttt.
h i i t t t t t'.;l t r.: I t r ltt' st'kii .fl i -

opislol I isct t fu tr r I t t t t r ksct t
p'lt.ft t I t t r t'! tii h tl i I,t r t rl tr r t t -

1qi t t olettt rtssrtok t t t oi kt,t t

I t t le.scs! tt kt t t t t iet t. ttt r t u-
kt t r tl iett .ftt t'(tl t iot'(tl ldt t

pill'r.sllrksc.srrr.

T rr i I cil i.jtr lltr i rrt o l'i i t rt lt r t t

t t ii le ut.J's l'r t ut n t r t I r r st t r

I'ttollltu 202 5.'l cos ort
lebt.1' t'ttortttu I 967.'llit'tit

trtct trl t r l'i itrtlttrr u r r t t ts
ttt'l t'l i t t t t iIt t t t ( t tlt tt tt' .

Iotearr Srrlli.

kohti vLrottl 2020. SLrl<Lrpol-

vet vuihtu\'ut ju rnonikenstrl-
listcrr linnellrt on joukko per-
hel,Lit.vksili. Osaunriscstu or.r

piclettlivri hLroltl jl ItoLrlutLrs
on )'rittlii\')'rtai tul<cvlrssu
lscnnossrr. Ylllitl I<sili 1'ritvli-
sillc tLrlee. .]u ni\'Ös hcnl<ilÖs-
tiillc \l;r;rprrllt,rr rrrittrrkrrrrr :ri-
st't ]iikt'toirrtitltol or rtl ptirr'-
teisiri.

Vetl' kiinnostllu lutotcolli-
suuttll i1l l<oko cncrsilt-lrla1r.
Fuusiorcuktolciclcrr klLu pu lli-
nr'tt kii) ttil sijoitttrtr t isioissrt
\'ustlr vLl(xlcn 2050 tienoille.
\i'rl1 ll:i ( )n nrr'r'liitvstii sitli t'n-
rtr'rt. 5ctrrlLtlIiscti cIinhcino
l)( )litiikrrrt r ltlt'rt;i ltt'lrttr'rtti ort
Äcts:irr vclvlrll{ rttskt'skus. j, ,s-

su kocstLrs- ja tr-rtl<inrus on
tuottanut liikctoinrintuu lul-
jeumallcliin.

Vetovoimaa
asumiseen

Vlunrrlrllt I<irnr-xrstrur lrsLrir-r-

puikkuua. Yclir.rliesl<ustlssl
hLroncistonclii)t ovat klrlliitl.
Onlrl<otitontit nrcnevlit kuu-
prtksi. I{ukkuli, Vinkl<i ll
lloisnrull or,at vuonnl 2021)

vchreitli jlr upcitrr pientlkr-
lrltrcitlr. joissl heclelnli- 1e k<r

ristcl)uLrt IiLrkl<ivlt. Kur,rpr,rn-
gilla on puri-l<olrnc uuttlL
rusitntoulucttlt. nr1,0s lluLrta-
vcclcn Linsilltnnalla. Kuikki
rtlu.llti\:rl r':rikli:t:rsl:t jlr trtsi-
Iuol<lil ise sta poh jlrr cclcstli .

Klrlkku-tltkrjcn ulLre ulliuu
I{r'utsinticlIi tri]'tt]'li.

TVi)ssri l<rivnti Vlrnrmlrllrstrr
Tu nr1-rct'ccn l<lt Lrp Lr nkiscr.rcl Lr I-
It' I'ltsr rt:t. trtrtlct oltilitrlkttfit'rt
liiketoitttittnol l:rliorrr rtl t) il-

puikkojlr. Vltrttrlltlrtsslt usr.r-

talln lLlonnonllilteisestr pll-
velujen ririrellti.

LILrclct lrsuklialrt tLlovut
elinvoinrlta, Kiljltun on kLrlt-
tLrulir.r puir-ropistee'r'rii suutLr

r.trsiu nlikr)kLrlnril. NIoni
pr.rolincn yhclistys- jlr sculu-
toin.tinte s1'kkii vilkkuunu.

Vlpla-l jln Vunrnralu lLro

LrLlttl Vcto\'oirlxtlt nt1'(is pr'-
sy'r'lilin lrsLllniscen. JGLciklii-
nen golf-kenttli. luskcttclLr-
keskus. 100 EllivLrorcn SutLr

nremcn kruiln'ri)l<l<ili. I Ioikan
lrl uckesktrkscn tcrlel"sliiliLnr-
tlllnle 1l Hcinillilvcn hc
vosLrrhcilukcskus uiuoclosta-
vat seuclun kr.rlttuuli- ju nlur-
tilumutliuilLrpulr clulcn kunssu
Iiok.r't;tistttttlcrt. j.klr vr'llili
nrLrr,rtukin krinrir.rtuu pLrolccr.r-
sll. Sitai on I'hclcssli hucttu.

tclttv liltlrvrr ll tote utus on Ir\'-
r ris:ri r rrrrlrtlissrr. \lilt.i st
l<rrrlirccttiscsti voisi , rlllr'/ 'l'lis-

tri jrr rttrrrr:t:rliirr liiljoill:rjrr t,,i-
voo plrllttrtcttlr.

Kuntapalvelut
muffoksessa

I\unta- jlr pltlvcltrrltlicrrnc
nruuttr.lr.l hvr in torlennrilii)i-
\L'5ti \ uotecrt f( ll{ I nlcnnt':..i.
Tulotts ju il<liluliennc prtliot
lrl\rll r)luul()l(siirr. l:it.i I'irj,,i
tettllcssir Sllstiilillliln lrltrcen
kr.rrrrLrt ()\'lrt t()t('Uttlrnect r lrl-
tltIiLrrrnltllrscstiliirr notecllttttr
jlt r lrtcistr 0rrrtrotojlr,

\;tltior rtllrtrt lointt'rtPilt't't
vuikrrttuvut olcclliscsti lirrn
lit'tt 1oitt1i111.,..r.1. 

'lr 
tr I'siirt.

Sltirtltnlroito- jlr Iroir lrplrlve-
lLrjcn tltr-r'c klrsr lur sr.n rrtcn
ikriltrr,kltirrr \ :urlrunL'lni\L'r)
rrrr i)tli jr rkristi. \\ r'rt\ r suuli
koultrttrssr.rr.rnnittclLrn llurstc:
Nlilluincn on tYi)r'oirnun trtr
jontl ulklcr.r lLroclcstrr 20 10.

ktrrt t'lrikilitr rttirtr'rt ltri:i:r'r'
vuLrhtiin, I Iirrnoittclccl<o liirur
picuel<si jlilinr t oslurlicn jotrli-
Iio tr'0penokscr.rsrr vli Ii:rn
sur.ttuktrclcr.t Iicstol<r r r n?'l'ri-
tli I<r'svnl'stri e i lutlilristlr vli-
sinorrlurn orglrnislurtioiclcn
rrrlicntcitu LrLrclistunlr llrr.

Vlihintlilin \ htri suurct
hlrastcct liittt r lit Iiotrltrtulise n

nritoit trl<sccn ju n.turli:r n-
lnuuft( x)lt.

Paavr> Salli
kaupunginjohtajr

Srr.slrrrrrrrlrrrr,lotilu 2oOS +l'ii
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I'cl.J' uti olIrt futttpuIIiscsli
t t t e rkill ii t,li et t ugir r I li h d c
ct t r t cr t .fi r t t sirtt'ctr kl rn'ei de t t

keh ittt'rtt isl ii to i nr i t'u I le
0sleei lc. Kt t tur l,lclsri t t
rctv r ti rtt u I rr i toksel I r r.
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I rrrrrr:rtillisiill l)('ttl\()l)ill-
-fLtr.,ilrin tult'r it'tt rtLr()r'l('rt

nlirirai olt ticckrsslttlnrc r rro-
tccn 2020 nlcnncssai lr,tl<uun
()ll:ultlrtt:l rtt:t:tlt:tnrttttttttrtjirt.
Nuolet ot rtt ct-ttistli pltrcltl-
nrin selr illri cri ukrjcrt ilrtrt)rl-
teistu ju ti)iclcn sisrilli)stri h1'-

vlirr ennulikopcrchclvttrinri-
st'n lltlsiosl:t. Ht' 1lr stt r.it t lr
Iitscnlurrr tr.rtkintoot-tsrt s<x cl-
ttrvilr kLrrsscju jlt nrr0s tlit'-
cle ntliniri:iu ol)iltto jillllt trlr-
peen nrr,rliluln llnllltilttikol-
l<cukoLrlLr- jol'n Ilrollistotlt-
soisilll osioilllr

r\nrni:rtin oltisliclrr on cn-
tist;i j,,ttsl:tt:ttllll;t.t. 1111ir:

tr ilrr olrt,llrr tlr|rrlrtrrr:rrr ollPi-
sol-rinrLrslioLrlLltukscn t\'\'p-
pistri i:r lrt'rrliililli,,lttrtisr:tlt
crlcllr tr lisist:i riippuvuu to-
clcllistu opiskclLrt. llntistli
5utlr('ll)l)i I'il1111;111 trtt ttttiir

'i1{ . /

.,..";,.';"{ 'i ,.

: ;.i{,

.,,fj

ilo,*,u*,f,

,p

I'

t

il

tosi:rsi:r. ntltahlurnrLtttttlt jict't

lrihcrrttunrrr plrirrc 1u hcic[in
vulintltr.tsrt opintorltirt lr.to

rrrVi)s irlll()stustll suolnil-
l:risiirr. I:rrrrli rt:ilirr t''itttt't-
liilisi nrnr. siinli. cttri llrlti.t-
hunnrirLrttrr jillc lliljcstett t cng-
llnninl<iclisct opctusn hnlit
r ctlir lit nrvi)s suouutluisiu
opisliclijoitrr. ScLrtLrkoLrlLrjlir-
jcstclnrli tr.rkce monipuoli-
suLltensa ansiosta tttonitltto-
to- ja verkko-opetuksen ke-
hittvuiisui ja hyvriksikzlyttöä,
enä2i ei kallista polttoainetta
t;rn,itse ktiy'ttäri pliii ittäiscen
kLrlkemiseen. Osan opiskehr-
päivistä voi valita ja sr:orittaa
tehokkaasti n-ryös

t_

$,

m" r:,.
rufln t il Hil,

ilffill$ tJil! tilfifi

Ammottikoulutuksen
visiointi s
vuoteen 2020

Vammalan seudulle
osaavia tekiiöitä

Hyvin strtrli,,s;t opi:kt'lijois-
ta suorittea kLrlsseja jotka
ovat yhteisiä lukion kanssa
jrr nc hvr lksi lttt'tlrtn rttl i)s
nryt)herrtmissä opiskcluissa
amnutiikorkeakouluissa tai
yliopisto-opiskelussa. Monet
alat. rrarsinkin teollisur-rdes-
ta, tukevat opiskelijoita

tu S"

opiskclLrsslr turjrxrnlrlll t1 0-
paikkoju jrt opinfojcn nril'te-
tf i)aihcitl stipe nclcinccn.
Nriin ne juurrlrtt:rvut nLtorclt
onalle alallcen la joprr koti-
ser.rclulleen. I(eltitl,kse n tu-
kaajiksi sauclaan mr.n. osaa-
via insinöörejri onralta ser-r-

clulta. jolloin mvos vaihtu-
vur-rs työpaikoilla on vähäi-
sempäii. Kaikki arrrnlttilli-
nen opiskeh.r jol'rtaa tutkin-
totodistr,rkseen joitrt ort ct'i

trtsoisilt nrttirlt'n L'ur'(x)l)l):i
lltistt tt rt.rllit t) tttt tk.tisr'.(i.

Sttonltllittctt tt'ollistttts on
pli:iosirr st'lr ir tr nr t liilprrilrrs
slr t'r-ilioistr-rnrist'rtslr . liot lie lLrt

llurclrrrr jlr toinrilttst lu rnttLr-

tcnsl lllrsi()stlr. Setttltttt ltrt-
rrt.rtillrrtt'n li,,trltttLtr,,rt .rirt.l

Irrott rt n rrt tc li no log tlttt'oIIi-
srrrrrle n lit'ltittr nrise cn jrr kil-
plrilLrll Il r n. liottltttttstlt ort
t:i'tri n.ikillirrlrrt:rrl:r Ii.'lrit.ltt
niin. cttli huipl.rLtosrtrtjirt srrt-
clllrn nl'r)s picniin Iiltttpttn-
kt'ilrirr j;r r'r'ili( )isttrt('i\rirr \ t i

tllisiin, i\lcucstYucet \ ril\ Iiset
or:rl tlirtt:iti rtttrtt:ir'l.itttt'l j,r

klrurrn sillt'rr j.r l.ilrttntr't tii.
r,'iiseen ),hteistl'6h0n illunrll-
tillisen kouluttrl<scr.t liunssu,
Sili:i rrrl i)s Itorrltrttrli:t'rt j:ir'-

jestlijli on uskaltanut invcs-
toicla, nrke ntna jr hankliirr
uLrtta tekniikkaa y'hclcssri r li-
tysten kanssl. \rtlntnltlut.t

il !.i
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llcb lrtri Oll i,\r rr ttrt i r tt'r t r tt t

I t trtlsttr t t t t t I tt ut ntrt I i I I isl tt
kr t t t I t t I t t st tt l7 t ttt rtt tt I t tsst t

20 t'r rr tl !tr.'l7i rttiri t t t t[t]ti-
Irri tr ts ot t turl I rrfu t r r t t ttl I ist'sl I

t t( )!caru I I t t ktrkutl lc. Iir tt t -

I t t tt osttrt ttr isltt r tt t kcl.t i tt'! 1.1'

.f r I trr t'it' r r I i t r t't i kkal t' i ks i.
Kt t t'ttssrt,\t t r tttt i t tL't t t t t t rlt't t

1 
rt I t'cl r t lusla r kt' t t tu r ltt't t

r t r r st.yi) ut t ttt I lr t.

ill I tr : ( 4tiskel i.f t r .\it t tr t i I'r t rltlt t
t tc t t r thjal tt tr ti ! i cl t tfu t t t at tlt.f t r t -
t t t d l;u t t t t c -t J\')s t öfu t t t t't t r t.

( ) i kar r I lt t : Ltr t't rsl L,n t kt, t t I t t -

tl t is(, t t ( | )d I a.i(r,l I t r t t t'i .l I ri ld ri
f xlsk'tit(t \i't ttttiittl:.ti ttitttr'-

tj't t I t'- ttt ttl I i r t t t kt'tt krt t tssr t.

scLrclulll trinli on llLlttlnLlt
trirkt'riltri,,srtltrtrtrt rlt)ils tlil-
vrrltuiscn tcollisuuclcn liitt:i-
vririn kanrrattavuutce n cikai

i, ,lrtrrnrrt e lrrir rrlrloilrirt siioi-
tLrlisiirr trll<onrltillc.

Etuna yksilöllisyys
fa pienet saflat

llLripputel<nril<lil lLro nlrh
clollisLrLrclct tlrlouclcllisecr.r
tLl()tilnt(x)lr nryi)s t'lisil0llises-
sii lttolltttttossrl lrli Pit'rtis.:i
slrljoisslr. 1:sinrcrl<ilisi luscr'-
tcl<niikliu cli sovcllutulisi
rt\'('rt { )rt lrr.rjlrsti li:ir tils:ri te-
It( )lilirrul('ns:1. l:r|kkrrrrlcrrs;r jrr

rtt, rrtili:it ttilisr r lt nsli llllsi, rs-

l.r. \lr i]: r t:ilt'ikkrttts t rti-
licittcn nrutcrilllllicn esim. ki-
vclt tt i)stOssri <ttt s1't'jlil,ttlitt1't
nror'risslr lt:ht:iviss:i vlnh:rt

lurcnetclnrait. Ii[i n.rateliaalien
lrilslil ci plc 6ttgcltttrt. ci
luryoskliain niiclen yhclistelc-
nrincn. Opetuksen yksi tlir'-
keinmistli asioiste on telou-
clelliner-r jl tehokas ty(rsken-
tt'11 irr t:ilr:irr liittli:i kt'st:iv:in
kehitl'kser-r huomioor.rottami-
ncn. Matcliaalcja ei tr-rhlata,
cntistli vlihemm:istti tehcltilin
('r1r'nlnliirl jlr Plrl.t'ntltln jlt

kaikki kien'ritetriiln nral-rckrl-
lisinlr.ltn tlLlkoin uLrsiokliyt-
t0i)n. Teollisuusuutomatiikka
or-r trissri hyvrinli apuna, se

Ilr()tliril ilrrliskrittri plrrt'rttpitr

irr tltslrlltlrtLriscrrpiu lu()ttcitrr.

Opettajien koulutus
entistä tärkeämpää

Opettljicn r.'irkoja on toclclla
vlihrin. r,iroissa olcvat ovat

hyvin palkattu ja kokor-rais-
ty0ajassa oleviu oman ulansa
lrtlt jrrsti hltllitscvilt ltsirrntLrnti-
joita, joiclen tel-rtzivzinii on laa-
clukkaan ja yksil<)llisen opc-
tuksen jiirjestriminen. l'}itklis-
tli, puLrcluttavasta opetta ja-

kor,rh.rtr,rksestu on siinytty en-
tistzi tarkempaan ia vaetivam-
prr:rn sislirinplirisytestiin jossrr

pLlnnitaan erityisesti aullna-
tilliset kyvyt ja laajemmatkin
kehittynrisvalmiuclet. Opetta-
jakor-rlutLrs on entistli enem-
ntrin vlrlntcnntrstrt kliytlinnön
työhön uronilnlloto- ja verk-
kr>opetusta ohessa hyöclyn-
tricn. Lisriksi op(ttrtiirl lrrinrl-
taan erityisasiantuntijoiksi
tyi)paikoilta. He opettavat
suur('n ()srrn rllllnllltillisistrr
osrtltrtiistrtLl'reistrt kotrlun jrt

työpaikan yhteisty0nii. Nri-
nl:i kLr:isit prirityvlit osrr:rnris-
nriynöön kyseisen alan vaa-
tilrLlsten mukaisesti. Anuua-
tin penrsteiclen opetLrs on
vielri vanhan kliytlinnön mLr-

krristlr uruttu lyhyenrprili lu tc-
hokkaarrpaa ammattimiehen
kanssa suoritettua ty()tai. Tai-

rrzi jrirlestely on parantanut
opiskelumotivaatiota toclelle
merkittäveisti eikri tr.rrhia
poisslrokljlr tai keskcyttliurisiti
juulikaan ole.

Vtrnrlalassa koulutetaun
osaajia hyvin rnonille aloille.
saavutettavLlLrs on cclelleen
tzirkeliä seLlcllln kor.rlutuksen
tarvitsijoille. Kor,rh"rtr.rsta j:ir-
jestrizi sr.ruri yhtymri joka pys-
tyy tarjoamaan myös kaupal-
lista koulutusta yksik)n tar-
peiclen mukaisesti.

Var-r-tt-nalan scncllrn Ammlr-
tillinen kor,rlutus on eclelleen
valtakunnallisestikin tLlnnettLl
hyvistä opetLlsratkaisr.ristaan,
hyvistä työelärrläyhteyksis-
tään, yrittiijiikasvatuksestaan
sekzi kansainvzilisistzi yhteis-
tyokumppaneistaan joiclen
kautta sekri opiskelijat ett:i
opettaiat laajentavat ja pa-
fantavat orttan alansa osaa-
nristr krrLrprnkriyntiri nryö-
ten.

Olli Suominen
Varlmalan sellcllrn

amrratillisen
koulr-rtuksen

kuntayhtynxin
jolrtrrvrr rchtoli

Opiskel ijct.lctri Kt r t t -
sisl( ) t ail,t t I I (r tit ( r ss( t

uctneda tttrtotiksi
opeftqia Eila'l'unr-

sen opaslamdncl.
".!
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Salakarin kymmen-
henkisessä perheessä

joulua odotetaan
tavallistakin innok-
kaammin. Perheen

tavoitteena on muuttaa
uuteen kotiin ioulukuun

alussa, ia iouluna
muutto- ia rakennus-

hässäkän pitäisi
viimein rauhoittua.
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Salakarin perhe muuttas
jouluksi uuteen kotiin
" O l."J,ll 
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r.tosslt, josslt ci ole ltissili, tis-
kilioncttu e'ikli nror-rtua rrru-
kLnrhLroncttl. Kerrostlrkxrsu-
nrinerr vrrrrtii lrrpsiltu pitkriri

Pinnllr. lioskl sturLrssl hLro-
ltcessll rtsLlLl nt<tt-ttlt sisltrttstlt.
ULrclcssa takrsslr isoirnnrillc
llrpsillc on luvltssu oln1rl
hr,roncct". pelltccn vlrnhenr-
nrlt Riikka jl Petteri kLrvlilc-
vut pcrhccn patrstlr joulr.r-

lah jrrrr,

5:rlrrlirrlit rrrr-rr.rttir rrt r ii:i
vLrottu sittcn 1-unrpcrcclta

Var.r.unlrlalrr-r. jonne pelheen
houkuttelivat Pettelin työ
l);tlli:rll:t j:r pikkuk:rtrptrngirr
turj<xrura tr.rrvallincr.r kasvu-
ynrprilistö. Nyt pelhe laken-
t:trt p:tilili:tkttrtn:tllc jo ioistrt
onraktxitakxr.

''\rrnltrrn kotlin jlilityri pic-
neksi. olisimr.r.re halunneet
ostuu vunhan maetilan. Kun
se'lllistl ei k)ytynyt. ihas-
tLrimurc uressuilla esiteltyyn
I{rrlkku-takron. Perinteitri
kur-u-uottrrrrlssl tlkrssl on
mcille riittlivlisti tilaa ju van-
Itrtn rtjan tLrntlra". ltiikka ia

Petteli kertovat valinnas-
txxn.

Maalaismaisuus on
Vammalan valtti
Salakarit ovat viihtyneet Vrn'r-
r.nalassa hyvin. .f opa kalrpnn-
gin ten eyclenhuoltopalvelut
saavat pelheeltii kiitosta.

"Terveyskeskus- ja han.r-
rnrrsllirikliliprrlvcltrt loirttivrtt
tiiiilli hyvin, vaikka paikalli-
set moittivatkin niit:i. Esi-
merkiksi pliivystysjonot ovat
lyhyitli venattLlna Tampe-

recn Hatan;xilihlin. jossu

jouturr jrrnottlrrttlurrt lrirt:t
tuntikeusia". liiikklt vcr-tult,

Srtllrl<rtt'icn rttielestri \rtttt-
mula or-r tulvullinen plikliu
ellirl. TLrrr,'avelkko on plt-
renipi kuir-r isorssu I'uLrpun-
geissa, koska piltkLrklrLlpun-
gissa llihcs klikki tLrnto'rrt
toisensa. l)er-he uskrxrkin.
ettli Vtmnrulan on nruhclol-
liste houkutelll usLrkkuitu
'['rtntpclecltrr jrr \okirrltrr.

"VLr.nmalur-r vahvLrLrksilt

ovat tr,rrvullisr,rus ju nlurlais-
ruraisLnrs, jrxka kiehtovat llp-

Nuoret.jo Wrnunukrffi Srtslunttrlrttt,lorilrt2OOs



ffiffiffiffi ft,

ffiffi

.\tQf

sipcrhcitli. I{rrLrpunuir.r cr sris
kannlrtll hlir.'ittlili kuur,<tituk-
sella ;lil<kLrkaupur.rgir.r ntlrlr-
llisiclylliri . ltiil<l<l vihjal.

Lapsiperheen edut
otettava huomioon

Sllal<arit nty'i)nttivlit, cttli
kltr,rpur-rgin palvcluissl orl
nry0s palantlunisen vltrllll.
Jos paikkakur"rnullc hulutuur.r
Itotrktrtcll;r lisriri rrstrlik;rilrr.
klrtrllturuirr pitlili , rtt:r:r l:rpsi-
pelhcicler.r lsiat cntistli 1-xr-
lenrnrir-r huontio<lr-t.

''Vlrntrttlrllr rrr:rlkkilt.i itst.-
lilin kuike n lty'l'lin l<asvu-
plilikanlr. ntuttu llilitr)stct"r
pcrLrstcella kuupLnrki prnos
tla lliltinnri vunhul<siin. flsi-
mclkiksi I<oclinhoiclontLren
kuntukohturncn lisri olisi
lupsillt'r'lrt'il[' t:irkt'li. joll:r
llpsia l'oituisiin hoital k<tto-
nlt'. 1)ctteri pohtii.

Tlinri vuonrru ll;lsipclhci-
tlcrr prrlrclrriltin slrrrliirr i,,

I!/uoret -iu Wunnuilu

,\ter
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l5"ver
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),ksi huonrattava pamnltus,
Iiun krrupunki palkkasi lap-
sipcrhcillc orurn koclinh<ti-
trrirrrr. ltiikli:r pitliti lrirkc:irr:i
ettli I<oclinhoittrjl saaclaarr

l)vsylllili n ku Lr 1-r-rr-rgissu."K<xlinhoitujlstu on hy(r-
t\'ai krrikillc lapsipcLheille ya

ctcr-rkin nrLrualtlr nlltuttalteil-
lc. loilllr ci olc <trriaa tutva-
t'clkl<rxr paikkrrkLrnn:rl1a.
Olisi hicnoa. jos koclinhoita-
jlu r,oisi saacla nry<is lyhyel-
lli veroitusej:rlla kutcn T:rur-

l)('t('('llll. Al)u:l l;uVitiriln cni-
It'rt jtrrrri :rlirrrrtt'issrr tilrrrrtcis-
sir kul('lr sltirlrst:rp:rtrksisslr.
tttttltrl rl)k):i:irt kotlirtltoilrrirr

1'ritlili rrrr:rt:r prrrirr 1r:iir:i:i :ri-
l<uiscnrmin . lliikku keltoo.

Positiivisuus auttaa
a4err vilskeessä

Riikka ja I)etteri Salakuli saa-
vat aina silloin trillöin vastata
ihmettelyihin, miten kynt-
menhenkinen perhe selvizizi
rltkennttslttrttllrrstlt jlr rrljcrr
pyoritttimisestli. Sallisr,rus
IuntuLl lilytyvlin l)ettcl'in
sr-mnnitclntallisuuclesta ja llii-
k;rrr [oppruttlrtt( )lnllstll p( )si-
tiivisr.r uclesta.

"Monet kysyvLit,
ruriten syli riittriri kai-
kille nriin isossa

perhcessli. Aiclin syli ei aina
riitiikiilin, n)utt:r nr('illiiltrilt ()n
ylitleksrirr vlrlrtsylili. Toinr.'n.
mitli usein kysytziiin, on sc.

lontr,rvatko isot lapsct tekc-
mlitin prljon kotit0itti. Eii,:it
jotrclu, ntrtta toki esiurerkik-
si viikkoral'ra on sickrttu huo-
neensiivoamiseen. kutcn var'-
nraan nronessa n-tur-rssakin
perheessri", Iliikka vllottaa
perhecn alkea.

Jokaiselle yhtä
monta pakettia

Is<>ssa pclheess:i si,rr,rrtrritel-
rttrrllisrrrrs ( )n l:u'pL'cn rtiin ;u'-
jessa kLrir-r juhlassakin. Sala-
karcilla joulun suunnitte le-

ntincn on lrkritcttrr ht r issli
ljoin, sil[i llhjojcn hlulihi-
n.rinen ju pukctoiuti ci olc
lt,.'11't1'l, r;t. kttrt Ilt'r'lttt''sli orr

kahcleksun Lrtclilrstu siltnri-
palia.

"l)lilitinlnc 
1-ritlili vuokrlso-

pimuksen r'ointuss:t jorrltrr.r

yli. jottl voinunc paklrtlr luh-
jat kerrostakrssu. .foinuliin
vuosinu olcntntc ltihtcncet
I<u r,rpr,rrrkilortrullc. jottu r tlcrn-

tttt' 1l:i:i:sur.'t tt'kcrrr:irirr
jouluostokset luuhusslr ".

Itiikke il Pc'tteli kcrto-
Vat.

Kymnrcnhcnkiscssli
perheessri olllur.r tlrrk-

kojl siitri, ettri jrr
kainen sillr sllnrllrl
vcrtur llh jojrr.

Itiikkl ju l)ettcli
tckevlit ht r issli
:rjoin listan. jos-

sl lLrctclluan.
kLrkl slu llrhjoju
kcncltlil<in.

"'lirisct loi-
vltt slutcllt csi-

rncrl<iksi krul-
rle iltl e ne rrinlin

luhjojl l<uin toisct.
l\'lc tasoituntntc ti-

lantecu niin. cttli lo-
ku ir.rcr.r sltu vlttli
nront:t llrl<cttilr".

lliikka keltoo.
I)crhccr.r joulupc-

lirrtcet ( )\'1lt vtrosie r-r

vltn'cll:r r)rLl()\':u-ltLlncct
joLrhcl,iksi. I-uhillnunlistu on
luovLrttrr uikuu sitte n ju lultju-
papclitkin kctitlilin suntltn-
tien lritesrikkiin.''I-ahjat evlltulln t ksi I'cr'-
r:rlllrrrrt. jort:r k:rililii tjt,l:ir;it.
rnikli luhjl ou sairtu kcncltli-
kin". ltiikke keltrxr.

V<risi kuvitelll. cttli kvnt-
rttcrtltcrtkist'rr pt'r'lrcen j,,trlrr
ort ylrt:i r ilirrriri l:r r il:kr.lrri.
nruttu Salakurcilll \'lrxtulln
likla ntyÖs lu u hoittur.r.risccr.r.

Jouluautto on pt'hitcltY onirrl-
lc perhccllc, ja r':rhnistclLrju
hclpotetaun sillai. ettai uinrrkin
llurtikot tillltuln valrniinlr.

"Allttonl touhulunincn rrtr-
hoittuu kahcleltlrtoistl, jolktin
ktttnrtrt'llltrtrt j,,ttlttllrultlrn jrr-

listus. Sen llillicen s()uuLls
t:ttrclrrtlrlrrr jtrlrllrr rrlrtlt'isiirr.
Itrctlurrt jotrlrrt'rlrnkcliurrri j:r

sittcn oclote lluun joLrlu;ltrk-
kia", ltiikku kLrvrrilce lutto,
tunnehnll.

Henna Sotantaa
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Qlrksrtn kicli on kiinnostrr-
UnrtI nrintn prr'ncsill pltll-
en ja innostus sen kLlin kas-
vaal Kolmen vuoclen opiske-
lLrn jrilkeen halLtsin kokeilla
rakastamaani kieltri "paikan

plizillli" aickrssa ympäristirs-
sli. Luin lel'rclestzi Lions Ch-r-

bin nrr<llisovrtilrrlostrt jrr plili-
tin koettaa onneani. Ihanaa:
tlrlvcllrt s.tin tit't:iri. cttai pti:i-
sen kesrilli kolmcksi viikok-
si Itlivaltaanl

Oclotettn n.ratka alkoi 9.
lrcinrikuutlr. Lcnsin Vicniin
Tampeleen ja Helsingin klut-
ta toisen var.t.u.ualalaisen ty-
t(in, Hanna Ala-Hongiston,
kanssa. Hlin oli tulossa sa-

rutrrllc lcirillc Krrlktrn Lions
ClLrbin laihettiimainäl Oli rnr.r-

keva r.natkr.rstaa yhcless:i, kun
eclessli olevat koL.ne viikkoa
jzinnittivtit nioln-repia yht;i
plllon. Slr:rvuiutntr' \X/icniin
aanrupliivrllLi. Isrintiiperheet
olivlrt rrrcitli vltstrtsst, tttinttlt
perheeni isri Felclinancl eli
Ferry. Matkustimme Ferryn
kanssa 25 kilorretrin prizilizin

30 000 asr,tkkaan llaclenin
pikkukar.rpunkiin. Pelhee-
seeni kLlLllLlivat ruyös ziiti
Helga ja 20-vr,rotias tytair Bir-
git. l'erheen 17-vLrotias poika
Christoph oli samaan aikaan
Lionsien nr.torisovaihclossa
Havaijilla!

Paras perhe
Badenissa

Parempaa pelhettli en olisi
voinLlt toivoakaan! Viikon
aikana koin 1a niiin paljon
ja minua kohcleltiin kLrin
perheenjuisentli. Bitgitistli ttt-
li rrinLrlle kuin oma sisko.
Vierailirrrne sukujuhlissa,
klivilunre Vienissri ja teatte-
|isslr. tutustuin tttttttt:ttttiin
nr-roriin, jotka olivat tr.tlossa

srrmrtllc lcirillc. k:ivirttrtte tri-
rttrtssrt [Jtclcnin ktrtrltrisissrr
roomalaiskylpylöissri ja kat-
s( )nluss'r |lr cjrr. jotkrr jli|jcs-
tettiin kaupungissa joka tors-
tai. Vanhen.unat eivrit puhu-
nect kovin hy'vrili englrrntirr.
enk:i rrrinrikririn kovin hyvriri
saksaa, joten minai puhr,rin
englantia ja he saksaa! Ym-
ntrirlys l(lytyi rrinrr lolllin trt-

valla. . .

Itrivlrll:r ()n to(lcll:l krrunis,
vuoristoinen ntaa. Alpeille en
plirissyt, r.ur,rtta kolkeitA vuo-
ria oli mur.rallakin. Maa on

r'
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n-ryös r"netsliinen, t'netsili on
kuuler.nma Poh joisn'raiclen
jlilkeen eniten koko Ettt'oo-
pllssil. 5u()rltltllrisestlr Ittlilil';i
tlrntLri kylli aika vrihziiseltri!
Kar,rnis lr.tont<> lttLlisttlttae
pltljon Sttottten lttontrrrt. i:t
ihasteltavaa Liittliii arkkiteh-
Itrtrlissrt - Itrivrtll:rn krtttniisslt,
vanhoissa rakennr,rksissal

Entris pöycLin antimct? Pe-
rinteisili ruokia ovat esit.ucr-
kiksi sr'lrnitzclit. ioistrt
sr,rosituir.npia tietenkin Wie-
ncl schnitzclit cli rvicnin-

leikkect. Erilrriset irilkilLrtxrt,
nrll. ltiilrtkrrt. ( )\:ll Irtl i)s
sttosittLrjrt. .ltto111;111', sttosi-

talrn viinill, kosl<l Itlivallassl
,rn prrljorr riirtitiloirr. Viirtiti-
Iojcn vlitt'l tlt'ssli r rtt tt:cir)
''Itettliut'n" eli iiirtittrlllt. i,,s-
srt roi tttrtistcllrr tilrrrr riint'l:i
ja syöcLi nutukkaatt itlivalta-
laisen atcrian. Islir-rtriperhee-
ni kunssa klivinuttckitt ntott-
tlr kt'r'tlr:r s1 iilrttiss:i tlilllrist's-
sa heuligenissa. jossa llirgit
oli keslitoissli.

Viikko isuntliperheessli hLr-

luhti vulitcttltvun t'rol>eltsti.

Hyvristclin pclhccr.ri k11'nclct
silnrissri yl [ihclin kohti h.i-

scr.rstucltirL klhclen i iikon lei-
lillc, "Vicnr-tlt lttrcl ltror.trtcl" -

]t'ili ,,li ttitttt'rtsli r t'tr r1111'11.

kicrtclinllc Wicnili ilr scrt

ynrpririst0ri. l.ciril[i oli i5
nr.roltlt 2.i:stll rltallstrt. I)llll.
kaikistl l)ol.rjoisnlristu, Itlr-
lilstl. l'r.rll<ista, Yhclysi'lllois-
tlt jlr .[lpunista. Iklihlutltrklil
oli eiklr suLlri: rtuorill oli vlrs-

tu 15-r'uotilts. r'unltirnlnltt 2l-
vuotiuitu. Mciclit jaettiin J--t

I{uoret.ja Wunnuilu@ Sttstttrncilttrt,Iotiln2OoS
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ol)pil:lslrsLlntoll. joklr toinrii
trtlvisin poiliien sisiioppilai-
ttlkscl-llt

Aika
haipakkaa!

Lcirin ohjchur o[ aikl tiir is.

e hcliniruc nLrkkult r ltin 6-7
tLrntiu. Sc ci haitlnnut. sillti
rr:iirttrttt' irr li,rinrrtr' rrl'rt'ilrr
ltsioitlt. lhsimnlirscllli viikr>l-
llr lilivinrnre \\'rcr-ussri liolnre
lieltlur. Nriirnrne blloliliitr,yli-
st'sr;i llt'lr t'tlct't'-1'lltlrttsisslt
rrrir ttc]r n It:ir rrllrrn lrislolirrs-
trr. rierrrilirrrrrt' li;rrrniis::r
Stltilrrlrlrlrrrrin lirrrrtrsslr i,r
sltintrttc tehclli ostoksiu vilk-
l<ltillu IiuclLrilllt. Tapasin vu-
prt.t-rtj:rll:t rttt ils ilrir':tlt:tl:tist'n
liiljt'li:rr t'r'irri Ilt'r'nltlrrtlin. j, r-

krt usuLt \\'icnin llihcllli. Sc oli
toclclllr rnuklrvalL. eih:in
r.rscinkrurn sll tlrvtrta Lrlko-
nrltilllt ltsLrvilr l<iljc'vstlivililinl
\ir'r'rrililllln(' nrli)s tilrrzirr
I'uLtPLtugrssu. joku olr F.ut'oo-

l)rln kLrlttuLrril-xilikuLrpunkr
,200J ix josslt or.r upcu kes-
kilril<uincn lie'sliLrst:r. T<>clclll
nnhtuvu l'oke'rnus oli kos-
licrtIrr sli. rr \\'i ltlrr Ipcrt-n irtriscs-
sli pailiussul NlukrLnummc oli-
vut nrvt)s f'crry ju lSirgit. loten
nriin hcicllit r iclli LrLrclc'lleenl

Insirttntliiscn virkon kr-
prrlllr ohjclnnssu oli Nu-
tions cvcning'. lohon kukir.r
vrrhnistcli csitl,kscn krxi-
nrllllstrllur. \lc kelr'oimnre
Srror.t.rcstu jr tunssinrnrc hi;r
Iropil - ci ihlr.r tr,1 pillinen
suolnltlltinert tlurssi - l.ltuttll
sltirnnrc uili:urr.r persoonllli-
scn csitt'lise-r-r. Hlnrstan'unc
ninlittliin nrolcnrulrt hi;l ho-
piu. jotcn nrLrokklrsintntc
lliUr)riilr |r lrtrrirttrnc Iicr riist:i
esitvstli 1u vuihcloinrnre kalr-
prrlccn suonrcnkieliseen.
I..lril<liicn esit\.kset olir.ut to-
tlcllrr trllt'il;t. Httont:tsi. r'llri
vuivuu oli nlihtvl

Uudelleen
Badeniin!
'lirinen lcilir iil<l<o rtlkoi ken-
nltltluri urr.rkur':rsti. sillli llih-
clinrnic lllclcnrin. jossl olir.r
r icttrinvt cnsirnnliiscn viik-
l<oni. Nriin lilikki tutLrt paikrrt
jrr s:rirr nrir ttli:i nttrillckirt. rui.-
sri llrikliurlll olir-r lliynvt. Vic-
nrilinrrnc nryi)s vanhlrssa
\\''icncr NcLrstacltin kaLrpLrn-
gisslL, kiipcsinrnre Schnee-

rtz.

)ren
oo ooooooo

hcngcn hLroncisiin. srrin huo-
ttt'lor t'ft'ilist'tti uttliltt illtirt rt

Iiingur.r jrr inckrncsilrltriscn ltr-
slrlinlur. Strorrrcsttr nrcitli oli
r:tirt li;rli:i tvttirri. rrrrrr.i jlr

Illtnt-tlt. rlolcnm.tlt stis Vlnt-
nrltllrstlrl

Iinsinrnlirsct 1'liivlit tr.Ltr.Ls-

tr.rinrnrc toisiinrnic jlr le ili-
l<lr rr 1'rLrnliiinrnrc Fliscnstlrcltiin.
Sc or-t llur gcr-rlltncl-oslrvlltu rn

lrli:rli:rtrItrrrlii l, 'sirr rrililr Pit-
ni. r'uin lJ (XX) usulikuut'r
lt.rtrPtrrrkr. l.t'it'irttrnt' P;i;irtr:r-
ju oli I3LrnclcsschLrlelhcinr cli

l{urn'et.ju Vunntakr

?Iotrrottaa SU rtäö )ouQual

@IK@

Tavallidta parempi
Ruo ka kaup p a

SUPERI
ROISLIALAIV RISTEYS

VALILIALA PUII. 512 SOOO

Avoinna: ma-pe 7-21, k 7-18

Vammalan seudun
ammatilliset oppilaitokset,

aikuiskoulutus- ja
oppisopimustoimisto

2,tt,r,//ztt,rz/

,l%r.rr./rt ;rtrt
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Prima
Donna

Puistokatu 18, Vammala, puh. (03) 5142665
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berg-i'uorelle yli kahclen ki-
lon.retlin korker-ttecn, ja tr-t-

tLlstLlimlre 13ur genlanclin his-
torirutn. Lopptrviikostrt p:ti-
kallinen nuoriso esitteli nteil-
le kar,rpr.rngin iltamenoja. Toi-
scn i iikorr rikrlnll ttlltlstLlin

palermin myös rnuihin lei-
riliisiin, 1a loppLrviikosta oli-
kin jo haikeaa ajatella, ett:i
pian kaikki pitää jzittriri taak-
se ja palata koti-Snoneen.

Vrtikk:r kolntcn viikon rri-

kana el-rtikin tulla ikzivzi Slro-

rneen, tLlntlli tcrlella haikeal-
ra jätrLä klikki kokenruksct j:r

r-ruclet ystzivät taakse. Valrtoiu
r,uclen kyproslaisen ysttiv:ini
Despinln kanssrt koko vii-
r.neisen yön, niin kuin ltihes
kaikki mur,rtkin leiriLiiset.

Lentokentlilli tuli niir-r kantl-
llr kiilc, ettcn r'ltlinl t ltr r:is-
tellzi kctririn! Orrncksi olin
kuitenkin vaihtanut yhteys-
tietoja mr-riclen kunssa. ja ny-
kyririn viestittcler-rkin heicLin
kanssaan pliivittriin.

Tahdon
takaisin!

Itlivallan-uratka oli toclellinen
c[irrys. sltin p:tlion iltrtrtirt
kokcmuksia ja tutustLlin ltai-

vlllltn lis:iksi rttttitlenkirr tttrti-
tlen kttltttttu'ciltin, Srrin Irtliis
paljon uusia ystriviri, jl hrr-

Itrrtn trtvlttrt Iteitllil rielri l,,s-
kr.rs uucle llcen. Itlivaltaan
aion palata; sriristlin jo rlhrta
ensi keslili vartenl Kielitui-
tonikin kehittyi, ain:rkin trs-

kon. ettri opin yurrrt:ill:irrtlirin
prrlrrrtttut sltksrut prtrt'lttrttilr ilt

Lrskrrllltn its(kin kri)ttri:i silri

rohkealiuinkuin kr.rin en-
ne n. Ainutlaatnisesta k<tke-

r.ur-rkscsta haluan tietelrkirt
kiittiiri Vrmmalan i.ior-rs Clr.r-

bial
AinoTiitinen

"i;

.iI
1

4tl

l sti r t t lipe rb e .i u ki rl o i tt a l a A r r t rt Ti it i ne t r ( c,tikeal l cr )

- Å: Jl ..^-_

"j:' o l" l,

9r;"tiroo,
KAUPUNKI

tolottaa
Sastamalan Joulun lukii oille

RaahallistaJoalaa ia
rn&nestyksekästä auottn 2 006 !
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Nuorillo riittöö virtso muillekin

Riittöökö Vsmmalsils
vetovoimss?

Vammalan Lions Club iakoi keväällä yli L7O0 euroa stipendeinä
12 vamrnalalaiselle opiskeliialle, iotka opiskelivat Satakunn an amtnatti-
korkeakoulussa Huittisissa, Varnmalan ammattikoulussa, Yamrnalan lukiossa/
ammattilukiossa, Tlrrään kiisi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa ia Sylvdrän
koulun ylälasteella.
Stipendit jaettiin keväällä, joten nyt loppuvuodesta orr aika kysyä kuulumiset;
miten vauhtia on riittänyt ja olisiko Vammalasta heille elämisen paikaksi
valmistumisen | älkeen?

SaaraJohansson

Alkukesä meni matkustelles-
sa ja loppukesä kotona voi-
nria kerätessä. Nyt hän opis-
kelee Vanmalan lukiossa.
Koulunkäynti on liihtenyt

mr-rkavasti liikkeeile.. Oli
upeaa saada stipencli, josta
osa kului kahden viikon
matkaan Turkissa. Matka oli
suuri elämys. YlioppilastLrt-
kinnon jälkeen tr.rlevat jatko-
opinnot ovat vielä mietintä-

myssyssä. Saara haluaa kui-
tenkin Vammalasta muualle
opiskelemaan 1a töihin.

Miia Suomela

Kesällä Miia oli Englannissrr
kieliktrlsseilla. Englannin-
kielen taito vahvistui muka-
vasti. Muu aika meni reissa-
tessa kotinaassa ja kotona
oleiluun. Varnmalasta l-rän

siiltyi Sotkarnon r-rrheiluluki-
oon, koska harrastaa kilpa-
hiihtoa. Urheilulukiossa Mii-
alla on oma hiihdon val-
mennusohjelma. Liikr,rntaa
on tietenkin runsaasti, muu-
ten ohjelma on kuten rnr.ris-

sakin h,rkioissa. Saamastaan
stipendistä hän on ltyvin
otettu. Rahat kr"rluivat sekä
kielikurssilla että h-rkion
aloituksessa. Jatkossa am-
matti määrää asuinpaikan.
Tuskin se on Vamnala.

LeenaJarkko

Kesri rneni matkustellessa ja

voimia kerätessä. Nyt Leena
opiskelee Van-rmalan lukios-
sa. Lukio tuntuu oikealta va-
linnalta. Leijonilta saamas-
taan stipenclistä Leena oli

Miin Strcntelct.

hyvin iloinen. Itse asiassa
hän oclottikin stipencliri, kos-
ka <lli panostilnut ltrjrrsti
opintoihin, jotka menivritkin
hyvin.. Osrt stipenrlillrlroistrr
on vieli stilistössli oclottl-
massa hyvliri kohcletta. Yli-
oppilastutkinnon jrilkccn
toiveena ovat opinnot yli-
opistossa tai amn'rattikolkeu-
koulussa. Leena on eplili)ivli
Vammalan vetovoir.r.urstu

asr-rinpaikkakLrntana valntis-
tur.nisensa jtilkeen.

.lat ktttt se n raat ct I let s i L, t t I I ctLee na ./arkko .i a S aara./o h an ssott

Nuoret ja Vammala Sastarnalan,Iouht 2OOS €tr
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Jenny Prusi

Kesli r.r'reni pliliasiassa tr)issli
Kalliokosker-r liikkcessri Varti-
rttlrl:tsslt N4iltitllckk()-ltl( )tt(i-
rlt'n niyyjrirrri. N1t lr;ilr ollis-
kelee Tyll,ririn krisi- jl taicle-
tcolliscsslt t tppilrtitokst'ssrt si-

sustLrsartesaeniksi. Se on
tupt':r I in jlt. iostrt.lclttly toivot-r
srrA\/a11se anrmatinkin. Oli
hienoa salcllt ltrkion ililkecn
stipencli. Sc- ott ltrvostltksct-t
mcrkki la kannLrstaa jrttkrr-

r.naut-t. .fcntll,lle Vtlllrlxrla on
tiilkcri kotiseLrtLr ia hrir-r hahr-
la jriliclli trinnc, kr.rnhrtn ty<)-

tri 1<)yty'y.

Tuuli-Maija Heinonen

Kcs:i ntcni tyiin rttelkcissli.
Nltrtntltlissrt trritlegrrllr'r'i:rlt
harjoittclijanrr. Se tLrki hie-
r-rosti opiskeltralaa. l{tit.r val-
mistui Vrntr-t-talrtsstt rreatctLt-

saltesaaniksi ja opiskelee nyt
l)aasikiviol-tistossa kr.tvlttaicle-
linjllh. Tlihtliiutenli on k<tr-
kcltkottltttutkirtlo jrt tyi)trt'lt
trill:i ela11a. Oli ltienoa saacla

k'i joniltrt stipcntli. r'rtikkrt cri-
lrrisirr sripcrrclt' j:i ott vrtlsin
runsaasti jaossa. Tunli-Maija
, rrr nrrrsku]rtirrcrt jrr ttlskir) pil-
laan Vurr. ultlaan ty()h0n.
Opiskeluvlroclct Vunmalassa
osoittivet kuitcnkin. ettai kau-
punki on ttrttkava.

SariJaakkola

Slri on olh-rt Vrrttrualrtn kau-
pr.rngin palveluksessa vLlo-
tlcstlr 2L)01. jott'rt kesri rttt'rti
työn merkeissli. H:in on os-
lltnttt Vrtttrtl:tlitstll ( )lllllk( )l itll-
lon, joten pr,ri.rhaa on dittrinyt
n.ryi)s vupaa-ajalll. Traclcno-
mitutkinto Sxtrtkttnrtitn llltt-
n.rattikolkcakoLrlLrsta je tyi)
toir.nistosihtcerinli on vastalt-
r-trt l'ryvir-r Salin <tclotr.tksia.

Työ on monipuolistu 1a pal-
kitsevaa. Sari kertoo, ettli hri-
nen saauransa stipencli oli ol-
lr.rt nelkoinen ylllitys. koska
I)r.rnkalaitr,rn'reltlL opiskele-
maan liihtenccnli hlin aiatte-
li. ettli Vrunalan leijonat tr-r-

kcvltt vlrin r ltttttttrrlltlltisilt.

Pekka Lemmetyinen

l)eltotyöt vcivrit keslin alun.
Sen lrilkeen olit,ltt vttof<tsslt

I Ieikki Hclcrttcler.

Sari .[ncrkkola

jalkapallon crotuontarin teh-
tai\'ait ie loppnkesristri matka
Skotluntiir-r. Nyt on menossa
valr.rsr"niespalvelLl Utin -läaikli-
liryknentin laskLrvarj<tjtilikli-
rikorrrpprrrrirrssrt. Vltttltti on
ollut urclkoinen ja kunto k<>

ville. kr.rn triysissli rcnsseleis-
sri, r'inkkl ja kivii:ili selässii
l-raljoitellaan laskuvarjohyp-
pvtai.

Stiperrtlin srtrttttittcn on lti-
rrlr nrtrkrrvrtrt. ktrn joktr toi-
nerrkin on sitti rrieltri. cttli
()n ()nnistunrrt. TrillÖin rrryös
oma kzisitys onnistt-turisesta
vahvistLru. Intir-r jrilkeen

opiskclLr jatktrr-r Tlntltcrcer.t
teknillisessli ylioltistossl.

VrlmistLlttlla2rn lrin ;lalttisi
mielell:ini asuntltan Vtttrttta-
lltltn, kttrrlilttr l',,ttltttttsl:ttti
virstrlrllrr t)il r:iriltii lihtr i:i.

Heikki Helander

Alkrrkcsri rttcrti tilissri Kir irrii-
tyllli jrr lrcinliktlttssit krrtstti itt-
r-neija. Ny't on tttettossrt AltK,
jlr siviili koitlrtrt \ ilstil ctlsi
l-reinäkuussa. Armeija-aikrt
on lrennyt hyr.'in ia Heikki
on saanllt t<tir-nil art'lttattllis-

tlr ltoLrlLrttrstluur vltstltlttisstt
tt'lttlir iss;i ilLll( )kr )lIll)l)illll:l\-
su. Anncijut't llilkecn llirt ltrr-
lll I{iviniitt n honrrniitt. 

-l'r'0-

plril<ku on hyvri jlt rrt t otr ko-
vu hltlr,t slrucllr lisliol.lltilr lrLr-

tort sriltkilist'stri tlirrgrtostii-
kustl. Se ort liikcr-u.rct lilirtei-
clcn hr.tollon tttlcvltistrLtttlt.
Hcikl<i sui utrittltttikor.tlttstlt
peniti kolnrc stiltcncliri jl ltri-
ncstri se jos rnikli ort l<ltrttttts-

trtvltlr. jutko-oltintojlt lrirrtcl-
lcn.

Kallc Lomma

@ Srr.slnrrrrrlrrn ,lortlrt 2005 l{uoret .ju Vtttrtrnulu
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Ilittkrr-l?nr nttrs
50-lttt,ttltu.

Vommoksen juuret
löytyvöt so ta- aj a n asekorj ao mosta
\f:lrtl|rlrlk\('n:r tUnnt,lurl
V t.lrl,r'r,r rrlkrrt:rir:rl liittlr

tiir iisti s, )til-itil\rlrltt jrt :tst'i-
cle n koljaamise'en. l-chtlrlrn

Pr'r'ust:lrltisl):iir :irr:i pitlttririrt
maaliskLrur-r 1. pliillili ruon-
rur 19-iJ. jolloin priricsikLrn-
llan asc()sllst<t nllitiliisi ltse-
tc-knikko Yrji) Illaviston 1tc-
fustllnllillr Asc- jlt lllnl)Lllnl
lrrtt ikt'rlrlikli() l:r) :l:( l):rliut
1'ylvririllc.

"Jo tuhisoclln aililurlr jll-
klvlikilsciclcn kor.jlrusosusto
srirrettiin l lclsingistti Vunr-
rttalltur-r. ju r-urin 180 hcnkcli
lrlottti tlr<)t Vattrntltllttt l'6rtc-
pu jan jlt Ler'oLunnun aLrto-
liikkccn tikrissl. Itesrilli

19+ i \iaasaan penrstettiir.r
rlsl<lticlcn lLserclen korjuunro.
jonku hcnliil0liunta ja lrrit-
tcct siilrettiiu vLronna 19+3
Vunrnnlaan', r,uoclesta 19.i-1

tchtaalle t1', iskcnr-rcll1't
Maftti Seppälä r'alOttaa teh-
tlln l)crllstanrista ecleltlinyt-
tri lril<lta,

\ilrnunrrl<scr-r tchtaan la-
kcntuurinen aloitettiin vLron-
rt;t l()ll. K:rksi r:rrtltirrlrr j;r

cclcllccn klilt(rssli olevau m-
l<cr.rr.rustu r':rLnistui talvclla
19+3.

''Tylikicn jl lilunlltinheit-
trrttiert korj:r:trttirtt'r't rtlrritet-
tiin 1li:rrr t('l)t:Hlr I)c|ustilr)ri-
scn jlill<ccn. Socl:rn uikuna

tchtaassa korjuttiin uscita
puutteellisissa okrissa ja ko-
r-reetkin olir,'at Lihes ktp-
Pttttrtktrlurtcitlr. Sorl:rrr lri-
Itt'tttt:rrttlt lrtrtrtt' nrikl i pit-
klirin ttiirt lttokrtk:trr1'rcissrr
kuin tchtaan laaka-:rinevu-
rllstoissakin". Seppzi lti kr.rvea,

Komennuksesta
tuli elämäntyö

Tehtaan penrstaniiscn aika-
na Tyrvtitillli ci ollut riittri-
vlisti lrrttrttrrttitrritoisr:r tvilvri-
ke:i, joten tehtaalle penrstet-
tiin oma anrmattikoulu. Elo-
kttttssrr l9 lr tclrtrr;r]lt' s:rrrtiin
llihes srttl lnin'rattinticstti.

kLrr"r 15. asccnkoljuLrskourl->
pur.ria siillettiin Älinislinnus-
tu'l't'rllilille .

''I sk,,tt. t'llrr kontPlllrrri:rrr
vunkkl unlnuttitlrito vlikutti
lclrl:rlrrr kt'lritr kset'rr. Strrrlirr
oslr rlicltisl:i ,,li lirir rrr t jo

enncn sotll anrrtrltttikoulun
tli ollLrt o1-lpisopirnLrksclllr
k()nellltjltll;t . I'orttl'r1'r;111i;1;111

kuuhrr-nrt Murtti Sepplilli ker'-
t( )( ).

Scpprilli ty0skcnteli cnr.rcn
sotau'l'ampcllan koncpajlrl-
la, josta htin llihti vuol'l1ll
19,i0 s<xavlikeen.

loLrkkr )-( )s:lSl():'til lttittttl
konrennettiir-r lsescltl lti-kLrrs-
sillc. j:r ktrlssirt k:ir rrt'ist:i

.rf;.m
I

il il'ilttil[
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Vammalan
seurakunta

q'
TeIeRing
Oikea paikka

TeleRing Vammalan DataNext Oy
Itsenäisyydentie'1 5, 38200 Vammala

vaihde 0424 20021

Yrji) IIlrlrr isto ILrplrsi rnirttrl
It t'il.i lt'lrr.i.rll.r Iiitt.i:i tilit.r.
\iirt riitti j.r tti,rLt,rrt:t I'ttlri
llilres 10 . tvi)nsLrLrnittelrr
pririllilii)n tcht:iristri t'lrik-
liccllc lrilirrr t Scpltrilri licr
Ioil. \r)l.t :ll:il) l\ilt)t('liiiallrt.i
nroni nrtrtrliin j:ii tchtrrrrllt'.
\.1.1\:llt .t'r'lir,tl.t.tllrilll.t \.ttrt.
rtt:tl:t:rt :iillr rtt ul lr rirtrittt.

i, ,l rl:ti:t \ r'ji r I I r.rr isl, ,. l'.it t

tallrri:iIlilik,I llrttt.tt NIi 'tttlr i:t.

kuusi

Vommoksen juuret,,,

nrttotk rstt'lliitt :l\('('rlli( )t i:tLt\-
Iionrppunirt. Sotu-rriliunu Iili-
t irt rlt ils :tst'tl)t'sl;tt ilittt s:irr.
joten xnllirtin kltnrrltltrt so-
cllstl oli jopu lttötrli. trkrncl
lu nrtrulla nLtorcllu tillrnnc oli
toincn . Se'pplilli pohtii vrrlirr-
Vll nll.

Soclltr.t lo1'rLtttLtrr Scpplilli
priritti iaiaidri \itnlnulisclle
ti)ihin.

"Silkrincn toinritLrsjohtrrjl

Haapaniemen juhla- ja pitopalvelu
käytettävissänne!

>i: perhejuhlat
>i: yritys-

tilaisuudet
:i: mukava

retkikohde;

Haapaniemen Pidot Ky iillh:iin ,
Haapaniementie, 38140 Karppata 'i. viihtyisä

VAMI,LALA, p. 03'515 4121 rantasauna

TERVETU LOA TUTU STUMAAN!

Yksi tehdas,
nimeö

. Van'rr"nulaurt penlstettiin 1. rua:tlisktrtrt:r l9-tJ
Ase- ja AnQurttcrtcu"uikeucrrikko I tt Asepu.ja.

. Lc>kakuuss'.t 19.i3 tchclas siillettiin kcsliLrsvrtrikko
3:n llliseksi ja tclrtlan nineksi vailtclettiin
Ke s kusuar ikko J : n As ep crj a t.

. Soclan prirityttl'li tehclls liitettiin Vultion
'l'yl<l<itehteaseen ja sanralla r-rintcksi vltihtui
Vcrltion Tl,kkitebdas, Tlntt tili.

. Joulukr,rtrsse i9.i5 tchcl:ts nrLruttui pr-rolLtstLtslurtokscn

alitilittaijzilisi, ja ninrcksi tnli Pttoltrstttsleitoksen
Asep64ct, Ty'ttcici

. Elokuussu 19+ti Valtioneu\'osto nrmitti tclttualle
johtokr,rnnar-r, joka nrurrtti tehtrtltn nintcu
Pttolustt lslctitokser't, Vctnurterskoske n Tb lttcttt ks i.

. Vuonna 199-l tehclas muLrtettiiu osuliel'htiöksi.
ja samlLlla tehtaan ninti r,'uihtui ny'kvisccrt ltttloi(x)ttsrt
Vqmntas OJ,,ksi. En tieclli onko te htlurlla tlistli
r-rirnest:i enliti mitlilin jrillel[i.

l7 t ttt ttt t t kst' t t e t t s i tt t utti i t tat t

I ie Ltöt'lii 50-l t t t t r I ttr.

ffiJft Sttsttrrtuiltttt,lotiltr 2005 Scrtiorit



\ iulstopaiiillilili0 Okrl Nrisc
ja konttolil-ririllil<li0 Vcil<l<<r

Viitrrlrr t1'osl<crrtclivrit tchtrrll-
ll c[ikciltirin asti.

Ast't'tt liot'j: t t tsli., rt tt I'rltlt tt ir ts

tu Vrtrrrtiulisclle lriirlit Sclt
prillin lislilisi nrnr. tut'kltstlt-
rnon pririllil<lii) l'.ino Kuuli-
koslii jl tulklstltjlt \,'liini) l.li-
rnio. jotlilt olivlt tchtlltrt ltltl-
r e lttlist'ss:t t'lrililice llt' siirtr -

nrisecn ltsti.

Aseista kaivureihin,
käsityöstä koneisiin
"soclun piiait\,tt)'ai usciclen
koljlrlrnrisccn kcsl<ittynccl[i
tt'lt1:trtll:t oli r'.lt'ssriritt stltllirt
rttLlut( )lisi:1. Vtlr ()ltlltli, rtlli:si()
piti ltrr,rlt'rt. t'll:i :ur)tcijiut
Irscitu vlihenncttiir.r. jostu oli
st'ullntlircrtll Iiot jltttslviltt r ;i-
hcncnrir"rcn". N{rlnti Scl)pailai

kct't<xr.
hosliu Vrtrttrnulassu oli

osrtltvilr ihnrisili jl tr-lotrllttooll
l<clpuuviu l<oncitlt. tchtllllc
1-llilitcttiin ctsili LrLrsilt nilrrlilti
ruoitlr siviilil'rLrolcltl. Sltnrlrlllr
ruloitcttiin tchtuur.r ()lnicll tLl()t-

tciclcn lie'hittcly,.
''Alkttr :rilrt't'ssrt r rtltttistittt

nrc' lluun nrLrilssl likcitli. lLr-

nrilruroju jl tiililioncitlr. I)lu'

huitcn tchclus tuonll uikltrtlt
I I lr) r t('ll iir't l)u r.rl)( )r'rlrl\ .tfsist:1.

.lldt'tli .lappdlii .fiii t.1r')ttsrrrtttttittclttlttililliltört lal.tliit'islti
aliikktt'llt' t'uonnu l9ti.i. Kiisill/i tcketrtistti .lclUiilii ai ola
Irlrclttrrtttt clrikleclki rilcsstrtrrtkuurt. Kolit'crstttrtssrt tvtlrrris-
ttrt'trl rttrtttcttlttisct Ptntt-l\')l ltttttltpiltalktisltr l:.citttrltt'tttsiitr.

joillr r lrlnristettiin lilrililiirrrrn
I li J00 0(X) lirrppulettr". Sclr
plilli rnLristclcc.

1950-ltrr ullrr pttoltrsttrsllti
trlliscn ()sr.lr.ls tu()titltt tostrt rtI-

lioi jlillccn l<ltsvrut jlt tttotlttt-
It ror't ttrli t'nlisl:r r lr:ttir:trttIt.t
tu()ttritu. Sir iilinrurliliirtoillc
tt'lttiirt ltttlr':rtrli'i;t ]ioItt'ilrt i:r

lulrnei jlrllc sinliojlr.
"t lLrsiu Iiltltstcitlr ttrli vlrltlt-

Vllsti. nrLrttl tri) l<ehitti te lii-
jiiit:irrs:i, \irisirt iop:r r:iitlri.i.
ettci nrrrLurlllr l)\':itvttv sr-
lll1llu]".

Tt'lttrtrut r.iki, rli li, r11111',1,'

nlrl \:r:rti\iir'r tViitt'lrt;ir iirr jrr

tchclus tLlnne ttiilt ltor'-
licllLrolililtisistll tuottcistltlut.
'l'r'lrtrr.rll;r r;tlrttistt'tliirt t':i-
rrrt'rliilisi l;tttoop1111 1'1151111

rrr:iist'l ltr tlr':rrrli:t't li;tir trlit.
St'1t1t.il:irt t{} rttoll,t lit'st;i-
t)L',L'n u|till ;tili;trt:r lrir i:r lt ii-
tclitrir rit r)ruuttrLivut rttonellrt
tlrr ltll:t. 1..:i.irt lt'lrtlir ;i" 11irr'l

osuLrs vlihcni. -l'chtllllc rrllioi
ttrlllt lttttonlutttiliot-tcitlt. t'o-

lrottcjlr, sclili tictol<ortcilllr oh
jlttlrvilr t\'(rst(iliour:itll "N)-

livririrr suLrrrnittcli jrr olijr:lntoi
tieckrt I<oncclle, Iiltltltrtle ltse-
It'l:t:ltt lit rttt't'st't'tt jlt .iltt'tt
plrinctuun rrlrl-rpiu', Sr:pltlilli

l)()lttii nruutostll.

Henna S()tal-naa

tttt,. t.1r')tt./tl.tltr.f tr tlrrlli l?ittltrfuxlti .ltr l?.d.)'tlöl)iiiillikki) Iltnttu' fixttrtlt'isl.
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Vsmmolsn mieslouloli
ei puhuttu politiikksa
Yatnrnalan Mies lau laiien p erustamis -

kokouksesta on kulunut 60 vuotta.
Kuoro perustettiin Vammaskosken

tehltaan piirustus ko nff o ris s a,

ia ensimrnäiset kuorolaiset olivat
tellrtaan j a varikon työntekiiöitä.

Perustaiaiäsen Väinö Laimio muistaa
hyvin, miten kuoro sai alkunsa.

)) Jotritrjtrlrllrn llilrt'stycss:i

I Vrrnrnrlrsk,rsken telrtlrlrrr
l( )illlrtr.lsl()lltllllr Y rl() Hlllrvlst( )

ihnretteli, eik() tehtlrrsta slru-
taisi laLrluporukkaa kasaan.
Me totesir.t.r.t.te, ettii olisihltn
nrcilki sellrrincn poltrkkrr. jo
krr voisi koittrtrt. .lolttljlt luin
puuttui, eikli laulamisestu tLl-

lisi rnitririrr ilrnrrn kLu'inpitri-
jzili", t36-vuotias Laimio nau-
nrhtea.

LopLrltu vulilion plilillil<k0
t'vt'r'stilrrrrtrrlrrrtti Arlo Kcn i

nen mrilillisi kuorrnjohtlrjlrk-
si rliripcli Eir'to Krtrtsrtlrtisert.
joka oli kor.rlr.rtukscltlun
kunttoli. Kurt Krtrtsrtllrirtt'rt
siirtyi Siikylairin klnttoliksi
vuonna .1947. 

l<uot'on Lru-

cleksi johtujlksi sLrostLrtcltiin
tohtori Oluvi lluivio.

"lllivio oli laLrlLrnries. l<Lrr>

I'r,n koos*tl'lit:ir li r oirrrlr jlr

kLllilri()itcttu rrLrlit0r'itectti.
IIlin ei kosliaan slnolrut llll-
Ir:rsti. t'ikri r:r:rskirtrrl li:irin-
nyttriri selllisiakuun l<oclaullr-

li:r, jotklr eivlit l-lys),tteet lili-
nessli". Luimio kcltoo.

VLrosicr-r vlrrrclllr kuor-rxrrr
ttrli prrljorr rrrrsilr jrist'rri:i. jrr

pull-rair.t.tpinlt vuosinlt kuo-
r'<lssu laLrloi [ihcs viisikynr-
mentli miestli.

"Kuoror-r hcr-rki oli Lrsk<>

ntrrtt( )rnirn lryr ri. r rrilikrr jotr-

kossa oli sekri tltvrtllisilt se-
k;rtyi)rniclti:i t'lt:i ltrkt'rtt'ilrt
miehiri. Rlivio sunoi nrcillc
aina. ettli kuoLosslr laLlletllxn
c'ikli puhLrtl politiiliklur. Ku<>

rossa olimnre klikki llLrlujirr
lirusl:rlln Ii:rlsorl:rll:r. cik:i Po-
litiil<astu hiiskLrttLr slnuil-
kaur.r", Lainrio Iiuvlilce.

Esiintymisiä tehtiin
Pohioismaita myöden

Vrurnralan MicsluLrluj:rt hur-
joineli i,leer-rs:i kerrur.r viik<ls-
slr. Tosirt crtrtert kortserttcjlt
huljoitulisil sltrttt<li olllt I<ol-

nrcn;rkin iltlrr-r;r.
"Me'illli ci ollLrt i'll<itLristl

It:rrioittclrrlrrriliklur. LrrLrl,riru-
mc monilla cri koLrlLrillu, so-
tilrtskorlissrt irr i liIilIi st'trr':rirt-

talon lavallrrkin", Vriin0 Lrri-
rurio licrtoo.

Micslrrtrl:r j:rt t'siintl i t'rtsirtt-
mliisen kellun ulkottlrilla lic-
r:i:ill:i 195 1. Mliiltcrtrttirt
kuolo csiirttyi ttscitlt kr'r'tojlr
Iluotsisslt, Noljrtssrt jlt Tltns-
kassa, ja vclicskuorot tekirlit
vastxvierlrilu ju Vrurrnuluun.
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Kttorolcriset lcihlit,cil 24. tottkofutttttt t,rtottttct 195 I
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tasaantLtl, kun lr)ytliri salistl
jonkun, jota katsoa. Hlin lu-
pasi istr-ra etr.rriviin, 1a kriski
minun kats<xr hlintli soolo-
lauh.rni alLlssa. Menetelmli
toiuri ja yzinnitys loppui heti."

KLrljetttrlrrtn lrlrljoittrksisslr
j,r l<onserteissrr kolrttisen-
kyrrrrrentli vr.l()(tlr Lltinrio
plititti llittlili kuorotoiminnan.
Laular.nista ansioitunut kuo-
lol:rinen ei olc Iopellrrnrrl vie-
lxkxxn.

"Viiure aikoina olen lar.rla-

nr.rt [ihir-rr-ui hautajaisissl. Ny-
kyririn triytyy kuitenkin va-
rrrrrtrrlr siilrr'n, t'ttri lrrrrltr voi
krrtketrr. .fos ei rlcrucntirr vlti-
vaa, niin r.ur.ristin vrihyys kui-
tenkin", Lainio nar-rlahtaa.

Mieslaulaiien 60.
toimintavuosi iäänee
kuoron viimeiseksi

Vamrralan Mieslar-rlajat pe-
rLrstettiin yli (10 vtrottlr sittcn
l. syryskrrrrtrr lt)45 Ensicsiin-
tynisensli kuonr teki V.T.T.
Tyrvririn pikkr.rjoulujuhlassa,
ja vr,rosien vallella knorcr
konsertoi ahkerasti niin [ihi-
seuclnill:t kr-rin ulkornaillakin.

Ku<>ron ensimmliincn joh-
taja oli kanttoli Eino Kaasa-
l:rincn. Tolttrlli Ol:rvi R:rivitl

toiuri kLrox>njohtujanu i,ur>
clesta 1947 vuotecr.r l959.
llaivion jrilkeen kuoloa johti
yli kymrlenen vu()ttll nre{sli-
tcknikl<<> l)entti Poutancn.
Potrtasen sairasttrttr.ra klrotor-t
pLrikkoihin lstLri opcttlju Lco
Luukkainen. Kun Luukkai-
nen nluutti plikkakLrnnultl,
kLroror-r johta jur-ur jatl<<>i kant
toli Matti Koho.

Koho johti kLror'<xr 1990-
luvr,rn pr.rolir,:iliin lsti, kun-
nes kuoLo hajosi he'nkil(ris-
tiriitoicn tlliil kuhtiu. 1990-

Iuvun krpLrlllr Mlutti Visto lLr-

1-xrutui johtumuun kr.ror'<xr,

mr.rtta kr.ror<>laisil oli ililicl[i
rriirr vrilrlirr, ettt'i krrikkiirr riri-
niin saatLl laLrla jia. Viiure
vlrosina kr,roroll:r ci olc ollut
lainkaln toiurintaa.

"Trimrin vLroclen syvsko-
kouksessa aiort.tnte keskLrs-
tella kuoron lope-ttunrisestu.
sill:i kLror<illisiu on jriljcl[i
vain kourallir-rcn ju l<cski-il<ri

Itipr ro kulrcleksltltkyrunterrtli.
On surullista, cttei Vruunu-
lasta löycly uusia mieslaLrlr-
jil", kuoron puhcenjohtu jl
Jussi Ahvenus hlrniittelee.

Henna Sotamaa

Vrikka matket vaativat lilro-
rolta taloLrclellisia ponnistr,rh-
sirt, ne olivlrt vtivtn lrrvoisi:t.

"Tapasimme monia ihrri-
siri, joihin erule olisi l.nllllten
lulr.rstuncet. Elityiscsti rnit'-
lcerri on jliLnyt trrnsklrluinerr
kanttorirouva Thyla Hylcl-
gltrtrrl. jortkrt krtnsslt ystrivys-
tyirr-ule. En osannllt sanaa-
kaan tanskaa eikri hlin sa-

naakaan sLror-uea, ntLltta
kur.nmasti asiat saatiin selvi-
tettyli", Lair.r-rio nalll'au.

Lairnio rnuistelee elityisel-
lli Limm0ll:i k<>nserttia, joka
piclettiin tanskalaisessa ystzi-

vyyskau pungissa llingsteclis-
sri. Salissa oli liil-res 600 kuLr-
lljzttr, j'.t Laiuri<xa lninnitti val-
tavasti.

''Thyrrr nctrvoi, ett:i jrinnirys

d(,tuin ,e)o,r/rrn
i, O,,ir/1i,stn Qlrrun l,,,,un!

NESTE vammata
L&T KURKI OY ltsenäisyydentie 66,38200Vammala, puh. (03) 5112780
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Ltiäki ntd,lattsna
la tulkki na jatkosodss.$o
l\ Triin lieltot, irttkosocllur
1\rrikrrisistrr k,,lierrttrlisis-
tlurn pilteli t)J-rruotius't cllcr-
rr<l Kari:

Sr.rr.rrilt ttltlltttlisi:t vrtrtti-
ncen trrlvisotlltrr p:i:ittynri-
sestli meni prui vuottl. jl jril-
lec'n oli soclun uhltt Suomen
ylLi. Slksl hyi)kkrisi Puo-
llran, ju SLtot.tten lltjltlla olivat
venri[iiset, cikri uililtltkaart,
ktrn Helsinkili ponrrnitr'tliirt.
5,rtlrtrt :tlkrtessrr lottrrjliljt'sti)
ja suojelLrskLrnnlt olivat kyl-
Li hyvin jrirycstriytyneet, mut-
til lseistrt, nluasta ja nronen-
laisistl tarvikkeista oli pLrlaa.

ApLra pyyclettiin Saksllte ve-
ckrten siihen, ettri ellei apua
saacla, Venlijri vulloittrtlt n<i-

peusti Suouren. LopLrlta
apr.rl luvlttiin silLi ehdolll,
ettli Saksa saa puolustus-
alucekseen Pohjois-Suo-
nre-n. Nliin tuli neljrinnesmil-
jrxrr.rlr slks:rluistu stttillsta
Suor.neen. ja niiu uryös suo-
muluiset lyhclistliytyivrit viel:i
kellln puolLlstamrlrln Suo-
men itsenliisyyttai, ia krrryalrti-

set olivat toisen kelt'an evuk-
konrr Llinsi- ja Etelli-Suoures-
sll.

S: rlis:r rt k ielcrt ( )l)('l l:li:u) i

Thyrl Suurii,illrrn vrilitykscllli
tLrli urinullc pr.rl'relu: Koska
sinri olct lottalrilestöi)n liitty-
nyt la liittymisesi on ollr.rt va-
peuehtoista. mr.rtta sen jlil-
kccn milililin ei enriri ole vu- _l

@ Srr.s/rrnrrrlrrrr ,loultt ?oOS Seniorit



paachtoistll, niin nyt sinai

slr:rt kolttcrtrtttliscn l)oltjois-
Sttornt'r'n sttort)lllllistctt srti

rrrrrnltoitrtjicrt jrt s:tlis:tl:tislctt
[ilililileirlcn tulkiksi stttn'iitt
sotasuilauloihin, joita pcrr.rs-

tcttrtrrr lrrrrll:tlirsl i suLlrinrl)iilr
kaupunkcihin Pohjois-Suo-
IIL-SSlt.

Minri lupaucluin, koska
olin tehnyt Lottl-lLrpar.rkser-r.
l)uin plirilleni lottalturrut.t. Mi-
nLrlla oli niitai settumultlr nel-
jri ya liaksitoistr LrLlttl csilii-
rlut. Sillt'n rltcnin l()ttllt()i
r.r.ristoor-r. Slin sielt:i l.nanttelin
talvivuolirrecr-r. tLrlkislukir-t
sckli kesliesLlsteena olcvurr
niunttclin sr'kri k:isir:rrsi-
nur-rh:tn. jossa h-rki Ltttta Svlircl

Kokcrrrrilii. T:irtt:i lirisirrusi-
nltrltrt rrrtristoirrct'rr on rni-
r-rulle tlirkeri, scr.r olcr-r s:iilyt-
trinyt. Nykyririn se on lnll-
seoitr.r Vulm:rlxn Sotavete-
larrnien kokor.rstilussa ole-
vaurt vitliir-riin. Siellli ovlt
myi)s mieheni ja urinr.tn kun-
niemc'rliit jlt ntieheni mickka.

Kokemrie'r-r asemalta llih-
clin junalla rcppu sc-Lissri

kohti l)ohjois-Sr.ronrcu. Hy-
vlistellessrini liitirini hriti
ky1 nelelrti. llrutt:l nrin:i sll-
rroirr: Itlicri ci srtrl'. l'}itkrirr jrr

vaivulloiscn nntliun jlillieen,
Orrlrrtrrt slrltr tttttt:trti. nrinttl
ensimmliiseksi tutLlstutcttiin
Or.rlun clirrkonissalaitol<scen,
jossa oli kirr-rr.qincr.t osasto.
Sicllli olcr llt stl()rtlillilis('l s:ti-
laar.rhoitu jut eivrit osltnncet
saksun kieltri. sir-rr-rc oli k<>

llrennettu sal<sarrkiclisiri
nraistcre'itu ya riiclinkieleltlilin
saksankiclisiri hcnliik)itri Ete-

Suksuluisat
sotiluu! lrrot,rtt
Itrrtlu rcrrlultu

.jtnrutt aclaslii,
joku !tro nto-
kuct .ju ctseitcr.

lai-SUouresta. nrnr. Tyrvlirin
yhtciskoLrhrste urrristeli Aunc
Seppri.

Sltilrtltkriss:t ttrllikierr tyal

oli elittliin tlirkcriri. heitri ter-
i,ittiin lliriltilil<ierr<ikselll ln-
nettuessu h<lito- jl llilil<c-
rllirirrillisi:i. Tosirt silloirt ei
ntitririn llilikkcitri prrljon ol-
lLrt, lnLlttrr hoitotoimcr.rpicle-
llirikitystri sitlikirr t'rterttrulirt.
Yhtii l<kiii l<esl<cr.r kicrroksc'r-r
voi tLrlla keskeytys, liun tr.rll<-

ki hrrcttiin toisiirr telrlriviin.
Mm. kLrr.t anrlrulanssillu tut>
tiin sr-rLrli joukl<o haavoittu-
neita sotileitl, heiltri piti ky-
se-lli mihir-r kohtaurr he oli-
vat hllrrroitttrneet.

Työpliivli sliraaloissrt oli
pitliai. Paiivri alkoi aumulla
noin l<cllo kuusi ja jrrtkui yh-
tainritttriscsti lir-ur puoli seit-
scrttririrt rrsti illrrlllr. SilLrirr ei
ollr.rt vupltlt-ltil<rja, ei cclcs
i,rrpaa(ritri, kun ylitrilikiii ytil-
[i tLrli hrilytys. Oulr-r oli l)oh-
jois-Strr)nlclr ('lril('r'l 1lortltti-
tcttr.r litrupunki. I)onrmitr-rlisc't
olir"lt liuul.reimpia kokenrul<
sia. nritri ikirxi olisin voir.rut
rtjlrtclkt. errkri ikirr:i olisi trs-

liontrt rtiiltin joutuvltrti. Asttin
yksinlini picncssli hLroneessa,
ju [<un y0l[i tLrli yhtaikl(iai
pomnritus, pienet puutalot

I)ill()i\ rrt lirrirr ttrlitiktrt rtstrirt-
trtloni yrrplilil[i. Kaikcssu
sain llrite'nkin l<rkea .fr.rma
lun sir.rnur.rstu ja valjelluin.
Hrilytysten tullc-ssa n'rcr-rin kii-
rccllli jl pcloissrtni asLrintalo-
rti I'ellrtliirr. joss:t ltt:tk:tsitt
pr.rupir-rojen plirilLi lLrullcn, ct-
tri olt'rt sit'll;i jott'rtliirt sttojlts-
sa. l)ieni villutllilii priril[i ju

monot julussa mlliasin siellli
Iiylnr:iss;i j:t otlrrlirt 1'rotttttti-
tustcrr plirittyrnist;i. I scirttrttirt
pomnrit menivrit kaucrnnrak-
si, nrutta tLrli niitri keskelle
kaupunliiakin.

Muistan hyvin cnirin aa-
niu(riser-r pommituksen. Llih-
clin I<iilcel[i ty<)hön kuuclek-
si. rtttrttrr ls( )lirltr.rrl ktrl jr'tl tr:rn i

trrli tt'rr:i ctccn. kun viclci-
nc-n talo plloi jl kekrileet
lensivrit yli ltrclLrn. ltlch,rn
vuscmmullu pLrolella makasi
henkihieverissli potkiva sLrr.r-

li Itcv<,rtelr. jortltlt vt'r'i vttrlli
pitkir-r katua. Vrlistellen yritin
1'xilistli ohi. Monot. sukat ja
lu.runttelin liepeet olivat ve-
lt'ssri. Iirrrt loptrltlr pririsin

Senictrit

.lalkrtrt sit'ttlla Il

Sttsltttrtrtlrttt,toutu 2U)5 ffii

[ufl0,tnl.illr +a\
.-..".r"..}!n q@ä

,@7

,l F, iit iih ;]TIrTTIRfI{ITE|lq



Vuosi uaihtuu
Vttosi uctihtuu. t)dan ci koskuutt tietlii.
ntitci se Itto tttllessctcnt.

Ottko riemtto selt slikki tii.l,tutli
uct i ko nt u rh e i tct pt t I I ol lctu t t ?

Kt r i kki I (i ii I I ii n r ielt ssri t t sii

to i uoo a i kctu l.tu re nt)uil.
ctlkctcrko se siltett siitli.
Rctket it kt t t t a m tu t tluart !'

Aaro M:ikiplili
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cliakonissalrritokselle. Siellli
nrinr,ra oli vastassrl saksalai-
nen sotiluskuri jl nrinullc su-

noltiirt "Tulettc liilrrr rr1(i
lriilin t) allra)lr. krttsol<.ltlt ntitri
kello on, teiclain pitaiai kohta
all<aa hlr-rt:rl p<xilaita kellrr-
lista p<Nilashr,ror.rccseen".
Nriytin i,elisiri sLrkkia jl jal-
liojrrni. j:r l:i:ik:iri Iirtlsoi Itti-
nua ju sanoi: "|ua, te- olettc'
Itrurvr,ittunut. rrrr'rrlilili lr'p:i:i-
mlilin osastolle". Plilisin pe-
scytyutririn jrr leplirirn:i:irt j;t

sittcn kotiir-r vaihtarnaurr
vaatteet cnncn r,rr,rclelleer-t

työhÖn menoa.
Ktrrt rttcnirt trtkrrisin tyii-

lr<lrr. t'rr r iel:i tiennyt. cttri
snilaalan katollc oli tullut
p:rkrpomr.ni. Kaililii ikkLrnat
olivut ril<koutLlncct. Siellii al-
koi kuitenkin potilaiclen hoi-
t(). tu()tiin vilttcj:i j:r rrrtril:r
peitteitri kaikista taloistakin.
OrrlLrlrrisct olivlrt lryvin yst:i
vrillisiri sailaalatoinrinnalle ja

saksallisct or.rlLrlaisille. Myös
saksalaiset erikoislaiaikairit
antoivat apLlaan suomulltis-
ten sair-alrloihin san<iin 1<uir.r

sr.romulaisct heille. Olipa
siellli ylisi suonre'n juutului-
nen lririlirili. nrlrlt:r lr:irrtri-
klilin eivlit saksaluisct pl-
hcksuncet, kosliu hlir-r oli
hyvli vilassuln la ir-rhinrilli-
nen työsslilir-r.

Vietir.r OLrlr,rssl suiruuluokr-
suhteissu Iiaksi tli kolure
joulLut. Oikeastaan joLrlLrr.t

victtlinrisestli ei voi pLrhurt.

mutta mLristur.r, cttri jonll<in
joulunl sinne tlllivat suuret
kle'ppipapcrista rrulmisteti-rt
jorrlrrkelkrt kriytriville liolis-
tcelisi ju joulr.rn sanon.tltsta
kcrtonuurr-r, "Hilyaa, hiljae
joulun kelkrt I<ajllrtrur..."
Hoitajat kyl[i ylittivrit l<rota
tilrrp:iisi:i li111v1oj:t. L:rtrlettiirt
krrrrnjitlr jorrlLrllrrrlLrjrr liliytli-
villii. Oli myös painettu srrk-
salaisia lar-rhrnsar-roju ur1n.

.foulLry0, juhlayr).
Soclan lottakoliemuksiini

liittyy uronenhisir tapauk-
sia, iklivili ju kauniita. NILris-

tun ellilin tapar-rksen, jonka
tll.rclor-r viimeiseksi keltoa
niistli sailaaluokrista. l)<xilas-
hu<;neessa ja i,akavasti haa-
voittuncirlcrt j,r Iittolt'victt
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potihiclc-n huoneissl oli scl
l:rirrt'rr ru;i:ilriys jrr tlll)ll. cttii
uscvel jct e'ivlit kosliaan jlittli-
neet kuolei,ua ;lotilastl yk-
sir.r. He meniv:it kuolevun
potilaan luokse, pitivait hain-

tri liliclestri kiinr-ri. sivelivlit
hline'r.r otsuar-rsl jl lohclr-rtti-
vat hrintri hlir.rc'n tr.rskissaan.

tlsein liuoleva huusi: "'l'lh-
ckx-r kotiin. tahclon nlihclli rii-
tini". Äiti jl kotimaa olivat
tusein mielessri. Kcrran ol.ri

kulkiessani nliin sellaisen ta-
puuksen ja kuulin, l<ut.r use-
vel,et tyynnyttiv:it ia krhclut-
Il\ lrt: Alll ]tlic. srn:t l):t:ts('l
l<rhtlr l<rtinnahan". Seunur-

vur-n l-liivlinli tlinli 1-loil<lr oli
kLrollLrt.

Flclcl[i licrtonlrni lisril<si.

rttirtrrlllr oli srrilrtrurltoit:rj:r- j;r

ttrllikiliolicrrrrrlisi:r nr( )rrissrr

muissltkir-r srtillutloissu. h<r

kcrnuliscni nlrkuun plril<lrlli-
set esukkulrt olii'ut hvi in ys-

tlivlillisissli jlt uuttui issu stth-
tciss;t s:tlis:tl:tisiitt s, rtilrri:iirr.
Suorrr:rllrisct ticsirlit. r'tt:i
sltlisltlltiset :otilltltt l( )i\ itl

luol<ua ja hc trurs olivut srtlt-

nL-et neuvon. cttai l)itrili ()llu

l<ohtclius sLr<lnrullrisilr lioh-
taan, ure olcnrnrc usercllili
errrrrrcliri uritrilirr rrriclritt;iji:i.

Klikliien nliiclcn kcrt<r
nricni lsi<liclcn pliliusi:u'ut orr
ollut sen ellilin ct'crstirr r-oLr-

vlur s:ln:rl. Iirrrt Itrirt t:tlr iso-
tlrrrr ltlilitytt; ri lrsttri Iiolit'rr:i-
t'll:i Potillrsltttortce:r't'tt. ios
slr poj:tt itliir:it lr,:rri:rlrrrt i:r

li()tinslt nrr'lr('t) sl:i. I-.r t'r'stirt
rouv:r slrnoi: "Älklili itliclit;.
poj:rl. 1l:rnn;r;rrt lililcrtlttc lis-
tiin jlr slurotlun ALrtu. pelus-
l:r"..f:r liolio rrirrrt. rttirtliri rtti-
nril<in rliissli soclun liuultLris-
srr jrt pc-loissu olin. tcin su-

mun liLrin silkrin tlrlvisocllrn
lrililtrr:t. l';tttirt I'ritt'tti ristiirr jrr

sltnoir.t: "ALrtl, pellstl".

Haastattcliixt:
Irma Laitincr.r

Erja von Koch
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Kolliolon koulu
-

Tokrririert clcttv r utrsi I'rtt'

f,r.,,,,,,, rrLristoit'rr kiliorr.
ji,ist:r roi poirttilr iotlrliirr l:i-
mlin priivlir"r tunnehniin. Nii-
hin kLrulr.ru nry0s 72 vuottlt
sittcn lrlkrrrttrt kottltttit'rti.

KoulLra kliytiin kuutcr.ur

llliir rinri viikt,ss;t ylrtlel'slistri
kuhteen. Tutut tr.rrvallisct
oPcttrrjlrt pitir:it lryr :iri irirlcs-
tyliscn. Erittliirr lrelttlrist'rr;r
muistan pikkukoulLrn opet-
taja Fanni Kun'rpin. Hlin an-
toi Aapiskirjlr-r ju o;lctti luke-
nlurr-r. Kiltteyclen tlliccnl oli
koivunoksu luokltn oven
p:iril[i. Sillri iurnctliin ril):ru\
kinttLrihin. jos ci pLrhe tc-
honnLrt.

Kahclen vuoclen I<Lrlr.rttu

siilto Ylriliorrlrrtrn jlirrrritti.

Yliiluokkaleisia, isojl ll vii-
saitu, cr"rsir-r vlihrin <lLrcloksr.rt

tiir.r. LIsein he kr,ritcnkin aut-
toir,:rt pieneurl-rili. \'ksi tLrr-
vlllisur.rtccn vlikLrttlti a teki-
jri oli se, cttli liylin lsukkaltt
olirrtt lutttrj:r kr'skr'rr:i:irt
opctte,lrt, o1-rlrilaat ja heic[in
vlrnhen.rpansa. Sc oli vuljele-
va yhtcisö.

Jokairren koLrlLrpriivii uloi-
tcttiin yhteisellli uamLrhur'-

t:ttttlt'llrt. L:tttrtrttrtisilt r iitttr'i
selIli tur-rr-rilll Ir.rettiin llaunur-
tusta sr.rrrntrrrttrir-r cvlrnke-
liLrnritcksti jrr opettu ja joh-
clrttteli pyhlipriiviin slut(F
nlurn. I Tskor-rtotLrnti oli llihcs
jokrr priirri. Il:t:trn:ttttn ltisto-
liu tLrli neljlin vuoclcr-r uikur-tlt

krilty:i lirrlrtlcsti Ii1'ri. t'rtsirt

tlusi tcstamentti irt seLlrailvu
nll vu()nna Vtnhlt tcstlttrtent-
ti. V:ilill:i opctcltiirt rttyi,s
kliskyt ia urull osa l(lrtekis-
musta. Lriksyt oli osuttuvu Lrl-

l<<xr. .]os et osannLlt, jaiit lxis-
l<alle koLrlLrn jrilkeen lLrkc

mltan. Ellimrin mutkullu <ltt

oppinLrt lrntltntltan suLlre n

lurr'on tlil lckir.r opetr.rkse-lle.

Puolukoita ja
perunateatteria

Syl<syisir-r sulrtiin nrLlLltunran
pliir':in perLrnukruru. .Joklti-
nen oppillrs toi koulLru kcit-
tolultn puolukoitl ju pihllr-
janmuljojrt ntytis ke rittiin.
Äitini koLrlun keirraijainai rcl(i
r-riistli hyvriri puLrrou oppillrit-

te'r-r s,v<)tlivlilisi. l)et'ut.tltso1-l-

plpliivlir-ui o1-lpilltltt vLrorol
luun l<livivrit Iicittolltssu l<tro-

lirrr:rss;r l)r'r'ulrirt, .lririt'st;iy:it
toivlt rinrPrilillli lLrtrlrrt lLroli-
kiin. jossu kLrliin si)i orttltllrt
pLrlpetillurur.

Ii:rlli:rl:rss:L :rllioi siiltt'rt rti

klutrr viclli hult inuirrcrt kotr-
lLrrLroliuilrr. Ilik<)hlin olltrt cn-
simnrliirrcn'l'1'rvlilil[i.'llistli
hy'r"listli 1-llilisinrnrc osllliscli-
si. koskl Iilllc llrrutrr jolii
rrririrrisi j;illiis;i:itlillist'ssririrr
sievoiscr-r sLrnrlllllr llhltlt
li:rlli:rl:rrt kotrltrrr ki,l lrit'rt jrr

l'lillii'uruistcn o1-r1tilaiclen

rrlltclrvlrstlrksce n. Osl nl-
hlur tu(xostu ktiytcttiin kotr-
lr-rruokltiltrLrn.

Nlcicllit kotrlullrisct krrtsut-

tuttu ja turvsllinen

Ktr ll irr lrt t t fu tt r I r r lri.t'l lriii t'r rsi

t'uonn(t Iiiytlcl I00 t'trrtlltt.
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ASENNUSLIIKE

www.al-lahtinen.com

tiin sitten llautajokeen hau-
lujuisirr scLrilllvilnil pliivrinri.
Se oli niin valtava tapaus, et-
tei se ole koskaan unohtu-
nut. Me kaikki köyliien pilt-
tienkin lapset pririsimn-re
RaLltaioen sLrLll'een ka|ta-
n<x>n. T:rljrlilrr oli nrnsrts jrt

saimrle vapaasti tlltLlstuu
koko taloon.

T\ötäia
kurinpitoa
AlkLrsyksystzi j:irjestriyrit vLro-
rollaan siivosivat luokat.
Vasta Lininityksen alkaessa
tLrli siivoojlr. I)oj:rt l<:rnloiv:rl
LimrrityspLrut eteisen sur-r-

lecn hltikkoon. Molcurnris-
sa luokissa ja eteisessli oli
pyörerit pcltiset [inrrnitys-
rrr.urit. Jos tr,rhnria oltiin,
joucluttiin rrulrlin nurkkaan
hiipezinriiin. Se oli sLrr-rri hri-
pe:i kaikkien silmissii ja kun
siitli nreni licto kotiin, s:r:rlloi
seLlrata vieLi selkrisauna.

Vil-rtori Pakula oli hyvii
opettaia, r.nutta hem<)stlles-
saan antoi tLlntea "lnitai kllLr-
lun ja kuka kriskee". Siinzi

kurinpiclossa r.nonta kaltta-
keppiri krttkesi poikicn priri-
hlin, r.nutta liitlipli siitli. Po-
jat soruasivat uusia kartta-
keppejri kzisityötLrnnilla. Sai-
vatpa tyt()tkin joskus tukka-
pöllyri. Opettaja saattoi
tunohtaa laiskanlriksylriiset
Iuokkaan, kun hiin otti salk-
krrnsrr j:r kiirelrti polkLrpyi)-
r:ilLirin Osuuspankkiin teh-
triviinsri. Toisinrrrrn hlin jritti
Iuokkansa alaluokan opetta-
ja Lyyli Virkkalan hoitoon.
Opettaja sulki luokkien vrili-
oven, ja pojat keksivzit la-
kentaa oveen "pinrnvir.rlun".
Lyyli-opettala pekistyi vallan
hilr.ur,risesti ja taisivat alaluo-
kun oppilaatkin pelistyzi.
Serrrlllrvltnlt pliivlinli vlu'sirr-
kin me tytöt joncl-rir.nme
kr,urhrsteh.rnn. Me vaan kilt-
tein:i oppilaina olimme teh-
neet or.nia tehtrivilimure
"er.nrlekli hr"rorlanneet", kr.r-

ka oli viulun rakentanr.rt.

-loskus kieliopin laiskan-
lliksylli ollessar.urne Ihri kir-
joitti harjoituksena luuseen
"En el-rcli pikkr-rlottiin, kun

lopa seitsemälle.

www.toyota.fi

Corolla Verso.
Corolla Verso tarjoaa yli 30 istuinjärjestysvaihtoehtoa 2-paikkaisesta, hulppean kokoisen ja täysin

tasaisen tavaratilan vaihtoehdosta aina /-paikkaiseen asti. . Toyota Easy Flat -järjestelmä: istuimet

taittuvat yksitellen alas yhdellä käden liikkeellä . Luokkansa turvallisin EuToNCAP:n törmäystestissä
. 9 turvatyynyä . VSC-aiovakaudenhallintajärjestelmä* . Avainkortti ja nappikäynnistys . llmastointi-
laite . Kauko-ohjattu CD-audioiärjestelmä la ajotietokone *ei 1.6 wr-i Linea rerra -mallissa.

Takuu 3 vuotta/1 00.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 1 2 vuotta. Kuvan auto erikoisvarustein.

,,ttÖ"
*****Mallisto alkaen 26.2OOe. sis.toim.kulut

7- ia s-paikkaisena. (7-paikkainen + 950 e) Eu-yhdistet ty 6,2-7,7 ll'lX| km, Co,-päästöt 1 65-184 g/km. TOYOTA

9.ffil*fnnr
PELTTARIN AUTO OY

Toyota myynti, huolto, varaosat Sastamalan alueella.
www.a utota lopelttari.f i Loi m ijoentie 5 5 327 OO H uitti nen p.02- 5 601 250
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jriin laiskalle". Opettrjrr-r lu-
kicss:t lltttst'r'n prilisirrrrrrc
krrikki k, rlrtrr pois. Ilrni sli
kiitoksenmel

Kaikenlaista hauskaa kek-
sittiin oppirttisert oItessrt ju

Iuokan yhteishenki pclasi.
Senxrjen talon mliellli jokl
talviset koulLrjen vriliset hiih-
tokilpailLrt olivat ylpeyclen
aihe, kLrn l)ieti[in Heikki ja

Iliipiscn Ilrttrrri toii:rt :rirr:r
pri:ivoitot kotiin.

Juhlia arjen-
ohessa

Jouh,r- ja kevlitjuhlat olivat
leikkeinccn j:t csitylisinccrr
sr,rr.rria tapahtLrnria, joissa oli
yleisi)nri kotivziki. Vtlsinkin
joulr-rn kuvaelmat, tonttu- ja
piilileikit olivat haLrskojl. Mi-
n:ikitr, Ittt<,no lrrtrllrjrr. plilisin
kerran Pohjalan Sirkan kar-rs-

sa laulan.tuun joulupukille.
Vltoclen 1939 joulujuhla j:ii

pittilrlittli. TLrli sota ja koLrlu
loppr-ri. Kaljalasta pakoon
tu( )turr sijft()vrikcli rttl joitct-
tiin luokat triyteen. Meille
neljrisluokkalaisillc, joihin

ru-rinlikin kr,rr.rluin, opettaia
Pakula piti omassa salissaan
koulua kevlitpnolella. Niin
s:rirrrrre klrnslrkoLrlrrrr plilis-
tötoclistLrksen kevlizillli.

Monrt koulutovereiste

ovat jo plilisseet uratkansa
priiihrin ia l(Xkllt urlllrttanect
rrrr'ualle niaailmalle. jokin
koLrluaikainen ystrivyyssuh-
tle ylrri vic[ikin [irrntitt:i:i
rrrieltli jlr ik:iv:il rrsi:rt ()n :ri:ln

hamnras tusoittunut. Onrlr
lltklts koLtlLr elliri rnLristoiss:r.

Salli Itistevirta

ltrokkcrhtt'cr t'ttrxikt,ntntetttctt tukacr. Kit'loilluja ott silnttilasiltiiitmt tytlö 1r.rAr,.irrr lilrszi

@ Sttsltttttttktrt,Iottlu 20O5 Seniorit
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f litt,, on olltrl Kokcrtt:iert-
LJ itterr vesistilssri rrrclkittli-
vriri aina 1850-luvLrlta alkrten,
jolloin l)o11111 pcl'rrstclliirt
hr)yryllli toimivia slhlllitok-
siu. I)uutavlrraa r.ritettiin vr.ro-

sikyumenill ihnan urerkittli-
iliri ylrtcist<,intirttrtlt. ltirrlt
1930-lLrvulle asti. jolloin pe-
nlstettiin KokenLier-rjoen ve-
sist<)n Uittoyhclistys. Yhclis-
tyksen pririosakkrrat 6. 3/1)
olir''lt \X/ Rosenleu, & Co Ab,
Osukeyhtir) RaLrrna !fl<xxl Ltcl
jr A AhlstLÖn Oy. Lisriksi yh-
clistyksessri oli jliseni:i nto-
rristlr pienerrrrrristli 1'lurrnjlr-
lostr.rs- ja suhalaitoksista.
Kokcnuicn joen uitoista
lLrovuttiin vLlonna
1967. jolloin mlr-
liLrlietLrksct svr-
lriytiivrit r.riton. Å

LTittoyhclis-
tyksen toirni-
alueeseer-t
l<urrlr r ir,:tt
Tampereen
Pispalan r,ritto-
tr.rnnelista ull<u- 'n

en koko vesist(r
jokineen ja pLrroi-
neen. Yl-rclistyksen
toimestu uittoa suori-
tettiin laa jen"ulinkin.
esim. Nlisijrilvellli ja Valkea-
koskelll.

P:iiitLrkikohclltss:t Vuutura-
lar-r Siikasuolla oli kaikki Lrit-
tutoir.ninnasslr tx|riittavxt va-
rastot, ty(rtilat, satlrna ja luit-
teet. Vrkinaisen henkilökun-
nrilr rrsunn( )t siillitsi\ rlt nryiis
Siikusuolh. Llittop:i:illikk0
Hen'nan Tau,ustin johtumur-r

thclistyksen 1'rririkorrttoli si-

ititsi Siikesuon \rrrstal'aunal-
la, nykyisen Vrmmalan h,r-

kion vieressli.
Kevriisin. ennen uitoille

llihtt)li Siikesuolla olev:r:r lia-
lr.rstoa hr.rollettiir-r ju kunr-urs-
tettiin kyunenien uriesten
j:r rr:rislen voirttin. Tcrrrrttiirt
tLrkkipaatit ja hilut, kraplt-
tiirt l:rir oicrt sckri pr, x )nrLlicn
kylict ja maulattiin uuclel-
leen. FlLrollettiin llivojer-r kl-

Seniorit

lr.rsteet jlr laitteet. valustettiin
paltit airoilll. teljoilla, kek-
seilli jl riyskriLeilli sckri sno-
rite'ttiir-r monia muita vahlis-
telut<)itli. Turvallisuusvanrs-
teita tLrlikiplutcissu ei vielli
tuolkrin kriytetty.

Sylisyllii. Lriton pairityttyai ia
kcr riisin sLror'itettiirr polllrlicn
jUnttaUsta. SuuIista tukeistu
tehclyl[i Lrivllla työp<)ntt(x>
nilla ty0sker-rteli n. 20 hcnki-
l(rri. Pririosa ryltrrlistli toimi
junttrtmiehinri, jot-
ka tlhti-

.9/s Kttlot'esi Pusi KoiL'tr

'+.::.*?

-Piirros:

XI iehct t r i ttorii r r r t il lii

r.nalai-
tostl ci vieli sil-

loin ollut) LLrkkilansalmen
alapuolelle, jossu se kellittiin
lautaksi. LLrkkilassa etLl-
niehenli toirri Teuvo Viberg.
Lrrkkilrrstrr lrrtrttrr kuljetettiin
Kr.rlovesi-llivalla varpaten
Kalkkuun Hr.rlttisten llsku-
paikrrlle, jossa tukit vapaasti
trirlcrr olrittii:rl Hrrlttistert
vuolteen ja lossivliylin. HLrlt-
tisten laskLrpaikan eturniehe-
nli oli Oluvi Ojeranta. Vr"rol-

teen allpr.rolelll tuliit y:illeen
lautattiin ja vllpattiin ni/s
Vuolle nimisellli alukselll
Hieclan niskalle. Lrrivrrr-r kip-
parina oli Krlle Vilen. Hieclan
vr.rolteen jlilkeer-r, Aloniener-t
nokalll (Ellivr.roren niemi) tu-

kit lrillccn luututtiin. Hicclln
lrrskupaikkart islir.rni)i Hino
"l):lpp;r N[:rrrrrirtert. Hilr lr -
luivu lllLrtllesi. N,{rikiscn lli-
tiott liil'rl'rlttrritttrttrlt r ;tt'1tP;tsi

lrrrrtlrrt Vlrrtirttlrsk, rslit'n rtis
kallc, jostu tukit uivltt \ilutt-
r.naskoske'r.r sillln ulitsc. -fr r'-

r':i:in kilkorr jrr l)rrppillrurtir'-
rllen \rilissri trrl'it l:rtrl:tttiirt
vielli kerllrn je vlrr'1-llrttiirr nr s

Lie kovcsi uimiselLi. Iirrlle
llossin liil'rpur'oinrlllu ulul<-
selll'l'y'r'r'lirinliyllin koskcn
r-riskalle.

Sir.rrrlr.rkoskcstl ju f iikki-
llinjlirvestli sekli r. csistÖrr vlrr-

t't'n joistrt. pttt't,isl:t i:t r it'-
litl sprrikoiltlr k('rril\ :l:i

l)LlLttllvllfllstil nlLl()-
ckrstettiin 1-li'r'lilit.

jotkl liitettiin r,[i-
jr.roksLrltu tLrl-

lcisiin lrtuttoi-
hin. l)LrloLrit<lt
sLrolitc'ttiin
1'le'ensli vill'-
hlin kcvriril[i.

KLrlove clcllri
vltr'1-r1-lltlinlt toi-

mi t'hclrstvksen
ensintntliinen jlt

suurin llrivrt srs IiLr-
lovesi ( kuvu). Luir ussu

,rli kLrtrtlcrt llcltLlr'rt rtli('
lrislil. kill)tcerti. koncrttcst:tIi.
ajomics. [intlrittrijri. ptrk-
seeri" jl rnaltinkiniies. Kip-
palina oli 5O-luvun puolivri-
lissli. jo r''etenLlni-ikrilin ehti-
nyt.lrtlrttrrli lrrllLr" Sltrttitrr'tt.
MlloitLrstilat olir,rrt luivrrllrr.
Muona kliytiin vlrr'p1-lltLrksen

ohessl ostlmllssll Siuron
kaupoista, ylcensli Nllloscltl.
I(lrLrpplrurlrtka telrtiin soLrtu-

en. Rr,url'u r,ulmistettiin <lnlr-
ttriruiscsti lrrir lrrr kt'ittiilssli.

Lltii'ltn srrtrunlt oli SiLrlorr-
kosken cclr.rstulll olevlt FIltl-
koslari. johon tulicn uikunu
oli llrhclatttr kr.rr.rtioitta ir.r hi)t,
lykoneen txrvitser.nllll polt-
toainettui nretrin pitLrisilt hrtl-
kojl. Muirlert llrivoie rr Priii it

tliiser-ui l<rtislttamltnlt oli

./ul kt r t t sct rtttt tutl ltt si t'r t lkt

mieher-t
kriskystri heihrtti-
\rat satojen kilojen painoistl
ilrnttuvtrsafex. Vrsala nostet-
tiin por-rtt<xlnilla olevan pyl-
rririn pririlrrirr kclrrpyi)r'ierr l:t
liÖysien avLrlla ia pr,rclotettiin

Iuntuttavan tukin plilililin.
l'ollureissl kriyettiin 3-10 vai-
jerilla yhteerl siclottLra ja pul-
tlttlur tukkia. Pollareita tar'-
vittiirr vesisti)n t'r'i p:tikoiss:t
lrttrttojcn kultrn oltjrtluttist't'rt
selili otvapuontien kiinnityk-
siir-r.

Kr.roritr.rt tLrkit ju pir-urtava-
la Lritettiin nippr.r-uittona ve-
sistr)n yLiprokstrltu Tampe-
leelle Pispahn r,rittotunnelil-
le asti. Nokilrn vilrassa puu-
tltvltlrt ui vrtprtltsli (l\lcltln voi-

Sttslttrtttilrtrt./orrftr 3005 ffi



Huippuunsa hiottu ajonautinto

FordMondeo

Kuvan auto erikoisvarustein.
Kulutus EU-yhd. 5,1-9,4 l/1OO km, CO, päästö|134-222 g/km

Ford Mondeo on uudistunut entistä tyylikkäämmäksi
ja urheilullisemmaksi. Korivaihtoehtoina tyylikäs Sedan,

urheilullinen Sportback sekä tilava Wagon. Varustetasoista
löytyy sopiva vaativimmdlekin kåyttäjälle.

Trend-mallistossa vakiona mm: automaattinen ilmastointi,

ESP-ajohallinta, lämmitettävä tuulilasi, CD-soitin, IPS-

turvajärjestelmä.

Ford Mondeo -mallisto alk, 26.570 e, sis, tk

Pienet kulut, pienet hinnat,
kilpailukykyinen tarjous aina Levorannasta!

@ Levorannan Autoliike oy l!fl
ark.9.18.30, lalO-15 puh. O3-512 7710

ark. 9-18.00, lalO-14 puh. O2-567 151

ark.9-17.00, la 10-14 puh. 03-4589 388

Vammala
Huittinen
lkaalinen

GEFSIMOY
P.O. Box 72,38201 Vammala, Finland

tel. +358 3 51 4 21 31 , lax +358 3 514 1544

info@ epsira.com, www.epsira.com
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KokerT?eåerrfmen dJftrf#. . .

Vrnlralan SiikasLro.

Luutltr-t vlrrl)prturi Lukl<ills-
ta KiLrrlllun sr.rolitc-ttiin llti-
r ltsslt t,llt'r'rt Iio, rlilt;t:tn t ins-
sin rrrrrllrr. iotlr lrrivrtrr lri)111-
kone liliytti. I{ellrlla <>lci'ur.t

rlrrlrirr trr. I lrrrnn:rrr l:ipirrrit-
tlir-ren vrtijeli) pituLrs oli yli J
kikrrnctliri. joliu linu lielltuk-
sen jrill<ccn Iiriytiin "hcittai-

mlissli" rtrrkkulirr vrtlltlur.
\4rqrpi luskc'ttiin urutkitellen
ns. pLrLrttcillc. 1)LrLrtteet <>lii,rtt

tlupeen yli saclun nrctrin lli-
llinritl:riscrt l:rtrt:ut oltirtrtrtti-
sclisi sltrtt'it'tt. krrpcililil v1,.'11 I ,

liulier-r <lhi selili sivutuuler-r
vlikLrtLrkscr-r clinrir-roimisek-
si.

Vrtr'p1'rrttrsrrikrr Htrlttisiirr.
puluu Siulon ja hlrll<ojen lls-
tlrrrs lrrir:r:ur kcsti ylccrtsli rt.
1li tLrntia. Sririrr sullicssa vurp-
prustÖitri tehtiir-r joprr kuLrte-
nlt priii,lin:i i'iikossa. TLrkki-
luuttuu ei r'oinr-rt r''ltr'patl l<o-
valll tr.rulellu. liosklt tr.rkit krtr'-

klsivat hclposti puonrien ltlit-
se trri ylitsc.

Vun.ur.trtskosken ylt 'l'yr-

i,lilinky[in llskuprrik<>illa
tyr)slienneltiin Korellin MaLr-
nor-r "Mur-run" ty(rnjohclosslt.
PiiLipririllikkr)nri oli tr.rolloir-r
hrrllc Nulntiucn.'l trkltilrrisirr
llskuprrikoillrr oli J-7 hcnki-
li):i. rrrrrlirrn:r r'rtr r rrtrr rttilt r rl'ris-

kelijoitl.
Rlr-rnoilla oli liiinterit tLrk-

kiklinrprit irl)r.rtil( )in('('n. l):tit-
si Vuttrttrrslioslien lirirrrPpri.
jokl oli luskuplrilian kopLr-
kullu. l'Lrhelinyhteylisiri ei ol-
lirt, r,llr-r tlrrrrittlve tieto ktrl-
ki polkulryi)r'ril[i liikkLrnccn
Korcllin Muur-ton toir.nesta.
Krirnplillri oleskcltiirr ylccrrs:i
ympliri vuorokauclen, oclot-
telcn'urssrr seLlnravan lautltn
slrltl'rrtntistrt. Vtprt:t-:tik:t:t vic-
tettiin kolttia pelaten.

Lreliovesi-Lrivlr-r tLlotulr
lautan kosken niskalle (ku-
i'a). r,oi llskLr alkaa. Llsllr-
peikallrr oli pollrrleihin kiin-
nitc'ttynri liopukku (yhteen
kiinnitenyjri tukkcll). j<inkl

1l:irillli oli liussi. Virtssirt vlti-

lcrir-r jl sririt0puouriin, ns.
vastuLln lvLrllu ohjltttiin lltLr-

tasta paiaistetttivier-r tukkie'n
rruilir':i;i. l)trrrl \ill)llutcttiin
srtltrrrtnrrrlllt lrrtrttlt:r yrrrp:iliii-
vri puouri poikki.

Llrtrttrr oli strurell:r osirt i ir'-

Seniorit

txllmtrtt()rressa veclcssli. jo-
tcn sitli <tli vrrlpattave koko
lusl<un lyan. Vielli 50-lLri'Lrlllt
oli kliytr)ssli ltrhclen niie'hen
keluprrrrtit, joissa hclana oli
paltin lieskelLi. laitoihin kiin-
rritcttl nli tirlilii prrisirre i:i;irt-
ti)t:r1lpt'int'ert. Kcltiltl necrrrpi
rttrr]li oli r irtssip:utlli. iolirt trri-
nri jo yltclen nric-hct.r r,oinltl-
ll. Uiton loppultikoina \iarp-
paLrskriyttr)<)r'r slrttiin !flik-
striirtt-rttoottolillrt loirttir ltt,
rrlLrrniini- trri lrttttrrlttrrl<oiscl
ltho puatit.

Luuttojen ymllririllai olleet
puomit purettiin Tylvrilinky-
l:ir.r l<osl<cr.r niskullu ju irr'ote-
tut Irilrrt{kt'tjrrtl lirrljctt'ttiirt
pr<xrnrLrllrr takaisin y[ijLrok-
sr.rlle. Toisinltltn puonrit hi-
r-urttiir.r tlkaisin ylijuolisulle
n.ry0s sellrtisenaan.

l)rrLrtavlrra Lri vlrl-lrursti otvlt-
pLromeir-t etotettLla Llolnllll
voimullitokselle (kui'rr) ia
sicltli Lrittoninnin ltrr.rttlr Lri-
toksen llapLrolclle. ltinnin
sLrullrt tyirskenteli 2-3 miestri.
ohjuten ja vltlvoen tLrkkien 1i-

pumista.
Tyruriiinkylin jrilkeen tul<it

r.ri\llt virl)irirsti I)rlriirr :rsti ilt
sen ohikir-r. FILror-urilla virtaa-
rurillu tukke jrr Itinattiin llLr-
toissu myr)s I(olsin voimlrlli-
tokscr.r ylipuolellrr.

I{evlilir-t ensimmliiset lur,rtlt
koottiir.r KynriLin sahan tu-
lieiste ja I<Lrljetc-ttiir-r omurtu
r.rittonu. Nluiclen srhojc-r.r tLr-

kit jrr rn:rss:rp(llk1t irrhilcttiin
),lrtc'isr,rittonx Porin liuupun-
gin eclLrstalll olevlllc erottL--
lulle. jossa eli yhtiöiclcn

'li t kki k r t r t t t t 17 r rtt utrrsltsku r t t isllr I lrr

puutu\'1rr1r juoteltiin tLrkciss:r
ja nlrsslpr)lkyissri olleiclen
leimojen penlstcelll.

Viirrrt'isr'rr l:rrrl:rrt rtterttlri
liellittiirt tlutt()illill kt's:irt :ti-
ltrna hltrhltutuneet tukit ilr
papcripr,rut selili pLrr-ettiir.r ot-
vll-l,rrlrnit. Rur-rtojer-r prrltclis-
tus rrli rrirrrt'lt;irin lt;irtticrt
rujo, jolkrin Lrittovriyllin klik-
ki lannat tarkustettiin jrt ke-
lrittiin ntnnoille u jaLrtLrnect

pinnalll pysyl'iit puut py-
rriisiin jrr lrirrrrttiirr r ilr:ut r ie-
trivriksi. Ns. "plppituliit"
(toiner-r p:ili veclen piuurlll)
ja "jLroppotLrkit" (ui veclen
;rll:r) kellittiir.r rlrrnoille kui-
vLrlnuan. I lp1-urtLrlikien nostrr
ei kLnrlunut yhclistykselle,
i'uun uiistli huolehtivat ylisi-
tyisct kc'niriilit.

IIrirrlit'rr :tjo l'iltlrtrrt:trt jrt

l{eposrtlrlcllt' kt'sli ttscitrt
viikkoja ja r-riiclen ujuurisestrt

huolchtivrrt prrilirrllisct ttrlilii-
luiset onrilll \'ustur.lxlucilllliur.

-frrli'isir.r tLrliltijritllit ju ctLr-

rttir'lrt't ttilslit'rttt'lir:it Iri.i
lrsilrsslr nrctslil'hti0irk:n huli-
kuutl'0rnltilllt erillrisissrr teli
tlivissli

'l 
r iirt ollt'ss:t ttrkliilrrist't

Itlrllltstivrtl st,ttttt- jlt ntttilrt
tLrkkilrtisLrthe ilulrr je jl scliri
osullistr,rivlt liilpuilLrihin.

Ante ro Te lilli

Kit'joillu jtr
1.1,ösltetr tt'li
rr rtxlesttr I 95 I
rt I ltrr c r t t r i I I r t.)'l.t -

dist.1'ksett lnlt't'-
/r r /rsc.rrrt. rllr r Åusi

lnltua kesiiii
'1.'y n'ti ti t r k.l' lti r t I t r sl,t t 1r r i fu t I I t r

Ir kt|:si [tltrirT s s Åttlr,ttrsi-
luitvrllrr.

*.

'S[iPlr't|#:1'T:r

l7r ttttrtuskoskert kiitttppli oli t'csillii. fu;pttkurt priiilld

Srr.slrurrrrlrur ./orrlu :?0{/5 ffi



Kaksi tyrv ääliistä sukua yhdistyi,
kun perintötilallisen poika Juha

Iso-Komero talutti vihille naapurista
rusthollin tyttären Hilma Yli-Ketolan

24. L. 187 6. Heidän esipolvistaan,
sisaruksis taan ia sisarusten j älkeläisistä

julkaistiin kirla vuonna 2000.
Julkistamistilaisuudessa kirj an tekijä

Hely Lenni-T aattola esitti pohdittavaksi
kysymyksen sukuseufan perusta-

misesta. Ajatus sai joka suunnalta suufen
kannatuksen, ja kun Sukuseuroien

Keskusliitto vielä varmisti, että tällainen
kahden suvun yhteinen seura on aivan

mahdollinen, perustettiin Sukuseura
Ketola & Komero jo saman vuoden

syksynä, 9.9.2OOO. Puoli vuotta
myöhemmin seura tuli rekisteröidyksi.

Seuran toirninta on ollut aktiivista,
ia nyt on takanapäin io kahdet sukujuhlat.
Yarnrnalan Vehmaalla L 1. 6. 2OO 5 pidetyssä

juhlassa pali astettiin sukuseuran
vaakuna ja lippu.

Sukuseuron puheenjohtajo lyrki Pietilön lipunvihkimispuhe:

"Olemme vqqkunsmme
snsoinneet"

Lt ltltt t tt I t( )sl ( t Dt( tss( t

.l t t lttr r t i,\i tL,r t ltti I I ltr Iil i t ttr
, I ltr.lr lti. r r i u rt'i t ttr,l I trtr t'i I

Ir' r t i t' t r lr t .jt r I :sltr t Lt' t t r t i
'l ttrt I lr tltt. tr t r t.sl r t I lr t

Jyrki l)ialilti.

Susltr ttttt lu n, I oul u 2( )O5 Scttfutril



Srrfurserrrtr Ketolu <1 kturt'xlt lil4ttr
on t,ttsi kcrldtt ttottssttt sttlfuxttt.

aaaaaoaaaaaaaaoaoaaaaaaaaaaaaaaoaaaaoaaaaoaaaaaaaaaaaaaaoaaoaaaaaoaa

))\frltioillr ()n lil)pun\:r.
V ls:lnnlll:l \ ilfllls;1. Ur'

Itcilt r.t'rrr', rilllr n tcl liliiltli.
Siis olkoort ntyÖs kcl;lo sLr-

r,ullrr vllktrrlr r-rsl.

VrurltLrnoilla ()n hiulilur so-
tlilrclr hist()rirr. Olol Eriliss<r
nin - nllr. lLrkLrisie sLlonra-
l:tisi:t I'ttrtl:rrlrlrliUrtoitlt itsc-
kirt stttrrtnitellcrr rrsirrritLrrrti-
jrtn - nrr.rkuun vuul<ur.r<licler.r

rrvliynrLrotoir-ren ktiy'tt(r FiLr-

roopltssir jLrontr-ru 1000-lLr-
vLln ul[<LrLn.r, jolloirr lic-s-
liiujan rituliluitos lrlkoi muo-
toLltLla.

I{Lur y,htenliisili unii'ornru-
ll ci ollLrt, ttiytyi laLrtuharrr'-
nislioihin pLlettujcn yhclcn-
n:iliilistr'rr jottlikt,-, rsrrslr r jcrt

pyll<iri er'ottLlntlln tunnLls-
melkein. niin ctteii'lit sotiluat
kolltirtt't't orttiltlrrt. llrrrcttiirt
nlurluilcnraan nliitli IunnLls-
kLrvioitu r"alsinliir.r pririIIilioi-
tlert liillriirr. i:r sitt('r'l nl)i;s
pririllik<)iclen viittoihir-r. so-
txnttsuicn sltullloiuriin scl<li
lippLrihin jl viircihin.

'l'uosslt orr nlihty uinul<in
y'l<si ltllitutslicl n\tl<\'tuukLt
noille.

lliturciclcr-r ll Lr ksi uricslioh-
tlisct r,'ltekrrr-ltttnlrtrlisct
orrr:tlisttlIiirr s('In'illl\ rlsslr r :ti-
hccssa pe'r'ir.rn<)llisiksi sukLr-
vltltkLrnoil<si.

SLromi vuukLu.uritui llil-rccn-
sri torsen nlurilrnunsocllrn jlil-
lit't'rt. liun lls(lr.rs s:rlli rlt\'als
rttrtlrirrislitrrtticn lrrrrrhliir.rn
,,nt;trt t:t:tliUnllll\ir. Strut'itt
<lslt suornltlltisirt ktrr-l-urnvlur-
kur.roitu - csimerkil<si Vanr-
muluu vuuliLurl - onkin I950-
1l 1960 lLn'Lrltrr.

\ttkuttttttc ci , rlt' sotltislt ti-
tlttisttlitt. r:rikk:r k1ll:i t'si-
nrerliiksi Iilrl Stuhlc osrrllistLri
llrtsLnnichenri A|nrfeltin tLrn-
nettuun |etliccn N<l|jlrn tLrn-
tLrlcillc. Silti nrel<irr olcultrc
( )nrillr \ lt:rlitrrtllrltntt' ltr)slritt-
ncct.

Sttlittst'tu;trt lrlrl]ittrs otti
1l;i;itt1 rn:issli olt'r lrl]rt toi1111rt-

tukluclcllu yhclcksi keskci-
sclisi tclrt:ir:ili:r't'rr jrrtrri str-
httt,tlrltrt rtlrlt rt i Iilr:t rtslr:r lt r ist'r r.

.l.yrlti I) ieI i Iii Irt .f t r t r ri pu l.fusI t't I t r st r kt t t'trtr fu r r r tr.

I irrllituksen Liht(rkoht:rr"ur oli.
ettli sr.rliLrmrnc valI<ur-urr-r tu-
lcc olll lnmrxttihenrl(lik()n
piiltlirnri. Otintme' liesril[i
It tt)l l lrtel lisiri rrr:r:rrr pit.
nehk(r(rn hclulclilikokLrr-rtuan.
Illuviinrmc tllrttui esl)(x)lui-
nen TLlollllls Hvrsky, SLro-

r t tt'rt I tt'r'rt ]tliscrt sctr rlr rt jrist'rt:

tttottil'rttolirtcrt tttics. i,,k:t l:ti-
tltlt my(is kultuscl-liu unrulr
tin ll ky1'rsyttelce lililicn
, rltt'ssrt i :iiti)skirjrrrrrrslrkirr.

I lt'r:rltliikl'rr ot) Ottlrt trti-
lccrtl:tjirts:t. i, rrrkrr sririrrtiijli orr
joskr.rs vaikca yntnrlit'tlili.
Nlrrttrt ltc-r'rtlcliliko Hyrslii,n
Ii:tttss:t k:riliki :trjtri llririni()s-
srt vrtonrvttil<LrtLrliscssa. Klii,i
viclli rriin rxrnellisesti. ettli
I Ir rsl;1 or1 io1r;q Itili:rtt:rirr r it'-
lrrilIlt tailililliiscssli nrLrscossu
ju tLr ntcc tliltilliistli csinc-kirlt-
trrrrlirr. T:rlrrrsirr Hlrslilrr i:r

:rnnoin lr:irrcllc lltutltis:rrt-
noksen tlLrstatictoa su\ us-
l:u)lnrL'. I Ilrltrsilttrttc. ctt:i \u-
l<r.rvrtltlitrnlrr'r kLrviot lir-rrrr

I)u:t\ :tl :titl,rsti orttttsllr pr-'1i11-

l('('stiin)nle. r'irlitlili i:rin l:ri-
teil i jrrn nric'l i kuvitLr kscstu.

Orur Hclr i-liitini rnLriste'le'e

kr.rLrlleensa Vrnrnralan tie-
rroilla totean.ruksen'I'rrlcil
pi otr siito silec furirt ltolkt lto-
/"(,". Tuota <lr.r palhairnnril-
luun my<)s heralcliikku, Siinri

- kuterr viime vLr<lsik1'nr-
mentcn suonrallisistl I<r.rr-r-

|liilt\ itilkult()istlr ticrlctririn -
ope'r'oicluun vlihillli i iir'oillu.
littlirt:tl:rist':ti lilir tt'tr ill:i r ri-
reil[i il srilistcliriristi vrtlitLrin
liLrr ioirt. Ilclrrkliilililrrr slilitt'-
lcc otttrt li;irrtiij:irjt'stt'lrr:irr
sri.

'l;ii1 
1l111f i- kiitokset r:tirt

Hely lsnn1-lalttollllc. Fllinl
Allyocllc' ja Malkl<u Aluj<rlle
- llolrti. nritcr) ilnrcr)lii:i \ i-
sttltrtliscsti sltkurtuttc rtu.,tti
nllistl tlLlstll r-roiclcn hcllrl-
tlislcrt rttrtr )t( )siitintiijr'n l)ull-
teisslt. l'eirunte pltlltlutrt.rr.r.rc.

.l:r rtiirt - lry r:it srrlirrrrrrrt' jri

scrlct - r'l[tl<r.rrrlt on Vltlntis.
Se on nrelkitt), toukoliur.rssl
2(X)5 Stronrcrr hcnrlcliscn scLr-

nrn vllkLrr-lrrcliistcriirr nLr-

nrcrolla 1282.

N{ilil<o Honklll ju Sini l)ic-
til:i. Pl y tl;irr Tcit:i Prrlirrstrr
nltan pLrhu jltp0ntrin reunrrulr
kiinnitetl,n SLrkLrseLrnr l{ctolrr

.\ KOntet'O f\':n VllllliUItlllt.
Vilullincn vuuktnlrsclitt s.

joku sisriltl'y rny'ris ltclulcliscn
seLlrln rckistcr0intiin. Iitrtr-
Irrrr:

''sirrist'll:i Iiili t'll:i l1opt'irrt'rr
rtrtll,,li,rroint'r't 1l:tlliillltirtt'rt
kiila. jonku nrolcrnnrir.t 1.ltro-
lirr liu]t:tirtt'rt prrlliitt:rirtt'rr
jtrLrstokeli:i." Tlirnlin vlll
Iirrrr:rst'lity kst'rr t']i lrl:rsorroirr-
nin tltlkoitLrs on Olol [']r'ilis
sonin nrrrlilurn "ilnrlristlr r lur-
kttrtltn r lilit jlr lirrr rr,:i::iltii si-
tcll. ettii VlIrkrrnlr VOirlltrn
lirrrrrlrr oilit'in. r:rilili;r sit;i t'i
olisi nrihtl'liririn'..f 1 hrin lisriri.
cttai \'luliunrtsclitvs on lrtlrclit-
trti rt lvltyclisi jrr l tirncliliririlr
si. rtttrttrt rriirr sclr rilisi. t'llt'i si-

tai \oi llisittiiri I<Lrin vhclcll:i
tuvullu.'folii hcrrrlclililio A:n
ju hcrllclililio lJ:n t( )tcr.l1 ulis('t
\'()i\'rt e rotlr r Iisitt isholrclisslr
toisistltltn. Onhrrrr nreillli ih
nrisillli orurt Itlisilrllulnrcliin.

Vlt lt lir.r nrt lr rt.tr.r.rc li Lr Lr l tr Lr

olennlisrsti nr1'(is tLrrrntrsllrtr-
sc "'l'cc t)i)tai lrr ltrlioilc". Str-
kuscr.rlltr.t ltullitLrs on hvvlili-
synvt scu s1'l slirrLrssrr 2(X) r.

K1:t' ort lit'lt'rtliirt polriirrr-
nltltlutr-t tLlnnctLlstrr lrttinlrn-
kicliscstri sllnonnlstu Orrr et
l:rlrrlr';r". Srtrtrrnllltl Pitlt.tli:irr
bencclilitiinilriistcn - scliri
It:trl:ttttlt'rtlr:tljt,itttlisi:t t'lt:i
uull('r':r:l lVilrtlt'li{):r tlilttlt'rttri-
necn nrLtnl'liilirrnnltn - trrn-
n trsl lt trsccr-t lr. 

-['tr 
t-r t-r ttsllt it sce r r

r'oi nrihclli lritonu osunu vlcis
tui yhtciseLrroo1-lplrllristlrI<in
kLr lttLrtrli;rclintÖli.

Trrrrrrr.rslruse liiinrrittrr
r :tltr':tsl i.lttltlt ls,,-K,,rrtt'ri r, irt.

SLrIiLrIii|jlrnrnrc rntrklrtrnILrn
vuonnr l90fi krrollLrt .lLrhrr
jostu ci olc sliiltuvt cclcs rrr-
Iol<Ltt uu untoi llrpsilleelt
t lrirrrrirroItjt't'rt 'ft't'l\ ill:i lliiIr
lirrin ilit clliisit ju nrlioilc lirrin
l)u( )rt)('lilril kutrlisit . 5it:i r rri

pitri:i .lrrlr:rrr ilii, rrrr:rrr:r r t'r':i, r

nrr lrcncclilitiinilli isnitrnliliien
t lciscLtroopprtlltiscstlt sltrro-
1Dlstll.

'l'tnrnrrsllrtrsc liiirrnittt v Iris
tolirurrr. Nlrrttu on siinli ltrptr
nrihclli r iittlrrrs nrvi)s nvlir'-

Seniorit Strslttrnttkrtt,loulu 2OOi



Ihanan ylcllisct Borås Cotton
vuodctckstiilit ovat I 00 'li, puuvillair

- vuodcsta loisccn pcsua kcstiiviiii laatua

LVT.TAMMINEN OY
Hopunkatu 6, 38200 Vammala
Puh. (03) 512 9999 Fax. (03) 512 9955

PL6O JAATSINKATU 1 38201 VAMMALA PUH 03-514 21 1 1

* RakennLlsten sähkösr.runnittelu
* Tievalaistussuunnitelma
* Sähköalan koulutuspalvelu
* Valtuutettu tarkastaja -palvelut
* Kopiopalvelu

Pienherrostalo
Ykkös-

kaupunginosae,n.
Rakennuttaja:

RAKE,NNUSI,IIKF,

MINKKINEN &
KETOLA OY

:l82OO VAMMALA, Puistokatu 29, (O:3) .5 I I 276 I

SASMOTI
Hossantie 3, Vammala

Kodikasta palveluasumista jo 36 vuotta
83 palvelukotiasuntoa

16 dementiakotiasuntoa
8 tehostetun palvelun asuntoa

Tiedustelut kodinjohtaja Marjatta Karimäki
03-5112721

sastamalakoti@sastamalakoti.fi

Hemmottele itseäsi
-tai osta lahjaksi laadukkaat

borås $cotton
-pussilakanat

ffI
;$ll
år0

VAlvllvlALA, Kivisenojankatu 1

Puh. {03) 514 1358
Avoinna ark. 10-18, la 9-14
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.ftrhlien t,irallirtert t'rrlofutt'tru.frr Pit'lo .lliilkiii olli .jttl.tlttt'tiesld .)'l.tlcrsktrturrt t(tllittp(rn'att ikkrttrttsltr

hetkcen ju tr.rler,:risr-rr-rtccnliir.r.

Sttkttscr.rtlrntntt',rn rttortillt-
r oirtt'rt j,r sttr ltitst'r':tirtt'tt.
mLltta salDellu se ponrlistalt
jostrtkin jl - jor-rnekin.

Virallisen vaakunuselityli-
sen j:r tunnusllrr.rscer-r ohe'lla
itse kLrkir-r sr.rvr-rrr jrisct-t suu-

koon antuu mielikuvitr-rkscn-
sa tehclli työtri. Yksi r<ri nrih-
clli sr,rkur,:takLurasslt hiLrkun
toista kr.rir.r toinen. Kuitcr.rkir.r
sulrnen loptrlisi r':tlltistlt. rttitli
vaukunalr sr-rr.rr-rnitellcen tr'ö-
ryhm:ir-r jrisenct ja herllclikk<r
Tuornas HyLsky oi'at l'uuku-
nassa nrihncet tai saattancct
nrihcLi.

Vrrrlitut:rkilr ert ltrtlkrrist'r :t

vesivriyli i,oi olla Kotttcrort-
joki. Kltrttr'r'lt. jr,k:t ,,n r ilnttt-
nr.rt Konrelolan k,vllistli lllru-
tilveteen ja jostu rulhclolli-
sesti juontr.rr"r joplt l<oko Ko-
rnerc>nimi. NLrttu ei ole kiel-
lettyli nrihc[i vcsivliylli vlik-
kapa ltar,rtur,'eter-u[ - tai Vlnr-
rneskoskcna.

Vcsirri1lrin rnolcrnrttin
puolir-r on kaksi jr.rr.rstonruot-

tia. .fr,rustomr-rotti liittyy sekri

.fuha Iso-Komer'o()n cttli hli-
nen pr.rolisoonsl Hihrta Yli-

Kctollutn. Aikoir-ttart ttli tl-
punlL. cttli sulhuncu vlthttisti
jrt trtitl,,l'li:t:tsti kr,r'istt'li jtttls-
tonruotin, jonku hlin sitte n

ru ntoi rt.tolsiltnrcllc osoitLrksc-
ne tuicklistltltr.r ju llkkur.rclcs-
trurn. HiLr:rllc jr.rLrston vul-
nristr.rs oli tuttulL tr,r)tli, jl hlin
li:ir i jr,lrrr tttvt rtt:issli jtttt:t, rjlt
torillrr.

Nriil[i se'LrclLrinhltn jr.tust<r

or-r t1'l,pillisesti vic'Li ollut l<Lr-

tilnjuustox. Flritt iscsti Kiikoi-
sissl ktrttu - jotlt or-t slnottu
''köt'hrin lchmriksi - ou olltrt
tlillicri kotic[iin, Itse I(LlttLr

onkin 1-xilitVnl't liLrnneni'ua-
l<ur-urihir-r ltsti - esinrerkiksi
entisct-t T),r'r'ririn kut-tt-trttt vrtlt-
kunaan.

Huonilrtklra, cttii jLrusto-

mu()ttie'n I<r.rviot croltVltt r uu-

liun:l\:ilil)r)lu ltiulilrrl loisis-
tlrlrrt, .loli:rirtt'tt tttttrrtirt rt'is-
trilrihrin halusi tlr'oitcllrr vk-
sil0llistri jrilkeri. .[uLrstonruo-
tin hirsinriisen" rtkcnteclr
r'oi 1'hclistlili nrvös suvus-
sllunlc csiirrtvr.rcisiin ntkct.t-
ntrstrtitoiltirt. Ktttttt'sl:tttltti-
rrtt Strrlrlt'tkili irr vttttsis;tloirt
sittcn -fr.rkhohlussa nrclkoi-
sinu r-rikkltlcir.rl.

I'lntli tLro vrutkttt-tltttttttc si-
rrirrt'rr li.illri sillt'tt: 5r'tt roi
rrlilrrl:i krrr rr:rr iln \:lililiirl):r :i-
rriste rt r'rtisk;tun( )l(liiclt l)('it-
trimlili liet<xr. Kctoll-rtintihritr
tr,rlee yhclcn tLtll<innlttt rttLt-

kaln 1'ksikcltlriscsti kcto-slt-
nlrstl. joku vltnltan Nvls-
suonrcn sltnltkirjlu-t rrrttklutt'r
tlrrkoittr[r nLlrnrcttl-rnLlttll tlut
ncrtt.

Lislilisi toclcttul'oOrt. cttli
suliuseulltuture ns. r lttcis0il-
1)(.r.su(1 kLrtrlrttt r1t il: tit,il\
vuliiinnutcttu tt pogntfittctt
linjl. (irlllikl<o hlrri Kotl<lr.
lluutalltnrnrillu Suvort 1-rLtolcs-
slt rtr kr lilirt ilstt\ rl vslai\ iir'li.
hlrhnlrttch mcillc vlrihtoch-
tojlr sr.rl<r,rsculun nirncn Iiit'-
joitLrsasLrlisi. llnrrnchlin ha-
lLur. cttli sul<r.rsctLrtt-t rttr'ol<lts
rrirrri liilj.ilclrtrrtt - r ir':tllisis.rt
r Ittt'r ksiss:i - ntilloirt rttilt'rt-
kin. SUI'uscu[tn hullitLrs Vu-

litsi lr.otlirtrt tltiltl,'t'lttl,,isllt
)'hclcn pokst:rur itr t ltirt cli
lunrnrlttikiclcl[i firntin. .llr sc

on llclnhrtrcl \loclct'n. .Jol<li-
rtt'rt Tt'isl:i rot trttliisl;t;t Irrtit-
si tLror.r tirr-rtin nrviis itsc vuu-
kunlrn Lr1-rouuclcn t-1-lltitlttnnrc
hihustrt.

SltIiltVllltl'til-lrt lltlttsl<O()l-t
cnsi licltuu lil.rlttrsrtlon l<ot-

krtrl<siin. l't r tllirt sttltlt-
scurrunnre silitccrili .ltrltlrrti
Stcrrlrrilli:i i.r lrlrllitrrlist'rr jri-

st'nlli Llirt:r .\l.tj,tlit':t t'ttsirt
]:tskcntlr:rrt Sttr rrrlt'rt liPrrrr j;r

sittcn rrostltrnlutt'r srtllioot-t stt-
I'trntnrc liPLrn. \"ihinrrttc tLl()11

irillit'err lipttrt j:tllirtrttrrll:t r i.'-
lli r hclcssli rovrrsti Arttti I Ie ik-
kiliirr j,rlrtlrtlttl''t'll;t lil:ristrtr-
teen niin ht vin soltivrtrt Sttvi-
r ilttli.

'lirtelur tlitcn Sr.rliusettt'lt
I.,ctoll & lr.orttcto lr':rr lilttrrt
trrllccrr r ihitr l<si, "

.l.l'rki I)iatilii orr l.1r')skt'tr-

t r al l.l'l I t t i trr i I t t r.f t r r t t r. I i t'r k tl ! t r -

.jtttttt jtt .l lir I ti.:lt tttlcltlut'itttt
st'kri t'trrrlasl(t I 990 t't('stitt
tiikrtt1l1111,11,11t(t t)ttt(ttt .t t'i'
/)'År.scitsri .l k t t r i t it'sl i r r I ri ( ).1'; t r

pttlt't'lrtltscsstt.

.l.t rI'i l'it'lilii l,'rttrItrtr iiiIitt
sri ptrrtlt'llrt Kortrt'r'ort stt-
ktttut. lltitt on suktts(ttftr
Kt'lrtltt C- Kotttt'nttt pttl.tat'tt

.l it ltr.jt t .

Hely I-cnni-?tattola

aaaaaaaaaoaoaaaaaoaoaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaooaaaaoaaaao
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M uisros onotRis tO Tq i n i O n' 'stilsisuudessq Tsmpereella 18,flungu
Kuinka uxrnesti me opiskeluajan ystli-
vrit lauloirnme Riston kanssa tLlota vun-
haa ylioppillslur.rlr-ur, rrr,roruuclen. <tpis-
kelun ja yliopistorr ylistystri (iaucleantr.rs

igittrr. LlLrloimnre sitll letir"raksi, r,anhan
akateemisen sivistykser.r I<ielcllli. eivrit-
kri kaikki turkoir.r ticnnect. uritri lai-r-

loimmc. kun laukrinure

Gu r rcI ea nt t r s i54il t t r.

.j tt uettes cl tt nt st t trt t ts.

Koctir.r kellan suort.rentuu lar.rlun c'n-
sir.nr.t.uiisen szikeist<)n scLlratr\.at1'l tu-
paatl:

Rienttttt rietutt:
uiclii ott sttott issu nt ttta tt thu.l

./iil keet t ro I I ot t t t ( )n t t t le n t nt a,

iti I kct'tt t't t t t It t t t tsrtt i t't )i('nt nt(
trt e icliit ot tdu nt t t lt(t.

Larrlrrr.r nirrri <rnkir-r De brctitute dtue
- eliurrlr lyhyyclcstti. .Ja tlissri nte su-
rcr)lnre Ilistorr t'llirttlirt 1r:irittvrtrist:i. rrrr'i-
cLin nielcstlinnrc- sen enncnaikuisu utta.

Mieleen nollsee kur,re, nrr,ristojlr Lihe-s

seitsemlir-r vuosikyrnmcnen takaa. Stl-
loisen Tyrvlilin Nuultlrlan k.vllistli. oi-
keennrir-r Nlilklillinntliesttl. I)orin raclan
pohjoispuolelta. Kr.rn rate vlrlntistr.ri
1895. sen vartcen syntyi t-ropeasti q/()-
vzier-r ja pikkuyLinrijien yhtcis<i. Scn
enirille tontille pystyttivrit 1920-luvulh
fainionkin Atte il llcrttl telonse, k<>
cliksi itselleen ja kolntc'lle lapselleen,
joista keskintuliinen oli llist<t Aclrian.
Mr-ristan kotialltr-rntistu kuvan. jossa llis-
to-vAuva katselee ihnretcllen r.naaihnaa,
k:rtsclcc sitri r'uskcin sihrrin.

Silnlinsli. ihonsa ju tukliansa tunr-
r.nLrLrclen llisto oli pcrinyt istiltlilin, ja

paljor-r nrnutukin: nopclrtensa, itseluot-
tamuksensa, plilittliv:iisyytensti, toinrir.r-
tatannonsa, kr-rnnianhitr.ronsu 1u herlls-
micspiilteensri ja lauluntitir-renstikin. Äi-
tins:i puolelta jr-rontui htir-ren puheliai-
sltltensa, ser-rrallisr-rutensa ju hyvlintal-r-
toisLrLrtensa. Iszinperir-rtr)ön yl-rtyneir-ui
ne varlrstivat htinet avuilla, joita yhteis-
kr-rnnalliseer.r lncncstymiseen turvitaan.
Knmminlahjut johtivat hrinet yhteiskr-rn-
nalliseksi vaikLrtta jaksi.

Mutta krikki tlimti oclotti aikaansl.
kun llisto vietti poikavuosiuun. Htincn
istir-rsli Atte ja minun islint Lauri tckii.lit
t),ittli:in Tyrr,:irin kririntr)kcnkliliikkees-

\rtsltttttalrrtt t'ttttl:trttt kirkort ertlisliintistointikrrtttton puheenfohluia kirkkolterrtt
K. I:. Rirttrc.lu siblceri. tttatkrrtttuliitort lrintirtrttttt.lobla.ftt Risto'l'uittio. tlirkttissti
t t ( t t t t lI I ('I t t s.\( t I,r t I t t i Itt r I ti r t rirT/irsri.

sri. Pell.reet siis liittyil,tit yhteer-r, 1a kun
olirr triyttlinl't scitsenlin, alkoi yhteincn
koulutie , jote lliston kansse astuin kah-
clcn vr.rosikynlmenen alan. Sc alkoi ala-
kor.rlustlt, jossa Ketri Tarkka. intontieli-
nen isrinnuurr.r kasvattaja. istutti rneihin
k:rrrsrrlrrisltyrcitli: r,lcrl:r:rrr siistelri i,r
lcippaite, tervehtimlilin pokkaautalla ja

lakkia nostamalla ya kliyttaiytymaiain
nir,rr-rtenkin hyvin. Opirrnte lukcntaan.
laskcmaan ja laulaniaar-r: "Kuin nr-tot'i
kr,rr,rsi kohoaa, p:iin p:iivriri lippusalko.
ja latvassa sen huhnuaa lippun.ur.re sini-
valkol" Alakor-rlLrsta yhteinen oltintie
jltkui kanslkouluun. Risto oli jo varttll-
nut kookkaaksi ja verrtteleksi, hrin oli
poikajor,rkor.r johtajia jalkapallossa, ur'-
hcih,rssa ja omenavurkaissal itse seula-
sin touhi-re syljeuunliltti. llcippeLltensa
vuoksi hlin oli opettajankin suosiossu.

1a hoiteli kouluhommut kohtuullisesti
niihir-r elityisesti syventyn'[ittli. Nl,r istu r.r

mieleeni mLlLlan tapaLrs kansakoulr.rn
ensin'unliiseltli tai toiselta luokalta,
opettaja Vihkrli Valj<tsen tllnnilta. liis-
ton ecless:i istui Saln"rin Irja, kookas
snr-rri:iäninen tyttö. Hadoiteltiin kaurro-
kirjoitusta, kirjoitettiin kieli poskessa
kyrnnreneen keltaan sanar-rpartta "Nlil-

kai lei\,ain slirvin on." ll.iston lnieleen
johtui k<>irar-rkLrri. Htin pisti ILjla utuste-
kynrillti tlkapr.rolc'en. ja L'je ptitisti suLr-

rcn iilliklir-r. "NIitri se Irjl hLrLrtaai"'. kysyi

opetta ja-Vihtoli :irt,vr.rccr.li. "No kLrn
llisto pisti rnua, puolLrstautui Irj:r. 'Sinli

hr-rusit kumnrinkin!" ntoitti Vihtori: llisto
oli hriner.r sLrosiossaanl

Kltnsttk, rulurt r iirncist'rrli \ Ll()l)l)ll
puhkesi talvisota. Se oli hyytrivien pak-
kaster.r uikaa. Taivaan k<trkeuclcssl lcn-
sir.'lit venlilliister-r ponimikonelaivr-reet
kohti Polia. KLrn krisikriyttöinen hrilt'-
tyssireeni ulvahti nahkuli Heinosen ka-
tolla, srintlisi Nlilkriliinni:icn vliki ntct-
slilin. niin ettll lakanat scltissti liehuir,ut.
Krtn r-auha sitten tuli, raskas luuha, ure
priritirnrue klrnslrkoulrrn i:r p1r'irtrrrrt,
Tyruririn yhteiskoulLrun. Minli hllLrsin
sinne. r.nr.rtt:r llisto pcnlisi \'1lstu:rn lop-
puun asti, kunnes vaste sisliainptilisyko-
Iicitlcrr irlllltLrnrl \u()\lui lrittrirttrilirr,
Pririsi tietysti, ja siit:i alkoivat kahcleksur.r
vr.roclen yhteiset koulr,rmatkat.

.fatkosota va{osti koulunklit,ntili,
muttl oli soclasta hyötylikin: krutat oli-
vat piteurpiri eikri tan'innLrt kenitri kls-
r.'ejl. Mutta me kenisimtne r,'aclchnlr.t-
lehtili tecn vah.nistamiseen ja r,'oikukan-
juulia kahvin korvikkeeksi ja tienrrsint-
l.ne taskLlrahoje. samoin työr.'elr,ollisinu
keskikoulur-r y[ilLrokilla. Ilisto ju minri
hankirnn're itsellelture nyr)s pitktinsii-
nlrn. Sc'n velaksi - siiman laatikko oli
vele - kelplsi kaupan appelsiinillutik-
ko, jossl lLrki "Sun kisst . Siihcn nrc vu-
rLrstinrn.rc pitkrisiiuran, ehkli 60-70 tllt-
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sia koukkuineen ja sor-tcliume Liekove-
clelle situi lasker.naan. Liekoveclestri nctusi

lihavia lahnoja, kesrimiri, särkiä ja hatr-
ki.r. jlr niitri nte kltttpprtsitttttte ttläen
erriinnille. ja hyvin ne kauppansa teke-
vaitkin. Me tienasimrre sinzi keslinli val-
lan rrnkavasti.

Mzien suvilysteihin kltttlttivat enneu
sotia pyhaipäivien sor-ttr.tt'etket Liekosaa-
reen. Siell:i r.ritiin rttatalassa rannassa kli-
sipohjaa ja koiraa. Sitten viriteltiin kahvi-
valkee kuivalle ker-rtr-ualle, ja kyllri noki-
sesta pannLrsta kaaclettr.t kahi,i rttaistui. ia
pulla. Mutta kun ktisivarsiin oli saatr"r

enemr.nrin scxttLtvoit.ttaa, ltihcleniin keslis-
sii kerran tai kaksi yökuntiin Rautaveclel-

le, souclettiin yli)s kr-rohr.rvaa Vat.tlutas-

koskea k<>l-rti Pirnnvtrofta ia Kalkr-rn sini-
sili vesiri. Iszi-Laud ja Iszi-Atte solltivat kll-
haa Pilunvu<>reu hauclan liepeillii, ne
lapset majailimme Haapasaaressa 1ähellä

Sastar.nnlan kilkkoa ja kiipeilirume kello-
tapuliin. Mikri sLrviöiclen kirkkatts tur.u-

mien rantojen ylli!
Sotien jzilkeeu, t'althan tultua Risto ja

rurinzi jatkoimme lukiolLrokille. Tyrvriässii-
kin elettiin sotavrisyrryksen. poliittisen
rikkiniiisyyclen ja sr.tr.tren plllltteen aikaa.
Ner,rvostoliitto peinosti Suouea ja siksi
vaala r-rhkasi sisliltäkin, vaikka i'iilitön r-rl-

koinen uhka oli poistunut. Elzimä oli har-
maata, r-rlkoiseen harurattteen yhtyi mur-
rosi:in sisliincn ltll'ltirttts jlt ristiliitrtisttLts.
Mutta presiclentti Paasikivi julisti. ettri

Suomen tie oli rr<tuseva rotkosta kohtiJu-
malan avarampia maiserria. Sitii rlekin
toivoirrme, 1a niin itisto 1a minä kahla-
siurme l:ipi lukion ja kirjoitimme kevziäl-

Li 1948. Me sait.nne lakin ja sltttnnistim-
me seLu'aavan vr.toclen syksyllä Helsinkiin.
Sielli oclotti "vivat acaclernia", siellii oclor
tivat ylioppilasvuodet, Satakr-rntalainen
osakunta ia sen kvartetti ja siellä odotti-
vat kvartetin ruusutl Gar-rcleaur.rs igitttr!

Niistui vuosista riittäisi tal'inoita, mLltta

aika ei niihin riitä. Mutta samassa boksis-
sa rre majaililne monta vuotta, tylää-
läisen pankinjol-rtajan Väinö Sipinkin ali-
vuokralaisina; Sipi sanoi kur.tlemma:
"Niistä pojista tulee vielä jotakin!" Riston
korkea kaari todistaakin, ettei hän täysin
erel-rtynyt. MLltta parasta oli kvartetti, jo-
ka Maila Talvion aloitteesta syntyi 1949

laularraan Lilli Tr"rlenheir-nolle, Kansallis-
teatterin entiselle diivalle serenadin, "Sua

teruehclin"! Opettelin-rme j:r lattloimme
sen, ja r-riin syntyi kvartetti. Siil-rer-r meitzi

Eletty ä, koettua, tapahtunutta

kur.rlr.ri kolme Tyrvtirin vanhasta yhteis-
krxrlusta: MuLron Pekka, saltettililininen
ensi tenot'i Vuttrrtalasta, minil lauloin tois-
ta tenoria, Risto ensin-rr.nliistti bassoa ja

toista Setziliin Martti, joka Kyllikkinszi
kanssa on taiailll-i Ristoa r"uuistelemassa. Me

lauloir.t-ure nuorutuclen innolla nuo iki-
kimrreltävät selenadit ja rn<tnet urttltt latt-
lelmat. Me lauloir.ttt.ne kvartetin rr.tltsr-t jen

syclliuriin, niin he ainakin antoivat meicllin
ruskoa. Mntta "siivelten siipien" alla rre
ehclir.ume sent:ilin hoitaa luvntkin. Risto
ja MaLtti valuristuivat juristeiksi, Pekka
ekonomiksi. Meitä oclotti eliirnzi ja työ,
oclotti avioliitto, illltta ystär1rys jäi, eivät-
kli siiveletkään s2lmmuneet. Nyt on toisin.
Muistatteko Henrik Borenir.tksen ihanan
laulun "Mnisto"'l

Ort liut Lr litterrell.r't,
ott ruilsu ktrkkirttrt!
O t t kcrt tnel h el kiih d el l.tt

.ict s.1ldä u heh h tttttt.

Ny't I i r tt tt h a t t clctssar r sct

ctt ctlla ntultiett

.j cr tt r ulet ki tt nt crt kttl lct nsa
rte riisti ntttst tsett,
rue riisti sert.

Ja kcntrrcl rikki lierree.
S.y da nt ci ttt i kct h t as kaa r L

ken kertoa sen tiettnee,
kun ruiki tctiuas t,aan?

On lintu liuerrellyt.r

Risto on ttennyt. Mlltta
struclen ja nLtorltuclen
r.nuistoissa.

hän elää lap-
kinmeltävissai

Unto Salo

"K.ls.ykäa mitti uairt, kutthcrtt ette tuhnia
k.tr5slsr"

Risfo Tsinio
1927- 2005

T)isto Adrian Tainio s1 Irtyi 'l-1 
r'-

I\.vririssri 22. I. 192-.p,i'i.i i ti,ip-
pilaaksi Tyrvlilin yl-rteiskotrltrsta
i94il, vahristui Helsingin yliopis-
tosta lakitieteen kar-rcliclaatiksi 1956

ja sai varatr,tctt.ttaLin p:itevyyclen
1958.

Toir.t.tittuaan eniissli valtiotl vi-
roissa hrin cii 19 59-62 PI rkl nuiaat-t

Maakr-rntaliiton toiminnanicthtair,
sitten H:irreen Työviien StilistÖ-
pankin ja Vakr.rr.rtusyhti<i Tulvan
johtotel-rtzivissri.

Hziureen lliiinin rttalhen'aksi Tai-
nio ninritettiin l9-9. jossrt iitrtssrt
hrin palveli eläkkeelle siirtynliseer-r
asti.

Tainkr hoiti lukLrisia lttottltttltts-
tehtzivili, r.rseasti puheeniohtajana,
kunnan, r-ttaakunnan, valtirtn. ser.t-

rakunnan, kor.rlutusalan. plnkki-
ja vakur.rtusalojen, ylitysten, kLrlt-

tlrllf itoilren sekli Stt<tt.ueu sosilli-
cier.nokraattisen pr.tohteen ia leh-
clistön organisaatioissa. Tainio kir'-
joitti toini- ja harlastusaloiltrtan ar-

tikkeleita eri lel-rtiin. Hzin oli rryi)s
picleny jr-rhlapr.rhuja 1a keskustelija.

M|ffiTi*::i, iil;'i',;:",1;
syntynyt Tyrväzissä 10. 9. 192U, tLrl-

lLrt ylioppilaaksi Tyrvåizin yl-rteis-

kor.rlusta 1948, Helsingin yliopis-
tossa hän opiskeli filosoflan kancli-
claatiksi 1955, sLroLitti lisensiaatti-
ttrtkinnon 1956 ja vliitteli tohtolik-
si i958.

Salo toimi Kotiseutu- ia Museo-
yhdistyksen toiminnanjohtajana
Forssassa 195i-57, Satakr,rnnan
Museon museonjol-rtajana Porissa

195t't-7 I ja nirriitettiin Ttrtrrn yli-
opiston arkeologian prof'essoriksi
I9J 2 oltvttan jo aiemr.ttin tieclekLr n-

nassa dosenttina. 19f7-78 hiin oli
Tr-rn rn yliopiston humanistisen tie-
deknnnan dekaani.

Salon on ollLrt ja on eclelleen nro-
nien historian, arkeologian, tltLlseo-
ja kotiser-rtutyön ja tr-rtkimuksen se-

kä mr.riden kulttuulialoien yhteis()-

len ja toirnielinten rktiivijrisen.
Prof-essori Salon tieclejulkaisuien

ja lehtiatikkelien n-räärä on hrkui-
sa. Hän on myös eclelleen kysYty,
ahkera esitelmöitsijii ja jLrhlapuliLr-
j'a,.

Erkki Vainio

Sostanrulanr Joutu 2005 @



"IstL,r,n katsellen

Sieltd ne tuleuat - t(iynnö haikeutta
ja hillaista kaipausta, mutt6t, kuitenkin
lcimpiminci ja lobtuakin tuoden,..

Muistot...

Niistä kiittää ja niitcl katsoo.
Juuri Joulu ne esiin ja lcihelle tuo.
Kaikesta byuästci ja kauniista baluaa
saada edes beijastuksen.
Jotakin siinci on, jota kadotettunakin
kaipaa ja haluaa kuin kiinni pitdä.
Varmaan on moni, minun laillani,
nciin kokenut.

"Kodin kynttikit - kimpöisin liekein
- teitä unhoita en milloinkann,."

Jokaisella on omat muistonsa,
jokaisella on oma lapsuuclen maisemansa
- niinkuin on tcincikin pciiudnri.
Minun maisemani on tridllci,
Joulun lumisten metsien ja biljaisen kylän
leuollisnuden keskellä.., Tähd,et näkyuät ja
naapurien ualot luouat tuttua tunnelmaa.
Nciin on lnkemattomilla muillakin.
Taajamissa on naapLLrien läheisyyttci ja
ualoja paljonkin- ja kaupunki luo aiuan
omat puitteensa. Monen kobdalla nökymät
ouat uain ikkunasta katsottuja- eikä
kaikilla ole mah dollisuutta päristri
ikkunaankaan...

yön tähtihin,,."
Mutta se yksi asia yhdistäci kaikkia.
Se onJoulu. Se kuuluu jokaiselle.

Sen Sanoma on sama jokaiselle, ouat
elcimcintilanteemme minkrilaisia tah ansa.
Jokaiselle kuuluu Sanoma siitci, ettci Jeesus
tu li j o kaisen Vap ah taj aksi.

Se on ilosanoma, joka on totta tändkin
Jouluna ja.iokaisena priiurinri, niin ilossa
kuin surussakin. Pelon ja abdistuksienkin
keskellä. Ja pettymyksienkin.

Joulukuusen latuatcib ti muistuttaa siitri
tähdestä, joka johti itrimaan tiet(ijät Seimen
luokse. Meille jokaiselle se tahtoo nytkin
uiestin tuoda - ja objata sinne.

Se ilo ja rauba ja rakkaus, joka sieltci
säteilee, tah toisi j okaisen loulun lämmittaici,
Jospa se jokaisen luokse saisi tulla ja luoda
läheisyyttä ja lämpöa omaan sydcimeemme
ja meidcin kauttamme kaikille, jotka
lcibellemme saamme ja kobtaamme.

Seisahdutaan Seimelle!

Maria Mustalahti

@ Sastamalon Joutu 2OOS Eletty ö, koettua, tapahtunutta



Tyrvöön ensimmöinen terveystalo,

Uossontqlo
fyrr lirissri. t unltrtss:t t'nr:i-
I pil;ii:is\:i. oli krrnrrrrllis-

Itltjlinnosslr ( )tr'ttu l)u()lni( x )l)

lrrr e1 s, rlojcn kcltitlrirttirterr
ioprr siinri rrririlirr. t'11:i rrt'
usein olivat eclc'llli valtiovll-
l:rn lrrkirn:ililliisi:i vulvoittt'i-
lil. .losktrs orttrrtoirttiscsli
lkritetut hankkeet oli jo to-
tcutcttlr, kur-r asiaa veste
mietittiin valtion komiteassa.
Esirttcrkkinri voitluun pirri:i
lrtkilt I<Ltnn:tnl:i:ik:ilci:t:i. jo-
ka tuli voinraan \,Llonnir
1939. Silloin Tyn'ririssri oli
ollut kr"rnnan[irikiiri yo yli
koln'rekymn'rcntli vuotta.
T'yrvrilln kunnan tc'rleysolot

ifi

[,r.r.srr.rrt ten'e.1'slalo. Alltitt Aahosett urlokttturposlikorlli ]9j)-ltrt'rrltrr.

tunLlt taloLlclelline-n kltsvLr
tr-rr-rtui nr1'0s nlurscuclr-rllu.
Niinpri Tl'n,rilin kuntakin tun-
si tiln'etta or-nan llsclnrtnsll
ke'hittlinrisecn. Tilar-rnc olr
kttnnltrr Iiltntr:rll:r :t'll:tiltt'rr.
ettli Lihes kurkl<i te n cvspll-
vclLrt olivlrt kauppltlltrr ptro-
lclla. Aptcckki. risken pcrus-
tcttu suinurlu, jopa Itunnlrn-
llilil<lirik in piti vlrstaurrottonsu
l<auppalassrt. Sicl[i olivut
nt1'r)s Lrseintlticn :rsr-rnnot.
\liirt ollt'n liltntrt tttent'tti
huon'rrttln'lr-r nlilillin tlr kscc-
rattavilr r cr'<xi1'rc jli.

.lLrLrli krrrrrr:rrr kt'lritt:irui-
trt'tt jrt \('rr)ttt]ojr'rr lislilirrri-

ncn olivltkiu pcnrstclLrinrr
siinli csitvl<scssli. jonlilr tlr-
krLrstilchti)i)r'i Herman Salli jl
lukcr-n'rr.rsn'rcstuli Vliinir Ala-
ncn te kivlit hrrhtiliLrLrss:r
1938 'ft rr lilin liurrnlrnhulli-
tLrksclle Llossor.t tcrvcvstltkr.t
lrrkt'nlrrrrrist'ksi. I-.sitr list':s:i
t'lttlr rlt'lliin. t'll:i t:rlor rrt sijr,i
tcttlrisiin lll)tcclilii. lirrnr.trr.r-

llilililirin vustlurnottotilut se-

k:i uptccl<kulirr. kLrur.rlnlliri-
krilirr. Iiritililrt 1.t lcnt't:si'.r
fclt llsullt()t.

Ir.turnlurhallittrs 1-liti llrlicn-
tt t tsl tl Lrt li k.'t'rt I ( )l ('t lll; u l ri\l :l

Jrrlktt tt sit'trlltr il

;* lll'

ruil ffir

ljrir'ltf
il|I$[

I
rrrfljr , I

l

,,]

olivlt vlltal<r-rrrnaIIisestikir-t
r-rscirt cr-tsir.t.tnrliistcn joukos-
srt. r rtikli:t t'i liosk:trur ('nsillr-
nriiisr:nli.

Vunrnnlan I<aultpalar.r 1rc-
rustentiscn y htcvcler.'l vuort-
rre 1912 rlli f1''r'r'lilin kLrptl
nrenettain\,t vulsinuiscn kcs-
kr,rstansa. Mlrlttillrrr kyllin,
Tyn'lilistli tLrli uuttu klul'rpe-
l:r:r r nrp:iliiir:i rrs. r't'ik;ilt'ipri
liunta. KLrr-rr.urn hallintopail<-
kar-ur oli sillan pohjoispuolcl-
llt sijltitst'rrr.lltlrtsirt 1;11.. jo1y-

krr Lihistöl[i <>li Tyn'ririn rlu-
t:rtieascnra 1u huomattavlr
rttririlli picncrttpriri 1rit1:toi-
ntintart. Koko r-r-n:rssl tlr;llh-

Eletty ä, koettua, tapahtunuttrt .srr.slrarrrrlrlr,loulu !()Oi'ff-'q&;;
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Uosso ntolo.,,

Rakennustoimikuntaa.id rakenta.iia ualntistumassa c,tleuan talon eclttstalla

kiireellisenii ja neuvotteli sii-
tä Lääkintöhallituksen kans-
sa. Tyliin seurakunnalta
ostettiin terueystaloa vafien
tontti 90 000 rnarkalla ns.

omakotialueelta. Tontilla oli
pappilan suulilakennus.
Pohjoispuolisen kuntakes-
krrksen rt'tuorlostttruisen
kannaltl tontin sijrrintil pi-
dettiin sopivana ja tarkoituk-
senrnukaisena. Serrroiltin li-
koilrin kLrnta neuvotteli <>n-

nistr-rneesti valtion kanss:r
asemalle johtavan tien pa-
rantanisesta. Tiet;i paran-
nettiin, levennettiin ja laken-
nettiin lalkakiiytiivät.

Terveystalon rakentltrtris-
hanketta vietiin ripeästi
eteenpäin. Kllnta otti tarkoi-
tukseen 1 500 000 markan
krrolctLrslainan ja ninritti la-
kennustoimikunnan, jonka
prrheenjohtrrjlksi tuli lovrrsti
L. Hj. Svanberg. ltlkennustoi-
mikunnalla oli llajlt toinrin-
tavaltuudet, joten hankkeen

lohdosta muita kunnallisia
prlätöksiä on teltty varsin vri-

h2in. Tamperelaisen arkki-
tchti Bertel Strömmerin pii-
rllstLlsten r.r.[rkaan tehty ra-
kennus eclllstaa hyvin ajalle
or.ninaista f unktionaalista tyy-
lisuLlntaa. ltakennLrsliike Täh-
tinen & Sola Tar.npeleelta nra-
koitsi rakentamisen ja aloitti
työt elokr.russa 7938. I']aikal-
lisena valvojana toimi laken-
nusnestal'i Juho Niemistö.
Terueystakr vah.t.tistr,ri maalis-
kur.rssa 1939 elziitii vrihrii-
sempizi töitzi lukur.rn ottamat-
ta. Rakennuspinta-alan 600
neliömetriin mahtuivat kaik-
ki ten eyrlcnhoitk rn tlrpcisiin
sLlLlnnitellLrt tilat asnntoineen
sekri yksi liikeltuoncisto. io-
ka vuokrattiin Tyrvziiin Sziäs-

töpankille. Pankin sivukont-
tori avattiin kesåikur.rssa 1939.

Ajan tavan rlukaan talon-
niehen asLlnto tel-rtiin katr,r-

tason alapr,rolelle.

T\rvädrn apteekin
perustaminen

Knntr oli alun alkaen raken-

nrrshankkeessaan ottanLrt
Irtronrioon ltptcekin sltltttti-
sen jrr jtl vrtt'hliscsslt vrti-
heessa käynyt siitli nellvotte-
Iuja Lrizikintöhallituksen
kltnsslt. Vtrtttttus sr'n s:uu))i-
scst:r srutliin, kLrn Lririkintr)-
l-rallitus jLrlisti syyskr-tr-rssa

1938 apteekkioikeuclen ha-
ettavaksi ja pLrolsi oikeuclen
myöntriuristii apteekkari Su-

lo Johannes Parkkiselle . Val-
Iioncrrvosto rttyönsi kuiten-
kin oiker.rden apteekkari Toi
vo Johannes Sievolle otta-
nratt2r hLlolrioon Laiiikintö-
h:rllitr-rksen puoltolausuntoa.
Utrrlen lpteekin rtvltirtisissrt
apteekkari kertoi sisusta-
neensa apteekin ennlitys-
ajassa. Silloin hyvin ajanntu-
kaisen kah"rston valn"risti
Lindholmin puusepänliike
Tywzizistli.

Apteekki avattiin 1. pziivri-
nri lrtrlrtikuutrr 19J9. Avrrllis-
ten lzilkeen Tyrväzin Sano-
nrissa oli kuvaus apteekista:
"Se on lakenteeltaan triysin
ajanmr,rkainen ja hyvin on-

nistunut. Varsinuinen apteek-
kilrtrone ()n llvlrrir jlt vltloislt.
Aptcekin takana olet,a t,aras-
tohr-rone cln niinikzilin avara
ja ajanurukaiscsti klh.rstettu.
Vic[i liittlry huoneistoon la-
bolatorio slihkt)keittimineen
y.m. laitteinecn. Kellaliker-
roksessa on huoncita pulkr-
ja, happoja, öljyjri y.m. ve-
rrrstojil virrtcn. Vrrsirt liyvrin
vuikLrttrkscn tr'ki t:irttli uusi,
a janrnukainen apteekki, "

Apteekin toiminnan
käynnistyminen

Apteekki aloitti toirrir-rtansa
eplivakaana eikana. Silloin
Eurooppa oli jo tr.rlessa. mut-
ta taiaillai ei vieLi uskottr.r pu-
l-riurpaan rlahclolliseen. Syk-
sn/n rllcnnessri krtlliin ti-
lanne kuitenkin jo r,rhklun,e-
na. Armeija aloitti tr.uval-
lisur.rsjrirjestelyt soclan valal-
ta. Jai{estclyihin kuului Ase-
vurikko 1:n siirtliminen Tyr-

.lctfkt r t t siL,t t I I u 5{J
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Uosso ntalo...

Veij. Kurhttntiki O.l,: rt il ntuuctlokrtt,u utoclehcr 1 948.

vrilisecn vuoclcr-r lopulllr ju

rtscprtjltttrirttirtnrrn rrkriltruni-
nen. Ur-rsi tilanr-rc' vaikutti
paikkakunr-ran kehityksecn.
Kttntlt:ur ()li sillrtr.r t'rtsirtlttlii-
nen sur.rri ty(rnanta ja. jokl
toi rryös <>maa henkilokur.r-
taansr paikkakunnalle.'l'al-
vi- jtt jatkosoclan aikana
paikkakunnalla oli lisriksi
trscitrr koulLrtLrskeskrrksi:r j:r

sotilaslaitoksia, joiclen hen-

kilösttrmrilinit noina vLrosirrA
olir,'et useita tr.rhansia. .Jatko-
soclan aikanu kr.rr.rlui sotilas-
f lrlnrascr.rttinen toiminta Plili-
r.najan Sotat:tl<>usesikuntaan
jl ser-r elliinllirikintliosasto oli
sijoitettLr paikkakunnalle
vuonna 1944.

l):tikk:tkttrtrtltn t'llirtrrissli trt-
pahtuncct mur-rkrkset vaikut-
tivat tietenkin uuclcn aptee-
kin mcncstyr.niseen, vaiklia

toisaalta krikkinlinen ;lLrll
rriltetrtti rrrorrerrlrrisilr vlri-
keuksia. Ltitikeaineiclen saan-
ti ulkomailta pysrihtyi. Piti
kcksiri orria koryauvia tuot-
teita. Tiissli varrnaankin yksi
syy, rrinkli vnoksi spliin kLr-
lLrttrs rrpteekissrr ylrt:ikkiri r oi-
ntakkalsti lisririntyi. PiiriLiri-
kriri K.J. Melartin trrlkrrsti rrp-
teekin sen ensil.meiisenii toi-
mintavuotena syyskuussa.

l'a t'ka stu skeltonru ksessa u rr

hlin tutesi rnm.: "Talkustuk-

sessa olen t<>clcnnut, cttti Tyr'-
vlilin apteckki siihen kunlu-
virre hr.roneistoineen on tar-
koittrkscrrrrrrktriscsti sutrnni-
teltu ja cttli hoito on huolel-
listrt." Seuluuvicrrkin r trosit'n
talkastuskertomuksct olivat
yhtzi my<)ntcisili.

Esko Pietilä

TILAI]SAIOT LAUHAMON TURISTIBUSSEILLA
LINIA-AUTOLIIIG I IE RIISMALA

ÄAITTI LAUHAMO OY P. s13 0412

REITTT- I A TrLAUSLI/KEN IETT A IO VUODESTA 1965

TAI]I\() KIYIRAIITA ()V
TRAKINKATU 4, 38200 VAMMALA. Puh. (03) 517 9000, fax. (03) 517 9019
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P arlomentssrista h u u moris
Lainlaadinta ia muukin siihen liitt'-vä toirninta eduskunnassa
on totista puuhaa. Huumori ja hauskuus on siitä melko
kaukana. Ei kuitenkaan niin etteikö huumorin kukkakin
padamentissa kukkisi. Seuraavassa siitä muutarnia kuultuj a
tai itse elettyiä todisteita.

Tl nsi vttonnir sirtll \ u( )ttll
F,trivnlivrin etluskunnrrn
enslnlralsen rstllnnon avasl
ikiipuhemies Iisakki Hoikka.
Hlin teki r.r-ryös ccluskr.rnta-
lrkritlecn. jokrr jonkrrn utic-
lestli on viitoittenLlt tien h-r-

kemattomien aloitteiclen te-
kijiiitlen kulkcrr nriihin prii-
viin asti. Nziin esitti Iisakki
Hoikka: "Olen sitii rrielsi.
ett2i ensil.nnlziinen. ylcisillli
l,aaleille valittu ecluskunta
krttrniilllr t;rvrll:t piirt:iisi ni-
rrrensri lrjstolirrn lclrtlillc. jos

se pysyvliksi r.ur.ristomcrkiksi
pystyttriisi l-ururuinhoitolai-
toksen Rovanienrelle. "

aaa

\/iine vtt<rsikyrttrucncl[i
Y eslttl ellls vlil'srnililt('n

aloitetehtailija. ettri viir.ne so-
tien aikaisille trokaleille pys-
tytcttriisiin oikcin prrtsrrs jrr

sanralla trokaleille palautct-
taisiin heille kuuluva kun-
nia. Olivathun nlimli esittli-
jzin nielestri kiitcttrivristi hoi-
tlrncct sotierttrnc ltikrtist'rt
rr.urkal-ruollon. Tr-rollaisccn-
kin rtloitteesccn oli rto. rtti-
nistelin, tlissli tapauksessa
klrrrpp:r- jrr tcoll isLrLrsrttinistc-
ri Anni Kallionuien asialli-
scsti vllstilttrrvll, Lylryessri
vastaLrksessaan ministcri il-
moitti, ettii patsasasia ei hri-
nen ministeliölleen kuLrh,r.

.lrr rlitli kunnilrn prrllrrrttrrrtri-
seen tulee, niin ei sellaista
voi palar,rttaa, mitrl ei kos-
kaan ole olh,rtkaan. Vrstaus
taisi tyyclyttriri kysyjriri.

aoa
rFriysistLrnnossrr ptrlttrlille
I lrr-ruclcttrrvut vlilihLrLtckrt

kr-trluvat myr)s eclnskunnltn
kLrvrtltn. Moni ptrlttrj;r nri-

nunkin aikanani oikein
oclotti. ett:i joku puLtttuisi
kunlemuansa. Minrikin olen
ylpeli. kun Johanncs Virolai-
ncrr ltrrrrsi pLrhccsecni ion-
kr.rn kommentin. Asiaa en
mr,rista. nir.rtta lur-rska se Jtrs-
sin konrmentti oli, koskapa
siilrcn slrttlrn ticn vltstltsirr-
kin. Joillekin eclustajille ah-
kela hr-rutelu oli nr.toclostr-t-
nut jopa inugoksi lsti. .fokc-
lan Mikko oli trillainen sana-
vltlrtris vrililruttt:tj:t. jorrt tltisi
jokn huonosti pr.thunia:tnsa
lsiaan pelehtynyt iopa pelai-
tri. Innokas kor.r.ur.rentoija oli
olltrt rlyös tltntpslglllingn
Loikkasen Eino. Oli ollLrt
meneillälin keskustelu pno-
lLlstusmäärairahoista. Joku
pr-rhuja oli i'alitellut, ettii
puolustr-rsrlenot asukasta
kohti ovat Euloopassa toi-
seksi pienimnzlt. Vain
Lichtensteinin pikkLrvaltios-
sa ne ovat pienenulit kr-rin

rutt'illä. Täh:in oli Eikkrt oitis
hutrt:rnut. cttri lry0kritrilin
sinnel" Siinri oli asialla alan
nrics. sil[i Eikka oli aktiivi
sotlrveteraani, vieläpä so-
tainvalicli.

oaa

Qeulltrrrlt trlpllr.rs srttttti io
tJennen st.rtilt. Erluskttnnrts-
sa oli pappiseclustaja. joka
oli trlrkcr':r srrnrrnselittrijli
ecluskirrtnlrsslrkirr, .loprr niirt
lhkela, ettli orrat ryhmlito-
velitkin miestzi ftrppuutteli-
rrrt. Stnoiilrt, t'ttri ci sentlirin
ihan joka asiasta taruitse
tririll:i pLrhetta pitriri. No, ker-
ran taas keskusteltiin m:lata-
lousasioista ja tzimii eclusta-
jrr krrtsoi trrr-peclliseksi rrryi)s
vicrailla pnl-rujapöntössri. Il-
r.neiscsti hlin muisti saalnan-
slr o jennlrksen, koskapa

aloitti taillai tavllla: "Vrlrnuan

siel[i alhaallrr epriil[irin. cttri
r.ninli en tr,rnne maatalctr.rsky-
synystli. tnuttu minli vlLkuu-
tln teille. ettli n'rit.ui olen
rraalla syntynyt, koko nuo-
rr.rr,rteni e jan olen asunut
rulrrtlllr j:t ... .lrr rrr:rrrksi pitriri
sir-run jlilleen tr.rlenran", kLrLr-

lLri vrilihLruto salista ja siihcn
taisi puhujakin jo lopettrrrr.

aoa

ftro r lililrtrttlrti:r oli trllnpt:-
I relrrirten Hrrkkil:r. jokrr

pitkririn toiuri nyirs puhc-
ruticltcnri. Siinli telttrirrissri
hlin oli tarkka. .fos pr.rhr.rju

e rehtyi poikkearraan klisi-
teltaivainai <tlevastu asiestlr.
niin kolttltplt lrttontrttttti
Hakkila. että "asiaan". Nain
hän joutui tekemlilin Lrsein

r.r.ryös ech.rstaja BLanclerille,
jollrr oli iso rurtrrtillt j:t strttt'i
kar'ya sonneineen. Erirille
sonnt'istlt oli lllruttlel lrtittrt-
nut nimcksi Hakkill. Eclus-

kunnan kahvilassa llr:rncler
nrielelliiir-r ketoilikin. ettri
kr,rn naapulit tr.rol'at lehmi-
ään sonnin tykii. trirrrli ios-
kLrs slrrrttJa laiskrtnlrri>esti
qlrtyri tyt;hönsä. :illoirr hän
kepillli l'rien-ran ojentua lais-
kaa sonnia ja sanoo sille. et-
t:i 'asiuan, Hakkila, asiaur-r".

T:irrrri jtrttu nicni pLlll('nri('s
Hakkilankin korviin ju scn

liilkeen llranclcr sai rar.rhasse

pr.rhuessean poiketa asiasta.

oao

f rltrsktrntirtssrt r it ntilt't'
I-:rrryiis rttoncrtlrrisirr lliltt'-
tystöjri nrilk rin tttinkitt rtsirtn
puolesta. EcluskLrntaryhnilit
llritt:rrut ktrkin eclustrrjlutsrr

nliitli vastuirnottaureun. Iti-
tr.raalit ovat ylecnsri uina sa-

1nut. l)uhcet I<LtLtuuclllutrt.

plpcnt otetuen virstllltn ill lu-
\'illll:ul \ it'rlri lrsi:tlt t'lt't'ltllliirt
()lnlssu ryhnrlissli.

( )lip:t kt'r'r'ltrt Ittlossrt t'r'i-
koirrt'rr ]:ilrctrstil.'l'rirrrrc rri

rnittliirr oli lLruri l)e nlstcttr.l
fcnrr-ristincn r.utistcn qrttoltrc
ju scn eclLrstujut hltlLrsivlt tLrl-

lu csittclcnlilin oh jclrnuunslt.
Minr.rt luittoi rVhrnrinrnrc
kanslil [ihet1'str)ri vrlstlulnot-
tlrnraln. Sc piti tupulttult r.rl-

koult. sillli r.uriset tLrlivlt kol-
rurellu lutsulllr rtsirutnsrt csittli-
rrr:i:irr. \ltrtrt tltstlt:utoll;tj:tl
.livrrt krriklir n:tisirt jrt r rtitt

nrLlLrtuurirstil rvhnrristli. Siinli
rltsLr jl oclotcllessltrnnrc, il-
mlkin oli kylnli, nrLlut p\'\'-
sir.'rit minuu pLthLtrnuun hci-
cLinkin l)Llolestxlur. Sen ltt-
1-xrsin. Nuistcn pr.lolLlc rlttslts-
ti paiklllc jl johtljunsu. jol<rr

nllluten oli entiscrr ryhnlito-
vcrini e ntir-rcn vrtirtio. lr,tl<i

hcvosen sclrissli istttcrt 1tr.to-
lLrcen oh jcluilr jLrlistLrkscn.

5ovittttr tttttkrtisr'sti trtslrtsitt
siilrr'rr k.rroslrrt'n ItltistUtt
nrelkitystä trissri yhteiskun-
r-urssu ja etenkin ecluskurt-
nussu. jossa nltisiu tosin tLtol-
loin oIi vuir.r r.roin kolrt.tltrures
nruttu h1'r'iri cclr.rstl jil keikki.
f)r kuitcr-rkuun nlrlttanLrt lo-
pcttilrl iiilturt. r rlrttt irttkoitt.
cttli tliuli fc'nrinistinen suno-
nlL olisi nrclrnvt pelille pu-
lcuunir-r. jos se olisi lucttu
tanlnahevoscn scllistli ciltli
nlLlnAn, kuten n1't. .fokLr lli-
hctyst0stri kr,sYi. nristli rLrLr-

nan jl tlnrlDlln crottllrt. .Jo-
hon minli. cttri rnoncstul<in
seikastl. joitu tlissli ntt ci lic-
n(' lilrl)ccr) ltrt'tr'llrr.'l rir kt'irr-
tri on. cttli or-lti tictliri IiLrnr-

llrtstll on ky'svm,vs.

aaa

Tlissri picni ilillivs cclLrskLrn-

lr;ln lvilsl:i. iokrr t'i :tir lttt jo-

kl hctki olc ulkistlr lthcrrLts-
tu jos ci jLrhlluklun.

Timo Roos
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Muistikuvio Kaukolon lö
TZaukoian perinteisiL ky[i-
A.JlhetyslLrirlia victcttiin
vuosittain tavallisesti par-
haan keskisuven tienoilla.
Ne olivat eitt;imiittä kylr'in
sr-rurin ja odotetr-rin tapalls.
Ikäiluliset r.nuistelivat taan-
noin, että luhlia olisi picleny
cntisrtikartn klksipäivLisinri
ya tyontekijöille annettiin va-
paara juhlien aiaksi.

Kaikki juhlaan liittyvii
suunniteltiin valmiiksi jo viik-
koja aien-urin ja lzihes joka ta-
lostrr osullistLrttiin vulrttistc-
lLrihin. Julrllkcnttä lrrkrristiin
aikaisin kevä2illri puclon-
neistrr lehclistä ja oksistr.
n-rutta päiv2iä, palia ennen
k2iy'tiin vielzi h.rutien kanssa
tarkempi silaus. Vakiintunut
juhleprrikke oli Juvelan rrtri-
cssä kookkaidcn kttttsicn
suojassa ja paikkaa sanottiin
kotoislrsti Srrrrrnastoolin rttri-
cksi . Mrristin ruukrltn tlitu-
vakätinen Frans Helenius oli-
si nikkaroinLrt rtikoinrtrtn sin-
nc saarnrrstoolin ja krrn se rri-

kojen saatossa lahosi, teki
Flans Kar,rkonen uuclen. Kau-
nista huviurajaa nuistttttava
katettu tenppeli oli maalattu
prrlttaan valkoiscksi. sltttroin
haljalla kohoava risti.

Prtppeja ja srtnanitrlist:tiirt
valten oli istuinpenkit vas-
tlkkain krtlrclcn pLrolen. jrt

keskellä seisoi ptrhujapöntti).
Sarlnasttrolirr ktrnnioitettiin,
se hallitsi olemuksellaan ky-
llin keskeistli paikkrrt vLrosi-
kymmenet. Väliajat se lev:ih-
ti rar,rhassa, lapset eiv,it siel-
lii koskaan leikkineet. Tai-
vasalla levittayyvii juhlatila
oli säiden amroilla. Sateen
hankkiessa lähimetsän turr-
r-nissa kuusissa majailleet il-
keät hyttyset syöksyivät par-
vina häiritsernään halrasta
kr"rulijakansaa. Toisaalta kuu-
scnokslt taas antoivlt hyvän
ensisuojan sateen sattuessa.

Jr-rhlaa edeltävänä piiivänä
rniesväki ar"rtteli minkä mr"ril-

ta töiltään elrti. Lelttinta jrra

varten kaadettiin Sat'von-
suon rannasta hevoskucxma
nr"roria koivuja. Jr-rvelan kalLr-

--- q
&+"'t\

vajasta tuotiin istr,rinpenkeik-
si lautoja ja niille sopivat alus-
ptrkit. Myös tukevien uryyn-
tipöytien asetteh-r maastoon
kuulr.ri n-riesten honrmiin. Ky-
län palokopin vieressä oli ai-
na vakituinen t'avintolan
paikka ja palokopilla tzilkeä
rooli. Se toit.ni ravintolan
n-rlTntivalastona.

Useirrmiten Aspin Hilma,
kylän pitokokki leipoi apu-
laisinccn JLrvelan plkarissa
juhlien leivät. Alkuviikolla,
joskus tiistain naissa piti al-
kua jo pitkojen ia krkkojen
teko. Niistä kun annettiin he-
ti tarvikkeiclen tuojien mll-
kaan liin-rpimäisizi. Vanhan
perinteen rttrklun leiporttis-
viikollrr lrrlrloitcttiin takristrt
jatrliojrr. voita. tttunia. tttaitrla
ja mitii kukin antoi. Nziisui
leivottiin vasta rnyyntiä var-
ten. Paitsi pullaa, kului paljon
kakkoja ja lirlppuja voilei-
pien tekoon. Myyntipöydille
levittäytyi herkku ja ostaian
iloksi, ainakin kLrtunjLlllsto-,
palvilil-ra- ja lohivoileipiä. Pa-
Ianpainikkeeksi nryynnissä
oli hyväzi kotikaljaa ja talois-
ta saatua maitoa. .fo kr-rkon-
lar-rlun aikoil-rin oli naisväki
hcrJnnyt oltrlpLrLlron ja väs-

kynzisopan keittopuuhiin.
Kaiken tärrrin tarjottavan
ylinn;i leijaili voiurakas kah-
vin ja nisusen tr,roksu, joka
ItoLrkLrtteli runsllilsti ()strjirl

pöytien ziäreen. Nr.tot'iso <tli

onnensrt kLrkktrkrillu. jos jos-

tain löytyi lahaa limonaacli-
pullon ostoon ja lar,rtaselli-
seen vziskynäsoppaa.

Juhlapaikka täyttyi
sanankuuliioista

Väkeii osaniin odottaa ja sitii
sarrpui. lälrikylistri irr iopa

naapuripitlilristrikir-r asti. Islir-r-

tämiel'ret er.nrintit-reet-r tulivat
ItcvosilLt ja veivlit lrjokkinsrr
tuttujen talojen pihoiltin. Osl
saapui polkr,rpyorilLi, ntLrttl
nrnsrrirr vriki tlrlsi jrtlk:rltltti-
kassa. Hiln-ra Vlinnili oli kes-
keinen henkilö, joka hr.roleh-
ti pappien ja pnhujien tcr'-
vehtirriset. Myös,fohannl
Saukon, Hilmajuvelan ja Mii-
na Ala-Knaapin tiecletlilin ol-
lecn lilrrisLrtrksir'n krtntrtrirt
voir.nia.

.JLrhlia hallitsi halras tur.r-

neh.na. Se virittliytyi sitri nu.r-

@ Sostantalon Jotilu 2OOS Elettg ti, koettua, tapahtunutttr



etysj uhlista
Eila Teittilti, V../. 7'eirtilti

.ja Osnto O.furtsit,tt labet.ys-

.itrhlillcr 1984.

kaan kun istr,rinpenkit tliyt-
tyir rit. AlkLrville n vcisuun
noustessa laikkaana kesuii-
scn kylin yllc. lrillcnsi sc
likisti -f 

uvelan mlirikivzit larr-
paat. Monesti, varsinkin uk-
kosen cclellzi, saattoi Harto-
lankosken urahtava pauhu
notrstrr yli pr.rltLrjlrrt lilincrr-
kantarnan, n-ruulloin se kol-ri-
si tLrttuun tahtiinsa.

Kicrtrir istri puhLrjistlr nrrris-
tetaan parhaiten Frans Han-
nula. Hlin oli tr,rnnetr-rsti vli-
kevrisrrnltinert slrlrrnltrtties. jo-
krr krrrrlcrrrrn nrtrkuun rii-
tlr:lntLri Krttt kolrLsslt settxlissa
kiLkkohelra Johannes Iläckin
kanssa. Hannr,rla oli karis-
maattinen lienkilö 1a h2intä
tultiin kuulcmaan pitkienkin
matkojen takaa. Ulkoilmapu-
hLrjana hiinen rlahtavat ä:ini-
val'ansa kantoivlt pitkiille.
Hlir-r ei pittinyt laahaavesta
r irrertvcisurtst:1. \'lliln koljltsi

rytniiin oikean poljennon.
Puhu jat varasivat lrat-

kasalkkunsa triyteen kirjalli-
sr.rr,rttr ja lehtiii. NiiLi rryytiin
Lrsein vrilia jalla ja san-ralla
otettiin lcl"rtitilauksia. Mo-
neen kotiin tilaniin lapsille 1a

nuorisolle Lasten Liihetysleh-
teai ia El,imän Keviittri. Kau-
prtttiin rtryös lriltetysrrilreisirt

postikoltteja. Vuonna 1936
kaukolalaiset tilittivät koleh-
clista pakanal:ihetykselle 1 10

rnk ja tarjoilLrsta 700 mk.
Tyrvälillii syntynyt rovasti

H.O. Mäkelii on muistel|.rt
sukukiflassaan n-rerikar-
vialaisen unissasaarnaaja An-
na Rogelin vierailleen Kau-
kolassa. Esiintyikö l-rän ken-
ties lähetysjuhlissa. siitä ei
ole talker.npaa tietoa.

L2ihetysjuhlat, siinii r.nuo-

rlosslr krrn niitri entislrik<lina
victcttiin, nruUttivlrI vrrosien
saatossa luonnettaan. Kun
kyIitie siillettiin likeruuiris
jul-rlakenttriii, kaventui Saar-
nastoolinrräen alue. Myös
vilklrs työnraaliikenne voi-
rl. lrlrritoksen rakennrrsvai-
heessa saattoi olla eräs syy.
Lähetysjuhlia alettiin pitäri
kodeissa ja myös koululla.
50l-rvun lopulla Saarnastoo-
li sai väistyä r.netsänkaadon
vuoksi. Se siirrettiin suulin-
mäelle, sinne se unohtui, la-
hosi ja joLrti vihdoin sirkke-
lin ltrortksi. Jäljel[i on vain
nrtristoja Slulnltstoolinrttrien
jr,rhlista, sillä valokuvia tilai-
suuksista ei löytynyt.

Hieman erikoiser-r-rpia lä-
hetysjLrhlia pideniin Hir.rkka-
saaressa vuonna 1984. KaLr-
niin ja lärnpöisen ilman val-
lilcsstr nc onnistr.rivut elin-
omaisesti ja niisui jiii ihana
rruisto. Saareen rakennettiin
listillii varustettu pr,rhujako-
roke, kahvikanttiinille oma
pöytäns2i, sekä kuulijoille
penkit. Juhlaväki kuljeteniin
paikalle veneelLi. santoin
kaikki tarvikkeet 1a tarjoilut.
Omaa seurakuntaa edusti
Osrro Ojansivu ja vierailijoi-
na olivat pitkään Afrikan Ka-
vangossa lähetystyotZi teh-
neet Eila ja Veikko Teinilä.
Tätä en rrnohda ikinri - rni-
kä ihana päivä", kuvaili
Veikko Teinilä elämystään.

Armi Hohko

.lublauäkea
Hinkleasaaressa 1984
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Hieltit lörventskoa
Li n naisiin Rii ppilöni örvellö

Jäwentaan
varhaisia vaiheita

Linnlis-r-rimir-ren hr-n'ilu Kar'-
kLrn ltiippilir.r jrirvcr-r nrr.rnulla
sijaitsi ns. Kinttulan nokussu,
rrrikli nirrri uierlt'llc r rn jrilirrl t

.lail1'entaan kyllissri sijainnecn
toisert llrkrn, Kirrttrr-rriruiscrr
mLrkaur.r. Toincn tllo ky'llissli
oli crtsirttrttriiscrt ntrurkiljlrrt
mukaan Virgilius eli Virklio.
Kylli oli syntynyt ns. siiltok\'-
[inri hyvin vltnhestlt Lrtnr-
lllentrrrrn kvllistii. Tulojen his-
t(x'iu tunnetlur"r 15+0-luvultl
rrlk;rcrr. T:rlot llrrlistt'ttiin
\ Lr( )ltnll I ilij 5irtto l.rrtrljrt-
pojan omistuessu Kinttr.ut.
Virlik<xr omisti silloin Kar-
kr-n.t kirkkoherrrr Mrrthirrs

N4lltini. Trilk)in ehkri kyl:in
nirni .frirvcntlI<l tLrIi tllor.rkin
nimcksi, Nlathirrs Nlaltir-ri oli
vuoclen 1571 hopcuvcnrlLret-
tclon nrLrkuen koko Y[i-Sata-
liurtltltlt \ illilkl\itilt lttit's nrttis-
tacn 

.1323 
mk ja 60lLrotia ho-

I)crlrl. \i'11)tctlLljL'r) r )rllrlisur.r-

clcn keski:rrr'<> Susturnuluss:r
oli tailli)in 77 urk. .Jain cnrital-
l:r oli rrikojcrr littlttt'ss:t ttseil:t
omistajil. jor.rkossa paljon
l'lllpPt'j11. \ rilillri st' r'li rttttio-
nrt ( 1600-lLrvLrn rtlkLrpLrolell:t )

yl r,lilillli veronntuksuliy\'),101r
t isr,trr ilt:tlr :tili:tlr:t j;t :tilt;t
vLlotccn 1723) Vrilillli sc oli
epriviralliscsti kahtirr jrrcttuna
jl isor.n'il.urn jrilkeer"r villlli-
sesti jacttr-n.ra Ylisecrr lu Ali-
secr.t .Jri n'e'nta ka a n.

Yliser-r osti Kosken keltlt-
r-ron oniistujultu, klptccr-ri NI

A Lunclilta Kalle Matinpoika
(s)nt. lli lI) irr It:irrt'rr r':ri-
rttons:t Nl:u'i:t .ltrlronll t:ir'. jot-
ka pr.rolestlurrr nryi'urit scr.r i,.
1852 lil.maist. Albelt IIlcltil-
le.

Alrrscrr ()sti Antli Arrtirrlloi-
kl Saarcnplili (s,vnt, lli00) ya

vuimonsu lJech ig GLrstuvu
Ar-rclcll ihnejocltl. Hc nrr.rr.rt-

tivat l)oh junnraalta Iiark-
Iiuutt rttrtlttl, rllisr'sti 'ilisi. t't-
tri Hcclvig Gustuvu Aurlcll oli
.T:ilrcrtl:t:trr crtlisen ontisllt-
jun, plstori Erik AstrcniLrk-
se rt ti ttri|crt ty trir jrr lrlint,n
iiitinsri oli syntynyt MoLrhi-

irirrt'llri. Arttti Srt:tlr'rtl'rririrt
toincr-r vrrimo (r ihittl, \'.

1ti+2) oli r'ovltsti Anclcls \\1lr-

lr'litrkst'rt r:tttltt'tttPi sis;tt'

hlva Soliu Nlatint-\tair (synt.

1ti16) Vurilln Sepriltri. \'uu-
hcrnpie n jrilkccn sur tukllr

1'roik:t Artlli Kttsl:t.r Anlirtl'rrri
krr Arrrlt'll. jolirr krir tti riitirrsli
strkttttitttt'ri, \lttltrtrt rtirttt'li
ltiyttivlit toiscu rrvioliiton
tvttlilt'tkrn j:r pojlrl rtirttt':i
Allto. lllin nryi tltlon vuonnu
1[]52 nlustcri Albclt tljcltil-
lc. jokrr n1't siis 1'hclisti trrkrt.
Vilalliscsti vhclistlinrincn tu-
puhtui liuitcr.rkiu vlrst:r lotrltr-
l<rrrrss;r r . lfi92.

Albert Hjelt

Kr.rLrt Albclt -l'hcrrkrr IIlclt
oli s1'nt1'n11 -22. li. lfi25 'l'tr-

1t' ; " {{
tt/'-'r dto.

Li r t t t tr is l? i ipp i I ti r t i r i n'c r t .t'l i r t ri Lt l.t' t t ri.
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Hjeltit,,,
lussa. Hlin oli nairrisissa Icla
Challotta Katarina \Wegelir.rk-

sen kanss:r, synt. 14. 7. 1i130

Kanniaisten kartanclssa Suo-
nienellli YLi-Satakunnan
Ylisen kihlaktrnnan krr,u-
nunvouclin Helrran Gall'iel
Vegeliuksen ja Mergareta
Cl-rarlottan tyttzirenri. Albert
Hielt, joka oli valmistunut
rnaisteriksi v. 1U50 toiuri
I869-Iitgj viinrrpolrrinroir-
ten ylikontrollöörinli Turun
ja Porin lrilinissri ja v. 1862

hrinet vlrlittiin ns. Trrruuri-
kur.rn valiokunnan j:iseneksi
Turun ja Porin Lirinin talon-
poikaisvzieston cclLrstajaksi,
mutta senaatti ei kelpLrr-rtta-
nLlt hiintri "hen'asr.niehenzi

eclustamaan talonpoikais-
lLrokkaa". Maisteli Hjelt kuLr-
hri vanhaan lahjakkuucles-
taan tunnettl[ln Hje lt-sLr-
kni.rn, johon kuuluu etevill
tieclemiehiri. Sr-rvr.rn alkupe-
riili ei talkoin tllnneta. rrlltta
Trrltrssu oli l6lJ0-lrrr rrlllr crlis
soryari Birgel Björninpoika
Hjelt, loka on suvlln vanhin
tunnettll kantaisli. Albelt
Hjelt kr,rulLri suvun kuuden-
teen polveen. Hrin kLroli.f:ir'-
ventakana v. 1u93. Hrin rl-

kcnnr.rtti .Jlin,cntaan nykyi-
sen prilirakcnnuksen arvok-
kaine klisinmaalattuine kaa-
kelir.runeineen.

Hialmar Hielt

Osa .flirventaan arvokkaasta
sisr.rstr.rksesta siilrettiin Lin-
nais-nimiseen huvilaan, joka
lakennettiin v. 1902. Raken-
nuttlirr oli Allrelt Hjcltin poi-
ka, Vrasan rr.rotsalaisen ly-
seon urateuratiikan lehtori,
toht<>r'i Albert HjaLlar H1clt,
joka oli syntynyt vLronnA
1tJ51 silloin Karkkuun kuu-
Iuneessa Kaur-riaisten karta-
nossa Suoniemellli. Aviolii-
torr hzin s<>lmi Heclvig Wil-
hclurina Forsblonin (synt.
1i160) kanssa.

Jiirve ntakaa hän or.r.risti

vain kaksi vLrotta. V. 1U95

l-uin uryi sen, mutta asui siel-
lli perheineen viclli 7 vLlotta.
Kaupassa picLitetylle tontille
sutrnnittcli Linnrris-niurisen
tornihuvil:rn rakennusmesta-
ri Sigurcl Johansson.

Hjalmal Hjelt on tLlnnettu
tieclemiehen:i. varsinkin kas-
vitieteilijrinri. jonka pririteos
on r.noniosainen "Cons-

pectLls florae f'enr-ricle '.

Tcos ilrttcstyi t ttosill:r
1U8U-1909. Se kaisittclcc
kasvien levinneisyyttli Suo-
rnessa ja sai urauilnallrrkin
sLrLlrta rrainetta.

Hleltin vriitöski{a "Krirrne-

clor.t-t or.t.t vlixternas utblecl-
ning i Finlancl" (1ii91) krisit-
tcli ruyirs k:tsvien lei irrnci-
syyttli. Hlin itse istutti sLrLrrcn

mririnin ei-tyypillisiri karkku-
laisia kasveju l.ruvilansa alu-
eelle. Tietr'cllisistri rrrrsiois-
taan tohtoli Hjelt sai P. Sta-
nislain ritalikunnan 3. lLro-
kltn ritrtrirttelkin v. Ihit) I ilr v.

1!21 prof'essorin arvoniuren.
El:ikkcelle jrirityririn hrin
rrLrLltti v. 1917 vair.nonsa
kanssa Linnaisiin jl Lrhrasi
aikansa viimeiseen asti tutki-
muksensa palissa, jossa per'-
hekin hrintli avLrsti. Hjahriur
Hielt kLroli Karkussa v. 1925
ja on hauclattuna Suonieurcl-
lli. Hrincn vlrirru-rnslr ruLlLltti
seureavana \,Llonna Helsin-
kiin.

Ester Hjelt

Linnaisten huvilan seunurvu
or.t.ristaja, Abo Aklclemin clo-

Illalrtrrrr lllalt.

scrrtti l'lstcl NIuril I ljclt oli
Hjllnrur tljcltin tvtrir jrr oli
synt)'nVt Vllllsltsslt 2J I l.
1lili5. Pcrhccsccu kLrLrlLri li
slilisi ty tlir Flclitlt (lltru'krttrr
(s\nt, llili lt. jolirr rrri,,itrri
lr.rotslllriscrr plstori l.trrsso
nin kut-tssu jl poikrr (irrnrrltt
Albcrt Wilhclnr (svnt. lfili2).
jokrr i rrlntisttri lri:ili:iriksi y:r

toinri piiliLirikririuri Kitti[is
sli. Hlirr oli rtrtirttisissrr Slrirrtlr

llltr.rnikon kunssu.
l.stt'r I llt'lt rrtlrui:lrri rturis

teriksi Ilclsinuin t'liopistostlr
luincinu l<ri1'trinni)n lilosolilr.

IOUlUN
TAATUI,AHJAT

TVTEIlTA
LEhUTAIS

nil.)Ul,t,lf r\llil\r\
Vammala, Marttilank. 17-19, puh. (03) 514 2420

' x,l,,"#lH 3 I xl i.,: Ifl ,i'"".'; il"'

Soluunosso
syöt hyvin.
Tervefuloo!

i"** sÄluuNÄ
Puistokatu 16 38200 Vammala

Puh. (03) 511 2954
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roouralainen kiljallisuus, tai-
clehistoria ja yleinen historia

1a jatkoi opintojaan Abo
Akaclemissa ja Italiassa (tai-
clehistoriaa) sekri mn. Sak-
sassa (sovellettua psykologi-
aa). Hzinest2i tuli ensimniii-
nen ALlo Akademissa väitel-
lyt naispuolinen tohtori
vuonna 1948. Sitzi e nnen
lrrin oli toinrinut opettrrjlna
lnknisissa eri oppilaitoksis-
sa. Koska hän oli psykotek-
nilkan uranuufiaja Suor.nes-

slr. hlin loirni rnnt. jolttrtjlnl
Valtion rautateiclen psyk<r
teknisesszi laboratoriossa, oli
valitser.nassa Liäkintölialli-
tr"rksen plynnöstii psykotek-
nisissei kokeissa el-rdokkaita
valtion sairaanhoitajakouh-r-
tukscen, ltrennoi useinlt
vuosinr Alro Aklrrlerrrissl
(nimitetty sovelletr-rn psyko-
logian ckrsentiksi vLlonna
1947) osallistui lr,rkuisiin pe-
rlugogisiin jr psykotcknisiin
konglesseihin ympäri Er-r-

rooppxa, teki opintornatkoja
srruroin uscihin nrailrin, vlrin
joitukin usioita ulrinitukseni.

Vrin lrarvl v<>i luetella niin
sr.ruren rrrLär'än j,r lrr<>ni-

puolisia aikaansaannoksia

kuin Ester Hjelt. Hiin oli
Akateerristen Naisten liitos-
s:r jrr on kiljoittrrnut kirjrrn
"Lannistumaton", joka on
tLlnnctun nlris:rsilrnlrisen,
Karkr-rn TullLrllakin oleskel-
leen Mrrikkj Flilrergin cLinl:i-
kcrtu 1rt jonkr Linnrisissrt
monesti vieraillut Tyyni
Tur-rlio sr-umensi. Estel Hlelt
kirloitti vuosina 1918, 1919,
19Ji irr l9J6 neljri palkitturt
lastenkiljaa pseudonnyynil-
[i Mlrjrr \WasrLnrler sekri kään-
si ruotsiksi Maila Talvion
roomaanin "Kihlasorr"nus".

.fl lrrkcrrurton ()n se rtrlililli.
rninkri Ester H;clt kirjoitti rrr-

tikkeleita eri lehtiin, rrrlr.
Helsingin Sanomiin, Hr.rf:

vuclstaclsblaclettiin, Koti-
lieteen, Poliisimieheen, Viik-
kosunorttiin, HLrsnroclet'niin
jne. esirn. ail-reista: "Käytön-
nön psykologia yhteiskunta-
elän-uissii", Armattiinoh-
jauksen ongelmia", "Koke-
rluksia nnorisovankilasta"
(srrksrrksi saksrnkieliseen
lehteen tehtyziiin psykologi-
sia testejii ni.rolisovankilassa
Itiihirrzielli). "Kombina-
tk)nstests tillänpacle på fin-
lrrnskl skolclevcr" oli hänen

vriitoskiljansa.
Estel Hjelt oleskeli Linnai-

sissa nryc)s talvisin ja kLrlki
pitkillri suksilla l-ruonoakin
yziiitii yli järuen maantielle ja

kziveli Palvialan kylzille
kauppaan ja apteekkiin.
Henkilökohtainen mr,ristiku-
vani hiinestä on, että hän oli
hienostunut ja ystäviillinen
jrr otti aina lapsetkin ltLrorui-
oon, kun poikkesi trrttrrviin.
Aina oli suuri tapaus, kun
lurentiin kyLi:in llinnittrivririn
Linnaisten huvilaan. Torni-
kan-raliin r.ne lapset emrre
koskaan päässeet, askalnrtti
kar,ran mitähiin siellzi oli. Es-

ter H;elt jätti Alro Ak:rtlerrrin
v.1.953 ya kLroli 1960.

Ingmar Hielt

SeurlLavrr tlrrisllju Linnrrisis-
sa oli Gunnal Hjeltin poika,
insinööri Gr.rnnal Albert Ing-
rnar (synt. 190D 1'.r vaimonsa
Cantr-rlla Ferretti. He olivat
kesiikarkkulaisia kolmen
llrpsensu. Crtnrn. Ninon llt
Silvion kanssa. Ingmal Hjelt
oli toimessa Helsingin Puhe-
linlaitoksella. Hzin oli kesällä
innokas kalastaja ja piti tar-

kasti huolta ltiippi[irrjrin,en
vet[en pulttrrLrtlcstlr. Hrint'rt
kr.roltuaan huvila jrii lapsillc.
Talo paloi ekrkuussa 2001.

Toivottavasti scuraava sLrku-

polvi eli Nino ja Silvio Hlel-
tin lapset rakentavat joskus
rrtulen ltuvilun. ltiippi[injrir-
veltai puLlttuLr aryokas osa-
nen.

Lähteet täh cin tekstiirr:
Karfutn bislofla- .ia rippi-

kiriat, Väirtö Selattcleritt leos

Karkttn rutsulilut, .ftrhatri
Pii ktse tt S as tct nmlcut h ist o rict

-J sekii Åbo Akculentistct Art-
ttc Gttstu.f.sst,rtiltrt sttttttttttti
tieclri Ester Hieltista. Kiitos
m.yös Cara H.ieltille .ja Esko

Pietiliille, .iolta saitt b r t t,ilcrtr
kuual.

Koska viimc vuoclcn lch-
clestzi jrii pois kiitokset FLrlk-

kilan tietojcn antajille, ha-
h"ran nyt kiittlili niistli ensiksi
Jorma Hujua, loka antoi kriyr
t(jöni ttrlorr koskeneitlr rrsilt-

kirlofa, ja toiseksi nykyisiri
on-ristajia Simonseneja, joilta
sltin Soivion jrr Norclglcnin
kirjoittamia urr.ristikr.rvia ta-
losta.

Marja Savola

$ggnäen Jtolnditolrin
Torin laidassa

figgffien 9,eipolmr.
Nuutilankatu 2, Vammala, p. 03-51 2 3100

Jlyuä olo näkyr1.

)a tuntuu.
Tjama atka

S KV-k"smetotogiha.

I(ouneusfroitofa
Sari Lefttinzn g{ennn t{aa@

Marttilankatu 26, Vammala, p. 511 2077
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Kiitämme kuluneesta
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Hyvää Joutuaja

}nnellista Uutta Vuotta! li:
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Vammalan Kirjapaino Oy
Harjukatu B, PL 92, 38201 VAIVI\lALA
Puh. (03) 51234s8 Fax (03) s12 3455

www,vkp.fi

Vammalan I Apteekki
Puistokatu 15 Lääkäritalo

Puh.03-514 2271

AUTTAA. NEUVOO - PAIVEIEE

0v
Trakinkatu 2,

38200 VAMMALA
Puh. (03) 511 9040, fax. (03) 511 9049

Sguäri )ouhua
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"I(ivinen kirkko, puupenkki,
hiekan rapina erskelten alla,

kesäillan kostea viileys, hiljai-
suus - fa sitten erlkoi rnusiikki.
Se yrnpäröi kuin Lrsva kevyeerr
vaippaansa. Oli verin musiikki,

ioka sai unohtzrrnztzur keriken
rnuun. Oli verin tärnä hetki ia

kirkon jokzr soppeen ulottuva
sielua hoitava rnusiikki."
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'\lusszr oli Sastunralan
kirkko ja sen loist:rva
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Suunnittelutoimisto
Insar 0y

puh. 5I27200

r{yaöri
loufua!

rakennustoimisto PEKKA
I(VNNOSOY
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KIIKAN

Jokisivuntie 68, 38300 KIIKKA

p. 03-51 3 5359, 0400 789 051

rÄn: rsrnn H uuToKAU PPoJA

OSTAA JA MYY ANTIIKKIA

STTN VANHAA TAVARAA

Auki sopimuksen mukoon.

- JOKA OSTOKSESTA

TORIKESKUS
Torikatu l, puh.5ll4 440,

ark.7-2L,Ia7-18

Tavallia ta parempi Ruokakauppa

Huonekaluliike
Pekka Ahonen
Vammala . Humppila. Kankaanpää

H U UTOKAU PPAKAJI'IARI OY

JR:ssö on mistö volito!
Lopsille io nuorille

sisö- io ulkovootteet
sekö orkeen ettö iuhloon !

koot 50-170 cm

6lP"[J"lslil*g



Sosto m ol o G regori o n o.,.
:l?,iF.

lidr 'l

vuoclert aikanl Sustattrellt
Gregofianarr ovat tUnter-reet

omakseen uronet tuitcilijut.
Lrskolliset ystaivait ja vapau-
ehtoiset pUUrtxiet.

LL[rttLrtaiteilijr Michacl
Fielcls on opettanLrt nrestali-
krussilla ja esiintyr-ryt kon-
s('rleissll j,r 

1 Irrlt'ksrirr;i licsri-
rli. Soplaltno F.r'clyr.r Tr-rblr

lakastr.ri Kalkkur.rn ensisil-
mliyksellli seitscnrain vLlottit
sittcrr. Tr,ro tunl'le on vahvis-
tunLrt syvaiksi kiintymyksck-
si. iokrr r rilitty'r kottst'ileissrt
ja intensiiviscssli tavassrt
opcttlx. Kumpikin tlitcilill
kokcr' 5;tsl:tlttltlrt Clegotilt-
nun keslin kohokol'rchksi,
jot:r lrt'kri;irr cirrit Iirtltrlt jrit-
tiiri vriliin. Joka vuosi kuulija

srra ihnietcl[i heicLin kyky-
lilin luocla r,rutte.

Gregorianan
vuosikavalkaadi

litorttrrr 200I esnntyi\,ait Pa-

latiisin C)menat -ylityc, Ca-
pella plo Vocale. Mikac'l He-
llLsvr.ro ja Aapo Hzikkinen.

l't t r t t t t t tt 2002 konscltr-rii ltt
balokkivaskiyhtye Norclpfeif-
lcr'. l:rrrlrrvhtyt' V rr Silcrrrii.
viLrlisti Pyly Mikkoll sek:i
T'apiolur-r kamltlikr.rorr ja or-
licstcri solisteine Tor,e Anun
jrr .lultrr Kotilltirten jolttrtiirt:r

.lnha Nikkolu ja Har.rnu Nol-
jancr.r.

llctrttttt 200.1 ekrkuun
.t. p;iir:irrri csiintl i T1 r'r ri:irr

kt t r I t r t'lt ! cye Rcc t t e rcl os rt t cst a ri fu r rcs i I I ct t' t t r t t t r t u 2001

,ll t t s i i kLt i ct t t I ru t i k t t t ! A t t t t u O rtt n r r t c a t t t ltr t k t .f t r

I)rrt'id Hrttcer t'ioltr drt grrrtrltrt. -2005.
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Aittalahdenkatu 6, 2 krs.

38200 Vammala
03-511 9010

www.matka-jokela.fi

INSINÖÖRITOIMISTO

Aims lehtimiikfr #y
Puistokotu 3-5, PL 40, 3820 1 Vommolo
puh. O3-512 0000, fox.03-5,120023
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_ RAKEN N UTTAJAPALVELUA

ltuljetusliike

MAI,IAIAOY
pöYIÄSARANKATU 1 6
FIN-33900 TAMPERE

W,ttåsJHl,*
(02) 8387 7700

€eoVammala
ocD Vätiaitta
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38200 VAMMALA PUHELIN 511 2895
trsEruÄrsyyDENTrE 1o FAX 03-51 'l 51oo
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@ Sttstttntulan Joultt 2OO5

Koko perheen
kenkäkauppa

Vammalan keskustassa

Tervetuloa palvelevaan kenkäkauppaan

ASEMAN KENKA
Fufistokatu I Vamnmna[a p.5fl4 9il6@



Sostomala G regoriono..,

oli jlttl<ul l<or.rscrttitlrplrhttr-
ntrllt totcLlttllnristlr. Vltnlttrn
vokralinrusiikin ntestut'iliLrls-
si oli ttirkcli oslr tul)uhtLlullir
1a ,r'htcisty0 Iiurl<ur.r cvunkc-
liscr.r o1'listor.r klrnssu jlrtkLri.

Fcstivaalin tuottlnriscen slll-
tiin apLrt konscrttitLrotunt( x )lt
elil<oistLr ncclta klrnttoli.f orrrr i

Nlaunulultu ju vuoclcsta 2002
Slrstlnlrll Grcgolilrnlr r\' or-r

()\l:urul Plrliclrrl lrlirrt'rr tli
t1'kscltlitin. l)urnot Tuotaltto
( )r :lt:i. Trissti r lriltt'r'sslr nt\ ils
lrtPrrl1111111,rt jtrlistt' j;r t'sitt'
sltit ltt urrclcn rlnrcen.

\llunnlrlur.r klrLrpurrki on
tLrkcnLrt tlrptrhtLullur lrlLrstlr

llklrcr-r. slunoin scullrliur-rtrr.
Lislil<si nronct iLllliiset tultot
()\'llt irvustLllisillalut ntlrliciol-
listuncct fcstivlllrn totcLltu-
rtti:t rt. \ ;tll;tkttrtrr:tllist'sti :rr-
\'()stctUIt trtnnLrsttrl'sct-t t1l-

puhtunlr sui I<cr lilillli 2(X)5

Suonrcn IiulttLrLrlimhustoltlr.
hLu'ssisilrtce li N{uijLr \ruo-
lcnojlrlle nr\'0nncttiir.t l)ir'-
klt ntraltt-t kltlttu rn'ir':r hrrstor-r

Lt t t r I I t t Itr i teI i.lrr .l I ic lural I"iekIs.
.lttsl tt tt t tt ltt G t'cgr t t'it t t t tt t t I r t i -
I t,cl I i t ta t t .lt tlt t tt.jtr t't r r r lcsl t r

2(D(t

.\it t t I u t t .l It t !t't' - h,,r r 1 11 1 1r',,,',',
'l allxt Ltuttltt'lrt .f(t s(4)t7t(uto

l:L'el yr t'11 r ltlt. 2( )05.

I<LrlttLru riplr lk into vu ultrrr.r

rtttr:ri]iirt t rtlt lir'tti:t':l;t. S:t.l;r
ntlrll (lrcgo|illlrlln sVnt\'\'11.

]tt'ttlir'ctt i,t juurlur)li:r'r'n
vlr iktrttu rniscstu.

Gregorianapuu
kasvaa ia vahvistuu

Srtstrtnltllt (]l'egolilr"lr r\':n
tlritcelliscl'si lohtujrrlisi ()n

litrtstrtttr festivlrrlin pitklitri-
l<uincn ()l)cttllilr jlr csiintr jri.

Iuuttutrritcilijrr r\lichcl Iriclcls
iingllrnnistl. I Ilrllitrrksen Lrtr-

rlt'li:i llttltct rtj, rltlrtjrtli:i ( )n

r llittrr \,ltrijrr \irolcnojrr. sih-
tccril<si -['ulr.r Ouston \lrnr-
nralllstu sclili jliscnilisi I<trlt-
tuLrlitoirncn jolrtlr jlr Ilit'git 1,.

.Jlrrl<ollr Kiikoisistu jl \llrrllr-
l.iis:t Ililrrliliil I lt'lsirrqi:t:r.

TupuIrtLrnrlrn jlrtI'uvrrtrttrr
IiLtlltr.tnec lryr in cririn Iiiitol-
lise n l<rrrrlijln lrrh joittunlt
Itt'tosli.rsl:trtj:1. ( ilr'{oti.rrt.r
-Ptttt. jok:r Pirtt'rinri llrr orll;r.r
lutvLrstulrn kolrti t:rir rrstlr.

I'.r e lvn fubb jrr \liclrlt'l
Irielcls istLrttillrt scn Iiurl<rrn
et unl<cliscn opistor.r ltiltu-
rulullc licsril[i -Z(X)J.

Ittrt,rll:t otlotltr'ttr'rt' uu:i.r
ttn<lhtrtnrltttorttilr ltctkili r lrn
hurr uiLrsiil<in purissu Srrstlr-

rnltlltn I<cskiuil<liscsslr I)r'hlin
Nlulirru I<irl<<lssu.

Maijtr Vtrolcrroju
Kuvlt: I rllo Vtrorcrttljlr

l']r hrin Ollrr in ltrrrr':rlntiisslr
Iiilliosslt Illrttuliu -r'lttlc so-
li:lr'irtrt lrrrrli l.irrtit'l.i'rS i.r

ArttLl l\lltll jir. Sltstuulrlrrn I'ir-
liort konsc|tcisslt olir'ttt r tr0-
lossu I-uulu jlr sottirtr htr c
l)lcin -.fcrr jolttlrjtrnlurrr hrrti
Hrirrrrilliincn. r'okrrrrlillttvc
ilttrtt'r'tl.s. I ttlt'n:l .'riiirtri:r-
rtri j:r rttr':t.tlilittls:ilt slit rlrii;i-
nli cenrblrlisti Annlr Orlrrrron
lisliksi oli Irnglrrnnistrr I)lrr icl

I Iltc lrcr'. r iolrt cllt sllnrl)il.
I't t r t t r t t t t J(/(iJ rrrt'strr riliLrls

.illt' , rs;rlli'tLti l', 'l',,l).ti\Ltu-
clcssltltrr llrrrlLrvhtvc ltccrrcr--
rlos 1;11j1)lr'rl tll)('.lrt l).i:ilil.-
li, rr):t'rtirr. \luitlr r'siirrtr ii.r
olitrtt Stsltnlc llvcl['n. solt-
rltltno. r\liliucl llellrri. Iiont-
llttcnori. \lltrli'l'ltllou . r'crrr
blkr jrr Aslt ,\licllrclq. lrrrroli-

I'isclkr sclili OluLrs l)ctri
krrlrlivlrtvc.

'l r r-r lilin l)t hrin Olur in I'ir'-
I'ossu Iionserloi Astrlrrli F)t-
scnrlrlc.

.lttltl.tr tr,'tlt'tt lltti t'siittlr -

i:it l( ,i\ :ll l('r'\ t'i'ili t tt()sit'rt
vrrllcltrr jlr rrcstru'il'Lrrssilllr
opctcltiin ntviis LlLltLtttcnll
t i,,llt tllt .q:trttlrrr -soi1i111',.

hillilio Suorticsslr li50 r'Lr<lttu

-jLr h llr li, rttselt rss.t
(ir.cgoliunu csittir lit CctLrs
\osl1'1' j.1 lr.irl l1;i1 l(ilrtlil ottt'i-
tu l)r'hrin I Icrrr.iliin utcssustu.

Sastamala Gregoriana
ry perustetaan

\ rr, 'nnlr lttt tI l)(.l u\t(.ttiitt
orttlr I ]tclistvs. Slrstlurrulrr (]r'c-

.q,'f i;ln:l lr . iortli.r tt'lrt;ir :irr.i

:ltltlS ,r"ii'
";)Illellyii, koellutr, ltrlxdtlurttttltt S<tsltttttuktn ,IouIu



Vsmmolsn
rukoushuoneen
hankkimisesta I 00 vuotts
aaooaoooaaoaaaoooaoooaoaoooooaaoooa
Yksi Vamrnalan keskustan vanhoista Yenäjänvallam aikana
rakennetuista, vuoden L 9 L 8 suurpalolta säästyneistä taloista
siiaitsi Marttilankadun varressa komealla mäellä. Se toimi
vuodesta 1 9 O 6 T! w åån, s itternmin Yarnrnalan rukoushuo nee na
yli kahdeksan vuosikymrnentä vuoteen L988 saakka, jolloin se
vanhuuttaan iouduttiin purkarrraatr. Rukoushuoneen hankkirnisesta
tulee iuuri näihin aikoihin siis kuluneeksi sata vuotta.

t'\

1900n,:ililå'''':':::l
lakunnilla ei olh-rt juuri vielri
kirkkorakennr.rsten lisliksi
nr-rita kokoontumistiloja kuin
pappilat, jotka virkataloina
palvelivat rnonin tavoin seu-
lakuntatyön taryeita. MLlite
tiloja ei entisaikojen senla-
knntatyössii niin suuresti kai-
vattukaan, kun kinkerit ja
kiertokoulutkin piclettiin yn-
päLi pitiilii:l taloissa.

Tarve mr-riclen kokoontr,r-
nistilojen saamiseen syntyi
laajemnin vasta 1800-hrvr"rlla
syntyneiclen kilkkorrme he-
rätysliikkeiclen vaikutukscsta.
Aleniin hankkia rrlkoushuo-
neita vapaamman kokoontr-r-
misen tarpeisiin. Vasta t:iltli
taustalt;r. lrelritysliikkeitlen irr

niiden vaikutuksesta versc>
neiclen kristillisten yhclistys-
ten virittänänri, k:lynnistyi
niurrnkin kilkollisen toiutin-
nan monipr.rolistuminen eli
ns. vapaa seurakuntatyö, jo-
ka on trulnut ntr.tkanaan nty(i-
hemmän ajan seluakllntata-
lrx, leilikeskLrksct jr uronit<>i-

rnikirkot. Tiimii kirkollinen
kehitys oli osa laajempaa
mLlutosta vlrnhun stlrtttisen
yhteiskunnan alkaessa nuut-
tLla ns. kansalaisyhteiskr.rn-
naksi, jonka iln-rentyn-riåi olivat
myös urm. nuoriso-, ulheilu-
ja raittiusseurojen sekl,i työ-
väenyhdistysten synty.

Rukoushuoneita
aletaanrakentaa

Erityisesti henitysliikkeiclen
vaikutuspiirissri ur<>net yksi-
tyiset koclit ovat olleet seura-
kunnlrllisin:r k()kotlntulnis-
paikkoina. Maaseuclulla tri-
m:i kriytrintö sriilyi pitk:iiin
yksinorttrtisenrt . St'n sij:utn
kanpungeissa lyhclyttiin
sr,runnilleen 1800-luvun puo-
livrilin tienoilla vuokraamaan
avarampia tiloja rukor,rshuo-
neiksi.

Etelliisen Suomen ja TyL-
vzizinkin seuraknnnallista elii-
nliai 1U00-luvr.rn pr.rolivrilistei
alkaen s:ilTttaineen evankeli-
sen liikkeen piilisszi tiett:i-
v:isti valhaisin nrkoushuone
saatiin vuonna 1U59 Helsin-
kiin, samana vuonna, jolloin
perustettiin helzitysliikkeiclen
vaikutuksesta Suorren Lrihe-
tyssellra. Kun sitten evanke-
lisen liikkeen piirissåi perLrs-

tettiin Srrornen Ltrtcrilrtinen
Evankeliurriyhclistys vllonna
1873, niin pian sen yillkeen
vLlonna 1U78 saatiin Helsin-
kiin ensimr.niiinen r.uclisla-
kennuksena valrlistunrtt ru-
koushuone, jonka paikalle
rrrkennettiin rrtyölternntin
tur-rsi. Tulkulrn lukoushuone
tLrli 1860-luvulla, nyöhem-
rurin r.nr,ritakin, sitten Raunal-
le, Tarlpeleelle, Saloon,
Forssrrrrn. I)oriin. VtasluLn jlt

Viipuriin.
1900-luvr.rn ahrssa nrkous-

huoneita alettiin pystyttairi
kiilrtyvril[i vrtLrlttlillrr jrr ni-
menomaan r-ny0s r.naaseu-
clulle: Kotkaan, Hrirneenlin-
naan, Munsalaan, Vöylille se-

kli Helsingin seuclulle Ou-
lLrnkyliiin ja Kallkxrn, jol-urn

vahristui sangen edustava
rukoushuone vr,ronna 1906.

Samana vuonna oli sitten
vLrorossa jo Tyliili maasell-
tupaikkakLrntien etnjoukos-
sa. Siitii alkoikin eli pLrolilla
rnllttrt clikcin t'ttkousltr.tonei-
clen rakentamisen vyöry.

Tlrvää siirtyy
kaksitornisen
kirkon aikaan

TyrvLitin seurakuntaan, johon
kr.rr-rluivat vielli myos Kiikan
1a Kiikoisten kappeliseura-
kunnat, oli vah.r.ristunut
vuonna 1855 uusi priäkirkko.
Sen ympzirille mnoclostr.ri ke-
hittyvui kiLkonkyli, lota 1860-
hrvnlta alettiin kutsr,ra Vrm-
malaksi.

Tyrviiiin rurkoushuoneen
hankkirrisen taustalla oli
serrllrktrntltellinrrili yhli voi-
rnakkaammin siivyttainyt
cvlnkclistrtrs. Sen vrtltvistr.r-
minen n:ikyi mrr. siinri, ettl,i

kr.rn Tyrv;inin kilkkohen'an
virka tuli avoirr-reksi kirkko-
hella A.F. Mittlerin kr.roltua

vuonnA 1UU7, hrincn seur'llu-
jukseen valittiin Ilvunkc-
lirrrriylrrlistykscn cnsirttrttrii-
nen yIiasiumies, tunnettu
saarnar.nies, .lohannes lllick
vlronna 1uU9 ns. neljlinncltli
vaalisijalta.

Johannes Bäckin
vaikutus Tywäällä

Monessa sr.rhteessa lLrLrri t:i-
n"uir-r toin.reliaan kirkkohcr.r-an
vaikutr.rksesta Tyrvri:illli
kziynnistyi trr.rclistr.rsten uulto.
lnur. pyhlikoLrlulcn se kri
rur.rsien kiertokoulujen ja kan-
srr kotr lrrjt'n pe rtrstlrrrt isin-
n()stLrs. 't yr vrilillc rrtkenltcttiilt
rny<)s uusi lloismalun huu-
taLlsmuu ja kilkkohelranpxp-
pilu sekli kilkkor,n [intrttitys-
laitteet. Olipa hrin vlikutta-
r.nassa pr.rhelin- ja srihk(ryh-
ti(in sckli Tylr :irirr Srrlroruien
perllstalriscenkin sekli mu-
kana kauppalal'urnkkeessl.
Kuvaavaa hiinen vilelille olc-
rnrkscllecn oli uryös se, ettli
Tyrvriiil[i picle ttiin kesril[i
1fJ90 sunret Evankeliumiyh-
clistykse n ja Lrihetysseulun
yhteiset evankcliurri- jr lii-
l'retysjul-rlat, Uoss<lt-t mlielLi.
jossa oli pitkrilte toistakym-
r.nentli tr,rhuttzr ihmistri. enem-
mlin kuin koskuan ennen
vastaavissa juhlissa nnlseu-
clnlla. Sr,ruret juhlat saivlt
seuraavina vuosina jltkoa. lrl-
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koivat mrr. kur,rluisat Tuo-
miston nilien evtlnkeliLruri-
juhlat. Beick kuoli jo vuonn2r
1901 50-vuotiaana, mutta l'rzi-

nen vaikr.rtuksensa oli näl-rtei-

vissä tulevina vuosinakin.
H2inen seLlraajansa, kirk-

kohera K.A. Heikelin tr-rltua
vilkaan vlronna 1904 pitåjä-
läisten koulr-rinnostus johti
myös Tyrviiiin yl-rteiskoulun
perustaniseen sanana vuon-
na. Vuosisaclan vaihteessa

nrikyviisti vahvistunut evan-
kelissiivytteinen seulakun-
nlllinen uktiivistrtrs jolrti sit-
ten n-ryös rukoushuoneen
hankkimiseen Var.r.u.nalaan

vapaan kansalaistoir.ninnan
tnloksena.

Tlrvään rukous-
huonehanke viriää

Tyrvziiikiisten nrkoushuone-
Irrrnke Iiittyi siis ylciscrrrpririn

kchityksecn, Morrin paikoir.r
mur-rallrrkin lrlurssa viriteltiin
n:iihin aikoihin sumanLLisia
tlrlkrxrlrrrrrkkr'ilrt. jrt :tsi:t:t pi-
clettiin esilLi Ei,rrnkclitrnriyh-
clistyksen toiuresta. Tyll,ririllii
sr,nrnniteIma syr-rtyi jo ke-
v:irillii 1905, mutta jLrlkiscsti

asia nostettiin esille seuraa-
van vtroclen ahrssl.

Ttrolkrin 7.1.1906 oltiin
koolla hurtaLrshetkcssri hoi-
vulan Seplin takrssa. Vrlsi-

nuiscn haltuushctken jo p:iri-
tyttyli ja siiryttyli vaprlrun-
n.t:rn kcskLrstclun puliin nrLrrr-

an pliliull:r ollLrt chclotti. cttli
Vunulrluur.r olisi pcrLrstcttur. u

lttkottsltttoltr'. joltort r oi
taisiin uscasti kol<oorttr-ut
kuir-r yhtciscen kotiin. Ehclo-
tus sai yksinricliscn kannlr-
tLrksen. Niin oli luusr.rtttr lu-
kotrshlronccr-r syntvslr r"nt. Sl-
nlirn tit.rr r rrlittiirr Vrilirrililrirrt'rr
toirriiktrntrr. jollt' rrrrnctliirr
teht:ii'riksi urnr. tieclustclLl.
sr.rostuisiko Er,:rnl<eliLrnriyh-
clistys ottanraru.t uuclcrr nr-
k<xrshrror-rccr-r hlr<lstrurnslr.

Ticch.rstch,rr,rr.r saetiir-r iln'roi-
tus, ettli Fivurrkcliuntiyhclis-
tyksen yliasirtmics .J. Intnr.
1):ick. Tyrvlirin eclesurennee-n
kirkkoherrar-r p<>ik:t, nratkLrs-

trtisi itsr' plrikkrrktrrrrrlrllt' rrsi-
al selvittrlmlilin.'flinrri tlrplh-
Itri ktrrrk:trrttrr nryiilrerrrnrirr.
jolloin kok<>onnuttiin har-
taushetkeen I Irrunirrllc. liick
iluroitti trill(iin. ettri Evanke-
litrruiylrtlistys olisi vrtlrttis ot-
talnlln rLrkoLrshLronccn
hLrostaansa ja scn toimintaa
tuker.uuan eclellytt:ier-r, ettli
paikallinen johtokLrnta hu<>

lehtii trrkrrr hoiclosta. l)clus-
teet hyvriksyttiin ju slmalla
'n,llittiin rukoushuoneelle joh-
tokunta. johon tLrlivlt tlkrlli-
r.rcr.r Villxr HaLrniu puhecn-
johta jana sekri rustitilrrllisct
Oskali Kutlnr jl Oskuri llitu-
llr, nraallrimcstari Kustlra
Ahlsteclt. kupaliseppri l)avicl
Mlttsson ja kunsakoulur.r-
opcttaju Kallc Nokkalu. Tosir.r
vustr.rstr.rstakin csiintyi Lihin-
Ir:i siksi. t'ttt'i krttsr)ttu juuli
kirkon [ihcisyl rlessri trtn ittrt-
van rr.rkolrshLloncttl. Enclll-
rurist0 oli kLritcnkin sitri nriel-
lri. ('tt:i Vlrrtrrrrrlrr oli sitri rrrr'-

ten keskeisir-r plikkl.
Vant malar t nr kousht r or tee n 2 5- u t d is.l t t h l ier t tu i nt i het r kilöt

saarnatuol i. Ku ua u r ocleltct 1 9-i I
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Tohtorin talosta
rukoushuoneeksi

.Johtokunta r-r'lrt1 i nr1 r'uhrris-
tclenr:urn asial jlt plilitti -l'1r-

vririn l<upplluisen linril l'oln-
vallir.r kehotr,rksestu ostuu u1'r-

tcckkuli O.A. []ricl<nraniltrt
tlr]ort. iol:t s:trtolliirt loltlolirt
trrkrksi '. 'l'linli johtui siitai. et-
tri piiri[iril<riri. tohtori Frrlrri-
trus oli llsunut siinli nttrutlt-
nriu vuosiu. AlLrn pclin tor.rt-

ti oli kLrr.rlr.rnr.rt lukkuli K.F.

Iler.qr-<xhille. l[irr oli vtrok-
nrlnut tontin Hopurr ltrsthol-
lrrr rrrrristtr \ u()nll:l li'i{rJ j:r r':r

kentlntrt tlrltlrtslt Vuoclcr-t

ll.i-l t r:rilrt'ill;r Stolnrist:r siir'-

rt'lt ist:i \:rlt'n l.rlt,rr lrir':ist.i.
Viror-u-tlt l,S9lJ tlrlon olivltt os-
tlrncct Nlittlcrin sislrrtrl<sct.
jolli:r,rlir:tl rrrrils l:t:ljt'nt:t-
lucct sitai. Sittcururir.r sc oli siir-
t1'rrvt Illiclin.ttnirr ontistul<-
sce lt.

N:t tt llp:t li i lj:r:t l t'lit'r tt:i;i rt

rrrlittiin Osklrri hlturu jl Os-
lirrli llitrrlrr. jrr st' rrllt'liiljoitct-
tiirr l(r i lttl)(r. l t lr ririrt S:rtto-
nrssukiu tulokuul-nstu I<e r'-

lottiin,'l'lrkra ryhclYttiin hcti
sllrlttilnlltlul lrrilrltrtttt klt i.cctl
1<Lrntoon: llitettirn nl1n. pcn-
liit jrr pLrhLrlunpuikkrr.

Sitte n lioitti nrl<oushuo-
necn r ihkimisjLrlill 2.2.-

2J.7.1906. .luhlustl oli Trr'-
llirin Serrourissa critl incn il-
r.r.toitus. .JLrhll ull<oi jLunltlltn-
pulvclulisclll T1'r'r'ririn I<ir'-

liosslt. josslt sltltlnltsi krtl-11-xt

lltincn I'lrnil -l'0r'rrvlrll. 
ecles-

nrcnnecn liill<liolten'u.|oltun-
rrt's IJ:ir'liirr l:ilr.'irrt'rr r:t:ir ri jrr

ll iitovt'r'i. H:irr rrrr ils loirrrilli
killiortrtt'rroit'rr Priritr tty ri ru-
kottsltttr,r'tccrr r iltkirrri:crr.
.Jttltlrrssrt t'siinlt i ntlils ttst'il:t
vicllrilcvilr pLrhLr jiu. Itrtcn Flu-

lujocu kirkkohcrrrr Chr. Sji)-
bl<;rn jl pustoli Ilrrsio 

-l'lliulu

Evl n kcl i Lr nr i 1' hrl istv I<scstri.

.f Lrhlu lltl<Lri nlurnuntui-ilt:urr.r
esti. Nliin oli sltlttu tLl() .Ju-
mllan lll<kluclcn penrstlrnur

llrtcincn lioti. trkus rLrkous-
lrrr, rrte . litrtt'r't scrt lti:tolii-

I'issu llirnpirllisti tocletltlur.
\riirt lirir rtrri:tr i fr n;i:irr

rrrlioushuor-rcen toirnir-rtrr kr-
still:i l9lt(r. l-rrsirrrrtt:iiscs:ri
vr.rosil<olior,rl<scsslt lLl( )nnll
I 
(){ )- iolttolirrnniln i:isr'ltn)lili-

ni I<ulisinkeltlistettiirt. Siihcn
tulit ltt cnsirttrnliiscn vttoclcn
jliscnistli \iilho I llrrrni:r pu-
hcenlohtljunu. KLrstlrrr Altls-
tcclt. Osl<uli Kutrrlrr. l)rrvicl
r\llrttssorl jlr Osl<uli llitlrllr sc-
l<li LrLrsinlt jliscninli lt1-ltcclililt-
li O.A. lllicl<nrun. Annu I ljolt-
nrlrn. cnlintri Slnclnr Kntrtrt-
ti. srtltrrrrestrrri .J 

(1. Sillbcrg.
I tiklrr Sir[n sckri tlkrlliset ALr-

kusti 'lirpi (Seppli ) jlt I:r'rrns
'l'tror.nisto.

Kahdeksan
vuosikymmentä
'['t rr ririrr. sittcnrnrin Vlrnrnlr-
llrrt ltrk,rusltu()n('('l] r ,li rttl
t't['sslilirt r li Ii:rlttlt'lisrtrt r Lr,,-

sil<\'nrnrcrrcn lil<rr pllvelll.
5t' luovrrtt'ttiirr F.r'rrrrlit'litrnri-
vhclisttkscrr onristrrksccr.r
vtronntt 1909.

Ilttkottsltttr )n('('tt su( )iis5it

victcttiirr luosiIl nrnrcntcr-r
luikunlt ttrlrunsiu jlt tults ttr-
hurrsil tiluisLrr.rl<siu hultur.rs-
hctliistri jl hlLrtlluisistu sLlLl-

riin tllslvu( )sikl'nrnrcn jLrhliin.

llr.rlirtrshuonc jrt lr.rliotrshtrr>
ttt'r't) r)tliki olir:tt Iiit'li,,rt lirt-
nullu vlilistri h1 r'inl<iu strur-
tr'rt. j()l)ll r ltllltkttttrt:tlli:tt'tt
jtrlrlit'rt I't'slitrsprtilili.:ut:t.

\Iuosicr.r hLrltressu tor.rtillrr

tclrtiirr rlrlicnntrst0itli ni( )ueerl
ottecsccn. Sltlilr srrtn'cr-r-tct-

Iiitt jo ru()r)rtll l()I3 1loisllt-
nrlllu vliliscin:i. ju tontillc lu-
lir'r'l |l('t t i i |r l)i(nr'r l l l)i lt:rt i rt |lr -

l<cr.rnrrs ju trlkoltLronclul.en-
nLrs. I-islili puruuuLrstöitli tch-
tiin i Ltosinrt 1929 jrr 1912. iol-
loirt llrlrx)n \irlrtiirr rcsijolrl,, jlr

vienrlili. scl<li vtrortr.tu 1962.

Tllo ur\,0s l<ltcttiin truclel-
lcen l<uhtcenkiu liertuun.

Itrrlir'rtnrrs l(\ tkr'\ t\ \ r'lr\ ii5
kunslllisecrr histoliuun. [)r'u-
rulr:rllrsirtl:r olr st'rt i,,ttlttrtti-
ncrr vuoclcr.t l91i-i tlrplrlrtLr-

J t'- -?=l=-ll'ir-l =r) i: !-i:-t
- huoltoasemapumput - elintarviketeoll.pumput
- öljyterminaalipumput - lääketeollisuuspumput
-säiliöautopumput -annostelupumput
- kemikaalipumput - pumppuyksiköt asiakkaan
- bitumipumput toivomusten mukaan

JKPaiaranen&Co,
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l'ttttttttttltttt t'ttkottsltttotta tutttl.tttsstt (tsuss(t l)cnkk('ittt't'tr.itt trtltt'-
Ioilrritte scittitteatt. ,ll.yöl.tarttttrirr 1tt'trkil tvtilttrtit'rtl irloltrolaikst.irr
seittiil trttrrrlipirtlrrisiksi.,lt'itttillri t'ttkottsltttorrt't'rr lttrtsltrlltr ollci
dert ktrlttlcrt tytikttl!(tf(ut. ltirkfutl.tt'rrtt.Jol.trurtrt's Iltitkirt .ltr furlt-
pulctittcrt I'.tttil 'l'onttutllirt tutkthtt'ttl. Ktttrt ntfutttsl.tttottt't'tt 5o
t'ttolisjtrl.tlu.fttlktristtsttt..iotrlttt ott Ioitnitl(nurl ,.ltttrros h'rrlliottttiki
t'uonnu 195(t. SanttL ktrtur oli jo t'ttotlart 192(t lttlfutisrtsstt.
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mien keskelle, jossa se s:i:is-
tyi kLrin ihnre crr klLrpalll
Vamrnalan sr-rr,u'palolta.
\ u()nnll l9-tU tlrlo otettiirt
osaksi mlrlrnptrolustr.rkscn
kaiytt()()n useuksi vuoclcksi.

llukor,rshLronccstrl tLl I i liai\'-
tlir-rni)ssli mv()s seUrukUntetlr-
Itr Ty |r lirirr i('urrlkunniln l:r

uuclcnaikrtistuVltn scr,r[akr,rn-

tltyi)n. kuten nousevAn nuo-
lisol1i)rt. krit rtililrt t uosi-
kl rrrrtrr'rriksi. \ly iilrt'rrrrrrirr t'r'i

lrLrolillc ser.rrakr.rntaa rakcn-
nettiin vielli pclriti kohrc
rurLrLrtu rLrkoLrshr.ror.rcttu: Il-
kxrn jo vLronnrr 1907, l,opcn-
kLrluralle vLlouuu 1937 je

Slmmaljoelle i.'Lronnu 1969.
l{Lrkor.rshuonect pulvelivat
seLrtrkuntau niin hyvin. cttri
seLlrakUnta tLrli tOinrccn il-
nrlrn olltllr setrr':tkur-rt:rtlrltxr
aina vLrotcen 1969, iolloin n-
kennettiir.r Vrrmnrelan scurlr-
kr-rntatalo.

l{

Muistojen
rukoushuone

Ontltt yhlsyteni \ruuunulur-r
rurlioushuonec'seen liittyi'lit
jo sukutuustalni..fo islini var.r-

hcurrnillc r-r.rkor,rshuor-rc tuli
tr.rtuksi. Isrir-rikin mllistot pu-
llrsirrrt l()lU-ltti ttn rrlttrt 1'roi-
kln'Lrosiiirr rtsti. r'ukoushuo-
neert r.nlien er.'ankeliumi jul.r-

lille. joistl crityiscsti olivlt
jlirincet nriclccr.r sen ujan sLro-

silikilaLrlLr "t\'lr.rsta Saala" ja

sicl[i tlljottu elikoisl-rclkku
riisipr.rr,rro ju rLrsinl-r,lisky-
r.tlisoppa.

Nlr ils orulttt lltllstttrtcni ltj:trt
lrrli, ruslrrrr,rrt'un jLrIrliirr Iiitty r
llinrpimiri nrr.ristojl. NILristoi-
Itin t,rr lritirrlt rrrri)s istini
Lr|akkrtpolLrkan teker.nri \.Llo-

clen i962 pernskorjlLrs. Olin-
Itltrt tf iirttrtrtlllr kriyrlris:li jo
rurinrikin S-r'uotiaane pikku-
poikurr:t. Eritvisen lliheiseksi

l'u nt ttt a la t t t'tt t t lttt
n t kot tslt t t o t tt' t'i i nteisct t t' t tt t

tettstr I 9[]8 rrlcttrrtt. Sutrrrtu-
I t rol i siirrel I i i t t u tt Icct t

l'rt ttt nt ultt t t Lt t t ltc trl rt kx t t t.

Kt t t'rr St'tt t t I c Seppii lii

tllo tuli sitter-r Tvrvlilin scLr-

|rrkttrtrtltrt nir( )11( n iltr rit'rr lti-
toprtik[<lurlt - cnncn seurll-
ktttttlttltlort \rrlllri5tuluistlr.
V'lrkLrttavua oli sittcn lioti-
seLrclr.rltl jo poisllihtenecn pl-
llttlt joskus trimlirr vlLnhltn tLr-

tur-r r':tkennLrksen suojiir-r, 1-rLr-

hLrjanplil<allekin kutsuttr.ulr.
Viir.nc'inen muistoni venhastrr
lukoushuorteestu ovut isiini
hautl jlisct.

Ncl jrir.rnesvr,rosisutu cur. 1-rc-

ruskorjaLrkscn jlilkccn r an-
hLruttaxn jo r':t1-ristr.rnect ru-
lioLrshLror-rccr-r nuicn ml<g-r-
nukset olivlrt tulleet tiensli

lxirih:in. Senrlllc tontillc ru-
konshuoncen vierccn raken-
ll('tliin ttttsi rrjlrrtrttttklrirtt'n
Vrmmalan Lr.rthcr'-tlkr. johon
vltnhasta siin'ettiin ltlr'okklin
iltainiisto. kuter.r pelintcistri
lr.tkoushr.tonety),lili eclustavlt
seel-netLloli ja my(rs kiLkk<>-

hernr .Johunnes liickir-r vakr-

kLrvlr ntLristuttlrnillirn cntis
:tjoisl:t lttlct i:r llolr i;1. I ttsi trt-
1,, rilrittiirr Ii:rrttililns:r
2r-i.2.l9titi.

I)iun tlinilin jlilliccn vrtnlirt.
noin 120-r'uotils 1lr r li lit)
vrtottlt rttkortshttoltcellt nro-
niu strkLrpolvilt prtllcllttt. rrt

I't'rttttts l)tlR'lliirl. jrt s( siirlr i

historilrrrr. nrr-rttlr lrrlienrlrtto-
rrrit'rr tr r r rilil:iislt'rt rtttti:loi:s:r
se scisoo cclcllccrr plrilioil
lrrlrrr olcclliscnir oslrnl \lrn-
lr:trr \:trunr;tlltn Iicsli.ttst:trt jrt

rn1'0s tr rr lililliiste n siclLrn
n ltiscnt:ut.

.Jari Nurmi

llirikihlacl.
f!trrrsl rr tlcl t r l ;,1 t t I I i I It'i kki

lai. .llrrttt'i llaikkilii. Lt'o
Krt r t t rlt i. I It'i kki,\ t r t'rrt i.'l'i trrt t
'll 

I ti .lt t'l i tttt t I r rt tt t't tr titr

l7t ttt tttttlrt tt t'tt kottsl.ttto-
r t ce r t I t(t.1'tti k i r I t r l.

.S t t r t n t at t Lr t tt'ri lt t i st,r t I i r u t

kcl i r t t r t i.y h t I i s l.y kst' t r I x t.y I ii k i r
Itrl.

T.l' tt'ii t i t t,9r t t t r t t t t r t L

7 I'rt'iiiitt ( lTtrrtrrtttltrtr ) rtt
kot t sl.t t tr tt tcat t 20-r't tr tl isl t t Lt -

k r t t lt r ki rkltr thL, nt r ./r tl.t t r t t t r t's

Iliic k' i r t 2 5-t'r t r tt isttt t r islr tf t r l.t

lutr .jrthltr jrt I krt ist r. l7r ttr ttrttltt
192(t.

411111us httlli,,tttiil'i tuittt..
T.l't't'iiiitr ( lTrrrttrtrrlrut ) t'tr

fu tr tslt t t ot teatt 50-r'r r ot isl r r l.t-

I t r t t .j t t l.t I t r.j r t I kt r ls r t. l7 r trr tt t t r I t r

t 916.
I'.sko I)it'l ilii. 17r ttr rrttrltr tr

r(rkcnl(t ilt i nctt t't tr tlct't t I 9 I 8.

Iislto PiL,l ilti. .l lt,tt tt.t'l lti ltr
trtitltuttttsstt.

fttri ,\'ttt'ttti.
s.yttt.ytt.fi 1951
7 t,tt'iiiillii.
I)ctslLtri. ktiuti-
ttrtl Halsirrgirt
trtottr iokirklto-
sau r(tku n il(tn
plpp i t t ( r .io ltt r ppt t I r t isat t rt.

st'r r .jii lfu't'r t I lrlsi t t.qi tt kri:
I i I I isett opistot t ral.t ktri r trr.
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J einiälästä lähtöisin oleva
I-lSakari Mäntynen oli pääs-
syt rengiksi Nuupalan kylän
Vännille. Hirvisuonmaasta
tullut nätti Hilma ja Sakari
kohtasivat v. 1885, synryi ro-
manssi. He tekivät pienen
mökin nykyisen rautatiease-
man kohdalle. Siihen Hilma
jäi emännäksi. Perhe kasvoi,
lapsia oli jo neljä. Elämä pik-
ku pirtissä oli kovaa ja niuk-
kaa, murra jollain lailla tultiin
toimeen. Työtä riifti.

Sitten tuli järkytys. 1890-lu-
mn alussa Sakari sai tietää
Tampere-Pori-rautatien ra-

kentamisesta ja että heidän
pirttinsä jää tr-rlevan aseman
alle. Sakari alkoi suunnitella
ja pääsikin rakentanaan uut-
ta pikku mökkiä aiotun ase-
man vastakkaiselle puolelle
ralltatietä metsän reLlnaan.

Työkaverit ihmettelivät Sa-

karille: "Kuinkas sää sinne
mettään meet,nälkään sä sin-
ne kLralet . "No, olkoon sitte
Nälkälä , oli Sakarin tokaisu.
Siitä sai mäki nimensä.

Uuden pirtin rakentanri-
sessa tuli kova kiire. oli pääs-
tävä asematyömaan alta pois.
Mökki oli vielä keskeneräi-



Hilnta.la Sakcni Märtt.tntert sekci t.)ttäret Hildcr (s. 1886).la Hilja (s 1ti92). Ktrt'u rtoitt t'rtrxlt'llrr I9lo

Vasentntctllct;
S a kai M öt tt.1tr te n i kä nt i e h en ä
Ht tutttot,t ru t t ta t t(t t tlu I (t ki t t
ylänappina.la tupekset ttyöllä,

gn Mönty.!.9.!...
nen, osa lattiasta pr"ruttui. Sin-
ne vaan nr-utettiiin asumaan,
kuuden hengen perhe.

Rautatie valmistui aika-
naan, jr-rnat alkoivat kulkea
1894. Silloin onni potki Sa-
karia, hän päiisi asernalle hal-
kosahtrliksi. Prrita tlrvittiin,
että höylyvettrrit jaksoivat
kiskoa jr-rnia. Elämä jatkui ja

perhe kasvoi, lapsia keltyi
kaikkiaan yksitoista, neljä ty't-
töä ja seitsemän poikaa. Kas-
vettuaan lapset lähtivät kotoa
maailmalle kukin vuorollaan.

Ralrtatiet antoi ryörai ihmi-
sille. Nälkzilänmäkeen laken-

nettiin vr-rosien mittaan lisäii
pirttejä. Asr.rtus lisääntyi. eli
tiiiden taitajia tlrli Nälkäläiin
eli Ascrnanrnäkeen. Lapsia
syntyi paljon liki joka pilttiin.
Töitä tehtiin, lapsia kasvatet-
tiin, se oli elämä;i!

Isoisäni Sakari M;intynen
oli syntynyt 1859 ja kuoli
1919, isoäitini Hilma oli syn-
tyny't 1865 ja kLroli 1948.

Tämän kiLjoitti tFtiiren ty-
tär.

Inkeri Henriksson

aaaaaaaao

l,l t t i slel nt u t t ki r loi I t a I a I r t keil I Ic t t ri ksx t t t
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Hoosictrt"t'töt,

Lo i st a kcta .f o t t I t t t t k.1, t t tt i I li t kct t t t t i i st i lt e i.f r t st r t c t t

tti.t,t l ii kii ci i l ol / ct s.l,tl li trt et .f o kct r sc t t i lv t r i sc t t .

Ktttt ttittti .lottlttttu uoisi rakkcttrs lictii olt.fulu.

.fct strofelttsettkel i suisi ri ttrtcrllct lttlltur.

.fo t t I t t t t ct f ct t t cto tt t t t t r t t o t t lt i c t t oct ku I sott,

ttiitt hi/iacL /ttottto hertili, ott ltuttihtkkict.
LittIttkitt saoptttr I.),hteelleert .frt ct/kurt IurrIrt ntrtrr tr

sitci t,cttthct tultua scirclutciii l,ltii tt ttcleslurttt.

Tttttttttt htitt se scirclnti oltsi sttntnttclitrctt

.fct t'cnpctcnt pietti t,cuuntu tttelkcitt eilittett,
nt utto s.)vliitt liint ut itt sc s.1'kki i put'cnt tu itt.

.i ct .1,s1 li t,til t t e h.y, t,cil s o ctp r t t'd t s i t I e t t k i t t .

Ylh(iiillii tctiuucrl/cr loistctcr ttihdet tttauhrr tt krrlsrrtr
nteirllitt koloislct hrlkrtct nuttc korkccltrt utltrrctt.
Atkctct ott tt.y,'[ alatella tnttti s.lrliitneen tollL,tt(t(r.

Kct t t t t i ist i k.l,t t tt i I li t I eputtuct .io t r I t r rr r t t lt u r r lo i Lr itu t t r .

Tctkct ct r t t os i t t t lt ct t t te t t

.ftilleett actsi tt kapse ka ihr tt.
kcn t ttct L, t t ottct t t t t lt ct t t lc t t

.),h ci krtrt, issu nt ilt e ra i h t t t

lctt tl t t scttct i t t I t t h at tler t.

Rttlstt ttsltt tt. futttstt kttl.ttttt
pcl tt st r t it tr t. ( I t r I I ( I.f( I (t.

Hoos ict t t t t tt. Hocts i ct t t t tct.

poikct Darttl - kttttirtkctcut.
Hcxtsi ct t t t t ct, crp t t s 6t t t t t0,

Hoos i ct t t t t tt. Hoos i ct t t t t u. Hoos i ct t t t t a.l

Actsi ctsltttt ctctsitt lctilla.
kct t t sct le.at sr x t rAt s0 st 0.f 0 il,

ctctsi scttttlctct ort ucLillct,

kct t t sct k t t tst r t t pel ctstn.f rn.
pt'lt tsl tt.it t r t. rt t t I I t t.ir t tt ;

H ctct s i ct t t t t ct, H oos i ct t t t t ct. H o os i ct t t t t ct.l

Aasirt eteett lehrrit heittiiitt
kct r t sct I ct t t lrta Hoos i ct r t t t ttct.

Vct attei I I a k i t t t ietli pe i ttci i t t

/ct t t / ct i t t k t t ts t t t r l1tpct lt tcr.l ct cr,

I,Ttpct lt t ct.i ctct. ct t r tt ct.f ct ct ;

Hocts i ct t t t t ct, Hoos i ct t t t t ct. Hcuts i ct t t t t a.t

Actsikirt se saattuu tieliili
kct t t[ct t,ct t tsct Kt t t t i t t gttsltt,

kttrt sett pitkiil kurL,ctt stctiici

tttctct / ct t t / t t t t L,o i ttt ct t t L,(t sttt u t t ;

Hocts i ct t t t t ct, Hoos i a t t t t ct, Hoos i ct t t t t ct,

Hoosi ct t t t t ct. Hctcts i ct t t t t tt !

Aili t Iotila

.Ioulu

Veikko Pihlajamiiki

Srr.slrurrrrlror ./r,,rrtrr !l(/(i5 ffi



Täyden palvelun kiriakauppa
Kirjakellari

Paperikauppa

Äänilevykauppa

Ilrvään
Kirjakauppa Oy
Marttilankatu 18 38200 Vammala

puh.03-512 7133
www.kirjakellari.com
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Lakeside Golf & Country Club Oy
Puh. O3-512 9500, HäUääntie 943, 38100 KARKKU

\ rvrr\rv-ki\ra ni atty- net

Vommqlo . Huittinen

MAMIN
GRItH
Puistokatu 3,
Vammala
puh.51 1 3976

@ Sn.sltrntttlnn .lottltt 2OO5 ,Ioulu
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TE (NTSET

JOULULAHJAT
koko perheelle edullisesti.

Paketoimme lahj asi ILMAISEKSI.
C\azoetuloa!

jilNTfrjrfrfrvt
I LOISEN PALVELUN KAU PPA

Marttilankatu 16, Vammala, p. 03-511 5300

(-L"?,a
Uudistuneet sairaala- ja hoitosänkymallit, täyttävät kaikki EU-normit
koskien sänkyjen toiminnallisuutta ja turvallisuutta,VTT:n testaamat.
Uutuusmallöja yöpöydissä, tutkimustuoleissa ja tutkimuspöydissä.
Mukana myös uusi suihkutuolimallisto.

llusi värikuvastomme on ilmestynyt, pyydä omasi info@loier.fi

Tutustu myös uusittuihin kotisivuih i m me www'loier.com



Jottluualn ristclua
"Mikai on tlro hillopurkki,
rrikri nr01,kky pöyclilki,
kr.rklt luuclun takaa kurkki.
lllklr Kllre xlctlllx/
Kysynrykset lupsen pririss:i

pyi)r'ivril ktrin vrikk:ir':i.

Luntrt ()n ilt j;irr i jririssli.

- lientt' jorrlrr lrihellri.

KaLrlimella riiti rLrllaa

litteriksi rrriiykyn scn.

Tytt:ilelleen nryi)skin antaa

taikinasta palasen.

Yhclessri n:iin valmistellaan
piparkakut il.ianat,

prirille vie[i pursotellaan
liillosilmrit rnakeat.

T;rikinlr on ltirrlun lryvrili.

- tytön sllLl sen toclistaa.

Viiluein Lrni picncn pcttriri.
tyynyyn pri:ins:i Llpottea.
Ilistii pienct kriti)sens:i.

kuiskaa, silmtit sulkicn,
"tulc n'rcillc, seiilen lapsi,

tule loulu kLrltainen!"

UllaYlinen

Tervetuloa
katsastukseen

Harjukatu 3, Vammala
Puh.075 3232630

- vootetuskonkool
- neulof
- nopi!, nouhot
- ve.to.keliu! 7

-""ffqtcffi
Puistokotu lB, Vommolo, puh. 0500 466 476
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Sastamalan Joulu

kiittää ki(oittajia ja ilmoittajia

aruokkaasta tuesta.

Hyuää Joulua!

ffi Srtsltrtruilrtrt.loulu200S ,Ioulu



To iu o t amme as i akk nill emm e

rauhnisaa joulun aikaa!

Vammala, Aetsä, Punkalaidun Nordea2

Rauhallista Joulua ja

Valoisaa Uutta Vuotta.

OöiiiiliöääNKKr

'K""Eui

---Ttinfi
Sinun silmiesi tähdenreso^rE r

VAMMALA, puh. (03) 512 6100. HUITTINEN, puh. (02) 567 7OO
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Ystävällisen Palvelun
Optikkoliike
Sitmätääkäripalvelut

Silmälasit o Kehykset o Piilolasit o Aurinkolasit
Työnäköpatvelut o Näöntarkastukset

Ajo korttitod istu l<set

Puh. (o3) 5n 4299
www.silmaasema.fi

Ma-pe g1o-t7.3o
Parillisen vkon la 9.oo-13.oo

Kesä[auantait sutjettu

Puistokatu r8. Vammala
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