
Pekka Salminen

Tupakan tuskaa

Amerikan tuliainen
Eurooppaan tupakkaa saatiin

Amerikan Intiaanien maalta löytöret-
keilijöiden ja merimiesten mukana
1500-luvun alussa, ensiksi Espanjaan
Ja Portugaliin, sitten Englantiin. Suo-
meen tupakka tuli toista sataa vuot-
ta myöhemmin hakkapeliittojen re-
puissa 1600-luvun puolivälissä, kun
nämä ratsastivat takaisin kotikonnuil-
leen 30-vuotisesta sodasta.

Aluksi tupakoinnille ei ollut edes
omaa käsitteistöä eikä sanastoa.
Mutta kyllä outo lintu pian pesänsä
löysi, eikä sikaakaan, kun puhuttiin
jo kaikista tupakan käyttömuodoista:
piipun poltosta, pureskelemisesta,
nuuskaamisesta, sikarista. Puhuttiin
myös tupakan "juomisesta", kun
imettiin savua piipusta tai tupakan-
lehtikääröstä.

Tupakoinnin yleistymistä edisti
huimasti se, että sitä pidettiin ten/e-

VARMISTUKAA
omakohtaisesti siitä,

että Malta 2 todella
vastaa Teidän savuke-
vaatimuksianne sekä
makunsa että hintansa
puolesta.

Lukuisat arvostetu-
kykyiset tupakoitsijat
ovat näin tehneet, ja
Malta 2 on nyt heidän
mielisavukkeensa. He
havaitsivat, että Malta
2 tarjoaa paljon suu-
remman nautinnon,
kuin mitä sen hinnasta
päättäen - 3 mk 25
kpl - uskaltaa odot-
laakaan.
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P. C. RETTIQ ja Kumpp.

Vaativa tupakoitsija malttaa sytyttää Maltan. - Suomen Kuvalvhii 3711935.

yttä kohentavana aineena, suoras-
taan ihmelääkkeenä. Tupakan savun
uskottiin desinfioivan ilmaa ja estä-
van siten kulkutautien leviämistä; näin
saatiin apu Eurooppaa piinaavien rut-
to-, isorokko- ja koleraepidemioiden
torjumiseen. Eikä tässä kaikki. Tupak-
ka oli sen ajan antibiootti, jonka kat-
settiin parantavan hengenahdistuk-
sen, vilustumisen, silmätulehduksen,.
päänsäiyn, syövän, migreenin, keuh-
kotaudin, vesipöhön, halvauksen, ys-
kän, astman, kihdin ja ilmavaivat.
Tupakasta oli apua myös kaatuma-
tautisille sekä aivoverisuonten tukkeu-
lumisesta ja Parkinsonin taudista kär-
siville.

Suomessa maan suurin tupakka-
kehräämö perustettiin 1731 Turkuun,
jossa tupakasta tuli oleellinen osa
seuraelämää. Säätyläisten kutsuilla ja
tanssiaisissa oli käytössä erillinen tu-
pakkahuone piipun polttoa ja viinan
juomista varten. Tupakka ja alkoholi
kuuluivat tuolloin kiinteästi yhteen niin
herrasväellä kuin rahvaalla. Ja kuulu-
vat yhä.

Nykyaikaisen aidon amerikkalai-
sen laatusavukkeen syntymävuosi on
1913. Silloin R J. Reynoldstoi mark-
kinoille Camel-savukkeen. Parin vuo-
den kuluttua Liggert & Myers alkoi
mainostaa Chesterfield-merkkiä
("sestevelttiä", kuten suomalaiset
sanovat). American Tobacco Com-
pany tarjosi markkinoille LuckyStri-
ke -savukkeita. Näillä kolmella oli
hallussaan 80 %:n osuus 1920-lu-
vulla Yhdysvaltojen savukemyynnis-
ta. Näitä merkkejä ja monia muita kul-
keutui Suomeenkin vuosikymmenten
saatossa salateitse merimiesten mu-
kana satamakaupunkeihin. Makuero
esim. 1950-luvulla Suomessa valmis-
lettuihin savukkeisiin, kuten Bosto-
niin, oli huikea. Tuntui kuin kotimai-
siin tupakoihin olisi sekoitettu maus-
teeksi sammalta.

Ensimmäinen suomalainen savu-
ke -tuolloin vielä nimeltään paperossi
- valmistui Turussa Rettigin tehtaalla
1856. Savuke-sana korvasi paperos-
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Tupakkamiesten vaatimukset ovat vuosien
vieriessä kasvamistaan kasvaneet, mutta
Klubi 7 on jatkuvasti säilyttänyt paikkan-
sa tupakoksijaia suosiossa. Tämän selit-
tää vain se seikka, että Klubi 7;ssä
kokemusperäisen työn tuloksena yhdisty-
vät onnistuneesti ne ominaisuudet, mitä
vaativa tupakoitsija savukkeelta odottaa.

25 kpl 3; 75
20 Sf 'l j;.

piristää!
P. C. RETTIG |a Xumpp.

Klubi maistuu herrasmiehille.
- Suomen Kuvalehti 421 1935.

sin vasta itsenäisyyden alkuvuosina.
Aina 1870-luvulle saakka paperossi-
en polttaminen oli ollut kaupunkilais-
ten hienostomuoti, mutta heti uudel-
le vuosisadalle tultaessa myös työ-
mies sytytti paperassin, jonka hinta
oli jo suhteellisen halpa. Se saattoi
olla esimerkiksi viipurilaisen Humeli-
nin tupakkatehtaan Hellas-merkkinen
pillisavuke, jonka nimi iskettiin tajun-
taan parilla säkeellä:
Minä en juo enkä mailasta
vaan poltan Humelinin Hellasta.

Rettigin johtava savukemerkki lä-
hes 90 vuotta oli Klubi 7, pilliklubi,
jota ruvettiin valmistamaan 1907. Sitä
alettiin mainostaa naisten ja poikien
savukkeeksi sen siroudenja keveyden
vuoksi, mutta kyllä se miehillekin kel-
pasi. Pilliklubin polttajilla oli tapana
napauttaa savukkeen pitkää paperi-
imuketta askin kanteen tyhjentääk-
seen sen tupakanporosta. Toiset taas

puristivat imukkeen keskeltä littaan.
Klubi 7:n valmistus oli tarkkaa

puuhaa. Siihen käytettiin 30 tupak-
kalajiketta, ja vain johtaja tiesi seok-
sen koostumuksen. Jos oli itse savu-
ke legendaahnen, niin legendaarinen
oli sen rasiakin. Klubi-aski elää sa-
(loissa tarinoissa. Milloin sen kanteen
on piirretty kesämökin piirustukset,
milloin puutarhasuunnitelman luon-
nos. Sen kanteen on riipustettu työ-
ehtosopimusten palkankorotuspro-
sentit ja kirjoitettu hallitusneuvottelu-
jen päätteeksi ministerilistaa. Tarinoi-
den todenperäisyyttä tuskin kukaan
tohtii epäillä.

Elokuvien alussa esitettiin myös
tupakan mainoksia ennen television
aikakautta. Klubi 7:n eli "seiskan"
mainossarjassa musiikilla ja tanssilla
oli keskeinen osa. Iskelmätähti Brita
Koivunen tanssi 15 sekunnin ajan
savuke sormissaan taustallaan Klu-

bi-askit. Klubin vakuutettiin piristävän
polttajaa myös kaupunkHalojen katoil-
le ilmestyneissä valomainoksissa.

. Televisioaikakaudelle siirryttäessä
tupakkafirmat olivat heti lähtökuopis-
sa: Amer-Tupakka Oy:n Boston-orkes-
teri esiintyi Aarno Wallin johdolla en-
simmäisissä tv-ohjelmissa mnsaat 50
vuotta sitten. Eikä orkesteri turhaan
musisoinut: kaupunkilaisnuoriso joi
Coca-Colaaja poltti Bostonia. Pitkään
Suomessa poltettiin savukkeita asu-
kasta kohden enemmän kuin missään
muualla maailmassa.

Mainonnan vaha
Miten tähän tulokseen paasiin?

Ilman muuta mainonnalla, joka oli
runsasta ainakin 70 vuotta 1910-lu-
vulta aina 1970-luvun loppuun sekä
sanoma- että aikakauslehdissä. Koh-
deiyhmiksi valittiin niin lapset kuin
aikuiset. Pellavapäinen pikkupoika
julistaa Suomen Kuvalehdessä 1928:
"Kun tarpeeksi ikää saan, poltan mi-
nakin Pikku Fennia -savukkeita. " Tu-
pakoiva mies oli voimakas, urhea ja
maskuliininen, nainen tyylikäs ja hoik-
ka. Yiipäätään savukkeet iiitettiin nuo-
ruuteen, seksikkyyteen, vauhtiin, va-
pauteen, kauneuteen, terveyteen, bo-
heemisuuteen, kapinallisuuteen, älyl-
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Epäilykset savukkeen laadusta
voi karistaa pois kuin tuhkan:
peräti kolmeen kertaan vakuute-
taan Pikku Fennian erinomai-

suutta.

- Itsenäinen Suomi 1211931.
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Nuoret herrat nauttivat savut ja kovaa teetä 20-luvuUa kieltolain
aikana. Viinoja tupakka ovat aina liittyneet yhteen.
- Hotelli-ja ravintolamuseo.

lisyyteen. henkeqyteen. ystävyyteen.
urheilullisuuteen, menestyn-iseen,
oman tien kulkemiseen. "Miehet Jot-
ka menevät, vetävät ne väkevät" ','a-
kuutti North Staten slogsni. Mainos-
ten ihmiset eivät raataneet työssä,
vaan viettivät rentoa vapaa-aikaa,
usein etelän aurinkoiselia hiekkaran-
nalla. Stressi oli kaukana. Tupakkaa
kuvattiin mietiskelyä ja keskittymisky-
kyä edesauttavana aineena; fundee-
raaja, esm. kirja'lija, etsii 'atKaisua
juonenkuljettamisen puisiin pofidis-
kelusavujen aikana. Toki tupakkaan
liittyy nautintoja: se tuo lohtua mur-
heisiin, poistaa janoa ja nälkää, te-
kee syömisen Ja Juomisen nautitta-
vammaksi, pi ristää ja rauhoittaa. Tu-

pakointi on sosiaalinen tapahtuma,
jossa keskustelu luistaa, vaihdetaan
kuulumisia ja puretaan paineita. Eri-
toten ravintolatupakointi oli - ennen
kieltoa - hengeitään vahvasti yhtei-
sorista. Aterian jälkeen kBh';!;"js kon-
jakkiin päästyä joka puolella potel-
laan, savu hiljaa leijaiiee. puhe pori-
see. nauru romahtaa, väki viihtyi'. On
tilaisuus irrottautua arjen asiallisuu-
desta ja tärkeilystä - ja tilaisuutta
myös käytetään. Oi niitä aikoja!

Nuorten 1950- ja 1960-'uvun
idolit, Ho]'y. vood;n filrr. itähdet, p0!tti-

vat runsaasti tuon ajan elokuvissa. Jo
savukkeen sytyttämir.er tapahtui tai-
dokkaasti ja ensiTmäisten henkos-
ten veto viettelevästi, varsinkin jos
vastanäyttelijä oli ;ähietä!syyde!iä.
Näitä tupakoinnista taiteen tehneitä

näyttelijöitä olivat mm. James Dean.
Tony Curtis, Dean Martin, John Way-
ne. Buster Keston. Humphrey Bogart,
Lauren Bacall, Rita Hayworth. Van-
n.en"pi sukupolvi muisaa supemoikan
Audrey Hepburninjoka sievästi ohut-
ta pitkää imuketta käyttäen nautti

savut aamiaisella Ttffanylla v. 1961.
Tuohon aikaan myös suomalaisissa
elokuvissa tuoakat kärysiyät iakkaa-
matta, kuten Mikko Niskasen ku!tti-
filmissä Käpy selän a\\s vuodelta
1966. Telttaretkei'e\'ät nuoret (Eero
Melasniem;, Kristiina Halkola, Pekka
Autiovuori. Kirsti Wallasyaara) tarvit-
sivat savukkeen lähes joka kohtauk-
seen. Nykyajan ohjaajista Aki Kauris-
mäki pitää näyttelijänsä tiukasti sa-
vuverhon taKana; tupakaton akatee-
mikko Kaurismäen etokjva ei tuntui-
si todellakaan aidolta. 2000-luvun
tähdistä iauiaja Madonna on päässyt
sikarin makuun ja toivoo muillekin sii-
ta savuelämyksiä. eikä ihme. s!llä kun
savuke on ruvennut tuntumaan köy-
hien ja nikotinistien tavaralta, sikari
on menestyjien suosiossa.

Koulunuorison tupakointi oli
1970-luvun alkupuolella erittäin yleis-
täjuur, edellä mainituista imagosyis-
ta. Turkulaisiin yläkansakouluiaisiin
tupakansavu meni kuin haka, si;lä
kaupungin yli 13-vuotiaista oopiiais-
ta poltti yii puolet. Tupakan ostoa
vauhditti lasten ja nuorten suosikki-
sarjakuvasankari Lätsä. joka kohelsi
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POLTETAAN JO HIUÖÖNITTAIN

Olympiastadioiiin rakennusprojekän sponsoreiksi kelpasivat
tupakkatehtaatkin. - Kauppias-lehii 15-16 'i 1S3G.
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PyöUniemen väkeä:

Edessä vasemmalla Janne Rantala ja Oskari PyöUniemija hänen poikansa Armas Pyöliniemi. Takana
vasemmalla Helmi Sjöblom^Aina Reunanen^ Sulo Salomaa^ Sofia Eskoja Yrjö Vinha. -Kuva kirjoittajan.

alkoholia, mikä siihen aikaan oli nais-
ten keskuudessa harvinaista.

Pyöliniemen Oskari oli nuuka,
kuten melkein kaikki sen ajan ihmi-
set. Hän oli harmissaan, kun hevo-
sen valjaat menivät rikkL Nokkela
renki vastasi siihen, että ne pitäisi
säilyttää oikein lasikaapissa. että ne
pysyisivät ehjinä. Kuitenkin keräys-
;istoihin Oskari antot kohtalaisia sum-
mia, naapurit ottivat sitten esimerk-
kiä. Hän piti kovasti naapureista ja
sanoi: "Naapurit ovat arvokkaita, on
sitten vanha taikka nuori. " Hän ha-
!usi d.\a aina naapureille avuksi ja piti
luonnollisena asiana, että hevosen-
kin sai lainaoi m. lioin vain.

Oskari harrasti sanomalehtien
lukemista ja tilasi Salon Kumallis-
lehden ja Vlaaseudun Tuletisteuuden.
Hän istui keinutuoiissaja !uki kaikes-

sa rannassa väen odotei:essa. Kun
sanomalehti raoisi. uSKottiin hänen
jo lopettavan, mutta vielä vaan löy-
tyi mielenkiintosia juttjja. Televisio
tuotiin Pyöiiniemeen 1960-luvun
alussa, siioin iso tupa täyttyi joka ilta
elokuvien katsojista. Oskari halusi,
että kaikki saavat pullakahvit. Emän-
nöitsijä iita liian jälkeen laittoi vähän

vastahakoisestikin. Työaikoja ei sil-
loin tunnettu. Vanhempana hän na-
lusi juhlia kaikki syntymäpäivänsä Ja
joku naisvieraista joutui yleensä kah-
vinkeittoon. Ensimmäisenä p;ti tyh-
jentää kahvi pannu vanhoista porois-
ta ja se oli lentävä hiukan salaa, me-

r7Tr

nihän siinä vähän kahvia hukkaan.
Muulloin Oskari eteli yksikseen

Pyöliniemessä vaatimattomasti. Isos-
sa talossa oli taivisin vain yksi huo-
ne lämpimänä. Hän kuoli vuonna
1976.

Rengit lähdössä sota-aikana romunkeräykseen. Kuvassa Janne Rantala
Ja TeUVO Verho. - Kuva HUmo Kanerva.
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Jukka Verho

Pyöliniemen isäntä

"alvisillalla oli Pyöliniemen talo
nykyisen Pyöliniementien pääs-
sä, jonne Perttelistä Pöytiön

kylästä oli muuttanut Kurjentalon
poika Ruuben Oskari Pyöliniemen
isä. Oskari-poika oli halukas käy-
maan koulua. Käytyään puoli vuotta
Kirkonkoulua hän siirtyi Häntälän
koulun ensimmäiseksi oppilaaksi.
Häntälän koulupiiri oli perustettu
1899 ja aloitti toimintansa Ali-Aijä-
laita vuokratuissa tiloissa seuraavan
vuoden alussa. Oskari suoriutui hie-
nosti kansakoulusta. Hänestä tuli
ahkera lukija ja hänellä oli erikoisen
kaunis käsiala.

Oskari pääsi avioliiton satamaan
puhemiehen saattelemana. Sopiva
vaimo löytyi Kosken puolelta. Oskari
peri Pyöliniemen isännyyden. Avio-
liitto oli onnistunut, mutta pahaksi
onneksi vaimo sairastui keuhkotau-
tiin ja kuoli. Lapsia oli neljä, joista
kolme kuoli pienenä. Jäljelle jäi vain
1913 syntynyt Armas. Hänkin sai ta-
paturmassa vaikean selkävamman
jääden työkyvyttömäksi ja kuoli 55
vuoden ikäisenä. Oskari ei valittanut
kohtaloaan.

Pyöliniemessä oli sodan aikana
sijoitettuina neljä siirtolais perhettä.
Väkeä oli paljon, kun palvelusväkeä-
kin oli useampi henkilö. Sukulaislap-
set oleskelivat siellä myös, koska viih-
tyivät isossa sakissa ja elämä oli vil-
kasta.

Pyöliniemessä oli autokin jo en-
nen sotia, mutta Oskarilta pääsi kortti
vanhenemaan ja auto myytiin salo-
laiselle Virtasen moottori -nimiseen
liikkeeseen. Tilalle tuotiin sellainen
auto, jolla ajettiin pitkin sivuteitä.
Oskari nautti kyydistä. Samoin puhe-
Iin oli ennen sotaa. Oskarin harrasti
harmitonta leikkiä sanoilla ja niinpä
talon väki alkoi puhua puhelista: "Pu-
heli soi". Usein soitettiin Multimäen
kauppaan, jota nimitettiin Mullimä-
en kaupaksi. Aina ei Oskari viitsinyt
käyttää puhelinta, vaan levitti laka-
nan liitehn oveen ja tiedotti näin, että
naapurin pitäisi tulla käymään.

Rauhoja Oskari Pyoliniemi. -Kuva kirjoittajan.

Oskari oli jäänyt nuorena leskek-
si, hän ei avioitunut uudestaan, vaik-
ka emäntäehdokkaita olisi ollut.
Emännöitsijä sen sijaan oli. Yleensä
he olivat riuskojaja topakoita naisia,
jotka ottivat osaa kaikkiin tilan töi-
hin, kuten hoitivat suuren karjan. Os-
kari itse oli perehtynyt lehmien hoi-
toon niin hyvin, ettei eläinlääkäriä-
kään juuri tarvittu. Emännöitsijät
myös ilmaisivat mielipiteensä, jos
jokin asia ei mennyt heidän mielen

mukaisesti. Yksi heistä lienee kuiten-
kin päässyt vähän emännän ase-
maan. Tarina kertoo, että yhtenä
kauniina kesäpäivänä isäntä oli vali-
tellut päänsärkyä ja oli mennyt tu-
pään. Joku työntekijöistä oli mennyt
hänen perässään jotain neuvoa ky-
symaan Ja tavannut isännän Ja
emännöitsijän vällyjen alta. Näin var-
maan päänsärky parantui paremmin
kuin lääkkeillä. Yksi emännöitsijöis-
ta poltti Klubi-tupakkaa sekä käytti
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Armiro-savukkeiden mainoksissa.
Mutta osattiin sitä bilettää ennen van-
haankin. Turun Sanomien toimittaja
kierteli kieltolain aikaan syksyllä 1927
kaupungin tanssikahviloissa ja häm-
mästeli koululaisten tapoja: nuoret,
niin pojat kuin tytötkin, joivat salakul-
jetettua pirtua, polttivat savukkeita ja
panivat jalalla koreasti; läksyjen luke-
minen ei siinä juuri mieleen tullut.

Nuoret ilmaisevat tupakoinnilla
elämärrtyyliä, johon kuuluu sosiaali-
suus, epäsovinnaisuus, nautinnonha-
kuisuusja kapinallisuusesim. koulun
auktoriteettia vastaan. Näistä ainek-
sista he rakentavat omaa identiteet-
tiäänja arvomaailmaansa, joka usein
on kaukana aikuisten ihanteista.

Vahiomiehet vastaan
Ei tupakan voittokulku yleiseksi

nautintoaineeksi kuitenkaan pelkkää
ruusuista matkantekoa ole ollut. Val-
tiollisella tasolla 1600-luvulla Englan-
nin kuningas Jaakko l vastusti jyrkästi
tupakointia. Hänen mielestään Ame-
rikan intiaaneilta levinnyt inhottava
tapa ei sopinut briteille. Eikä
se sopinut Venäjän tsaari Mi-
kaelillekaanjoka piti tupakoin-
tia kuolemansyntinä. Siperia
sai opettaa karkotuspaikkana
venäläisille tupakanpolttajille
käytöstapoja, jos nämä jäivät
kiinni paheesta.

Saksassa keisari Ferdinand
III kielsi Kölnin asukkailta tu-
pakoinnin vedoten tulen käsit-
telyn vaarallisuuteen ja tupa-
kan myrkyllisyyteen. Suomes-
sa kenraalikuvernööri, kreivi
Pietari Brahe piti tupakkaa
kaiken pahan alkuna: "Lais-
kuus ja juopottelu kasvavat
päivä päivältä, etenkin juopot-
telu, mikä etupäässä johtuu
tupakan sopimattomasta ja lii-
kanaisesta käytöstä."

Saksassa oli maailmanso-
tien välillä ankara tupakan vas-
lainen liike. Sen taustalla vai-
kutti 1930-luvulla kansallisso-
sialistinen ideologia. Natsien
mielestä tupakointi heikensi
saksalaista rotua. Tunnetuin
tupakoinnin vastustaja oli Adolf
Hitler. Saksaan säädettiin erit-
tain tiukat tupakkalait, kuin
konsanaan meillä tätä ny\yä.

Ja muistettakoon vielä sekin, että
eduskunnan puhemies Paavo Lippo-
nen toivoi 2006, että tupakan myynti
lopetettaisiin Suomessa 2040. Ken
elää, se näkee.

Lääkärit kriittisiä
1600-luvulla kaikki lääkärit eivät

suinkaan uskoneet tupakan ihmeitä
tekevään terveysvaikutukseen. Ne,
jotka eivät uskoneet, olivat sitä miel-
ta että se oli kauhea myrkky, joka tu-
hoaa Euroopan. Saksassa eräs lää-
ketieteen professori oli vakuuttunut,
että veri ja aivot lämpenevät ja kuivu-
vat tupakoitsijalla. Kemian kirkkoher-
ra Forbus väitti tupakointia kuoleman-
synniksi v. 1728: tupakka aiheutti
päänsärkyä, tuhosi aivot, vei muistin,
turmeli makuaistin ja mustasi ham-
päät. Lisäksi tupakointi viekoitteli irs-
taisuuteen.

Englannissa 1850-luvulla Edin-
burghin yliopiston anatomian profes-
sorin mielestä tupakka oli syyllinen
kymmeniin eh tauteihin, kuten hpu-
liin, aivohalvaukseen, syöpään, so-
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Ainoa tupakanvastainen mainos ennen sotia.
- Suomen Kuvalehti 2611927.

keuteen, haavaumiin, potenssin alen-
lumiseen. 1900-luvun alkupuolella
herätti ihmetystä, että syöpäkuolemat
lisääntyivät. Amerikkalainen tohtori
Adler arveli ensimmäisenä keuhko-
syövän johtuvan tupakoinnista. Sak-
salaiset tutkijat havaitsivat yhteyden
tupakan ja syövän välillä 1920-luvun
lopulla. Amerikkalaiset tulivat samaan
tulokseen 40-luvulla ja 50-luvun tut-
kimusten mukaan tupakoitsijoiden ris-
ki saada keuhkosyöpä oli kaksinker-
lainen tupakoimattomiin verraten.
60-luvulta eteenpäin tupakan haital-
lisuudesta ei lääketieteen tutkijoiden
piirissä enää ole ollut epäselvyyttä.

Kieltojen kourissa
Koululaitokselle oppilaiden tupa-

kointi on ollut ylitsekäymätön ongel-
ma halki vuosisatojen. Pääsääntöi-
sesti se on ollut ankarasti kiellettyä
aina 1600-luvun puolesta välistä läh-
tien. Mikäli oppilas kärähti tumppi
suussa, oli siitä seurauksena jälki-is-
tuntaa tai kaisserikoppia. Turun Klas-
sillisen lyseon rangaistuskirja vuodel-

ta 1903 kertoo, että kun eräs
poika "poltti tupakkaa lyseon
ulkohuoneessa ja toi kouluun
paperassia jaellen niitä muille
oppilaille", se tietenkin jurppi
rehtoria ja hänen mielestään
rehvastelijalle teki eetvarttia
viettää kolme päivää karsseris-
sa.

Tupakointi ei ollut kiellettyä
pelkästään koulussa vaan vuo-
teen 1950 asti myös koulun
ulkopuolella. Lukuvuonna
1947 - 48 muuan Turun lyse-
on eli Ressun lehtori oli iltakä-
velylläAurakadullaja näki, kun
eräs lukiolainen tuli Foija-ravin-
taiasta savuke suussa. Lehtori
laskutti pojan suoritukset käy-
pään hintaan: anniskeluravin-
taiassa käymisestä kaksi tun-
tia Ja tupakanpoltosta kaksi
tuntia, yhteensä neljä tuntia.
Kerrallaan sai istuttaa vain kak-
si tuntia, mutta onneksi oli vielä
karsserin mahdollisuus. Varsi-
naista karsserikoppia lyseossa
ei tuolloin ollut, ja siksi rangais-
tus suoritettiin kerhohuoneen
keittiössä. Sinne astui vuorol-
laan myös tämä lukiolainen.
Kun pojan karsseriin ohjannut
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opettaja oli kaikonnut paikalta, avuli-
aat ystävät toimittivat luokkatoveril-
leen avaimenreiästä muutaman sa-

vukkeen, tuiitikkuja ja tulitikkuaskin
raapaisuDinnan. Eioä ehtinyt tupakan
tuska poikaa kauan vaivata.

Nyt 2000-luvulla useimmissa
kouluissa on vallinrut aselepo tupa-
koivien oppilaide-ja L. lkovalvonrasta
1'astaav.en opettajien välillä: kou'j"
piha-alueella ei polteta, sen sijaan
opinahjon aidan ulkopuolella savuke
voi jo käiytä, mutta polttajaa ei käiy-
tetä. Valitettavasti 'ähialueiden tiet ja
kadut täyttyvät filtteritumpeista ja
sylki klimpeistä.

1950-iuvun kouliiiaisiiie naitettiin
ainakin suuremmissa kajpungeissa
elokuvaa. Jossa tupakoitsijalle tehti in

keuhKosyöpäle'l<kaus. Potilaan keuh-
kot olivat savun mustaamat. Fiimi oli
realistisuudessaan kammottava: ve-
risten sisäelinten näken-inen sai mo-
net oopi!aat pyörti'mään. E;okuvan
opetjs oii selvä: ei koskaan tupak-
kaa suuhun, muuten... 0'isikohan
syytä näyttää Simi myös nykyseite
koulula;spol\'elle?

Tyytyväisiä polttami sen lopettaj. a-

kin on. 'Tupakoinnin ;opettamipen on
kolin juttu, mitä o;en koskaan teh-
nyt. " .\si" keto; -scktshti David Bo-
wie v. 2003. Häneltä oli kulunut \1ari-
boro-aski parassa y'i 20 vuoden ajan.

Tunnetuin PnUp Morris -frman
manne<iini, aunngcmaskuun ratsas-
tava marlborocovAoy V;ayne McLa-
ren uupu; matkalla, kjn poltti pari
askia "TO;'uki<aa" naivassa. Hän

menehtyi keuhkosyöpään 51-vuot'aa-
na. Ennen kuoiemaansa rvles vetosi
työnantajaansa, ettei se mainostaisi
tupakKaa nLOrilie, mutta ti. maan.

Janet Sacknan oli Lucky Strike
-savukkeen mainostaja. Joka 60-vuo-
tiaaksi e"ditti'ään cii jo sairastanut
sekä kurta-npää- että keuhkosyövän.
Ruotsa!ainen savukemanne<iiri Har-
ry Häkansson sai keuhkosyövän Prin-
ce-tupa-<oista. joita hän mainosti.
"Mikä idiootti olenkaan ollut. Tupak-

kateollisuus huijasi minua", ruikutti
mies sairasvuoteellaan.

Kun seitsemän vuotta Winston-
savukkeita Yhdysvatoissa ma'nosta-
nut amerikkalainen näyttelijä Dave
Goerite kysyi työnantajaltaan, miksi
tehtaan jontajat eivät itse polta. oli
lastaus: "We dor' 't touch that snit."
(Emme koske moiseen paskaan.)

Ra kas maku suussa

lukemattomista savuk»

keista huolimatta

käyttäessänne

Tupakan aiheuttamia inhotta-
vuuksia on yritetty lieventää
monin tavoin.

- Suomen Kuvalehti 4911935.

Tupakan aiheuttamat sairaudet -
suu-. hL;uli-. kurkku-, keuhko-, nielu-
ja haimasyöoä. keuhkoahtauma. 9,'-
dan- ja vehsjonitajdt, päänsärky -
ovat olleet syyä si;ren. että edus-

Selkeästi väreinkin miesten tupakointi on maassamme vähentynyt vuosikym-
menten varrete:
80% 75% 55% 45% 35% 30% 25%
1945 1950 1960 1970 1980 1995 2010
Tupakoivia naisia on pitkään ollut n. 20 %.

kunta on Suomessa laatinut useam-
pia tupakkalakeja, jotka ovat vuosien
varrella supistaneet niin tupakan val-
mistajien kuin poittajienkir reviiriä.
Tupakan televis'oma'nor, ta loppui
Suomessa 1971. Seitsemän vuotta
myöhemmin lakia k'ristett;in niin, että
tupakan mainonta kiellettiin kokonaan
ja pakkauksiin lisättiin merkintä tuot-

teen vaaraMsi-udesta. Julkisissa sisä-
tiloissa ei sallittu enää oo!ttaa. Eu-
roocan unionin aseella förmulakisois-
sa tupakan ma;nonta ioppui 2005 -
miijoor.ayleisö näkee savukemainok-
siä vain Euroopan ulkopuolella ajet-
tavilla radoilla. Lain aina vain tiuken-
tuessa tupakkatehtaat Joutuivat ah-
taalle ja lopettivat to!R-;ntansa Suo-
messa.

60 vuotta s'tten tupaKointi katsot-
tiin harryittomaksi tavaksi, nyttupak-
kaa pidetään harmillisena nikotiiniriip-
DuvuLiden aiheuttavana huumeena.
On tapahtunut tapojen vaiiankumo-
us. Tupakasta on tällä vuosituhannella
tullut n"elkein kirosana ja tupakoin-
nista luusereiden hommaa, tosi sur-
keaa Ja noloa. Kosi<a työpaikoilla ja
ravintoloissa savuttaminen on kiellet-
tyä. poittajat parveilevat oversuussa
tavipakkasessa toppatakki yllä ja kar-
vaiak^; korvilla ja imevät v!irr;e;se+-<in
henkoset sätkästään ennen kuin pa-
'aavat sorrin tai grogiiasin ääreen.
Tupakoija on kuin toisen luokan kan-
salainen, lähes lainsuojaton. joka on
joutunut yhä iisäärtyi';en tupakointi-
Kietojen häpeäpaaluun. Tupakoimat-
tomuus alioa muuttua "ormiksija tu-
pakointi poikkeavaksi ilmiöksi. Savun
lumo ei kunnon kansalaista enää hur-
maa.

lAhDEK;RUL_SUJTn:
Ailen Carr 2006: Stumppas tähän!
Pekka Hakkarainen 2000: Tupakka. Nautinnos-
ta ongelmaksi.
Juhani Kostet 2004: Pilliä ja pölliä. Rettiginsuo-
situimmatsavLikkeet. Teoksessa: SiSua, Siloa Ja
sirtapp'a - n"e'";<tj3te'ts TL:rLSte.

Rauno Lahtinen 2007: Savun lumo. Tupakan
kulttuurihistorta.

Ve;kte [^L^oier 1996: 3'e.";:^c£-< ;<-r:£,

Ra'T'0 \:err^er 19S5: Vsssste' tuDa'<ass.

Kristiina Patja - Karin Iivonen - Eija Aatela 2005:
Pystyt kyllä eroon fcipakasta.
Matti Piispa 1995: Tupakan KutttLiurise?t merki-
tyksetja niihin vaikuttaminen.
Ha""L. \~ e^o 3 2QC-: Tupakka - miehen tietokir-
ja.
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Lyyli Honkio
Pari Someron poikaa keksi, että

he voisivat katsella esitystä ilmaisek-
si. Pojat ratkoivat linkkuveitsellä te;-
tan takaseinän saumaa ja tirkisteli-
vät srtä. TarkKas;lmä;nen vartija huo-
masi heidät. Hän käveli poikien se-
Iän taakse, nappasi heiltä lippalakit
ja potkaisi takapuoleen.

Vanhimpina aitoina markkinoille
mentiin hevosella, pyörällä ja jalkai-
sin. Vielä 1940- ja 50-luvi;l';a auto-
kanta oli pientä. Kuorma-auton la-
voilla seisten päästiin markkinoille.
Auton lavalla ei ollut edes penkkejä,
vaan seistiin ja pioetti. n syrjistä ja
toinen toisistaan kiinni. Hauskaa oii.
Kun 011 paijon nu oria yrraessa. -iiuita

ei mentykään nykyajan vauhtia, vaan
kuski ajoi varovasti.

Kuitenkin joskus tapahtui onnet-
tomuuksia. Ensimmäinen päivä lo-
kakuuta 1937 kuorma-auto oii pa-
laamassa mark-unoilta kotiinpäin il-
Iällä. Auto syöksyi Emäkirkon not-
koon. Onnettomuudessa kuoli kah-
deksan ihmistä, miehiä oli seitsemä"
ja yksi nainen altaan 18-24-vuoti-
aita. Kaikki olivat kotoisan Ypäjältä.
He jäivät auton alle. Alkoholina oli
osuutta asiaan ja ikävä markkinapäi-
vä muistetaan v&äkin.

Vielä on yksi muisto markkinapäi-
vasta. Lapsuudenkotini naapurissa
Laurisella o'i yhdeksän lasta. Lauri-
sen ta!o sijaitsee aivan Saloon me-
nevan tien '.eunassa. Me lapset
saimme luvan mennä katsomaan,
kun väki palaa autoilla markfcnoiita.
Huusimme kovalla äänellä: "\"ari<ki-
natuliaisia, markkinatuliaisia;" Sil-
loin autosta lensi meille karkkipussi.
Sen heitti varmaan Kankareen Tai-
mi, Laurisen :asten täti. Jokainen sai
siitä maistiaisetja ilo oli yiimmillään.
kun ei karamelleja niin usein saatu.
Tuotiin Salon markkinoilta tuliaisiksi
joskus vauvojakin. Näin Kävi erääs-
sä talossa, kun Isä palasi markKnci;-
ta, niin perheeseen ilmestyi pieni
vauva, mistäpä muua:ta se olisi juU-
ri silloin ilmestynyt. Mäin kerrottiin
ainakin isoveljelle.

Markkinat olivat kesäkauden
päättajäiset. Mikkelinpäiväksi oi! saa-
tu syystyöt tehtyä, "perunat kuop-
pään ja muijat tuppaan". Jonain
vuonna satoi jo ensilumikin markki-
napaivänä, jopa niin runsaana, että
kärryt juuttuivat lumihankeen.

Pakkastalven nähtävyys

Erkki Honkio jääpatsaan kolossa. -KuvaLyyKHonkion.

' sakal!iolta reilu kaksi kilomet-
riä etelään peltoaukeamalla on

1 lehmien juottopaikka. Lehmät
kävivät aitoinaan juomassa Tertti. än-
joessa, mutia kunjäteveaen puhcis-
tamo alKOi toimintansa, epäiltiin ve-
denjuomakelpoisuirtta. koska jokeen
valutcttiin myös puhdistamon vedet.
Lehmille terräin vesikuoppa Joen vte-
reen, routia sen vesi ei riittänyt. Niin
lyötiin lähelle joen rantaan karikkoon
pitkä outki, no'n 20-40 metrin syvyy-
teen, joka jätettiin paikalleen ja put-
kestä w kolme metriä jäi maan p!n-
nan yiäpuolelte. Vesi suihkuaa put-
«estä nyt jatkuvasti ylös ja valuu Tert-
flänjCKeen.

Talvipakkase a muodostuu juok-
sevasta vedestä jääpateas. Mitä pi-
temoi on aika iähel]e 30 asteen pak-
Kasia, sen ihmeelliserrmäksi ja n"o-
n;muoto!semT.aksi oatsas muodos-
tuu. Se voi Ua neljä metriä korkea<si
ja alaosastaan pari metriä paksuksi
pyöreäksi Jäärrassatei.

 

l</on mieien!<iintoinen, olkoon-
kin. että se on ihmisen aiheuttama.
Peltoauteama vanhoine iatoineen on
rauhoittava näkymä. Maisemaa hal-

koo kie"iL:rte'eva ^'eto-oja, jossa sie[-
Ia tääi.ä kamaa vahvoja pajupj skia.

Metsän "eunoilla näl?, 'yTertt'län rajal-
la olevia Ihamäen vanhoja taloja.

Hiinteiin sinne aurinkoisina kevät-
ta!ven päwnä Esakaiiion ohi. Oli mu-
kava lähteä hiihtämään, kun oli pää-
määrä, jota merna katsomaan. M;e-
lenkiintoa lisäsi, että jääpatsasta tu-
livat iha;ier"aar' monet lähiseutujen
asukkaat, ja sie:lä oli mukava tavata
tuttavia. Mennessä o'] mukava tark-
kaiila eri suunnata tulevia latuja ja
moottor;ke'kkoje'' JäiKä. ̂ :!stä voi
arvailla, ke;tä mahdo'1'sest: taoaisi.
Patsaan lähellä latuja risteili tiheim-
min. Pellon omistaja aurasi väylän että
autollaan saattoi ajaa ihan patsaan
viereen asti. Lapsetkin oääsivät mu-
kaan, he viihtyivät h;\'in säoatsasta
katseiten. Vanhemmat kuluttivat ai-
kaansa hiihdellen peitoille syntyneillä
laduilla. Laosia saivat vanheTimat
maanitella hyvän tovin lähtemään
kotiin, itse viihdyin patsaan lähellä
niin, että pois iähtiessäni näin iaste-
van auringon neijastelevan patsaa-
seen iltaruskon värejä.
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Helga Laakso

Salon markkinat

'ietosanakirjan mukaan markki-
nat ovat säännöllisesti samalla
paikkakunnalla tapahtuva tilai-

suus, jossa tavaroiden myyjät Ja os-
tajat saavat tavata toisensa. Keski-
ajalta aina 1900-luvulle asti on
markkinoilla ollut suuri merkitys. Sa-
losta tuli kauppala vuonna 1887
(kaupunki vuonna 1960). Silloin jo
Salossa oli Salon Seudun Sairaala,
raakasokeritehdas, OY E. ja J. Lei-
non Konepaja, Salon Sähkö Ja Ko-
netehdas ja Salora OY:n Radioteh-
das. Salo on siis ollut hyvä ja vilkas
markkinapaikka. Salojoen rannassa
kalastajat myivät tuotteitaan Ja myy-
vät tuotteitaan nykyäänkin suoraan
veneistään. Ennen myytiin silakalta
nelikkokaupalla. Nelikosta riitti silak-
kaa koko vuoden ajaksi. Niitä ei sil-
loin kaupasta saanutkaan. Salon
markkinoita ruvettiinkin nimittämään
silakkamarkkinoiksi. Kalakauppialta
tulee omilla veneillään Saloon kau-
empaakin. Markkinoilla käydessä
hankittiin vaatteita, talvitakit, -lakit ja
huivit.

Kaksi nuorta miestä täältäpäin oli
lähtenyt tekemään pikku hankinto-
ja. He olivat nautiskelleet väkeviä
lämmikkeeksi ja tunnelman kohot-
tamiseksi. Toinen miehistä maksoi
ostoksensa tuhannen markan sete-
lilläja pisti loppurahatpikkutakin rin-
tataskuun. Vierellä katselivat musta-
tukkaiset ja tummasilmäiset tytöt,
jotka lyöttäytyivät miesten seuraan
ja halailivat heitä. Siinä tohinassa
rahat hävisivät rintataskusta.

Ennen Salon markkinat olivat
kaikkien suosiossa, vallankin nuor-
ten ja palvelusväen. Markkinoille
menoa suunniteltiin jo viikkoja en-
nen ja kaikki olivat halukkaita lähte-
maan. Eräälle pikkupojalle eivät
maistuneet silakat niiden piikkien
tähden, mutta hänelle luvattiin, että
hänkin pääsee markkinoille, jos syö
viisi silakkaa. Tuumattuaan kauan
hän söi kuin saikin silakat, mutta
häntä ei vietykään markkinoille. R3i-
ka tunsi kärsineensä sanoinkuvaa-
mattoman petoksen.

?!"sa». 1 in 13" 'u

1.10.1937 kuorma-auto oli palaamassa Salon markkinoilta ja suistui
sillalta rotkoon. Onnettomuudessa kuoli kahdeksan lavalla kyydissä
ollutta markkinavierasta. -Kuva Turun Sanonuit.

Armas Merivirta ja Armas
Koivunen Salossa 1. 10. 1929.

Taloissa oli isännän, emännän ja
lasten lisäksi palvelusväkeä, piikoja
ja renkejä töissä ulkona ja navetas-
sa. Ei tunnettu mitään vapaapäiviä
eikä vastaavaa vapaa-aikaa. Mark-
kinoille nuoret sai mennä tapaamaan
toisiaan. Usein nuoret parit menivät
markkinoilla kihtoihin, kun Salosta se
kultakauppa löytyi. Samalla mentiin
kihlakuvaan. Kihlamarkkinoille me-
nosta ei puhuttu kenellekään ja sik-
si oli jännittävää nähdä, keistäoli pari
syntymässä.

Oli hauska päästä karuselliin,
joka pyöri huijaa vauhtia. Markkinat
eivät olleet mitään ilman tivolia. Sin-
ne piti päästä katsomaan vaikka vii-
meisillä penneillä. Tynnyrissä moot-
toripyörällä ajo oli hurjaa nähtävää.
Tivolissa oli miekannielijää ja käär-
meenkesyttäjää. Rahat eivät riitta-
neet kaiken katsomiseen. Esiintyjät
kuitenkin tulivat tivolin pihalle näyt-
täytymään mitä kummallisimmlssa
vaatteissa.
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Reijo Mattila

Papan kauppamatka

erran talvella pappa oli ollut
potkukelkalla Forssan torilla

Lvoita kauppaamassa. Kotiin-
lähdön aikaan nousi kova pohjois-
myrsky. Pappa kertoi: "Kun tulin Tal-
piajärven rantaan, oli myrsky vienyt
lumen pois jäällä, ja jän/enselkä kiilsi
kuin peili. Kun työnsin kelkan jäälle,
rupesi myrsky heti viemään kelkkaa,
hyppäsin talloille ja tuulen puhaltaes-
sa selkääni, alkoi kelkka liukua eteen-
päin. Avattuani pompan napit ja levi-
tettyäni vielä pompan helmatkin, al-
koi vauhti lisääntyä. Pian mentiin Jo
oikein kovaa, ja jän/en vastaranta lä-
hestyi nopeasti. Rannalla näin suu-
ren heinäsuovan ja kulkusuunta oli
suoraan sitä kohti. Kovassa vauhdis-
sa ei voinut tehdä mitään. Myrsky
painoi kelkan päin heinäsuovaa. Kuu-
lui kova kohahdus, kun mentiin läpi
suovan. Myrsky oli kasannut lumet
järven rantavitikkoon, ja sinne kelkka
lopulta pysähtyi. Muuten kaikki meni
hyvin, mutta jouduin vielä palaamaan
sinne suovalle, kun karvalakkini, se
koivistolainen, oli jäänyt sinne suovan
heinien sekaan."

Kerran pappa vei talvella lihakuor-
maa Helsinkiin talvitietä pitkin yli Hii-
denveden. Kun pappa kuormineen
laskeutui järven rantatöyrästä jäälle,
niin hevoselta putosi kenkä. Matkan-
teko loppui heti, sillä kengätön hevo-
nen olisi kaatunut liukkaalla jäällä.
Kenkä onneksi löytyi tieltä ja nauloja
oli reen pohjalla. Mutta vasaraa Ja
hohtimia ei ollut mukana, eikä yhtään
ihmisasumusta näkynyt missään.
Eteenpäin oli kuitenkin pakko pääs-
ta, jotta olisi aamulla Helsingissä, sil-
loin kun torikauppiaat alkoivat nos-
teliä pöydilleen myytävää. Ei sen he-
vosen kengittämisessä auttanut mi-
kään muu, kuin lyödä naulat nyrkillä
kiinni ja purra hampain päätteet poik-
ki. Näin pappa leveili.

Kerran kesällä pappa kuljetti apu-
reineen isohkoa karjalaumaa kohti
Helsinkiä. Karjan ajajana ollut poika
huusi hänelle: "Toi lehmä ei jaksa
enää kävellä, se jää perään. " Kun

pappa meni katsomaan, hän näki,
että lehmän utareet olivat aivan täyn-
nä ja maito valui vetimistä maahan.
Onneksi tiessä oli sillä kohtaa leveä
piennar, että saatiin siihen lauma le-
päämään. Tiestä vähän sivussa oli
mökki, jonka pihassa liikkui nainen ja
lapsia. Pappa huusi heille: "Täällä on
lehmän utareet täynnä. Maidon saisi
lypsää pois, jos haluaa. " "Odottakaa
vähän, tulen kohta", kuului vastaus.
Pian tulikin nainen ämpäri ja lypsy-
tuoli mukanaan ja kohta alkoi maito
tulla kohisten ämpäriin. Lypsäessäan
nainen kertoi, että heillä oli ollut oma
lehmä, mutta se kuoli. Uutta lehmää
kyllä teki mieli, koska se auttaisi niin
paljon perheen ruokapuoleen, mutta
lehmät maksoivat niin paljon, ettei
pystynyt ostamaan. Nainen kertoi
miehensä olevan kivimiehenä Helsin-
gissä katutöissäja hänen palkallaan
yritettiin tulla toimeen. Pappa kertoi
katselleensa äitiä ja lapsia, jotka kah-
vikupeistaan joivat vastalypsettya mai-
toa. Pienin tyttö kysyi: "Saadaanko
juoda niin paljon kuin jaksetaan?" Äiti
kehotti juomaan niin paljon kyin lap-
set jaksavat. Tyttö ilostui: "Äiti, nyt
meillä on oikein joulu!"

'Tuli siinä mieleeni, että nyt voin
minäkin tehdä hyvän työn", pappa
kertoi. "Siksi sanoin naiselle, että

kovilla on hänkin maailmassa, kun
hoitaa perhettään. Mutta kyllä hän
pärjää, kun on elämänuskoaja tekee
töitä. Kovilla olen kyllä minäkin, kun
lunastin juuri kotitorppani itsenäisek-
si, enkä tiedä, kuinka veloistani sel-
vian. Täytyy tästä kauppahommasta-
kin rahaa koota. Mutta minä autan Ja
annan tämän lehmän sinulle. Tulen
ensi kesänä katsomaan, kuinka leh-
man pito on onnistunut. Maksa sil-
loin sitten sen hinta, tai vähemman-
kin, aivan sen mukaan kuinka pystyt.
Ellet saa yhtään maksettua, niin ol-
koon se minun menetykseni, eikä
asiasta sen enempää."

Kului kuitenkin pari vuotta, ennen
kuin pappa poikkesi mökkiin. Heti pi-
hassa olivat tytöt olleet vastassa, Ja
pappa vietiin navettaan. Siellä seisoi
lehmä vieressään vasikka. Kun men-
tiin sisälle mökkiin, oli iloinen emän-
ta vastassa ja kertoi heillä menevän
nyt hyvin, kun oli ruokaa omasta ta-
kaa ja tinkimaidosta sai vielä rahaa-
kin. Emäntä aukaisi lipasten laatikon
ja otti sieltä rahaa, ja laski sovitun
lehmän hinnan papan käteen taijo-
ten vielä korkoakin. Mutta pappa sa-
noi, että koroista ei oltu puhuttukaan.
Papan hyvästellessä kaikki olivat hy-
villaan.

~3T

^\;-A

Pappa Kalle Mattila ja Hilma-mamma. Lapset vasemmalta Anja Matala,
Reijo Mattila, Alli Mantere, Kalle Mattila, Arri Mattiloja Pekka Mattila.
Takana mamman kanala. - Kuva Reijo Matalan.
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Martti Jokinen

Ammattihommii
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^S,. va"^a ""si muuntaja syksyllä 2009. Vanha muuntaja on rakennettu 1950, muurarina oli Topi
Rintala, hunslankarina Eino Länttä, puumiehenä Altti Aaltonen, kaikki Härkälän miehiä. -Kwa Anna Kuhmo.

Fiiskymmentiuku ai.ko erilaisest.
Kun erei!;ne. Maasa o!i rauha.
Toiner" maiimansota ioDpu

Suamen osa;t. kt<n Aatuj jouKot i<;'ä-
rättiii Laost, minkä r-ep peräänf/isäs
poltti tasaseks. Ffyssän kans tehtiir
rauha ja. Ehrot oli kovat. Sitä ei en-
nää saanus sannoot ryssäks. Se oii
Neuvostoliitto ja Suamem paras ys-
tävä. Sotakoivauksi: Jouruttiirr, mak-
samaan pal, riinkun hävinnyp pmu-
Kaa. Sanotti, et mitäs pikkanen- raa
isommaiias mittääm mahtaa, vaikka
levjää poikaa moni oli v\ä\ silio. kLV
vanha raja ylitetiijja lährettiir rasvoo-
maan Karjaian korpeem. misä ei ros-
vottawaa eres ollu. Harmai tönöi vaaj
Ja vanhoi ämrrdi. Sorasi elävänä sei-
vinneet toivat tu. lesas uusii tapoi. Tun-
tu ensiin ourolt, kun kyläst lähteis
sanottiin näkemii. Ja kylil kun nuaret
näki toisiis, huurettiim moro taikka
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morjes. Vanhat sano aiv vaa hyväst.
Oli niittem miälest iuamikkaampaa.
kun uuret herrasväjen kotkotukset.

Sotakon/auksep p;sti suamalais-
sliv vipinää. Tehtai pykättii, töitä pii-
sas ja palkat nousi. Jokasei oli rah-
haa, vaikkei sl ol[u pal mittaan arvoo.
Puare;s e! o!lu tavaroi. mitä olis osta-
nu. Rokarei!olikaffet, sokeriijamitä
vaa, ja kauppa kävi. Valtioherrat kek-
siski, kuinka nes saaraam oiukoil.
Isommat setelit, ne mikkä ei ollup
pankis, leikatiin keskelp poikKi. Toi-
nem pää kelpas puatest an/ost. Toi-
nem puaii meni moneks vuareks va'-

tio! lainaks. Simmottoon saatiin ro-
kareilt rahap pois. Niiit. kukka uskalsi
viärä. Jokkup peikäs joutuvas selit-
tämmääm, mistä rahat om peräsiij,
ja jos otetaav vallam pois. Vanhain
seteleitten tilal tuli uuret, mikkä oli
ihan eri näkösiija kokosä. Rokan -Tuo-

mol oli juttuim mukkaan o!iu rahhaa
p;ironkii!cora puteeilas. Se! tuttu pan-
kiijohtaja o» erellisehtoc! soittanu ia
käskenyt tuamaar rahat kyäkin kaut-
ta. Tiärä oliks jutus mittääm perrää.
Hyvivvoiol;a.kki.

Sorastja seteleittel leikkaamisest
taisi olla tavailisil souvareil vaa hyä-
tyy. TaloK;sep pysy ytitä nuljuina kun
ennerM. Ru;nasivat. ettei isännil an-
neta ennää mittaan ar\. 'oo, eikä kuk-
kaanviittittehrättöitäkä. Kaupunkei-
siin kaikki änkee. niinkun se JOKU tai-
i/as ols. Kyl näiKä nes siälp pian kotja
ajjaa, ajo Lerpakam muarin kananki,
sanovat...

Kimaiaisetja osa saarentaalaiss;i
oli ilman sähköi. Ne rupes touhuu-
maan kahren uuren muuntajar raken-
tamisest. Saatas mettäkulmalkin säh-
kövalotja päästäs eroon karpiitilam-
puist ja Petromakseist. Meijäl linja

onneksi vähän vanhemmalta serkul-
la valkoinen puku. Minun täytyi 14-
vuotiaana mennä rippikouluun sen
mustan rippipuvun takia, etten olisi
kasvanut siitä ulos ennen aikojaan.
Täytin juuri 15. kun itsenäisyyspäivä-
na paasin hpilte. Ni'n tärkeitä ne \<aat-
teet olivat ja arvokkaita pula-aikana.

Meillä ei ollut paljonkaan läksyjä
rippikoulussa. Sitä käytiin muutaman
viikon ajan Pyynikin pappilassa yksi
tunti koulutuntien jälkeen. Kenttäro-
vasti Sakari Korpisen opetuksesta
muistan: "Pidä tapa. se varjelee si-
nut, pidä hyvä tapa!" Oii todeila haus-
ka ja kaunis asia. ettäjuupajoen seu-
rakunta järjesti kokoontumisen ja ta-
paamisen, muutama vuosi sitten.
Juupajoella syntyneille ja noin 60 v.
sitten npille päässette. Sieliähän oii
tuttuja vuosikyTnmenten takaa! Läm-

min kiitos Juupajoen seurakunnalle:
Sodan aikana ei ollut kaupoissa

Ollenkaan karamelleja. Kioskeista sai
ostaa kuivattuja porkkanan suikalei-
ta Ja Jotakin marjapuurop yänstä Jau-

hetta karkiksi. Apteekissa myytiin sal-
miakkiaja kovaa lakritsia, "pirunpas-
kaa". Isä teki si;täja timjamintipoista
hyvää yskänlääkettä iapsilieen. Koto-
na käydessäni kuivattelin uunissa
porkkanansuikaleita makeannälkään.

Kaixki ruoKa, raatteet ja kengät
olivat kortilia, eikä niitä aina ol;ut kau-
poissa. Jos tiedettiin, että seuraava-
na päivänä tulee si!atoita johonkin
kauppaan, sinne o!i kymmenien met-
rien pitkä Jono jo a'ka:sin aamulla. Kjn
oma vuoro tuli, tavara saattoi ol;ajo
lopussa. Minäkin olin kerran jonotta-
massa lyhytvartisia kumisaappaita it-
selteni. Onnistua silla kertaa. Yhtenä
talvena pepjnat paleltuivat ja Tampe-
reellä syötiin vain [anttuja. ;vtei ;lä ko-

tänäkin olivat perunat paleltuneet.
mutta nistä sai kuitenkin tehtyä muu-
siä.

Kun minulle tehtiin äidin hyvistä
vaatteista joulujuhlaan ja kevääksi
uudet ;eningit, ne tifeat kyl!ä käyte-
tyiksi loppuun, kun meillä oli neljä ty-
tärtä. Vaikka elettiin pira-aikaa, silti

Tabimuotia 1940-luvulta. Kirjoittaja keskellä. -Kuvakvjaitiajan.

kaikki yrittivät pysyä muodissa kiinni
ainakin Tampereella. Naisilla oli huo-
pahatut, yleensä lierilliset. Oltessan;
15-vuotias minjllekin teetettiin äidin
tai isän vanhasta hatusta Korkeakos-
teila modistilla tyylikäs hattu. Pega-
mo;dista teetettiin minuiie hieno, kiil-
tava käsiiaukku, jossa oii takana ly-
hyt kantohihna. Ensimmäisenä KOU-
lulaukkuna minulla oli o;ijt Helkan te-
kemä oikalaukku. hän ompeli sen
kierretystä paperinarusta tehdystä
Kankaasta" ja päärmäsi kirjavalla

puiAillakankaalla. Samasta aineesta
tehtiin puukenkien pääl!:siä. Kun osal-
listuin v. 1947 Sjurkisoihin. sain sii-
ta reissulta valkoiset kumitossjt ja
nilkkasuKst. Ne olivat suurta yleilisyyS-
ta siihen aikaan. Kun kävin cppikou-
lua, minulla piti oSa hyvät vaatteet ja
jalkineet, vaikka se joskus oli vaikeaa
sooanja pula-ajan takia. Kaikii,a KOu-
iulaialla oli talvella monot. Vasta so-
dan jälkeen alkoi saada nahkasaap-
paita. Maaseudulla käytettiin huopa-
tossjjaja talliikKaia, jotka isäni osa-
si tehdä kaikille lapsilleen. TalvitaKJs-
sa oli karva.kairiusja samasta nahas-
ta oli tehty myös talviiakk'. S;ihen ai-
kaan ihmisillä o!i paljon kaneja, joten
ainakin siitä sai karvanahkaa. Kaduilla

näkyi myös ruskeita ja kirjava nau-
dannahkaturkkeja.

Neljännen kouluvuoteni aikana
asuin Aino-täd[llä"i Messukylässä.
Kuljin junalla tai joskus linja-auto!la
Tampereena. Koulun lähellä oli erääs-
sä taiassa huone, Jossa oitkämatka-
laiset saivat käydä syömässä Kaitaan
Ja pientä maksua vastaan lämmintä
ketoa.

Viimeiset neljä kouluvuottan.
asuin kortteereissa miiiden kuin su-

kulaisten luona. Sodan päätyttyä io-
pullisesti v. 1945 olot a]Ko;vat rau-
hoittua, mutta pula-aikaa jatkui vielä
pitkään, sillä Suomi joutui maksa-
maan Neuvostoliitolle suuret sotakor-
vaukset, mihin koto kansa osallistui.
Aikuiset kärsivät kovasti kahvipulas-
ta. Sitten kun sitä JOSKUS sai rahan
kortilla, he nauttivat siitä suumatto-
masti. Minä en tainnut lapsena edes
erottaa sitä koiviKkeesla. Vasta v.
1950 alkoi saada appelsiineja ja
greippejä. Minulla oli ytoppilaskirjoi-
taksissa eväänä appelsiineja ja suk-
laata. Kahvi vapautui viimeisenä sään-
nösteiystä v. 1952.
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Silloin oli joka kuukausi yksi päivä
lomaa ja se oli aina maanantai, tie-
tysti olivat joulu- ja pääsiäislomat.
Koulu alkoi yleensä syyskuun alus-
sa, mutta sodan eri vaiheiden takia
kuukautta tai paria myöhemmin, ker-
ran jopa vasta marraskuun puolivä-
lissä.

Kerran kuukausilomalla ollessa-
ni sanoin kotiväelle päivämäärän,
milloin tulen taas seuraavan kerran.
Yleensä aina kirjoitin koska tulen,
mutta nyt en kirjoittanut, kun tiesin
etukäteen varmasti sen päivän. Isä-
pä oli tämän unohtanut ja jankkasi
äidille: "Kun ei Saini kerran kirjoitta-
nut, koska tulee, niin en minä suot-
ta mene vastaan. " Äiti oli sen kyllä
muistanut.

Juna oli vielä myöhässä, kuten
siihen aikaan yleensä, kun tultiin
Korkeakosken asemalle. Isää ei nä-
kynyt vastassa. Ei minun auttanut
muu kuin lähteä painavan vanerilauk-
kuni kanssa talsimaan kahdeksan ki-
lometrin matkaa pilkkosen pimeässä.
Iso tie oli aurattu Huikon sillalle asti,
mutta pienemmällä kylätiellä ei ollut
edes reen jälkiä, ja paljon lunta! Sii-
nä sitten kahlasin hangessaja pelkä-
sin koko ajan kuollakseni, että met-
sästä tulee peto kimppuuni. Tien pai-
kan erotin vain pitkien mustien kuus-
ten välissä olevasta tummanharmaas-
ta taivaasta. Puolen yön jälkeen olin
hiestä märkänä ja uuvuksissa koto-
na. Äiti oli valveilla ja sanoi: "Kyllä
minulla oli sellainen tunne, että sinä
tulet."

rv

Siivoustalkoot Metsäopistolla. - Kuva kirjoittajan.

Ensimmäistä vuotta opiskellessani
Tampereella asuin Lempi-tätini luona.
Kerran minulla oli koulussa päälläni
aivan uusi kaunis leninki, mustapoh-
jäisestä pikkukukallisesta kankaasta
tehty. Kun tulin alas kolmannesta ker-
roksesta, hameeni helma tarttui kiin-
ni kaiteeseen ja repesi muutaman
sentin päästä vaakasuoraan noin 30
sentin matkalta. Kyllä minua harmit-
ti, hävetti ja itketti. Onneksi koulupäi-
vä loppui siihen. Tätini osasi parsia
sen niin hyvin, että siitä repeämasta
ei näkynyt jälkeäkään. Olin tosi kiitol-
linen tädilleni.

Talven tullessa minulla oli päas-

Ohjelma-asuisia opiskelijoita Metsäopistolla. Kirjoittaja takana
kolmas vasemmalta. -Kuvakujoittajan.

säni ihan hyvä ja lämmin lakki, mutta
ehkä hieman vanhanmallinen, koska
muutamat pojat naureskelivat sitä.
Minulle ostettiin heti muotilakki. Se
oli sellainen, että molemmilla sivuilla
oli neliönmuotoiset poronnahkapalat
ja otsalta niskaan yhtenäinen, suora-
kaiteen muotoinen tumma villakan-
gassuikale. Sen päälle oli ommeltu
erivärisiä polvekenauhoja. Leuan alta
se solmittiin silkkinauhoilla. Se oli
sellainen lappalaismallinen. Nyt olin
muodikas, eikä kukaan nauranut.

Toisen ja kolmannen vuoden asuin
isän serkun luona lähellä linja-auto-
asemaa. Kaksi vanhinta poikaa olivat
sodassa, nuorin vielä kotona. Asun-
nonvuokralautakunta määräsi sinne
vielä yhden, ihan vieraan miehen sin-
ne asumaan. Nukuimme kaikki sa-
massa, tosin isossa huoneessa: kol-
me aikuista, nuomkainenja minä, 13-
14-vuotias. Jouduin joka viikonloppu
siivoamaan tämän avaran huoneen.
Vein ison maton parvekkeelle, piiska-
sin sen, pesin lattian ja pyyhin pölyt.
Tiskasin aina vielä päivällisastiat. Mis-
sään muissa kortteereissa en Joutu-
nut näin paljon tekemään. Kun van-
hemmat pojat palasivat pois sodasta
sen loputtua, he myivät hyvän talvi-
takkini ja ostivat varmaankin viinaa.

Vaatteista oli kova pula. Siskolle-
ni ostettiin musta leninki rippipuvuksi
v. 1945. Mutta kun hän pääsi juhan-
nuksena ripille, ja toisilla tytöillä oli-
kin valkoiset puvut, siskolle saatiin
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verettäs Kimalam pualta, misä oli tu-
levam muuntajan liki monta siirtolais-
ten talloo. Valtio kuulemma avusti niit
sähköiski.

-Mei Saaraan kärsiit nahoisam
kaikki itte, isä ruinas. Tilas kummin-
kiin linjan seinää, kun kaikki muukki.
Ols sukkela ollukkij jättäät yks torppa
ilma.

- Saaraan kanoilkil laita valot. Jos
vaikka munist sais muutamam mar-
kan kustannuksisttakasiin, lohmtteli
ittees. Kovin nuuka kun oli. -Katto-
taan ny mihem markat riittää ja ml-
hen ei, isä mutisi, kun äiti protkotti,
et pihatovvajjaan ainakin täytyy lamp-
pu saara, ettei ennää myrskylyhiyn
kans tarttes syrän syrjälläs vehrata
pahnaij joukos ja peljätä valkjampal-
loo.

Kokouksii pirettii. Valtion Sähkö-
pajalt oli oikeen insinööri selittämäs
ja laskemas, mitä keliäkin linjaweto
tulis maksamaa. Sisätyät jokasen
kuulu ittekkustantaat. Lupas insinööri
laskeet nekki.

- Valtio meinaa nylkeet viimisek-
kim markat, isä ruinas kun kuuli sisä-
töitteh hinna. - Taitaa vierä pankrot-
tiin koko Kon/en kansa, lisäs surkjal
äänel. Meittii pakkas nauruttammaa.

Alko kovat touhut. Jokasen täyty
kaataat, taikka jollei ittel ollum met-
tää, ostaat, niim monta mäntysi tolp-
papuuta, kun kenenkin osuureks oli
laskettu. Nekkuarittiim petkelin kans
ja raijattiin insinöörim merkkamiin
paikkoisiim, mihen se oli törkänny lin-
jaköpim pystyy. Kivvii oli määrä ajjaat
ja joka lävev viäreen sinmmonen
koko, kun se näytti malli. Mutkiij ja
linjam päätteekstuli A-tolppa. Sihem
meni kaks ja pual tolppapuuta. Pua-
likas tarvittiin tolppain alipäähääm
poikittain ankkuriks kiwein alla ja ki-
wii ussemman sontakäriy-kuarmaa
ankkurim päälä painoks. Niitten haa-
laaminen oli kaikkein kovempi souvi.
Osa saatiin omast mäjest. Aika pal
lissää täyty ajjaat Saarentaan santa-
nummesi. Siäl niip piisas. Matkaa
vaan oli ja aikaa kulu. Jakanen kaivo
lävet tolppii vaste. Valtionyhtiölt sai
lainaks kauham, minkä kans nyrsät-
tiin pualentoist metrin syvyne, pualem
metrin kokkoinen ympyrkäinen läpi,
A-tolppaan kaivettiin kihvelin kans
parim metrim mittanel levjä monttu.
Kaivamisvehkeet siirty seuraavaam

pomkkaan sitä mukkaan kun erelli-
nen tuli reeraa.

Kaivoim parhaallas meijäm pihal
A-tolpan monttuu kun Aallon Sähkö-
konneen omistaja Aallol Lennartti, iso
nahkajakkunem mustatukkanem
miäs, millä oli paksusankaset silmä-
lasip pääsä, ajo pakettiautom pihhaa,
kekkaloiti pitkin nurkkiija katteli mun
kaivamista!. Isäkin ilmesty rappusil.
Aalto kysy, passaiskos tehrät tarjous
rakennusten sähköhommist.

- Ky] se vaam passaa. Mull onkij
jo yks hinta - valtiolt, isä sano.

- Jaa. Katotaaj jos parjaan niin
isom miähen hinnoil, Aalto nauro.

Isä kiärsi Salaman kans taloj ja
ulkorakennukset. Nek kattavat, mihel
lamppui tulis. Pualen tunnim päästä
äiti huusi muu toisten kans koivikkeel.
Aalto kröhis pöyräm pääsä ja selas
papereis. Nosti silmälasit ottal, rupes
puhumaa hinnoistja kuim monta va-
lopistet kaikkiisi tulis. Puhu pualet-
tommiija nauro ittejuttuitas. Isä kuu-
teli toistappuala pöytää suu piukkeel-
las, ja hörppi hermostunneest kon/i-
ket.

- Kyl maar kanalaan pualvalo tul-
lee ja? Aalto sano.

- Kyl vissiin sit, jollei oikeejjuma-
lattomii maksa? Onks simmonen tärk-
ja? isä sihe.

- Ei sit oi, jos ehtosiv viittit myrs-
kylyhryn kanalaa haalata. Ei ne muu-
tom men orrel.

- Laske simmonenki sit. Taira täsä
konkurssis ennää mittääm merkata.

Lennartti möläytti hinnam, minkä
mää tiäsin olevam pikkasen halvem-
pi, kun Sähköpaja, eikä niil ollu eres
kanalam pualvalloo. Isä tuli vaikjan
näköseks.

- Mää luulin suu humorimiäheks.
Tairakkiv vasta nylkyri olla, kun noij
jumalattomist summist puhut? Luu-
leks tämmöst torppaa jonkuks karta-
noks, vai?

Aalto rupes nauramaa hörisem-
maa.

- Täsä ei imarteleminen auta yh-
tikäv, vaikka itteetäinkin nauruttaa nai
halpa hinta, minkä hermostuksisain
annoi. Mää tiärän, et se on aika pal
alla Pajan hinnam, muk koska sää noi
hianost muu kehuit, purotettaaks pi-
ruttas viäl pikkase, Aalto sano ja iski
mul silmää.

Isä oli tyytyväisen näkönen kun

kuuli lopullise hinna. Kaupat tehtii.
Aalto pisti paperit salkkuus, rupesjua-
maan korviketja kasto nisusi. Kun sai
juatuut kröhäsi kurkkuus ja kääntys
juttelemmaam mul.

- Kattelin tullesain kun kaivoit tol-
palläppee. Kiinnostaiskos suu simmo-
set hommat ja muukki? Jos vaikka
sähkömiähe. Reippaast näky hom-
mak käyvä. Mikäs sun nimes o?

- Jaa muv vai?
- Sun, sun.
- Pertti mää ole. Pertti Virtane.
- Ainakil loppuvuareks piisaa

hommii, nykkun linjakupariikin taas
saa. Joensuun nuarii ei monttuhom-
mak kiinnosta. Koului nekkäy... Mak-
sasin taksam mukasen sähkömiähen
oppipojam palka. Se tullee jämptist
kahrev viikov välein kättee.

Koitin katella isän naamast, mitä
miältä se ehrotuksest oi, muttei sllt
mittaan selvää saanu. Näytti pikkasev
vastahakosen näköselt. Ja hiukka viäl
simmoselkki, et mitä mää sul sillan
sanoin kouluinkäymisistja laiskuurest.
Vai mahtaaks se taas näytellä? mää
ajatteli.

- Kerkeisinks mää? Tekis miäli
koittaatvähäm muutakil lai, ettei ain
talollisten päivätöitä pual ilmasekste-
kemää. Ja saisin sähkömiähen oppii-
kim, mää sanoij ja vilkuilin äitilt ap-
puu.

- Kyl mei ilman suukim pärjataa.
Eero jo melkeem miäs, eikä hommi-
sas mikkää hituri, niinkun es sääkä.
Ja Einokin kasvaa niäk kohisee. Koh-
ta siikkij jo appuu. Pakko tämmösest
mökist om mailmal lähteet. Sama se
jos vuatta aikasemmin taikka myö-
hemmi. Sekim pikkasen helppaa ras-
kaampii töitä, kun nyt oj jo elolleik-
kuukonnei ja raktorei, vaikkei Alppu
simmosii taira raskita, äiti sano vesi
silmis. Isä katteli akkunasi ulos.

- Asja taitaa olla selvä? Aljetaa
hommat sikkun hajen sähkömiähev
vehkeet teiltä ens viikon alus pois, kun
sisätyät tullee reeraa. Pääset samal-
las kyyris Jovensuuhu. Hommaat si-
hem mennes ittelläs laitalaiset kum-
misaappaat, hanskat ja haalarit, Aal-
to sano.

Eerom miälipiret mul lähröstäin ei
saatu kysyttyyt. Se oli yäkunnis Sa-
tom puoles, Veitakkalas sokerijuuri-
kast harventamas Syänojam poikain
kans. Mää jännitil loppuviikom, mitä
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Eere sannoo, l<un tullee xomn käy-
mää. Olin niin tohkeisa:. et r'ehas;
hiveityyt , a maha ><ura;. TshKosi! Jo-
vensuuhu kummisaappai ostamaa,
Kun niitjo puareis oli. Soran aikan ei
o!;u kun kummitemi, ja niikkiv vaan
Kansahualton kautta. Eikä ne mittaan
laita kummii oliu. Jottain korviket niin-
<un ks'.w -jLKk'. Pcks!nanKasaap-
paikin oli jo vaikka valkata. Vekkivar-
Ssetjatsanoli muar. s. \eKki. T ook-
sas Ki;,täviteja vet; kont;e'siis littois-
tevveraseo pLSS:oöksy;. käv; herras;.

Aaito toi . naanantoT' sähkömie-
nerr- "iei'ä no,-r;Ti:. Mää o;, r kahffie;-
!as. Vah:as, " sen tyäis. ji ia sät-kö-
vehxei n';rkum OL-kk: xaai.maata. Tar
si" oi;a jatoisk'. koska äi:! sano, et
toitas pissyyt >';u><te i<a. i--<em:;a. ett-
e; häiritte herra homTii.

- Mää r-icään ha riCe. Kattelev
vas. ~:a i<a'k'<'i 'a: tarttee oppiit, jos
paaser- sahköhcn-T!' opettelemmaa,
r.sr.^" Aa,:o iupas.

- jos Lerratti kerta Ijpas. se o"
sit selvä, Soini sano. \''ää o;ijjah?<ar-
nu silt nimenki.

- välinä Lerrartt: puhhuu aika pal
'eikte'. tyäasjcis se oj jämpti ja pittää

m:tä lappaa. Saakkin opetella jo pik-
kase, ni huamaatetsar-. alaissii ho;r-
mii nä on kum TL'UW;. sejutteii Kun
Koiras pahv. :ooras; pi;kävart'sem.
'Piistä'- Kajhan ̂ .a^ösevvehKee. K;i-
rttti tav'a.''o;tiejjou<ost kapin, "''^u-",
mustan Köysnipujja sano sen c;evan
Kaapeli, 'n;'iä sänköjotiretaa; Fpjala'--
toist v;ntin kautta tuopaam, . nittan-
taLu. i'j. So;r" 'uuvas se^rääiTi ~iLista,"i
pe], 'sel lOora"". Ti.sä o'; rv'ujtamaym-
pyrkä"e' :äp. Se' oi kao Napoli tcis-
takii!'8; jo''too, va;:evemcaa, pelli-
Kuarst. Soini oikasi sitä aika pätkän.
paineli ouronnäkösten tonte!" kans

sihel !ow" ;a johto kippartus se'"
nuloseen ku.".'i;T.. .yirvmonen taiit-
tii.

- Täy&y ol. at tarkkana, et !ako-
rasja v '."areen ti. i'ee lovet a:n samarr

rpatisT. päähä. ML;L;:OJ jä;ki Oj :ii\-
maa. ettei saa . tte^n xaUeituut ja
Lennartt' pittää pauhaa protinaa. Se
veatii ersijakKase'' tyä. Tutet sääi<in
ail<anas huafaamaa, Soini sano.

Vää sevasT. s^. äo puto. kur.
SOT. I avas narjt "ustsn "om v""-
pärilt. Kävi Joteiki " räpsäst Kur se

Kuans ospelist pikkaseT matkan

Saarentaan
sähkölinjoja
syksyllä 2009.
- Kuva Armo Kuisma.

kaks ''ankaa naiviin. n-;kkä 'ykkäs
vaiursutaseerT' rriustaa-n mÖKköö,
sano päätteeks.

- Oleks o!oos'amppuu käyttäny?
kysy, ja koh"BS ;oorast puhalluslam-
pu.

- Ole. Märta terää. Porilaisem
moottorin Kuu;ar o'e: läT, mittänny
puhalluslampun ka-s pjnaseks. Setä

Arvi paisl<a'"-u -ajft:pyäräst ootpot-
tamT. aa. \'iei'ä o" KaijOian kans yh-
te:set taBpj r'vel'<eet. miliä ''-.oiem-

pa:v '/lija; tappu rc'aaa.

- Er s;t enemgää '/isaKka. Sulata
kai. nal'JnRri oikkee. S;tä on tosa. Mää
kaara-- se"i päätteessee. i<atto mal-
, ii. n; ossaat ens .<e"a'. Soir;] jutteli.

Mää Oiij jo:<si<n" srerevää poikaa,
kun ä;ti katte'i meitin toLi-L. ' sivust.

- iaraKKin o'. a ..<ste'. a soika. Soi-

r. kehu. "iut ametaaTi piisata. Kyl
sää kerk;S opeteta ihan tarpeeKs. kyl-
lästymisseen saakka.

Mää aaKe:i, eCer. ;.<än. Taisin olla
vaares...

Parii-' päii-äm pääsis Salama tuii
aites!:n aarruu! naken-oE" sähkömie-
hev vehkeep po's. \osti"~ po!l<upyä-
rain paKettautoo" ta', aro;t:en peräs
;a istiisin r;a'itt:""iäherr oa!ka; Aailov
viäfeen kul lährettiin ajamaa. Piklo-
sej Jännittiki. Aalto jutteli kaiken nä-
kosii ja visiaili ajaisas. Ei kauvaa nok-
ka  ;ssii!< '^-\ o't:ij jover.suusa Aal-
lov verstaani pihal.

- Toin sakkiir reippaam monttu-
fn:ähe. se sano. <jm 'nenti. v vers-
taasee.

- Huament. mää sa''oijajä'n kat-
re;er"maan ovem piäleen tyäjjakkoo.

- Otas sää Aarne Virtane sakkiis.
Kokkootte i;"ja';eh!<eet Temps;n iava!
Ja menette; . aikar-aan Jaatiäav vii-
me ";ii<Kos; hc"'. 'naa. Vrtase"i Pertti

toiiaa nonttui. \ä', 1:äs sää paikat ja
saksen käjttö. Psjari r''eh;: nais.'ole-

vav viäl kauha, Aalto selitti muu pik-
tese"' cirer""-ä:. vissiin K0'men- nel-
jänkyn-nenen ;<äse; "SK;P näkösei
miähel. Lährn Aarnen aeräs j:ko', 'a-
ras:oo" mistä 0-e'a. i'v, oar, Kihvelii,
rautakar-ki ia meri<':iser maiset sak-

sei. n:i-KL;" Suuret scffiripihrit ja kan-
^o,'n "OK kuarma-autoo.

\fe!S'! oli teikl^stas ne;jä. Mun
oeräsä'' ieva' .<;ioes ';issi!."i m.jn ikä-
nem Doi Ka. Aarne Ku-iu ss-ovan Vei-
koks. Ens se meinas änkeei kolman-
neks ^\ttii.
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Alakoiilulaisia vuonna 1937. Kirjoittaja takana toinen vasemmalla.
- Kuva kirfoituyan.

sään puolesta päästy ulos liikunta-
tunneilla, voimisteltiin koulun lattial-
la, pojat ja tytöt »hdessä, samat vaat-
teet päällä kuin muillakin tunneilla.

Kotiseutuopin tunneilla käytiin tu-
tustumassa jääkauden aikaisiin siir-
tolohkareisiin. Lakukiveen ja Oiiinki-
veen. Niillä tunneilla lehfin myös ret-
kiä lähiseudun isoimpiin taloihin, Kal-
lenautioon ja Lepoäojalie. Saimme
aina hyvää syötävää näistä taioista
nälkäisiin vatsoihim"-e. Tarjosimme
puolestamme talonväe!le ohjelTiaa.
lauluja, runoja ja leikkejä.

Siihen aikaan oli oaijon keuhto-
tautia. Koulusta kuoli s;ihen Leooä-
ojan Pirkko, jonka hautajaisin koko
kouluja opettaja kutsu ttiin. \teii!ä Oii

hauskaa, kun saimme 'eikk;ä isossa
pihassa, mutta osasimme sentään
olla kauniisti sisällä. Taas saati in syö-
da hw:n. mutta ruskea oiparkakkL'
ei maistunut iihalierren kanssa.

Aikamoinen riesa oli päälaista.
niiltä kukaan ei välttynyt, kun lakit
olivat eteisen hy|[y'lä vierekkäin. Oli
vain har-naasalvaa, jOpka a';u!!a ne
sai pois. Naapurin ä'tipLoIi pani sen

talon koLiiutytöt kovaan Dakoseen
kampaamaa" tä^amrrsila h'uks'-
aan. Nämä toimenpteet piti uusia
pian savareitten Kertyttyä taite;.

Ne oppilaat, jotka olivat käyneet
Korkeakoskella syksyllä 1939 pari
kuukautta topatta luokkaa, siirret-
tiin neljännelle Hy/tiäiän kansakou-
lun alettL;a tolmntansa i/ä'irauhar
syksyllä 1940. Minä menin kolman-
nelle luoka;le. Opettaja halusi kevääl-

!ä 1941, että suorittaisin neljännen
iuoKan kesällä Ja si;rtyis;n sitten v'i-
dennelle syksyjä. Suoritif kesällä
kaikki ;j^ja;r. eet. kirjoitin aine- ja
kaunoKTjoifjKset sevä tein käsityöt.
Keräsin opettajalle metsästä useam-
man kerran kahden litran kannun
vade'ry'ia pa. KEKsi yl;T, ääräisistä vai-
voista.

Koji'j:yön ohessa koululaiset
s'jontt!vat "-saatte'jmarss'1 Ruotsia
vastaan ^e'. ää',s 1941. Käve':rr'rl:e
koululta Siikakankaalle viisi kilomet-
"ä \a Taka;s:n. Ai^ishlg taisi o'la pl-
teT. p'. -natte. Sjomilan , 'o;tt! sei y!i-
vo. 'na'ses;i. Se losatt' isänmaa:|is-
ta henkeä ja yh teenku'j'uva'SL^tta.

Sodan a;kana koululaiset kilpailivat
saadakseen a^oomurrahaismerk-

kejä. Niitä sai määrätyistä kilc:sta
r"eta!;iromua. Kuten kjpsria. mes-
s. FKa ja s:r"(Kia seka pui i0'st a ja
Kävyistä. Syxsyfö i9'll, kun me;l!ä
e:enBäoi, ul:pa;ve;usväkeä.jouaui m-

me sisare"i kanssa noste'e'r'aan
seipä;i;e kauraa, jo.lka isä niitti vii-
kattee!, s. Q!i se tosi rasKasta K/'ri-
mer-vuotiaalle iytö'ie: Tämä or. yksi
esimerkk; koti';niarr-a:ia tehdystä
työstä.

Juuoajoen k-jpta osti Kdiva'ä. '\'en
toiselta o^oieiia Setälän tilan ja ta-
lon, Jossa Hyytiälän kansakoulu jat-
KU; v:e:a 11 vuotta. Sitten se lope-
tettiin oimiaiaen vähyyden vuoksi
to. -iittuaar 13 Vuotta, 'a oc3i'aita
alettiin Kuljettaa taksii;a »torkeakos-
kel xoriuur'.

keväällä 19A2 ::moitin haluni
mennä opp^oi;luun. Opettaja Käv
Kotona puhumassa Ja isä 'opuita
sjostu;. Asiaa 'leloott: se. että hä-
ne'lä o'i Sukulaisia TamDereeiia. \'äi-
aer, !uo"a asuinkin re';ä vuctta. On-
vede!'ä oli kyilä siioin jo Kes'<!!<cj;j.
mutta s:me ei ciiu; minKään;aisB
;i"ja-ajtoyhteyttä. kuten ei juur:
muuaitekaan sodar takia. Sieltä a'ii-
si pitänyt ha-Mlca , <OL;'ukoTtee. " vle-
railta :h"-.is:itä. Ehkä jossaki" syaä-
men; sopuko;ssa e'aRe;;n to'voa
saasta y!i0pp:iaatei. ja Tampereen
Yh:eis<ou'ussa s;ii'en oi' rr;ar;dol'i-
SLUS. Si"pe pyrin ja pääsin.

Isä vei ~ii"-;t hevos^ycissä rat-
tail'a tai reei'ä i<o'i<eai<osker. asemal-
!e ohaetean kilometrin päähän [a
hak: taas, foin tulin lon"':;e kotiin.

Setälässä alakouliilaisia, kirjoittaja keskellä. - Kuva khjaittajan.

39



Saini Helenoro

Tuokiokuvia koulunkäynnistä 1937-1950

ieneen kotikyläämme, Juupa-
joen Hyytiälään saatiin ensim-
maisen kerran koulu v. 1937,

kun kouluikäisiä lapsia oli tullut tar-
peeksi. Kahta alinta luokkaa kutsut-
tiin siihen aikaan alakouluksi ja nel-
jää ylintä yläkouluksi. Tämä alakou-
lu oli vielä siitä erikoinen, että sitä
käytiin vain syksystä jouluun kahte-
na peräkkäisenä vuonna.

Opettaja saatiin "lainaksi" Kor-
keakoskelta, keski-ikäinen Selma
Sillanpää. Meillä oli pihapiirissä ala-
rakennuksen toinen pää, iso sali,
vapaana ja sinne se luokkahuone
perustettiin. Toisessa päässä asui
Kallion perhe, jonka äiti oli myös kou-
lun siivooja. Koulun lattia pestiin ly-
solivedellä. Se oli sen ajan desinfi-
ointlalne.

Toiset oppilaat söivät ruokatun-
nilla eväitään luokassa, voileipää ja
maitoa. Minä kävin kotona sisareni
kanssa syömässä, kun sinne oli vain
kymmenen metrin matka. Usein ta-
lonväki apulaisineen olija lopettanut
ateriansa, kun menin syömään.
Muistan kerran, kun pistelin poskeeni
ja pureskelin toisten jättämiä silakan-
päitä, kun pöytää ei ollut vielä siivot-
tu. Äiti oli kauhuissaan. "Opettaja
kerta sanoi, että syö särkeä, saat
järkeä", selitin äidilleni. "Kala kuin
kala", ajattelin myös.

Kertotaulua opeteltiin jo alakou-
lussa. Osasin sen kyllä, mutta kun
kerran luettelin sitä seisten pulpetti-
ni vieressä, kaatua kupsahdin latti-
alle ehkä hetkeksi pyörtyneenä.
Opettaja kantoi minut kotiin. Olin kai
tullut Ripeäksi.

Leikimme paljon ulkona, esim.
mustaa pataa, kalat verkossa ja polt-
topalloa. Joulua lähestyttäessä ope-
teltiin tonttuleikki sekä muita Joulu-
leikkejä ja -lauluja, mitkä sitten esi-
timmejoulujuhlassa. Olin juuri täyt-
tänyt seitsemän vuotta, kun minut
jouluna siirrettiin toiselle luokalle,
samoin kuin kaikki muutkin oppilaat.

Seuraavana syksynä sama opet-
taja tuli taas syyslukukaudeksi mei-

^

Saini Helenoron rippikuva.
- Kuva kirjoitbyan.

ta opettamaan ja lähti kevääksi Kor-
keakoskelle. Vaikka oli vain yksi lu-
kukausi yhden koululuokan suoritta-
miseksi, kaikki oppilaat siirrettiin Jou-
luna kolmannelle luokalle.

Syksyllä kaikki toiset koululaiset
lähtivät polkupyörillä Korkeakoskelle
kouluun, 10 kilometrin päähän. Minä
olin äidin mielestä niin pieni, että hän
ei päästänyt minua niin pitkän mat-
kan päähän.

Muistan elävästi vielä syyskuun
ensimmäisen päivän v. 1939. Olin
äidin kanssa hakemassa Latoselta
rouvan kutomia kauniita, keltaraitai-
siä mattoja. Siellä oli radio auki ja
sieltä kuului: "Saksa on hyökännyt
Puolaan. " Äiti ja Latoska purskahti-
vat itkuun: "Joko se sota taas al-
kaa!?" He muistivat kumpikin ensim-
maisen maailmansodan vielä hyvin.
Kun tulimme kotiinpäin mattoja kä-
sirattailla työntäen, äiti itki koko
matkan ajan. Se tuntui minusta hy-
vin ahdistavalta.

Eivät toisetkaan koululaiset käy-
neet Korkeakoskella kolmatta luok-
kaa kuin vain parin kuukauden ajan,

kun alkoi talvisota. Tuli vuoden py-
säytys koulunkäyntiin.

Ei niin paljon pahaa, ettei jotakin
hitusta hyvää! Karjalaisevakkojen
mukana tuli niin paljon lapsia, että
voitiin välirauhan syksynä 1940 pe-
rustaa Hyytiälän kansakoulu. Se oli
aluksi vuokratilassa, Metsäopiston
salissa. Paikka oli tyhjillään sodan
takia.

Opettajaksi tuli Vieno Alma Iha-
nelma Vainio, jota ihailin ja kunnioi-
tin niin paljon, että halusin itsekin
valmistua opettajaksi. Hyytiälän kan-
sakoulu oli ns. supistettu koulu. Luo-
kat kolmannesta neljänteen kävivät
normaalisti koulua syyskuun alusta
toukokuun loppuun. Ensimmäinen Ja
toinen luokka olivat elo-ja kesäkuus-
sa pari viikkoa koulussa ja aina lau-
antaisin, kun tytöillä oli kolme tuntia
käsitöitä. Pojat kävivät puutöissa
meidän pirtissä, jonne oli kiinnitetty
seinille nostettavia höyläpenkkejä.
Isä opetti puutöita.

Koulussa oli valaistuksena oli öl-

jylamppu, joka riippui keskellä huo-
netta, korkealla olevasta katosta. Ko-
tänäkin oli öljyvalaistus. (Vasta v.
1947 kylään saatiin sähkö.) Sitten
oli vaikeaa, kun öljy loppui kaupas-
ta. Minäkin luin läksyjäni sodan ai-
kana päreen valossa. Päre ei tosin
ollut entisaikojen puun sälettä, vaan
selluloosan suikale, joka pantiin rau-
taisen telineen pihtiin. Jonkun täytyi
koko ajan vahtia pärettä, kun lapset
tekivät koulutehtäviään ja aikuiset
puhdetöitään, kehruutaja puutöita.
Oli hienoa, kun saatiin karbidilamp-
pu. Sen valo oli todella halkaisevan
kirkas, mutta sen kanssa piti olla
hyvin varovainen.

Koulussa oli oppiaineena mm.
maanpuolustusoppia. Niillä tunneil-
la leikittiin esim, lyömimistä. Oli kaksi
puoluetta, jotka yrittivät lumessa ryö-
mimällä päästä mahdollisimman lä-
helle "vihollista" ja yllättää heidät.
Välitunneilla leikittiin vinkkiä, karttua
ja leskeä. Meillä oli myös pieni väli-
tuntilatu koulun pihapiirissä. Kun ei
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Tullee ahrast ja nai lyhkänem
matka. Mev Virtasen kans laval vaa,
Aarne sano.

- Ols meikäläinenki hyttiim mah-
tunu, Veikko marisi. - Täytyy vissiim
pikkasen äijjii opettaat. Vaikka nok-
kaan kopsauttas. Tiäks et mää olen
nyrkkeilyn Somerom mestari?

- En oi sattunu kuulemaa. Ei täm-
mönem mettäkulmalaine Jovensuus-
ta pal kettään tunne, paitti muuta-
man rippikoulukaverim, mää mutisi.
- Oleks ollu tääl kauwan sähköhom-
mis?

- Pari viikkoa. Ja taitaa vähhiij jää-
rakki. Tämmösii läppii kauwaa viltti
nyrsätä. Mun piti päästäs sähköhom-
mii. Monttuin kaivaminem mittaan
sähkötyätä oi, Veikko nurisi.

- Ränttääks niin nuukaan valka-
ta, mitä tekkee? Eiks pääasja o], et
hommii o ja palkka juaksee? Mum
miälest tolppahommat sähkömiähen
tyätä oikeen onki, mää sanoi.

- Es sää sähkötöistä sit mittaan
tiärä. Mää olen ollu Römperilkim
moottorei käämimas.

Sihen em mää osannus sannoot
mittaa. Hianoltsimmone homma tun-
tus, vaikken yhtään tiänny mitä kää-
mimine oli. Mahrettiiks ajjaat kilomet-
riv verran, kun auto kurvas Pikkupap-
pilasi seuraavaan tiähaaraa, sitä pik-
kasem matkaj ja seisaattu. Mei hy-
pattiin ales lavalt. Aarne neuvo mistä
ruppeisin kaivamaam monttu!.

- Alotettaan täst. Vanhasi tolpast
tämmösem matkam päähä, et ulet-
tuu ronkkimaal lankat irki vanhast,
mikkä on usseen hotoiks lahonnei,
etteiväk kestä kiivetä. Kaatuvat Ja
henki ov vaaras. Katot, et tullee lin-
jaav vanhain kans. Mää näytän en-
siin kuijja saksii käytetää. Es oi vissiin
ennen kaivanu? Aarne sano.

- Em mää tämmösil. Pajal oli kau-
ha. Sel mää ole.

- Kyl se kivisesja santamaasa par-
rein o. Tääl om melkeev vallan sav-
vee... Kyl se siit ruppee menemaa,
kum muutaman tunnin harjottelet.

Kaivaisain seurasin toissii. Veikko
kekkaloitti tyän tapases. Nyrsäs sut-
kin näkösenä irki savikokkarii, potka-
si syijääj ja jatko ronkkimistas. Pyhki
ottaas hanskaaj ja nokasi rakkaa. Li-
pasi nokanalustam puhtaaks kielel-
las ja nojas tolppaa. Väinö ja Aarne
kiärsi eristimmii uusiin tolppiij ja otti

<t'S/i&si»e'--^fyssss^

Saarentaan sähkölinjoja syksyllä 2009. -KuvaArmo Kuisma

vanhoist rautalankat irki. Monet läpit-
tem märäntynnei, kul lankat helppas,
tolppa ropsaatti nurrii. Rupesivat seu-
raavaks vetämään kuparilankaa ke-
last, minkä ottivat Tempsil lavalt. Oli
mukava katolla, kuin näpsään hom-
ma kävi. Mää aattelin, ettommoset
tolppakenkät kun olis ittel ollu, olis
ollu helppo hakkeet vareksem mun-
nii simmosistkim männyist, kun Kaut-
laan nummel kasvo: silkosii ja kork-
joi, pikkanen tukko oksii latvas. Yh-
teem piruttas silppasi. Saarentaam
pojat sano, ettei sihen ilman tolppa-
kenkii pääs...

Yhrelttoist kokkoonnuttiin Temp-
sin tykön ewäi syamaa.

- Es oi mikkää hituri. Noim mon-
ta monttuu reeras, Aarne kehu.

- Päästäänkijjo huamen ehtopäi-
väst nostamaan tolppii ylös. Kanne-
taan aakkosen tolpap paikallas. Aar-
ne veisteleeja tekkee valmiiks. Virta-
ne kaivaa monttui, koska noi hyvin
näkkyy käyvä. Jos Veikko lähtee mun
kansain hakemaam pari kivikuarmaa
Pappilan nummesi. Pyssyy vanhat
tolpat vissiin tönköömätäkkim pystys,
Väinö jutteli.

Kesti pikkasen aikaa, ennenkuv
Veikko hoksas.

- Jumankaut, tartte viuruta, vaik-
kem mää olkam mikkään tyähullu,
niinkum muutamat, se kanisi ja mul-
käsi muu.

- Mää tyähullu oi. Olev vaan tot-
tunuk kakarasi raskai maatöitä teke-
mää, enkä lapjowarttatahkoomaam,

mää pualustin itteetai.
- Ja mikäs Väinö om määräilem-

mää. Eiks Aarne meitim porukan nok-
ka oi? Veikko kinas.

- Es taira tiätäät? Väinö o isän-
nöittijänä Joensuun Muuntajaosuus-
kunnas, minkä töitä meip parhaallas
tehrää. Väinö sannoo mikkä linjat uu-
sitea, koska ja kukatekkee. Ekkässää
oi yhtään sem parrein parseeli kum
muukka, et ittet tyäs valkkaisit, Aar-
ne sano tyrnast.

- Kuin es sää Väinö teetä tam-
mösii paskahommii Purola Henrikiv
vimnal? Ols halvempikiv varmaa. Hen-
rikki itte haaraa miästej joukos hom-
mis. Ei menis johtajani palkkaa eikä
muita ylimääräsii kului. Mum miälest
se pistää tolpap pystyyn niinkum
meikki; latva ylöskäsi.

- En oi sul tilivelvolline - sanon
kumminkii. Henrikki on sev verta to-
kruamane huithapeli. Pistää tolpap
pystyyn kuurcl kivel. Kol tyvel mon-
tum pohjaa, sawee päälä ja toisek
kolme pinnal. Ensimäisen talvej jäl-
keen linja on kujjuasten kustuja pik-
kasel lerputettu. Lankaij jatkokset ov
varpuskaivei, eikä haarotuksis linja-
puristimmiika. Vaikka es sää taira eres
tiätäät, mitäsimmoseto. Lennartti oj
jämpti miäs. Silt saa juur mitä tillaa,
Väinö äyskäsi.

Veikko mutisi jottaim partaas,
paiskas hanskat autol laval ja kiipes
istumaani mörkin näkösenä hantti-
miehem penkkii. Toiset jatko ewäit-
ten syämlst.
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Eila Leppänen

ucaen :ärkeät pä;l. ät jäävät
oar-aite^ laose'' m.i. sti. n. To-
oer;r'a.<öisesti Cii ;uhs'-r'jsaat-

a '..cp's 1945. k.,,1 aaäsir, oaosan
o-ssa n"y!yyn. Sc"ie'o'i8 0, 1 joi;<r
a'xaa S&'r,sr, :ortii'a toi rr;;pnassa veh-
^ä-i\'!;. Ssiiaje "y^ ;oi'n:'.at 3;Kan-

sa ja ;-/: e o'e ensa . <-ir tien Trri
Sal-atis. \'er. :rnn~e <örot'y'"ie. sa". ta
ra"'sj Ja'-.r;t;a'.as;: i<ä"-.T'Ev'är'e' ai'6.

\'e"'än;ai, haaaj ia e' C"L.: fjita
\s saiTne r. et: vii ;ar vaa'a .e. Jos-

sa;n yai.ssa sapoa oo;i«es' :är;e:seen
teLppas^ hai<e.""a2'~. ^"vsa s "et. s-

Si tjoaktea. \!'''. ä ;ä'c hevosen 'jo.
o::r,a'- se fetyst: BJom;sss k:'m:. e:
siitä "-itää" nu3'ta Oiiut. i'v;y:, y Jyrisi
vahv3'. '8 äänenä. en \ht3ä1" oe:är'n>.t
siinä Sj'0-va'aKar' ha-'"j!iiessa. a'e'~-
;ä he:nä;L;i«oa. Hel r-.ätL.I<ko c'' cte:-

lava "Ur<aai siks: ". <.r e; koskaan
tiecä kt:;n.o p8 'Jo" n^iyssä on jau-
hattaj;a epren omaa vuoroa.

Muuan juhannus

Jajnc; ;u:i saatua ja lähdettiin
.<ot:,.'- ieka;sin. Si 'o" '-, ijie''i. ̂ . än raitt!
0-io'ite pä^. in .'^fa""j<ser] '.. etroor.
rtersa men' asjnnoireen e'I<2 räh!-

'. aDO-iAo. ta o;ii;t. Joe"SLjssa e; pa'-
Jo" as-lftate ov^iiaa". . viitta syrjä-
"uimat c;:', a:\'a"l<ss5 as-. ttuja. ih-'"'-
s a . '«u' 3":G;iiaa". e:><a c''ijt nerii-
nai.-.e- r.äx^: että :e"'n;ä syötett1 ''-:
.maantie-- per-<c:"a.

W.sr.a ctetr" r"y, iyn ;ä""p"niä
,ai.no;a saK.s:a 'a "'&"."..& w \'aran-

"Lt .̂ '. icute luoaar j'8 »,<' -afivreit.
f<a'«. e'' '.. '!', a'e'oä o'; suuta "erk-
.<L:a Ja 3a;sti"i<aK,<j ertoten. Pa!stin-
teife IrypsennetEi" ui.-in "a:kean

pa.aessa saira-te". KLI se oii .e:-

'. cttr. Vstä tew';-- \E:-' 3.-o'er k8~-
"enen . <o-<os'a :s ne ffi:dätetta" uii-

". " s;ukL, '- ?a:s;un-aar. Kakkua
käännekin ,äi;'ä. s:;:a \'aikean ouo-
.e:ne" , <,1.<i -a-Ss: -.;stua. Ni;sS tLii
'ra", ;okc:<;;o.''3'a ;a pieni voin sipaisu

teki niistä todellisen herkup. Herkun
s Ks'kir. e5e' s :ä saad ut ovi" ^sein.

;i:,!3'", sai, x'j." mamms o^; 'asten
.opssa tuvassa [eioomassa. \'ia'stuu
ne ai<x.?aiste;r: ,"yi<ykansai;ek,n. Mi-

laoa "-jj-o on tiKKup^:'a. kL::n "i.oti-
o-'a pa.stett-a oa's£rkakxja.

Sen totesivat ail<L:se4; nyöhem-
m'". KJ- «ä/iit o'". 'Bt rviE'sarT';skun-
'"cssa. ess '"y'i.''.a'v'pi""astajal -i,"os-

te e; c;dä r\'"t:ä "et; 'ei po'-iean. Jaj-

hojen maku "tekeytyy" vasta jonkin
päivän päästä jauhatuksen jälkeen.

Minusta juhannus oli ihana, uut-
ta kakkua ja koivun lehviä tuvassa.
Len, i-;L;u":r jai!<ia~ipööp o" latettu
s!, aKi<a. ast!Woa kypsymään. S\Sä te-
"a "~£-;G sa :»o'<su tugagi ja p:kkj-
'ytSää '. 'äsyf.. Jä"n;ttävä ."«i.'/re;ssL;
o:, otta'~i;t .. o;m;;'e. Eämän tähti"et-
.<ie." syntymiseen ei ihmeei!:syyks'ä
tarvita.

Sahan rehnämyUyja mylläri Hannes Virta. Mylly toimi Someron Saha Oy:n yhteydessä 1934-52. Valokuva
V. Hytönen noin vuonna 1949. -Somero-Svurankma-aridlto.
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Näin jatkuivat ta:vet. KilpaiiuJaKn
järjestettiin. Jokatsivisia ol:'/at aina-
MI .<u'ina" i-nestar. juskisat i. r^yös
yhdistetyssä, ja Voin-an kansai::set.
Viimeksi mainituissa mutana oliTULn
parha. ia La,".desta , a Tarpereeta.
Yleisöäni k]'o3:iiA keräsi'. 'ät oarhs!m-
miliaan 500 he-kee; 'ferran l<;soi-
h!n osai'istd'i pari ̂ eJvostOli;:01 iVa''-
Sallisen taso'- ryppääjää. Ta;si o':a ss
kevät, kun koko ylämäki oli paljas
epner i<;soja ;a ,CuCL'rti!n ta;Kcc'.'oi-

min lumettamaan. Suuri kiitos näille
gunr. areiiie. keijoi ie. ve!ko;|ie ja mc-
nelle. n-orelie mLulie al<t;;yise'ie »'-

he'iLiseiiran"!e>ie:ie, !o;<a vii;<or!i03L, s-
ta toiseen jhrasvat vapaa-a;[<ar'sa
nuorison hyväksi.

Ens'rv!n~äise" Vra;iiser'" '"äi<'e"-
nätykser. 33. 5 metriä ie.<i senhetK:-
nen TULn mestari Lahaen MäK'po-
Jista. M!ehen ":mi on jnohtunut.
rrutta ei häne'', toKaisunsa lo'va^ a;a-
mäen Räntraan: "Tässähän menee
sukset p'lkkoihi'1". Eloa "ier''\t. k'xo-
hemm:n ennätä >i;lautui 38.5 met-

r';n ;a epaviraiiisest. ' t<evä:siilä jääte-
leiliä muisaaKser;; 42 Tetr-n. ja o!-
simmäi;e tensi fetys:' t<j:s'"a" Jou-
ko, Joppe", jo;'a o\'. y!ii. 'oimaine." po"-
nistus. Näitä jää<etejä a:'ia ta. fen :o-
putei odotettiinkin. Vauhtia sai tar-
peeksija ronkeus o!i täten hypD yen
JaiKeer. t-Upussaan. lso'np!in fäkiin
olisi 0'lut ';aim;us, muta niitä e' ia!- -
seudulla ol!ui. Esan pojat tosi" Kä','!-
vät koketerrassa Pa;mio" 60 n-etr^
mäessä ja Vo;n-an pojista Kjisr-an
Joppe us.<a'tajtji Lähde" !s Hämeer.-
linnan 80 metrin hyppyreiliin. Rau-
telan mäen kokoisia "pikkumäkiä" oli
lähisejdji;ia m". Forssassa ja Kite-
Iässä vähä'- !sorri?IKin. \:;ssä vera-

tiin tilaisuuden turen pil<kLki:pailj;s-
sa. TUL:n Hämeen oiiri utott.. ' t:et. 'st'
Tampereen seudulle asti ja s:e!!ä.<,n
käytiin K;ipa;'emassa. Ve'ä "varTo:.-
;a" päiviiiämrre Käv:mr"e Kjsr.e"
Joukon Kanssa ,\oi<a' 'itamäessä.
Siitä retkestä "listan JoDoen sa-.a-
valm^den, ku" nä" BsrKkeeras. aj-
tonsa ".äer 'äheise';e a-ufati. iie Ke".-
tälle. SaiTTetjskT auto'- o'. er aLik'.
kun kentE"la;dan ;a.<sii<op;st8 nntäs,
äkäinen mies ter;L;n-aan. ette; a:.l'e"
saa oysaxöicä. "Ruppe hevosr"ie-
heks, jos et:osa saa autoos kää-ty-
maan", o'i Jo. tor. saiarr. annopea
vastaus. AL. IO jätettiin siihen, ja tak-

simies luikki hiljaisena koppiinsa.
T8ii"e- '. ypO)T;rv;äk' ve' mc-.en

pojan vapaa-ajan niin tarkkaan, että
.L6;s!pa ;oi'.ak;ri i"teis'<ou].ja käivälä
:jo-(Ka<n r-enrä .. uste'. Ki.nncn ka:--

sa'e'S!a rr'e's!s .<i. ;'enk.n ti:;; Kaikisla.
Ja pe'.<ka Syy yhte:skt. nnass. " TU '
f~;a;stere!ta, ', Bäpe'e;S, opettaji a. :n-
ST.ocrej a. "'o.-en sorti." yrttäj'ä, rraan-

'.'iijelijäitäja er: a'o;er ETr-at:i'r.:eh'ä"
w.t lylr/sxelTäs s;tse.rate'~. Kun
?i;, ktSK- \';!-<ko , e"s; hyspyrstä ku;-
". ;i<i<aaiia eu-o.araar. eipä aavistet-

a;, että tömä "<:jnk. <-si;y"" er. UuSt: sitä,
että "ä"estä ;riyöne'vmn Suli r'me-
'<as amteM. :o"ka to:n",sto o'' suun-
r';e''-: "~r. car.ha., ;3a" He:s:';ki.n 's-
Kennertava.'-. '»iLsiikKitaton. Ja '.""aK-
rreste';" tee. Perit; Kjis'"8 "oitaa ,".,-
l<yään\1ir-ter -sar:ss Portjg?lJssa; Ra-j-

te. a" Tiäe" i<asvatt! Pe'<i<a Turxk' oa-
iasi vuosie." jä'!<ee'' kotipi täj8ä''sa
menesty/SKS' yrittäjäte' Ja ":är<:urr-e:-
[un oe!o oli '. 'r ko. a. että i-är rakens'
tQiti iieer'. Saare'~taar'jär. 'ep 'Bntatö'-

Tää" o'".an >iyopyr'mäei. Si:tä a!ko.
r"aen:as-<>, " urS reressanss' Sors-

rc"s. Te") "i.-m nouseva'' uran myö-
ta ol; somerolaisilla vuosi er'. ajan tia'-
sujs röyhistää "ntaansa .;8 tj ntea

omakseen tot:riaine," ''äv<1^. Mutta

«o*.
^..^-^

tämä aika on jo o"~an taR".a"sa a'-
yoir. en.

Kse"B", or Tji<i" .""äestä "'u:s-
tor'8 rruuta^a ''y.opyja n:!ce'i seu-
'auKsena ffjii ioudete' i<, oeyrynyt
'"ä"'äi.». Mutta S::E e.i-e" Raute-
;ar i";. '33y'iTä'<] h;:;eri. Va'" .nuuta-
"a '"ro.ssjaKsc' e-'as , a:ttaa ,~'ä-
Kea "yopyK^.tGO-. 'viäe" Kans:'au-
co.tuS rapautu i .:a aiKOi o"a vaarsiii-

w. Maapohja'- ti;c-<ra-s;ka!<!n a:-
o; i-gp-g j,~-pee." ;a so^ke:sa,'ei'-
la o': "Lte s-'jnn'te'^-;a a!ueen suh-
tee".

; a"an r<!wraja ;eKi näestä \ i;-
me-se" Kyscy"sa 34-\'i;oti2ara '..
1968. "Hyppy. rs":" s:'s .<es;i ne'"
20 ';L, 3t;a. Seuraavana vjoTa
maer, ra'<e". ;eet s'tter ;o o.. reC::i-
kin. K-j:;e,-i<in vie;ä i-uos;e" slKeen
t-ii pa;"c,. a.sTa's'"a j";a. joissg t3:-
...Qr-maast' «"pe':;" RaLteia" rr.äer
'3i<e"te'ssa sjteei seiässä. ikäs"
W. mai<: oiiS' 'Bkennetti.' uudeiteen.
fcsKas" en '/aa'' päässyt ycs 1-1;'-
o.. !e8s:'. Jasitte": Vastaaairoia
ne u'-'s;a , na'-:rT""at: for sa! ien-

tää hypoy-isB täysin '-.akussa asen-
"ossa oW.e. c;W'e - a;nE tasa'-
sei. e as:,'

Awnt:m 163.9, 3} Lauri
Ytioth Siimero 'i45. 9. 4)
K-.tisvi MäSttänm Kukafa
ITf. fi, Sl MitS., j Rinne
Kiikalt, !.». !.

^S^^' : -lehti 1
25 vuotta sitten

l»»'-

Somerofaiset mäkihyppäa-
'st. . .

K:jkdf, ii. l Trhc'iijai ^rjcin
>itiwunt;i:nd ir, jk!k'fpM h!i
Kaic-t^i.^i. /L\', '; o!] lw.-
kcnii-i!!'^ ̂  ji?;t a 1,'tft.
kff <>;/it 'n ,'i. 40 meis;;.' ^,i-

A. ' /;'/>/;//?.i^K Siiikt k^rift^
hy'-f n \i"-^:snk^r-::t:i;^{.

TU.', 'i('IC;
Yl .^jnj. /! VuAil-j ./pÄi'i,'t*'
im Soi-ncro ̂ S ja ̂ 7m. p^(.
yr. l. l, 21Jal:t:i .(j,-rar;nni

Swmro /9<L^. 3 f OH: \;;u-
r/o,S\vwro !^'v. 6.

IS v: l) Arvo Laakso So-
mero 26 ja 25 m. 2) Esko
Nuotio 179. 8. 3) Mauno
Kaiva Somero } 77. 6, 4)
Arvo Esitä Kukah 169. 7.
S) Markku ArtosuSo Kii-
kala 119.
16 v: l) Lasse Kunnas So-
mcro 20. 5 ja 21 m p/sl.
17S. S. l) Pektii Fmsicrus

Hyvä» käytöksen
burs.y ^omernfemellä

M^nnsfheim Laton Sc^-
Mcrmcmcii ostisio järjes-
tää Somermesnen terv'ey&-
fiii&fsa tioSmi-iSf. äissH k)'
van käytöksen kur^sn
nuonsoHe. Kurssi M en-
ssmmämun /aa/ujäft paik'
kakwwdSi»_i^ an se idrkas-
siis pi tää htikak^ui? 9, !0
JA '!! päivin» sititisin, ko1-
mc iwi'M ki.nakin jitana,

^w^:i:e: }^ka an /KjA.it.'-
'.. in. .. vivrveSKlleiu !.".;.

.<iAt}L«iti; kt tyn \'C! pt tifiS t:t

syrci. O^SW[U{IM '^a;ir;i
kuiihfj ;'*^^ >..;/; 20-^ n^or-
u.

Somero 30. 3. 1962. Somerolaiset mäkihyppääjäl olivat ylivoimaisia
Kukalassa.
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Tulipa kerran puheeksi, että voisi-
ko hyppyristä laskea kuutamolla, kun
valolaitteita ei mäessä vielä ollut. Eikä
kun Kaleville ehdottamaan: Selvä,
seuraavalla kuutamolla! Täysikuu tuli
mäkeen senverran vinosti, että puit-
ten varjot tekivät mäestä pelottavaa
seepraleikkiä. Sen totesin alamäen
koelaskulla. Mutta Kalevi tuli hyppy-
ristä. Ehjänä!

Kevät 1966 tuli myöhään kovan
talven jälkeen. Niinpä vappuna oli
massa vielä puoli metriä lunta ja hy-
pättävät olosuhteet. Vaikka ylämäes-
sä ei enää ollut kuin jäistä korppua,
teki Kalevi sieltä vielä urhoollisen las-
kun ja sai nimiinsä myös kaikkein
myöhäisimmän keväthypyn Rautelan
hyppyrimäesta.

Mäkituomarit olivat lahjomattomia. Vasemmalta Kalevi SiUasaari,
Keijo Nyström ja Antti Kankare. - Kuva om fiuottan.

kettiin syvässä kyykyssä, kädet edes-
sä. "Perse alas", kuului joskus kova-
kin komento tarkoittaen ponnistus-
vaihetta, joten eipä siinä "tehot" ol-
leet kovinkaan hyvin hyödynnettävis-
sä, jos nykytermeillä puhutaan.

Laakson Arvolla oli muista poike-
ten oma tyylinsä ylämäen laskuun ja
tehokas ponnistus. Arvo riiputti kä-
siään alhaalla takana ja oli tietämät-
tään nykytyylin uranuurtaja ylämäen
laskussa. Vasta joskus 1980-luvulla
itäsaksalaiset markkinoivat mäenlas-
kuun "uuden" ponnistustyylin, jota
nykyään kaikki käyttävät.

Ensimmäinen hyppy oli kova paik-
ka ja vaati monelta pitkän jahkailun
tornissa ennen kuin oli pakko tehdä
lähtöpäätös, ettei kunnia olisi koko-
naan mennyt. Porukka tuomarilaval-
la jakeli auliisti kehotuksiaan ja roh-
kaisuhuutojaan. Suksiakin tietysti jo
odotettiin vaihtoon. Siteitten sääta-
minen eturuuvista omille monoille
sopiviksi vei aikansaja samojen suk-
sien käyttäjiä oli monta. Neljästä vii-
teen hyppyä yhden pyhän aikana silti
saatiin aikaiseksi jokaiselle.

Seuraavana talvena pidettiin hyp-
pyrimäen vihkiäiskilpailut. Avajaishy-
pyn sai suorittaa tämän kirjoittaja
syystä, että sattui olemaan nuorin kil-
pailuun osallistujista. Olin tietysti pa-

kahtia kunniasta, mutta naama oli
yritettävä pitää peruslukemilla, sillä
ajan vaatimusten mukaan tunteita ei
passannut näyttää. Ei silloin paljon
"tuuleteltu" nykyurheilijoiden tapaan.
Tarkkana oli nyt oltava, ettei ainakaan
kaatuisi edustustehtävässä. Hyvin
menijä pystyssä pysyttiin.

Hyppytyylinä yritettiin matkia suo-
malaisten kehittämää "aerodynaa-
mistä" ja ainakin kädet lyötiin taka-
taskun päälle, kukin kykyjensä mu-
kaan. Alastulossa opeteltiin saksityy-
liä sukset tiiviisti rinnakkain. Samaa
mitä nykyään kutsutaan telemarkik-
si. Elegantimmin alastulon teki Silta-
saaren Kalevi, jolla parhaimmillaan oli
loistotyyli.

Muistissa on sekin kerta kun Ka-
levi tuli mäkeen suoraan töistä Juuri
saatu Someron Sahan tilipussi saa-
pashousujen takataskussa. Hyppy
lähti hyvin, ja miehen etunoja hypyn
korkeimmalla kohdalla oli niin kova,
että rahapussi luiskahti perstaskus-
ta, avautui ilmavirrassa ja varlsti se-
telit alamäkeen kuin putoavat syksyn
lehdet. Rahoja sitten yhdessä keräi-
limme pienen tovin. Kalevilla oli hurja
luontoja valmius suorituksiin. Ylämä-
en latujen laskeminen tamppauksen
jälkeen annettiin mieluusti hänen teh-
täväkseen. Saatiin suorat ja hyvät.

Kalevi Siltasaari hyppyrimäen
lähtölavalla saapashousuissaan.
Kuva Olli Nuotion.
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Martti Helenoro

Kolmasti evakossa

'arhaisnuoruuteni elämykset
muodostuivat jo ennen talvi-
sodan syttymistä vaiherikkaik-

si. Elokuussa 1939 alkoi perheem-
me ensimmäinen evakkomatka Hir-
vensalmelle. Siellä sijoituimme en-
siksi Puulaveden saaristoon Koveron
maalaistaloon sukulaisiin. Siellä
saimme erinomaisen huolenpidon.

Äiti kävi syksyllä 1939 ennen vi-
hollisuuksien alkamista Terijoella isä-
Hugoa tapaamassa. Hän toi palates-
saan hyviä talviomenoita. Pian äiti
innostui ennen järvien jäätymistä läh-
temään Vilho Kuitusen moottorive-
neessä Puulavettä seilaten Kenkun
saareen, missä myös ystävällinen
kestitys jatkui. Saimme kylpeä savu-
saunassa ja maata yömme rekiväl-
lyjen alla. Moottorivenekyydillä jat-
toimme matkaa Sarvulin saareen.
Muutaman päivän kestänyt virkistä-
vä vierailumme päättyi, kun Vilhon
moottorivene puuskutti Saivulin lai-
turiin. Hän kertoi menevänsä Hirven-
salmen kirkolle kauppa-asioissa.
"Lähtekää evakot mukaan", hän ke-
hotti. Äiti oli alustavasti sopinut me-
nomme Maihniemen Muhkan kou-
lulle, joten ehdotus sopi meille hy-
vin. Tultuamme Maihniemeen äiti
pääsi postireen mukana koululle. Itse
sain polkupyöräkyydin sen koulun
opettajalta.

Lähestyimme punaiseksi maalat-
tua puurakennusta ja sen piha-aluet-
ta. Lähellä oli isohko navetta rehu-
varastoineen ja aitat. Alempana jär-
ven rannalla pilkotti puiden varjosta
hirsinen saunarakennus. Talonväki
riensi pihalle käsiään heilutellen. He
näyttivät hyvin tuntevan sotilaspukui-
sen pyöräilijän, koulunsa opettajan,
mutta olivat ihmeissään tuloajastam-
me. Kun opettaja kertoi heille asian
oikean laidan, ihmettely päättyi. Äiti
nimittäin halusi tiedustella mahdol-
lista evakkopaikkaa mantereen puo-
lelta, josta olisi helpompi jatkaa mat-
kaa vaikka takaisin kotiin tai muual-
le.

Menimme sisälle. Luokkatilan

Kuvassa Martti Helenoro juuri
URR:stä kotiutettuna vuonna

1954. -Kuva kirjoittajan.

vieressä oli opettajan asuinhuone ka-
lustoineen. Puulämmitteisessä talos-
sa oli myös olohuone ja keittiö. Por-
taat johtivat ullakkokamariin. Siellä
asuva talonväki piti kovasti äitini tuo-
masta jauhetusta kahvista. Vanha
vaari ja hänen vaimonsa pyysivät il-
Iällä kuuntelemaan pientä patterlra-
diota ja Jahvetin vuolasta sotaselos-
tusta. Naisväki kehräsi villalankaa,
josta tehtiin päänsuojuksia ja käsi-
neitä. Illalla nuoret naiset kantoivat
korennolla vettä saunapataan. He
laittoivat myös tulen pesään. Sain
huolehtia pesästä ja jatkuvasta läm-
mittämisestä kyyristelemällä savun
alla. lltarukouksessa anoimme siu-
nausta ja varjelusta kaikille ystävil-
lemmeja erikoisesti JP l: ssä palve-
levälle isälleni sekä rannikkotykistös-
sä sotivalle Yrjä-sedälleni.

Eräänä aurinkoisena pakkaspäi-
vana lähdin lumipuvussa hiihtele-
maan läheiselle pellolle. Kuulin äk-
kiä voimakasta lentokoneen mootto-
rin surinaa. Näin melko alhaalla len-
tavan, neuvostotähdin varustetun
pommikoneen. Heittäydyin silmänrä-
päyksessä hankeen. Ilmeisesti ko-
neesta ei huomattu minua.

Isä saapui eräänä päivänä lyhy-

elle käynnille Muhkuun. Hänellä oli
venäläinen Tokarev-automaattikivää-
ri. Sain hänen ohjauksessaan am-
pua kahdesti kohti vanhaa puulaa-
tikkaa. Ennen lähtöään hän opasti
vaimeaan aseenkäsittelyssä. Isä si-
joitti pyssyn sänkymme patjan alle.
Suojeluskunta huolehti myöhemmin
ko. aseesta. Kuului huhuja maahan
pudotetuista desanteista, mutta
heistä ei ollut meille uhkaa. Suomen
talvisota päättyi 13. 3. 1940 ja samal-
la päättyi silloinen elämänvaiheem-
me.

Aiti-lda piti isään yhteyttä varsin
hitaan postin välityksellä. Odottelim-
me huhtikuuhun saakka matkalle
lähtöä, kunnes sopiva ajankohta tuli.
Saimme isältä tarkemmat ohjeet tu-
lastamme Lappeenrantaan, jonne
myös isän sotilasyksikkö JP1 siirtyi.
Äidin tarkoitus oli saattaa Muhkassa
olevat ja myös Hirvensalmen kirkolle
varastoidut tavaramme kuljetuskun-
toon.

Jätimme pian kaihoisatjäähyväi-
set Muhkan väelle. Kävi ilmi, ettei
matkamme Lappeenrantaan onnis-
tuisi pikavauhtia. Yövyimme kirkolla
matkustajakodissa. Tilattu kuorma-
auto saapui seuraavana aamuna, otti
meidät ja tavaramme ja ajoi kohtee-
seemme. Vanhempien tapaamispai-
kaksi oli sovittu Lappeenrannan rau-
tatieasema. Siellä tapasimmekin
isän, joka ohjasi kulkumme Viipurin-
tien varrella olevaan ystävätaloon,
Tirkkosille. Saimi-rouvaja lapset Rai-
maja Sirpa juoksivat vastaan. Saim-
me tavarat tilapäisvarastoon ja käyt-
töömme toisen makuukamarin. Äiti
ojensi Saima-rouvalle ison astiallisen
Puulaveden tuoretta muikkua ja
muita tuomisia.

Hyrymäeltä avautui näkymä ava-
ralle viljelyslakeudelle, ja näimme
myös rautatieaseman ja Tykin kau-
punginosan. Saimi varoitti meitä ta-
lon takana olevasta jyrkänteestä ja
vaarallisesta kuilusta. Tämä kuilu koi-
tuikin Sirpa-tytön kohtaloksi, kun hän
kiipeillessään putosi rotkoon. Me
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olimme silloin äidin kanssa peliolla
töissä.

Isä pääsi seuraavana päivä"ä tu-
.emään paivasaiKaan paiYeuksesta.
Lyhyen keskjstelunja aterioi-. ri"jäi-
keen "an keks; T. ieteistään toi"Tr~-
taa. jonon tarvttii" AÖyKäJa p;s:ola-
piota. Kän se'osi; ve'iäiä'ste'1 ;en;c-
.<oneicier! ̂ '\iär\eer, . ähe's;l;e pel, o'lie
pa'jon ef':i'y?pisiä 3cr". rrie.!a. :oider,
koh;ee"a Oii o'iu; rsulateasema :a
ratapi ha Ksto-een. Na;seteste;!vät

häne" !;'.<aa Ttoaan. 'rrjtta m;.<ää-i
el au tta"jt. Työvaii-eet 'vukanam-

me ändi"TTie isä" kanssa läp:o°i-
io'!e. Löysirrr-e sieltä iästä pyöre'-
ta kuoopia. tiaik3is'jaitaan r'o'n 50
sentt.T.etriä. ;sä a'r<0i kaivaa erästä
Kuoppaa. \oin puolentoista mefi"
sy^yaessa lapion terä <o'aht; me-

talliseen s;ipeen. K!sko:n"me köycier.
Ja heipsseipäide" avula esi:" pys-
töSilve'<teetja topui® koko pomrr';r.
Isä totes: sen maan tjkahdi-ttama-<si
paiopo"imiks;, jonka etupään cu-
kois:a '.afts o. i vaiinut DO'S. Siks;se
ci; vaarator. Tästä romusta tili mvä-
her"mT nähtävyys tjievassa asun-
nossamme.

Vannempa": harictsvat Tirkkos-
tei vapauttamista majo;;L, <semTe
rssfcteista. S^!T/"ime ystäv:er"'T'e

luota <aiho'si" jäähyvä!sir- r"jj;a-
ff'ap ^icmein" oäässä olevaa." Re:-
Joian maa!SiSta;oor'. Paavo-poika
kuljett ;a';'aram. n~e ?okL, -.'ie\'oser
kuormassa sinne. Asuntonamme tuli
olemaan piharakennuksen siivessä
oleva tallimiehen huone. Innokas
Paavo ehdotti hevosten viemistä
muutaman kilometrin päässä ole-
vaan hakaan. Nousimme tikapuilta
Pokjn ja r^uSKo." sekään i;:'r'£r. sa-
tuiaa. rievose; o'iyat tottjneet rau-
haiilseep T'e"oor', ei^ä häl'';;se';'ä
Junan v;r'e;'yksa K-u^n.it. Kartanoi.e
palasimme Ke'Aesi, ;uos:en.

O'esl<e:.jrme Reijoissa rsj0:ttu[
mjutamaar' kuukajtee". siiiä kesäl-
;ä 1940 'sä sa: Lappeenrannan Lin-
"c;fjksen [<aL'DU/'g:"cs8S:a ssun-
non. Se si;a;:3i ns. Maaherrantaio"
naapd-ssa etelässä teiousre><efi"j. <-
sessa. Tutustjessamme taioon as-
tu:p~me fiavaan i'e:virt'jpaa'], jorr<a
nurxrSiiKsessa oi. suun leivini^ni ia

he;la. Rai<e''"uKsen "iL. iSta osisa
iöyty; .<o!"ie ?jL;;;:er:ä, Kar<si tynjää
varastoa, oyykknpa, i<!v;r'avefta Ja

ulkokäymälä. Pihan reunassa oli kak-
si t!i!is:ä rakennettua Keliaria ja sy-
reeni?ensa;den keskel'ä !ehi'ma'a.
ij3ys;n-,~e myös usea," aarin koko:-
se" pe'toalar ja pierenkön auutar-
hän.

.-ära:n kohta mL. jttopä^är-.ä t^-

ustLi"'aan e' Kciseer asu;wr^oär.s-

täörrme. 'iousin ;yr.<Kää kivirtatja
kohti punaiseksi Tiaalattua korkeaa
h'-s'aitaa. Saavji" raudoitefci-e Kak-
sc:sportii'e. joka o' au<. Mä;n pi ha-

a'ueei'a toisen l<o'i<ean van<'!araken-
ni. -se" katere;neen. Portin \'e'es-
sä o'' vart'ore<ef.''us. \äKy! ir.yös
oit-s, vaiteiseks; .ayaV.a (<iviraken-
".vS SBAS p'.:na:ie". oJ"er; asuirra-
'<er;r:i,s, jo"l<a pi hai ia ,e'kKi ;aos!a.
Käänry;n sois rankiia-aljeeita or:t-
tae" Suupa o'j:sia as»:nraKennjksia.
P'an näi^ ko;Te <e!taista kasarmi-
rawr-njs:a je '-.a.rjoituskertän soti-
ia'neen Ja Icväärikekoineen.

Mjjton Janeen '. 'anhempani ha-
. usivat saada as'jno;osuhteemTe
p'ar <L,ntoo". He hankkivat vajaan
poitioprte sekä eniaisia rijoka-ai"ei-
ia. <u;en perurote .a kanan'r:un;s.
Sa. n to!sinaa. '~ Kehoti. kser. fnennä
rantatorille ostamaa-, kalaa. WE"-
"eKs;a;a Tiarjo. a. Kaupasta osS". 'ei-
saa. tnargal!n:a ja maitoa.

Eräänlaisen kohokohaan muo-
aosti v. 1940 ooj'ia JP1: n pikku-
joulu kasarmeilla. Joulumusiikin ja
"iL.'asr; esityste" jälkeen seurasi Jou-

'upuuro. tahvit. teet ja makeiset.
Sitte" ilmesty' jouii, 0u<ki .ahjoineen.
A'ka"L; rL. okatai\'i<Ke;ce" säännös-
te!y -ajoitti ainakin kahvin, kaakaon
ja makeiste" käjf-oä. Lahjatavarat
o:;vat vidasta te"tj ;ä ryssyjä. sjk-

Klaja käs!ne'tä. r<ävi r' h"r,täer nou-

lamassa pikKLk. usei Tyysterniemei-
ta. i<0!'stei ;m're sen er: mai den li-

pU iilaJa <;::;coaGer', a pääiiystetyillä
?ju. <areTiellei;]s. Tufnelmaa ;;säsi
jOUi^uSiix;'' . (L.-jnteiu Ja Jouiuevan-
.<e::um'-, ij<eT. i^en.

!oy:l; rauhal. isesta :a vi!htvsästä
vuodesta 1941 a:i<oi <ei ääiiä kado-
ta. Jo enne1-17.6. 1941 Suoritettua

!iite<E"''a:ieoa''ca o'' tiedotusväli-
r'e, ssä aav. steitj , \e-"osto!;iton

"yö'<käysa;ke;ste. Tämä merkitsi koh-
dailaTTe uiitta evaKitOtaifslta. Kos-
ka iair"ste''j';!E o'i <:;re. . anhemmat
paatt''. 'at jättää :soT. r"at tavarat
as-'inraKe'inuteen varastoon. Tarvit-

simme pa'ssa töissä myös naapuri-
e"-i'r'e apua. xun sä Johtui poistu-
maan yks;ki<oönsä. Olueksi hän o"
soDi.'-. u*. autOKj.ief. teesta V-xkelin
telittä r,o.in v. isi K:;omet'!ä Kuopion
suuntaan Visulahdelle kaukaisten
tuttavi emT. e '.jotee. Matka tehtiin
kesäKj. " 

pi,c;i';ä!!ssä. Ajto pysä,"-

ty: LijKtosen a;o" pinaa". Ta. onvä-
k;;., ;' L|OS ter. 'eht;mään, ja o!'rvime
li'o'se* .äpisifastä '.asSarotosta. Ys-
tava-me k-juntelivat mielellään se-
lost.. <sia"TTe. Isänä ol'jas[ meidät

M^

1~!

Terijoen kirkon torso vuonna 1941. -Kuva Urjoitujan.
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Jukka Sarvarinne

Muistoja Rautelan hyppyrimäestä

Mäkipoikia hyppyrimäen tuomarilavalla. Vasemmalta: Esko Nuotio,
Lauri Nuotio, Jukka Jokiniemi, Jukka Sarvarinne, Kalevi Siltasaari,
Jouko Kuisma, Heikki Hovila, Pekka Nordgrenja Seppo Jokiniemi.
Valokuva Olli Nuotion.

Tällaisia pieniä hyppyrimäentös:ä
o. i muuallakin ympäristössä, m. ssä
vain harjun rinteessä o'i taroeeks:
väljää Ollilta. Linnanmaessä oi' ga-
rikin ja "Rajamäessä" Ajomäer Rau-
te!an puoleisessa rinteessä oi; T'e -
ko;nen r.yppyri. Ljmitöitäja havuil-
la pelaamista nämä "äet vaativa;
joskL. s val'a'. asti, HLiaa talkoohen-
keä ja -väkeä ri;KI.

Jos.c. s 50-luvun loppupuolella
alko: iSOTipien oo:i<;en puheissa elää

to:'ve ujsen. Ison rypcy'''-.äen ra-
kentaTisesta entise'', oaiKa. te. M. n-
pe 'opt;;;s vuoden 1956 ioioku ussa

ilrr.esbi k'n LAun-leher; !<"\'es~'es-

peruna ma.se.Tihn '.a a. koi nac^tei-

la betor;iarturo!ce" iajdo!tui<s;a.
Rate--ustyöt eäisiyvät ripeästi,
va'Kka vä'iiiä tu!; iu"ta 30 senKä. Se

si. '' tosin saman tien pois. Nopeasti
aiKo; rraen rurto nousta OLiden 'at-
vojep taso!ie. Päivittäi" töia piti käy-
ca Kuri<;steler"assa ja ra!<e."ne!ma
näytti tosi hurjalta. Uskaltaisiko tuolta
Ollenkaan laskea?

Mäen profiiliksi tuli sen ajan mu-
kaan moderni: pitkä loiva ylämäkija
ly.-yt. nooea nypDyiosa. OngeiTiana

oi; vuosiiojaia ;i,an '.oiva a\ar". sKi,
Vasta rT'yöhem-n:n saati;r 'isää maa-
ta kumpuun ja kymmenkunta vuotta
valmistumisesta a;amäe" lotkoa
sy-ennettii". Paljo" myö'ier""iin
hankittiin vielä valotolpat iitaharjoit-
teluun.

Yläfiäk;s;is valmistui rr^uamas-
sa vrKossa, mutta . '-.yppääja hsrmi;-
ti aijtei y;ättära ;i."r'n;..la. Vg-.iht'-
rr.av pa'stoi paijaans. va;l<ka nnoi<-
teitä kokeilijote o'.si oilut. Or tyyc\':-
tävä kiipeämää" torii. n katseie-aan
'na!sem'a , a Kauri isteiemaa!- <orke-

utta. Looj-ta ;a"'r"Kuun j31i<:0u0ie;-
'a 'unta tul- ja päästiin mäkeä tan"o-
oaan-.aan. Mäkvarusteet. sukse:ja
siteet oi:vat Kai!;ita, ei kä '... '.Ka i<enei-

. aKaan Oiiut varaa ostaa no:n yai'-.

.Jr-eil.-seurat Esa Ja Voima hafkki-
'. 'at muuäman aarin r.äkisuteiajai-
ta sitter. vjorotellen Käytett. ir.. \1o-
ri0ina o', tava";sia tukeva nFt-tomo-
noja, Joita suutarilla vahvistettiin poh-
jaa paksi. ntEmai, a.

\a'. ~. päästiin a.xuun. Po;k'a rr'äK'
veti pt.oieensa naapL-n^yfetä Ja vä-

här. tä^e^.paa^n niin, että pyäSi"
o': Bopu ktas par.kyT -entäK:". Jof-
;o"ann~op3 to!m: Kuisrr-an Peffl
"Pete", jonka ansiota mäen aikaan-
saa"Tne.' suureita osalta a;si Oi'a.
ha", osss' sopMsti "-.aentete w-

ran rate"njsrnes:ar;a Niilo Nu-mea

yna r"uita as:aar \'a:kutta';, a. Pete
oli käynyt Voiman lähettämänä Vuo-
katin valrr;ennus, e!r!ilä. joten hänen
o>-Jei;aan tu!i tiukasi' noudataa. Vä-
'"aer iadi;KS' ".>.'odostL]. fayea kc.-
.̂ . Josta trlf n a;as sjr<se: tiuKast^
yh aessä. "T3T;nös'ä ne on isoisss-
kin mä:ssä". se. ost: Pete.

Ajan tavan mukaan y;ärY'äk; !as-
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Irja Laiho

Sukset

'alvi oli antanut odottaa itseään.
Oli märkää ja pimeää, kun pie-
net kaverukset Liisu ja Aapo tal-

lustelivat aamuhämärissä Alakylän
kouluun. Lapset odottivat jo kovasti
lunta. Synkkä metsätaival oli valoi-
sampija hiihtäen matka kului haus-
kemmin. "Meijän Kalle ten/as jo mun
suksein ja tälläs kärjet painoon", se-
Iitti Aapo tärkeänä ja jatkoi ylpeänä:
"Mää saan uuret lapikkaat, ett pys-
syy paremmin sukset jalas. " Liisu
muisti omat suksensa, Joiden pohjat
olivat kuluneet ihan valkoisiksi ja kär-
jet tökkineet suorina, miten semmoi-
silla kukaan hiihtäisi, ei ainakaan kou-
luun.

Joulukuu olija pitkällä, kun lunta
vihdoin satoi. Liisun hartain toive oli,
että saisi uudet sukset. Sen hän oli
äidille kertonut. Kun aattoiltana pu-
kin tuomisista paljastuivat hienot kiil-
taviksi lakatut sukset, oli tyttö pillah-
taa itkuun silkasta onnesta. Nyt keh-
taisin mennä kouluun oikeilla suksil-
la, joissa oli ihan kiintositeetkin. Heti
joulupäivänä hän pyysi luvan mennä
näyttämään Aapolle pukin tuomia
suksiaan. "Mää sain nät monotja, ei

sitteet muuten pysy kiin", selitti Uisu
tietävänä. Seuraavina päivinä kave-
ruksethiihtelivätlähipellon ristiin ras-
tiin, mutta mäkiin ei ollut lupa men-
nä. Aapon mielessä kyti pieni kateus,
eikä hän malttanut olla vähän kiusoit-
telematta Liisua. "Kyl mun suksein on
paremmat mäkisukset", sanoi hän ja
kapusi läheisen mäen kumpareen
päälle ja sujahti tien yli pellolle. Lii-
sun teki kovasti mieli kokeilla, liukui-
sivatko uudet sukset pidemmälle kuin
Aapon Kalle-isän teivaamat sukset.
Vähän an/elutti, kuin muistui mieleen
ne varoitukset. "Et taira uskaltaat!"
huusi Aapo lasketellessaan taas alas
entistä pitemmälle. Lasken vain ker-
ran varovasti, päätti Liisu. Sukset luis-
tivat mainiosti, mutta ei niin pitkälle
kuin Aapon. Oli ihan pakko yrittää
uudelleen antaen sauvoilla lisävauh-
tia. Äkkiä latu loppui ja Liisu tuiskahti
nurin. Kuului pieni rusahdus, kun suksi
takkasi kyntöviiluun. Riemukkaasti
alkanut joululoma päättyi lohdutto-
maan itkuun ja katumukseen. Suksi
korjattiin, mutta särö Liisun mielessä
karhi enemmän kuin se paikattu suk-
sen kärki.

'arhaisimmat muistikuvat van-
hasta hyppyrimäestä ovat niil-
ta ajoilta, kun uskalsin ensim-

maisia kertoja kulkea harjupolkua
ylös mäelle. Vähän metsä pelottikin
näin kaukana kotoa. Matkaa olikin
noin 400 metriä ja polku jatkui yli
mäen Koskenrantaan asti. Siellä oli
myös Kivirannan mökki, jossa Silta-
saaren pojat Reijo ja Kalevi asuivat.
Mutta siinä harjun päällä 4-5-vuo-
tias katseli ihmeissään vanhan hyp-
pyrimäen mustaa luurankoa. Runko-
tolpat olivat pystyssä, mutta portaat
oli lahoina poistettu ja kansilaudoi-
tus lahonnut puhki. Mitään asiaa ra-
konteissa kiipeilemiseen ei enää ol-
lutja näihin alkoihin noin 1948 paik-
keilla hökötus purettiin tai romahti
lopullisesti. (Tämä mäki oli valmis-
tunut 1. 1. 1935 ja avaushypyn suo-
ritti Suomen mestari Lauri Valonen
31.3. samana talvena. Manu Kärki:
Uutisia Somerolta 2008. ) Vähän
myöhempiä muistoja on se, että van-
haa paikkaa käytettiin edelleen hyp-
pyrimäkenä, ilman vauhtimäkeä to-
sin. Tai ei ihan. Vanhan mäen (en-
nätys n. 26 m) hyppyrinotkelma oli
kaivettu harjun rinteeseen ja nain
säästetty ylämäen rakenteissa.

Tätä notkelmaa käytettiin nyt
vauhtimäkenä kun hyppyrintösa va-
sättiin entisen alamäen kummulle.
Lisävauhtia saatiin ylös mäen päälle
kasatusta lumikummusta Ja Jopa
sauvoilla työntäen. Tämän luonnon-
mäen ennätys oli jääpelillä hypätty-
nä noin 15 metriä. Ennätyksen hal-
tijaa en muista, mutta epäilen Pertti
Kuismaa.

Poikajoukko paikalla oli runsas,
kun välineiksi riittivät tavalliset hiih-
tosukset, jotka olivat tietysti puuta
ja nykyisiä sivakoita paljon leveam-
mat. Ristiriitojakin aikuisten hiihtä-
jien kanssa joskus syntyi, sillä Esan
harjoitus-ja kilpaladut vedettiin hyp-
pyrimäen kummun kautta, jolloin
hiihtolatuun saatiin hulppea lasku
valmiiksi avoimeen väylään. Sen ajan
kilpaladuthan pujottelivat metsässä
puiden välissä ja avoin väylä oli tai-
vaan lahja latumestareille.

Parkkarin Lauri ja Matssonin Os-
kari Esan veteraanihiihtäjistä pitivät
meille joskus tiukan puhuttelun:
"Neljän jälkke tulee renajii", oli Mats-
sonin turkulaismurteinen muistutus.
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aittarakennukseen, jonne äiti sai lait-
taa meille makuusijat. Kuljettajam-
me poistui Mikkelin suuntaan. Pian
ikäiseni Pauli pyysi minua uimaan
joelle. Joki olikin hyvin vuolas, ja oli
täysi tekeminen, ettei se vienyt mu-
kanaan.

Jatkosodan alettua 25. 6. 1941
sen vaikutus alkoi tuntua myös Vi-
sulahdella. Paikkakunta oli lähellä
Naisvuorenja Keskuskansakoulun ar-
meijan päämajaa. Vanhemmat ihmi-
set olivat tuvassa usein radion ää-
ressä. Eräänä kesäpäivänä alkoi si-
sälle asti kuulua voimakasta jyrinaä.
Kaikki säntäsivät ulos katsomaan.
Näimme punatähtisten pommikonei-
den lentävän talon yli kohti Mikke-
liä. Lähdimme Paulin kanssa juok-
semaan läheiselle mäelle. Pian al-
koi Mikkelin suunnasta kuulua jy-
mähdyksiä. Myöhemmin tiedotettiin,
ettei pommitus ollut aiheuttanut suu-
rempia vaurioita.

Naiset käyttivät paljon aikaa eri-
toisiin talousaskareisiin, mar]ojen poi-
miniään, lehmien lypsyyn ja yleensä
kotieläinten hoitoon. Miesväki teki
voimiensa mukaan erilaisia pelto-ja
muita maataloustöitä. Me pojat kä-
vimme ongella ja katiskoita koke-
massa. Syksyn lähestyessä alkoivat
peittomme käydä riittämättömiksi
kylminä öinä. Äiti sai kenttäpostikir-
jeessä tiedon kesällä 1941 Karjalan
kannaksen valtauksesta ja rintaman
vakiintumisesta asemasodaksi.

Äiti rohkeni ehdottaa isälle, että
palaisimme Lappeenrantaan ennen
talven tuloa ja järvien jäätymistä. Äiti
päätti, että palaisimme Ahti-sisäve-
sialuksella Suur-Saimaan kautta Lap-
peenrantaan. Lähdimme vähine ta-
varoinemme bussilla Mikkelin sata-
maan. Olimme ennalta varanneet li-
put laivaan, joka lähti Mikkelin sata-
masta. Laivan keinunta ja kallistelu
lisääntyi. Kapteeni kehotti kaikkia
matkustajia siirtymään aluksen poh-
jakerrokseen vakauden lisäämisek-
si. Ehdin nähdä läheiselle luodolle ve-
destä nostetun Turisti-nimisen laivan,
joka oli aiemmin uponnut. Saavuim-
me terävistä makeanveden aalloista
Suur-Saimaalta tyynempiin vesiin.
Näimme vihdoin Papinsaarenja Kuk-
kosaaren ja saavuimme onnellisesti
Lappeenrannan laivasatamaan. Mat-
kamme jatkui hevoskärryissa tavaroi-
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Lähinaapurimme maaherran talo. -Kuva Uijoittnjan.

nemme halki Linnoituksen kaupun-
ginosan kohti entistä vuokra-asunto-
amme. Maaherrantalo näytti olevan
täynnä elämää. Siihen oli muuttanut
armeijan kantahenkilökuntaa perhei-
neen. Me asetuimme asumaan Maa-
herrantalon piharakennukseen. Elä-
mä oli eri-ikäisille ihmisille varsin vuo-
rovaikutteista ja vilkasta.

Isä saapui lomalle 1941 asema-
sotavaiheessa ja ehdotti minulle
käyntiä Terijoella ja tutustumista so-
dan runtelemaan kotikuntaan. Läh-
dimmekin kohta matkalle. Tuhottu
Terijoki levittäytyi eri muodoin eteem-
me. Siellä täällä oli varoituskilpiä
miinoista. Miettisen kelloliikkeen rau-
nioista saattoi helposti löytää vaan-
tyneitä hopealusikoita. Evankelislu-
terilaisen kirkon torni oli ammuttu
pois. Kirkkotartia oli pajukkoaja san-
karipatsas kadonnut. Ortodoksinen
kirkko oli torso katkenneine tornei-
neen. Löytyihän se kotimmekin ihme
kyllä pystyssä, vaikka rappiolla.
Emme tuolloin pitäneet järkevänä
palata Terijoelle asumaan.

Isoäitini, Anni-mummu kirjoitti
Mustiosta ja ilmoitti halustaan tulla
luoksemme Lappeenrantaan. Saa-
vuttuaan hän hieman ihmetteli asun-
toamme, mutta sopeutui hyvin. Yh-
dessä naiset leipoivat, valmistivat
ruokaa ja kehräsivät. Mummu saat-
toi syyspuolella mennä aamulla mar-
jaan kahden ison kopan kanssa, jot-

ka olivat palatessa aivan täynnä, toi-
nen mustikalta ja toinen puolukalta.

Lumien sulettua keväällä 1942
vanhempani päättivät hankkia nupo-
päisen, länsisuomalaisen lehmän ja
sianporsaan. Suunnitteilla oli peru-
noiden istutus ja erilaisten juuri- Ja
keittiökasvien kylväminen. Päätimme
myös ostaa pari kania heti, kun kol-
miomainen koppi valmistuisi. Sään-
nöstelyn alaisten tuotteiden ja va-
päästi saatavien elintarvikkeiden li-
saksi pidimme tärkeänä omavarai-
suutta. Perhe suoritti maataloustöls-
ta sahra-merkin, kolmesta puumo-
tista tuli rauta- ja hopeakirves-mer-
kit. Lisäksi saimme kunniakirjoja.

Linnoituksen alueella alettiin Jat-
kosodan puolivälissä muuttaa raken-
nuksia uuteen käyttöön. Näimme
kaksinkertaisten, korkeiden piikkilan-
ka-aitojen ilmestyvän mäellä olevan
lankkuaidan Jatkeeksi. Tämä rajoitti
asukkaiden entisiä kulkureittejä. Ym-
märsin heti töiden tarkoituksen, kun
näin torilta tullessani kuorma-auton
menevän Kristiinankatua pitkin koh-
ti Linnoituksen aluetta. Auton laval-
la oli toisiinsa tukeutuvia venäläisiä
sotavankeja, joista eräät näyttivät
olevan haavoittuneita ja repeytyneis-
sä vaatteissa. Arvasin heidän joutu-
van vankileiriin. Heidän lukumäaran-
sä kasvoi sodan myötä jatkuvasti, Ja
heitä lienee ollut keskimäärin noin
tuhat määrän vaihdellessa jatkuvas-
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ti. Heila sijoitettiin a.ueen kivi-ja ?.;i;-
raKer,r'Ui<s'1" ja osaasi '. an<i'a,"ki,'-.
tiloihin. H8a-;o;ttu."e';ie o-. jä;'estet-
ty sa;raa!ara'(emis. jossa "oiis/e"
feäks: to:rv'i'. a; tehtcrt  en'o;a ;a
Gri:osc?. jäiKi.Tmäinen o!' 8;i<a"aan
to. ";i"uttsaa"!' an"ei'3ssa '.äiskäri-
Ra ja o'; pe"'etL. tSLr""is.

Perhee:ie""^ejärjes*j'i sääsy 'e:-
riaiuee!;e. koska sie!ä s:'atsi sauna
eräässä ;ii. 'rai<enn'., i<sessa. S8'":rr;e
vapaasti kulkea sinne lukuisten so-
tavankien keskeltä. Heidän vaattei-
siinsa oli selkäpuolelle maalattu iso
V-kirjain. Joukko vankeja marssi
asi;ntoT. -T;e oh, suo^, ala:sl/a.r;'jan
saatterana läh.n r'kk;haGpo;el-. ;aai-
!e. Kerrar. feidä'-'oi,i<i<o"sa oc'«e-
Si w»"~.ar.s <esapa','ä^ä .imag- Pa;-
tenlahde." 'ar!te'ei:y':.:e. \'e oo'a*
OiiHTie s;e. iä s;l:o!" jin-.assa. M.täär'
ongelmia vangeista ei syntynyt. Ko-
nemestari Rämö oli perhetuttumme
Terijoen vucs'!ta. Kai tui! särkö- ta!
>'esijor~tc-cngei'n;ssa vankei ieer.

korjaai"aan '.-'at. Rär.o o. i ,. a"geiie
varsi" so'. daa'". rer, e^ä "\väks\. "\l:
"Iitaa", '. 8K!\'a';a. sia oS:e;:a ];3n'<eja
sontaa".

ye'fs U''"3;;jkse" 3oj:;;a o;; er.
rjcce"a ''8 r";t8 .l'on'Bt.o!:s'~-

n-.a; ha"asi^r<sei. L'se'n-"-i;'8 F0;'''a
o;! 3;3'"a-:!'"3<''. 'ää" '8 ."~". ';a c':
E'nge-meri<k;"er. TaMK^^sa"-."'..-'-
ta d' sjosi&a. Rakersirpme ^yös
enma::isia lerfokxe. a ja liidokkeja

se<a isomDia ja pieneTsiä !e:i<kila'-
voja. HarrasE'we r;yrk.<e'iyäja multa
urr,ei!.i'aje;3.

0<'. "~^e Kesäkuun 20. päivänä
1944 '.soaT.ve "'jxaa" 'ote ̂ aroo-
te;n ta' so-j't'ji. e"ei" li ;kr<ee'!ä Paiio'--
iB-ctei ia. Tjruse" 0!', ;ia o;. ><a-oot;s-
saT'yö;aoL.rje. Jc:lo:':jä'Trv ienä"es-
;a sojiuvenee;!ä;ä'teen. Aki<'ä .<'-..-

:"-r-e Outoa jyiiää, Päästyämrr.e
'aitaan a;Kc: r'ä'yT/ss'reen' so!da.
Akitä räxf. r:kki -SBooteita8.-i >;ä-
ouciei ia '-eikö ~'ara;a:ia yicieksär-
03'prr'iKoneen mu00os:er'a Ko"r-e'}
itcnecE" ryl ':'"i;ssä. Aio^~~e . 'opess-
l;-os:a un"oitj.kser; Su.-T.taa". Ase-
r,-;m"ie <atL:o,ca- syreen. pensa!oen
suojaan. Kun ;cTT. '<c"est o'", at
vsa. iav. T. e. ne i<aän;yivät no;n 90

astetta Lappeenrannan suuntaan ja
avasvat pon-"iiiL;jxkjr]sa. \a'?rrr;e

;so"r<Cjen !~iöh!<ä:eio'er; p.;:oa'.'a"
a!asBä:n. Poi-rykonse; sa.vat rau-
hassa toi mia, s;l;ä n:!'3er y;ä3.. 0!e;.3

o;; nopeannorto;sia s-o;ahä\ ittäj;ä.
A'<k;ä ta;',aai,e il"-es&: Lt, r. sju".nas-
ta "aarv ''o'. ärs'ä ',''esserscnT"t:-"ä-
vssj;aja i;Tiata's:e';; aito;. Va:kka
"a!S'. 'a<i 3nsi Tetä co:k!a het; tj;e-
""aa" oerL. naT<e'ia'ei^n. emme ;o-

te; eer. .. 'aar. se^ras, T;T. e ;:iaf.'-;et;a.
A-avä \;<s ... 'hc'''sko'ie pa-nji t. es-
sa Sa'17-aasee". Se," chjasja >-yppä-
s' .ssk-l, a'jo;'E;a iaske..L' varoineer
.
ar. ee''..

"OTTCkoneet onnistuvat :-->'oa-

Isäni vuoteessaan Kontiolahden sotasairaalassa. -Kum ]arja,ttajm.
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maan rautatieaseman ratapihalla
olevia ammusva'jr, uj'a. ;o!ssa olevat
aT]rpu<se; räjäh;e'\ät. Tjr;o o'i: va'-
lava . a ;;-. m'shenk;ä. ^n "lenetettiin
Sirpal esj oj'sta r. jo :imatta. 'iäimme
"satö. r!ei;."'oottor's!a SULTE venä-
a's-<cne;ts 'entävä," to:s!"aar; koiim-
"e yitse. r-L.tta ne eivät tj;ittar;eet.
Käv'n ute. iaana !ähe:se' Fiaoasaa-
'en satamassa . a näin ^VT r~ata-
;8!;a 'enta-. ä- tleoi. ste. aKonee" tark-
<a-a"ipuji'-eei. Me,";r ''ooeasti auj-
p.̂ on taakse, vaikka rr'nj a e. tuii-
tettu^aan.

n,ti jarjest: meille hatämajoituk-
sen r;n;";aar o'evaa" asi.noon Ra-
pasaaresta. Se..'rasvar'a sä":ar,ä hän
sa;; attus Kuo'Ts-a^r. 'ote i/ä-
rss\"e tavaroinem^e a. xo! oyyhäl-
tää xohti Sav,ta;pa;eSa y MiKi<e!iä
viecen meidät K0fma'-ne'ie e"aki<o-

mat[<al:er", 'T"e. Koska isä sanoi tule-

va.-Ss te";eht;Tään r"e'ä Sa\ ;ta;pa-
ieelie. enTV'e jatkareet matkaa 0!k-
Kose", ta;osta o!dernr"ä:. e. ToiseRa
pa,\a"a tu!; tii.oaai Kaksi resu'sta

".estä pv-itänää" eT:ä.". ia. ta ,'iio-
kaa. Efäntä anioik'n ne'.. e p:;<a:sesti
K;. '. ~'aa ..i.c-oa todettuaar; heidän
Kiree-sä. ̂ 3'T. ä !äht-.'ät he;; syöty-
ään Savita'pa;ee" suuptssr. \oin
vartin päästä tuli si naar a'jto'.a .otei

". 'estä. Jotka wyse':vät -ava;"tojam-
rre Kar». jre;sta. Kersa'--C; py, si mi-
".^a aijtonsa ifsy. ir, rj. fta eaittyjä
T!ehiä err-r. e lähreet.

P'-ar. aoahti. Tia.i iä.Kee" <olaht;

po. xjpvöra ;a;o" se:"usta. ;e, Ja
riugo-'sä tjii terrehdvsi<äy"n';'e. Hän
o. ' ko\'i , <;:re;ren. r"j^a iucasi toi-
mittaa teyttöo.TTO arme';an KUOF-
ma-ajto". P'an nän . ahti. <, n oo!ke-
~isar teka's:r, rl<s''<i<öö,"sä. Lai.St. im-
me :<::tc'<set 0'mose'- \'äe;ie 'a iä-
timme heille kaks' va. ioista teliä.
n;säh3y:Ti.re Sa'.''tB'pa'ee'ia erää"
"-aa!a'sta:o" eteen. Ta.osts Ijcks;
erä"tä kantaen meille kaksi kannul-
lista erinomaista . ifsr^s. mää Janc-
, uo.na.kse""'"e.

Err. rr.s jäänee; .vlikke. '1,'-. vaan
,at><oiT"^e sjoraar. H!". ensa;me;!e.
viLjfr-^e .<ir'<3"a vanhaan päreKät-
Wseer. Paarmc" taioor. AT' hnKei,-
tu : 

rraaaioustö]''^ Akxasen r"aa-

'sista'00", M'nä :'T-ostuir ^imaka. "-
0'Qae'in tutkinnon suorittamisesta.
Erää" uxKOssateen Jälkeen "avait-
sj";"ie talon kato" '. 'L.otavan. Han-

aikana käytössä. Vanhoista vaatteis-
ta kääntämällä Ja yhdlsteierräi!ä
muokattiin uusia vaatteita. \aisi!!a oi]
monenlaisia s;ev;ä hattjja.

Aiai!!ä o'i pa'jon työtä Ja huote.
ja SIKSI här pysty; nuwjrv -aan vaT.

muutaman tuuria yössä. Vä|i;;ä ;sä
oli työlomaha. Y;eensä oin rjkki.-
massa. KLIP häp ;uii. S'!'oi" neräsi-
aamu"a outoon tuotej. r. repsi;
ovipielissä Ja Tiantte;i lau-iakossa
olivat c-erkki hären totona c'ostaa"
ja kun laitoin käden tyynyn alle, siel-
Ia oli karamellipussi. Se oli harvinais-
ta herkkua. Toi hän muitakin tuliai-
siä. Kerra-i o;i sukset sär.g, " v.eves-
sa. Ne hän c\: telnyt Kamalan piira-
hongasta. n;h Ku'n oie"en kar. ne;!'-
sen kirstun.rn. Joka o;' .<u"tO,tL: po't-
lamalla. Kanressa uri ";tä-Karia-
la -44". Se oli hyvin kauniisti tehty.
Minua se muisi. jttaa tästä 'apsuu-
den ajasta, ste; pidän siitä aaljc".
Äiti sai isomman käsi'y61sat'kon. jota
oi' koristeltu samana me"ete'mäiiä.
kuviot vain olivat er.. !a'set. . \;!tä teh-
dessään isä o. ; varmaa'-, a'ateiljt rak-
kaitaan täällä ketona.

Isä ja äiti Kirjoi ttivat <ir;e':ä to;s'i-

teen. Rintamalta tulleen kirjeen pääl-
Ia oli kenttäpostin leima. He olivat
silioin \"e'ä "uor:a. Soda'' syttyessä
isä oi' 26-vuotias ja ait; oii
täyttänyt 24 vuotta.

Jou!u o'i suuri :uhla si[-
loinkin puia-ajasta huoli-
matta. jou'uKjusi hank'ttiir.
aina ja se yett^i kattoo"
asti. Äiti oli !eite"nLit ouna'-
sestaja vihreästä kreopipa-
peristä vajaan iymer-en
sentin lewis:ä sj!ka!eita. Er.
väriset suikaleet iaitett';n
päal;ekkäin, kierrettiin spi-

raai:';e ja rpu Stettiin säteittäisesti
kuusen ;af,'asta a:as. Tä;'K\ 'tEiiät si-
cott, ;n narulla oksiin. Jo ennen so-
taa nankitj: ;o'j;u. <'jusen karamellit
sa;'\tet{;". , 'jcaesta to;seen. i<ara-
'"ei'it o!:va; K::'*äväl:ä pape':;'a pää-
:yste%js. ;o;h'' o:' "'""aCj <i:::o.<j-
.;B p3a'. e. ;ici""et :L:i'';3; , nan tah-

'n&KSi. KL;I n;;tä <oskeC;. Ku^s: "s^
a,na teij.i' itä.

Vaaf.a e'etc:'' ijon*a;s:a;oudes-
ss. Maito separoitiin päivittäin, että
saatiin kermaa ja "joppia". Voin val-
mistuteesta oli paljon työtä. Kanoja
pidettiin, että saatiin kananmunia.
Lampaista saaduista viitoista kehrät-
tiin lankaa, josta valmistettiin lämpi-
mia villasukkia Ja -kintaita. Sika teu-
rastettiin jouluksi. Kinkun [isäksi saa-
tiin tehtyä verilettuja, sylttyäja mak-
karoita. Suurin osa lihoista laitettiin
puutiinuun suolalaukkaan, josta sitä
:ei.<atti"i toi» .. uodsr:. Pe'j.'-.at ia
Juurekset '<ss\'aa:!::. f tee. Myiiyssä
oif KayQ ä. että ssat''" . auno. a ;e!co-
TTseerjs karai'e. f<a"sa'"';ctota'-
i"tsi ossr-ssja aitfi." g:;i Käyaä "o:ta-

massa asioita.

Ka:kk ;oi;a.,. at osa . !Stu'T;aar
töihin kj Ky.epsä mi.kaa". ette sel-
vittiin. itse cfr ., 'e'ä aieni. että e-
sillois'a Sij-, ':a ss!o:ta vo:'-j; täysin

ymmärtää. Seurasin aikuisten aska-
re;ssa mutena. Vä.;;i:a un; y;äs: .a
saatoin herätä c'-y'eässä evässä s
s'iioi- ;ähc:n !tk'en '-. ate.^agn ä';'ä.
A'pa "ä'-Josta:'- \as*oS': "Tä8;;a ä'ti
on!" Siitä olen kiitollinen isälleni ja
a'a:i eri, että ne e:'.'a; pe;cte;'eeT ei-

vatKä '.as:Ga.-reet ^. '.'a '. uo;i'. aa'~.
Sa n e!ää 5'kaKauteen nähde" hy-
vaa vama&apsj-jtta.

Meidän Tutu
Lemmlkkimme pieni SC.TS,
meidän perheen ikioma.

Harmaa kar/apaiio verrator,
vaikka onkin aika va!laton

Ikkunasta tfeue foSoo,
pihan, pelto'-, '/a;/oc.

Tarpeen tullen ryntää ulos,
haukkuminen siltä tulos.

Tups'jmr/at vaivaa,
f!!tä ("or. et pii-vaa.

Kun emännällä istut paistuu,
TLmäeK'" heri<ut maistuu.

Tutu-koiraja Sini
Eloranta ystävineen.
- Kuva Sanna Eloranta,
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Sanna Eloranta

Muistikuvia sota-ajan lapsuudesta

Ien syntynyt vähän ennen tal-
Ivisodan alkua, joten muistan
vain tapahtumia jatkosodan

ajalta. Isä oli rintamalla ja olimme
äidin kanssa kahdestaan. Isän nuo-
rimmat sisaret auttoivat tilan töissä.
Isän äiti asui lähistöllä, mutta hän ei
enää osallistunut maataloustöihin.
Apuväkeä sai kiireisimmiksi ajoiksi,
mutta sitä piti mennä pyytämään
aina paikan päälle, kun puhelinta ei
ollut. Istuin monet kilometrit äidin
polkupyörän takatelineellä, kun taas
mentiin asioille, tyyny vain oli peh-
mikkeenä allani. Äiti muistutti vähän
väliä: "Pirä tisseistä kiinni. " Satulan
alla oli sellaiset vieterikierukat, jois-
ta sai hyvin kiinni, mutta sormiin ni-
pisti makeasti, kun isomman kuopan
kohdalla vieteri löi käsille. Toinen
vaara oli jalkojen joutuminen pyörän
pinnojen väliin, mutta koskaan ei

^.r
if\ . ^f\

' ftfill

Saara Suominen sylissään pikku-
Sanna. ~ Kuva Sanna Elorannan.

Viljo Suominen.
- Kuva Sanna Elorannan.

Sanna Eloranta (o. s. Suominen).
- Kuva Sanna Elorannan.

mitään vahinkoa sattunut. Se oli me-
noa se.

Syrjäkylillä sota-aikaan ei vielä ol-
lut sähköä. Oljylamppu oli yleisin va-
laisin. Yleisvalaisimena käytettiin kat-
tolamppua. "Vanhapiika" oli pöytä-
lamppu, jonka voi myös ripustaa sei-
nalle. Myrskylyhty oli ulkokäytössä
turvallisin valaisin, myös navetassa ja
tallissa. Karbidilampun muistan sen
oudosta hajusta. Petromax oli teho-
kas, mutta pelottava valaisin, pala-
essaan siitä kuului voimakas kohina.
Sitten oli vielä pieni tuikku, jolla oli
monta nimeä, niin kuin huulilamppu
tai saunalamppu. Sota-aikana oli ylei-
nen määräys, että ikkunat piti peit-
tää. Kotonani oli tummat paperiset
laskosverhot, jotka laskettiin alas, kun
lamppu sytytettiin.

Vaaratilanteitakin syntyi. Yksin ol-
lessani olin vahingossa kaatanut pie-
nen öljylampun pöydällä. Sitä en
muista, kuinka kaikki oli tapahtunut,
mutta pöydän keskellä oli pieni hiilty-

nyt kohta. Varjelus oli käynyt, kun ei
sen pahempaa tapahtunut. Äiti oli
ehtinyt hätiin ajoissa. Isä korjasi
myöhemmin vahingon ja pöytä on
edelleen käyttökelpoinen.

Tuvan kalustus oli isän tekemä.
Kukkapylväs oli etelän puoleisen ik-
kunan edessä, jolla äiti hoiti kukkaa,
joka kasvoi maahan saakka ja jossa
oli kymmenittäin vaaleanpunaisia
kukkia. Hän sanoi sitä Rakkaudeksi
tai Aina kukkivaksi. Monet vieraat
ihastelivat sitä. Äidin ompelemat
salusiinit olivat ikkunoissa, lattialla oli
paperisuikaleista kudotut matot.
Vaalean ruskea oli pohjavärinä, jos-
sa värikkäät kuvioraidat toistuivat
tasavälein. Mielestäni ne olivat kau-
niit. Pesuakin ne sietivät, kun toimi
nopeasti. Talvella kukkamaljakoissa
oli männyn oksista ja paperikukista
tehdyt asetelmat. Kesäisin niissä pi-
dettiin luonnonkukkia.

Puupohjaiset paperinarukengätja
sillakankaiset vaatteet olivat sota-
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kimme kaupasta ten/apahvirullan.
Kiipesin katolle ja naulasin levyt pah-
vinauloin paikoilleen ja vuoto lakka-
si.

Eräänä syyskuun alkupäivänä tuli
kenttäpostimerkein varustettu kirje
äidille. Hän avasi iloisena kirjeen,
mutta muuttui pian vakavaksi. Isä
kertoi haavoittuneensa rintamalla llo-
mantsin maastossa. Käsiala oli vai-
keasti luettavissa, sillä isä oli kirjoit-
tanut sen vasemmalla kädellään. Äiti
sai siitä kuitenkin selvän. Isä pyysi
meitä tulemaan Kontiolahden sota-

sairaalaan. Kuulimme välirauhan
voimaantulosta 5.9. 1944 ja pää-
timme lähteä isää katsomaan. Äiti
tutki liikenneyhteydet. Matka suo-
ritettiin bussilla ja junalla.

Potilashuoneessa tapasimme
kalvakkaan isän. Hänen toinen jal-
kansa oli rautakehikon alla, jota
peitti sidehareo. Saimme katsoa si-
teiden alle ja näimme jauhelihaa
muistuttavan verimassan. Oikeaan
käteen oli myös tullut sirpale, joka
vammautti sormia. Erityisesti jalka-
vamma pidensi hoidon 18 kuukau-

deksi vaatien senkin jälkeen tukiväli-
neita.

Olimme ennen kolmatta evakko-
matkaamme jättäneet asuntomme ja
sen ympäristön sodan vuoksi vaille
hoitoa. Onneksi olimme ennen vii-
meistä evakkotaivalta luopuneet ko-
tieläimistämme, mutta muut asiat
odottivat korjaamista ja järjestelyjä.
Olimme kuitenkin iloisia saatuamme
jälleen katon päämme päälle ja voi-
dessamme suunnitella tulevaisuut-
tamme.

f

Terijoen kirkon alttaritaulun maillasi Eeli Jaatinen 1942. Kuvan aihe on "Jeesus asettaa myrskyn". Suomalaiset
pelastivat taulun ennen Karjalan lopullista luovutusta. Se on sijoitetttu Karkotan kirkkoon. -Kuva kirjoitt&jan.
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Jorma Arölä

Avinurmen kirkon 100-vuotisjuhla

aksikymmentä vuotta sitten
15.3. 1989 Someron seura-

ikuntaneuvostctetö päätöksen
aloittaa ystäviyssei, ra kun:atoim'nta
virolaisen Avinurmen seurakunnan
kanssa. Toki ummenkurta vuotta oli
jo oilut yhteydenptoa mairHuun seu-
rakuntaan. Samana vjonna ke\'ää!lä
Avinurmen seurakunnan johtokunta
(juhatjs) teki vast3Vijoroisesti päätöK-
ser yhteistyöstä Someron Kanssa.
Viron evankelisluterilaisen kirkon kor-
siston ja Suorar kiri<konal;itiis vsh-
vlstivat syksyllä tämän kummiseura-
kurtatoi^innan. Vasta vuonna 1999
Kirkkohallitus laati säännöt ystävyys-
seurakuntatyöhön. Vuosikymmen on
toimittu näiden sääntöjen puitteissa

Toimenpiteistä kehittyi tavattoman
hedelmällinen vuorovaikutus ystävyys-
seurakuntien välillä. Aina kun olijuh-
lia tai merkkitilaisuuksia Jommassa-
kummassa seurakunassa, o'i velies-
maasta delegaatio edustamassa ys-
täqyssejraxuntaa. SuoTienla^denyli
tehtiin taajassa tahdissa matkoja, joi-
ka suuntaj tuivat l:ä-V!run-aalle. Vira'-

l,s:a vierailuja o. ' jseita woden aika-
na pjo:;"ja »isin. MjKa esävira;lis-

ten vieraiden määrä oli valtava. Kah-
den vuosilyn^ener ai><ana on avus-
tuskuormia kulkenut yli r"eren san-
gen useita. Monta herMiiokohtaista
ystävyyssuhdetta on solmitti;.

i<un Someron seurakunralla oli
n~erl<kioäiv'ä. niif varma viera;!ija oi!
A.i-ur-esa paixate. Vasa'>iicro'sest:
Avinume"ji;hi 'r lähetettiir edustus

Somerolta. Viir-e tesäna 12. heinä-
kULta minu'la o;i pi. olisoni TertL, r.
kanssa i;o viedä tervehdys Avinurrre'-.
Kirkon 100-VLiotiSj'ur':il!e. Toki emer
r-atkaamrpe oli seurakunta lähettä-
nfl hjGTattavan ra>'alahjan Avi"ur-
mer sejrakuman tarpeisii'1.

Avinurmen kirkko or graniittinen
harn"aai<iv:kiri<ko, jossa ovi ja kkjna-

holvajKset, nurkat sekä räystään seu-
dut ovat 3unat'i'es;ä. KirKko vaimis-
tui VLonna 1909. Sen mListoksi seu-
rakunta järjesti upeat satavuotisjuh-
lat. Juh:a aitoi jumalanpalveluksella

Avinurmen kirkko. -Kuva kirjoiitqfcm.

kelto 15. kosi<a Viron oääp'ispa An-
ders Poder Tal.nnasta pääsi vasta il-
tapä'vä,lä paikate. P ispan avustaja-
na to.m; Tarton rovastikunnan rovasti
Joei Luramets. Viukana oii AvinurTien
k'ri<Koherran Rene Alaeri" lisätei JL-
1'nalanpa'velL. stehtävissä seteemän
pappia [äniseurakL. nnista.

Av nurmen k/kolteja seu'akun"a!-
.e tarKoitetut cm'ttelut esitettiin Kir-

kossa välittömästi juTaianpalveuk-
sen jälkeen. Kun o"span, rovastikjn-
nanja viro!aisten sedrakuntien edus-

tajat olivat onnitelleet, tuli meidän
suomaia:sten vuoro. Somerolla oli
Kunr;a ai0 Isa suomalaisen teiveh-

dyksetja onnittelut. Kun toimme So-
meror. ter»e;set. Rene A:3eri kutsui
.LiJi<ii<s: erää" vanreTinTsta papes-
ta. Sain esittää onnittelut suomeksi
ja pappi kaarsi ne vi'oteL Tervehdyk-
sen päätteeksi esifn Jaakko Haavion
nnor Yiösroussjt. Sen o;i Kirsti A;;i
kääntänyt viron kielelle. Arvatkaa, että
kärsä tacutti. ku" v!erai!ija esitti so-
mero. aisten terveiset heidän omalla
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nimiä ja sitä, miten niitä ennen käy-
tettiin. Monia hyviä lapsuudenT]jisto-
ja nousee r, ;el'ir ja n"onta hauskaa
tarinaa tulee kerrotuksi.

Kortenieme" kesä alkaa toL<o-
kuun topussa perinteiseen tapaan ruis-
leivän leipomisella. Jokainen, joka pirt-
tiin astuu, saa vamasti !e;poa o^af
reikäteivän a'costa juureen tehdystä
taikinasta, jonka emäntä on tee va'-
mistanut. Taikina on suuressa fin^s-
sa, josta ieipoja ottaa sopivan kimpa-
teen jauhotetu;le 'e'vinpöydäl;e, m^o-
toilee leivän :ik'p::äer pyöreä^',a pai-
nää tehrränsan/ella reiän kestei'e. S.t-

ten leipä siirretään le;\'. npöycä:tä le!-
vinlaucalle p.justa teh dyllä ohuelia le'-

pälapiolia. Kohottuaan retke, " rohtin!-
sesta iangasta kudotun liinan ai a lei-
pä kypsennEään hatoiFa !ä~m:tetys-
sä arinapohjaisessa teivirrjunissa. Ja
kyliäpä se maistuu makoisaita.

KesäKuussa ennen juhannusta on
vuorossa pehnnekäsityöpäivä, jo"oin
voi seurata vaikkapa lantojen \iä!]äys-
ta luonnonkasveilla ulkona muunpa-
dassa. ioyty/pä pihapiirstä :L'o;'o!r
myös saippuankeittäjä. pärekorin te-
kijä sekä saunan nurkaita pyykkim^or
kolmijalkaisen pyykkiDaljun ääretä.
Karjapihan yhteydessä YO koxe ;'a
manillaköyden punoryista se-<ä r. ;"e"
tuntumassa riukua;dan tekoa. H&r.ä-
kuussa on heinätöiden vuoro ja elo-
kuussa niitetään ja puidaan rukiit. Elo-
taitoissa voi :okainen osaliist. a rjkär.
niittoon. lynteiden sitomiseen Ja k-h:-
lointiin. KesäKajde" paättärat ss.ys-
kuun lopun pellavapäi';'ät. j0!lo'n cmar.
maan pellavat mukutetEa". l hdataan
ja häkilöidään ruki;la kehrättävään .<iii-
toon.

Tänä kesänä vietettiin elokuisessa
lauantai-illassa myös iltariai ja sft's-
kuun alussa o:! varsinainen j."~;a?ä;-
vä, xjn Kortenierreile m\'ö''nettrr Ta-
ionpoikaisku;ttujr'säätiön peri nteisen

rake^amistavan kL"-nia<iip:.
Kun i<orten!e""ee" saapLij. e; pa-k-

kipa,ka'la autosta noustessa "o.s: er'si
kertaa tuieva Kuvitellakaan. rr';ten hie-
no näKyrpä edessä o;a'~. odofcaa. Por-
tista kjn ast.-j rv;e:sstie!ie, . <pja3 yi,
pienen mäentöppyrän ja kulkee vieiä
muutaman askelen pota: ir.etsäisen
maiserran, niin siinä se on. S;ir-ie-'
eteen aukeava -aisema o" kjin rr.aa-
tauksesta ikään tai kjr. i;an?asta Sjo-
mi-RKstä. Edelteen luo nä)<i'"-iä '.,är-
mittaa 'nyösvakiokävijän mie;ia. ja kjn

Korteniemen riihi. -Kuva Anne paHkon.

siihen lisää tuttujen :hm'sten te-veh-
dyksetja iloiset vilkutLiset pina0i:r. s-
ta, on ;jnne kuin kotiin tulisi. Va'kkei
Korteriemessä tilan töihin tahtoisi-
Kaan osallistua, on si;ti e;ä"'4'sva:i<. <a
va':i. netkeksi istahtaa p;hacenkille.
Katsepa heilimö!yää vi;Jape'toa. se.:-
rata . äänellä levoli!se"a käyskente-
leviä eläimiä ja jutustella tuttujen ;a
'/eräidenkin karssa. K^" pä"/ä käär--
'y,' :'iaa .<o>';'. air<aa sauna?o'L, i[a c, !a
Kalkijote -<asseneen ja nyj leineen.

Reeltä kantau tLj päivän vrmeiset

varsta^ten äärffija ranrar' ko'. vt Ka-
hisevat i!tatuu'essa. S;:nä hi;:aa :stu-
essan' ."uist.u ryiie!ee"1 'ostaen  u-
kaa eräär kauniin runon alkusäkeet:

Ruislinnun laulu ton/fssan'.
tänkäpäiden päällä täysitaL ';
kesäyö" on onri; omanani,
kaskisavuun , 'aateot verhoa.
£?. ma iloitse, er sure, huokaa;
mutta metsär tiir"rr, i:us rr.ulle tuokaa,
puunto pltver, johor päivä wl«ui,,
siinto vaara" tuuliser,, 'r. i iu<tou,
fcfoteiit vanamorja vagct /ee",
niistä sydämeni laulun teen.

E;no Leino: Mocturre.

is^cs; Metsc"s: '.. -'ss" '<3'~e'*e~'. -esite.

Savusauna on Liesjärven rannassa. -Kuva Anne PäKkön.
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naamiseen käytettiin pelitukilla vams-
lettua kelapaattia. Ensin vietiin ank-
kuri siihen suuntaan, mihin lauttaa
aiottiin hinata, sitten kiinnitettiin ke-
lapaatti lauttaan ja alettiin tappien
avulla pyörittää pelitukkia eli kelaa.
Ankkurista kelaan johti pellavasta tai
hampusta valmistettu köysi, joka kier-
tyessään kelan ympärille sai lautan
liikkumaan sitä nopeutta, kun miehet
jaksoivat pyörittää.

Sitten kun uitettavan puutavaran
määrät suurenivat, tuli pelitukin käyttö
hitaaksi ja miehille liian raskaaksi.
Otettiin käyttöön pönttöä. Se oli tu-
Reistä vitsaksilla yhteensidottu laut-
ta, jonka keskelle oli pystyakselin va-
raan kiinnitetty kela eli vorokki. Laut-
ta toimi samalla periaatteella kuin
pelitukki, mutta miesten sijaan sitä
pyöritti hevonen. Vorokin halkaisija oli
huomattavasti suurempi kuin pelitu-
kin, ja hevonen oli miehiä voimak-
kaampi. Näin tukkilautat saatiin no-
peammin perille. Uitto oli tehtävä tyy-
neliä säällä tai leudolla myötätuulel-
la. Paras ajokeli oli iltayöstä, kun tuu-
li tyyntyi.

Kanavan suulla oli uittoränni eli
laukuista tehty kaukaloja sulku, joka
oli jo lumien sulamisen alettua sul-

jettu. Näin pyrittiin varastoimaan jär-
veen mahdollisimman korkea vesi,
että sitä riittäisi koko uittoajaksi. Lau-
tan saavuttua Taipaleen kanavan suul-
le aloitettiin puutavaran kanavauitto
Uesjäiveen. Kanava olija hyvissä ajoin
otvitettu eli laitettu vitsaksilla toisiin-
sa sidottuja tukkeja molemmin puo-
Iin kanavaa, etteivät uitettavat tukit
takertuisi rantapenkkaan ja aiheuttaisi
sumaa ja vaikeuttaisi puiden kulkua
kanavassa. Uittomiehet partioivat ka-
navan molemmin puolin ja auttoivat
uittokeksillä, jos tukki oli kääntymäs-
sä poikittain.

Varsinainen kanava-ja jokiuitto ei
niin erikoisen raskasta ollut lyysises-
ti, mutta valvominen ja kylmät satei-
set ilmat tekivät työn toisinaan hyvin
epämiellyttäväksi. Saappaat olivat
nahkaa ja vaikka ne oli kuinka ras-
vattu ja tervatta, niin ajan kuluessa
ne kastuivat. Työtä oli tehtävä vuoro-
kaudet ympäri, sillä vesivarat väheni-
vät päivä päivältä ei yksin Salkolan-
järvestä, vaan koko uittorcitiltä. Kun
puutavara saatiin uitettua Uesjän/een,
niin puominpäät liitettiin yhteen ja
lauttaa hinattiin taasjärviuittona Kar-
jusiltaan, josta alkoi jokiuitto.

Tällaisena vuoroin joki- ja järviuit-

tona kulki puutavaran tie määiänpää-
hän. Myöhemmässä vaiheessa järven
ylityksiin käytettiin kelapaattiin sijoi-
tettua rautaista vinssiä, joka oli vaih-
teidensa ansiosta huomattavasti pe-
litukkia kevyempi ja nopeampi. Suu-
remmatjärvenselät olivat hitaita ylit-
tää kunnes käyttöön tulivat konevoi-
maiset hinaajat. Kuiva-ja Pyhäjärvel-
Ia toimi höyrykäyttöinen hinaaja ni-
meitä Sotka. Kerrotaan viime sodis-
samme käytetystä venäläisen pans-
sarivaunun T34 saaneen nimensä
tästä Pyhäjärven Sotkasta. Viimeise-
nä tulivat hännät eli keruuporukka,
joka keräsi lautasta karanneen puu-
tavaran. Uppotukit, joita keruuporuk-
ka ei tavoittanut, jäivät järvenpohjaan.
Niitä ranta-asukkaat saivat kerätä
omaan käyttöönsä.

Vaikka uittotyö toisinaan oli sään
johdosta hyvinkin epämiellyttävää,
niin sanotaan "ettei niin huonoa ettei
jotain hyvääkin". Kyllä uittoreittien
varrella joskus romantiikkakin kukoisti.
Tulivathan paikkakunnan tytöt joukolla
katsomaan uittoa ja siinä sivussa tai-
tojaan näyttäviä reippaita tukkilaisia.
Eikä aina turhaan, sillä johtihan joku
tuttavuus sikanaan papin puheille. Se
oli sitä uittoajan romantiikkaa.

Somerniemeläiset ovat aina arvostaneet metsän peltoa tärkeämmäksi. Se oli tukija turva vaikeinakin alkoina.
Kuva Palikaisten kylästä 1930-luvulla. - Kuva Tyyne Kniper teoksessa Somemiemi, muistojen kiija.
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Lauri Talikka

Kesäisiä muistoja itärajan takaa

uudentena päivänä kesäkuu-
ta 2009 Matti Mikkolan linja-
iuto lähti Okkerintieltä kello

viisi aamulla kohti pakkolunastettua
Karjalaa. Matkustajina oli 35 hengen
sukulais-jaystäväporukka. Päämää-
ränä oli ostosten teko Viipurissa ja
seuraavana päivänä Antrean ja Vuok-
seurannan yhteinen pitäjänjuhla
Vuoksenrannassa, entisessä kotipitä-
jässäni. Menomatkalla Venäjän tullis-
sa kului tunti. Puolenpäivän aikaan py-
säköimme automme Viipurissa Tork-
kelin Valinnan pihalle. Sinne ilmestyi
heti valuutan vaihtajia auton vierelle.
Teimme kaupassa jonkin verran os-
taksia ja samalla paikalla paistoim-
me makkaraa ja joimme voileipäkah-
vit. Seuraava kohde oli Viipurin tori,
jossa ihailimme vanhaa Pyöreää tor-
niaja asioimme monipuolisesti varus-
letussa kauppahallissa. Monenlaista
pakettia sieltä autoomme kannettiin.
Myös pellavakaupassa käynti lisäsi
pakettivalikoimaamme. Joukossam-
me oli monta henkilöä, jotka eivät
olleet aikaisemmin käyneet Muolaas-
sa. Korjasimme tämän puutteen yö-
pymällä Kuusaan vanhassa Navetta-
motellissa. Motelli sijaitsee talviso-
danaikaisen Mannerheim-linjan välit-
tömässä läheisyydessä. Motelli on
mielestäni viihtyisä ja siisti paikka, llta-
ja aamupala tarjottiin kohtalaisen mo-
nipuolisena noutopöydästä, minkä
panimme plussana merkille. Kävim-
me illan aikana tutustumassa Ayrä-
pään kirkon ja sillanpääaseman
maastoon. Kirkon raunion viereen on
Suomen valtio pystyttänyt Ayräpään
sillanpäästä käydyn taistelun muisto-
merkin. Katselimme harjun päällä
umpeen meneviä taisteluhautoja. Ei
käynyt kateeksi kaksi viikkoa sillan-
päätä puolustaneiden sotilaiden olo-
suhteet. Edessä hyökkäävä ylivoimai-
nen vihollinen, takana vuolaasti vir-
taava leveä Vuoksi. Sillanpään tais-
telussa kaatui ja haavoittui noin 1500
suomalaista.

Seuraavana aamuna oli matka-
kohteena Vuoksenranta. Menomat-

kalla pysähdyimme Portinhoikan ja
Ihantalan muistomerkille. Vuoksen-
ranta on melkein asumaton; peltoja
ei viljellä ja rakennukset on purettuja
viety muualle. Entinen mummolani
Rasmäki on asuttu. Sitä pitää hallus-
saan pietarilainen metsästys- ja ka-
lastusseura. Siellä kasvatetaan fa-
saanejaja peltopyitä pelloille tehdyis-
sä kookkaissa aitauksissa. Kasvettu-
aan fasaanit päästetään luontoon ja
osa myydään puistoihin ja osa met-
sästetaän. Meille näytettiin juuri kuo-
riutunutta 500 poikasen ryhmää.
Omistajat ovat varusteista päätelleen
Pietarin eliittiä ja maata on kuulem-
ma vuokrattu 11 000 hehtaaria.
Meidät on otettu aina ystävällisesti
vastaan.

Pitäjänjuhla pidettiin Vuoksenran-
nan kirkolla Antrean ja Vuoksenran-
nan yhteisenä tilaisuutena. Juhlapu-
hujana oli pääministeh Matti Vanha-
nen. Hänen sukujuurensa sijoittuvat
isän puolelta läheisesti Vuoksenran-
taan. Pääministerin takia oli Vuoksen-
rantaan menevä maantie kunnostet-

.^

Ritva Talikka ja fasaanin
poikaset. - Kuva kirjoittajan,

tu. Kirkko oli maalattu ulkoa ja sisäl-
ta ja kirkosta varastetut penkit kor-
vattu uusilla jykevillä penkeillä. Kel-
pasi niillä istua. Korjausmäärayksetoli
kuulemma antanut Venäjän presi-
dentti Dmitri Medvedev. Kirkon lähei-
syyteen oli varattu ruokailumahdolli-
suus, joten henkisesti ja ruumiillises-
ti varustettuna voitiin lähteä kotimat-
kalle. Tulomatkalla pydähdyttiin tien
varrella sijaitsevalle entiselle kotikon-
nulleni, jonka kalliolla otettiin poru-
kalla samppanjamalja toivomuksena
Karjalan palauttaminen Suomelle.

Laurilan kotikalliolla Osmo Kopra, AUisa Suonpää, Aki Paappa, Keijo
Tonien, Kimmo Talikka, OssiPaappa, tulkki Anttoniiia Sosunov-Perälä,
Lauri Talikka, Reija Talikka, Piia Sihvonen-TaSkka, Lassi TaUkka, Vesa
TaUkka, Tuija Suonpääy Tommi Lehtinen, Päivi Pribilla. - Kuva kirjoittigan.
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Ahti Kukkonen

Esakallion Iltamat
viisi vuotta somerolaista iltamahistoriaa

Moranderin veljekset Hermannia Eemeli ja Viljami. - Kuvat kirjoittajan.

^J

'j" rakkaus, tanssi Ja laÄ r-
'.'oi.tuvatyCteen ""us'!k!r-. av-, 1-
La. oi;ean somero:a;s!ssa llta-

missä. Tarvitaan vähän paikallista,
vähän py. tya. tea rrutta myös riaaus
kotiseutura^kaiitta. Esai<a'i or, ];tan"at
ovat ihastuttaneet soTCrolasia ,"oen
vuoden ajan. Tämän vuoden tee"-a-
na oli "Vientiä on!" - saimme ja, iee"
retken viivähtää intohimon, 'akxau-
de". mt. s:;ki" ia !aLlLn maamassa.

Mistä kaikki alkoi?
Vjcr:na 2005 Rauteian lavalla

esitetty 20 ".. inujttlnen [aj!u"äy;e!-
mä Unto ja Hilkka o!i alkusoitto Va-
nokkaan iltarv'aper;"tee;:e. Esi?, 'i<se"
musiikki of svta. " Pertti Riikosen
haitarin varassa. Tanssimusiikista vas-
tasi Reijo Taipale.

Ilta Ihanin vuonna 2006
Unto Monosen \a Ra'j'i Bado:ngi'~i

fj.stoa kj nno'*tai'at vanaan 'ia:;:n

n"L:l<8isetta"ssiJitamsr. iiOir,a 2006
tarjosvat ?e"rte:see". sw>ie. 'ia'."i-(-
.<oon tanssi;i;ser ja rr>us'!ki i'!sen \'ä'.-

iä.sxän. Esal<a.,'or ;aval'a kj^itl:" sc-
ryeroiaista ''. y!s:ojer 'nusi;l<r<!a. tan-
gortustäa. a rcK. n lenua. La'-'aar!S-
sien huuma syrty eiävästä musiikis-
ta ja tanssivista ihmisistä sekä kesä-
: 'ar t'jr. ne"nasB.

Tanssi-;-tar"at ;:ta Ihap.r synty'
3ai<a'lisin'.'oir'ir!. VIuiwaoi'en-Kä:-
s'ä la«a;anss:'<j;ttujr;p harrastaja.
te'<;ölä;a arvostajia. k<us7<sta vas-
tasi varta vasten toottu . itarysbärdi.
Ilta Ihanin oli lähes pari lunta kestä-
vä draamallinen esitys. Joka s;sä:s;
kuoleTiattomia iauluja sei<ä tanss';a-

vojen omaleimaista tunnel maa. Lo-

ouks: rtar"ien tapaan yleisöllä oli tie-
TsrKn -"ahdollisuus tanssia. Paikal-
lisien suurmiesten muisto eli voimak-
tear.a '.oira '.e:'-,äkjL:n !<uuT'ir'a sjn-
nuntai-iltoina. Paikaliislehti Someros-
sa A'p;t Markus Vrtaren itan~;sta
hyvin vahvasti:

"Tarssilavaa e; e"s' ar';aama:ta
osa s; o;tää us!<onno;rs:en tilaisuuk-
s'er ia3ar.:>;mapa!k-<a"a. Näihin mit-
to:'''p kjite^r. . ähes venyttii n Ilta

Ihanin -iltamien ensi-illassa Esakalli-
o'.a su-iLnaTa 9.7.2006. Esityksen
oäätteeKsi täys; sa!!i' "en veisasi sei-
saaltaan Baddingin Paratiisin ja Mo-
nosen Satumaan ja tunnelma oli har-
ras. Yhteislauiua edelsi vajaan kah-
den tunnin musiikki- ja tanssies;tys,
joka kuljetti yleisöä Vionosen ja Bad-
d'"gr' musiikin tautiin 1950-ja 1970-
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Aarre Harju

Puutavaran matka Salkolan metsistä Porin

teollisuuslaitoksille

V

Tukit saapuvat tukkilaanille. - Kuva Suomen metsätalouden historia^ Helsinki 1949.

' i;n'e vuosisacala työme''e'. e:-
mat ovat nuuttureet var-nas-
ti enemmän kuin edellisten

vuosisatojen a:kana. Svynä o" sof-
en jälkeen tapahtunut voir"ai<as to-
neellistumir-en. Sen havaitsee, jos
liikkui; metsissä ia seuraa aiitor; il<-
kanasta tienvarsien haKkuualjeita.

Ennen sotia ja i"e;ä se" Jä.keen-
kin metsätyömies "ieni Tetsaan Kä-
vellen tai hiihtäen pokasaha o!a!'a ja
kirves repussa. TiAinteiaao'' ol.essa
kyseessä fsyty. reoL, n pää.!ä ote vie-
Ia kiepille käär.netty jjsteer. Se on
sellainen leveä , a crtkä sat-ante'ä.
jonka moiemn"'ssa pä'ssS or puiset
kaiikat. joista .'edettiin <ahteei i^ie-
heen. Toinen to:sesta :a toine''. toi-
sesta oäästä, vuorotahtiir'. Kun to'-
nen veti. toinen työnsi. Tahdin kun
oppi Ja justeeri oli oikein kunnostet-
tu, niin rivakoiden r';este," ohessa
asialla paksjKn pui. Kaatji netKes-
sä. Sitä enner o!i .<, '\'eei iä hakattu

kaatokolo siihen suuntaan, jonne 3jj
aiotBin Kaataa. Tehty puutavara ajet-
tiin hevosella järvenrantaan u:ttoa
odottamaan.

Ajoaika rajoittui va;p rekixeliajak-

si. Salkolanjärvi o" f<o<e""äe";oe'
vesistön latvajän/i. Du.;ta\a'a jitett".''
Tar'r"e,aa" ia Forssaa', "-..ta Suj-
rh osa r~e.": Perissä sjatse\l, ;e sa-
haiaitoksi:!e ;a SL, fssSäB^a^ie. Al<i,-
a:ko'ra '^teff'" T,yös k.a'i<c;a E" ay-
sonin voimalaitokselle Forssaan. Po-
r'p menevä 3i;jta>sra :<uc't. :r'. \ä l
saati!r. pj u" s:"t£ p:-.WS;j"'sa- Ja
py?y~iääi päre"'"':" 'jSo-s pcise-a.
Ta'veii3 ko'..,.a gak.<a&'!s 3-:L;;Eva'ar'..

vars;rwi" tLK-te", vof-is s:, 'ss/as-
ta 'a tatoo vaa&.a höraine. .<uorima-
rauta ai oeti<e'e o. i n:;r. te'oteSa-. 'a.

ettei se o-.a"jt :;ixea pu>;h^n. r--tra
se" 'ä\'<y' '.<j:ten<:r pysyä , §syees-
sä Si-ussa "'l", että a:ps^' ". uSta-

kuor saa:'in po's. Se" tek'-';'<a" ha'-
litse'. 's t,OTie"iä ei o:!u; ":lävasS ;a
r", r osa ou^tavarasts JOuCiuC:'' aja-
maa'~. i<ii0'. 3ää:l:se"ä;ä'venra'', taar'. ja
kjortth vaste ssi.ä , irT';o!en 'a'"r, et-

tyä.
Tukit a;ettiiri :äsi:e tai sellaisiin te-

loi"n. :o!st3 r;e kevaäiiä »ra<a . a <ie-

rteitiir vetee". Paoenou-, 180-200
cm pi:l<ä"ä, tesatti'1 a^aihir'. jo'sta
ne kuorittuja laitetta r:sti'<c'!e. Mäir
edistettiin R;;den kuivumista ja siten

j:"tl'<e!Boisuutta. Kun jäät alkoivat
sj:aajä'\'epra"na. äta. kärratt':'] ?a?e-
rpLijtja ha'otjäri 'een. ApL na <ä;'tet-
.jir; kctt:'<ärr;ä n-^;st'jttavaa kärryä.
:>)'ö'ä" fraiia o: .tär"/" leveyder' o'-
tuiner- tL.i«i, Joka Oii '.ajiatap;l:a ̂ ...-
nitetty molemmista paista rattaan
"sis;3u:n'r'. Tukeista tehsii ".as"a"
a.ussa. .ota p:tr<in kä-^t kuik''.Et YB-
<east aiamaata, :s kLiorr-a .<aade;-
ti, n ;ä'\'8en. HalkOjS" kä"ayr(sessä
!<äi'tett';n myös ruskoja "a.sia j'aKOi-

r-assa. Järveer' ajetun BUutavara"
yTipä[-;:e .a.teffilr 3'jo";t, ;O:'<E o:.-

vat c!deTp;ä tiikxeja. '<e oii .<Li-se''-

"ärev;tsa!!a s'doT.tu tc!si:';sa. 'wö-

hemmässä vajeessa käytettiii 'aj-
aisia ketjuja e'i puomi.enKKejä. Jä'-

ver' '. ap8Utjm'sta Jaisa ocotett!'" Ja
? det:;" suj.-era tapahtjr-iins. Se oli
va's!''Ai'' miehille jokateväinen vedon-
iyönn!r ajanKonta: ;sn:sva;i<ö jsa;
ennen va; jäixeen vap^noä.vän. Voi*.-
taja sai y.eensä v!nap'J,on. ;oka s:t-
ter ydessa ryypälE'n. Jäicen 'ähcet-
tyä tl;'. Kova kiire saada puo'ri;e"
ympäröimä lautta järven toiseen paä-
ha" Taioaleen uittokanavsre.

Varnaisempana aikana iajtan hi-
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Risto Ahti

Paavo Hyrsylä, kyntömestari

"alvi 2008 oli vähäluminen, mut-
ta 28.3. perjantaina sitä lunta
riitti ihan tarpeeksi, ja parina

päivänä olivat Ypäjän auramiehet
saaneet töitä kylliksi. Taisi joillakin
olla aurauksia niin paljon, etteivät
talven muut auraukset tainneet olla
yhteensäkään. Aurinko alkoi paistaa,
Ja Paavo Kalevi Hyrsylän puolison ja
sisaren kanssa juttelimme lähesty-
vistä 12. 4. pidettävistä hautajaisis-
ta. Pääsiäisen alla oli Paavo Hyrsylä
nukkunut ikiuneen 72 vuoden iäs-
sä. Lauloimme suurten lumien ai-
kaan sadonkorjuuvirttä 249: "Pois
kirkas suvi kulkee ja syksyyn kypsyy
maa, sen tuuli suven viljan korjuu-
seen valmistaa. Näin taipuu elä-
mamme myös eteen leikkaajan, soi
korjuuhetkessämme syystuuli Juma-
Iän. " Tuo uusi puhutteleva hautajais-
virsi sopi hyvin omaisten kanssa lau-
lettavaksi, sillä Paavo Hyrsylä oli täy-
dellisesti antautunut maanviljelyksel-
Ie. Ja karjanhoito oli myös hänen elä-
mäntyötään. Paavo oli Hyrsylän tilan
isäntä, ja tuosta talosta sai koko
kulmakunta nimensä, kun puhuttiin
Hyrsynkulmasta. Ja kyllä sillä tilalla
töitä riitti, sillä noin 30 hehtaaria oli
peltoa ja metsää sen lisäksi noin 20
hehtaaria.

Paavo oli ahkera perheenisä ja
kerrotaan, että hän pikkupoikansa
Antin kanssa teki aikanaan niitä pel-
totolta. Paavo avioitui 13.4. 1974
somerolaisen Marjatta Virtasen kans-
sa. Vaimo työskenteli Someron sai-
raalassa. Juuri hän oli vastaanotta-
massa isääni Someron ten/eyskes-
kuksessa, kun isä Voitto sai sairaus-
kohtauksen Someron kirkossa juuri
ennen Jumalanpalveluksen alkua
3. 3. 1974. Hän sai nähdä myös isä-
ni poismenon. Varmasti sairaalassa
työssä olleena hän joutui niitä pal-
jonkin kokemaan.

Perheeseen syntyi kolme lasta:
Johanna joka nykyisin on proviisori-
na Nummelan apteekissa, sekä Heli
joka on sairaanhoitajana Laakson
sairaalassa Helsingissä, sekä poika

-\^

Paavo Hyrsylä mielipuuhassaan. -Kuva Marjatta Syrsylän.

Antti, joka tulee jatkamaan Hyrsylän
talon isännyyttä.

Urheilua ja liikuntaa on monen-
moista. Eräs kilpailumuoto on osal-
listua syksyisin kyntökilpailuihin. Niis-
sä Paavo Hyrsylä oli vuosia mukana.
Itsekin muistan nähneeni Hyrsyläs-
sä komeita pokaalirivistöjä kyntökil-
pailuista ja monenmoisia kunniakir-
joja. Suomenmestaruustasolla Paa-
vo Hyrsylä oli toinen, ja kun hämä-
läiset keskenään kilpailivat, niin Paa-
vo oli mestari. Kerrotaan Paavon käy-
neen myöhemmin katsomassa kyn-
tökilpailuja, sillä kun niihin on tottu-
nut, niin poissa ei osaa olla. Jos ei
enää kilpaile, niin tottahan toki kat-
somaan pitää mennä ja tuttuja ta-
paamaan. Sama juttu se on mara-
toonareillakin: jos ei enää kilpaile,
niin silti on mukava päästä paikan
päälle.

Ennen Ypäjälle tuloa tunsin
täältä vain kaksi taloa: Erkki Tuomo-
sen talon Varsanojalta ja Paavo Hyr-
sylän talon. Paavon nuorempi veli
pankinjohtajana Köyliössä toiminut
Matti Hyrsylä kävi Someron yhteis-
koulua ja olimme jopa samalla luo-
kalla ja rivissä peräkkäin, koska olim-

me luokan pisimmät pojat. Yleensä
juuri Hyrsynkulman alueelta nuoret
menivät siihen aikaan Somerolle
oppikouluun. Kevättalvella 1972 olin
hakenut kirkkoherran virkaa Ypäjälle
ja eräänä kertana osui Forssan Lehti
silmiini, ja siinä oli Väinö Hyrsylän
13.2. 1972 tapahtuneen kuoleman
ilmoitus. Arvasin heti, että kyseessä
oli Matti Hyrsylän isä. Äidin Hilda
Augusta Hyrsylän siunasin Ypäjällä
helmikuulla 1978. Itse asiassa Hyr-
sylän perheessä oli kuusi lasta, jois-
ta nyt isäntänä toiminut Paavo saa-
vutti matkansa pään.

Paljon oli saattoväkeä herääväs-
sä keväässä kokoontunut Ypäjän kirk-
koon ja seurakuntakoti täyttyi väes-
ta. Uutta kesäkautta isännät jo mie-
lessään suunnittelivat, vaikka vielä oli
aikaa istahtaa ja muistella ahkeran
ja alallensa antautuneen Paavo Hyr-
sylän muistoa. Kauniin hautajaisvir-
ren 249 kolmannen säkeistön sanat
kaikuivat korvissani: "Pois korjuuhet-
keen kulki myös matka rakkaamme,
kuin päivän kirkkautta me häntä kai-
paamme. On toivo surussamme, ei
tyhjä kaipaus, kun Jeesus, auttajam-
me, on turva, lohdutus."
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Harry Nurmi ja Ahti Kukkonen tunnelmoivat.

luvun maisemissa. Kaija Parkon oh-
jäämässä ja käsikirjoittamassa
show'ssa ei ole varsinaista juonta,
mutta jonkinlainen henkinen punai-
nen lanka sävelten ja liikkeen esityk-
seen kuitenkin sisältyy.

Satumaan etsijä löysi vihdoin tan-
gon. Monosen tangojen taika perus-
tuu sekä musiikin että runouden kie-
leen. Se, mistä suuret tangot puhu-
vat, on meidän kaikkien yhteinen koh-
talo: rakkaus ja pettymys."

Illan esiintyjät olivat paikallista
solistikaartia. Kimmo Hovilan klassi-
nen tenori on soinut Somerolla luke-
mattomat kerrat samoin kuin jo ka-
rismaattiseksi taiteilijaksi lukeutuva
Harry Nurmi ja Badding-tulkitsija Pasi
Herkkola olivat illan vahvat taustavoi-
mat. Kaija Härmälän tulkinta Lapin
tangosta toi mieleen Tamara Lundin
vahvan tulkinnan. Näiden konkarien
lisäksi mukana oli nousevaa nuorisoa:
Niina Alitalo, Elisa Eskolin ja Elisa
Pyykkö. Yleisö sai kuulla aivan upeita
esityksiä ja tulkintoja, joissa ei esiin-
tymisen riemua pidätelty. Musiikin
tanssillisesta tulkinnasta vastasivat
Monokkaan tanssijat. Iltamien teema-
na oli: muistojen musiikkia, tangon
tuskaa ja rockin riemua. Tanssilavaa
voidaan pitää suurten tunteiden, us-
komattomien tyyppien ja arkipäivän

komiikan näyttämönä. Iltamat esitte-
livät ajan henkeä ja musiikin luonnet-
ta, parinmuodostus ja liikunnan ilo
ovat tanssilavan keskeisiä element-
tejä.

Esityksen toinen osa liikkuikin sit-
ten Baddingin tahtiin. Rokki soi, kaik-
ki ryntäsivät rajusti pukeutuneina
edestakaisin, huusivat kuin uutisia:
cocacolaajenkkipuiukum;, Amehkan
rauta, Tommy Steele, Paul Anka. Nai-
set kirkuvat: Oooooh, pliis, stei bai
miii, daiaaannnaaa!!!! Niin. Elviksen,
Marilynin, Beatlesien ja muiden
rock'n rollin sankareiden jälkeen mi-
kään ei enää ollut samaa kuin en-
nen. Rautalanka soi kaikkialla ja suo-
mirokkikin alkaa löytää omaa ilmet-
tään. Tälle areenalle ilmestyi Rauli
Badding Somerjoki. Rajusti liikehtivä
somerolaispoika herätti aluksi sekä
ihastusta että vihastusta, ja Paratii-
sin pojan elämä oli kaukana rokki-
staran taivaasta. Huomiota Rauli tul-
Rinnoillaan kuitenkin heti alussa he-
rätti, eivätkä loistavasti suomennetut
rokkibiisien tekstitkään jättäneet ke-
tään kylmäksi. Pilaten ja höyläten,
Pilvet karkaavat, Laivat ja sitten Su-
lamith. Romantikkojen tapaan Bad-
dingin musiikissa säihkyvät tähdet ja
kuultavat pilvet, Paratiisi on sekä kau-
kana että lähellä, ja lopuksi Valot sekä

Tähdet, tähdet. Kaikki huipentui yh-
teisesti laulettuihin Paratiisiin ja Sa-
tumaahan. Saimme aistia palasen
paikallista historiaa ja tarkkaavainen
havainnoija huomasi, kuinka herkkä
kyynel vierähti poskelle.

"Unto Mononenja Rauli Badding
Somerjoki ovat tuoneet suomalaiseen
musiikkiin omaleimaisen ja tärkeän
erityispiirteen. Sitä voisi kutsua vaik-
ka ... somerolaislisäksi!... Se ei tul-
lut ilmaiseksi; kummankin taiteilijan
elämä ja kohtalo todistavat- niin kuin
runoilija Eino Leino asian ilmaisi - että
kalliit ovat laulujen lunnaat. Sanotaan
myös, että kukaan ei ole profeetta
omalla maallaan. Enää se ei pidä
paikkaansa: Unto Mononen ja Rauli
BaddingSomerjoki kuuluvat somero-
laisen kulttuurin kiintotähtiin. Heidän
säteilynsä kestää."

Sydämessäin Rauli
Badding vuonna 2007
Vuonna 2007 vuorossa olivat

Baddingin 60-vuotisjuhlat. Niistä So-
mero-lehti kirjoitti hyvin kauniisti Mar-
kus Virtasen kynäilemänä:

"Tanssiseura Monokkaanjärjestä-
missä Rauli Badding Somerjoen 60-
vuotisjuhlailtamissa ei kuultu kaupun-
ginisien virallisia puheenvuoroja eikä
jaettu kunniamerkkejä. Sitä Badding
tuskin olisi itsekään halunnut. Näiden
sijaan kuultiin lähes 50 esiintyjän ja
täyden Esakallion salin vilpitön onnen-
toivotus Someron omalle pojalle. Kaija
Parkon ohjaamassa juhlassa onnitte-
lut esittivät ne, jotka sitä vilpittömästi
tarkoittivat.

Tämänvuotisessa esityksessä en-
simmäisessä osassa oli meno rajum-
pää ja toisessa hiukan "höllättiin". II-
Iän isäntänä toimi Matti Kultanen,
joka itsekin on käynyt koulua samaan
aikaan Raulin kanssa. Hän vei tari-
nää eteenpäin:

- Jaa-a, se olis sit Rauli Badding
täyttänytänä suven 60. Kyl mää hä-
net hyvin muistan, käytiin sammaa
kouluu - Someron yhteiskouluks sitä
sillan sanottiin. - Mää olin hiukka kyl
vanhempi.

- Varmaan teitistäki moni muis-
taa Baddingin - ei olis uskonu, hieno
laulaja, hienoa musiikkii...

- Oli se 70-luvun elämä aika lailla
erilaista, mut oli jottain sammaaki -
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Kellohame heilahtaa. Vasemmalla Merja Rintamaa-Lehtonen, Elina
Kirjonen ja Anja Kukkonen, taustalla juontaja Harry Nurmi.

Kimmo Lindegren laulaa. Ihailijoina Monokkaan tanssityttojä.

mitä maa -\t mj:sta:s". -o o/ a res-

K] R8i. 'i Bacri "g So'"eroe". T-,sli<i<i:
- Somerolaiset ei niin kovin hel-

postas mittaan tunteit ainakaan sil-
lon 70-luvul viel näyttänny.

- Mut xj" Baad^g !su'o. ". .<a:-<-
.<; 'Xf'. tiesi Tiisia se CL;-J.

- Ratejs vettää "i;e'er <Li ".i'e-

hen vete ä-<s :a s':ä .'ä«ee Iran ""ta
itte tafitoo.

Vaiihcikas mer-o ai koi: ..a 'OM.

so!. Bensaa suonissa Ja M-n so'ri'ji<-
sei"seL. rasivatto. s!aan. Lsva^s. jote
oli tähän esitykseen laajennettu mah-
tavaksi catwall<iksi, c'; aj0:lta!n 'i. i. 'ä-

kin menoa - puitteissa e; ointa;. td.
PaikaMsiehti komme-lto' esit. stä: "En-
Simmäisen puoliajan äadding-ohjei-

"isto \yö'\: "e"gäst}tta',.äl;ä y.er.sait-
t'sujdei'8. Kr;stal''"lc''-<k£ta 3aad;"g-
;i,. '<i"to'a ><ju:f. r to''r. er ;o;sensa pe-

'sä", ei<ä xe .aa" jää"yt eaäse!väks',
että iässä oi.aar tos!ssaan. Tyhjä-
ovt.ä :ava:a o] ;t, ''''a "a.<ea.'

La.-.a. ;a tänäp\'L. cts!ssa esifi'Ksis-
sä o'' !<a;l«isa" 13: M'KS Ljocon ea-
t/s K» ". rj"cts' '.är <u kee. c mes-
tar'i:ne" tu!k "ta. Sycä" arpoa täys
-s»:^. '.»~WS KL,st! Vä;tt .ä. Tärä ti"-
rie. 'r'ai !. ne". saveiivs ss' a'Kaan y.e-

sor. c"'"sss '<o"a"dLr<s:a. Es;h-<ses-
sä Cii -y.':" herkkää oaoo'r-gTa;syi-;-
ta.

i<s<<sl<y.TTi-en:ä s»\es Ka:;a Här-
malan esittämänä aloitti :o;ser osan.
Kaijan varsinaine'-, "esta-iräys oli

Va:o*. jorka paikallislehti Somero no-
teerasi varsir. ko['!<ea!'e: "Tj!l<inta kes-
tää Mertailun sopraano Mari Palon taan-
naiseen levytykseen. " Kari Luodon ja
Hariy Nurmen tyyliin rokahtava meno
luontui mainiosti. Lavatonkari Harry
NuT' sa' y';st}.s;ä pa:;<ail;s;ehae," sate-
toil. a: '^jorek-oasta rocKstatU[<ses-

taan huolimatta Baddingn musiikki
kaipaa sittenkin hieman elämänkoke-
-".»Ss taakseer-.

" 

Mo"is3 prodjrdois-

Ta :utt^ \:;na A'tai0 '.uorr'ioil!r. "lyös:
"Niinan kehräävällä äänimateriaalilla
olisi aineksia ammattimaisempaankin
uraan. " i<a!pi-ur. tar.go, Lntor, sävel-
tarra ja RaJin saro'tama. kuuluu ii-
rra" "i^jta "i!"in i<appateisi;''i. jotka
pKää tällaisessa esitteessä olla. Sen

ti, xa;;ana oi' S!sa PiyKkö. joka 'has-

tui tä-iän .appaleep i<3». net;teen Jo
lapsena kujilessaan sen raciosta.

\'. A. i\L'""'n'se!sja Pei<i<E Gronoiv-
ilta saapui Esal<a'.;on s)n-tä'e;.'e on-
r;tteuKi'jeei. \i;ce"jäi><een ol;><in pai-
teiJaar \'la. -"n on":Ceil:'8jlL. Maisen;

.onssa ec!i.s<jrta:alon p-^stossa.
- Marr aina <erto. e5ä Une ;d-

oas häneiie säveKää va^ka He's;ngin
3uhe;i";uette;c". \sra sanat on
\'aur ;tte teh."v. O''sl<oha" oolxa is-
:i. I'j Joik^r onssa eduskuntatalon
Ou'stossa. Hänet tinfen on.

Ja kjte" -;i'' .T-oita kertaa aiem-
'".T Somero'ia. ::lais'jjc'en päätteeksi
<dU!t. [" Iftvhreät <apoa!eet Paratiis;
ja Satumaa. Täpötäytiessä salissa
va "tsi hyvin harras tnne T-a.

Aavan meren tuolla

puolen vuonna 2008
Sy^hjä prv;ä kar-as ta\aa, :e kjn

Kaija ParKO Ja' po:s rr. Licen kiireiden
vuoksi. Kuterkr vuon"a 2008 us-
.<a'ta^a-;ttiin kaikesia ?-i, oi:~att8jat-
Kamaan per, "nerta. KU." orkesterin
johtoon saati'" KatriTa Jaatr. en ft
oä"c!ks W/ca Ra:tt; arja K;.TT.O L:n-
äegre"h orkester. Na'i<:^s Vitar. e^
kirjoitti Scr"ero-,e"cessä:

"Se. että tanssjat, laulajat ja or-
testen ovat saaneet saumattoman Ja
sauvan i<okcna'sjucep a;f<aan 'ITS"
oh;aa;ar näKemystä, kertonee Jotan
:yöryf~"'. ar. yte;shergestä. Aavar
r"e'er tuoi:a pi. o'en -nimeä «antavaa
esitystä on selvästi ol'l;t mjkava teh-
da ja sama henk: \'ä. '. 'a^y Katsojiinkin.
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Vuonna 1919 syntyneen ikäluo-
kan sotaretkestä tuli pitkä. Arvo
Laineen sotavuodet kestivät

kaksi ja puoli kuukautta vaille
VIISI VUOtta. -Kuva Arvo Laineen.

ta muistan Saarnijoen Hildan. Häp oli
Kerkolan koulun tyttöjen kasvon
opettaja, joka asui oenessä harmaas-
sa mökissään Häntälän mäessä \Iä-
kisen kaupan vieressä. Hänellä hää-
lahjana oli puoli tusinaa posl[;ni!adta-
siä. Mahtavatko iautaset olla vielä

tallella? K'i';ä olisi tänään muisto- ja
fcj meaivonsa ;'sätei myös keräilyar-
voa, Araoiar. Ki. jlua pcsliin'a .<L,r c!!-
vat.

Nuoren par" e'ä'pän alkuaikoina
täriäär kajr. is pil-ap':ri oii <o';''' to-
sen'ainer: oa"<-<a o" 'y"tä °;:spj n ta-

saista setoa. Tap. !rj;n i.sxoa Ja y:;-
tärrstä Ja '.. »'osiKausia vaat:"L. tta ra-

ker:a"i'sta va'!ar'. -<:r'. kun A".;oiia oli
osaa"Tse"'t3:c -asissään. Po.anai-
äot o!! Ker-<o!a" i<oj:jn a'\'ostett,j
opettaja \:eT'e!S<n a;l<anaan havain-
nut. si :ä taitavana ja teliin ta'. o.p
kjnno'i'seia oop!iaana A'\o Oi; saa-
njt 'ossakr vaineessa aeret! "to^lu-
mestarr. " pesinä 3o!-<;e" ';e!Sto"ODe-
ti-teen koitaaksee". -;saä tato.s r(at-
tui. kjr er.nen sota pykä3in Meteäp-
ojan päärake:"rusta. !sän; Vi.jam;"
opastuksena nuor; rakertaje sai e"-
situntumaa vaaai.aar ^, 'sira<e''.Tarr'-

seen. Jäikee"pai" Ar, 'o on T. onasti
hju;TOri""!e'essä Tiuiste. ii.t. ^ui'ka
Vilien; pääs flste lcorauttamaan.
ette' JokT "'is ä^a tahto'~jt scoia
kohaa:'ee". Mustan .TVÖS. K.upKe
Puistciai kit3ir"man rai<e"ta"Tse''.
a;!<oi"a A";o -se" xä'.'i "-e::!ä <otor'a
V;ljsm'n iLona raken"usp.. '"1;aa" se'.-
emässä. NuC'e;;e 'akept8ja;;e i<ai«i
opt, a*;ecot olivat tarpeen, kun muis-

tamme, miten tuo'lo;n 3'irjstu:<se'A''
usa.n o:; hahrrote ti, vain tj3a-<l<;as-
kin kanteen. Jo 30'kasera mlnu ;e
toivat tLt., te: .-se;", \ö"öri jaikureis-
sa tarnoisss r8i<ew-;stef"t. tjten

tasakerta. taar<s:-. c'., . 'alapanta,
krngsoErru :a k-jKkopuj.

\';utts oe'-ikää r/öiä ',& .SKerta-
misa e' e äma se"aän o'ij{. Ar/oila
oli ".AÖS ha"as;-ks'a. vaiKKei -. ':^i'\
jujr: tahtcrui a':<aa ::'etä. M;kSäP
osa'llsiu.a. '.'ars:'-l<as" ooiiteinen va -
kutta.a. nä" e' kos-ea" ha..;".p.L*Lo!!a.
Terveet e. ämär.a\'dtja se-' myöia K, 'n-
y"ys ^'he !-jn o\. at aira o eer Ar-
vo" e'än"ässä i<8".?a'. ''a rakenteita.

Samoir' va^tetavasf r'. ;ta's:" urch-
dutei;'! io aär,';,t a'', o"-Ba;:r"8 "KCi,
L.skonm ia isä.̂ Ea" ovat oileet vah-
vssC: ränep e.är"BnsS Deri;sci.areita.

\i\\os sjr^a. a ~'. erst)-<s;ä i\, =s'<y'p-
menet ova; rr.atkassaan tucieet.
Puolison varia'ne" Dois'"er'o 'a nuo-

rerma" poja", Arton ""er. etys ci". at
;sä-Ar;ol'e .s. 'äieisi.le suL. rten '-<oet-
teiemL. Ke'' s\fo'a. M;stä><"' c" pita-

"yt y'i pääs:ä.
MuCa syft/Täoäivärä o""i;te. t;T

j0ui<o!, a \we"eas ydsteä-^pp. s-
ta. Siisoä '. elä kerra": oar-aat on-
r'epto'1'oL.kset Aivolle; o.e; juhlas;
ansaipn-t:

hll<]

Syvänojan Uu-
. f^ dentalon perheku-

va vuodelta 1960.

Edessä istumassa
Juho-isäntäja
Hilja-emäntä.
Takana vasem-

malta Lea^ Olavi
ja Lyyli. Keskellä
Arvo Laine

perheineen:
Laimi-äiti, Arvo-
isä ja lapsetArto
ja Reijo.

KuvaArvo Laineen.
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Oiva Linden

Arvo Laine y kerkolalainen teräsvaarija sotaveteraani
90 vuotta 12.7.2009

'hdeksänkymmentä ikävuotta
on sinänsä jo saavutus. Mutta
kun yhdeksänkymppinen pai-

nää edelleen ryskätöitä ja tekee
moottorisahahommia, muisti pelaa,
järki juoksee ja ajatus kulkee, voidaan
kaiketi puhua jo luonnon ihmeestä!

Arvon Ansa-miniä soitti minulle, ja
tiedusteli, voisinko Arvon tuntien ker-
taa jotakin hänen elämänsä vaiheis-
ta syntymäpäiväjuhlassa. Lupasin
miettiä. Illan mittaan syntyikin pieni
tarina, perin vaatimaton, vain pieni
raapaisu, sillä huomasin, että Arvon
pitkän varsitien vaiheista olisi ainek-
siä vaikka minkälaiseen historiaan.
Mutta tähän tapaan palautui mieleen
muistikuvia:

Elävästä elämästä tiedämme,
miten monet puhuvat ja selittävät te-
kemisiään. Toisettaasjättävättämän
puhepuolen vähemmälle. He ovat nii-
ta, jotka todella tekevät ja aikaansaa-
vat. Aivon filosofiana ja elämäntapa-
na on ollut tuo jälkimmäinen.

Jos Arvon elämänkaarta, hänen
vuosikymmeniään, yrittää asettaa jol-
lakin tapaa historian kehyksiin, aika-
matka menneeseen saa lisää syvyyt-
ta ja perspektiiviä. Arvo on nähnyt
miten tutussa kyläyhteisössä asuk-
kaat ja sukupolvet ovat vaihtuneet.
Voidaan todeta, että An/o on edusta-
nut aikakautta, jota oikeastaan ei ole
enää olemassakaan. Aikamme on niin
täysin muuttunut.

Arvon syntymäaikoina maamme
oli vapautunut juuri Venäjän vallan
alaisuudesta ja saavuttanut itsenäi-
syyden. Luulen, että Arvon varhais-
lapsuuden muistikuviin ovat jääneet
tuon ajan traagiset kansalaissodan
tapahtumat. Ajathan olivat silloin So-
merolla levottomat ja Kerkolassakin
oli liikehdintää. Uskoakseni ennen
muuta Arvolle ovat kuitenkin mieleen
jääneet talvi-ja jatkosodan kohtalon-
vuodet. Silloin menivät miehellä "isän-
maan asialla" nuoruuden parhaat
vuodet.

Jatkosodan aikana Arvo palveli
kunniakkaasti panssarijoukoissajon-
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Kerkolan Laineen sukujuuret ovat lähtöisin Kiitalan Hirvelän Juvan-
kosken Maijanojan torpasta. Kuvassa Metsänojan isäntä Johan Oskar
Laine (1885-1952). Isoisänsä sylissä Lyyli ja Viljo Tuomisen tytär Raili.
Hevosmiekenä ohjaksissa Metsänojassa vieraillut Oskarin veli Kaarle
August Laine (1893-1964). Kuva vuodelta 1938. -KuvaArroLmneeen.

ka porukoista yksi sotilaista nimitet-
tiin jopa Mannerheim-hstin ritariksi.
Tiedämme, miten sotatilanteet olivat
yllätyksellisiä. Sattumilla oli usein
myös merkityksensä. Niin taisi olla
joskus ritarinimityksissäkin. Jos sota-
ajan panssarijoukkojen sotahistoriaa
kirjoitetaan joskus uudelleen, voita-
neen lisätutkimuksissa tehdä sellai-
nenkin havainto, että tuon joukko-
osastolle myönnetyn kunniamerkin
olisi yhtä hyvin voinut ansaita pans-
sarivaunun ampujana kunnostautunut
kersantti Arvo Joel Laine.

Mutta onneksi sota loppui. Rau-
ha saatiin, joskin raskain ehdoin. Kun-
niamerkeillä ei ollut enää merkitystä.
Pääasiana oli, että vuosien myllenyk-
sestä oli selvitty siviiliin. Monen ase-
toverin kohtalo oli toisenlainen. Rau-
hän sikaan siirtyminen ei sekään ol-
lut kaikille sodasta palaaville helppoa.
Monen kohdalla vaivasivat pitkään
sodan aiheuttamat traumat. Mutta
luulen, että tämä selviytymisprosessi
Arvon kohdalla saattoi sittenkin olla
vähän helpompi, sillä työ kotitilalla

Metsänojalla odotti. Kotiutumisenjäl-
Reen tuli vähitellen ajankohtaiseksi
myös oman elämäntilanteen järjes-
täminen ja perheen perustaminen.
Maapaikaksi luontui kotitilasta, Met-
sanojasta lohkottu viljelystila Puisto-
la. Ja luontevinta oli, että päivänsan-
karin merkkipäivää vietettiin juuri sii-
nä pihapiirissä, mihin monin tavoin ja
kerroksin kulminoituu Arvon varsinai-
nen elämäntyö.

Elämänkumppani - ehkä jo sodan
aikana valmiiksi katsottu - löytyi so-
pivasti lähinaapurista Syvänojalta.
Hän oli Uudentalon tyttäriä. Laiminja
Arvon suvihäitä vietettiin pian rauhan
ajan tultua. Muistan, kuinka me Ju-
hanojan perhekunta olimme mukana
häissä. Oli kaunis kesäpäivä ja pai-
kalle oli kutsuttu paljon vieraita. Sil-
loin oli vielä Uudentalon vanha arvo-
kastalonpoikaistyylinen päärakennus-
kin olemassa. Tanssit olivat tallin va-
jassa. Ne pääsivät alkuun vasta kun
morsiusparin vihkinyt kirkkoherra Ta-
sanko oli lähtenyt tai oli katsonut so-
pivaksi lähteä. Yksityiskohtana häis-
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Siispä lisää vain. Kyllä kesä aina yh-
det iltamat tarvitsee jatkossakin."

Vientiä on! vuonna 2009
Vuonna 2009 iskimme jälleen

täydeltä [aidalta. Mukana oli jälleen
Kaija Parkoja runsaasti laulajia. Van-
hojen tuttujen lisäksi estradille nou-
sivat Pirkko Relander, Elisa Eskolinja
Mika Luoto. Mukana olivat myös So-
meron Laulumiehet ja Moranderin
veljessarja. Laulut olivat huolella vali-
tut, ja somerolaiset osaajat saivat
esittää hankeisäntänä toimineelle
Hany Nurmelle osaamistaan laidasta
laitaan. Olimme tekemässä esitystä,
jota kelpaa esitellä EU:sta aina Puti-
niin saakka. Sen piti olla kaunista,
semmoista, missä karskikin mies her-
kistyy, missä voi nähdä aaltoilevan
viljapellonja aavistaa meren viileyden.
Siinä piti olla taivas, tähtiä, kuutamo,
veräjä, tyttö ja poika, todellisuus Ja
unelma. Luvassa oli glamouria, suu-
ria tunteita ja musikaalimeininkiä.

Siinä se on, varma homma: raha
ja rakkaus somerolaisessa maisemas-
sa. Se on draamaa - SUURI SOME-
ROLAINEN KULTTUURIHANKE onsyn-
tymässä. Vientiä on! Suunnittelu ja
ohjaus Kaija Parko. Hankeisäntä:
Hariy Nurmi. Erityisesti Moranderin
veljessarja ja Someron Laulumiehet

toivat lisäväriä esitykseen. Tanssijat:
Lavatanssiseura Monokas ry.

Lopuksi tanssittiin Pertti Riikonen
& Pojat -lltamaorkesterin tahdissa.
Solistit: Niina Alitalo, Elisa Eskolin,
Kaija Härmälä, Elina Kirjonen, Pirkko
Relander, Elisa Pyykkö, Anja Sandell,
Kimmo Hovila, Kimmo Lindegren,
Mika Luoto, Harry Nurmi, lltamaorkes-
teri: Hanuri: Pertti Riikonen. Rummut:
Hannu Karvia. Basso: Mika Aairelin-
na. Kitara: Juha Kohonen. Kosketti-
met: Pekka Leppälä. Saksofoni: Antti
Toukkari. Viulu: Josefina Seppänen.
Ääni ja valot: Ääni ja Media Oy, Teppo
Paronen. Kampauksetja meikit: Tytti
ja Anita.

Esityskappaleet: Osa l:
Satumaa, Moranderit, Laulumiehet
Vanhan veräjän luona, Elisa Pyykkö
Täysikuu, Hariy Nurmi
Soi maininki hiljainen, Anja Sandell
Soft Rain, Antti Toukkari
Jykevää on rakkaus, Kimmo Undegren
Liian nuori, Elisa Pyykkö
Sydämessäin, Elisa Eskolin
Tie, Harry Nurmi
Polkkasikermä, Moranderit
Vippaa mulle Viitanen, Pirkko Pelan-
der
Holvikirkko, Kimmo Hovila

Osa 2:
Wunderbar, Kaija Härmälä
Kun kellohame heilahtaa, Elina Kirjo-
nen

You give love bad name, Mika Luoto
Love me tender, Kimmo Lindegren
Fly me to the Moon, Kaija Härmälä
Diana, Mika Luoto
Mustasukkaisuutta, Kimmo Hovila
Sinun omasi, Elisa Eskolin
Kenties, Anja Sandell
Onnen etsijä, Pirkko Pelander
On hetki, Niina Alitalo
Valot, Laulumiehet

Lavatanssiseura Monokas ry:llä on
Iltamissa ollut merkittävä osuus tans-
sien, puvustuksen, rekvisiitanja mai-
nonnan osalta. Lavalla on nähty vii-
me vuosina mallikkaita esityksiä tan-
gon, valssin, humpan tahdissa. Upe-
an lisävärin esityksiin ovat tuoneet
taidokkaat tanssit kuten cha cha cha,
rumba, jenkka ja polkka. Lukuisat ovat
olleet ne kerrat, jolloin Monokkaan
joukko on kerääntynyt hiomaan tans-
sikuvioitaan esitystä varten. Vientiä
on! -esityksessä mukana olivat: Tert-
tu Leino ja Veijo Auvinen, Eija Laine
ja Hannu Nokka, Raisa ja Markku
Saari, Merja Rintamaa-Lehtonen ja
Hannu Lehtonen, Anja ja Ahti Kukko-
nen, Pirkko Pentti ja Matti Kiiltänen,
Kirsi Jaukkari sekä Kirsti Lindström.

Someron mieskuoro. Vasemmalta Janne Talvi, Risto Vasama, Matti Oksa, Veikko Siren, esiintyjänä edessä
Harry Nurmi, Heikki Vihanta, Timo Ryhtä, Pauli Aitalaaksa, Kauko Partanen, Antti Saarinen, Rauno Lahoja
Jari Jankama.
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Leeni Tiirakari

Muistojen koulutaulut

M jisto:en kojLtaulut on
.. pea -uateos \aac, '^Maas-
ta kävttctaiteesta. .oka on

ja;osanit ^okona;stei su<u30'vien
<ajrebstajua Ja "^''". artovaa.
1800-luvun lopusta alkaen pitkälle
1960-luvulle saakka useimmat kou-
lulaiset saivat ensimmäisen kosketuk-
sensa värilliseen laatutaiteeseen kou-
;,jje" opet-stau. jsts. Vie:ä sct'e"jä.-
keen syntynee: si. ure: :'<äpo;vei nä-
kivat värkL\';a va;n ha"«'o:r, l<ou;j.<ir-
Joissaar, "ijtta sjuritoKOisten ja \'ä-
m-<äice" .<o^utau ;-Jen käyttö pa:-<-
kas: ''v.^arnä^ä "'eittävällä tava'-
la. Sar; Sav'k-io on koo'"jt Mjisto-
jen K0t, ;.itajjt -Teokseen kattaman
kokoe'nan ka;Ki!;e tjt;u'a cpetL-stau-
;jja. ;c sta su. ;1'; osa ti,"~t^i, tjtjlta jo
e'~s ', ';:.<a'SL Itä. \äTiä Kuvat o\'a: o';r-
tyree:', ar'nen"ra''\Jae" muist:"- n. :n
'"ie^uis^a. että pla:<aate;"a on srijri

'..os;3!gia-ar.'o ja -. iikkaatjälk .'narl«i-
?aS. Sujrir<0r<o'sier] kuye" hsnki"na''
sijasta ... o: "yt rajnassa syver. tya
170:een esin-erkkiin näistä :<imjis-
toisista kiA-sta San Savo", xuvateok-

sen avulla.
'<OL'-ije" ope&. stajutevätoLeet

mitä tahansa kuvia vaan niiden teki-
jö'"a ol;vat am^attikuvttajatja ta;-
tei;;'at. A-<sel; Gaten-Kaltelar', Albert
Ede!fe;t;r. Hjgo S;";3erg;n. Vä'rö
Blomstedfn. Eet-i Iston, Venny SQ|-
da".in. Pekka Haoser. Lennart Se-
gerstfä.erja =eroJärnefe!tin maaiaa-
.nat aiheet ti. lri.-a; tjt-jiks' ko.-iula:sil-
ie. Myös mm. Vä'ic Hämä äinen, Eeli
Jaati."e". Aarre Kamo. AukrSli Tuh-

ka. Ebba Masal'n, RLdo!f KOIVJ. Lo-
u[s Saarre. Martta '.Vende ir ja V:l-tor;
Yine" tskivä*. nuu''! kuvtus^önsä o.iel-
'.a koL.'uta.- i-ja. Lsä-isi 'tis;a'tajatos-
1'vat runsaasti tauluja ulkomaisista laa-
joista kokoe;rr. sta. josta osa oli ooe-
tustaL'jjaaosamaai'"'ar.ä;tee^ko-
pioita.

Kustantajat ryvät laivatauluja
kouluille ]uette!o!de- 'a <iertä'.'!en
miyRti.läyCeiyice" svuila. Varsakin

ta'ae:a ie"nfls;er ievttarisee'' oerus-

tettii" ycstys Tasetta koi. iu:hi". Sen

J^.

^^r. ^L.-

MUISTOJEN

KOULUTAULUT
lirami

perustaja ja kantava jäsen oli Venny
Soldan, mutta toimintaa" liitti; "11;-
.oap 1900-luVjn a:ui y're;ritä sivis-
1yneis:5äja "unsaast; etjvr, tatei';-
Joita. Yhoisty-sen "re.estä koulu:ais-
ten tul' "ahda lyväs tadetta yr. cä-
riiSär;, jota tai deTaku ken;tt'y;s;. Siksi

yhctetis tLOtf ja '.'älitti . <ou!u11e tai-
deä/sn-öteiä seKä -<oti- että ulko-
maisista taiceteoks!sta. jaijennöxset
KrrT.tett"r' pahMtaustoi^e ;a ne o'i-
vat formaatiltaan .<3iiijteu^;en ko.toi-

s;a. Jäjen"öksia 'nypi" "äi'tte!y'stä
ja varastosta kon:'jji. isee": hintaan.
Menestyksiä olivat mm. Magnus
Encke;l:n Poife /s.ieessä ja Venny
Soldanin Keväftuuli -litografiat. Yhdis-
ys rar.oi'S toinintansa av-.stjksihaja
ottamalla kouluja maksaviksi jäsenik-
seen. Jäse"koj!.)i!le '.aesj',p. i'ma;seks;

eturivin taiteilijoiden g'af'iKa'1 tehfäja
jokainen jäsenkoulu sai ainakin yhden
un. ik'r saamaa sjteen. ^''LlL'tama
kou''j sai Suuren se:na"'aa:aj isen ko-

isiamaa'" KoJy'akei"usta. Arkkiteh-
lujrw;pailullaT3;de3B Kouluihin -yhdis-

v/s kokosi rakefnL.sofru Stu Ksia kou-

:Lijava'ten. \ä:der r. jioai rake-T. et-
;;rki" ainakir 60:een i<jntean Kaunis
Koii!uraKer"LS.

Paitsi ta demai<ua Keicamäär' ope-
tustauiuja vs:"i;stetti 'n ef .ojiuaiRelta

varte''. \äihr kjvi" si.,oitett;i" opKet-
tavasta asiasta mahdollisimman monta
yks;tyis<ohtaa. Trjtta '<uv:tajil<si va;it-
t;;n am"iatt:nsa 3saa'uatta;;ei!ijat. Kou-
luy!ihal, itus p;S opet»sSj;»jen kai'ttöä
suotavana, rr-jtts ei "jck:tel'ut ni;tä vält-
tämättämitei. Uno Ci'gnaeLS sa".oi,
ettei 'jor"on:'edo" opetus "käy rrfs-
tään" !'rra" r'aiain"o. ;'sa'"isB. Opet-
ta.wa'Tistr. '3t :tse ooetusvä';r':eetja
keräsivät aineisto;, "'utta kouiutaulut
olivat r;;r h^.viä, eSä opettajat a.koivat
kasvattaa .<O-|;L'~| ktMoeimaa kärsiväl-
;isesti v-iOS; .. uodete. Si-i-iBt pah^ltaulut
e.vät olee; KetakävSöisiä. Puisissa va-
rastoarkuissaan ne ovat sai yneet hy-
vinia!"irpa:v:i-as:!.

Säi!ytyskalL. sBssakjvatjärjestet-
ti;n aiieittai" :a kan"essa o ! numeroitu
]uette;o ar-<jn sisällöstä. Sieltä otettiin
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Marja Näykki

Mei tykätäin Mantasi

'anhoist ajoist tarttis kirjottaat
sen. kun niitviäl muistaa. Mää
ajatte:in kirjottaa: Mikkolan

Mantasi. Se oli simmonen ihminen,
kun teki melkein rr;tä tyätä vaan.
Si'lon se tuli talloen, kun isäntäin tai
emäntäin selkä tai joku muu paikka
oli kipjä. Meilä se hiaros ereiiisen
emännän ja varmaan isännänkin sel-
kää. Mää päättelen siit. kun se on
mummun ja Raateli-tätin kans ku-
vas, mikä julkastiin viime joulun leh-
res, kun mää kirjotn Sylvänänja Ql-
liian poikain Ri;himäjen reisust. Man-
talt saje juur kaikeliaist appuu. Toi-
sis talois se käve ain pyykkii pese-
mas.

Se oli ain hwä päivä, kun Manta
tuli. Se; oli kaun;s hymyjä se oli niin
kiltti kaikil. Mei Kakarat tykättiin ko-
vin Mantast. Muistan kun toivottiin
oikein, ett isä ja äiti läntiSjOhonxin.
kun sillan Manta tuli reitin -<ans.
Jakanen sai istuut vuorcs perrään
Mantan sylis, eikä se tehny muuta.
kun niti ..'aan siin. eikä o!iu kiicut. Tais^
äitil ja isäl olla kiiru, ettei net juur-
kan kerirny rr.eitti; syiliin ottamaa.
Joskus mää toi"osin tulevain kipjate.
kun siilon ä!ti s';itt' päätä.

Mut Mar.tal oli aikaa meitil. Mei
laulettin maata mennes "Levol;e ias-
ke Luojani", kun mää o:in oppinj sen
sairaaias. Sit iuvettiir äitin opetta-
ma rukous: "Isä armas taivahasias.
kaitse tätä pientä lastas. Enkeli suo-
jakseni 'aita, ettei minua r":kään
häitä. " Sit jatkettii rutoiist: "Hyvä
Jumala, siunaa issää. äitii. Mantaa,
Mattii. Raunii, Eskoo. Marjaa Ja kaik-
kii ihmisii. aarr.en."

Mantal oli iaelKi usseemT.ar las-
ta, mut mää muistan vaan Väinön.
Se oli niin äitis näköne. hymyki juur
samalainen, kun se tuli vastaan Jo-
ensuusa muutama vuasi takaperi.

Sillan Manta oii surjline, kun se
oli laittanu Tarmiisen tiittäristjo toi-

sen arkkuur. \et kjali sen ajan pah-
haan keuhkotautiin. Manta sanos.
ett on surullist, kun täytyy nii nuare-
na kualla.
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Manta Mikkola^ Sylvi ja Matti Näykki. - Kuva Marja Näykin.

Ait' cr mukan d;akoniatoiminnas.
Kyi ätoimikurta anto vanhoi: :hmisil

jOLiulehren ja paketi ". A;t' p;st; mei-

tin Ra-nn r<ans v!ämään niit. Me'viä-
tiin ^antaiten. Kun ".lentiin sihen
matalaan TÖktöin. n;in mää tykkä-
sir. kjn siä. oi; ";in s;ist!] ja Manta
istus .(e!nutual's. Mu; .q" se äkkii"
hak: meitil rrehnju ja piparkakkuu.
N.sä kysysin ett mitäs laatiko' sen
sänkyn a:;a on, niin se sanos, etEjo-

riir, inju., rii;a käski sit suvei kattomaa.
\'ania" tykö? o i sillan Jo hyvä

mennä, kjr. oli 01 ilan c-äk;tie :ehty.
Siäi o. i' niir in"iee'!i'ie^ kL;kka""aa.
Netjoriinit Oii kas^ariL, yi ipua;a por-
ti". KuKkaset oi' lapsen pään Koko-
s, i. \';j! or viäiäki s;l'"isä.n Mantan
hymy. -<un sejäje kLkkastes keskei,
s kup rukkaset oli korkjempii kun
se itte.
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Helena Wideninja Paavo Hannilan häät 18.12.1927.
Kuvassa Helenan vanhemmat ja veli Markus Widen
sekä serkku Elna Viiden. - Kuva RaUI Konttisen.

Markus Widenja Saima Heininen vihitäin Turun
tuomiokirkossa 24. 6. 1930. -KuvaRaiUKonaisen.

liikehuoneisto. Sen monivuotinen
vuokralainen oli hammaslääkäri Essi
Beckman, jolla oli siellä sekä vas-
taanottonsa että yksityisasuntonsa.
Talon omistaja oli Gustaf Widen, Tu-
rusta muuttanut liikemies, jonka hu-
vittavat kertomukset liikealalta saivat
paikkakunnan kunnanlääkäri Torsten
Lindbladista (myöhemmin Lahermaa)
innostuneen kuuntelijan. Jos pappa
Widen oli synnynnäinen kertoja, hä-
nen poikansa Markus oli hänen täy-
dellinen vastakohtaisuutensa kuiva-
kiskoisuudessaan. Markus kävi kaup-
pakoulua Turussa pappa Widenin yrit-
laessa tehdä hänestä seuraajansa.
Kun Markuksen koulu-ura edistyi hi-
taanlaisesti, lohdutti poika isäänsä:
"Älä huolehdi, pappa, mää saan ens
vuan stipendin. " Ehkäpä Markus tutki
elämää paremmalla menestyksellä
kuin kuresikirjoja, koskapa hän löysi
Turusta nuoren opettajan, Saiman,
josta tuli hänen kotirouvansa.

Kauppias Widenillä ja hänen
Edla-rouvallaan oli myös tytär Hele-
na, joka tietääkseni työskenteli Kan-
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sallis-Osake-Pankin Someron kontto-
rissa jonkin aikaa. Jos Markus oli kui-
vakiskoinen, Helena oli perinyt van-
hempiensa teräväkielisyyden, mikä teki
hänestä suositun tyttöjen piirin jäse-
nen. Tuohon aikaan ennen elokuvia val-
lankin sunnuntait olivat täysin tapah-
tumaköyhiä ja niitä elävöittääkseen
muutamat nuoret naiset rupesivat
menemään valokuvaan joka viikko.
Muistan nähneeni kuvia, joissa oli He-
lena Widen, Olga Lauren, Hulda Nie-
mela, Lea Soini, Tilda Hagqvist (seu-
dun paras ompelija)ja Helmi Holopai-
nen (Maanviljelijäin kaupan johtajan
tytär). Ryhmä hajosi vähitellen Olga
Laurenin mentyä avioliittoon Urho Soi-
nin (aikaisemmin Finni) kanssa ja Hul-
da Niemelän Toivo Soinin kanssa.

Helena Widen tunsi jäävänsä vaille
ystäviä ja valitteli äidilleen: "Kaikki
mennee naimisiin!" Teräväkielinen
Edla-rouva vastasi: "Mitäs siin ruiku-
tat, on tosa toi Röökin Huutokin nai-
matoin. " Röökin Huuko asui yksinään
pikkuruisessa mökissä ja hakkasi hal-
koja kaikkien joensuulaisten "kakluu-

neille" ennen keskuslämmitysten ai-
kaa.

Sattui niin, että YIi-Seppälään tuli
pehtori, salskea, tummakulmainen
nuorimies Paavo Mannila, jolle Hele-
na menetti sydämensä. Kun Markus
sai pappa Widenin kuoltua liike-
asuinrakennuksen, sai Helena pelto-
aukean Joensuun ja Pämämäen vä-
lillä, jota Paavo rupesi viljelemään.
Alue oli kasvavan Joensuun parhaita
tonttimaita, joten Helenan myötäjäi-
set takasivat leivän pariskunnalle ja
heidän tyttärilleen. Paavo otti ase-
mansa huumorin kannalta, joka aut-
toi häntä sopeutumaan Helenan tyy-
pilliseen Widenien leukavuuteen.
Paavo totesi: "Emmaa oi ensimmäi-
nen Vihtori enkä oi viiminenkä", il-
meisesti viitaten sen ajan suositun
sarjakuvan tohvelisankariin. Aikana,
jolloin avioero oli miltei tuntematon
käsite, somerolaisten naimakaupat
näyttivät onnistuneen, oli myötäjäi-
sillä niissä osuutensa tai ei.

John E. Sutclijfe: Jeesus ratsastaa Jerusalemiin,
Iso-Britannia 1907.

opetettavissa. Ja tuskin sellaisiin asi-
oihin edes kiinnitettiin kovin paljon
huomiota vielä viime vuosisadan al-
ku puoliskolla.

Uskonnolliset kuvat kertaavat Raa-
matun historiaa eikä vieraita uskonto-
ja esitellä juuri lainkaan. Kuvissa näh-
dään kohtauksia sekä Vanhasta että
Uudesta Testamentista. Niissä sataa
tulikiviä Sodomanja Gomorran tuhos-
saja aallot lyövät korkeina Jeesuksen
tiynnyttäessä myrskyä. Ristiinnaulitse-
minen on tehostettu mustin pilvin ja
Circus Maximuksella rukoilevia kristit-
tyjä vaanivat erityisen nälkäisen näköi-
set leijonat. Kuvasto oli kansanvälistä
ja aiheita hitti hankittavaksi runsain
määrin.

Ulkomaisia tauluja oli runsaasti
saatavana myös yleisen historian ja
maantieteen aloilta. Kotimaan maise-
mienja historian aiheisiin saatiin ko-
limaisia kuvittajiaja kasvi-ja eläinai-

heetkin piti osittain piirtää itse, sillä
jo ruotsalaisissa taulusarjoissa oli
meille vieraita kasveja ja lintuja.

Myös raittius- ja terveyskasvatus
hoidettiin kotimaisin kuvatauluinjois-
sa keskityttiin silkkaan pelotteluun.
Juoppous johtaa vankilaan, huono ryh-
ti pilaa luuston, huonosti kypsennetty
ruoka aiheuttaa "sisälmysmatoja" ja
epäsiisteys levittää taita ja torakoita. Ku-
vista sai ikuisen vastenmielisyyden
tuberkuloottistasyljeskelyä, hammas-
mätää, rottia tai koipertiosia kohtaan.
Valitettavasti aamuinen voimistelu avoi-
men ikkunan ääressä ei ole jättänyt
yhtä pysyvää jälkeä.

Koulutaulut eivät ole pelkästään
nostalgiaa ja keräilyesineitä. Ne ovat
oleellinen osa kasvatuksen ja opetuk-
sen historiaa. Kuvataulu oli väline,
joka vaikutti syvästi kokonaisten su-
kupolvien tietoihin ja taitoihin, aivoi-
hin ja asenteisiin.

Irja Laiho

Vahdinvaihto

Vanhus katsoo taakseen tiellä,
Uusi vuosi saapuu siellä.
Vanhan vaatteet risat, tahraiset,
uuden vaipat vitivalkoiset.

Mitä mietti vuosi vanha,
an/anneeko seuraajansa,
jota juhlii koko kansa,
kirkot soittaa kellojansa.

Pian päättyy juhlahumu,
rakettien räiske, kumu.
Vaihtuu päälle uudet vaatteet,
uudella on uudet aatteet.

Löydettävä on taas polun pää,
joka valtateiden varjoon jää.
Eipä vanhan suuriin saappaisiin
uusi sovi, sehän arvattiin.

Siispä uusi vuosi rohkeasti,
uusiin kenkiin astuu uhmakkaasti.
Kasvun varaa jos liiaksjää,
hiertyy kulkijalta kantapää.

Vanhus katsoo vielä lapseen,
usvan hämärtäissä katseen.
Tänään valtikkaasi kannat,
vallan juhlijoille annat.

Myötäelät vain sen ilot, surut,
muistoihin jää onnen murut.
Käden palelevan taskuun nutun,
vanhus laittaa, toki tutun.

Muiston muruset ne lämmittää,
yhä vielä hänen kämmentään.
Vanha vuosi kääntyy verkalleen,
häipyy rakettien tähtisateeseen.

-«s- ^
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Manu Kärjestä kotiseutuneuvos

Tittelin julkistaminen tapahtui juhlallisesti
Somerniemen kesätorilla. Manu Kärjen ansio-
lista on pitkä:
Hän on julkaisutoiminnallaan edistänyt koti-
seutunsa, entisen Somemiemen pitäjän Ja
nykyisen Someron^ menneisyydentuntemusta
tutkimalla ja kirjoittamalla paikkakunnan
historiasta yhdeksän erillistä teosta setä kuulu-
nut kirjoittajana Someron seurakunnan histori-
an toimituskuntaan. Hän on tallentanut
kaUafilmin, videokuvauksen, perinteisen valoku-
vauksenja digitaalikuvauksen keinoin paikka-
kunnan tapahtumia 1950-luvun loppupuolelta
alkaen. Manu Kärki on kerännyt paikkakunnan
valokuvaperinnettä niiny että pääosa kotien
albumeista on joko reprodusoitu tai tallennettu
alkuperäisinä Somerniemi-Seuran arkistoon.
Hän on lähes puolen vuosisadan ajan kerännyt
paikkakuntalaisten suullista perinnettä haasta-
telien ikäihmisiä - tätä perinnettä on julkaistu
Somemiemi-Seuran julkaisusarjassa. Manu
Kärki on osallistunut Somerniemi-Seuran
toimintaan seuran perustamisesta (1975)
lähtien luottamushenkilönä vuoteen 2007
saakka ja nyttemmin toimeliaana jäsenenä.
Hän vaikutti aktävisesti myös Somemiemen
kunnallispolitiikassa 1960-70-luvulla.

Kai Linnaa
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Nuoria neitoja juhannuksena 1920. Vasemmalta
Helena Widen, Siiri Salomaa, Helmi Holopai-
nenja edessä Hulda Soini. -Kuva Raili Konttisen.

Lahden kartanon tUanhoitaja Urho Soini ja
puolisonsa Olga. Edessä Eero Soini.
Kuva Suoma Jaakkolan.

kaks köyhää mennee yhteen. Mää
olen kattonu Vinnin Toivoi TtOrsJarTen
ja se on Avellaanin Anna. " Anna oli
Kimalan kartanon tytär.

Ehkäpä Mamman tarkoitus ei ol-
lut aivan tuulesta temmattu, koska-

pa mL-ista^! lapsiiLteni perhealbumis-
ta vakavar^äköisen, rrer'"~;sstyy]'-
seen puseroon ou!<ejtir-een neitosen
kuvar. ;a nn. r. i!l'5 kerot't'1". että se c:l

Avellanin Anns. jo"i<a teKs; vB:jea.
tamperelaiset 'aitr- .es Ja lääkäri, py-

sä"ty:vät useasti isäni luona pankis-
sa ja sain sen käsityksen, että ne oii-
vat vanhoja ystäviä.

Lapsuudessani Joepsj-n !<o-
meimpia rakennuksia o!: i<ar<s. i<e"Dk-
sinen talo, . orte toisessa päässä oli

fls Gustaf ja Edla Viätnin
7927 rakennuttama uusi
koti Rauhalinna, jossa
heidän oman asuntonsa.

Usäksi oli myös lanka-
kauppoja yläkerrassa
vuokrahuoneita. Kuvas-

sa Gustaf ja Edla Widen
ja pikkuinen Sirkku
Hannila mummolassa.
Kuva Raili Konttisen.
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sen aikaa. Rekikelin aikana isä jo siir-
teli tavaroita Kulmalaan. Puuseppä
teki Isopään tilavassa pirtissä päästä
Ja sivusta vedettävät sängj/t ja kirja-
kaapin. Annulassa Maijalan seppä teki
käsi- ja rehurattaat.

Tuli sitten heinäkuinen päivä vuon-
na 1937, se varsinainen muuttopäi-
vä. Jokioisista tilatut kuorma-autot
tulivat tehtävään. Toiseen lastattiin
irtaimistoa, toiseen eläimet. Äiti jou-
tui koko matkan ajaksi hoitelemaan
auton lavalla eläimiä, lähinnä lehmiä.
Minä sain paikan hytissä kuljettajan
vieressä ja olin tukehtua tämän pa-
perossin savuun. Se matka uuteen
tuntemattomaan olisi oman tarinan-
sa arvoinen. Tässä nyt muistelen vain
kuin juuriltani repäistyä outoa oloani
katsellessani autojen lähtöä kuormi-
en tultua puretuiksi. Myöhäinen hei-
näkuun ilta ja kuiva hiekkainen kylä-
tie nosti autojen jälkeen Koisthuhdan
peltoaukean ylle sellaisen pölypilven,
jollaista en olisi uskonut koskaan nä-
keväni. Ja se pölypilvi säilyi niin kau-
an, että kyllästyin katselemaan.

Oli siinä Kulmalan pihapiirissä
meillä pienillä pojilla tutkimista ja leik-
keihin yhtyi nopeasti naapurin saman-
ikäiset lapset. Näin pienen pojan to-
tuttautuminen somerolaisuuteen
murretta myöden sujui mutkattomas-
ti. Tuli syksyjä aloitin kouluni. Ja mi-
kas oli aloittaessa, kun koulu oli suo-
rasiaan pihassa.

Olen myöhemmin todennut kol-
me selvää syytä isän päätökseen os-
taa Kulmala. Meitä oli kolme pientä
poikaa, joista minä vanhimpana tulin
juuri kouluikään. Isopäästä matkaa
kouluun oli ainakin viisi kilometriä,
josta alkutaival ainoastaan tietöntä
kinttupolkua. Toinen syy oli kivettömät
sileät pellot, olihan isä "täysverinen"
maanviljelijä. Kolmas syy oli maitojen
saanti meijeriin. Viimeksi mainittu oli
äidilleni suurian/oinen asia.

Kangasalan setä tuli sitten kerran
Someron peltoja katsomaan. Meillä
Ollessaan hän ihastui ikihyväksi mei-
dan 30-vuotisen sodan marssia soit-
tavaan herätyskelloon. Sen huomat-
tuaan isä sanoi: "Kyllä minä sen kel-
lon sulle annan. Sen soitto muistut-
taa minua aina, kuinka Isopäästä kes-
keliä yötä piti lähteä marssin soides-
sa kuin hakkapeliitta sotaan Toijalan
torille."

Lisa de Gorog

Somerolaisia naimakauppoja

ina vuoteen 1864, jolloin elin-
keinolait uudistettiin, holhous-

k järjestelmä hallitsi naisten oike-
utta hoitaa omia asioitaan holhoojas-
ta, isästä, puolisosta tai veljestä, riip-
pumattomina. Lucina Hagmannin
osuus koulujen ja kirjailija Minna Cant-
hin osuus julkisen sanan alalla aut-
toivat naisia pääsemään tasa-aivoi-
suuteen miesten kanssa.

Naisista tuli postineitejä, sairaan-
hoitajia ja opettajia. Vallankin kyläkou-
lujen, niin sanottujen kiertokoulujen
opettajaluku lisääntyi nopeasti ja So-
merolla heistä tunnetuimpia olivat
Gustaava Järvinen, Järvisen Taava, ja
Hilma Sirola. Vaikka heidän omissa
tiedoissaan saattoi olla aukkoja, ku-
ten Järvisen Taavalla, joka huomautti
tädilleni Saara Finnille tämän lukies-
sa kertomusta tuhlaajapojasta:
"Tuleft) tänne, poikani. " - "Näethän
sinä, ettei siellä ole mitään t:tä. " II-
meisesti Taava ei ollut koskaan kuul-
lut loppuhenkosesta. Joka tapaukses-
sa heidän osuutensa lukemisen, kir-
joittamisenja laskemisen opetukses-
sa oli tärkeä ja monet heistä siirtyivät
kansakoululaitoksen vakiintuessa sen
palvelukseen, kuten ensimmäinen
opettajani Hilma Sirola.

Huolimatta naisten kasvavasta it-
senäistymisestä avioliitta pysyi tärkeä-
näja vielä 1900-luvun alussa isoäiti-
ni Hilda Finni totesi: "Miäs on paikka
ittesäs", vaikka useasti tytön vanhem-
mat suorittivat aviomiehen valinnan
ja myötäjäisillä oli tärkeä osuus nai-
makaupassa, kuten ilmeisesti Hilda
Tammelinin ja Matti Finnin avioliitos-
sa, sillä Matti Finni sai Hädän talosta
lohkaistun Raadelman. Vaikkei Matti
Finni, pahaksi onneksi, ollut kiinnos-
tunut maanviljelyksestä, se auttoi
häntä muiden avujensa käyttämises-
sä hyödyksensä ja nousemaan paik-
kakunnan napamiesten joukkoon.

Vanhempien valinta oli ilmeisesti
ratkaiseva, kun Hädän Akseli valmis-
tui opettajaksi ja Harjun Mammalla
oli naimaikäinen tytär ja hyvät myö-
täjäiset. Papin siunattua heidän liit-

tonsa Alma Alhorannasta tuli Alma
Hurmerinta Akseli Tammelinin otettua
nimen Hurmehnta. Nuori rouva sai
myös yhden lisä-äänen papinvaaleis-
saja enemmän arvostusta yhteiskun-
nan silmissä.

Vähitellen nuorten oma päätös
mpesi näyttelemään ratkaisevaa osaa
avioliitoissa. Kun Maanviljelijäin kaup-
pään tuli vuonna 1920 Kotkan kaup-
pakoulusta juuri valmistunut kirjanpi-
täjä Hulda Niemelä, rupesi hän teke-
maan kävelymatkoja kesäiltoina Rau-
man seminaarin oppilaan Toivo Soi-
nin, aikaisemmin Finni, kanssa. Kun
Matti Soini kuoli 1921, sattui niin,
että Hulda Niemelän äiti kuoli Haa-
pasaaressa samana vuonna, tyttö
pukeutui suruhattuun ajan tavan
mukaan. Tästä joensuulaiset saivat
juorun aiheen ja väittivät: "Nyt se kan-
taa jo suruhattuu Vinnin Matin täh-
ren."

Toivo Soinia pyydettiin hoitamaan
Säästöpankkia isänsä kuoleman jäl-
Reen. Nuorella seminaarin oppilaalla
ei ollut aavistustakaan kirjanpidosta
ja hänen kävelytoverinsa pätevyys sillä
alalla tuli hyväksi avuksi. Nuoren nei-
tosen avut tulivat hyvään tarpeeseen
Svenssonin Mammalle hänen saatu-
aan halvauksen ja tultuaan liikunta-
kyvyttömäksi. Mamma oli ponteva ja
osasi käyttää puhelinta hyväkseen.
Kiireisinä kausina, kuten heinän- ja
elonkorjuun aitoina, Mamma pantiin
istumaan kamarin pöydän ääreen,
jossa puhelin oli hänen ulottuvillaan.
Hän laski maitotilejäja teki muita kir-
joitustöitä. Kun tuli aika "virittäätvalkja
soppaparan alla", soitti mamma tien
vastakkaisella puolella olleeseen
Maanviljelijäin kauppaan ja sanoi:
"Sanokas sil pitkä! likal, ett se tullee
auttamaan muu tuvan puala. " "Lik-
ka" oli nuori ja ison kokoinen ja hy-
vaksi avuksi Mammalle.

Kun Mamma sai vihiä pitkän li-
kan kävelymatkoista poikatoverin
kanssa, tunsi hän, että hänen oli puu-
tuttava asiaan. Hän otti tytön puheil-
leen ja sanoi: "Ei siit mittaan tul, ett
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Somero-Seura kiittää

Lahjoituksia:

Manu Kärki

Someron Säästöpankki
Anna-Liisa Nurmi

Marja Ojala
Emil Niiranen

Pekka Kujanpää

Pekka Suojoki
Saara Malin

Kiitokset yhteistyöstä:

Helsingin Somero-Seura

Someron kaupunki

Someron seurakuntayhtymä
Someron Lions-klubi

Someron Rotarykerho

Someron 4H-yhdistys

GRP Graafinen palvelu

Seppo Mäkinen ja Riitta Himanen
Mäkilän traktorimuseo

Someron metsänhoitoylulistys
Jukka Nurmi

Kimmo Talikka

Härkälän kartano

Kultelan kyläyhdistys
Kalle Elo

Ruokava-messut

Talkoitaja toimintaa:

15.3. Kevätkokous Härkälän
kartanossa. Tilaisuudessa katsot-
tiin Manu Kärjen Somero-Seuralle
lahjoittama kaitafilmi kolmenkym-
men vuoden takaisista tapahtumis-
ta.

4.5. Siivoustalkoot Torppamuseol-
la.

22.5. Koululaisten museopäivä
Niina Alitalon johdolla. Mukana
olivat Elvi Mattaa Ja Anne Känkä-
nen kehräämässä ja nyplaämässä.

9.6. Somero-Seuran kesäretki

suuntautui kaikkiin seuran yUäpi-
tomiin museoihin. Oppaana oli
Voitto OUonqvist.

17.6. vietettiin suviehtoota Sauhu-
tuvalla. Illan isäntänä oli Matias

Roto. Esiintymässä olivat Anja
Känkänenja Mirja Honkanen.
Kanttorina toimi Pentti Virtaperko.
Tarjoilusta huolehti Hannele Salo
ja arpajaisista Riitta Lehtinen.

26. 6. Rotareiden kokous Torppa-
museolla.

11.7. Bermanniitpäivän heinän-
niittotaUcoot Torppamuseolla.

18. 10. Puunkaatofalkoot Torppa-
museolla.

15.11. Syyskokous Härkälän
kartanossa. Manu Kärjeil kaitafil-
mien esittely jatkui.

Museoiden henkilökunta:

Museoemännätja isännät: Niina
AlitalOy Marika Haapaloja Juuso
Tiirakari.

Talonmiehinä ovat toimineet

Kimmo Talikkaja Voitto OUonqvist.

Savenvalajamuseota hoiti Kultelan
Kyläyhdistys.

Koulumuseota hoiti Heikki Majuri.
Sauhutuvasta huolehti Aila Talo-

nen.

Pitäjänmakasiineilla avustivat
Jorma Aalto ja Olavi Virtanen.

Talkoomuonituksesta huolehtivat

Ritva Helminen, Aila Talonen ja
Onerva Ollonqvist.

Somero-Seuran kokoelmiin saatuja
valokuvia skannattiinja arkistoitiin
Museoviraston apurahan turvin.
Otto Aulaan lasinegaäivikokoelman
skannaus aloitettiin. Arkistoa ja
kokoelmia järjestettiin ja esineluet-
teloa täydennettiin.

Somero-Seuran kotisivut uudis-

tetäin. Ne löytyvät osoitteessta
www. someroseura. net.

28. -29. 11. Ruokava-messuiUe

osallistuttiin.
'?-».
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Somero-Seuran toimintaa

Somero-Seuran uusi puheenjohtaja
Petri Sivirantaja Jorma Tiirakari
Pettotyökalumuseossa.
- Kuva Leeni Tiirakan.

Museoretkeläsiä Marjatta Kuisma,

Eija Aaltonen.
- Kuva Leeni Ifirakari.

Soili Suominen-Hurme, Jorma
Tiirakari, Sauli Kaipainen, Voitto
Ollonqvisty Timo Kinnunen^ Olli
Nuotioja Mikko Pääkkönen
tutustumassa Somero-Seuran
ylläpitämiin museoihin.
- Kuva Leeni Tiiralcari,

Isopää. Hämeessä yleisesti 1800-luvulta käytössä ollut asuinrakennus, pirtti, pakan, porstua ja sen perällä
porstuan peräkamari. Hämeessä oli tapana säilyttää loinpuita räystään alla asunnon tai aitan pohjoisen
puoleisella ulkoseinällä. Kuvassa pihan keskellä Mikko Pääkkönen veljensä Sepon kanssa kesällä 1936.

vaikka Kaivolaa olen kjitenkin aina
pitänyt syntymäpaikkanani. Se Ha-
meenlinnan reissu jäi isäitan: viin-ei-
seksi autoreissuks;. Hänen aj0i<ortt'n-
sa vanheni, eikä här. se" !älr<eer au-
ton rattiin noussiA

Isopäätä rakennettiin ku;n pysy-
väistä asuinsijaa ainakin. Ra'i<e"net-
tiin muuripadalia "arjstettu prar. r. i e.
pesutuoa. navettaratenrjs, johor tUi;
tilat Sllloise^ tavan ircKaan kEil<;i:e
kotieläimille. Edistyksenä koettiin ve-
sijohto navettaan. Prmpj n nosta""a-

na saatiin säätäjäsäiliön kautta vesi
eläinten juomakuppeihin. Rakennet-
tiin kaksiosainen aitta-tai Ousratennus

sekä ka:usto- ;a pujvaja. Lutta pel-
toaKin isä raivasi ja teK sen vierei le

ladon.
Perneen tulot '"uodostuivat pää-

asiassa kotitaloustuotte!den tori m»n-
nistä. Äiti kirnusi voita vii><o'Cain ja
nä;R voi o'i tärkein 'r';yrtiarti!«e'i. Sit-
ten oi; myynn;ssä perunoita, jU'j'e<-
siä, "lanoja ja joskus !ihaakin. Kes'<i-
viikkoöiSin tello herätti isän matkaan
Toijalan tori. ie. Se e' tietenkään mi-
kään nuvimatka ollut. LsakSi s'inä
hupeni aina yksi työpäivä.

Mutta sitten lokakuun alussa

1936 kaksi Väinöä iähti po:kL'?yör. i:ä
n-atkaar; tavoitteena talohj jmo^p-

pa Someron .<erto;assa. Lairasor-
taassa ncste^iin pyörät . ^ja-auto"
peräkoukKuih-n ja r;;n !Tatka;a'set
tL'i:';at Rsrssan xsvSs So'rero''e. ,osa
jatoi'<at oo. kupyör. ä Den';e. \;atKas-
ta "-,u;sta" ,sä"i tertoreen: "Se Ker-
ko,a" ta.o o;: meil;e '<jT^a';e'<^ .:'-
a" s'-L. r; ja r<a'iis. Kun s'tte" iitapuc-
le!'a oimre gvör;r. e'rme mst-oLa
ko"ti ;ck'o'sta, ni"' '<o'.st''u>-asn -ie'!<-
k:'är ta'on i<ohda':a tul: hevosR-:es
i<ä''\T, ee" vastaan. Här.e.tä ::ecus-
teli Tr.e oaikrta><-;r"ai!a n"a'~do:l:sest'

myyn nissä o'e';ia ta-oja. Mies '-eLvo'

Sar;il' e. Kj!maaan. oikea; e Käänti-
väa setä ouo'entOiSta K lOn-er;'- paa-
hän. Katse. t'T siinä s:ter. pa:<at.

peiiot. r'etsa:ja Auifka o lakaar, sa-
mar, a itänä siirä oaatl" w^3r.
Jä:rme s''hen Sar"iLe y6ks;. .'\ani, i:a
lähtöa te'~riessäTn~e tieofKe '"."e
to;sta myytävää taioa, jo"o;r meisät
neL.votfir JoMoisten puo e.e Pe-arrä-
keen. Ja kuinka sattumin Perär-äic
rriei iitämään Riuttaa n'". etS na"

osti sep. Ve sitten kanaen taio" iou-
kussa olevat miehet pa'aSiT. me <o-
tiin. " "No, mikä sen semmoisen

talon nimi nyt sitten c"?" -<ysyi äiti.
Kuultuaan, että se on Kuir-ate. "är-
sanoi: "Hyi, ei se nimi sitten ainakaan
tästä parane."

NaaOur.t. kun kuulivat ;sa". osta-
neen talon Scnerote, i<3j"'s;u'\'at:
"Älkää hyvät '"mlset sinne menkö,
s'e"ä on tänä "uOnna :o seitsemän

r";estä tapettj."
Kun Kangasa:ia asuva isän sisa-

re" Ties .<uj;. asiasta, oli "a" toista
"iie;tä. "Se ScTeronan on vaurasta
seutua. Siellä o", oaijon ortamta-
Kh. S::.an .T;u;'oi". ^n 3;r. ?aätt!
s:rtaä RLOtsr aateisioa Ve"äjä"e,
..epesi säi<k; Scmeron r<onca"a. je ne
eate''set ""aahar' sudottuaan perus-
ti';atSo'v'ero'!e'Qr"n~ereni<ara''oa.'

Varhaisesta ensilumesta huoli-
"-aCa o. ; ico.u. ssa 1936 v:e, ä p:-
\sar ;ä"-m r:ä ja kaunista syksyä.
Isäre" post: \'e3 Hskars-yhdeksikön
'atra;;:e a a!cl se-' "oi " 70 .<iic"'.st"r.

maaai SoTeror. K-.ma'3a". Täa;;ä
hän sa' !aina><si "evosen on-a'' r. e-
vosen pariksi 's wnte:; KLii"'a an oe:-
toja valmiiksi ;u!e'. 'ar: tevaän !<;. 'vä'-
hin. Raskasko antoi t^cytytee". ku"
aura ei kertaateap tö""anr'yt xveer,.

Talvi oli sitten IsopääKä luopumi-
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Mikko Pääkkönen

Kuinka minusta tuli somerolainen

li syyskuinen päivä vuonna
1936. Isä oli kyntämässä lä-
heistä hyvin kivistä mäkimaa-

ta. Minä kohta kuusi vuotta täyttävä
poikanen päätin mennä isän kyntää
katsomaan. Isä repi auraa irti kivestä
samalla hevosta peruuttaen. Jatket-
tuaan kyntää sama toistui ja kohta
kolmannen kerran. -"Ja tämmöisiä
maita minä en kynnä, ennen minä
menen Abessinian sotaan!" Ymmär-
sin, että isä sanoi nuo sanat enem-

mankin itselleen kuin minulle, mutta
sittenkin ne ovat pysyneet mielessä-
ni kautta elämäni. Niistä oli jotain pe-
ruuttamattoman pelottavaa kuten sen
Mussolininkin sinne Abessinian so-
taan meno.

Lauantaiaamuna 26. syyskuuta oli
äiti mennyt tavanomaisille aamuas-
kareilleen navettaan ja isä aamutal-
liin. Minä silloin kuin vieläkin "illan
torkku, aamun virkku" olin jo aamu-
varhain jatkeilla isän tullessa tallista.
Porstuassa lunta jaloista kopistelles-
sa hän puheli: 'Tätä se pohjoisen tai-
vaan talvenpenkki (jyrkkäreunainen
tumma pilvi) tiesi. Kyllä nyt paukkuu
ja prooikuu. " Yöllä satanut 20-sentti-
nen nuoskalumi oli tarttunut vielä osin
lehdessä olleisiin puihin ja pensaisiin.
Riihen takainen, entisen Raskimaan
hoikkavartinen männikkö paukkui il-
keästi runkojen taittuessa ja oksien
murtuessa. Vanhempien viisi-kuusi
vuotta sitten istuttamat omenapuut
kärsivät pahoin oksien repeillessä,
varsinkin syyslajikkeiden vielä lehdes-
sa Ja omenakuormassa ollen. Se lu-
misade ei ollut Somerolle ulottunut,
mutta tuhot olivat suuria metsille,
sähkö- ja puhelinlinjoille akselilla
Akaa-Uijala-Punkalaidun.

Tämä lumiaamu oli toisessakin
mielessä merkittävä. Pääkkösen en-
tistä torppaa isännöivä Väinö Riutta
kahlasi aamuhämärissä siinä uudes-
sa lumessa pihan poikki pirttiin. Huo-
menen sanottuaan hän jatkoi: "Läh-
detään kaima Somerolle. Siellä on
Kerkolan kylässä hyvä talo myynnis-
sä huutokaupalla."

Asiasta syntynyt keskustelu ei
minua kiinnostanut, vaan uusi lumi.
En muista, sainko minkäänlaista oh-
jausta lumiukkojen tekoon, mutta in-
nostunut olin puuhaan. Kiersin pal-
lon, niin suuren kuin jaksoin ja jätin
se niille sijoilleen. Kiersin toisen, kool-
taan sellaisen, että jaksoin sen nos-
taa edellisen päälle, kolmas pieni
pallo vielä sen päälle, jolloin ukko oli
valmis. Ja kun homman opin, niin jat-
koin enkä malttanut lopettaa ennen
kuin kaikki pihan lumet olivat lumiu-
koissa. Kun väsyneenä ja märkänä
katselin rapulta aikaansaannoksiani,
tuotti se syvän tyydytyksen kuin työn
ilo vain parhaimmillaan voi tuottaa.

Pääkkönen, talo Kaivolassa, Kal-
lijärven rannalla on ollut niin sanottu
yksinäistila kuulumatta mihinkään
kylään. Se on ollut oma pikkuinen
kylänsä käsittäen talon lisäksi yhden
sen torpan ja kolme mäkitupaa. Se
on pysynyt samalla suvulla halki vuo-
sisatojen läpi vaikeiden 1600-luvun
katovuosienja niitä seuranneen suu-
ren Pohjan sodan ja isonvihan. Talon
isäntäpolvissa voidaan mennä taak-
sepäin 1700-luvulle, jolloin Pieti
Pääkkönen tarmokkaana ja toimeli-
aana isäntänä lakeni vuonna 1764
lunastamaan silloisen kruununtilan
perinnöksi maksamalla vuotuisen
maaveron lisäksi sen määrän kuusin-
kertaisena.

Isäni oli sisarussarjan nuorin. Hän
oli syntynyt vuonna 1893. Hän kävi
kansakoulun ja maamieskoulun, vii-
meksi mainitun vuonna 1914. Saman
vuoden kuumana kesänä hän suohtti
maataloushaijoittelun Viitainmaan ti-
Iällä Hausjän/ellä. Sitä kaikkien aiko-
jen kuuminta heinäkuuta, jolta vielä-
kin on voimassa Suomen lämpöen-
nätys 35, 9 astetta, ei jäähdyttänyt
edes täydellinen auringonpimennys,
saati sitten kuun lopulla alkanut en-
simmäinen maailmansota.

Näihin aitoihin vanhin veli tuli
Pääkkösen talon isännäksi, isäni, ku-
ten muidenkin sisarusten saadessa
perintöosansa rahana. Isä talletti pe-

rintansa pankkiin, jossa maailmanso-
dan aiheuttama raju inflaatio söi sääs-
töt olemattomiin. Isä eleli sitten vel-
jensä taloudessa setämiehenä, kuten
sanottiin, osallistuen talon töihin. Hän
harjoitti varsinkin talvisin puutavara-
kauppaa eli osti ja välitti vanerikoivu-
ja, halkoja ja kattopäreitä. Käytyään
autokoulun Turussa vuonna 1923 hän
osti auton, jolla suoritti myös vuokra-
ajoa.

Näin meni muutama vuosi, mut-
ta oma asunto alkoi tulla tavoitteek-
si. Hän osti kotitilasta veljeltään Kal-
lijarven rannalta Leppäniemi-nimisen
kolmen hehtaarin määräalan ja raken-
nutti sille ns. huvilan asunnokseen.
Mutta kun "Iso kirja" sanoo, ettei ih-
misen ole hyvä olla yksinänsä, alkoi
perheen perustaminen tulla ajankoh-
taiseksi. Mutta kun perheen elannoksi
ei riitä pelkkä asunto, tuli pienen
maatilan hankinta ajankohtaiseksi.
Kun lähistöllä oli myynnissä Niemen
kartanon entinen torppa, tarttui isä
kotiseuturakkautta tuntien tähän torp-
pään. Sen leski-isäntä Heikki Isopää
oli lunastanut torpan itsenäiseksi
vuonna 1920 ja oli nyt iäkkäänä yk-
sineläjanä sitä myymässä.

Isä myi autonsa ja viimeistelyä
vailla valmiin huvilansa veljelleen ja
osti Isopään kauppahinnan lisäksi
Heikin elinikäistä syytinkiä vastaan.

Isä oli avioituessaan 36-vuotias.
Vuoden 1930 alusta nuoripari aset-
tui Isopäähän yhteiseen kotiin. "Pa-
nin jalkani oman pöydän alle", sanoi
Isa.

No eihän se elämä vanhan torpan
tarjoamissa puitteissa helppoa ollut.
Metsä oli kyllä hyvä, joskin suurim-
mat an/opuut oli kartano myynyt en-
nen torpan itsenäistymistä, mutta
pellot olivat pienet ja kehnot, raken-
nukset samoin. Mutta ulkonaiset
puutteet olivat kuin haaste elämälle.
Ja olihan heillä kantavana voimana:
"Usko, toivo ja rakkaus."

Vuosi kului. Kun esikoisen synty-
man aika tuli, lainasi isä auton veljel-
tään ja kyyditsi äidin Hämeenlinnaan,
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ro-Seuran uusi sihteeri Essi
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lestuttavatei osoittautui, että läheiset
vanhat poppeliT olivat Kaivaneet juu-
rensa rakenruksen perustuksen Ja
sisälle päässeet ta;vipal<kaset olivat
saaneet aitaan halKeama ja koho-
amia muureinin ja portaisiin. Lisäksi
pintavedetja rraa-aines olivat paina-
neet toista s.saanKaynnin seinämää
pahasti totelleen. Ha!ssin tilanne oi'
vakava. Sisäänkäynti Ja portaat ci:
korjattava mahdoilisimT.an ow, Jot-
ta kellareihin kulku o'isi maRao. ;;sta.

Isäni Kauko Suominen Ja Mika
Tähtinen pjm-uatja rakensXatsisaän-

käynnin uudei. een kivi kiveitä. Samalla
vaihdettiin betonifilikatto savitiilika-
taksi. Liian lähellä kasvavat poppelit
kaadettiin, ylimääräistä maa-ainesta
kaivettiin pois. salaojitusta uiidiStet-

tiin ja pintavedet johdettiin muualie.
Kauko nikkaroi v;elä uuden ulko-oven
lahonneen tilalle. Näin varmat kei.arit
oli pelastettu vakavilta tuhoilta nime
hetkellä.

Keväällä 2009 saimme Mu-
seovi rasioita yksivuotisen päätök-
sen 12 000 euron avustuksesta hoi-
vikellarien kivirakepteider Kunnosta-
miseen. Päätöksen mukaan työ tu-
lee tehdä Museoviraston valvonnas-
sa, joka sopi meille oikein hyvin. Pur-
kutöitä tehtiin pitkin kesää ja syksyä.
Muuritutkin-js '», :n Jari Venhe ja Kei-
jo Korpela saivat Kari Uotilalta tehtä-
väkseen korjauksen ja entisöinnin
käytännön toteutuksen. Työ tuli teh-
da perinteisiä meneteimiä ja raaKa-
aineita käyttäei. Työr, \. 'a'vojana TO'-
ml Antti Siina Museoviraston Turun
linnan yksiköstä.

Kellarien betoniiattiat DJretMn
pääasiassa Mika Tähtisen Ja Kesa-
työntekijöiden voimilla. Vaativin työ oli
poistaa ensmmäsestä kellarista kol-
me kerrosta öetonilattiote ja to;ses-
ta holvikella^sta merellinen kivipöm-
peli. Se oli ilmeisesti rakernettu tu-
kemaan nykyis:n Viäpuo.ella olevan
huvila Ox'.'>il!en olonuoneen tai<Ka-
muuria, joka oli jo purettu. Viimeisen
puretun lattian alta löytyi savesta val-
mistetut saiaojaputket. Se;rär a;ie
kaivettu rautainen poistopj tK: oii il :l<-

kumattomuutensa takia aiheuttanut
monta rv'etr;ä pitkän halkeaman hol-
viin. Muinoin ei salao.iituKsia tarvittu,
sillä vesi poistui luonnollista I<u. i<ure;t-
tiä pitkin lattian alimmasta nurkasta
kivikasan läp! u.os. Someron pohja-

Kellarissa on paksut seinämät ja vanhat kiviportaat. - KuvaAnno Kuisnui.

ton sa';;rr'aa ja järven n"ne ovat aina
tuoneet haasteta ral<e"ia;i'le s'ro:n,
kun '. 'eden kuiKLreittejä on yrtett/ hai-
'itä. Venhat kai^maa^t 'ass^teCiT.
pois i<aik'sta pi"no;sta. -laiteamat ja
koiot ?undis;ett;'r' ja täytett"n ka. kk;-
serrentti;aasti ]'a seKä taattaessa x'i-

lakiwiiä. P;ntalaastin ka:l<i<.3'to:si;js or
riittävän suur: ruuttarnaan KuYues-
saar naivien vär,'". harmaasta vaKoi-
seksi. Kahden hoA;n välisestä ovici,-

kosta betonikynnyksen alta löytyi kau-
xs tasainen "arroak;; ,asSa. Se pdh-

distettiin esiin ;a paiaj:et;:i" al.<uce-

rä'see'- l<äyaöta'Ko":j.<seensa. Katos-
sa ro:I<;<uvat takorai, *.a;set li i'srer'kaat

savat Työs jäädä pa;Koi!ieen. Ne tuli
puhdistaa teräshaqa;ia Ja suojata ter-
vala kute" ennen vanhaan.

Viimeistään jouluun mennessä
ovat holvikellarit paia.Aineet valkol-
seen asuunsa 1600-luvun tyyliin. Aa-

telisten aitoina holvike. ;areissa säily-
tettiin !ihaaja mjuta ruokaa se-<ä ta-
lon sateita suojassa palam:seita.
Myöhemmin kunnaltekodir a;kc:,na
tiloja käytettiin mm. juu;-estel !a'"aja
varastona. RL.umsh^or. eete'  ike'-
larit eivät soveltuneet portaiden Ja
ahtaioen oviaukkojen vuoksi. Yöiiä
kuolleiden asukkaiden ruumiit kannet-
t';n yhteen ryxy.ser päa'axe"ruteer'
k&'areista. ArveiLije" mukaan Häri<ä-
'an Kartanon ens!"wä'"er oaara<en-
r"js o;; aikdnaan. s'iainr:ut holv:ke!'a-
re;den <ohca. ia. Ve.ä tätä <irjoitetta-
essa o" auki !T;l!n ka;i«een upea:
^o!v'l<e;!ar:t soveltuvat;a*Kossa. Taat-
tua on. eCä aito 1600-i'jvi;'- tjr. ne'-
"ia säily, ' käv['öiile. holvii<e'areider
entisöinn:n r;yöta myös pi eni pa:a
Suomen ruotsi nva',an ai dasta kult-

tuunhistoräa saa jatKoa;kaa Some-
rol!a.
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Soili Suominen-Hurme

Kellarilöytö Härkälän kartanossa

M ikähän hökkeli tuossa sei-
nän vieressä häämöttää,
ihmetteli Härkälän kartanon

tuore isäntä Raino Hurme ja raivasi
pusikkoa pois kulkuväylän tieltä.
Empien hän avasi edessään olevan
osittain lahonneen oven. Oven takaa
löytyivät lohjenneet kiviportaat alas pi-
meyteen. Nyttan/ittiin taskulamppua
ja vaimo mukaan tutkimusmatkalle.
Naiset ensin vaikka heikoille jäille, sii-
nä herrasmiehen motto.

Hetken kuluttua edessä paljastui
roinavarastoksi päätynyt holvikellari.
Seinustoja kiersivät puiset laarit, joi-
hin oli aitojen kuluessa kertynyt pe-
runoiden ja vihannesten sijaan kai-
kenlaista purnukkaa ja tarviketta.
Kattoholvi oli rakennettu punaisesta
savitiilestäja reunat harmaakivilohka-
reistä. Lattian pinta oli multainen ja

roskien alla. Kellarin vasemmassa lai-
dassa näkyi iso aukkoja pieni porras
ylöspäin. Kurkistus taskulampun va-
lossa paljasti toisen holvikellarin. Sen
lattialla lojui iso suksikasa. Pääty-
seinän tuuletusaukko oli ilmeisesti
toiminut tarpeettomien suksien, sau-
vojen ym. pitkien tavaroiden sisään-
heittokuiluna. Sinne jouduttuaan ne
olivat ajan mittaan unohtuneet ja
muuttuneet jätekasaksi. Keskellä ti-
laa lattiasta kattoon jökötti arvoituk-
sellinen rakennelma, joka muistutti
lähinnä takan savupiippua. Kattohol-
vitja seinät näyttivät kalkituilta har-
maakMltä. Tunnelma oli kuin keski-
aikaisessa linnassa.

Onneksemme Eija Suna Turun
maakuntamuseosta oli tulossa käy-
maan, ja häneltä saatoimme kysyä
tarkempaa tietoa kellarilöydöstäm-

me. Eija Suna arveli holvikellarien ole-
van merkki aatelisista Ja kertoi, että
sen kaltaisia kaksiosaisia kellariraken-
nelmia, joissa oviaukko ei ole symmet-
risesti keskellä seinää tehtiin jo 1300-
luvulla. Hän kehotti ottamaan yhteyt-
ta arkeologi, dosentti Kari Uotilaan,
jonka yritys Muuritutkimus ky on pe-
rehtynyt Suomen vanhaan kiviraken-
tamiseen.

Kari Uotilan tutustumiskäynnin yh-
teydessä selvisi, että kaksihuoneisia
holveja oli yleensä rakennettu vain ran-
Rikoilla. Ne ovat hyvin harvinaisia si-
samaassa. Holvit saattaisivat olla pe-
Na 1600-luvulta, ja ne olivat säilyneet
suhteellisen hyvässä kunnossa. Aivan
tarkan rakentamisajankohdan määrit-
tely oli vaikeaa ilman koepalasta teh-
tavaa analyysiä. Niitä teetetään har-
voin koska ne ovat melko kalliita. Huo-
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Härkälän vanha kellari. -KuvaSomSuominen-Hurme.
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Heinännutossa Tuure Salminen, Voitto Ollonqrist, Sauli Kaipainen, Jorma Aalto ja Matti Ruohonen.
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Papusopalla Jorma Aalto, Mikko Pääkkönen, Juhani Talonen, Voitto Ollonqvist, Tuure Salminen,
Sauli Kaipainen, Antti MakelS, Kosti Rasiloja Matti Ruokonen. -KvvaArmo Kuisma.
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Armo Kuisma lahjoitti
Torppamuseoon kangeis-
puut, jotka koottiin toistu-
pään. -Kuva Armo Kuisma.

Somero sai veteraanimuseon

/.

l
.e

° k

Aholaan periistettiin 11. syyskuuta sotiemme veteraani-
en perinnehuone. Ansio veteraanimuseon aikaansaami-
sesta kuuluu Someron Sotaveteraanien TuUjaoston
jäsenten kantamalle huolelle siitäy että veteraanien
jäämistö ei saa joutua hukkaan.
Perinnekeräystä tehdään Somero-Seuran nimissä ja
valvonnassapa valmistuessaan museo jää Somero-
Seuran hoitoon. Veteraanien Tukijaosto hoitaa museon
esittelyä.
- Somero-SeuraUa on jo hallussaan paljon kerättyä,
sotiin liittyvää esineistöä. Myös niiden säilytykseen
perinnehuone taiyoaa oivallisen paikan, totesi Jorma
Ärölä perustamistilaisuudessa Somero-Seurasta paikal-
la olleelle Sirkku Kurkikankaatte.
Ensimmäinen perinnehuoneeseen esiUe laitettu sotien
muisto on kohotyönä tehty taulu Syvärin saunasta.
Siellä saunoi alkonaan taistelujen hmassa JaJkaväki-

rykmentti 44:n kolmannen kiväänkomppaman miehiä,
joista suurin osa oli somerolaisia. Taulu on olluttahan
ase' säilytyksessä Someron Osuuspanldn kokoushuo-
noessa.

Perinnekeräyksen kerääjinä toimivat Matti Antola,
Heikki Hovila, Vihtori Karikytö, Heikki Kani, Pertti
Mattila, Voitto OUonqvist, Petri Siviranta, Aarno Starck,
Lauri Talikka, Juhani Talonen, Erkki Ylitaloja Jorma
Ärölä. YhteistyojärjestSinä keräyksessä ovat Someron
Sotaveteraanit ry. Someron Rintamamiehet ry, Sotain-
ralidien Someron ja Somemiemen osasto ry, Someron
Sotilaspoikienja Pikkulottien Perinneyhdistys ry,
Someron Rotary Club ry ja Someron Lions Club ry.
Perinnemuseonperustamiscäaisuudessa olivat läsnä
muun muassa kuvassa olevat Vihtori Karikytö, Pertti
Pureta, Pekka Vaurola, Erkki Ylitaloja Jorma Arilla.
Kuva Sauli Kaipainen.
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Jenni Kivi

Hengen toteutumattomuus
Kevään 2009 laudatur-aine

M usiiKA o" ääniaa'toja. \'ä;la:-
neessa Kulkevaa salto^iket-
ta, joka kulkeutuu äänjläh-

teestä Korviimme. Korviemme kuulo-
luut resonoivat vastaanottamiensa

aaltojen taajuudella Ja lähettävät her-
moimpulsseina viestejä aivoihimme.
Ihmeellisellä voimallaan - hentona,
hive;evänä ta; rsskaar. a. , ap[tjr-i<eva-

na - musMn 'ip'att8\'at . aiheet ja KI. O-
huvat kosket v:rtaavat van:tei;en a;-
voista kehomme kaul<ai s'rr. oi;nk;r

kolkkiin, ulapalle, lahde"poukaT. ;IRJa
joenmutkiin.

Kuuntelin eilisiltana MozarSa. Ti, n-
teeni ja olotilani tuona neteena vah-
vistuvat näin jälkikäteen kuin keste-'
nään integroivat ään;aallotVä!rö Kirs-
tinan runon "katson ikkunasta \'är. ä-
laista maisemaa" (1984'; ansiosta.

Hän kuunte. ee radiosa Mozartia,
ja hänellä on r";elessääp '-Jokin <ai-
paus", jonka nimi ei o;e , kä>. \ys. e:
hämäryys, e; "'aiLi -". uo <u'nnias-
tuttava, mieltä ja Kehoa ravistava ikä-
van - mutta samaan aikaan hyvän
olon - tunne, täyttymyteen odotus,
"hengen toteutumattomuus". Musiik-
ki, vasSanottajaansa miel;yaäessään.
solii. 'J henKserä virtana. Kaipaavana
mielen haavei. Lna. ruu'^;'' *,'ys;sel<s:
rentojden tyvene. ® ;a toisaalta ooo-
tuksenja Jännitteen aai'o<ol<Si.

Use;n rr. usak;" eatellaar ta"oaka".
lohtua ja samastumisen kohteita, tur-
vallista ja yksityistä pakoa todellisuu-
desta. ""utta lUten Kirstinäkin vi.s.sä-
keisessä ;ur're:niapa!assaar' Kcros-
taa. miei; "s:lt"' kaiOaajotal'. '-. Herk:

ei ole saa"ut "-jS:'K'sta riitSvaa ra-
vintoannosta - kenties musiikin itsen-
sä synnyttämän kyltymättömän ruo-
kahalun pohjattoman syvanteen tayt-
tämiseen. Musiikki nostaa mielen ja
ruumiin seuraavalle tasolle, jota voisi
verrata elektronin viritystilaan, joka ei
ole pysy/ävaan poikkeuksellinen, suu-
nenerginen tila. Siitä on palattava ta-
kaisin perustilaan, jotta kykenisi jäl-
,een altistumaan uudelle samanlaisel-
!e v'rikkee!;e. räiäntun.tee" i<£S\'aCa-
jalle, täyttynyxsen ocoSelulle. Viritys-
tila on väliaikainen, jännitteinen 'aa.

Jenni Kivi. -Kuvafärfoittajan.

o'<a puriojtuessaa!- . a-eaaa e"e''gi-
aa. Ehfflpä "'jsite KLjiter- site. st-
tääkiH "i.vs" "leie". M'eerv'T,e i-<ää""i

kul" aosorao' "'js':-<ir "efKisSa ene1'-

giaaja :.ovL, tae sra kel~o:'e"TTie or-

rei;:sten. yle"'p:i' s*äärei-.!r oi<a-.-
ne'ae" ~"'e'f\\\ss;ed'orSTW , ir-

tys?'o;er p-^autLiessa. Pe^st. assa
kuite"<T janoarrr-e ;ä :ee" uutta
mis'. [k'!;s'La 'avirtoa. ere-gaa, uutta
vir;:ys;;iaa. ;OKa e' tx. e <estä"iaai ia:-

sy. i<s!a.
?i!js:'!<, p 'jG"~a c.ofla e: k-'ten-

kaan usein ole vain yte;'ör- he"k;'ö-
kchtalneri e;är"i(S. \'S. MS. ;oka;ie"
kokee ".usi iki" eri ia'-o:" - 'er:CjC3-

va"s. st. "'ijoiva'-a. ra-hoisavar. a.
häi-'tse'.anä -, si'lä -;o' reua. s Tiös
yhdessä. ".l^s:'w stoo , o"r'a-'.-<aes;.
vt':eei x'j;"^^re'a a sa^a'- K:""os-
tukser' jaka'."a ;l-"';s]äjase" '.'e'oc'3
ta' te""a vo' synnySaa ̂ 'iattav. a :^"-
teoksia ja m-'is:0jay''-te. s:s:§ o-, "e"-
tai SL,ru'T'eft:s:ä. Josk-s säve:<L':.<u.
ryt"'. ta: ',etkelli"enk;" '. 'aer. yo'«-
tär", -:er r"^'3"33r \ai:t:'jun '<i'jair--

jonccr 'L0de;;a keicc enerrr!a" .<ri"
tuhat tarkoinkaan harkittua sanaa.

Eva \'!'cws"" rjrc "BACH sä"-
se'. ä gramo*oni" '19A8; .e'-<te;ee'(ir
graT*om leua" . ia äaniie-iyi urien

hieno'~h;er. oa kosffitjkse" '& i"m;s-
ten vä'iser: läheisyyden rinnas*amise!-
ia.

"Jokin höyherkev,-: hivete lähei-
ssyce" kaarta. " Keskitetty käyrä, le-
'.vn -ra. täyttää rei-ian .<os.<et'j-<ses-
te taf.än i! toessa OM" spiraal -
nasta rasas. joika .oter-ie" .c en-
"estää" a,am" Koita :wo:asr, o"
3;attcrr'i;. ideila täytty/ä. Kuki" i<oh:a
kokee iä;.+ryTVvKser, "etke''.. Jonka
a. ksr. a syr. f/y Jotafcn kaL-risa. Ba.a
nu's;ikkia. ja t'jo" merKir^se. iser.
netter ;akeer ura on ede'lse," ', "t8
a:a*on. s;ilä ajaKonuuS ei ';säa"py
ei-<ä \'är'e"e. ^i)S;i.<ki ja läheis.ys o'. E:

s;;s yntä a;sSor"'a, ";;tä 8iSt!taa- '. e;-
kessä. \e "ämärtä';3ta'8r'ts;i;a"""e
nai.t;rr;o';;sesti.

"Mtt. nyt Ju^r; vaimistuu orre-

-'e-ts. i<aao:<sest8 pyhKeaa !.<L;;SJ. :-
ta. " Vi.c?To", 'i or-.a"-:e"ä. ;'e^.,
kuro. ". u&!'<ki syn;»y a!'~a t;JGe:ee"
tässä "etkesss, ;evyn une'! r<aaoKses-
ta. sir.a saryia"iaise,"a. r'jtta '^'Is''-
k;" er"a:sena j0ka:seile y'<s :öii;sei e
i, astaapottaj a;'e. Kaaoksesi ~-c-

veut-. Li seteä muoto. Kjistettava.
tL'n';stetava rr;i:s::><.<i.,ata"'an .njo-
don "vapajtetLt !;njat Kajantsva: ^ '-.-
JK.dep. iateeutee"". Mus;^-<:. as':'.
e/iää l<a. i<k.a"e y["pär:"ee" äa'-e"
nopeuce.ia, tiini<eljtue1 '. ^utau :L'e".

'me;, t'en. Se on <u;n l-i\'. 'ä o.c. W£.
svrtvv Kaaotee" :a e3äva'~ii, ^de"
.<esxe'tä. y'iäcäen '.'apaut.-neena Ja
varma"a. t'etyn turi{u. se"a ;a t^". c.-
.
:sel'a .:a hj -cjttaa -j"r!nsa f;i."E'3s''

ja :!<uisL.;aer "KkeHsee" <a''«e^-
tee".. a:attonuL;eer.

J-jur a:aaoT. i[uder i<o>:e"-uS_'ät-
tää je.keenss Kirst;r,än runcn "ler-
ger. toteJ tL. mattor. ujden". Mus:, '<k.

- Kdre" iar.esyysK.n - sas.sva^&s".
. sää. .<a;pag(TEai'' isjBuuSa, ainas-

ta .<a'i«ei. ce" Ja tay8\!'-. y.'se'' o:o'--

isä. Kaio. i i<as\'se <a\'stesss <., i"
rä'kä syödessä - n~usi'<h v;rrar ;. !-
veievä voima kaadetaesss se'' '-, 3-
"-.as" .'saa veKä. Rir-sas.etee-a.
rjOKittura yhä sLjreT:rr.ai'a Tsärä -
'ä "-..isiikkia. .<ehossarn~ie \'e!'o\a
T-. S".<" va;ts[ner! täyttää s!e-i;'""-a-

kin tietoisuudenauroT-n-e re-rc.a
myöten.
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Juhlassa olivat mukana: Raija Hynynen, Tapio Iivonen, Aino Jussila, Kauko Jussila, Hilkka Kännistä, Jouko
Kleme, EeroKoljonen, Aha Kopra, Osmo Kopra, Ulla Korpihuhta, Kaisu Kuisma, Reijo Kuisma, Saara Kupiai-
nen, Tuula Kuusinen, AiU Laine, Raili Lehtinen, Alpo Lempiäinen, Juhani Meronen, Irmeli Myllykylä, Helinä
Mäyry, Risto Noki, Sakari Faija, Leena Parkkari, Risto Pelkonen, Soili Päivänsäde, Eero Pori, Urpo Räikkö-
nen, Anneli Salminen, Merja Salo, Kaili Sundholm, Tellervo Suomalainen, Alpo Tonteri, Esko Tonien, Hannu
Tonien, Riitta Tuonia, Tapio Torni, Tapani Vanhanen, Reijo Virta, Anita Väisänen ja opettaja Sirkku Erppola.
- Kuva Kori Järvinen.

meille ajanmukaista opetusta, ja
saimme sieltä valmiudet jatko-opis-
keluihin ja työelämään. Kodinomai-
nen ja turvallinen kouluympäristö tuki
lapsen ja nuoren kasvua sekä oppi-
mistä. Mitä sitten Kaurakedon kan-
sakqulussa opiskeltiin 50-luvulla?

Äidinkielen tehtävänä oli tehdä
meistä luku-ja kiijoitustaitoisia: opim-
me kirjoittamaan yleis-ja erisnimiä ,
yhdyssanoja sekä ilmaisemaan itse-
ämme kirjoittamalla aineita. Luen nyt
kouluaineen, jonka olen kirjoittanut
kolmannella luokalla. Aineen otsikko
on Meidän hevonen: "Meillä on koto-
na hyvä hevonen. Sen nimi on Var-
pu. Silitän usein Varpua. Syötän lei-
pää ja annan sille heiniä. Kesällä se
on pellolla työssä. Varpu saa vetää
raskaita kuormia. " Kovin lyhyt oli he-
vostytön aine. Opettaja Meronen oli
tehnyt kaksi merkintää, joista toinen
oli arvostelu.

Laskentotunnilla meille opetettiin
peruslaskennan aakkosia. Meidän piti
osata yhteen-, vähennys-, kerto- ja
jakolaskuja. Samoin jokaisen piti osa-
ta laskea päässä, mutta kaikista tär-
kein oli kertotaulujoka piti osata kuin
vettä vaan. Matematiikan perusta ei
tunnu muuttuneen paljoakaan, sillä
oppimillamme peruslaskentataidolla

näyttää edelleen selviävän ylioppilas-
kirjoituksista.

Voimistelu, leikki ja urheilu olivat
mieluisia meille jokaiselle. Leikin lo-
massa emme edes osanneet ajatel-
la, että liikkumisen tarkoitus oli kas-
vattaa oppilaan fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista toimintakykyä ja herättää
innostus liikunnalliseen elämänta-
pään. Kaikki liikunta oli ulkoliikuntaa.
Monet kerrat on leikitty Palokalliolla
pum-sotaaja talvisin hiihdetty samalla
mäellä. Neljää maalia taas pelattiin
yläkoulun pihalla, eikä pieniä louk-
kääntämisiä edes huomattu. Entä vie-
läkö muistatte, missä juostiin 60
metriä? Tonterin Maunolle menevän
tien alkupäässä. Liikunta kuului sen
ajan lasten elämään, lltakaudet viih-
dyttiin pihaleikeissä aina pimeän tu-
loon asti.

Uskontotunnilla saimme raken-
nusaineita elämänkatsomuksen muo-
dostamiseen. Virsien ulkoluvun ansi-
osta virret olivat tuttuja vuosikausia,
samoin Raamatun historia ja Jeesuk-
sen elämän vaiheet.

Kotiseutuopin ja maantiedon tun-
neilla tutustuimme luontoon, eri kas-
veihin, eläimiin ja sieniin. Viljakasvit
tulivat tutuiksi jo ennen kouluikää, kun
jokaisen kotona viljeltiin ja kotipuu-

tarhassa kasvatettiin hyötykasveja
ravintokäyttöön. Maantiedon opetus
oli todella hyvää; takasihan Suomen
kartta luokan nurkassa sen. Opimme
Suomen kaupungit, vesistöt, vuoret
ja joet. Tämän päivän nuoret sen si-
Jaan eivät tunnu tuntevan Suomea,
vaan navigaattori pitää olla apuna.

Käsityö vahvisti kädenteitojamme,
sillä 50-luvulla vaatteet olivat suuhm-
maksi osaksi itse tehtyjä. Villasukat
ja lapaset olivat kovassa käytössä.
Käsityötunti oli hyvin vapaamuotoi-
nen: siellä puhuttiin erilaisia asioita
ja kerrottiin kodinkin tapahtumia. Mie-
teen ovat jääneet erityisesti opettaja
Merosen kertomukset nuoren opet-
tajan sattumuksista eri paikkakunnil-
la.

Yläkoulussa lauantain koulupäivän
viimeinen tunti oli luokan yhteinen
tunti. Sen aikana esitimme ohjelmaa,
ja koko tunnin mittainen tapahtuma
kirjattiin pöytäkirjaksi, joka terkastet-
tiin seuraavalla kerralla. Ne tunnit an-
toivat esiintymisrohkeutta aremmalle-
kin oppilaalle, mutta myöskin pohjaa
kansalaistaidolle, kun olemme olleet
viita- tai luottamustehtävissä julkis-
hallinnossa tai toimineet vapaaehtois-
työssä kansalaisjärjestöissä.
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Helinä Mäyry.
Kuva Kari Järvinen.

kia luokkakave-eita en enää tunnis-
tanut, mikä ei ollut mikään ihme -
enhän ole nähr-yt suurta osaa r-esta

vuosikymmeniin. Onneksi nimiiappi;
rinnassa he!potti ti. nnistaT';sta.

Virallisen ti!ais'judei a;c't;"~^'e
ruokailulla, koska ronella o'; pitkä
ajomatka Somerolle. Juhlan avauksen
suoritti juhlan juontaja Kaisu Kuisma.
Avaussanoissaan hän kertoi Juhlan
synnystä Ja valmisteluista Ja siteerasi
V.A. Koskenniemen runoa Koulutie:
"Olen unessa useasti sinun i<aduh;äs
koulutie. KKsoifts .<o., 'i;u'> as;; m-"
aske'een! vie. 0'er unessa useastj
sinun kaduillas koulutie. Ah enkö ma
hautaan asti myös '.<oulula;nen lie."
Seuraavaksi meitä viritti juhiatunne!-
maan vanha, kauan sitten 03'ttu !au-
lu: "Kotimsani ompi Suomi, Suomi
armas synnyinmaa, s;e:!ä vaikcisfca-
tuomi ahor :a.:aa reunustaa. " LSJ-

lun jälkeen He'J'ä 'vläyn-palasi j'j'~a-
puheessaan 50-iu'. 'un '.<oj]j"'<äyrr. :r.
Raija Hynynen tulkitsi Unto Monosen
Satumaan ja Kerttu Määttäsen
runoja. Tellen/o Suomalainen puoles-
taan muisteli ansiokkaasti kouiuaitoja
niin Koprailaja Paapa'la kuir; uudes-
sa koAssak",. . telrtt&unja isoaar
sanan jätteen ti'a;s-:js oäättyi yhteis-
lauluun KL.';ta;'>e." ".lor.us: "Lapse-
na tuntenut "r-,"is,ta en, riemuja vain
kohdata sain. Siksi kai aika tuo on-
nellinen säinKi" muiste. "'issain. Ei

Scwra Kupiainen ja Jouko Kleme
tervehtivät. Takana Riitta Tuonia

ja Juhani Meronen.

kulta, "e-i "ucrjus :äa ur'.3'aan, vaan

muistoissa. n Jä"eer. se", '. jo.<se:n
ss&r,, ' 0-imT.e saanee; oi,a po'.-än
Saturyaasse ''". -isteiien i<CL..j3ii<q:a,a
tavaie1' ^a"l'oja iapsu-.s-ja ri i.orjrs-

vuosien ka'. 'ere;S s;aossa vr'3a':stös-
sä Ka-uratecc" . <Cu:i. ". oinamaa''a.

Helillä Mäyryn
juhlapuheen lyhennelmä

So""ero" ki-nna'". 'a'tu;L, sa oerjsu

Kau'a d3" <oji. oi;rn 29.6. 1951.
Yhte"ä ser^ste. jna o;:';at lasien o;:-
kät KOU!L;n~abot. Pm3wei'e tii;i
n~3t<aa (<aj'a<ecosa IB -lä"ee"o;ai
sujmai ta . iXssr\ . <';orY'etriä & Ten-

sui;iKU;Tia::a Kerte'31 ko-'l:-i]e :ä^es
sarra" Ye"a". Lsa.<s' Sorrero" 'S-
vei o. ivat si!io'~, \'e:ä te^ia Ja ;d^.'-
siä :a pesässä mtejfj; . ;a.". "a .orj:
"Kaj i<-'jrL,sta tesaa". s»c'' KJUS

pe. poosesta. cSasK, 'ses:a e; pa, vaa-
käa".'

i<,."T-.a"v'a'ti/.,stcr päätöstä ede:-
s; er;-ä's'ä ., 'lr5pcrrais\i£'Y'iste'Jj3:

suunnitelman esittäminen tänsakou-
;Lrta'ostaJai;s ;a käyt He. s^gssä
kolj;'jha";ti.<se'~ pssjo", :8;a" pj f.e.-

la. r<a'j'akeco'- kc^upi;r^ ;cr:c, <ur-
na" asia.<ir, c;s;a se!'.'isi, että.ohtok^''-
te kokoor-::-' ensrv'. ma'sta xsrtsa j.i-
hannjkse'' aatonaat:c". a 22. 06.
1952 Harr. es Koora". ta, ossa. Pu-
heenjohtajana toimi Ha-nes Kopraja

Tellervo Suomalainen viemässä
ruusua opettaja Sirkku Erppo-
tälle. Takana Kaisu Kuisma.
Kuva kirjoittajan.

sihteerinä Viljo Iivonen sekä T..-;"a
;äser. inä Martti Petteresonja Eila PC;-
tonen. Tasa-a-vaov^äiää '..cjdatet:.,."
SiiSJo siiio;"k'n. KOKOUS päsK. tehdä
esityksen Sorteron te;"nar]vs'tjusto,-
le kahden ooettaiaviran oenistamses-

ta , a tilojen \uokraarTisesta ala- ja
/äkoLi;ya varte" sekä tarpeellisen
määrärahan varaamista koj. u" a!o:-
t8Tilsta varte".

Ko'j'utiia; vjcKratirn Hannes Kop-
raita ja Antti Paapalta. Kou. '-^ '.<e'tto-
ia oli alusta lähtien Antti Paapalla.
A'a'<ou;ljn to "". '''ta a"<c' e!0kd^r 28.
1952 eil oiyry'pia\^orna. Sejraava-
r.a iiji<u<ai.te"'a ei 1953 a!xo' y'ä-
Koulun to'rr'n'3 Artti Paapsn ti.vas-
sa. E"s. T!r"äiser'8 Juonna "".eitä 03-

G!ia;ta o'' 19. '<o;melia er . \. s'Qi'.s..
'eukossa k. mmenen t. ttöa ,a ypoeK-
san po. kaa. 0?eaa;axs sa;"-.rr,e nuo-
re" ooettajaSare'' Aino \L, rr"r. i:3".
Ep itse iwr:,i3ar ""Jäs er.s n-r.a:-
SiStä ko'j'uv'!K3]S':a. "ia:ta *.ei;.a '-,.-'11-
!a '.'3iS] o:;a oaremo. a r?'j;sto, 8.

W\<<. "viSl.e"~"''e\arTiasti edel-
ieen. Kj'n-<a hvvälta maistu; \3je"*S-
s." RL,acser S:v:ä" Ke-ttä^ä ru'so-0-
lukKapj uro oa<SL'!s ';0]''a vc!ciei'L"

f-iis!e'\änja r"aidcn ke^. 'v'E/i<;<a ote"
y"ttä"yt usearr'r"a" ffiittäe eri me-
rete;T. i;!ä rLilsoL.o'^<teo>. 'jrca. e,' c'e
onnistunut ta>;0itts'"aan s'<a ispsjj-
den "iskua <ojiur. Keittoiasia.

Kaurakedon lO-sstoj :.; tarjosi



Helinä Mäyry

Kaurakedon koululaiset tapasivat
elokuisena sunnuntaina

Sinäkö se oot, niin
monen vuoden jälkeen

muistatko mua?
Me Kaurakedon koulua vuosina

1952-1957 käyneet oppilaat ta-
Pasimme toisemme entisellä koulul-
lamme Kaurakedossa elokuun ensim-
maisena sunnuntaina. Nykyisin pai-
kalla toimii lltatuulen palvelukoti.
Olimme tulleet eri teitä - monet elä-
mänvaiheet läpikäyneinä - sille kou-
lun pihalle, josta olimme lähteneet
maailmalle vuosikymmeniä sitten.

Kaurakedon koulun
historiaa

Kaurakedon koulun toiminta alkoi
vuonna 1952 Hannes Kopralta ja
vuonna 1953 Antti Paapalta vuokra-
tuissa koulutiloissa, mutta pian ruvet-
tiin etsimään tonttia uutta kouluraken-
nusta varten. Someron kunta osti
koululle tontin Korpilahden nuoriso-
seuralta valtuuston päätöksellä
20. 7.1954. Koulun rakentamisurak-
ka annettiin Vihtori ja Reima Jussilal-
le. Koulu täyttyi oppilaista ensimmäi-
sen kerran 14. 1.1957. Koulun vih-
kiäisjuhla pidettiin pyryisenä maalis-
kuun sunnuntaina 1957. Juhlapu-
heen piti opetusministeri Johannes
Virolainen. Oppilaat esittivät ohjel-
maa, josta muistissani on Romun si-
sarusten esittämänä Pikku maalari
-laulu. Toisena ohjelmanumerona
muistan tyttöjen keijuleikjn kreppipa-
perihameissa. Kaurakedon koulu oli
koko toimintansa ajan kyläläisten käy-
tässä; nuorisoseura sekä Kaurakedon
mamakerho käyttivät ahkerasti tilo-
ja. Viimeinen koulupäivä oli 22. 12.
1994. Tänä päivänä entinen koulu
elää täyttä elämää lltatuulena - van-
husten palvelu- ja hoitokotina.

Juhlatoimikunta kokoontuu

Ajatus yhteisestä tapaamisesta
syntyi viime loppiaisen alkoihin Kuis-
man Kaisun sekä Tornin Pirkon ja Ta-
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pion kyläillessä Kupiaisen Saaran luo-
na. Juhlatoimikunta kokoontui ensim-
maisen kerran jo tammikuun lopulla,
ja oli saanut täydennystä Eero Koljo-
sesta ja Osmo Koprasta. Juhlan jär-
jestämistä helpotti se, että palvelu-
koti lltatuulen omistajapariskunta
Anneli ja Eero Saneri olivat luvanneet
auliisti tilat käyttöömme.

Ensimmäisenä tehtävänä oli op-
pilaiden yhteystietojen selvittäminen.
Se oli kova urakka, mutta nykyajan
tietokannoilla mikään ei ole mahdo-
tonta. Oppilasluettetot saatiin Some-
ron kaupungin arkistosta. Lisäksi pen-
gattiin vanhoja koulukuvia, tunnistet-
tiin niistä luokkakavereita ja muistel-
tiin nimiä, soiteltiin sukulaisille, ystä-
ville sekä muille tutuille, jotta saatai-
siin selville oppilaiden tämänhetkinen
asuinpaikka. Hyvä lähdeteos oli vuon-
na 2001 Somero-Seuran julkaisema
kirja Kauraketo-vuoksenrantalainen
kyläyhteisö Somerolla. Kaikki ikäluok-
kaan kuuluvat oppilaat ja opettajat

saatiin tavoitetuksi lähes sataprosent-
tisesti. Joukosta oli poistunut kuusi
oppilasta: Paula Heikkenen, Valto
Heinonen, Aulis Noki, Seppo Tonteri,
Markku Räikkönen ja Raimo Virta.

Tämä oppilaiden yhteinen juhla
tuli sopivasti elämämme ajankohtaan,
jolloin kiinnostuksemme juuriin ja van-
hoihin asioihin on lisääntynyt, ja muis-
telemme usein kaihoten lapsuus- ja
nuoruusaikojamme. Suurin osa meis-
ta on siirtymässä lähivuosina eläkkeel-
le tai on jo ehtinyt siirtyä.

Tapaaminen elokuisena
sunnuntaina

Puolen päivän aikaan elokuun toi-
sena päivänä lltatuulen piha oli täyn-
nä iloisia ihmisiä. Kaikkiaan paikalle
oli saapunut 50 koulun vanhaa oppi-
lasta sekä opettaja Sirkku Erppola. U-
saksi paikalla oli lltatuulen asukkaita
ja henkilökuntaa. Vilkkaasta puheen-
sonnasta ei ollut tulla loppua. Kaik-

\
\

Vanha koulukuva. Edessä vasemmalla Aino Jussila, Riitta Hurme, Soini
Kleme, Helinä Paappa, Hilkka Paappa, Saara Romu, Juhani Meronen,
Timo Parkkari, Markku Kaikkonen, Eero Koljonen, Jouko Kleme. Takana
vasemmalta Ahti Kopra, AuSs Tomi, Risto Pelkonen, Alpo Tonteri, Risto
Noki, Seppo Tonteri, opettaja Hilja Meronen. - Kuva Virjoiiiajaii.
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Onnellista Uutta Vuotta
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Someron Sähkö ja Kone
REINO LAINE Jukolantie~2, p. 748 5888

- Sähköasennukset/urakoinnit
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- Antennityöt
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KARI LAINE 0400 533 865
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Puh0207401111, Fax 0207401110
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Joensuuntie 49 31400 Somero

puh. 02-779 1347

. Traktorivaraosat
. Kulutusosat
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Toivotanne asiakkaillemme

Hyvää Joulua
ia Onnellista
Uutta Vuotta
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Hyvää Joulua Ja
Onnellista Uutta Vuotta!

VELJ. FONSELL Ky
SÄHKÖ - ja PUHELINPYLVÄSTYS
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Somero, puh. 0400 225 686
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Ronskia ruokaa kilokaupalla

MUISTA
JOULURUOKATILAUS

Pitopalvelu Erkki Timperi
puh. 044 5850600

e.timperi@gmail.com
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Toivottaa Rauhaisaa Joulua
Hyvää Uutta Vuotta

CJ{yväa Joulua, ja
Onnelista. 'Uutta. Vuotta.

PALMAN AUTOKORJAAMO
JOUKO LÖNNQVIST

OHRATIE ® (02) 748 6256, 31400 SOMERO

'Hyvää. JouCua ja
Onnelista Uutta. Vuotta
Hammaslääkäri
Lasse Fjällström

JoensLiunce 36, Somero - Puh. (02) 748 7101
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Onnelista Uutta Vuotta
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Shell Somero
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Tili- ja isännöintitoimisto
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Ohratie (Ohikulkutien varressa) puh. 748 6816
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Hyvää Joulua Ja
Onnellista Uutta Vuotta
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Iästä toiseen, sai yiiäpidon talosta ja
mitättömän rahapal!<an. Hänen ansi-
onaan pidettiin, että tamastuksessa
ei pitäjästä loyqnyt i<ristinopp;a täy-
sin taitamattomia nerkläitä. Mutta
kun Siireni'-s tetosi kjvasta. arvos-
telut somerolaisten iUKi-taidosta
muuttuivat 1800-luvulla yhä heikom-
miksi. Seurakunnassa oli useita kax-
sikymmertä viiotta täj'ttäreitä hen-
kilöitä. joita ei päästetty Herran eh-
tooilise];e. kosi<a he eivät osanneet

kristinoppia ja ;ä;vät kokonaa", pois
lukusilta Kutsunkin jälkeen. Toisaalta
ehtoolliselle oäästettiir, 'f'ar. loysasti.
pelkän paranpus;upauksep no. alia.
Rpp!kojiLiia:sista tytöt iiA;vat parem-

min kuin po;at. ~vn'r<B ar';e!t;, n jonu-
van siitä, että 00'ka'apset viettivät
sunnuntai-'itapäivät ja illa: ulkona
harjoittamassa vai!atto"iuutta.

So'r;ero!aisten lukutaito Kohentui
merkittäväsi' vasta 1800-;jvjn jäiki-
puoliskolla kiertokoulun, pynätoulun
ja kansakoulun ansiosta, kuten muu-
allakin maassa. Kuitenkin vi-onna
1858 Somerolla väitettiin, että ro-

pikoulussa r<äy ssäukua taitamatto-
mia yli kahaeKsanto;stavuotlaita "nuo-
rukkaita". ja kaipsiit;:n pra.'änKou:'ja,
jotta olis' saatu kuri'n lapset. ;otka
kyläjjokseiiolia täru-äs;vät pyäiltan-
sa. Kertokojlua saatiin odote. la vjo-
teen 1871, jolloin kiertäviksi opetta-
jiksi valittiin lukkarinoppilas Kaarle
Stenroos. rokon.stuttaja Ja ̂ torin-
oppilas David Pettersson ja Pusula"
kaapelin lastenopeSaja Juha Lird-
holm. Palkakseer. lakin sai Ki'mme-
nen tynnyriä rukilta vuodessa pitäjän
viljamakasiinista. Päte\/yysvaatimuk-
set ja pakka lierevat kj';sav.a reer-
tol<ou!i, nopettaji;ie yisensä. Vncissä

luvatGin pita:ä"TaKas;ir'ista puo. i tyr-
nyriä liljaa K.jL'i<ajoessa s::ie, joka
suostu' sijoittamaar; kienoKou.u" ta-
ioonsa ja san"a:la Tajoit:a"iaari ja
ruokkimaan koulunsa kanssa kierto-
äise-.a eiävän opettajan.

KiertotojU olivat oitajissä enem-

mänKin väisiän-ätön paha Ku;r. etu,
josta ol:si c!tu l<;i;o:lisia. KieroKOi. lu

pysänt, itaioon kerrallaan fy'ui;tama<-
si viikoKsi. Koulua käytiin tuvan nj1'-
kassa . <esl<e, !ä taval. ista elämää, 'as-
tenhoitoa. rjuanlaittoa. .e'oom's;a.
Kirvesvarren veistäm;stä. Parn \. i;Kon
tai parin 'r<uli ''<auden opetuksen jäl-
keen koulu lähti eteenpäin, ja oppl-

KoillumUSeon esineiStÖä. -KuvaLeeniTiirakari.

lapset Jäi./at muiste. emaan Kirja T. ia
ja raamatunlauseita, jos Javat. Kou-
lun kierto oli taloudellisista syistä jär-
jestetty mahdoliisimman laajaksi, niin
että oppilaat saivat odottaa seuraa-
vaa toulujaksoa vuoden tai enem-
mankin. Koulunpenkillä istui kaiken-
ikäisiä oppilaita: nuorimmat voivat olla
neljä tai viisivuotiaita, vanhimmat kuu-
sitoistavuotiaita köriläitä, jotka eivät
selvinneet kinkerikuulustelusta. Ooe-
tjso^e!"iaa ta' ooetusiavo;ae;ta ><a-
tekismuteen osaamista lukuun otta-
matta ei ollut. KiertokoulLijen runsain
aika sijoittui niinkin myöhään kuin
1900-luvun vaihteeseen. Vuonna
1910 -jolloin eduskunta sääti oppi-
velvollisuuslain, vaikka hallitsija ei sitä
vahvistanut- maassa toimi tutetyh-
deteänsataa Kienävää kou:L'a. Ja n'is-
sä apisten 'äi-es Kar(sisats3tu'';att8

lasta. Vea \l!s'to:ste '.'uofca oapiver

voteuuden '. oinaantL.iC-jä.keen. .'un
jo'<a o. täjässäjo p;t[ c. ia <a"sakoi. ;u.
kieftoxo. ijja oli <a.<s:S3'sa\. ':si-<\""-
me"tä. . a '... ssä l<a<s:l(;, ;m"e'';avlis;-
tu"aCa spp:ie.s:a.

SGTe'0's. <^te" p'^'ssa1<" oitä-

i.ssä. -cetoko^jt JaKovat toiT'. 'i-
taarsa s-.a oFp:'.s!vo';is.. Lis\'-o<:een
1921 saaiwa. jo loin "e rr;,.'jtettii"
i<urr~3. ;.s!KS. a.akansakouluiksi. Kan-
sakoi-. u Someroi;a saatiir '<äynt;in
melko myöhään, vucma 1882.

Kirkollisen tensanopetuksen lisäk-

Si naassa toim' ;'8,"te,eva r"aa,'a )'.<-
sityisiä, lahjoitusvaroin ylläpidettyjä
alkeiskouluja, kuten 1800-luvun alus-
sa perustetut Ahlmanin koulut Tam-
pereen seudulla ja Reginakoulu An-
jalankostella. 1800-luvun puolimais-
sa syntyneet rouvasväenyhdistykset
yrittivät auttaa köyhien tyttöjen kou-
lunkäyntiä perustamana kaupunkeihin
pieniä köyhäinkouluja. Niiden oppilas-
määrä ei koskaan noussut muutamaa
kymmentä suuremmatei, mutta ne
pyrkivät yleensä opettamaan käytän-
non taitoja tytöille, joille tämäkin op-
pimahdollisuus oli enemmän kuin
n-. 'tä i/a". r-,e'".Ta: 3vstyi \ät '.ei'. :e

hankkimaan.
MerkSävä ec's:v-5 tode!'iser !ji<^-

taidon saavt. S8T. ;sessa tapar. tul "as-
ta 1800-luvun puolivälin jälkeen kan-
satoulujen perustamisen myötä. Vuo-
den 1880 koko maan kattavassa va-
estöniasi<e'"'assa a- UKdit-T; iUi<.,ta:-
dottoT. at. uK..ta:tc!SK sei<a , u-<^- Ja
k r,c'tjsta;:oise;. Va. aat KO T;etoista
prcsertta Su:o'y'a'Eis;sta osasi sekä
:ukea eta <iroCaa. Mj53 !u'i<es osasi
y'r;ceteäP-<i"T'p~ie'';ese'tse~~. ar' ?'o-
ser'aa orsasta e, ' 8"es .<a'i«i. LJXL-
'a i<'',o:;..'s:ato:"e" iasse" aps; saat-
to; ;L,kea s;säitä sanc^aietteä iscä'-
ai!:e. JoKa sys?, ' ^kemaan \. a;r :<3*e-
Kisrr. jsta. Mikae' Ag':co'a' to°. 'e ;o-
tsutji .<o!Ter a puolen vuossada"
työr seurajteena.
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Somero~Seuran koulumuseo. -KuvaLeeniTiirakcai.

samalla hänen siveellisen kuntonsa
ja kuuliaisuutensa. Rippikirjoista kas-
voi väestökirjanpidon runko 2000-lu-
vulle asti.

1700-luvun puolivälissä papit vel-
voitettiin pitämään rippikoulua, jois-
sa syvennettiin kristinopin tuntemus-
ta. Rippikoululaisen piti lukea kate-
kismus sisältä ja ulkoa. Osoitettuaan
kuulustelussa tuntevansa kristinopin
nuori osallistui rippikoulun päätteek-
si kirkossa konfirmaatioon eli kasteen-
liiton uudistamiseen, jonka jälkeen
hän sai käydä Herran ehtoollisella.
Konfirmaatioja ehtoollisella eli ripillä
käynti olivat välttämättömiä ennen
kuin henkilö voi astua avioliittoon.
Keskiaikana tyttö sai mennä naimi-
siin kaksitoistavuotiaana; silloin kirk-
ko katsoi hänet kyliin vanhaksi ym-
märtämään avioliiton merkityksen ja
antamaan suostumuksensa aiotulle
avioliitolle. Laillinen suostumusikä ei
kuitenkaan tarkoittanut naimaikää.
Yleensä tytöt naitettiin vasta kun he
olivat ohittaneet murrosiän, viisitois-
ta tai seitsemäntoistavuotiaina. Mika-
el Agricola asetti alaikärajaksi neljä-
toista vuotta. Vuoden 1734 laissa
laillinen avioitumisikä oli tytöillä 15
vuotta. Kansan mielessä avioitumisikä
liitettiin rippikouluunja ensimmäiseen
ehtoollisella käyntiin, vaikka pojilla avi-
oitumisikä oli lain mukaan huomat-
lavasti korkeampi, vuoden 1734 lais-

sa 21 vuotta, josta sitä myöhemmin
laskettiin 18 vuoteen. Tyttöjen avioi-
tumisikä nostettiin 1800-luvun lopul-
la pitkälti naisliikkeen vaatimuksesta
17 vuoteen. Konfirmaatio avioliiton
ehtona poistui vuonna 1910, minkä
jälkeen kirkollisen vihkimisen ehdoksi
jäi rippikoulun suorittaminen. Siviilivih-
kiminen, joka ei edellytä rippikoulua,
tuli mahdolliseksi vuonna 1917.

Näin lukutaito sitoutui vuosisatain
mittaan kiinteämmin osaksi kristillis-
ta kuin tiedollista ja taidollista elämää.
Kirkko hallitsi täysin kansanopetusta.
Tätä vahvisti 1800-luvun alkupuolis-
koita lähtien sunnuntaisin lähes joka
pitäjän pappilassa pidettävä pyhäkou-
lu, jossa lapsille opetettiin aapista, ka-
tekismustaja raamatunhistoriaa.

Pyhäkouluaatetuli Suomeen Eng-
lannista, ja liittyi meillä läheisesti he-
rätysliikkeisiin. Pyhäkoulun opettajina
toimivat pappien lisäksi maallikot. Py-
häkouluissa käytettiin Englannista
pohjoismaihin levinnyttä ja suuren
suosion saavuttanutta vuoro-opetus-
järjestelmää eli Bell-Lancasterin ope-
tusmenetelmää, jossa vanhemmat
oppilaat ohjaavat nuorempia. Mene-
telmä oli käytössä muussakin alkeis-
opetuksessa.

Kiertokoulu
Lukutaitoa heräteltiin paitsi keho-

tuksin, myös uhkauksin ja rangaistuk-
sin. 1700-luvun puolivälissä saivat
laiskat lapset varoituksen pitäjäntu-
vassa, Ja Jos eivät siitä toenneet, piti
vanhempien piiskata heidät pitäjän
kuudennusmiehen läsnä ollessa.
Määräykset, vaatimukset ja hyvät tar-
koitukset jäivät usein teoreettisiksi.
Lapsilla oli tärkeämpääkin työtä kuin
raamatunlauseiden pänttääminen.
Vanhemmat eivät jaksaneet, eivät pi-
täneet tärkeänä tai, ehkä yleisimmin,
osanneet itse opettaa lapsiaan, eikä
heillä ollut halua tai varaa maksaa
opetuksesta pitäjän lukkarille tai ky-
Iän lukumuorille, tai mitään opetusta
ei ollut edes saatavilla. Missä kierto-
koulu oli, sen kierto voi olla pitkä; kesti
vuosia ennen kuin kylässä tavattiin
minkään näköistä opettajaa, ja kun
sellainen viimein saapui, hän saattoi
olla aivan kelvoton - eihän ketään
opetettu opettamaan.

Jos lukutaito Juhana Gezelius van-
hemman aikana pääsi jotenkin al-
kuun, takaisku seurasi 1600-luvun
lopussa ja 1700-luvun alussa. Suur-
ten kuolonvuosien nälänhätä, suun
Pohjan sota, ruton viimeinen ryöpsäh-
dys Suomessa ja isonvihan katastrofi
aiheuttivat taantuman. Varovaisen
arvion mukaan ennen 1700-luvun
puoliväliä vajaa kolmannes koko rah-
vaasta osasi lukea: rintamailla kol-
mannesja syrjapitäjissä ehkä viiden-
nes jos sitäkään. 1700-luvun puoli-
välissä tilanne parani, kun pitajänkou-
luja [yhdyttiin tosissaan perustamaan.
Jonkinlaisen lukutaidon omaavia hen-
kilolta olisi 1700-luvun jälkipuoliskolla
yli kymmenvuotiaista ollut jopa 75-
80 prosenttia. Taito jakaantui kuten
ennenkin: rannikolla ja rintamailla lu-
ettiin paremmin, ja talollisten lapset
olivat innokkaampia lukijoita kuin ti-
lattomien. Lukutaidon laatu riippui
kuulustelijan vaatimuksista. Lukuris-
tin saattoi saada lapsi, joka osasi las-
ketella katekismuksen ulkoa, vaikka
kykeni vain juuri ja juuri tavaamaan
uutta tekstiä. Lukutaito tarkoitti joka
tapauksessa painetun, ei käsin kirjoi-
tetun, tekstin lukemista.

Somerolla, vauraassa maatalous-
pitäjässä, mainitaan vuoden 1785
rovastintarkastuksessa erityinen las-
tenopettaja Jöran Simenius, jonkin
aikaa Turun kymnaasissa eli lukiossa
oppia saanut henkilö. Hän kiersi ky-
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Lämpöistä
jouCumieCtä. toivottaa

LUOTETTAVA SYDÄMELLINEN SOMEROLAINEN

SOMERON OPTIIKKA
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Joensuuntie 31, 31400 Somero, puh. (02) 748 6133

wmw. someronoptiikka. net

Hyvää Joulua Ja
Onnellista Uutta Vuotta

RAUTA- ja
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Om. SIVIRANTA
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puh. 0400 227 028
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Sähkö-Mäenpää Oy
Puh. 0400 825 493
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3~[yoää joulua ja
)nnea al^aualle ouodelie.

Konehuolto
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(Psniiri-K^m'pa^ma
MSSirro ,<e-
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Kaari Utrio

Lukemaan ja kirjoittamaan

ukutaito ei menneisyydessä ol-
lut sei,ainen kestei.nen e!aman
iia;!:r"ia" vä.ine .<u;'i ry ;asn.

Keskiajalla tavallinen ihminen ei tar-
vinnut !ukut2:tos arkaan. eT.än o'-
lut mitään iuettavaaKaa". Väittä-na-
tön tieto siirty; ojheen teutta ir-. "';-
seitä toiselle. LjKutaifo oi; eriKois-

osaamista, joka kuuiui papeille Ja .va1.-

takunnan yi;rrystälie, eikä si']ekään
kokonaisuudessaan. Kirjoitustaito oli
vielä kaukaiserro' asia. Kaikki ca3't-
kaan eivät kyenneet K:rja'mia o:ite-
lemään, Ja perin harva maai. i^o.
Munkit kirjoittivat ja jäljensivät luos-
tareissa pergamentille kiloja. Maal-
listen asiakirjojen kirjoittan-istaja 'as-
kutoimituksia varten haifnto toLilutt!

keskuudessaan erityisiä k'r;jre'ta. Ei
siis ollut mitään s,ytä ooettaa 'asra
lukemaan, saati kirjoittajaan, e'lei
halunnut hänestä oappia tai kirona.

Kun ajatus lu!<L, ta'do" tärteydes-
ta 1500-luv^!!8 a;.<o; po^o'assa xe-
hittyä, Kysymys ei oiiut ,<arsans.'>';s-
tyksestä, tiedoista tai taidoista. \iaan
uskonnosta. Vuocen 1571 . t-kkojär-
jestyksessä vahvistettiin vaatimus,
jonka mukaan Herran e"too. l:se, 'e e'
saanut päästää i<etaan. jo-<a ei osa"-
nut ulkoa l<yr"r".entä käskyä, ustor'-
tunnusta ja isä meidän -rukousta.
Vaatimus oi: lähinnä teoreettinen
maassa, jossa ei ollut opettaja. 'v-
joja eikä kouijja, ei teitä e;kä paljon
väkeäkään. Mutta ki'-i<o;ia ei o lL't K!i-
re.

Uskonpuhdistaja Mikael Agricola
julkaisi to";e:kka3sti ensi"'T'alse'i

suomenkielen aapisen AöcxVian
vuonna 1543. VaatiTus yleisestä u-
kutaidosta K;'a?J;n rohteast; 'änes
puolitoista vuosisataa myöhemmin
vuoden 1686 kir'rtl<o!akiir. Merkittä-
vää on, että yleisen lukutaidon peri-
aate käsitti niin tytöt kuin pojat aika-
na, joltain tyttöjen koulutusta ei juuri
mainita. Periaate varmisti sen, että
tytöt pääsivät rnyönsr "nin serustet-

luihin kylä-, Kierto- j3 p;täja"kou;d:-
hin sekä tehdasyhdyskunfen tehtaan-
kou'u!hin.

LukutaidollE tarkoitettiic aluksi
kristilteten op;ikapoa'e;cer jitol..-
kua. Opetus tapahtui Ju^a.anpalve-
iuksen yhteydessä. Pap3 ; lUKi kappa-
lee" Martt Lutherin Vanasta r(atex;s-
muteesta ja kappaleen selityksen.
Se" ;älKeen seurakunta - aikuiset ja
lapset - lausui saman asian papin
perässä. Opetustapahtumaan liittyi
i<uu, 'jste:u. jossa erityisesti nuorten
krisfncpin *La'toja ̂ 'se;ti:n er.nen kuin
he;aät päästetti in rioi':e.

Opetuses:merkl<:ä p't. noudattaa
kotona, "erleenisän tuli esittää per-
heväeiteen ^r<s;nkerta;set se!.tyi<set

luterla^sen Kristr.op:n pääkohdista,
kuten sakramenteista, jotka olivat
kaste ;a ehf:co'|inei. Pitäjä jaettiir-
ky[ittä'n k'nke'iiohl<oihin. . o'ssa verai:-
lessaan oaoo; p'tiJL'iCse'1 . <:i-i<er'<ULi-
lustelun eii .<y;än'uv.;n. Tuicteet T,er-
kittiin ii.xuiueite. oihinjoko . -sti. lä. Joka
tarkoitt kwää. tai se'caa:;a e'i v. r.a-

v, iva!:a, joka tamytti nuonca . <ate<ls-
muxser; u'Kolu'<Ltaitoa. Laste";a pai-
velusväen osaamattomiiudei häpeä
ia'<esi XOTO taioi. e. silla usxoirolii-

nen Kasvaiusvasiuii !<u'j:U! :saniava-

elle. Myöner"rv', n , i-f'>'u!u8tte. o'h;" ':,-
sätti;n sisäL",ur. saraKe. Pappie'' tj;'
pyrKiä s'l~e^. että 'aoset se<a nioret
piiatja rengt oppivat lukemaan Ja si-
ten omin silmin näkemään, mitä pyhä
sana sisälsi.

Lukkarinkoulu,
kyläkoulu

Turun 1600-lui'un oiispaa jjna-
na Geze;us ., 'anneT'paa i<j'~"iotetaa"
Suorve- ka"saropefjkse" isänä.
Ha" Juitäsi vjonna 1366 -<:"asen W
paras lasten tavara. Se <äs'tt1 _u;he-

rin Vähän katekismulser, T<:;sy"y<-
siä 'xnsfnoBsta. aap'ser- ja ;ouxo'-:
.amatLTi3^se;ia. Teoksesta Ui suo-
rY'aiaisen 'o^sanopeukse- per-. sop-

pikirja. ja se oli käytössä vie;ä 1800-
luvui a^jojo:ej!a.

Lukutaitoa edistämään piispa
Gezelius suunnitteli p:tä;ärl<ouluja,
mutta kun varat eivät sellaiseen ;oi-

mintaan riittäneet, vaadittiin seura-
kurt'" ainaKin pa^attavate' !ukjta'-
toisa iuktereita. jo&a pystyivät pita-
maan 'ukkar. nkoulua - lukkari oi; kir-
kon moTtoMmies, ^cnka te'~läviin
ittiuiui ki rkon ov;e" avaa""'sen ja sul-

kem'sen. ke!!o!er. soiton.  isaamisen

ja kirkkoväen kurippidor se:<ä D.kkL,'-
iasten opetuxse" 'säKS! ixottamine"
1800-:u\'L. ;.a. Ajateifir-, että .^iwa'[':-
koulun oen<i';a taitonsa saareet '. jo-

ret puolestaan opettaisivat samanta-
naista sisälukua, katekismustajavei-
suuta kiertokouluissa syrjäky^en !ap-
sille.

Lasten kasvattaminen .<r;stilo?i"
tuntemiseen oi, kodin tehtävä, ja va'-
memmaksi vakujdeksi 'naarattiin
sakko vapherrrr. rle. joiden kate;to:s-
ta vuotta täyttäneet lapset e\vK asa"-
"eet iukea. Mutta jos kot: e' coet-K-
seer Ki.einyE. seurakL. nnan tu;: rr-ak-

saa r<cyh;en ;asten ooet^s. Tätä vuo-
cen 1723 kuninkaan päätöstä w-
daan pitää eräänlaisena oppivevol;:-
sujaer s'e'nenena.

Pitajänkoulujen perj StaTinen iyx-
'Kääntyi 1700-luvJ e Ja Ka'..e.TTiai<-
sikr. N:ys" Gpstt8j!"a to:rY';';at. AOU-

[uTesarit. :oti<a olivat saaneet oman

033;nsa vaikkapa tnviaaiito^^ssa.

Koi:;jmestarip asen-.a pitäjässä oli
papin Ja :'j-<kar;n alapj o!el'a ja palk-
.<aus "ittärätön. Joten virkaan e; o -
'ut helppo saada osaavia r. iefiä. Pe-

cisto vako: p;räjär:KOu;ujen ooeijsia.
joten niillä oli virallinen asema erity'-
sesti vuoden 1762 kuninkaan pää-
tökse" jälkeen Päätös ve:vo;tt pitä-
jiä hankkimaan lastenopettajan, mi-
käli seuraku"r:a" laajuus sitä vaati,
e'i<ä 'jkkari kye""yt iaosia opetta-
maar.

Koc'in, [<yläkouiun Ja lui<i<arir'KOU-
. L'', työn tulosten tarkasta"-. 'sei<s; p::s-
pa Gezeiius Ken W <!rKer:arjeste. ""a"
tehokkaaksi vai'vonnai<Si, joka a'nal<in

teoriassa jottu; JoKaiseen SL.o~aiai-

seen. LuMuetteiot s:aoti:. ip rppiK'-
jo'te:. jo.äe" tiedoista Gaco. saatto'
cit;s rahaa Matti PieTsnr-Doja" tai
Ma;Ja Antintyttären i'ji<Li:a. don - ;£

7



Arvo Pukkila
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Eero Alli in memoriam

Eero Alli s. 27.7. 1938 - k. 4. 1. 2009. Ahkera tätkoomies Tuista tappamas-
sa Korteniemessä 9.9.2000. - Kuva Markku sain.

' ero Alli syntyi Koisthuhdan Pun-
sassa. Talossa oli ennestään jo

1 kolme tytärtä, joten pojan syn-
tymä oli iloinen asia. Naapurissa seu-
rattiin kiinnostuneina, sillä ajateltiin,
että taloon oli kasvamassa uusi isän-
ta. Sisarusten suhtautuminen velipoi-
kaan oli hyvin huolehtivainen ja hel-
Ia.

Eerossa näkyi liikunnallisuus, so-
siaalisuus, käsillä tekemisen halu ja
kilpailuhenki. Kun hän kulki Koisthuh-
dan kouluun, ei voinut olla huomaa-
matta hänen reipasta kävelyään, tyy-
tyväistä ja iloista ilmettään sekä hä-
nen valpasta ympäristön tarkkailuaan.
Maatalouskerhon erilaisilla kursseilla
hänellä oli tilaisuus syventyä viljely-
asioihin, mutta myös tarpeellisiin käy-
tännön asioihin, kuten huoneiden

korjaamiseen. Näin hän oli valmis
isännän tehtäviin. Maatalouskertion
ja Koisthuhdan Pienviljelijäyhdistyk-
sen hiihtokilpailuissa hän oli aina ko-
tikylänsä edustajana.

Eero kävi lankomiehen salaoji-
tustöissä monet vuodet, mutta sit-
ten lanko joutui sairauden takia luo-
pumaan, ja Eero osti salaojitusko-
neet häneltä. Eero jatkoi kaivutöitä
Somerolla ja ympäristökunnissa.

Eero uhrautui yhteiseksi hyväk-
si. Mitä vain kylässä yhteisesti yri-
tettiin, oli hän aina mukana. Koist-
huhdan koulun pihalla pelattiin va-
paa-aikoina lentopalloa, mutta verk-
ko puuttui ja vain köysi oli rajana.
Siitä tuli aina riitaa, lensikö pallo
köyden ylä- vai alapuolelta. Se har-
mitti Eeroa niin, että hän valmisti

verkon siskonsa Annaliisan kanssa,
Ja siten vältettiin turhat kinatja len-
topalloinnostus piristyi entisestään.

Somero-Seura sai Eerosta kym-
menen vuotta sitten hyvän johtokun-
nan Jäsenen ja erinomaisen talkoo-
laisen. Jos hänellä joskus oli estei-
ta, hän oli kovasti pahoillaan ja yritti
järjestellä keinoja talkootöiden onnis-
lumiseksi.

Valvojaan ei Eero koskaan sääs-
tänyt, oli työ kuinka hankalaa hyvän-
sä ahtaissa, pölyisissä paikoissa.
Käytännön syistä näin kävi silloinkin,
kun Kiiruulle suunniteltiin ITE-taiteen
näyttelyä ja Eero siivosi yksin kivima-
kasiinin taideteoksien esillepanoa
varten.

Hän toimi yhtenä innokkaimmis-
ta Koisthuhta-kirjan toimituksessa.
Hän hoiti kirjan painatuksen ja mark-
kinoinnin. Häntä jäivät vaivaamaan
pienet puutteet, kuten se, ettei kaik-
kia syrjäkulman asukkaita otettu kir-
jassa huomioon.

Perhe, sukulaiset ja Koisthuhta
olivat Eerolle rakkaita. Sukulaiset tur-
vautuivat Eeron apuun. Pitkän aikaa
sairaalahoidossa ollutta äitiään hän
kävi pyörällä ajaen joka päivä katso-
massa. Lastenlapsille hän opetti
oman vaatimattoman elämäntapan-
sa, eikä halunnut, että lapset olisi-
vat tottuneet nykyajan turhiin tuot-
telsiln.

Eeron vanhemmat olivat olleet
pemstamassa Koisthuhdan Kultaisen
iän kerhoa ja Eerolle lankesi jäsenyys
perintönä. Hänestä tuli kerhon pu-
heenjohtaja ja rahastonhoitaja. Vii-
me vuonna hän vielä hoiti joulujuhli-
en järjestelyn, ohjelman ja ruuat.
Juhlien jälkeen hän vei kaikki asia-
paperit seuraavaan kokoontumis-
paikkaan osoittaen näin haluavansa
lopettaa toimintansa kerhossa. Syy
tähän selvisi pian Eeron jouduttua
sairaalaan.

Ystäville tuli suurena yllätyksenä,
ettei Eerolle ollut mitattuna elinpäi-
via enempää. Kiitollisena muistam-
me meille kaikille rakasta Eeroa.
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Someron Apteekki
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Tehtaanmyymälä
Takalan teollisuusalue puh (02) 748 6655
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Toivo Aliskar. joka opetti meitä mon-
ta vuotta. Ha- o': myös puhjja ja oiti
myös saarnoja Sorr. eron Erkossa.
Hän oli ensimmäinen kulmakunnan
autonor"'staja. "Mosse" c'.: si;l-en ai-
kaan ha;vina'sjus ja k"r;rost; eriKoi-
sesti nuoria.

Jussilan perhe osallistui paljon
pyhäkoulutoimintaan. Kustaa Jussila
ja hänen vaimonsa Hulda pitivät mon-
ta vuotta pyhäkouiua. He saivat ai-
kaan kodikkaanja turvallisen tunnel-
man. Myöhemmin Jussilan tyttäret
Liisa, Tyyne ja Helmi jatkoivat pyhä-
koulun opettajina. Heidän seurakseen
tuli Eira Helin. Hän aloitti 1953 ja hoiti
opetusta 30 vuotta, niin kauan kjn
pyhäkoulu tässä rruoaossa Kimalas-
sa jatkui.

Tyttökerhotoiminta alkoi 1950-lu-
w\a Kirsti Inkisen joh oo'i3. Kerhos-

sa Oli ihan mukavaa, mutta . nuKara-

oloni jäi lyhyeksi, Kjn a;o;n käjdä r.uo-
risopiirissä. Se kokoontui Lahden r<0u-
lulla Esko Kaunistan ohjaamana. Siel-
Ia laulettiin, iuettii". teskLstelt"". j3
joskus pidettiin fctotöpailj. a. Kesäl-
Ia pelattiin lentopalloa Kouli. r' p. nal-
la. Joskus tehtiin yhdessä retxä.
Muistan erityi sesti retker Saare" xan-

sanpuistoon, s'llä matka te"t1 1' r<uor-

ma-auton avoiavaja o-!Upenke;Jä 's-
tuen. Matka men ny', ';", ei mitään
vahinkoa sattjni,t. Turva: is-ussäan-
nöt olivat siioin toiset eikä tun/avöis-
ta ollut tietoakaan.

Keväänä 1957 ilmoitettiin, että
seurakunta järjestää retken Vaasaan
Kirkon ndcrisopäivilte. Joka eerosta

Ottoja Lempi Perko sekä tytär
Elina ja poika Reijo Vähäkyrön
pappiktSSa. -KuvakirjoitUyan.

Vaasa-retken osallistujat 16.6.1957. Kimalastu Tyyne Jussila, Helmi
Jokinen ja Raili Jokinen. Terttilästä Risto Aha, Ulla Hemmilä, Martti
Hemmiläja Jouko Kanninen. Vilukselasta Anja Yli-Pietija Liisa
Saarela. Pitkäjärveltä Taina Erelä. Häntälästä Irma Kaivo, Aila Kerko
ja Sylvi Murronniemi. Pajulasta Impi Majuri. Nuoriso-ohjaaja Esko
KaunistO. -Kuva kirjoitt^fan.

pääsee '.<o'n"e asanottajaa mutea".
joten lähtijät arvottiin. Kuinka olla-
kaan. arpa osui Tyynelle, Helmilte ja
minulle. Niin kesäkuussa lähdettiin
matoa"; S-o~e'~. , uO"'iC'. cles3a
kauie:""'!: 'aa. ". ScTe'o:s n"ei:ä
lähti 15 ja Ypäjältä suunnillee'' se-
ma'~ '»erran. SLO;'' ratx.-s;'-. ers'"-
maisen terran junalla.

Vaasassa osaikS:i,1"''"'e o^.&r-gi

"-bkaa" ei, T!aiSj-<s';!~. i''e'eii ri"'e

väl,..ä Kj:teK-, r<!'-. Va''a.<\rösss . <''1<Kc-

herra Otto Pe''i<o~ tod ssa. Hän o:i
muuttanut sinne perheineen Some-
rolta edellisenä vuonna. Tutustuimme
myös ympäristöön ja kävimme Vaa-
san Mustasaaren kirkossajosta käy-
tee:1' ,", ifTK)Stä \, 'a"-ar Vasss-'. .<;''k-

Ko. Se oi' kaunis. '. 6i-<o'"e". ^, z's
koristeltu.

VpT.e kesän retkellä kävimme

r-vös tässä KIMOSSE. K 'kko ol: tä::ä
vai '1" resta^-c;?-'. vle.s\'sr. r~"e'es:a'~,'

o' p~i, L!ttL'n^t>a. '-<cisesrs . <s'erS'. a.<-

si. \'ia:ser"a o, 'k"' ""jjSL"'-il. sffar
retkteni väiissä monta VLOsikymrren-
ta. VijiStei. essg tu. se Tiehen w. 'u-

[auiui saloja: "Vas o" P ;" kaii-. is.
kirkas L'jo'ai favas... K!:ävi aika, vie-
rähä.-äf. iiotie':."

X X V'
litrkon Jluonsapaiuät

'> ,>

Vaasan Nuorisopäivien osallis-
tumislippU. -Kuvakifjoittajan.



Raili Virtanen

Muistoja pyhäkoulusta alkaen

Tyttökerholaiset Helinillä v. 1954. Kuvassa alh. vas. Mirja Helin,
Leena Kauranen, Irma Helin, Heljä Jokinen, Pirkko Toukkari,
Tuula Toukkari. Takana vas. Helmi Jokinen, Raili Jokinen,
seisomassa Aira ToukkarijaAnja Mustonen. -Kuva kirjoittajan.

Fiime vuonna osallistuin seura-
kunnan kesäretkeen. Retki
suuntautui Vaasan seudulle ja

järjestäjänä oli pyhäkoulusihteeri Mar-
jatta Kuisma. Myöhemmin katselles-
sani vanhoja valokuviani sain idean
muistella lapsuuteni pyhäkoulua, seu-
rakunnan nuorisotyötä ja erityisesti sil-
loista retkeä, joka suuntautui myös
Vaasan seudulle.

Lähes kaikki lapset kävivät silloin
ahkerasti pyhäkoulua. Nuorimmat oli-
vat alle kouluikäisiä ja mukana oltiin
rippikouluun asti. Someron seurakun-
nan historian mukaan eniten pyhä-
koululaisia oli 1950-luvulla, parhaa-
na vuonna 1458 koululaista.

Meitä pyhäkoululaisia oli Kimalas-
sakin paljon, tupa täynnä vuorotellen
eri kodeissa. Pyhäkoulua käydessä

kylä hahmottui kokonaisuudessaan
hyvin, kun kokoonnuttiin kylän kes-
keliä Kulmalaan tai Ylitaloon, Saaren-
taan rajalla Murrolle, Häntälän rajalla
Kankareelleja kylän reunamilla Mul-
livuoreenja Leppäarolle. Kimalan kar-
tanon eli Toukkahn kohdalta tie haa-
rautui kahteen suuntaan. Syvänojan-
tien varrella pidettiin pyhäkoulua mo-
nessa talossa, esimerkiksi Helinillä,
Mustosella ja Tuomosella. Kimalan-
tien varrella kokoonnuttiin myös mo-
nessa paikassa, usein Jussilassa, Oja-
Iässä ja Aliskalla. Siinä tutustui koko
kylän lapsiin ja heidän vanhempiin-
sa.

Yhdessä laulettiin: "Ystävä sä lap-
sien, katso minuun pienehen, minne
käynkin maailmassa, Sinä olet hoita-
massa. Onni täällä vaihtelee, Taivaan
Isä suojelee. " Monta muutakin virttä
tuli tutuksi. Kuunneltiin Raamatun
kertomuksia ja luettiin katekismusta,
läksyksi annettiin muistolause, joka
oli elämänohje päivän tekstin aihees-
ta. Ensimmäinen opettaja, jonka
muistan, oli Hulda Vaahtera. Hänen
koulussaan olimme tottelevaisia, jar-
jestys oli hyvä, eikä saanut pulista
turhia. Muistolause piti osata ulkoa.
Muista opettajista muistan erityisesti

. r\
. n\

Nuorisopiiri Lahden koululla v. 1956. Nuoriso-ohjaaja Esko Kaunistan
tulojulila ja pastori Otto Perhon läksiäiset. - Kuva kirjniiuijan.

Tervetuloa palvelevaan
Raulia K-maatalouteen

^fiä 3m\m
ja Onndtoto
äytto j9uoffa

toivottaen

www. rautia. fi/SOI

www.k-maatalous.fi/SOMERO

Somero - p. (02) 779 300
AVOINNA

ma-to 8-17, pe 8-18 la 9-14

Rauhallista J oulua ja
Onnea Uudelle Vuodelle!

Härkälän kartano
Härkälänkiija 33, 31400 Somero

p. 0505706226 www.harkalankarta-no. fi

* Luonnonkaums ja historiallmen kokous- sekä juhlapaikka *

'H.yvääJouCua ja
Iloista. Uutta Vuotta

Asiakkailleen toivottaa

Ravintola Punainen Lumme
ja

Harjula Catering Oy
Somemiemi puh. (02) 748 2186

Lämmintä JouCumieCtdja
Onnekasta Uutta Vuotta!

^OTlPUTli^^
^KAni

Joensuuntie 28, AVOINNA:
31400 Somero Ti-Pe 10-17
P. 02 748 9209 La 10-14

www. muotiputiikkihelmi. com

J-Cyvää youCua!

l Some/tOti ̂ o/toosa CXy
Tehdastie 5, 31400 Somero
puh (02) 748 6818

^

it/uaa joulua ja

)nnefft sfa CUuita 'Vuotia

^ ^6ASKA</^ ,^
C? 0^RIITTR <y

p. 748 5272, '<ft>Elfth Joensuuntie 40

T: i/uad joulua

/a Onnea rVuo(feffe 2010
KAIVINKONEYHTYMÄ MIKKOLA

0500970610

Hyvää Joulua Ja
Onnea alkavalle

vuodelle

Sementtivalimo

Matti Kultanen
Puh. (02) 748 8511,
mob. 0400 452 217

Email: svalimo. kultanen91uukku. com
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loista youluaja
OnneIIisfa CUuita. Vuotia!

Texere
Joensuuntie 26, p. 748 6844

9{yväd Joulua.!
ANNELIN SAVIPAJA
Uniikkia taide- ja käyttökeramiikkaa^

Joensuuntie 15, Somero, puh. 040 841 7347
Avoinna: xe-pe 10-17. la 10-14.

Turvallista Joulua ja
alkavaa Vuotta 2010

Toivoo

RENGASLIIKE H. KETOLA
Puh. (02) 734 6450. www.rengasketola. fi

jQSNSJ--'NT'E5:, T "-;6?<'>3 lV^"'V.SO^£A'-'J"-T^".'-li-1

tuotteet jijafea

kolatl fl

Hyvää Joulua!

t opkk.fi
OP-Kiinteistökeskus

VUOHIJUUSTOLA

l 'i \W\ . W i

GDQCfftteöjBCii
%jäu£fe3S
.. irrir@DBBP1 iTGyea'

äsasa^K '.».. y^- äiggf

Uutuus!

Kelatun
Ruska

paistettu mna
B̂

KUVA-KEHYSTYSPALVEL.U

Kpllii KflmERR-PI/TE
Puh. 748 7210 Raadelmantie 18, 31400 Somero

SOMERON KIVENVEISTÄMÖ
Puh. (02) 748 5180

KIRJAT JA SIKARIT
"\j'- ; l'* l !\

.fc. ^' . L d ^ . ri - »

www. amanita. ii

/B ämminä d joulua

fa Önneffis/a <~UU ^CL <Duotia.

Someron Autokatsastus
Pappilantie 15, puh. (02) 748 8841

Hyvää Joulua!

K
SOMERON

ORJAUS
Joensuuntie 4
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Matias Roto

Someron kirkko 150 vuotta

ykyinen Someron kirkko on
neljäs kirkko So'nero';a. Kir
konkokous päätti rakentami-

sesta 14. 8. 1843. Kuvernöörin päa-
tös saatiin 25. 11. 1845. Tiilikirkon ra-
kenni. spa:ka.<si määrättiir! Harjun
kartanon omistamalle kallioiseite mä-
elle. Piirustukset laati arkkitehf G.Th.
Chie';;iz. Senaatti e!i valtakur. nan hai-
litusvahvisf ne 5. 5. 1848. KirKtevs;-
mistui 1859. Tiiaa siinä op nor 1500
ihmiselle. Kirkko vihittiin käyttöönsä
27. 5. 1860. Vihkimisen to;mitt' iaa-

ninrovasti. teotogan tohtori A. E. Gran-
felt. Tämän pyhäköksi '.'ihkimisen
ajankohdasta lasKetaan ensi vjor. na
kirkon 150-vuot'sjunlier ajankohta.
Seurakunnassamme vietetään piis-
pantarkastus20.. 22. ja 23. pär. anä
toukokuuta 2010. Tamoereen hiippa-
kunnan piispa Matti Repo vierailee
seurakunnassamme. Ser, ynteydes-
sä juhlimme rakoan kirkkomme 150
-vuotispaivia.

Juh!aa on jo alettu valmistella. Kir-
kassa on tehty maalaus-, korjaus-ja
muutostöitä. Työt aloitettiin helmi-
kuussa 2009 ia ne vaimistuvat te-
säkuussa 2009. Tärr,ä'ir<ertai3en ko'-
jauksen on suunnitellut Arkktehtitoi-
misto Marja Rajka!a Oy Varmaias-
ta. Pääuratatsijana toimi KonrestaOy
Turjsta. Muina osapjoiina oi'vat säh-

köurakoifnissa AM-Sähtö Oy '. 'jur-
lasta. pa;oi:Toit;ni;raKO;nr'iSsa Hä-
meen Lukko Oy Salo" to!m;G;steesta
ja äänilaiteurakassa Hansa Ecurss Oy
Längelmäe!tä. Seurakunpa". puoie!-
ta korjaustöitä valvoi ratennusmes-
tari Eija Paija.

Korjauksen jälkeen temto o", saa-
nutmieilyttäYän i. mapiirin. Tiiavan i<ir-

kon ai'arjjs ja ilmavujs pääsevät
kunniaan. AlttariOidetta o" siirrety
80 cm seuraxuptaan oa, ". Alttar'00'y-
dan kansi on kjnnostett-i. Poiv.stu-
mispenkki ja kaiteen pikarihyi iy on

uusittu. Uuc'stukse'' mukana l:turgi-
nen toimipta on saanut 1'säa ti!aa.
Alttarille pääsyä helpotetti. r. !nva!idi-

luiskan avulla. Sen motenTrur- ouol.n
on metailinjnkoinen kaide. L.;c:s;.,s

Enkelihahmo koristi Someron kirkon kuoria vuodesta
1935 VUOteen 1974. -Kuva Armo Kuisma.

toi Tyos tilaa refton etuosaan. Sai."

etuosasta »oiststt';" yks; 3e'Kk:'':';i
se'<ä ete'äs ij.ta "ei.a siVL.pe"-«'6.

\yt :sor'p'kir kjoro T.anti. i; a^.a-
maan kirkon edessä.

^i-kon eteen o" saati '-jsi "j. ^e-

rotaulu, jonka numerot voidaan vaih-
taa lattialta käsin ja sitten nostaa ne
, '.os nähtäväte:. To;nen JL.S: KQ-^de c'
te., ".e r<o:en,hsa';ei ::e. Krto'"; aäne'-

toisto on 'j.&ttu. Paioti.'\a-l:s'd'j:ta

varte" ase?"'eS. '" os:ol'~'o:TLa3ja'jes-
telmä.

"<;aa!a8T':"en oi !re''<:£a, 'a osa

kun"osfcs;,'ötB. Kuorin seinät..a a't-
tarn kattooaM. kirt<r<osa''n peräse.-
nä. otee:. 3i'a"t. 3:iastei;. OcetserO
kirx-osa;'"' itävät; o" ~'aE'attu Kc-
kor'aar. uuaeaeen. Vanha ~aa:aus on
monin paikoin kunnostettu. Ulkoikku-
na'n "'s.alauksen ynteycessa . <or\'a;-
tiin ".'Aooit-neet ;i<i<iin3*. jLS;l!a. Ik-
kunap&lityksen imrjaukse'; ansiosta
e; sadevesi pääse seinärakenteeseen.

Urki.:eh:e''i.e on saatu S;a es, i-%'.'i.s-
pukuja Ja -iop'-aiboja varten. T'a so-
.;e't. u "T. OS o'-'<ej;umiseep.

teoissa s:s.. s:usta rnu>. '3a'. "ssa

kysyr"y'<s:ssä Oi" oitu yrteydessä '»"L;-
seovraston kanssa. Tärr]än:<erta;set
kcfj ajs-ja mu.-tosyöt oiat ec sSr. ee*.

kinon viirrvsivta. Ijmaa"  rss. '~.

kokoontuminen on saanut arvoisen-
ss yT csrstön. Vaimettavasi: '<a'<Ke3

ei vo'tu to:e^;taa. TjievaiSL...dessa-

.<:" niltes huo.e-sron a'he;ta 'Sijaan
s, '. ättö^me ry. äksL Vutta , c ")t
saamme iloita ja riemuita. Psa;r"-ssa
ssnctaa'':

Nyt iloiten laulakaa Herra!ie,
Korotsxaa här.e''.e ne^uhuam,
'r-si'1 or: meidän tyr/arOuioFye.
Tu' a hänen f'ss'w, ss eteen

;a "litstää
mF.äisä näneile rie:"nj/!rsl!
Herra on suuri Jumala.
(Ps. 95:1-3.)
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