
Rauli Somerjoen yhteiskouluvuosis-
ta ei opettajalla ole paljonkaan kerrot-
tavaa. Syynä on se, että poika oli ää-
rimmäisen ujoja hiljainen. Ainoa muis-
tikuva hänestä äidinkielen tunneilta on
se, että hän istui takimmaisessa pulpe-
tissa jonkun isomman kaverin selän ta-
kana ja koetti olla mahdollisimman huo-
maamaton. Hänen lahjansa pääsivät
esiin vain kirjallisissa tehtävissä. Keski-
koulun alimmilla luokilla hän oli luok-
kansa 16 pojan joukossa ainoa, jolle
molemmat äidinkielen arvosanat, sekä
ainekirjoitus että kielioppi ja kirjallisuus,
olivat 9. Murrosiässä arvosanat vähän
tippuivat, mutta hän oli edelleen varsin-
kin ainekirjoituksessa luokkansa parhai-
ta.

Mauri Nummisen orastavia paineita
kohti julkisuutta oli minulla ollut tilaisuus
seurata hänen puhujaharrastuksissaan.
Rauli Somerjoen kanssa ei meillä oppi-
tuntien ulkopuolella mitään yhteistä har-
rastusta löytynyt eikä minulla ollut tie-
toa hänen muistakaan harrastuksistaan.
Vasta paljon jälkeenpäin olen saanut
tietää esimerkiksi sen, että Rauli viimei-
senä kouluvuotenaan toimi laulajana
koulutovereittensa kanssa muodosta-

massaan yhtyeessä Five Yes (Badding
1996, s.32. ) Tästä minulla ei siis ollut
aavistustakaan, kun Rauli keskikoulun
suoritettuaan jätti Someron yhteiskou-
lun keväällä 1965.

Raulin kouluvuosien jälkeen en pal-
joakaan ehtinyt seurata, mitä hän puu-
haili, sillä minun piti opettaa äidinkiel-
ta, tehdä väitöskirjaa ja ylläpitää Some-
ro-Seuran toimintaa. Varmaan on Jos-
kus pistänyt silmään lehtiuutinen Rau-
Iin osuudesta Mauri Nummisen under-
ground-yrityksissä tai kun Rauli sai Jus-
si-kunniakirjan elokuvan johtosävelestä
(Badding, s. 83. ) Havaintoni Raulin
esiintymisistä olivat satunnaisia ja ha-
janaisia.

Vielä kerran jouduin Raulin kanssa
niinsanotusti nokituksin.

Tuli vuosi 1973, pariton vuosi, jol-
loin oli Somero-Seuran vuoro järjestää
heinäkuussa Someron päivän juhla mu-
seolla. Se olisi samalla Somero-Seuran
20-vuotisjuhla. Muistaen edellisten pi-
täjänpäivien positiiviset kokemukset
pyysin taas Mauri Nummista yhdeksi
ohjelmansuorittajaksi. Mauri kieltäytyi
siitä aivan asiallisesta syystä, että hän
oli esiintynyt kaksilla edellisillä pitäjän-

päivillä. Tilalleen hän suositteli nouse-
vaa tähteä Rauli Somerjokea. En muis-
ta, ottiko Mauri huolekseen Raulin kut-
sumisen vai hoidinko asian itse puheli-
mitse. Joka tapauksessa Rauli suostui.
Kuvaavaa sen hetkiselle tilanteelle oli,
ettei mieleeni olisi juolahtanut Raulin
kutsuminen, ellei Mauri olisi häntä läm-
pimästi suositellut.

Somero-Seuran 20-vuotisjuhlan
ohjelmaan painettiin seuraava ohjelma-
numero:

Pop-musiikkia, vanhaa ja uutta. Rau-
li ja Kari Somerjoki. Pentti Aho, Arto
Koskinen, Antti Toukkari.

Antti Toukkari muistelee, että ko-
koonpanoltaan porukka vastasi pääosin
Oy Niittisydän Ab -nimistä helsinkiläistä
yhtyettä. Pitäjänpäivän kokoonpanossa
kaikki yhtyeen jäsenet olivat syntyjään
someralaisia, mikä tietysti sopi mainiosti
kotiseutujuhlan henkeen. Mainostin
yhtyettä Somero-lehdessa seuraavasti:
"Musiikkipuolella esiintyy Rauli Somer-
joki kumppaneineen, tuttuja äänilevyl-
ta, radiosta ja televisiosta. " Tekstissä
toistunevat Mauri Nummisen suositte-
lusanat.

Koitti juhlapäivä, joka oli 15. heinä-
kuuta. Mutta kuinkas sitten kävikään?
Aamulla soitti minulle Helsingistä Kari
Somerjokija ilmoitti, ettei Rauli Somer-
joki kumppaneineen saavu juhlaan. Ei
mitään perusteluja.

Juhlan juontajana toimi ansioitunut
kotiseutumies Eero Suutela. Kun ohjel-
massa tuli pop-musiikin vuoro, Eero il-
moitti, ettei Rauli Somerjoki kumppa-
neineen esiinny. "Se onkin hyvä", kuu-
lutti Eero, "saadaan tilalle parempaa
musiikkia. Olavi Kasari esittää harmo-
nikkasooloja."

Ne nuoret, jotka olivat saapuneet
pop-musiikin takia, olivat tietysti petty-
neitä. Pääosa yleisöstä jakoi kuitenkin
Eero Suutelen mielipiteen "paremmas-
ta musiikista" kuunnellessaan Olavi
Kasarin laadukasta hanurinsoittoa. Näin
ollen juhlan tunnelma ei juuri häiriinty-
nyt Raulin järjestämän yllätyksen takia.
Ohjelmaa oli runsaasti muutenkin, ku-
ten "Kaurakedon pojan" dosentti Tatu
Vanhasen juhlaesitelmä, pelimannimu-
siikkia, työnäytös "Pellavan tie rohkas-
ta rukkiin", Kaarina Pollarin murrepaki-
na. Julkistettiin myös tasavallan presi-

dentin kirje, jossa Somero-Seuran pu-
heenjohtajalle myönnettiin kotiseutu-
neuvoksen nimi ja arvo.

Juttu ei lopu tähän.
Samana vuonna syksymmällä tapa-

sin Rauli Somerjoen Someron linja-au-
toasemalla. Hän tuli luokseni ja sanoi
olevansa pahoillaan Someron päivän
tapauksesta. "Someron kunta on lou-
kannut mua niin raskaasti, etten miten-
kään voinut tulla esiintymään Someron
päivän juhlaan. Ne yritti tehdä musta
hullua ja lähettää Halikkoon", Rauli se-
Iitti (ks. myös Badding s. 55). Yhteen
menoon hän vakuutti, ettei hänellä ol-
lut minua vastaan mitään henkilökoh-
laista. "Te annoitte mulle ainekirjoituk-
sesta yhdeksän ja olen suunnitellut ru-
nokokoelman julkaisemista. " Tulkitsin
hänen sanansa tunnustukseksi, joka
hiveli mieltäni. Vastavuoroisesti kerroin
kuunnelleeni hänen mainion levynsä
"Fiilatenja höyläten". Rauli oli ilmeisen
hyvillään pienestä kehaisustani ja sa-
noi, että sitä levyä tehdessä sattui ole-
maan "mahtava fiilinki". Näin erosim-
me molemminpuolisen arvonannon val-
litessa.

Tämä tapaaminen Someron linja-
autoasemalla on jäänyt pysyvästi muis-
tiini kai siksi, etten Baddingiksi muuttu-
niittä Rauli Somerjokea sen jälkeen ta-
vannut.

Kommentti. Antti Toukkari olettaa,
ettei Raulin käytös pitäjänpäivänjuhlas-
sa selity yksin sillä, että Someron kunta
oli häntä katoin kohdellut. Vaikuttava-
na tekijänä oli myös se, että keväällä
1973 tuotettu levy "Fiilatenja höyläten"
oli saanut valtavan suosion. Tämä nosti
suuresti Raulin itsetuntoa ja antoi hä-
nelle rohkeuden pitäjänpäivän temp-
puun, jolla hän kuvitteli maksavansa ka-
lavelkojaan Someron kunnalle.

Suunnitelmaa runokokoelman jul-
kaisemisesta Antti Toukkari pitää rea-
listisena, sillä Rauli on antanut lukuisia
näytteitä verbaalisesta lahjakkuudes-
taan. On mahdollista, että Raulin nais-
tai miesystävien haltuun olisi unohtu-
nut aineistoa suunnitellusta runokokoel-
masta. Onko heiltä kyselty?

Lähteet. Someron yhteiskoulun vuosikertomuk-
set. Heikki Metsämäki - Juha Miettinen: Badding,
Jyväskylä 1996. Antti Toukkarin pulielinliaastattelu
22. 8. 2000.

Lehtori Eero Pyhänniskan luokka vuonna 1956 Kostilla. Takaa vasemmalta Lassi Kantola, Mauri Numminen, Yrjö Avel-
Iän, Seppo Vesander, Raili Haukkamaa, Martti Maattanen, Isto Klint, Reijo Siltasaari, Aimo Lakkamäki. Keskirivi: Liisa
Seppänen, Heikki Uotila, Tuula Kuosma, Matti Johansson, Antti Aaltonen ja Paavo Erelä. Eturivi: Ritva Lötjönen, Pirkko
Seppä, Lilja Kulmala, Ritva Rauhala, Seija Korte, Aila Lehtinen, Sirkka-Liisa Huumonen, Maija Laine, Irja Virtanen,
Kaarina Peltomäkija RaiUAhti. Kuva Kaarina Mäkelän.

Lehtori Kauko Niirasen luokka 5 A lukuvuonna 1963-64. Yärivi vasemmalta: Pertti Hakamäki, Rauli Somerjoki, Sikke
Jokila, Juha Kurronen, Pentti Aho, Seppo Murto. Seuraava rivi: Kauko Niiranen, Sakari Paija, Reijo Vaahtojärvi, Reino
Mattila, Erkki Jääskeläinen, Soini Salomaa, Seppo Laine, Tuomo Karhunen. Seuraava rivi: Kirsti Romu, Kirsti Kurki,
Regina Frankberg, Lea Lyly, Kaija Nyström, Pirjo-Leena Seppä, Leena Laakso, Sirkku Saari, Maija-Liisa Mäkinen.
Alarivi: Raija Kanto, Annikki Kurjenluoma, Anneli Nieminen, Ilse Rämö, Marja-Lusa Laukontaus, Sini Tammelin, Ritva
Lähteenkorva, Eila Mattiloja Liisa Lyly. Kuva Reijo Vaahtojärven.
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Päivi Häkkinen (sanat) ja Antti Toukkari (sävel)
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Tähdet syttyi Paratiisiin,
valot yöhöi loistamaan.
Ka kji sävel ra<kauoe'~,
mut kuka tunsi laulajan?
Mikset nuku sisko pier. i,
enke!i :ää toisramaan.
Siivet selässään hän kiitää.

Kuka tunsi laulajan?

Turhaan päivät, turhaan yöt
lava ocottaa iai.lajaa.
joka sy:y! rakkaanaan ja 'a- amaa"
myös riffit bluesinkin.
Yksinäinen m;es.

kuin naitti sydämeen
lauljnsajaä,
mut kL..<a tjnsj laulajan?

Lähdön hetki, pil-. e: terKaa.
Tahdon '.s-a^r.ntoon.
Aika rie"tää. suukko vain.
Kuka tjrsi iaLilajan?

Turhaan pär.ät. turhaan yöt
lava ooottaa 'auiajaa.
joka syntyi rokkaamaa" ja ;aula"-3a"
myös riffit bluesinkin.
Yksinäinen mies

kuin "iitt' sycämeen
iaulunsa jää.

TL'; kuka tL-nsi laulajan? Oy NiittisydänAb. Vasemmalta Rauli Somerjoki, Kari Somerjoki, Antti Toukkari,
Tarmo Lempinen ja Pentti Aho. Kuva teoksesta Metsämäki-Miettinen: Badding,
7996.
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Puhekilpailussa Someron teinikun-
taa edustivat Antti Aaltonen ja Mauri
Numminen. Seivimmin myistiinionjää-
nyt se ihastus, jolla Aulis Ojajärvi suh-
tautui Mauri Nummisen puhesuortuk-
siin. "Hän katsoi koko a.'an vetoavasti
kuulijoihinsa, piti heitä t;Likemrr. ;n hyp-
pysissään kuin muut pjhujatja perus-
teli samalla sanottavansa selkeästi".
sanoi Aulis Qjajän/i. Mauri voltti kiistat-
tomasti tämänkertaisen puhekilpai'up.
Antti Aaltonen saavutti lisäksi kunniak-
kaan koimennen sijan, kuten koulun
vuosikertomus todistaa.

Tämän jälkeen ei vuosikertomuksis-
ta eikä omista muistiinpanoistani löydy
enää tietoja teinikunnan eixä FSTY:r pu-
hekilpaiiuista kai siksi, että seuraavana
vuonna opettaja oli vinovapaana ;oka-
marraskuun.

Maurin kehitys teinipuhuja-a siis
huipentui talven 1958 voittoor;, jota jo
edellisvuosien suoritukset o;ivat enna-
koineet. Minusta tuntuu, etlä Aulis OJa-
järven toteamus Maurin kyvyistä saada
kontakti kuulijoihinsa on oilutyksi avain
hänen myöhempiin menestyternsä.

Kouluvuosien jälkeen Maurin tie
suuntautui Helsingissä kohti va;takun-
nallista kuuluisuutta. Pid;n useita hänen
tempauksiaan hauskoina poikar". aisuux-
sinä. Ne ärtyivät, joihin koihaisjt osji-

vat. Hän esiintyi estoilta laulajana ja piir-
täjänä, vaikkei osannut kunnolla lauiaa
eikä piirtää. Sepittämissään ja säveltä-
missään pienissä runoissa ha" onnis-
tui, samoin nauhoittaessaan ne ja ja
puoli tuntia Somemiemen "UTetta.
Arvostin Maurin pursuavaa y"ttel;ä'syyt-
ta. Puhun tässä lähinnä hänen 1960-
luvustaan.

Jotta someraiaiset saisiya*. ti:aisuu-
den tutustua lähemmin pitäjän ""aineik-
kaasen poikaan, kutsuin Maurin esi;n-
tymään Somero-Seuran järjestämään
pitäjänpäivän juhlaan v. 1969. Samaila
toivoin, että hän vetä''si kotiseutuph-
laamme entistä runsaammin "jota yle;-
sää. Tämä toiveeni myös toteutu;. So-
meron Joulun v. 1969 oikaisemassa va-
lokuvassa, jossa Mauri ^aroineen esiin-
tyy Tommi Parkon kanssa, näkyy muse-
on piha. joka on äänaär ryöten täyn-
nä yleisöä, joukossa runsaasti eri-;käis-
ta nuorisoa, aivan pikkulapsista al<aen.

Tästä rohkaistuneena p\ysi" Mau-
ria myös seuraaville vuoden 1971 pitä-
jänpäiville. Mainostin juhlaa etukäteen
Somero-lehdessä (6. 7. 1971) seuraa-
vasti:

"Pop-laulaja, kansantaiteiiija ym.
Mauri A. Numminen on tähän asti kaik-
kien alkojen tunnetuin someroiainen
koko maailmassa, joten ̂ är ei kaipaa
esittelyä. Somerolaiset tuntevat hänet
omakseen. Här tuntenee samoin some-
rolaiset siitä päätellen, että hän ede;li-
sillä pita]änpäivi!lä (1969'i esitti sepit-
tämänsä kotiseutulaulun. \äiilekin pä;-
ville Mauri lupasi saapua. Saa nähaä.
mitä oh;e:maa hän nyt on keksinyt.'

Ilmauksessani "kaikkien a,kojer. tun-
retuin somerola;nen" ei ole paljorkaan
liio;ttelua kun muistetaan, että Unto
Mononer^ja Rauli Somerjoki o-ivaivas-
ta nousunsa alussa e!kä taitelijasrofes-
sori Kaari Ltnosta tiedetty Somemiemel-
ia vielä mitään.

Ainakin kerran tämän jälkeen Mauri
vielä esiintyi Somero-Seuran järjestä-
massa kotiseutujuhiassa. Heinäkuussa
1976 vietettiin Kuitelan Savenvalajamu-
seon vihfcäisjuhlaa. MaLrikin saapui
sinne. Pyynnöstäni hän esitti kitaran
säestyteeliä kaksi laulua. Tämä oli yllä-
tysohjelma, joia yleisö hilpeänä kujn-
teli.

On olemassa kaks' tod;siusta si;tä,
että Mauri on ollut kotikunnassaan So-
merolla hyväksytty. Someror Oitäjänjuh-
Iässä 1977 hänelle luovLrtett;ir~ Some-

ro-Seuran kunniakirja, ja vuoden 1987
pitäjänpäivillä alueen lehdistö vaiitsi hä-
net ensimmäiseksi Somero" "'ekkopi-
täjäläBeksi. Molemmissa tapauKsissa oli
pääperusteluna se. että Mauri or teh-
nyt kotikuntaansa tunnetuKsi positiivi-
sessa hengessä. A!kuperäiser. kofsej-
dun '"yötätjnio on seurannut Mauria
tähän päivään saakka.

Ei o!e Maur unohtanut opettajaan-
säkään. Hän on lähettänyt minulle tek'-
jänkappaleet useimmista teoksistaan
ystävällisin, persoonallisin omistuskirjoi-
tuKsin varustettuina. Jokairen lähetys on
lämrr. ittänyt mieltäni, mutta erityisen
hyvin muistan v. 1970 i^r"es"yneen
"Kaureimn-at runot". Oiir silloin v;elä
koulussa ja pitihän minun lukion kirjalii-
suustunnilla esitellä oppilailleni koulun
entisen oppilaan modernia "unotuotan-
toa. Kirjaan sisältyi myös äänilevy. jon-
ka Dägä dägä ja muut laulit kuL.nnel-
tiin kuin myös hulvaton murrenäyte Miäs
tahtoo yäseeks. En muista, "". itä ana-
lyysejä runoista ja lauluista tehtiin, n-utta
sen muistan, että meillä oli sju"na;to-
man hauskaa.

Viimeksi tullut kirja v. 1999 ilmesty-
nyt "Helsinkiin''. 504 sivja. on KOikreet-
tinen näyte Maurin jatkuvasti kuohi.';as-
ta, uusia väyliä hakevasta energiasta.

Rauli Somerjokija Mauri Numminen. Kuva teoksesta Metsämäki-Miettinen:
Badding, 1996.
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Tapio Horila Antti Toukkari

Opettaja muistelee Mauria ja Raulia Vilunkia viihteessä - viihdebisneksen moraali

arrastuksiini on kuulunut kirjoit-
taa juttuja tunnetuista somero-
toisista, kuten Taikina-Taavetista,

Kettu-Aatamista ja Kempen rukkivan/a-
reistä. He olivat aitoinaan oman elin-
ympäristönsä julkiksia. Miksipä en kir-
joittaisi myös nykyajan julkiksista Mauri
A. Nummisesta ja Rauli BaddingSomer-
joesta, jotka olen tuntenut heidän kou-
luvuosistaan saakka. Molemmat olivat
oppilaitani Someron yhteiskoulussa.

Mauri Nummisesta on jäänyt mie-
leeni, miten hän keskiluokilta lähtien
valmistautui esiintymään julkisesti.

Ensin tämän valmentautumisen
taustaa. Äidinkielen opettajana olin
1940-luvulta lähtien ohjannut kerran vii-
kossa kokoontuvaa puhe- ja lausunta-
kerhoa, jossa vuosikertomusten mukaan
"on harjoiteltu ohjelmanumeroita sekä
koulun että yleisön juhlia varten".

Heti 1950-luvun alussa tulivat ku-
vaan mukaan Forssan seudun teiniyh-
distyksen (FSTY) järjestämät kulttuuri-
kilpailut. Forssan ja Someron teinikun-
tien lisäksi yhdistykseen kuuluivat aina-
kin Salon, Loimaan ja Kyrön oppikoulu-
jen teinikunnat. Kannattaa mainita, että
Someron teinikunta voitti poikkeukset-
ta nämä kilpailut niin kauan kuin niitä
Järjestettiin, koska meillä oli vahva edus-
tus paitsi puhe- ja lausuntakilpailuissa
myös kuvaamataidosssa, kuoro- ja yk-
sinlaulussa, kirjoituskilpailuissa ja kan-
santansseissa.

Puhe- ja lausuntakerhoni tehtävä
laajentui nyt niin, että vuosittain järjes-
tetyissä oman koulun puhe- ja lausun-
takilpailuissa valittiin edustajat FSTCn
kulttuurikilpailuihin.

Mauri Nummisella harrastus puhe-
kilpailuihin ja sitä tietä julkiseen esiin-
tymiseen näyttää heränneen varhain.
Teinikunnan puhekilpailuihin helmikuus-
sa 1956 hän osallistui ainoana viides-
luokkalaisena. Tällä kertaa Mauri jäi il-
man palkintoa, sillä kilpailussa jylläsi-
vät häntä vanhemmat tekijät: seitse-
mäsluokkalainen Jukka Heinonen, joka
tuli ensimmäiseksi, ja kuudesluokkalai-
set Asko Liukkonen ja Alpo Lahti, jotka
tulivat toiseksi ja kolmanneksi.

Teinikunnan puhekilpailussa joulu-
kuussa 1956 oli palkintojärjestys seu-
raava:
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Mauri Numminen ja Erkki Virtanen vuonna 1955. Kuva Olavi Virtanen.

l. Asko Liukkonen, 7. luokka,
2. Mauri Numminen,. 6. luokka,
3. Markku Saikkala, 5 A -luokka.
Maurin valmisteltu puhe oli aihees-

ta Oppikaa englantia, ex tempore-puhe
(aihe annettiin kilpailupaikalla) Tervetu-
liaissanatteinikunnan illanviettoon saa-
puneille koulun johtokunnan jäsenille.
Ehkä Maurin Oppikaa englantia -pu-
heessa oli jotakin erikoista, koska sil-
loinen ensiluokkalainen Heikki Horila,
joka kuunteli kilpailua keskusradiosta
vanhassa puukoulussa, muistaa 44vuo-
den jälkeen hänen puheensa aiheen ja
vaikuttavan sävyn.

FSTY:n kulttuurikilpailussa kevätkau-
della 1957 palkittiin puhujat seuraavas-
ti: l. Asko Liukkonen, 3. Mauri Nummi-
nen. Valitettavasti ei minulla ole FSTCn
kulttuurikilpailuiden osanottajista eikä
puhujien aiheista tarkempia muistiinpa-
noja. Maurin sijoitus kovassa kilvassa

on merkittävä.
Teinikunnan puhekilpailussa joulu-

kuussa 1957 sijoituttiin seuraavasti:
l. Antti Aaltonen, 7. luokka,
2. Mauri Numminen, 7. luokka,
3. Kirsti Koskinen, 5 B -luokka.
Maurin aiheet: valmisteltu puhe

Enemmän kansantaloutta kouluun, ex
tempore -puhe Puheenvuoro keskuste-
luun poikateinien haluttomuudesta osal-
listua teinikunnan tehtäviin.

Kevättalvella 1958 oli Someron vuo-
ro järjestää FSTY:n kulttuurikilpailut. Han-
kaluutena niissä oli aikaisemmin joskus
ollut puolueettoman palkintotuomarin
puute, sillä arvostelijoina toimivat opet-
tajat pitivät toisinaan kritiikittömästi omi-
en oppilaidensa puolta. Sen takia kut-
suin palkintotuomariksi Helsingistä opis-
keluaikaisen tuttavani tohtori Aulis Oja-
jän/en, joka oli äidinkielen opettaja ja
Suomalaisen normaalilyseon rehtori.

ai Linnilä kirjoitti Forssan Lehdes-
sä: "Uskonnottomana uskon,

Lettä jos kiireen keskellä elävät,
mammonan perässä juoksevat ja pik-
kurikoksia suunnittelevat suomalaiset
lukisivat katekismuksensa ja kätkisivät
osan sydämeensä, elämää olisi helpom-
pi kestää ja yhteiskuntaa kepeämpi sie-
tää." Keskustelin aiheesta Käin kanssa
puhelimessa, ja hän tähdensi tarkoitta-
neensa erityisesti korkeassa asemassa
olevien henkilöiden ahneutta, sisäpiiri-
kauppoja ja niiden merkitystä moraalil-
le. Itselläni juolahti mieleen lipevä ma-
nageri Timo Koivusalon ohjaamassa elo-
kuvassa Kulkuri ja joutsen. "Just just" -
hakemaa toistaen takaovesta rahat sal-
kussaan häipyvä miekkonen on tyypilli-
nen karikatyyri viihdebisneksen mana-
gerista. Mielikuvalla rahat "puhaltanees-
ta" välittäjästä oli kyllä varsinkin taka-
vuosikymmeninä katetta todellisuudes-
sa. Tanssi-ja ravintolamuusikoiden kes-
kuudessa kerrottiin värikkäitä juttuja oh-
jelmatoimistojen veljistä. Jutut eivät kai-

kilta osin olleet mairittelevia. Verenimi-
ja, kerman päältäkuorija ja väliveto-Vil-
le olivat suosittuja ilmaisuja. Huhuttiin
managerista, joka myi sokeaa laulajaa
ja lupasi rahat takaisin, jos vähänkin
näkee. Tai kuinka X puhalsi seuranta-
lolla fania ja Y puhalsi rahat.

Musiikkia aloin harrastaa vakavasti
13-vuotiaana. Serkkuni Pertti oli ope-
tellut soittamaan melodicaa ja mando-
[iinia. Mandoliinin niksejä hän oppi isäl-
täni Aarne Toukkarilta, joka oli opiskel-
lut ennen sotia Viipurin musiikkiopistos-
sa mm. viulunsoittoa. Isäni kuoli alku-
kesällä 1964. Vähän sen jälkeen Pertti
alkoi yllyttää minua: "Ostetaan soittimia
ja perustetaan orkesteri. " Niin yksinker-
taista se oli!

Kävimme Helsingissä katsomassa
soittimia. Rautalankamusiikki oli tehnyt
sähkökitaran suosituksi. Nenät näyte-
ikkunoita vasten Iitissä tuijotimme pari-
na iltana toinen toistaan upeampia ki-
taroitaja [uimme mietiskellen hintalap-
puja. Sitten helsinkiläisserkkuni avio-

mies Topi, paljasjalkainen stadin kundi,
vei meidät vanhan kaverinsa Herbert
Katzin liikkeeseen. Katz oli tuolloin le-
genda, josta olimme kuulleet juttuja ja
nähneet hänet televisiossa. Ostimme
häneltä kaksi käytettyä banjoa.

Samalla reissulla oli tarkoitus hom-
mätä kaiutinkaappi tai ainakin kaiutin.
Virtaperkon Lauri, monipuolisesti lahja-
kas luokkatoverini, oli luvannut raken-
taa meille edullisesti vahvistimen. Topi
tunsi alan kauppiaita. Hän jätti meidät
Kalliossa yhteen baariin ja sanoi, että
pari tuttua on tulossa sinne. Miehillä oli
myytävänä "kajareita". Hörpimme kah-
via ja odottelimme. Topikin lupasi tulla
hetken päästä takaisin. Viereiseen pöy-
tään istuutui kaksi tukevahkoa miestä.
Juttelivat ensin niitä näitä, mutta sitten
olin kuulevinani heidän puhuvan "nuo-
rista pojista jostain landelta". Kuuntelin
korvat tarkkana ja yritin saada selvää,
mitä he puhuivat. Minusta tuntui, että
miehet alkoivat myydä meille viallisen
kovaäänisen. Topi tuli takaisin, moikka-

V"

Leo Hillebrandtin kouluorkesteri vuonna 1967. Vasemmalta Kalle Suutela, Tuija Erppola, Arja Haikonen, Jari-Matti
Vuorio, Sirkku Järvelä, Silja Koivaara, Jukka Suutela, Terttu Teponoja, Hannu Aitalaakso, Jukka Järvelä, Timo Alanen,
Lauri Virtaperko, Seppo Niiranen, Leo Hillebrandt, Jarmo Manninen, Timo Teponoja, Marja Karhu, Anne Nyström,
Marja-Liisa Mattila. Kuva Marja-Liisa Laaksosen.
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AKMNEM
Kuva Heikki Pääkkönen.

si meitä ja sitten miehiä: "Siinähän te
Jo otettekin. ja poja: ovat tässä. " Mie-
het olivat selväsi! häm:!lään. Y';tin va-
roittaa Perttiä siinä .<utenKaar onr;s-
tumatta. Me";n'ne por-kalla heidän
varastolleen ja ostimrre melko halvana
vanhan ämyrin. Olin Kuu'lu;o;kein. Ki-r
mvöhemnin ruLvasimme kaiuttifen
kaappiinsa ja aloimme soittaa, se to-
den totta sämi äänen, jos käytt ko-
vemmpia tehoja.

Sitten sain kiarinetin. Pian oiir.ki"
klarinetist;"a Someron vhteiskoi^un
oppilasort<es:erissa. jota johti Tusi, k:n-
opettaja Leo Hillebrandt. Aloin soittaa
'Maraa" myös bändissämme. Kun Pertti
Toukkarin yhtye oli noin vjoder: ke;kkail-
lut lähiseuouil!a. Pertti vaihtoi banjon
kitaraan. Klametti atoi tLr'tua vanfar-
aikaiselta. Saksofon' oli siihen aikaan
yleirenja suostu iRstrumenai tanssior-
kestereissa. S'ispä sellainen o'i saata-
va. Ensimmäinen fanini o:; tsekk;Iä'r.en
Toneking-:enorisaksofoni. Makso'n aivan
liikaa mokomastakin kum lanka-ha<a-
neulavirityksesa. Pite kepuiKorjauste"
jäkeen siilä sentään pystyi soittamaan.

En ole kertaakaan nähnyt toisia niin
huonoa top.ea Suomessa. Vi'pL, 'i" a-

rilla kuuntelin venäläistä torviseits;;<-<oa
1990-luvun alkLpuoielia, Ja heikä oi;
yhtä hapettunee; . a . cmnoiset pelit.

Mutta hienosti he soittivat Finlandia-
^y;r";n.

Kompastuen siis hölrröyttäni. Sen
alkane" soitir^auppa oi; k-in autokaua-
pa^ir. .. os e' osapnut an ;o da, m;;ä as:'.
oli vaarassa tulia petetyksi. Sillä teno-
r:'ia soitin jonkin aikaa, kjnr. es vaihdoin
sen parempikjrtoiseer samarTerkki-
seen alttoon. Vaihdossa sain murto-
osar itse maksamastani. Senkin kaiip-
pias suostui hivittämään fastentahtoi-
sesti. Teron päätyi todemäköisesa kaa-
topa;kal!e.

Kuuluin aikanaan Rauli BaddingSo-
meqoen Oy Niittisydän Ab -bändiin. Keik-
koja Baddingille myi M. A. Numminen,
veli Kari Somerioki Ja Raija Aho. jonka
puoliso Per.tt! KUU!L, ; myös bändiin. Keik-
koja oli ajo:ttair. ihan <ohtujllisesti.
mutta lisää yritettiin hankkia. Tutustu;n-
me erääseen mie^oseen (Kutsur. hän-
ta tässä salanimellä S;. j0i<a iupas; r/t}-
tyä manageriks:. S kertoi perustaneen-
sa oman tai. in. johon kuulLi ,o jokunen
bänd'. Här. iuoasi hoitaa jj isteet, tei-
r<atynra ruut. r<uullosti 1'^'ä'tä. Suos-
tuim":e yhteistyöhön, ja noceasti S pani
to'meksi. Ha" kertoi myyneensä Keik-
koja, jotka o;isi';a; hieman myöhemm:^.
Sitte" hän kutsui meidät studioon te-
kemään esittelynaulaa. Studiolla koh-
lasimme muitakin bändejä. En muista.

rrontako kappaletta nauhoitimme, mut-
ta viivyi"-me siellä jokseenkin koko päi-
vär.. S oli kotoisin r-ujalta Suomesta
ja nanen ojkana asuva iäkäs isänsä
tu:i myös Kuuntelemaan äänityksiä. Isä
istui ja katseli intoamme, eikä muistaak-
seni paljoa puhellut.

Muitakin esivalmisteluja niinä päivi-
nä touhuttiin. S:n vauhcikas puhe ja
aktiivisuus miellytti meitä Js odotuksem-
me olivat korkealla. Koici ensimmäisen
keikan aamu. Kokoonnuirr.me Kari So-
merjoer. asunnoile Pohjois-Haagaan.
.<ari oii jostakin haistanbt palaneen kä-
ryä. Oiiko S:]tä lipsahtanut joku huoli-
maton toka;su. m;kä lie. udutta Kari oli
epäluuloinen. Keikan piti oila Jämsäs-
sä. Karin epäiujioisuus tarttui minuun-
kiri ja pian koko bändiir.

Kari aloitti puhe'inral'ir. Hän onnis-
tui hankkimaan tietoja sellaisista hen-
kiloista, jotka voisiva; olla tekemisissä
kyseisen keikkapaikan kanssa. Kävim-
me hermoja raastavaa viivytyssotaa.
Kello tikitti vääjäämättä ja pian olisi läh-
dettävä, ettemme "ivöhästyisi. Lopulta
arppäsi. Kari sa' langan päähän erään
.
ämsäiäisen maanviljelijän, joka kuulj!

Jä-Jestäväär seuraan. Ves ilmoitti, et-
tei sinä lauantaina siinä paikassa olisi
mitään tansseja.

Kiihdyimme ja ihmettelimme. Mitä

Reino Talikka

oli vuorossa jo 17->'jct:aiden piirin mes-
taruus sekä tulos 330. joka siis o!; sir
loinen Someron seiväsernätys. V-on-
na 1951 tuli taas 20 cm Nsää ja seu-
raavan vuonna ylittyi jo 378. joka oli
ensimmäinen somerolainen A-luokan
tulos sodan jälkeen. Vuosi 1953 ja 20-
vuotiaiden sarja antoi tuloksen 382.

Vanhempi veli Keijo joutui usein tun-
nustamaan Kaukon paremn-a-oee"
kolmen vuoder il<ä"yi;tyksestä huol!-
matta. Ennätykse"sä 350 Ke;;o ylitti
vuonna 1953. Keijc hyppäsi lisäksi pi-
tuutia 632/1953 ja juoksi 100 n-11.5,
1955. Kauko puolestaan kokeili 10-ot-
telua jo 18-vuotiaana 1951. SiliOin tj-

loksena oli 529't pistettä .;nyk)'taji--<on
mukaan 4701:. V.-oma 1952 tj;os
parani nykytauLkon muoa;- jo p;s:ei-
siin 5506. Se o" tutos, 'ota k'jkaari toi-
nen somero'aine" al.e 20-vuotias ei o'e
vie!ä tänäkään päivänä saavuttanut.
Kaukon 'ajiennatyteiä tuolloin 19-vuo-

Vilho Olli

tiaana olivat mm. 110 m:n aidat 18.3.
korkeus 180, pituus 626, kiekko 35. 03
ja keihäs 53. 13. Seuraavana vuonna
otteiuennätys el parantunut, mutta pi-
tuudessa syntyi tulos 639 ja keihäässä
Someron emätys 58. 75. Voimalla oli
tuohon aikaan r"uitak^ hyppylajien tai-
tajia. VilhoOlli (synt. 1931) ylitti 1953
korkeudessa 183 \a ErkK Sar.eri (synt.
1930) tek: l<o''niloi'<assa Someron en-
nätyteer 13. 15 vuoma 1952. Sane-
riita sujuivat hyvin myös muut hyppyla-
jit sekä 10-otteij, jossa keräsi v. 1951
nykyisen taulukon muKaan 4886 pistet-
ta. Ee"o Lemisen fsynt. 1926) lajeja v.
1952 taas olivat kolmiloikka 12.99 Ja
kiekonheitto 36. 69. Ypäjän puotella
asuneet, ^utta Voimaa edustaneet Lah-
der. veljekset Artt; ;sy"t. 1936;. A. oo
(synt. 1937) Ja Aulis ;synt. 1940; te<,-
vät kovia tuloxsia jo poteuos^aan.
Heistä Antti pääsi pis'n-mälle. Hänen
paras lajinsa oli kolmiloikka, Jossa hän

Alpo Lahti

jo v. 1952 vaif 16-vuotiaana hän-.mäs-
tytti tuloksella 12.93. Sejraavana vuon-
na syntyi tulos 13.32 ja vuonna 1955
ennätys parani 13.55:eer. kaikk' !kä-
luokan piir;ennätyksiä. Myähe^r-in l".äp
Vehmaan Vetoa ecustaessaan hyppäsi
14. 01 (1959). Seivästä Antti hyppäsi
Voihan paiaassa 18-vuotiaana 350.
Myös veljet A'po ja Au. is menesTi';vät
seipäässä se'<ä ka. kki lO-ofceljssa.
Au!is Lahti tek: 16-vuotiaar:a rT 'iester.

välinein 10-otteijssa nykytaUjkon mu-
kaan 4082 p'stettä, ;o;a e; sukaan yhtä
nuori somerolainen ole v:e.;äkäär saa-
vuttanut. Pirutta Aulis hyppäs; 17-VLO-
tiaana myös iL, oaavas;i 619. Myönem-
n-. in Ypäjän Yliätyteen riveissä hän teki
nuorten ja 1960-luvulla Turun Weikkoja
edustaessaan miesten sarjassa kansal-
lisen tasor fjioks'a.

JatkLi, Someron JoJussa 2001.
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Antti Sariola Into Hovila Sakari Korvia
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Vellamo Kuu-Karkku

Erkki Pentti

34. 52, 6/1953 ja 1. 28. 00, 0, 1956).
Lassen maratonennätys 2. 51. 36, 4 on
sitten vuodelta 1960.

Hyppylajit olivat ensimmäiset sodan-
jälkeiset vuodet hieman paitsiossa,
mutta pian alkoi tapahtua. Aimo Inkiläi-
nen tosin oli väläyttänytjo aiemmin ker-
rotulla tavalla. Esan Toivo Hairo (synt.
1930) teki 17-vuotiaiden korkeudessa
vuonna 1947 kovan tuloksen 170. Sen
jälkeen hän menestyi parhaiten kei-
häänheitossa, mutta myös kolmiloikka
kuului hänen lajeihinsa. Nuorempi vel-
jensä Vilho (synt. 1934) nousi myös 17-
vuotiaana esille ja vuonna 1952 hän rik-
koi Into Hovilan ennen sotia tehdyn sei-
pään seuraennätyksen tuloksella 330.
Vilho oli monipuolinen hyppy- ja heitto-
lajeissa menestynyt urheilija, joka teki
komean ennätyssarjan: seiväs 360,
1955 (joidenkin tietojen mukaan jopa
380), pituus 636/1959, kolmiloikka
12.84/1952, kuula 12.98/1959 ja kei-
häs 54. 70/1960. Myös kiekkoa hän

r~

Voitto Seppänen

heitteli 35 metrin paikkeille. Muita hyp-
pylajeissa menestyneitä esalaisia olivat
mm. Eero Koskinen (synt. 1924), joka
ylitti korkeudessa 176 v. 1948 sekä Erkki
Ylitalo (synt. 1929), jonka paras pituus-
tulos 630 syntyi v. 1954. Kaino Tien-
suu (synt. 1923) edusti välillä Kuusjo-
en Humua ja teki kolmiloikassa 40-lu-
vun lopulla ennätyksensä 12.83.

Esan Reino Talikka (synt. 1934) teki
nuorten korkeudessa v. 1954 tuloksen
180. Ennätystään hän paransi seuraa-
vina vuosina 183:een ja 187:ään, joka
tuona vuonna oli jo hyvää valtakunnal-
lista tasoa. Kairojen lisäksi toinen vel-
Jessarja Nikulat, näkyi myös tulosluet-
teloiden kärkipäässä. Eero (synt. 1930)
väläytteli v. 1955 ylittämällä korkeudes-
sa 180 ja 1956 seipäässä 360. Korke-
usennätyksensä 183 hän ylitti 1959.
Veljeksistä nuorin Pentti (synt. 1939) oli
jo 10-vuotiaana (v. 1949) hypännyt sei-
vasta 220 ja jatkoi monipuolista urhei-
lu-uraansa hyvää pohjaa luoden talvel-

Kalle Alli

la hiihdon ja kesällä kaikkien yleisurhei-
lulajien parissa. Seiväshyppylahjat alkoi-
vat erityisesti näkyä vuonna 1955, jol-
loin hän 16-vuotiaana voitti poikien SM-
kilpailuissa hopeaa tuloksella 340. Seu-
raavana vuonna ennätys parani 371:een
ja SM-kilpailuista irtosi epäonnisena
"vain" pronssia. Samana vuonna Pen-
tin monipuolisuus tuli näkyviin myös 10-
ottelussa, jossa hän 17-vuotiaana mies-
ten välinein teki nykypistein 4764, joka
on yhä edelleen Someron paras tulos
myös 18-vuotiaissa. Nyströmin veljekset
Keijo (synt. 1930) ja Kauko (synt. 1933)
saavuttivat ensimmäiset menestyksen-
sä nyrkkeilykehässä 40-luvun lopulla,
mutta samaan aikaan alkoi heidän esiin-
tymisensä myös yleisurheiluareenoilla.
Kauko väläytteli lahjojaan jo hoikkana
16-vuotiaana poikasena hyppäämällä
310 vuonna 1949, mutta surren samal-
la sitä, että "alaikäisenä" ei saanut osal-
listua Someron mestaruuskilpailuihin
miesten sarjassa. Seuraavana vuonna

Armas Levo Kaino Tiensuu Kyösti Kosonen

järkeä tässä oli? Gogolin Kuolleet sielut
käväisi mielessä. Kävimme tiukkana S:n
puheille. Vaikka meistä kenestäkään ei
ollut mafian ulosottomieheksi, olimme
silti lynkkausmielellä. Selitys ja heti! S
murtui täysin ja kertoi kaiken. Hän oli
ryypännyt ja sotkenut elämänsä pohja-
mutiin. Vanha isä oli varakas ja hän
puijasi tätä näyttelemällä menestyvää
manageria. Isä oli auttanut rahallisesti,
mutta tämäkin hanke meni pieleen. Hän
oli oikeasti uskonut ja toivonut jopa on-
nistuvansa. Vihaisia emme enää olleet,
mutta kovin pahalla mielellä. Säälitä S:n
isäkin. Harmi olisi ollut tietysti vieläkin
suurempi, jos olisimme tehneet turhan
Jämsän reissun.

Ikävämmin kävi unkarilaismuusikoil-
le. Soitin jossain vaiheessa muutaman
illan yhden unkarilaisen basistin kans-
sa, ja hän kertoi esimerkin suomalai-
sesta rehellisyydestä. 1960- ja 1970-
lukujen vaihteessa Suomeen ilmaantui
soittajia ravintoloihin ns. itäblokin mais-
ta. Sieltä pääsivät tänne vain hyvin kou-
lutetutja luotettavat muusikot. Unkari-
lainenkin omasi huikean tekniikan ja
absoluuttisen sävelkon/an. Hän kertoi,
kuinka hän kavereineen pestautui hel-
sinkiläisen ohjelmatoimiston palveluk-
seen. Toimiston omistaja ja johtaja oli
vanhahko herra, jolla oli hyvät poliitti-
set suhteet sosialistimaihin. Bändillä ei
ollut omia laitteita, ja niin tehtiin sopi-
mus. Muusikot soittaisivat kymmenen
kuukautta ravintoloissa ruokapalkallaja
ilmaisella majoituksella. Majoituksella ei
tosin ollut suurta merkitystä kuin Hel-
singissä. Muualla maassa ravintolat
yleensä tarjosivat kuukauden orkeste-
rille (tuolloin solmittiin kuukauden sopi- !
muksia) majoituksen, mutta helsinkiläi- i
set ravintolat eivät. Kymmenen kuukau- |
den kuluttua kaikki laitteet olisivat soit-
tajien omia. Sinisilmäisyydessään kave-
rit tyytyivät suulliseen sopimukseen. Kun
aika täyttyi, marssivat he johtajan pu-
heille. "Laitteet ovat minun. Onko teillä
kuittia? Jos alatte rettelöidä, soitan lä-
hetystöönneja annan teistä lausunnon,
että olette käyttäytyneet sopimattomas-
ti. Seuraavana päivänä lennätte koti-
maahanne, ettekä tänne enää takaisin
pääse", sanoi johtaja. Nuoremman pol-
ven suomalainen ehkä ihmettelee, miksi
muusikot alistuivat. Sen ajan poliittisis-
sa oloissa tällainen oli mahdollista.

"There is no business like show bu-
siness", sanoivat jenkit jo kauan sitten.

Piruparka Hugo Simberg

Hugo Simherg. Kaksi matbtstajaa. 1901.

ugo Simbergon Suomen taiteen
suuri symbolisti. Hän kasvoi Vii-
purin Niemenlautan maissa suur-

perheen keskellä. Perhe tuki pojan tai-
deharrastusta, vaikka Hugon oudot ku-
vat ihmetyttivätkin. Täti ohjasi ja opetti
Hugo Simbergiä. Tädiltään hän omak-
sui tarkan tyylinsä. Mutta vaikka perhe
kannusti realistisempaan ilmaisuun, tyy-
tyi poika piruihinsaja muihin olentoihin,
jotka parhaiten ilmaisivat hänen tunto-
jaan. Myöhemmin Simberg hakeutui pii-
rustuskoulusta Akseli Gallen-Kallelan
oppilaaksi. Metsien keskelle Kallelaan
kantautuivat tiedot uudesta taidesuun-
tauksesta - symbolismista. Kallelassa
taiteilijan ilmaisu vain vahvistui. Hugo
Simbergin pirut tanssivat, elivät ja oli-
vat kuin ihmiset ikään. Kuolema osal-
listui myös ilonpitoon. Pirujen avulla tai-
telija kuvasi vielä kehittymätöntä oloaan
ihmisenä. Ne olivat veijareita kaukana
ihmisen arjesta ja huolesta, mutta sa-
maan aikaan viattomia lapsia. Hugo

Simberg koki itsekin haluavansa säilyä
nuoruutensa poikana. Epäaistilliset pi
rut korvasivat Hugo Simbergin taitees-
sa sekä hänet itsensä että osittain muut
ihmiset.

Kuolemalla oli myös vahva osuuten-
sa Hugo Simbergin maailmassa. Hän ei
nähnyt kuolemaa suoraan tuhoutumi-
sena. Kuolema oli kotoisa, uusi alku.
Se oli askel vanhaan tuttuun ja tun/alli-
seen. Ehkä taitelija myös pyrki ajamaan
pois oman sisäisen pelkonsa. "Se, min-
ka maalaan, toteutuu. " Hugo Simber-
gin personifikoidut luurankohahmot ei-
vät ole niinkään pelottavia kuin hellyt-
tavia. Symbolisti katsoi, että kuoleman
kautta vain kuljettiin. Se oli siirtymisriit-
ti, kuten murrosikäisten kasvu lapsesta
aikuiseksi.

Näitä samoja elementtejä peilailee
koko Hugo Simbergin tuotanto. Vuon-
na 1901 valmistunut "Kaksi matkusta-
jaa" on hänen murroskauden työnsä.
Maalaus on väriltään heikko. Merimai-
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seman taivas ja vesi ly/ipevät pehme-
ässä vaaleassa valossa. Horisontin uiui-
suus luo kuvaa sumusta. V.eri on trt'r:i.
muna p;enei aallot 'yöväl vasten pur-
jeaa. Vain punairer, on saaiut maaia-
ri" !"nostumaa'-. vä'''er kaittöör.. ̂ 'JL;-
ten aluksen mustanpuhL;'.'a runko oi
kuvattu tarkkaar.

Purjetta kor.Ii sjurnistaa sortuve-
"e. Soutaja on ./iikse<äs vai'<els':'' pt.-

kejtjpjt "-ies. K^oissäär hänellä on
piru sar^ineen ja Tijstssa istuva kuote-
ma. Vene matKustaiinaan etenee riva-

kasti kohti s^rjealusta. Matoa on vie-
!ä. Koska etua. ar so^tjver-. een s:'L. ea:i
on sa"". ankokcirer kajempana aievaar
pti^eaijkseen nähden. Tjrneir'a or
surullisen Ka;l-o'sa. Pirun här.täKir. on
jäänyt roikku~'aan yltäen vereen as;;.
On k'jh Dirul.a e, o;'si voimia sitä enää
nostaa. Horisontissa kajastava auringon
hohde antaa ,<uitenl<!n toivoa.

Piri. on lähdössä v'ime;se!le n"atkal-
le. Se an jo vanha istuen koukkuselkäi-
senä Ja kaljuuntuvana veneessä. Sen
!ar,r, ist»r'ut t'änta vetää veteen vieia vii-

meistä pmoaan. KLoleman luuranko-
hahmo on sääss/t Ksvt. \r. mjkaa'-. Pi-
run vie'ei;ä stuessaar se mer<itsee. :or-
kir peruuttaT iatonta päättyrpistä. Entei-

levää muutosta, jossa on samalla an-
nos tuttua. H-go SirT-bergin soLtava
omakuva on ha",'iriai"en. Vihiioinkir. hän
on va;ir. ni;t Suohan or-ar hahr-onsa.
Piriije" a:ka on oni. Kancer ^'t::a;sen
ilre'tä e; vo; nähdä. Koska seiä; on
käär.i-etty katsojaa kohti. Hugo S;mber-
gin kasvoilla kuvastuvat nä'de"k;n "mee:
alassuT; käänpetti-nä si. upie'i'~. ä. \ä:n
maalaus sJke-tju Itseensä. On kyse
maaari^ sisä;ses'ä tunteesta, josä kat-
soja saa vain r'e'jastjKsen.

Ocottavsn pL.rjeaiLksen toinen pur-

je on KOhQ:e?.L:ra. O. laar va;mna mat-
kaite Siitöori. Pu-je on verer. punainen.

Se muodostaa '.'uoava" haavar. Veres-
sä Joka heijastuu mereen -<'j, n vuotaen
on saraa Hugo Sim&ergir "HaavoitL'-
neer enkeFn" kanssa. \'oiermissa tau-
.
jissa verenauna l<-;.a3 "aj"iaaa;sta

tapahtjrr. aa. \'atkaar;ähtö e: o'.e täy-
sin kivuton. Ehkä taivaanrannan rusko
antaa rauhan.

Hugo S:mbergn töi'ie or. omnaista
OuallstiSujs. joo jjontaa Juurensa tai-
teilijar syntyr. ään: hetkeen. Jol;cir. s, ",-
tyivät kaksosveljet. hugo Simberg sai
aina ponnistella erottuakseen menes-
tyneemmän isoveljensä varjosta. Taiteel-

iaan hän saavutti jotain, johon veljellä
ei ollut osuutta. KaKsijakoisuus säilyi
;o!rraki<aara i'm8iSiAeinora. Maalauk-
sessa kaksi matkustajaa onkin Hugo
S:m3ergr iy/tii'1 Dääss^. sexä p"'j että
kuolema.

Ka"saiperinteen ;a satu.e" hämä-
rästä air^erretu; o!rjha'-rpot olivat
es;i-:ynee; S;rr', 3e''gip alter egoira. \y.
eli tLiiljl aika luooua ^i[Stä. Ai^a ast^a
ooikjudesta ""ehuuteen. Veija"mainen
ciri. onkTi .o !-. 3rrlentur'ut päälaeltaan
ja jää"yt ku""a'aa". KL;o'ema, toinen
Hugo S;'"bergir~. suosima ha^. mo. on
otetta slle maKase-rate!. Veneessä
;stu\a kuo.ema vaiku ttaa osoittavan kä-

aeilaäp o^realjksen suuntaan todeten
jo;a'r. So'jtaja';Ja pirur. r-uomio on kiin-
.'ittyryt pj hjaan. Kjolerr.ar Luranko-

ha"n"o e' ole peiottava vaan ystäväll;-
r.er yr!näessäär "kkoa venee, " "latka-
aistenjännitSyr. eer; tLnnelman. Samaila
hanr^o ti. o tohtaon peruuttarpatto-
mjuaen p;'"ur. matete.

Haikea-a jättää Hjgo Simöerg hy-
västit piruilleen: "Kaksi matkjstäjaa" on
merkki siitä. Taulun maalaamisen jäl-
kee" hän astj. auico': ottaen miehen
vastLur Dert~. ees;äär. ja hyväksyen
3mar seksuaaiisjjter. sa. Lapsenonai-
set p. rut heijastiva: ta;te;l'jan s'simo'ä
tuntoja. \e o:'';'at viattorv ':a. Jo. :sisena

Hugo S'mbe'gk;" haiusi säLyä. Se osoit-
:ajtj! mahdottomaks'. joskus o!: p!rL;-
pa-arKin a;kj s^nava. Hän o;i kadot-
tanut peruuttamattomasti lapsenuskon-
sa. tavan <atse|!a maalaa .. uusunpu-
na;s':er~i las:er; läpi.

Suome'- taseeseen Hi.go Si.-nberg
jättää o;r'jje"sa kaihslsa" rahmop. Ha"
omaksui symbolismin ennen Kuin tyyii
edes ki.nro 'a saa3ui PGhjoiaan. Taite:-
l;Ja -<L\'as' s:saisia :L,pM;aar' ei ;ooen-
mjoisjjteen vaar :c:judeli iseer. iimai-

Sujii 5y"l<ie,']. "r<ate: "-.alkustejaa" o".
työ, jossa hyvästellään raos ja omaksi
koettu ilmaisutapa. lhmetel:äväKS;;ää.
oliko ratoisj Hugo Simbergn on^a vai
yhte'sk-1-ran asettama \aa:e. jonka
oaineta t~. ä^ e: enää kestänit. Mystis-
:ä. veikeää kuvausta Ja '..a':ivia piiros-
tekn;'<><aa ei täysin \T'-, ~ärreay saat,
arvostettu ta^eera. Hugo Sirrioerg;n
myipäky. ä uc katsojaa" tunnelman;
säälin ja osanoton pir'jpa'an Duoiesta.
Se'~. Jonka oli ;är, clettävä palaamatta
enää.

Paras ylioppilasaine keväällä 2000.

'unnetuin suomalainen, joka on
viettänyt !o"-aa Algarren kauniis-
sa maiserrissa, ieree marsaikka

Mannerhe;. 'n. Tasavailan presidenttinä
"an olesKe.i yksi tyisellä toipL mistomai-

.a hotel'i Bela Visassa marras-joulu-
kuussa vjo-. na 1945. Matka Suomes-
:a scsan häv;ttän-ä-' Euroopan haiki Al-
garveen kest; yli viikon. Eräässä kirjees-
sään Ma-re-heT" k^vaa Praia da
Rochaa" 3'eneksi ky'gyäpaikaksi, joka
sijar-see paiKa;la. ".:issä Potugalin ran-
nikto kääntyy \'äli"~e'ta kohti.

"SejtL on Vii. iä. "y;:n viiliä ja maa-
laukse:l;sta. ranta laskee jyrkkänä At-
lanttiin, paitsi niinä tunteina, jolloin las-
kuvesi jättää kaistaleen maata kuivaksi
ja jc'lo. 1 voi J;da ja käve;lä- rannalla.
Pai<kaKun"a'la or. Kaks' "otellia, jotka
ovat r"elko mukavia ka'jr;ilia säällä,
r"Ltta kaikkea "luuta tineiCen talvimyrs-
kyjer "aivotessa. Vyrskfävä Atlantti oli
jpea näf<y. k-ir, tuL, 'i i.,vo: ja aallot vyö-
'yivätiaantopä s:nä 'äskähtäen rantaan

7-8 -Kerroteisen ta'or korkuisia kallioi-
ta vasten. Saapuessap-^e sinne mei-
cat otti vastaan myrsky, joka raivosi 6
oäivää ., 'ueen ""enoon. Se oli suuren-
moista, a hy. i'- kaunista katsella, mut-
ta siihen ;op,jlta l^'lläs?, 'i. kun oli kyl-
mää ia kostesa. sade "jnkeutui ikku-
no'sta s'säär, ja l<;!oyruor. eista oli vai-
kea övtää ku.vaa kohtaa missä seistä,
kur. /että cii KaikKialla. Mjaa kärsivälli-
syytemrr-e sa' pa-i«a"sa: 3 viikkoa pelk-
kää aL, ri r;go". ?a!s:etta. ilman sateen pi-
sa'aakaar,. Se teK rrirjl. e erittäin hy-
vää. Me teimme retKia. öistä saamme

eittää päai"ii. ster; Salazaria: hän oli
asettanut <ä«';:ö6'i' hienon auton koko
6-v;i;<Koise" Portugalissa o'o!~i ajaksi."

P'es;de"tt; o. ; toko Portugalissa
c ansa aja" er'styks'ssä Suomesta:
Ruots!-, ia>'e?iistcen värtyteellä kulje-
tettavatei sovitte kjni^post, e' toimiRut-
i<aan - asia. Jota ny.<y!se"ä sähköpostin
ja n"8;kapu>-e:iner aikakautena on vai-
kea käs!a§ä. St. OT'sn *;!anne oli dra-
r.aaK r.e": sctas^yli. syysoikeudenkäyn-
nin vair"'iste'u. asekätkentä. valvonta-
komissio" a"tjinen sahostus. Manner-
helm lähetti Suomeen sähkeitä, mutta

lähettää Jyväskylässä pidettäville poi-
kaurheilupäiville. Tuskin kukaan kuiten-
kaan osasi aavistaa, että Voitto palasi
tuolta matkalta alle 18-vuotiaiden Suo-
men mestarina. Nimensä mikainen
saavutus hellisi 1000 metrillä ajaiia
2. 45, 5 ja sen lisäksi hän oli 300 n-et-
rillä kuudentena. Samoissa kilpailuissa
oli mukana Esasta myös tu leva pikajuok-
sumestari Kaarlo i. Kalie) Alli isynt.
1928). mutta v:eiä '1'r'an mainittavaa
menestystä.

Voitto Seppäsen tu'.OKset paranivat
vuosi vuodelta. Vuonna 1946 hän 19-
vuotiaana juoksi 800 metriä 2. 03, 7 ja
1000 metriä 2. 39, 6 ja vuotta nnyö"e"'-
min 400 metriä kulki ajassa 52,6 ja 800
metriä tasan kat-cessa miruLitissa.
Vuonna 1948 SM-menestys jatkui. s;l-
Ia Voitto sai 21-vuotiaiden nuorten SM-
hopeaa 800 r.syiliä ajalla 1. 59. 3 ja
400 metrin SM-p'onssia ajalla 52.3.
Samana vuonna syntyivät myös haner
ennätyksensä: 800 m 1. 58. 0. lOOOm
2.38,0 ja 1500 m 4.08.0. Voiton e
tarvinnut kilpailla omai ia pa;kkakjnna;-
lakaan enää yks'n. slliä niior;a 'jpau'<-
siä o!; tulossa 'vijitakin. Vuonna 19^8
juoksivat Esan 19-vi-otiaat 'vuonna
1929 syntyneet' Sakari Karvia. Antt'
Sariola. Erkki K'-. isr-a ja H. Heikkenen
800 metriä ma:r, iost; aikavälille 2. 05.1
- 2. 06, 9. Mutta heidän ;i;lokse''sa e.-
vät tästä er.ää parantuneet. Samana
vuonna Ferdi-anö 'Feen;!) Kerminen
(synt. 1925} juoks; 1500 - 3000 met-
r;n matkoja ennätyKsensä 4. 17, 0 ja

Erkki Kuisma juoksee keskellä, Vilho Kujanpää ottaa aikaa vuonna 1946.
Kuva Erkki Kuisman.

Ensio Grönholm. Kuva Grönholmin.

9. 25.6. Myös Voimalla oli 1940-luvun
;opU!'a nousemassa luoaavia teski-nat-

kan juoksijoita. Hage.ae^gi'- veljekset
^eino .. sym. 1927. ' Ja vuorta nuorempi
AaTe tekvät jo kelpo tj loksa.

"ikaij oksupuolella tapahtui myös
hu-n-.aa edistysa. IQ-vjoti as Juuso

Korhor.er: ;syt. 1927} ;e'<aisi uuden
\'ö;mar. er:r. äty.<sen 11. 4 vuokra 1946,
mutta se ja. -ä-ren parriaaksee". Esa-
;a;sista Kai.e AM puoiestaap jLiote; täl-
!ö.n 18-vuot'aar.a aiar. 11.7. vjotta
r-. jOhem""? ll. A;a vuonpa 1948 u.;-
den upean Someror. enrätyteen 11.2
ottaen sahana vuonra nuorte" SV.-'i<i\-

pa:;u:ssa 4. sijan. Aliin niioremp' ve,'
Jor,̂ a syt. 193L jjote; myös lupaa-
vasr 17-', L]Ctiaana 11.5. m^tta nämä
jäivät nyäs h&dän pa-naikseen. Kote-
""tista p;kajuOksupL'o!ella tänä somero-

.
aisen pi iOjLiOksj n hUipB uvuonpa 19'l-8

edjsavat Aimo Miäirer. joka 100 met-
rii'ä saavu::! a'an 11.3 sekä Eero Her-
-nas (svnt. 1919:. ioka VLioaa aiemrrh
oii ;u'iui yhteis-<ojiu n voimistel^r. opet-
ta.aks' ja Some-or. urhelijoijaajaksi,
jL.oste'' 11, 5.

Myös aitajuoksussa saatiin Vu0ni~a
1948 hy. '\ä tutoksia aikaan. Esar Xyös-
ti Kosonen ;synt. 1930) voitti 18-vuoti-
a;den phrinmestaruuden 110 m:n a!-
doissa ajalla 17, 1 (matalat a;dat; ja
Aimo InKiläinen miesten saman matkan
piiriin mestaruuden. Inkiläinen juoksi

aiooissa ennätyksekseen 16. 1. mjtta
oii varsin moniouolinen j''hel;ija. Par-
"aan rjo<sensa hän teK! pitjjoessa

rypätei samaisena vuonna 1948 pe-
räti 672. Lisäksi kolmiloikassa syntyi
tulos 13.01 ja myös 10-oCe'jssa hän
oli tuohon aikaan Someron paras. VLC".-
na 1950 här siirty, Somerolta Lci'"aal-
le.

Vuos'na 1949-50 ^äät';n eceLisen
vuoden tuloksista fi;n tfxa- kiiin keS[<i-
pilkilläkin matkoilla. VoUo Seopänen
osoite ajonpa 1949 laajaa skaala voit-
lamalla Esan mestaruuskilpailuissa kaik-
ki matkat 100 netrlstä 3000 metr;;n ;a
teKi san-, ana kesänä myös 3000 "-,e:fi"
ennätyksensä 9. 16. ^. Juoksijoita o!'
rjkana "yt e"''ätysmaär'n, s, r. ä es;rr..
Esan Tiaastokiso.hin osallistu i pe'ä;i 71

jxCKS.jaa.
Re'ro Hageioergr. kehit;s sen sijaan

Jaikj!. Vjor. na 19^9 hän juotei 1500
m:nja 3000 "". :n e"nätykse". sä 4. 12. -1
ja 9. 16. 8. 800 n-:r ennätys 2. 02,3
ssnty1 s-t:en . -le-singin oynpiavuonna
1952. Yhdessä vel poiKa"sa Aarner.
sekä MaLri tfesän ia Armas Levon i<aps-
sa hä" ry'u0aos;! "yös p-enestyksek-
kääp 4x1500 metrin viestiiouKkuee'".
Samaan a kasn Voimasta alko; nou sta

"yös SomeTOn ensiry~mä!nen "-aratcr-
juoksija Laur Hän-ä^T.er. joka alkuun
kilpaili 5000. 10000 ja 25000 T:n ra-
tamatkoilla . er-rätykset 16. 56, 8/1954,
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Aulis Tiensuu Torsti Holvikivi

Someron yleisurheilun uusi alkuja kehitys 1940-luvulla
ja 1950-luvun alussa

Someron Voiman A-sarjan viestiryhmä Forssan Katujuoksu-kilpailussa 1950-luvulla. Vasemmalta Eero Lehtinen, Aarne
Hagelberg, Paavo Nurmi, Pertti Nikama, Erkki Saneri, Kauko Nyström, Heikki Mäkinen, Keijo Nyström, Reino Hagel-
berg ja Antti Lahti. Kuva Reino Hagelbergin.

askaat sotavuodet päättyivät lo-
puita ja vuonna 1945 palattiin
rauhan aikaan. Urheilutoiminta

kotirintamalla oli käytännössä pysähty-
neenä koko sodan ajan 1940-44, niin
myös Somerolla lukuunottamatta soti-
laspoikatoimintaa. Puolen vuosikymme-
nen katkoksen jälkeen urheilu oli aloi-
tettava lähes alusta.

Vähitellen päästiin kuitenkin alkuun.
Somerolainen urheiluelämä oli nytsaa-
nut sodan menetysten tilalle myös täy-
dennystä, kun luovutetun Karjalan alu-
een siirtolaisia oli kotiutunut Somerolle
runsaasti. Tästä joukosta tuli jatkossa
nousemaan useita Somerolle menestys-
ta tuovia urheilijoita. Vuoden 1945 ke-
vaalia toiminta aloitettiin tuttuun tapaan

maastojuoksukilpailuilla, joita tuohon
aikaan järjestettiin Sariolan talon lähel-
Ia nykyisen pururadan tuntumassa. Sar-
jakilpailut pääsivät kesän aikana myös
täyteen vauhtiinsa. Heti kilpailtiin myös
tasoa ylempänä, sillä niin Esa kuin Voi-
mäkin järjestivät kesän 1945 aikana
piirikunnallisetyleisurheilukilpailut.

Uuden nuoren urheilijasukupolven
kasvattaminen oli sodanjälkeisten vuo-
sien tärkein tehtävä. Aikuisikäisistä jäl-
jellä oli vain lähinnä muutama heittola-
jien edustaja. Vuonna 1921 syntyneet
Leo Koskinen: kuulaa 12.85 (1945),
Viljo Laiho: kiekkoa 35. 83 (1946) ja
monipuolinen Ensio Grönholm, joka
vuonna 1946 teki uuden Someron kei-
häsennätyksen 57.50 sekä työnsi kuu-

laa 13. 05 ja heitti kiekkoa 36. 62
(1949), olivat tällaisia. Samoin pari
vuotta edellisiä nuorempi Erkki Pentti
(synt. 1923), jonka käteen sopi myös
heittoväline kuin heittoväline: kuulaa
12. 64 (1946) ja keihästä yli 50 met-
riä. Siirtolaisena Somerolle tullut Vilho
Mentula (synt. 1912) edusti vielä ko-
keneempaa polvea, joka heitti kiekkoa
vanhasta muistista 35. 54 vuonna
1946. Näistä Leo Koskinen siirtyi pian
Helsinkiin ja menestyi myöhemmin hy-
vin sekä kuulassa (14. 94/1957) että
moukarissa (53. 09/1960).

Yksi uusi ja lupaava juoksijapoika
kesällä 1945 oli Voitto Seppänen (synt.
1927), jonka tulokset vakuuttivat Esan
johtajiston niin, että hänet päätettiin

Marsalkka Mannerheimin toipumisloma
hotelli Bela Visiossa Algarvessa vuonna 1945

ei saanut niihin vastauksia, joten hän
huolestui, ja uutispimennys pilasi osit-
tain hänen lomansa. Oli ehkä kuitenkin
parempi, ettei hän kuullutkaan kotimaan
uutisia: siellä nimittäin vehkeiltiin, jotta
hänet saataisiin eroamaan paikaltaan,
suunniteltiin jopa lähetystön lähettämis-
ta Praia da Rochaan sitä vaatimaan.

Portugalin valtionarkistossa säilytet-
tavasta joulukuun ll. päivänä päivätys-
sä kirjeessä, jossa Mannerheim kirjoit-
taa Portugalin ulkoministeriön protokol-
lapäällikölle, ministeri Henrique de Guer-
ra Quaresma Viannalle erittäin kauniilla
ranskan kielellä muun muassa seuraa-
vaa:

"Ennen lähtöäni Praia da Rochasta,
missä olen neljän viikon ajan saanut
nauttia auringosta ja levosta, haluan sa-
noa teille, miten paljon olen teille kiitol-
lisuudenvelassa kaikesta siitä, mitä olet-
te hyväntahtoisesti tehnyt hyväkseni ja

^nia^ .g-vJXi- JiwAtK*r"l.(. /A ^'lm fr^&-^. 'M-^^'S^H., icyafw»^&£4£f^. s, &./

{tf!it^t~Si'ffusLt<- 5. t'www, a. Ctttt. yy*' C'at avt.i Jiy^t ̂ttt.^t. ̂ ut£&. u. 3f.Stwawi ciSniii^
tt .f'/,^ Z^St&.Thrr-.^^. H.-a-tM^i^ ̂ MI ̂ .ftif^S. -^Y&~^^&^^^^
pvd. £&- wufM i ^:h .OM wyyuUi.

l<MwW^-lwvi,

ffaM^^ft

Q/y^i^i^ä£yfft-^
^ri^n?A.
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U^. i /Py>- i- ̂ '~'-~x~
tfti^f A£'^ t&. e'^v-^ al^ Y^-

'^ t,_ w^£^. A.

A
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Mannerheimin terveiset hotellin vieraskirjassa.

erityisesti siitä, että olette usein kysy-
nyt kuulumisiani ja samoin käyttööni
asettamastanne autosta, jota ilman en
olisi voinut oppia tuntemaan suurta osaa
Algarvea, joka on niin rikas historialli-
sista muistoista. En olisi halunnut vää-
rinkäyttää tasavallan presidentin ja pää-
ministerin kallista aikaa, mutta olisin
laiminlyönyt yhden velvollisuuksistani,
jos lähtisin pyytämättä sitä palvelusta,
että he ottaisivat minut vastaan, jotta
voisin elävään ääneen ilmaista kiitolli-
suuteni siitä vieraanvaraisuudesta, jol-
la minut on otettu vastaan Portugalis-
sa, ja siitä miten hyvää minulle on teh-
nyt täydellinen lepo kauniin maanne ete-
läosan ilmastossa."

Ministeri Quaresma Vianna lähetti
kirjeen saatekirjeineen Salazarille, joka
tuli Mannerheimin luo tervehdyskäynnil-
le hotelli Palacioon Estoriliin 18. joulu-
kuuta. Salazarin päiväkirjasta löytyy

merkintä: "17.15-
18. 45 - vierailu
marsalkka Manner-
heimin luo" ja seu-
raavana päivänä:
17 -18. 20 mar-
salkka Mannerhei-
min vierailu - Eu-
roopan ongelmista
ja suurvaltojen po-
litiikasta. Suomen
sodan ongelmia ja
faktoja". Mainitta-
koon, että Salazar
soi ministereilleen-

^it-f"^

kin yleensä vain 10-15 minuutin audi-
ensseja, joten jo tapaamisten kestoai-
ka kuvastaa Salazarin arvostusta Man-
nerheimia kohtaan. Keskustelut olivat
varmasti antoisia molemmille valtiomie-
hille, sillä sekä Suomella että Portuga-
lilla oli kan/aita kokemuksia suurvalto-
jen politiikasta toisessa maailmansodas-
sa.

Muistelmissaan Mannerheim kuvaa
näitä tapaamisiaan seuraavasti:

"Atlantin rannikolla viettämän! virkis-
tavan loman jälkeen oli mieluisa velvol-
lisuuteni, ennen kuin poistuisin vieraan-
varaisesta Portugalista, käydä tapaa-
massa presidenttiä, kenraali Carmonaa
esittääkseni hänelle kiitollisuuteni kai-
kestä hänen maassaan osakseni tul-
leesta hyväntahtoisuudesta. President-
ti Carmona otti minut rakastettavasti
vastaan vanhassa palatsissa, jonka si-
sustus kertoi Portugalin merivallan lois-
tavasta historiasta. Hyvin mielenkiintoi-
siä olivat myös tapaamisen! pääminis-
teri Salazarin kanssa, tuon nuorekkaan,
rauhallisen ja vaatimattoman miehen,
jonka menestyksellinen työ Portugalin
hyväksi on tunnettu laajalti maan rajo-
jen ulkopuolellakin."

Marsalkka Mannerheim kirjoitti
muistelmansa viisikymmentä vuotta sit-
ten kylmän sodan alussa, jolloin Suo-
men tulevaisuus itsenäisenä maana oli
epävarma. Hänen päätössanansa ovat
edelleenkin hämmästyttävän ajankoh-
taiset: "Jos pysymme uskollisina itsel-
lemme Ja kaikissa kohtalon vaiheissa
yksimielisesti ja järkkymättä pidämme
kiinni niistä aivoista, jotka tähän päivään
asti ovat olleet Suomen vapauden pe-
rustuksena, - isiltä peritystä uskosta,
isänmaanrakkaudesta, päättäväisestä ja
uhrivalmiista puolustustahdosta -, niin
Suomen kansa voi lujasti luottavaisena
katsoa tulevaisuuteen."

Lyhennelmä Torsti HoMkiven itsenäisyyspäivän
puheesta 6. 12. 1999. Se on kokonaisuudessaan
julkaistu Algarven Aviisi-lehdessä, 1/2000. Puheen
on Someron Jouluun toimittanut Raili Tavela (o. s.
Haukkamaa), Algarren Aviisin päätoimittaja.
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Pekka Salminen Vilho Kuusela

Irti arjesta etelän aurinkoon Etelä-Someron lautamiehistä

arki ja se onnistuu matkustamalla ar-
kitodellisuuden ulkoDuotelle. Lomaili-
Jat pakenevat hetkeksi anen murheita
etelään. Jossa kukaan tai mikään ei oa-

kota heitä tekemään mitään sellaista,
mitä he eivät itse halua. Tekemättömyys
onkin ytei etelän harrastetuimmista ak-
tivteeteista - aktiivista se on nimen-

Kuva Fritidsresor 2001.

uomesta tehtiin viime vuonna
(1999? lentäen noin miljoona
valmis- eli pakettimatkaa. joista

lähes neljännesm;ljoona Kanarian saaril-
le. Siellä suosia, matkakohde on esirrer-
kiksi Playa dei Ingles. turistikaupunki Gran
Canarian eteläosassa. Maspalomaksen
majakan ympäristössä. Tuo ryh/T. er, mat-
kailijoiden suosima paikka on täysin kei-
notekoinen luorr. us. hiekka-aavikoiie
1970-luvulta aikaen rakennettL;. ><un v;e-
tin siellä 'ojluloman 1974. oli alueella
ehlaisten piikkipuskienja pensaiden kes-
keliä vain muutama hotel;!, mutta jo seu-
raavalla nr-.atkallani 1991 joutomaasta ei
ollut enää plänttiätään näkyvissä. Rar-
ta-aavikon oivat täyttäneet tiote!l!t. apar-
tementokset. b'jnga!ov. 'it. ravintolat, os-
toskeskukset ja pik-cjputiikit.

Playa dei lng!es on kesäinen ihme-
maa talven keskellä. Lomailija kokee tuon
paikan lämpönä iholla, kuum-utena pai-
jaiden jalkojen alla. kauniina ja !ä"npiT.ä-
nä ilmana ja viivoittavara merenä - loma
Kanadalla tuntuu lapsjuden kesien i;e-
roiselta. Etelään maikustetaanKin pitkäl-
ti juuri Nmastollisista syistä, silloin kun
kotimaassa o" syksyn rospuuttokeli tai
talven paukkupakkaner.

Playa del Ingles on paikka oleiluun,
ei elämiseen. Sie'lä ei asu oaikallista \'ä-
estoa, ainoastaan turisteja v!ikon par: ker-
rallaan. Työntekijät tulevat muualta. <ilo-
metrien päästä sisämaasta.

Useilla suo"ialais:]la etelärmaton -
suuntautuu se sitten minne hyvänsä au-
rinkorannoille D!aya del Anywhereen -
pääasiallinen motiivi on katkaista tylsä

'Maaseutua
ifretklkohde,
1'vHnKiii'tms

Huoneistohotelleja

Turistlkau

Etelän keskusta

(M

!ÄutoT IfMatka-

Hoteili~~~\ [pikari
l jiuoka^

l Huonelstohotelli ; |Plaer

Pub Hotelli/yökerho

jSuper- , Hotelli
market

Etelän turistikohteesta voi vaikka piirtää kartan. Se on jokseenkin samanlai-
nen paikasta riippumatta. Siinä erottuvat rannat, hotellit, supermarketit,
pizzeriat, kuppilat, iltapaikat. Kartassa näkyvää tietä pitkin voi huristella
jeepillä maaseudulle safarille, pirssillä tai linjapiiUUä voi lähteä johonkin
retkikohteeseen, kuten viinitilalle, huvipuistoon, tippukiviluolaan tai porsas-
juhliin.
Piirrokset teoksesta Tom Selänniemi: Matka ikuiseen kesään.

otikuntamme kuului viime vuosi-
sadan alussa Someron seurakun-

ktaan. mutta Kiikalan hailintokun-
taan ja Kiskon käräjakuntaan. Vanhim-
pia tietämiäni lautamiehiä oli Kaapon
talon vävy Juho Linden-an 11802-
1882), joka oli lautamieherä Kiskon
käräjillä. Seuraava iautarvtes oli isoisä-
ni Kustaa Amatus Himmelroos (1839-
1919), joka oli lautamiehen virassa s-
nakin vuonna 1866, jolioh Suomeen
tuli laki uus: ta!or'poil<;8 kietettii" '.iipaa
keittämästä. Juomien valmistusta jatkui
kuitenkin täälläkin jonkin verran.

Kiskon nimisn-ies ;u;: tarkastusmat-
kalle ilmiannon perusteella. Hän otti
Kustaa Himmelroosin oppaakseen ja
niin lähdettiin Kaskiston metsäfcmiile.
Minun isoisäni tunsi Ser-oot Ja tekijät
tarkoin. Eräässä kohdassa noys; savua
ja tuntui palaneen käryä -imismieren
nenään. Silloin isoisä nappasi hieman
hevosta selkään, ja ku" tie oii kovin
huono, nimismiehellä o;i täysi työ py-
syä kärryissä. Sillä tavalla sekin tislaaja

selvisi ilman syytettä. Lautamies antoi
sitten varoituksen omaan piiriinsä, et-
tei sattuisi vahinkoa myöhemminkään.

Kolmas 'autamies oi' Matt!'an Aa-
pe;i .1839-1924), joka na; Kaapor, tyt-
tären Saavan (s. 1847;. Vucnna 1870
siirrettiin käräjät Somerolle, missä Aa-
peli Kaapo to. mikin pitkään ja roit' "',yös
haasten"iehen virkaa. Kemtaan hänen
käyneen Kulmalan srtatyömaalla noir
vuonna 1920. Aapelin jälkeen tui i hä-

nen pciksnsa Fredrik Kaaso (1875-
1948) neljänneksi lautamieteksi. Viides
lautamies oli Pietari KesKinen ts. 1901).
ja hän toimi tässä virassa 25 vuotta.
Vuonna 1973 valittiin minut lautamie-
heksi ehkä siksi, että minulla oli entuu-
destaan kymmenkunta muuta luotta-
mustointa. Istuin käräjiä 8 vuotta ensin
Säästöpankin tiloissa Ja sen jälkeen
kunnantator kokoushuoneessa. Kaikki-
aan olin lajtamieherä 20 vuotta.

Ennen olivat käräjäasiat eri'aisia kuin
nftyään. Puitiin viinarkeittoa ja lasten-
ruokkoja. Vuosi 1923 oli hurjaa tappelu-

jen aikaa. Silloin tuli 9 veristä ruumista
säilänä vjonna. ja puolet niistä oli Ete-
lä-Somerolta. Nuoriscseurantalo oli pa-
hip tappelupaikka. Myös toisen tavaraan
ryhtymistä eli varastamista harjoitettrn
taajaan. Pyssyjä puukko piti olla muka-
na piillä kuljettaessa. Puntari oli hy/ä ase
varsinkin talojen elotansseissa.

Hirveiän ;a Eteiä-Someron poikain
välillä oli !<at'nausta. samoin Etelä-So-
meron ja Mäyrämäen poikien kesken.
Vi;r".einen iso tappelus oli vuonna 1946
joulukuussa nuorisoseuran tansseissa.
Onneksi silloin ei ketään kuollut.

Minun lautamiesaikanani oli tuorri-
olla enimmäkseen rattijuoppoja sekä
näpistelijöitä, mutta oli muitakin juttu-
ja. Leivinuunintekijäni Yrjö Lehtonen jou-
tui vuonna 1988juhannjksena kahden
mjstalaisDojan puukotta^aksi. Pojat
istuivat Kakolassa pitkää kakkja.

Pitkään virkaansa hoitaneet !a'jta-
miehet ylennettiin yleensä ̂ erastuoma-
reiksi. Sain arvonimeni tammikuun alus-
sa vuonna 1983.

Kihlakunnantuomari Ukko Kiviharju ylentää Vilho Kuuselan, Jorma Kermisenja Mikko Pentin herastuoma-
reiksi Someron kunnantalossa 5. l. 1983. Kuva kirjoittajan.
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Vilho Pyykkö

u

Juhoja Miina (Maria Wilhelmiina) Ali-Yrkön perhe vuonna 1907. Takana: Juho Eemeli (myöh. Jokinen ja Pura), Vihtori
(myöh. Tuohimäki), Iida (myöh. Vakkuri), Kalle (myöh. Kajaani), Fredrik (myöh. Hietaranta). Istumassa: Juho, Iida (os.
Rantanen), Oskari, Miinoja Hilma. Kuva otettu Oskarin ja Iidan häissä Ali-Yrkön vanhan päärakennuksen salissa. Kuva
kirjottajan. Päivämäärät tarkoittavat ristillä merkityn henkilön kuolinaikaa.

kennettu heitä varten. Oskah jäi isän-
naimaan tilaaja säilytti Ali-Yrkkö-nimen-
sä. Vielä tuolloin 1900-luvun alkuvuo-
sinä oli etenkin Länsi-Suomessa taval-
lista, että "sukunimi" ei toiminut niin-
kään sukulaisuuden osoittimena kuin
asuinpaikan. Tilalta lähdön yhteydessä
vaihtui usein myös sukunimi. Näin teki-
vät myös Yrkön veljekset kotitalosta läh-
tiessään. Vanhin veljeksistä Juho Eemeli
käytti Tammelassa nimiä Pura ja Joki-
nen. Vihtori otti puolestaan Tuohimäki-
nimen ostaessaan saman nimisen tilan
Someron Lautelan kylästä. Kallelle loh-
kattiin alue Yrkön tilasta, jonka jälkeen
hän käytti ensin nimeä Laakso. Perimä-
tiedon mukaan kirkkoherra Laaksin
pyynnöstä Kalle muutti nimensä ja otti
uudeksi sukunimekseen Kajaani. Nuo-

rin veljeksistä Fredrik muutti ensin Tal-
visillan kylään, jossa hän vaihtoi nimen-
sä Hietarannaksi. Myöhemmin hän osti
Porsaansuon tilan Härkälän kylästä. Vel-
jeksien sisko Iida meni naimisiin Juho
Vakkurin kanssa ja muutti myöhemmin
hänen kanssaan Haminaan.

Tila siirtyy seuraavalle
sukupolvelle

Sodat painoivat raskaan jälkensä
myös Yrkön tilalle. Pojista vanhempi,
Tauno, menetti toisen kätensä talviso-
dan taisteluissa. Nuoremman veljen kävi
vielä huonommin. Kuten monet muut-
kin Someron miehet, myös Mauno pal-
veli jatkosodan aikana JR 23:ssa. Toi-
miessaan komppanianpäällikkönä Mau-

no sai kohtalokkaan osuman. Kranaa-
tin sirpale [opetti hänen elämänsä Sy-
vähn Segessassa. Oskarin pidettyä ti-
laa 40 vuotta hän luovutti sen tyttärel-
teen Saimalle ja hänen miehelleen Vil-
ho Pampulle (myöh. Ali-Yrkkö). Vuodet
vierivät, kunnes taas tuli sukupolven-
vaihdoksen aika. Tuolloin tila siirtyi ny-
kyisille omistajilleen Jorma ja Raija Ali-
Yrkölle. Yrkön tilan vuosisataiset perin-
teet jatkuvat edelleen. Toinen Someron
Kivisojan kantatiloista on yhä viljeltynä.

Kirjoitus pohjautuu tekeillä olevaan sukukirjaan
Ali-Yrkön suvusta.

Lähteet: Tammelan tuomiokunnan arkisto. So-
meron lainhuudatusasian pöytäkirja 9.2.1878 § 5.
Turun maanmittauslaitos, Someron Kivisojan arkis-
totiedot. Haastattelut: Aarne Hietaranta, Astrid Ajo-
maa ja Matti Kajaani.

omaan sen tähden, että se on tavoitel-
tua, suunniteltua Ja siitä saadaan nau-
tintoa. Lorvailu täyttää päivät, siitä tu-
lee ikään kuin turistin työtä. Auringossa
köllöttely on harkittua toimintaa, pyyh-
keellä tai rantatuolissa lojuminen ja
sangrian siemaileminen on aktiivista
passiivisuutta siinä mielessä, että tämän
toimettomuuden saavuttamiseksi on
nähty runsaasti vaivaa ahkeroimalla
omassa palkkatyössä, säästämällä ja
nuukasti elämällä.

Omat arkiaskareet, työn yksitoikkoi-
suus, ympäristön sosiaalinen kontrolli,
kodin paineet - kaikki nämä suorastaan
työntävät ihmisen etelänmatkalle. Kun
mitta on täysi, on pakko päästä jonne-
kin: kännykkä kotiin ja maailmalle! Lo-
maila työ ei muistuta itsestään eikä pi-
laa viikon tai kahden vapauden illuusio-
ta.

Matkalla ihminen siirtyy paitsi toi-
seen paikkaan, myös toiseen olotilaan,
jopa toiseen todellisuuteen. "Silloin
minä tunsin todella eläväni", on moni
vakuuttanut myöhemmin. Ihmisen pii-
levät piirteet, toinen minä, saattaa pul-
pahtaa odottamatta esiin. Turisti ikään
kuin kompastuu itseensä etelän ihanas-
sa vapaavyöhykkeessä. Sosiologian pra-
fessori Chris Rojek huomauttaakin pa-
radoksaalisesti, että ainoa huono puoli
turismin käytössä pakokeinona arjesta
on se, että matkalle joutuu ottamaan
itsensä mukaan.

Nykyisin tuntuu jo siltä, että etelään
matkustaminen on yhtä lailla osa suo-
malaisen perusolemusta kuin lenkki-
makkara ja sauna. Perillä kiehautetaan
aamukahvit Kulta-Mokasta, piipahde-
taan kävelyllä, otetaan paukut allasbaa-
rissa, nautitaan kotiruokaa suomalaises-
sa ravintolassa, lauletaan karaokea El-
Iin kuppilassa. Lohölomailija ei etsikään
aitoja elämyksiä, vaan ymmärtää mat-
kan leikiksi. Etelä on aikuisten hiekka-
laatikko, jossa leikitään pari viikkoa va-
pautta. Se ei siis ole varsinaista pakoa
omasta elinpiiristä. Raikuvimmat suo-
sionosoitukset matkaseurue antaa, kun
kone paluulennolla laskeutuu Suomen
kamaralle. Turisti palaa etelänmatkalta
uudestisyntyneenä, ja maallinen aika -
arki - käynnistyy jälleen.

Muistojen laulu Muolaalle

Muistan ne pellot, jotka raivasin vaivoin, muistan ne ojat, jotka raivioon kaivoin.
Pitäjän uljaan, sen notkotja mäet, vehmaat lehdot, jossa kuuntelin käet.

Näin vuosien varrella aatoksin,
kun seuraamme seutuja niitä,
me näemme peilinä vieläkin
kuvat kauneimmat kaikesta siitä.
Me näemme Hatakan, Ilveksen
sekä Kuusaanja Kuusaan hovin.
Nyt siirrymme ohitse Moiniemen,
Mälkölässä viivymme tovin.

Minä Vuotjärven rantoja ihaillen
ohi vaellan Väärämäen.
Sieltä laajojen metsätaivalten
takaa Suulajärven jo näen.
Näen llolan kylän ja Perkjärven
ja kuulen kaskuja sieltä,
näen asemaseudun ja Perkosen,
kuin katsoisin kotitieltä.

Tuossa Ayräpää, jota ihailen,
sopii etsiä sille vertaa!
Olen kahlannut kera kurkien
sen lietteitä monta kertaa,
On Ayräpää niin kuin ihminen,
joka uskoo ja uutta valaa.
Se saa vasta uuden kauneuden,
kun kärsimysliekissä palaa.

Mutta Muolaanjärvenkö jättäisin!
Se on kaunein kaikista muista,
kuin morsian uljas keväisin,
hymy hersyy lähtien suista.
Olen kaivannut sinua ystävä,
jo neljännesvuosisadan.
Kuvas kirkkaana päilynyt mielessä
olen kulkenut kohtalonradan.

Kas tuossa on Punnus jän/ineen,
kylä valtava äärellä rannan.
Ja vierellä Kirkkojäiven veen
kohoo kumpu, kruununa sannan.
Sen kummun huipulta, korkeimman,
kivikirkkomme näkyy sieltä,
kuin peittämä hunnun valkean.
Sen näen jo kirkkotieltä!

Näen vielä suvisen sunnuntain,
- eräs nuoruuden kuvista parhain.
Kihupyhänä kirkolle mennä sain,
sinne riensin jo aamulla varhain.
Siellä joukolla sitten kihuttiin,
- tapa vanha, jo isiltä saatu -
Kukin puettu oli parhaisiin
ja herkkänä mielenlaatu.

Mäen rinteessä sankarivainajat
meille muistuttaa urhojen maasta.
Ne kohtalovuosista kertovat
Ja taistosta maineikkaasta.
Vielä kummun laella kuulla saa
esi-isien taistojen tieltä
Pyhäristin kivien tarinaa
ja uskovaa uhrausmieltä.

Nämä muistot mielessä, Luojani, kun
sulle ojennan lahjani löyhän,
minä nöyränä eteesi polvistun,
tuon kiitokseni vain köyhän.
Niin paljon hyvyyttä sinulta sain
Jo syntymästäni saakka.
Sinun tahtoosi alati luottaen vain
kevyt kantaa on elämän taakka.
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Salme Virolainen

Meidän perheen evakkotarina

»s.

Kuva otettu Vesikkalassa kesällä 1943. Vasemmalta Albert, äiti Lyydia, Sauli ja isä, Johannes Apmnpoika Virolainen.
Kuva kirjoittajan.

iireinen lähtö Karjalasta 12. 6.
1944 on vielä tarkasti mielessä.

kKjn venäläisten suurhyökkäys al-
koi ja suoma!a'set oe'ää^:\'ät. t:esi se
mei;le noceaa si;rti!mistä toisii1 ' maise-

miin. Meioän kylämme Muolaan Vesik-
kalassa ori n'in 'ähel'ä rintamaa. että se -
ta oli suorirduttava nopeasti alta pois.
Jyrinäkin K0fe"i koko ajap. Teiiiä o'!pa-
kolaisia ynä enemmän ja KOSO päätiet
oli varattu arme;jai;e, pakenijat ohjattii"
s'vute'ile.

Mekin te;"Tne kireistä lähtöä: :ava-
roita Kärryyn ja nimilappuja lehmien ja
lampaiden kaulaan. Isä vielä teurasti
siar, sillä evästä piti saada matkalle. Se
paloiteltiin pieniksi palasiksi ja säilött;ir

pyttyyr kovaar Suolaan, ja hyvinhä'-. se
säilyi. Kolme talve, !a syntynyttä vasikkaa
ajettiin Ojanirtyn notkoon. jossa oli vettä
ja ruohoa. En tiedä, miksi ne sinne ajet-
tiin, siksikö. että seuraavalla viikolla var-

raavaksi vanhin Kalle kävi kouluakin pari
vuotta. Myös muu; lapset olisivat tah-
toneet opin tielle, mutta asia" tultua
puheeksi oli isä Juho vain todenni. t. että
eihän niitä herroja nyt niin paljon tari'i-

ta. Talo tarvitsi työmier-iä. riihin a;toi-
hin ei vielä ko'JlLinl<äyr't'ä paljor" anos-
tettu. Mutta kyllä pojat . <ou!ujn pääs'-
vät, eivät tosin si;her. mitä olivat aja-
telleet. Kahdenk/rrmenen ikäisinä njo-
rukaiset tulivat aseveivoiiisiksi. Tu0t'on
sikaan asevelvollisista valittiin arvalla ne.
jotka lähtivät sotaväKeen. Asevelvoliista
tultuaar nuoremmat ve.jet Vihmri, Os-
kari ja Fredrik nostivat kuk'n arpalapun.
jossa oli pieni luku. Se tarkoitti arrei-
jan harmaita ja lähteä Harreenlinnar
Tarkk'ampujapataljoonaan. Lienee har-
vinaista. että kolme saman talon p0 i-

kaa nostivat armeijaarlähtijän !acjr

(Oskarin ja Fredrikin armeija-aika, ks.
Someron Joulu 1999..

Tila lohkotaan kahtia
Vuosisata vaihtui ja kehitys meni

eteenpäin. Kivisojallekin saatrn KOU'L|.
joka paremmin tunnetaan Hirsjärven
koulun nimellä. Yrkön ti'al!a oaätettir,
viime'" saattaa ioppuur ;soja'<o. joka o!'
aloitettu 1800-ijvjn aljssa. Ti.a d; tuoi-
loi" palstoitettj Aii-vrkköön .'a Y:i-Yrk-
koon eli A-ailaan. r. L-tta loiko^ista e'
sen sijaa'? terty. Juho Ali-vrki<ö;'a MiK-
ke Yli-Yrkkö iä;"ettivät Hämeen !äärin
kuvernöör;,. e sejraavan sisä^cisen kir-
jeen.

Jut-. o Aii-Yrkön ja \'!;i<i<o Yli-Yrkön
anomjs Isojaon toteLCarrJsesta kuului
sejraavasti:

"Kur Kivisojan Wän. Sor"eror. pi-
täjässä, tilukset ovat hajanaisia ja epä-
mukavassa asen-assa »»dena:ka:selle
viljelysjärjestykselle. vieläpä osiksi rajat

Venäläiset rakensivat talon tuhotun kotini perustuksille. Asuimme rakennukses-
sa vuosina 1942 1944. Kuva kirjoittajan.

Vasemmalla Juho AU-Yrkkö, oikealla hänen veljensä Malakias. Keskimmäinen
henkilö on tuntematon. Kuva kirjoittajan.

kivittämättäkip. rohtene^n-.e Kädessä
nöyin'dsssä anoa Herra Kuverrööriia
rrääräystä vanhe-r^al. e i<0i-7'is;crr"3a-
r'~iittari G. R. Zve"flar, ceril!e. jor. ta var-
sinaiseen työpliriin toip-. itus ̂ ^^ fl
oiemrr. e havainneet T';eluisekse~rrie
rolmituksen teki'ärä. toir. ittaraan Iso-
jacnjärjestelyn sanotun Kylän ti;uksi!]a.
Anomusta seuraa jäljen nökset kiinne-

kir,'oista"ime ja otteet ''enkikirjasta ja
määre kiste ris:a.

Hämeenlinna 5 p. Toukokuuta
1909.

Juho Ali-Yrkkö Mikko YI;-Yrkkö"

Kuiji siis runsaat sata VL.cra isoja-
on alkamisesta, enner ku;n iop-ili.ier'
lohkominen teteutettiir. Sar-. assa y-
teydessä kävfir. läp; ~iyös "etsäms;-
aer rajat ja Yrkön tiian 'säks' myös Lei-
von tiian maapT. ittajs. uskctuitei mie-
hiksi valittiin työmiehet l<al,e Johanssor.
Paraisista sekä Jooseppi Lnaström
Ihamäen kylästä. Miehet toimivat vitjap
eli määrämittaisen va'je'. n ta[ Köyden
vetäj;näja auttoivat maanTrttaria T. LL-
tenKn. Palkaksi luvattiin elokuussa 3
markkaa ja syyskuussa 2 mk 75 pen-
niä päivältä.

Lohkofisen ja maanmittaukser, ir
saksi tilat '.'aihm'va; rryös joitai'' aluei-
ta keskenään. \ä\r- ku"k, r. :aicT n-.ais-
ta tulisi yhtepäisemp. ä. Tän-a c:i ol. ^t
myös alunperin koko isonjaon tarkoitus,
<!;n entisestä sarkajakoisesta vi!;e!ystä
luovuttiin. \i'r, \d\r. usein iso. aoa to-

teutettaessa. myös KMso,a'iajärJes;e:y
t!es; rakenrjste" s. :rtoa. A'i-Y'kör- t'ia'-
'a ;oja-ittiin siirtä"~aän teksi riihtä seKä
sajra :a Leivolia o"o;estaa" asL,;n'ai<en-
". is sekä taJ. AiLY'<ör ;e'<e""'en si. ric-

jen k'jstanr. u!<seta"''o;;;ir 500 n-arkarS
!a Le'von srrrot 200 "-,arl<ai<s'. Rar<e?-
"ukset ".äaratthr; SiirreKakaKS: r<3i"'en

vuoden kuluessa. \äl" saatiin isojako
;opJtakin totejtettua myös Kivisojalla.

Vain Oskari pitää Ali-
Yrkkö-nimen

Samoihin alkoihin, <iW isojaKoa
suunniteltiin ja toteutettiin, vaihtui Yr-
köliä isäntä. Vanha isäntä Juho oli jo yli
KuUdenkymrenen. ku" hän päätti luo-
Vuttaa t:iar pojai ieen Oskani.e. Tila siir-

r,'; isältä ?0ja;!e. Samassa y"tey[iessä
vanha 'santa ja emäntä mjjtSvat paa-
rakennuksesta pier.en-pään ratennuK-
seen Alitupaan. joka tiettä\äs:i oli 'a-
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Jyrki Ali-Yrkkö

AU-Yrkön tila - osa Someron historiaa
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Kartta Kivisojan kylästä vuodelta 1786. Mökkien näköiset rakennukset, joiden
alapuolella on jokin kirjain, ovat Vanhalan kartanon torppia. Kantatalot Yrkkö
(F) ja Leivo (E) on piirretty suorakaiteen muotoisiksi laatikoiksi. Kultelaan
vievä tie on kulkenut rakennusten välistä. Kartta kirjoittajan.

li-Yrkön tila sijaitsee Someron Ki-
visojan kylässä. Siellä se on si-

kjainnut ainakin 1500-luvulta asti.
On saattanut olla kauemminkin, mutta
asiakirjat vanhemmista ajoista ovat ai-
kojen saatossa hävinneet tai tuhoutu-
neet. Tulipalot, sodat ja miehitysajat ovat
hävittäneet kokonaisia arkistoja yksittäi-
sistä asiakirjoista puhumattakaan.

Vuosisatojen aikana Yrkön talo on
vaihtanut omistajaa monta kertaa.
Yleensä kuitenkin omistus on siirtynyt
isältä pojalle.

Kahteen otteeseen uudet
omistajat Tammelasta
Elettiin 1800-luvun alkupuolta. Ki-

visojan kylän muodosti kaksi taloa, Yrk-
ko ja Leivo. Suomen sota oli päättynyt
muutamia vuosia sitten, ja Suomi oli
siirtynyt venäläisvallan aikaan. Noihin
aitoihin Mikko Juhonpoika Tammelasta
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osti vaimonsa kanssa Ali-Yrkön talon. Iän
karttuessa Mikko siirsi tilan pojalleen,
joka aikanaan antoi tilan edelleen seu-
rasvalle sukupolvelle. Nuoreksi isännäk-
si tuli Vihtori. Hän piti tilaa aikansa, kun-
nes tuli mahdollisuus ostaa isompi tila
naapurikylästä. Niinpä Vihtori osti Hovi-
Iän kartanon ja laittoi myyntiin perimän-
sä Yrkön tilan. Tammelasta saapuivat
ostajaehdokkaat katsastamaan tilaa.
Juho ja Miina (Maria Wilhelmiina) tuli-
vat Kydön kylästä Juhalan talosta. Mis-
ta lienevät kuulleet Yrkön tilan olleen
myynnissä, onhan Kydöstä Someron Ki-
visojalle sentään yli 30 kilometrin mat-
ka.

Juhoja Miina mieltyivät Yrkön tilaan.
Suvussa kulkeneen tarinan mukaan Yr-
kön ostamisesta oli sovittu jo 1877,
mutta pariskunta ei halunnut muuttaa
vielä, sillä perheen äiti Miina oli siuna-
tussa tilassa. Pitkä matka ja muuton ras-
kaus olisivat voineet koitua kohtalok-

kaaksi sekä äidille että syntymättömäl-
le lapselle. Niinpä muuttoa päätettiin
siirtää. Kuukaudet vierivät ja odotus
päättyi. Juhoja Miina saivat kuudennen
lapsensa, joka sai kasteessa nimekseen
Fredrik.

ftijan kasvettua muutaman kuukau-
den tuli tilan lopullinen hankinta ajan-
kohtaiseksi. Tammikuussa 1878 kaup-
pakirjoihin laitettiin puumerkitja lyötiin
kättä päälle. Kauppahinnaksi sovittiin
9000 markkaa, josta 5600 markkaa
maksettiin myyjille ja 2400 markkaa tuli
myyjän siskolle Amanda Juhontyttärel-
le. Niin päätyi Yrkön tila suvulle, joka
vieläkin tilaa viljelee.

Maaliskuussa 1878 Juho ja Miina
muuttivat viiden poikansa ja yhden tyt-
tönsä kanssa Somerolle. Matka var-
maankin taitettiin hevosen vetämällä
reellä. Voi vain arvella, millainen pon-
nistus muutto on tuohon aikaan ollut.
Huonekalujen, työkalujen ja muiden ta-
varoiden vieminen vain hevosten ja re-
kien avulla on ottanut aikansa. Isoon-
kaan rekeen ei kovin suurta kuormaa
mahdu, joten Tammela - Somero -väli
tuli perheelle tutuksi.

Somero sai [isääkin asukkaita Tam-
melasta, kun Juhon veli Malakias muutti
niin ikään Somerolle. Asuttuaan ensin
Vilukselan kylän Huinan kruununpuus-
leilissä, Malakias muutti Terttilään, jos-
sa hän asettui Uudentalon tilalle.

Mutta palataan jälleen Kivisojalleja
Yrkölle. Juho ja Miina olivat asettuneet
taloksi tilalleen ja ottivat nimekseen Ali-
Yrkkö. Pari vuotta kului ja Miinan oli taas
aika synnyttää. Tällä kertaa perheeseen
saatiin lisää kauniimpaa sukupuolta.
Vauva ristittiin Iidaksi. Perheeseen syn-
tyi vielä kaksi tyttöä lisää, mutta mo-
lemmat kuolivat vain parin, kolmen vuo-
den ikäisinä.

Uusi sukupolvi kasvaa
Juhoja Miina elivät tavallista maan-

viljelijäperheen elämää. Vuodesta vuo-
teen viljaa kylvettiin ja syksyllä taas kor-
Jättiin. Lapset kasvoivat ja poskien pyö-
reys katosi kasvoista. Vanhin lapsista
lähti pesästä, kun Juho Eemeli muutti
takaisin Tammelaan mentyään naimisiin
Puran talon leskiemännän kanssa. Seu-

Sisarukset Salme ja Laina Virolainen Vesikkalassa kotinsa portailla jatkosodan
aikana. Kuva kirjoittajan.

maan tullaan takaisin vasikoita hake-
maan. Ruskipojat saivat niistä hyvät
paistit.

Meidän pihassa oli kova hyörinä.
Siihen ilmaantui kuin tyhjästä paljon so-
tilalta, hevosia ja kärryjä. Alkoivat ve-
della puhelinlankoja lepikkoa pitkin ta-
loon. Kodistamme tuli siis viestikeskus
heti meidän lähdettyämme.

Mutta ei kestänyt kauaa kun päälle
ilmaantui venäläinen kone ihan puitten

latvoja hipoen. Minäkin törmäilin siinä
keskellä pihaa ja katselin konetta, kun-
nes eräs sotilas otti minua niskasta kiin-
ni ja työnsi talon kivijalan viereen ja ko-
mensi pysymään siinä. Meitä hätistel-
tiin lähtemään ja oikeastaan olo alkoi-
kin jo käydä hengen päälle.

Niin sitten lähdettiin illan suussa
koko perhe, "Aapo Jussin" perhe: isä,
äiti, kolme aikuista tytärtä ja 11-ja 14-
vuotiaat pojat. Koko omaisuus kulki

mukana: neljä lehmää, kolme lammas-
ta. Hevonen veti kärryjä, jossa oli vaat-
teitä ja ruokatavaraa sekä pieni possu
puulaatikossa.

En tiedä, mitä muut tekivät, mutta
minä itkin. Itkin oikein sydämeni poh-
jasta. Isää ja äitiä viilsi syvältä. Kun olim-
me palanneet talvisodan evakkomatkal-
ta, meillä oli suuri luottamus siihen, että
kaikki kääntyy hyväksi jälleen. Olimme
kaikki olleet niin toivorikkaita. Tämän
kesän 1944 alkukin oli näyttänyt hyväl-
ta. Ruis heilimöi kauniisti, kevätviljat
olivat jo oraalla ja perunanvarretkin oli-
vat jo ehtineet pintaan.

Mutta itkulle ei ollut aikaa. Kun pää-
Simme kylätielle, tavoitimme toisia me-
nijöitäja lehmiä piti ryhtyä pitämään ku-
rissa. Suorinta tietä ei päässyt, ja niin
jouduimme kiertämään järveä. Kun pää-
simme Nurmi-Pällilän puolelle, niin ei-
kos ruskipoikajo taas lennä aivan pääl-
Ia. Me syöksyimme pellon ojaan ja leh-
mat pääsivät tietenkin ruohon kimp-
puun. Pudottihan se pomminsa, mutta
se meni onneksi järveen. Mitä sitä nyt
meitä paimenia sen tarkemmin pommit-
tamaan.

Matka jatkui ohi Pällilän hovin tie-
noiden, mutta sitten lampaat tekivät
kävelylakon. Kävivät vain siihen tielle
siististi makaamaan, eikä niitä ylös saa-
tu. Ei muuta kuin kaulapanta pois, ja
sinne juoksivat elikot iloisesti rantakais-
likkoon. Meillä elämä taas keveni liias-
ta mammonasta.

En yhtään muista, missä levättiin ja
yövyttiin, mutta Ayräpään Mälkölään kun
tultiin, voitiin levätä joitakin päiviä. Koko
taipaleella syötimme lehmiä tienvarren
pelloilla, luvalla ja luvatta. Mälkölässä
tapahtui, että eräs isäntä komensi meitä
ajamaan lehmämme pois pelloltaan.
Myöhemmin tämä sama isäntä meni
ohitsemme karjoineen kovalla kiireellä
ja sinne jäi hänen arvokas heinäpelton-
sa Mälkölään.

Meidän vaelluksemme kävi Antrean,
Jääsken ja Luumäen kautta Uttiin. Lo-
puita pääsimme junaan, jonka pääte-
asema oli Urjala. Sieltä jatkoimme vielä
Punkalaitumelle. Matkaa kertyi satoja
kilometrejä.

Tänä vuonna noista ajoista on kulu-
nut 56 vuotta. Vaikka tarina on tässä
kerrottu lyhyesti, siihen voisi lisätä pal-
jon asioita, sekä murheellisia että hu-
paisia. Ihan kirjan siitä saisi. Kehotan-
kin lukijaa käyttämään mielikuvitustaan.
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Raimo Suokas

Joulu 1939

Linnanmäen sorakatselmus 1987. Kuva Jukka Sarvarinne.

Rajajoki. Rautatie Venäjälle. Tämän puron yli Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen 30. 11. 1939. Kuva kirjoittajan.

l: marraskuun 30. päivän aamu
vuonna 1939. Olir kesäkujssa
täyttänyt k-ujsi vuotta. Nukuin

vieiä, niin kuin plene; pojat n^kkjvat

edellisen päivä" leikkien jälkeen. Ur. en
!äpi kuulin, xuinka äiti touhusi hjonees-
sa. Tbntui s!itä Kuir astefesa o!isi ta-
vanomaise1' eremmän kiirettä. Kaap-
pien ovia avattiin ja sulettiin. Vihdoin
äiti ravisti rrinut unesta.

- Herää Raimo, radiossa ilmoitettiin
sodan syttyneen Ja ryssät ovat ylittäneet
rajan:

Ponnahdin y;ös säng,;stä. Ulkona oii
vielä marraskuisen aamun hänä^s.
Tuo aamu ja ke'loraika on jäänyt mie-
leeni: kello o'i 7.30.

Perkjärven asen-alta oi; raja'le noin
42 kilometriä. Olimme äidin kanssa kart-
den. Isä rajtatieiäisenä oli junan m--
kana töissä. Suuri huo;i oli myös sis-
kosiani Laurasta, joka aamulla lähti Teri-
Joelle oppikouluun, sillä Terijoki sijaitsi
melkein rajan pinnassa.

- Mitä me oikein otetaan mukaan.
kun ei saa viedä muuta kuin sen mitä

käsissä kuiKee. kyseli äiti ninulta. Isä
oli harrastanut urheilua ja niirpä tuu-
masin:

- isän palkinnot ainakin otetaan!
Siinä sitten pakattii" tärkeällä tun-

tuvia tavaroita, siliä jufan piti tL:;la ase-

r-alie n"'nä hetkenä tahansa. Puin y!'e-
ni talvivaatteet ja sain repun selkääni.
Reppu sisälsi kilon paiasokeria! Vielä
viimeinen Silmäys Kotiin ja asemalle.

- Kyllä sotilaat hoitavat loppujen eva-
Kuoinnin. tuumasi äiti luottavaisena. Ja
!ää heille hei!!e ainakin paikka missä
lä~r"iteilä.

Näkymä asemalla mjistui mieleeni
jonkir aikaa sitte". katsellessani eloku-
vaa "Jääkärin morsian". Siinä oleva
evakkokohtaus on limatt;; Perkjärven
asemalia. \ytkir. asemalla ol; "ukkoa,
akkaa. r~, yttiäja vakkaa", joten tjoiloin
o'isi saatu nykyaisempi versio - puuttui
vain kilipukkija Tauno Palo!

JjnaKin oli jo saaaL. RL.t avo-, "här-
ka"- ja matkusiajavaunuineen. Perhe-
tuttu vänrikki Parikka tuli luoksemme Ja
kertoi rautatieläisten perheille varatun

1-luokan vaurjt. Hän auttoi meidät sel-
Jäiseen, ja matka pois rajan läheisyy-
destä aikoi. K'skot !<o:Kkivat, mutta yht-
äkkiä junan pilli aikoi huutaa kuin valit-
taen.

- Hmahälytys: Kun juna pysähtyy,
kaikki ulos ja suojaan. Sotilaat ja vah-
vemmat auttavat heiKkoja, ilmoitti soti-
lashenkilö.

Jarrut virkuivat ja ;jna pysähtyi.
Seisahduspaikan toisella nuolella oli
onneksi metsää ja väki ryntäsi sinne. Tu-
iosuumasta lähestyi Kaksi kateitasohä-
vittä;ää konekivääreiliä ampuen. Tehtiin
kaarloja ja tu:tetti!n junan sivujakin.
Seurasimme kj ;nka vaunujen kyljistä
puunsäleet lentelivätja lasit pirstoutui-
vat. Onneksi tappamisvimmassaan
L. nohtivat tu'itaa "-etsikköä.

- Taisipa vihdoir, oaukut loppua, kun
lähtivät.

- Voi herranjestas, kyl henk ois mänt
jos tääl ois istuttu, siu"ailivat ihmiset
palatessaan vaur^h!". Orneksi veturi
oli ehjä ja matka jatkui.

Viimeinkin saavuimme maaranpaa-

san Lehti repäisivät asiasta kunnon ot-
sikot. Prosessi jatkui soranottajien vali-
tuksella Korkeimpaan Hallinto-oikeu-
teen. Jälleen sinkoil'vat selityxsetja vas-
taselitykset. KHO toimi ripeästi. Soran-
oton kieltävä päätös tuli elokuussa
1988. Asia palautettiin kunnanhaiiituk-
selle. Maisemanpuolustajilte se oi: jon-
kinlainen torjuntavoitto. "Kylällä kehtaa
kulkea", totesi Lajri.

Soranajo väheni, mi. tta ei loppunut.
Puhelinkin oli joskus myKkänä pidem-
pään. Mutta sitten taas: "Lauri tässä ter-
ve. Mees kattoon niitä karttoja si"ne
seutukaavaliittoon". Si "Soitas sää sm-
ne ympäristötOirY',stoo']". Ja minä me-

ninja soitin, vaikka se taitan! ha. ttasikin.
Mistä Laun sa; kaiKen energian pus-

kea eteepäin? Mistä tul! se optirvismi.
että raskaittenkin henki'ökohtais;en rre-
netysten jälkeen pystyi tokaisemaan:
"Elämä jatkuu. " 

Kyi lä siinä oli kotiseu-

turakkautta ja jonkinlaista sisäistä suur-
miestä, kun oli valinnut harrastuksek-
seen kaikkein hanl<alir":"ian 'ajir. : 'iion-
nonsuojelu-i. Löytyi senään puolusta-
jakin. Salon Kalle oli kääntynyt ajamaan
kunnan vedenottamoa Linnanmäkeen.
Hän lohdutt; Lauria: "Älä välitä. vaikka
ne sua haukkju. Anna haukkuu:.'

Lauri se ehdotti vesipiirille Linnan-
mäen ja Rautelanharjun ottamista mu-
kaan uuteen harJLseutukaavaan. Hänen
ansiotaan tai ei. nyt kunnalla on seutu-
kaavassa suoja-alueet vedenottamon
ympärillä.

Jossain vaiheessa sain tehoituksen
mennä tapaar-aan Virran Kustaata, jolia
olisi joku tarina Linnanmäen "kulta-aar-
teesta". Kaikki tieto kelpasi.

- Kuules Kustaa, sää kuulemma
muistat jor. kL. p kultajutun tosta Linnan-
mäestä?

- No. en mää tärä. \o, se oli sim-
monen, et anne op B!'!0tettu kultaa. Mjt
Jallu on ka: iöyläny. KJ" se on niin pröys-
syy. Siltasaaren Ka. ie ol! sitä kans kovin
hakenu, mut se ei kai löytäny.

- Jaa, se o;i se~rTO"en luttj. Muis-
taks muuta si.t kuliast?

- Ilomäen Veeli oi; punakaartin Kap-
teeni. Se oli ryästäny \'!a'tti;ast pankin.
Se pisti Kultarahat kjparseen kahve-
pannan ja piilotE Linna""'äkkeen. Tää
tapahtus vuonna 1918.

- No, ki. ;s Vee!in s': myöhemmin
kävi? Eiks se r. aKenu itte kultaas?

- Se amputtrn Satos.
Tätä kjltatietoa *.arios'n puhelimes-

sa Museoviraston Anna-Lisa Hirviluodo;-
le ;[<ään Kuin r-ahaoilisetei salkXioksi
Linnanrr'äen maaston pikatutkimuKses-
ta meta;lT. i'r"ais'"'ella. Ei kelvannut
kuita, ei edes kjpar. nen kahvipannu.
Nauraen totesi tarinan otevan liian nuor-
ta tiema. KTQiurrme seuraavaksi ym-
päristöministeriite ja annoimme "kuus
nyvää reuvoo". Nyt oli tämäkin porras
käyty- ;äpi. Somero-lehdestä ei ole ollut

apua. Kenelle vieiä voisi kirjoittaa? Jou-
lupukille?

Miten sitten kävi alussa kuvatun toi-

sen vaiituskierraksen? 30. 8. 1993 lää-
nint'a;ltej s kumosi soraluvan. Soranot-

taja jatKoi va:ituksel;a Koi-Keimpaan
Ha']into-ototeen. 30. 10. 1994 oli pu-
helinvasaajassa v.esti: "Juu hei. Tää! on
Lauri vaan täältä Unnanmäen kuppees-
ta, terve. Soittelen sitä, että voitettu on
asia. Tämä Linnanmäen hirmuinen so-
ralupa. Korkein Hallinto-oikeus on pitä-
nyt eaeileer soimassa iäänin päätöksen.
Mjtta tilanne 'atkuu e'i Jatkuu uusi lu-
pakierros. Mut on Teit. l aikaa..."

Somero-Seuran kommentti:

Linnanmäen kauppa :e"::" niin
salamvhkäisesti, ettei siitä ollijl etukäteen minkään-
laista tietoa. Asia paljastui vasta, kun Vihtori Karisto
soitti siitä Somero-Seuran puheenjohtajalle Tapio
Honlalle talvella 1972. Tämän vuoden sikana I&m-

me kaiken mahdollisen Linnanmäen pelastamisek-
si. Tässä työssä oli mukana myös Somero-Seuran
1'jonnonsuojelutoimikunnan silloinen piiheenjohta-
ja lehtori Kyösti Valanne. Otettiin ytiteyaä mm. Lsn-
si-Suomen vesioikeuteen, sisäasiainministeriöön,

SLiomen LuonnonsuajelLjyhdisykseen, muinaistie-
teolliseen toimikuntaan (nyk. museovirasto). Kaikil-
la näillä tahoilla luvattiin "ryhtyä toimenpiteisiin",
mutta ei ryhdytty siksi, enä oli fo'symysyteityisomai-
suudests, josta ei siihen mennessä ollut tetityarke-
ologisia löytöjä, Vasta Someron Vesihuollon Simo
Koskinen ja vedenottohanke 1990-luvulla saivat ai-
kaan sen, että soranotto Unnanmäen alueella päät-
tyi Ja osa seuöun msisema-ar/oista säästyi.

Kannattaa tuTustua.
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Kun Linnanmäen sorakuoppa vain
kasvoi keväällä 1983, ja koko mäki pus-
kettiin paljaaksi, alkoi tyhmempikin kä-
sittää, mitä lopulta tulisi tapahtumaan.
Keskustelut naapurien kanssa päättyi-
vät aina Linnanmäen ja naapuriharju-
jen kohtaloon. Nuotion Eskon ja Laurin
kanssa pohdimme, olisiko jotain tehtä-
vissä. Ainoa toivo olisi uusi soralakijoka
oli tullut voimaan vuoden 1982 alusta.
Ostin vihkosen, josta selvisi, että maa-
aineslain kolmas pykälä kielsi kauniin
maisemakuvan hävittämisen. Eikö Lin-
nanmäki järven rannalla juuri sitä edus-
tanut? Tähän vielä tartuttaisiin, kun kat-
soitaisiin "oliko soralaki laki", kuten Lau-
ri uhosi. Olipa laissa niin sanottu siirty-
mäsäännöskin Linnanmäen kaltaisiin
tapauksiin, joissa soranajo oli aloitettu
jo ennen lain voimaan tuloa. Erityista-
pauksissa kunta voisi myöntää vuoden
jatkoaikaa. No, Someron kunnanhalli-
tus antoi reilusti neljä vuotta, sillä lu-
pää oltiin valmiita puimaan vasta kesällä
1987. Oli ollut kiireitä. Paperit olivat ol-
leet nimittäin "käsittelyssä" jo vuonna
1983.

Miekkavaaran Tuula äitinsä Virran
Siskon kanssa pyysi minut mukaansa
kunnantoimistoon kyselemään Lepolan
santakuopasta Rautelan puolella. Virkai-
levä mieshenkilö oli närkästynyt: "Mi-
täs te nyt tällaista vanhaa asiaa... " Hän
ei käsittänyt, että meillä prosessi oli
vasta alkanut. Hän esitteli kuitenkin
soranottosuunnitelmat, koska ne olivat
julkisia papereita. Kysyessäni Unnanmä-
en papereita, ei niitä näytetty. Olivat
"käsittelyssä". Kysymyksemme alkoivat
muutenkin olla sen verran tiukkoja, että
virkamies kaivoi kesken kaiken tupak-
kiaskin taskustaan ja sytytti norttinsa
selvästi vapisevin käsin. Silloin ymmär-
sin, että sorkimme jotenkin kuumaa
asiaa ja myös sen, millaista piinaa työ
kunnantoimistossa voi olla.

Joskus alkukeväällä 1987 keskus-
teltuani Nuotion Laurin kanssa sain ke-
hotuksen: "Menes kattomaan Saaren
Eiloo, sill on siellä kova paperi. " Mies
oli minulle puolituttu jo vanhastaan, ja
hän otti vieraan lämpimästi vastaan.
Pääsimme heti samalle aaltopituudel-
le. Häntä harmitti kovasti Linnanmäen
soranajo ja kivien murskaaminen aivan
lähinaapurissa. Eilo oli kiertänyt asias-
sa aina lääninhallituksessa Hämeenlin-
nassa asti. Suorana ja kiivaana miehe-
nä hänet siellä muistetuinkin. Kunnan-

toimistossa hän oli ollut asialla monta
kertaa. Viimeksi hän oli kovalla ruikkaa-
misella saanut käteensä sen "kovan"
paperin. Se oli lääninhallituksen kirje,
joka toimistopäällikkö Erkki Kellomäen
allekirjoittamana antoi ohjeet Unnanmä-
en soranotolle. Mukana oli kartta, jo-
hon piirretyn viivan yli soranottoa ei sai-
si ulottaa ilman lainvoimaista lupaa.
Mäessä tosiaan olikin hetken aikaa puu-
paalut tämän linjan merkkinä. Mihin ne
sitten hävisivät, voisi kysyä vaikka nimis-
mieheltä, joka asiaa oli määrätty valvo-
maan.

Kannatin kunnallisvalituksen teke-
mistä, kunhan lupa ensin myönnettäi-
siin. Eilo ja Lauri olivat sitä jo harkin-
neet. Lauri pyysi minua kirjoittamaan
yleisönosastokirjoituksen. Aikaa oli vä-
hän ennen soraluvan käsittelyä. Onneksi
oli kesäloma ja puunhakkuun lomassa
sorvailin sanoja peräkkäin. Toisten se-
Iän takana piileskely ei enää kävisi, ei
edes nimimerkillä kirjoittaminen. Vaimo
oli tiukkana: "Omalla nimellä!"

Ei ole helppoa ryhtyä naapuria mol-
laamaan julkisesti. Olinhan nähnyt, mi-
ten kovalla työllä sementtivalimon me-
nestys oli saavutettu. Jallukin oli muka-
va mies. Naapurisopu oli hyvä. Mutta
asia oli tärkeä, eikä kaveria nytjätettäi-
si. Arvostelun suuntasinkin kunnan päät-
täjiä kohtaan, jotka nyt olivat haaskaa-
massa tärkeimmän ja vetovoimaisim-

-^&-

Eilo Saari vaimoineen Linnanmäen

juurella.
Kuva Jukka Sankarinne.

man pääoman, mitä maaseudulla oli
esittää: kauniin maiseman. Tässä tapa-
uksessa jopa harvinaisen kauniin ja kuu-
luisan Kertunsalon. Kompromisseja ke-
hotin etsimään, esimerkiksi maanvaih-
toa. Lopussa muistutin päättäjiä soran
alla lepäävästä puhtaasta pohjavedes-
ta, mistä huomautuksesta olen edelleen
ylpeä. Yleisönosastokirjoitukseni jälkeen
tunsin tehneeni jotakin konkreettista.

Olin Rautelassa, kun kunnanherrat
tekivät maastokatsastuksen Linnanmä-
essä. Saavuin hyvissä ajoin ja odottelin
rinteessä hyvällä näköalapaikalla. Pian
alkoikin tapahtua. Kukkulan laelle ilmes-
tyi jono ihmishahmoja. Kävelin heitä
vastaan ja sanoin hyvät päivät ja aloin
kysellä, eikö heillä ollut muuta vaihto-
ehtoa kuin Linnanmäen hävitys. Niku-
Iän Kalle alkoi esitellä ottosuunnitelmaa,
jossa mäki alenisi noin 20 metriä. Ar-
velin harjun menevän siitä pilalle, ja Ni-
kula tarjosi valitusmahdollisuutta. "Var-
maan valitus tuleekin, jos tommosen
luvan myönnätte", vastasin. Asiallises-
sa hengessä kuitenkin keskusteltiin, ja
olonikin parani, kun olin saanut sanoa
mielipiteeni.

Lupa myönnettiin. Ei tosin tien itä-
puolelle. Sen vuoro tulisi vasta, kun var-
sinainen Unnanmäki olisi tuhottu. Nuo-
tion Esko ja Lauri sekä Saaren Eilo va-
littivat luvasta. Mukaan oli puhuttu myös
lähinaapuri Aallon Tauno. Forssasta löy-
tyi tuttu tuomari. Vastapuoli näytti ha-
keneen omansa Savonlinnasta asti.
Valitusprosessi oli hyvä oppitunti kaik-
kine paperisulkeisineen: oli siinä selitys-
täjavastaselitystä. Marraskuussa 1987
soitti Nuotion Esko ja kertoi lääninhalli-
tuksen katselmusretkestä Linnanmä-
keen. Rantaa roiski, kun läänin miehet
paikallisten asianosaisten kanssa ristei-
livat Linnanmäessä. Maisema ei totisesti
ollut parhaimmillaan, oliko luontoäitikin
soranottajien puolella? Hauskana yksi-
tyiskohtana Esko kertoi, että kun Lauri
avasi suunsa jotain kysyäkseen, oli lää-
ninhallituksen mies pelästynyt: "Ei täs-
sä nyt kiihtyä tarvitse. " Eilan mukaan
mies karjaisi alkajaisiksi: "Hiljaa. " Luu-
livat Lauria helposti kiihtyväksi Eloksi,
joka oli lääninhallituksessa vieraillut ai-
kaisemmin. Lauri puolestaan esitti asi-
ansa normaalillla selkokielellään.

Molemmille osapuolille tuli hyviä
uutisia 16. 2. 1988: kunnanhallituksen
päätös oli kumottu. Paikallislehden li-
saksi Salon Seudun Sanomat ja Fors-

hän Mellilän asemalle. Muistaakseni
lotat jakelivat ruokaa ja henkilötietojen
antamisen jälkeen alkoi majoitus taloi-
hin ja kouluihin. Meidät ohjattiin van-
hän poikamiehen taloon. Huoneiden
seinät olivat tummenneet kessunsavus-
ta. Lattiaa ei ollut pesty varmaan kym-
meneen vuoteen. Ruokapöytä oli kars-
tan peitossa. Äiti ryhtyi siivoamaan, mut-
ta eihän sitä lattian likakerrosta saanut
pois. Parin päivän asumisen jälkeen hän
meni valittamaan, ettei siinä asunnos-
sa voinut elää lapsen kanssa. Ukko ve-
telee kessua ja syljeksii lattialle. Mei-
dät siirrettiinkin sitten Tapalan kylän lä-
hellä olevalle koululle, jossa oli muita-
kin muolaalaisia.

Eräänä päivänä tuli isäntä ja emän-
ta koululle ja kysyivät äidiltä, lähtisim-
mekö heille asumaan. Kerättiin tavarat
ja lähdettiin. Meitä tosiaan onnisti. Ta-
lon nimikin oli Onnela, ja sen omistivat
Juuso ja Selma Posti. Meille annettiin
siisti huone ja meidät otettiin vastaan
ystävällisesti kuin vanhat tutut. Isäntä
tempasi välillä viulun seinältä ja innos-
tui soittelemaan sekä kertomaan juttu-
ja Amerikassa olostaan.

Äiti opetti emännälle piirakoiden ja
muiden karjalaisten ruokien tekoa. Sel-
ma puhua papatti kuin konekivääri tu-

Evakossa Koskella Tapalan kylässä kesällä 1941. Vasemmalla äiti Elsa
Suokas, talon tyttö, isäntä Juuso Posti, Eila Posti, jonka kihlattu kaatui,
isäni Antti Suokasja emäntä Selma Posti. Kuva otettu Onnelan talon
pihalla. Kuva kirjoittajan.

Karjalaan palattua. Kotimökin rappusilla Elsa Suokas, Anna Lehtonen,
isän äiti Anni Suokasja kirjoittaja Raimo Suokas edessä. Kuva kirjoittajan.

runvoittoisella murteellaan, joten ei
ihme, jos oli välillä hieman ymmärtä-
misvaikeuksia. Tosin tuli suruakin, kun
pappi tuli taloon ilmoittamaan talon tyt-
tären Eilan kihlatun kaatumisesta rinta-
maila. Selma ja Juuso ovat jo kuolleet,
mutta mikä ihmeellistä, läheinen suku-
laiseni on siellä nyt emäntänä.

Mitä lähemmäksi joulua päästiin,
sitä enemmän pieni poika huoiestui.
Isästä ei ollut kuulunut mitään, ja suk-
set olivat jääneet Karjalaan. Miten se
joulupukki tänne nyt löytää, kun uudet
sukset olisivat suurin toiveeni.

Jouluaatto tuli. Sain pieniä pakette-
ja. Mutta isä puuttui ja pitkä paketti.
Kävimme nukkumaan.

Yöllä heräsin siihen, että joku kar-
hea pisteli poskeani. Pystyuunissa pa-
loi vielä tuli, ja sen hehkussa huomasin
isän olevan vieressäni.

- Hyvää joulua. Sinulle on lahja tuolla
nurkassa.

En ollut enää uninen, vaan ryntäsin
pakettia avaamaan. Sieltä paljastuivat
uudet kiiltävät sukset. Joulun ihme oli
tapahtunut!
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Lauri Talikka Jukka Sarvarinne

Lapsuuden muistoja Vuoksenrannasta On meittl alkaa,
eli kuinka Saarentaan Linnanmäkeä puolustettiin

Laurilan talo Vuoksenrannassa vuonna 1935. Kuvassa Hennoja Lauri Talikka. Kuva kirjoittajan.

apsuuden muistoni sisältyvät ve-
nä'ä's:er', ryöstäjään Karjalaan.

iVuokser~rarnar oitäjän Korpilah-
den kylään. Synnyin maanviljelijäper-
heen esikoisena. Talon väkenä olivat
mummo, äitini Ja isäni ja ajoittain vie-
rasta työvoimaa. Minulla oli pitkät vaale-
at olkapäille ulottuvat hiukset. Koin mel-
koisen jär^Tyksen. |<JF naapjrir se:ä

ensi kerran 'eikteisi tjk<ani kokoraa"
pois. Kun katsoi," peiliin ja ''äh sellä pi--
lipääpoja", dir hokerut:" Ei 03 Laur. ei
oo Laur.'

Lukemaan opin viisi vuotta täytettyä-
ni. Kun meille tuli lehtiä ja niissä o;i m;-
nua kiinnostavia sarjakuvia, ahdistelin
vanhempiani '(erorraar: kLvien saro-
man. Niinpä he ooettvat minut luke-
maan. ErsLmmäiier. sana. Jonka opin
tavaamaan ja '^eraan. oli sano"-ale"-

der otsiako Vaakansa.
Jou!dpuKistE m:nul]e Kerrottiin, että

se tuo kilteiile lapsire iahjcra Ja :jhn-il]e
vitsoja. PuAa er ol. jt koskaan nähnyt
enkä ollut varma, kj rrpaar kategoriaa"
kuiiiu:". Jojl jaaKo1ta'~,a kL. L. '. ui ete'ses-

ta kolinaa. M iua käsketti^ avaar-aan
ovi. Sen takana se.so' kap-alan näköi-
nen mies. Keopi oli looessä. turkki nu-
rinja omate-tOip. en "aan~ar päässä. Pe-
lastiin sydäp;ujr;s "lyöter. SyöKsyin
pöydän alieja kasaisi" pääni, mutta it-
keä en uskaltarut. Sa:kaystä Ja päässä

olevaa kuhmua lievittivät kummasti pu-
Kin tLcmat ia^'at; sen jälkeen er. ole
pj -Aia oeiarnyt.

0;' !<elto!ai<ia!ka. Lekmme naapurir
Onr:" -onssa oinalia. Hjofasimme. että
Me'oser Tuo.r.as me!:.e f<s"ää" tullessaa.'-
'aittoi jotain suuren x\'en taakse. Tuo-
Tiaan fpen^yä tapaan katsoimrre kiven

taakse ja löysimme pirtuputon. Mei;lä oli
hiekkakasa. la varha separaattorr. r^r-
ko. Minä veAasin separaattoria ja 0"ni
vaijtti pi rtja sepa-aattorin pyörivään
napaan kunnes pj !to tynjera. Oriri kävi

rik<o"'assa oullor. kajemoana olevaan
ki';een. Ser jälkeen menin tupaan ke-
hj""aan kJ"ka rrootto''; popotti, kun s;i-
hen pirinä . <aadea:i;r. Tjo-nas pisf3yti'i
ulkona. Ui takaisin ja sanoi: "Ai vaiva-
ren minkä pojat iek'vät. "Aiti lohdutti Tuo-
masta. e£ä "är tä.'Tiä säästyi pahalta
krapii ia ;a. ;sä oa: .orr. pakkonsa ja Kor-

vas' va^ngon. m[rul'e ei o;:u maisia.
V1umrY'o sai'3str', a pyysi r^inua poi-

"T"-,aan hänelle "ansKoita. Väitir. ett-
en -veva. Murmo vastasi, että kun hän
kLC'ee. kyllä irini. a sitten harrY'ittaa.

Sejraavana päivänä rr.ummo Kuo:i ja
"lipua totisesti harmitt; Ja salaa itkin.
Harmittaa ';e!äKp.

Kjn n-er-i" ko^;'jL,", t-intu' tylsältä
opeteta aai<-<osia, KU" osasin jo iukea.

Talve'!a h.ihceaiinja laskettiin mäkeä, ja
sukset pakkasivat katkeamaan isän mie-

lestätarpeettomap useir. Hyppyrimäes-
sä katka'si-1 jaloni. Loiko;:in Viipurin lää-
ninsairaalassa, Ja jalan aaraneminen
kesti niin pitkää'-, että nipin napin pää-
sin luokaltani.

^ilcme:"n päässä '~ei'tä oli Matti
Talikan koti. Matti on minja vähän van-
hemo' ;a me'iiä or aina Sujunut todella
hyvin yhdessä. Matti oli käsistään paljon
taitavamp' kj n rr. inä. Matti teki kome-
ar, pi;pi-n pesärjas;;henvarren piilipuun
oksasta, ossa oi' keskellä reikä. Matti
DihisTi isältään nejä pälklytupakkaa, ja
me!":mme oi;pcua uudistamaan Talikan
lehmähakaan. Oli kaunis kevätpäivä, käki
kukkji lähe.sessä TakL.nie"iessä, ja me
loikoilimme nurmikolla. Vetelimme vuo-
ron perään piipusta savuja ja olimme
mielestämme aika soMa. Saimme niko-
ti'nimy ty(sen. Me:a t-jimasi ja oksen-
nutti. Mana tyhjentyi Ja eli pakko lojua
nurrella <ur.nes jaiat alko'va: taas kan-
taa. Tämä oli hyvä opetus, tuoakkamiestä
ei fcl!jt kummastakaan.

Harrastusten lisäksi oli kotitöitäkin
tehtävä. Kun ikää aiKoi karttua. Oli hei-
nän haravoista, tehnien paimentamis-
ta. pL unkantoa ja vi;jalyrteiden sitomis-

ta. AiKa ei ti. lli. t sätkäksi. Siten tulivat
sooar '"elskeet. 01; jätettävä ne paikat,
joissa vartiaisnutvjus oli eletty. Oli opit-
tava elärään uusissa paikoissa ja oio-
suhteissa.

li maaliskuun aikupäiviä vuonna
1993. Kokoonnuimme Turussa
valtion virasto;a!on kalseaar- aj-

laan, Tapio Horila. Laur; Nuotio ja kir-
JoiUaja. Pojat olivat tulleet Somerolta
tuomaan vaiitusta Lir"'arrr'äen soraiu-
vasta. Siis jo järjestyksessä toisesta.
Lauri oli soitellut ja pyytäryt tuor"aan
valokuvia valituksen hövsteeksi: "Katso-
taan Gustafssonin onssa vähän raita
papereita."

Ottelupa olikin myönnetty 180 000
kuutioileja lisäksi tL. ievan vedenotta"ion
ympäriltä. Lauri ^jotio ja Veijo Saar
valittivat soraluvasta. Lauri siis toista
kertaa ja Veijo jo toisessa polvessa. Isän-
sä kuoleman jälkeen hän oli luvannut
jatkaa "isänsä jäljissä". Onneksi myös
Somero-Seura oli Tapio Horilar aloit-
teesta herännyt ja oli mukana or-aila
valituksellaan.

Ajoimme hissillä kerro.<si!n. Yrr-päris-
tökeskuksen käytävä,'lä aioirrme Ir/seliä
Gustafssonia. Väki alkoi hälistä keske-
nään, kunnes joku tiesi, että hän on sai-
raana. Oliko ylitarkastaja jänistänyt? Eikö
hän kestänyt rpaa<untien miesten koh-
taamista? Puhelimessa ja papereiden
kanssa pärjäs: paremmin, tai ehkä ta-
paarrinen olikin sovitt.. Laiirin yks:puol;-
sella tokaisulla: "Teemme näin."

Joka tapauksessa asiar selvittyä
meidät ohjattiin huoneeseen, jo"ka
ovessa luki Marjatta Siro. Kappas vaan,
naiselle on tääl;äkin hankala; asiat de-
legoitu, ajattelin. Siro. njori nainen,
nousi tervehtimään sekavista seurakun-
taa kuin suoraan Kari Sjomalaise" pi-
lapiiroksesta: i<a'riko!tu soikkileikkaus
yhteiskunnasta. A';. mystöä edusti iäkäs
pukuhera, maasejtja '.iski isäntätjyp-
pi Laurin hahmossa ja Kajp'jr, kiduLna-
ria kirjoittajan laiha, kumara nahno.
Hankkijan lipp:kse: \a läooähaalarit oli
tosin jätetty kotiin.

"Olen jo cc oteilutkin valituksia, minä
nimittäin käsitteter r,e'. limoitti nainen
aikalaisiksi. "Näin lehdestä, että lupa or,
myönnetty.

" 

Naisen posket vähän pL-
naittivat tällaiser va:tuuskunnan edes-
sä, mutta puhe oli selvää tekstiä. Lauri
tokaisikir alkajaisiksi: "Mää luulen, että
nyt mei tulliinkin oikeaan paikkaan."

Näkymä Saaremaan Linnanmäeltä. Kuva Jukka Sarvarinne.

Hcri a :eki selväks' vähän huonolla
pjheeilaan. että hän valittaa yksityis-
Re"r<!'örä. jos Somero-Seura ei yha;s-
:;kse"ä vaiittajaksi kelpaa. Yhdistyks'-
en .'oo'i oi; si loir vielä eoäselvä tällai-
sissa valitusasioissa. Yksityisen kurr. a-
laisen valitusoikeus se" s;;aar o!i selvä.
Kesi<us:elun päätteeKs; kysyimme, pal-
jcr-ko -litteitä kehtaa va!itu'<seer' panna
mukaan. "Kyilä p:i;ä sopii. yhde;'aki" o'i
25 kapsa^etta.

" 

\aLireskei len totesi n-

me. että teerrmek;" '^uden ennätyksen.
Mei;lä niitä oi; 44 kappaietta. va'oki, \a;
""jkaan lukien. Ruskea k:r,;eKuori pu!-
lott! uhkaavasti, kun Lauri jätti sen aia-
<erra- kirjaamoon.

Unnapmäen kontalo oli h;ertänyt
nie!tä jo vuos kausia. Maisemat olivat

tuttua rr.yös Rautelan lapsille, Jotka 50-
'uvuila aan-usi'' marssivat tiuxassa jo-
romuodossa Li^nannäe" t!etä. tai pa-
remnhkir l<int:L;polk'ja, Saareltaan
koi. !j^". Ljonto oj iähes neitseel. istä.
Rantoja kiertelivät hämyisät polut Ja
"ar, jl!a humisi l^ima honginko. KO'J^-

iaps;"ajotiesi'r'me, että Unnanmäki o'i
yhte;snetsaä. OsaKkaisen ljkumäärä-
k:n tu'i ss'väks Sannn Kal:en ilmoituk-
sesta: "joka yhfrekstäs atskel on mun."

1970-luvulla alkoi maiseman ka"-
naita ikävä kehitys. Yksi yhteismetsän

osakas jcufij: lainan takaajana maksu-
mieheksi Ja sl;:ä selvitäteeeen 'i't7 ty' aja-
maan aiueer ""y/nfä. \ärrä tiedot sain
Saa'er Eiitria. kun hänen kanssaan
keskysieiir.. Li."ra"mäki Ja mLiii yhteis-
metsä o;i osa i<erti;r3a;on rRa'sema-
aiuetta. jcta ripeästi Sor-ereo" helT. ek-
sl kjtsuffln. O': s"s 'jcmcl;ista. että sitä
ensi.ci ta"io;t;ir> kurnaiie virk'stysa'ueek-
s', sellaiseksi se oi: seutukaavassaan
varaa. Ei kelvannut. N'inpä Raitasen
Jallu ost; alueen. Seine"t;i>.'al!n"on cnis-
tajara här, c;; tL.tjstuFL.t harjujen sisä;-
töön jo Raytelan pjcle.ta. LiiKemiehe-

nä hän ta^s, Lir. r-.ar'näer' sisältämät
soravara:. Val;rtio:la oiisi halpaa santaa

Y;os'ky"~rv'eniks!. A'Lie näet maksoi
suw'i, lse-' sama" Ur- he;s;nkiläir'en
Ker'cs:a;oka><sio si;hen aiKaan. Kausoaa
nare'ie väFtt! i^oi toir-misenä tunnett-,

rretsätek"!kko He':a.
Un.nanmäen kajopa herätti kjiten-

<" vai stdne;aen Kuntalaisten keskiij-
dessa se" verran närkästystä. että "e
yttivä: pj rkaa teuppaa. Olihar seivää.

että narji- o!; ostettu kjljetettavaks; po s
rekAOjen 'avoi.la. \'. ''«2än e' auttaiL. t.

\ä'n . <eroi Tapic Hcri:a Somero-lehden
yleisön osastossa viionpa 1981. Hori-
'an kirjoitusta olemme sittemmin har-
taasti steeranneet eri yhteyksissä.
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Pelkäsin Svenssonin tienoota hyväs-
ta syystä. Talossa oli Lauri-niminen pol-
ka, joka oli ollut mielisairaalassa hoi-
dettavana. Sieltä kotiuduttuaan hän teki
talon töitä yhdessä Aaki-rengin kanssa.
Lauri käveli joskus maantiellä, mutta
hän käyttäytyi oudosti ojaan katsellen
aivan kuin muita ihmisiä ei olisi ollut-
kaan. Kerran vuosia myöhemmin syys-
illan pimeässä hän kiipesi Kaislarannan
tien vieressä olleeseen suureen puuhun
ja mörähteli sieltä äänekkäästi. Rouva
Iris Helsingius kuuli karmean äänen ol-
lessaan matkalla Kaislarantaan tyttären-
sä luokse. Hän kuvaili kauhuaan tähän
tapaan: "Herregud, mia olin saada slaa-
gin!" Myös Svenssonin kampurajalkai-
nen Aaki-renki oli mielestäni pelottava
kuin satukirjojen peikko vallankin talvi-
sin hänen turvautuessaan valtavaan
mustaan karvalakkiin, joka näytti siltä
kuin se olisi tehty karhun taljasta. Erää-
nä aamuna kylän lapset kelkkailivat ko-
vaa vauhtia Lammen sillan suuntaan ja
huhu levisi, että Aaki oli hirttänyt itsen-
sä Svenssonin "kaluvajas". Vanhuus ja
sairaus ja elämän karu todellisuus Aaki-
paran kylmässä majapaikassa Svensso-
nin sivurakennuksessa ilmeisesti vaati-
vat uhrinsa.

Talvisin maantiellä saattoi nähdä
sahalle menevien tukkikuormien lisäksi
Palikaisten pitkän reen menossa mel-
jeriin huurrepartaisen Salakan istuessa
"tonkal" ohjaksia pidellen, kun taas ke-
säiltaisin Svenssonin Irja ja Klingan Alii-
na istua nuokuttelivat vanhan hevoskaa-
kin vetämillä kärryillä menossa "Maa-
niitul lypsyl". Joskus syntyi kiperä tilan-
ne auton tehdessä hevosen niin vauh-
koksi, että Irjan täytyi nousta seisomaan
kärryillä ja kiristää ohjaksia.

Kesäisen "raitin" kuvaan kuuluivat
myös asioitsija O.V. Nurmi polkupyörän
tangosta riippuvine salkkuineen ja luu-
rankomaisen laiha hampaaton Porin
Jonne, joka oli kaiken lisäksi niin "kar-
sosilmäinen", että kylän pojat kuvaili-
vat häntä näin: "Jonnen yks silmä kat-
too Huikkomäkkee ja toinen takaläp-
pee". Jonne asteli tavallisesti illan edellä
johonkin kylän kuppilaan "kaljal". Ku-
kaan ei tiennyt hänestä muuta kuin hä-
nen asuinpaikkansa - "jossain Kirkom-
mäjel" - ja häntä ympäröivän vahvan
oluen hajun.

Matti päätti kerran kysyä Jonnelta,
kuka hän oikein oli: "Oleks sää sälli?"
Jonne kumartui ja nosti pojan huimaa-

van korkealle päänsä yläpuolelle. Olin
kauhuissani arvellen, että Jonne aikoo
kaapata pojan kainaloonsa ja olin jo läh-
dössä huutamaan apua, kun Jonne sa-
noi ilmeisen huvittuneena: "Olet sää
oikeen aika poika!"ja laski pojan maan-
tielle jatkaen matkaansa.

1930-luvun alun pula-ajan uhreja
kutsuttiin Somerolla sälleiksi. He kulki-
vat paikasta toiseen etsien työtä ja pa-
himmassa tapauksessa kerjätenkinjoko
ruokaa tai rahaa. Useimmat heistä oli-
vat enemmän säälittäviä kuin pelotta-
via ja käyttäytyivät aivan toisin kuin
mustalaiset ja posetiivarit, joita myös tuli
Joensuuhun aika usein.

Mustalaiset olivat aggressiivisia el-
vätkä yleensä lähteneet talosta ilman
että kotihengetär tai "lapsellikka" sor-
tui povaamisen uhriksi tai osti käsinvir-
katun lakanan tai tyynyliinan pitsin. Po-
setiivareita taas ympäröi salaperäinen
ilmapiiri, joka toi mieleeni Topeliuksen
satujen Vippari-Villen, vaikka Olinkin
pettynyt, ettei heillä ollut muuta antia
kuin laatikkonsa yksitoikkoinen musiik-
ki, ei edes apinaa. Pankin virkailijat os-
tivat heiltä joskus onnenlehtisiä, jotka
lupasivat runsaasti kosijoita.

Lasten kesäisiin leikkeihin kuuluivat
pallopelit, ruudun hyppääminen, voikuk-

kaseppeleen teko, kauppaleikkija Lam-
min sillan kon/assa onkiminen. Talvi taas
toi mukanaan hiihtämisen, kelkkailunja
lumiukkojen ja -linnojen ja -lyhtyjen
teon. Vain huono sää pakotti lapset si-
säleikkeihin, joihin kuuluivat puiset ra-
kennuspalikat, koulu-ja kotileikkijajos-
kus kotihengettären kauhuksi saippu-
akuplien puhaltaminen, mikä sai aina
hänet valittelemaan lattian märkyyttä.

Joskus istuttiin suuren pöydän ää-
reenjaväriliitujen innostamina kysyttiin:
"Mitä piirrettäis?" Tiskipaperiin ilmestyi
taloja, puita ja kukkia ja tyttöjen luomi-
na paperinukkien vaatteita, jotka antoi-
vat hyvän syyn kaikenlaisiin väriyhdis-
telmiin, kun taas Matin suosikkiaihe oli
linja-auto hänen haaveillessaan "pisim-
man piilin" ajurin urasta Lauri Suutelan
uusien vaunujen innostamana.

Leipomuspäivänä innostuttiin joskus
leikkimään hammaslääkäriä. Langan
päähän sidottu lyijykynä oli pora, jonka
surinan hammaslääkäri varusti itse.
Pullataikinasta nipistettiin pieniä pallo-
ja, joita hierottiin käsissä niin kauan, että
ne näyttivät arveluttavan harmailta en-
nen potilaan suuhun joutumista.

Innostus leikkiin sai alkunsa Joen-
suun hammaslääkäreistä Essi Bäckma-

"i»

Viipurin Musiikkiopiston kasvatti, nuori virtuoosi Heimo Haitto edustaa
monipuolista karjalaista kulttuurielämää. Kuva teoksesta Antti Henttonen:
Muistojen kultainen Karjala, 1995.

Oikealla Inkisen kauppa (nyk. Vanhantienja Antintien kulmassa). Sen takana
Evert Hällströmin (Hairon) talo. Vasemmalla Lauri Suutelan kauppa. Seuraa-
vana Lindqvistin leipuriliike. Kuva Somero-Seuran arkistosta.

seen. "Rajat on sovittu rauhansopimuk-
sessa Pariisissa 1947. " Toisenlaisiakin
lausuntoja on kuultu. Presidentti Jelt-
sin esitti 1994 kantanaan neuvottelus-
sa presidentti Ahtisaaren kanssa Mos-
kovassa, että Karjalan liittäminen Ve-
näjään oli stalinistista hyökkäyspolitiik-
kaa, jota hän ei voi Suomen presiden-
tin kanssa sallia. Presidentti Urho Kek-
konen neuvotteli aitoinaan hiljaisuudes-
sa pääsihteeri Hrustsevin kanssa palau-
(uksesta, mutta johtajan vaihdos itänaa-
purissa lopetti nämä keskustelut. Sai-
maan kanavan vuokraussopimus oli itse
asiassa alku Karjalan palauttamiselle.

Neuvostojärjestelmän luhistuttua
Baltian maiden itsenäisyys palautui,
Saksat yhdistyivät, itäisen Euroopan
maat vapautuivat kommunismin kah-
teistä. Suomella olisi ollut tilaisuus ot-
taa palautusasia selvemmin esille Ve-
näjan kanssa samalla, kun YYA-sopimus
katsottiin päättyneeksi. Etsikkoaika kui-
tenkin menetettiin. Toisen maailmanso-
dan jälkeisistä Venäjän rajaongelmista
Kuriilien ja Karjalan kysymykset ovat
edelleen ratkaisematta. ETYK:in periaat-

teiden mukaan sopimusvaltioiden rajo-
ja voidaan muuttaa rauhanomaisin kei-
noin ja sopimusteitse. Jos Karjalan pa-
lautus tapahtuisi suomalaisen oikeus-
järjestyksen mukaisesti, päästäisiin vih-
doin rakentamaan normaaleja naapu-
ruussuhteita Venäjän kanssa.

Lähialueyhteistyö
Vuonna 1996 Suomi käytti lähialue-

yhteistyöhön 226 miljoonaa markkaa.
Venäjän osuus oli 77 miljoonaa, josta
suuntautui luovutettuun Karjalaan 14,3
miljoonaa. Humanitaarinen apu ja ym-
päristösaasteiden vähentämiseen täh-
läävät toimet olivat ymmärrettäviä,
mutta muu täysin vastikkeeton avusta-
minen tuntuu käsittämättömältä avun
suuntautuessa luonnonvaroiltaan äve-
riääseen maahan. Jos Karjala palautui-
si Suomelle, olisi sijoitustoiminta alu-
eelle perusteltua. Viimeksi on keskus-
teltu Pietarin jäteveden puhdistuslaitok-
sen rahoituksesta, jossa Suomelle on
jälleen varattu rahoittajan rooli.

Karjala-kysymyksen
vaihtoehtoja:

l. Nykytilanne säilyy. Vastikkeeton
tuki alueelle jatkuu.

2. Rajaa madalletaan, jolloin yritys-
toiminta helpottuisi alueella. Useimmat
ongelmat kuitenkin säilyisivät.

3. Muodostettaisiin Karjalasta EU:n
valvonnassa oleva ehtyistalousaluejoka
saisi veroetuuksia ja tällöin myöskin ul-
komaiset yrittäjät kiinnostuisivat Karja-
Iän liiketoiminnasta.

4. Venäjä ja Suomi sopisivat alueen
yhteishallinnosta, joka voisi olla osittais-
ratkaisu. Ongelma tulisi hyvin nopeasti
siitä, kumman maan lainsäädäntöä siel-
Ia noudatettaisiin.

5. Venäjä myisi Karjalan takaisin
Suomelle. Melkoisen käsirahan muo-
dostavat Suomen aiheettomasti mak-
sama sotakorvaus 300 miljoonaa kul-
tadollaria, joka oli sidottu sotaa edeltä-
van ajan kustannustasoon, sekä Suo-
men saatava Venäjän kaupasta, 1991
7 miljardia markkaa. Tämä ei olisi en-
simmäinen kerta, jolloin Venäjä tekisi
maakauppoja. Tunnetuin lienee Alaskan
myynti USA:lle vuonna 1867.

6. Venäjä ja Suomi sopisivat alueen
täysivaltaisesta palauttamisesta Suo-
melle. Ratkaisemattomia pulmia jäisi
vielä runsain mitoin, joista suurin lienee
väestökysymys. Alueella asuu nykyään
noin 400 000 sinne muuttaneita (siir-
rettyjä) ja osittain siellä syntyneitä ve-
näläisiä, ukrainalaisia, valkovenäläisiä
jne. Vaikka karjalaiset lähtivät alueelta
viimeksi vuonna 1944 yhtenä miehe-
nä, olisi nykyisillä asukkailla alueen vaih-
taessa isäntää ns. optio-oikeus, t. s.
mahdollisuus valita alueelle jäämisen tai
entisille kotiseuduilleen muuttamisen
välillä. Osa varmasti valitsisi jälkimmäi-
sen vaihtoehdon, mutta todennäköisesti
puolet nykyasukkaista jäisi alueelle ja
saisi Suomen kansalaisuuuden. Takai-
sin Karjalaan ei muuttaisi kuin pieni osa
entistä karjalaista väestöä tai heidän
jälkeläisiään. Alueen tulevat asuttamaan
eri alojen yrittäjät ja heidän perheensä
heimoon katsomatta.

Karjalan palautuksen
taloudellisia näkökohtia
Vuorineuvos Yrjö Pessi ja varatuo-

rnari Reino J. Auvinen ovat selvitelleet

28
61



Viipurin linna 27. 7. 1999. Suomen valtiolippu on tomissa elokuvan filmauksen tähden. Kuva kirjoittajan.

mahcoiiise" fe'jalar palautuksen talou-
de;rsia kysymyxsiä vuonna 1999. He
laskivat, että aineelle jää asjmaan
200'OOQ ihmistä, ja että alueen si;rt/-
essa Suomen täysivaltaiseen omistuk-

see". vatia w\si -~wdä alueita haluk-
.<ai le os*2ji:le. Käyttöme. "oien he arve-
l;vat ."oyseva" e-7 miljarciiin markkaa".
3äso~ar. myyntituloje;' 65 m;lja'diin ja
yksityisTi pääo~''r tapahtuvien inves-

l

Nuorellekin polvelle maistuvat karjalanpiirakat. Hannuja Tommi Partanen
nauttimassa. Kuva kirjoittajan.

toinre'' 32 ri'jarci r markKaar. Mikäli
a i;een i<assavirta ei alki. un o!isi riittä-

vä, l<äytettä:sii'- si:her -itomaista lai-
noi:usta. Suoraa kotimaista tukea he
eivät laskeneet taattavan.

Karjalaisjus on pysynyt elinvoimai-
sena "iimajuurensa" avulla viisi vuosi-
Kymmenä. KotiSeudu" kaipuu on nä-

Kynyt Karalan Lrton ja kaljalaisten pi-
tajänse-irojer vilkkaassa toiminnassa.
Erikoisen 'lahcuttavaa on nuorten kar-
ja a;spolvien panos. Viime alkoina on
voitu käyaä etsimässä menneitten su-
lUpovien leoopai Kkoja kotiseuturetkien

yhteydessä. Karalaa käsitteleviä kirjoja
on julKaistu kymmenittäin. pitäjä- ja
kylä- 'a SLikjkirjosta puhjmattakaan.
Sie'lä lapsuutensa vietta"yi: sukupolvi voi
v:ela Kertoa Jäikipoivilte ". il. aista kaija-
ia;suus ol: siellä, missä käki kukkui he-
leämmin ja Kesät o ivat aina lämpöisiä.

!-£'~ae:; r/.s'E.e'" - ~ji: Miten 'ä.^yjs j<ara-
S" <-S. 'V'-S. J-<''5 SSC: "£'-: .1<5''8S .a ;[~''. es:o"'-
-:. .<='-Es-e"-: 13, 5. 2;CC. YF = 3es3 - ReroJ.

.--. "e": l/s-g 3-^ s/"", s. 'sojce. sie räkG'ort'8,
1S9S. '<S'.2'5 - S.': . - "'.5 23QO. n"*:: Herr.o-en;
'. '-:s:c.e- <-2 -s' 'vy a. IBSS. Esko Aaltonen:
3C'"S'3' 1 5:C'c .. 1958.

Useasti odotellessani Sirkxaa leik-
kimään tuli Karttusen mammalta käs-
ky: "S;rkl<a, mene ostamaan Lahtir kau-
nasta kahel markkaa sianlihhaa sii-
vuiks. " Rouva Zaida Lahden ruokatava-
rakauppa nykyiser Antintien aljssa vas-
tapäätä Keurun ruumisarkkuliikettä - ai-
kaisemmin Relanaerir peltisepän l. ;ke -
alkoi n-uistaaxseni Mäenpää-Lahdsr
kauppana, mutta Mäenpäär Nikjn
(Emil Nikolain) avattua se,<atavarakau-
pan nykyisen Vanhafer. varella Kosk"
sen naapuritalossa - aikaisemmin roi.-

va Pesarin leninki;iike - roura Lai? m»ut-
ti liikkeensä Evsrt hairon taloon, jossa
oli myöherr.min Ellin va'inta. Rouva Lahti
oli hiljaisen ystäväll'nen Ja Mäe-pään
setä antoi joskus "mällin" kaupanteki-
jäisiks;. kun taas Mäenpään täti oii"nuu-
kempi"ja kiusoitteli jsein pieniä asiak-
kaitaan.

Kiperin ostosmatka, jossa olir Sir-
kan sivustatuker. a, oi' apteekkm. Ap-
teekkari Laine Rundqvistin apteekki toi-
mi silloin Roppilassa lähellä Osuuskaup-
pää, jonne se oli muuttanut apteekkari
Lummen aikaisemmasta apteekista.
josta oli tullut Osuuskassan talo. Kart-
tusen mamma oli saanut joitakir pop-
pamieheltä se'käsärkyyn "resetirf. jor-
ka Sirkka ojensi vatotakkiselle Drovii-
sori Aino Nokkoseite - "y.ä nimi hieman
äkäisen näköiselle iiri<aiiijal;e. Hän tut-
ki sitä ja langetti tuomion siimier mu'-
kahtaessa lasien ylitse Sirkkaa kohaen:
"Mitenkäs minä voin sekoittaa salvan !a
vettä?" Sirkka ja minä vaikenimme nöyr-

»».

\

Svenssonin aitat. Kuva Marja Lahermaa.

tyneinsja Sirkka oli ottamassa takaisin
resepSiaän. «jr proviisori häipy; valta-
'.'an suuren, nustar kaapir taaxse. Här
"äyK aukOilevar paria !asio'. ea. loiaen
taka"a o'i mysti^lisen näköisiä puiloja.
Saatoin kuvtel'a joihinkin nim;iappj ;hir

pääka!:or' ja rstixkäin o.evat sääri!u'L.'t.
JOfkjr a;an kjlurtua proviisori aa!as'
tisKin luo Kädessään pieni pulio. joka
sisä;si ~'irt<ynv;hreää nesteSä s. i-ä ̂ s-
keTe. evir. e erkoisine "'öpt:er.eer'".
Näl<y to' mieieen joulunajan las'pa'lot.
joissa voi nähdä niitä ravistamalla i^'-

'M;

' i
ft.

Svenssonin navetta 'oikealla/, kanala (keskellä) ja "kaluvaja" i 'vasemmalla).
Kuva Marja LahermaaT.

sateen. ya:kka iäär<epul'on sade d;k!r
kj '1- oaha" roidar iuCmaa. S'1<i<a n~ak-

soi Tarkan ta- pari piitostaan. Ja 3'im-
n-e jäli<ee"päin tnt>vä:siä. että lääke
auttoi Kara-se- rrarr"r'aa osäserr. ään
seikäsäiystään.

Toinen l<!oerä asian toimitus sattui

eräänä terättä,', isena sunnjntaiaarrj-

na setäni Urro SoMn ja hänep Olga-
vaiTonsa -si'nt, :sin La'j're", o. ener t,'t-
tären - heidär s!noar t)'Särensä - hau-
tauksen yhteydessä. A:t'n;. joka tavalli-
sest: hoiteii käytännön as'ai. o!! He's'r-
gissä sairaalassa, e. kä :sän: d jt .'au-
tajaiskukkia tilatessaan varmistunut sii-
ta. eaa iiite Io!r"itia'si ki, i<at ha'j;ajs::-

lapsuuteen. SL, n"u"taiaar;j'-a asia .;al-
keni ;säl!en; ;a r";r;ut läheteK'i" Ki'rees-
:i noLtamaap k^ka; ia tuomaan ne hau-
tausrr-.aa" "a:ioorti!". Mat<a .,'a.'-ha;ta
paralta Wideiin talossa sijajrreeseer
ki. kkar<auppaa.r- ja siel:ä haLta-srraa'-
le c!i pit<ä. Pahaksi or"e><s; ""aantie ok
sjojasäär t3r<ia !;ukas ja jalka"! , ipsa"-
te:r;'s:jOr(E askeieel'a. Y'it'n parhaar1 ].

Tj3a rarki. ssar: o. i ko^o aiar De'KO.
e;:en sss r<ji<K;a peri'ie ajo'ssa. Saa-
.vuttuar. "aiiportl" "air Evert Hairon,
ra-darKaivaja". "ia?;o Kares'' nautapai-
kaitoja a'vel;ri. että hän oi. Ibonsssa jo
nautaa ^rppeen. Joten kukat i r-e:ses:.
saaoui.at kreivin aikaan. Jäl<ee'i3äir
isä"' kiitteli minua h'A'ästä asia" loifi-
(uksesta.
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Mauno Ali-Yrkkö
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Lauri Suutela (1897 - 2000) perusti useita kauppaliikkeitä ja linja-autoyhtiön
Somerolle, Parhaimmillaan "punaisia pusseja" oli noin 30 kpl, Myytyään
liikkeensä Someron Linja Oy: lie hän muutti Amerikkaan, jossa toimi kiinteistö-
alalla. Palattuaan Somerolle hän avioitui Zaida Lahden (syntynyt 1903)
kanssa. Kuva Salme Nurmi.

piti myöhemmin rakennuksessa naisten
vaatetusliikettä.

Maanviljelijäin kauppa, joka oli luul-
lakseni senaikaisista kaupoista vanhin
alettuaan Jämströmin liikkeenä, oli oi-
kea sekatavarakauppa, josta sai naulo-
ja ja lamppuöljyä, sokeria, suolaa ja kah-
via, jauhoja ja lyynejä, "tyykii" ja lan-
kaa. Lattialla oli joulun aikaan suuri sil-
litynnyrija omenatynnyri ja katosta riip-
pui lapikkaitaja huopatossuja.

Vanhempien! mukaan liikkeellä oli
kilpailijoita jo varhain, sillä keskellä taa-
jämää olivat Simo Ahavan ja S. Inkisen
kaupat. Muistan myös minulle kerrotun,
että Lindqvistin leipomon vieressä olleen
palaneen talon raunio oli ollut Lauri
Suutelan kauppa, jonka sitten korvasi
Jokimiehen liike talossa, josta myöhem-
min tuli Dahlbergin kauppa. Lammin sil-
Iän korvassa sijainneen meijerin kuori-
ma-aseman lopetettua toimintansa ja
kylän painopisteen siirtyessä yhä sel-
vemmin Ruunalan risteyksen suuntaan
ilmestyi Someron Osuuskauppa lähelle
Jaatilan siltaa, ja taajaman keskelle
Dahlbergin kaupan viereen tuli Jokimaan
Osuusliike, mikäli muistan nimen oikein.
Liike moi mielileipääni, "setsuuh"-limp-
pua.

1930-luku oli pienten erikoisliikkei-
den aikaa. Niinpä Joensuussa oli kaksi
jalkineliikettä, Verner Peltomäen ja Yrjö
Sjöbladin, ja kaksi miesten vaatetuslii-
kettä, Otto Laukkarisen liike Peltomäen
vieressä ja Vainion pukimo keskellä taa-
jämää vastapäätä Uuno Petrellin polku-
pyöräliikettä talossa, joka tunnettiin

myöhemmin laajennettuna Tapion lii-
ketalona. Joensuussa oli myös kaksi
nahkuriliikettä. Someron Nahka Oy Lam-
min sillan lähellä erikoistui nahkojen par-
kitsemiseenja Laineen liike Raadelman
vieressä tarjosi myös nahkatuotteita ja
se oli erityisen tunnettu hevosten val-
Jalstaan.

Koska hattu kuului 1930-luvun
asusteisiin, oli Joensuussakin modisti.
Häneltä äitini osti minulle elämäni hie-
noimman hatun, valkoisen panamaha-
tun, jonka tuulenpuuska lennätti suo-
raan kirkkomatkalla olleen hevosen kär-
rynpyörän alle. Tämä tapahtui kokeilles-
sani juuri oppimaani polkupyöräilytaitoa.

Joensuussa oli myös kaksi leipomoa.
Selim Somerin leipomosta Vainion pu-
kimon vieressä tuli Hongiston leipomo
ja kahvila. Lindqvistin, myöhemmin Lar-
vannon, leipomo sahan konttoriraken-
nuksen vieressä oli tunnettu wienerlei-
vistään ja ranskanpullastaan. Siitä tuli
myöhemmin Erppolan leipomo.

Toisinaan minut lähetettiin pikkuos-
taksille, mikä oli mieluisaa hommaa,
mutta meijerimatkasta en pitänyt, sillä
Ruunalan risteyksen ylittäminen oli mil-
tei vaarallista vilkkaan hevosliikenteen
vuoksi. Itse meijeri oli myös pelottava
puukenkäjalkaisten meijerikköjen työn-
nellessä maitotonkkia suurella teräsle-
vyllä pontevasti kuin keilailijat pallojaan
ja kirnujen ja muiden koneiden pitäes-
sä yllä meluisaa taustamusiikkia kuin
nykypäivien bändit. Maidon tuojat odot-
telivat tonkkien palauttamista ja veivät
kotiin "joppiija kurnaalii elukoil".

Muistoja Leipäsuon taistelusta
' lettiin tammikuun puoliväliä 1940.
Someron poikien pataljoona lepäsi

iValo-ojanlinjan rasituksistaan. Toi-
sin sanoen se teki varustelutöitä Kämä-
rän aseman ja kylän välistä kulkevalla
puolustuslinjalla. Ampumahautaa kai-
vettiin, piikkilankaesteitä valmistui, ko-
nekivääripesäkkeitä niinikään. Myös
korsut oli valmistettu, vaikkakin hätäi-
sesti, sillä neljissäkymmenissä oleva
pakkanen kiirehti vallan kovasti maan
alle muuttoa. Tämän parin viikon aika-
na olivat somerolaiset ehtineet kotiutua
uudelle linjalleen.

Vaan jälleen käsky saapui: Meidän
on valmistettava asumukset Leipäsuon
pohjoisreunan metsään, silmälläpitäen
siirtymistämme sinne mahdollisimman
pian. Ainainen muutto ja työpalvelu ei-
vät Ollenkaan olleet miesten mieleen.
Sivumennen kuuli usein sanontoja: "Kyl-
Ia aika tappelu sentään tuntuisi reilum-
malta tämä ainaisen maanmylläämisen
rinnalla."

Rykmenttimme komentajalta tuli
päiväkäsky:" Viimeaikaisten lukuisten
siirtoanomusten johdosta osastostani
etulinjassa oleviin yksiköihin, tahdon
korostaa, että Isänmaan hyväksi tehdyt
suoritukset varustelutöissä tukilinjoilla
ovat yhtä kunniakkaita kuin konsanaan
oleminen etuvartioasemissa, ja kerran
taas on teidänkin vuoro sinne siirtyä."
Tämä luettiin julki, mutta sitä eijakset-
tu ymmärtää, että näissä tehtävissä tar-
vittiin myös kipeästi miehiä ja että olim-
me komennetut tällaisiin hommiin.

Vanhat asumukset tyhjennettiin,
kuormat lastattiin rekiin, reput heitet-
tiin selkään ja hiihtäen, ilmavaaran vuok-
si pitkin etäisyyksin lähdettiin jälleen
marssille. Joku hyräili kuvaavasti: "Mus-
talaiseks olen syntynyt. " Muutto Leipä-
suolle oli alkanut.

Uudella lohkollamme olivat Hauhon
pojat rakentaneet piikkilankaesteitä
sekä joitakin konekivääriasemia. Itse
olimme käyneet siellä parin kolmen päi-

/

van aikana kaivamassa monttuja asun-
noksemme, mutta kattona oli vielä "täh-
tinen taivas ja kuutamoyö". Lainaksi
saadut rikkinäiset teltat pystytettiin ja
rasittavat vanhat varustelutyöt alkoivat
jälleen täällä uudella lohkollamme.

Näin kului aika varustelutöiden mer-
keissä, mutta sitten alkoi tapahtua. Tal-
visesta metsästä kuului iltapäivällä sii-
nä kolmen jälkeen outoa hurinaa, joka
ei oikein tuntunut auton eikä lentoko-
neen ääneltä. Pian selvisi, mistä hurina
oli lahtosin, kun metsästä tulevaa tietä
myöten alkoi näkyä valkoiseksi maalat-
tuja hyökkäysvaunuja. Ensin yksi, ja pie-
nin välimatkoin useampia peräkkäin.
Vaunut pysähtyivät, ja valo leimahti. Sii-
nä samassa kuului ympäriltämme hir-
muisia tärähdyksiä. Olin jo aivan varma,
että nuo hirviöt pääsevät asemiemme
sisään, mutta kuinkas Ravikaan. Yksi
juuttui suohon, eikä päässyt eteen eikä
taakse. Kuului tiukkoja venäläisiä ko-
mentosanoja. Toinen tankki yritti ohi,

Zaida Vainion Naisten Puku- ja lyhyttavaraliike, vasemmalla Esko Dammer-
tin kemikaalikauppa. Kuva Somero-Seuran arkistosta. Kuva Into Aallon albumista. Omistaa Someron sotaveteraanit.
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Kuva Into Aallon albumista.

mutta ei päässyt. Lähel;ärprn,e oleva kk-

pesäke o:; saan-it täysosuman. Sen
ampuma-aukKO o;; .<ään;y'"y[ vallan toi-
saalle. Pa'i sen pesäkkeen rriesta ytti
vakavasti haavo'ttLneera '.yörr. äjonne-
kin suojaar. a-vata vain saafcaa. i^iter,
mjiden oi; Käyiyt.

Yksi ryssän tanKki Dääsi kuitenkin
k;ir"i Juuttuneen ohi. ;a ja!Ka'.'äk' sen
molemmin puolin S)öxsyi eteen pä[n. An-
noin tulenavaii Skasky- JOL-kkueen kai-

kilie aseil'e. W\'as B<-ja kivääntj:: avat-
tiin, ja tais;e:j elär~äs:äja <LOierasta
o]; alkanut. Syöksyt hart'eni'.'a;ja Työs-
kin syöksyjät. »t''e'Ka emn-e päässeet
itsekään. Si';ä krt-oesäkkeen lisäksi ;o'-
nen piks. <h.'äär;iT]~e sa' osuman f.yÖK-
käysvauni. r' tykistä. Olin itsek;n jonkin
aikaa tajjttcrrana. joten e" tapausta
oikein hava'"rjt. 'nutt.a seiyttyä" nä'r
vierelläni Ta<aac'assa verssäär JOLK-
kueer hyvän. tur. r'o!iisen pk-ampujanja
hänen vieressään apu aiser sanaakaan
sanomatta. Rinnakoin o!;vat rä"iä m.e-
t-et olleet socan a'usta asti. n:!", '.ivissä
kuin korsussak;n. ja rinnaXKain myös
kaatuivat. EnsimTiä^set uhrit tältä säi-
vältä oli annettu.

Luodit virkj ivat yrr;päril;ä"irr.e. Pa-

nokset tippuvat niskaamme, slilä van-

jat amcjivat ylöoäir. koska eivät uskal-
taneet nostaa paataar-, ^m^angesta.
"i:n eta o;isi\'at vsineet kjnr.oi la täh-

oäts. . <u" "ätä oli suurin, 0'i api. ser"-
'.äär lähellä. Tjittohdassa oieva vihoi'i-
sela valiaa tAr'.: avas' tjter. Ar"mLS
oli ya:cj»o\'a-a'n""i, s, kosta se "akyi
olmemeessä illassa selväsi:. Ensimmäi-
r'en me": yl', ti. 1' toi"en. se os»i y!-teer
carssan';a:;". i;ijr. Jol<3 sytty: palamaan.
Vo-Tta amrr.is*a ei tyKKimme e"tini't
ancja, -<^ri v;ro;''ser tähystäjä sai sen

paikan se'vi'le, ;a SLio-aiia sju-.taukse,-

la teki sen kevocomaksi. Vutta seLra-
us o'\ kjtertän, että vihoifeen hyök-<ä-
ys tältä päivära tyrehtyi.

JälKeer.päin ajatellen tunti;^ l<äs;t-
tämättömältä. että vajaan joukkueen
val-vuTen osasto vcr estää ai"ak;n
on-. ppanian >al-. '. Liisen venäläisten
hyö^käykse". joka kaiken ;!säte; vielä
oi; vahvistettu hycilwäysvaur. -ii|a. O!'
isera rrjita , a suuremo'ar(:n taiste Lija
vielä, s k'anaattitjli oli ̂ okapäiväistä.
Se r"L:i;tti tieroot aivan toisen "äköi-
siksi. Kaature:ta puita ja puunlatvoja o!i
jo-ia sadassa '!stJ;n rastiin. Joitain pu;-
ta n'tis' neikoksi pirstoutuneina vie;ä
pystyssä, -jm; ol; kranaatinsavii" n-us-
taarraa. siitä ei enää voinut sjattaa

juomavettä. Mutta asemat pidettiin kai-
testa huolimatta.

Tjl: siten nelrfcj - 28. päivä. llta-

oä!i;ä:;ä tul; asemiin käsiä': Työvälineet
ja liiat paffu^nat tjctöva .<uormastoon,
se.<ä valrristajcLttava pimeär tullen
jättäfääp Leipäs'jo. Säkk:p:meässä al-
ko' vetäytyp-!sem"-ie Pi'p3ulan suun-
taa".

Suuresti harvenneena jätti Some-
^oi-Somer"iemen ?ata:;oona Leipä-
S^OP. Par:nv'ikon oäivät se taistellen ja
valvoen sekä varLsteljtöitä puskien piti
s..or: e3äedj;.:sis asemia hallussaan.
E'kä puoljstLS tääiiä '/elämän rakoil-
'u;. rv '.,'tta yempää tj;leer käskyn mi,-

kaan Syty; l;^a ryt Jättää.
Mjistot Leipäs^olta sä;ly\'ät muka-

na ol:eer- telessä alat'. Liian moni
Someron Ja Somernien-. en poixakin sa;
siellä kctea koh:alonsa. Monelle ja;
muistcks; vamma. Jota saa ka rtaa ikän-
sä. Veiipoikani^n ranetti siellä toisen
<äte"sä. Mor. ; jääflitti ja;kar.sa 40 as-
teen pakkasissa. Kurria heille, joiden
fenge" Karnaksen OLOijstus vaati.

rtrjoitukser Son-eron Jouluun toi-
". to; Raimo Ali-Yrkkö.

lessään poliisi näki Suomiskan makaa-
van vuoteessaan Tarkka-koira vieres-
sään. Poliisin yrittäessä mennä sisään
Tarkka e' päästänyt ketään emäntänsä
'ähelle. eikä si'nä aL.ttanut nL.L. kuin
ampua koira ja todeta sitten, että Suo-
miska oli muuttanut taivaan kotiin. Suo-
miskan kodista tJ! po;<i, pyöräl<orjaamo
Mekano.

Ensirrn-äiset hiihtomatloni sujntau-
tuivat pankin tontin ympäri, mutta ias-
ten maailman laajetessa n-ent;ir "'.yös
maantien to.sella puolella Tyynelän ja
Svenssonin puutarhan vä'issä clleei'e
peltoaukealie. Vaikka tjo malka clikin
miltei uhkarohkea saha[;e merevier, Ij-
kemattoTiien tjkkikjorn-ien perarek'er
"!iiratessa" usein ojaa koht;.

Aidan ympäröidään Sve"ssorin
puutarhaan ei menb kosKaan. e;  säl;ä
eikä tapella. Syksysi ^äk;.'! portin ta-
kaa punertavia or"ero.ta. joita Sve"s-
sonin pappa sulioi joskus tasKuhinsa Ja
tuli "kaffel" Isoäitini Hilda Fnnin -Joer.-
suun Hätä-nimisen talon y.av. syntyisir
Tammelin - ja myöheTmir. Martta-tä?-
ni luokse muistelemaan "vanhoi as^ci".
Siinä sitten tarinoitiir oapan ha;L'tessa
tietää, missä "Hara! lapset'olivat. "Jt;j.
Jalrran assuu Pikku-Joer;su'jsa . a Feel;
pittää Häräm maita ;a Akseli oi Lohjal

opettajana. Kyl mar sää muistat, Akseli
käve seminaarij ja se naje Harjun Ar
man. " '.Alma h\r. o'ar^s: Pappa muisti
asian mainiosti ia sanoi: "Eiks vaan
mahtaru Harjum mar"ryia ja Häräm
maTTa ol. a täsä asjas puhemiäfinä?"
"Ta;s se vähä sen-mortoon käyä". ;o-
tes' isoäiti naj rahtaer. ja ;'meises-
ti haluten vaintaa puheenaihetta lisä-

si: "Akselil on komja rekoli siä; Lohjalja
se lähettää meitil joka syKsy .aatixcr

ome-iija päärjnoijaveskt;ni'... ja Lempi
or; Po'\s nai"-is!S... On se ser':äär ain
Suktelaa aatelia, et Jalmari o'' a;r-uva
Ta"1n-el;iT. " ;HäQän laps;sta vain Jal-
rr.ari sit; Tammelin-nimen. sil ä vucser
1906 s'ji;ressa r;me"m. ;L:tOr<sessa Feiix
otti nimen Tammi ja Akseli nimen
Hurmernta. Lempi Lajriian, syntyisin
Tan-meii". vanhempi po:ka Jaakko ^ai-
rristui papiksi ja här c" Ta"-.me!a" k;K-
koherra"a toise" maa;ip~a''sodan jsl-
keen.;

Kesäisin Svenssoni". aittoja sivuava
idylHne" Ka.s;arantaa" vsvä tie tarjosi
lapsile va. tafeiä turva. se"'^. ar paikan
pyörä;;y opettelj ur. p~ ^ä! Svenssonir
koira ei suuttj"-tL'r'gettei 'jo;l!e. Sve"s-

son'n koira o. i syy. ä se-raB. vaa''juaujn.
Ait!'i t"asi kerra" io-;u<s^ nukkia.

joita jakeii" Matin kanssa Ar.oiasta Män-

tylinnaan saakka. r"jtta viimeisestä ku-
osta syntyi kiperä tilanne, sillä k;eltäy-
evin matkasta Kaisiarantaan Svensso-
r'ir koiran vuoksi. Maai osoi;;i m ehek-
kyyttä ja sano; levänsä kukan y.<s;n.
LäKessään p;hal;a maantielle nän näk;
...msn-. ies Vi'jo Lahosen tjievan pankis-
ta. tervehti lanta ;a Kysyi: "Onks setä
kattiin Tems?" "Kyhä finä sinne olen
menossa", vasiasi "valtesn-ian";".
"V-aKaaxs setä viärä tän kukkasen?"
<ysyi poiKa. Jol-ior' n'r', ism'es vastasi:
"Joo. .vfiä se tässä menee. " Matti pa-
lasi naama tyytvY ä;s\'yttä loistaen ja sa-

roi aidsien, joka tiedusteii pojala. mi-
hin hän pani kukan: "TLial se menree

jo". oso!ttaer. kukka <ainaiossa astele-
vaa p;R"isrri.estä. Varhemgien! so;tel-
;essaja pyycellessä anteexs: pcjar. käjt-
täytyrr. istä Läheinen sanoi l-uvittjneena:
"Perkeleen yritte':äs poika."

Lapsuuteni Joer-Sji. ssa oli miltei
enemmän pankkeja kuin suuria liikkei-
ta. s'llä s'e;!ä oli ne:jä pa"[<kia. Säästö-
oa"kr ;isätei oii ki;är' kes<e. lä .<arsa"
!is-Osake-Pankki ja sitä vastapäätä
Osuusossa. Raacelmaa .astasaätä oli
a'tos, jo"ka tynsi": Maai<urta'n aa"k-

.<ina, n-ura '''L.istar '. a"hemp.eri pu-
Auneen ser ia Lärsi-SuOf.er Osake-
äänkin yhtymisestä. Rojva Elli ValeriuS

Kaunis Lammin siltoja Svenssonin päärakennus. Sillasta vasemmalle oli Maanviljelijäin kauppa, myö-
hommin matkustajakoti Häme. Joen rannassa oli palokunnan talo. Kuva Marja Lahermaa.
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Eino Uusitalo
ettei hänen uudessa talvipalttoossaan
ollut enää hntamusta äitini palatessa ja
todetessa linja-autoasemalle vastaan
tulleelle pojalle: "Laps' kulta, siä olet
ihan suden repimä."

Toinen kulmakuntaa hallitseva naa-
puri oli "Honkiston Hartun" (Bernhard
Hongiston) mylly pankin piharaken-
nuksen takana. Sinne tuli usein myllys-
ta suuria rottia. Ne juoksentelivat toisi-
naan pihan poikki täysin välinpitämät-
tomina leikkivien lasten metelille. Pik-
kulassa käynti oli miltei pelottava, sillä
muistan tirkistelleeni aina, näkyikö tun-
kion rottia ja läimäyttäneeni kannen ri-
vakasti karkottaakseni inhottavat vie-
raat.

Vuonna 1935 pankin rakennukses-
sa tehtiin "täysremontti", jolloin kassa-
holvia ja pankkisalia suurennettiin ja
ullakolle rakennettiin virkailijoiden asun-
toja. "Kakluunit" korvattiin keskusläm-
mitykselläja sisämukavuuksia rakennet-
tiin, Joten varhaislapsuuteni rottapulma
sai onnellisen ratkaisun. Sen lopullinen
episodi oli miltei koomillinen. Rakennus-
vaiheen aikana pidettiin suurta hillopurk-
kia vajarakennuksen mankelihuoneen
hyllyllä odoteltaessa kellarikerroksen val-
mistumista. Purkin päälle pantiin vahva
metallilevyja sen päälle suuri kivenmöh-

kate. Ne rotta sysäsi syrjään pudoten
pää edellä hillopurkin makeaan kuole-
maan. Myllyn rakennus purettiin muu-
tamaa vuotta myöhemmin.

Muita naapureitamme oli Koskisen
perhe samalla puolella tietä talossa,
josta tuli jatkettuna Valtaharjun vaate-
tusliike. Pankin muutettua nykyiselle
paikalleen Valtaharju muutti liikkeensä
entiseen Widenin taloon uuden pankin
viereen. Vanhasta pankista Lammin sil-
lalle päin oli asuinrakennus, jossa asui
vaimoineen Lammin sillan korvassa si-
jainneessa Maanviljelijäin kaupassa
työskentelevä Kauppi. Rakennuksessa
asui myös Lehmuksen perhe, jonka po-
jat, Heimo ja Matti, olivat Matti-veljeni
leikkitovereita - ja joskus tappelukave-
reita. Myöhemmin siihen muutti Pesa-
rin perhe myös Maanviljelijäin kaupan
vuoksi, ja se toi kaksi leikkitoveria, Sirk-
ka-tytönja Pentti-pojan. Heidän jälkeen-
sä tuli kanttori Herman Kantolan perhe
ja sitten Yrjö Hurmerinnan ja Esko Kul-
kin perheet.

Tien vastakkaisella puolella oli Tyy-
nelän talo. Siinä oli postitoimisto, jota
hoitelivat "postin tantat" Alma ja Verna
Kempe, joilta viereisessä talossa asuva
Karttusen Sirkka ja minä saimme toisi-
naan kutsun tulla sanomalehtien sarja-

kuvia katselemaan, ja muistan tutustu-
neeni silloin Mikki-Hiireen ja Felix-kis-
saan.

Karttusen Sirkka oli leikkitoverini
monta vuotta autoilija Väinö Karttusen
ostettua Tyynelän, postitoimiston muu-
tettua Peltomäen taloon vastapäätä
Aholaa. Karttunen rakensi pari pientä
vuokra-asuntoa Tyynelän ullakolle sekä
autotallin, joka vei suuren osan Tyyne-
Iän lehtevästä puutarhasta. Tyynelän
vieressä olleessa matalassa rakennuk-
sessa asui sahan asentaja, muistaak-
seni Lehto nimeltään, ja myöhemmin
kelloseppä Paatero. Sitten siinä oli Ka-
sarin parturiliike.

Pienessä, hamassa muinaisuudes-
sa punaiseksi maalatussa mökissä asui
Suomiska, sahan asentajan Nestor Suo-
misen leski, joka asteli joka ilta suuren
Topi-koiransa kanssa Svenssonille mai-
tokannuaan noutamaan. Topin kuoltua
Suomiska otti Tarkan, joka oli suurelta
osalta susikoira ja niin agressivinen, että
sitä pelattiin sen istuessa Suomiskan
tuvan pöydällä ja rähistessä sieltä ak-
kunan takaa jokaiselle ohikulkijalle.
Eräänä päivänä todettiin, ettei Suomis-
ka ollut noutanut maitokannuaan edel-
lisenä iltana ja lähetettiin poliisi tutki-
maan asiaa. Ikkunasta sisään tirkistel-

Juttuja jatkosodasta

M aaselän kannas on noin 70 ki-
lometrin levyinen alue Äänisen
ja Seesjän/en välissä. Sen poh-

joisosa Kriviltä Maaselästä Perälahteen
tuli tuttuakin tutummaksi niinä lähes kol-
mena sotavuotena, jotka siellä vietin.
Siellä oli suuret sotavoimat, ehkä nel-
jännes Suomen armeijasta. Maasto oli
varsin soista, tiestö olematonta, kylät
korkealla kummulla, ja ne saattoi näh-
da jo kaukaa metsien yli. Ensimmäise-
nä talvena, kun jän/et olivat jäässä, huol-
to pelasi. Mutta kevät toi ongelmia: kär-
simme nälkää. Se ei johtunut yksin huol-
lon heikkoudesta, vaan koko maassa oli
pula ruuasta.

Kun hevonen suohon
putosi

Alkoi valtava teiden rakentaminen.
Kangasmailla se oli helpohkoa, mutta
soiden yli piti rakentaa kapulateitä. Se
vaati paljon puutavaraa, mutta sitähän oli;
hakkuumiehiäkin löytyi. Kapulatie tehtiin
niin kuin silta: neljä ansasta rinnan pituus-
suuntaan ja kapuloita päälle poikittainvieh
viereen. Ne piti sovittaa hyvin, etteivät
keikkuneet. Reunimmaisten ansaiden
kohdalla taitettiin kapuloiden päälle pi-

Eino Uusitalo. Kuva kirjoittajan.

tuussuuntaan suora puu, joka sidottiin
vahvasti jäykällä rautalangalla ansaaseen
kiinni. Näin saatiin varsin käyttökelpoinen
tie hevosajoneuvoille.

Aika kului ja totuimme sotaan. Ki-

Someron saha. Silta Paimionjoen yli valmistui vuonna 1957.
Kuva Somero-Seuran kuva-arkistosta.

'Tiltu " on väittänyt näitä purilaita Suomen armeijan salaiseksi aseeksi. Kuva
Into Aallon albumista.

rollimme ja olimme katkeriakin, kun
paras ikä kului siellä jossakin. Olisihan
sen voinut mukavamminkin viettää. Me
urauduimme, vaikka sana tosin keksit-
tiin paljon myöhemmin. Urautumisen
välttämiseksi meitä siirreltiin rintamalla
paikasta toiseen.

Eräällä muuttomatkalla sattui seu-
raava tapaus, kun mukanamme oli myös
huolto. Yksi hevonen oli nuori ja riuska,
ja sen alla kapulatie ryskyi. Kävi niin on-
nettomasti, että hevosen takajalat me-
nivät kapuloiden läpi, kapulat menivät
kasaan ja hevonen jäi istumaan upot-
tavaan suohon etujalat kapuloiden pääl-
Ia. Nyt olivat hyvät neuvot kalliita, mut-
ta niitäpä ei kellään ollut. Keskustelin
luutnantin kanssa, mutta hänellä ei ol-
lut muuta ohjetta kuin vetää riimusta.
Minä sanoin, ettei se auta, kun takaja-
lat ovat kapuloiden välissä. Kukaan ei
osannut tehdä mitään, kärryt sentään
irrotettiin.

Otin silloin komennon käsiini, koska
minulla oli kokemusta hevosista. Koto-
nani oli nimittäin suolohko, johon he-
voset tuppasivat uppoamaan. Käskin
miehiä pitämään riimusta ja taputtete-
maan hevosta, jotta se rauhoittuisi. Käs-
kin tuomaan köysiä, että saataisiin he-
vonen kyljelleen, etujalat samalle puo-
lelle. Onnistuihan se. Kun hevonen yrit-
ti riuhtoa, käskin ajomiehen makaa-
maan hevosen pään päälle ja rauhoit-
lamaan sitä. Suo oli niin pehmeä, ettei
se kantanut miestäkään. Seuraava teh-
tävä oli saada takajalat näkyviin ja köy-
si alle. Marasta suosta takajalat nousi-
vatkin lähemmäksi pintaa, ja onnistuin
lopulta pujottamaan köyden alimmaisen
jalan alle. Niin saimme vedetyksi hevo-
sen kuiville. Kun eläin pyrki nousemaan
ylös, komensin ajomiehen vielä makaa-
maan sen päällä. Muutonhan se hajot-
taisi kapulatien uudestaan. Meidän oli
vedettävä hevosta köysillä parikymmen-
ta metriä kovan maan päälle ennen kuin
annoimme sen nousta ylös ja saatoim-
me todeta sen terveeksi. Sen jälkeen
korjasimme tien ja matka jatkui. Taisi
tämä nostaa minun osakkeitani päälli-
kön silmissä, sain nimittäin lisää luot-
tamustoimia eivätkä ne aina olleet niin
mukavia.
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Kapulasilta vetisen suon yli. Kuva Into Aallon albumista.

Työkomennuksia
Sain rr.ääräykser mennä kor"ento-

telttaan, mikä tiesi tyäkor"ennjsta sil-
Iän tekoon. Siltatyömaa oli aika lähellä.
ja niin saimme tarviaavat !auda:Ja työ-
kalut kantar.a-la oerilie. Maasto oli kan-
tavaa si.oa. Jcki oli vajaat I^TT-enen
metriä leveä, mutta sen ranna: olivat
jyrkät. Havaitsin, ettei teknisiä ongelmia
ole: suurin pyrr.a oiivat laiskat miehet.
Mukana o'; vanhempia h^oltopj olen

miehiä ja silioin m. nu;ia valahti. Sar~o;n
eräälle isoäärisenä t'jnte[viaileni mie-

helle, että nän >;o;s! r^'htyä kokepeem-
pana johtamaan työtä. Huomasin heti
olleeni tode;la nokkela. Töihn tul; heti
vauhtia.

Onneksemme aivan rannassa kas-
voi suuri mänty sopivasti kaLeliaan jo-
keen päin. Viiehen . <as'<yt oFva; terä-
vät: "Tuo mä"ty nurin yi' joen ja s'tä oit-
kin toinen mänty. Tuies sinä toiseen oää-
hän justeeria!" \1ä"h' räjähti yl; joen,
mutta josta;'' piti saada se toinen. Lä-
hellä ei kssvani;! rrjuta. Ja yhtä vsnvaa
emme oiisi jaksaneet edes kantaa.
Mutta sadan Tetrin päässä eli valmi k-
si katkaistuna sopiva ranr<a. Neljä ka"-
kea alleja kaikk' kantanaan. Pui. saa-
;iin paikkaansa . Imar. enä kepenkään
pöksyt kastL;iv3t. k:i;cs terokkaan tyon-
johtajan. Kun ansaat oli sovitettu saral-
le tasolle no;i metrin välei" ja aijdois-

ta harva kansi pää-:e. työ oli valmis.

Tämä oli niin sanottu pc!kus;!ta jalan-
kuikroille.

01'r ollut myös komennuksella Kar-
numäen sahalla juuri äsken mainittuja
lautoja hankkimassa. Elettiin vuoden
1944 kevättä. Suomalaiset olivat käyn-
'. 'stsneet saha", ja tjkteja o;i rjnsaas-
ti. Äänisessä iehtävänän: oli ottaa eril-
leen kakkoslaaoun tukkeja pataljoonan
tarpeisiin. Sahalla oli runsaasti var. Keja

töissä. Meillä oli yhteiset ruokailutilat.
Vangit olivat kovia bisnesmiehiä: he val-
niistivät sormuksia, rasioita ja kaiken-
laisa "luistoesineitä .a yrittivät myydä
niitä meil'e. He opecivat meille venäjää
ja kyllä me toisiamme ymmärsimme.
Vangit o'ivat tietoisia Suomen sotilaalli-
sesta tilanteesta ja siitä, että rauhan-
neuvottelut oi;vat käynnissä. He uskoi-
vat. että ie pian pääsevät kotiin. Niin
uSAOimme mekin.

Hermojyrä
HermojyräKSi kutsuttiin venäläistä

kasvi-suojeluun rakerrettua kevyttä ja
hitaasti ientävää lentokonetta. Olen lu-
kenut suome-reasta venäiäisestä so-
tahistoriasta. että s:tä lensi naislentä-
ja. Se iensi ainoastaan pimeällä, ja
Suurlahti Itä-Ka-jalassa oli tietääkseni
ainoa paiKka, missä se toimi. Sen sju"-
nistus perustji siihen, että lentäjä näki
kinmeltävän laajan Seesjärven u'apan
ja sen terävän lahden.

Kone pudoffi kaikki pomnirsa laa-
Jan ko'sua;'jeei setöa". Konetta eijujri
voinut r.ähää. vaiKka se lensi varsin
mataalla. Se pudotti pari kolme pieneh-
Köä po""mia. jot^a tosi" pystyivät tu-
naamaan vahvemmanki n korsun. Kone

tosiaan kävi hermoi;le: se tuli aina, ki-n
saa oli suotuisa. Ja o;;han syksyllä pi-
meää. Se saattoi tehdä kymmenenkin
matkaa yössä. Se laskeutui vihollisen

taosa on karkea kohden kapeneva, ja
sirpin hamarapuoleen on taottu koris-
tepainalluksia. Sirpin rautaiseen terään
on sivulte kirjoitettL; J. Grönholm ja toi-
selle puolei le vuosiluku 1884. Sirpin on

takonut Kustaa Nord"ian, ;cl<atuli Lam-
minkylään Laurilan latoon sepäks; vjon-
na 1880. Seppä Nordmar teki myö-
hemmin sepäntöltä omassa oajassaan
Lammir. nummella samassa pihaBiitissä.
missä on hänen rakentamansa Suome-
Iän talo.

Edeileen katsele" pientä rengin-
kaappia. Kaapin mitat ovat: korkeus 81
senttiä, leveys 57 senttiä ja syvyys 30
senttiä. Tämä on alkoinaan kuulunut
pitäjänsLutari Matti Grö-hoimilte. Kun
hän kiersi talosta taloon sj;,tarcin"assa
ihmisille Kenkiä ja saappaita, säilytti hän
työkalujaan tässä kaapissa, jota hän
kuljetti mukanaan. Kaapin arvioidaan
olevan 1800-luvun a\\. sta. Sillä on mie-
lenkiintoisia yksityiskohtia kuten hyvin
koristeelliset saranat.

Toinen isompi kaappi on ollut kodis-
sani 1850-luvulta lähtter. Sillä on ai-
van oma tarinansa. 1850-luvulla käy-
tiin Krimin sota. Somerollekin oli majoi-
lettuna venälä'stä sotaväkeä perhe;-
neen paikkakunr. a" taloihin. Kun venä-
läiset muuttivat paikkakunnalta, jättivät
he kaapin talonväelle, koska se oli mel-
ko kookas kuljetettavaksi. Sen korkeus
on 140 senttiä, 'eveys 94 senttiä ja sy-
vyys 28 senttiä. Kaappi or perimätie-
don mukaan ollut . 'enäläisperreen rou-
van liinavaatekaappi. Minun iapsuudes-
sani se oli ast:akaaDpi"a. Olen aina ih-
metellyt sen tilavuutta: kaappiin mar-
tui paljon astioita. Nyt se toimii kirja-
kaappina.

Kun katselen nä:tä "arhoja esine;-
ta, voin todeta, että ne kertovat men-
neisyytensä lisäks' myös tekijänsä osaa-
misestaja ammattitaidosta. Sarjalla ne
ovat koruttomuudessaan silrrää hivele-
van kajniita.

Lisa de Gorog

Suinujoki. Kuva kirjoittajan.
PuuämpärL Kuva Olavi Virtanen.

Kuvia 1930-luvun

joensuukiislapsuudesta

Näköala vanhan palokunnantalon tomista Joensuun suuntaan n. 19SO. Kuva
Somero-Seuran kuva-arkisiosta.

arhaisimmat muistikuvani ovat
vanhemmistani Hjida ja Toivo
Soinista sekä Matti-ve!jestäni

Säästöpankin vanhassa rakennuksessa
(Vuodelta 1915; Joensuuntien - myö-
hernmin Vanhantien - varella me'ko lä-
hellä Lammin siltaa. Pankin rr. uutettua
uuteen toimitaloon vuonna 1955 enti-
sestä pankista tuli Jatkettuna Talonpoi-
kaissäätiön aio. jossa oli sen paloon asti
hotelli ja ravintola.

Kolmivuotiaan hämärä Tiu!s;ikLA'a-
ni ens'mmä!sestä perhepiirin ulkopuo-
leita tuileesta ystävästä on Someron
kunnaniääkä" Miilo He;näser. puofeos-
ta Veera Far. ny Reg;nas:a, jonka r. im:
kuulemma o!i lyödä su.nasen kielen sol-
muun "ihkialttanlla. Veera Heinäsen
lempinimi oii Bog! ja minu!le hän oli
Kopi-ati. joka lekk; toisinaan kanssa-
ni. Eräänä ta!', ipäivänä här. vei m. nut kä-
velyile, ja lun-isateen yllättäessä kanta-
mani pieni, pu r-ahen käsilaukku värjäsi
valkoisen lapaseni. Olin siitä niin onne-
ton, että muistan sanoneeni Kopi-tädil-
le: "Tjl; lumiveri."

Pankin rakennus oli varhaislapsuu-
dessani pärei<attoipen kuten monet ra-
kennukset siihen aikaan. Oii aivan kuin
talon kohtaloa olisi aavisteltu Jo siilein,

sillä kesäisin Delättiin aina tulipaloa
Someron Saha Oy:n lairtatapj lie" uiot-

tuessa uhkaavan lähelle, eikä syyttä,
koska vuoden 1924 tesäilä sahalla cl'
ollut tulipalo,, oka onneksi saatiin sam-
mutetuksi ennen kuin se levisi sahan
alueen u. kopuolelle.

Sana antoi leimansa suurelle osalle
Joensuuta, siliä sen lautatapulit ulottui-
vat kausittain rannasta miltei taajaman
puo];väl'i" Evert Hä. lström-Hairon raken-
njKsen vieressä cileelie Rumpj sil!a!le

asti. Si!lan lähellä oli sahan konttori, jos-
sa työskenteli "sahan paroni" Re:no
Parko, Somerolle tu lessaan Paroil.
1930-luv'j;la saha rakenrutti sujrem-
man toimistorakennuksen vanhan lätel-
le. Sahan p!lli soi aa""j'sin te!lo 7. ;o!-
loin sahauksen alkaessa koko kulma-
kunta hytkähti suuren raanisahan käyn-
rrstyessä ruvetakseen sitten heijaile-
maan tasa^Kiin myöhäistä vuoteessa
maksajaa.

Sahan ja pankin tonttien välissä oli
suuri oja. Jota kutsuttiT. Pasiksi. Se oli
hyvä le!Kkipaik<a etemin talv;sin, jolloin
se tarjosi kelin mutaan joko hi:htomä-
en, kelkkamäen tai "vattamäer.". jota
Matti liukuili kerran äitini 0'iessa Hel-
singissa sairaalassa n:T inrokkaasti,
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Ella Grönholm

M aaseudulla valmistet-
tiin työkalut, käyttö-
esineet ja mekein

kaikki huonekalut itse 1800-
luvulla. Kyläsepät takoivat sir-
pit, kuokat ja kaikki työkalut,
joissa tarvittiin rautaa. Myös
taloudessa tarvittavat puiset
saavit, kiulut, ämpärit, pytyt,
leilit ja tiinut tehtiin kotona. Jos
kaikkia tarve-esineitä, kuten
huonekaluja, ei pystytty itse
kotona valmistamaan, oli sitä
varten lähes joka kylässä puu-
seppä. Kodissani on säilynyt
joitakin näitä vanhoja esinei-
ta, joita vielä 1800-luvulla ja
1900-luvun alussa yleisesti
tehtiin ja käytettiin. Niitä oli
käytössä vielä minun lapsuu-
dessani 1930-luvulla.

Otan käteeni vanhan sirpin,
se on hyvin sirotekoinen. Rau-

Vanhat esineet kertovat

:-T

\

Harovia ja sirppejä. Kuva Ella GrÖnholm.

Venäläinen Uinavaatekaappi. Kuva Ella Grönholm.

22

Renginkaappi. Kuva Ella Grönholm.

Kontupohjan lahti. Kuva kirjoittajan.

puolella niin lähellä, että sen selvästi
kuuli. Joskus se kävi aina töpinässä
saakka ja piti hevosmiehetkin vauhkoi-
na.

Asemasotaa
Olen koettanut muistella, millaista

elämä oli niinä yli kolmena vuonna, jot-
ka olin mukana jatkosodassa. Koko pal-
velusaika kesti lähes viisi vuotta.

Vartiopalvelus oli kahden tunnin mit-
lainen, Ja sitä seurasi neljän tunnin lepo.
Lepoajastakin saattoi kulua matkoihin
niin suuri osa, ettei kunnolla ehtinyt
nukkua koko aikana. Vaarakin oli aina
läsnä, mutta siihen tottui. Saat saattoi-
vat olla kurjat. Sadetta tai kovaa pak-
kasta oli siedettävä paikallaan ollen koko
vartioajan. Kesällä oli helpompaa, kun
saattoi välillä päästä uimaankin.

Etuvasemmalla näkyi mahtava ran-
naton Suojän/en ulappa. Edessä maa
laskeutui loivasti, kauempana maasto
muuttui pensaikoksi ja siellä jossakin oli
vihollinen. Meitä siirrettiin aika ajoin loh-
koita toiselle, nyt olimme tulleet tähän
Suurlahden kylään. Oli jo kolmas sota-
kesä ja varmasti leppoisin.

Edelliset miehet olivat rakentaneet
syvät juoksuhaudat ja varsin mukavat
korsut. Vartiopaikka oli ihanteellinen,
neliömetrin kokoinen naamioitu tila.
Siellä oli pöytä ja penkki niin, että var-
tiomiehen pää oli juuri ja juuri maan-
pinnan yläpuolella. Sinne johti portaat
maanalaisesta asuinsuojasta. Näkyvyys

oli erinomainen joka suuntaan. Lähin
asuttu kylä oli kummulla, maasto laski
joka suuntaan.

Päivällä vartiointi oli helppoa, mutta
yöllä oli mentävä kuulovartioon kauas
oman miinakentän eteen. Sinne oli sel-
vä reitti, mutta öiden pimetessä siellä
tunsi olonsa orvoksi.

Kylän takana oli urheilukenttä, jos-
kus kävimme urheilemassa. Siellä pi-
dettiin pataljoonan komppanioiden vä-

lisiä kilpailuja. Vuosi 1943 oli jo ruuan
suhteen parempi kuin edellinen, joka oli
ollut todella surkea. Siksi liikuntaan kiin-
riitettiin paljon huomiota. Työpalvelua oli
myös, mutta sitä tehtiin omaan tahtiin,
pari tuntia päivässä. Syvensimme juok-
suhautoja ahkerasti niin, että hiki tuli
pintaan, ja sitten päästiin kylpyyn taka-
na virtaavaan puroon.

Vihollista ei juuri nähty, mutta tark-
ka-ampujien vuoksi piti silti pysyä valp-
paana. Maan päälle ei ollut paljon asi-
aa, piti kulkea yhdyshautaa pitkin pit-
kalle taaksepäin. Muun muassa käymä-
läriukukin piti perustaa yhdyshaudan
reunaan.

Elämä soljui mukavasti, eivätkä
meitä esimiehet paljonkaan häirinneet.
Kerran sentään tuli kapteeni Metsola
vartiopaikan juurelle ja hihkaisi: "Kukas
täällä on herrana?" Minä satuin ole-
maan ylhäällä tähystämässä ja esittäy-
dyin. Hän alkoi kiivetä ylös ja minä jo
pelästyin, että mitä nyt seuraa, sillä
pöydällä oli suuri pino kuvalehtiäja kort-
tipakka. Kaikki armeijan käyneet tietä-
vät, mitä ohjesääntö sanoo tähystyksen
laiminlyönnistä. Mutta ei hätää. Hän
vähän katseli kummissaan ja minä se-
littämään, että lehdet olivat olleet siinä
meidän tullessamme, niin kuin olivat-
kin olleet. Kapteeni oli ollut pataljoonas-
sa alusta asti ja tiesi, että käytäntö ja
teoria olivat kaksi eri asiaa.

Kylä Seesjär^en rannalla. Kuva kirjoittajan,
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Kanttiini jossain Maaselän erämaassa vuonna 1942. Kuva Into Aallon
albumista.

Kerrottiip. että Kjn pataljoonaan oli
tullut ULisi 'najLri. ja kun hän oi. UKe-
nut yhaessä KomocaTar pääirkö''
kanssa kyyiyssä efjmma;sia hauMja
pitkir. oli "äne^, si:m. ;psä os^r. jt gres-
sunpaialla pe, te& ker. Cä3Lheiir. Hän
oli päättänyt soittaa, '"usa sii lein pres-
sur alta p-jtosikin k;rja. Majjrjjlrristii
vartiosot'iaaiie. ruttatämä ei ol'jl:.e-

tavinaan koko <iras:a. As;a jätettiin
komppanianpäällikör- rangaistavaksi.
mutta här, oli antanut se" o la.

Aikaisemmassa asemaoaikassa oli
maasm epäe(U;isi;Lden Vuoksi raken-
nettu täi-.ystyspaikka p^bhjn. Siellä oli
komea näkymä \'ihol;iseri puclele. "ä-
kyi joskjs jossain ka^erpana junakin.
Lähinnä puror". takana o. : vihollisen ko'-
su. Kiikarilla oli hajska serrata viho'1'-
sen arkielämää. Toiset s'el:ä tappoivat
taita, toiset pelasivat torttfa ja toiset
uffivatvarpaitaar pirossa. Venäläistsr
muonaan naitti kui. luva" myös yoakaa.
Se kyliä k-jiui. kun annokset o;i jaettu
ja siellä tarssitäT ripaskaa ja !ajlett'ir
Katjuskaa. Sävelet [<aito'vaty1' 'irtama-
linjan ja saivat Suomalaiset sanat. jo;<a
tulivat hyvinkin suosituksi.

Tähystys puussa o i vaarallista ja siksi
siellä ei oltu p'tkiä aikoja ja silloinkin
hyvin hiljaa.

.terran tullessani varovasti alas puus-
ta. siihen .<äve!i vieras majuri. Joka tysyi.
mitä sieltä rata';. Seiostir.. että s:eitä
näly a'na Y'jurr",annir. raaa][e saakka.
Maju'ik;n :nnos:ji s:]io;n kiipeämään.
mta vihol ir.e^ oli ualpastunut käynnis-
tänija saarjt tahtäyksensä kohsalleen.

Kun majuri oli nuolessa välissä puuta,
tuli pikakiväärin SLihku riin, että oksat
vain rapisivat. Majuri pääsi alas nope-
asti. Jos saro'sir', etten tuntenut pientä
vahingonlloa. va. ehtelis n.

Yhteydet kotirintamalle
Meillä oli rinamala TOÖS radio. Sii-

ta oli paljon lohtua ja se viihdytti mu-
kavasti. Maaselässä oli oma radiolä-
hetysasema ja kuuluttajana toimi Ta-
pio Rautavaara. Hän oii kovin suosittu
ja hän soitteli mieluista musiikkia.
Ki-untelir-me rr-yös Englannin radiolä-
tietystä, vaikka se oli kiellettyä. Stalin-
gradr teitastroflr, jälkeen kukaan ei
enää uskonut Saksan voittoon, vaikka
virallinen propaganda veivasi edelleen
vanhaa levyä. Suur-Suomi -vouhotuk-
sen jatkamien sai atoan sen, ettei
tava'linen kansa enää uskonut johtaji-
en sanaan. Päär-aja yrmärsi, ettei
apatiaa saa päästää va:!alle, ja alkoi
ajatella sob]aioer. v!:htyk-yyttä.

Kanttiini oli yrittä-vt seurata armei-
jaa. Siellä myy:Hr. jotakin pastilleja,
esa"ss'sta !eW/äja sakariirilla makeu-
lettua ne"ua. pei;ejä. kampoja, par-
tai<oneen teriä. Kai/usiaattoja, kirjepa-
periä, mjstetts. täy;ei<y"iä. Tupakkaa
ei sieltä saarjt. Myynnin hoitivat muo-
nittajat. Useimn-iten kanffliniin oli mat-
kaa monta kilometriä, mutta siellä näki

vietto oli leppoisaa oleskelua tulen ää-
rellä ja muiden seurasta nauttimista.
Kaskistossa helatorstaita vietettin sa-
maissa merkeissä. Kaikenikäistä väkeä
tuli myös Lautelasta. Terttiiästä ja  -
kalasta. Paikalla oii myös hypinlauta.
joka kuului lähinnä pääsiäisen huveihir.
Helatorstain vietto ei o'lut kuitenkaan
pelkkää huvia, sillä joku uskoi valkean
tarkoituksena olevan pahojen henkien
karkottaminen.

Pajuian Prujkar. metsässä lapsilla oli
oma erityinen huv:: kun :jli oli sarrmu-
maisillaan. kerättiin metsästä nopeasti
uusia risuja tulen näälie ja siitä syrty-
neen savien keskellä r.uoret sitten innok-
kaasti tanssivat. Joskus rosiettih ter.a-
tynnyri ylös puuhun paamasn niin, että
se näkyi i<auas k^äär,. "ajulassa vietet-
tiin helatorstaita tanssien Ja leikkien. Pii-
rile!kkien vetäjänä oli useasti AKu Matti-
!a.

Sylvänällä oli "Viimeinen pan uunis-
ta ulos" kaikkien p'tämä 'eikk', ja sitä
levittiin ahkeraan joi<a vuosi. Joskus
Vilkanmäenkedolla kypsennettiin raako-
ja perunoita hiilloksella.

Oinasjän/en Lapinlah.den helatorstai
kokosi hyvällä säällä yhteen viitisenkym-

mentä henkeä. Mukana oli sekä van-
hoja että ruoria. Yleensä ooja; tulivat
paikalle ernep tyttöjä ja sytyttivät tulen
risuista ja kaaäetjista näreistä. Kun tuli
saatiin syttyr-ään. aloitti "Lorso piirl-
!e;kit ;a tanss' "S\s, kunnes t'jli sam-
mu'. NiiCrter: pesten tjoa<oir. rista ta-
vattiin Lap;r'ahdel'a sanoa: "TL.Iee paha
'i\r-. a. kun porsaa: kulkee korret suus-
sa."

Tai»'s:l:a!ia oli heiators:a'si" paikalla
joskus satakin henkeä. Han.'o:n Liinas-
kal. iol-a kjltenkaa" valkeaa s^teliip.
koska pe;ättiin tjtep evävär. kL. ivaan
me:säär. Kunnon helava[<e;dep pjut-

teesta huolimatta ihmiset lauloivat,
menivät piirileikkejä ja pitivät hauskaa.

Hirsjärvellä helavalkeille kokoontui-
vat y;eensä nuolet. Siellä-<;n [eikitt::n
pi:r!ieiki- , a rre"tiin "attaa. Jokj j.. h!i-
josta oli tjlei sytyttäjä.

Ke'to'assa helatorstaita pidettii"

merkxipyhärä. e'kä silkoin saanut ilako:-
da. Nuoret JL. hl;va; y;eersä vasta hel-
lu"taina. jol.oin se c[i sa 'itt^a. Kerto-
Iässä 0:1 mon. a t., i;a. Niitä oli yksityisillä
pel'o;'la;a aukeilla alueilla. Sjj"mman
valkean uS-ataan ol.eer Kertoian jär-
ven rannalla, mutta vamsa -ruistitie-
toa ei oie.

Helavalkeiäen poltor pe.';rteen var-
sinaista alxjaja^kohtaa ei tiedetä, mut-
ta trad:t;on a";e]aan aiKaneer 1800-
luvi-r !opu;!a. Mon'kymmenvuotinen
tapa e. >'e'ava!keista tullut. s;i!ä viirre -

set:Uietpoltett]in 1940-luvulla. Osasyy-
va'r<e;aer. ooiton 'opoi. niseen o'i muu:-

tu".;* palolaki. joka ra. oitti varsinkin
metsissä pidettyjä he. atorstair' jjplia.
'''ci'-e" s\v o[! sotien puhi<eam'nen, ja
k»n sedät';irdo','' olivat oh!, oli heiavai-
keiaenkir p;te jnohtLnu':. Jj''];nta siir-
tyi pe..oilta ja kaljoi.te xyiän rait!''e ja
tanssi3a;KOi[le.

-£'tee:: -eec '. 't5r'e-: S^cr"s 51 "si -f5":san-

oe/"'~e. 3e^ . rta"ar:?: Sc^ersn 'TiL''re^'ra. Toi-

-C '. LC'e£; ÖJC" S 1 o'"S'* . 'r£"55"-'. '-^-L'i.

"'£3St£+:e ., :: \'3;L -^. e S", . V-c ^'5:'"e"

<,' l-'<'r<CS-'i"e'.. S'rW^ r<^'r'!'5"'äSB. Es"/C^j<-ra.g..
OS:-'5' \!£5"QSg, '. 'gL-"0' , 3t''GTl. A;iER£rT:. £, 3e-

gYiS S '. 3'e"; E, s" Si.'">3, '-\"a ~^c"'^e . s -ei'.:
'Or'/<CT'g. -''.

Lukion viesti";ä'ynrä: Tiina . <oistine".
Unsa Kos'<ii"er.. Sandra Keskinen. Vel-

la"'o KjL.-^a-kku. Maila Laire. Hanna
Saa'"i'. -ynenne r"ä Somsro-lehcessa
21. 2. 2000JLltaisLiS:as5Tamn!ses-
ta artikkelista.

\7iipurin tuomiokirkko kesällä 1941. Kuva Into Aallon albumista. Väkikapulan veto käynnissä. Voittaja saattoi vaatia kaksikin miestä kerrallaan kilpasille kanssaan. Kuva
teoksesta Kustaa Vilkuna: Työ ja ilonpito, 1985,
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Lukion viestintäryhmä

Liekkejä ja leikkejä entisajan helavalkeilla
Piiriloiro

Laulaisin ja taitaisin,
että kultani äänen kuulis.
Tuntiskohan äänestäni

vai lintuseksko luulis.

Heilani silmillä sinisillä

ja poskilla punaisilla.
Niillä mä itseni ilahutan,
kun rikkaat tuhansilla.

Paatilla valkoisella

soudin yli lahden.
Oi jos saisin sinun kanssas
täällä olla kahden.

Meni mamman toivo
se meni vallan hukkaan.

Friiarei on odotettu,
ei ole kuultunukkaan.

Kaksi heilaa tytöllä on,
komiaaja sarjaa.
Toinen niist on talonpoika

Ja toinen vieraan orja.

Tälläkin likalla tarvittis

olla komiampi koti,
ettei heilani sanoa sais,

että kulkijalikan otin.

Pois, pois sinä veijaripoika
viekottelemasta,
ettei lakka, ettei lakka,
oma heilani rakastelemasta.

Ompa mulla kultakin,
vaikkei se oi tääl, tääl.
Täällä ei sitä ennen näytetä,
kun vihkipallin pääl, pääl.

Ompa mulla markka rahaa,
toisen otan velkaa,
enkös poika sun mammallesi

miniäksi kelpaa.

Piirileikki Maiju Avellanin muistiinpanoista.

Aisakeinu kunnostettiin keväällä. Kuta korkeammalle keinuttiin, sitä paremmin
vilja kasvoi. Kuva teoksesta Kustaa Vilkuna: Työ ja ilonpito, 1985.

aikki varmasti tietävät juhannus-
kokot, mutta kuinka moni enää
luistaa helatorstain helavalkei-

ta? Perinteisesti helana sytytettiin tulia
pelloille ja muille avoimille kentille. Tu-
lia kutsuttiin nimellä helavalkea, mutta
joku saattaa tuntea ne myös toukoval-
keina.

Vanhan kansan mukaan helatorstai,
Kristuksen taivaaseen astumisen muis-
topäivä, oli vuoden pyhin päivä ja huo-
mättävä kansanomainen juhla. Myö-
hempinä kristillisinä aitoina hela on
yhdistetty helluntaihinkinjoka on Pyhän
Hengen vuodattamisen muistopyhä.

Helavalkeita poltettiin helatorstaiaat-
tona ja helatorstaipäivänä Hämeessä,
Varsinais-Suomessa ja osassa Uutta-
maata. Itä- ja Pohjois-Suomessa kok-
koja poltettiin pääasiassa juhannusaat-
tona, Etelä-ja Keski-Pohjanmaalla pää-
siäisenä ja Ahvenanmaalla sekä ranni-
kolia vappuna.

Somerolla helatorstaita juhlittiin
monessakin paikassa. Miltei joka kyläl-
Ia oli oma paikkansa. Somemiemellä
tulet roihusivat Oinasjärven rannalla
Lapinlahdella. Talvisillalla juhlittiin Liinas-
kalliolla, Kaskistossa kylän yhteisellä
rannalla, Palikaisissa Myllylän Vinttikal-
lialla, jonka nimi juontaa juurensa siitä,
että kalliolta pääsi suoraan Salakan tal-
Iin vintille. Ollilassa juhlittiin helatorstaita
Korkeakallioksi kutsutulla paikalla, joka

oli Seppälän tilalla. Pajulassa juhlinta-
paikkoja olijapa kolme: Saksan Myllyo-
jalla, Markulan kalliolla ja Pruukan met-
sässä. Hirsjärvellä kokoonnuttiin Vanha-
Iän kartanon Lystikopinmäelle ja Sylvä-
nällä Vilkanmäenkedolle, joka sijaitsi
Näykin maalla.

Helavalkeita juhlimaan kokoontui
yleensä koko kylän nuoriso, mutta esi-
merkiksi Ollilassa helatorstaita lähdet-
tiin viettämään koko perheen voimin.
Tervetulleita Korkeakalliolle olivat myös
kyläläiset, joilla ei ollut samanlaista
mahdollisuutta omassa kylässään tai jos
he muuten vain pitivät Korkeakallion
menoja parempina. Myös Pajulan Pruu-
kan tilalle saapui juhlijoita muista kylis-
ta. Maiju Avellan muistaa ainakin kor-
venkulmalaisten ja lahdenkulmalaisten
tulleen Pruukan metsään helatorstaita
viettämään.

Juhlintatapoja oli monia. "Äijät" pe-
lasivat korttia, juopottelivat ja tunkivat
välillä tappelemaankin, kertoi Ellen Sund
Vinttikallion juhlamenoista. Yhtä tappe-
lemista juhliminen ei kuitenkaan ollut,
vaan se koostui monista hauskoista lei-
keistä, tansseista ja laulamisesta. Jos-
kus Vinttikalliolla oli myös viulunsoittaja
luomassa tunnelmaa. Välillä juhlijoita
kokoontui Vinttikalliolle satapäin. Ollilan
valkeapaikalla ei kuitenkaan viulunsoit-
tajaa ollut ja meno oli muutenkin rau-
hallisempaa. Korkeakalliolla helatorstain

tyttöjä ja senkin takia sinne mentiin oli
se sitten miten kaukana tahansa. Olen
kuullut, että naisia olisi ollut paljon rin-
lamalla, mutta en minä ainakaan sellai-
siä koskaan itse sotatoimissa nähnyt.
Viihdytyskiertueen mukana saattoi jos-
kus naisia olla, mutta esitystä pääsi kat-
somaan vain, jos oli vapaalla tai jos vaih-
toi vuoroa jonkun toisen kanssa.

Kenttäposti toimi ja kirjeenvaihtoa
harrastimme säännöllisesti kotiin ja myös
tyttöjen kanssa. Minäkin kirjoittelin pa-
rille tuntemattomalle tytölle vuosikaudet.
Sodan alussa, vuonna 1941 elokuun
lopulla, kun meitä siirrettiin Viipurin val-
tauksen jälkeen Itä-Karjalaan Savon
maisemien läpi, heittelimme kaikille nä-
kemillemme tytöille paperilappusia, jois-
sa oli meidän nimemme ja osoitteem-
me. Saimmekin paljon kirjeitä savolais-
tytöiltä.

Viipurin valtaus oli ollut helppoja no-
pea ja luulimme sodan jo pian loppu-
van. Saksalaisetkin etenivät vauhdilla.
Emme me nuoret pojat aavistaneet, että
sota oli silloin vasta alussa. Junaamme
kiskova vetuh oli pieni ja vaunuja paljon.
Siksi nousimme mäkien kohdalla käve-
lemään junan rinnalla ja ehdimme jos-
kus jopa hakemaan vettä jän/estä. Ju-
nan sai ainajuosten kiinni. Ei meitä edes
järkyttänyt, että kaksi viimeistä vaunua

Viipuri kesällä 1941. Kuva Into Aallon albumista..

oli täynnä saksalaisten ruumisarkkuja.
Saksalaisia näimme silloin tällöin ja

kahdehdimme heidän siistejä pukimi-
aan ja hyviä eväitään. Muistan tehnee-
ni sellaisen havainnon, että he olivat
pitkiä ja hoikkia. Kuulimme, että sak-
salaiset haukkuivat suomalaisia pers-
jalkaisiksi.

Venäläiset olivat sotien välillä teh-

neet Itä-Karjalaan rautatieyhteyden,
joka nyt palveli meitä. Uusi rata erottui
selvästi vanhasta siinä, että penkere oli
uutta eikä siinä ollut pätkääkään suo-
raa, vaikka maasto oli tasainen. Ajatte-
limme, että sellaista rataa olisi vaike-
ampi pommittaa. Rataa oli osittain tu-
hattu, mutta nyt se palveli meitä koko
sodan ajan. Koko huolto toimi rataa pit-
kin.

Someron

sankarivainajien
muisto -kirjoja

myytävänä hintaan 200:-.

MYYNTIPAIKAT:

. paikalliset pankit

. hiupungintalo

. Someron kirjakauppa

. postitse hintaan 260.-
tilaukset p. (02) 7486 722/Alaranta
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Somero-Seura kiittää

LAHJOITUKSIA SOMERO-SEURALLE:

Heikki Vokka

Heikki Vartemaa

Aili Haapala
Leila Lovenvaara, Helsinki

Jari Aho

Olavi Virtanen

Heimo Aaltonen, Letku,

Kyllikki Kujanpään perikunia
Pekka Kujanpää
Mikko Pääkkönen

Eino Näykki
Paavo Rannikko

Mauri Tienhaara

Mirja Honkanen, Kauraketo
Miija Pääkkönen

K-halli Härkätie

Esko Jaakkola

Lahja Aukio
Eeva Lindholm

Pirkko Laukkanen

Kalle Haanila

Jorma Aalto

Jouni Kuisma

lehtileike vuodelta 1912

sitolkasatula

tahko

vanhoja valokuvia ja kouluiodistus vuodella 1916
kattotiiliä

kesäretkikuvia,

koulukirjoja 1910-1920 -luvulta

Someron Jouluja sekä myyntitositieiia
valokuvia ja kopioita
Leo Suvenmaan huutokaupasta ostettuja dokumentteja
August Näykin lupapapereita

vanhoja valokuvia
malkuri

Eero Koljonen - Kyösti Heikkonen - Esko Tönder -yhtymän omistama pehkumylly
nuken kehto, pyöreä kori, kiertävän terveystädin laukku
ja Tarvikkeita vuodelta 1935, nukke, seinävaate, lautanen,

leniokonealumiinista tehdyt haarukat ja veitset
leivät museon leipävartaisiin
hevosloimi

kuulotor-A ja valokuva-albumi
savivati

jauhosihti

Kalle Huikon muisto-ja lauluvihko 1920-luvulta
malkapuita
sahanharituspihdit

HeinänniUtotalkoot museolla 12. 7. Elämänlankakuoron jäsen ja Matti Ruokonen
näyttävät taitojaan. Kuva Maija-Liisa Hyytiäinen.
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Linda Koskinen, Hanna Saarni ja Vellamo Kuu-Karkku

Kevättunnelmointia torppamuseoUa

uvittele matkaa ystäväs! luo. On
kuuma heltener. kesäpäivä, au-

irinko porottaa ja taivas on pilve-
tön. Asut kaukana maaila. rruaa ystä-
väsi asuu kylän tuntumassa, suutarin lä-
hellä. Jalassasi ovat nuo virttyneet, na-
hasta käsintehdyt kengät. jc;dep peh-
meää pintaa aja" hamr"ask:n on ;o
päässyt teiluamaan. Pohja e: ole pak-
su, päinvastoin, vo:t tuntea hiekkafer
jokaisen kiven ja kuopan. Jalkoja alkaa
särkeä. Mattaa on kuitenkin vielä Jäl-
jellä, eikä takaisinkaan viitsi kääntyä.

Olkapäälläsi on tuohesta tehty pik-
ku laukku, jonka nahkainen olkahihna
hiertää hikistä hipiääsi. Kävely on ras-
kasta, tunnet kuinka auringon kuumat
säteet saavat poskipääsi punoittamaan.
Kaipaat vettä. Hiekkatien pöly on armo-
tonta ja saa sinut hieromaan silmiäsi.
Yskittää.

Kun vihaoin saavat ystäväsi '1,0. y-
sähdät maahan ja hajkot heroä. Enää
ei tarvitse kävel.ä. Vii'"e[si la voin' 'asi
saat raa"attua itsesi kjis:in varioor. 10"-
ne ystäväsi tuo s'1'j. ie vettä. Päväsion
pelastettu. Teksti Hanra Saarni, kuva
Maija Laine.

Tj-uu m,e.yttaväi:ä astua ke"a;sestä neiteestä ma-<asiinieFi "iiieyteen. Tilat
ovat pu':ollaa- vanhaa talonpoikaisesi'-eis:öä. Häfyssä ;a'-.'aro;ta t.;tk'es3ani alan
arvj^te. a niicsn lim. äja fäyUöä. Ki^lL. a .<atsel. essanl saa:ar kuvitella sanuos-
teer tostLtamaila r. iftylä tyyrenä seisova" ie'""änja err'änrärja><kara::aa" .yp-
säkässä .<iui'jjn vaikoisena -<Lohuvaa matoa. Ani pa;TO!r'";.la ,e:lei la. k^'j!l:a.
ti'rnyre;l:ä a r3s;oi;'a o'- jokaisella o~]a historiarsa. Vcen 'yjoaoste vo. 'jkea
'. 'eistäjä- .<äs;er taicor; ja pinnasta tuntea arjen askareet, "eksti Ve;,a"~o KUJ-
Karkkj, <uva Maija Lai"e.

^ -: -^
A., .^
'.

' 

'*f^', ~. xf.
1. ''. A-" ^'.. f^'--

Kesäisessä aul"rgonpaisteessa hiljaisen rukin surinar ympäröimänä on helppo
suke.taa "etteks; menneisyyteen. Mummon ooetta""a; i<ehrjut8ido" a'<eet palautu-
vai fopeasti mieleen l<a:se;essa vanhojen taita;ien huc'e:!sta;a näppä-ää työsKer-
te. yä torcpan-jseor, "cstalg;sessa ympäristössä. Mieleen tjiee samalla. ". :tä "eistä
itses:ä"-me rr.ahtaakaan Jäädä historiaan jä!kipolvien ihmeteltäväksi. Teksti ja Kuva
Hanna Saar-



Inka Vellamo

Tulirokko
TALK01TA:

ää olin sillan kuuren vanha, kun
mun mailmasain tapahtus mul-
listava juttu. Määjoutusin kot-

toolt poijes moneks viikoks. Semmost
ei ollu ennen tapahtunnu. Somerol puh-
kes peljättävä kulkutauti, tulirokko.

Meilä oli sihen aikaan Hilma-nimi-
nen apulainen. Se autto verstaasja teki
tupatöitä ja oli taitava ihminen. Mut sit
kerran alkukewääst Hilma tuli kipjäks.
Ei sihen aikaan helpost menty lääkäriin,
mut Hilma oli niin kipjä, et sinne oli sit
kumminkiin pakost lährettävä. Sillan oli
lääkärinä paikkakuntalaisilt hyvin tykät-
ty Lahermaa, eikä muita lääkärei So-
merol ollukka. Ei kestäny kovinkan pit-
kää aikaa, kun lääkäri soitti meilä ja
sano, et siin teijän apulaises on tulirok-
ko ja teilä tullaan myrkyttämmään pai-
kat, et pasilit kualee. Kun mää sen kuu-
Iin, niin mää peljästysin kauhjastja mää
olin ihan samal hetkel kipjä. Kun lääkä-
ri tuli myrkkypurkkeis kans meilä, niin
se tarkasti mun ensmäitteeks ja kun
mus oli punasii läiskii ja pilkui ja suun
ympärystä oli Valkonen, niin asja oli sel-
vä. Muuhun oli tarttunu jo Hilman tauti
Ja maa viätiin sammaan paikkaan, misä
Hilma jo oli. Sitä sanottiin sillankin eris-
tämiseks. Äiti ja isä ols antanu mul föl-
liin vaikka mitä mollamaijoi, mut lääkä-
ri sano, ettei kannata viärä sairaalaan,
kun niit ei saa siält kumminkaan poijes.
Se kammari, misä mää makasin, myr-
kytettiin. Net sano, et painettiin vorma-
liinikaasuu oven läpitte. Se reikä oli oves
niin kauvan, kun mun kotoin oli entises
mallisas.

Kulkutautisairaalana oli Hovimäki.
Kai se oli ennestäskin siin viras ollu.
Kurkkumättääki kyl sihen aikaan oli ja
se vasta kova tauti oliki.

Piirros: Anne Leppänen.

Nyt mää sit olin siäl, misä Hilmaki.
Mää en ollu kovinka kipjä, mut Hilma
oli niin heikkona sairaurest, et mää en
saanu Hilmaa nährä alkuaikoin ollen-
kaan. Se oli ihan toises huaneeski yksi-
näs. Vähitelle potilai tuatiin ympäri So-
meroo. Paijulastki tuatiin monta poikaa
samast talost, toiset oli jo issoi miähii.
Net pistettiin eri huaneeseen. Mei ru-
vettiin ajankuluks naputtammaan sei-
näänja antamaan merkkei. Muuta oh-
jelmaa ei ollukka. Maata pötkötettiin
vaan sänkys. Tottakai saatiin sopivast
ruakaa ja mitä sihen aikaan katettiin
potilaal parhaaks. Ruakaa kyl oli, kun
sottaa ei viäl sillan ollu. Toiset ei saanu
syätyyt kun vellii, kun kurkku oli niin kip-
ja. Lääkäri kävi kattomas ainakin ker-
ran viikos.

Äiti ja isä kävi kans kattomas, mut
sisäl ei saanu tulla. Net oli pihal ja mää
roikkusin akkunasja siin sit huureltiin.
Niil taisi olla enemmän ikävä kun mul.
Vaikken mää ollu pyytänykkä, net toje
-mul mun kuttaperkapäisen nukkein ja
lupasivat mul ostaat sit uuren nuken,
kun mää pääsen kotja.

Viikot kulus ja suvikin jo rupes tule-
maa. Hilma tuli paremmaks ja saatiin
jo nähräkki. Hilmasi lähti kämmänen
kokosii nahkanpalasii, mut mää vaan
vähän hilseili.

Mää olin jo pitkän aikaa ollu terve,
mut poljes ei päässy, ennen kun seittä-
man viikkoa oli kulunu sairaalas olos.
En muista, et se olo sairaalas ols mit-
tään niin kurjaa ollu, mut kyl kotjapää-
sypäivä sentään riamukas oli. Nukkee
en torestaskan poijes saanu ja mitä
vaattei kotja annettiin, net haisi monta
aikaa vormaliinil. Uutta nukkee en kum-
minkään ennää ikän saanu. Mut ei oi
tullu uurestas tulirokkooka.

Museon kevättalkoot 11. 5.

Koululaisten museopäivä 18. 5. torppa-, savenvalaja-ja koulumuseolla.

Malkapuiden ajotalkoot huhtikuussa ja veistotalkoot toukokuussa.
Malkakattotalkoot 28. - 29. 7.

Avoimet ovet viljamakasiineilla toisena juhannuspäivänä.
Heinäntekotalkoot 12. 7.

Talkoiden muonitus: Ritva Helminen, Onerva Ollonqvistja Maija-Liisa Hyytiäinen.
Yrtti- ja kukkatarhojen hoito: 4 H -kerho.
Päreiden tekotalkoot 16. -17. 10.

Someron sankarivainajien muisto -kirjan myynti 6. 10 ja 10. II.

Somero-Seuran kilpailuun osallistuneet pöytäkirjat, jotka jäävät Somem-Seuran arkistoon. Aineiston toimittaja tai lahjoit-
taja suluissa.

Someron Eläkkeensaajat ry: pöytäkirjoja ja tilikirjoja vuosilta 1972 - 1994. (Ritva Kukkola-Nyberg)
Kaurakedon Martat: pöytäkirjoja vuosilta 1957 - 1990. (Ritva Talikka)

Pajujen sos. dem. työläisnuoriso-osasto ry: pöytäkirjoja vuosilta 1945 -1953. (Aarne Virtasen perikunta)
Someron Kansalliset Seniorit ry: pöytäkirjoja vuosilta 1983 -1997. (Ritva Ilvesniemi)

Someron Kansallinen Eläkeseura ry: pöytäkirjoja vuosilta 1983 -1997. (Ritva Ilvesniemi)

Ihamäen sonniyhdistyksen pöytäkirjoja. (Pekka Kurkikangas)

Ihamäen kyläläisten kokouksen pöytäkirja vuodelta 1907. (Kalle Haanila)

SKDL:n kunnallistoimikunnan pöytäkirjoja vuosilta 1947 - 1950. (Janne Narvio)

Kiitokset yhteistyöstä Someron kaupungille ja seurahmnalle, 4 H-kerholle, Someron Lions-klubille, veteraaneille ja
Someron metsänhoitoyhdistykselle.
Kiitokset "apulaismuseonhoitaja" Niina Alitalolle, joka kumppaneineen oli monessa mukana sekä kaikille museotöissä
mukana olleille.

Uudet katot hohtavat. Kuva Maija-Liisa Hyytiäinen.
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Kotiseiituneuvos FT Tapio Horila 90 vuotta 2. 2. 2000

v

Kotiseutuneuvos, filosofian tohtori Tapio Horila täyni 90 vuotta 2. helmikuuta 2000. Kerttu Horilan veistämä näköispat-
sas paljastettiin Somero-Seuran puuhaamilla syntymäpäiväjuhlilla Someron uudessa kirjastossa 6. 2. 2000. Veistoksen
kustansivat Someron Säästöpankki ja Someron kaupunki. Kuvat Ahti Kukkonen.
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Usein tuppasin sisällekin, jolloin isoäiti
yritti estää sanomalla: "Taata on nyi
päiväurilla. tule toisten. " Joskus kuiten-
kin keinottelin sisäär ja istuin silloin
Taatan sängyn vieressä ja lauloin här,e;le
mitä osasin. Taata silitti hi i;ks;ani Ja ter-
rankin sanoi:"Ei Sigriä vaan saa laittaa

riihinkään raskaaseen kouluun. " Hän
tarkoitti sitä, että vanh'n sisareni Hilja
ja Kalte-setä olivat olleet karjannoitokou-
lussa.

Isovanhempien puoleiia oii tapara
aina ensiksi käyaä sannassa. Taatai!a
3li tapana käydä sanomassa, milloin
sauna oli vapaa. Hän huusi aira tuva''
sven raosta: "Sajnaar!" Rergeilä oi
silloin tapana l^'syä:"01iks sie! iöylyi'?".
ohon Taatalta tuli aina sama yastajs:
"Siel oli löylyyviel!". Viimeinen sana tuli
aina saTialla äärenoainolla. jonka ren-
git halusivat joka kerta kuulla.

KouiLtyttönä Ollessani minun fcj lta;-

nen Taatani nukahti pois. Siihen aikaan
vielä vainaja; saivat olla jossakin talon
ulkorakennuksessa. kjnnes heidät v'e-
tiin siunattavaksi ja haudattavaKsi. Tai-
viner hautajaispäivän aamu o'; vielä pi-
meä, kun pihalle oli kokoontunut Kirkolle
lähtevä omaisten saattojoukko. Etuma -
sena oli reki. Joka oi' juhlistettu pien.n
vihrein kuusenoKS n. S!;nä oli vainaja
arkussaan. Sj,'utaton noiempien ovien
sivuilla oli vihreät Kujset juhli stamassa

tunneimaa. P;halia oli monta hevos:a,
omaiset istuivat jo ressä oaottaen iäh-
töä. Kuistin eteer olivat kerääntyneet
kotiin jäävät pitoja laittavat pitokckki ja
apulaiset. Tal!ilyhdyn valossa he alkoi-
vat veisata jäähyväisvirttä Taatalle. Ajo-
mies asenji e"s mrriäisen reen eturo-

kalie. Hän nykäis! onjaksisiaja hevonen
otti jo ensimmäiset askeleensa. Silloin
välänti taivaalta ihree'linen valo. :oka
valaisi o;han kirkkaa"1matei ku-n päi-
väliä, mutta sitä kesti vair. hetken. Ta-
lon vanhaisä"tä Sm pihaltaan v;'n~ei-
sen kerran. Teonko kirkkauden r. uKana
hänen sielunsa lensi sinne, missä ei yötä
olekaan. P-meänä aamuna kirkolle mat-
kaaria muitakin saattovieraits oli ti-o
valonväländys kovasti hämmästyttänyt.

Isoäidin ja 'soisar. Lanteissa oli SL'-I-
ria eroavuuksia. Taata oli lauhkeaja aina
hyväntuulinen. Isoäiti oii kovaluo-. to'-
sempi ja y;peähkömpi. Johtuiko se ehkä
siitä, että isoärt' oi- ollu t suuren talon

ainoa tytär, ja Taata oli tullut kotivävyksi
Kosken Värmälän Martintalosta. lsoä;-
dilla oli tapana huomauttaa mirusta:

"k'eä ain muistan Augjstin, kun mää
tor. oiiKan "aan. " Ojinko niin isäni "a-
köinen? isästäni ei ol!jt jäänyt yhtään
vaiok-vaa. vai kka hän oli usein Turussa

käyn;tk!r'. O'; vai" jäänyt kuvaan "\a-
nenättä, ku" o:i nii" ?a'jop rr'i. iia asi-
oits. Er. osar, r;jt kuv!tel;a lsä": muotoa,
vaiko pei!!sta u;ti"ki'-. sitä etsiä.

Kotora''! oli paljon hautajaisia. Var-
h3lsi"ma; "-.. istanani olivat vasta 7-
vjotiaar Heiga-sstor, ; hautajaiset. Itse
o. '.r Si^oir' 5-VuOtlas. Sitte? olivatkin
"aa;an ha-toja;setja sen Janeen :söäi-
din. HLrra-siskon; kuo'; "~yös r. jorer. s.
ai!e 30-<z:ctiaa"a Jättäen syYään ksioa-

uiseen ""ierersä. lapse"sa ~äi-r. op ja
TLO-.i" se-(ä äi;;nsä ja koko sisarjscar-
ver. Hän !~a'L, si t-. ia iapsjuden i<ot;"i-
sa aa':". :-,okse kuolemaan. Joten '"a»-
taja.set-ti". o'\'at Kylän-äessä. Mu.san
sisare": 3ir1a si;tä. että hän kotona usein

;aul0i siionif 'auliia "Yhtehenkö tulla
saamme, tjoiia puo;e" Jordanin". Oli
k-iin >iär o:isi lo silloin aavistani.: ̂ at-
kärsä Daa")va" n!ir aitä sn.

Oii SuL-ri pKtyryoeni. kjn Kyiä^iä-
.<i myytii'' ja Joijtji '.leraa. le. Ta. ossa e:
o. lut poika, ei myöskään yhtään n[:n
tarr. okasta tytära ku!r ä!t:n:, joka olisi
tsis;elljt Kyämäe'' säily-iser puo;es-
ta. Itse c!'" 12-YijOBas. Aina kiAitteii-,
evä saisin rana-arpajaisvo:ton Ja ostai-
sir Kyiär"äer taxa.sn. Se kaiK;<: ja; vai"
jnel-naksi. Heti alkava inflaatio vei Ky-
[ämäestä saad-jn perir. nön olematto-
T. i'". 0'nst arY''~att:kurssin!kin sa;n ve-

.aksi käydä, enä oääsip työhön. Jäihän
r"i"j:;e kuitenkin Kyiämäer. n'n"i perir-
nc'tsi. Kaite "-uu or' ta:\aaii:sen isä-i
antanaa, koska ha" otti n"ir^:a riaal-
lisen isän' niin varhain pois.

Sgr' Kyamäi'' syntyi 4. 2. 1901 V;lukselan Kylämaessäjs kuol' l. 8. 1998 Turussa.
Här. , airnistu: iastenho:tajaksi Hefefngm Lastenffrinas;a. A'L,'.te; hän to!'r: yKsit/lsoer-
heissä, stter. 20 »ijctta Turun kuurojen Koi, ^r, '.asisimnajar.a. Kesä-jajOiiiitionian-
sa rär y;ee"sä '.'Setti P!tkäj3ri /e" Kotxos<e,'.'a sisarensa tyttäre. " Tuavi Sai'n:ser, per-

heesss. Sgr: K/iär.äk: oi! hy/in taitee':Bren ja kätevä. Hänen jäämistössään oli suun
määrä .<ei.'nKsB "agfaffcs yosliinia.

Aira Salminen esittelee

Sigri Kylämäen maa-
laamaa isoa lautasta.

Kuva Aila Talonen.
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Joulutunnelmaa. Kuva teoksesta Kustaa Vilkuna: Työ ja ilonpito, 1985.

mieleen viimeinen joulu Someron Kylä-
mäessä, vuosikausia.

Lapsuus ja varhaisnuoruuden joulut
ovatkin jääneet lähtemättömästi mie-
teen. Kaikki se touhu, joka joulun edel-
Ia oli. Lipeäkala valmistettiin itse. Kin-
kut ja makkarat päivättiin savusaunas-
sa. Joululeivonnaisetja piparit leivottiin.
Punaposkiset omenat odottivat jyvälaa-
reissä, milloin oli niiden aika tulla jou-
lua juhlistamaan. Oli sekin aika, jolloin
suuri tuvan lattia kuurattiin hohtavan
valkoiseksi. Muistan kuinka lapsena tu-
van kerrossängyssä katselin, kun talon
rengit vetelivät kuusennärettä edesta-
kaisin pitkin tuvan lattiaa. Se korvasi
nykyaikaiset tekniset siivouskoneet.
Mutta puhdasta tuli silloinkin. Lattian
kuivuttua levitettiin puhtaat riepumatot
lattialle. Valkoinen liina levitettiin vasta
aattoiltana pöydälle. Upea joulukuusi,
joka oli tuotu omasta metsästä, seisoi
jo pihalla. Me tytöt teimme koristeita ja
joka kauneimman sai aikaan, huudahti
ylpeänä: "Tämä pannaan latvaan. " Tuli-
hän kuuseen myös omenoita ja kara-

mellejä, jotka eivät kovin kauaa saaneet
siellä säilyä.

Aattona, kun oli joulusaunassa käy-
ty ja oli uudet vaatteet päällä, tuoksui
koko ympäristö puhtautta, jota kuusen
tuoksu vielä korosti. Kun jouluateria oli
syöty, jätettiin pöydälle vielä ruokia, joi-
ta voi yölläkin syödä. Astioitten pesun
jälkeen alkoi aattoillan vietto. Veisattiin
ja laulettiin jouluvirsiä ja joululauluja.
Suuri pino vanhoja joululehtiä oli koot-
tu yhteen ja niitä sai selailla. Uusimmista
Joku luki ääneen kertomuksia ja joulun
pyhää sanaa. Väsyneenä sitä sitten jo
kellahtikin pilkalleen juhlasta kylläkseen
saaneena. Jouluaamut olivat juhlavia
kotonakin, sillä kirkkoon mentiin harvoin,
koska kirkko oli kaukana. Aamut olivat
pimeitä, ja joulun aikaan oli yleensä
kovat pakkaset. Kosken kirkko oli lähim-
pänä, mutta se oli kylmä puukirkko.
Muistan, että yhtenä jouluna siellä pa-
telin lapsena.

Kotona jouluaamuna sytytettiin suu-
ren kuusen kynttilät. Joka ikkunalla pa-
loi kaksi kynttilää, vieläpä sisaret veivät

kivinavetan holvi-ikkunoillekin kaksi kynt-
tilaa. Oli siinä lampaille, vasikoille, leh-
mille ja navettakissoillekin joulua. Kirk-
koon menijät, jotka olivat hevosillaan
uskaltautuneet pimeään ja pakkaseen
ajamaan, ihailivat aina Kylämäenjoulu-
valaistusta.

Olen jo monta kertaa aikonut lait-
taa pisteen muisteloille, mutta aina nii-
ta tulee kuin pohjattomasta kaivosta.
Nyt nousi mieleen isovanhempieni muis-
tikuvat. He asuivat pihan toisella laidal-
la olevassa rakennuksessa. Siellä asui-
vat myöskin naimattomat Ruura-täti ja
Albertti-setä. Rakennuksen toisella puo-
lella oli paljon omenapuita ja marjapen-
saita kuten päärakennuksenkin puolel-
la. Tädin huoneen ikkunan alla kasvoi
tuuheita violetin värisinä kukkivia siree-
nipensaita, joita aina ihailin niiden kuk-
kiessa.

Isoisäämme nimitimme Taataksi.
Hän oli suopea, aina hyväntuulinen val-
kohapsinen ukkeli. Minulle hän oli eri-
toisen rakas, koska oma isäni oli kuol-
lut. Juoksin aina hänen kintereillään.

16

Somero-Seuran toimintaa vuonna 2000

J:.,

inenja Maija-Liisa Hyytiäinen. Museotarkastus. Vasemmalta Leila Järvinen, Maija-Liisa
Hyytiäinen, Hannu Haapanen, Eeva Mikolaja Ulla
Kaskiluoto. Kuva Voitto Ollonqvist,

Sagalundin museon oppaat Jarmo
Kujala ja Adine Tömqvist.
Kuva Olavi Virtanen.

L _

Somero-Seuran kesäretkeläiset Kemiassa 23. 7. Kuva Olavi Virtanen.

/

Sagalundin museon ruumisaitta.
Kuva Olavi Virtanen.

Riutan torpan entisen
emännän Lempi Rantasen
90-vuotissyntymäpäivillä
14. 9. 2000. Vasemmalta
Marjatta Jalonen, Leeni
Tiirakari, Seija Kavander,
Aila Talonen ja edessä
Lempi Rantanen. Kuva
Seija Kavander.
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Sähkö-, LVI- ja kodinkonetekniikan myynti

Someron Sähkö ja Kone Oy
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jan luona. Heidät vietiin maanantai-
aamuna Ja nouaettih auantai-iltapäi-
väilä pyhäKsi kotiin. Silloin e' vie'ä ollut
autoja, joilla matkan ol;si voinut te"cä
samana oaivana.

Isämme kuului kunr. anhall;tuKseen,
jossa päätettiin kjncan asioista. Hän
alkoi puuhata -riyös si\'uky!ii" ><o.ilu;a.
joten niitä tLii Vilukselaan. Pitkäjäri'ei-

ie, Pyöliin, Lähteen ym. Isä kLU'ui KOJ-
lun johtokuntaan kLole'"aansa saakka.
Sen jälkeen joi-tokunnarssa jatkoi äi-
timme.

Nyt t<y!äkOL,:uja o-i erää harvassa.
Nykyajan rikkiviisaat ovat ne yhdistäneet
yhdeksi peruskouluksi taasen matkojen
päähän. Nykyään kuitenkin ehtii san-a-
ra päivänä kotiin, koska on ajtct. eikä
tarvitse Kou'ukortteer:in jäädä. E; kai
sekään niin mukavaa oilut, koska isä
olisi laittanut Hilnan jat.-orr. aan Fors-
san yhteiskouli. ur, mjtta tyttö teki iieti
tenän. Sieitä ei olisi päässe kotiin kL, in

joulu- ja pääsiäislomalle.
Isäri kuoli oitessani vuoden ikäine".

joten isästäni ei ole mitään nuistiA--
vas. K-unt&in. kun sisare"; kertoiva':.
missä kaikessa he 0'ivat isän kanssa
käyneet, kuka kirkossa, kuka ihan Tj-
run kaupungissa saakxa. Silloin juoksin
po's i:kemän. koska kadehdin heitä.

MjCa äitini n-. -;;stan. Här. o;i viisas
ja taTokas naine"-. Tuskir ^, tiä'istä ai-
noakaar pääsi lä.-en .̂ isolteen. Am ali
äärettömän ys:ä7ä!;]"en inmiren. mut-
ta kyllä hän osasi olia kipakkaki? Siir.ä
missä tarvittiin. K-ir, hän isän kuoleman
jälkeen joutui ottajaan o^at yksinään
omiin käsiinsä suuren rraatilar hoidos-
sa, missä oli paljon vie'asta työvoimaa.
syntyi tiiariLcits. JOiCic"! sedittä T] Iseen

ta-vittiin sisua. Talossa oli kyilä eräs toi-
nenkin, joka pit: k3r"entoa. Meillä oii
kaksi na:spake!Jjaa. psta Märta ol: hil-
Jäinen Ja rauha'!inen kun Edla taas me-
kasti ja p!ti tokotaioa tor-ennossa. Kun
kaksi saartani HeHä ja Heigs leikkivät
talosilla jossain kai »n kotossa. sanoi
Hellä nuoremmalle sisare;leen Heiga.-
le: "01 sää Ma-ta, "-ää olen Edla. Mää
olen se, kun ai" pauhaa."

Vielä muistan lapsuuteni elopäivät.
Silloin tuli paljo", tafeovärteä elcpe!!o;-
le. Kyläläiset ties;vä'L. että talo oli rais-
valtairen. jossa oli vain verasta mies-
voimaa. Sehän oli 0'keastaan kuin hu-
v"J aisuus. SuLiressa tuvassa oij l-erku!-
\\r-en pitkä ruokasöytäja peitolla lyhteit-
ten sitojat heiKe!!vä: suKauksiaar'. jo:!-
le joukolla naurettiin. Jossakin varjoisas-

Sigri (Siiri) Kylämäki. Kuva Olli Salmisen.

sa oaikassa oli kotikaljakannu. josta sa;
menra sammuttamaan janonsa.

Äidin kanssa minäkin pääsin vie-
maan kahvia elope'lo'le. Äidillä oii suuri
kahvipannL' ja korissa kaikki r"ui, "ti'l-
berhöörä". Minä retujtin suurta korp-
pupussia. Äiti oli sanonut, että jos jää.
niin minäkin saar tiikan Kahvia ja kor-
pun. S;lrriät tarkkana katselin, kun kor-
put vähenivät. Siinä oli velä yksi jä.!jel-
Ia, ja iloitsin, että tuo nyt varmasti jää
CTnulie. kunnes kuhilaan takaa tul: roh-
dinmekkoinen mäkitupalainen Sarimä-
ki, jolle äiti ojensi viimeisen korpj n ;a
kaatoi viimeiset kahvit kuppiin. Silloin
tuhahd!n: "Sali"iäki sen viimeisenkin
kolpur siit holpas."

Elopäivien jälkeen oli sauna länmi-
tetty. Ky'lä se kelpasikin hikisen elopäi-
van jälkeen. Saattoi olla vielä illailae^o-

tanssitkin makasiinissa, jos sattui peli-
manni paikalle.

Muistan myöskin äidin anteliaan
luonteen. Yhdenkään pyytäjän ei tar.'in-
"ut tyhjin Käsin DOIS lähteä. Eräänä päi-
vana tuli pihaan italiaiainen posetiivari.
Aikansa kierettyään posetiiviaan pistäy-
tyi sisälle. Pitkällä pöydällä o!i vielä ruj-

an tähteet, mutta muu väki olija lähte-
pyt pois. Italialainen istui pöydä" "ie-
'.een. katsoi pyytäväst; hellan vieressä
askaroivaan emäntään ja alkoi hamuil-
:a ruokaa suuhunsa. Äiti to; het' hel;aL
ta läm"~. ir;ä '.i-okaa 'isää. ja kyllä mie-
neliä olikin nälkä. Ei kai ollut pitkään
aikaa" saanut n. okaa. Tyytyväisenä ja
i<urnan'e!!e". mies lähti pois posetiivei-
neen.

Mirun lapsuudessani ei sosiaalihuoi-
to ollut vielä kovinkaan Kehittynyt. Oi
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Sigri Kylämäki

Lapsuuteni Kylämäessä

Kylämäen vanha asuinrakennus Vilukselassa, Henkilöt oikealta: äiti, Sigri, Hilja, Hilma Tauno sylissä. Hellä ja
Helmi. Kuva Tauno Salmisen.

oska vanhetessa kaikki asiat hel-
posti unohtuvat, kirjoitan muistiin

joitakin tapahtumia lapsuusajoil-
tani. Olen aina ollut niin pahoillani, et-
tei koskaan tullut kysyttyä äidiltäni
enemmän hänen suvustaan, mutta ei-
vät siitä tienneet vanhemmat sisareni-
kaan sen enempää. Eikä siinä mitään
salaperäistä ollut, olisi pitänyt kysyä
vain enemmän. Isän suku on parem-
min selvillä, mutta äidin suku on hä-
märän peitossa. Äiti oli kyllä puhelias
ihminen, mutta sukuaan hän ei paljon
selvittänyt. Lapsena kävin äitini ja sis-
koni Hellän kanssa usein Sylvänällä
suuressa Timperin talossa. Vasta aikui-
sena sain tietää, että talon isäntä oli
äidin serkku ja vanha emäntä hänen
tätinsä. Kultelassa, jossa kävimme
myös, asui Kiikkulan pariskunta pienes-
sä somassa talossaan. Sielläkin oli äi-
din täti, jota sanottiin Kiikkulan Mai-

jaksi. Olen monasti ihmetellyt, miksi äi-
timme, jolta molemmat vanhemmat
kuolivat varhain, somerolainen suomea
puhuva tyttö, joutui ruotsalaiseen Ke-
miön saareen pappilaan kasvamaan ai-
Puiseksi. Koskaan ei äiti siitä kertonut.
Toisinaan vain huokasi: "Jäin niin var-
hain orvoksi. " Vasta jälkeenpäin olen
kirjallisuudesta päätellyt, että äitini oli
ollut kirkkoherra Fredrik Gabriel Hed-
bergin aikana Kemian pappilassa. Hän
oli 1800-luvun kirkon merkkihenkilöja
evankelisen liikkeen perustaja. Kylämä-
en suvustakin kuuluivat kaikki tuohon
uskonliikkeeseen, joka lauloi Siionin-
kanteleen lauluja. Sen tiesin, että äi-
din lapsuuskoti oli ollut Someron Hän-
taiassa, siellä, missä ovat ne ihanat
notkot monenlaisine kukkineen.

Siitä en ole tietoinen, mistä isäni
August Kylämäki on hakenut Iidan (o. s.
Wahlsten) suuren maatilansa emän-

näksi Someron Vilukselaan. Haista ker-
rottiin kauan tarinaa, että vihkimisen
jälkeen olijuhlapöytään tuotavan pää-
ruuan saapuminen kestänyt pitkään.
Papilla oli kai jo ollut nälkä, koska tämä
oli päätellyt, että siinä talossa oli hi-
das kokki mutta kaunis morsian.

Ailimme taisi Somerolle tullessaan
puhua huonoa suomea, koska monet
kulkukauppiaat kysyivät häneltä: "Onko
emäntä ruotsinkielinen?" Olen lapsista
nuorin, ja syntyessäni äitini puhui jo
hyvin suomea, vaikka käyttikin ruotsa-
laisia sanoja edelleenkin suomen seas-
sa.

Tämän vuosisadan alussa oli vielä
vähän kouluja. Oli vain kiertokouluja,
jotka kulkivat talosta taloon. Somerol-
lakin oli kansakoulu kirkonkylässä. Kaksi
vanhinta sisartani kävivät tätä koulua,
ja koska matkaa oli sinne 20 km, asui-
vat he koulukortteerissa Lammen Mai-
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TORITUPA
Joensuuntie 31, 31400 SOMERO Puh. (02) 748 7147

Toivottaa Rauhaisaa Joulua
Hyvää Uutta Vuotta

^(yvaä. Joutua, ja.
Onne. CCista. Uutta luotta.

PALMAN AUTOKORJAAMO
JOUKO LÖNNQVIST

OHRATIE ® (02) 748 6256, 31400 SOMERO

^tyvaä. J oulua, ja.
Onnellista, Uutta. Vuotta

Somero ^/Merita

7703330 Merit»Nordbanken

TIUKESKUS KY
SEIJA YLITALO

31400 SOMERO, Joensuuntie 30
Puh. (02) 748 8125, Fax (02) 748 5562

^.izee^eeedCa, yo«c i ^ /<»

'W fw«iä 'Zieetta' ^l/eeoteei,!

'Hyvaä. JouCuaja.
Onnddsta. Uutta. Vuotta.

Autokorjaamo- ja maalaama

Ilpo Lemberg Ky

{Hyv'äa JouCuaja.
OnneCCistd Uutta Vuotta.

SOMERON ESSO

Autopalvelu Lemberg Oy

7yuää youluaja

Jl/i
J

Vuotia 2001

Someron
Fysioteropio

Joensuuntie 29
31400 Somero
P. (02) 748 7047

Hyvää Joulua ja
Onnekasta Uutta Vuotta!

Tili- ja isännöintitilitoimisto

HEIKKI HEINO
Jukolantie 3 p. 748 4995

<uää joulua fa Onneffisfa <-Uuifa 'Ouotfa.

- POPPANAKUTEITA NEULELANKOJA YM.
- MATONKUTEITA - KANKAITA
- MATTOJA - LOIMIA LUOTUINA
- KUTOMATARVIKKEITA

SOMERON LANKA Ky
Ohratie (Ohikulkutien varressa) puh. 748 6816

^ SOMERON PUUTAVARA KY ^

F»I l
Miunui l

Jouturaufuia. ^ai^Ce
asia^ai/. ieen toivottaa.
PIKA-PYYKKI

toivottaa asiakkailleen

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

c^yv'cui. J ou. iua. ja. ^
^ OnmiCista. Uutta. Vuotta.

^ <T> toivottaa Someron

Puh. 748 6878
Joensuuntie 49
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SOMERON OPTIIKKA
Joensuuntie 31, p. 7486133.
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-13

Hyvää Joulua ja

menestyksellistd Uutta Vuotta

TOIVOTTAA

LEHTOSEN
KASVATTAMO Ky

Puh. 748 5110

Hyvää Joulua Ja

Onnellista Uutta Vuotta

RAUTA- ja
PELTINELIÖ Oy

Om. SIVIRANTA
Puh. 748 5929, 0400 848 398

'Hyvää Joutua, ja.
Onne-CCista Uutta Vuotta

Sähköurakointi
J. Mäenpää & Co

Puh. 748 6715
0400825493. 0400825494

lenkistä joulua ja

NURMEN SAHA & MYLLY
Höylä- ja sahatavaraa,

listoja ja kestopuuta

SOMERNIEMELTÄ
puh. 748 2958

Hyvää Joulua Ja

Onnellista Uutta Vuotta

Anna
lahjaksi

Forssan Lehden
LAHJAKORTTI

Kysy lisää
03-4155 610.

FORSSAN LEHTI
Esko Aaltosen katu 2, 30100 Forssa
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kumarsi syvään. Kun häneltä kysyttiin.
tunteeko hän kaikki herrat, Heikki oli
vastannut: "Kuka niistä kaikista välittää.
kunhan tuntee van nuo siratin herrat
(ministerit."

Seitserrässä vereksessä Kivi kuvaa
kiekonlyöntik;saa katseie"~aan jäänee"
Laurin olemusta äreäte: ;a äänettön-äk-
si. Hassi K-i>.'ai;ee meike!n sa^oiiia sa-
noilla "veite;iasja synkkä" LaL. r:"' esiku-
vana olieen Paijulan Heikin luonteen.
Hän arveiee. että Heikille annettiin juu-
ri luonteenpiirteidensä takia nimitys
"Jämmee Heikki".

Kyläläiset eivät ha';air"'eet He:k:ssä
mitään erityistä mieiisa;rautta. Tosin jos-
kus Heiketä pääsi hir. eä r.a^^np^js-
ka, jolloin hän juoksi ulos -a.irsmaa".
Naurun Janeen Heikki seisoi kajan pa;-
koillaan maahan tjijottaer.

Miten Pajulan He;k<; ;u!i Aleksis ;<'-
ven tietoisuuteen? Hassi oteaaa. ecä
Heikki oli matkoillaan kje"'ellyt \i,. '"ni-
järvellä, jossa Kivi oiisi hä"et saappai-
neen nähnyt ja kuullut He;k;itä samalla
Seitserrässä veljeksessä 0'evsp urne-
tun Someron kyliä ja taloja koskevan
torun.

Tofiemäköise^mäp latkepräri Hei-
kin ja Kiven väiille on seiostan..t Juhani
Haavisto. Tämä Kiven tutkija on se'vi;-
tänyt tätä linkkiä Someron kansä;ais-
opiston järjestanassa tiiais-jiessa.
josta oli kirjoitus Somen-iehdessä ;So-
mero 1976. nurero 81;. Linkkinä oi;
Pitkäjärven Sarjar. r^sf-.cli!'' polKa Axe;
Wiens (1828 - 1975;. joka p-^Ci äi-
tinsä ja njorempien siskojersa ka.^ssa
Siuntioo" ostamaleen Kvarpby-"-m!sel-
le tilalle vuonna 1850.

Siuntiossa asui samaan aikaan Alek-
sis Kiven vanhemo! veli Ju-jar.i Ste"vail.
joka oli vuokrannut vhjeltäväkseen Pjr-
niisin tilan. Axel »Yiensja Ju^an; Sten-
vail ystävystyirät "i'n. eSe o. ivat Jooa
kummeina toistensa esikoislaps;iie.
Aleksis Kivi asui vjorna 1858 jL't'ar. i-
veljen luona Pjrnus'ss8. jossa hä"kir
tutustu! Axel VVier. siin. Myöner^min
Aleksis Kivi muutti täysihoitoon .i^e\
Wiensin luokse Kvarnbyhyn, jossa iän
vuosien 1860 ja 1861 aikana muokka-
si Kuller^o-näytelmär '., 'jteer asujr.
Onkin aivan uskottava se Juhani Haa-
viston pääteinä, että pttkirä ;l;api, hte!-
na Axel Wiens kertoi Kiveite sytyr-äp'-
täjästään Somerosta ja sen asukkais-
ta. Romaaniinsa Seitsemään veljekseen
hän iiitti Wiensiltä kuulemistaan tarnois-

ta Paijulan Heikin vähäisenä sivuhenki-
lönä.

He;ki:;ä e' ollut aikuisena .;akitu:s*a
asuinpaikkaa missään. Someroja oies-
kedessään hän !!enee asuni. ; ve'Jenpo;-
kansa Esa Lnc;8h!;n luona \'. o an tol 'pas-
ss. Heikki .<uoii 9. 2. 1870. Samana
vuo". "a 'imest, " myös ''Snet mainitseva
Seitserra" vedestä.

Sa3pas':sojensa vaikc 33!<Keavj'j-
te-ss tähce" rie'Kki oääsi kirjairsjj-
teen? Kanista rahasta s-»;a'':rva!rv'i3-
tafje" :a;Ki"ie:äen saasiBrv;;"e" . orta-
maila Kesäisen aikaan e. ^i:enkaar'
liene oTjt -leikin ai-ona "ari'iais:a.
Paulassa syntyy. Arar.ca LL.KC 1188^
-1966, i<er:oi. miten häne' n^orLudes-
saan Pa:^'a" nuoriso matkasi s-v!sena
sjnn-ntaira aioja. oir Härtät;e;ä pi;r(i."
k;rkkcon. Tytöillä oli käcessä 'i^aniytt'.
jossa o'i i irsikirja Ja pyhäkengä:. Pojil'3
oli saappaat kepr nokassa o;i<apääliä.
KUtelassa. MattNar. ta:on kohdalta ai-
koi osaksi pe:lonpiertBretta pite;". vievä
oikotie Sve-ssonlle. Svensso'':r> aitar;
rappusilia istuen pantiin kengät jalkaan
jajatkettiin matkaa kirkkoon. Paluumat-
kalla riisuttiin samoilla rappusilla ken-
gät.

Myllyoa-on eii Paktäian toropa si-
jaitsi Ahoiar. Ku;n-al!a aivar-, Pa, j'an luo-
teisto.kassa. Ra;ar!äe'tä :ä^teeR c.e'..'a1'

pie''err!'"är' mäe" e;e:är;"teellä. Lä"-
sirirtesn a:apj o]ei!a virtaa he räsjolta

tu'eva puro. JOPKS . ;a'"e;!a or. vuas^sa-
tq;e" aiar c;!Li;Tsrro" ky'ä" m;'i'yjä !a-

hellä Someror 'ajaa. Myi ysacka lienee

saanut nimensä my. iyistä ja mäestä.
Mahdollisesti Heikin isä Henrik c'i

rruu^a"'jt Kiskosta. ;ossa si!io;i cihit-
t:;'-, . tjpara Orijä'\'er kaivoksesta. Hän
ci: ehxä K!SKCSSB tutu Stjnii t ka;i;onlcj-

hitaan ;a mLjtti Pajjaan iouhiraan
kvartsiaÄ\iK, r lasitentaalle. Raiamäes-
sä cr useita vsrhoja -ounote.a, joista
Aho;ar' lou-os o." hwir iähel.ä Pakka-
laa. Ehkä louhinta o ;k:n siy Tjjttoor.
ja torpan rakeptamiseen metsään, kau-
aks! ^'iäxeski.Ksesta. Pajulalainen Saa-

ra Virta .1898 -1994) .<ertci Käyneen-
sä '-. »oru^cessaar mL.utaman kerrar

Pakkalassa. Hän m;;steli, sCs torpas-
sa di vai" YKS! ruore.

\'y!lycac-<a" naapurissa syntyny: ja
r'., oruu;ensa v;ertäni+. Anit; Lujkto
'1908 - 1996; kertoi. e~.ä »'.pan ra-
xenrus myyfin 1920-luvjn alkuo-oiei-
la huutokaupalla. Ta'o purettin ja pys-
T)tetti'p uudelleer Joensuun k^'. än iie-
peiile Pämärr. äkeen, rlssä se vlimeisi-
nä vuosina lieree o'lut kar.atopp:ra.

Etsin Antti L;ukonopastukse!a'vuon-
na 1976 torpar a. kjperäistä paikkaa,
mutta tarkkaa s', antikohtsa fip-ms iöv-

täneffi. Torpan eteläpuoleila sijainru; cie-
r: pelto oli n-etsitettyja siirä .ohosi sil-
loin iL.or; kujsikko. Ylempänä rTtee;ia
kasvo' nokkosia, jotka narvoin esi-t?,'vät
umpirretsässä. Typensi -os;Jo!na "o-<kos-

te- tavall. set es;ir'tym;spai!<at o^a*. raxen-
r-stenja asituKser, yrr-pä''stcssä. Mok-
koset näimmek!n a'noira n"erki<e!nä Pa-

julan Heiki p entisestä totitanhuasta.

Antti Luukko aloitti

Myllypakan torpanpaikan
etsimisen Torronmyllyn
vanhasta rajapaikasta.
Kivipyykkinä on myllynki-
ven uuoiifcas.

Kuva Alpo Maasilta.



Alpo Maasilta

Pajulan Heikki ja Myllypakan torppa
ukolan talon seitsemällä veljeksel-
Ia oli hiidenkiviseikkailunsa jälkeen
runsaasti Viertolan härkien tuoret-

ta lihaa, jota he ahmivat valtavan mää-
rän. Veljesten vatsanpuruja helpottaak-
seen Aleksis Kivi panee heidät kirjas-
saan urheilemaan ja kilpailemaan voi-
tosta kiekonlyönnissä. Veljeksistä Lauri
ei ollut halukas eikä hän olisi oikein ta-
saparia vaativaan kisaan sopinutkaan,
joten hän lähti metsään samoilemaan
ja katselemaan kalupuita.

Lauri palasi metsästä kalupuut olal-
laanjajäi katselemaan veljiensä kiekon-
lyöntiä. Eero kysäisee häneltä: "Mitä
kuuluu metsästä, Lauri?" Juhani, jonka
joukkue oli kisassa tappiolla, tiuskaisee
Eerolle: "Kysy häneltä. Siinä hän seisoo
kuin entinen Paijulan Heikki, se Mylly-
mäen Hessu, röykkiö kenkärajoja sel-
jässä."

Tämä Seitsemässä veljeksessä ohi-
mennen mainittu Heikki on ollut todel-
linen somerolainen henkilö. Hän syntyi
Pajulassa, Koivulan taloon kuulunees-
sa torpassa. Seurakunnan kirjoissa tor-
pan nimi on kaksikielinen Myllybacka,
jonka Aleksis Kivi suomensi muotoon
Myllymäki. Pajulassa torpasta käytettiin
nimeä Myllypakka, josta nimi ajan ku-
luessa muuttui rinnakkaisnimeksi Pak-
kala.

Myllypakan torpan asukkaina olivat
1800-luvun alussa Nummelta tai toisen
mukaan Kiskosta muuttaneet Henrik
Jaakonpoika ja hänen vaimonsa Liisa
Antintytär. Heille syntyi lapsia, joista 10.
12. 1810 syntynyt poika sai nimekseen
Henrik, joka oli tämä Paijulan Heikki.
Kun Heikki oli seitsemän kuukauden
ikäinen, hänen isänsä kuoli. Heikki sai
tilalle isäpuolen, kun Liisa-äiti avioitui
kaksi vuotta myöhemmin naapurikyläs-
ta Torrolta kotoisin olleen Gabriel Mar-
tinpojan kanssa. Miten lienee Heikki
sopeutunut isäpuoleensa? Kirkonkirjoi-
hin ainakin on kirjoitettu hänen nuoruus-
vuosiensa aikana förrymd (karannut) ja
myöhemmin Heikin nimen kohdalle on
merkitty sinnessvag (heikkomielinen).

Kustaa Hossi on selvittänyt ja julkais-
sut artikkelin Paijulan Heikin elämästä
Virittäjä-lehdessä (1934, 434). Hossi oli
vuodesta 1906 alkaen neljänkymmenen

f'^, /,,-;.-.'
A M M E LA

.
*/.-;:
/'

-^:-
VY '\

%.. r^, ^nf\s-^&.. W
' ~''~Jk \'<-"\'^_:c<'""§&-.. /-. -<'-. ") ''.v?'j-^v Y ' \

i^R7&s!l&^ v^
F-'' T^Tpfe^^ :"*'^^®t;^^"ws%^ .J--> ~^'

^ " r^. ^\i! "\ -. ^-4[W^ty- -<-/-
L.!LiifWr .' ~v<. :'' ~1[^.'^~-:^-><-^ '.'"
'C""^-'V- Y^^y:{v~/:)'^\u1fwirtfi&4^

" , .>j%/c7e^tZ£x,
J '.'. t.'-' \

joA/fep^näÄT \
C / iJv^ff \

.

) -^
/ !-. ' / .

i^h\

v

\ iV
~̂\

'* . r ,) \ f ^'UTr^Tiirto\.
3 ', ^ , 3 l /f i \ C --/-'~-;. \ ,

7 . «sen'i1;-t<usl'-. iuos 2000

Vuoden 1922 kartassa on Pakkala eli Myllypakka merkittynä. Lähellä, usean
rajan yhtymäkohdassa on Torronmyllyn rajapaikka. Kuntarajan lisäksi siinä
yhtyvät Harjun, Kultelanja Pajulan kylien rajat. Kartta kirjoittajan.

vuoden ajan Pajulan kansakoulun opet-
tajana. Hänen sikanaan oli Pajulassa
vielä elossa henkilöitä, jotka olivat ta-
vanneet Heikin. Hossin mukaan Heikin
mielisairaus johtui tapaturmasta, joka
sattui, kun Heikki tutki liian innokkaasti
Ihamäen tuulimyllyn isojen hammaspyö-
rien toimintaa. Hänen päänsä oli joutu-
nut puristuksiin kookkaan pyörän ja par-
run väliin, jolloin Heikin päähän oli tul-
lut ruhjeita ja se jäi hieman vinoksi.

Onnettomuuden jälkeen Heikissä
havaittiin myös mielenvikaisuuden oirei-
ta. Heikki tapettikin työnteon kokonaan
ja alkoi kuljeskella pitäjästä toiseen
maankiertäjänä. Kerran hän joutui Pie-
tariin asti, sillä hänet pestattiin Härkä-
tietä pitkin Turusta Pietariin rahtia aja-
van sairastuneen hevosmiehen tilalle.
Heikin kerrottiin myöhemminkin kulke-
neen saman matkan jalan, sillä eräs kyy-
timatkalla ollut Pajulan isäntä oli hänet
Pietarissa nähnyt kenkärajat olkapäällä
ja säkki selässä. Hassin mukaan nuo

kenkärajat olivat olleet kuitenkin hienot
sotilassaappaat, jotka Heikki oli saanut
Palikaisten kartanon omistajalta. Saap-
päät olivat niin hienot, ettei Heikki pan-
nut niitä milloinkaan jalkaansa.

Helsingissä Heikin tiedetään käy-
neen usein. Myöhemmin hän kutsui tätä
kaupunkia käärmeen kyläksi. Mahdolli-
sesti siksi, että hän oli irtolaisena saa-
nut sieltä körökyydin Somerolle. (Vie-
raalla paikkakunnalla kerjäävän irtolai-
sen palauttaminen vankikyydillä kotipi-
täjäänsä elätettäväksi. ) Hämeenlinnasta
hän kuitenkin piti ja toikin usein sieltä
palattuaan terveisiä Hollolan Lahdesta
ja Anianpellon markkinoilta.

Heikki oli oppinut matkoillaan hyvin
kohteliaaksi. Palatessaan reissulta Pa-
julaan hän tervehti kyläläiset kädestä pi-
täen. Maantiellä hollikyydillä (kruunun
ylläpitämässä kestikievarijärjestelmässä
matkustajat saivat maksamalla hevos-
kyydin kievarista toiseen) matkustaville
herroille Heikki nosti aina lakkiaan ja
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lyuää joulua ja
Qlutia 'Duoifa

P POHJOLA
Joensuuntie31, 31400 Somero

'HyvaäJouCuaja
Onnettista. Uutta Vuotta

HIIDENMATKAT

'oää youluaja

CUuifa Vuoffa

Kampaamo
Leena Laine

puh. 748 5164

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

T. Tamminiemi ja Kumpp.
31470 Somerniemi p. 748 2864

Hyvdäjoulua
toivottaen

LAUKAMO-YHTIÖT

li/uaa joulua /<2

MUNATUKKU
A. TAMMINEN Ky

Puh. 748 5575

CHyV (M JoutuajcL
Onnelista Uutta luotta.

asiaS^fulie. e.n toivottaa.
SÄHKÖ-ERKKI Oy

J^y^ää Jou[uaja
Onn&dista. Uutta 'Vuotta.

toivottaa

KAMPAAMO
SOMERON EEVA

Urheilutie 23, puh. 748 5441

^ ~It/uaa joulua ja

innellista

SOMERON METSÄNHOITOYHDISTYS RY
Joensuuntie 35, 31400 Somero

puh. (02) 748 6320
(02) 748 5264, (02) 748 5332 Fax

0400 323 372 Hovila, 0400 532 867 Salminen

Ji/uaa joulua ja

)nnea uucfeffe uuocfelfe

Kosmetologinen Hoitola
Ritva Heino Ky

Joensuuntie 28, 31400 Somero (02) 748 6588

'H.yvcCa. Joutua, ja.
OnneKista Uutta. Vuotta. 1.

PARTURI-KAMPAAMO

RIITTA PALEN
PUH. 748 5397. Joensuuntie 19 (linja-autoasema)

'Hyvcici JouCua. ja.
OnndCista. Uutta, luotta

Toivottaa.
Somenm

Läh 'lia- ^£a UPKA(
Vanhatie 13, puh. 7488 782

MEILLÄ ON PALVELEVA JUUSTO- ja LIHATISKI
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Kaihdin-Lehtonen Ky
puh. 748 5814

Ralfista ̂ oufuaja
)nnea ^Uucfelle Uuodelle!

9 It/uää joulua O
^/ \

JUSSIN

^ Sälekarin Kirjapaino Oy
PL 8, fTunmtie 24) 31401 Somero
Puh. (02) 779 330 Fax (02) 779 3320

^ ASUSTE Ky ^
JOENSUUNTIE 31

PUH. 748 7977
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Ji/uaa joulua

}a
^nne^asia ̂ Uutta ̂ Juotia!
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^TT I ?7"n S~T^^~'"!

l lk ll k\»l^ ^?*-?( l

Ji/oacz joulua ja

Olutta 'Uuotia!

Hiusten ja hiuspohjan
terveydeksi VAELLA

Turuntie 3, 31400 Somero, p. 748 8856
« Joensuuntie 40

P. 7488517, ti sulj.

'Hyvaci Jfoul.w Jd
önndiista. Uutta, Vuottdl

LeninlqRil^
SAARIVUORI

Joensuuntie 33. P. (02) 731 2456

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Mauri Salo Oy
Ovo Food Oy
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Salli Lehtinen

Kyllikki Kujanpään muistolle

yllir<ki Kujansää" tomjmaja las-
kettiin maa- mi. itiir lajantaira

II. l. 2000. Häitä liimeiseile
matkalle saattanee*, tursr. a;, että hä-
nen mutanaan men, paljan vanhaa
Someroa.Kyirkin aitkä elän"änai"ai al-
koi vuonna 1911. Kirkon.^äki Oii hänen
lapsuutensa maisema. Kehä kiertyi um-
peen 88 i.^ode" päästä. Hänen hauta-
kumpunsa en samar n-äer. toisella pjo-

Ien, Ison-Mikon juurella, kuten '. 'snha
kansa taoasi ilmasta.

Somerolla Kv!iil<ki ruistetaan hänen
uskomattoman p;ti<ästä. yli 40 vuotta
kestäneestä työstään Samero-tehdes-
sä. Hänen isänsä A. \'. Sinisalo oi! So-
mero-lehden perustajia. Kyll'-<kl t/ös<en-
teli OsujsKaupan mjyn-älänfoitajara
Kultelassa. kun här r. htyi Koeajal;a
avustamaan lehden to;mi tL'3työssä.
Vuonna 1945 hänestä tuli vakinainen
toimitussihteeri. icr.ks tcimenkjvaan
kuuluivat niin iaskurdoet. tilaukset Kjin
juttuaineiston ker. u.

Vuodet ja vuosikymn-eret ^er.';ät.
Kyllikin elämänkö Sc.r:erG-;e"den pai-
veluksessa päättyi vasa yjonna 1987.
Muut hoitivat jo konnorihor-mat ja to!-
mitussihteerin tehtävät. Kyllikki keskit-
tyi mielipuuhaansa, kinoittamaanj-ittu-
ja vanhoista asio.sta. Kotisejturakkais
oli kantava voima Kyllikin elämässä. Hän
ja Matti Soin! olivai Sorr-ero-lerden puo-
lella henkilöt, joiden ansiosta Somero-
lehden ja Somero-Sej fan yhteydet ovat

olleet tiiviit.
Kyllikin vahvjuksia kotisejt-penn-

teen vaaiijana olivat eht\7"ätör kiinnos-
tus omaa paikkakuntaa, sen "an-oja
asioita Ja ihmisiä tehtaan ja hy»ä muis-
ti. Somero-Sei. ra'. arkistossa or Si-uri
määrä valokuvia, joiden kuYausajankoh-
dan ja henkilöiden tunnistuksessa en
tarvittu Kyllikkiä. Vlkä;i lanhar- kuvan
ihmiset olivat hänelie a'';an ojtoja, aina
oli lehti, jonka paistama saattoi jäljittää
tietoja.

Kyllikki oli myös toimitukse" eiävä
tietopankki, joka kertoili e!ä';ästi. mi'. iai-
nen Joensuu oli 1930-luvjlla, kuka ra-
kensi minkäkin liiketalon kyiänraitir '..'ar-
teen ja millein se tapahtui. Kun hän
1980-luvun loppupuolella vei se;näkel-

Kyllikki Kujanpää toimi Somero-Seuran johtokunnassa vuosina 1968 - 92 ja
seuran varapuheenjohtajana vuosina 1973 - 1992. Hän on saanut Somero-
Seuran kunniakirjan -vuonna 1977 ja Suomen Kotiseutuliiton harrastusmitalin
vuonna 1985. Somero-Seuran kunniajäsen hänestä tuli vuonna 1992. Someron
Joulussa hänen kirjoiraksiaan on julkaistu 16 numerossa. Kuva Pekka Kujan-
pään.

lonsa ja muut tykötarpeensa työhuo-
neestaa". kotiif. hän oli edelleen aina
valrfs auttamaan toimittajia tiedoillaan.

So.-r'eror'-päiv8Clijjr'ao8i\ä,, o;;oir.
Kyllikki puki päälleen Someron puvun ja
istui takuuvarmasti museolla kotiseutu-
juh an ohj&rraa seLiraan-assa. Oi; "':,äs
luonnollista osa!:isti6 kofse-tua'<t"'. ';er
kanssa va.tak»"na"isli. e kotise-tupäv-
le ja aikanaar 'ähteä Ko:se.;:jli;on sr-
jestän"ii;e n-a-Aoi. le uikor-a ie.

Työoävät;a ha"ast^teeto;vattä\"'-
^ä ;ri rriSi<o".taktejs. Kotiir. paäs:yäap
Kyllikki oli eni"-"näkseen aerheen pa-
rissa. ritä ny: lenkke. !; ja tapasi mu'j-
tamia pitkäaikaisia ystäviään. Lehcenja
Somero-Seu'an lisäisi t-än oi! valmis
antamaar aisaansa sotaveteraanien

naisjaostolle. KyllkK Kujanpään elä"~än-

t^öja sitout^neisuus OiSt rati-nnsstcn
arvoisia. Tarinat, joita hänellä riitti niin
tehcer. :eosta ki. ir, n-. j:sa<'~ va"-c!sta
asioista Ja tapaamistaar !iriiS:sta. w:

vei nyt menrsssää?. Veitte 0:loiqvis;
toivoi muistoa als-iucessa. er.ä;o-<^'.':i-
meisenä palveluksena kokoaa Kyllikin
kirjoitukset. Se voi olla helpompaa kuin
kuvitellaan, koska Pirkko-tytär on sitä jo
tehnyt.

Vanha virsi Taalainmaalta ja Kari
RjC'v'ar. ;" Niin kaj-is o", maa olivat
KV!|  . e"-pka?pale;t8. \e . <Ub"J'r'- ha-
ne" sijraustllasuudessaan. M:ten se
nelikään: "Ajrnko ;askee, jo pi t.enee

varjot. Aika o", ero" Ja jääty.äiste"..."
Suurf eiänärralu o. ; vaili:jnut jo toi-
voksi päästä pois.

Somero-lehti 25. l. 2000.



Kaarina Pollari

Someron kiälinen - Someron miälinen

iit on kulunu jo enemmän kun
pual vuassattaa, kun mää koko-
sin kamppein ja muutin tänne

Näsijärven itäpuala. Yhrel päivä! mää
menin osuskauppaan. Siäl oli mukavan
tuntunen neiti-ihminen puksunaja mei
ruvettiin juttelemmaan. Tää puksuröö-
kynä kysy, et mistä mää olen kätösiin.
- Someerolt, mää vastasin. - Ja mää
olen Renkost, sano puksu. -Ai, sanoin
mää, oleks sää kuullu sit sitä vertaust,
et kiiltää ja välkkää kun Renkon kirkko
jouluna? Mut Renkon likka anto kohta
sanan sanast: "Oleks sää sit kuullu, et
sää äänsit vääriin. Sun ols kuulunu san-
noot; "Mää olen kätösiin tualt Somee-
eeeeeeeerolt!"

Muutaman liika-een mää olin kyl
Somero-sannaan ruukannukkin panna,
mutten niin montaa kun Renkon likka
sihen pahuttas pisti. Niin et tasois ol-
tiin.

Siin riskist sata vuatta takaperin, kun
kansanvalistusvaltas Someron, oli kou-
lumestarit velvollissii tekemään tyätä
kirjakiälen pualest. Tuamiorovasti K. H.
Seppälä on kirjasas "Muistot jäivät" ker-
tonu Someron vuasistas (1906 - 1909)
ja tästäkin asjast yhren esimerkin. Kir-
konkylän koulun taulul oli kevätjuhlan
ajaksjulkipantu opettajan tekstaama so-
meronkiälinen julma lause: KUM MAA
POIKKESIN JAATLAASEEN, NIIM MÄÄ
KOMPASTUSINTIÄLÄ. -Etvaivannäkköö
siin vaarittiin, kun yleiskiältä yritettiin
ajjaa kowiin kalloisiin! Ja sitä taisteluu
oli jatkettava vuaskymmenet.

Mut ny on alkanu Someron murteen
renessanssina asjaton niin hyvin, ettei
oi taivinnu kirjakiältäkän sen pualest hyl-
käät. Mää melkeen luulen, et Ollonkvis-
tin Voitto alotti tän uuren suuntauksen.
Sattusin olemaan Someron kirkas, kun
hän vuarel 1993 siäl esitti päivän evan-
keljumin Someron murteel. Mää ihmet-
telin oikeen, kuinka miäliist sitä kuun-
teli kaikki. Voitto kyllä peräst päin tun-
nustikin, et vaimo Onerva oli toiminu
apukääntäjänä. Somerolaiset sanan-
käänteet pittää kirkkokansan heräksis,
eikä net sittenkän uhka vanhaa kunjo-
tettavaa kirjakiältä.

Tosiasjas on kyl simmosiikin sannoi,
kun ei ärrän käyttö eikä eres kova tee
luana. Lure ja kare käyvät, mut ajatel-
kas: pyhä suutelma. Mikäs se on? Joku
meinaa, et voi käyttää pusu- takka muis-
ku-sannaa. Mut net passaa huanom-
min runotyyliin. Pyhä pusu? Ei luana,
ei!

Muutamat murteen sanat muuttaa
merkityst, vaikkei vällii oi montaakan pe-
nikulmaa. Tammelasttullu isopappa-vai-
nää sano tuppaa pirtiks. Kerran hän oli
Eevertil, renkipojal, sanonu: "Pas hak-
kein ohjakset pirtistä, ne on siälä kui-
vamasa!" - Arvakkas, mihen Eevertti
meni! Saunaan tiätyst. Viäl kun mää olin

T'

pikkulikka, Jaatilan paikallispuhe vilisi
ruattin kiälen sanalainoi. Oli kastrullii ja
talrikkii, reen aisasjumpuriija saappais
täälinkii. Eres oli naisväel förkkeliija tas-
kus nästuukii, miähenpualil yllä jakkui
ja pälsyi. Venäjästäkin oli joltain lainat-
tu, niinkun kapakka ja urakka. Mut nyt
on aika toinen: Suami on niin pal mer-
kittävä maa, et sen kiältä tarttee osata
mualakin mailmas. Ei tää kansaliskiäli
mihenkään häwi, vaikka Joensuusa lu-
kis joka paarin oven päälä enklantii.

Joulu on liki. Mahtaiskosjouluaamun
kirkas taas kuulla Voitto Ollonkvistii lu-
kemasjouluevankeljumii: "Aika peljäk-
ka, mää ilmotan teitil suuren ilon..."

Emännät on eres förkkeli ja käsis kaulauskapulat. Kuva teoksesta
Kustaa Vilkuna: Työ ja ilonpito, 1985.
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SOMERON

OSUUSPANKKI

<£> Someron
Säästöpankki
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li/uaa joulua ja

)nneffis^a uuoHa 2001

7.ai^ille t^stäuilleja

'^ifeis^öjkumppaneille !

LAMMINNIEMIKOTI

HOITOA JA KUNTOUTUSTA
SOMEROLTA

Käyntiosoite: Jänistie l
Posäosoite: 31400 SOMERO

Puh. (02) 77 990, telefax (02) 779 9490

Hyvää
Joulua

ja
Onnellista

Uutta Vuotta

Kiitämme kaikkia
asiakkaitamme

kuluneesta vuodesta!
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'Kjin jouluaatto hifjinee
mufiaisaan ju/ifaan ja

kynttitän [iihki (ämmittää
Sinut muutojen jouluun

Toivotamme Sinulle

leppoisaa Joulumiehä
ja 'Kullatsen Jaiitun Meritaa

Sanomaa seka
Onnellisia Uutta Vuoltci 2001

^.NESTE HÄRKÄHOVI

IVIARKET
AGRI^MARKET
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Somero (02) 77° 30C Koski T. '321434 450
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JouCuaja.
Onnelista

Uutta, luotta!

Someron Apteekki
Joensuuntie 36

Lämmintä

jou[umie(. t'd
l^g.il(U[e

<Ku^gtw)CLsta. puh. 743 ssos

^b ^[yvaäjoul. ua.l

l Some/ioft cl'o/t008a CKy
T-mitie 3, 31400 Somero
puh (02) 748 6818, (02) -48 7251

lc/Otta joulua /c

Önnelfista ^Uutta Tjuotta
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Pääruuat
Kautta aikojen onjouluateriaaf ou-

lurut !:haa jossain mLoaossa. mi.Ca
vasta 1900-;jv^" a:ussa tava;lisessa-
kin SL:oma;aiskodissa oi oi;. t.-ou!u!<inK-
ku. Sitä ennen syiten -"uu-. la. sia , i>-a-
rjokiatai paisteja, esimerkiksi lampaan
koipea. Kinkun tie jouluruuaksi on ar-
voitus, mutta tunnetuimman legendan
mukaan pieni porsas oli jouluyönä tök-
kinyt kärsällään Jeesus-lasta seimessä
ja ranga;s;bl<sei<si pää''/";''; ̂ r!stit^Jen
jouijpöytään. Kinkku '/o; o;:a peräisin
myös muinaisista s<anc'naavis;s*La ̂un-
lista, joissa pöytään .<anret:iir. Kotar,ai-
nen sika. Jo 1500-uvu ;a Sjon-.essa-
kin saatiin rraisteHa <ai.«i.raa. r^Va
edel'eenkään se ei o, e voittar^t - ja tus-
kin vetoakaan - K;nl<u" SLOSiota. Ko-
kölihän lisäksi ennen tariottiin palion

myös maKioroita, syfttyjä. a'aaocia }""..
'iharuokia.

Lpeäkala on vanha katolinen paas-
torajar rucxa. Suomessa sitä :aas on
syöty Jo'Ji.na säiiöpnäll:s;stä sy:stä, sil-
Ia tuoreen kalan saanti oi; jo;j;jna va:-
keaa. Niiroä sitä ku''. 'att';r. etut<äteei;a

pehmite:;;;" sitten jouluks; "peässä.
ALnoeri" kala oi: itse pyydettyä haukea
tai ahventa, s'tte^m'" Marjasta ostet-
tua tjrskaa. Ra'-. ni<o;ia tietiSti Siöt;:r;
tucrettskir ka aa. '. ".. "a.ojiL.kalojaovat
ollee; e"!a;set Rikkaan säilötj": ja suo-
latut ka;a!. ;oMa ovat Sy^tyee": sen ai-
kais'er sä';ö"-!stapo.er "yötä. Ja säi-
'yväthä'- estossa mene; roso;i. i" kju-
ijvatsa. aatftarpeetkin. kjter p-'?ajju-
ret Js ̂ jrfct. Kylmä* ru'^at o:i'.'at yarsir,
kaytä"rö^s'ä, <jn ep"er' ru0k'a p;cet-
tiir- pöycässä -sy c'tKän;CL. ;uyö'~.

VaiK'<3 s^rr css Jolj!uhel'r<L!s;a

on-tir :^:jt jikoma-^ta. ";T orca fota:"
kotoistakiF. '. 'T:H2:r' 'aatiKC;. E''s:"syö-
tiir räät:k<ä- e'i ia''ttu :oc'as. s.aen oe-

runa'8at'kkca :s 1900-ijVL:", a'jsta
porkkanaiaatiktoa. LaaStot o;ivat rämä-
laista sennrerjokea. ".usa ne :ev:s-v'at
L;l[<OTa'!!eKin. Perinteisten joiilul'uck'e"

lisäksi syötiin e"r.en paljo", pai<a;l:sia
erikoisuuksia a r»o'4a. joita ei erää
nykyään yhdisietä jo-. ^rn, ktten rer-
ne-skkaa ta' -t->;;"'<;a. Al^pcisopcaa
ja talkkunaa.

Jälkiruuat
Joulun tutuin :äl.<'rjoKa on :-e7.sc

riisipuuro. rr. -tta är.a e; c;e o''^t .''is:ä.
V:elä 1800-iuvun 3«oi";äiissä s'.,'öti;r
jo-Lna 3h'acjL;'2E ta' "'ahricjsest;
icta!"; Tuuta 3^-, 'ca. ;ooa i.'e'l:ä. U"e!-
R-, anpehr"eä va"o:"e" .'';s!?;u'o oi'
sjjrta hertes si".e". fcn r', is'ä alettiin
tuoda Suoree". Ll<orra'sen ma;lin
r. -kaa" 3'etti""i r"yohe'""i'' valmistaa
jä'kirj0i<ia r"yös hecelr"'stä. kuivatuis-
ta ''a t-oreista. se" ""ukaa". Kuin niitä
a etli. n Jkoma^ta saada. Ja olivathan
ne '.aniksista pe'w.u8 ;ha" seiiaise-
raarkin. K-.te" sä"kinät. ..'jsina; ia
[ujn-t. \e lo ".ivat '"vös se" aikaisiRa
.v-,a!<e'sir's. s:"ä varsi-a;se; Jo-iluxara-
"-eii't ovat --ycher-pää perinnettä. Joj-
]L, CL, jroon laitettava "-a-ts!' o" oeräi-
si" kesk;a;alta. j0l;o. r, Engiannissa 'op-
p^aispuuroor . <ä;kettii" papj. Se" saa-

lutsai ~, äärätä n-iu:!'e "assuja ter. tövä
tai JOutj; Itse es:ttär"äär Joain. Poh-
joismaissa sap-. ...'a;rtJ mante!"n. eivät-
ka ('ass-tte^tksa'; o[ke!n sopineet
meillä hartaasee" iou'L,"'i!e:too".

-5'"ee':: . -. c c; S^c"s ?'. £'. . 3-'-. ^-96^..
S. -'  . !. /:'.£. 158", J=^.. ^^'. e", 159"
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Anne Pälikkö

Jouluruokaa tarjoo kunnon väki

.g^.w

Katillesi 1995.

onelle meistä joulun kohokoh-
ta on aattoillanjouluateria. Sii-
nä hetkessä tiivistyy koko jou-

lun tunnelma kaikkine väreineen, ma-
kuineen ja tuoksuineen. Kun ilta hää-
mättää, kynttilät on sytytetty, joulutäh-
det loistavat ikkunalla ja pöytään kate-
taan ne aidot ja perinteiset jouluruuat,
niin on kuin koko maailmanmeno het-
keksi pysähtyisi.

On yllättävää, miten erilaisista läh-
tökohdista joulupöytämme herkut ovat
peräisin ottaen huomioon, kuinka hyvin
ne sopivat yhteen ainakin suomalaisen
suussa. Osa ruuista on muinaista paas-
tonajan ruokaa, osa paaston jälkeistä
herkuttelua. On myös ruokia eri aika-
kausilta ja erilaisista vanhoista juhlista
jouluun siirtyneinä. Suurin osa on kui-
tenkin ulkomailta Suomeen tulleita.

Leivonnaiset
Tärkeää osaa entisajanjoulupöydäs-

sä esitti leipä. Sitä leivottiin vartaattäy-
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teen ja lisäksi vielä limppuja, ehkä näk-
kileipääja Itä-Suomessa piirakoita. Kun-
niapaikalla pöydässä oli varsinainen jou-
luleipä, joka tunnetaan aina 1500-lu-
vulta saakka. Eri puolilla Suomea se
valmistettiin eri tavoin, mutta yhteistä
oli, että sitä ei syöty jouluna vaan se
toimi pöydän koristeena. Joululeipä lei-
voitiin suuremmaksi kuin muut leivät ja
se koristeltiin erityisesti. Etenkin karta-
noissa joululeiväksi leivottiin siirapillaja
pomeranssilla maustettua sekaleipää,
jollaisena nykyinenkinjoululimppu tun-
netaan. Tavallisissa pirteissä leivottiin
rukiinen limppu. Joululeipää pidettiin
erityisen pyhänä "jumalanviljana", jasitä
tuli käsitellä sen mukaisesti. Joulun jäl-
keen joululeipä vietiin aittaan tai Jyva-
laariin ja otettiin syötäväksi silloin, kun
kevätkylvöt aloitettiin tai karja laskettiin
laitumille. Tällöin siitä saivat osansa niin
kylväjät, karjapaimenet kuin eläimetkin,
ja näin uskottiin taattavan hyvä viljasa-
to ja karjaonni.

Vähitellen 1800-luvulla alettiin suo-

siä myös makeita leivonnaisia. Ensim-
maiseksi yleistyi tavallinen vehnäleipä,
joka hienommissa taloissa värjättiin kal-
liilla sahramilla ja leivottiin sitten Ruot-
sista tulleen mallin mukaan Hisseiksi ja
nasseiksi, tutummin ukoiksi ja akoiksi.
1900-luvun alussa tavallisissakin ko-
deissa tulivat muotiin piparkakut. Alun-
perin näitä "pippurikakkuja" valmistet-
tiin keskiajalla luostareissa, missä niitä
eksoottisten mausteidensa ansiosta
käytettiin lääketarkoituksessa. 1700-lu-
vulla piparkakkuja syötiin jo tavallisissa-
kin kodeissa Keski-Euroopassa, jonka
luostareista ne levisivät.

1923 julkaistiin Kotiliedessä ensim-
mainen piparkakkutalon ohje ja viimeis-
tään silloin päästiin vauhtiin meilläkin.
Joulutorttuja syötiin jo 1800-luvun alus-
sa kartanoissa hienona jälkiruokanajou-
luaterialla. Kaiken kaikkiaan leivonnai-
set yleistyivät sitä mukaa, kuin ulkomail-
ta saatiin reseptejä ja keittokirjoja pai-
nettiin.
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Sanna Kuisma

SOMERO-LEHTI
- uittisia somerohisille vuodesta 1924

f

\^.

Rauhallista Joulua ja
nautinnollisia luhuhethiä!

PAIKALLIBLEHTI

Kiiruuntle 1, 31400 Somero
Palvelukonttorl puh. 02-7487 550

Toimitus puh. 02-7487 560

(HyV (i(iJou[wjci
OnmCCista. Uutta. Vuotta.1

YKSITYINEK
VANHUSTEX
PALVELUKOTI

ILTATUULI
Tarjoamme vanhuksille
kodinomaista, yksilöllistä,
turvallista huolenpitoa.
Kaurakadon rauhaUisessa

ympäristössä.

Mahdollisuus myös
lyhytaikaiseen oleskeluun.

Tied. puh. (02) 7481912 Anneli Saneri
Hämeenojantie 32, 31520 Pitkäjärvi

^^<Q^^^-^>
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Sytytän kynttilän Sinulle
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ytytän kyntt!län pöydälleni joulu-
kuun hämärässä. Turrer. mten
kyrttilä l-o latoa ja iäfipöä yr-

parilleen. Katselen kyrttiiäc lepattavaa
liekkiä ja mietir-. terer eiärrään n";nä
haluaisin tänä ad\entir-a kana luoda pie-
nen toivon tjiKKeen.

Sytytän kyr. ttiiär-, s'ruiie pieni joulun-
odottaja. Joka mairtarraitorrasti aamui-
sin lasket, kuinka monta yötä Jouluun
vielä on. Haluaisin, että edes yhdellä
aikuisella oiis; sikaa ottaa sinut syli:n ja
hämmäste!läjo'j!.L,n ihmettä sinun kans-
sasi. Saaxoon joulun valo loistaa slnui-
le, onhan jo.. !u'~ päarenkilö sin^n kal-
taisesi: pieni ja avuton.
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Sytytän kynttilän sinulle äiti, Joka
yrtät kaikkien ktreittesi keskellä valmis-
:aa perheellesi ikimuistoista joulua. Toi-
von. evä s.."i. ;iak;n o;isi alkaa hengäh-
tää ja raj-oitiLa. Ssaioor ;oj iuR va:o

loistaa sirulle a!va". Kuten se loisti ke-
dor pa;men'iie. Jotka arkisen työnsä kes-
keliä KLjivat louLn 'tosaroma".

Sytytän kynttilän sinulle isä, joka
omalta osaltasi yrität olla mukana per-
heer. jc,j!uva;m!steiuissa. Toivon, että
sinä ettjn"e itseäsi UKOp'jo:[seksi. vaik-
<a et osais;Kaap aloittaa suursi \OL;sta
oikeasta hjoneestatai ottaa jouiupipa-
reita ajoissa pois uunista. Saakoon jou-
lur valo loistaa sinulle aivan, kuten se

loisti Joosefille, joka Jeesuksen kasvat-
:i-sänä pääsi osalliseksi joulunyön 'h-
meesta.

S\'ytän iy.Silar sinuiie ii<ä:hminen.
jo-<a vietät jcu:ua yksin. Toivon, että si-
njnk" posflaatiktoosi lipantaisi edes
yksi joulukortti, että edes yksi naapuri
mjislaisi i.ahdjttaa sinua joulukukalla.
Saakoon j'oj!un valo loistaa sinji.e. s;i-
Ia Joulunlapsi itse .jpasi: "Minä olen
teidän kanssanne Jor<a päivä."

Sj^Tär kyntrlar ^jur sinulle, hyvä
lukija. Saakoon Jo-ijn "a.o loistaa si-
nulteja va'aista koto elämäsi niin, että
voit e,ää todeksi joulunihmeen joka päi-
vä.

Siunattua joulunaikaa Sinulle!
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3K.auNlltöta Joulua

someron joulun

lukijoille

omero s>eura

Valokuva Auvo Hirsjärvi

SOMERON TORPPAMUSEO

Maan suurimpia ja monipuolisimpia talomuseoita.
Tutustu entisaikojen elämänympäristöön myös

peltotyökalumuseossa, koulumuseossa,
savenvalajamuseossa, sauhutuvassa ja

pitäjämnakasiineissa.

Liity Somero-Seuran jäseneksi,
jäsenmaksulomakkeita on kaikissa Someron pankeissa.

SOMERO-SEURA
WWW. SOMERO.FI/SOMERO-SEURA
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