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':: lämme palvelu- ja
hyväntekeväisyysjär-
jestö Lions Club Sas-

tamala/Vammalan 50-vuotis
juhlaruotta.

Tämän kauden yksi kansain-
välinen teema "Move to Crow'i

liikkeellä kasvuun, symbolisoi
jaettua vastuuta ja sitoutumis-
ta uusien toimintakeinojen ;'a

ideoiden löytymiseen sekä
jäsenmäärän kasvattamiseen.
Meidän tämän hetken toimi-
joiden on kuitenkin osattava
pitää huolta myös siitä, mikä
Lions-toiminnassa on ollut ja
on arvokasta. Me toimimme
yhdessä vaalien perusarvoja ja

samalla innokkaasti yritämme
saada toimintaa virkistäväksi,
antoisaksi, luovuuteen innos-
tavaksi ja näin saada aikaan
myös kehitystä.

Toinen tärkeä teema tälle
kaudelle on "Me tarvitsemme
sinua'l Varsinaisesti tämä uusi
kampania pyrkii saamaan lisää

puolisoita ja naisia mukaan
toimintaan. Kansainvälinen
presidentti Eberhard J.Wirfs
on todennut, että järjestö ei

olisi sama ilman puolisoita.
Tässä asiassa Vammalan lio-
nit ovat ehdottomasti samaa

mieltä. Täällä ladyroiminta on
ollut koko 50-vuotisen histori-
an ajan erittäin aktiivista, jo-
pa Suomen huipputasoa. "Me
tarvitsemme sinua" teemaa
voidaan kuitenkin laajentaa
koskemaan myös konkreettis-
ta palvelutoimintaa. Lioneina
ja ladyina meidän tulee lei-
jonahengen mukaisesti pitää
huolta kanssaihmisistämme.
Meidän tulee huomata toiset,
välittää toisista ihmisistä ja
osoittaa huolenpitoa tekojen

kautta. Huolenpitoa on ollut
hiekoitussoran vieminen ve-

teraaneille, Sastamalakodin
asukkaiden kuljettaminen
asioilleen ja ulkoilemaan sekä

koululaisten harrastusten tu-
keminen. Huolenpitoa on yli-
päänsä arv'untarpeessa olevien
auttaminen ja tukeminen mis-
sä vain voimme. Ihmissuhteet
antavat elämälle tarkoituksen.
Huolehtimalla toisista vahvis-
tumme itsekin. Palvelutehtä-
vässämme onnistuaksemme
tarvitsemme myös Sinua.

Nykyisin elämän tärkeimpi-
nä arvoina tunnutaan pitävän
tuottavuutta ja tehokkuutta.
Tämä näkyy esimerkiksi asen-

teissa vanhuuteen. Vanhuus
ei ole tauti, vaan luonnollinen
osa elämää. Vanhus ei ole bud-
jetin harmillinen menoerä,
josta pitäisi päästä eroon. Kun
asenne vanhuuteen muut-
tuu, tapahtuu muutos myös
vanhusten kohtelussa. Tässä

informaatioteknologia ja digi-
taalitalouden yhteiskunnassa
on tärkeää huolehtia yhdessä,

etteivät koneet ja virtuaali-
maailma vääristä todellisuutta
ja lisää ihmisen ikävää toisen
luo. Me tarvitsemme toisiam-
me! Tehokkuusarvojen soi-
si antavan tilaa läsnäololle,
kuuntelemiselle, pitkän elä-

män arvostamiselle ja kunni-
oittamiselle. Saammeko vielä
vaihdettua vanhusten teho-
hoidon hoivaksi ja huolenpi-
doksi? Omalta pieneltä osal-

taan leijonatyö pyrkii tähän.

Näin joulun alla ihmiset
miettivät, mitä ostaisivat lah-
jaksi läheisilleen. Kunpa em-
me olisi liian kiireisiä, vaan
voisimme antaa aikaa toisil-
lemme joululahjaksi. Sehän ei

ole kallista, meidänhän ei tar-
vitse ostaa sitä - me voimme
antaa omastamme. Puhelin-
soitto, vierailu, lumenluonti,
siivoaminen tai kuuntelemi-
nen ei juuri maksa. Tällainen
huolenpito tekona on arvo-
kasta, vaikka onkin ilmaista.

Hyuää Joulua
ja Onnea Vuodelle 2010

Pertti Tihveräinen
Presidentti

Aino-Maija Tihveräinen
First Lady
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ions-Club Sastamala/
Vammalan leijonavel-

iet perustivat vii-
saudessaan Sastamalakodin
palvelukohteekseen vuonna
1963 kaupungin myötävaiku-
tuksella, Ray:n avustuksella
ja ladyjen tuella. Siitä alkaen
palvelutalo on ollut satojen
ikäihmisten koti, josta on saa-

nut laadukkaan huolenpidon
kohtuullisella korvauksella.
Asukkaat ja työntekijät ovat
viihtyneet.

Omalla tahollani perhetera-
peuttina sekä varsinkin kun-
tapuolen työntekijöiden työn-
ohjaajana ja kouluttajana, olen
korostanut ''lorovaikutukseen
vaikuttavien tärkeiden arvo-
jen ja asenteiden merkitystä
elämänlaatuun. Jos hoitavan
henkilön työmäärä on koh-
tuullinen ja työilmapiiri hyvä,

on työntekijän vaivatonta il-
man erillisiä kustannuksia pi-
tää työn laatua korkealla. Niin
perheen kuin työpaikankin il-
mapiiriin ja huolenpidon laa-

tuun, vaikuttavat oleellisesti
hoitaiien ystävällis1rys, toisen
ihmisen kunnioittaminen ja

huomioon ottaminen, em-
paattisuus ja kuuntelemisen
taito. Edellisen laman jälkeis-

ten säästötoimien myötä mo-
ni vuorovaikutustaidoiltaan
lahjakaskin hoitaja huomasi
vähitellen hymynsä kiristy-
vän ja puhetapansa kiireessä
koventuvan. Suomessa on
vanhustenhuoltoon annettu
kaksi kertaa laatusuositukset
ja'urronna 2008 käynnistettiin
seuranta niiden noudattami-

sesta. Nyt 2009 syksyllä kun-
tien kiristyneen taloustilan-
teen seurausten vuoksi joutuu
peruspalveluministerimme
valmistelemaan jo uutta lakia,

iolla turvattaisiin vanhusten
hyvä hoito. Hyvinvointivaltion
merkki on se, miten hyvin se

pitää huolta kaikkein eniten
apua tarvitsevista kansalaisis-

taan. Tämän pitäisi olla kun-
niakysymys suomalaisille.

Tutustuessani aikoinani
muualta muuttaneena sasta-

malakotiin olin vaikuttunut.
Sastamalakodin toiminnassa
arvot ja asenteet olivat kohdal-
laan. Ilmapiirin positiivisuus
oli melkein käsin kosketelta-
vaa. lhmettelin jopa itsekseni,

voiko niin hywältä, suorastaan

idylliseltä, vaikuttava toiminta
olla edes totta.

Pari luotta sitten sain oivan
tilaisuuden k{tännössä testata

saamani kuvan paikkansapitä-
qlrttä. Silloin B9-vuotias yksin
asuva äitini joutui lähtemään
evakkoon rivitalonsa pihare-

montin lrroksi. Mahdolliseen
siirtymiseensä asumaan pal-

velutaloon hän oli aina suh-
tautunut hlvin varauksellises-

ti. Yllätyksekseni hän halusikin

- väslmeeksi itsensä tuntevana

- päästä evakkoajaksi kokeile-
maan asumista Sastamalako-

dissa. Onneksi intervallipaikka
järjestyi nopeasti. Hakiessam-

me häntä pois tämä kiittinen
rouva totesi, että hän voisi tulla
tähän taloon uudelleenkin. Hä-

nen lausumanaan kommentti
oli todella suuri kiitos palvelu-

kodin puitteille, huolenpidolle

ja'r,rrorovaikutuksen Iaadulle.
Edellä maininuihin asioihin on

lionsladyilla ollut suuri mer-
kitys. Melkein sO-'"uotta ovat

Vammalan klubin ladlt osal-

listuneet talon arkeen. Alussa

sisustettiin loukolla tiloja, ri-
pustettiin verhoja, seinävaat-

teita ja tauluja sekä hankittiin
asLioita. Nylcyään näkywimpiä

ladyjen toimintoja ovat koko
talon joulujuhla puuroineen ia
torttukahveineen sekä keväi-
sin lättykestit. Mielestäni mer-
kityksellisempää on kuitenkin
yksittäisten ladyjen tekemä,

tavallaan nälq/rnätön työ, kun
he kä1wät keskustelemassa tai
ulkoilemassa Sastamalakodin
asukkaiden kanssa. Kuulluksi
ja huomatuksi tuleminen on
tärkeää ihmiselle koko elämän

ajan.

Näin olen taas vahvistanut
yleistä käsitystä siitä, miten eri-
arvoinen maa Suomi on. Joka

kunnassa ei ole mahdollisuut-
ta Sastamalakodin ty'yppiseen

palveluasumiseen. Toivotta-
vasti edellytykset tällaiselle
voittoa tavoittelemattomalle
hyväntekeväisyysyhdistyksen
toiminnalle ovat tulevaisuu-
dessakin olemassa. Asukkail-
le kyse ei ole vain palvelutalo

Sastamalakodista, vaan heille
hyvin merkityksellisesti kodis-
ta Sastamalassa. Toivottavasti
"hyvä, lämmin, hellä, on mieli
jokaisen'i kun kyseessä ovat
asuminen Sastamalakodissa
tai toiminta sen hyväksi.

Aino-Maija Tihveräinen
First Lady 2009 - 2010



(Mt 11:20-24)
Sitten Jeesus alkoi soimata
niitii kaupunkeja, joissa hän
oli useimmat uoimatekonsa
tehnyt, siitä etteiuät ne olleet
tehneet parannusta:

"Voi sinua, Korasin! Voi si-

nua, Betsaida! Jos teidän ka-
duillanne tehdyt uoimateot
oLisi tehty Tyroksessa tai Sido-

nissa, niiden asukkaat olisiuat
jo aikoja sitten uerhoutuneet
säkkiin ja tuhkaan ja käänty-
neet. Minä sanon teille: Tyros

ja Sidon pääseuät tuomiopäi-
uänä uähemmällä kuin te.

Entä sinä, Kapernaum, ko-

rotelaanko sinut muka Iaiuaa-
seen? Alas sinut syöstään, alas
tuonelaan saokka! Jos sinun
kaduiLlasi tehdyt uoimateot
olisi tehty Sodomassa, se olisi
pystyssä uielä tänäkin päiuö-
nti. Minä sanon: Sodoman
maa pääsee luomiopäiuönä
uähemmällä kuin sinä."

ämä päivä Tyrvään
vanhassa Pyhän Ola-
vin kirkossa on moni-

en ja monenlaisten muistojen
päivä, surullisten mutta myös

iloisten muistojen päivä.

Itse muistan miten järlq,'ttä-

vä näky avautui minulle tuo-
na sunnuntaiaamuna pian
kaksitoista vuotta sitten. Olin
matkalla l(arkkuun jatkaak-

seni edellisenä perjantaina
alkanutta piispantarkastusta.
Maantieltä näin, mitä täällä
niemekkäällä oli tapahtu-
massa.

I(irkon mustuneet päädyt
törröttivät kohti taivasta. Kat-

to oli lojahtanul alas pääryjen

väliin. Alhaalta nousi musta
savu. Karkku sai silloin odot-
taa ja käänsin virka-autoni
kohti kirkkoa. Täällä avautui

6

puitten välissä? Ei kirkkoja,
ei pappeja, ei kristinuskoa.
Miten silloin toimittaisiin elä-

män suurissa käännekohdis-
sa, kun lapsi on syntynyt, kun
kuolema on tullut vieraaksi?

Minkä, kenen, puoleen sil-
loin käännyttäisiin, kun jokin
järkyttävä onnettomuus ja ka-

tastrofi on tapahtunut?
Elämämme kriisit ovat to-

tuuden hetkiä. Nuo hetket,
jolloin seisorlme ehkä mene-

tetyn omaisuuden raunioilla,
terveytemme tai läheisen ih
missuhteen raunioilla, mene-

tetyn työn ja elämäntehtävärr

tai menetetyn nimen ja kun-
nian raunioilla.

Nämä ovat hetkiä ja tilan-
teita, jolloin meidät pysähdy-

tetään, hy.vinkin kovaLou rai-

J ,"'i"
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Soilloa,iln/n
sitten toinen näky: Kirkonmä-
ki täynnä paloautoja ja syvästi
järkyttyneitä ja surevia ihmi-
siä.

I(olmas muistikuva liittyy
iltapäivällä pitämäämme ru-
koushetkeen palaneen kirkon
raunioiden edessä. Veisattiin,
rukoiltiin, itkettiin. la miehet,
jotka olivat valmistaneet pal-
jon työtä ja taitoa vaatineen
katon päättivät: Teemme sen

uudestaan.
Muistan myös muutaman

neuvottelun, jossa kirkon si-

sustuksen jälleenrakentam is-

ta pohdittiin ja suunniteltiin,
ja tietenkin myös sen suuren
ilon ja juhlan päivän, jolloin
uuden katon ja sisustuksen
saanut kirkko vihittiin uudel-
leen käy'ttöön.

Monilla teistä on tietysti
muitakin muistoja, jotka tä-

nään nousevat pinnalle.
Niin, mitä liikkui ajatuksis-

sanne ja mielissänne, kun tä-

mä kjrkko oli palanut, kun si-

tä ei enää ollut olemassa, kun
jäljellä oli vain mustuneita
seiniä ja päätyjä? I(un seisoit-

te kirkonmäellä katsomassa

hävitystä?

Luulen, että moni koki, että
jotain enemmän oli palanut
kuin vain tämä kirkkoraken-
nus sisustuksineen ja kat-
toineen. Jotain muutakin oli
poissa. Tuli niin outo ja turva-
(on olo. Merkillinen yksinäi-
syys valtasi mielet kun vanha
turvallinen kirkko yhtäkkiä oli
poissa.

Päivä jolloin
Jeesus itkee

Miltä tuntuisi, jos poistettai-
siin kaikki kirkot suomalaises-

ta maisemasta? Miltä tuntuisi,
jos jokaisen kirkon paikalla
olisi jäljellä vain tyhjä kumpu

I Arkkipiispa emeritus John Vikström piti saarnan Tyrvään Pyhän Ola-
vin kirkossa 16. elokuuta 2009.



Arkkipiispa emeritus John Vikströmin saarna Tyrvään Pyhän 0lavin kirkon

käyttöönottomessussa 1 '1. sunnuntaina helluntaista, 16. elokuuta 2009.

sesti. Hetkiä, jolloin joudum-
me katsomaan sellaisia asioita
silmiin, joita emme ole uskal-
taneet nähdä. Hetkiä, jolloin
joudumme arvioimaan monta
asiaa uudelleen, jolloin havah-

dumme näkemään, miten toi-
sin olisi pitänyt ajatella, toimia
ja elää, jolloin meille valkenee,

mitä kaikkea olimme saaneet

omistaa sitä tiedostamatta ja
ajattelematta.

Tästä on kyse tämän sunnun-
tain raamatunteksteissä ja sa-

nomassa. Tämä sunnuntai on
se kirkkovuoden päivä jolloin

Jeesus itkee. Lapsuudenko-
dissani oli keskeisellä paikalla

taulu, .l'ossa Jeesus istuu'"uoren
rinteellä. On yö. Alhaalla erot-

tuvat kaupungin ääriviivat. Ia

Ieesus itkee. Hän itkee, koska

hän hengessään näkee, miten
tämä kaupunki pian hävitetään

niin, ettei jää kiveä kiven päälle.

Jeesus itkee, koska näin ei olisi
tarvinnut käydä - jos kaupun-
gin kansa olisi toiminut toisin.

Jos. Mutta ei. " Et taj unnut etsik-

koaikaasi", Ieesus sanoo itkun
keskellä.

Tämä on se päivä, jolloin itse

Iumala itkee. Itkee rakkaudes-
ta kaikkia niitä kohtaan, jotka

ovat hukanneet etsikkoaikan-
sa - jotka saivat tilaisuuden ja

mahdollisuuden, mutta eivät
sitä käFtäneet.

Kaikella
on aikansa

Sanassaan Iumala kehottaa
meitä huolettomuuteen. Mut-
ta on myös olemassa väärää

huolettomuutta, sitä huoletto-
muutta, jota hengelliset isäm-
me ja äitimme kutsuivat surut-
tomuudeksi. Huolettomuutta,

loka saa meidät lykkäämään
asioita kunnes on jo myöhäis-
tä, varsinkin ne asiat jotka liit-

rit'+
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tyvät jumalasuhteeseemme:

Sitten kun on vanha, sitten
kun sairastuu, sitten kun tu-
lee vaikeita asioita ja tilanteita
eteen, silloin ehtii näitä asi-

oita pohtia. silloin voi ruveta
kääntymään Jumalan puoleen
ja rukoilla. Muttei vielä. Nlt ei

ole tarvetta. Vasta sitten.
Tee parannus, sanoo sie-

Iunvihollinen. Tee parannus
jo huomenna.

Ia Ieesus itkee.

Sana etsikkoaika viittaa sii-
hen mahdollisuuteen, ettei
kaikki ehkä sittenkään järjes-

ty. Että kaikella on aikansa.
Että aika voi mennä umpeen.
Että j otain voidaan lopullisesti
kadottaa. Että itse voi joutua
kadotukseen.

Edellisessä katekismukses-
samme, sen Kristinoppi-osas-
sa, oli kohta, jonka otsikkona
oli Etsikkoaikoja. Siinä sanot-

tiin:
"Ihmisen elämässä on aiko-

ja, joina Jumala erityisesti ue-

tää häntä puoleensa. Sellaista

aikaa sanotaan etsikkoajaksi.

Useimmiten Jumala kutsuu
meitä jo nuoruudessa."

Sinen seurasi lainaus Jesajan

kirjasta:
Etsikää Herraa silloin kun

hänet löytää uoidaan; huuta-
kaa häntä auuksi kun hän läs-

nä on. (Jes 55:6)

Etsikää Jumalaa silloin kun
hänet lö]'tää voidaan, kun hän
läsnä on! Mutta eikö Jumala
ole aina läsnä? Eikö Jumalan
puoleen voi kääntyä milloin
tahansa? Eikö hän ole aina löy-
dettävissä? Eikö hän aina ole

ihmisen kä)tettävissä? Hyllyl-
lä, jolta hänet voi ottaa milloin
vaan, milloin minulle sopii?

Jumalanvierailu

Professori ia piispa Aimo T.

Nikolainen, jolla muuten oli
kesäpaikka täällä ihan lähellä,
Karkussa, kirjoittaa kirjassaan
Tämän päivän evankeliumi
näin:

" Mitä hengellisissci puheissa

usein toistuua etsikkoaika mer-

kitsee? ALkutekstin sanaL uoisi

kääntää suomeksi uaikkapa
piispanla rkastuksen määrä-
ajaksi. Käsite on alun perin
uanhatestamentillinen ja tar-
koittaa Jumalan uierailua
kan s an s a ke s kuude s s a."

Näin Nikolainen, entinen
opettajani ja kollegani.

Jumalan vierailu kansansa

keskuudessa. Tarkistin ja to-
tesin, että Uuden Testamentin
kreikankielisessä alkutekstissä

on todella sana episkopee, la-
tinaksi visitatio.

Etsikkoaika on itse Jumalan
toimittama visitatio. Ja sillä on
määräaikansa, alku ja loppu.

Jumalan määräämä ja ilmoit-
tama aika.

Tässä siis ollaan. Näillä eh-

doilla täällä eletään. Iumalan
ehdoilla eikä meidän.

Tästä on viime kädessä kyse,

kun puhumme etsikkoajasta.
On kyse Jumalan erityisestä
vierailusta, aikana, jonka hän
määrää, emme me.

Kristillisen kirkon 2000-vuo-

tisen historian aikana on saatu

kokemuksia Jumalan tavas-

ta toimia keskuudessamme.
Tällöin on voitu todeta, että

Jumala käy kansansa keskuu-
dessa erityisesti kriisien aikoi-
na. Yksittäisen ihmisen tai ko-
konaisen kansakunnan kriisi
on usein Jumalan vierailun,
lumalan visitation, erityinen
määräaika.

Silloin lähestyy hän, jonka
ääni kuuluu, ei vain Eedenin
puutarhassa - "lhminen, missä

olet?" - vaan myös yön pimey-

destä korkeitten aaltojen kes-

keltäi "Minä tässä olen. ÄIkää
pelätkö!"

Uskallan ajatella, että se

mikä Vammalassa on koettu
vanhan Pyhän Olavin kirkon
ympärillä runsaan kymmenen
viime lrroden aikana, on ollut
teille erityinen etsikkoaika.

Järkyttävä palo oli valtava
kriisi. On ollut muitakin krii-
sejä. Olen kuullut että krii-
siä tarkoittava merkki kiinan
kielessä on kahden merkin
yhdistelmä, uhan ja mahdol-
lisuuden yhdistelmä. Kriisi
on uhka ja mahdollisuus, uusi
mahdollisuus.

Uskomme mukaan Iumala
voi kääntää jokaisen kriisin
meille uudeksi mahdollisuu-
deksi. Sitähän sana etsikko-
aika juuri tarkoittaa. Ia tästä

nyt todistaa koko tämä uusit-
tu kirkko puhtaine seinineen,
kattoineen, sisustuksineen,
maalauksineen.

Rakkaat seurakuntalaiset!
Ottakaa tämän kirkon dra-
maattinen lähihistoria Juma-
lan teille antamana erityisenä
etsikkoaikana, mahdollisuu-
tena uuteen elämään Jumalan
yhteydessä, Jumalan uudista-
van armon ja rakkauden yhte-
ydessä!

Koen, että minulla on täs-

sä tilanteessa sekä oikeus et-

tä velvollisuus osoittaa teille
apostoli Paavalin välittämän
Jumalan samalla kertaa sekä

vakavan että rohkaisevan sa-

nan:

"Oikealla hetkellä olen kuul-
lut sinua, pelastuksen päiuänä
olen tuonut sinulle auun.

luuri nyl on oikea hetki, juu-
ri nyt on pelastuksen päiuä."
(2. Kor 6:2)



PID A. P. Singh Vammalassa
oimiessani Kv. hallituksessa
2003-05 ja vielä sen jälkeenkin
olen muutaman kerran kuullut

intialaisen PID A. P. Singhin puhuvan.
Koen hänet erinomaiseksi puhujaksi

ia hän puhuu aina ilman paperia. PID
Singh oli ID 2004-06 la tällä hetkellä hän

on Kv. hallituksessa asiantuntijajäsen ja

taloustoimikunnan puheenjohtaja. Hän
toimi viime kesänä koko maailman Piiri-
kuvernöörikoulun johtajana.

Sovimme E-piirin piirikuvernöörin
Marjo Kivirannan kanssa, että hänet
kutsutaan juhlapuhujaksi E-piirin pii-
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$ terveiset yhdestä
"S maailman vanhim-

mista sivistysvaltioista, Intias-
ta. Olemme vuosisatojen ajan
uskoneet maailmanlaajui-
seen veljeyteen ja siihen, että
eri kansakunnat voivat elää
rauhassa rinnakkain. Kansa-

kuntamme isästä, Muhamata
Gandhista, käytetään myös
nimitystä'rauhan apostolil
Tuon lukuisten kulttuurien ja

elämäntapoien maasta teille
toivon siitä, että jonain päivä-
nä maailman ihmiset voivat
fumalan lapsina ollayhtä, eikä
väriin, uskontoon, sukupuo-
leen ja kansallisuuteen perus-
tuvia erotteluja enää ole.

Miten ihana järiestömme,

Lions Club International,
onkaanl Puhumme ehkä eri
kieliä, syömme eri ruokia ja
asumme erilaisissa olosuh-
teissa. silti meitä yhdistää
halu auttaa niitä, jotka apua
tarvitsevat. Lions -pinssimme
julistavat maailmalle, ettem-
me välttämättä y'rnmärrä kiel-
tä jota huulet puhuvat, mutta
sydämen kieli on meille tuttu.

OIen usein miettiny't mikä
LCI todella on. Kun elämän
virta soljuu ilon ja murheen
kukkuloiden välissä, jotkut
ihmiset eivät suostu seuraa-
maan vierestä hiljaa. Kuvittele
pieni lapsi, joka itkee tuskis-

I

saan. Lapsi kulkee ehkä New
Yorkin kaduilla syyskuun ll.
päivänä - tai sitten Irakissa,

Somaliassa, tsunamien repi-
mässä Indonesiassa, missä
vaan. Lapsen kyynel on joka

tapauksessa sama.

Oletko ihminen
joka pyyhkii kgrreleet?

Emme tarvitse sanoja lnnmär-
tääksemme lapsen tilannetta,
joka koskettaa sydäntämme.
Samoin lapsen hymyvoi saada

meissä aikaan ainutlaatuisen
kokemuksen, eikä sen välit-
tymiseen tarvita sanoja, sillä
hymy lapsen kasvoilla kaataa

kaikki kielimuurit. Kun ihmi-
set näkevät lapsen itkevän, osa

kulkee vain ohi. Toiset pysäh-

Wät hetkeksi, mutta jatkavat

sitten kulkuaan.
On kuitenkin joitain ihmi-

siä, jotka pyyhkivät nuo kyy-
neleet. Toiset menevät jopa
pidemmälle ja tekevät kaik-
kensa, jotta k1r1meleet vaihtui-
sivat h1'rnYYn. Heitä kutsutaan
leijoniksi. He seisovat selkä

suorana toisten ihmisten jou-
kossa. Sinä olet ollut yksi heis-
tä tukiessasi monia lapsia Sri
Lankan kaltaisissa maissa.

Olemme sinusta ylpeitä.
Leijonat ovat halunneet

sokean Helen Kellerin tavoin
taistella pimeyttä vastaan.
Olemme koskettaneet miljoo-

nia elämiä ja tuoneet toivoa
miljooniin perheisiin. Voitko
edes kuvitella miltä tuntuisi,
jos et voisi nähdä rakkaiden
ihmisten kasvoja etkä luon-
non kauneutta. Et tietäisi mikä
on auringonnousu ja -lasku,

miltä meri ja luoret näyttävät

- vain koska sinulta puuttuu
muutama dollari. Jos tämän-
laisilla ihmisillä ei ole oikeutta
näkökykyyn, emme varmaan-
kaan saisi edes kutsua itseäm-
me ihmisiksi.

Kultareunuksia
pimeyden pilvissä

Me leijonat olemme kuitenkin
sitoutuneet taistelemaan so-

keuden kirousta vastaan. Tä-

hän tarvitsemme varoja. Lei-
jonat, vetoan teihin antamisen
ilon tähden. Äiti Teresa sanoi:
'Anna, kunnes se sattuu." Uh-
rauksemme suuruuden tulee
olla suhteessa siihen, mitä
olemme Jumalalta saaneet.

Harkitsethan CSF II:n (Cam-
pain Sight First II) tukemista?

Me olemme kultareunuksia
niissä pimeyden pilvissä, jot-
ka varjostavat miljoonien nä-

kövammaisten elämää.

Me leijonat edustamme
yhteisöjemme ja maidemme
tulevia sukupolvia: meille on
uskottu kansakuntiemme voi-
mavarat. On siten velvollisuu-
temme käyttää oikein varoja,

jotka Jumala on kä1ttöömme
antanut. Koko maailman leijo-
nien roolin tähden LCIF on ni-
metty maailman tärkeimmäk-
si hallituksesta riippumatto-
maksi avustusorganisaatioksi.

Voimme olla myös ylpeitä sii-

tä, että entinen Yhdysvaltain
presidentti fimmy Carter asetti

LCI:n Nobel-palkintoehdok-
kaaksi tälle r,rrodelle.

Huomaatko, että taistelum-
me sokeutta vastaan aloitti
nainen? On todella surullista,
että huomattavan aikaa sul-
jimme järjestömme naisilta.
Tänä päivänä naisilla on kui-
tenkin huomattava rooli järjes-

tössämme. Etsimme jatkuvasti

uusia jäseniä. Meidän ehkä pi-
täisi saada joukkoomme yhä

enemmän naisia. Maani on

nimittänyt pääministerikseen
naisen, Indira Gandhin, ja
myös presidenttimme on nai-

nen. Ei ole epäilystäkään et-

teikö erilaisuuteen perustuvaa

erottelua pidettäisi nylgpäivä-
nä älyllisenä rappiona. Olem-
me panneet merkille, että
LCI:ssä naisjäsenten määrän

kasvu oli paljon nopeampaa

kuin miesten. Varmasti tekin
kiinnittäisitte näihin havain-

toihin huomiota suunnitelles-
sanne jäsenkehitystä.

Muutos on pyslvää

Kansainvälinen presidentti
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rikokoukseen Vammalaan 12. huhtikuuta 2008.
Ainoa ongelma oli se, että hän ioutui tekemään
puheensa etukäteen ja lukemaan sen paperista.

Puhe käännettiin etukäteen ja heijastettiin kan-
kaalle. Tämä myös mahdollisti puheen saamisen
kirjoitetussa muodossa. Puheen on kääntänyt
Henna Huhtanen-Hara. Lukekaa ja nauttikaa.

PID Erkki Laine

on asettanut meille haasteen
muuttaa kaiken mikä on taa-

kaksi sekä samalla muovata
toimintamme nykyaikaan
sopivaksi. Muutos, jos joku,
on pysyvää. Olemme nähneet
monien huippuyritysten ka-
toavan kuvasta vain koska ne

eivät sopeutuneet muutok-
seen. Esimerkiksi Remington
Rand oli maailman suurin
kiri oituskonevalmistaj a, mut-
ta nyt sitä ei enää ole. Toisaal-
ta nyt listaa johtavat nimet,

ioista emme olleet kuulleet-
kaan kymmenen vuotta sit-
ten. Maailman rikkaimmista
henkilöistä neljä on Intiasta.
Olemme ylpeitä siitä, että
olemme nouseva talousmah-
ti, mutta se on mahdollista
koska olemme pystyneet mu-
kautumaan nykyaikaan.

Xeroxin liikevaihdosta suu-
rin osa tulee nykyään kaupas-
ta, ioka ei liity kopiokoneisiin;
General Electricin liikevaih-
tokaan ei perustu perinteisiin
tuotteisiin; Hondan autot val-
mistetaan meren toisella puo-
len. Ajat muuttuvat. Iärjestö
voi olla voimakas tiettynä
aikana, muttei se takaa tule-
vaisuutta. Dinosauruksetkin
kuolivat sukupuuttoon fyysi-
sestä voimastaan huolimat-
ta, koska eivät sopeutuneet
muuttuvaan ympäristöönsä.
Nykymaailmassa tulevaisuus

t't"'>
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on niiden,
see.

joiden järki juok-

färiestömme on
lahia ihmisyydelle

Muutoksen tuulet eivät ole
vahvoja vain ajoittain, ne ovat

sitä säännöllisesti. lärjestöm-
me on suuri lahja ihmislydel-
Ie, olemme kansainvälisen vel-
jeyden ja rauhan soihdunkan-
tajia. Meidän pitää muuttua ja

kasvaa. Emme voi sallia jäsen-

määrämme laskua, vaan kaik-
kien klubiemme pitää kasvaa.

Kas'urrprosessissa pitää myös
antaa tilaa nuorien aikuis-
ten nykyaikaisille ajatuksille.
Myös teidän täytyy kääntää
tämänruotinen jäsenmäärien

Iaskusuuntaus - innostuksen-
ne nähdessäni uskonkin sen

tapahtuvan.
Suomen-vierailuni on ol-

lut ikimuistoinen. Haluaisin
erityisesti kiittää PID Erkki
Lainetta hänen tekemistään
järjestelyistä ja tietenkin pii-
rinne 107-E piirikuvernööriä
kutsusta. Olen aiemmin saa-

nut työskennellä Erkin kanssa
ja nyt minulla on onni tehdä
läheistä yhteistyötä ID Tapani

Rahkon kanssa. Rukoilen Kaik-

kivaltiaalta siunausta meille
kaikille - saakoon järjestömme

kukoistaa kaikkina tulevina ai-

koina. Kiitos teille. O

Haapaniemen juhla- ja pitopalvelu
käytettävissänne!

Haapaniemen Pidot Ky
H aap aniementie, 3 I I 4 0 Kiirppälä

SASTAMALA, p. 03-515 4121

* perhejahlat
>ts yritys-

tilaisaadet
* mukava

retkikohde;
tilauksesta
Ioanas/kahvi

>i< viihtyisä
rantasauna

TERVETULOA TUTU STU MAAN !

suuNNtrrElurotMtsro lnsar oy
Torikeskus 3. krs,38200 Sastamala
Puhelin 03-5127200,1ax.03-5142233
Sähköposti: juhani.puukka @ kopteri.net

jarmo. jarventausta @ kopteri. net

Kotisivut: www.insar.fi
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nnen 1500-lukua suomen

kieli oli olemassa vain pu-

huttuina kansanmurteina.

Näistä kirkollisen ja hallinnollisen
elämän keskrrksessn Trrnrssa jlr

sen lähiympäristössä pul.rutuilla
murteilla, joista r-naakunnan mu-

kaar-r käytettiir-r r-rirr-ritystä suonren

kieli, lienee ollut rnyös jonkinlai
rren yleiskielen ASenla. Ilrrreisesti

oli olemassa joitakin suomenkie

lisiä käsin kirjoitettuja teksteläkin,

mutta mistään vakiinttrneesta
stlomen kielen kirjallisen kiiytön
perinteestä ei voida puhua. Niin-
pä Suomen uskonpul.rdistajalla
piispa Mikael Agricolalla, jolle jäl-

kirnaailnra on antanul krrrrrriarri-

nlet suolnen kirjakielen perustaja
ja suomalaisen kirjallisutrden isä,

oli edessään valtava työ, kun hän

ryhtyi nruokkaarnaan sr.lomen

kieltä Raamatun sanor-nan r'älittä-
miseen kelvolliseksi kirjakieleksi.

Suomen kirjakielen pohjaksi
Agricola asetti Trlrull seuclulla

puhutut lounaismurteet. Valin-
nan perustelut voidaan lukea
häner-r Uuden testar-nentirr suo-

mennoksensa esipuheesta: Nt't

wimeirr, waicka neisse (.aussuisir

ouat moninaiset I(ielet eli puhen

tauat, nin, ette cuki neiste Makun-
r-rist, iotakir-r murta toisen Nlaan-

kieliste, quitengin ette teme coco

Hijppakunda Sonren nrnxi cut
zutan, ioca ornbi r-tinquin lr.r'r'id-

hen Äitei. Sille ette Iren ensin tuli
Christituxi, ia tesse'l'unrssa ornbi

Maakrrrrrrurr Erne kirko iir pijsparr

Stoli ia IstLlin. Senteden orllbi tcs-

se P. Wdhen -['estamentin kirioissa

Somenkieli enirniten pltrcattr-r. Ja

mös hädhen teden, coska tanre on

anonut, ouat nrös m'"r'iclen kielet,

puhet ia sanat tehen siselotetucl.

Agricolarr kiljalliserr toirrrinrrirn

alkuvoimana oli uskonpuhclista
jien omaksunra nrikenrys, jonka

mukaan jok:risen ihnriscn tLrlee

saada or.rralla iiidinkielellään
kuulla ja lr,rkea Jtrrnalar) sanaa

puhtaana ja r'äärentänrättönränä.

Agricolallc tärnä peliaate nrerkit-
si haastetta kääntää llaarnattu,
ensiksi sen keskeinen osa LJusi

testamentti suolneksi. Hänen oli

.il" \1, r ',,' ,r ',, 1 ,,r,, ', , ,,
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I Tyrvääläissptyinen pappi, kielentutkija, kirjailija
ja sanomalehtimies Antero Varelius (l82l - 1904)

kuului oman aikansa ansioituneimpiin suomen kir-
jakielen uudistaiiin.

kuitenkin aloitettava aivan
alusta. Oli luotava suomen
kirjakieli ja opetettava kansa,

aluksi papisto, Iukemaan suo-

mea. Agricolan ensimmäisenä

iulkaisuna ilmestyikin v. I543
lähinnä papeille kirkolliseen
käyttöön tarkoitettu aapinen
eli ABCkiria, sitten v. 1544 Ru-

couskiria ja v. 1548 Se Wsi Tes-

tamenti. Kaikkiaan Agricola
julkaisi noin 2 400 painosivua

suomenkielistä tekstiä.

Kiriasuomen
ensimmäiset vuosisadat

Agricolan uranuurtajan työn
jälkeen tärkeimpiä virstan-
pylväitä kirjasuomen kehi-
tyksen ja suomenkielisen
kirjallisuuden alkutaipaleella
olivat v. 1583 ilmestynyt faak-
ko Suomalaisen toimittama

t-i^+
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ensimmäinen suomalainen
virsikirja, Eerik Sorolaisen v.

162l ia 1625 ilmestyny laa-
ja kaksiosainen postilla ia v.

1642 painettu ensimmäinen
suomenkielinen Raamattu,
Biblia, Se on: Coco Pyhä Ra-

mattu Suomexi. Merkittävin
varsinaisen kansan lukutai-
toon johdattanut kirjanen
oli piispa Johannes Gezelius
vanhemman v. 1666 julkaise-

ma aapisen ja katekismuksen
yhdistelmä Yxi paras Lasten

tawara, josta seuraavien parin
sadan l'uoden aikana otettiin
lähes sata uusintapainosta ja
joka sananmukaisesti kului
kansan käsissä.

Suomen kirjakielen kes-

keinen käytöalue oli pitkään

uskonnollinen kieli, mihin
perustuu kirjasuomen alku-

vaiheesta toisinaan käytetty
nimitys pipliasuomi. Tär-
keäksi kirjakielen käyttö-
alueeksi tuli kyllä jo varhain
myös lakikieli ja osaksi siihen
perustuva hallinnon kieli. En-

simmäiset lainsuomentajat
olivat Herra Martti (maanlaki

I580-lurmlla) ja Ljungo Tuo-

maanpoika (maanlaki 1601,

kaupunginlaki l609). Nämä
lainsuomennokset jäivät kui-
tenkin painamatta eivätkä ne

käsikirjoituksina tietenkään
vaikuttaneet kirjasuomen ke-

hitykseen yhtä suuresti kuin
painetut uskonnolliset tekstit.

Agricolan lähimmät seuraa-
jat suomenkielisten tekstien
tuottajina olivat kielitaustal-
taan etupäässä lounaismur-
teisia, mutta jo 1600-lur,r.rlta

lähtien vanhan kirjasuomen
kehitystä alkoivat rikastuttaa

eriryisesti satakuntalais- ia
pohjalaismurteisten kirjoitta-
jien tuomat lisät. Satakunta-
laisia 1600-luvun saarnakir-
jailijoita olivat mm. Tyrvään

kirkkoherrana toiminut Huit-
tisissa syntynyt Tuomas Ra-

jalenius ja Ikaalisten kirkko-
herra Abraham Ikalensis sekä

tyrvääläissyntyinen Antti Pac-

chalenius. Merkittävä lainsuo-
mentaja taas oli karkkulainen
Abraham Kollanius, joka suo-

mensi Ruotsin maan- ja kau-
punginlain, tuomarinohjeet
ja oikeudenkäyntisäännökset
sekä ns. prosessin. Tämäkin v.

l648 valmistunut suomennos
jäi kuitenkin painamatta, mi-

kä luonnollisesti vähensi sen

mahdollisuutta vaikuttaa kir-
jakielen kehitykseen.

Kaikkein merkittävin sata-

kuntalainen vanhan kirjasuo-

men kehittäjä oli syntyjään
ryrvääläinen pappi Antti Lize-

lius (l7oB - 1795). Hän toimit-
ti suomalaisen Raamatun kol-
mannen ja neljännen painok-

sen; edellinen ilmestyi v. l75B
ja jälkimmäinen v. 1776. Raa-

matun kielellä, joka Lizeliuk-
sen perusteellisen muokkaus-
työn jälkeen muuttui selvästi

satakuntalaisvoittoiseksi, oli
tavattoman suuri vaikutus kir-
jasuomen muotoutumiseen ia
vakiintumiseen. Tämä selittyy
siitä, että Raamatulla oli tuon
ajan kirjallisessa kielenkäy-
tössä keskeinen asema ja että

vasta Lizeliuksen toimi ttamis-
ta laitoksista tuli todellinen
kansanraamattu, joka tuhan-
sien kappaleiden painoksina

levisi lukijoiden ulottuville.
Aivan erityinen merkitys oli
v:n 1776 Raamatulla, ns. van-

halla kirkkoraamatulla, josta

vielä lB00-luvullakin otettiin
useita uusia painoksia ja joka

olennaisesti muuttumatto-
mana säilytti asemansa aina
1900-lurr-rn alkuun saakka.

Pipliasuomesta
kohti nykysuomea

Antti Lizeliuksen toimitta-
mana ilmesryi myös ensim-
mäinen suomenkielinen
sanomalehti Suomenkieliset
Tieto-Sanomat (1775 - 1776).

Aikana, jolloin muun kuin
uskonnollisen tekstin määrä

suomenkielisessä kirjallisuu-
dessa oli vielä perin pieni,

tämän maantietoa, historiaa,
yhteiskuntaa ja taloutta kos-

kevaa vleistietoa tarioavan 5
lehden julkaiseminen mer- 7

ll
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kitsi kirjasuomen kehityksen
kannalta tärkeää uutta alue-
valtausta. Tilaajien vähyyden
vuoksi Lizelius kuitenkin jou-
tui lopettamaan kansanva-
listukseen sekä kirjasuomen
kehittämiseen ja sen käytön
monipuolistamiseen tarkoi-
tetun lehtensä julkaisemisen
jo runsaan lrroden kuluttua.
Tästä syystä Suomenkielisten
Tieto-Sanomien välitön vai-
kutus kirjakieleen ei voinut
olla kovin suuri, mutta uran-
uurtajan työnä lehden julkai-
semisella oli kauaskantoinen
merkitys.

Vasta lBO0-luvun kolman-
nella rrrosikymmenellä alkoi
se puoli vuosisataa kestänyt
prosessi, jonka tuloksena s1'n-

tyi perusteellisesti uudistunut,
yhtenäinen ja ilmaisuvoimai-
nen suomen kirjakieli. Edel-
lisinä vuosisatoina jossain
määrin jäykistynyt kirjasuo-
mi läheni uudelleen kansan
puhumaa kieltä ja rakentui
nyt aiempaa tasapuolisem-
min kaikkien päämurteiden
aineksista. Samanaikaisesti
aktiivinen tietoinen sanas-

tonkehittely tuotti valtavan
määrän sivistyskielelle välttä-
mätöntä uutta sanastoa. Koko

siinä uudistamistyössä, jossa

alkuvoimainen pipliasuomi
jalostettiin eurooppalaiseksi
kulttuurikieleksi, Elias Lönn-
rotin, Kalevalan luojan, osuus

oli niin merkittävä, ettei häntä
suotta kutsuta suomen kirja-
kielen toiseksi perustajaksi.

Lönnrotilla oli tukenaan
suuri joukko työtovereita ja

avustaiia. Yksi tuon aian an-
sioituneimmista kirjasuomen
uudistajista oli Tyrvään Va-

rilan kylässä syntynyt Antero
Varelius, pappi, kielentutkija,
sanomalehtimies, kirjailija,
valtiopäiväedustaja. Varelius
julkaisi joukon uskonnollisia
kirjoja ja korjasi Uuden testa-

mentin ja Raamatun uusin-
tapainosten kieliasua, mutta
eniten vaikutusta kirjasuo-
men kehitykseen oli kuiten-
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kin hänen muulla kirjallisella
toiminnallaan. Suuri merki-
tys kiriakielen käyttöalueen
laajentumiselle ja sen vaa-
timalle sanastonkehittelylle
oli Vareliuksen kaksiosaisella
luonnontiedettä käsitteleväl-
lä teoksella Enon opetuksia
luonnon asioista (1845, 1856)

ja v. lB54 ilmestymeellä moni-
puolisella pitäjänkuvauksella
Kertomus Tyrvään pitäjästä.
Varelius oli myös keskeises-

ti mukana valmistelemassa
Lönnrotin 14 vihkona v. 1867 -
B0 julkaistua Suomalais-ruot-
salaista sanakiriaa, ioka lähes

sadan vuoden ajan ilmes\'rn i -

sensä jälkeen oli ylivoimaisesti
laajin ja tärkein suomen kielen
sanakirja. Niin ikään Varelius
oli mukana perustamassa ja

toimittamassa Suometar-leh-
teä ja avusti kirjoituksillaan
muitakin lehtiä. Lisäksi hän
osallistui aktiivisesti moniin
sellaisiin hankkeisiin, joiden
tarkoituksena oli kirjasuomen
käytön monipuolistaminen
ja ilmaisuvoiman lisääminen
sekä suomen kielen aseman

parantaminen.
Suomen kirjakielen perus-

taminen ja kehittäminen on
ollut määrätietoista toimin-
taa, johon on osallistunut
suuri joukko suomenkielisen
väestön ja suomalaisen kult-
tuurin puolesta työskennel-
leitä ihmisiä. Tähän työhön
ovat osallistuneet myös lu-
kuisat Sastamalan seudun
oppineet, joista lyhyessä kir-
joituksessani olen voinut esi-

tellä vain muutaman. Erityis-
tä huomiota herättää se, että
monien suomen kielen tun-
nettuien käyttäjien, kehittä-
jien ja tutkijoiden juuret ovat
Tyrvään vanhan emäpitäjän
maaperässä. Rautaveden tun-
tumassa nykyisen Sastamalan

kaupungintalon välittömässä
läheislydessä ovat syntyneet
ja kasvaneet Antti Lizelius ja
Antero Varelius, samoin heitä
myöhempi suomen kielen tut-
kijana ansioitunut professori
Heikki Ojansuu. Siirryttäessä
ajallisesti ja paikallisesti vain
hiukan etäämmälle joukko
moninkertaistuu. Tällainen
kulttuurihistoriallinen tausta
antaa hyvän pohjan kirjakau-
pungin imagon rakentamisel-
le. O

AIN/0 HAKANEN on

Turun yliopiston suomen

kielen emeritusprofesso-

ri. Hakanen on syntynfi ja

kasvanut Punkalaitumel-

la, päässyt ylioppilaaksi

Tyrvään yhteiskoulusta

1 955, suorittanut opinnot

ja väitellyt tohtoriksi Tu-

run yliopistossa. Työural-

laan hän on toiminut 0s-

lon ja Turun yliopistoissa

lehtoraatista professuu-

riin edeten.

Hänen kirjallisen tuo-

tantonsa vlimeisimpiä on

mittava Punkalaitumen

murrekirja (Suomalai-

sen Kirjallisuuden Seura

2003, Vammala).

Hakanen on koti- ja

kouluseuduillaan halut-

tu esitelmöitsijä ja kir-

joittaja.
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TAPIO RAUTAJOKI

J y r u ciä/a,nn J nff i Jt, n /, uo
uonna 2008 Antti Li-
zeliuksen syntymäs-
tä tuli kuluneeksi 300

\'1.lotta. Ia vaikka Antin-päivää
vietetäänkin 30.11. aposto-
li Andreaksen muistoksi on

meillä perinteisesti vietetty
Antin-päivää myös ensim-
mäisen suomenkielisen sa-

nomalehden tekijän Antti Li-
zeliuksen muistoksi.

Antti Lizeliuksen valsinai
nen syntymäpäivä oli 12.10.

ja sitä vietettiin Mynämäessä
ja Pöyryällä monin eli tavoin.

Iulkaistiin kalenteri, valmis-
tettiin pastillirasia, oli näytte-
ly, kaksikin eri teatteriesitystä,

I Ktrninkaan kartasto Suomesta

'Ird.ro

J/o

'u/bln

päivällinen, juhlaseminaari ja

lopuksi nostettiin Antti jalus-

tallekin, eli hänelle pyst)tet-
tiin oma patsas. Patsas ei ollut
näköispatsas, koska Lizeliuk-
sesta ei ole tiedossa säilyny'ltä

maalausta tai piirrosta. EIi ar'-

vostettu mies on ollut kysees-

sä, kun hän vielä 300 mrotta
synrymänsä jälkeen saa näin
runsaasti huomiota.

Se rniksi me nykyiset sas-

tamalalaiset voimme omalta
pieneltä osaltamme muistaa
tätä monitoimimiestä on hä-

nen syntymäpaikkansa.
Antti Lizeliuksen tiedetään

syntyneen Villin talossa, joka

oli yksi Vehmaan ryhmäkylän
taloista.

Ionas Streng kartoitti l'uon-
na I644 täkäläisiä ryhmäky-
liä. Tuolloin hän piilsi rnyös

silloisen Vehmaan kylän kar-

tan. Kylässä oli 4 taloa, jotka

olivat Vehmas, Huisko, Villi
ja Läykki. Kylä sijaitsi nykyi-
sen Vehmaan talon tontilla.
Isojaon jälkeen ryhmäkylä
hajosi ja tälle paikalle jäivät

Villi ja Huisko, jotka yhdistyi-
vät 1800-luvun alkupuolella.
Näin syntynyt talo peri kylän
ja entisen talon nimen ja niin
muodostui nykyisin Vehmaan
talona tunnettu tila.

Meitä kiinnostaa tämä Vil-
lin talo, joka kaiken tietämyk-
sen mrrkaan sijaitsi ny\iserr
Vehmaan talon väentuvan
paikalla. Kyseinen talo oli siis

viime vuonna juhlittrn Antti
Lizeliuksen syntymäkoti. Täs-

sä yhteydessä on syyä jälleen

kerrar.r oikaista tieto, joka juh-

lawroden kirjoittelussa lehdis-

säkirr orr esiinryn)1. Viiitetäärt,

että Antti Lizelius olisi synty-

nyt Tyrvään Liitsolan kyläs-

sä, joka on nykyään liitetryrrä

Punkalaitumen kuntaan. Asia

on näin kerrottu monessa

kin vanhassa tietolähteessä,

mutta se on myös r-noneell

a
>Åt

I776- I 805, iossa näkyvät niin Vehmaan kuin Lousajankin ryhäkylät
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9ntti f;izrlius
l7o8-l?gt

I Tpvään seudun Kotiseutuyhdistys on julkaissut postikortin, jossa

on Antti Lizeliuksen nimikirjoitus ja sinetti.

kertaan todettu perättömäksi.
Tämä päätelmähän perustui
siihen, että Antti olisi ottanut
tai saanut sukunimensä synty-

mäpaikkansa mukaan, eli Li-
zelius olisi tullut Liitsolan ky-
län mukaan. Antin sukunimen
saannille on myöhemmin löy-
detty muitakin selityksiä, jot-
ka juontavat latinankieliseen
rantaa tarkoittavaan sanaan ja

sukulaismies Berthold Lizeli-
ukseen.

Joka tapauksessa nyt ol-
laan sitä mieltä, että Antti
Simonpoika Lizelius syntyi
I2.I0.f 708 juuri Villin talossa.

Sisaruksia oli kaikkiaan viisi
Anna, Kaisa, Liisa, Bertil ja
Anders. Heidän vanhempansa
olivat Kaisa Erkintytär ja Simo

Henrikinpoika. Simo oli kotoi-
sin Lousajan Ryypältä. R1'ypän

talo sijaitsi Lousaian ryhmä-

kylässä, eli suurin piirtein sil-
lä paikalla, missä nykyään on
Sastamalakoti.

Antti Lizelius syntyi siis Vil-
lillä, mutta ilmeisestiaika pian
hän joutui lähtemään kotoaan,

sillä Suomessahan vallitsi Iso-

vihaksi kutsuttu aika n-rosina

1713-1721. Ilmeinen suunta
oli Turkuun sukulaisten luok-
se, mutta siitäkään ei ole aivan

varmaa tietoa.
Näiden vaikeiden aikojen

jälkeen Antti lähti opintiel-
le ja Turun katedraalikoulun
nimikirjaan hänet merkittiin
12.3.r725.

Turun akatemiaan Lizelius
tuli 23 lrroden ikäisenä vuon-
na l73l ja maisteriksi hän val-
mistui 1735. Pappisvihkimyk-
sen hän sai 1737 ja Pöytyällä
hän aloitti pappina 1739. Hän
avioitui kahdesti; 1739 Katari-

na Sineliuksen kanssaja 1760

Hedvig Gadolinin kanssa.

Mynämäen kirkkoherraksi
hän siirtyi r/uonna 1761. Juuri
täytettyään 87 ruotta hän kuoli
f5.f 0.1795 ollessaan viimeksi
mainitussa virassa. Hänet on
haudattu Mynämäen hauta-
usmaahan, missä myös hänen
muistopatsaansa sijaitsee.

Mitä sitten Antti sai aikai-
seksi elämänsä aikana:

- Ensimmäisenä suoma-
laisena pappina Lizelius otti
kirkonkokousten pöytäkirjan
kieleksi Suomen kielen.

- Hän tarkisti kahdesti raa-

matun suomennoksen vuo-
sina l75B ja 1776, jälkimmäi-
nen oli kältössä aina vuoteen
l93B asti ja osittain vielä sen
jälkeenkin.

- Hän julkaisi ensimmäisen
suomenkielisen sanomaleh-
den näytenumeron nimellä
Suomalaiset Tieto-Sanomat
vuonna 1775 ia varsinaisen
vuosikerran Suomenkielisiä
Tieto-Sanomia vuonna 1776.

Tästä saa'"rrtuksestaan paikal-
lislehdistö on ottanut Antin-
päivän omaksi nimikkopäi-
väkseen ja jakaa tänä päivänä

Antti-patsaan.
- Hän oli myös ensimmäi-

sen suomenkielisen paikallis-
historian kirjoittaja. Kyseessä

oli Mynämäen historia.
- Myös perunapappina hä-

net tunnetaan, sillä hän toi
perunan Pöytyälle ja valisti
kansaa saarnoissaan sen vil-
jelyssä ja käytössä.

- Häneltä riitti aikaa myös

köyhäinhoidolle, sillä hän
edisti monella tapaa vähem-
piosaisten asioita ja perusti
Suomen ensimmäisen köy-
häinmakasiinin nimeltään
"Waivaisten Wara-aitta'l

- Antin juhlavuoden kun-
niaksi Turun yliopiston suo-

men kielen professori Kaisa

Häkkinen julkaisi Lizeliuksen
tietosanomista kirian, iossa

on rinnakkain näköispainos

ia nykykielen teksti.
Esipuheessaan professori

Häkkinen on kirjoittanut seu-

raavasti:
"Antti Lizelius oli paitsi

erinomainen kirjoittaja myös

suomen kirjakielen uudistaja.
Vanhimmalle, Turun ympä-
ristön murteille perustuvalle
kirjakielelle on ollut ominais-
ta sanamuotojen lyhentämi-
nen ja vierasperäisten aines-

ten avokätinen käytö. Lizelius
käytti hämäläismurteille omi-
naisia, pitkiä ja täydellisiä sa-

namuotoja ja aitoja suomalai-
sia sanoja ja sanontoja, missä

se suinkin oli mahdollistal'
Lizelius oli monella tapaa

myös suomen kielen uudista-
ja ja vaikka kaikki hänen kek-

simänsä sanat eivät kieleen
jääneetkään pysyvästi löytyy
silti lukuisia sanoja, jotka ovat

kirkkoherran itsensä kehittä-
miä, kuten syöpä, epäjärjestys
ja häpeäpilkku.

Voimme todeta, että Antti
ehti olla monessa mukana ja

sai paljon aikaiseksi. Kiistatta
myönnämme, että hän teki
merkittävimmät työnsä muu-
alla.Mutta meidän tehtäväm-
me on muistaa hänen tyrvää-
läiset juurensa ja olla ylpeilä
siitä, että hän käytti kielessään

synnyinalueensa murretta. O

TAPI0 FAUTAJ0KI on

Tyrvään seudun Kotiseu'

tuyhdistyksen puheen-

johtaja ja toimii Tyrvään

Sanomien toimitusjoh-

taja na
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ESKO PIETILA
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un sotakirjamark-
kinat syksyllä 1940

olivat kuumimmil-
laan ja joulu lähesrymässä,

talvisotaa kuvaavat teokset
pantiin yllättäen takavarik-
koon. Valtiovalta kielsi mar-
raskuussa kaikkien sotakjrjo-
jen levittämisen. Kiellon syy
olivat ulkopoliittisia. Aloite
sotakirjojen poistamiseksi
markkinoilta lähti luotettavi-
en tietojen mukaan korkealta
taholta Neuvostoliitosta.

J.K. Paasikivi, Suomen lä-
hettiläs Moskovassa talviso-
dan jälkeen, on tämän ajan
muistelmissaan omistanut yh-
den luvun sotakirjallisuudelle.
Paasikivi kutsuttiin lokakuun
lopussa neuvottelemaan ul-
koministeri Molotovin kans-
sa. Tämä viittasi suomalaisiin
kirjoihin, joita oli kasannut
pöydälleen, kysyen suurlä-
hettiläältä: "Näinkö te aiotte
parantaa Neuvostoliiton ja

Suomen suhteita?" Suurval-
lan edustaja näyttää ärtyneen
erityisesti kansikuvista, joita
hän piti oman maansa sotilai-
ta halventavina.

Oli selvää, että tulehdusa-
rassa tilanteessa suomalais-
ten viranomaisten oli pakko
reagoida Neuvostoliiton esit-

tämiin kysymyksiin. Paasikivi

ryhtyi itse lukemaan kirjoja

ia arvioi niitä sillä perusteel-

la, että voisivatko ne loukata
venäläisiä. Hylätyiksi tulivat
mm. dokumenttiteokset Ont-
toni Miihkalin Suo muss almen
sotatanterilla. (Karisto t0+o)
ja Erkki Palolammen Kollaa
kestää(WSOY l9a0), joita dip-
lomaatti piti arveluttavina ja
vahingolllisina. Kariston jul-
kaisemista teoksista hän koki

.),,.'t,,,,,,,1,,,, y',,,1,, trt t t Yt,'

neutraaliksi Kalervo Reposen

teoksen Etulinj oilla Summas-

sa, Yläsommeella ja Viipurin-
lahdella.

Kansakoulunopettaja Ont-
toni Miihkali oli syntyisin
vienankarjalainen, 1920-lu-
vulla Suomeen paennut ja

osallistunut itse Raatteen tien
taisteluihin kirjoittaen muis-
tiinpanot kirjojaan varten jo
joukkueteltan havuilla. Uu-
sintapainos siitä uskallettiin
ottaa vasta 1992.

lulkisen sanan valvontaa
varten perustetulta Valtion
tarkastusvirastolta saapui
marraskuun alussa kustanta-
jille tiukka kirje koskien so-

takirjallisuutta. Siitä alkoivat
toimet, jotka kirjattiin Arvi
A. Karisto Oy:n johtokunnan
kokouksen pöyäkirjaan seu-

raavasti: "Marraskuun 4. p:nä

saapui Tiedoitustoimiston
tarkastusvirastolta (sotasen-

suurilta) kirje, jossa kehoi-
tettiin noudattamaan entistä
suurempaa pidättyväis)ryttä
erilaatuisten sotakirjojen
suhteen. Samana päivänä päi-
vemmällä soitti ulkoministeri
Witting kirjalliselle johtajalle
ilmoittaen, että teos Suomus-

salmen sotatanterilla, jota on
ilmestynyt kuusi painosta,

on eräiltä kohdilta venäläisiä
loukkaava. Samana päivänä
Valtioneuvosto määräsi kirjan
takavarikoitavaksi ja 6 p:nä
saapuivat poliisit ottamaan
takavarikkoon jäljellä olevat
kappaleet, joita varastossa oli
tuolloin 130 nidottua kappa-

letta. Vaikka oli edellytetty,
että kirjaa ei kirjakaupoista
oteta, tapahtui kuitenkin sa-

mana ja seuraavina päivinä
takavarikoimisia kirjakaupois-

sa eri puolilla maata. Vielä ei

ole tiedossa, kuinka monta
kappaletta kirjakaupoista on
saatu.

Tämän jälkeen seurasi sar-

ja toimenpiteitä valtiovallan
taholta. Vaikka kaikki sota-
kirjamme oli alistettu tarkas-

tusviraston hyväksyttäviksi ja

saaneet hyväksymisen, ei kir-
jojen kansilehtiä kuitenkaan
ollut alistettu tarkastettaviksi.
Marraskuun 9. p:nä ilmoitet-
tiin tarkastusvirastosta, että
kujan Ryhmä Liiri kansilehteä
ei voida hyväksyä ja vaadittiin,
että kaikkien sotakirjojen kan-
silehdet on alistettava h1ruäk-

s)'ttäviksi.

Parin päivän kuluttua il-
moitti tarkastusvirasto, että
sellaiset kansilehdet, joissa

venäläisiä kuvataan, on pois-
tettava, muuten tulevat kirjat
takavarikoitaviksi. Kun ne

alistettiin, tarkastusvirasto
hylkäsi seuraavien kirjojem-
me kansilehdet: Kiviranta:
Ryhmä Liiri,Ptilla: lees, puna-
mul laa, Kiviranta: Kuukausi
u ihollisleirissä, Yalakivt: Tar sa

Hyrsylän mutkassa, Valakivi:
Karhumies Tarsa. Uudet kan-
silehdet tietenkin teetettiin. "

Marraskuun 10. päivän tie-
noilla oli valtioneuvostolta
saapunut myös Kustannus-
yhdistykselle kirjelmä, jossa

kehotettiin lopettamaan sota-

kirjojen julkaiseminen ja vält-
tämään niiden huomattavaa
ilmoittelua sanomalehdissä.

Saman kuun puolivälissä
13. päivänä, tuli sitten yllät-
täen lopullinen isku. Anne-
tun asetuksen mukaan uusia
sotakirioia ei saanut lainkaan
julkaista, paitsi poikkeusta-
pauksessa keskeneräisinä

olevia, jos sisäasi-

ainministeriö myön-
tää erikoisluvan. Mm.
Karistolla jäivät kes-

keneräisiksi teokset:
Iyränkö: Kun itä yllätti,
Karhumäki: Miesten mat-
kassa, ja Valakivi: Tarsan

kuudes kolonna.
Ontoni Miihkalin edellä

mainitut teokse( kiellettiin
vielä uudestaan jatkosodan

päät1ttyä. Eikä ihme, sillä kyl-
lä niissä niin huvittuneesti ja
yliolkaisesti suhtaudutaan vi-
hollisen sotilaisiin ja kirjojen
teksteissä esiintyy lempeitä
nimityksiä, iivana, piippolak-
ki ja huopatossu. Avuttomat
ukrainalaiset jäljitetään kuin
jänikset.

Miihkali kirjoitti vielä jatko-

sodan aikana muutamia kir-
joja salanimellä Mikko Karvo-

nen, muttavielä hänen oli 1944

vaihdettava kotimaansa Ruot-

siin, jossa eli loppuelämänsä
Mikael Karrisandina.

Kirjoittaja kotiseutuneu-

vos Esko Pietilä on syn-

tynyt Tyrväällä 1 928.

Monipuolisena taita-
jana hän on ansioitunut

mm. Tyrvään seudun

Museon museonhoita-
jana, laajasti käytettynä

konservoijana sekä koti-

seututyöntekijänä, -tie-

tä jänä ia -kirjoitta jana
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I \rvään tietopuolisen kar-

ianhoitokoulun päärakennus
1920-luvun alusta \,'uoteen I941,

iolloin se tuhoutui tulipalossa.

Mitä oli ennen kumitehtaan tienoilla?

' 
uiotoio J y r uciän /,oninnlo ito /,o u/uotn

irjoitettuani muu-
tama vuosi sitten
Sastamalan Jouluun

Tyrvään Villatehtaan tarinan,
toimituksen taholta kys)'ttiin,
tutkisinko myös näillä main

- kumitehtaan tienoilla - ai-
kanaan sijainneen Tyrvään
karjanhoitokoulun historiaa.
Haaste oli sikäli kiinnostava,
että sattumalta tiesin siitä

lo ennestään iotakin, koska

tätini on monesti kertonut
opiskeluajastaan juuri tuossa

oppilaitoksessa.
Tyrvään karjanhoitokoulun

historia liittyy erityisesti Sata-

kunnan maanviljelysseuran
historiaan. Maanvilj elysseurat

olivat sata vuotta sitten erit-
täin merkittäviä maatalouden
ja muunkin taloudellisen ja

henkisen kulttuurin edistäjiä.
Elettiinhän yhdistystoimin-
nan voimakasta nousuaikaa,

iosta voi suorastaan sanoa,

että melkein kaikki uusi yh-
teiskunnassa lähti liikkeelle
vapaan kansalaistoiminnan
kautta.

Yksi maanviljelysseurojen
tehtävistä oli maatalouteen
liitryvän koulutuksen järjestä-

18

I Vännin tilan päärakennus.

minen. Tähän liittyi myös kar-
janhoitokoulun perustamis-
hanke T1'rvään seudulle Venä-
jän vallan ajan lopulla. Näihin
aikoihin elettiin maassamme

muutoinkin vilkasta yhä uu-
sien oppilaitosten perusta-
misvaihetta kansakouluista ja

oppikouluista alkaen.

Karianhoitokoulu
perustetaan Tyrväälle

Satakunnan maanviljelysseu-
ran esityksestä Senaatti salli
vuoden 1906 alusta lukien
perustaa karjanhoitokoulun
miesoppilaita varten Kiikkaan
kruununvouti A.A.G. Rydma-

nin omistamalle Ruotsilan
tilalle. lo vuonna 1907 karjan-

hoitokoulu siirrettiin Tyr:väälle

Svännin (Vännin) tilalle, missä

sen johtajana toimi tilan omis-

taja agronomi Selim Rydman.

Koulu kuitenkin lopeni toimin-
tansa jo ensimmäisen maail-

mansodan alla lrronna 1913.

r.:s -\,,t,,,,1,', / ",t,,,,,,,



Tämän jälkeen esityksiä
karjanhoitokoulun perusta-
miseksi Tyrväälle tehtiin usei-
ta. Satakunnan ja Hämeen-
Satakunnan maanvilj elysseu-

rojen yhteinen anomus itse-
näistymisvuonna 1917 johti
tulokseen. Niinpä Tyrvään
tietopuolinen karjanhoito-
koulu - kuten sen virallinen
nimi kuului - aloitti toimin-
tansa syksyllä 1917. Juhlavasti
alkoivat koulun järjestyssään-

nöt: "1. Oppilas harrastakoon

fumalanpelkoa ja hlviä tapoja
sekä vaarinottakoon oppilai-
tokselle säädettyä järj estystä.

2. Oppilaan tulee osoittaa eh-

dotonta tottelevaisuutta opet-
tajaa kohtaan sekä yleensä
käy'ttäytyä kohteliaasti kaikkia
kohtaan."

Koulu toimi kolme ensim-
mäistä vuottaan r,rrokrahuo-
neistoissa, aluksi vastikään
Vammaskosken eteläpuolelle
perustetun Vammalan kaup-
palan puolella. Ensimmäi-
nen lukukausi työskenneltiin
Säästöpankin talossa. Har-
j oittelunavetaksi vuokrattiin
sillan takaa Tgvään puolelta
Vännin tilan navetta, jossa oli
nelisenkymmentä lehmää.
Oppilaat asuivat aluksi hajal-
laan ympäri kylää.

I Karjanhoitokurssilaiset lypsyllä.

Kevätlukukaudeksi 1918

koulu siirtyi Vammalan ru-
koushuoneelle. Kun irtaimis-
to vuoden 1918 levottomissa
oloissa oli rukoushuoneella,
se säästyi Vammalan palolta,
olihan rukoushuone kirkon
ohella yksi harvoja suurpa-
lolta säästyneitä kauppalan
taloja.

Toinen vuosikurssi aloit-
ti työnsä Tyrvään puolella
pappilan maalla sijaitsevissa

'"rrokrahuoneissa, maanvilje-
lijä Pikku-Sianojan talossa.

Vakituiset tilat
lö]itl /ät

Vuonna 1920 koulu sai käyt-
töönsä Satakunnan maanvil-
jelysseuran alaisen vastikään
lakkautetun Tyrvään veisto-
koulun tilat Nuupalan kyläs-
sä. Kyseessä oli huvila, jonka
Maanvilj elysseura oli ostanut
vuonna 1906 maisteri Frans
Nuupalalta. Rakennus tarjosi
korjattuna asunnot opettajil-
le ja suurimmalle osalle op-
pilaita. Vuonna 1923 talossa
tehtiin suuria uudistustöitä
rakentamalla lisää oppilas-
asuntoja, ruokala keittiöinee-
en, pesutupa ym.

Koulu oli Hämeen-Sa-
takunnan ja Satakunnan

maanviljelysseuran yhtei-
nen oppilaitos lrroteen 1925

asti, jolloin Aitolahdelle pe-
rustettiin vastaava koulu ja
näin Tyrvään karjanhoito-
koulu jäi toimimaan yksin-
omaan Satakunnan karjata-
lousopetuksen hyväksi.

I920-luvun alkupuolella
käytettiin lisänä myös maan-
viljelijä K. Härmän tilan na-
vettaa. Rydmanin navetta
paloi vuonna 1927. Sen tilalle
rakennettiin uusi.

Vuonna l92B Maanvil-
jelysseura osti Rydmanilta
palstat Vännin, Topin ja faat-
sin tiloista. Kauppaan kuului
huomattava maaomaisuus
rakennuksineen ja maatalo-
usirtaimistoineen.

Tyrvään karjanhoitokou-
lun rakennukset sijaitsivat
Tyrvään rautatieasemaa vas-

tapäätä, toisella puolen rataa,

asemarakennuksesta jonkin
verran Porin suuntaan. Ra-

kennusryhmään kuuluivat
päärakennus ja kaksi ma-
joitusrakennusta sekä suuri
navetta.

Talvisodan 1939-1940 ai-
kaan koulun tilat olivat reser-

viläisten koulutuskeskuksen
käytössä.

Jatkosodan sytyttyä kesä-

heinäkuun vaihteessa l94l
varsinaisessa kouluraken-
nuksessa syttyi tulipalo.
Irtaimistoa saatiin jonkin
verran pelastetuksi, koska
läheiselle työväentalolle si-
joitettu sotilasjoukko ennätti
pelastustyöhön.

Uutta päärakennusta ei

rakennettu. Koulu toimi lo-
pun aikaansa Tyrväällä jäl-
jelle jääneissä rakennuksissa
puutteellisissa oloissa. Van-
hasta Vännin pirttirakennuk-
sesta saatiin luokka, muihin
rakennuksiin kunnostettiin
oppilashuoneita.

Vastuunkantajia

Ensimmäiseen johtokuntaan
vuonna 1917 valittiin pan-
kinjohtaja Taave Iunnila ja

emäntä Eufemia Haunia Tyr-
väästä, maisteri Rurik Pihkala
Messukylästä ja maanvilj elijä

l.A. Ihamuotila Ylöjärveltä.
Itseoikeutettu jäsen oli kou-
lun johtaja.

Koulun johtajaksi tuli
vuonna 1917 Maanviljelys-
seuran karjatalouskonsu-
lentti agronomi f.E. Karsten.
Hänen kuolemansa jälkeen
vuonna l9lB koulun vt. ioh-
tajina toimivat agronomit
Urho Seppälä ja Kalle Soini,
kunnes agronomi Hilja Hem-
mo elokuun 1919 alussa tuli
koulun vakinaiseksi johta-
jaksi hoitaen tointa vuoteen
1953 asti.

Opettajina toimivat va.

karjatalousopettaja Anna
Forsman, agronomi, fil.maist.
Sylvi Melander, agronomi, fi1.

maist. Päivä Liakka, agronomi
Anni Kauppila, agronomi El-
sa Engblom, agronomi Ester

Laurila, agronomi Edit Forss
(e. Koskeala, e. Koskinen) ja
agronomi Anni Kekki.

Kariakkoia ja
tarkkailukarjakkoja

Tällaisia karjanhoitokouluja
oli maassamme useita. Näi-
hin aikoihin suuria karjoja oli
paitsi kartanoissa ja muissa r
suurissa taloissa myos lai- I
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toksissa kuten sairaaloissa,
jotka tuottivat omat maatalo-
ustuotteensa. Alan ammatti-
laisista oli siis suuri kysyntä.

Koulutusohjelmaan kuu-
luivat tavallisesti lyhyt har-
joittelijan valmennuskurssi
sekä ammattiin valmistavat
peruskurssi ja tarkkailukar-
jakkokurssi. Lisäksi järjestet-

tiin lukuisia lyhyitä kursseja
ja esitelmätilaisuuksia.

Hyvän kuvan opiskelusta
karjanhoitoalalle antoi äitini
sisar Lyyli Yli-Kovanen o.s.

Kolhinoja, joka oli suoritta-
nut karjakon tutkinnon lu-
kuvuonna 1935-36 Toijalan
karjanhoitokoulussa ja jat-
kanut opiskelujaan Tyrvään
karj anhoitokoulun tarkkailu-
karjakkokurssilla välirauhan
aikana tammikuusta l94l
kesäkuuhun.

Hänen aikanaan Tyrvään
karjanhoitokoulussa oli em.

kaksi ammattikurssia. Pe-

ruskurssi kesti syksystä ke-
vääseen, ja siitä valmistui
karj akkoja. Karjakkokurssille
pääsyvaatimuksena oli vuo-
den harjoittelu jossakin suu-
ressa talossa.

Ta rkkai I u ka rj akkokurs s i n
pohj akoulutusvaatimuksena
oli edellä mainittu karjak-
kokurssi. Kurssi kesti tam-
mikuusta kesäkuuhun. Siitä
valmistui tarkkailukarjakko-
ja eli asestentteja. Tälle kurs-
sille pääsyvaatimuksena oli
kahden vuoden harjoittelu
karjakkokurssin jälkeen jos-
sakin suuressa talossa.

Esimerkkinä harjoittelu-
paikkoina toimineista suur-
tiloista mainittakoon Teiskon
Niemikartano, jossa karja-
koksi valmistunut tätini toi-
mi talvisota!'uosina 1939-40.

Tämä karjakkoaika merkitsi
samalla harjoittelua edessä

ollutta jatkokurssia varten.
Toisena esimerkkinä mai-

nittakoon Euran Ruosteen-
ojan tila, jossa oli 30 lypsä-
vää ja kaikkiaan 60-päinen

ci-+
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pala

karja ja jossa tätini toimi
karjantarkkailij akurssin jäl-
keen jatkosodan vuodesta
1941 lähtien. Karjanhoidosta
vastanneella oli siellä myös
kaksi apulaista. Talo oli niin
suuri, että siellä oli kaikkiaan
30 työntekijää. Sieltä käsin tä-
tini oli sitten myös rintamalla
lottana, Äänislinnassa, kar-
janhoitotehtävissä sielläkin,
hoitamassa suurta sikalaa
armeijan tarpeisiin.

Karianhoitokoulu
siirtyy Ulvilaan

Tyrvään tietopuolinen kar-
janhoitokoulu siirtyi vuon-
na 1953 Tyrväältä Ulvilaan.
Samalla sen nimi muutettiin
Satakunnan tietopuoliseksi
karjanhoitokouluksi, myö-
hemmin Satakunnan karjata-
louskouluksi.

Io aikaisemmin karjanhoi-
tokoulun alueesta oli myyty
useita tontteja. Myös Nuupa-
lan tilat, entisen veistokoulun
tilat, olivat siirtyneet oston
kautta vuonna 1950 edel-
lisenä vuonna perustetulle
Tyrvään Villa Oy:lle, jossa

Maanviljelysseura oli aluksi
osakkaana.

Tyrvään Villatehdas raken-
nettiin tälle alueelle vuosina
1950-1951. Vuodesta 1963

tehdasrakennus siirtyi Vam-
malan Puhelin Oy:lle. Nykyi-
sen omistajan nimi on Etelä-
Satakunnan Puhelin Oy.

Karjanhoitokoulun Ul-
vilaan siirtymisen jälkeen
Maanviljelysseura myi kou-
lun käytössä olleen Vännin
tilan vuonna f955 pääosil-
taan Suomen Gummitehdas
Oy:lle.

Kumitehdas rakennettiin
tälle alueelle vuosina I956-
1959. Nykyisin tehtaan nimi
on Teknikum Oy.

Suuri on ollut muutos yh-
den ihmisiän aikana Tyrvään
asemanseudun maisemissa-
kin. Historiallista muutosta
kuvastaa jo pelkästään nimien
muuttuminen alueella, kun
Svännin (Vännin) maatilalle
on tullut ensin Tyrvään tieto-
puolinen karjanhoitokoulu,
sitten Suomen Gummitehdas
ja lopulta Teknikum.

Lähteet:
PAKULA, VIHTORI Tyruään
maamies seuran 60 -u uotishis -

toria.Vammala 1963.

PIILONEN, IUHANI Kunnal-
Iishallintoa kuttupi Iäjässä.

Tyruään kunta 1869-1968.

Vammala 1969.

REKti, IUHANI Tyruään maa-
miesseura 100 uuotta. Yam-
mala 2001.

SEPPÄ, KAIIA Satakunn(rn
kari atalousko ulu I 9 I 7 - I 967.

Pori 1967.

KAUKAMAA, L.l. Satakunnan
Maanu ilj elysseura I 86 I - 1 96 1.

Pori 1961. O

JABI NUBN/I on synty-

nyt Tyrväällä 1954. Hän

toimii Tampereen Mes-

sukylän seurakunnan

ki rkkoherra na.

t\Igncn.'-r-
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I Karttakuvassa Tyrvään asemanseutu sodan jälkeen. Vaakaviivoitus kertoo kauppalan alueen l.uoteen 1955,
musta viiva sen jälkeisen kauppalan alueen. Karttaan on merkitty Tyrvään karjanhoitokoulun sijainti.
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SIRKKA-LII5A HAKALA

iime vuoden loppu-
puolella tuli kulu-
neeksi sata vuotta

isäni, taiteilija Paavo Hakalan

syntymästä.

Hän oli syntyny.t B.rr.190B
Tyrväällä Nestori ja Hilja Ha-

kalan toiseksi vanhimpana
lapsena ja eli koko elämänsä

täällä, jossa sukua on ollut
ainakin 1600-luurlta lähtien.
Suuren osan elämästään Paa-

vo Hakala asui omaleimaises-
sa ja toimeliaassa Nälkälän-
mäessä. Hän kuoli vaikeaan
sairauteen I l.l L1975.
Tyrvään seudun Koti-
seutuyhdistys lärjesti
tunnetun tyrvääläi-
sen sata!'uotisjuhlan
kunniaksi näyttelyn t

Iaatsille. Esillä ol- A

sen museon kokoelmia. Töitä
näyttelyyn oli tarjolla runsaas-

ti - niinpä näyttelyn sisältö
painottui palj olti tyrvääläisten
itsensä arvostamien teosten
mukaan.

1"'L,',;':.':\i1
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Monitaitaia
Vanhimmat satavuotisnäyt-
telyn teoksista oli signeerattu
1932: ne ovat puusta veis-

tetryjä kiertopalkintoja - siis

selvästi tilaustöitä - ja lisäksi
j oitakin lyijykynäpiirroksia.
Sisarusten muistin mukaan
Paavo kuitenkin piirsi aina
ja veistelikin mm. eläinhah-
moja, joten vanhempia töitä
on varmasti ollut olemassa.

Taiteilijan ensimmäinen ko-

kemus tulevasta ammatista
olikin perimätiedon mukaan
jo viisir,r-rotiaana, kun hän ml

Kraatari ve-
telee ahkerana
neulaa kankaan
läpi pöydällä is-
tuen. Puuveistos
I951. Kuva llari
Mehtonen.

enolleen viidellä perrnillä pus-

sillisen paperista leikkaanri-
aan ihmishahmoja. Oivallus
oli, että näinkin voi ansaita!

Nuoren taiteentekijän al-

kuruosien merkittävin työ oli
varmasti vuonna 1934 ilmes-

tyneen "Vanhaa Satakuntaa"

-teoksen piirroskuvittrs. Se

käsitti taidokkaasti ja yksi-

tyiskohtaisesti piirrettyjä kan-

sanomaisia esineitä ja myös

rakennusnäkyrniä. Tästä alkoi

pitkään kestänyt ura kuvit-

tajana: erityisesti kansan-

kulttuuria on ikuistettu mln.
Pertti Virtarannan tunnetlltl
julkaisun "Elettiinpä ennen-
kin" ensimmäiseen laitok-
seen 1950-luvulla. I(uvituksia
on paljon myös kotiseuttr- ja

joululehdissä useilta vuosi-

k1rynmeniltä.

Paavo Hakala oli taiteilijana
monipuolinen. Hänen tuo-

tannossaan on öljymaalauk-
sia, akvarelleja, hiilipiirroksia,
tussi- ja lyijykynätöitä sekä

pastelleja. Hän kokeili rnyös

savea. Ennen kaikkea Paavo

Hakala oli kuitenkin kiinnos-
tunut puumateriaalista. Par-

haiten hänet varmasti tunne-
taankin puupatsaitten ja -re-

liefien tekijänä. Tuotantoon
kuul ui varhaisi mpi rra l'rrosina

ajan tyryliin myös taidekäsi-
työksi laskettavia puuesineitä

kuten lippaita ja pahkakup-
peja sekä jonkin verran vielii
varhaisvuosien päätoinrena

ollutta koristeveistoakin ku-

ten kaappien ovivinjellejä
yms. Tähän ryhrr.rään ktrtrlu-

vat myös 1950-lul''trn isoko-

koiset, puusta veistetyt
kuntavaakunat. Pienel-

lä paikkakunnalla tai-
taja joutui tarttumaan
perin monenlaisiin
tehtäviin jtrlisteista

kyltteihin. - Paavo FIa-

leet leokset oli saa- S
tu lainaksi pääosin Iyksiryishenkilöiltä, I
vaikka mukana oli L

myös mm. paikalli- !
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kala kunnostautui myös eläin-
ten tä!'ttäiänä, mihin nuoresta
alkanut metsästysharrastus
antoi varmuutta.

Varsin tärkeä osa-alue Paa-

vo Hakalan töistä ja taidoista
lienee kuitenkin kotipaikka-
kunnalla lähes tuntematon-
ta. Hän oli nimittäin myös
kokenut ja osaava kansan-
omaisten rakennusten ja ra-
kennusryhmien dokumentoi-
ja, joka osasi tehdä vanhojen

.),i-
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rakennusten mittapiirroksia
kuten pohjakaavoja, halki- ja

poikkileikkauksia, yksityis-
kohtapiirroksia, asemakaava-
ja yläperspektiivikuvia sekä

erilaisia ennallistuksia. Tämä

1950-lumlla alkanut työ edel-
lytti monipuolista tutustumis-
ta kansanomaiseen rakennus-
tekniikkaan ja on itse asiassa

luokiteltavissa tutkimustyöksi.
Eri puolille Suomea tehrylen
tutkimusmatkoia iärjestivä1

mm. Muinaistieteellinen toi-
mikunta ja Seurasaari-säätiö.

Näin synryneitä piirustuksia ja

valokuvia säilytetään pääosin

Museoviraston kokoelmissa,
jossa ne ovat edelleen tutki-
joitten kä)'tössä.

Ars longa
- taide elää pitkään

Paavo Hakalan tuotanto on

varsin laaja. Paljon on tilaus-
töitä, jotka esittävät henkilöä

tai rakennusta ja maisemaa.
Tällaiset teokset olivat suosit-

tuia mm. merkkipäivälahjoi-
na, ja isäni joutuikin joskus

keksimään äkkiä hyvän sylrn

siihen, että löytyi hiippaile-
masta jonkun pihatien mut-
kasta - kun kotitalon kuvan
piti tulla asianomaiselle val-
lan yllätyksenä.

Taiteilijan suosima aihe ja

kiinnostuksen kohde eten-
kin puuveistoksissa oli ilman
muuta ihminen: ihminen ja

hänen tarinansa, ihminen
työnsä ääressä, ihmisen kä-

denjälki hänen ympäristös-
sään. Ylivertainen tarina oli
Kiven "Seitsemän veljestä 'i

jota Paavo Hakala luki rruosi-

kymmenestä toiseen ja josta

aina hän löysi jonkin tilan-
teen kuvattavakseen. Kur-t-

kin veljeksen luonne näk11,

kuvissa selvästi mutta niin
näkyy muittenkin veistoshah-
mojen. Näin kraatari istuu
pöydällä ja pitää varvastaan
kippurassa, näin nikkari sih-
taa työtään, näin seisoo kel-
lonsoittaja Hellsten ja näin
tepsuttaa Ståhlströmmin Kal-

le. Henkilön luonne on r.rähty

kirkkaasti ja ikuistettu oival-
tavasti. Varsinkin patsaissa

elää liike mutta myös pysäh-

tyminen - molemmat asioita,
joista taiteilijat maailman si-

\,'r-r ovat olleet kiinnostuneita.
Paavo Hakala ikuisti kuviinsa
usei ta tunnettuja t1,r'vääläisiä,

erityisen mielellään muistet-
tavia originelleja. Mutta kiin-
nostavan ihmisen ei tarvinnut
mitenkään olla maankuulu:
taiteilija kävi mielellään huu-
tokaupoissa ja lauantaisin
Vammalan torilla, kun niissä

kuulemma nälgi hyviä tyyp-
pejä. Tekijän hlwinkehittynyt
huumolintaju näk)ry mon issa

töissä, parhaiten veistoksissa

mutta myös piirroksissa. - Ih-
misaiheiden ohella luonnossa
liikkuvaa metsämiestä kiin-
nostivat tietysti myös eläimet,
esimerkiksi hirvet vuosikym-
menestä toiseen.

Puu on vaativa ryösteltävä.

Paavo Hakala on kuvattu \.uonna 1959 viimeistelemässä Impivaaran joulua esittävää puureliefiä.
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Maanrakennusalan palvelut
Piha- ja viherrakentaminen
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los taltta lipsahtaa, jälki on
peruuttamaton. Paavo Haka-

lan puuveistoksissa näkyy sel-

västi kehittyvä ja varmistuva
kädentaito. Varhaisten teosten

viillot ovat lyhyitä ja varovai-

sia, mutta pian varmuus kas-

vaa, valon ja varjon vaihtelu
reliefin pinnassa rehevöityy.
Mutta koskaan taltan jälki ei

ole karkea. Tekniikan muutos
näkyy vielä selvemmin öljy-
maalauksissa. 1930-luvun
pikkutarkka siveltimenjälki
muuttuu parissa vuosikym-
menessä rennommaksi ja
plastisemmaksi. Piirroksissa
terävä viiva sen sijaan pysyy

- se on säilynyt arvatenkin
rakennuspiirrosten vaatiman

tarkkuuden vuoksi.

Tyynni tyrvääläinen

Olen hämmästyksekseni ha-
vainnut, että monissa haas-

tatteluissa ulkopaikkakunta-
lainen kirjoittaja väittää isäni

olleen "vaatimaton'l Sallikaa

minun hymyillä... Paavo Ha-
kala tiesi tasan tarkkaan oman
laatunsa taiteilijana. Ei hänen
tarvinnut uhota eikä etsiä kii-

MIä seurasi alaa aktiivisesti,
eikä suinkaan vieroksunut ns.

moderneja tekijöitä, vaikka

itse tekikin muuta. Joidenkin
kanssaihmisten harrastama
itsekehu sekä nauratti että vä-

hän säälittikin häntä.

Itse Paavo Hakala oli laa-

dultaan traditionkantaja.
Hän oli sitä tuotannossaan
mutta myös muuten. Isäni

oli kiinnostunut sekä aineelli-

sesta kulttuurihistoriasta että

henkisestä perinteestä, luki
paljon historiaa, kulttuuria ja

kansanperinnettä käsittelevää

kirjallisuutta. Hän arvosti var-

sinkin vanhoja rakennuksia ja

vuosisataista kulttuurimaise-
maa - niihinhän hän oli saa-

nut tutustua läheisesti uransa

alusta alkaen. Paavo Hakala

säil)tti tyrvääläistä perinnettä

teoksiinsa ikuistettuina merk-

kihenkilöinä mutta myös

monenlaisina juttuina ja kas-

kuina. Taiteilijan silmä oli
nähnyt veistämänsä henkilöt
ymmärtäväisesti ja tarkasti,

mutta samaa taitoa vaati pu-

heen tulkitseminen: Paavo

Hakala oli hyvä jutunkertoja.

Siinäkin hänen tyynni ryrvää-

läinen huumorintajunsa pääsi

oikeuksiinsa.

rosta sieltä eikä täältä. Hän
|ukolan veljekset pikkupoikina kananmunavarkaissa. Isokokoinen puureliefi on osa viiden teoksen sarjaa.

1972. Kuva Ilari Mehtonen.
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MATTI JUTI
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Torpan sijainti

Sepän torppa sijaitsi Tynvään

Illossa tai oikeastaan Illon-
maassa, mikä lienee ollut
alueen varhaisempi nimitys.
Varsinainen pysyuä asutus
alueelle on tullut vasta 1700

-luvun puolenvälin jälkeen.

Alueella on tosin asusteltu
jo esihistoriallisena aikana,
sillä alueelta on tehty lukui-
sia kivikauteen liittyviä esi-

nelöytöjä. Illon Korpisepän
alueeltakin on löydetty kivi-
kautisia esineitä mm. kou-
rutaltta ja kaksi nelisivuista
oikokirvestä. Illo ei ole maa-
rekisterikylä vaan kyseessä

on melko laaja kulmakunta
Tyrvään, Kiikan ja Punkalai-
tumen pitäjien rajaseudulla.
Isojaon aikana 1700-luvun
lopulla tämän lokisivun jako-

kuntaan kuuluneen alueen
rajat täsmentyivät siten, että
torpan alue tuli kuulumaan
Tyrvään pitäjän Soinilan l<y-

län Pentin talon alaisuuteen.
Seuraava kuntaj akoon vaikut-
tava muutos alueella tapahtui
vasta 1.1.1933, jolloin mm.
Korpisepän tila siirtyi alue-
siirrossa Tyrvään kunnasta
Punkalaitumen kuntaan.

Illoon ei ollut torpan
perustamisen aikoihin min-
käänlaisia tieyhteyksiä. Aino-
at kulkureitit olivat jalkaisin

ryF *-t

ja ratsain kuljettavia polkuja.
Ensimmäinen varsinainen tie

- Illon tie -alueelle tehtiin vas-

ta v. lB55 ja sitä paranneltiin
ns. hätäaputyönä v. 1867.

Perustamisaiankohta

Sepän torppa on perustettu ja

sen peltoja on alettu raivata
1700 - ja 1800 -lukujen vaih-
teessa. Torppa alkaa varsinai-
sesti näkyä Tyrvään rippikir-
joissa vasta lB20 -luvulla. Se

on kuitenkin ollut olemassa io
aikaisemminkin, sillä isojako-
asiakirjoissa ja -kartassa 1810

-luvun puolivälistä näkly Se-

pän torppa ja sen pellot.
Tyrvään rippikirjassa lv.

1799-1806 mainitaan Viljo-
niemen talon alla mm. sep-

pä Antti Antinp. (s. 1753),

poika Antti Antinp. (s. 1776)

sekä tyttäret Riitta ja Ma-
ria. Sepän vaimo oli kuollut
v. I 803. Poika Antti on merkitty
torppariksi vuodesta 1804 al-
kaen. Todennäköisesti van-
hempi Antti Antinp. on juuri
se henkilö, joka on raivannut
ja perustanut torpan, sillä hän
oli seppä ammatiltaan.

Torpan nimi

Torpasta on rippikirjassa
aluksi kältetty nimeä Luhta.
Nykysuomen sanakirjan mu-
kaan luhta tarkoittaa vesipe-

räistä tai keväisin tulvan val-
taan jäävää rantaniittyä tai
luonnonniittyä. Torpan alueet

raioittuvat Yltäissuon läpi vir-
taavaan nk. Yltäissuonojaan,
jonka rannoilla olevilla niityil-
Iä on todennäköisesti kasvanut

Iuhtaheinää. Kastekirjassa on
torpassa w. lB22-25 syntynei-
den lasten vanhempina mai-
nittu torppari Henrik Luhta ja

vaimo Maria lllosta. Vuonna
lB2B syntyneen lapsen kohdal-
la Luhta on jo korvattu nimellä
Seppä, josta tuli myöhemmin
myös torppariperheen suku-
nimi. Nimi nrlee torpan perus-

tajan ammatista, kyseessä oli
siis "sepän torppa'i Torpasta
on käytetty myös rinnakkais-
nimeä Korpiseppä, josta tuli
torpan itsenäistlttyä v. l92l
tilan virallinen maarekisteriin
merkittynimi.

Torpanpihapiiri
ia rakennukset

Sepän torpan varhaisemmis-
ta vaiheista ja rakennuksista
ei ole paljoakaan tietoa käy-
tettävissä. Otan tähän kuiten-
kin muutaman tiedon v. 1805

henkikirjoista, joista selviää

mm., että kyseessä oli "yh-

den samn" torppa. Ikkunoita,
joista tuolloin maksettiin ylel-
lisyysveroa, oli Sepällä kaksi.

Torpan vuokra isäntätaloon
oli yksi työviikko vuodessa.

Korpisepän vanhantlryp-
pinen asuinmiljöö kiinnitti
kotiseutuihmisten huomio-
ta. Vuoden 1935 alkukesästä

Punkalaitumella järjestettiin
kotiseutujuhla, johon sisältyi

mm. retki Korpisepän tilalle.
Sepän umpipihatyyliin raken-

nettu vanha talouskeskus oli
niinikään v. t94B esikuvana,

kun E. Suonpää teki siitä pie-

noismallin Tyrvään Seudun

Museolle. Pienoismallin teke-

mistä varten Museoyhdisrys
sai Suomen Museoliitolta
avustuksen. Pienoismalli on

sittemmin poistettu museon
perusnä1'ttelystä.

Korpisepän perinteiseen
satakuntalaiseen umpipi-
ha[yliin rakennetun vanhan
talouskeskuksen rakennukset
purettiin 1940 ja 50 -lukujen
vaihteessa ja korvattiin uusilla
ajanmukaisilla rakennuksilla.

Torpparisuku vaihtuu

Torppari Antti Antinpoika
Iuopui torpasta v. IBIB ja

muutti perheineen Huittis-
ten Sampuun. Hänen isänsä,

torpan perustaja Antti Antinp.
Luhta jäi kuitenkin asumaan



torpa.t L la truurun ,oiLeitct
torppaan, jossa hän kuoli
v. 1825. Torpan uudeksi isän-
näksi muutti Kiikasta Heikki

fuhanpoika (I796- lB77). Hän
avioitui v. 1821 Maria An-
tinrlrtären (1793- lB77) kans-

sa. Heikki Juhanp. oli syntyisin
Vehmaalta Metsänlcylä nimi-
sestä talosta, mutta oli muut-
tanut vanhempiensa mukana
v. I803 Kiikkaan. Maria Antin-
ty'tär oli Kiikan Kulmuntilan
Laurilan talon tytär.

Torppari Heikki luhanp.
sisar Maria Juhant. (s. lB03

Kiikka) avioitui v. l83I lähei-
sen Soinilan kylän Ruutikan

Jaakkolan torpan Antti Jaa-

konp. Liten'in (s. 1796 Tyr-
vää) kanssa. Antti laakonp.
oli kyseisen torpan isäntä
isänsä jälkeen l830-luvun
loppupuolelta lähtien ja otti
myöhemmin käyttöön ni-
men Lehtiniemi. Perheeseen

syntyi kuusi lasta, joista poika

Matri Antinp. (1835-1914) oli
torpan seuraava isäntä. Suku-

laisuudesta ia naapuruudesta
johtuen monet Lehtiniemen
suvun jäsenet olivat Sepän

suvun lasten kummeina.

Sepän suvun vaiheita

Sepän torpparilla Heikki
fuhanpojalla ja Maria Antin-
ty'ttärellä oli seuraavat lapset:

Poika Heikki Heikinp.
(s. IB22) jatkoi isänsä jälkeen

torpan isäntänä. Heikki avi-

oitui v. tB4B Punkalaitumen
Liitsolan Pietilän talon tyttä-
ren Anna Josefint. (s. lB23)

kanssa. Avioliitto jäi lyhyeksi,

sillä puoliso kuoli yllättäen
jo v. 1850. Avioliitosta syntyi
qdtäret Anna Kaisa Hellström
(1848-1935 P:dun) ja Maija
Stiina Heikkilä, myöh. Penttilä
(1850-r925). Anna Kaisan lap-
sista mainittakoon Vammalan
Kallialassa asunut seppä Heik-
ki Häkkinen (1881-r9Bl), joka

eli lähes 100 -ruotiaaksi.

Torppari Heikki Heikinp.

-\',,,r,,,,,,1,,,, 1,,,1,, -', r,' )trL!'

Pyyöän ystävällisesti saattamaan

rakasta miesvainaiaani

HEIKKIN
Hänen viimeiseen leposiiaansa Tyr-

vään hautausmaalle Sunnuntaina

Tammikuun 15 päivånå 1911, kello

1 päivällä, ia sen iälkeen kokoontu-

maan suruhuoneeseen lllon Sepälle.

Annastiina Seppä.

Sepän toinen puoliso v. 1856

oli Huittisten Kivirannan Aro-
lan torpasta kotoisin oleva Lo-
viisa Antint. (s. 1833). Aviolii-
tosta syntyi viisi lasta; Frans

Henrik(s. jak. 1857), aliupsee-
ri, ylikonduktööri Heikki Vik-

tor Leivo (1859-rgl6 Pietari),
mv. Juho Kustaa Hakkila, aik.

Mäkipää (1862-1937 Angel-
niemi), ratamestari Kaarle
Seppä (1e0a-1943 Terijoki
srk.) jaAmanda Loviisa (1866-

67). Heikin toinen avioliitto-
kaan ei kestänyt kuin reilut 10

\,'uotta, sillä puoliso, torpan
emäntä Loviisa Antint. me-
nehtyi v. 1867 suurten nälkä-
vuosien uhrina tyfukseen eli
lavantautiin.

Torppari Heikki Sepän kol-
mas puoliso v. 1874 oli Huittis-
ten Nanhian Ollin talon Pyö-

1än torpan t''tärAnna Kristiina
(Anna Stiina) Jaakont. (1839-

19r7). Heille syntyi neljä lasta;

Amanda Seppä (1874-I940),

Hilda Karoliina (1876-86),

Matti Vilho Seppä (1s79- I900)
ja lida Vilhelmiina Salonoja
(rBBr-rsss).

Torppari Heikki Heikinp.
Seppä kuoli jouluaattona
v. 1910.

Tytär Maria Heikint.
(s. l82a) oli v. 1845 lähtien
Punkalaitumella Liitsolan
kylän talojen palveluksessa,

mutta muutti avioiduttuaan
v. IB50 Vesilahden Halkiva-
haan Narvan Karholan lärsä-
niemen torpan emännäksi.
Perheeseen syntyi viisi lasta.

Suurten nälkävuosien aikana
torppaa kohtasi suuri onnet-
tomuus, sillä torppari Jeremi-
as Matinp (s. 1821), emäntä
Maria Heikint. ja neljä lasta
menehtyivät kulkutauteihin ja

tyfukseen reilun kuukauden
sisällä v. l868 kesällä. Ainoas-
taan vanhin tytär Vilhelmiina

Maria Malm (185r-1932 Pohj.-

Pirkkala) selvisi. Hän avioitui
v. IB74 Juha Kustaanp. kanssa

( lB4B- l905 Pirkkala). Perhee-

seen syntyi yhdeksän lasta.

Tyär Ulrika Heikint. (r825-

t9l1) avioitui v. lB55 Iuho
Taavetti Tapani Suoniemen
(f 836-19f 6) kanssa ja muutti
emännäksi Tyrvään Sammal-
joen Penttilän Suoniemen
torppaan. Perheeseen syntyi-
vät lapset Juho Vihtori Niemi-
nen (1856-t947), Elina Alek-
sandra (1860-63), Evert Nestor

Tuominen (1862-1914), Kalle

Oskari Suoniemi ( l865- l93o),
Kasper Vilhelm Tapala (l868-
1921 P:dun) ja Hilma Ulrika
Niemelä (r872-1913 P:dun).
Poika Kalle Oskari oli seu-

raava isäntä.

Tytär Vilhelmiina Heikint.
(1828-l906) avioitui v. 1853

torpparin poika Vilhelm (Vil-
le) Juhonp. (1830-1891) kans-

sa ja muutti emännäksi Kiikan
Illon Hakavuoren torppaan.
Perheessä oli lapset Vihtori
Vilhelm Murro (1854-1943),

Nestor (1855-71), Oskar Yli-
jok (1857-1921), Vilhelmiina
Eufrosyyne (Siina) Pärnä
(l86t-I944 P:dun), Herman
Fabian Vuori (1864-t9lB),
Ferdinand (1866-68) ja Ferdi-
nand Hakavuori (I868-1953).

Poika Ferdinand Hakavuori

oli seuraava isäntä.

Poika Kalle Heikinp.
(s. lB30) kuoli reilun kahden
kuukauden ikäisenä.

Torppari vaihtuu v. lB5l

Sepän torpan isännyys siirtyi
v. 1B5I torppari Heikki lu-
hanp. Sepän pojalle Heikki
Heikinpojalle. Heinäkuun
5. päivänä I85I tehtiin uusi
vuokrakirja eli torpan kont-
rahti Heikki Heikinp. Sepän ja

Soinilan Pentin silloisen isän-

nän Juho Tuomaanp. Pentin
välille. Sopimuksen mukaan
Heikki Heikinp. Sepällä oli oi-
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Uusi Avensis tarjoaa Toyota Optimal Drive -ajattelumallin myötä entistä
suuremman tehon entistä pienemmin päästöin. Valvematic -bensiini-
moottorit sekä D-4D -dieselit yhdessä uuden 6-vaihteisen automaatin
tai portaattoman Multidrive S -vaihteiston kanssa luovat ajonautinnolle
uuden tason. Avarat tilat, älykkäät yksityiskohdat ja varustelu täyttävät
kaikki toiveesi, ja enemmän. Koeaja uusi Avensis nyt meillä.

Mallisto alkaen:
autoveroton suositushinta 18 800 €,
arvioitu autovero 5 350,84 €,
arvioitu kokonaishinta 24 75O,a4 <
sis. toim.kul,
EU'yhdistetty kulutus 5,4-7,0 l/100 km, CO,-päästöt 141 -174 glkm.
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keus asua torpassaan ja käyt-

tää niitä peltoja ja niittyjä, joita
hän oliviljellyt ja raivannut se-

kä lisäksi hän sai raivata uudis-
viljelystä niin paljon kuin sopi-
vaa maata löytyy. Tämän vasti-

neeksi Heikki Heikinp. Sepän

tuli vr.rosittain isänsä elinai-
kana - suorittaa Pentin talolle
omalla kustannuksellaan yksi

kaupunkimatka ja isänsä Heik-

ki luhanp. kuoltua tuli hänen
kaupunkimatkan sijasta mak-

saa r,.uosittain veroa kymme-
nen ruplaa hopeassa.

Aiemmin tehdyn sopimuk-
sen mukaan Pentin talon en-

tisen isännän poialla lohan
Kristian Johanp. oli oikeus
vastaan ottaa Sepän torppa.
Mikäli hän ei kuitenkaan olisi
halukas näin tekemään, saisi

Heikki Heikinp. isänsä kuo-
leman jälkeen torpan hallin-
taansa samoilla oikeuksilla
ja ehdoilla kuin hänen isänsä

Heikki Seppäkin torppaa hal-
litsi. Tällöin Heikki Heikinp.
tuli maksaa vuosittain veroa

talon omistajalle 20 ruplaa ho-
peassa ja yhden suuremman
uuden tiinun. Lisäksi sopi-
muksessa muistutettiin, että

mikäli Johan Kristian Iohanp.

vastaan ottaa torpan, saa Heik-
ki Heikinp. pitää ne huoneet,
jo&a hän on torppaan raken-

tanut ja että tämä mokakirja
oli voimassa hänen ja hänen

tulevan vaimonsa elinajan.
Edellä olevasta huomaam-

me, että torpparin tulevaisuus

ei aina ollut itsestäänsel'"1ys,

sillä epävarmuustekijöitä oli
monia.

Herman-väry torppariksi

Torpan emäntä Anna Stii-
na Seppä oli antanut torpan
vuokraoikeuden siirtokirjalla
värylleen Herman Rannalle
syksyllä 1914. Käytännössä
torppaa lienee jo wosikausia
viljel ly'tkin edellä mainittujen
tytär Amanda (1874-1940)

puolisonsa - vuodesta lB95
- luhoHerman Kollin'in (1866-

1936) kanssa. Juho Hermanjn
vanhemmat olivat Illon Kau-
niston rusthollin seppä Ben-
jamin Kollin (1834-1900) ja

Hilma lohanna (1840-1925),
joka oli kotoisin Kauniston
naapurista Komerolan kylän
Vähä-Komeron perintötalo-
sta. Edellä mainituilla oli yh-
teensä l2 lasta. Amandalle ja

Hermannil le syntyi kaikkiaan

yhdeksän lasta; viisi tytärtä ja

neljä poikaa. Herman Kollin
perheineen otti v. 1906 käy't-

töön sukunimen Ranta. Vuo-
teen I9lB mennessä perheen
sukunimeksi vakiintui Seppä.

Vuosi l9lB

Vuoden l9lB alkupuoli oli
Suomessa rauhatonta aikaa.

Kansalaissota kosketti osal-
taan myös Korpisepän torp-
paa, sillä punaisten joukot
perääntyivät Vammalasta
Punkalaitumelle Korpise-
pän ohi kulkevaa tietä. Tor-
pan asukkaille ei sattunut
henkilövahinkoja, mutta
punakaartilaiset taisivat kui-
tenkin pitää tilapäistä esikun-
taansa Sepällä. Punakaarti
vei Sepältä mm. miesten pol-
kupyörän, pyssyn, pari krii-
mua, "suittet'i kolme mullin
nahkaa (vietiin nahkurilta),
tuopin ja kuusi lusikkaa.

llman henkilövahinkoja ei

Sepän suku kuitenkaan sel-

vinny, sillä torpan emännän
veljenpoika Allan Vilho Leivo
(s. lB93 Valkeala) ammuttiin
kannaksella Antrean pitäjän
Kavantsaaren asemalla ke-
vääIlä 1918. Lisäksi Hakavuo-

ren sukuhaarassa sorvari Her-

man Fabian Vuori mestattiin.

Torppa itsenäistyy

Tyrvään Soinilan Pentin talon
Illon ulkopalstalla olevasta
alueesta oli v. l914 muodos-
tettu Peltolaurilan perintötalo,
joka kä).tännössä tarkoitti Kor-

pisepän ja Moision torppien
alueita. Herman ja Amanda
Seppä halusivat lunastuslair.r

mukaisesti lunastaa vuokra-
alueensa omakseen. Pelto-
laurilan silloiset omistajat Kal-

le ja Saima Äijälä vastustivat
aluksi lunastusla, joten asiaa

oli käsiteltävä v. 1920 useaan-

kin otteeseen Tyrvään keski-
sen piirin vuokralautakun-
nassa. Lopulta he kuitenkin
suostuivat myymään 6.6. 192 I
päivätyllä kauppakirjalla puo -

let Peltolaurilan tilasta 60.000

silloisen markan hinnasta
itsenäiseksi tilaksi erotetta-
vaksi. Myös naapuri torppa
Moisio itsenäistyi. Korpisep-
pä -niminen tila merkittiin
maarekisteriin monna 1927.

Herman ja Amanda Sepän
jälkeen tilan viljelyä jatkoivat

heidän poikansa Heikki ja Uu-
no Seppä.

I Vasemmalta Eeva Seppä, Bertta Seppä ia Naimi Seppä torpan pihalla.
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HOHKO

(2 Tilaa riitti, väikka ahtaasti asuttiin

) iirtouci^en tnnfoittwnoiletta oolo* uwolina

alvisodan alkaessa 30

päivänä marraskuuta
1939 joutuivat kar-

jalaiset lähtemään rakkaalta
kotiseudultaan evakkoon.
Monet pitkän ja vaivalloisen
taipaleen vaeltaneet pakolai-
set saivat väliaikaisen suoja-
paikan Tyrvään kodeista.

Hohkon Vilhon muistiin-
panoista lö)tyi pieni kirjoitel-
ma, jossa hän kertoo kuorma-
auton tuoneen illansuussa
Hohkon taloon 3. joulukuuta
27 evakkoa. Matkaajilla oli
mukanaan vain sen hetkinen
omaisuutensa. Nä\rmä herät-
ti säälin tunteen, mutta siihen
ei auttanut jäädä. Oli pilkko-

pimeä, pureva pakkanen, vilu
ja nälkä. Oli ratkaistava mistä
niin monelle hengelle löytyi
yösija, kun talossa oli omaa-
kin väkeä liki kymmenen
henkeä. Tilanteeseen oli kui-
tenkin varauduttu. Kylmillään
olleet huoneet oli lämmitetty

la matrassit tä)tetty oliilla, lo-
pulta kaikille uupuneille löytyi
lämmin makuusija ja jonkin-
lainen päänalunen.

Evakuointi maassamme ei

ollut helppoa kokemuksen
puutteen takia. Yksi pakolais-
politiikkamme tärkeimmistä
tunnusmerkeistä oli siirtovä-
en hajauttaminen maaseudun
kotitalouksiin.

Silloin, kun kahden varsin
erilaisen kulttuuripiirin edus-

tajat joutuvat saman katon
alle, syngy monesti kitkaa,
joten perusongelmat nivou-
tuivat siirtoväen ja väliaikai-
sen isäntäväen suhteisiin.

K.F. Hohko piti siirtoväen
majoituspäällikkönä luetteloa
taloon majoitetusta pakkosiir-

toväestä, joka oli Uudenkirkon
pitäjästä. Kaikkien kohdalle
pitkässä listassa oli kirjattu
myös syntymäaika.

Valtosen perhettä olivat Sa-

lomon, Ulla, Toini, Kerttu ja
Soili. Perhe muutti 8.f.f940
Rlttylään. Toivosia olivat Vil-
le, Amalia, Arvo, Helvi ja Raili.

Ioukon iäkkäin oli IBGB syn-

tynlt Kristiina Pusa. Halosen
väkeä olivat Väinö ja Sylvia ja

heillä oli lapsia silloin Inkerija
Ahti. Myöhemmin Sylvi Halo-
nen lähetti monta liikuttavaa
kirjettä evakkotaloon ja ne

ovat tallessa kaikki. Samaan

aikaan tulivat myös Kirjoset,
heitä olivat Ulla, Tyyne, Sulo,

Irja, Aila ja Eila. Kirjosten tie
vei myöhemmin Ryttylään.
Kopran perhettä oli Anna-
Mari ja lapset Tenho ja Taimi.

Ioulukuun l3 päivä saapui

Aarne Toivonen ja vielä jou-
lun edellä Aleksi Kopra. Iou-
lun jälkeen saapui Ulla Saksi. \

Tammikuun   - 16 päivinä I

I Siirtolaisia Hohkon seinustalla toukokuussa I940 ennen muuttoa uusiin sijoituspaikkoihinsa. Keskellä isäntä K.F. Hohko hattu polvella. Toi-
sessa rivissä vasemmalta karjanhoitaja Hilda Karimäki q,ttönen sylissään, sisäkkö Katri Lehtonen valkoinen huivi päässä pitää pientä vauvaa
sylissään. Muut tuntemattomia, luultavasti useasta perheestä.
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1940 saapuivat Elviira Plyhtiä,
Antero Nikkanen, Erkki Kupa-
rinen, Toivo Kirjonen, Väinö,
Kalle ja Viljo Valtonen, sekä

Eino Halonen, jotka palasivat
sotareissulta?

Välirauhan jälkeen taloon
sijoitettiin Iivoset, joita oli
kuusi henkeä; Uuno, Aino,
Pentti, Kauko Kalevi, Annikki
ja Tauno Ilmari. Iivoset lähti-
vät 29.4.1941 Pertteliin. Ha-
vian pariskunta Matti ja Katri
tulivat Kolarilta 3.6. 1941.

Sanotaan, että sopu sijaa
antaa, joten oli myös sopeu-
duttava tilanteen mukaan,
aikana jolloin kaikesta oli
huutava pula, säännöstely,
korttiannokset ja ympärillä
pelottava sota.

Jatkosodan aikana siirrettiin
Helsingistä Sotatalousesikun-
ta Vammalaan, päällikkönä
toimi Sauli Sipilä, (Ministeri

l:-'+
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Helvi Sipilän puoliso) Kauko-
laan sijoitettiin osasto Tili 2/S.

Viskaalit maloitettiin kylän ta-
loihin, joista Hohkolle yliker-
santti Koskisen perhe.

Viipurin läänin Pyhäjärvel-
tä evakkoon lähtenyt Toivo
ja Lahja Kiurun perhe sijoi-
tettiin Hohkolle. Kiuru kä-
vi töissä Asevarikko 3:ssa ja

emäntä hoivaili karjaansa.
Pentti-poika saapasteli kou-
lumatkat Sipilän Altin la Ros-

sin Tuomaksen kanssa. Kiurut
saivat asutustilan Illosta, josta

myöhemmin muuttivat Pun-
kalaitumelle. Kiuruj en kanssa

Hohkon väki on pitänyt yh-
te)'ttä.

Väestösiirtolain keskustoi-
miston virkapostikortti, joka
oli osoitettu K.F.Hohkolle
kertoo Rutasten tarinaa. Se

on leimattu Väestönsiirto-
leirin numerolla 350. Kortti

tietää, että Tampereen ka-
ranteenialueelta saapuvat
maj oitettavaksi Rutaset, joita
olivat Väinö ja Mari sekä hei-
dän lapsensa ikäjärjestykses-
sä Sylvi, Eino, Einari ja Iida.
Heille löylyi asunto kylän kes-

keltä pienestä mökistä. Mökki
kuului Hohkon omistukseen.
Valtiovallan määräyksestä
Rutaset joutuivat jättämään
Kaukolan rauhallisen kylän ja

muuttamaan Eestiin. Lapset
hyvästelivät koulutoverinsa ja

Iida piilotti rakennuksen alle
rakkaan nukkensa ja lupasi
tulla sen sieltä joskus hake-
maan. Rutaset saatettiin ju-
naan7.I2.I944.

Kului vuosia, eikä Rutasista

tiedetty mitään, kunnes Idan
tytär Inna otti yhteyttä. Hän
oli käymässä Kuopiossa ja

halusi tietää paikasta jossa äi-

tinsä kotiväki oli asunut. Kir-

jeenvaihdon aikana 1990-lu-
vun lopulla Ida Rutanen sai

virallisen todistuksen asumi-
sestaan Tyrväällä, ja Suomen
kansalaisuuden.

Kirjosen Sulolta ei evakko-

talo unohtunut, hän poikkesi
joskus 1970-luvulla, mutta
ketään ei ollut kotosalla. Su-

lo teki B0-luvun lopulla uu-
den reissun ja esitti meille
tarinansa. Olimme vieraita
toisillemme ja kutsuimme
Kaukosen Artturin kylään,
koska tiesimme, että hän oli
ollut nuorukaisena talossa.

Artturi saapui, katsoi hetken
ja pian lohkesi hoksaavaiselta

mieheltä: "Ei sulla o enää niitä
krykyjä?" Näin miehet siirtyi-
vät talvisodan aikaisiin muis-
toihinsa. Silloin Sulolla oli
ollut jonkun haaverin vuoksi
kainalosauvat. Kirjonen muis-
teli miten hänen äitinsä oli
m)rynyt rahapulassa perheen
kahvikupit Karoliina-emän-
nälle. Lähtöpäivänä emäntä
antoi kupit takaisin. Nyt niitä
on jäljellä enää kaksi paria.

On vahinko, että isäntien
eläessä ei tullut keskusteltua
sodanaikaisista asukkaista
enempää, ja nuorena ne vähät
kuulemiset menivät usein ohi
korvien.

Näin vähäisten tietämys-
ten, kirjeiden ja valokuvien
perusteella voi kuitenkin pää-

tellä, että kenellekään ei jää-

nyt huonoa muistoa entisestä

evakkotalosta. O

AFMI H0HK0 on tyrvää-

läissyntyinen, vast'ikään

talon emännyydestä

luopunut monipuolinen

kulttuurin ja kotiseu-

tuasioiden harrastaja,

laulaja ja paikallismur-

teen esittäjä Hänellä on

myös sujuvasti kirjoitta-

va kynä. Hohko valittiin

Vammalan avainhenki-

löksi vuonna 2001

I Hohkolle sijoitettuja siirtolaisia, joiden nimet ovat unohtuneet.

I Kirjosia, joista Sulo kolmas vasemmalta, oikealla Artturi Kaukonen, Armi ja Tauno Hohko.
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f.r .J\ LUL ua,&rL on tk(LLnen
L Yähdessäni tämän
l\ I u"r,."aan metsässä

I \ tapahtuneen tiealu-
een murjomisen, tuli mie-
leeni se kotoani oleva vanha
valokuva. Siinä on kuvattuna
äitini nuorena kuollut Kalle-
veli Vehmaan metsässä. Ei
silloin 1920-lulrrlla valokuvia
juurikaan otettu, joten kuva
on harvinaisuus. Juuri ku-
van ulkopuolelle on jäänyt
sellainen kivenjärkäle, josta

kotonanikin useasti puhut-
tiin. Hakiessani sitä niin ai-
nakin saman näköinen kivi
on säilynyt tiealueen laidalla!
Metsästä näkee, että se on ol-
lut kuvan ottamisen aikoihin
nuorta hyvin kasvavaa. Valo-
kuvan takana on leima: Sulo

Hartman, Turku. On minulla
muistikuvassa, että aivankuin
sellaisen Hartmannin Sulon
olisi aikoinaan puhuttu asu-

neen Tgväällä! Saattoi se olla
tämän Kallen kavereitakin.

Vehmaan metsä sanontaa
kä)'tettiin minun kotona ol-
lessani jonkinlaisena matkan-
määrittellnä. Hyvä selvennys

se olikin, että missä kohtaa oli
menossa tai tulossa. Polkupyö-

rällä silloin paljon kuljettiin ja
sen metsän kohdalla ei välttä-
mättä itseään kastellut ukkos-

sateen yllättäessä. Vehmaan
riihen lakan alle pääsi suojaan
ja samoin isojen kuusien alle.

Jos oli kaksi menijää Stor-

miin päin, niin muistan kuin-
ka Vehmaan ahteen päältä
kokeiltiin, kummanka pyörä
menee pidemmälle polkemat-

ta! Saattoi hywä pyörä mennä
ihan Vehmaan pumppukopin
kohdalla olevalle sillalle saak-

ka. Minä en siinä mäenlaskus-

sa päriänny't, kun isä-Vihtori
oli pöllinlt minun paremman
eturenkaani ja tilalla oli sel-

lainen hylkyrengas. Siinä oli
poikittaiskuvio, joka ei muuta
kuin pärisi mennessään.

Muistan kun naapuris-
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I Vehmaan metsässä.

ta kuoli emäntä, eikä silloin
sodan jälkeisellä ajalla ollut
kulkuneuvoista tietoa. Niinpä
hautausmaa kptiin järjestyi
Lindströmin kuorma-auto.
Siinä oli korokelaidat lavalla
ja penkit istuimina. Matti läh-
ti kptiin, eikä onneksi ollut
ollenkaan huono ilma siellä
lavallakaan istua. Paluu\ytiin
otettiin muutamia pyörällä
menneitä ja niiden polkupyö-
rä auton perälaidasta roikku-
maan. Sillai vaan ohjaustan-

gosta ja satulasta. Vähän oli
narunpätkääkin siteeksi. Jäi sii-

tä tulemisesta mieleeni se, kun
Volvo nousi Plaastarinahdetta

pikkuvaihteella, niin Matti il-
mestyi sinne auton perään! Sa-

noi tulleensa katsomaan, että
pysyykö ne polkupyörät siellä.

Hyvin ne siellä roikkui, mutta
ohjauspyörässä ei ollut ketään

siinä nousussa. Käsikaasulla
auto hiljaa nousi, eikä silloin
ollut vastaantulij oita.

Plaastarinahde oli silloin

erilainen kuin nykyisin. Se oli
väärä, jyrkempi ja mutkakin
alhaalla ja löysää santaa ala-

päässä.

Koko matka Plaastarin
päältä Vehmaan taloon asti

oli kauan synkkää metsää,
josta ei poistettu muuta kuin
tuulikaadot ja pystyyn kuiru-
neet puut. Ei siinä metsässä

sienet tainneet pahemmin
kiinnostaa, mutta mustikka-
aikaan kuusikossa oli paljon
mummuja marjastamassa.
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Kyllä siellä mustikoita olikin
aika hyvin kuulemma.

Toinen siellä olevista moisi-
oista istutettiin kuuselle ja tiel-
tåikin näki, kun ne siellä hyvin
lähtivät kasvamaan. Harjun-
puolelta joku löysi hyvää kiveä
ja sitä vietiinkin jalostettavak-

si, sotien jälkeen jonkin aikaa.

Sir,utienhaara mäen päällä oli
sellainen, että siinä moni ko-
keili, minkämakuista oli pit-
kästähantaakista saanut!

Tieltä oli lyhyt matka metsän

poikki järvenrantaan Patakal-

liolle uimapaikkaan, jossa

meidänkin lapset kävivät. "Pa-

turilla" käynti loppui 1970-lu-

r,r.rn aikoihin, kun jär'ven vesi

muuttui niin saastaiseksi.
Lehdet kirjoitti silloin, kuinka
virtaava vesi puhdistaa itsensä

kilometrin matkalla! Ei siinä
vaan ollut tullut miksikään l0
kilometrilläkään. Uimapaikka
täytyi hakea muualta.

Tässä Varilassa asuessam-

me kävimme moottoripyörällä
Kärmeenmaassa auttelemas-
sa. Kerran sieltä illalla palates-

samme oli Vehmaan metsällä
ratsia. Ei siinä sen kummem-
paa, kun Vieraan Eino halusi
nähdä ajokortin ja se toinen
mies ei puhunut mitään. Läh-

tivät kävelemään autoaan
kohden kun nousin pyörän

selkään, 6-\,'uotias poika taak-

seni ja vaimo perimmäiseksi.
Nostin minä sentään 30-kiloi-
sen elintarvikekassinkin siihen
tankin päälle 1ähtiessä!

Kulmalan velstaalla siinä
Bio-Sampon vaiheilla kum-
pareella tehtiin siihenaikaan
kattotiiliä. Sitä ruotsalaista
Arboga-mallia. Pihlajamäen
Kalle oli ostanut sieltä asuin-
rakennukseensa kattotiilet ja

houkutellut Lindströmin Ma-

tin tuomaan ne sieltä heille.
I(uorman teossa kävi, niinkuin
monesti ennenkin, että kun se

ton vie, niin kyllä se tonkjn vie.

Että viedään ne kaild<i kerralla.

Kalle nousi lähtiessä kuorman
päälle. Aika taisi olla vielä sitä

häkäpönttökauttakin, mutta
ainakin Volvo sammui hiukan
ennen kuin se pääsi Plaasta-

riahteen päälle. larrut ei pitä-

^:.
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neet siinä alamäessä kuorman
kanssa ja takaperin tultiin ahde

alasja siellävähän ojaankin. Ei

tullut mitään suuria vaurioita
ja taljoilla kiskottiin auto tien
päälle takaisin. Sitten Matti
hakikin vauhtia Raholan koh-

dalta asti. Silloin oli kuorma-
autoissa 100 hevosvoimaa
moottoreissa ia nykyisin on
300-400!

Vaikka saikin olla tie kauan

Vehmaan metsän kohdalla sa-

manlaisena rauhallisena, niin
nlt se on kokenut mylläyksen

pahan kerran.

Ei uskoisi, jos ei tietäisi, että

siellä maatui kerran mieskin
havujen alla kokonaisen kesän

kenenkään löytämättä! Syksyl-

lä ei ollut enää paljoa jäljellä.

Siitä Plaastariahteesta on
allekirjoi ttaneellakin er'äs epä-

miellytävä kokemus. Lähdin
moottoripyörällä kevättalvi-
sena lauantaina t).tlöystävää-

ni tapaamaan. Aika vierähti
niin, että maanantaiaamuna
hywin aikaisin lähdin kotiin-
päin. Koko ajan oli ollut hywin

voimakas suojakeli ja lumet
olivat sulaneet. Tie oli vallan
peilijäänä eikä siihen aikaan
mitään sannoteltu. Kävi siinä
Plaastariahteen alla jo sekin

mielessä, että jos lähtisi kier-

teleen Narvantien kautta Stor-

miin päin. Ahde oli vallan pei-

linä koko leveydeltä, eikä vielä
yhtään lävitse sulanut. Siinä
oli puukaide Uotin puoleisella

sir.ulla ja sen piirun alla vähän

karhean näköistä ja siitä päätin
yrittää ylöspäin. Pyörä veti sen

kaiteen alla vinossa itsensä ah-

detta ylös ja minä roikuin tien-
puoleisessa ohjaustangossa.
Tasaisella meni jotenkin jal-
koja laahaamalla ja tukemalla.
Ei ollut ketään muita silloin
liikkeellä!

Tässä on tullut juttua jo vä-

hän pidemmältikin kesäisestä

maantiestä, Vehmaan metsän

kohdalta, mutta hyvän näköi-
nen maisema siinä oli syksyl-

läkin lumien tultua.
Ny't kun on Joulu taas tulos-

sa, niin toivotan kaikille luki-
joille oikein Hy.vää Ioulua ja

Onnellista Ur,au U.ro,au. 
',,

, laatoltustyöt, rakennuspalvelut . t@lllsuuskunnossapito
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Talvista Sastamalan keskustaa. Kuva Pasi Koivu.
*r*

kauniin ja loogisen sukupuolen
'edustaia - kåiiirrwy Wynestl

"Siinä on våihåin huonot jar-

ruflu

"Tule nyt edes katsomaan!"

kilj un niirkästrrme enä.

Luomakunnan herra saapuu,

kurkistaa autojen viiliin ja tote-
aa: "Ei kä1nyt kuinkaan."

Niine hywineen hän poistuu.
Kohautan olkapäitäni, nousen

autooni ja ajan kiireesti pois.

Taustapeilista näen, miten naa-

purin auto ja&aa hiljaista mat-
kaansa ja törmää seuraavassa

rivissä seisovaan viattomaan
autoon.

Että näin tääIlä päin.

Kohtaamisia2.

Seison vanhan kaupunginta-
lon talana olevan parkkipai-
kan vieressä jalkakäytävällä.

Loka lentää, ihmiset näytävät
tavallistakin happamemmilta,
kaikilla or.r tulenpalava hoppu.
Parenrpi Puoliskoni on vie-
lä torilla, ja odottelen häntä.

Parkkipaikan sisäänajon koh-
dalle, aivan tarkalleen, pysäköi

komean naisihmisen ohjaama

auto. Eipä huomannut mihin
ajoi, ajattelen. I(un rouva astuu

autosta ulos, huomautan hy-
myillen: "Hei, siinä on parkkl-
paikan ainoa sisäänajotie."

Minua katsotaan hämmäs-
tyneenä.

"Entäs sitten? Käyn vain to-
rilla, en viily kauaa."

Huomaan, että muutama au-

to odottaa jo sisäåinpääsyä.

"Olipa ystävällistä!" sanon
paikkakunnalle vasta muutta-
neen jåirkytyksellä.

"Tlrrrväåiläistä!" nainen ka-
jauttaa ja katoaa niine hyvi-
neen,

Jään seisomaan hämmästyk-

sen lyömänä. Tässä itsetunnos-
sa on minulla paljon opittavaa!

Kohtaamisia3.

Olen jo tottunut siihen, että

sastamalalainen pysähtyy niin
kaupassa kuin kadulla juuri
niille jalansijoilleen, joilla sei-

soo, kun tapaa tullavan. Siitä ei

liikahdeta tuumaakaan, olipa
tilanne muille miten hankala
tahansa. Oman sukupuoleni
edustajat ovat taitavia myös

kiilaamisen jalossa taidossa.

Sekös harmittaa Parempaa
Puoliskoani.

Seisomme jonossa, väkeä on

paljon, Laikilla kantamuksia ja

hiki pinnassa. Muuan rouvas-

henkilö ohittaa jonon ikään
kuin olisi yksin maailmassa.

Näen Puoliskon pinnan kilis-
t)ryän. I(ehotar.r häntä poistu-

maan ulos, minä hoidan jonor
tamisen.

Puolisko lähtee, mutta ei

malta napittaa suutaan. Hän
menee kiilaajan luo ja sanoo

muutaman happamen sanan,

satakuntalaisena kun sen tai-
don osaa.

Rouva näyttää järkyttpeel-
tä. Hyvänen aika, kuinka joku

saattaa loukata håintä nän ve-

risesti? Toki hänen kiireensä
ohittaa kail:ki muut.

"Kyllä olisi kamalaa olla
naimisissa tuollaisen miehen
kanssa!" rouva julistaa louk-
kaantuneena kaikuvalla äänel-

Iä Puoliskon selälle.

Minä seison taaempana jo-

nossa naurua pidätellen. Tekisi

mieli sanoa, että sitä kamaluur
ta olen kokeillut pian viisikyn-
mentä \'.r.lotta.

Mutta yhden asian olerr jo

tulokkaana oppinut: Sanornat-

ta paras.

Näin täällä Sastamalassa
joulun alla. Ei koskaan tylsää
päivää!

PIRJ0 TU0MINEN on

sastamalalainen kirjai-

lija Hänellä on laaja

tuotanto yli 30 vuoden

ajalta. Kuva. Kustannus-

osakeyhtiö Tammi.

/" */urt ro ! e i tr l? oti/t ti cr. Soo tarno/oo o o
aaveissamme joulu
näyttää tällaiselta:
sataa hiljalleen lun-

ta, kellot kumajavat kynttilän-
valo loistaa, suuri rauha hiipii
sieluun musiikin soidessa

taustalla.

Ennen kuin tähän nirvanal-
liseen olotilaan pääsemme,

edessä on kuitenkin muita, yh-
tä jouluisia mutta vähemmän
rauhoittavia seikkailuja. Käsillä

on joulun saapuminen Sasta-

malaan. Näin se tapahtui vii-
me lnonna, vaikka silloin vielä
joulu saapuikin Vammalaan.

Kohtaamisia l.
Olemme kiireisellä, touhun
täyttämällä parkkipaikalla
paikallisen malketin edessä.

Pysäköin pienen autoni, rai-

vaan tieni kauppaan ia palaan

monen kassin kanssa. Näen,

miten autoni taakse pysäköi

aika lailla räjähtäneen näköi-
nen ajopeli. Sen on-ristaja sarn-

muttaa moottorir-r, kömpii ulos

autosta, lukitsee oven ja lähtee

määrätietoisin askelin puodin
ovea kohti.

Juuri silloin hänen ajopelinsä

lähtee liikkeelle, hitaasti mutta
varmasti, ja törmää tömähtäen
autoni takapuskuriin. En ole

uskoa silmiäni. Käännyn sen

omistajan katoavan selän puo-
leen ja huikkaan kovalla äänel-

lä: "Hei, autosi liikkuu!"
Mies - siis tämän vahvan,

. ,. ,:.
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JAAKKO PIRTTIKOSKI

ruftio/oro ia ia onlnnpo il ia

artiolaiset tekevät sol-

muja la auttavat mum-
moja kadun yli. Seik-

kailevathan ne myös metsissä
ja käywät leireillä. Aku Ankassa

sudenpennut seikkailevat mi-
tä merkillisimmissä paikoissa
ja selviy!ruät tilanteesta kuin
tilanteesta. Iokaisen kokouk-
sen jälkeen kolmen tähden
kenraalit Tupu, Hupu ja Lupu
saavat ämpärillisen uusia mi-
taleja.

Vaikka ankanpoikien seik-

kailut ovat tarjonneet vuosien
ajan mainion näyteikkunan
partioliikkeelle, aivan koko
totuus ei selviä sarjakuvaa Iu-
kemalla.

Aloitetaan solmuista ja

mummoista. Partiolaiset

opettelevat tekemään sol-
muja voidakseen kiinnittää
asioita ilman työkaluja. Tel-
tassa on mukavampi nukkua,
kun seinät ovat suorat ja katto
korkealla. Yöpyrnisen j älkeen

solmut voi avata, jottei naru-
ja tarvitse katkoa. Veneen voi

sitoa rantapuuhun solmulla.
Vasaralla ja naulalla kärsisivät

sekä vene että puu.
Mielikuva partiolaisten alrr-

liaisuudesta senioriväestöä
kohtaan on kaunis ja toivotta-
vasti paikkaansa pitävä. Päi-

vän hywä työ ei ole enää pelkkä
my)'tti vaan osa partiolaisten
tapaa toimia. Partiolaisia kas-

vatetaan ottamaan huomioon
muutkin kuin itsensä.

Sastamalassa ei ole aina-

kaan toistaiseksi liikkunut
yhtään kolmen tähden partio-
kenraalia. Merkit, tunnukset
ja symbolit ovat partiolaisille
eittämättä tärkeitä, niillä ra-

kennetaan yhteisöllislyttä ja

luodaan ryhmähenkeä. Suu-

releirillä tunnelma tiivistyy,
kun kaikki yli 10 000 partio-
laista pukeutuvat samanlai-
seen, siniseen paitaan.

Metsään, mars

Metsä on partiolaisten omin-
ta aluetta. Kuluneena kesänä

Sastamalan alueen partiolai-
set viettivät kesäleiriä perin-
teisen metsäleirin hengessä

Pääjärven jylhissä maisemissa

Kapteeninkalliolla. Suomalai-
seen metsäluontoon tutustui



Partioliike on Suomen suurin nuorisojärjestö. Huivit kaulassa maan metsiä samoaa

70 000 lasta ja nuorta. Sastamalassa partiolaisia on viitisensataa seitsemässä

itsenä isessä yhdistyksessä, I i ppu ku n nassa. Pa rtiol i i kkeessä käyttöön otettu u usi

ohjelma vastaa haasteeseen tarjota nuoria aidosti kiinnostava

kuuden päivän mittaisella
Resavuu-leirillä yhteensä 150

partiolaista. Leirin nimi viit-
tasi paikallisella murteella
Sastamalan pitäjän uuteen
tulemiseen.

Viikoittaisissa kokouksis-
sa opetellaan talven mittaan
työkalujer.r kä)ttöä, ensiapua,

luonnontuntem usta, suunrris-

tusta ja vaikkapa ruuanlaittoa.
Leireillä partiolaislen aiem-
min oppimat taidot hiotaan
aidossa ltnpäristössä.

Luonto on ihanteellinen
paikka opetella arkisen elä-

män pelisääntöjä. fos illalla
jäuää kengät ulos ja yöllä sa-

taa, aamulla jalkaan joutuu
laittamaan märät kengät. Ios
ruokailuvälineiden tiskaami-

nen ei jaksa innostaa, seuraa-

van aterian koittaessa ilkeästi
irvistävät ruuantähteet pakot-

tavat huolehtimaan astioista
mitäpikimmin.

Partioleirien aatelia ovet

suurleirit, Jamboreet. Seu-

raava suomalainen suurleiri
I(ilke järjestetäärr ensi kesä-

nä Evolla. Mukaan odotetaan
yli l0 000 paltiolaista ympäti
maata ja maailmaa. Sastama-

Iasta suunnattaneen Kilkkeel-
le nojrr sadan hengert voimin.

Ulkomaiselle partioleirille on
Sastamalan alueelta viimeksi
osallistuttu kesällä 2007, jol-
loin bussilastillinen nuoria
matkasi miltei kolmen viikon
partioseikkailuun Hollantiin.

I Palokunta kävi partioleirillä kouluttamassa vaahtosammutti-
men käyttöä. Tuli talttui varmoin ottein.
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Partiolaisten ohjelma laitettiin uusiksi
uomalainen partioliike
on käynyt terhakkaan
kuntokuurin: partio-

laisten kä1ttämä ohjelma on
piirretty uudelleen ja pien-
ryl.rmien jakoa ikäkausiin on
uudistettu. Nuorimmat parti-
olaiset ovat edelleen suden-
pentuja ja vanhimmat aikui-
sia. Palapelin uudet palaset
ovat saapuneet Sastamalaan-

kln. Kapteeninkalliolla järjes-

tetyn leirin myötä partiolaiset
ottivat uuden ohjelman ikä-
kausineen kä),'ttöön.

Edellisessä partio-ohjelmas-
sa puuhaa järjestettiin 7-17
-r'uotiaille. Tätä vanhemmille
oli tarjolla johtajan tehtäviä.
Täysi-ikäisgrden kynnyksellä
kysyntä ja tarjonta eivät aina
kohdanneet ja uudessa ohjel-
massa ikähaarukkaa nostettiin
22 ikäruoteen asti.

Uudet ikäkaudet kuvaavat
maastossa liikkumisen ter-
mein kokemuksen karttumis-
ta. Kolmen-rotisen sudenpen-
tuvaiheen jälkeen seikkailijat
uskaltautuvat jo pidemmille
retkille ja alkavat jo olla melko
taitavia retkeilijöitä. Seikkaili-
jat ovat iältään l0-12 -vuoriai-

ta. 12-15 -!'uotiaat tarpojat to-
teuttavat neljä puolen vuoden

40
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I Partioparaati kokoaa lriosittain tuhannet hämäläiset partiolaiset yhteen. Keväällä 2009 rrarssittiin Härneerr-
linnan keskustassa.

mittaista ohjelmajaksoa, joiden

teemana ovat leiri, luol.uus,
selviltyminen ja yhteiskunta.
Samoajien ohjelmaan kuuluvat
oleellisena osana ryhmänoh-
jaajakoulutus sekä harjoittelu
tarpojaikäisten johtajana. Sa-

moajilla on ikää 15-17 vuotta.
Vaeltajat ovat nuoria aikuisia.
He toimivat usein projektiryh-
missä myös naapurilippukun-
tien kanssa.

Partiolaiset puhuvat liikkees-

tä kasvatusiärlestönä aiemman
nuorisojärj estön sijaan. Tavoit-

teena on, että partiolaisesta
kasvaa vasruunruntoinen, omin
aivoin ajatteleva aikuinen.

Uusitussa ohjelmassa ko-
rostetaan entistä enemmän
erälaitoja sekä arkielämän
kansalaistaitoja. Sudenpentu-
jen ensimmäisten kokousten
leikeistä vaativuus kasvaa ja

vastuuta annetaan lisää koke-

muksen karttuessa. Iottei vas-

tuu painaisi liikaa, jokaisella

nuorella johtajalla on tukena
kokeneempi ailcuir re n.

Koulutuksella on aina ol-
lut partiossa merkittävä rooli.
Harrastuksessa on lupa heit-
täytyä kokeilernaan itselle täy-

sin uusia asioita ja tehtäviä.

Uutta opetellessa ta{olla on

aina tehtävään valmentavaa
koulutusta, asioita ei edellytetä

osattavan entuudestaan. O
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PARTIO - SUOMI -sanakirja

Partiolaisten omat sanat ovat kuin salamerkkejä. 100 vuoden aikana partiossa on

syntynyt monia partiosanoja, joista tässä lukijan avuksi julkaistaan tärkeimmät.

Akela............ sudenpenturyhmän lohtala

B-P........................... partioliikkeen perusta.la

Robert Baden-Powell

Haikki .................vaellus

llmansuunnat seikkaililoiden ohjelma

koostuu ilmansuunnista

Joukkue useamman vartion muodostama
seikkailijoiden toimintaryhmä

Jälki ........ . . . sudenpentujen ohjelma
koostuu jäljistä ja askeleista

Ko1o.............. partiolaisten kokoontumispaikka

1auma........... sudenpentujentoimintaryhmä

Lippukunta, LPK ....... itsenäinen yhdistys,

toiminnan perusyksikkö

aikuinen tarpoja-, samoaja- tai vael-

tajaikäkauden vartiojohtajan tukena
toimiva joukkueenjohtaja

lippukunnanjohtala
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Lpkja .. . . lippukunnanjohtajan apulainen

Pj.................. partiojohtala

Partsa ...................... partio

partiotaitokilpailu

15 - 1l -vuotias partiolainen

serkkailijajoukkueen joh taja

leirilippukunta

10 - 12 -vuotias partiolainen

partiotien aloittava 7 - 10 v. lapsi

12 - 15 -vuotias partiolainen

tarpojien ohjelma

koostuu neljästä tarposta

17 -22 -vuotias partiolainen

10 - 22 v. partiolaisen

muodostama toimintaryhmå

Vj Vartionjohtaja; tarpoja-, samoaja

tai valetajaikäkauden ryhmän johtaja O

Pt-kisa . .. .. .....

5amoaja........

Sampo..........

Savu ... .. ..... .. .

Seikkailija

Sudenpentu, sudari...

Tarpoja

Tarppo . .. ..... ..

Vaeltaja

Vartio.. ..... .. .. .luotsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lpkj . .........

I Resaluu-kesäleirin viimeisenä iltana partiolaiset kokoontuivat yhteiselle iltanuotiolle. Ohjel-
man lomassa partiolaiset antoivat uusien ikäkausien mukaiset partiolupaukset.



PAULA SYRJÄLÄ
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inulla oli ilo toimia
yhtenä nel jästä

oppaasta Pyhän
Olavin kirkossa elokuun puo-
Iivälistä lokakuun loppuun.
Kirkkoon ja sen maalauksiin
tutustui tuona aikana lähes 40

000 vierasta. Me oppaat olem-
me siten kertoneet kirkkora-
kennuksen historian ja esitel-

leet Kuutti Lavosen ja Osmo

Rauhalan maalaukset aika-

moiselle joukolle, vastanneet

lukemattomiin kysymyksiin,
kuunnelleet monet ihastuk-
sen kommentit ja kiitokset.

Aamuisin oli juhlallinen
hetki astua tyhjään, tun-
nelmalliseen kirkkosaliin,
jonka aurinko valaisi kuori-
ikkunasta. Tuolloin valo osuu

kauniisti lehterimaalauksiin.
Päivän mittaan aurinko kier-
tää kirkkosalin, muuttaa sen

tunnelmaa ja illan tullen op-
paan lähtiessä valaisee länsi-
lehterin sekä pohjoislehterin
peilien ja alttarin maalaukset

päinvastaisesta suunnasta
kuin aamulla. Ovien sulkeu-
duttua ryhdikäs kirkko jäi yk-

sikseen ilta-aurinkoon Rauta-

veden rannalle.
Pyhän Olavin kirkko alkoi

kiinnostaa yleisöä heti avau-

duttuaan elokuun puolivä-

lissä. Päivä toisensa jälkeen

kirkorrmäki täylryi henkilö- ja

linja-autoista, kirkkosali sen

lunnelmasla viehätryneistä
kalsojisla. Ryhrnät lisäänryivät

syyskr,rulla, jolloin niitä kävi

päivittäin viidestä kymme-
neen. Opastukset kohne kertaa

päivässä keräsivät aktiiviset ja

hartaat kuulijat kerta toisensa
jälkeen. Syryskrrrrn viirneisirrä
viikkoina esittelirnme kirkkoa

I Pyhän Olavin kirkon uusi sisustus kiinr-rostaa yleisöä. Valokuvat: Asko Laiho.
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loinlnotta,

maalauksineen tunneittain,
niin paljon ryhmiä riitti. Vie-
lä lokakuussakaan kylmyys ei

kiinnostuneita pelottanut.

Media esitteli Kuutti La-
vosen ja Osmo Rauhalan
maalauksia, kirkon historiaa
ja talkootyötä laajasti kirkon
avauduttua. Niinpä etenkin
ensimmäisinä viikkoina käy-
neet vierailijat olivat pereh-

tyneet lehtien juttuihin, ja
heillä oli jo tullessaan tietoa
ja odotuksia. Lehdissä olleet
kuvat olivat säikäyttäneet
monia, mutta kirkkosalissa
odotti myönteinen yllätys:
omalla paikallaan maalauk-
set olivat erinäköisiä ja istui-
vat ympäristöönsä. Katsojalle
tuli rauhallinen, jopa liikut-
tunut olo. Moni kertoi, että
kirkkosali maalauksineen te-
ki niin valtavan vaikutuksen,
että silmät kyynelöityivät.
Lavosen ja Rauhalan taidetta
tuntevat olivat pohdiskelleet
myös sitä, miten niin eri rlTr-

lein maalaavien taiteilijoiden
työt sopivat samaan tilaan.
Tämäkin epäilys poistui, kun
tuli paikalle: Lavosen puhut-
televat kasvokuvat lehtereillä
ja Rauhalan luonto-, eläin- ja

kasviaiheiset maalaukset alt-
tarialueella täydentävät toi-
siaan. Kummankin taiteilijan
töillä on ihailijansa.

Maalausten lisäksi Pyhän
Olavin kirkossa on uutena tai-
deteoksena krusifuksi, joka oli
lahjoitettu v. 1764 Vpl. Pyhä-

iärven kirkkoon ja jonka evak-

komatka päättyi vasta vuonna
2003, kun se kiinnitettiin ny-
kyiselle paikalleen silloin puu-

valmiiseen kirkkoon. Kerran
keskustelin iäkkään miehen
kanssa, joka kertoi olevansa
pyhäjärveläisiä. Kysyin, tun-

-1 r \-,
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teeko hän krusifiksin tarinan.
Hän ei tiennlt, ja kun kerroin
sen hänelle, hetki oli liikut-
tava. Ainoat sanat, jotka hän

osasi sanoa, olivat vaimolle
todetut: "Otan siitä kuvan."
Lapsena hän muisti kä1neen-

sä Pyhäjärven kirkossa, mutta
muistikuvat olivat hämärty-
neet. Erään opastuskerran
jälkeen nuori nainen tuli ker-

tomaan mummostaan, joka
oli pyhäjärveläisiä ja joka oli
evakkoon lähtiessään ottanut
mukaansa valokuvat, joiden
joukossa oli kirkon kuva. Tä-

mä kuva on nyt hänellä. Evak-

komatkallaan krusifiksi oli
sijoitettuna mm. Pellon seu-

rakunnan Turtolan kirkkoon.
Edellä olleen keskustelun jat-

koksi tuli toinen nainen, joka

oli h1'villään siitä, että mainit-
sin Pellon, sillä hän oli sieltä
kotoisin. Milloinkaan opas ei

tiedä, mikä asia kuulijaa kos-

kettaa hyvinkin läheisesti.
Myös talkootyö sai vilpittö-

mät kiitokset, sillä kirkkosali
kokonaisuutena ihastutti.
Hienoa käsityötä arvoste-
taan ja talkoolaisten sitkeyttä
kunnioitetaan. Kehuja sateli
vuolaasti. Paljon maailmaa
kiertänyt henkilö totesi näh-
neensä kirkkoja niin paljon,
etteivät ne enää erityisem-
min sykähd1tä, mutta Pyhän
Olavin kirkkosalin hän sanoi
vaikuttaneen niin, että häm-
mennys kesti kaksi viikkoa.

Jos yleisön tuntoja tulkitsee,
hän ei varmaankaan ole ai-
noa. Monen kulku on käyny
Vanhankirkonniemeen tänä
syksynä jo useamman kerran.
Oppaan tultua historiaosuu-
dessa vuoden 1997 kirkko-
paloon kuulijat todella elivät
myötätuntoisesti mukana.

Asia kosketti edelleen. Tuho-
polttajastakin kyseltiin.

Tiedonhaluista yleisöä

Oman taustansa ja kiinnos-
tuksensa perusteella kirkkoon
saapuneet vieraat kyselivät
oppaalta kaikenlaista. Taitei-
lijoista ja maalauksista kysel-

tiin maalien koostumuksesta
aina taiteilijoiden uskossa
oloon asti. Kuutti Lavosen
maalaukset ovat niin puhut-
televia, etteivät ne oppaan
kertoman jälkeen juuri herät-
täneet kysymyksiä. Poikkeus
oli panelien alareunassa oleva

kehäaihe, alma mater -teema,
jota tiedusteltiin usein. Osmo

Rauhalan alttarialueen Luo-
miskertomus- ja Paratiisi-ai-
heisia maalauksia oli helppo
tutkia itsekseenkin taiteilijan
oman, töiden symboliikkaa
avaavan esitteen alulla. Kat-

sojat ovat olleet huolestuneita
myös maalausten säilymises-

tä: miten kuvat säilyvät tilas-
sa, jossa lämpötila ja kosteus

vaihtelevat. Tähän ongelmaan
taiteilija Lavonen totesi, että
ajan myötä maalausten pitäisi
kaunistua. Näihin 2000-luvun
maalauksiin tutustuneet ovat

havainneet, että tämän kirkon
taiteen myötä Suomen kirk-
kotaide on siirtynyt uudelle
aikakaudelle. Näin on taiteili-
ja Rauhalakin todennut.

Yksi kiintoisa asia olivat lat-
tialankut, jotka mukavasti liik-
kuvatjalkojen alla, koska niitä
ei ole naulattu ja ne ovat käsin
höylättyjä. Kiva äänikin kävel-

lessä lähtee. Lankuista pääs-

tiinkin keskustelemaan siitä,
että vainajat haudattiin kirkon
lattian alle aina 17O0-luvulle

asti ja tämän jälkeen kirkko-
maalle.

Moni koki yllätyksenä sen,

että kirkossa ei ole urkuja.
Miten hoituu musiikki? Entä

virrenveisuu messussa? Ei-
kö täällä ole lämmitystä, va-

laistusta? Myös tuhoutunut,
1600- ia 17OO-luvulta peräisin

ollut interiööri ja Anders Löf-
markin lehteripeilien maala-
ukset kiinnostivat.

Rautaveden samalla ran-
nalla on kaksi keskiaikaista
harmaakivikirkkoa muuta-
man kilometrin etäisyydellä,
Pyhän Olavin kirkon lisäksi
Sastamalan keskiainen kirk-
ko. Kahden suunnilleen sa-

manikäisen kirkon läheisyys
ihmetytti. Kaukaa tulleille
nimet eivät aina ole selviä, ja

opasteista huolimatta matka
osuikin monesti ensin Hei-
nooseen.

Kiintoisia kohtaamisia

Olen kokenut kirkko-oppaan
työn antoisana ja monipuoli-
sena palvelutyönä. Yksittäiset
kävijät ja ryhmät olivat erilai-
sia : alakoululaisia, opiskelijoi-
ta, vanhuksia, useiden alojen
asiantuntijoita, ihan tavallisia
kirkosta ja nykytaiteesta kiin-
nostuneita. Kauempaa saa-

puneille matkailijoille opas

on ensimmäinen ihminen,

ionka vieras kohtaa. Ei siis ole

merkityksetöntä, millaisen
vaikutelman hän antaa. Kirk-
kotiedon lisäksi opas osaa

kertoa paikkakunnan asioita
esihistoriasta aina nykypäi-
vään asti. Siksi oppaan pitää
hallita kotiseudun asiat ja olla
niistä kiinnostunut.

Kirkossa palvelivat ylei-
söä myös useat talkoolaiset
myyntipöydän luona. Teidän

työnne ansaitsee kiitoksen. r
Myyntiryön lisäksi olitte ,ar- 7
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keitä paikkakunnan asioiden
osaajia, monien kysymysten
vastaajia ja oppaan oiva apu.

Tapahtui myös niin, että
oppaan kertomuksen jälkeen
joku tarkoista kuulijoista tuli
evästämään opasta löyhän tai
epätarkan sanonnan vuoksi.
Kiitos teille asiantuntijat tie-
doista ja neuvoista.

Intoa fyöhön antoivat kä-
vijöiden kannustavat kiitok-
set sekä kiintoisien ihmisten
kohtaamiset. Muistoihini jäi
mm. neljä pappia. Yksi heistä

on Afrikassa seitsemän vuot-
ta toiminut lähetystyönteki-

lä, iota viehättivät Rauhalan
maalaamat, Eevaa ja Aatamia
esittävät norsut. Hän oli on-
nellinen siitä, että myös Afrik-
ka on mukana. Toista puhut-
teli Yhteisessä pylväässä oleva

Rauhalan valkea kaksoispiste,
josta hän iloisesti kertoi saa-

neensa aiheen seuraavan
sunnuntain saarnaansa. Kol-
mantena seuraa hevospitäjän
tyrvääläissukuinen pappi,
joka osoittautui myös kirjai-
Iijaksi ja blogistiksi ja jonka
vaimo, tyrvääläistaustainen
hänkin, kertoi elävästi kolle-
galleni Leena Myllyniemelle
ja minulle tarinan Pitkästä
Pienasta. Hänen isotätinsä
mukaan tarina liittyry juuri
Tyrvään vanhaankirkkoon.
Neliäs pappi soitti lehteriltä
heleän huilukonsertin. Jos-

kus esityksen jälkeen ryhmä
lauloi virren. Yksi kuulluista
oli Herraa hyvää kiittäkää.
luhlallinen hetki sekin. Täl-
laisten kohtaamisten jälkeen

oli kiva lähteä illan tullen ko-
tiin.

Tapasin myös lukuisia tut-
tuja lrrosien, jopa vuosikym-
menten takaa. OIi mielllttä-

vää rupatella muutama sana,

muistella ja päivittää kuulumi-
set. Useatvieraat kertoivat, että

ovat kotoisin Ty'rvään seudulta
tai ainakin heidän sukujuu-
rensa ovat täällä. Joku muis-
teli opiskelleensa Karkussa 50

vuotta sitten. Myös paikka-
kuntalaiset kävivät katsomas-

sa kotikirkkonsa uusia maala-

uksia ja jakoivat ilon useitakin
kertoja vieraidensa kanssa. Oli
hienoa havaita, että kirkkoa ar-

vostetaan kotipaikkakunnalla-
kin. Kirkon jälleenrakentami-

nen on saavutus, josta voimme
olla ylpeitä.

Kirkko, jossa ei ole lämmitys-
tä eikä valaistusta, on oppaalle
haastava tila, etenkin syksyllä.

Suurellekin ryhmälle puhumi-
nen ilman äänentoistoa vaati
selkeää, kuuluvaa äänenkäy-
töä. Viilenevä tila opetti ker-

rospukeutumista. Lokakuulle

tultaessa opas alkoi seistä yhä

paksumpana ja tönkömpänä
vieraidensa edessä. Kyse ei ol-
Iut kilojen karttumisesta vaan

siitä, että villakerroksia oli li-
sätty takin alle.

Lopuksi voin kertoa, että
kokemus olla esittelemässä
Rautaveden kansallismaise-
massa seisovaa kirkkoam-
me oli rikas ja opettavainen.
Päivät olivat vaihtelevia aina
erilaisen vierasjoukon kans-
sa. Kirkkosali maalauksineen
puhutteli myös opasta esitte-

lykerta toisensa jälkeen. Kut-
sukoon Pyhän Olavin kirkko
arjen kiireessä kulkevia ihmi-
siä hiljentymään jykevien ki-
viseiniensä suojaan tulevina
'r,rrosisatoina.

Paula Syrjälä
Opas, eläkkeellä oleua

äidinkielen lehtori

Työtä pelkäämätön Ford Transit -mallisto
Kestävyys, käytännöllisyys ja
voima, jotka ovat vailla verlaa
hyötyajoneuvojen markkinoilla.

Kattava mallisto
ja edulliset hinnatl

Valinnanvaraa kolme katto-
korkeutta, neljä koripituutta,
täydellisesti varusteltu Trend
tai yksilöllinen Sport Van,

Veftaa mihin tahansa,
Transitien hinnat laskivat
jopa 3.150 e

Ford Transit Trend mallisto NYT alkaen 29.329,41 € + tk. 600 e

Levorannan Autoliike, yli 80:n vuoden kokemuksella
Vammala, Huittinen, Rauma, lkaalinen

Feel the

"j '!'
_\,,,t,,,,,,,t.,,, /,,,,t,, :r n fu y,:-_'

difference

@
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bHerkkä kohtaaminen.
Pitkä syksy on kohta kään -

tymässä talveksi, mutta
vaaleanpunainen ruusu
kurkotti vielä rohkeasti
kohti aurinkoa Kökköjen
kotipihalla lumen tuloa
odotellessaan.
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UlJiohia p*/oo i I uun i//non
uosi 1973: Tgvään kirkon sa-

karistoon kokoontuneita seu-

rakuntavaikuttajia puhuttaa
lähestyvä kirkkoherranvaali. Kuka kol-
mesta ehdokkaasta olisi sopivin vaih-
toehto korvaamaan väisryvän kirkko-
herran? Kaksi ehdokkaista tunnetaan
seurakuntalaisten keskuudessa hlwin,
mutta kolmannesta, pohjoisen mie-
hestä ei tiedetä juuri mitään. Odottava
tunnelma sähköistyy, kun sakaristoon
astuu Torniojokilaakson seurakunnan
pastori ia Tyrvään tuleva kirkkoherra
Timo Kökkö.

Vaalista kehke)'tyi varsinainen tril-
leri; 1800 annettua ääntä jakautuivat

niin tasaisesti, että kaikkien kolmen
ehdokkaan erot mahtuivat 24 äänen
marginaaliin ja kirkkoherranvirka rat-

kesi Kökön eduksi vaivaisella kahden

äänen erolla. Vaikka kilvoittelu oli
tiukkaa, ei ehdokkaiden kesken käyty
kahden kauppaa ja kolmaskin säästyi

korvapuustilta.
"Siinä vaalissa me kaikki olimme

voittajia. Vastaehdokkaistani toisesta
tuli Seinäjoen kirkkoherra ja toinen
siirtyi seurakuntien valtakunnallisiin
hallintotehtäviin. Itse en alun perin
pitänyt mahdollisuuksiani kovinkaan
kummoisina, mutta lähdin mukaan äi-

tini pyynnöstä ja esimiesten käskystä'i

Kökkö muistelee lähes neljän vuosi-
lgrmmenen takaisia tapahtumia.

Vaikka valittu kirkkoherra olikin eh-

kä vaalien yllätyskortti, täysin puskista

hän ei TVrväälle tullut.
"Nimenomaan Tgväälle, koska paik-

kakuntalaisille Vammala tarkoitti vain
vesistöjen rajaamaa kaupungin keskus-

taa'i Kökkö täsmentää.

Kotirintaman luottomies
papiksi Tornioj okilaaksoon

Timo kökkö s1'ntyi vuonna 1927 Mou-
hijärvellä maanviljelijäperheeseen

nuorimpana kolmesta velj eksestä. Hän

edustaa sitä vuosikertaa, joka ikänsä
puolesta oli liian nuori rintamalle so-

tavuosina. Sydänvaivat pitivät myös
perheen isän sivussa asepalvelukses-

ta ja raskaista maatöistä. Vanhempi-
en veljesten ollessa rintamalla, jäivät

nuorimman harteille maatilan työt,
joihin kuului esimerkiksi 30 hehtaarin
peltoalan kyntäminen kahdella hevo-

sella. Vaikka kotirintamalla säästyttiin
aseellisilta konflikteilta, nuorukainen
joutui kuitenkin tarttumaan aseeseen.

Hän muistaa ampuneensa sotamosina
yhdeksän laukausta.

"Minut valittiin siihen ryhmään, joka

ampui poikien sielut taivaalle avoimien

sankarihautojen ääreltäl'
Sota päättyi aikanaan ja vuonna 1946

tuore ylioppilas pynki ja pääsi opiskeli-
jaksi teologiseen tiedekuntaan. Hengel-

lisen herätyksen hän oli kokenut lukio-
vuosinaan Tampereella teiniseuroissa.

Kökkö valmistui papiksi Helsingin
olyrnpiavuonna -52. Tornioj okilaakson
seurakunta haki sielunpaimenta ja vas-

tavalmistunut pappi suuntasi pohjoi-
seen käsipuolessaan tuleva rouva Kök-

kö, rovaniemeläissyntyinen Elli Jokela,
jonka sisar työskenteli tuolloin Kotiliesi
-lehden päätoimittajana.

Seuraavana vuonna nuori pari vas-

tasi "tahdon" vihkipapin kysl'rnykseen.

Heille syntyi Tornijokilaaksossa kaikki-
aan kuusi lasta, joista kaksosena syn-
qmyt Sakari jaksoi elää vain 1l päivää.

Toiset asettuivat aikuisiksi vartuttuaan
Suomen kamaralle Joensuusta alaspäin

aina Helsinkiin asti.

Pohj oisen ulottuvuuden
vaikutukset

Tornioj okilaakson ainutlaatuinen luon-
to ja maisemassa asuvien ihmisten avoi-

muus jättivät 20 vuoden aikana Timo
Kökön sisimpään lähtemättömät jäljet.

Vaikka paluumuuttaja juurtui kirkko-
herranvaalin myötävaikutuksella syn-

nyinseuduilleen nykyiseen Sastamalan

Vammalaan, jäi Torniojokilaaksoon
tukikohta, jossa käydään välillä tuttuja
tapaamassa ja akkuja lataamassa.

"Siellä ihminen näy'ttää helpommin
tunteitaan. Hautajaisissa itketään ää-

neen, mitä täällä Sastamalassa kuulee

harvemmin. Ihmiset ovat pohjoisessa

valmiimpia puhumaan slwimmistä
tunnoistaan ja henkilökohtaisista asi-

oistaan varsin lyhyen tuttavuuden pe-

rusteella'i Kökkö sanoo.

Ihmisluonnetta muokkaavat mo-
net seikat. Jos Satakunnassa ihmisten
suru on sisäänpäin kään\'neempää ja

tunne-elämä muutenkin peitellympää,

pitkien välimatkoj en ja koskemattomi-

en kairojen pohjoisessa heittäydltään
kohdattaessa luontevasti juttusille tun-
temattoman kanssa.

Pitkät välimatkat vaikuttavat asioihin

myös kä1tännön tasolla. Kerran Kökkö

laittoi ilmoituksen lehteen, että pappi

saapuu kastamaan seurakuntalaisia
naapurikunta Pelloon, joka vastaa laa-
juudeltaan suurin piirtein Torniojo-
kilaakson kokoista aluetta. Hän pyysi

merkkaamaan sen talon tienhaaraan,
jossa kastaminen tapahtuu. Yleinen
käytäntö näet tuohin aikaan oli, että

harvaan asutuilla seuduilla kastettavat

- niin lapset kuin aikuisetkin - kokoon-

tuivat tiettnrn paikkaan, esimerkiksi
seurakuntatalolle, missä toimitus ta-
pahtui. Pellossa asiat tehtiin kuiten-
kin toisin. Kun pappi lähti jatkamaan

taivaltaan ensimmäisestä talosta, oli
seuraava merkattu talo jo muutaman
sadan metrin päässä. Kaikkiaan 150 ki-

lometrin mittaisen reitin varrelle mah-

tui 9 merkattua taloa.

"Join vielä pari kuppia kahvia joka ta-

lossa, eli yhteensä 18 kupillista'i Kökkö
naurahtaa menneille.
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Monien muiden ominaisuuksien
ohella sielunpaimenelta lcysyään myös

vahvaa valsaa, joterr ymmärrettävistä
syistä rovasti Kökön kupissa kahvi vaih-

tui teeksi eläke'u'uosina.

Katseet tulevaisuuteen

Pideffy puhuja jäi eläkkeelle Tyr.vään

kirkkoherranvirasta edellisen lanrar-r

kynnyksellä vuonna I990. Hänet tun-
netaan ja rnuistetaan karisrnaattiseua
henkilönä, joka yhdisti seurakuntalaisia
näkernyksiin ja lir.rjatrksiin katsomatta.
Kökör-r aloitteesta elärnä vilkastui taas

Pyhän Olavin kirkon ympär'illä, kun kir-

kolle ruvettiin järjestärnään I970-luvun
puolivälissä suosittuja kirkkokävelyitä
vuodenaikaan katsomatta. Elli vaimo
puolestaan aloitti seut'akuntatalolla
lähetyslounastarjoilun, perinteen, joka

elää vielä tänäkin päivänä.
Myös Pyhän Olavin kirkko elää palon

jälkeistä tulemistaan. Timo Kökkö toimi
kirkon jälleenrakennusvaiheessa sisä-

tilatyöryhmän puheenjohtajana, jossa

ominaisuudessa hän kirjasi ajatuksiaan
ylös maalaustyön teettämisestä ia sen

toteuttamiseen valittavista taiteilijoista
Rovaniemellä lokakuussa 2002.

"Vastuu ei ole vain taiteilijan. Viime
kädessä seurakunta on vastuullinen
toimija silloinkin, kun se tilaa ja teettää.

500-vuotiasta kirkkoa on lähestyttävä
pieteetillä, ja taiteilijan nöyr)Ts tulee

olemaan koetuksella edessä olevassa

työssä. Olisi pystyttävä maalaarnaan ta-

valla, joka tulisi kestämään aikaa, löyä-
mään museaalinen ilmaisutapa."

Sisätilatyöryhn.rän jäsenet näkivät
tulevaisuuteen. Työhön valitut taitei-
lijat I(uutti Lavonen ja Osmo Rauhala

vastasivat haasteeseen päivittämällä
kirkkotaiteen 2000-luvulle raikkaalla

näkemyksellään.
Eläkepäivien "harrastuksekseen"

rovasti kutsuu veteraanien her]gellis-

tä elämää. Aiheesta on painettu kirja
Veteraanit kirkkotiellä, jonka toimi-
tuskuntaan myös Kökkö kuului. Hän

huomauttaa Veteraanien kirkkopäivien
keräävän enemmän kävijöitä kuin eri-

laiset kuntoutusjaksot.
"Rintamalla ihminen joutuu suurten

kysymysten äärelle. Kun kaverit ovat

kaatuneet viereltä ja panokset lopussa,

katse kään\y kohti taivasta, suu avau-

tuu huutoon tai lausuu hiljaa rnieles-

sään viimeisellä hetkellä - pelasta, jos

olen armosi ansainnut'i Kökkö peilaa

ihmisen uskoa ja junralasuhcletta sota

kokemusten katrtta.

Lopuksi lin.ro I(rjkkö kertoo nrillaise-

na hiin näkee kilkort roolitt lässli Ittitte-

rian ja itsekeskeislryden kylliistiimässä

yhteiskunr-rassa, jossa ihnrisarvott ntit-
tarina käytetään yksilön tuottavrtuttit.

"Oli kirkko sitterr pierti liti sttttri,

ser.rrakunta laaja tai suppea, toclen-

näköisesti kirkko tulee jatkossakin to-

teuttalnaan sitä tehtävii.i, joka sille on

annettu. Hyvää ja rauhallista jor.rlua

Sastamalaanl'

Alla. Vamrnalan Iisa oli vielli
suurimmaksi osaksi laitrehtivita
viljavair.riota, kun Ki)kkiijen koti
talo rakennt'ttiitr alueellt' t'ttsittt-
mäisten uusien ort.titk()titalojetr
joukossa 1980-luvun altrssa.'l'utts-
talla kohoavien rniint,vje n historia
kerrotaan tiiliverhoilttun rttttva
tussa metallilaatassa.
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LEENA OJALA

Kirje lapsenlapselle

J(ri!

J{t' :iiii r't'r rtitrrt r,itttrtttttr. cilii ru.n,, jt,ilar'tr .;cttrttrt,.srrt, rtr .siiii ,,rit r,,y., , trr.ttt ttriiii r;it.ft,trtrtrtrrrl ''ill'ri' l" 
""'l 1"1"t't't'''r,t,' 

ltrtltrtrii. J,,,' ,,,',,,,1, ,rtrt trtrtrttrttri jrr ttttrtrr r,rttrlrttr tlrrttr.:c1ty"l"r''1it' l"1lii tltclli ttttilliii ,rrtlrtl,,,,.ir,t y,l,l,,,r,t, L,ttettrlti ltir.fal.tiiltii ,titralr.rir,rrillc 
frt

''',';:" ,l;iitlttsii' 
ii'it, 1,,, t'lr t'1ttilt1f11, \tr,r.s triilrtii ,1,,,,,,;il,iil,l,., lttl;,.ttr,r,r.r.rt('r'(t'*rtt ttrtrrtilrr r't,tt,t,ri, trittt ttrc 

1,rir,tt ,,rtiitti, ,,,,,r.,,,,,, r.,,,,,, yrrt,,ri;i.,,iiri. r(,tr., r,tn_l''''t'1x""'li 
''i1"" (tl)tttt(tl't',rr'l;rr trtrrrtL"rltt, ttrrtlltt ttriiii lrti.sitt,,ll,r.ttcttrl,t tvtrttr triillii.5iinii

f 
rr lr, i.srr 

l)tl(:i 
t.i t t, t t i t r t, i I rt t.t, i I I tt l,r 

1,.rc 
t t r 

1,1 
i l. l.u,t.

l('''''"' t'lliitr 'sr'llt'tr ltrrt': lrcr'triitrrcr,.srr, rail.l,r It,r.frtrtrrr.rr,,li, 1,,, hcrltrtii l.crtrrf 
ft, 

lrrrt,t,trrjcllirn. !'',,,r,.r,,,,1i 1.,,1., t,.s.srttt jrr lrir.si.st,itrii rfili.:ri. Scitrii ulcl,

l'""1''ll" lttitriil lttllt't'tr frt ttrc ttttrlttlar.rircl lrtlrttr,tl,,l.,,r,1x,lr,, rartrrrtriitt ttiirii 
ltit.ttrttrii*c""''llii frt,st,rlcrit'tr trc 1,irtrra,t.'r!,, r.,,,,r,,,,, rrtri ytttr,':rrtr.s, trittt,t( t,(t(tt, ltcttrtrrrti ftt.r,t,tt,rll,t ttrctri lrcitriiy 

1,ittll,rcr,
l{,'t,'r',rrl l,ttr,ri f,,r;,,r,,r,tiil,r riir1.: frt rt,ittctrri t,rcu.i 

1,u,trtilarttr, tri1, ltrirrtt rcr.ri, crii .:c.riili'scitriitrt yiiiiltii *ti' rrrlltiitii. 7(r,it,iiiLt tttL'tti.s t,ir.ecttt 
1,irrila,rtr,7tt'tti l;iit'ctti liitlt.tr lr,r'tt 

1',t,,lrll..sitrtrc.st'itriittt yiiiillc,7{,t,,t1,i1.,,t, ,,i rt.rl.,rlr,ttttt ltyyiirii

1iltt;' tt'trtlt,'Ill,r llihtr .sirt,t'rtt iuctr.:ii tt,i.siitr.:rt riitrtri,.j(,,,, rri.,,r.rriir ra.:rcc r.,,r,,,rr,,.

rtritrIi. :/iiitiiti .rot, /;rtittl.,t .siinti l,tit,i, [.l.rliit

Sell,iititr.rii 
1,lil,tt 1,cllii.\ .\(t(r,.r.\. cilti .srtrt,. yrlliiii,,,,rrl.l.ri,,.

Jiitttttri;.rcl 1,t1r.,,,r,,,'r't,,,,,rti.\r,, ,trttt,rt ,tf 1r,.t,,. 1-{ it.f ,,ilrti.:irl.r, .st.trii t,rt.:rrtrtl.scl.:i riilrritr

li''i"l'i'ltii'l 

rc,t,t,i.ritt !.,rr,,,,,_,,,,,,,,,,,,,

-\i,,r,,,,,,,t,,,, N.,1,, :rtr, 'yt '



KAUNISTA . KODIKASTA . XESTIIVÄÄ

Vammalan Kaluste Ky
Itsenäisyydentie 1O, Vammala, prh. O3-5L4 LO77

Kirjanpidot
Tilinpäätökset
Veroasiat

Yritysneuvonta
Yritysten perustami nen

ATK-pa lvel ut ja palkanlaskenta

TAMPERE
Pellavatehtaankatu 19 A
puh. (03) 254 2200, Iax (03) 254 2255

KANGASALA
Kuohunharjuntie 26

puh. (03) 377 4433, Iax (03) 37t 4466

Heikki Punkka HTM, KLT

UAM TIIALAN REN O AS PALV ELU
Hopunkotu l2 . 38200 Sostomolo . Puh. (03) 5142660

KY

,7'l,,y.rirl V,nr/rr,
,tr, ('trtr"1/r.;/rr '1ör11rr Xr)r,//nr "/

NESTEvammara
L&T KURKI OY ttsenaisyydentie 66, 38200 Vammala, puh. (03) 511 2780

www.sasky.fi

'{r\- \,1,,.,,1,, /,1 -,,',



PAULA KOKKONEN

Jr**m ia i/oinen to/ri
tu lee Sastama lakoti i n ki n

nsimmäisen kerran
tullessani Sastama-
lakotiin oli talvi, kova

pakkanen ja lumi maassa.

Nyt lehdet tippuu, tuulee ia
sataa. Kohta tulee talvi ja mi-
nun tulostani Sastamalako-

tiin tulee kolme vuotta. Aika

kuluu nopeasti ja yllättävän
paljon koti on saanut kokea

näinäkin ruosina. Vanhusten
hoito muuttuu ja tulee vaati-

vammaksi koko ajan. Kotihoi-
don tuet ovat parempia, joten

usein iäkäs ihminen tulee pal-

velukotiin vasta, kun on pak-

ko hakeutua konkreettisesti
apujen pariin. Tässä hetkessä

ikääntyneen ihmisen mie-
lessä pyörii monia ajatuksia,

odotuksia, mutta pettymys-

täkin rakkaan kodin jäädessä

taakse.

Me Sastamalakodilla yri-
tämme tarjota kodin, joka tar-
joaa riittävästi apua ihmiselle

selviytyäkseen muualla kuin
laitoksessa. ]okaisella on oma
koti omien rakkaiden tavaroi-

den kanssa, mutta mahdol-
lisuus tulla mukaan toimin-
taan ja hetkeen seurustella
toisten kanssa. Sastamalakoti

on toiminnaltaan aivan oma

maailmansa, jonka sisällä ih-
minen saa tiydytettyä kaikki

perustarpeet. Kodista löytyy
sairaan-ja terveydenhoitaja,
lääkäri, kampaaia, erilaista
viriketoimintaa, mutta myös

mahdollisuus istuskella kei-

nutuolissa seuraten toisten
tekemistä ja olemista. Tär-

keää on tarjota monenlaista

oheistoimintaa moneen mie-

lihaluun virikkeellisen elä-

män takaamiseksi. Yllättävän
monelta olen kuullut toivet-

ta elämästä, ilosta ja yleensä

mieltä piristävistä asioista.

Meillä tätä iloa yritetään iär-
jestää yleensä rennolla ja

lämpimällä ilmapiirillä, tans-

seilla, toripäivillä tai vaikka

seurustelemalla iloisella mie-

lellä, vaikka kiirekin tahtoo
joskus olla. Muistettava on,

että on tärkeää pysähtyä, olla

hetkessä juuri se hetki muka-

na ihmisen kanssa ja kohdella

tätä juuri siten, kuin haluaisi

itseäkin kohdeltavan. Näis-

sä meillä kaikilla on monesti

opeteltavaa, mutta on lärkeää,

että on halua ja yritystä päästä

laadulliseen ja hyvään tämän

päivän tarpeita vastaavaan
van h u stenhoito on.

Tässä nopeasti muuttuvas-

sa yhteiskunnassa tuntuukin
olevan olennaista yritysten
mu untautumiskyky ja 1'leensä
kyky pysyä tässä muuttuvassa
maailmassa mukana. Meil-
läkin toimitaan kovasti koko

ajan organisoiden ja arvioiden

toimintaa. Uusia asioita viitne

vuosien aikana on nykyaikai-

nen asiakastietojärjestelmä,
asianmukainen sammutusjär-
jestelmä sprinklereineen sekä

tietenkin muut muutokset
toiminnan järkeistämisessä,
jotta myös henkjlöstön voi-
mavarat kohdentuisivat juuri
siihen, minne on tärkeintä

L,l4Il

I Alli Männistö, Alti
Leppäkoski ja Sirkka
Aukeala-Korkee viettä-
mässä Sastamalakodin
ulkoilupäivää.



Parhaat kalaherkut
joulupöytään

Hukkaselta Vammalan torilta

Herkullista ia
Rauhallisfa Joulua kaikille!

GERSIMOY
PO. Box 72,38201 Sastamala, Finland

tel. +358 10 2899 800, fax +358 10 2899 819
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eli vanhusten konkreettiseen
avustamiseen ja lähellä olemi-
seen kuntouttavan työnotteen
alrrlla. Kuntouttava työnote
on tämän päivän tärkeimpiä

ryökaluja ja soisin jokaisen
hoitohenkilöstön sisäistävän
sen normaalina käytäntönä.
Yksinkertaisesti motivoidaan
ja annetaan ihmisen tehdä
asiat itse tukien tekemistä
sanallisesti ja rinnalla ollen
tarpeen mukaan. Moni asia

sujuu nopeammin, jos hoitaja
tekee, mutla mikä onnistumi-
sen ilo ja toimintakpyn yllä-
pito tulee ihmiselle tekemisen
palkintona. Joskus on vaikeaa

motivoida ja perustella, mik-
si vielä pitäisi kuntoutua,
kun iäkkään oma halu ei ole

mukana. Sitäkin valintaa on
kunnioitettava ja joskus on
hoitajankin annettava periksi

toisen halulle olla vain.

Joskus unohtaa todella,
että iäkäs ihminen on elänlt
pitkän, rikkaan ja usein hyvin
työteliään elämän. Nytvoi olla

aika istua, nauttia ja katsella.

Olen huomannut, että kodin
ilmapiiri on olennainen asia

kaikkien viihtplydelle. Mikäli
henkilöstöllä on hy.rny huules-
sa, mukava ilmapiiri, niin sil-
loin ilo tarttuu ja tuntuu myös

asukkaisiin. Eriryisen iloinen
olen Sastamalakodin aulasta,

mikä tuntuu usein suorastaan

heränneen eloon puheenso-
rinasta, joskus ruuhkasta ja

monista mukavista tapahtu-
mista. Tuntuu, että meillä on

siinä keskuspaikka, jossa on
mukava seurata ihmisiä ja
erinäisiä tapahtumia. Moni
ihminen istuu, nauttii, seuraa
ja seurustelee rasittamatta it-
seään liikaa. Yhä useammin
muistutan itselleni, että ohjel-
maa juuri tähän tarvitaan. Se

voi olla valokuvat valkokan-
kaalla, leipomon mlyntipiste,
kotimainen kiva elokuva tai
mukavaa musiikkia taivain ih-
misiä yhdessä jutustelemassa.

Täytyy ymmärtää, että kaikki

eivät halua sitä aktiivisinta
konkreettista toimintaa.

Yhtenä tulevaisuuden haas-

teina koen tarpeen yhä ene-

nevässä määrin tehostettuun
hoitoon. Haasteita siis meille-
kin ja mietintää missä mitta-
puussa se meillä onnistuisi.
Ison talon tilat antavat samalla

mahdollisuuden miettiä mo-
nenlaista vaihtoehtoa tarpee-
seen vastaamiseksi.

Nylcypäivän trendi on myös

ulkoalueisiin satsaaminen.
Meilläkin mietifyttää, kuinka
saisimme ympärillä olevaa
pihaa viihtyisämmäksi, kutsu-
vammaksi, mikä motivoisi liik-
kumaan nauttien esteettisestä

yrnpäristöstä. Parhaimmillaan
tällainen piha-alue on, jos se

toimii sekä kesällä, että talvel-
la. Talvella h1ruät hiekoitetut
kävelltiet, mukavasti valoja,
ikivihreyttä, tunnelmaa.

Kesällä vihreyttä, kukkia,
värikkyyttä, puron solinaa,
sopivasti keinuja ja penkkejä
riittävän lyhyin välein ja kut-
suvia kaarevia lenkkipolkuja
erilaisin kasvillisuuksin. Mikä
ihana ympärivuotinen para-
tiisi. Miksei jossakin voisi olla,
vaikka puisia reiluja kuntoilu-
välineitä, joita voi aktiivisim-
mat halutessaan kokeilla kun-
toa kehittäen. Siinäpä lisää
ideariiheä tulevaisuuteen.

Heräsipä vielä kunnon len-
nokas ajatus; pitäisikö meillä
olla oma kotitalkkari, joka

olisi mukana elossa ja olossa,

hiekoittelisi, lakaisisi, miksei
vaikka lumen luontiakin. Sil-

loin ainakin pihaparatiisi py-

syisi kunnossa ja vanhusten
olisi turvallista liikkua. Olisi-
pa se muutenkin turvallista
ja kotoista, jos joku ripustai-
si tarvittaessa taulun vaikka
seinälle tai juttelisi muuten
mukavia ilman niin kovaa kii-
rettä eteenpäin. Maailmassa
tarvitaan ainakin aikaa olla
ihmisen vieressä, istua, jutella
ja kuunnella. Se on se paras

minkä voi antaa toiselle. O

-- - .t- _:.; ..r_
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I Anna Hauhia ja Pauli Ojala nauttivat kuumista grilliherkuista.

I Makkarat paistuvat nuotiolla ja juttu luistaa raittiissa ulkoilmassa.
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Rauhatsaa
Joulunaikaa!
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ISKITEK 0Y Puistokatu 7 B, 38200 SASTAMALA

silkkeri I
S i I kki pa i natu kset

.tarralle .metalleille

.lasille .m u oveille

.puulle .tekstiileille

.lakkaukset .kumeeraukset
teipit & teippaukset

Moloitusvoihtoehdor
io -poketit

Hotellimoioituksio
(huoneet olk. 79 ,),

hirsimökkejö, poritolojo

rmrw.ellivuori.fi

Yritys- ja vapaa-ajankeskus
Ellivuorentie 131 . 38130 ELLIVUORI
puh. 010 8351 900 r fax (03) 515 4210

e-mail: inlo@ellivuori.li r www.ellivuori,fi

TerYeluloa kalsastukseen

kalsaslusasemalle
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ia AlllA kun ovi on auki,

Harjukotu 3, 38200 Sastamala. Puh. (03) 51 1 9050. Fox. (03) 5l 1 9059

ko t so st u s@ kot sa sto.fr . www.katsasta.f

Täyden palvelu n kirjakauppa
Kirjakellari

.. 
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Aänilevykauppa

TYRVAÄN KIRJA-
KAUPPA OY

Marttilankatu 18, 38200 Sastamala
puh.03-512 7133

www.kirjakellari.com
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Präntiin ulos annettu

HÄNEN KEISARITTISEN MÄJESTATINSÄ

ihmisiä rakastavaiselta armolta

lX Sairasten holhonto,
hullulta koiralta elikä

tt

jotka ovat tullut
sudelta purtuksi.

l_f aava pidää pestämän saippua

I lelika suola vedellä, lipiällä taik
ka kusella, mutta erinomattain sekoi-

tetulla Eblori-kalkilla, jos senkaltaista

olisi läsnä; veren juoksua ei pidä es-

tettämän, ja haava niin paljoin kuin

ikänäns mahdollista, avoinna pidet-

tämän, että se alkais märkää tehtä.

Kuitengiin jos mahdollinen on, pidä

laakari ar.rrksi kutsuttaman, että hän

ne tarpeellisimmat välikappaleet vali-

ta, esimerkiksi suonta laskea, lakitolc

siä edeskirjoitta, ja muita apuvälikap-

paleita tarvida taitaisi, jotka muillen,

eres lakarillen ei tutut olla taita.

Muistutus. Ala lata huomaitsemata

pienintäkään haavaa, koskas koiralta

purtu olet, seurat taitavat olla kauhis-

tavaiset, ellet sinä oikealla ajalla apua

etsi.

Keisarillinen läiikintäohie
Par ikkalan s eurakunnan

kirkonarkiston asiakirjat u. 1835

TRAKINKATU 4,382OO SASTAMALA, puh- 03-517 9OOO, fax- O3-517 9O19
www.ta u nokivi ranta.f i
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HELY LENNI-TAATTOLA

JC" rnnpruu lyyJ
Llutllt vuoltlta
-[987 Heittoo-
seerr nriehcni

Eskon la kuopuksemme
kanssa. Meitä odotti Eskon

varrlrerrrpierr errtirrert koti
ja suunnattoman kaunis
luonto Rautavederr ran nrl-
la vastapäätä Pirunvuorta.
Vaikrrttava yrnpär'istö rri-
heutti runojen tulvan!

- I(ävir.r Heinoosta vielä I I
vuotta äidinkielenopelra
jana Vamrnalan lukiossa

entisessä rakkaassa kou -

lussani, kunnes jäin eläk-

keelle 2002.

H L-T

Kesän n-rer-rryä on daaliatrnien aika

l(uuluu ruislinnun kutsu.

Anna minulle minuutti tai kaksi.

Lennän toiseen maailmaan:
nlenneeseen tai tulevaan.

Ajatusten pilvi
lipuu lapsuuden metsään.

Mielin määrin mansikoita
pääskysiä perhosia
kissankäpäliä - ilman päätä ja häntää.

Vuosisata ja puolitoista sitten,

viisi, nell'ä, kolme sukupolvea sitten,

uneksuivat esi-isäni tässä maisemassa

saman veden rannalla
saman kirkon tllntumassa
samaa !.Llorta tutkaillen.

Kaunis luontoko tänne houkutteli
vai kohtaloko heitti?

Nälkär''uosien kurimuksen kärsitte
ja jaksoitte sittenkin.

Hirsitalot, riihet, aitat
ja tulipalon jälkeen uudet rakennukset
toiselle puolen tietä.

Voisimmepa tavata Heinoontiellä,
tai Aarikanahteessa
tai siellä perillä!

Retrorunoja 1 980- I uvu lta

Hengitiin aamlln sarastllsta velannalla.
Nurrnikon kirkas kosteus, vesihelnret,

syksyn tullen yhii s1'vempi vil.rreys,

kaunetrs, kutrlaus, rauha.

Elämä liprrrr lridasleltrrrrir
sekunnin puolikkaassa

ohi kiitriviit koulut ja joulut,
lapset ja hapsel, rnuistot, prristot
ja strksen luistot.

I(:irhö on kiiver-rnyt viinreiselle rir,alle
ja katsoo ikkrrrrasta krrirr isänt:i:

- Siinäkö vielä kökötät?

I(ullankeltainen päivä

kottaraisten musta helminauha puhelinlangalla.

Kesän päätösjuhla tuharrsien väriert

riernullisessa ilotulituksessa
ennen tuhkanharmaata hämyä, pimel''ttä.

Iloinen piha

Minttuun pukeutunut saarni katsoo

punajuureksi värjäytynlttä juhannusruusua

Koiur kukkii rentukoita
omenapuu viininpunaisia Iuumuja.

Urhea nurmikko vielä vihreä kuin metsä,

mitä syksympi, sen metsempi.

],t]l]
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Daalian juurakko,

kuihtunut, kuiva mustekala
lepää kellarin kylmässä pimeydessä

kunnes kevään luomisvoima
auringon energia, Helios
kutsuu sen kukkimaan.
Muodoltaan virheettömät kukkansa
se avaa leimuamaan
riemukkaan punaisina, keltaisina, valkoisina
...syksyyn asti.

Yöhallan runtelevia hampaita paetakseen

se nukahtaa kellariin
uneksimaan uudesta elämästä

täydellisestä kauneudesta.

Ruskaleikki on päättyny't

Piha puineen, pensaineen paljaana,

värittömänä
monen myrskyn ja sateen jälkeen.

Iuhlallinen, viileä kalmisto

- hautajaistunnelma
tuulen virsi tyhjillä oksilla
sadepisarat
paikoilleen jähmetryneinä.

Luonto on kiertokulkunsa käännekohdassa:
kuolleena.

Olenko valmis samaan

vai olenko kovinkin keskeneräinen?

ensi lumi
putosi alas

asettui paikoilleen
pysäytti, peitti kaiken
kääri vaippaansa

ruskeaksi ränsistynyt maailrla
valahti valkoiseksi
musta-valkoiseksi
kauempana harmaaksi

talot suoristuivat
katot erottuivat seinistä

männ)'t pyöristyivät
kuuset terävöityivät
talventörröttäjät
tekivät itsensä tärkeiksi

kylmä puhtaus voitti
syksyn viimeisen ponnistelun

tuhkan harmaa taivaanranta
lupaa tilan pysyvylttä
seisahtaneisuus

hiljaisuus
Kuolema

q'$

Sarah Bernhard, pioni,
kukkatarhan kuningatar

nostaa kaalinpäänuppunsa
ylväästi korkealle

ia kukat puhkeavat esiin
kuin lapset äidin kohdusta.

Laulajan tavoin se elää täydellisenä
lyhyen hetken:

"Mitä siitä, että kuolema tulee! - -
Onhan kukittu kerta!"

Herään myöhään
katson ikkunasta tilannetta :

haljakka taivas, virtt!'ny't
järvi yhtä antautunut
puissa vielä värejä.

Puoli kahdentoista juna
viheltää kohti Tamperetta.

Orava kurkistelee kottaraispöntöstä,
uskaltautuu lopulta ulos
hyppii kuusenoksilla
kuin pianon koskettimilla.

T?illaista on lokakuun lopulla:
talviunen harj oittelua
vaikka klemantis vielä kukkii.
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I Liisa Kukko on
asunut Kävelykadun
varrella yli 40 \,'uotta.
Omalla sisäänkäyn-
nillä varustetun pää-
tyhuoneiston olo-
huoneen ikkunasta
avautuu hieno näkö-
ala Liekovedelle.

t t Tarkasti taiteiliia on
7 / muistanut pienetkin

yksiryiskohdat. Tuo
veikkausasiamiehen metal-
likilpi kolahti usein päähä-
ni kantaessani lehtinippuja
sisälle kioskiin'l Liisa Kukko
matkaa nauraen halki vuo-
sikymmenten katsoessaan
Mauri Kunnaksen piirtämää
kuvaa jouluaattoaamun kah-
vihetkestä Vammalan asemal-

la 1950-lulrrlla.
Kuvassa puna-asuiset

hahmot asioivat kahdella
kioskilla, joista toista isän-
nöi juomatehtailija Ulvio ja

toisen omisti Rautakirja Oy.

Vammalan rautatieasemalta
alkoi myös Liisa Kukon pitkä
työura Rautakirjan palveluk-

sessa helmikuussa vuonna
1949. Seinän takana naapu-
rissa Ulvion kioskin tuotteita
asiakkaille kauppasivat Liisan
sanoin "kaksi mahdottoman
mukavaa ihmistä, Martta ja
Oilil' Asemanpuiston laidalla
nökötti vielä kolmaskin kios-
kityylinen rakennus. Taksi-

miesten taukotuvalta ei tosin
myyty kuin matkoja pisteestä

A pisteeseen B, mutta "kyllä
senkin voi kioskiksi laskea'i

Liisa sanoo.

Vammalan asema oli koh-
tauspaikka Porin ja Tampe-
reen suunnista tuleville. Ase-

malla ravittiin sekä junat, että

ihmiset. Sillä aikaa, kun vetu-
riin tankattiin vettä ja hiiltä,
myivät Martta ja Oili Virvo-
kekioskin luukulta matkusta-
jille kahvia ja pikkupurtavaa,
ja Liisalta haettiin lukemista
matkaevääksi. Lehdet ja kir-
jat olivat tuolloin Rautakir-

ian pääartikkeli. Toki pien-
tavaraakin oli tarjolla, mutta
sen esillepanoa ja säilyrystä
hankaloittivat muun muassa

vuodenaikoj envaihtelut. Tal-

vipakkasilla kioskia lämmi-
tettiin aukioloaikoina Porin
Matilla - tunnettehan tuon
kulmikkaan, mutta lämmin-
sydämisen jykevän hahmon,
joita kloonattiin tuhansittain
menneinä vuosikymmeninä
pirttien nurkkiin?

"Liimat, musteet ja muu
jääty'vä tavara vietiin yhdessä

kassalippaan kanssa yösäi-
löön junanlähettäjän rouvalle,
josta ne taas aamulla haettiin'i
Liisa kertoo.

Vielä I 950-lurulla ihmisten
elämänrytmi noudatti väljem -

piä aikatauluja. Kioskit olivat
paitsi ostospaikkoja, myös
eräänlaisia sosiaalisen elämän

keskuksia, etenkin nuorisolle.
Kioskeilla vietettiin aikaa ja

tarinoitiin tuttujen kanssa,

saattoipa joskus Amorkin am-
muskella kulmilla nuoliaan
raapaisten rakkaudenliekin
täyteen roihuun. Liisa tietää
muutaman avioliittoon päät-

tyneen romanssin, joiden as-

kelmerkit j ohtavat Vammalan
asemalle, kjoskinlipan alle.

"Iltajunat toivat väkeä ja
keräsivät paikalle myös Ase-

manmäen nuorison. Varikon
varuskunnan nuoret vänrikit
tulivat jalan radan yli - vaikka
se olikin kiellettyä - kioskil-
le tyttöjä tapaamaan ja siitä
jatkettiin matkaa keskustaan )

Vammalan kioskeja 1 950-luvulta

Rautatieasemalla: Rautakirjan lehtikioski, Ulvion virvokekioski,

Taksikoppi

Muualla: Kisakioski, Syväjärvi (kioski kaupan yhteydessä), Ulvion

kioski (toinen aseman lisäksi), Koskikioski, Virvokioski (Marttilan-

katu 12, Rautakirja 0y), Kukkakioski (lrene Peuramäki), Grönblom

(kioski kaupan yhteydessä), Lehtinen (kioski kaupan yhteydessä),

Jäätelökioski (tori), R-kioski (Puistokatu 1 5), Nakkikioski (Opari),

Palloseuran kioski, La u hamon kioski (ka u pan yhteydessä), Vihattula n

kioski (kaupan yhteydessä)
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elokuviin. Vanha sai siinä sit-

ten seurata, että jaaha...tuo
lähtee tuon kanssa, ja tuo tuon
kanssa. ]oskus nuoret saattoi-
vat minutkin kotiini Raholaan

Kukkurin rinteeseen. Kaunii-
na kesäiltoina oli mukavaa
kulkea halki kaupungin ja

vaihtaa ajatuksia'i Liisa muis-
telee menneitä lämmöllä.

Kioskien kaupunki

Ennen -50-luvun puoliväliä
Liisankin työpaikka vaihtui
asemalta sillan toiselle puo-
lelle, kun Marttilankadulle
(Hakkaraisen - ja Bäckmanin
talojen väliin) avattiin Rau-

takirja Oy:n uusi toimipiste,
Virvokioski. Asiakkaita palvel-
tiin aamukahdeksasta alkaen,

murta päivän lehdet haettiin
matkahuollosta ennen sitä.
Liisa muistaa erään aamun,
kun matkahuollon edustalla
palloili matkaparoni Kalevi
Keihänen.

"Keihänen tuli perässä-
ni kioskille ihmetellen, että

miksi Vammala herää vasta

yhdeksältä. Samaan hengen
vetoon tämä päivitteli kau-
pungin kioskien suurta mää-

rää. Kaupat tosiaan avasivat
ovensa yhdeksältä, mutta
kioskit tuntia aiemmin."

Liisa näyttää lappua, johon
hän on listannut muistamiaan
kioskeja 1950-luvulta.

"Kaikki listaan kirjatut l7
kioskia sijaitsivat rautatiease-

malta Puistokadun päähän
Melartinin kulmaan ulottuvan
reitin varressa."

Pikku hiljaa kioskien tar-

ionta lisääntyi. Tupakat saivat

myyntiluvan, nuoriin vetosi-
vat Riks Raks ja Tam Tam voh-
velikeksit sekä purukumipak-
kaukset, joissa oli keräilyku-
via filmi- ja iskelmätähdistä.
-50-luku vaihtui -60-luvuksi,
muoti ja asenteet muuttuivat,
mutta kioskeilla asioitiin ku-
ten ennenkin. Omien ja Kei-
häsen ohella Vammalan katu-
kuvasta bongattiin muitakin
kuuluisuuksia.

"Myllymaan lava oli suosit-

tu tanssipaikka ja siellä esiin-

tyivät aikansa suosikkiartistit.
Marttilankadun kioski oli so-

pivasti matkan varrella ja siinä

kävi lauantaiehtoona veikka-
uskupon kia täyttämässä niin
Loiri kuin Matti ja Teppokin,
kuka milloinkin. I(anssakäy-

minen asiakkaiden kanssa

oli mutkatonta säätyyn katso-

matta, ja kunnioitus molem-
minpuolista'i Liisa muistelee.

1970-luvun alussa Liisan
toimipaikka vaihtui Marttilan-
kadulta Puistokadun R-kios-
kiin, joka sijaitsi nykyisen Är-

rän viereisellä tyhjällä tontilla.
Sieltä Liisa myös jäi eläkkeelle

!'r.ronna 1986. Työ oli fl,ysisesti
vaativaa, koska asiakaspalve-

lun ohella m1ryjät joutuivat
kan(amaan ja siirtelemään
edestakaisin raskaita lehtinip-
puja ja muuta tavaraa. Raskas

työ vaati veronsa Liisankin
kohdalla ja hän jäi eläkkeelle

hieman suunniteltua aikai-
semmin. Siitä huolimatta ei

noista ruosista jääny Liisalle
mitään hampaankoloon.

"Nuo l.uodet olivat hienoa

aikaa. Toivoisinkin, että tek-

nisen kehityksen huippu oli-
si jo saal-utettu. Maapallon
kuormittaminen alkaa men nä

jo liian pitkälle, luonto kärsii

kohtuuttomasti. Mutta niinhän
sitä sanotaan, että ihminen tu-
hoaa itse itsensä'i asiakaspal-

velun ammattilainen viideltä
vuosi\rnmeneltä ottaa kantaa

ilmastokeskusteluun.

Kioskitkin ovat muuttuneet
vaatimattomista lel'rtipisteis-
tä Är'rä-pienlavalataloiksi j:r

henkilökohtainen kanssa-
käyrninen jätetty cneneväs-
sä määrin verkkojen varaan.

Hector kertoi ornan näkemyk-
sensä tulevasta rlun'oksesta
jo 1970-luvun alussa kappa-
leessaarr Nostnlgitr, jonka rii-
mit ovat kestäneet hyvin ajan

hampaan.
"Oi missii ott polkutri, tttissti

on tie, jonka reunctlta ntustikctt

haitr. Nyl ett etttiti ttnnpttriitt
piirakkact uie, Maxi-Mctrket
on nctapurinain. Muttct tiedtitt
mii sen, ettti ei ihntinerz -yÄrin
uoi muuttaa kuitt itseäätt." )

I Mauri Kunnaksen piirtämä kuva Vammalan aseman joulunvietosta -50-luvulla

Aattoaamun kahvit Vammalan asemalla
joskus 50-luvulla

tql
$. 11

J
ah

o\u
"6oo

T.a=:
,i

t,B8
'\{sy_5-
i ',.t')€\'

å: rv r
_r\ I r'( \.-v

L r' Ir

62

th.tt-

o

ltt r1,,,,,,t,,,,1,,,t,, :,,,,



JrLnuioi

Tuttu kirkko
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Vapaa-aikaa

1. saadaan
2. vaklaa joulun alla
3. puhaltaa
+. iiukuu mäessä 6.
5. kilisee
6. nyt kiinni
7. riemu
B. valkoista
9. toivotetaan

,DDDI-]DDD
DDD

]DDOD
4D

B.

eD

Ristikot laati
Pirjo Kukola

Ratkaisut jäljempänä
tässä lehdessä.
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Tuttu kirkko

1. Ahoselle mieleen
2. ikävä iholla
3. tosi iso
4. nyt
5. Paras ystävä?
6. lehtipuu
7. taivaalla
8. uinua
9. ukki

'Drl
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Vapaa-aikaa

DDDI--

5

D
7.

B.

Anag ra m meja

Sijoittamalla sanojen/rivien kirjaimet

uuteen järjestykseen saat syntymään

kansanomaisia, osin jouluisiakin ruokia.

Esim. ALMAN NIVEL - mannavelli.

1. L LOIROS

2. HIENORETKET

3. KALELA RÄÄKYI

4. K KUIN KUISKAUS

5. VALELAKI

6. TANKKILAUTTA OL

7. HOIKKA LOLITA

8. PAJARIKIN ALAST

9. PORUKKA LUOPUU

10. ANOPPIRASSU

Ratkaisut simlla 66. Laati EV
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Pnnoin
Leena Ojala

lotvoa
Ennen oli jouluna lunta.
Nyt näen uain lumesta unta.

Kunp a uaip p aans a p ehmo is een

lumi p eittäisi hilj alleen

kaiken menneen, lakastuneen.

Kahden pimeön uäliin ripustautuneen
hämör än hetken p äiv älcs i
kirkastaisi u alkoinen maa.

Pian toiuon lumen tuleuan.

Lumilyhdyn silloin rakennan.

Vieki sulaa sekinlumi,
jota uasta odotan.
Maa varmasti vaippansa saa,

joka palaauan auringon heijastaa.

Keuättä, ualoa odotan

- ja lunta sulauaa.

Lumienkeli
Matkaniuanella,
penkallaticni,

, uu.sipuhdaslumi
W' kutsuuana.

Pehmeänäkuinuni.
Minö, kaityttö piani,

heittöyd,yn sen syliin
seliilleni.

Ylliini sininen taiuas.

Leuitin kiiteni,
lennän.
Sormenipiirtiiuöt
pehmeyteen

kaaren lcantauan.

Jalkanipainauat
untuvapilveen
Hameenhulmuauan.
Unelman tauoitan,
riemun huikaiseuan.

Palaltuani
jälleen jalnilleni
huomaan tallanneeni
enkelinhelman,
särkeneeni unelman.

Olisi pitänyt nousta uarovammin
t ai ko ntat a kauemmaksi.

Valo

Hämärtyuään ikkunaan
heijastuuan
näen lqtnttilän
pienen liekin
lömpimän
pimeiiän maailmaan
ualoa kaipaaualle
Valosta suuremmasta
tiediin j oulun ker tou an
Ioulurauhaa!

Muistot

Taes tuntuu,
että reppu on tyhjä.
Mikö enemmänpainaa
kuin tyhjyys?

Joskus oli reppuni täysi,

mutta askelkeuyt.

Huolettomasti
kaihukkasin
reppuni sisällön.

IQtitenkin
löytyijotakin
reppuun pantauaksi.

Salataskuun
pieneen tilaan
lötkin
joskus huomaanxattani
matkanuanelta
sulj etun rasian tiirydeltö

löyt öj äni tien p öly stii.
Kun reppu tyhjeni,
kiysin rasian.

Otin esille,

auasin,

Kerätytkivet,
to i s et ter äu iis ör m äi s et,

haauoiftauatkin
loistiuat kiisissäni
kuultau ina, hioutuneina.
Katselin, kiiäntelin.
Itkin.
Enhän tiennyt
kantaneeni aarretta
tyhj ön reppuni p ohj alla.
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-lclri fow/wc,t
Sriuel: "Me käymme joulun uiettohon"

Sun katseessas, oi lapsonen

kuin joulun tähdet nään,

kun niiden tuikkeen tulkitsen
jään hiljaa miettimään.

- on sulla joulu lcylläinen,

taas Lahjal, herkul läyltää sen.

Vaan muista pientä ystäuää

tuon uieraan kaukomaan
hän r aunio ille itkemä än
jäi ylcsin tuskissaan,

ei äitiä, ei isää nää,

e i yhtä än j oulun lcy nttil ää.

Yks' ystäuä on hälläkin,
- tuo lapsi Kuninkaan,
hän tarttuu käsiin pienihin
u ie j uhlaan ko r keimp aan.

- Miks' joutuu uiaton lapsonen

t ääll' uhr iks m aailman j ulmuuden?

O i, kirkassilmä, sy ömmes s äs
jos ymmärtäisit sen

anl aisi t u ar ma a n leiu äst tu
myös hälle murusen,

kas, monta pientä pisaraa
u o i suuren j är u en kasu attaa.

UllaYlinen
mielesssään keräys Kenian lapsille

Vapaa aikaa

1 la hja
2. tonttu
3. tuuli
4, pulkka
5. tiuku
6. koulu
7. ilo
B, lumi
9. joulurauhaa

Pystysuoraan muodostuva sana:

JOULULOMA

M u istatha n

Muistathan
silloinkin
kun päältä katsoen

ei siltä näytä
syuällä sisimmässäni
sykkiiyhä
rakkauteni sinuun
uaikkaluulit
sen jonnekin
jo kadonneen

Onnellista
on etsiä
yhdessä

kulkea syuemmälle

nähdä
metsä puilta
läsnäolo

Mikö löytdmisen riemu
yhä se sykkii
kutkuttauana
eläuänä

tahtoen tulla jaetuksi
omistetuksi
yhdessä

Ratkaisut sivun 63 ristikoihin.

Tuttu kirkko

1. hyppyri
2. syylä
3. mahtava
4. ånään
5. koira
6. jalava
7. otava
B. levätä
f. isoisä

Pystysuoraan muodostuva sana:

PYHÄOLAVI
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J ä ljet

Souitin askeleitani
suur te n s aap p aitten j älkiin.
Ei se helppoa ollut.
Helpompaa kuitenkin
kuin umpihankeen.
Olihan sentään

seluillä suunta.

rlr

Kutsu

Luminen aukea.

Koskematon

hanki hohtaa
talui-illan
uiime hämärässä.

Kaukana
kinosten takana
määränpäci
ualaistu ikkuna
kutsuuana.

Umpihanki.
Ei tietä,

eijälkiä.
Vain kutsu.

Kuljen kompuroiden.
Taakseni en katso.

Miksi katsoisin
surkeita jälkiäni.
AamuLIa

ne jo peittöä
puhdas lumi.
SiLIoin olen jo
perillä.

Leena Ojala

MUSTALAHTI

Kutsuvat
kellot
kotoisen
kirkon
'f 7 otikirkon tutut kellot - kuulen ne

K *ä#'å:l,::lff 
iå'H: iil.,
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sin ne muiden joukostakin.

Mutta lapsuuteeni ja osin nuoruuteeni-
kin kuuluu eräs kellojen kutsu, ihmeellinen
ja unenomaista rauhaa tuonut. Lauantai-
ehtoon kello kuuden kellot - pyhärauhan

alkamisesta kertovat..
Kesälauantai-iltoina, tyynellä säällä, met-

sälinjoja pitkin, etelästä ne kuuluivat - Hal-

kivahan kirkon kellot.
Piharinteessä, kivellä istuen niitä kuunte-

limme. Oli hiliaisuus ia rauha - kaukaisiin
kumahduksiin yhryi vain lintujen liverrystä

Matkaa Halkivahan kirkolle on meiltä,
Ekojärveltä, linnuntietä noin l2 kilomet-
riä, Sammaljoelle saman verran ja Tyrvään
kirkkoon noin 20.

Metsälinjat varmaan antoivat tuon kuu-
luvuuden Halkivahasta asti.

Myöhemmin, elämisen äänienkö lisään-
tymisestä lohtuen, kuuluminen lakkasi.

Se oli silloin syrjäseudun lapselle suurta
ja Pyhän tunnun kosketus. Vieläkin se kos-

kettaa, kun se mieleen muistuu.
Mutta tuo kellojen kutsu; kutsuahan

se on ja sitähän se viestittää, että yksin ja

Anagrammien ratkaisut

l. rosolli
2. hernekeitto
3. kaalikääryle
4. kinkkukiusaus
5. livekala
6. lanttulaatikko
7. lohilaatikko
B. karjalanpaisti
9. puolukkapuuro
10. rusinasoppa

66

yhdessä kävisimme iumalan huoneeseen,

Hänen palveltavakseen ja iloitsemaan siitä,

että Hän, Vapahtaja, tuli ja toi meille elämän

ia autuuden.
Betlehemin tähti, sen kutsu ja ohjaus, joh-

datti Itämaan tietäjät Seimen luokse.

Sitä Sanomaa Vapahtajasta kuuluttivat
silloin enkelit kedon paimenille.

Sitä kuuluttaa meille yhä Jumalan sana.

Se kertoo, että Hän, Vapahtaja, tuli jokais-

ta varten. Hänelle on yhtä tärkeä ja rakas jo-

kainen.
Hän on yksinäisen ja uupuneenkin turva

ja lohdutus.
Hän on lähellä, vaikka askel kirkkoon ei

enää kantaisikaan.
Mutta yhdessä, sisarina ja veljinä Kris-

tuksessa, kutsu kotikirkon alttarille kuulttu:
"Tulkaa minun tyköni kaikki..l'

Sinne johdattaa tänäkin jouluna Seimen

tähti, kellojen kutsu ja Jumalan Sana, joka

polvesta polveen on kutsua ja Sanomaa ju-

listanut..
Samaa Ilosanomaa se nytkin kuuluttaa:

"Teille on syntyn)'t Vapahtaja!"
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