Iasiihen mukavuus loppuu,josverk-

saadaankin mukaan museotoimin-

kopussillinen toukkia tulee niskaan.

taan. Apua ja neuvoja olemme val-

Moni kävi ihmettelemässä, ja "Mil-

miit antamaan, ja ehkä vielä tartumme töihinkin, kukin voimiemme mukaan.
Museovieraat tulevat useimmiten

Joonan toukan näyttelystäkin" tuli
menestys.
Talkoita ehti museolla olla mel-

kein joka sorttia, millein missäkin

kauempaaja ihmettelevät, kun löy-

rakennuksessa. Malkakattoja korjattiinjoka kesä, ensin luhtiinja lättiin,

tyy näinkaunisja rauhallinen museomiljöö keskeltä kaupunkia. He tosi-

sitten talliin, aittaan, latoon ja härkäpiahtoon. Tallia ja aittaa nostettiin
Ja piahton alimpia hirsiäuusittiin toi-

aan kyselevät paljon ja viihtyvät pitkään museolla. Hevoskierto on mo-

nellekin kävijälle outo kummajainen.

sen kesänä. Piahton alahirsi olikin

Nyt syksyllä on viimeksi käynyt vieraita Sambiasta. Vieraskirjasta on

ihan muhjuna, kiitos hevosmuura-

haisten. Seuraavaksi tehtiin tuulimyllyyn kokonaan uudet sekä yläkatto

helppo nähdä kävijät ja heidän koti-

paikkansa.Tokisomerolaisetkin käy-

että alakatto. Se olikin akrobatiaa
parhaimmillaan. Savusauna sai var-

Koululaisryhmä seuraamassa, kun Elvi Mattila kehrää.
Kuva Maija Liisa Hyytiäinen.

lyketju neljällä Hämeen Härkätien

ollut entinen museonhoitaja Ritva

museolla. Jokaisella museolla oli

Helminen, jolta olen saanut todella
paljon viisautta ja oppia museonhoidossa. Somero-Seuran väki on
yleensä mukana taitoissa toinen
toistaan auttaen. Kotitalousopetta-

oma teemansa. Someron torppamuseon näyttelyn aiheenaolivattoisaal-

Nokkatuovat kaikkiseiskaluokaterikseen tutustumaan museoon, josta

olen ehtyisen iloinen. Maija Piispanenjo aitoinaan aloitti tämänperinteen.

Ensimmäisenä kesänäni Tapio
Horila halusi, ettäjärjestetään museolle leikkikalunäyttely. Näyttelyoli
minulle uudenlainen haaste. Ensin

leluja tuli hitaaseen tahtiin, mutta

onneksi vauhti kiihtyi. Vanhojen lelujen lisäksi hankimme nykyajan leluja Kuismalta vertailun vuoksi. Pal-

jon tuli arvokkaita vanhoja leluja, ja
pöydättäyttyivät. Hannele Salo ras-

kituodaupeatnukkensanäyttelyyn.
Mikkolan kukkakauppa lahjoitti paljon kauniita ruusuja pöydille. Näytteille asettajia oli lopulta Sija näyttelyssä kävi n. 500 henkeä. Tapio

Horilatuli näyttelyvieraaksija olityy-

kirulla -näyttely oli yhteinen näytte-

ta kartanotja toisaalta härkienkäytto maataloudessa. Viimeisimpiä
näyttelyitä museoaikanani oli Ossi

Lembergin maalaisaiheisten maalausten näyttely. Suurista tauluista osa
oli maalattu Saksassa, kun koti-ikä-

ton. Savusaunan kiuasta korjaavatja

talkoot museonmäellä. Seon perin-

päivän kahvitus taisi olla kesän suu-

Somero-opas Maija Liisa Hyytiäinen matkamessuilla 2007
edustamassa Someroaja Somero-Seuraa.
Kuva Pinta Kämi.

Museoemännällä on ollut "komen-

tooran" rooli siinä mielessä, että viikatemiehetyrittävätaina niittääemännän
kauniit ketokukat. Vaan mahtuuhan
mäelle meteliä, ja hauskaahan se vaan

telyveti väkeä museolle paljon.
Yksi museoemännän järjestämä

näyttely oli "Miljoonan toukan näyttely" museon tuomien katveessa.

Tuomet oli paketoitu harsoon, sa-

moin liikennemerkki ja kaikki sopikehrääjän toukat. Yllätyin, kun huomasin miesten huusinkin olevan hyViljo Hoitanen toi Parista
ryhmän Somero-kierrokselle
heinäkuussa 2008.
Kuva Maija LiisaHyytiäinen.

kotikaljaa Onerva Ollonqvist. Kahvia ovat keitelleetAlitalon Niinaja
museoemäntä. Niinaon myösva-

koomuonitusta? Useimmiten ruoka on
papusoppaa ja kyytipoikana on hyvää

nen" ovat kuvanneet lähes kaikkia taitolta museolla.
Museoilla on ääretön määrä

"näkymätöntä työtä" ja ne työt

nen on oma seremoniansa. Teettäätöi-

näkyvät vasta kun ne jäävät teke-

ta sopankeittajille. Papusopat nautitaan
yleensä kivikupeista puulusikalla. Nuoremmat näitä välineitä oudoksuvat ja

ta päätänäy, korjattavaa ja uusit-

Helminen ja Aila Talonen, ja maukasta

avusta Ja tuesta.

Kaipainen ja tietysti "Foto-Virta-

kotikaljaa ja pullakaffeet vielä päälle.
Talkooruokien hankinta ja valmistami-

Talkooruokia ovat laittaneet Ritva

ja kaikki sujui viimeistä kahvimukillista myöden hyvin. Kiitos kaikille

lokuvannut taitolta ym. touhuja
siTuominen, ArmoKuismaja Sauli

elämys. Tiskaaminen on hankalaa, kun
museolla ei ole oikeata kaivoa, mutta
kerrankos nuo nyt tiskaa kotonakin.

va lupautuivat kahvitukseen avuksi

jo paljon ennenjuhlia. Kaaoksissa ol-

museollajo monena vuonna. Las-

on, kun huumori kukkii.
Vaan mitä olisivat talkoot ilman tal-

vieroksuvat, mutta sehän on vain uusi

nn ponnistus, ja siihenkin sain paljon apua. Irene ja Eino Lähteenkor-

leet kahvimaidotkin lopulta löytyivät

ne.

kertomassa tauluistaan. Tämä näyt-

oli uskomattoman paljon. Kielsin
tuon mukavuuslaitoksen käytön, sil-

remmille huomaan pehmeän laskun

museolta onnistuneen hyvin. Pitäjän

käillä. Luhdin tekstiilit ja vaatteet pi-

massa näyttelyvieraiden kanssa ja

isotverkkopussit täynnätoukkia,joita

tarinaansa jokaisella hirrellään. Jätlaessani museon hoitamisen nuo-

keväällä koko museo siivotaan tal-

jo aikaisemmin. Tässä näyttelyssä
Ossi Lemberg ehti olla itse juttele-

nähty useampiakin museon toistuvassa. Näyttelyissä on ollut upeita

hän tyyssijani. Musta tupa on ihanan rauhoittava, ja se kertoo omaa

Riukuaitaakintehtiintaitoilla,ja aina
väliin tuli raikas raesade. Syksyllä ja

Seuran arkistosta Ella Maalaisen
akvarelleja ja Antti Luukon taulukokoelma, jotka oli lahjoitettu seuralle

vin paketoitu. Kulmissa vielä roikkui

Olen kertonuttässälähinnäTorppamuseosta, joka onkin minun rau-

torjuttiin (alkoilla pariin otteeseen.

sesti. Tuvan puolella myös tuuletellaan vaatteet ja ravistetaan matot.
Hermannin päivänä on aina heinä-

Elvi Ainalinpään näyttelyitä on

ta.

katot kuin seinätkin. Tupajumejakin

västi mieleen lapsuus heinätöineen,

vasti kohdalle osunut. Tämän suuren vaivan olivat nähneet tuomen-

ta somerolaisilta tietäjiltä ja taitajil-

distuksenja uuden maalipinnan, niin

vää piti karkottaa. Tauluista tuli elä-

elonleikkuineen, metsätöineen ja
kinkereineen. Ossin Kalevala-sarja
Sammon taontoineen oli tuvan puolella. Näytteillä oli myös Somero-

saa aina uutta oppia, varsinkin näil-

koulun opiskelijat Timo Kinnusen johdolla. EräänäkesänäTorppasaivanhän ruukkutiilikaton suojakseen.
Myös Pitäjänmakasiinit saivat puh-

tää ravistella ja tuuletella hellävarai-

tyväinen. "Mutta missäs on hakohärat ja käpylehmät?" hän halusi tietää.Ainakin käpylehmien osalta asia
tuli korjattua.

kirjailtuja tekstiilejä. Tuu tuu tupak-

Mikko on yksi ehdoton jokakesäinen
museon ystäväja löytyymuitakin innokkaita tutkijoita. Museoemäntä

sinaisen vanhanajan tuohimalkakaentisöivät Turun Ammattikorkea-

kuuluu asiaan. 4H-kerholla on oma
näyttelynsä. Oppaana on lisäkseni

jat Tuula Salomäenpää ja Marita

vat, ei passaa moittia. Pääkkösen

matta. Museoilla ei taitoille toistavaa riittää kaiken aikaa. Me van-

hemman sukupolven ihmiset
alamme jo kärsiä kaiken maailman vaivoista, joista ei niisiäkään

loppua tule. Kovasti kaivataan
nuorta väkeä museolle. Uskon,
että reippaita ja osaavia nuoria

2008 museoemäntä pakkasi

faneriasldnsajanostijalat
seitsemännelle seinähirreUe. Kura
MaijaLiisa Hyytiäinen.
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Lyyli Honkio
paita" ja tuntui, etten Kuitenkaan
ehd! oila hänen kanssaan tarpeeksi.

Isä nukkui pois 8. 4. 2007.
Museo avataan yleisölle yleensä

Kuppi-Kustaan perhe

vappuna. Kävijöitäei silloinjuurikaan
ole, mutta talven jäljiltä muita hommia on riittämiin. Torppakin on lc/n-ä
melkein koko toukokuun. Kalentere-

Jani selatessa huomaan toukokuun
merkinnöistä. että aina ovat museoemännän varoaat olieet jäässä.

Äitienpäivätei laitetaan hehkuvan

punaiset pelargoniat toistjvan ikkunoille. Palsamit voi laittaa ikkunoilte
vasta kesäkuussa, ne kun ovat KCMF!

hallanarkoja. Pe'argoniat, museon
ruutuikkunatja hirsiseinä on kuin taideteos. joka hojk'jtte!ee ohikulkijatkin kuvaarraan iaylliä. Pe;argoniat pitää istuttaa kunnollisiin saviruukkui-

Ilmari Roos, s. 1910.

Enni Roos, s. 1913.

Kuppi-Kustaa. Kustaa oli isoisäni,
jtr. ka perheestä kerron.

mäen Anttilaa?, missä syntyi Klaara

Ki-staa avioitui Irene Blixstin
kanssa. Irene oli siihen saakka kulkenut !sänsä kanssa räätälöimässä.

Irene Roos 1938, o.s. Blixt.
ohan August Roos tuli perheineen Tammisaaresta Someron Kuitelaan vuonna
1869. Hän tuli hyvän save-, perassä. sillä här o'; ammatiltaan saven-

Pauliina (Paula; 1911. Hän asui per-

heineen Somero;iaja 'eskeksijäätyään muutt; Lonjate. Enni-poika syn-

He kulkivat sen ajan tavan mukaan

tyi \, wr,ns 1913. Hänestätuli ahkeratyömies:teki maataloustöitä,aher-

ta. osta taioon ja vipyivät aina niin
rajan, kun talossa räätäiirtöitä riit-

hoiti kaljaa a;r.a tyytyväisenäja iloi-

ti. Kustaa ja Irene asettuivat na. misiin mentväär KuKelan Ali-Lukumie-

he:!e. Sieilä synty- vuonna 1908 äitir. i Inkeri, joka myöhemmin asettui
asurraar. Saarentaan tylääp..Vuonr.a 1910 syr>iyi Ilma", Joka oppi ammaninsa isältä Ja hjvin nt-orena iöy-

si saviverstaassaja kotiaskareissaja
sena. Hän kaatui ta;visodassa. Leo

syntyi vuon-a 1916. Vanhempaan

veljeensä verrattuna tämä oli elämäntavoiitaa" värikkäämpi: voisi sa-

noa, että hän oli täydellinen hulivili.
Samassa työ- Ja asuinpaikassa hän
ei kauan rähtyi -yt. Vuonna 1918 syn-

valaja. Savenvaiaja o!i myös häner.

si työtä Keravalta Savion tiiiitehtaal-

ty; RagnarVilhelm Valdemar, joka oli

poikansa Kustaa, joka syntyi vuonna

ta. Hän kaatui jatkosodassa.
Kustaa perheineen muutti Iha-

hailinen ;a luotettava. Asui koko ikän-

1873 ja tunnettiin ammattinimellä

vannemoaan veljeensäverraten rau-

hin, sillä muovi e; museolle kuulu.
Kerran ohikulkija otti iimoitustauluita numeroni ja soitti katselevansa
museon ikkunalla peiargonian oksa!la istuvaa sinitiaista. Riensin apuun.
mutta ensin ihaiiin lintua minäkin pihäitäkäsin.Avasin oven, Ja nain mu-

seomaskotti pääsivapauteen. Oravat.
nuo suioiset otukset, ovat myös me;-

toisia veitikoita... Niitä pääsee sisä!le joka kolosta ja ne saavat museon

'-M' .'

hälytykset soimaan keltonaiiaan kat-

.

Leila Järvinen osallistui leikkikalunäyttelyyn 2001.

telin mitä he kuiskivat ja nauravat ja

KuvaMaijaLiisaHyytiäinen.

;_:-*

pyysin kertomaan minullekin. Yks;
heistä sitten sanoi: "Me odotamme

tuon hiiren hyppäävän sun niskaasi

tuolta parrun Fää!tä." Kurkin yiösja
hiiri hipsi tiehensä. Se lienee ainoa
hiiri, jonka koko aitena museon tor-

passanäin.Viitteitähiiristäkylläyleen-

pimeää, ukkostija satoi kaatamalla.

teettää paljon työtä. Pitää hankkia

Ulko-ovi piti laittaa säppiin. että ei
tullut vesi tupaan. Istuin tuvan pöy-

leikkejäja pelejä kävijöidenviihdy.<-

dan vieressä ihmettetemässä luonnonvoimia. Silloin vintiltä alkoi kuulua: "Uuhuuu uhuuu. " Se oli epä-

määräistäukkosen myötä kovenevaa

ta:la. Sejraavir.a kesinä oli\, 'at yaki-

saatiin "i'j<aa" myösvärttinällä keh-

"riitä vint;'lä oikein tapateiu. Voitto

kiipesi v;r,ttiin. ja selvisi, että siellä
oli pulu tai parikin. Ne siellä hädissään huhuilivat ja kummittelivat.
Toukokuu on kiireinen museokauKuva Maija Liisa.Hyytiäinen.

keetei. Muistaakseni ensimra.sena
museokesänäni oli viisi kehräajaa.
He kehräsivät u^ons 'adon seini. s-

tistä vaan ala näkyä mitään karva-

fssä 'a cnreKsi sain myöherv'min
OIIOTOV:stin Vo;ton tarkistarr. aar.

Leo Roos, s. 1916.

työnäytöteetja erilaisia

luiset avustajat Elvi Air]a;inpaa ja
Kaena KorKala. Jossaki'; vaiheessa

täyttä vauntia. KuT]p"itiiS pysyi vin-

Lapsettekivätkäpylehmiä.

ta. Kooi aiset.

ääntä. "Kummitteleekin vielä", ajattelin. Seurailin vaivihkaa, ettei vin-

jakoja. Mielikuvituksen' laukkasi

Paula Jokiniemi, s. 1911.

.^

;^'""'

somatta. Anteeks' r-aapurit!
Kerran, kun oiin tuvassa yhden
koululaisryhmän teinssa, niir. ihmet-

sä ilmaantui taiviaikaan. Kerran oli
nakerrettu kotitekoista sainpuaakin.
Eräänä kesäisenä sunnuntaina oli

Inkeri Mäkelä, s. 1908.

^-^

si. Turistit ovat liikkeellä ja koululaiset samoin. Koulujen museopaiva

fäs'ä. Kerra" Pe-tti Heinone? näytt:

pe!;avarkehräysS .<o'j!jlaisi;ie.Viime
kesäpä Eivi;läo!; kaverina A"ja KänKänen. ia hän es;ttel; nypiäyksen
sa'0'a. LiiL;ta'y'estar' Erkx; Aalto KUU-

!LJUvak;oes;in^järäl<ou'ujen rruseoDä'vään. E'Kk: tekee erila:sia ;uut, a.

ooettaa 'judanteKoa ja lieittää sos!vaa "ausKea tarr. aa nLXaan.

Lapsille mieleinen leiu on h'iren-

tappo!aite. Myös i<äpylehr"ien teko
47
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Maija Liisa Hyytäinen

Museoemuntä muistelee

Valdemar Roos, s. 1918.

Kaarina Niemiy s. 2922.

Aimo Roosy s. 1928.

sä Joensuun kylän tuntumassa. Hän
oli Niemen Hellän aviomies ja tunnettiin NiemenValtena. Kustaa Roo-

toon vuonna 1928ja samana vuonna syntyi yhdestoista lapsi Aimo.
Minä synnyin äidilleni Inkerille kuu-

vaa kohtelua. Kuppi-Kustaa kävi sil-

silla oli lapsia jo aika liuta, ja kun

kautta ennen Aimo-enoa. Isoäitini
Irene Roos otti minut hoitoonsavaik-

kaupalla. Pakkasi astiat rekeen tai
käriyilleja ajeli pitkiä matkoja ja oli

ka olin hänelle jo kahdestoista ka-

öitäkin pois. Palattuaan kotiin saattoi hänellä olla vieras naisystävä
mukanaanja Irene-vaimon täytyi vie-

vuonna 1920 syntyi Liisa, ottivat Pälikönkulman Lehtoset tytön hellään
hoitoonsa, koska heillä ei silloin ol-

lut vielä omia lapsia.

~^

Aikuiseksi vartuttuaan hän sai
kasvatusvanhemmiltaan omakotitalon Heikintien varrelta. Liisaoleskeli
siinä muutaman vuoden mutta myi

Maija Liisa Hyytiäinenja Tapio Haraa TorppamuseoUa leikkikalunäyttelyssä 2001. KuraMatti Borila.

ain pestin Somera-Seuran

mainita, että hyvä ehdokas fundee-

museon- ja arkistonhoita-

raa asiaa nyt tosissaan.
Ehlaisia vaihtuvia näyttelyjä museolla on pidetty hyvällä menestyk-

'jaksi

kokouksessa

2. 3. 2000. Ensimmäinen pesiini al-

tu päästäkirjanpidossa vähän plussan puolelle.

Aimoa ja minua. Koulukin jäi sivu-

Kaarinasyntyi vuonna 1922ja kuu-

seikaksi.
Kuppi-Kustaa oli nykyaikaisesti-

lui vilkkaampaan sarjaan, joka halusi nähdä maailmaa, ja hän muutti jo

hoitivat museon kesällä 2008. Molemmille nuorille museo on entuudestaan tuttu paikka. Juuson äiti

pihapiirissäyhden kesän.
Talkoot kuuluvat myös museolle,
aina onjotain uusittavaaja korjatta-

Leeni Tiirakari on historian opettaja,
ja varmaan on koluttu läpi kaikki

vaa. Museonhoitoon oikea ikuisuus-

mahdolliset museot. Niina Alitalo
taas on kasvanut museon nurkissa

dessäoloa, huumorilla viedään läpi
vaikeammatkintehtävät. Maakunta-

alle alakouluikäisestätytön tyllerös-

museo antaa yleensä avustusta kat-

ta. Niinaon innokkaastiautellut kummitalia kaikissa museon askareissa.
Tuleva kesä 2009 on vielä auki sikäli, että uusi museoemäntä tai isäntä

tojen ym. korjauksiin, joskin tänä
vuonna määrärahat olivat päässeet
Someron kaupunki antaa avustusta

Toistuvan pelargoniat.

on vielä "hakusessa". Voisi kyllä

vuosittain. Viime vuosina on taidet-

Kuva Maija Liisa Hyyttäinen

kin ajateltuna omalaatuinen tyyppi.

nuorena pois Somerolta ja edelleen

Irene-vaimon ollessa vielä nuori, kun

Ruotsiin.

jo muutama lapsi oli syntynyt, hänen
teki mieli käydäkotonaan Salamalla
ja hän puhuiasiasta Kustaalle. Tämä

Vuonna 1924 perhe muutti AliAkustin mäensyrjään.Samanavuonna syntyi Tyyne, tomera tyttö jo pie-

he muutti Ihamäen Anttilan Takapel-

vät. Somero-Seura tekee joka toinen
vuosi suositun kesäretken. Tupanäyttämäkin hauskuutti yleisöä museon
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lä-Suomea. Kahdeksas lapsi Lotta

taa oli, että halusin tehdäja hoitaa
työni museolla kunnolla, ja aikaa
museolla kului paljon. Halusin myös

lajoka kesäainavuoteen 2008 asti,
jolloin olin palkkalistoilla vain toukokuun. Juuso Tiirakarija Niina Alitalo

koi 13.3. 2000ja kesti puoli vuotta.

talonja oleskeli sitten eri puolilla Ete-

nestä pitäen. Vuonna 1927 syntyi
Lyyli, joka kuoli puolivuotiaana. Per-

Tämän jälkeen työskentelin museol-

tiin kapaloon niin, että kädetkin oli
tiukasti käärittyinäja päällimmäiseksi
kiedottiin vielä kapalovyö. Kaarina
joutui hoitelemaan meitä pienempiä,

Museokesinä ainoa asia, joka
tuotti minulle suurta sisäistä ristirii-

sellä. Somero-Seuraja SomerniemiSeura pitävätvuorotellen pitäjänpäi-

paloitava.
Siihen maailman aikaan, kun ei
ollut lasten vaatteita, lapset käärit-

murahti: "Men vaan mut via kakaras
kans!"

Ei silloin kuljettu autoilla vaan
omilla jaloilla, ja niin jäi vierailu te-

kemättä. Muulloinkin vaimo sai koloisen tavan mukaan saviastioita

Ia naisellekin kahvit. Näitäjuttuja ei
ole ihan helppo ymmärtää.
Kustaa ja Irene asuivat viimeiset

yhteiset vuotensa Takapellossa, Tila
käsitti n. 14 hehtaaria peltoa ja talossa oli myöskarjaa. Saviverstasoli
erillään Pämämäessä.Siellä edelleen valmistettiin kukkaruukkuja ja
kaikenlaisia astioita.
Asumismukavuudet olivat retuperällä. Rakennuksessa oli tupa ja kaksi

pientä kamaria, eteisestäoli ovivinttiin, palikkatikkaita kiivettiin ylös eikä
ollut mitään kaiteita. Vintissä ei ollut
huoneita, mutta Käännä nukkui siellä

koulutyttönä kesäisin. Kerran hän
käveli unissaan petivaatteet kainalossa. Aiti-lrene oli kauhuissaan, kun

huomasi, että tyttö unissaan käveli.
Muistan vielä, kun sauna oli puo-

olla veteraani-isäni kanssa, apuna ja
tukena. Olimme aina kuin "peppuja

Ien kilometrin päässäjoen rannalla.
Kun Irene ylhäällälauteilla pesi lapset, lauteilla oli vain penkki, eikämissään mitään kaiteita. Kuuma musta

kiuas ammotti alla. Vahinkoja ei tullut, ja lapset säilyivätterveinä aikui-

projekti. Talkoot ovat mukavaa yh-

siksi. Mistäsiunaantuise määräruo-

kaa ja vaatteita, kun ei ollut lapsilisiä eikä muuta sosiaalista avustus-

ta.

loppumaan ja avustusta ei tullut.
Liisa Aaltonen, s. 1920.

Tyyne Tammi, s. 1924.

Kuppi-Kustaa kuoli 58-vuotiaana
vuonna 1931. Irene osti ruotsalaiselta seudulta Siuntiosta 15 hehtaarin maatilan ja muutti sinne vuonna
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Helga Laakso

Marja Näykki

Tappurointi

Myllyreisun tarina

nnen puiTurien aikakautta maataloudessa viljojen

ipuimiseen käytettiintaopureita. Niitä oli teholtaan eri suuruisiä. Kotonani oii pienin koko, Sirkka-niminen. Pikku-Sirkaksi sitä nimitettiinkin.

Tappuri oli Tierkillinen laitos, jossa oli monta eri kokoista siivaa eli

Irenenja Kustaan talo Takapelto.
1937. Hän otti mukaansa nuorim-

mat lapsensa Tyynen Ja Aimon sekä
minut ti-tearensä tyttären. Tyyne oli
silloin jo lopettelemassa opslvelvollisuuttaan mutta kävi jatkoluokat

Siuntiossa. Aimoja minäolimme yhdeksänvuoden ikäisiäja Irene-äitioii
muuttovuonna &Q-vuotias. Siuntios-

sa hän hoiti taloustyöt sisällä\a siinä sivussa teki ompelutöitä naapj-

reille. Näin hän jatkoi nuoruutensa
ammattia ja sai si;tä lisäansioTa.

Me nuoretteimme maatatoustyöt
ja hoidimme karjan. Kotieläimiä oli
joka lajia, lehmiäkin en;mmi:lään
seitsemän. Tyynellä oi; paljon raskaita töitä, vaikka "an oli vasta neijäntoista ikäinen, mutta sinnikäsja ahkera. Työ oii liian raskasta Tiynelle,
koska hän toisinaa" valitti, että aa-

muisin lypsyilä ollessa korvissa soija
silmissäsiritti. Kaikkivedetja karjan-

pyörää,joita yhdisti remmit. Pitkälia. noin 10 senttiä !eveäl!ä paksulla
remmillä taopuri yhdistettiin moottoriin. Tätäremmiäsanotfin valtarem-

miksi. Tämän remmin avulla tappuri
saatiin käyntiin. Kun viljaa syötettiin
aukosta sisään, pyörivä kela irrotti
tähkäpäistäjyvät. Vilja kulki eleyaattoriin, jossa oii remn-iin kiinnitetyt
kupit. Kupit kippasivatvijan elevaattorissa kiinni oievaan toteen ja siitä
säkkiin. Säkin tullessa täyteen linkkua kääntämällävilja ohjattiin toiseen säkkiin. Myllähvaihtoi täysinäisen säkin poisja latoi tyhjäntilalle.
Kohlimet eli pöyhijätku.jettivat oljet
ja akanat tappurin toiseen päähän,
jossa "nokan" alla oleva henkilökantoi ne pinkkaan. Pinkan päälläo:ivastaanottaja, joka lev;tti oljet ja sotki
pinkan tiukkaan. Akanat kuikivat sa-

maa tietä, mutta alempaa rataa.
Ruumenet ja rir<karuohcn siemenet
kulkivat eri sihtien kautta tappj rin

Tappuroinnissa tarvittiin vähintäänkuusi henkilöä: likikantaja, pöydä!le antaja, syöttäjä. mylläri, pahnojen ja akanoiden poistajaja pinkkamies. Jos tehtiin ulos olkisuovaa,
kantajia tarv-ttiin kaksi.
Tappun oli monine remmeineen
ja pyörineen vaarallinen kone. Liian

lähelle remmejä ei saanut mennä.
Joskovaavauhtia pyöriväänremmiin
osui, niin huonosti siinä kävi. Hyvin
harvoin kuitenkaan tapahtui mitään
onnettomu'jtta. Lapsia varoitettiin
pienestä lähtien, ettei tappurin lähel-

ie käynnin aikana saanut mennä.
Tsppuroint; oli likaistaja pölyistä
puuhaa. Vaiiankinkauranseassajoskus oli paljon ruskaohdaketta ja sii-

ovel ja rupesivat ar-puumaan heit-

fölliis. Sillan mentiin Jo'<ioisten myllyyn. Määistusin kuorman päälä.mut
isä itte käveli ylämäjes, kun tuii pitkältästasast niin se tuli kans kärryil
ja rupesjuttelemmaan. ettääl Suomes on ollu siemenenkin aika

(1918). kun on tu;lu maantietä pitkin kolme outoo miestä hevosil pyssytseljas. Nettuli meiläja sanosivat
talon kolmel poja!. et nyt kaikkiviljat
heitil ja lihat kans. Net kokos tavaroi
ja sanovat, et <un on kolme poikaa
täytyy kahren lähteet heitin kansas.

tii, mut kun hei o!i heinäin alla. ei

net osunu ja lähtivät poies. Sit tuli
miähetja komensi heitin parijonnoon
i>

laron etteen |a lähtivät marssittammaan heittii Riihimäen sillal, kun he,
oli sillan alkupääsä, tuli sillalt santarmi Valkosen hevosen seljasja huu-

si koval äänel. et silta räjähtääkoh-

't!-.

ta. Kun hei sen kuu. i. niin hei lakosi-

^'^>.

vat siit paikast sillan molempiin p;eliin. Siin "ei joutus Aku veljen kans
eri sakkiin. Akun sakki joutus kau-

/-'. /

punkin puola ja net kaikki oli meinannu joutuut saksalaisten vankiks.

päättivät et Jussi, kun on kaikkein
pianempi, saa Jäärä.

Mut kun sakis oli Ylöpirtin tuamari,
niin se osas saksaaja oli selittänny,

Koko makasiin! oi; täynnä pöiyäja

Jälkeenpäin mää kysyin isän si-

hahtuvia. Ne hamttavaisesti tunki-

sarelt Raakelitätilt, et muistaaks hän
tämmäst. N!in se sanos. et !q'l hän
muistaa hyvin. Niitten tulost oli vä-

et hei on valkosii eixä tartte ottaat
vankiks. Tää on Ruahosen Nikolain
kertomaa. \et oli sit menneet Turun
Jurinaan. Äitioli pistänyt lähteis Akun
takinvuorin valliin viiren merkan se-

tänän niitä sien-enhahtuvia irtosi.

vat silmiin, suuhun ja vallankin nenään.

Kerran kauraa auidessa seassa
oli paljon ohdaketta. Naapurin Mirjan-i oli nokan alla olkia kantamassa. Tuli päiväilisaika ja i<one pysäy-

tettiin. Lähdimmekaikki ulos, ja Mirjami pyyhkäisitomutja hahtuvatpois
kasvoiltaanja alkoi 'aulaa: "Sentähden maantiellä tanssin, kun metsien humina se soi, tämän kultaisen
kulkurin valssin, tule kanssani tyttö-

alle.

olimme reljä vuotta nuorempia ja
kävimme koulun . oppuur.
Tyyne men.' naimisiin ja muutti
Karkkilaan. Hänvietti siellä loppueiä-

häntiärettyja oli joku viljasäk-u pantu piiloon ja Maria-äiti, mun nummuin, näki kun net tuiivat, niin se
pani jonkun rahaliiton muurin viäres rikkeimrr.än tasetin Yä'iin. Ket
tulivat sit kamariin ja pyssy! uhaten
sanosivat, et nyt kaikki rahat pöyräl.

Vasemmalta Paavo Korvia, tunnnistamaton. Matti NäykkijaJuho Näykki.
Kuvakirjoittajan.

mänsä. Aimo otti haltuunsa Sijntimutta ruoesi Sitten taksimieheksi
Mäntsälään. Hän asuu tällä hetkellä

Sipoossa. ja on ainoa e;ossa oleva
Kuppi-Kustaanjälkeläinen. Irenetuli

telin hakaneuial Kineja sil rahal pojat päqäs. Turust pojat kävelivät ;akasin kotia.

Isän sakki joutus mettän puola
ja siit hei pääsi lähteTiäär, kotjapäin.

Ain kun oii joku talo, niin yks lähti

Mummu oii puristannu kukkarostas
kaikki pöyräl.Sillan netolvatkiukustunneet ja sanoneet, et 1^' talos
enemmän rahhaa täytyy ol!a. ja uhkasivat ampuut mumr. uu piirong;n

kattamaan asuis siin punasii vai val-

kosii. Valkostein tykön äitiin syömäs
ja yötäkin.
Mun sisarein Rauni oli Letkun Lintusyrjäs ompelukursseh. Kun !sä vei

edes. Mumnu sanos vaan et hakeka, ei sitä enempää oi. Net tohnas

sitä sinne, n !n se oi' Raunil jutellu,

laatikotja kaikki paikat, mut eivätlöy-

aikaan syätetty. Siält hei pikkuhiljaa
Torron suon kautta pääsi kot,'a.

et siin talos oli heittii sillan kapinan

täneet. Raakeli-tätisanos. et häno!i

on maatilan ja piti sitäjonkin aikaa.

toisel kymmene! ja pelkäs kamalasi

Mummu oli rukoilevainen ihmi-

äitin pualest. Ei net sitä vanhaa naista kumminkaan ampunu ja lähtivät
pois.

nen ja vei muu piänenä kirkkoon ja
antoi kan*eri, maistuvan sokeripalan

Isän juttu jatkuu niin, et hänet
viätiin Riihimäel. Kurjen Pekan tieto

mun suuhuusain kun oikein väsytti.
Uskon ett sillankin rukous on poikii,
koko perhet, sylvänäläisiija ollilalai-

on, et Ruohosen !\;kolai

sll auttanu.

oi; siin sa-

mas kyyris ja Sit viäi muitakin. Raa-

vieiä vanhoilla päivillääntakaisin So-

keii tätin tytär Pirkko on isältäs Karvian Paavolt <uullu, et Ollilan Karvian poikii oli kans ja sit se Ytöpirtin

merelle asumaan Ja kuoli vuonna
1967.
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Riihimäel miähet pantiin johonKin heinälattoon. S't tuli naisii sihen

kolmas saajääräkotia. Niin pojat sit

ruoka piti kantaa. Me Aimon kanssa

Kuvat kirjoittajan.

M

un isäin Matti Näyksi otti
meitt;i kakaroitaskansas
my!lyreisulja muutonkin

tuomari Juho Alli.

Viljan kulku puimakoneessa. Otavanisotietosanakirfa1963.

Raakel Korvia, Manta Mikkoloja
kivjoittajan mummu Maria Väykki.
Kuvakirjoittajan.
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potti paljon talollisten tienpitohuolia,
sillä sillan kantavuus oli hyvä.
Seuraavan kerran sillan merkitys

ni ohoi. " Tämä kappale oli uusi sil-

vat pallot alkoivat liikkua sen mukaan
kun paine pannussa nousi. Myöhemmin Pikku-Sirkkaapyöritti niin sanot-

taukoja pitämättä taajaan tahtiin ja
niin saatiin puitua paljon pienellä
puimakoneella ja jyvät irtosivat tar-

tu maamoottori, jonka polttoainee-

kemmin.

toisiaan. Ainakin meillä päin systee-

na oli petroli. Yrittipä isä vanhalla
auton moottorillakin Sirkkaa pyöht-

mi toimi hyvin, eikä tarvinnut välttä-

tää. Moottorin säätöei oikein toimi-

Olen ollut tappurissa kaikissa
muissa hommissa paitsi koneen
käyttäjänäja myllärinä. Ei ollut tarpeeksi voimia siirrellä raskaita viljasäkkejä eikä tietoa moottoreista.
Naimisiin mentyäni jouduin syottä-

loin, ja niin mentiin valssin tahdissa
syömään.
Tappuriväki saatiin kokoon naapurien talkooavulla. Kaikki auttoivat

korostui vuonna 1918 sisällissodan

aikana. Sodan alkuvaiheissa punaiset ottivat vallan Somerollakin, mutta vähitellen punaisten sotamenes-

tys kääntyija joukot pakenivat itään.
Turun suunnasta tulleet punaisten
joukot räjäyttivät kivisillan 21. 4.

matta rahaa käyttää. Ennen puimu-

nut, Ja Sirkka oli vähällä lähteä len-

reita tappuria kuljetettiin talosta toi-

toon kunnes ehdittiin säätääkierrokset pienemmälle.

seen. Tämäoli monelle pienviljelijälle hyvä asia. Ei tarvinnut hankkia

1918. Räjähdys oli niin voimakas,
että esimerkiksi läheisessäasumuk-

omaa lappuna, kun puitavaakin oli
vähän.

sessa ikkunat helisivät ja klaffipiirongin kansi aukesi. Vahingot eivät

Varhaislapsuudessani tappuria
pyöritti onkapannu. Niitäoli pysty-ja
vaaka-asennossa. Meillä oli pystyasennossa oleva onkapannu. Sitä
lämmitettiin puilla monta tuntia ennen tappuroinnin aloitusta. Paine piti
saada nousemaan tarpeeksi suureksi, että se jaksoi pyörittäätappuria.
Olin ehkäviiden vuoden ikäinen, kun

olleet silti kovin suuret, sillä vain sil-

Iänkansi vauhoitui. Kevyt liikennejatkui, kun sillan kanneksi oli tuotu

Längsjönkartanosta paksuja lankkuja, joita pitkin voitiin tilapäisesti kulkea. Pian kivisillan alapuolelle rakennettiin vähäntukevampi puinen tila.

pääsin isän kanssa katsomaan on-

y-Ä

kapannun lämmitystä. Oli hauska
seurata, kun pannussa ylhäällä ole-

s. ;'

Tavallisesti tappuripäivät olivat
syksyllä tai syystalvella. Heti, kun
päivä valkeni, aloitettiin työt ja jatkettiin pimeäntuloon asti. Meillä isä
tavallisesti toimi syöttäjänä. Syöttäjan piti varoa, ettei työntänyt käsiäänliian lähelle pyörivääkelaa, koska silloin olivat sormet vaarassa.

jan paikalle, koska Kaunelassa oli

aina ollut niin, että emäntä syötti.
Mieheni mielestä se oli tappurin helpoin homma.

On tämä maailman meno paljon
muuttunut niistä ajoista. Nyt saadaan vilja puitua suoraan pellolta
suurilla puimureilla. Kaikki pitääolla

Pienessätappurissa oli tärkeää,
että pöydälleannettiin pieniäkasoja.
Silloin syöttäjän ei tarvinnut kasaa
selvitellä ennen rumpuun työntämista. Isänmieleinen pöydälleantajaoli

suurta ja hetkessä pitää tulla valmista. Kun minun elämäni aikana on

naapurin Naimi. Hän toimi kuin kel-

näänkään.

tapahtunut näinvaltava muutos tappareista puimureihin, niin mihin seuraavan sadan vuoden aikana men-

lon tärppästikku. Pientä kasaa tuli
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Hovirinnankosken perkausta vuoden 1918kesällä.Paetessaanpunakaartilaiset räjäyttivätsillan. Kuvassa kapinaan osallistuneidenja
vangittujen omaisiapakkotöissä.KuvaAinaLepän.Somero-Seurankuva-arkisto.
päissilta,jota pitkin hevosetkin pääsivät kuormineen kulkemaan. Liikennettä räjäytys ei silti paljoakaan hai-

tannut, sillä voitiin käyttääkiertotie^3

Hovirinnan vanhan kivisillan

tolppa, johon on hakattu vuosiluku 1895 ja kirjaimet AA, jotka
ovat mahdollisesti mestarin

nimikirjaimet. Kirjoitus on
vahvennettu Uidulla. Tolppa on
tallessa Hovirinnan alan

pihassa. KuvaTimaAlanen2tWS.
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työn edistymistä. Punavangit lauloivat lauluja, jotka herättivätkyläläisissä pahennusta ja sen takia lopulta
lapsia ei päästettytyömaalle katse-

ta, joka kulki Kennintien ja Ävikinsil-

lemaan. (Kalle Listomaan muistitie-

Iän kautta. (Somero ja Somerniemi
1499 - 1999, s. 208; Kalle Listo-

to.)

maan muistitieto).
Kivisillan korjaukseen osallistui-

vat punavangit, jotka oli majoitettu
Pitkäjärven maamiesseurantalolle.
Lisäksityössä oli muutama ammattimies. Työtäja vankeja valvoi aseistettu suojeluskunnan vartiomies. KyIän lapset olivat kovin kiinnostuneita
työmaasta ja kävivät seuraamassa

Liikennemäärätkasvoivatja Härkätie päällystettiin 1960-luvun alussa. Kivisillan alapuolelle rakennettiin
uusi betonisilta,joka valmistui vuonna 1963. Pian tämänjälkeen kivisilta todettiin tarpeettomaksi ja se purettiin kaivinkoneella. Sillan kivet
pudotettiin vesistöön. (Totti Nuoritalon muistitieto).

Ulkokuivan viljan puintia Kyrönmäessä 1960-luvulla. Kuvassa Kalle Salminen myllärinä,
Kustaa Salminen syöttämässäja Elma Salminenpöydälleantajana.KuvaOutiTupalan.
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Reijo Mattila
e ,

Anteeksipyyntö

i^ 6-^

Hovirinnan puurakenteinen silta. Kuvaon otettu emien kivisillan mkentamista vuonna 1895. Vasemmalla on

Langsjönkartanonresipumppujohionkäynyttuulivoimalla.Nähtävästipumppuonrakennettujuuri,emienkuvan
ottamista, siSämaassanäkyy olevan vielärakennustarpeita. KuvaTimvAlasvn.
Sota-arkistossa säilytettävään vuoden 1695 Karttaan on piirretty sa-

\

manlainentiejoen kummallekin rannalle. Varhaisin selkeä kuva sillasta

;; t- ;

-jonka nimeksi on vakiintunut Hovirinnansilta - on piirretty vuoden
1695 kyläkarttaan. Siihen on kuvattu Pitkäjärventatot-ja kartano-joen
eteläpuoie;le sekä silta Hovirinnan
sillan paikalle kosken y. äpuolelle.

Joulumuoreja vieraili Otto Aukionvalokuvaamassa vanhananuutinpäivänä7. 1.1964.
Kuva Otto Aukio. Somero-Seuran kitva-eirkisto.

' räässaviimevuotisessa JOLlulehaessä oli kirjoitus vapihoista lou^-viettotavoista.

Kirjoituksessa kerrottiin myös jouiumuoreista, ^otka kuL/uirat er-nen joi;lun aitaan. Niir tjl; mie'eeni orra;

nuoruuder'ai:<aiseijo'jiutjajouiumjorina käymiset. TJi näet n-.ULtaman
kerran oltua mukana ;ou]L;'7'uo'itojhussa .qiytipojan o"iina'sjucessa.

Notottahan sitä ujokin poika i;a":uu. kun sellaiseen . jottamushom-

maan p;.ycetäär'. Niinpä lupasin lähteä. mutta sanoin yleväni omalla
hevosella '.'armudden vuoks;. Uikuttaessa talvisen yö" pifeytiessä ja vie-

po'u;lla o" v:sainta o^a tj ttu
hevcrer. ajo<k'na.
SL. nnuri tai-i'tara sitten valjastin
rallia

kun totesiva:. että ei heitä taideta tunnistaa edes lähinaapureissa.

Matka""nejati<i;' Härreen Härkätietä pitkin Ja poikkesi[rme kaikissa
taloissa, mutta Paji/an i<ylänkeskivaiheillä käämyiTimeja palasemme taKa!sinTal<a-Pajuiaar.JostaJatkoimme
matkaaT. r"e Härkä:ietäotki" TammeIän Letkulle. Monessa talossa illan

meidän rauhan Ullan korireer, eteen
ia iaitoin a;ka kasar neiniä reen oor-

'"ittaan käytiin, eikä mitään kommel-

_:alle ;ytöi!ie istuimeksi. Itselleni otin

kun keTan i"alla naaourin tsttö soitti

Kun sitten ajoin sovittiin aikaan
naapu-in pihaan, tuii Btosta j.ostäy-

jatkoimme matkaa.
HäKätieftä 'is.äär.ry. nme Patamonfete. jolioi1 i<j!!<jsi--;nta olikin jo
kotiku'mi;le päin. Tu:ir-me ael!ä kohtaar. jossa tie kiikee läp. kuusikon.

Jasano;: "Meitäon '<oo;:a;ääi:ämujtämä likka ja sujnnitte:emme joulu-

sip vieraan näköisiä ihmisiä. Tytöt olivat totisesti nähneet va;vaa asujensa

Siinätie" vieressä kasvaven suurten
kuusien oteat muoaostava; katon tien

Eräs matka joulumuorien k^ytipoikana onjäänytlähtemättömästimieteeni. Vuotta en muista, mutta oletan sen
olleen 1950-iivur. puolessa \'ä:issä.

Pyhät olivat jo ol'eetja r-emeet.

a-dar pätkän isrjimeksi reen etuosaan.

'Lksia onnete. saTtj"L, t. 1'oisin mielin

'

t;ei !ä -<u;.<'essa tuntui kuin

kanssa. O'; siinätikevia tätejäjos oli

pääiie. ja

iltana. Vaatteet on me!liäjo vairriiksi

komeita mieriäkin. r<aiK;'ia oli lisäksi

kj lkis; pimeässä tunnelissa. KLUsikos-

katsottuna, mutta kyytimies puuttuu.
Isä sanoo oievansa jo liian vanra sel-

ohut harsokangas kasvojensa edessä

sa menressämr"e hevosen käytös
äkKiä muuttui: se "osti päänsä ylösja

laisiiRtojhuih;''. Hänantaisi Kyliänevasen jos sinä tJisit ohjaksiin. " Niin

äänistäpystyin he;dä:u''r]is*a'naan.

muoreiksi ahtaa tjievana sunn^"ta;-

jutteii naapurin tyttö asiansa.
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tunnistamisen vaikeutiamiseks'. Vain
Aluksi kävimme naapj-e ssa Vahlionl<ulmalla. Tito: oi-va; tyytyväisiä.

vilkuil:ympär;'ieer. Mi, 'star ajatelleeni: "Mitähä"Ulla pelkää?"
Samassa kuului taksani reestä

Sen länsipuolelle on jokeen piirretty

vesimyliy. Kosken y!ä-ja aiapuolisen
vedenpinnan korkeusero on ollut
noin 1. 5 meträ. Alempana on ollut

lampi, jixa on nimetty uudelleen
myllyn rakentamisen Jälkeen: hfyllylammi.

Teiden ja siltojen huono kunto
aiheutti jatkuvasf eripuraa. sillä talollisten piti 'Kunnostaa tiet ja siliat.
Hovirinnansilta on ollut puurakenteinen 1890-luvuiie saakka. Vuonna

1893 puinen siitä vielä saatettiin
korjata, mutta Liusi kivisiltä rakennettiin pian tämänjälkeen vuonna 1895
(Someron historia II. s. 353;. PUJsillasta on olemassa va!oku'. a. josta

näkyysiten rakenne nähtävästijujri
ennen kivisiiian rakentamista.
Uusi kivoilta oli rakennettu vuon-

na 1895. Kivisiilanynieen pystytolppään oli hakattj ratentamisvuoden
vuosiluku. Epäilemättä kivisiltä hel-

Hovirinnan kivisillan holvit
1900-luvun alussa.
Kuva Ritva Nuorilalon.
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Timo Alanen

SannaEloranta
tyttöjen kauhea kirkaisuja reki tuntui
hajoavan aitani. Putosin reestä. Kun
taas Jotain tajusin, huomasin olevani

Hovirinnansilta
f
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hevostani samalla seuraten kovaa

..^t"

*;

Kissa

tiellä kyljelläni, ohjakset olivat käsissänija hevonen seisoi takajaloillaan.
Tiellä reen ympärillä näin ihmishahmoja. Joku oli nurin ja toinen jaloil[aan, kovaa huutoa ja juoksemista oli
ympärilläni. Kun pääsin seisomaan,
yritin rauhoitella pahoin pelästynyttä
menoa tiellä ja kuusikossa. Huoma-

'/

sin, että ihmisiä oli enemmänkin. Mitä
ihmettä tämä meininki oikein oli? Sit-

^s'

ten alkoi selvitä, kun kaksi peräkkäin
juoksevaa kaatui aivan viereeni. Siinä

talvisessa pimeydessä näin,ettäjoukassa oli tumma-asuisia poikia, jotka
juoksivat tyttöjä kiinni pestäkseen heidan kasvonsa lumella. Saatuaan tyttöjen kasvot pestyä häipyivät pojat
kuusikon kätköihin.

Poikien mentyätytöt palasivat rauhoittuneen hevosen luokse. Toisia tyttöjä tuntui naurattavan, mutta kyllä
hiljaista itkuakin kuului.

Kerrattiin tapahtunutta ja katseltiin vaurioita. Pojat olivat hyökänneet
metsästä kuusien suojasta rekeen tyttöjen syliin. Siinä lytäkässä reen syr-

Kissa kotiutui ja sai nimen Lilli. Kuva kirjuittajan.

jälaudat eivät enää kestäneet vaan

^

hajosivat kappaleiksi ja lensivättielle.
Matkan jatkaminen tuli nyt hankalaksi, kun reen pohjalle sopi vain muutama kerrallaan istumaan. Loppumatka tultiin vuorotellen kävellen.

Osa Pitkäjärvenkartasta vuodelta 1695y johon onpiirretty
Härkääen käyttämä silta (Maanmittaushallituksen arkisto H 72

1-2). Kuva TimoAlanen.
ämeen Härkätien reitti on
kulkenut Koskelta Somerolle päin joen eteläran-

Hovirinnansilta kuvattuna Koskensuunnasta Somerolle päin 1900luvun alussa. KuvaSUvaNimrUalon.
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Kulkiessamme pohdimme tapahtunutta ja mietimme, keitä pojat olivatja mistä he tiesivät tulomme. Mi-

nulle alkoi hiljalleen valjeta karmea
totuus. Olin näetpari päivääaikaisemmin käynyt Tammelan puolella kyläs-

'iikkositten tullessani kotiin,
pihalla oli vastassa laiha,
harmaa, mustaraidallinen
kissa.

Avasin ulko-ovenja menin haketikasta, jonka kannen olin avannut.
Kissa oli loikannut autoon, repinyt
muovipussin rikki ja söi ahnaasti
sämpylää. Hätistin kissan pois ja

asukkaaseen oikein kunnolla ja ajoi
sen pois ruokakupilta, jonne kissa

menin tavaroineni sisälle.

Vein maitoa ja loput sämpylästä
rapulle. Kissa alkoi latkia maitoa.

kalle on rakennettu silta. Paikka on

tuuden tapahtuneesta, mutta en keh-

valittu huolellisesti, sillä on kerrottu,
että veden syvyys ylityskohdassa on
ollut huomattavan pieni: kahlaamalla on päässytyli helposti, tavallisesti
vettä on ollut noin puoli metriä.
Saattaa olla, että Someronjoen

dannut, vaikka syyllisyys raskaasti painoikin mieltäni. Tytöt, jos satutte täman lukemaan, ja muistatte tuon
matkan, niin esitän näin jälkikäteen
mitä nöyrimmän anteeksipyynnön.

Loppumatkalla ajattelin kertoato-

Vähänajan kuluttua oven takaa kuului maukunaa. Katseessani ovesta
kissa luikahti salamana sisälle. Kun
annoin lisää ruokaa, se vei sen miltei käsistä. Nälkä oli valtava. Yllättävan rohkealta se vaikutti. Mikäänvil-

likissa se ei voinut olla, eikä sovinnolla mennyt ulos.
Vähänajan kuluttua löyhkäsitosi
pahalle. Kun menin katsomaan tak-

kahuoneeseen, lattialla oli iso läjä.
Oli pakko siivota heti, että haju lop-

eteläpuolelta on aiemmin kulkenut

puisi.

rinnakkainen reitti suoraan Pitkäjär-

Kissa asettui kuin kotiinsa. Hyppäsi keittiön sänkyyn ja kehräsi kuu-

veltä Someron kirkolle, sillä Ruotsin

testaan alkoi haukkua sitä. Oli siinä

totuttelemista puolin ja toisin.

säja muistin kertoneeni, että olin lu-

suurempaa vahinkoa.

kun moinen kilpailijatulee noin vain.
Kun Tutu-koira meni lähelle, sähisi
Ja murisi kissa kipakasti. Tutu puo-

maan ruokatavaroita auton takalaa-

vannut lähteä tytöille kyytimieheksi.
Enpä ikimaailmassa olisi uskonuttuttujen poikien järjestävän sellaista yllätystä. Onneksi ei sattunut mitään

taa, mutta Pitkäjärvellätie ylittääPaimionjoen eli Someronjoen. Ylityspai-

luvasti. Koiralla oli ihmettelemistä

Eilen koira hermostui uuteen

hyökkäsi aina ensimmäisenä. Tähän
asti se oli antanut kissalle etuoikeuden syödä ensin.
Koiraan on uusi tilanne vaikuttanut siten, että aamuisin kelpaa kau-

rapuurojoka ainaennenjäi syömätta. Ainoastaan riisi ja makaroni kelpasivat. Kuppi oikein nuollaan puhtaaksi.
Laitoin kissan ulos mennessäni
asioille. Takaisin tultuani se on tois-

taiseksi ilmestynyt oven taakse. Olen
kysellyt kalpaako kukaan lähistöllä
tällaista kissaa. En vielä tiedä, onko
sillä jossain toinen koti. Monenlaisia

kissoja on vuosien varrella pihalla
juoksennellut, mutta yksikäänniistä
ei ole asettunut heti taloksi.
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Mikko Pääkkönen
suusmuistoissaan Elina näyttäytyy
hieman omalaatuisena ja useimmiten nokisena vanhana rouvana, Joka

Koisthudassa sanottua...

ei epäsovinnaisesta olemuksestaan
huolimatta pelottanut lapsia, päinvastoin. "Elinan luokse sai tulla va-

sanoi Romun Toivo, kun Jarrutan tra'xtori alkoi metsässävieriärinnettäaias.
- Kasvateskeleejuaskeiee. sanoi

etjos tahtoot hankon pystyyn tallaat,

2-vuotias Sepän Reijo, kun ikkunas-

- itte "~irä sikani karjun tykö

ta kahta varista katseii.
- Kuinkas sitä nouset, ellet ensin

vian. sano; Pääkkösen Väinö, kun

kansa ja sanojan persoona'lisuuden
ilmentymiäja suurin osa sanojistakin
on jo ajan rajan tuolla puolen.

lankea. sanoi HipanToivo, kun kaverille ei riyppy kelvannut.

tyskäyttäytymiseen.
- O'et niin !a'ha. ettei taurikka
tartu, muut kuin 'uumätä ;a nahka-

Koisthuhdassasanottua:
- Taas se selslapi alkaa, sanoi

rään.jos se net \. 1?ipu'kit kaasi. sanoi
Mäki'än Antti, kun Oianderin Aaro

home, sanoi Korpelan Kössi.
- Miult kyssyy. vaihk itsekkii hy-

Tammelinin Suoma, kun koulu syk-

kattoa torjatessaan ruokakomeroon

väs tiätää. sanoi Romun Jorma, kun

syliä alkoi.

putosi.
- Minun on syrärhemoni ihan rie-

opettaja teuiussa ens; terran läksy-

M

ennyttä aikaajaelämää
ja siihen kietoutunutta

ympäristöäJa naapurustaa muistellessa tulee mieleen hen-

kilot, joiden sanonnat ovat jääneet
muistin lokeroihin. Sanonnatovat ai-

- Mää ajoin niin kovin. ettei ollu
mittaan määrää,sano' Korpelan Kössi, kun moottoripyörällä Turusta tj!i.
- Kaikkea se ryssä teettää, sanoi
Pääkkösen Väinö, kun talvisodan aikana kanalan ikkunoihin peitteitä nau-

- Jumankaut! Mitäs me; sit s/ä-

niin airan viäreen se on viatava, sa-

noi VanhaianJussi.

puoiueaktiivi yritti vaikuttaa äänes-

ja kysyi.

Kateina, sano; Tan-meiiinin Suoma,

-Si] pukil o;i pejkalon kynsi kun

kun koulukeittolassa oli sattunut huono päivä.

Romun To;vo;. sanoi Vanhalan Han-

- Pullatukkoa, mutpipokset männöötviäl, sanoi Käkösen Eino kahvi-

Alakutova'litsi Koisthuhdan kou'un viirelsessä hartaustilaisuudessa eikä sitä suinkaan parantanut ro-

nu jou!upukin Käytyä.

lasija ruutu särkyi.
- Kyi iriun on tääjjurikkaan viijely lopetettava, miult männöö sylki

pöydässä.
- Näkemiin, vaike' nähtäis ennen

vasti Suio Tasangon toteamus-Ku-

kuin luumyllys, sano; Koroeian Kössi.

vaavaa Someron kehitykselle on,

hoikkiin, sanoi Romun Toivo, kLf so-

- Kylmarsitä maljaa rratoojois
kuka vaa. sanoi Vainion Liisa, kun
sahkömiehet pyysivät maitoa ostaa.
- Älätaxanas Katto, Kato ettees
vaan. sano: Helien Martti Ristolle istuessaan Hakaian Erkin kanssa säk-

että sy"nytysosasto lakkautetaanja

kerijuurkasta harvensi.
- Milläs mää sit hevosel heinii
hajen, jos mää sen poijes panen. sanai Hipan Toivo.

- Kyllä se sen oyyn paistaa, kun
sinä ammut, sa-joi PääkkösenVä;nö
Aarnelle, kun tämä oi' Inkerin kih!annut.

- Ky1toi rsha on sit sukkelaa, kun
sitä tullee s'säi kun pikilankaa. mut
ulos menee kun köyttä, sanoi Vanhalan Vihtori.

- Ei se vai mittaa", jos tehmä
huiskasee paskasen hänpän kaulan
ympäril. mut se, kun se vettää sen
hiljaa poijes, sanoi Hipan Toivo, kun
iypsyltä tuii.
- On se s:t sukkelaa. r<jr, tappu-

ss tyhjän pääilä oyssyy. - Kyl se siin
Humppilan voimai pyss^:. sanoi Paa-

kovin, ettei tahra muton pyssyyt. Mut
sit alkaa vauhti hUjentyyt ja hiipuut,
kunnes loppui,' topuitas koko-nas.
sanoi VanhalanVihtori.

- O! se hito hyvä, kun oi puu ies.
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Kesäisin haudalla kukkivat orvokit. Ne muistuttavat p;enen, mutta

voimakastahtoisenjaomapäisen ih-

iässä.

misen tiestä.

Epilogi

Lähteet

täisin hänen olleen pelkkää hymyä.

Toisin kuin perheetön sisarensa

Raili Salo muistaa Binasta myös sen

Elli, Elina sai kuin saikin haudalleen

toisen, haavoittuvan puolen. Sen.
jota harva meistä paljastaa.

asianmukaisen kiven. Vuosien saatossa tuo Someron vanhaiia hauta-

\ia"6+ Kost'anaerir, i'';'ariL; r<ärjer, Ra!ii Salon,
Linss &'ro'", Kai:e To'vcs3n, Rai-"! Vaahtojs'1;er, 0--a\' Vnase", EI.a V^oiar- Ja Ra;;; VsiiTäen rsssistieut 2007-2008 sekä Eii"a Sa;a-

.

"^an ;särr1. :stö.

"Yksi vaihe Elinan elämässä oli
eräänlaisena äitipuolena oleminen
Somerniemen Aholassa. Toisten lap-

sista huolehtiminen ja avioliitonjääminen haaveksi katkeroittivat Elinaa.
Parhaat vuotensa hän luovutti tois-

ten käyttöön."
Ihmiselämään kuuluvat yksinäisyyden kokemukset toteutuvat nekin
Elinan elämässä. Dickensi" Suurten

odotusten välistä löytyy pieni Hotapulveria sisältänyt pussi, jonka kylkeen Elina on Kirjannut 24. tammikuuta 1960 riipaisevat sanat: "On
niin ikävä yksin."

Ä "/'''i"

Kivisojalla Elina asui Nestori KanKareen mailla vanhassa mökissä

vo.

- On se nyt niin kuiva heinäaika.

marraskuun 26. päivänä1981. Isotätini kuoli sisarussarjansa vanhimpana 87 vuoden kunnioitettavassa

oja. Tuolloin Elina on siis ollut jo 71-

'hmettelääp. mites se seinä nyt tos-

-Tiät sää mistä tannii nostetaan?
- En. - No ton/ist. sanoi Heniuksen
Olli, joka ei osannut oota sanoa.

leen uuttaa hiekkaaja näin Elinakin
sai leposijalieen uutta ryhtiä.

vuotias.

Humppilan kirkkoherraksi sattui mi-

mäes:Seiärteeensin hiijaa, mutpian

ikävuottaan Elina vietti vanhainkodissa. kunnes siirtyi ajasta iälsyyteen

Elinan osoitteeksi on vaihtunut Kivis-

tei eres vhtikä"takanas Katto.
Rotan Taunon tultua vai^uks;
nulla olemaan asiaa Rotele. Paavo

kuva ei kuitenkaan olisi tos;, Jos väit-

Halusi tai e:, viimeiset seitsemän

jo laskeutua osittain maan sisään.
Viime kesänä kunnostimme hautaa
setäni kanssa. Samalia kivi sai al-

Niin kuin sisarensa Elli Toivonen,

tään perakärryä. Hän lähti sitä etsimaan ja loys; rryllykjcrman miehineen Peltosuo;ta tien penkalta. Martti
pahana: - Kunsinmottoor' ajjaa. et-

o!i juuri purkamassa navettaladon
seinältä kivijalkaa pois. jolioi" minä

neva ja omannäköisensä. Elinan

saapui myös Elina elämänsä illassa
lapsuudenkotinsa Salaman torpan
läheisyyteen ja samalla isoäitini Hilja Virtasen auttavan käden luo. Postikorttileimojen perusteella voi pääteliä, että viimeistään vuonna 1965

sensa, missä ei enää ohutkaan 'T:-

se ittää viäl, ihmetteli 3'jorannan
Vennerl.
- Ihmisen eiämä on kuin kelkka

Eina tuntuu siis olleen kaikinpuoIin mainio ihminen, eteenpäin me-

usmaa!la lepäävä kivi ehti kuitenkin

!äär. halunnut muuttaa vanhainkotiin
Härkälänkartanoon.

Elinapalaa
jalanjäljilleen

kikuorman päällä perakärry:;ä Riston
ajaessa ensi kertaa vasta ostetulla
Zetoriila Jokioisten myllH-n. Vastoin
tapojaan Risto totteli. Vasta my!iyr
pihaan päästyään nän \'i'kaisi taak-

rin kela lyä ^. anjfvvää niin kovin, mut

vauhti kiihtyi', ja sit se mennee niin

hautajsn-aata laajennetaan.

päästi. Kesäisin Elinalla oli aina tarjota meille lapsille piapoa."

yksin asumiseen, ei Elina o!'si mil-

- Joulupukit oli ihan pappan
ääni, sanoi 4-vuotias Sakaria
kun joulupukki oli lähtenyt.
Kuva Aila Talonen.

kunnes sen katto sortui. Tämänjälkeen Someron Lions-klubi järjesti
Elinan kodiksi parakin. Rakennus sijaitsi aiunperin Kultelassa, mjtta sinne jääräpäinen Elina ei suostunut
lähtemään, niinpä parakki siirrettiin
Kivisojalle vanhan kodin paikalle.
Nykypäivän näkökulmasta vanhuksen asuttaminen työmaaparakissa ei täytä ihmisoikeuksia, mutta Elina lienee pienessä kodissaan viihtynyt. Kunvoimat eivätenääriittäneet

Elina Salaman jäämistöön kuuluvia postikortteja. Kuva Markus virmnen.
'y/y
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Elina Salaman muistiinpano. Kuva Markus virtanen.
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Martti Jokinen
Todennäköisyystuntuu pieneltä,
onhan kortin lähettämisestäkulunut
aikaa jo lähes puolikkaan ihmiselä-

Oivan paukutja muut konstit

manverran. Päätänkuitenkinyrittää.
Soitanjälleen Väestörekisterikeskuksen osoitepalveluunja kerron johtolankani: Salon pariskunta, joka on
postileiman perusteella asunut Pu-

sulassa 1950-luvun lopussa. Nainen
langantoisessa päässänaputtaa tietoni koneelleenja muutaman sekunnin hiljaisuuden jälkeen puhelinlan-

Ystävän muotokuva
Soitto Raili Salolle vie minut ker-

tyväinen tekemissiis. Kattos toinen sil-

taheitolla Elinan elämän ytimeen.

mäummes, mistälouhasisisompii rösöi tasaseksja veteli kessusätkäärcteen näkösenä. Nokallävist lykkäs
kakshaarast sauhuu. Seyski kriihisija
räki ruskjoi klönttei. Oiva oli ruvennu
krääsäämäänkymmenen ikäsenä.
Nyysinyk kessuu isäs massistja kää-

löytyykuin löytyykin osoite, ei kuitenkaan enää Pusulassa vaan Forssassa. Bingo! Kerrankin onni suosii minua!

edelleen osittain asuinkäytössä. KuvaMartm Virtanen.

ta, ylioppilaan arvonimi vain on vaih-

Neiti Salaman nimi herättääSalos-

tunut kauppatieteen maisteriksi ja
sukunimi Vuolaksi. Joko nyt löytyisi
aikalainen,joka osaisi kertoa Elinasta

men vuosinaan. Tarvitsen peliin uusiä nimiä. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää
siis aloittaa alusta.
Palaan vielä kerran Elinan vaati-

enemmän?

mattoman jäämistön pahin ja levi-

sa välittömästimuistikuviaja enemmankin. Raili Salossa olen löytänyt
ihmisen, joka oli Elinan ystävä.
Käy ilmi, että Salo on kotoisin
Somerniemen Nummenrannasta,
jonka läheisyydessä Elina asui omassa pienessä mökissään. "Kävin Eli-

Puhelinkeskustelun myötä selvi-

tän pöydälle Elinalta jääneet vanhat

nan kanssa usein marja-ja sienimet-

ää, että Eila Vuolan isä omisti Härjänojalla 1940-luvulla hankitun kesäpaikan. Elina asui kesähuvilan
mailla olleessa autotallirakennuksessa sitä vastaan, että toimi huvilan

postikortit. Epätodellisen pehmein
sävyin maalatutjouluten/ehdyksetja

sässä Ja kylällä asioilla", Raili Salo
muistelee.

nimipäivätoivotukset vievät minut 50
vuoden taakse, kauemmaksikin.

ikäniaina Elinan kuolemaan asti. Eli-

"portinvartijana". Vuonna 1929 syntynyt Vuola muistaa Elinan pienikotoisenaja hiljaisena ihmisenä. "Hän

Hauskaajoulua! t. Signe

sen kanssa meidän luona Pusulassa ja me vierailimme usein Elinan

ittelläski. Lykkäs valmiim paperossim
mustuneeseen Tyämiäs-holkkii, ja ti-

Hauskaa pääsiäistä toivottavat

luona Kivisojalla ja vielä viimeisinä

kust valkjam perrää.
- Teeks uutta tussarii vai? Eero

hänenisänsäkesäpaikallaei ollut erityisempää nimeä. Elinanjäämistöön
kuuluvissa postikorteissa useimmissa on kuitenkin osoitteena Härjänoja,
Kivimäki (huvila). Onko siis kyse sa-

sin ei Elina elämäänsä elänyt, se on
ainakin mukava huomata. Postikort-

tien tutkiminen tuntuu kuitenkin hyödyttömältä, koska allekirjoituksissa

masta paikasta? Soitto Manu Kär-

nimiä. Yksi poikkeus kuitenkin löytyy. Sekin voi riittää,jos on onnea.

kuitenkaan löydy. Alan turhautua.
Miten tämä mysteeri ratkeaisi?

Takaisin lähtöruutuun
Kirjoitustyöni uhkaajäädätynggksi, ellen löydäihmistä,joka olisi tuntenut Elinan myös hänen Somemie40

ren kappalaan. IsäJoska oli yllättänny
keske homman ja verelly römmipätkänkans pojam perseen kirjavaks. Oiva
oli huutanukkum pisteitys sika. Eiselkäsauna mittaan ollu auttanu. Nys se
teki isälläski sätkät fiinil konneel kaupast ostettuum paperii. Ja samallas

Vienoja Erkki.
Onnea paljon Elinalle toivottaa

sen mukaan Kivimäki-nimistä taloa

"Pidimme yhteyttä koko aikuis-

rinys sätkän nurkan takan sanomaleh-

na kävi siskonpoikansa Kalle Toivo-

oli tavattoman kiitollinen isälleni siita, että sai meidän avullamme katon päänsä päälle."
Eila Vuolan muistikuvan mukaan

jelle ohjaa minut Urmas Siron puheille. Härjänojaltaei Sirron käsityk-

nyrsäämäs tylsäl veittel

pyssym mallisi puunkappalaa. Kärensija oli jo valmis, eikä teelmys
hääppöselt näyttäny. Melkeen kaikki
Oivan tekemäp puutyät oli paremmin
ropelluksii, han/ol laitalaisii. Klapei hakkaaminen oli vissiin ainova käsityä,
mistäsai kohtalaistjälkee. Kaikkimuut
oli simmosii enempi taikka vähempi
nylpän syämii. Itte setuntu olevan tyy-

galla kuuluu vastaus: Raili Salolle

TässäHeinijärven kupeessa sijaitsevassaautotallirakennuksessa Elina
asui 1940-ja 1950-luvun taitteessa. Humina-nimeäkantava talo on

iva istus Mäkitalom puu[vajan klapipölkim pääsä

vuosina vanhainkodissakin. Olimme

myös mukana Elinan hautajaisissa."

kysys.
- Täst tullee hiukka erilaine, kun

Raili Saloratkaisee myös

tommoset leikkivehkeet.
Oiva törkkäs sormellas erellist te-

pieni Marja-Riitta.

Keitäte mahdatte olla? Täysinyk-

on lähes poikkeuksetta pelkkiä etu-

Sitkeyspalkitaan
Elinan postikorttien joukossa on
syntymäpäiväonnittelu, joka on päivätty puoli vuosisataa

sitten,

9. 2. 1958, Elinan 65-vuotispäivänä.
Allekirjoittajina ovat Raili ja Olavi
Salo. Voisiko heistäjompikumpi olla
vielä elossa?

Kivimäen huvilan
arvoituksen
"Kyseessä on silloinen Vendeli-

nien huvila, joka sijaitsee Heinijan/en
länsipuolella kivisen mäen laella. Kivimäen nimellä taloa ei kuitenkaan
minun lapsuudessani tunnettu."
Salo muistaa Elinan herttaisena

ja hyväntuulisena ihmisenä, joka ei
jäänyt murehtimaan menneitä. "Hän
oli reilu ja rämäkäs, kaikkien kaveri."

Raili Salon muistelua tukee myös
Elinanveljen, MikkoSalaman lapsenlapsi Margit Kostiander. Hänen lap-

kelettäs, papupyssym mallisi poistiälta. Pyssyntukkiin oli upotettu kivärinkuula, lyijynen takapäämäntääkäsi.
Lyijyyn oli nyrsätty jollaim piikil läpi,
mihem mahtus muutaman tulitikum

päästä kalvettu ruuti. Lappeen piukkaan sotkettuur ruutiil lykättiin pystyyl

Paskat ulkonävön nuukaa oi.
Pääasja et toimii. Sais vaikka muutamar rota henkilt.
- Sit siin tarttis olla laitalainem

piippu ja. Vai onk sul? Eero kysy.
Oiva kaivo tärkjän näkösenäseinäkaapistparinkymmenen sentin mittasen, läpimitaltas reilun sentin paksun kupariputkenpalaj ja rupes selittammaan pää kampelas, silmät tupakinsauhust pisseelläs, kuv veteli
samallas sätkäsi henkosii:

- Mää lyän toisem pää! lyttyy. Sit
sovitan putken tähällowee, Oivasano,
kuntönköspyssym piippuu polkin pääta vastaaj ja nyrsäs veitten kärjel tussarin tukkii putkem muatost lowee.

Mylläs sekast romulooraa ja löysi lopuit muutama ruastuneem puuruuvi,
otti kaapisi kulmistas lohkeilleer ruu-

vimeisseli. Pisti putkempätkännyrsäämääslowee, kiärsi kummalkim puala
putkee kaks ruuvii. Muu nauruni, kun
Oivan kiäli lerppus kiertämisen tahris
kahtakkäsij ja tupakintuhkaa tippus
kourii. Sit se kohnas rautalankavihrin
nurkasi ja hohtimek kaapist. Katkas

pari lankampätkää,mikkämoklas ruuvein kannanympärsputkenylitte. Kiärsi pari kierrost, et putki likistys lankan
alla puuta vastaa. Tunki kolmen tuu-

man naulan lankaivvälliijja kiärsi rautaiankaan kiarroksii, simmottoo, et se
pikkasel lyhenija kiristy piukkaa.
- Nysse pyssyy, vaikkatekis isompiikin kutei. Koittaka vaikka, Oiva kehus.

Määteenkil läven ylipuala. Jos
roiskasee, roiskasee ylöskäsi. Kaikki
o hunteerattu ja piirustettup paperil,
Oiva sano kiukkusest. Suuttus vissiin
meitij Jahkaamisist.

Seuraava!viikol päätettiinkokkeilla. Oiva meinas, et sais sihem men-

nesvehkeesreeraajja ruutii. Kum mei
mentii, Oiva tinttaroitti puuvajas ja
kohnas kaappii.
- Mää kokkeilij jo eiläm pari laa-

kii, Oiva selitti samallas kun kaivo pyssyh hyppysiis.
- Eikä roiskassu silmilläs? Eero
kysys.
- Ei. Kuti kahren tuumal lankust

läpitte. Olis tappanu vaikka satakilosen siä, Oiva leuhkasi. - Nuustas,
miltä palanu ruuti haisee. Oiva sohrotti tussarim piippuu Eeron nokkaa.
- Alas ny niinpal inostu. Ronkit
nokar hkki, Eero hermostu.
- Mää mittäär ronki. Jokos nuus-

tif? Hiukkase oli vaikja laukasta. Mää
keksisinki sihem parannuksen ku eh-

tool pari tuntii hunteerasi.
- Jaa. Kumottoon se si käy?
- Määpistän piipun kylkeen kummilenkin kans kuus seittämäntulitikkuu rintasiin ruutipäät toisisas kiine.

Kuvviimisttikkuu raapasee looransyrjan kans, tikut toimii sytyslankan tapasest. Siim mennee nafli sekuntti

kuv valkja ov viimises tikus, ja oi läves ruutis kiine. Akkiin kun touhuu,
kerkii tahrata, Oiva selitti tussarii laratesas.

- Em tiärä. Voi pyssyykkim, mut

- Sääkaaroit aika reippaast ruu-

putki voi ritkaattaa halki. Ols varmaan

tii, määsanasin.
- Mahtaaks putki kestäät noin

parrein kokkeilla ensiim piänii paukkui, Eero sano piippuu tuljuttaisas. Aika tymält tuntuu. Mimmost panosi

kowaa paukkuu? Eerokin eppäili.
- Em määtartte täsä teitin erinomast järkee, Oiva marisi. Sen suu
mutkaattelija nokka puhisi kiukkusest
ku sonnimulli. Mum miälestäin se hir-

lyhkänen naula, minkä kantaam män-

sää meinsik käyttäätja kuis saat sel
laukeemaa?

ta kummilenkin voimal löi. Ruuti paukaatti reilusi pualta kovemmin kun
nallipyssy.
- Ei teilä oi raspii? Sais kahvast

- Mettälän Esko lupas mustaa
ruutii. Niil on haulikkoja lattaavat itte
panokset. Ajattelivfiilata piänellävem
putken takapäähä,mistäsytytärruu-

visti sotkeisas kapulan kans ruutim
päälä paperitolloo. Kaato pivostas
aika kasan kartannauloi tollom päälä

hiukka silkosemma. Eero ei saanu
oltuut arvostelemata tekelet. Itte se

tin tulitikul.

Ja viimitteeks viäl toisen tollom, min-

ei olis jättäny käsistäs mittaan niir

voi sylkeet lävest ruutimmurenii sil-

ropoliaist, kun Oivav värkki oli.

milläs.

- Kylsesimmottoonkin syttyy, mut

ka takan naulap pysy piipus.
- Olsim mää Eskolt saanu haulei-

ki. Kartannaulat on kovempii ja terä57

Markus Virtanen
vempii. Ne mennee teyjemmäl ja syvemmä!. Ei tää panos o! paljookan
suurempi, mitä mää eilän ampusin.

Elina Salama, isotääni

Ja voim mää ampj ut käsi kulman

takaj, jos kerta peikäätte,
- Me: T. ittääm peilo. Meinasiv

vaa.jos pi!pum aerä kumrrinki'1 le"ahtena viime vuonna olen

tääsilmlhäs, Eero sano.
- Jos olette noim paskapöksyi.

kirjoittanut Someron Jou-

voittel lähteet KotjaKki, O.va äysi<äsi.
- Olkas ny.' vai vähä aikaa. Ta'itiane istuu tosa oksam päälä. Vää

k!uun sukuni naiskohtaloista. Oman muistetonsa ovat saaneet

tähtään sihej ja pamauta. Oiva sipi si.

sekä hänen sisarensa Elli Toivonen
(1896-1970). Sisarussarjassa on

isoäitin; Hilja Virtanen (1907-1982)

sovitti pyssyv vasempaan kouraas,
tähtäs. raapasi asKin syfjän kar,s tik-

vielä yksi, joKa kaipaa m;nun 'miiisleluani". Kirjoitettakoon sana laina-

kuu ja veti pään" pois runon taikaa:!.

Samai!aspajkaatti. f"usta sauhLpilvi pölläätti ja rämmälät lensi piti <im
pihhaa.
Ensiim mää en käsSärny, ("ikä
simmonen äänioli, Kun Oiva kiljasija
kiros. Sekoppastussa-ikätesoikjaam
piwoo; ja tinttaroitti erestakas;i. Verta juaksi sormein välist kuh harjan
kurkusi. Naama o;i valtar. en kun kalkkilaivan kapteeni. Oiva ei tuntunuk

käsittärä'"mitätapahtus.Tussarirrekkala makas parim metrim paäsä maasasukkeian nökösenä: Piipustolijäl-

;el ennäärisane-n pätkäsi;tpuunkappalast, mihen se oi: ruuvein kans
muklattu kiine. Kä-eisja oli verine"
kasa riiste''. Oiva kurtes r.urkantaka.

- Tiaisesteijäänykkun kasa höyhämii. sano. Oiva oli vissiin sokisja
käsi turtunu. ettei tuntenuk kippuuka, vaikka sorm&n päät oli tohjona.

Luunkappaliinäkyverisem möhjojjoukost. Lopi;'it se huorr.as reitin naamast, ettei kaikki tainni; o;'a reeras.
- Saaman! Se levis kummilkii.

Oiva kiros. vaikkei muutoj juur Kirrcillu, paitti jos sa' 'sait römm'; oahempäin temppj is tähre. E' Joska ihan".
pianist o!lu tiatavar'naas.
Saarentaalta päin ki-u u korppu-

usmerkeissä. sillä enhän minä tätäkään ihmistä tuntenut. Kyseessä on
isotätini Elina Aurora Salama ;1894~
1981). Hän on isoäitini sisarussar-

jassa se,jonka ylle unohduksen pöly
on takertunut tiukimmin.
Elinalla ei ollut omaa perhettä,

Vasemmalta Martti Jokinen, Teuvo Niemelä,Olavi Jokinen, Lasse Laine
ja Yrjö Lindroos Saarentaan koulun nurkalla. KuvaRaiUVirtasen.

joten hänettunteneita ihmisiä ei ole
enää helppoa löytää. Tehtävää ei
yksinkertaista sekään, että Eina asui

tettiim rr,e"nä käyc-ääm Putrol. Sev

suuren osan aikuiselämästään Somerniemellä suvustaan irrallaan.

jo sano. Konkkaroitti pyslyyj ja putsas santaa hyopysistäs.
- Hajos<os vehje? mää kysyi.
- Mittaan hajor. nu, pensa loppu.

verta kova lähtö sillon saatiin. Joska

meinas käyräkraivetesiin kiine, vaikkei tussarir räjäys meitin syytä ollu.

- Harrin paikKa. Oivan tussar:
räjäätti, käsi aaskanaja tarttis saara
äkkiin appj u. Sa, s ensi ij jottain tukkoo sihe"i päälä, ettei ver' jjateek

Oiva oli saar-u römmii, sikkun käsi

kuiviim, mää huusi sisäl Juastesai.
Raaoas;n tisk;nkuivatds-nantjukin
naulaa. Oivan äiti siur.as;
- M!täs sie Pertti touhuut?

- Mu-state kun ennustin sust tuteiiar isopa patej niskasen, köyryhart-

pikkasem parantus. Kessuu se rokotti
niin kun er.nen<; Ja puhalsi sauhuu
nokallävist.

josen miähen, miilä o tupakkiyskä,
punanen nokkaja suurek kourat? Vii-

Johtolangoiksi jäävätsiis nuorempien sukulaisten hajatiedot ja Elinan
vaatimaton Jäämistö, joka koostuu
astioista, postikorteista ja yhdestä
valokuva-a;bumista. Pystynkö minä
avaamaan Elinan elämän näistä lähtökohdista?

Ompelijaja
taloudenhoitaja

- En kerk; nyotella. Täytyytukota
Oiva ja '-Aäfäiääkärii.Sel sattjs va-

minen ei tairap pittäät paikkaas, jos

hinko, mää huusin,
- Herra ;sä. minkälaine? Emman

muutaman kerra. Vasemmast käpä-

Heti tutkimistyön aluksi Joudu"
hyväksymäänkarvaan tosiasian: bi-

karina kujrjs ^'äkistkum määkuut-

läst näkkyy puuttuvan nyj jo melkeej
jokasen "akin" päästänivelem mitta-

ssen iKSvuOiccHcivsi ss^ynec^ ia"i-

tosin utos.

nerr. patKa, n-aa saroi.

Vljo oi; polkassa ksnneem pritkul:tarr. maar.

piihot hyppysiis tussarin kans viäl

Oivaruoesvahtaa"-.aam suu piukkeellasja huu.et v potti.

Olavi Virtanen ikuisti talinsa Elina Salaman (1894-1981)

tämän veljen Mikko Salaman syntymäpäivillä syyskuussa 1964.

nan elämänkaaren 34 ensimmäi-

teet anna valaistusta. Elinan syntymä lieneetosiasia, ripiltepääsyton käy

hemp; sisar Irene Roos, miksei si.s

Missä Elina Somerniemellä eli?

n-.yäs Elina. Tähän viittaa se, että

Tähänkysymy<seer. voisi löytyävas-

ilmi virkatodistuksesta. mutta siihen

vuodelta 1958 on säiiyny:kir;ekuori.
jossa Elinan t:tte!, nä on omoelja.

taus Eilaan jäämistöstä, johor' r<uy-

saham pärnä. Vissi:m r'opeti. Simmonem poikjgyärä"lisäo!i s!ki<anem
moottori. Vi; oli jo mettai<L<lma;k'.
Näkyolevan Oiva!lar.xo, muurar. Hen-

- Ak-äm poixa arakai. se nuus.

- Hiarote verta nokastas. Kohta

Mää p-okias: hartuiAii Ohian kättee. JäätiiV vahtaaTaan pihait. ku'
korppj saha jornoti Jovensuuht.um

se ov vinttee;!äs poske! ja pari kol

faktat loppuvatkin. Tarjolla on vain
joukko valistuneita arvauksia.

hammast Bt. i.ttuj. Oiva ärjäsi. Mul tuli
äkK:'ahtö.

varmasti näyttämölle kesäkuun lOpul-

Ta. a'!'s;a päivätyötä Elira ;jsK;n
on i<uiten<aan <cskaan tenryt.
useimmat haastatte. eman' 'hn". ;set

tune, kdn kokosivehkeen satjlas. Oii
vissrm 3C'os. koska pyärä teki Tirtkii. Viijo fcT
OS p;hal aiKa 'eippaast.

päi.Oivaistjs ta.otelir-ee;lukottu kas;

Oiva icpetti tLissareit:en kans pellaamisen Suureerr oamaukseen ja
se!Käsaura<i ta's jäärä viimiseks.

la 1928. Silloin hän mjuttaa kirkcn-

ovats;:näkäsityksessä, että Binateki

törreelläs. '-ian:., ul<i liahus kä^es pur. asena i<uvvappuku. l"jeei lip-t. Vää

eri. a;s. a ;a:OLdenhoitaian töitä. E!inar". i<errctaan työSi<enne!ieen aina-

Vissiim ""einasnäyttäät.kuinka konneel pyhkii. Tas tehrä inrosas li;ka

hunteeras.m. TinkaShrevViljo mah-

Sattu Sukkeia tapa js...

kirjojen mukaan kotikylästään Kivisojalta Somemiemeile. Mutta minie
sielläja mitä tekemään?

to äsköv valheteiia oensal loppunee.

Putron naapuris oli tyttäreh häät.
Aijatoli hankkinu rojjuu Syvänojankulmalt. Viinanteittäjii piisas siäl päim
melkkeej joka tönös.Tiätyst äijättuli-

Elinan isä Kalle Salama ;alk. Blixt)
oli ammatiltaan räätäli. Josoa <äsi-

vak känniin niikuv viinas* pruukaa.

oppivat ainakin isoäitini sekä van-

äkkinäisen ku'vi. Pyärs lensi nurriij ja

Sitä tuntu Di.saava. Konneej jormo-

Viljo rährreelläspääiä.Konesammus
kum Puijon tikku.
- Eämäjatkuu, vauhti kiihtyy, Vil-

tus näipy. eikä shlst sau"uukan nakyny.
Ku'u kuukaus, e"r.en '<un uskal-
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Ensimmäisen kerran Elina oalaa

työläisammatti olisi periytyryt myös
Elinalle? Elinan sisarista ammatin

tuk.<iiäisi<ärr, pän emäntänäsekä
epäsovinnaisenaihmisenätunnetun
taiteilija Ingrid Söderströmin tatoudenhoitajana. Molen-mat kokemjkset lienevät jättäneet Elinaan
jälkensä. JäGetjohtavat Härjänojalle.
'.v"

'jj kaksi telaa. Toirer. on kokoe:"'a
S;iorin virsiä ja tci-. en Char:es
,

Dickensin romaani Suuria odotiksia.
Jä!-<i""r"äise". väl:s3 iöityy hels^n-<i-

;äise"\ia:33K. steeny;ioppitea" Ei'a
Vendelirir' ki'jo;ttama kirje. Joka on
osoitettj El 'r'ai 'e. Pä;';äys o" kesäkuulta 1955. Ki,Ka on tämä ne':;

Vende"".ja ','ie;äkö "är chsi e'ävien
kiroi ssa?
Soirto Väes:Ö!'ekis;£ri',es/, jKse"

csoitepalveiuun tuoCas nopeasti tulasta. Eila Vendelin löytyy "e;s'"g;s39

Reijo SiUasaari,koulutulokas 1947
Ehtokahul Jaska hyppäs kaffeppöyräl,
nosti kärek korkkjal kattooj ja kiakasi: "Häät nousoo. " Joskalt pääsi ko-

Riitti siinä muistelemista
Saarentaan koulusta

raus, mias ropsaatti permonol pitkäk-

ses kun oksalt amputtu mettäkana,
eikä emää noussu.

Isäm menetys oli kova paikka ja
seki, kun Oivajäi huushollin ainovaks
.

vunen kakara. Järjeltäsja, vaikka kokkoo oli ja jutut miäsmäisii. Eikä kunnoltainnusseh/iikkä. Rupes pluttaam-

,!

maav viinaa Mettälän Eskon kans.
u

^

^

Meik kattottiim paremmaks jääräp
pois niitten sakistja ruvettiin kaveeraamaan Lystilän Antin kans. Se ei
pelannus sem paremmiv viinan kun
tupakinkan kans. Oli laulumiähii,eikä
nuattikorva ollu paleltunnu sotatalveim pakkasis, niinkum muij ja Eeron. Lystiläs ei ollu saunaa. Antti rupes käymääm meilä lauvantaisin saunasja vereltiin kolmestas sauhusau-

nai lavoil neliäänisest niät piha raikus: Mettässä ei liikahra lehtikä, Villiruusu, Hiljanen kylätiä, taikka jottaim

Jokelan talo sotien edellä. KuvaSoittajien.
"tuntemattomille sotilaille" ajatellen,
että rintamalla on ehkä sotapoikia,

1943. Kun kaikesta oli puutetta,
myöskoulunkäyntivaati erityistoimia.

joita kukaan ei muista.

Sotaoivot saivat lukukausimaksuista vapautuksia. Kasvavien lasten
vaatteet ommeltiin "kierrätyksenä"
aikuisten vanhoista asusteista. Kenkien saanti oli kuitenkin vaikeaa.

Pääosa tuloista tuli karjan kautta. Talossa oli kolme tai neljä lypsävääja nuorta karjaa sekä sikoja ja
kanoja ynnä hevonen ja lammas.
Pieneen navettaan ja talliin ei enempää olisi mahtunutkaan. Sotalesket
saivat valtiolta korvauksia, talvisodan
jälkeen vähän, mutta määriä korotettiin jatkosodan aikana lasten lukumäärän mukaan. Jatkosodan ai-

kana tuli taloudellista tukea myös
ruotsinmaalaisilta sotakummeilta.
Kirjeenvaihtoakin kummien kanssa

käytiin, mutta kirjeet ovat valitettavasti hävinneet.

Lapset oppikouluun
Kun Aune ei lapsena itse päässyt oppikouluun, hän halusi antaa

lapsilleen paremmat mahdollisuudet
ja tulevaisuuden. Eine aloitti Some-

ron yhteiskoulussa 1941 ja Esko

Sotaorvot saivat niitä jonkin verran
kansanhuollon kautta. Jatkosodan

aikana saatettiin saada myös keinoaineista ja paperista tehtyjä puupohjäisiä kenkiä, mitkä eivät kauan kes-

täneetjatalvisaikaan olivat kylmiäja
epäkäytännöllisiä.
Puutteen keskellä kymmeniä tuhansia lapsia lähetettiin jatkosodan
aitana Suomesta sotalapsiksi Ruotsiin. Raitasen perheeseenkin tällais-

ta mahdollisuutta tarjottiin, mutta
Aune-äiti päätti kuitenkin pitää lapset kotona. Varmaantunnesteet lapsiin olivat perimmäinen syy kieltäytymiseen, lapsetolivatAunelle silloinja
myöhemminkin kaikki kaikessa. Isän

menetys lisäsi perheen yhteenkuuluvaisuutta. Kodin hyväksi tehtävä työ

muita tuttui laului. Kultast nuaruut ei
laulettu, kum meitil ei olluk kellään

koettiin välttämättömyydeksi niin pian
kuin lasten voimat ja kyvyt myöten
antoivat. Puhallettiin yhteen hiileen.

Selviytymistarina
Sotaleski Aunen selviytymistarina hänen sotien aikaisesta elämästään somerolaisella pientilalla osoit-

taatahdonlujuutta perheen elinmahdollisuuksien pelastajana ja samalla
elämänmyönteisyyttäja inhimillisyyt-

ollu simmost. Köyhyytja huanoutvaa
meitim miälest.

Joskustuli pikkasiitaukoi kun sauna oli muusa käytös, päivättiin kinkkui, kuivattiim piapokauroi, taikka
maltai parves. Perunajauhokkin saunas tehtiin. Pari kertaa vehrattiin harvinaisempaa touhuu. Vesiläves livo-

tetup pellavat kuivattiin, loukutettiij ja
lihrattiin. Sitä määkij joutusin tekemää. Äiti häkylöittija kehräs aivinat
ja rohtimet lankoiks. Maakin koitin

ta. Hän ei kokemuksistaan huolimatta katkeroitunut. Koettelemukset lisäsivät hänen sodanvastaisuuttaan.

pikkasen polkeet rukkii. Lankoisiin
tuppas tulemaav vaa klönttei ja äiti
käski lopettammaar rukin kans pel-

Niinpä hän ei voinut esimerkiksi hy-

laamisen. Rohrinpairast mää en ty-

väksyä kotona minkäänlaisten asei-

den hallussapitoa.
Ratkaiseva muutos perheen elämassa tapahtui, kun Aune sodan
päätyttyä 1946 avioitui Muolaasta
kotoisin olevan Mauno Vaittisen

kanssa. SyntyivätlapsetTeuvo, Markkuja Viiva. Rakennuskanta uusittiin,
siirryttiin jälleenrakennuskauteen.
Mutta se onkin jo toinen tarina.

Somerolla asuva kutsuisi

kokoon meidät,jotka vieIa muistamme Lindströmin Toinin ja
Tähtisen Elsan koulun ja opetukset.
Riittäisi siinä muistelemista! Tällaisen
toivomuksen esitin Somero-tehdessä

vuosi sitten joulun alla. Ja löytyiväthän ne kutsujat.
Elokuun viimeisenä lauantaina

saapui Nuotion Ollin kototalon pihalletoiselle sadalle nousevajoukko entisiäSaarentaan koulun oppilaita, iäkkäimmätjo ennen sotia käyneitä. Oli
Olli tehnyt mahtavan työn, peräti puolivuosiprojektin. Vaan tokkopa siitä
niin täydellistä olisi tullut ilman naisväen ansiokasta apua. Kiitokset Rai-

Iin, Pirjon, Mailanja monien muiden.
ASENTO, OJENNUS, SEURATKAA!
kaikui tutuksi tullut komento, kun
"Saarentaan sotakoulun" oppilaat aikoinaanjärjestäytyivätsisälle menoa
varten.

Olihan siinä sitä sotilaallista täs-

limme sitä silloin, vaan nyt se sotakoulu jo tuntui ihan lempinimeltä.
Undströmin Toinin alakoulusta jokaisella lienee leppoisia muistoja.
Tähtisen puolella, yläkoulussa ei aina
niinleppoisa menovallinnutkaan. Elsa
Tähtinen tunnettiin tiukaksi opettajaksi, joka tarvittaessa nappasi käsivarresta kiinni niin, että isokin kaveri sen
vielä pitkään nahoissaan tunsi. Ja sitä
tarvetta kyllä piisasi. Oltiin me sen

verran sekalaista ja omapäistäoppilasporukkaa.

Itse lähes neljä vuosikymmentä
opetustyötä tehneenä olen oppinut
arvostamaan sitä työtä, mitä Tähtinen

niissä olosuhteissa pystyi tekemään.
Yksikään tämän päivän opettaja ei
siihen suostuisi, harva pystyisikään.
Kaksiopettajaisessa koulussa oli yli
seitsemänkymmentä, lahtisella hyvinkin yli neljäkymmentä oppilasta,
joista monen elämäänjuuri päättynyt sota oli vahvasti vaikuttanut.

mällisyyttä. Moni muisti vielä ne päi-

Aloitin kouluni syksyllä 1947 yh-

vittäiset seremoniat, kun luokan edes-

dentoista muun ekaluokkalaisen

sä vaihdettiin päivystystä ja varapäivystystä, aivan kuin armeijassa.

kanssa. Isompien perässä sinne pai-

Joku uskoi sotilaallisuuden tarttuneen

sodan aikana kouluun majoitetuista

taneet, ei ollut takanatutustumispäivia kuten nytkään.Jalkapatikassateh-

varusmiehistä. Sotakouluksi nimitte-

tiin koulumatkat, talvella suksilla vaik-

neitiin. Eivät sinne äidit silloin talut-

t^
sai

-'

känny. Päistärät kutitti ja pisteli, ennekun pehmisiväp pyyMs. Rohrimpaitoi tehtiinkin vaan kaikkeim pahemman pulan aika, kunnei kaupastsaa-

'^St.

nu oikeem mittaan tehtaantekosii
kankai, mitä välisi Vorssast tehtaam

.

TAAjr.
"'.. ^.A*-lä

puarist jottain kappalii. Niikkin täyty
mennä Jonottammaan yän ylitten eh-

toost alkain. Norkoilla karul niskat krysys ämmäin haukuttavana, jos meinasjonkun kappalan kouraas saara.
Niisikintapeltii. Hiukkakjm paremmas
kappalas monem muijan hyppyset
kiine, ennenkuj joku riskempi reväsi
sen ittelläs.
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lisipa mahtavaa, jos joku

miähempualeks, ittekkin keskenkas-

Jt-

^. '"^
.

:"^

Saarentaan koulu. KiivaKiiiliViitanen.
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ka se pojista kuinka<ynmä!täolisi tun-

Ryypoö oli Aunelle suureksi avuksi ja

tunutkin.

henkiseksiturvaksi. Väi;raLt-ana;'<a-

Opetukseksi oli tarkoitettu myös
jokasyksyinenjajokake-. änen puutarhatyö. P;enemr"istä se oli hauskaa

na Ryypöt muuttvst DOIS. :ime!sest!
he s:irty;vättaka;s'r. K8pr-akse;[ejatkosodar atettja eikä heistä sen jalteen kuAu.

puuhastelua, isommista pojista vahemmän hajskaa. Saivat kääntää

Sota syttyi uudelleen

lapiolla ooettajien kasvimaita. joiden
tuotteiden uskoivat '."emän opettaiien kellareihin. \iin <u:n kaikki menivätkir.. Jonkin mittaista korvausta teh-

Jatkosodan aikana isoonkamariin
muutti M'jolaasta Rutasen perhe.
Huor.eeseen mujrattlii lontenlainen
kamiina, missä voi laittaa n~yös ruokaa e'kä keittiötä tarv;nnJ: «ä}Väa

dystä pujtarhatyöstä otettiin syksyiltaisin, kun käytiinverottamassa opetlajien. omenapLita. Tosin sekin lysti

kovin pa'jo" yhteise"ä. A^ne Ruta-

a;koi pe'oCaa, kun jotkut kertoivat
Tähtisenampuneen pyssylläänvaroituslaulouksia.

Eturivi vasemmalta Maila Jokiniemi, Raili Jokinen, Ritva Leskinen,

EevaKantanen,Maija Siniketo, KaijaLindstedt, LiisaVilenius, Terttu
Virtanen, Terttu Mäkinen,IrmaJääskeläinen.KeskirivissäHellä
Haapanen,Aino Vieraankivi, Helvi Laakso,HeikkiLindholm, Reijo
SUtasaari, Eero Uronen, Arvo Pyykko, Jukka Jokinieni, Reijo YS-

Hingistöja Kerttu Lindroos. YlärivissäArto Tamminen, Asko Tamminen, LeoArpalahti, Kalevi Siltasaari,Valto Heinonen, Pentti Lindroos,
Martti Mäkinen, Sulo Lindstedt, OUi Kuoäo, Kirsti Mäntylä ja opettaja
Toini Lindström. 1949-50. Kuva Raili Virtasen.

ka umpihapkea hiihtäen. Pisimmät
matkat olivat ainakin viitisen kilometriä ekaluokkalais'l]ak;n. Sen verran
sitkeita sissejä oltiT, ettei s'tä tanaan
kukaan enäävmmarre. eikä lastaan
moiselle matKa,;e 'änettäis'.
K0ul. iruoka''u oi: no;na <öynna
vuosina SLi. renmoinen asia. Ve!'iä,
puuroa, perunasoppaa. papusoppaa.
läskisoosia kotoa tuotujer 'eipien

Työtä oli hyvä oopia tekemään.
Työstäkävi rryöspihansiivousja pui-

Opetus ei noissa Täyteen ahde-

ten.

vastaavissatalouksissa. Kun maata-

louden työtjouduttiin pitkälti teettämaan ulKopuolisilla, tulot eivät kriisiaikojen olosuhteissa voineet olla
kovin

:*',

'... ...:-:', l

^

"ra
Kurassa kesällä 1942 Esko, Aune, Paula, Pekkoja Eine. Kuva kirjoittajien.

ruuan laadusta silloi".
Omar korter. sa kojlu<eittolaan

nehtynyttä vainajaa ei saatu kotimul-

mattomia ja pellot saati:" jotenku-

tiin.

ien muokattua js . iijat korjattua. Tar-

Ahdistavanta!v:sodanjälkeen a;koi sotalesken kamppailu pientlan
elämän arjesta ja toimeentulosta

kein tuki ja turva oli OSKS'-' Växelä,
joi<a van"rv'oje", sa takia ei sotaan

aluksi vä:;raLirtan aiianaja s!tten;. atkosodan niukkoina vuosina 1941-

saivat lapsetkir kantaa. Päivän ta;
parin marjaloTianjälKeen piti kouiuun
tuoda sovittu rrarjamää-ä. Po.miKO
lapsi, vai autioko äit:. jostakin ne
marjatvaan piti raapia. Aivan sananmukaista Kors. en lontoa o:i syl<sy:ner'

tänkäpäiden keruu lähitatojen pelloiita. En osaa sanoa, mihin meidän
Us-

kon niillä kuitenkin o. ieen oma mer-

Kansakoulutapaaminen Nuotion pihalla kesällä 2008. KuvaLeena. Nuotio.

suuri a.

Tos:n i'aine-'-n~at lao-

set. Eine ja Esko varttuivet jatko-

Oman lukunsa ansaitsee veistän

päivässäsai kun-on sap-iSKan. Evät
valittaneet tiL-0'tajat 'ehtien palstoilla
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Perfeer. taio-,de;iinen tcin-ieen-

tulo sotien ja välirauhan aikana oli
tietysti niukka niin kuin muissakin

opetus. Liimapanni porisi nurkkahelIällä, lattia täytty' purjstaja lastuista,
kun mahdoton ("ääräpoikiayritti teh-

siinä i<ursa;ltu. syötiin mitä saatiin, e;
mtistu ruuan laadLBte. Kotona olt;;n
onnell's;a, kun iaps' ainaki p KeiTap

kityksensä. ettei kyse Oilut pelkästä
säästäväissysopetuksesta.

mistään kod;ssamr"e.

teli sananpars'aar: " Viitäs huono
huokaa, ki<r. tui\'a keikas on. " Välil;ä
piti oppinaluja kasvattaa luokan nurkassasoisten ta' peräti laiskalla istu-

painikxeete;. Matoasaijoteinen :uoda puuropäiväks', Jos kotona o:;. Ei

oppilaiden tähkäpäät päätyivät.

^.

Kun Täntinen taivutteli ecessä kateederi:la sukkanauhat vilkkuen. Opittiin
vanhoja viisauksia. Ki;n opettaja tois-

kouu kylmlr. ä aito na lär-.pen'. Kan-

Tähtisen omaanKin hUL.sholiiin, vaik-

';

nehtyi sa. raa;assa. Aarne jatkoi lastensa Helkan ja HeiKin kanssa asu-

Opittiin laulamaan " ;ste iske iske
seinään...". opittiin ryhtivoimistelua,

e". "... tietäen kuintei hyvääkuri kuitenk;" tekee, " Jukolan Eeroa laina-

varmaan keittäjää "iujtenk;n.
Fiksummattytöt kantava; puita 'hän

-..s,'

tuissa luoKissa kovin erikoista voinut
olla. Opi ttiin perusasiat kuitenkin.

denkanto suL. rii" ti:limuure'hin, . 'o":a
nettiin pu ita l<eitto]aa"'<in, autettiin

nen sairasti. tu3erKU;oos;'p ja me-

osal;'sti;nut. Kustaa Hage'oerg. . osta Yrjö Kirjo ttik. n r. rtama ta. oii T'yös
suureksi avuksi. Karjan Aune tok!

45. Pian Yrjör. kaa;Lmist;edon tu'tua eräs isäntäteki tarjouksen Joke-

pystyi ho'ta"-aa". Ja Eine paimensi

iän maiden ostamisesta. Tämä tuntui Aunesta loukkaavalta eil<ä hän
taloa miynyt.
Koime lasta olivat 3-10 vuoden

Kana.

ikäisiäja lisäksi syyskuun aiussa syntyi neljänneksi Paula-tytär, joka siis
ei isää nähnyt. Lapsista ei aluksi ol]ut merkittävääapua maatöihin. \aapuriapu ja yhteishenki olivat korvaa-

Pajia-sis-<oa äiaii nauettatöiden 01Talossa oli ko'rr'e huonetta, tu-

pätekö, "karrari" ja '"sokamari".
Isonkamarr; Aune ;-iovutti srrto ais;!le. Tslvisocian aikana sinne muutti

RyypöR perne. Ryrpö" pojat, Aarne
;a Joe ol:vat rintarrala. Väiloveen
naui ats^ takki ääneneris*yi <sen pa-

rantamiseksi. Sydämellinen Hett

sodan <u. -iessa ";in. että he osa! istuivat Inon'i" kod'n ja maata!ouden
töihin. Kri;siaii<oihinkin mukauduttii"
vähitellen. Eine teki sisatöitä ja ajtmi oienter. Pau'ar. a Pekan hoitamisessa. Esto suursi pe:totöisssjaJaKso' jc sodan :oopi-va'r!eessa lyödä

kangen avul:a he;näseiDään 'e^äkin saviseen maahar. Rastäat työt
veivät sojan a";an i<esta'»Käen aa'i'ajo;l;e.
Aune suhtautui aina lämpimästi

avun tarvitsijoihin. Se, että hän jakoi auliisti omistaan, näkyimyös perheen taloudessa. Rahasta oli miltei
aina pujtettaja -se, n oit' p".yös fayda la^aaTassa r-. aapj reilta. Veraat

eivät n"yösksär päässeet . a"tei"aan
talosta, e. si T-uKaa" ;a:tettu iä.-.oimäis;eipaä. lOnarmL-nia tai n-juta

tuliaista. Soaar. a, kar'a v.era"! jo<e-

Iässä myös Hels;ng'stä A-ner särsu. <jla:sia, ;oiBen Kasseissa
ku'k; 'äskmmpa. eiiaja muuta oääkaupurg;i 'Loa"o'jjrteer. to-J-n-

pj o;en

taan.

Jatkosooan rasxa'nai/Liosina kerättiin kodeista kaikkea tarpeellista

alkaen villasukista, vällyistä ja turKeista ja lähetettiin rintamalle. Aune
lähetti useita -uokapaketteja fyös
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kaukainen tykkien jylinä kyllä kuuluu

(antamatvaatteet. Paikallisen ompelijan samasta kankaasta, saman malIin mukaan tehdyt. Niin muodikasta

tänne taaksekln. Kuinkas te siellä

kotipuolessa voitte, onko lapset olteet ten/eftä ja ahkerasti hiihtämässä. Ja kuinkas Haagelberin työtedis-

sanaa kuin "koulukiusaaminen" ei
vaan silloin tunnettu.
Kovilla oli koulun omaisuuskin.

tyvät, tuleeko lanta kevääseen men-

nessä ajetuksi pelloille. Kaurojen
suhteen offsi kaitehtävä Jonkinlainen

Kun ei tiedetty mitään graffiteista, joita nykynuoret töhrivät käyntimerkeik-

syöttösuunntefma että saa ne riittämaan tevääseen. Kauransiementä

seen, jätettiin omat merkkimme. Puu-

menee 20 hl, ohraa pari hehtoa.
Kuinka halot ovat kuluneet, koeta
arvostella ]a hanki jostain tuoreita
halkoja,jos nimittäinvälttämättätarvitsee, vaikka ehkä niitä sitten syksyffä saajos niitä tarvitaan.
Onko Onni ja Gunnari kirjoittaneet. Onko Larvannon pappa töissä
Loimaalla, Ja oletko maksanut sen
rahan jonka sain Larvannon mammalta, puhu sllttä ainakin jos tarvitset ne pfenet tutot tärkeimpiin menoihin. Minulta saat kyllä hieman jos
tan/itset, sfffäsaan 10:- päivässä,IImaita hetija minäpanen tulemaan.

.

Martti Jokinen ja Reijo Siltasaari. Kuva Laura Nuotio.

-'''

Jos humun kaviot kasvavat liian

pitkiksf niin hommaa vaikka seppä
Kalle niitä veistämään, ettei Jalat
menee pitofffe. Onto pilkkilangatviet/
kaikki ja paljonko kauroja ja heiniä
meni (armeijan ottoihin).

sa, sienisota muuttui helposti kiviso-

istui Liipoman Erkki holkkitupakka
suupielessä antaen kysyville neuvojaan. Joku kysyikin. Kun Erppolan Pek-

daksi, nyrkkitussarit paukkuivatvähän
joka pojan kädessä. Koulun pihalla
muistan veljen puolustaneen veljeä
veitsi kädessä, kun naisetyrittivät raa-

ka Kimalansivukoulusta tuli käsityönopettajaksi, lyhenivättyörupeamat ainakin sulan aikana. Kova jalkapallomies loi innon peliin, jota aiemmin ei
kukaan ollut opettanut. Meni siinä
mieluisasti iso osa työajasta.
Tämän päivän lapsia moititaan
levottomiksi ja huonosti käyttäytyviksi. Tuskin me fiksumpia olimme kuusi vuosikymmentä sitten. Koulumatkaita tultiinjoskus kotiin nokka veres-

No niin, ehkä siihen kuluu vllkkoja kun tavataan mutta hauskempää s/tte taas on ja nykyinen tilanne

on kerta kaikkiaan sellainen, että
joka miehen on seistävä palkallansa
ja loppu Jätettäväonnen varaan.
Siis parhaat tervelseni sinulle Ja

da kuka mitäkin. Ja luokan edessä

Anneja Yrjö RautelankoskeUa 1929. Kuva kirloiitajiea.

lapsille.

hätä tätä Ilomäkeen "hakattavaksi."
Semmoista meille uskoteltiin. Puuk-

ko tai ainakin linkkuveitsi piti pojilla
aina olla.

Ja Jos ei muuta, niin huudella ja
nimitellä osattiin ainakin. Kuka oli

läskitarzan, kuka kenkkakoipi, kuka
änkyttajä tai uskovainen. Kateudesta

varmaan piti osoitella niitäkin, jotka
olivat saaneet koulusta kunnan kus-

\/

\

'...

koville.

Sota päättyi 13. maaliskuuta
1940. Yrjöstä ei sen jälkeen kuultu
mitään pariin kuukauteen. Pahat

aavistukset ja painajaisunet jäytivät
Aunen mieltä. Yrjö oli kaatunut 26.
helmikuuta Kämärän Pienperolla,
parinkymmenen kilometrin päässä
Viipurista. Tykistökeskitykseen me-

tajan huomautteleminen kotitaustasta muistettiin ikävänä, varsinkin kun

se kohdistui Ilomäessä oleviin lapsiin.
Paljon on nykykoulussa sellaista,
mitä meiltä puuttui. Ei ollut mankko-

ja, ei piirtoheittimiä, ei telkkareita, videoita, ei tietokoneita, tulostimia, ei
oppimispelejä. Ei ollut kouluavustaJia, ei erityisopettajia, ei kouluhoita-

voinut soitella äidille.
Kaikesta huolimatta meistä kui-

Sotatalvi oli ankara kotirintamal-

lakin. Pakkanen jäädytti vesijohdot ja
talousvesi saatiin lähteestä. Karjalle
vettä kuljetettiin joesta saaveissa
reellä hevosen vetämänä ja Hagelbergin ohjastamana tai vesikelkalla
työntäen, missäkymmenvuotias Eine
ja kahdeksanvuotias Esko joutuivat

kan edessä kärvistelemällä. Kiroilun

seurauksena suu pestiin saippualla.
Kertaakaan en muista, että opettajat
kuitenkaan olisivat ketään lyöneet,
vaikka siitäsormille lyömisestä entisaikaan puhuttiinkin. Sen sijaan opet-

jia, ei psykologeja, ei kuraattoreita. Ei
esikouluja, ei koulukuljetuksia, ei kehityskeskusteluja huoltajien kanssa,
ei kännyköitä,joilla päivänaikanaolisi

\.

Yrjö

koilla oli kiva kaiverrella ja aina sen
verran löytyi kynäätai liitua, että suurenkin "kirkkoveneen" kuvan voi piirtää millein mihinkin. Kun pojat repimaila repivätrimoja ulkorakennuksen
seinästätai hajottivat muuta mieleen
juolahtavaa, kuului oikeaoppisesti kuitätä:"Ei sen oi vällii, se on kunnan!"
Paljon oli aikanamme sellaista,
Jota ei nykykoulu sen paremmin kuin
huoltajatkaan hyväksyisi. Kuriatehostettiin lujasti kiinnitarttumalla, nurtassa seisottamalla, kyykyssä käsityöluo-

.
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siasta?
" Kaikilla meillä on täältä makeita
muistoja", sanoi Jukolan Juhani luk-

'<C uLiX<£ /»<-(Ae^^' ft,a^<i/ XuXe;a_ ~fujw^ l\ o-Co^
i^j^uj^. -!. 'SfMSjluiV-' j CU iTl-UAy Al/I^U^At /V(U(Ju(;AZ<i_

StcbfA A^t-u^

^ Cu tv djiQ..

karin koulusta. Sellaisia muistoja
muisteltiin joukolla Nuotion pihalla

^va-ti ^u-Ä/aA&J.

30. 8. 08. Niitä tässä vielä kertailin
omalta osaltani. Sittenkin todella

Oterintamalle lähetetystäAunenkirjeestä,jokapalautettiinlähettäjälle,
kun vastaanottajaa ei tavoitettu.

tenkin on tullut ihan kelpo kansalaisiä. Olemme pärjänneet ja löytäneet
paikkamme ja tehtävämme tässä yhteiskunnassa. Olemme oppineet omin
avuin selviytymään vaikeistakin elämäntilanteista, kaikesta puutteesta
huolimatta. Vai onko sittenkin opittu
selviytymäänjuuri sen puutteen an-

Lea Lehtonenja Ritva NummHakahvilla. KuraLaiiraNuotio.

makeita muistoja.
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Pekka Raitanenja Eine Koskinen

Oiva Linden

Aune, sotaleski

Myllärinkosken menneisyyttä
appaleen matkaa HäntäIän kylästä Kerkoiantietä
kerkaantuu Rasinotkcsta
vasemmaiie tilusäe - Mattilar-kuja.

Tästätänäpäivänäpajupusikon kätkoonjäävästäpeftotien liittymästä Of
lähtenyt ikiaikainen myllytie Koskelte. Vainionkosk:. llo'ankoski, peruskartassa nyK yisin IVIyl;ärinkosl<i, sijaitsee Häntälän notkomaisemassa lä-

hes Syvänojan kylän rajalla. Koskena esiintyöntivä peruskallio putouksineen on poikkeava ilmiö pi. romaisessa jokilaaksossa. Varsinkin "ison-

veten aikan" koski syöksyineen saa
suorastaan usKomattomat mittasuh-

teet. Keväinen kosken pauhu kiehtoo kuulijaansa yhäti tänäkin päivänä; se kertoo omaa kaukaista sanomaansa aitojen takaa.
Myllärinkoskessa onjauhettj viijaa ainatän reilut neljäsataa vuotta.
Vanhin tunnettu maininta Hä"tä;än

myllystä on vuodelta 1585 ja silloin

ja muutaman paikannimen lisäksi ole
muuta mainintaa.

Vjonna 1805 Häntälsssä o!i yksi

myllyjä jo ainakin 1845 se o;i ratasTyliy. Tammelar. kihlakunnan maaorjassa vuodeita 1875 mainitaan
Someron Häntäiän talojen Nau!an.
Aijälän ja Untölan omistavan yhteismyllyn, kaksikivisen ratasmyllyn.
Vesimyilyjä o!i 'i<ahta lajia: alkukantainen, rakenteeltaan yksinkertai-

"enjaikamytiyja myöhemmin kehittyneempi malli, ratasmylly. Aulis Ojan
kuvauKsen mukaan jalkamyllyssä
pyöri kosken pohjakiveen poratussa
reiässä pystysuora tukki, jonka alapäässäOlivat vaakasuorat vesisiivet
Ja yläpäässä myllynkivet. Ratasmyli. yssä oli vaakasuorassa aksel'ssa
vesiratas, joka hammasrattaiden vslityksellä pyöritti n".yllynkiven pystysuoraa akselia.

Kerkolanja Talvisillan
myllyt
Entisaikojen Rantalan myllypaikka ei ollut ainut Uskelanjoen latvahaarassa.sil;ävuosina 1585ja 1635
tiedetään myös Syvänojan ja Kerko'an teissä o"een yhteismylly. Vuonna 1875 oli samassa Rekijoen eli
Syvänojan lähdehaarassa Myllyojassa kolme jalkamyllyä, joista yhden
omisti Kerkolan Kerko, toisen Kerko-

Iän Lampola sekä kolmannen KerkoIän Kleme ja Nikula. Talvisillalla
mainitaan myiiy niin ikään 1585 ja
1635, mutta ei enää 1845 eikä
1875.
Häntälän myllyjen historia paättyi kapinan aitana 1917 myllyn palossa. Palon svytä e; tiedetä. Tiedetäänvain myllyn palaneen perustuksiaan myöten sB'smyöhällä. Loppuaitoina myl'iy oli jo huonokuntoinen,
pahasti rapistunut ja sitä käytettiin-

niitä oli geräti kaksitta. n. V.ter, ne

koskeen o;; s;jo;tettu, ei ole tiecossa. Ehkätoinen o[' ylä-jato'nen aiajuoksulla. Seuraava maininta "iyllystä on vuonna 1635. jolloin suomalainen ratsuväki taisteli Saksan

maalla ja Puoiassa 30-v'jotisessa
sodassa. Muur. an läänin rr. yiiytL:li;-

luettelossa Häntälänmyl!ymaintear
1712. M\. 'lvn omistivat Matz Räftvä

(Naula), Jöran Aijäiä. Mihei Ant;la.
Jöran Lnki. a ja Jöran Jacobsson
(Seppä;. Talojen yhteinen tui livero o[;

teestä vettä tuova vesijohto, mikä
talouden , a navetan taKa oli suuri

kaatunut talvisodan viimeisinä viikkoina. Tieto saatiin siis vasta "ajaar
kolmen kuukauden kuiuttua tapah-

oli pyytänyt Talosia, joilla oli puhelin,
viemään suruviestin taloon. Aidilläm-

kintää Härtäiän myllyistä. Am"e'jan
ruokahuollon kannalta vänäisetve-

Hautalan koululaiset retkellä koskella 1933 tai 1934 "isonreten aikan'
Kallion reunalla keskellävalkosukkainen Taimi Rasila. Hänen isänsä
Erik Vihtori oli syntynyt Myllyahteen torpassa. KuvaEino Simolan.

Sodan pilvet synkistivätSuomen
taivasta syksyllä 1939. Talvisotasfttyi tunnetuin seurauksin marraskuun
viimeisenä päivänä. Reserv;:ä!set

mä sotaieskenä.

Leipurin tytär maatalon

Kutsuttiin aseisiin. Yrjö oli täySämässä 40 vuotta helmikuussa 1940.

emännäksi
Aune Larvanto oli tutustunut Rovaniemeltä muutettuaan häntä kym-

menen vuotta vanhempaan. Jaatilan
kylästä kotoisin otevaan Yrjö Raitaseen työväenyhdistyK sen teatteriiyhmassa. Pienviljeiijäperheen poika
toimi myös elokuvakoneer kayttajanä työväentaloila Joensuussa. Kaa-

Aune Raitanen.
Kuvakirjoittajien.

Munuaisvaivansa Ja ;kärsä perusteella Yrjöäei kutsuttu pa've'L'kseen,
mutta häniähtivapaaehtoisena.Joulukuussa tuli lähtö TurKuun. Aunel.e

tilanne oii tietenkin järi<ytys. Ovelta
Yrjö kääntyi vie:ä takaisin ja nosti
koettelemus, koska lähinnä kaupun-

geissa asuneella leipurin tyttärenä ei

rina Pollari muistaa, kuinka Yrjö ajoi

ollut maataloustöistä mitään toke-

pyörällä Jaatilan kylän raittia poikkeuksellisesti mustassa puvussa Ja

musta. Oppi o'i saata'/9 »ontapäär
kautta ja tilanne oli ollut hänen ter-

lierihattu päässä kohti Joensuuta.
kosiomatkalle niin kuin myöhemmin

lomansa muKaan monesti nöyryyttäväkin. Ehkä näistä kokemuksista

kävi ilmi.

johtui, että hän ei koskaan o;kein
oppinut pitämään maataloustöistä,

omistukseen. Kalle sairasti keul-to-

Kuninkaankartastossa on 'Kate:mer-

Raastava talvisota

me, Aune Raitasel;a, (myöhemmin
Vaittinen). neljän lapsen äidiilä. alkoi raastavan talvisodanjälkeen e!ä-

1923. Kalle jäi eläkevaahks; ja tila
siirtyi pikimmiten Yrjön ja Aunen

kolme kaopaa. Sodankäynnintarxoi(uksiin vuonna 1784 painetussa

toisissa maataloissa. Asiiintaloa !aa-

jennettiin ja maatalouteen hankittiin
koneita, osin yhteisor-. istukseen
Mäkeläntalon kanssa. Elämänäytti
valoisia puoliaan.

tuneesta. Kun pitäjän kirkkoherraila, Sulo Tasangolla Oii kiireistä, här

Raitanen. Puoiiso M;lda eli kucilut

maksavat tjl. iveroa ni'n ikään toAin

uudistus. Kunnanlääkär; Lahermaa

oli esimerkiksi talossa käyaessään
mennyt kokeilerr. aan vesihanaa
epäilten, tuleeko sieltä tosiaan vetta. Tosi harvinaistavesijohto oi! tuol-

arvasi, mitä viestiä Anselm oli tuomassa. Aviomies Yrjö Raitanen oli

missä isännyyttä piti Yrjön isä Kalle

lot Antila. Aijälä ;Yrjo!ä) ja Seppä

vänojan, Kerkolan \o/Kstä asuruteen

naapurin isäntä, Anseirr
Talonen, käveli laanustavin askelin kohti Jokeian taloa. Eiettiin toukokuun aikua 1940. Aune

Häätjärjestettiin 1929 Ja Aune

mukaan vuonna 1807 Häntään ta-

ka, ette; kartastossa Hautalan. Sy-

tatoon vedettiin omalla pa'nee'la läh-

muutti 19-vuotiaara Jokelan t;la'ie.

15 kappaa, tatokontainen osuus tolme kappaa. Samaiser, luettelor'

simyllytkin näyttävät tuolloin olleen
merkittäviä "sotilaskohteita". Myliyjen merkitystä korostanee sekin seik-

an näki ikkunasta, kun

ne olivat pikemmi nkin vain pakollisiä toimeentuion tuojia.
Varmasti 1930-luvun elämässä
oli Aunelle paljon r:yönteistak;n.

SuhdeYrjö-puolisoon oli hyväJa naapureihin solm;ttiin lukuisia ystäv^s-

tämän kirjoittajaa, kolmivuotiasta
PekKaa, korkeate ja sano;: "Kasva
näin suureks m;äneks sit.'

PostiKortteja tuii koti'n Turustaja
junamatkalta 21. 1. tohti Kannasta.
Viimeinen säiiynyt kirje oli 'ähetetty
rintamalta. Siinä Yrjö antoi monia

käytännön ohjeita Aunehe maatilan
ajaikohtaisista ark'töistä. Kirje '<u"astaa paitsi Yrjön huolta myös sitä,
että sotaan iähtötapahtui piKavauhtia, eikä tarvittavia ohjeita tertväete
ehditty antaa. Seivästikään Aune ei
oiiut kirjeessä mainittuja as,o;ta tottunut hoitamaan.

tautia talon peräKamarissaja Aune
hoiti potilasta, joi®kuoli 1934. Perheeseen syntyivät Eine 1930. Esko
1932, Pekka 1936. Pau!l 1938 ja

suhteita. Lähiseudun perheistä olivat läheisiä mm. Undenit, Ustomaat,

Paula 1940. Pauli Kuoli puoi ivuoti-

hensä kanssa seuruste. u oli läheista. Omat iapset olivat tietysti perheeile kaikki ka;kessa. 1930-!uvun alun

Kirjoitan jonkun sanan täältäki"
oäin, saavuimme tänne onnellisesti,
ei yhtään viholliskoneita nähty mat-

laman jälkeen rakennettiin paljon
uutta. Sähkötkin saatiin ja Jokelan

ftalfista täällä näyttää vielä olevan,

aana tulirokon jälkitautina puhjenneeseen kurkkupaiseeseen toto
perheen ollessa kulkutautisairaaiassa. Aunelle maatilan emannyys oii

Sar.erit Ja Mäkeiät. Muoremman sisaren, Thelman ja hänen Onni-mie-

Kannaksena 24. p. tammifc
Rakkaat kotiväet;

Ivalla. Temer. ä olen edeSeenja rau-
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ainakin viime vuosina melkein Joka
viikko käynyt häntä katsomassa.
Niillä käynneillä viivyin sielläystävällisessä kodissa usein pari kolme tuntia kerrallaja silloin aina meille vanhän Ruostelan siskossarjan viimeksi
eloon jääneille veljeksille riitti juttua
ja muistelemista ajoista entisistä.
Reinolla oli erittäin hyvä muisti muistamaan asioita, tapahtumiaja nimiä
aina lapsuutemme ja nuoruutemme
ajoista alkaen. Välillä puhuttiin tietysti myös viime sotien ajoista. Me
olimme molemmat olleet eri lohkoil-

la ja eri tehtävissä, joten juttua niistakin ajoista riitti. Joskus taas riitti
keskustelua ja kannanottoa näistä
ajankohtaisemmista asioista.

Yhteinen lapsuuden kotitalomme
Pälikönkulman Ruostela on jo yli 50

Heino Ruostela pitämässä puhetta Reino Ruostelan hautajaisissa
maaliskuussa 1981. Kuvassa myös kirjoittaja sekä vaimo Tuula Ruostela ja tytär Johanna. Kuva MattRuosteen.
noin kilometri kivikkoista tiepolkua.
Juoksin paljain jaloin niin kuin hengenhädässäainakin, matkan varrella

marja- ja hedelmäpuutarha, jossa
oli monia han/inaisiakin puita. SielIaoli mm. niin suuri omenapuu, että

sattui varpaani kiveen, niin että sii-

tyvesta ympäri mitattuna sen runko

hen tuli vertavuotava palkeenkieli.
Pälikön taloon ehdittyäni kerroin

oli yli 2 metriä paksu. Ikää puulla
oli ties kuinka paljon. Syyskesän
aamuisin oli meillä lapsilla silloin

asiani. Sieltä emäntä käski minun
mennä toista tietä eli Hakalan kautta

takaisinja pyytääEliassoninemäntää,
Hilkkaa tulemaan myös Ruostelaan
laittamaan sauna kuntoon. Vasta paljon myöhemmin sain kuulla ja tietää,
että nämä naiset olivat sillä kulmalla

sen ajan parmurskoja. Joka tapauksessa siellä Ruostelan vanhassa sa-

vusaunassa syntyi silloin terve poikalapsi, joka noin viikon päästä siitä
päivästä sai kasteessa nimen Reino.

Paljon on senjälkeen tapahtunut. Ne
meistä, jotka ovat syntyneet viime
vuosisadan puolella tai tämän sataluvun alkuvuosina, ovat tosiaan näh-

neetja kokeneet paljon.
Lapsuutemme ja nuoruutemme
aikana oli Ruostelan talossa hyvä
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puna. Myllyn myötä tuhoitui Talvisillan Mäkilän isännän apilansiemenet. Eino Simola on kuullut kerrottavan, että isäntä oli tuonut ison

kuorman, peräti 16 säkkiä apilansiemenpusseja ajettavaksi myllystä
läpi,jotta heinänsiemen irtoaisi siemenkodastaan. Mutta mylly paloi ja
siemenet sen mukana. Myllyn historia ja viimeinen myllyreissu päättyi näin "surkjal taval".
Myllyrakennus sijaitsi alhaalla
koskessa osittain kallion ja rantakiven päällä jyrkän vesiputouksen
kohdalla. Paikka on vieläkin nähtävissä kallioon hakatuista hirsikehik-

koa paikallaan pitäneiden pulttien

tajuttuina tuon ajan käräjillä. Usein
myös myllypaikat olivat riidan aiheena. Häntälän talojen yhteismyllyistä
on saattanut olla myös tällaisia riita-

vastakkaisella puolella. Pojilla oli jaIässä puusaappaat (puupohjat), jonka vuoksi pojat eivät meinanneet

Juttuja. Asian selvittäminen vaatisi lisätutkimuksia.

kaan miehiikään", oli isä pojilleen
tuskaillut, kun työstä ei mitään tahtonuttulla. Koskeenputoamisenvaa-

Pirupysäytävesirattaan

yhdistelmiä ruokkimaan uskomuksia

puolella.

myllykoskesta kerrotaan: Oli isonve-

ten aika, pitkäperjantaiyö. VanhaTolperi teki myllärin virkaa. Vesi salisi ja
myllynkivet pyörivät. Vesirännistä
työntyi pirun käsija pysäytti vesirattaan. Tolperi manaamaan: "Käsi irti,
teensaja mylläri pääsijatkamaan työ-

den korkeutta. Padolta vesikouru

tänsä.

päässyt äitimme hautajaisiin, kun

hänen täytyi silloin olla Tornion puolessa ajamassa maasta pois saksalaisia. Hävinnyt ja hävitetty on syn-

kuljetti veden alamyllyn vesiratasta
pyörittämään.Vedenpinnan nostosta oli säädetty tarkat rajat. Simola
muistaa kuulleensa, että tammen

nyinkotimme entinen, moniarvoinen

pintaa sai nostaa 50-60 senttiä.

puutarha. Talvisodan kovissa pakkasissa siellä menehtyi se iso ome-

Korkeampi tulva olisi nostanut veden Syvänojan sillalle ja vienyt kan-

napuukin, joka oli varmaan sitä en-

nen ja silta-arkut mennessään.

nen kestänyt luultavasti yli 100 talvea. Entinen synnyinsaunamme on
sieltä myös hävitetty. Siinä saunas-

Myllypatojen liian korkealle nostamisen haittoja käsiteltiin usein rii-

Tolperista kerrotaan muitakin juttuja. Kerran taas Tolperi tuurasi mylläriä. Kerkolasta tuli mökin muija jyväpussi Olalla uutisviljaa jauhattamaan. Myllärin palkaksi oli määrätty
viisi penniä. "Mut sil oi vain yks pian
penni, niin milläs mää siit otin", oli
Tolperi surkutellut. Torppari llolan
Juho rakensi siltaa poikiensa kanssa
kosken yli. llolan torppa oli äyrään

taa on mun myllyin". Piru irroitti ot-

sa minunkin silmäni ovat ensi ker-

jäänytsiltä ajalta, kun veljeni Reino
oli noin 3-4 vanha, hän sanoi jos-

Väinö kuoli Kanadassa loppiaisena
1968 täytettyään sitä edeltäneenä

kus silloin "Määmenen tohta letoriin". Poika ei osannut silloin vielä

joulupäivänä 80 vuotta. Väinö oli
Amerikassa suurimman osan ikäänsä. Täällä kotiseudulla hän oli viimeksi useita vuosia 1920-luvulla. 1970nua vanhemmat siskot Saima Uusitalo 80 vuotta, Sanelma Lehtonen

vuosista alkaen, yli 70 vuoden aikana. Nyt tämän viimeisen vuosi-

75 vuotta ja Einari yli 80 vuotta ja
nyt myös nuohn veljeni. Joten minun

kymmenen aikana, jolloin Reinoveljeni on asunut täällä Someron
Joensuun kylässä, jonka toisessa

si side viimeinen joka yhdisti minut
lapsuuteen."

Myllärinkoskijasen läheisetnotkot ovat vanhastaan kuuluneet Hän-

taian kylän Naulan ja Sepän taloihin, mutkittelevan koski- ja jokiuoman muodostaessa tilojen rajat. Varhaisimmat tiedot myllynotkon asukkaista ovat Naulan talon noin 1830

perustaman Myllyahteen torpan ajoilta. Jaakko Matinpoika (s. 1799) ja
hänen vaimonsa Caisa Henricsdot-

ter (s. 1788) mainitaan Myllyahteen
torpan ensimmäisinä asukkaina.
Ovatko he kosken ensimmäisen

asukkaatja mistä he ovat tulleet, ei
ole tiedossa. Ammattimaisia mylläreitäolivat mylläri Mattsson (s. 1795)
sekä hänen poikansa Joseph Matts-

Stählberg (s. 1840), joka tarpeen
Al.

;. ??.»

tullen tuurasi mylläriä, avioitui mylIän Joseph Mattssonin Kristiina-tyttären kanssa.

Kahdestaavioliitosta Stählbergil-

x .

Ia oli kaikkiaan kaksitoista lasta, jois-

/-', .? <»>

~ft^;

ta ajan runsaasta lapsikuolleisuuden

mukaisesti vain neljä eli aikuisikään.
Stälhbergin vanhin lapsi Viktor (s.
1871) oli sikanaan kylässä taitava
seppäja originelli persoona. Hänesta, niin kuin isästäänkin, aikalaiset

luvulla siirtyivät ajasta iäisyyteen mi-

on monessa suhteessa muuttunut
niistä ajoista, vuosisatamme alku-

Myllyahteen torppareita
ja mylläreitä

son (s. 1826). Edellä mainittu vanha Tolperi, itsellinen Johan Kustaa

ran nähneet päivänvalon, mikäli päivänvalosta nyt voi puhua ikkunattoSiskossarjan nuorimmaisista
Hanna (Piekkala) menehtyi vaikeaan

ras, jota pitkin kerkolalaiset kulkivat

ja yliluonnollisia näkyjä. Hautalan

mipadon kiinnityspaikat ovat nähtavissa. Myllypadolla säädettiinve-

nassa.

rakin oli olemassa. Sillan rakentamis-

vuosi oli 1917 - sama kuin myllyn
palokin. Ennen paikalla oli jalkaporoikotietä Häntälään.Ajotie kulki tälllöin kosken yli padotun tammen ala-

reijistä. Samoin hirsillä tuetun tam-

massa, sisäänlämpiävässä savusau-

pysyä pystyssä. "Tulleeks teist kos-

Vanhoista myllyistä kerrotaan juttuja - myllytuvan tarinoita. Kohiseva
koski, kolkkaavat myllynkivetja salaperäinen hämy ovat olleet sopivia

Viimeksi siellä asui äitimme ja oli
sukumme yhdyssiteenäkuolemaansa asti syksyyn 1944. Reino-veli ei

sairauteen vuonna 1954 ennen kuin
ehti täyttää 50 vuotta. Vanhin veli

syrjässä minäkin olen asunut, olen

myllystä on säilynyt puolikas myllynkiveä Vainionvanhantuvan rap-

vuotta ollut vieraiden omistuksessa.

kiireen kilpa omenapuiden alle etsimaan puista yön aikana maahan
pudonneita omenia. Mieleeni on

kaikkia kirjaimia sanoa, mutta kiire
oli omenia hakemaan puutarhasta.
Paljon on tapahtunut ja paljon

kin enää satunnaisesti. Muistona

.

tl

on murhemielin lausuttava: "Katke-

Vasemmalta Manäi, Aune, Sylvija Frans Vainio. Lapset ovat Selma
Heinonen, Heikkija Pertti Vainio. Kuva Vainion pihalla vuonna 1941.
Takananäkyymyllärin asunto, oikeallanavetta. KuvaKyllikki'iicmelän.

ovat kertoneet monia juttuja. Viktor
ja hänen vaimonsa Amanda (s.
1869) olivat lapsettomia. Niinpä he
ottivat Amandan Erik-veljen leskeksi
jääneen Rasilan torpparin lapsikatraasta kasvattityttären - äitini, Helmi Helenan. Rasilan sukujuuret kiertyvät töistäkin kautta Myllynahteen
torppaan ja myllärisukuun. Nimittäin

Syvänojan Ali-Sonnin talon poika
HeikkiJuho Heikinpoika (s. 1835) tuli
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heeseef syntyi seitsemän 'asta. jOis-

pa'oor. vuoteen 1917 saakka jääden Hautalan pitkän myl'yhistorian
vrmeisexsi mylläriksi. 1920-luvun
alussa tehoyillä r".aal<ai;po.lla Vaini-

ta viidennestä. Erik Vihtor:s;a tUi s'is

on torppa itsenäisty' Ja tilasta ale-

Rasilan torppana myöhemmin t!!a'-

taan KäyttääAlita'o-ni"~eä.
Vainion iaajasta sisamsparvesta

vävyksi vuoden 1855 tienoilla Myllynahteen torppaan, nertuaan mylläri
Mattssonir Gustava-tyttären. Per-

linen - isojani.

Myllyahteen veljeksistä Heikki
Alfred (s. 1867) ja Kalle August 's.
1879) olivat paikkak^nnai'.a -Lir.nettuja rakennus-ja l<ivityä'"ieh;ä. Tästa näytteenä ovat veljesten rakentamat Nauianja Karkaren ^iiinavetat.
Heikki A;frea r-uutt; perheheen

Nummen oitäjäär'. ku" taas lialle
August"- jälkeläisiä asu'.. edeiteen
Someroja.
Sisarjksista vanhimman Ida Jo-

sefinan ;s. 1864;jälkeläisiäon Häntaiassa asuva, suvur ja kylän vanhimpiin kuuiuva Vaide Lenti sekä
Koskelle n-uuttanut. nytjo edesmennyt Esko-veli. Laulajana tur. neU-n Eija
Kouriman sukujuuret Juorrtuvat niin
ikään Rasilan toroan kautta Myiiyahteen sikaan. Heikk; Juho Heikinpoika sekä hänen Gjstava-. 'ai"~orsa

ovat Eijan esivanhemmat viiden sukupolven takaa.

useat eiivät naimattomina. He e;ivät

uontevaayhteistaiOutta "otKo'' paa.le rakentamassaan tjvassa, joka on
.

Lohjalle. Amanda-s. sar oii kotiuskollinen asuen ikänsä tofoaikassaan
tuii 25-vuotiaana hLKkua Häntälän

jokeen heinäaikana uimassa olleessaan. KaksiVainion lapsista koki lap-

auto;!ikennettä. Varsin suosittuja olivat Franssin avolavallaan tekemät

kertoo Syiv;.

kon kuin eilispäivän - muistaa isomuistaa notkon kukkakedot. valkorräisenä muutoissa soi kuitenkin

keväinen kosken oaunu. "Myllärinkosken muistot eivät voi unohtua".

Julkaistu Somero-lehdessä 23. 15. 2001.

'.<

ReinoRuostelaperheensäkanssapärekattoisenkolitalonsa,TalvisillanXiinimäenedustallavuonna1943.
Kirjoittaja istumassa Elli-äitinsäsylissä.Muut lapset vasemmalta: Aimo, Esko,Hilkka, Arvija Lauri.Vanhin
lapsista, Tauno oli tuolloin jo "maailmalla". Kuvan on ottanut helsinkiläinen herra Cavonius, joka olitullut
lomallaan tervehtimäänvanhaa sotakareriaan. Talo purettiin v. 1956 uuden asuinrakennuksen tieltä.
Kuva Matti Ruostelan.

Heikki Juho Heikinpojan muutetheillä tilavampaan Rasilan toropaan.

myllynotko saattoi jääaäjoksikin a:kaa vaille vakituista asiAsta. Vuoden 1880 ripp;kirjassa Myi lyahtee"

"imi on yliviivattj. Tluskartassa vi.odelta 1879to'oan nimetö: .nainman

Myllärintorppa. Joka tapau<sessa
asumus ei Kuitenkaanai-tioiiu: kosken rantatörmä saa taas i/jdet asjk-

tatalolla maaliskuussa 1981. Heinon

toteutti käytännössä r,e. :senkym-

osana oli seurata veljeääntuonpuoleiseen jo saman vuoden 1981 jou-

mentä vuotta ostamallaan Talvisillan

Veljeni Reino oli koko suuren sisarussarjan nuorimmainen e;i kuo-

Niinimäen pientiialla täälläSomero!-

pus, jonka äitimme sai vihkoa en-

lukuussa. Ennen eläkkee. ie jäämis-

;a. Tänä aikana hän sa; vähteiien

tään Heino of. ollut opettajana So-

sitteäliä työilä perheensä kanssa iä-

meron Terttiiän kouiLSsa 43 vjotta.
Heino Ruostelan muistopuheesta olen koonnut sejraavan, hieman
karsitun version:

hes raopioKjn"ossa raKennuster- ja

"Maanviljelijä Re;no Rjostela oli
syntyperältään vanhaa hämäläistä
talonpoikaista SL-KJJui-rta. Sukunimi
on saatu syntymätooista. Someron
pitäjän ihan-äer-. ky .an Pälikönkulman

kaatja myl!ytoirrnta ;-. iee;atkumaar.
vielä kahden sukupolven ajan.
Härtäiäf U'^']anta!or. Kaar:-n;-

minen poika (s. 1860) ottaa vaimok-

Ruostelan talosta, jossa hän vietti

seen pente"läisen laan . s. 1864;.

lapsuus- Ja nuorjusvjotensa perehtyen kotonaan kaikkiin sen ajan. vuo-

Niioren pann asi.irpaikatei luontuu
- ehkäsuKdaisjjssyystä-ta: njuten sopivasti edellisihä asukkailta
vapautjnjt myllytcrppa. Myllärin
Kalle Ja Iita, rr;r ku. n heitä i<utsut-
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Lähteet:

Alanen Timo-Kepsu Sulo; Kuninkaan kartasto
Suomesta 1776-1805, 1989. Aaro Juhaneja:
Rasilan suku Häntälänkylässä, 1995. Aulis Oja:
Someron myllyt 1585-1875, Someron Joulu
1973. Muurlanlääninmyllytulliluettelo 1712ja
1807. Tammelan kihlakunnan maakirja 1875.
Haastattelut: Sylvi Lindroos, Aarne Kankare;
Helmija Eino Simola.

tua perhekjnt'neen 1870-, 1-v'jn vai-

ta vanhin ooika Viktor :s. 1888; jatkoi isänsä myllärin an-r-atta myi iyn

^f
.

vanhempiensa Kallen ja Iitan ajat -

Myllärin Kolleja hänen
poikansa Vihtori viimeiset myllärh

tiin. ottivat sukunimen Vainio. Perheeseen syntyi Kynrr-eren lasa. jois-

Il

ta miehensä Taisto Lindroosin kans-

r'.e'sen Hakaiantoroparja myöhemmin ti!an isäntä. Veljeksistä nuorin
Franssi edusti !^ikkuvaTipaa !i;cn"etta harjoittaen ennen sotaa kuoma-

Turussa. Aviciduttuaan hän muutti

^ . *.

Vainiontuvassa syntynyt. Saarentaan kylässä yli viisikymmentä vuot-

tuomet ja kirsKL;ki<ari''tee!. Päällim-

sa. Heillä oli viijeiystiia Syvänojaila.
Mari oi' ompelijaja to. mi tarjoilijana

.

sikuolle'SL:uden.

sa asunut Sylvi Martantytär muistaa
tänään vielä lapsuutensa myllynot-

Iän friurronkulmaila. Sisaruksista
Martta avioitui Arvid Hevosen tens-

/ \JV

'?/"^

Vainiolla. August-veljen tohtaioksi

vieläkin olemassa. Vihtorin ve'i Jalman. varreltaan vanvaraterteinen,
o'i tunnettu kuokkamies ja peilonraivaaja. Harastuksenaan r-äneiiao;i
mehilä:stenhoito. Kustaasta t.;ii lä-

huv"Tatkat Turkuun ja Saloon markkinoille. Myöhemmin Franssi!lajavairr,o?.a Aunella o" maapaikka Häntä-

.

sisatamrr. e ers;mn"äistep '.'uos'iq'm-

Koskisillalla SylviVainio,Vieno Kaakkomäkija
Kyllikki Vainio. Kuva vuodelta 1943.
Kuva Kyllikki Niemelän.

viljelysten puolesta o'teen tilan r'uuttumaan vuosien kui-essa melkein
ensiluokkaisee'' Murtoon. Asuinra-

kennus ja kaiKki tafousratennukset
uusittiin, viljel ysmaita . aajenrettiinja
kail<xi pellot salaojitettiin. Suurimmaks; osaksitänäkaiKkitehtiin omin
\'o;n!n

OTan gerr. een .<anssa . a var-

sinkin alkuaikoina atopäässä orrin
käsir\ ^riiy"esrr'eLsäUön'täI!ä^iaE!a
ei ollut siiloi" varaa hankkia kalliita
koneita.
Raskaan raadannan maatatoL.s-

menten, maata:oustö;h'n. Lisäävieia maanviljeiijap ammattitaitoaJat;e-

töissä keskeytti hänenkin osakaan

toa hän sai käytyään nuoruudessaan

viiTie soten aikana raskas ja alitui-

kaksivuotisen Harjjn maan"!ljelys-

seen hengenvaaralliner oa'velu-

koulun Virolahden pitäjässä. Tätä
vankkaa ammattita'toa hän sitten

tehtävä useita vuosa rintamajouKoissa.

nen Kuin tä/tS 40 vuotta. Siitä heinäkuun 2:sta oäivästävuonna 1908

on ku^unjt nyt Jo yii 72 vuotta, Ja
minä olin s'iio;n a;le 6-ujoti as. muis-

tan sep päivänerikoistapauKsen si;ta. että minut si'!oin laietettir, tär-

keälleja kiireehseile as'al;e. Heinäaitä kun oii. isä Ja vanhemmat sistokset olivat heinälöissä. Kotosalla
olivat kotiaskareita tekemässä ä.t:
se<ä minua viis; vuotta vanhemo'
Sanelma-sisxo-T, S;. ;OT. re;jan vuooep ikäine" Harna-sisto :a minä.
Siirä kotiplnara Sane;ma anto' "'.inui. e tehlävän :uos;a kiireen vikkaa

Isoon Päl'Kköönpy/tärrään Päiikän
emäntää tulemaan rreille heti kon-

ta. Siskosanoi minulle ohjeenavain,
että kyliä emäntä as.an tietää. mista on kysymys. Ruostelasta oli silloin
isoon Pälikköön eli Alitaloon matkaa
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Matti Ruostela

Risto Ahti

Reino Ruostela - Talvisillan Niinimäenisäntä

Maratonin lumoissa Helsingissä

ja sottemme veteraani
'anä vuonna 2008, kun on
kulunut 100 vuotta isäni

Reino Ruostelan (19081981) syntymästä, tuli ajatus tutkia
hänen vaiheitaan. Kootessani aineistoa sain käsiini vanhan ruskean kirtodistuksia, mm. "Päästötodistus

Someron Kirkonkylän ylemmästä
kansakoulusta" vuodelta 1921. "Au-

tonohjaajakoulun Tutkintotodistus",
joka oli annettu Forssassa 8. 9. 1925,
Paimion kansanopiston todistus oppijaksolla 1925-26, maanviljelys-

maatettu toistaiseksi 26. 4. 1940.
Jatkosodan alkaessa komennettu

uudelleen palvelukseen lilkekannalfe pantuihin joukkoihin. Saapunut

18. 6. -41 26:een lääkintäkomp-

harjoitteluosastolla. Osin nuhraantu-

paniaan, jossa tehtävänä lääkintäaReino Ruostela sotavuosien
takaan. Kuva vuonna 1943
myönnetystä viinakortista.
Kuva Matti Ruostekin.

ka Mannerheim"ja siinäoli kirjoitettuna mm, että "Olen taistellut mo-

nilla tantereilla, mutta en ole vielä
nähnyt vertaisianne sotureita. Olen
ylpeä Teistä... ". Kunniakirjan lopussa oli teksti: "Isänmaan nimessä ja
Puolustusvoimain ylipäällikkönä annan Teille Alikersantti Reino Ruoste-

la, s. 2. 7. 1908, Somero, sodan
1939-1940 muistomitalin miekoillajasoljella."
Tämä kunniakirja herätti monenlaisia ajatuksia ja niinpä lähdin tutkimaan, mitä tapahtui esim. Suomussalmella talvisodan päivinä ja
millä tavoin Reino Ruostela osallis-

tui siihen ja sitten myöhemmin jatkosotaanja Lapinsotaan. Paljon löytyi tietoa eri lähteistäja suomalaisten sankariteoista ja vaikeista olosuhteista, joissa sotaa käytiin. Esim.
Talvisodan Kronikka pvm:llä

29. 12. 1939 kertoo kuvatekstissä,
että "Suomussalmen taistelua käydään ankarassa, jopa 46:n asteen

pakkasessa". Tältäpohjalta on ymmarrettävaä, että Reino Ruostelan
myöhemmin sairastama vaikea reu-

ma oli hänen käsityksensä mukaan

kerran juoksin mielestäni melko lailla erilaisessa Helsingissä. Ruoholahti
ja Pikku Huopalahden tienoo ovat

alkaen autoryhmän Johtajana. Lo-

koulun todistus vuodelta 1929 sekä

salmen taisteluihin osallistuneille.

upseerina. Sitä ennen hän oli maa-

palvellut 11. Autok. ssa. 12. 12 -39

todistus harjoittelusta Tyivännön pitäjässä Lepään maanviljelyskoulun

Sen oli allekirjoittanut "Sotamarsalk-

'uodesta 1985 alkaen on
Helsinki muuttunut edukseen, sillä ensimmäisen

mieskouluaikaan liittyen kuulunut
Tyvännönja Vmlahden suojeluskuntfin 1927-29.
Osallistunut ylimääräisiin kertausharjoituksiin 12. 10. -39-11. 12.
-39 Ja liikekannallepanon jälkeen

jekuoren, Johon oli kerätty koulu-ym.

neiden paperien joukosta löytyi vielä
yksi mielenkiintoinen paperi, vanha
kunniakirjajoka oli annettu Suomus-

Varusmiespalveluksen Reino
Ruostela suorftff huoltopataljoonassa 1930-31 Ja kotiutui llikenneali-

ainakin osittain perua näiltä ajoilta,
esim. "vihollista motitettaessa piti
olla paikallaan kovassa pakkasessa
samassa poterossa useita vuorokausiä", kuten hän muisteli.
Sotakokemuksista seuraavassa

eräs tapaus, joka Reino Ruostelalle
sattui niin kuin hän itse on kertonut.

Joukko-osasto oli joutunut tykistökeskityksen kohteeksi ja Reino erään
toverinsa kanssa oli turhaan etsinyt
suojaa poteroista, kun kaikki paikat
oli jo varattu. Niinpä nämä kaksi
miestä olivat syöksyneet lähellä olevaan telttaan, joka oli n 30 cm:n syvennyksessä toiselta reunaltaan, johon he asettuivat suojaan. Keskityksen loputtua he huomasivat olevansa kunnossa, mutta teltta oli hävin-

nytjäljettömiin. Myösjoihinkin suojapoteroihin oli osunut pahasti.
Reino Ruostelan sota-ajan vaiheistä olen koonnut seuraavan luettelon perustuen Sota-arkistosta ha-

kemaani kantakortin jäljennökseen ja
sotilaspassiin tehtyihin merkintöihin:

liupseeri. Siirretty 7. 7. 1941 (EteläHämeestä koottuun jääkärirykment-

taneet puistomaisuutensa ja Keilalähteen on saatu hieman amerikkalaisuutta korkeine rakennuksineen.
Joka vuosi olen odottanut: mitähän
uutta on saatu reittien varrelle. Toisaalta reitit ovat vaihdelleet ehkä
aina parempaan suuntaan, vaikka-

kinjäin kaipaamaan Lönnrotinkadun
käyttöäjuoksureittinä.
Vain kaksi kertaa olen joutunut

Osanotto taisteluihin: Korpiselän
kirkonkylänvaltaus. Jalasvaaranvaltaus. /Isemasota Tuufos/oeBa. Tserovitsin kylän valtaus. Syvärinvofma-

maratonilta Helsingissä. Toisella kerralla päivämääräei sopinut Ollenkaan
ohjelmaani ja toisella kerralla polvi
oli kipeä,joten jouduin lääkärintodis-

laitoksen taistelut. Asemasota Sy/ä-

tuksella siirtämään osallistumisen!

rillä. Siirretty 3/JR 23:een kotiuttamistä varten. Vapautettu palveluk-

seuraavaan vuoteen. Syynä polven
kipeytymiseen lienee ollut se, että
harjoituslenkillä olin vähällä astua

Osanotto taistelulhin: Kannaksen

puolustustaistelut. Pohjois-Suomen
taistelut.

Kotiutettu 22. 11. 1944.
Someron Talvisillan Niinimäen
isännäksi Reino Ruostela tuli v.

1931. Tilan edellinen omistaja oli
Kustaa Lindroos vuodesta 1912. Nii-

nimäen tila perustettiin v. 1900, jolloin se erotettiin Peltoluukkalan
maista uudistilaksi.
Muilta osin Reino Ruostelan vai-

heiden muistelemisessa pitäydyn
muistopuheessa, jonka opettaja Heino Ruostela (1902-81) piti veljensä hautajaisissaSomeron seurakun-

dionin ulkopuolella, kun Emil Zatopektuli voittajana maratonilta. Aikuiset selittivät maratonin pituutta minulle esimerkein: kun ajat pyörällä
kotoa Someron kirkolle ja toisen ker-

Toisaalta taas tietyt osat ovatsäilyt-

jäämään pois 20 vuoden aikana

suurfiyölfkäyksen alkaessa komennettu uudelleen palvelukseen ]a saapunut 16. 6. 1944joukko-osastoon
II l JR 11, josta siirretty 24:een lääkintäkomppaniaan 1. 7. 1944 tehtävänälääkintäaliupseeri.

ni Someron Lautelasta meni lähinnä
miesporukka. Muistan seisseeni sta-

muuttuneet tyystin. Helsinki on kaunistunutja komistunut vuosi vuodelta ja rakentaminen on ollut vilkasta.

tiin) 4/JR 23:een.

sesta "vapautuvaan ikäluokkaan'
kuuluvana 15. 4. 1942. Vihollisen

sistaja mielestäni nyt kelpaa kutsua
ulkomaisia kilpailijoita myös yhäti
kansainvälistyvään Helsinkiin.
Kymmenvuotiaana pääsinHelsingin olympialaisiin, jonne kotikylästä-

kyykäärmeen päälleja viime tingassa venytin askeltani huonolla seurauksella. Muistan Helsinki-maratonit

varsin kuuminajuoksuina. Lähesaina
on aurinko paistanutja paluumatkalla auringonpaiste suoraan silmiin jossakin Lauttasaaren sillalla on pannut mietteliääksi: jaksaako sitä loppuun saakka. Toisaalta ei voi jäädä
istumaan ja odottamaan, että joku
korjaisi jälkiautoon ja veisi maaliin.

ran sama juttu ja vielä kolmannenkin kerran, olet maratonin suoritta-

nut. Silloinjäi tajuntaani vain se, että
ihmemies pystyy sellaiseen kokemukseen. Tuo lapsuuden muisto tulee aina mieleen saapuessani maEmil Zatopek Helsingin olympialaisissa 1952. Vrheaulim».

odotellessamme mentiin johonkin
ravintolaan Ja miehet joivat isomahaisista pulloista pilsneriä. Kuinka
ollakaan, minun tuli nälkä ja voilei-

Tai saatan lauleskella omilla sävel-

pä piti saada. Suurella lautasella tar-

[yksillä keksimääni:"Jalkaaeteenja

joilija toi kasan vihanneksia, joiden
alta löytyi pieni leipä. Osa vihanneksista oli minulle täysin outoja, taisi
siinäolla ainakin paprika. Isänimaksaessa ravintolalaskua jäi mieleeni
hänen huokauksensa, että pojan

toista taakseja kolmatta eteen vien,
vaan missässe neljäsonkaan. " Hau-

kottelustakin saa laulun kun rupeaa
ohhoh-äännähtelyä laulamaan. Joku
muu juoksija saattoi vitsailla ja huultakin heittää lauluilleni, kun totesi,
että kyllä ne kaksi jalkaa vielä jotenkuten toimivat, mutta siitä kolmannesta ei ole nyt vähään aikaan mihinkään. Neljättä jalkaa hän ei ole
kuullutkaan ihmisellä olevan.

Ja ihmettelyä siinäkinon,jos palaisi
takaisin keskustaan ja tekisi ilmoituksen keskeytyksestä.
Siis eteenpäin. Ensimmäiset kä-

niinpätörmäsinvanhemman rouvan
syliin, joka antoi komean halauksen.

lessani alkoi hieman pyörryttää ja
Kuulin mahtavaa naurua lakanani,
kun rouva selitti, ettei ole ennen juoksevaa miestä halannut. Alkuvuosina

oma juoksulenkkini Ypäjällä: vain 9
km ja sen ajatteleminen auttaa.

todella väsytti Urheilukadun varrella

Yleensäkin pitäisi ajatella hauskoja

tulijalle se oli tuskien taival ja vieläpä ruma. Nyt on stadionin seutu

asioita juoksun aikana tai vaikkapa
laulaa kuten tein nyt viimeksi. On si-

Samaiseen vuoden 1952 olympiamatkaan liittyi sellainenkin muisto, että bussin lähtöä kotimatkalle

nulla vielä voimia tallella, totesi joku.
Joskus laulan joululaulua keskellä
Helsinkiä: "Reippahasti käypi askeleet, äidinhommaten niin kiireiset."

Erään kerran oli benji-hyppääjiä
Kaivopuiston rannassa. Niitä katsel-

velyt olen pakotettu ottamaan 33 km
kohdalla, mutta silloin muistan että
tästä on maaliin sama matka kuin

ratonin maaliin.

tavattoman pitkä betoniaita. Maaliin

voileipä maksoi enemmän kuin kaljat useammalle miehelle. Jäin miet-

timään Lautelan alakoulun opettajani
Anni Hämeensalon opetusta, että
viina vie ihmisten rahat. Nyt oli pakko uskoa, että se taitaa sittenkin olla

leipä. Koskaan en tästä asiastajutellut isäni kanssa. Se harmitti kovasti, sillä kovan maksun lisäksi se

olympialeipä ei poistanut nälkääni.
Monesti olen päättänyt lopettaa
maratonjuoksun ja siirtyä helpompiin
matkoihin, mutta tauti iskee salaka-

valasti ja aika näyttää,tuleeko maratoneille vielä jatkoa jossakin päin
maailmaa. Ja ainakin uteliaisuuttaan
voi mennä juosten katsomaan mitä

uutta on saatu Helsingissä aikaan.

muuttunut Ja siistiytynyt niistä vuo-
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Jukka Joosela

Arvo Pukkilalle

Uusin silmin
esoin kapealla hiekkatiellä

kuL-mel'er ynpärilläri le''jyvää hiljaisu-itta. Sankka

niilä kirillä. Ajton kirkioissa valoissa

Vilma näytti haanute - epätodelliselta
j3

maiSemaar,

kuu'jmattoma!ta.

lumisade toi ti.-mmuvaan iltaan valke-

-Vilma! Vara: hujs'n.

aaväriä.Katsoinmustaatyhjyyttä hu)-

Vilma kääntyi ja näki iähestyvar
Hänen siimansa jähmettyivät

80-vuoässyntymäpäivänä 14. 62008
le-iäärä veressään. Mies tuomittiin
oikeudessa.

-Ole kiltti ja selviä...

teä. Otin pari askelta eteenpäin: pol-

kylmiksi kristalleiksi. Santeri tönäisi
minut ojaan ja lähti juoi<semaan Vilmaa kohti. Rämmin ojan pientareelle
raskaasti haohottae". Sydämeni ta-

uuteen elämäänsä. Havahduin muistöistäni, kun kuulin lähelläni kevyitä

koi noitarummun teilia. Näin. kuinia

askelia. Katsoin ateviistoon ja huo-

Santeri otti pienen tytön syliinsä ja

masin kiiluvatviirusilmät. Iso kissa lä-

kantoi hänet o'an reunalle. Auto oli
kuitenkin saavuttanut heidät nopean
salaman tavoin. Vain sekuntia myöhemmin auto törmäsi Santeriin lennättäen hänet korkeassa kaaressa

hestyi minua kantaen hiirtäsuussaan.
Nousin ylösja pyyhin s'[mäni. Suolainen virta ei ehdy näissä muistoissa.
Suoristin topoatakkini ja 'ähdinjatka-

Tasanvuosisiten talia syr,äise'iähiekkatiellä tapahtui jotakin, joka mujtti
käsRykseni elämästä. Jotakin, joka
horjutti uskoani kaikkeen siihen, mihin olin ennen uskonut. Avasin silmä-

ni ja tunsin, miten Kfy'ne\ alkoi v;eriä
poskellani. Lumihiutaleet yhtyivät kyynelteni poikuun. Annoinmuistojeni virran viedä minut sinne, jossa painajainen tuntuu unelmalta. Tapahtunees-

Hevoset elämääsi ovat aina kuuluneet.

Hän selvisi. Mutta menetti molemmatjalkansa. MyK yään Santeri on pyö-

kuvaa horisonttia Javeflin s)vaan hen-

auton.

vistuin tien reunaan sulkien silmäni.

Armeijaankin Ar/o poika alkoinaan lähti.
Koti-ja muutkin työt toisilfe hänjätti.
Hyvin sieflä palyel']a ar/oaan.Xin nosti.
Kersantiksi ylennetfln, siinä /asta oostl!

Myöhen"n"ip selvisi, että autoa oli ajanut paikallinen juoopo huirr. a promil-

Valjastaa sä varmaan osaat kärrftja reet,
on haaveet hippoksen suuntaan lennelleet.
Monen monta pokaalia varmaan olet voittan'jt

rätuolissaJayrittääsopeuttaa itseään

Petq/oen pitkiä sarkoja oiet hevosella kyitänyt,
kunnes aika uusi koitti,
traktorit uuden ajan yoiffi.

Airi kaunosilmä täytti Ar/on sycfämen,
aftoi kahden nuoren tie yhteinen.
Syntyivät sitten tyttäret,
ftoks vanhemmille '/arttuivat.

maan mahaa.

Kuulkaas nyt, näin on Jutut,
koolla ovat ystävät ja tutut.

maahan. Nousin ylösja jaoksin ystä-

Saavu!n Santerin ta'olle. Kävelin

ta oli kulunut wos. mutta sieiussani

väni luo. Er rr-jista paijoaKaan s;ita,

tuota hetkeä ei voinut mtata ajassa.

miten sinä hetkenä ajattelin. Mieleni

tutun pihamaan poikki ulko-ovelle.
Koputin pari kertaa jyi<evaan tammi-

Se eli minussa - ja minä elin siinä.
Olimr-. e olleet hy;ä" ystävän! Ssnterin kanssa juoksu'enkiliä. Tuoho" a'-

oli kuin "usta aukko. Kumarruin San-

oveen ia astuif s!sä,;e. Santerin van-

hieman ehkä harmaahapsisen.

terin viereen. Hän raKasi maassa

hemmat ofaat KitössäVilman perheen

Nyt kertoo teilfe muistot elämän.

luonnottorrassa aser-rossa. Hänen

luona. Näin Santen oli kertonut puhelimessa. Riisuttuani kengät menin

kaan meillä oi; oilut tapana kohottaa
kuntoa Santerin kotitalon lähellä kultevalia hieKkatiellä. Saatoir, Kuulla vielakin korvissaii askeltemme äänet.

EnääSanterinjaiaieivätaskeltasi tätä
tietä - eikä mitään muutakaan.

Olimme jo pa'aarrassa Santerin
kotitaloile, kun näimme edessämme

kävelevän pienen Tjtön. Tyttö oii kuusivuotias Vil"ia, joka asui myös tien
varrella. Vilman takista roikkui tark-

kaanke'tainen heijastin, joka välkl<yi
kimmeltäen pimeässä ta'vi-i!!sssa.
Hän veti perässään muovista leikkikoiraa, jota oli tuilut uikoiluttamaan.
Lapsen rrie. ikuvitjs on rajaton: leikit
muuntuvat tosieläTiän askareixsi. Akkiä kuulimme takaamme moottorin

jaikansa o. ;';at vääntyR eet pahasti.
- Ei hätää, xaver;. Kaikki op hyvn.

Soitan ambulanssin, yitä sinnteBä.

jo lapsuudestani tjttUuH huoneeseen.
Oiimme t-irteneet »isemme Sante-

Tääon joukko 00-vitosten,

Vuodet ovat vierineet,

on aikuisiksi vartuttu.
Kukin tahollamme kuljettu.

Sain sanotutöi nämä lauseet ja

rin kanssa aivan piKKUpo;ista lähtien.

Knrettä ei pitäis ote kellään.

purskahda itkujn. Käteni vapisivat
kuin maanjäristyksen jä.kiaallot. Soit-

Huoneen ovi oi; raoiiaan. Kurkkasin

Aika vaan ei riitä m':!iään.

taessani hätänumeroon huorrasin.
että Vilma oli tullut vierelleni. Hänkin

itki hysteerisesti. Vasta tässävaiheessa tajusin, että Santeriin törmännyt
auto o;i paerM paikalta. Kun ambu-

sisään ja r.äin, kuinka Santeri istui

pyöräuojssaanja luki kirjaa mietteliään näköserä.

-Terve, mies! sanoin hymyillen. Mitä kuuluu? Ka;kki kun oikein kovin
huutaa vai?

lai-ssi vihdoin kuivasi paikate. tartuin

Santeri käänty! minua päin. Hä-

Santeria kädestäja puristi" ata lujaa.

nen kaa'0'.ieer kohoa laosenomainen

Nyt kaunffsti vanhetaan,
kun juhlitaan ja tanssitaan.
Jalka nousee tetterään
kun suuntaa taasen vaihdetaan.
Lomiakin vietetään.
On meiflä kiire aina vaan.

hymy. Airan kuin nän o:;si nähnyt ar-

Avon mekin ansaitsemme elämämme illaksi,

vakkaan kadonneen aarteen. Mutta

nyäiyyttäjarakkautta vanhuutemme ehtooks:.

mitäpä muuta ystäwys onkaan kuin
aarre, jota l. tee ahs vaa!ia?

Luojaamme luottakaamme,
matka rauhallisna kultekaamme.

ja huo"ias;n. miten pitkät ajovalot
päällä a;ava auto lähesty meitä kovaa vahtia. Auto t-Oippl.' holtittoir.asti
puolelta toiselle. Näin. kjnka sen va-

noi lyöden käsiliäär.pyörätuolinsa ren-

Niin usein muistot palaa lapsuusaikoihin
Koisthutidan koululle ja saksimäkihir,.
Hiihtokilpallutkin muistetaan,

kaita.

kuka niissäsilloin volttikaan.

/\.

itse äijä!Astu ihrr.eessäoeremmälle.

Santeri o.i oppinut suhtautumaan
vammauumiseensa nyKyäänhieman

lella. Pysähdyimme Santerin kanssa

humonstisesti. Pitää nostaa hänelle

tienvarteen. Samassahuomasimme.
että Vilma oi; kävellyt keskelle tieä

goisin samassa tilanteessa. Kävelin

Heinämieheksi Arvoa
täytyi vähän varmta,
kunnes voimat kasvoivat,
käsivarretvarttuivat.

valkoisen säkkituolip ääreenja rojah-

Haravanvarteen jo varhain piG tarttua,

din siihen velttona.

isännätei siinä sitten vähitellen varttua.

sen takai-engas kä\f jo o;entaree" puo-

leikkikoiransa karssa.

Martti

hattua sii S. Itse e- tieoa. miten

siltä l<uln

hän olisi 'uokkinut leiKkitoraansa pie-

Oikein kaiken suunnitellut, parastas; antanut.
yalmfs aina auttamaan, toisiakin tukemaan.

Miten paljon vieläehditoppejasi laatimaan?
Koisthuhdan peltojen keskellä
Ar/olla mökki on ihana.

Ystävät ja tuttavat saai/at siellä lomailla,
fyffä mutaysa on maalla.
On taatee jäänyt .luorjusaika tuo,
se "loistot kauniit mielehen vain iuo,

]a vuodet vierii hiljaa pois,
on kaikki niin kuin unta ois.

- Katsos vaan. s;eitähän saapui
Minäkin astuisin, m-tta... Santeri sa-

kiihdyttävän äänen. Katsoin taateeni

Yhdistykset lautakunnat monet olet istunut.

Kuvatkirjoiaajan.

rea-

Vasemmalta Armas Ojala, LeenaNäykki, SelmaKalliolaja Laimi
Palomäki onnittelemassa Arvo Pukkilaa. Kuva Selma Kalliolan.
31

66

miehelle ohje: "Osta, äläsäästä, aja
ja ole iloinen. " Rovasti Juho Vuorela

on kertonut, että pitkänäperjantaina
ei saanut kirkosta tullessa kiliseviä
aisakelloja käyttää.

joissakin yhteyksissäjätetty pois kolmas säkeistä,vaikka sejuuri on lau[un syvin ydin. Se kuuluu näin: Turhuuden turhuus kaikki on, niin turhaa touhu tää; me kylmin käymme
sydämin, laps' sivuun vain jos jää.
Me lahjat jaamme runsahat, laps'-

kun sukupolvet vaihtuvat, mutta hän
vain aina on. Laulussa on 11 säkeis-

No huh! Tuohon pudotukseen
verrattuna Trumanin käskystä räjäyte-

Puhelimeni soi. Äiti pyysi minua
kotiin syömään. Lupasin Santerille,

töä,joista nyt on lyhennetty muuta-

Näin viime yönä unta. Tuossa
unessa kävelin vihreälläniityllä. Nau-

tyt pommit ovat ilotulitteita, Santeri
naurahti.
Mielenkiintoni oli kuitenkin kohdis-

että tulen katsomaan häntä kolmen

tin jalkojen! painavista askelista, kun
ne painautuivat tuoksuvaan nurmeen.
Tiedätkö mitä? Uskon sen olleen

tunut jo Santerin sylissä olevaan kirJaan. Kysyin häneltä, mistä opus ker-

sana. Tuo sana kaiversi tietään koko
sieluuni. Olikohantuossa sanassato-

toi. Hän vastasi sen olevan filosofinen

dellakin kiteytettynä elämämme tar-

teos toivon merkityksestä. Kuullessa-

koitus? Yksinkertaista... mutta niin
monimutkaista.
- Tom.
Jouluaaton aatto oli lumivalkea.

ma.

kein eniten, vaikka ilmestyi myös
monia uusia lauluja, kuten Petteri

tyhjät kätes ihanat. Tässä kohtaa

Lopuksi laulettiin Maa on niin
kaunis. Joulukuinen iltapäivä on hämärtynyt. Olemme päässeet jouluiseen tunnelmaan tuttuja joululaulu-

Jukka aina pyytää muistamaan Kari

ja laulaen.

Punakuono, kertoi Jukka. En etsi
valtaa loistoa on Sibeliuksen säveltämä laulu. Anna-LiisaParko on ker-

Suomalaisen kuvaa Kuokkavieras
syntymäpän/äkestefssä. Siinä ihmiset
lyntäilevätjoulupaketteineenHelsingin Joulukadun ruuhkassa, Jeesus
seisoo kadun reunassa unohdettuna. Riihimäkeläinen isäntä Mauno

En etsi valtaa, loistoa -laulua
oppilaat koulussa toivoivat aina kaik-

tonut, että Sibelius sävelsi viisi joululaulua, yhden jokaiselle tyttärelleen. Nettiä selatessaan Jukka sai
selville, että Sibelius olikin säveltänyt kuusi joululaulua. Jotkut meistä
tiesivätkin, että Sibeliuksella oli kuu-

deskin tytär, Kirsti-niminen, joka kuoli
vauvana lavantautiin. Aino Sibelius
syytti siitä itseään, hän kun oli ollut

hoitamassa veljensä lasta, joka menehtyi samaan tautiin.

"Aina sitä oppii jotakin uutta",
Jukka tuumasi.
Ainolassa Jean Sibelius säesti
kaikki joululaulut. Ainoastaan En etsi
valtaa loistoa -laulun säesti aina Aino
Sibelius. Tämän on kertonut heidän

Isola teki laulun sanat. Hän oli paennut saunakamariin talon naisten

jouluvalmistelujen tieltä. Hänvei sanat Martti "Pyssy" Turuselle, joka teki
siihen sävelen.

Tähänloppuun liitänArjan Piirrän

vasta, mutta mitä se lopulta merkitsee? Voitko sanoa kirkkain silmin minulle, että Telluksessamme asustaa
käsite nimeltä toivo? kummastelin.

äitisi lukee sen. Tähti uskon, tähti
toivon taivahallajo säteilee Betlehemin tallin seimen kirkkaaksi se valaisee. Tähti uskon, tähti toivon tai-

- Kyllä vain. Toivo on syy siihen,
miksijaksamme vaikeiden aitojen yli.
Toivo on se, mikä pyörittää palloam-

telija. Todellinen sankari.
mitä sanoit toivosta... Ja olen tullut

kohti ja sanoi: - Jokaisella elämällä

me.

vahalla jo säteilee Betlehemin tallin

siihenjohtopäätökseen,ettätoivo todella on voimaa ja energiaa.
Santerilla on kädessään jäljellä
enääyksi tikka. Hän laski sen syliinsä

on oma häränsilmänsä.Tulee paljon
ohiheittoja, mutta lopulta siihen

gyssäni silmät kiinni. Minulla oli rauhallinenja turvaUinen olo. Huomenna

- Mielipä nyt... moni puhuu toi-

dartsitauluun. Saatoin vain ihailla hänen elämänasennettaan. Hän ei ollut

luovuttajatyyppiä. Hän oli arjen tais-Kuule, olen ajatellut paljon sitä,

seimen kirkkaaksi se valaisee. Joulu

Hiljennyin ja kaduin kyynisyyttäni.
Santeri oli joutunut pyörätuoliin vuosi

jo tulla saa maailmaan. Joulujo tul-

sitten ja minä aloin paasata siitä, et-

Hän ihmettelee, että mistä ihmiset

la saa, saa-aa."

tei maailmassa ole toivon kipinääkään. Minunhan pitäisi kannustaa ys-

Ja katsoi minua silmiin.

tävääni uskomaan huomiseen. Sen

jos sen vain haluaa rakentaa sellaiseksi. Kaikki on kiinni meistä... elä-

oikein tulevat ja mihin he menevät,

l 1.1,
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taa. " Joulun kellot -laulun kohdalla

Jukalla on tapana kysyä: "Välisoitoilla
vai ilman?" Ja vastaus kuuluu aina:

"Välisoitoilla. " Meillä on yksinkertaiset välisoitot, mutta on kuitenkin.

Laulun on säveltänyt Armas Maasalo. Hän sävelsi sen heinäkuun helteellä. Hän meni kamariin, veti ver-

hot kiinni ja sytytti kynttilän päästäkseen hiukankin joulun tunnelmaan.

kirkkauteenja autuuteen.
-Seinilläsi on paljonjulisteita, vaihdoin puheenaihetta. - Futispelaajia.
- Jep. Jalkapallo on hieno laji.
Muistatko, miten pikkupoikina potkimme pihallapalloaja haaveilimme, että
meistä tulee maailmankuuluja tähtipelaajia? Se oli upeaa aikaa...
Santeri vaikeni. Hän katsahti jalkoihinsa. Huomasin, kuinka hänen
alahuulena alkoi vapista. Mutta ei,
Santeri ei itkenyt. Ei ainakaan muiden nähden. Tunsin sisälläni pistävän
peitteen. Yritin lohduttaa ystävääni.
- Hei, mies... kyllä se tästä. Elämassatapahtuu paljon sellaista, mitä
emme voi koskaan ymmärtää. Mutta
aurinko nousee aina aamuisin, se on
hyvä muistaa. Aina on jotain hävittävää. Kannattaa siis pitää kiinni siitä
hyvästä,mikämeillätällähetkelläon.

Maailma on hyvä paikka elää,
man kivijalan muurareista. Tavallisista ihmisistä.

Nielaisin ja vastaan ymmärtäväni, mitä hän tarkoitti. Santerijatkoi:

nousemaan jalkojeni varaan, se ei

tarkoita, ettenkö pystyisi olemaan
mielessäni vapaa liikkumaan missä
vain. Pitäävain toivoa, ystäväni, toivoa.

Samassa Santeri tarttui viimeiseen

tikkaan ja tähtäsi sitä tauluun. Tikka
lähti hänen kädestään kaaressa ja
kopsahti äänekkäästi häränsilmään.

Santeri käänsi päänsäjälleen minua

osuu...

Myöhemmin illalla makasin sän-

olisi jouluaatto. Ihmiskunta täynnä
toivoa; siinä joulun sanoma. Hetkeä
ennen nukahtamista olin tuntevani

kevyen hipaisun poskellani. Kukaties
enkeli oli lentänyt hämäränhuoneeni
poikki.

Tiesin, että sanani eivät saisi sitä
painoarvoa, jota niihin halusin. En voinut millään tietää, miltä Santerista

Seuraavat laulut olivat Juha Vainion sanoittamaja Katri Helenan sä-

veltämä Joulumaa, ja Leevi Madet-

lun Tuikkikaa oi joulun tähtöset. Sanat siihen teki Elsa Koponen, nuori
kansakoulunopettaja.
Me »täymme joulun viettohan
taas kuusin kynttilöin -laulusta on

Istuin Santehn huoneessa katsellen,
kuinka hänheitti tikkoja keltamustaan

"Pakkasyö on ja leiskuen Pohja
loimuja viskoo. Kansa kaupungin hiljäisenyösydänuntaankiskoo..." Tässä lauluassa tontulla on ongelma.

gareta Jalas on kertonut, että Aino-

ojan säveltämä Arkihuolesi kaikki
heitä. P. J. Hannikainen sävelsi lau-

siivillä onneen. Vaikken pystykään

"Joulu jo tulla saa maailmaan,
joulua odottaa lapset maan. Sulle
piirrän joulukortin, sinä seimen lapsonen. Olet vielä kovin pieni ehkä

kolmannen sä-

lauluista ovat En etsi va/taa toistoa

valaistuun saliin ja joulu alkoi.
"Hiljaa, hiljaa,joulun kellot kajah-

Iajoskus kävelemään, vaan enne siita, että tulen vielä lentämään sieluni

keistön, Hyvän Joulun toivotuksin.

joulukortin -laulun

ja On hanget korkeat nietokset. Mar-

neessa. Kun isäalkoi soittaa On hanget korkeat nietokset, avattiin ovi

enne. Ei enne siitä, että pystyisin vie-

ni tämän sanoin, että maailmalla ei
enääole toivoa. Santeri katsoi minuun
kysyvästi.

tyttärensä Margareta Jalas.
Tunnetuimmat Sibeliuksen joulu-

Iässälapset odottivat pimeässähuo-

päivän kuluttua; jouluaaton aattona.
Lähdettyäni sydämessäni kaikui yksi

tuntui.

Pikkutuntutjouliitiiulukekkereillä. Vasemmalta Momo Nganou Hilary,
Mboka Nganou Elvira, oikealla Heini Alli. Kuvak-irjoitta/ieii.

Santeri katsoi minuun vetisin silmin. - Kiitos. Tuo oli kauniisti sanottu. Olet tismalleen oikeassa. Toivo.

Sitäon meillä kaikilla, vaikka eläisimme millaista kohtaloa tahansa. Toivo
on aina saatavilla, jos siihen uskaltaa
tarrautua.

Lumihiutaleissa valkeissa nähdä voin sala/suuden onnen,
sulaneissa pisaroissa asusta ei katkeruus menneen talven,
Ulkokuori valkoinen vaikka nyt niiltä uupuu,
tietää olomuoto vetinen, että vielä autuus saapuu.

Mukana tähdenlennon kirkkaimman anteeksiannon sinulle ojennan,
lailla höyhenen hennon kauneimman anteeksipyynnön sinulle pudotan.
Jatkuuko elämämme ainut maloinkaan,
jos katkeruus eilisen sisällämme vaeltaa aina vaan.
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Sanna Eloranta

Eeroja Kirsti Alli

Jouluja tulla saa

Talvirenkaiden vaihto
1 äivät sen Kuin lyhenevät lyhenefistään. Pimeää riit-

tää. Maa on oilut pitkään
ilman lumipeitettä. Tänäsyksynä on

- On. mutta Kun en saa pultteja

Kaksi miestä tulee sisältä. Toinen

auki, vaiRka itse keväälläiatoin kiin-

miehistä ajaa auton sisälle verstaaseen. Vanhe"'.pi miesseuraa kun

il. Olisi varmaan tari innut laittaa nii-

hin vaseliinia.
Mies ottaa avaimen käteensä ja

ouluisissa tunnelmissa kokoonnuimme 17. 12. 07

meillä Ti-pamäessä. Vietet-

njoremoi vaihtaa renkaita. Ensin tar-

tiin kuluvan vuoden v;iryieistä Koist-

kynnetyn pellon kauneutta ja puiden
hehkuvaa punakeltaista niskaa.
Nyt iurta on tiJlut jonkin verran
tehden maan kirjavaksi. Kyllä nuo
talvirenkaat taas pitää autoon va;htaa, ajatteten. Laitan !ämpöisetvaatteet ylle. Ilma on jo kylmentynyt. Viime viikolla oi.si ollut paljon lämpi-

alkaavääntääpultteja auki. Aikansa
yritettyään saakin pyöräntoiset kak-

kistetaan ilmanpaineet. Sähköisen
pultinavaajar. kanssa ei mene kauan aikaa, kun kaikki pyörätovatvaih-

huhdan Kultaisen iän kerhon yhteista tilaisuutta, joululaulujen ja oikkujoulun merkeissä. Jo useana vuon-

si

puittia auki. Här1 kehottaa minua
kuitenkin menemään rengasiiikkeeseen vaihdattamaan renKaai. Kiitän

detut. Tvön vieiä kestäessä haen rahar valmiisi lompakosta. Annan
rahan vanhemmalle miehelle. Hän

na olemme kokoontuneet TLiDamäkeen samalla tavalla. Tupa oli taas

täynnä väkeä, ja kaikki osallistuivat

avusta ja saan sanotuksi, etten nyt

kysyy: "Tendäänkö Kuitti?'

innostuneesti iauluihin.

mamoaa.

sanooja lähteejatkamaan matkaan-

saanut kauan katseiia nautinnokseen

Menen autota!iiin. Käynnistän

auton ja ajan sen pihalle laatoituksen päälle. Haen maton pehmikkeeksi polvien alle. Avaan lakaluukunja loivan tunkinja avaimen esiin.

- Samapa se. sanon.
-Teen sitten kuitin, mies sanoo

osta paperia.
Joskustoisella kertaa sitten, rr.ies

Palatessaanojentaa laskun,joka

on lainattu vanhasta alakoulun lukukirjasta.

on sovittua suurempi. Mainitsen, että
taisin kuulla puhelimessa väärin.

Kirsti Alli: Kun on kylmäja pimeää, tämä yksikin kynttilä lämmittää.
Valma Koskinen: Kun tulen tähän
vierellesi, kaksinkertainen on itirkka-

ja

menee toimi stoonsa.

sa.

Kokeilen vielä toisesta renkaas-

ta piJttien KireyCä. Yhtä tukassa

Joulujuhla aioitettiin adventtikynttilöiden sytytyteellä. Vuororuno

Tämä Fiatin tunkki on oikein maail-

tankin a!as. fäfty)' mennä soitta-

Mies ei vastaa. En Kyseie enempää.
On suuri helpotus, kun talvirenkaat
ovat taas paikoillaan.

manlopun häiveii.Oienoppinut käy1:-

maan rengasiiikkeeseen. Puhelin-

Lähtiessäni nuorempi mies tuo

Eero Alli: Ei enää olekaan p;me-

tämään sitä vuosia harjoiteituani
kaksi kertaa vuodessa. Tunkki pitää
laittaa oikeaan asentoon, että se ei

luettelosta löytyy sopiva.

ääjakolme kynttilää ene-nmän län~-

luiskahda alta oo;s rengasta vaihta-

heiiressa.

kolme heijastima. Otan ne vastaan
ja lupaan käyttää niitä, onhan vuoden pimei" aika. Sen nalleheijastiron voir antaa laps;l!e. Ajaa köröt-

essa. Puolessa vuodessa unohtuu

tunkin käyttö, mutta kyliä se sitten
vanhasta muistista aikaa onnistua.
Pitää nostaa autoa vain sen ver-

ovat. Tuntuj toivottorralta. Laitan

ensirvmä;sen pyöränkiinnija kierrän

-

Voiko tuli a vielä tänään?

- Sopiihan se, mies vastaa pu-

telen ;<ot;;n tesärenkaat auton taka-

Kysy vieiä työn hinnan.
Lähden Tammelaan ja ajan siellä
mTute ilmoitetun raker-nuksen ta-

osassa. Ajokel: on '.'ielä hyvä. Säätiedot ovat luvanneet talvisia kelejä.

ran, että pyörä ei o!e vielä ilmassa.
Asetan avaimen oaikoilleen Ja väännän, mutta ei sahaustakaan. Painan
'?' .<
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voimaa lisää, kun pääststee ä"äpä\-

'-... '.\''"'{

-.

ta. sähisee ja sihisee. 0!en alkanut
ymmärtää miehiä paremmin tässä
suhteessa. Pyöräntoiset kaksi pu!t-

i
aS"t

Koira hauxkuu Ja menee haisteier"aan ;u;i:aa.

- Onko paperin tarvetta? Kai tulee sentäänJoka paha pyyhittyä, lateiee kauooias vuolaast'.

- Kyllä, 'x/f.ä. sanon.
- Auton renkaitten vaihto vai?

Näin eteni kokoontumisemme

Tervetuloa Tupamakeen:oulu'auluja laulamaan. Opettajien poru kka

on kokoontunut joka vuosi joul-ilauluiltaan jollakin koululla, ja melkein
aina meitä on säestänyt Penttiiän
Jukka, joka nyKyään tulee Turusta.
Hän kertoo mukavana tavalla näiden

laulujen taustoista, ja ajattelin pankun tiedänjostakin lau, usta;otakin,
kerron siitä te'!le muutamalla sanal-

eivät riita.

ta tulee? Paperikauppias varmaan.

tyy neljäs kynttilä.
Niin kirkkaassa kynttilän valossa
joulu onk;njo melkein talossa.

na Jukan tiedot kiertoon siten. että

tia ovat n. in tiukassa, että voimani

Iso valkoinen pakettiauto kääntyytiehaarasta Dihalle. Kukahan siel-

TniHää."
Kirsti Alli: Ensi sunnuntaina syt-

lauluineenjajuontoineen. K.rsti hoiti säestyksen p'anoila. ja hän toimi
myös tilaisuuden Juontajana:

l<spiha;ie. Koirat te",ehtivät tulijaa.

ja potkaisen avaimen vartta. Saan
kaksi pulttia auki aikani ähistyän;ja
"pärrättyäni".Olen huomamL.t, että
kun onjokin vaikea paikka, niin saa

utesi.
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Monelle ne ovat tuttuja Juttuja.
mutta niin ovat laulutkin.
Kun Somerolla o'i kanttorna Eero

. Y%IIIS81iiSäiE y ...
^^'QSZSSSS^äBtM^. /'^ -a.

Huttunen, hän p'ti kyläkanttori-kou-

^Ä^^äsASK^^SS^-'
Talvikuvakirjoittajan.

lua. Siellä hän opetti, että KUP pi detään tämmöisiä tilaisuuksia, niir 10-

12 laulua or sopiva määrä laulaa.
Niin ajattelimme Eeron kanssa, että
laulettaisiin vain näitä lauluja. Joita

Isommattontut joululauluja laulamassa.VasemmaltaAnniMattila,
Pentti Näykkija Voima Koskinen. Kuvakitjonajien.
olemme monistaneet. Lauletaan

mitäjaksetaan. Ja lopuksi lauletaan
Maa on niin kaunis, ja siihen liittyy
oien' hartaus.

Viime syksynä me opettajat iau;oimmejou!ulauluja Oil'lan kouiussa.
Somero-lehti kirjoitti, että ilta aloi-

kein kauneimmaksi joui»!auluKs'.

Runon kirjoittamisen aikaan mietitt';n. mitä se tarkoittaisi. Totta on ainak'n se. että Sylvia on mustapaäterttu. "iuutto';r, tu. joka talvehtii S:-

sillassa. Sisilialaiset pyydysfvät piki<ul;nt.jaja vangitsivat yheef häl<k''n

tettiin lämmittelemällä lauluääntä

hoi;kutus!in"uKsi. Tooelius oli aktii-

tee'läja tenvilla. Meillä iau'.inääptä

vinen !d0nnonsuoje. ;ja ja Suomen

vintetään Bsiiiiseiia karoaiokeittoa.

ensimmäisen

Iita jatkiiu niin, että lau;etaan par:
lauluaja sitten annetaan GiaKonissa
Siroa Laaksoselle puheewjoro. Kun
on päästylajissa si.unnileen puo-

sen perustajajasen.
Jo'jiu!!ta Satoma/fla -iaulu, joka

ieeivä'il'1. on kanvir, ja rupatte;un

ata. Sen jäiseen me esitärrme Eeron kanssaA'ja Lylyn sano!ttamanja
säveitäfänuucenjoululajlun Pilrrär
joulukortin.
Yhteiset laulu; aloitettiin Sylvian

joululaululla. Runon on kirjoittanLt
Sakari Topelius vuonna 1853. YLE:n
äänestyksessä se valittiin 1960-luvulla ja jälleen vuonna 2002 i<aik-

e]a;''suojeiuynal styK-

a.kaa "Pärskyy pirtin ääreen palo.
kertoo kaskujansa salo, uikfli ta'vaa'-. tähitivyö... " oii vieras m',r, 'j\'e
siihe-i asti. ku-nes kuulin Erk L"kase" esittävän sen aduenttikonser-

tissa Forssan XTkossa joitak;r, v^osiä sitten. Eero sanoi, että hä"en
aikansa" s'tä aulett!'n kojlussa.
W'see, kilisee ku!kuner, -iauljsta minulle tulee mieleen Kanajärven

kot-seutumuseosta Kaivolassa löytyväjjmDuri. ;o"ka reunaa kiertääajo29

Sanni Suominen

Irja Laiho

Yksinäisen ikävä
atherine Mansfieldin novelli "Kanarialintu" on vanhan
Lyksinäisen naisen monolo-

gi. Novellin minäkertojana toimiva

Tapahtui Korvatunturilla
nuorukaiset kutsuvat naista variksenpelättimeksi, hän laittaa sen nuoruu-

oulusesonki alkoi vuosi vuodelta yhä aikaisemmin. Pos-

den piikkiin.
Novellissa ei ole niinkään kysy-

ti toi tonneittain lahjatoivomuskirjeitä Korvatunturille. Lapsen
kaikkialta maailman kolkilta tiesivät,
että kaukana Pohjolassa oli ihmeellinen vanha mies, joka rakasti lapsia
ja oli äärettömän rikas. Niin varakas,
että täytti kaikkien lahjatoivomukset.
Kirjeitä kirjoitettiin kaikilla kielillä

nainen on myös novellin päähenkilo. Hän muistelee novellissa kana-

mys linnusta lintuna, vaan sielun-

rialintuaan, ystävää, joka toi hänen

vostele. Novellin nimi "Kanahalintu"

elämäänsä enemmän sisältöä kuin
ympärillä olevat ihmiset.

kertoo novellin aiheen, mutta se ei
tarjoa lukijalle ennakko-odotuksia
novellin sisältämästä psykologiasta.
Linnun tärkeyttä kuvaa siihen liitetty
vahva personifikointi. Kertoja kääntää linnun piipityksen selkokielelle ja

kumppanina ja ystävänä, joka ei ar-

Kertoja puhuttelee lukijaa heti
novellin alussa: "Näettekö tuon ison

naulan ulko-oven oikealla puolella?"
Näin lukija otetaan mutaan novellin

tapahtumiinja hänelle luodaan mielikuva novellin miljööstä. Muutenkin
novelliin rakentuu selkeä lukijan rooli,
sillä kertoja puhuttelee lukijaa aktiivisesti, teitittelee tätäja esittäätälle
kysymyksiä: "Onko teillä ollut lintuja?" Novellin toinen kappale aloittaa
takauman. Kertoja muistelee, miten
kauniisti hänen lintunsa lauloi ja miten ohikulkijat jäivät kuuntelemaan
laulua. Tämän jälkeen kertoja palaa
vielä varhaisempaan ajankohtaan,
hetkeen, jolloin hän sai linnun. Lin-

löytää siitä kulloinkin haluamansa

Sanni Suominen kirjoitti
parhaan ylioppilasaineen
keväällä 2008.
Kuvakirjoittajan.

sisällön. Lintu myös "nauttii kylvystään"ja "tervehtii" emäntäänsä.
Tekstissä on muitakin kielikuvia,
kuten "veitsetkin lauloivat" -personifikaatio ja kuin-vertaus: " - naputti
hänkin ristikkoa kuin kiinnittääkseen
minun huomioni -. " Novellissa on

runsaasti myös alkusointuja, kuten
"sirottelin sille"-ja "vavahti, visersi"
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ja postia tuli kaikenlaisilla kulkuneu-

voilla. Tuli lentopostia, pikapostia,
nyrkkipostia, jopa pullopostia, sähköpostista puhumattakaan. Eikäsiinä kaikki. Biysselistä tuli Jobin postia. Joulupukinmaassaoli kuulemma

'Ai>H^'^''\

direktiivit vallan hukassa.

Kännykän Joulupukki oli jo ajat
sitten viskannut Inarinjärveen, kun
kuumalinja oli käräyttänyt häneltä
tupsun hienointa poskipartaa.
No, mikäs auttoi. Koko kauniin

-sanaparit.

kesän oli tonttuarmeija ahertanut hiki
hiipassa toiveiden kimpussa. Kuka-

Kertojalle on tärkeää, että lintu
kuuntelee häntä, mutta vielä tär-

nun saaminen on paitsi novellin,

pa tällä vuosituhannella halusi vapaaehtoisesti ammatikseen tonttui-

keämpää on, että lintu tarvitsee hän-

myös kertojan elämän käännekohta.

ta. Kertoja pystyy tekemään ruokaa,
hoitamaan kukkia ja neulomaan,
mutta hänen luonaan käy siivooja.
Hän ei pysty tekemään enää kaikkea yksin. Hän ei myöskään saa kiitosta tekemästään ruuasta, eivätkä
kukat anna myötätuntoa. Lintu kui-

lua. Joulupukin oli pakko hajauttaa
Korvatuntuhn vanhakantainen paja-

tään niiden parrakkaiden pikku-ukkojen varassa. Tästävielä keskustellaan, kunhan joulu on ohi, tuumasi

toiminta osa-alueittain eri tuntureil-

Muori.

Novellin merkittävin rakenteellinen erityispiirre on lähes jokaisen

kappaleen alussa olevat kolme pis-

/

tettä. Pisteet tuntuvat kuvaavan nai-

senjatkuvaa puhetulvaa, ikäänkuin
tämä aina välillä vaipuisi ajatuksiinsaja jatkaisi tämänjälkeen taas uudella innolla.
Pisteiden ohella monet muutkin
tekstin piirteet luovat vaikutelmaa
puheenomaisesta kerronnasta. Aika-

tuovat kertojan tunteisiin vetoavat
huudahdukset: "Kuinka minä sitä

rakastinkaan!" Nämä piirteet ovat
myöskeinoja,joilla novellista on saatu tehtyä monipuolinen ja mietenkiintoinen lukukokemus.

Kertojan puhetulvaa selittää se,

tenkin tarvitsee häntä elääkseen.

tavaa ohjausta, kiitostakin.

mitti sitä joka päivä kiireisenä aika-

tu Laukkanen Konituntuhlla. Itse Jou-

paljon. Toisaalta luettelot kuuluvat
novellin tyylipiirteisiin, kuten myös
avoimet kohdat. Lukijan mieltä jää
kutkuttamaan tietämättömyys kol-

pirttiin kiikkustuoliinsa, tiesi Posti-

lupukki otti hoitaakseen yrityslahja-

tonttu kertoa.

mesta nuoresta miehestä.Ovatko he

alkoivat käyttäytyäomituisesti. Kuin
yhteisestä sopimuksesta kaikki lopettivat työnsäpuolilta päivinja ryntäsivät Korvatuntuhn mustaan savusau-

taisesti. Näin hän tuntee tehneensä

sektorin päämajassaan.

faksi, jossa Joulupukkia syytettiin lahJonnasta ja maailman kaikkien lasten julkeasta petkuttamisesta. Niin
hirveän uutisen kuullessaan tontut

dallaan. Pukki ei ollut käynyt tarkastuskierrollaan moneen päivään.Tontut kaipasivat hyväntuulista kannus- Poroaitauksessa käyajokkejaan

sukua kertojalle?
Novellin lopussa kertoja siirtyy
jälleen nykyhetkeen tuhahtaen: "Kyl-

käy esimerkiksi silloin, kun kertoja

laskettu. Mutta kaikki ei ollut koh-

hoitelemassa. Sitten taas kiiruhtaa

kuuntelijoita. Kertojan, eli "emännän"ympärillä on ihmisiä. Maanantaisin hänellä käy siivooja, kolme
nuorta miestäasuvathänenluonaan,
ja ohikulkijat nojailevat aitaan kuun-

itselleen unohtaen lukijansa. Näin

Tulosta alkoi syntyä, eikä tunteja

jota johti tonttu Kapaloinen. Koska
aikuisetkin halusivat lahjoja jouluna,
oli työikäisten lahjapaja Duunituntuhila johtajanaan tonttu Puuhakas.
Pappatunturin, vanhusten pajan,
Hevosmiesten ohjaksista piteli tont-

preesensiinja toisinpäin on ominaisvuraiteille, välillä hän toteaa asioita

le. Oli Tuttitunturin lastenlahjapaja,

vastaavana hyöri tonttu Ukkonen.

että vanhoilla ihmisillä on harvoin

ta puheelle. Välillä kertoja eksyy si-

Kuva Jouko Laiho.

Kertoja intoutuu luettelemaan häkin
siivoukseen liittyvät työt yksityiskoh-

muotojen vaihtelu imperfektistä

&'

naan kylpemään. Saunatonttu lämna. Joka ryhmällä oli määrättyviikonpäivä kylpemistä varten. Nyt kaikki
ahtautuivat sinne yhtaikaa. Sielläkävi
sellainen vihtojen läiske, että pukin

Kuljetusja varastointi ei toiminut

ajoporotkin riehaantuivat aitaukses-

Suurimman helteen - noin ku-

tehotuotannon vaatimalla tavalla.

saan. Valtaisa höyrypilvi purkautui

vaannollisesti - kantoi Joulupukin
monitaitoinen Muoh, joka topakasti
hoiteli lukemattomien vuosikymme-

Arvailtiin, että syynä saattoivat olla
ne direktiivit, joista yksikään tonttu
ei ymmärtänyt hiipanvilauksen vertaa. Ei edes tiedustelu- ja kurkkijaryhmä saanut pukin outoa käytöstä

saunan rappanästa ja oven raoista

leviten tunturiin ja aina eteläänasti.
Tänään oli jo aatonaatto, ja niin
kuin aina ennenkin pukki ja Muorinsa kutsuivat ahkerat tonttunsa yhtei-

selville.

seen pikkujoulun viettoon. Ilma suo-

Aatto lähestyi uhkaavasti ja lahjavuoret kasvoivatjoka sektorilla. Sitten kaikkein nuohn ja toisten mielestä vähäisin tonttu sai selville, että
Brysselistä oli tullut jyrkkäsanainen

tontut omina työryhminään marssivat päämajan avaran pirtin pitkien
pöytien ympärille.

nien kokemuksella Korvatunturin ruo-

kahuollon ja siinä sivussa tai tuke-

pohtii kaipuuta ja haikeutta Ja päätyy siihen, että hänen on syytä olla
kiitollinen. Kertoja ujuttaa mukaan
paljon sitaatteja ja välillä hän esittaa retorisia kysymyksiä: "Miten mi-

nellakseen kanarialinnun laulua. Silti

Ia minä tästä selviän. " Aivan kuin

naisella ei ole kuuntelijaa. Keskustelutaitojen käyttämättömyydestä

kertoja hieman häpeilisi avautumistaan. Hän toteaa, että ajan mittaan

kertoo se, miten nainen alati vähättelee itseään. Nainen ei ole tottunut

selviää mistä vaan. Nainen kuiten-

vilkkuvaa tietokoneruutua, vaikka
pelkäsikin sitä hiirtä. Siitäjäi mieltä

nan saattaisin?" Kiihkoa kerrontaan

kin ikävöi kovin kanarialintuaan - yk-

kaihertamaan tasa-arvodirektiivi.

saamaan tukea ajatuksilleen. Kun

sin.

Koko mainoskampanja pyöri pelkäs-

vana taustavoimana koko firmaa.
Hän oli kerran ohimennen vilkaissut

rasiaan höyrysi jännityksestä, kun

Tuttituntuhn tontut olivat ajelleet
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Sanna Eloranta
ja määräyksiäsateieeyhtenään.Olosuhteiden pakosta minun on pakko
lomauttaa teidät toistaiseksi.

Vasta nyt syntyi p;entä liikettä
tonttujen vilKui;lessa hölmistyneina

toisiaan. Pukkijatkoi:
- Voitte käyttäävapaasti varas-

tpjamme. Minä ep teitä nylkää. Me
vain lähdemme Muorin kanssa lomaile etelään. Olen varannut meille

sviitin toistaiseksi Pumpulienkelistä.
Osotetta en kerro. Se on mukava

pieni keskenään kinasteleva yhdys-

^><^ ..A
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Kuva kirjoittajan.

partansa ja pukeneet yileen lasten
värikkäitä yöpukuja ja jokaisella oli
päässäänvirkattu Suomi-pipo.

sivat hänenjäljessään. Nähdessään

Duunitunturin väki "larssi näyttävästi farkkuasuissa ja koplsevissa
buutseissa. Partansa he olivat letit-

taen arvokkuutensa ja puurovati pudota mäiskähti latfalle. Pukki kaikenlaisiin tilanteisiin tottuneena hallitsi
hermonsa, mutta sekosi vähän repNikeissään.
- Jahas, !ahas. että. ettää. Onkos täällä kiltt... tuota Kaikki jo pai-

hattu.

Konitunturi" porukka e; esittelyja kaivannut. PLnaisissa haalareissa
ja kypärät päässään he marssivat
paikoilleen sivaltaen ajopiiskalla saapasvarsiinsa.

aivan oudosti pukeutuneet tontut,

hän kiljahti hämmästyksestä unoh-

kalla, istutaan, istutaan. Puuroa kylla riittää, heh hen.
Vikkelä siivousryhmä oli tuota pi-

Pappatunturir-joiAkL. e oli harkin-

kaa korjannut puuro; ja sirpaleet lat-

nut tarkkaan asunsa. Paksun fianel-

lialta ja muor; istuutunut suu visusti

lipaidan päälle oli puettu turi<iSii;vi.
toppahoLsujen lahkeet oli työnnetty'
poronnahkanutukoihinja reitein si!-

supussa kauna törroCäen yhä kädes-

mat peittävä lOrvahatti. kruunasi

neet jokaiselle ison kj'noll:sen höylyävää puuroa, jorka keskellä !il;ui
keltainen voisiimä. puki <i ikäisi kL;u-

asun. Joka toisella oli tukenaan kä-

velysauvat.
Kaikk; odotti vat seisten

juhlan

alkua.

Pirtti oli hämärä. Vain pöydille
asetetut kyrttiiäiyhdyt vaia;s"/at !iuonetta. Sa;aperä;stä tunnelmaa täydensivätrevontulet, jotka tänään!o,mottivat erikoisen voimakin värein
tunturien yilä.
Viimein suuret pa':ovet avautu;-

Tontut olivat heteen aikaa kuin

sokissa. Sitten joku hyppäsi pöydäile ja hihkui:
-Jippii. Vihdoinkin saamme Joululoman ja kesäloman sen päälle!
Hurraamisesta e; o'. lut tulla lop-

puala lehteril o't;in kanttori Salmisen
tunnil. Salminen soitti urkuija sittäy-

tys polkeet ilmaa. Aukion Liisa polki
kans vuorostas. Liisa oli niin konsteis

täyteen, et kun se sai polkimet ales,
se kurkkas s'ältpiäiestjavaans; naamaas. Toiset, 'xun istus penkei;, ei
saanu millään oituut totisena. Väih

simr"onen oio, et oli tehny jottain

oiteen pahhaa. Pappi piti koko ajan

mei mentiin senKln al!a piiloon. Kun
Salminen kattos takanas e' näks'ny

niin kun tuomiosaarnaa. Yhres lau-

likkoi missään. Kanttori moitti meit-

ääneen Raamatun iausei.

tii: "B pojstkaa" ote o;icet ni!" val-

Äitija isä o!' i<ans kirkas. Salmisen Väinö kyyritti meittii autollas. Ei
koton mittaa juhlii oilu, mut pullaa
oli leivottuja kahvee keitetty niin. et
Väinökinsai. Sit syksyl täyty- mennä
viäl issoon pappilaan niin kun juh-

lattomia kuin te'"
Kaks tuntii oii kirkkoherra Laaksin katkismust. Väih kanttorin tunti

ja sit kaks tuntii Raan-atun nistoriaa. Jos lukusi; oli pärjännythyvin, ei
koulun aikan paljon kysytty. Huonompii kiusattiin enemmän. En muista,

lettiin rippilaulu ja lausuttiin yhteen

laan. misä selitettiin Raamattuu ja

viäl vähän kyseltiin katkismuksest.

vastaamaan.

Mittaan tavallist rippikuvvaa ei
meitist otettu. Simmonenvaan, kun

VälitunnilkäytiinEkberiltostamas
limunaatiija munkkei. Niit tehtiin siä!

joku kiärtävä valokuvaaja tuli kesken
kouiutunninja otti meitist kuvan. Siin

itte. Välil soitettiin ruahon kans, mut

likat on kouluvaatteisas. Oman ku-

papit ei yhtään tykänny meitin soi-

vain annoin lasten kassiinja kyl sen

tostain.

sittiätää, kui sen kuvan kävi.

et montakan kertaa 0'isin Joutunu

Meitin rippiKoulu o!i vähäniyhkäsempi. kun papit muutti vapust pois

Muistiin Kirioittanut Aila Talonen.

Iin hakemassa puita ';!;eristä. Hetken kuluttua al-

koi jostain ku'j!ua outoa
mekastusta. Pysähdyin kujntelemaan mistä ääni mahtoi tulla.

Mitä? Orsito mahdorista joulukuussa? Hieraisin s;'miänijakatsoin
uude;ieen. Tolla se oli. Kurkiaura ien-

si äänekkääst ""yötäisessä toillistuulessa koht; !änttä. Niillä oli Kiire.
Aivan 'r<u:n linnut olisivat paenneet

jotakin. Kest; vain hetken. '<un kurjet ylittivät ja hävisivät näkymättömiin. Olisikopohjoisen kylmyys saanut vihdoin liikkeelle nämä myöhäi-

set muuttajat? Jäinällistyneenä <atsetemaan niiden perään.
Samassa huomiona ki:"nittyi pi-

hassa oieviir. jäniksen jälkiin. Kauempana o'i kaivettu vihreää rjohoa
lumen aita. Ihan kuin ristihuulel;a olisi

oliut isotkin juhlat. Jälkiä oli ristiin
rastiin joka puo;eila. Jätin syteyiiä
nurmikon le'i<kaamatta. Taisi o!:a vir-

olon. Itse

en

näe niitä l<osi<aa"i. Tai

jos ovatkin jouiutonttuja, jotka hiippaiievat nurKissa. Mereja tiedä...
Sisälle tultuani radiosta t!-iee;ou-

luista onjelmaa. Mainoksissa sanotaan. että taulutelevisio on tämän

joulun hittituote, Itseilän; joululahjat
ovat vielä nanxki-natta. JouiupuKki.
tuo tehokkaista tehoktain maMfcnamies saa y'eensä jokaiseer pienen
otteen. Vaikka on oäättä"yt. että

tänäjouluna ei osta lahjoja kuin lao-

paisituuheaa partaansa. Oli niin hil-

sille. Annas olla, kun joulu o" me!k&n oveiia. Sitä on mukava hankkia

jäistä, että o'isi kuullut ;Lmil~iutaieen
putoavan.

- Tänään on jouluaaton aatto.
Tiecän. että olette ankeroireet mel-

RippikoulukaveriMeeriJaLyylivuonna2001vanhojamuistelemassa.

eräänlainen häiriötekijä tämän jou-

tamisen huvin vuoksi. Niitä kieltoja

ihmeitä

Nyt ymmärrän, miksi koira hauKkuu pihalla vimmatusti a;na pimeän
tullen. Se vaistoaa jänisten !äs-a-

- Rakkaat, ahkerat ja uskolliset
työtoverini. Pi-kki rykäisi taas ja si-

lun toimituksiin. Tänäjouluna emme
jaa lahjoja. Ajat ovat "nuuttuneet.
Kuten huomaatte, ei meilläole kuustakaan. DireKtiiv;kieltääpuiden kaa-

Joulukuista

he.

pua. LopultaJOKUnuoT:asi, että puurohanjäähliy.Hei overit. ensin puuroa poskeen ja sitten pulkkamäkeen.
Eikä sinä jouluna etelässä tonttuja nähty.

luvasti nousten pitämaär oaotetun
puuroouneensa.

Muori oii ouke"ut suuren valkoisen
esiliinaf ;a ruusukukaliisen hartiahui-
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nan oman merkfchenrolön kuvakor-

tiliä. KIITOS!

sata likkaa istus hartaana. Kirkon

paikkakunna't. Laaksi lähti Kuarevetel ja Peltokallio Petäjävetel. Helatorstai o!i erespääsypäivä. Ilma oli
kaunisja aurinkoinen. Kaikil likoil oli
vaikonen pitkähihane puku ja heima
ulottus pualeen sääreen , a ainakin
palveli alapuaia. Juhialteeitse kaiKki turtus, mut niin l<yl!ästytt.. kun alttaril täytys seisoot iät Ja ajat ja tuli

Kun teittiötontut oiivat kauho-

kein y!i .v'0'rr'ienne. jotta kaiKkien toiveet toteutuisivat. Nyt'.'air on tuliut

sa tuntien hän kantoi suurta puurovatia käsissään.Keittiötontut mars-

tuspaikaKsi. Lenr. äTme sinne omalla
pienkoneellamme, siellä kun on sopiva kenttä kuin meitä varten. Lähetän sitten lomaterveiset paikkakun-

nokasoii lankkuija niittein pääiäliki

sa.

vatja satavuotisen prctokoran nukaisesti pukki susiturkissaan ja ryhmysauva kädessään as;e'i edellä.

vin lapinpukunsa tehosteiksi. Arvon-

ta pytinkiä. jota agenttini Leppunen
on suositellut uuden bisneksen aloi-

Talvitunnelmaa jouluna 2004.

täneetja päässäkeikkui merirosvo-

kunta, niin että voimme oleilla siellä
rauhassa vähän aitäa kenenkään
meitä tunnistamatta. Samalia voimme katsastaa erästä mielenkiintois-

maa viäl kirkon sakastis. Pukkein

Kuva Aila Talonen.

Kirjallisia töitävuonna
1980. Kuva kirjoittajan.

jota. n pientä läheis'!leen.
Kiitosjoulunajasta. Se tuo valoa
;a lä"~:soä teskere ta'ven pimeyttä,
jonka jälkeen taas alkaa kevään ja
valcrsan ajan odotus.

Risto Ahti

LyyliNieminen

Isänmaataan rakastavia suomalaisia:

Rippikoulu keväällä 1930
?f
.

yät

200 vuotta Suomen sodasta
otahistoria on täynnäjohtomiehiä ja kunniakkaita
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sä oltaessa olisimme vieläkäänitsenaisia. Yllättäen kovassa pakkasessa

venäläisethyökkäsivätSuomeenja levittäytyivät ympäri maata. Eihän kukaanosannutodottaa, ettäsotaa käy-
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dään paukkupakkasissa.
Mutta kun kevätpurot ilmaantuivat luontoon ja kesä saapui, osasivat
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Rippikoululaisia kirkon seinustalla vuonna 1930. Kuvassa keskellä kirkkoherra Laaksija kanttori Salminen ja
pastori Peltokallio. Eturivissä keskelläistuuremmikengissäjatummassapuvussa rippikoulukaveri Meeri
Arpalahtt. Kertoja Lyyli Laineonpolkkatukkainen tyttö istumassaoikeassalaidassakirjavassapuserossaan.
Kuva Somero-Seuran

kuva-arkisto.

suomalaisetlyhtyävastarintaanja rahvaan voitokas sissisota aiheutti lopulta sen, että Venäjän tsaari antoi suo-

vi saisi loppua. Nytvasta taitaa ruko-

joutui Venäjän alaisuuteen, mutta sittenkään se ei ollut pelkästään tappio,
vaan nousun alku uuden historian alkamiselleSuomessa.Tavallisilla ihmisillä oli siinätärkeä roolinsa.

Yllättäenon minulle selvinnyt, että
synnyinkylässäni Someron Lautelassa vastustettiin hanakasti uskollisuudenvalaa Venäjän tsaarille. Ja vastarintaa oli niin Turun, Salon, Tamme-

Iän, Loimijoen kuin Ohpäänkinsuun-

lukuset. Pitkäjärveloli sitviäljossain

Mikä on iankaikkinen elämä?
Iankaikkinen elämä on sanomaton ilo taivaassa.
- Mikä on kadotus?
- Kadotus on iankaikkinen vaiva
helvetissä.

talos toiset. Mun täytys mennä pyr-

Sit kumminkin Laaksi lopultas

li aika kova kuiva tuuli ja teräväälunta sato silmiin sillan
helmikuusa, kun mää isän

kans mennä nyrrytin Längsjön kosthalliin lukusil. Ne oli kartanon omat

kimäänrippikouluun. Määolin suvest

sanos:

saakka lukenu katkismust, ettei vaa

- Minä kiitoksella teidät kaikki
hyväksyn.

sitä häpjääolis tan/innu kokkeet, ettei olis rippikouluun päässy.
Oli se niin kamalan jännittävvää.

Rippikoulu kesti suunnilles kuukauren. Neljäpäiväävilkas. Papeiloli
kansliatöitä perjantain ja lauantain.

rän kans. Mää olin sen tianannu

Längsjän puutarhas. Joka tianuttu
markka pantiin korjuun ja isä anto
sit vähä lissää.

Rippikoulu oli merkkitapaus ja
vaatetuskin sen mukanen. Parhaat

oli yllä. Jollain oli esliina kumminkin
eres, kun niit sillan käytettiin. Tukka
melkein kaikil oli piukal palmikol.
Polkkatukka rupes sillan tulemaan
mustiin. Lähteenojan Helmi leikkas

mun palmikkoin. Sit mää tulin pal-

meittii kuulustellukkan. Kirkon sun-

las, kun kelit oli niin huanot. Mut kun

mikot taskus kotja ja ne pistettiin
seinäl koristukseks.
Seuraavalvuorel tuli seurakunta-

tio Oksanen luetti lapsii. Se kysys:

tiät kuivas, painelin kotja oman pyä-

talo valmiiks, mut meijouruttiin ole-

Lukusil oli papit Laaksija Peltokallio
ja viäl kanttori Salminen, muttei ne
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Mää olin kortteerii Linruusil Raute-

-läF

jossa itse 150 vuotta myöhemmin
harvensin sokerijuurikasta ja rukoilin

malaisen hallintotavan säilyä. Suomi
t-t. '^ ^.?-':yw*^'. -A. 1:;-' . -. ';;K~'- ^^-~ -«. -'.'^'' .

^1

Ruotsi menetti Suomen Venäjälle.
Suomelle annettiin itsehallinto eli

M, J

.

^

kamiehistä, jotka ovat sotien unohdettuja sankareita. Vuosina 18081809 käytiinSuomessa sotaa, jossa

;£^< v ~ "'^ -,

nalla. Anders Perssonon Otavan kus(antamana kiijoittanut Suomen sodan
unohdetuista sankareista. Sellainen

löytyi lapsuuden alastani. Salonymparistossa oli kesän 1808 alussajärjestäytynyttä vastarintaliikettä Venäjää vastaan. Haluttiin olla uskollisia
Ruotsin kuninkaalle. Viranomaiset

pääsivät vasta elokuussa hajottamaan vastarintaa ja ajamaan johta-

jat maan alle.
Mainitsemani kirja puhuu Kiikalan
Lautelasta Salon itäpuolella ja entisestä kersantti Ehk Hellstedtistä. Kesäkuussa 1808 hän kieltäytyi vannomasta uskollisuusvalaa venäläisille. Ja

ehkäpä hän asui juuri niillä pelloilla,

mielessäni, että mokoma kiusankas-

mies potki pakoon. Tällainen hyökkäys aiheutti kohun. Maaherra, joka oli
venäläisille uskollinen, antoi käskyn:
Lautelan Hellstedt on otettava kiinni.
Ellei miestä saada, on otettava kiinni

ukseni tulla kuulluksi, kun Salon sokeritehdas lopetettiin.
Kersantti Hellstedt yllytti kansaa
tottelemattomuuteen. 5. 7. 1808 ni-

dät on tuotava Turkuun. Hellstedtin
talo oli annettava luotettavalle talon-

mismies Tenlen ja kaksi lautamiestä

pojalle.

tulivat Hellstedtin luo Lautelaan. Isänmaallinen kersantti raivostui ja uhka-

si käydä nimismiehen päälle. Vaimo
tuli apuun kirves kädessänimismiesta kohden. Kyläläisiäoli tullut kereantin avuksi. Niinpä nimismies lähti pakoon. Vasta 11. 8. 1808 tuli nimismies 20 kasakan kanssa Lautelaan,

jossa useita lautelalaisia pidätettiinja
vietiin Turkuun. Itse Hellstedt löytyi
heinäladosta.

Väsynyt nimismies meni latoon
nukkumaan ja viiden kasakan saatlamana vankikuljetus alkoi Turkua
kohti. Kauaa ei nimismies saanut
nukkua lautelalaisessa heinäladossa,
kun kasakka tuli herättämään hänet:

hänen vaimonsa ja lapsensa ja hei-

Suomalainen rahvas rakasti vapa-

uttaan. Kaikkipelkäsivätitäistämaaorjuutta. Mutta sivistyneistöllä oli ylenemismahdollisuuksia laajalla Venäjan maalla. Siksi he kokivat Ruotsista
irtautumisen jopa suureksi mahdollisuudeksi.
Mutta tavallinen väki tiesi jopa

kotikylässäniLautelassa, mitäonjoutua maaorjuuden anturan alle. Toki
myös kotikirkon puolesta pelattiin, silIa kukaan ei halunnut kääntyäVenäjan kirkon alaisuuteen. Silloin ei vielä
tunnettu ekumeniaa ja veljellisiä yhteyksiä yli uskontokuntien. Kun Porvoonvaltiopäivätavattiin maaliskuussa 1809, tuskin tavallinen kansa

Joukkotalonpoikia oli hyökännytvankikuljetuksen kimppuun Kiikalan Rekijoen sillalla: kaksi kasakkaatapettu
javangitvapautettu. Kasakoidenruumiit nostettiin myöhemminylösja vie-

ymmärsi, että kyseessäolivat historialliset valtiopäivät. Turhaan ei ollut
kapinoitu, vaan suomalaisille suotiin
elämänjatkuminen omassa maassa
omien lakien suojassa. Tämäoli alku

tiin Turkuun. Matkalla he kohtasivat
aseistettuja suomalaisia ja itse nimis-

syntymiselle.

itsenäisensuomalaisen kansakunnan
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Martti Helenoro

Lapsuuteni kokemuksia Terijoella 1938-1939

talosta rantaan. Omenapuitaja mar-

Matkustimme linja-autollaja yllättä-

japensaita oli samansuuntaisin rivein. Talon keskeltä salin kohdalta
rantaan kulkevan käytävän päässä oli

en pieni Irmeli antoi ylen rouvan hameen helmoille. Matkamme tarkoi-

keilla Kuulin palohälytyksen, enkä
Ollenkaan osannut ajatella, ettäjuuri Kaislarannan päädyssäoli syttynyt

tus lienee ollut se, että Kaija halusi
näyttäätytöille pienen veljen. Viivyim-

seinä palamaan. Palon aiheuttvat
sähköjohdot. Tuli oii saatu sammu-

me siellä n-uiitaman vuorokauden.

rv'aan 1-eti alkuunsa ja seinä vain
vähän mustui. Mennessäni ajattelin,

komea huvimaja, missä kesävieraille tarjottiin kahvia. Kaikki hiektekäytavat pidettiin käytäväraudalla puhtaina ja haravoitiin kuvioille. Taloon
tulevan käytävän kahta puolta kasvoi isoja koivuja.

'uosi 1938 o;; kansakouluni alkamisvuosi. Koulumatkoillani saatoin toisinaan suunnata katseeni ranta-alueen mäntyjen lomista Suomenlah-

den vaahtoaviin rantatyrskyihin ja
Suomen Rivieraksi kutsutun pölyämättönännietiko" alueelle. Meren
kohina o;i musiikkia konilleni.

",.'
.^

Yleensä koulupäivätsujuivat nopeast; ilman merkittäviä muistoja.

Kaislarannassa ei myöhemmin
ollut enääkarjanhoitajaa, vaan minä
hoidin sisätöiden ohella myös lehman. Marjaana muistaa niiltä ajoilta
tapauksen lehmästä,joka kotipellolla
syksyn apilamaassa oli syönyt itsensä niin täyteen, että oli kuin pallo.

Sitäjuoksutettiin ympäritervattu kapula suussa.

Kotimatkani varreli e osui upea Ka-

Marjaananja Irmelin ollessa vie-

sanin Ortodoksinen kirkko sinisine si-

^\

pulitorneineen ja kultaristeineen.
Kulkiessani näin J. Stenbäckin piirtämän Luterilaisen kivikirkon. jossa

kimäessä tanssimassa. Rouva Lahonen oli omalla tavallaan rohkea :a
toimeiiasja oli mielellään puhemi eten tullut valmista asianomaisista.
Kun itse kerroin rouvalle, että olin
lähdössä kihlamarkkinoille, hän lehtinaisena laittoi meistä Aimon kanssa kihlailmoituksen Somero-lehteen,
vaikka kävimme vasta sormuksia os-

ta ei Kais!arannassapuhuttu, mutta
mielellään tytöt menivät autokyytiin.
Naapurin nuori mies, TuomisenTimo,
oli ammatiltaan kuorma-autoilija.
Hänotti tytöt kyytiin sellaisen pienen

lamassa.

Rouva piti hyvän huolen Viljo La-

Kaija avioitui kuusankoskelaisen miehen kanssa. Kaijaja Helmi-rouva oli-

hosen haudasta. Minäkin sain tehtavakseni käydä kastamassa hautaa
heileaikana. Olinjuuh menossa hautausmaalle, kun Lamminsillan paik-

tapansa mukaan vastaani, sillä se
oli tuntenut viheliyKseni.
Tulin vehnäpellon sivuitse pj isel-

Kuva perheestä vierailleen vuonna 1938. EtualaUa äiti-Ida, isä-Hugo,
Martti, Anni-mummo ja Laurivaunuissa.

mukanaan grammarin levyineen.
Dallapeen orkester; y. eraili usein

dit pyrähfvätkäymään.Neidottoivat

Seurahuoneeiiala oli osaitaan innos-

ieen: "Menen Timon vattan päää
maata, ettei Timmoo saa kukkaar.
vietyyt."

vanuken kummaliekinja tu'itikkulaatikkoon pelasin niille somat pienet
vuoteet. Pieni koko viehätti tyttöjä.
Tyttöjen hoitajista, äidistä, ;soäidistäja hoitajaäidistäonjälj&läenää
hoitajaäiti.Tapailen vielä Marjaanaa,

:e omakotitaioiie. Saatoin syksyllä
den. Sielläolivat talon eteläpuoiella

jota jo itsekin on eläkeiässä.

N

meksi mainitut monilajisina. lsän!
kehaste!! joskus lujmujen runsaut-

matkan, että he osasivat tuila takai-

sin kotiin. Irmeli oli innoissaa" kyyditsljästäja kertoi minulle ja isoäidi!-

jonka tee ositan vaimistin. PierelB rahalla ostin sormen kokoisenvau-

todeta Duutarhamme moniouolisuupaaiynä-. Ijum^-Ja omenapuut, vi;-

ikäisiä. Autosta ja sen hankkimises-

Kerran eräänä Jouluna tyttöjen
saatua arvokkaita lahjoja heiltä \ysyttiin, mikä lahja heistä oli paras.
Molemmat pitivät eniten lahjasta,

metrin "'atkaanija käännyinKuller-

melkoyteta. Kerrantaasneitoinaan
varttunee: Olga-. Lahja-ja Tn'ne-tä-

vielä ollut näköesteenä.

Autoja oli silloin vielä vähän, kun
tytöt olivat neljän ja kuuden vuoden

vonkadjlie Kohti tulva-aikoina vuo-

laana virtaavaa Terijokea. Ylitettyäni betonisilian nousir Ripposenmäelle ja saavuin kotiport;"e. Ensi-niminen pystykon/akoiramme juoksi

että missä mahtoi palaa. En tullut

vilkaisseeksi Kaisiarantaan päin. Olisin kyilä sinne nähnyt, kun taloja ei

henä nuorille ja varsinkin, jos e: "iuu-

Ia alle kouluikäisiä heidän äitinsä

vat sopineet, että rouva, tytötja minä
menisimme Kuusankoskelle kesällä.

kirkkoherra Väinö Mutru oli minut
kastanut u 1931. Jatkoin noin kilo-

Kaija järjesti minuiie seuraksi kuusankoskelaisen ikäisenitytön, jonka
kanssa sitten kävimme Kouvolan Tyk-

ta ja perusteli ilmiötä meren lähei-

syydeliä. Lähempänäjoenrantaao!,'vat kirsikkapuLt. mustatja punaiset

l

i '

viinimaqat sekä karviaiset. Muiste-

<. .

Iin, kuinka mummon kanssa kuijetimme tärryillä osan marjasadosta
mehutehtaalle. Marjojen säilömisessä oli naisväki ol!ut tarkkaa. Hartsil-

la tiivistetyt rrarjapurkit kätkettrn v.
1939 perunakellarin katon lipan alle
hiekkaan. Kun sitten v. 1941 Terijoki oli vallattu takaisin, marjat !öytyivät samasta pa'kasta edelleen syö-

"-. (.l
.

t. -'

mäkelpoisina. Keittiökasvit. kuten

kurpitsat, mnakoisot, raparperit,
kurkut ja sipint kuuluivat myös ku-

Vasemmalla Lyyli Roos kukikhaassa leningissään 1947.

vioihin.

Sukulaisten ja muiden tuttujen
henkilöiden kanssa vuorovaikutus oli
72

Siskokset Olga, Tyyne ja Lahja

Veljekset Märtoja Lauri

Marjaana ja Irmeli Lähenen ehkäkesällä 1947. Opettaja Elina Lahtinen
oli visiitillä Kaislarannassaja toi tuliaisiksi tytöille itse tekemänsä molla-

kesällä 1938.

kesällä1938.

JokiniemijaAäiToivonen. Kuva

maljat. KuvaLyyliHonkien.

LyyliHonkion.

Kuvassa mukana Helena

25

LyyliHonkia
tanut heitätanssimaan. Eikä muuta
tan/ittu kuin matot salissa syrjään ja
tanssimaan. Siinä jenkat, valssit ja

tangot sujuivat. Toisinaan meillä

Kaislarannan elämää 1945-50
imismies Viljo Lahosenja

^v^
'.">.

Helmi-rouvan tyttärellä

Kaijalla oli kaksi pientä
tyttöä,joita minut otettiin hoitamaan.

M.

Minun tullessani taloon vanhempi

^

tytär Marjaana oli kolmen vuoden
ikäinen ja Irmeli pysyi juuri ja juuri
seisomassa. Muistan kun hän piti
suuren pärekopan sangasta kiinni,
niin hän uskalsi seistä siinä. Lasten
hoidon ohella alkuaikoina tein kaik-

.

/'

poikkesi Veijalaisen Urho, etevä tai-

teilijasielu. Muistan, kuinka hän paperin puutteessa piirsi kasvoni tupakka-askin kanteen.
Usein sain äidiltäni kehotuksen

.^

käydä Laitisilta maitoa hakemassa
tai Veijalaisille leivonnaisia viemäs-

sä.Yrjö-setäkutsui meitäviljan puintiin tai mustikkapiirakoita maistele-

^
.

maan. Muistan itse olleeni tuomas-

.^

»;-,
s'^

nio kävi valvomassa. Puutarhasta

min, sillä kohta hänet tunnistettiin.

tuotiin ruokapöytäänpaljon syötävää.

Syksyllä -38 iloiseksi yllätyksek-

Puutarhassa oli paljon omenapuita
ja pakattiin ja vietiin niille varattuun

huoneeseen säilöön. Oli myös kas-

si muodostui Savosta, Hin/ensalmelta tulleiden sukulaisten Herkän, Er-

Nimismies Viljo Lahosen virkatalo Kaislaranta.

kin ja Vilhon käynti. Viimeksi maini-

Kuva Somero-Seuran kuvo-arkisto.

tut kaksi olivat Puulaveden Koveros-

vihuone, missä kasvoi tomaatteja ja

kurkkuja. Talossa oli erikseen keittäja ruokataloutta hoitamassa. Yleensä minä kävin ostamassa tarvikkeita
Osuusliike Oraksesta.

Oman lehmäntuotteita myössaatiin. Ulkorakennuksessa oli lehmän
hoitajalle pieni asunto. Silloin oli hoi-

sille ilkikurisen yllätyksen. Hän meni
pimeään aikaan heidän omenatar-

haansa ja alkoi poimia omenia. Oli
onni, ettei asiassa käynyt pahem-

kia puutarhatöitä.Kerhoneuvoja Sai-

ja marjapensaita. Omenat käärittiin

sa tyhjiä säkkejä puimakoneelle.
Kerran äitini halusi tuottaa Veijalai-

visin hänellä oli päälläänmusta leninkija kesällä hän käytti mustavalkaista kevyempää asua. Muistan
nähneeni, kun hän talvella kovilla

pakkasilla kieritti mustaa pukuaan
lumihangessaja pudisti sitten lumet
poisja puki asun ylleen. Minäen sitä
temppua olisi tehnyt.

ta, hyvin toimeentulevalta maatilal-

Kun nimismies Lähenen oli kuollut, Helmi Lähenen hoiti siihen aikaan Somero-lehteäentisessänimismiehen kansliassa. Minäkävin usein
viemässä juttuja eteenpäin, mutten
tarkkaan muista, mihin niitä vietiin.

ta. Olimme suloisen tietämättömiä

siitä, että jouduimme vuonna 1939
syksyllä evakkoon heidän kotitilalleen.

Eräänäiltana ennen joulua -38
joutui isäni HugoJP l:n "kantapeik-

Kyllikki Kujanpää oli toimituksessa

kona" kasarmin vartiopäälliköksi. Aitini halusi tuolloin kanssani kunto-

kaampia töitä kuten suursiivouksenja

ja minä itseompelin sen hänenopas-

rouva Lahosen kanssa. Lehden toimistoon kuljetuin oikeanpuoleisesta
ulko-ovesta. Toinen ovi oli vierasovi.

pyyMn pesun. Silloineiollutvieläpyyk-

lamanaan. Sain rouvalta monenlaisiä vaatteita. Muistan yhden kukalli-

sa.

simme koulutieni reittiä, mutta nyt

Olin aina illalla tyttöjen seurana,
jos Helmi Lahonen oli pois kotoa.

käännyimmekin Yhteiskoulun jäl-

Hän kävijoskus Hulda Soinin kanssa iltakävelyllä, sillä molemmat oli-

kylän keskustaan. Näimme kadun

tajana Minne Aalto, jolla itsellään oli
kolme lasta. Hänteki myöstalon ras-

kikoneita. Pyykkipäivä oli erikoisen
raskas ja silitystäja mankelointia riitti
vielä seuraaviksikin päiviksi. Peltoa oli
sen verran, että lehmälle saatiin heiniä. Kaislarannassaoli mehiläisiäkin.
Niitä hoiti joku asiantuntija, mutta linkouksen sai naisväki tehtäväkseen.

Hunaja purkitettiin ja vietiin keittiön
kaappiin. Puut hakkasi eräs vanha
mies, joka auttoi myös puutartiatöis-

sä. Lauri Laakso puhdisti pannuhuoneen lauantaisin.
Kaislarannassaoli kaiken kaikkiaan kuusi ihmistä töissä. He saivat

Ida leikkasi minullekin vihkipuvun

sen leningin, joka on minulla valokuvassakin,ja hienontumman leningin, johon pukeutuneena kävin sukulaishäissä Turussa. Luontaisedut
olivat niin isot, ettei omaa rahaa ku-

lunutjuuri Ollenkaan.
Kaislarannassa meillä oli kaikilla
oma makuuhuone. Talon rouva nuk-

kui kirkonpuoleisessa päätyhuoneessaja tytötnukkuivatyläkerrantoisessa päädyssä. Minun huoneeni oli
eteisen yläpuolellaja iso halli oli keskeliä. Kun tytöt saivat oman huo-

Keittiön ovesta kuljettiin arkiasiois-

kävelylle Terijoen keskustaan, missäjo silloin oli asvalttikadut. Seura-

Perhe evä

keen kirkon kohdalta vasemmalle,
molemmin puolin valaistuja näyteikkunoita. Silmiini osuivat erilaiset
mekaaniset lelut, eloisat nuket ja

vat silloin leskirouvia. Vanhalan kartanon väki oli hyvin läheinen Laho-

sille. Sirkkuja Marjatta olivat ikänsä
puolesta sopivia leikkikavereita MarJaanalle ja Irmelille. Kaislarannassa
kävivät lomillaan ja varsinkin kesällä
Leinon sisarukset. Minusta he tun-

tuivat ikäneidoilta,mutta tajusin, että

*'«.->'

At

pelit pukkeineen. Vesi kielellä katselin suklaalevyjä, munkkeja ja Viipurin-rinkeleitä. Vasta myöhemmin
ajattelin, ettei ns. 30-luvun lamakau-

'!

si tuntunut täällämitenkään. Kään-

nyimme torin jälkeen ennen rauta-

^

he nuorina olivat olleet rouva Lahosen hoivissa. Nimistä en ole varma,
mutta muistaakseni Kaarina oli toi-

sotasairaalassa

olon jälkeen

la. Toinen oli nimeltäänehkäSirkka.
Kaislaranta oli ihanteellinen kesänviettopaikka, kun siellä oli iso

vuonna 1947.

Lintulan, joka ompeli hänelle ja ty-

siitä ei rouva lainkaan pitänyt. Kun
sain laitettua tyttöjen huoneen järjestykseen, eiväthe moneen päivään
tulleet alakertaan leikkimään.Tytöil-

nen. Hän toimi ten/eydenhoitoalal-

töille vaatteet. Helmi Lahonen pukeutui virallisesti ja arvokkaasti. Tal-

Ia oli vaativa kasvatus; tanssia ei rouva paheena pitänyt.

puutarha. Siihen oli suunniteltu leveät hiekkakäytävät, jotka kulkivat

ainakin jonkinlaista palkkaa ja melkein kaikille annettiin ruoka. Rouva
Lahosella kävi tarpeen vaatiessa

myös hieroja kotona. Rouva kutsui
tarvitessaan kotiinsa ompelijan, Ida

24

neensa aivan sekaisin, tulivat he alakertaan virkahuoneisiin leikkimään ja

Isä 18 kuukauden

Kaikkikuvat kirjoittajan.

tiesiltaa vasemmalle ohittaen JP l:n
kasarmit. Vastapuolella niitä sijaitsi

komentaja Kaarlo Heiskasen, ns.
Kylmän Kallen isohko virkatalo. Tunsin ympäristön hyvin, olihan kanssani samanikäinen Heiskasen Olli
eräs leikkikavereitani.

Joulun lähestyminen v. 1938
näkyi kiihtyvänä touhuna monin tavoin. Naisethakivatvalmistusvaihei73

Aarre Harju
den n-ukaan säilöistäkulloinkin tarvittavat ruoka-ainekset. Lastuväloista

sesta tuli Hildaja Matti Finnin koti ja
myös heidän nuorten tyttäriensä

luloman aikana ja vanhempani vie-

löytyivättalviomenat, niilot;a erhaiset säiiyxkeet, osa niistä teilareis-

Lean, Martan ja Tainan. Matti Finnin
ten/eys rupesi huononemaan ja hän
kuoli halvaukseen v. 1921. Hänen

toja. Akseli-eno lähetti meille joka

Toivo-poikansa iauloi palkin pihalla

puutarhasta.
Miite, Joka '-vesa Laurilan perhe

MatJca takaisin Kuuterselkään

ta. Saraimessa. sen karsinaosassa
teurastetun s!ap lihoista tui; ltnKr<i;a.
sylttyä ja 'tfönää'. Le:vc"."aisista
muis;an nyvin marja- Ja Berunapii-

ovea

"Jeesus puotees käännyn'' ennen
Hänen ieskensäja nuoret tyttärensä

lahjoineen. Lievän pelon ja uteiiaisuuden tuntein minä ja pi kkuveijen

fc-~.

Kohta mekaaniset ieiut kulkivat pltkin lattiaa, kuului pyssyn oajtetta
ja makeisrasioiden rapinaa. Oli runsauden ioulu. Vuodenvaihteen tie-

noilla vanhempani menivät upseerikerholle juh:imaar'. Minäjäin kocni
alakertaan yhdessäpikku';e!jeni Lai,Muistokivi Kiiuterseläntaistelusta kesäkuussa1944. "Himmetäei

muistot koskaan saa. " Vasemmalla teksti suomeksi ja oikealla venäjäksi.
Kuvakirjoittajan.

oiduttua Kotkan kauppakoulusta
päässeen Maanviljelijäin Kaupan kirjanpitäjän Hulda Niemelän kanssa

ta hän oli s. lioin sotiiaspastonnajossakin Karjalan koivessa. Sodan jäl-

Hulda Soiniva'itti;n säästöpankink;rjanpitäjäks:.Pankin kassanhoitajao!i
Toivon sisar Lea, mutta säästöpankkitarkastus ei hyväksynytsekäkirjanpitäjää että kassanhoitajaa samasta perheestä ja niin järjestettiin vir-

kailijoiden vaihto Someron ja Järr.san pankkien värilä. jolloin Somero
sai kassanhoitajan Jämsästäja Someron kassanhoitaja meniJämsään.
Hulda ja Toivo Soinin johdoja

mummon tykö. Virkistynyt mummoni sano; niiden olevan Kronstactin

tykkien ja valonheittäjien aiheuttamia. TuKuaan kofin isä selitti niiden

olevan sotaharjoituksia.
Kevättalvella 1939 herasirr.me
vuorostaan punahehkuiseen tulen-

loimotukseen ly/läkeskjksen suunnasta. Siellä paloi tuhopolton kohteeksi joutunut valkoinen talo, Suojeluskunnan rakennus. Menneen

vuoden idylli tuntui lyhyessä ajassa
kadonneen. Ikäviä lisätietoja sair"me kuui!a moottorikelkoi" vangtuista Suomeriaiden kalasta.teia .a tun-

temattomien ientokoneiden yl:lennoista. Laosjjteni idylli katosi pia"
näiden uhkaavien meMKien myötä,
jotka syöksivat perheeni, sään iukuun ottamatta. e:okuussa 1939
evakkomatkalle Savoon. Talvsodar-

ja jatkosodan koime evakkomatkaa
riipivät loputkin romantiikan -<L;kkaset silmiltäni.

M

auto. Johon o;i varattu paii<atn-:;nul!e
ja vaimolleni.
V.aäfa kohda!;amne sattui aivan
yllättäen. 01 mme eräässätilaisuudessa. Jossa samaan pöytäänosui paris-

kjnta, jonka rouva kerta; vanhempiensa ol. een kotoisin Kuuterseiästä. He

olivat käyneetKarjalassatutustumassa vanhempien vanhoihin asu;nsijoihin. Kerroin, että oiin ollut mukana

olivat pitkiä ja etenivät hitaasti.
Viipurintor:lia poikkesimmetekemaan pieniä ostoksia.

Tiet olivat hyväkuntoisia paitsi
Koiviston ja Terijoen välillä. Siellä tie
o;i surkeassa kunnossa. Tie oli päällystetty. muGa pahoin r.kkoontunut,
eikä sitä o'lut yritettyk ään paikata.
Sääliksikävi kuljettajaa, jonka oli pujote!tava kuoppien välistä. Ehdimme
kuitenkin ajoissa hotellille varattuun

Kuuterselän taisteluissa ja että o isi
mukava r.ähoä. miitä silloin täysin

ruokaiiuun.

re\i

/ seutu ^äyttää rauhan aitana.

san aterian siitimme meille varat-

Rouva otti myönemm:r] yhteyttä ja

tuun huoneeseen. Se oli kaikin puoIin siisti ja nykyaikainen. Rauhallisen
yön jäikeen lähdimme hyvissä ajoin
tutustjmaan Terijoen nähtävyyksiin.

kertoi heidän olevan lähdössä KuUterselkään ja tarosi maico'lisuutta
Shteä mukaan. Tottakai halusimme
iähteä. Eihänseteisesta mahdollisuu-

desta voinut kieltäytyä.
Noustuamme autoon matka Hel-

s'ngin. Viipur.r., Koiviston ja Ten. oen
kautta voitiin a'oittaa. Malka kuliii

mukavasti hauskan rupatte;un mer74

siä, sillä auton papeht, viisumit ja
passit olivat kunnossa. Mutta jonot

Nautittuamme maitavanja hittoi-

Valtavathiexkarannat;a ortodoksinen
kirkko olivat näkemisen arvoiset.
Nähtävääo;;si varmasti ollut enemmank-r. mutta o. i aika jatkaa matkaa kohti Kuuteiselkää.
LähestyiTTne määränpäätä suun-

maista.

IsäniToivoSohin kuoltua v. 1944
äitini yritti saada Jaakko Lauriiaa toimittakaan ruumiinsiDrauksen. Tut-

kon suunnastaylöspär.kohoaviavalokeiioja. ja kuului myösvoimakasta
keissä. Tullissakaan e ollut vaikeuk-

täten periRtöosuuteensa Härän

vuoden opiskelu Rauman seminaarissa, jona aikana nuorin veli Voitto
toimi hänen sijaisenaan. Toivon avi-

naruutuun. Äkkiä näin merenranni-

atka Karjalan Kannakselie ja Kuuterselkään
alkoi aamuvarhaiseila
24. 9. 2005. Katimme pi haan saapui

<uuiieeni iapsena, miter Lempi-täti
tiedusteli sisarensa Hilda Finnin pojalta Toivolta Somerolla käydessään
"Häränsyytr. kimaista", ilmeisesti vii-

poikaansa Suloa kamreeriksi, mutta
Sulon saatua toimen Turussa Toivo
valittiin tehtävään. Hänellä oli vielä

z<

Laur: nautimme kaikesta suuresti.

Levottomana juoksin yiäkertaar

ni. josta he jatxoivat matkaa Virkkalaan Akse!i-enor~ luokse. Muistan

sa asunnossa,jossa Hilda Finni kuoli
V. 1931.
Matti Finnin jälkeen säästöpankin hallitus pyysi hänen vanhinta

ka vuoronperään saapuivat sisäiie

jyrinää. Se ei voinut olla ukonhmaa.

tek; automatkan Porista perheen äidin synnyirsejduile. Heidän ensimmainen pysähdyspaikkansa oli koti-

asuivat pankin maantien puoteises-

kutti aattona kolmejouiupukk'a, jot-

saanut unta. kun yö oli pimeä ja
puun oksat tohtineen rapisivat ikku-

luumuja ja päärynöitä 'uomastaan

surusaaton lähtöä nautausmaalie.

kol-

rin kanssa. Lauri nukkui lastenvaunuissa. r-Litta Jostain syystä en itse

syksy komean laatikoliisen onenia,

arkun äärellä isänsä lempivirren,

rakkaerät. ',1ake!ta keittoja ja hyytelöitätehtiin viileään suianiin eli iyimäkaappi in. Suurista kurpitsoista
tehti:n mm. lilatäytteisiäpaistoks;a,
Yi;ätyK sekse-nme Talon

railivat Virkkalan kouiL;!la useita ker-

pankki kasvoi erääksi suunmmista
maaseutupankeista. Toivo Soinin
ennenaikaisen r<uo!eman jälkeen v.
1944 panki" halli tus vaiitsi säästöpankkitarkastuksen ehdotuksesta

Hulda Soinin pankinjohtajaksi. Hulda Soinin valinta oli uraauurtava, siliä
hän oli maan ensimmäisiä naisia

suuren pankin johdossa. Hulöa ja
Toivo Soinin poika Matti jatkoi FirniSoinien perinnettä joh tajana vuoteen
1967, joiloin hänet kutsuttiin Säästöpankkien Keskus-Osakepankin hallituksen jäseneksi.
Monet somerolaiset totesivat.

että Toivo Soinissa JB hänen Maffpojassaan of, samaa karisn-aa ><uir,
isässäänja 'soisässään yatti Rnnis-

sä, kun taas Huida Soinille tyypiiiista oli tarmokkuys, jota h.än osoitti
pankkitoiminnan siirtämisessä

v. 1955 uuteen toi-ntaloon nykyiselle paikalteen tontille. ;onKa ostamisen ToivoSoinioli kautonäköisesti

keen Jaakosta tuii Tammelan kirkko-

herra ja myöhemnin rovast, ja hän

MätäSoinipitäjänpäivillä1965.
Menossa lankunsahausnäytös.
Kuva Somero-Seuran arkisto.

vieraili äitini Hulda Soinin luona useita kertoja Tammelan rovastikunnan
pappien kokojsten yhteydessä.
Suoritettuani filosofian kandidaa-

tin tutkinnon Heisingn yliopistossa
äitini ja minut kutsuttiin Tammelapappilaan. Jaakko-rovasti muistutti

ehdottanut pankin hallitukselle Joensuun painopisteen siirtyessä pois

Maanviljeipn Kaupasta, T>ynelär'
postitoimistosta ja vanhasta pankista.
Finnin lapset lähtivät vähitellen
pois Somerolta. Van'1'r- tytär Saara
meni avioliittoonAarne Piatton kans-

sa. joka hotel' Maanviljelijäin Kauppää. Hei!'e syntyi kaksitytärtä, Inken ja Ra;ni. ja koko perhe muutti ensin Pemiöönja sieltä Saloon. Finnin
nuori mmat tyttäret Martta , a toinen

Taina avioituivat ja mujttivat Jyväskylään.

kovasti Mauno-setääni.erityisesti silmat ja niiden ilmeet olivat kovin tu'tutja twpil!isetTammel:inien silmät,
suuret, sinisetta; s:n:harmaat. esiin-

tyivät polvesta toiseen.
Urho-setäni nuorimman pojan
Lassensyntyessä paikkakunnate hiljattain Karjalasta tullut käti. ö autto1

poikaa maailmaan ja sanoi ruskeasilmäiselle Olga-äidille: " Täältä tuii
pankinjohtaja Soini:", jonka hän oli
nähnytpankissatetämättä,esähän
ja lapsen isä olivat veljeksiä.
Asteliessasi nyky-Someron kaupurgin kadu'lla tilaisuutesi tavata

Tammeliinin perheeiie tyypillistä

Tammeliirien jä!kei äisiäovat rarmas-

oli voirrakas suku'aisuuden tunne.
Muista" lapsuuteni ensimmäiset
hautajaiset, joihin vanhempani ottivat Matti-veljen; ja m;ni;t "'ukaansa. Ne olivat A.eksis Kiven "Seitsemästä veljeksestä" tutulla Sylvänän

ti harvinaisia. Laosuuteni Härkätien

Jaliilla, s. iiä Jai;in perhe oli Tamme-

tuessa liike- ja liikennekeskeise<si.
Härän taloja Tarrrr. eliinien perhe siir-

liinien sukua, '' peräti kolmannet tai
neljännet kjs;i":t".
Akseli-eno kävi iuor'.am"ie aina-

hiljainen idylli hävisi Joensuun kasväessäja Härän teltamjlial. s sivelty
pitkä päärakenrus lasiku'ste:neen,

sikanaan Joensuun kauneimpia. sai
väistyäsyrjään paikkakunran p-ujttyivät Someron historiaan.

k!n kerran kesässäja use;r '"yösjou23

Lisa de Gorog

Vesisaavinja hellan välissä oleva
ovi aukesi. Sieltä kurkkasi isä-Jussi,
kuten häntä nimitettiin. Hän oli Juho

Rosenqvist ja Kirkkomäen isäntä.
Matti ja Jalmari olivat hänen veljiään.

Muistelmia Härän vaiheilta
otkut vanhat somerolaiset

"Kiiru, Hätäja Hoppu, siin
on Joensuuntien loppu. " Kiiru on
säilynyt talon, puiston, koulun ja
kadun nimissä, kun taas 1900luvulta tuttujen Hädän ja Hopun

oli kukkakorit käsivarrellaan. Mitään

mo oli kuollut jo kauan sitten, eikä
hänestäkoskaan puhuttu, vaikkahän
oli minun isoäitinijaAnjan isoäidinsi-

sen kauniimpaa ei voinut kuvitellakaan. Laatikossaoli myöslyniä, mustepullo, mustekynä sekä kynänpyyhin.
Pieniä pyöreitä kangaspaloja oli kiinnitetty keskeltä yhteen. Musteinen
kynän terä työnnettiin kankaiden väliin ja kuivattiin.
Leipomispäivänä koko talon väelIa oli kiire. Saara leipoi pöydälläreikäleipiäja nosteli ne laudoille nousemaan. Lautoja olijoka puolella, ei silloin päässyt edes tuolille istumaan.
Kyökissäeiollut leivinuunia, vaanvan-

ja Saara.
Saaran huoneen ovi oli hellan ja

tiskipöydän välissä. Saara laittoi ruokaa. Hän nosteli päätyikkunanedessä olevalle jykevälle pöydälle pöytälaatikosta lautaset, lusikat ja lasit.
Jotain hän otti myös kaksiovisesta
mustasta kaapista, joka oli vähänahtaastitiskipöydänja ruokapöydän rajäämässänurkassa. Vaintoisen oven

nimet ovat hävinneet yleisön tietoisuudesta. Somerolaisten kie-

lenkäytössä"Hädän"oli "Härän",
jonka luulin lapsena tulevan härkä-sanasta, sillä olihan Härän

sai auki.

talo Härkätiellä.
1900-luvulla Härän tilaa vil-

jeli Tammeliinin perhe, jonka sa-

Miehille me pikkulikat olimme yhdentekeviä; eivät he meitä huoman-

nettiin tulleen alkuaan Tammelas-

noetkaan. Me saimme olla heidän

ta. Papinkirjaan merkittiin ilmei-

puolestaan kaikessa rauhassa. Saa-

sesti latinalaistu Tammelinus-

ra tuli ja jutteli meille. Joskus hän
päästi meidät kamariinsa ja avasi

muoto Qämmelan mies) silloisen
tavan mukaan. Sitten lukematto-

Joensuu 1940-luvulla. Hätäsijaitsee kuvan keskelläpuidenympäröimänä.

mat Linneus-tyyppiset nimet hävisivätja ranskan tultua muotikieleksi latinalaistyyppiset nimet lyhennettiin ruotsiin sopivammiksi

Anja Mäkilän albumista. Somero-Seuran kuva^irkisto.

kuten Linn6. Näin Tammelinusnimestä tuli Tammelin.
1900-luvun alunTammeliinin

perheeseen kuului kolme poikaa,
Jalmari, Akseli ja Felixja kaksi tytärtä Hilda ja Lempi. Jalmari oli
aika "veitikka", jonka mielihommia olivat kortinpeluu ja hevoskaupat. Maanviljelystyöt eivät

Vasemmalla MätäRosenqvist

Jalmarille lohkaistiin pieni maan-

porrasta ylöspäin. Sisäeteinen oli pimeä, "kun silmät jäivät ulos". Sisä-

viljelyspalstatila Härän maista Pikku-

eteisessä tuli vastaan Kirkkomäen

Veljeksille tuli selväksi, ettei Härän

Joensuussa. Siellä Jalmari ja hänen
Rinu-vaimonsa kasvattivat yksitois-

haju. Se oli peräisin vasemmalta konttoorista, missä säilytettiin suolalihaa,
silakkanelikkoa ja jauhoja. Keskellä

isännyyttä voitu antaa Jalmarille eikä

Hän meni seminaariin, valmistui opet-

ta lasta. Oli Saara, Irene, Salli, Raakel, Rauha, Oivaja Untojoka kaatui
talvisodassasekäAune, Voittoja Ola-

tajaksi ja sai paikan Lohjan Virkkalan

vi,joka kuoli 2-vuotiaanaja Annikki.

sillä hänen mielensä paloi "opin tiälä".

sä ajan Tammeliinina, sillä Felixlyhensi

tiin tärkeänä naiselle ja naisen

kertaa viikossa. Siitä saivat naapurit

nimensä Tammeksi.

"väärtti" kasvoi, jos sulhaskandidaatiliä oli toiveita runsaista myötajaisis-

joidenkin kaverien kanssaja hä-

NäinHäränkantatilajäi Felixillejoka
toimi myös paikkakunnan ainoana po-

visi korttipelissä niin pahasti, että
hän menetti hyvän hevosen ja
palasi kotiin vanhan kaakin kyy-

ään Kerttu-nimisen tyttären, joka meni

käydähakemassa omansa.
Ovenpielessä oli Jalmarin päästävedettävä sänky. Jalmari oli pitkänhuiskeavähäpuheinen mies, joka hoiti
Kirkkomäen karjan. Tuolien toisella
puolella oli Matin sivustavedettävä
sohvasänkyja seinällä Matin kaappi.
Matti oli kauppamies. Hän kuljetti
hevosella ajaen kulmakunnan voit, lihatja muut myytävät tavarat Forssan

häntä kiinnostaneet. Hän matkasi
taas kerran Turun markkinoille ja

pysähtyi sieltä palatessaan "Korttinummel", Rautelan nummella,

dissä. Aamuhämärissä veljet
menivät talliin katsomaan uutta

hevosta ja totesivat tupaan palatessaan: "Jalmari onkin tuanu
varsan. " Jalmari kuuli toteamuk-

sen ja veti häpeissään vällyt kasvojensa peitteeksi ja oli nukkuvinaan. Vasta päivänvaljetessa tilanteen surkeus selvisi ja Jalmarin oli myönnettävä, että hän oli

liisina monta vuotta. Hänen vaimonsa
kuoli nuorena keuhkotautiin synnytetty-

ta. Niinpä Harjun mamma ja Härän
mamma päättivät, että Harjun tytär
olisi sopiva vaimo Härän Akseli pojalle ja näin Alma Alhorannasta tuli

avioliittoon rakennusmestari Juseliuksen
kanssa Nummelta. Hän otti nimekseen

Alma Hurmerinta. Pariskunta oli lap-

Anttila kotitalonsa mukaan. Kerttu kuoli
keuhkotautiin poikansa Kalevin ollessa

Härän Lempi-tytär solmi avioliiton Laurila-nimisen opettajan kanssa, joka suoritti elämäntyönsä Porin
poikakodin johtajana. Heille syntyi
tytär Anna-Liisa, josta tuli porilainen
hammaslääkäri. Seppo-pojasta tuli
agronomi ja maatalousministeriön
virkailija ja Jaakosta tuli pappi ja Tammelan kirkkoherra ja myöhemmin

vielä pieni. Muutamia vuosia myöhemmin Kalevi oli luokkatoverini Kirkonkoulussa. Felix meni toiseen avioliittoon pik-

kumisen Martan kanssaja heille syntyi
kolme poikaa, Yrjö, Aimo ja Veikko.
Muistan lapsuudestani, että Martta teki
Someron parhaan mämmin.

seton.

Saara tuli uloskin seuraksemme.

Pihaoli ainasiistija hiljainen. Jos lampäät sattuivat olemaan lähettyvillä ja
näkivätihmisen, ne alkoivat määkiä.

i-<.
.

jt^fcl"

^-

ta kyökin ovesta ja istahdimme suoraa päätä akkunan eteen kahdelle

naksi. Vain Jalmari pysyi koko elämän-

työnsä. Hän muutti nimensä Hurmerin-

hetvuorotellen ottivat leipälaudan olkapäälleen ja kantoivat vanhaan tupään, missä Jalmari kypsensi leivät.

eteistä oli ison huoneen ovi, mutta
me menimme sisälle oikealla olevas-

Tammeliinin Hilda-tytär ilmaisi
ajalle tyypillisen ajattelutavan:" Miäs
on paikka ittessäs. " Avioliittoa pidet-

koulussa, jossa hän suoritti elämän-

hän tuvan uuni oli lämmitettyjä mie-

ForSSdSSa 1925. KuvaAnita Aholan.

hävinnyt Korttinummella pahasti ja menettänyt hyvän hevosen.
Akseli ollut kiinnostunut talonpidosta,

punaposkisia, hattupäisiätyttöjä,joilla

Juho oli ollut naimisissa, mutta vai-

sar. Juholla oli kaksi lasta Johannes

muistanevat sanonnan

pöytälaatikon, mistä löytyi kiiltokuvia
ja pitsireunaisia postikortteja. Niissä
me ihailimme vaaleanpunaisia kohoruusuja, vaaleansinisiä lemmikkejä ja

tuolille. Tuolilla oli sanomalehtiä. Maa-

virran Rauha toi postin siihen kolme

,

»«1--

torille.
Johannes tuli eteisen ovesta. Hän

otti ovenpielessä jalustalla seisovan
ison vesisaavin syrjältävesikupin. Otti
sillä saavista vettä ja joi. Hän oli tupakkamiehiä ja kaipasi usein juotavaa.

Kirkkomäenvanha tupa,josta puoriosa onjo purettu.
KuvaAnita Aholan.
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Meillä oli valmiina niitä varten kaksi

Kysymystä: "Kukamun lar-pain on?"

Vesaus oli: "Mää." Sitten kysytt'in:
"Mikäs kipjä on?" Lampaat vastasivat: "Pää."
Kirkkomäessä oesti;n vain kerran
vuoaessa pyykki. Kailicmäen L!;saja

Helv: ja myös Maavirran Rauha tulikevätkesästä. kun ajeltii n, että
oi: tulossa pit'<ä pouta. P^yKinpesjpai<!<a oli l.iortolähtee" vieressä ai-

vat

dattu aiue, -nissä kivien päälläoli iso
malmipata ja kivien \wsss tuli. Pa-

oassa he keittivät ii;navaaaee:. ja
pyykkipunkkaan sekä saaveihin saa-

tiin siitä kuumaa ;ipeävettä. Pyy<i<iiBuaalia hangaffiin puhtaiksi paitojen
fhansLdt ja !<au'uteet. Li.ontoiähteestä naisetnostivat puhdastavettä
Ja huuhtovat siilä pyykin. Se^jälkeen
he kiersivät p^Kin kuivaksi käsillään.

Kirkkomäen pyykkärit Liisa
Xummilaja hänen tyttärensä
Helvi. KuvaAnita Aholan.

He kasasivat pyykit isoon pärekoriin, jolla se kannettiin ylös pihalle.
F^yl<K;na"jt o'i vedetty pihalle ristiin rastiin: liiteristätuvan nurkalle pihlaj:in, ja sieltä tall:n seinään. Heinä-

seipäitä oli pitkillä väleillä tukena.
Narulla pyykki heilui iltaan saakka.

Seuraavanapäivänäolisama ruljanssi. Pj.ykinpesua kesti koko viikon.
Kotiirpäin palas!mrpe toisia poikuja. Laitumen puoteiia y!häällämaennnteessä oli pieni aitaus,jonka keskeliä kasvoi varha iso omenapuu.
Sinne aitaukseen kurkkasimme.
Oliskoj'0 mansikoita. Mansikan kukkia siellä nämme. mutta mansikat
olivat imeneet koviksi rnuruiksi.

Pchjankylär, pihalla leikki jatkui
Anjan Kanssa, vaimo aurinko jo laski.
Anjan ;sä tiesi, millä sai minut lähte-

maan kotiin. Hän tuli viereemme ja
katsoi n. skottavas. taivaanrantaa, missaJOKU punainen pilvi leijailija sanoi:
"Mahtaakstuila ukKosenilma, kuntuol
näkkyyniin musta pilvi. " Muuta en tarvinnut. Juoksin kipin kapin kotiin.

nottiin, että kyllä sitä leipätaikinankin lisäksi pantiin, ainakin hevosten
leipään, jos ei sentään ihmisten.

tussarakkeelle merkintä: "Sakotettu
viinan jakamisesta."
Suomalainen Virallinen Lehti rär-

tettiin sahalaitos, .ionKaomisti Kyrön

Rahtihevosille täytyi nimittäin syöt-

joitti 18. 02. 1885, että sinä vuonna

tää myös leipää, kun niiilä el oliut
paljon ajkaa syödä karkeampaa re-

viinaa on annettu poltettavaksi Hämeen läänissä yhteensä 580 000

työntekijämäärä kohos'. jo seitsemäänkymmeneen. Johtoja ammat-

hua.

kannua. Valmistajia oli Hämeen läänissä 6. joista G. A. Löfgrenin tehtaan osuus oli pienin, 25 000 kannua. Kilpaileviin yrityksiin verrattuna

nille. Vuosisadan vaihteessa sen

timiehet tulivat muualta. "Puukhäl-

kannimi: Myi lypellontie. Mylly oli jossain niillä nurkilla. Kiiruun kantatlan
maata eli Sepäntielle saakka. Tuuli-

polttimo ei siis ollut mai-ittavar suu-

teriksi" tuli Fredhk Israelinpoika Hakanen Loimaalta. Kirjuri oli Kaarle
Joosenpoika Reunanen Lcrmaaita.
"sahantälläri" ei! asettaja Kustaa
Reinhold Juhonpoika Lempinen oli

ri. Valmistus lopetettiin vuonna

Tammelasta. To;nen sahanasettaja

mylly oli iiian p. enitehoinen. ja siksi
1870-luvulia käyttövoimaks' hankittiin höyrykone, joka sitten viinateh-

myosKin viinanmyynti jatkui vielä

taan lopetettua otettiin Kiiruun sa-

joitti 12. 08. 1886: "Alttaritaulu. jon-

Viinatehtaalla käytettävä vilja piti
jauhaa,ja sitävarten Kiiruuilaoi! tuu-

limylly. Sen muistoksi opJäänytpai-

hänkäyttöön.Ustelastatuljeen myiläri Hellströmin (Kairon) suku jäi Joensuuhun maanviijeiijöiksi.
Viinatehtaan kivinen polttimorakennus oli Kaislarannassa, josta se
purettiin vasta 1980-luvu;la. Kiiruun
tontilla Joensuuntien varressa oleva

kivimakasiini o'i viinatehtaan vi!javarasto, ja tan/itsihan isotalojo omaankin käyttöönsä ison aittarakennuksen. Viinatehtaan kauoparakennus
oli Nikolai Ka!l;on kertoman mukaan
kivimakasiinista nyKyisei'e taksi-asemalle päin ja kaupan varasto oli si itä
poikittain Kiiruun kellann oäin.

Kaupasta sa: ostaa vi, "an lisäksi
myös muuta tavaraa kuten kanKaita

ja tupakkaa. Tarjolla oli myös hienompia juomia kuten li.kööriäja kon-

jakkia. Viinaa myyt;in ;oppuvaiheessa vain tukkuostajilie vähintään 25

1887, mutta Löfgrenin kauppa ja
useita vuosia.

Suomalainen Virallinen Lehti kir-

ka kauppias G.A. Löfgren on lahjoittanut Someron kirkkoon, on jo tullut
perille. Sen on maalannut kauppijaan

veli ErikLöfgren-vainaja.Taulua,joka
kuvaa Kristuksen kirkastusta. ei ote
vielä asetettu kirkkoon. Paitteet
(puitteet?) on tilattu ulkomailta tur-

kulaisen arkkiter. din piirustuksen
mukaan."

Näihinaitoihin patruuna Löfgren
suunnittelijo r-^uttoa pois Somerolta. 12. 04. 1884turkulainen iehti Päivan Uutiset julkaisi Dikku-uutisen:
"Huvilakauppa: Tapikaoteeni H. J.
Paiander on myynyt Ruissalcn saarella sijaitsevan Saksa-r-misen huvitansa kauppias G. A. Löfgrenille
Somerolta. Hinta oli 16 000 markkaa, josta myös seuras. huviiassa
olevat eläimet ja kalusto. " Sinne ei

kutenkaan ole muutettu, koska pat-

Aifred Petman tu, ' Loviisasta, masiriistit eli konemestaril Kalie RiKhart

Englund Turusta ja Kate Vihtori Kaiienpoika Lehtonen Loimaalta. Kaikilla
näillä oli jo tullessaan pernee; mukanaan, joten asukasmäärä lisääntyi nopeasti.

Finlands Ai. männa Tidning ilmoitti

03. 12. 1845 tulevien ta'vikäräjien
aikataulut. Someron käräjät näkyy
pidetyn Joensuun Kiiru-S'pi!än tilalla. Samoin vielä seuraavina vuosina
ja ainakin vielä vuonna 1870.
Kiruun tiloissa asjneite: on mer-

kitty .yt monia tänne ammattinsa
takia muuttaneita, kuten kunnan;ää-

kari HenrikFerdinand Boisman. joka
tuli 1890. Vuonna 1896 tul; [ääkäriksi lääket. lis. Oskar Nyma-ja vuonna 1899 !ääk.l;s. Tho.'fnn Sto:oe.

Nähtävästi apteekKitoimintaki"
on alettu Jo 1888, koska kirkcnki'Jan mukaan Kii'uj:!a asu, aoteekkari Ernst Wiih. Silanoer. Hän kuo!:

1897ja Kiiruultet^ii seuraavaksiapteekkari Ferdinand Li;jelund.

kannun erissä. Siiti sitä sai ostaa
kuka tahansa, .. <uka vain otti ia maksoi koko erän. Koska tavannen kansanmies e; jiiuri taivitse niin paljoa,

ruuna kuoi; Somerolla

1907.
Samoihin alkoihin kuin Löfgren,

Jotkut isännät keksivät perustaa yh-

mahtunut. Se oli pankteminnankin kehto, sillä Someron Säästöpankki on perustettu vuonna 1880 ja sen

tiön viinanostoa varten. Joku luotet-

tänne muutti myös hänen lanKonsa
maakauppias Issk Blomqvist. Hän

ensimmäinen toim;p'ste oi; Kiiruu"

tu isäntäoii "viinakasööri",joka Käv;

asui Kiiruuseen kuuluneella Aholan

Fredriksson ost;vai Krruun tilan.

ostamassa erän ja jakoi sen sitten

tontilla. Sen jälkeen 1880-iu'/ulia

"yhtiömiehille". Kallio muisteli, että
hän oli joskus rippikouluikäisenä ol-

Mutta viimeiset sata vuotta ovat jo

siinä asui maakauppiaana hänen
veljensä, entinen -"erikaDteeni Frans

varmaan paremm;" tiedossa. Kun

lut isänsä kanssa tilaisuudessa, iossa Jaettiin nojdett^a vlinaerää. Isä

Fndoif Blomqvist, joka rakennutti
nyKyisen kaupungirtaion edessä olevan Aholan päärakennuksen.

29. 12.

1897. Perhe Tui.tti Turkuun vasta

Monenlaista toimi ntaa

on taloon

Ia. Vuonna 1907 Anna ja August

ma tuopin sitä otan. mjtta koska se

Kallion kertoman mukaan Kiiruur

ei muuten mene, n:;p jos mä o7 an-

agrikLlttLuri on taiassa päättynyt, ni;''
muu kulttuuri on levittäy^nyt vanhan
Kiiruun maille. On kirjasto, uimahalli. monitoimiha!li, urheilukenttä. r<iiruunyläkouluja ^. kio. ka"salaisopis-

kin koko kamun. Se oli kylläki n !ai-

mamssellit pitivät Kauppapuotia aina

to. Kaupungintalo, A-oia, Somero-

siihen saakka. Kunnes TuuttivatTur-

tonta touhua, Koska luvaton annis-

kuun 1907. Sen jälkeen siinä oi;
kauppiaana entinen vtenankarja!ainen kulkukauppias Afenasieff.
Viinanvaln-istuksen päätyttyä

'ehtija taksiasema. EiköhänsiinäOie
kaikki oleellinen mitä kulttuuriin kuu-

oli sanonut: "Puhuin kyllä, ettäjos
"

JohannesRosenyvistinja HelviHJärpinklhlakuvavuodelta 1939.Heinämaanpihalla Helvin kainalossaAila

kelu ja vähittäismiynti el oliut sallittua. Jossetuli viranomaisten tetoon,

SoiniHurme ja sukulaistynö Koskelta.KmaAnitaAholan.

"viinakasööri"joutui käräjille ja sai
sakot. Sillointuli kirkonkirjan rangais-

Hurme,takanaKainoHurme, Armas Marttinen, SiiriNorrby,ElmaHurme, SaaraRosenqvist, Aune HJärpja

höyrysahayhtiö. Se antoi työtä mo-

Kaislarannan teollisuustontlie oerus-

Iju.
Lähtee:: S-='r'e" esj:. '<3e'-

ie5'. eu:°c.

ESKC ..lE;t3'-e": Sc-^e'3'- '"'StC-S. LSC S-,-. e"rnas: -!5'-5s:. :c"'ä' ?\ <z's. ^s\\\on
haastattelu.
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ka Sipilä myi vielä toisenkin puolen
talosta pojalleen Matti Matinpojalle
ja jättäytyi itse syytingille, vaikka oli

Somero-Seura kiittää

vasta 44-vuotias.
Nimismies Dittmar kuoli kahden

vuoden päästäja virkaan tullut uusi
nimismies Carl August Grönlund osti
hänen perikunnaltaan Kiiruun puolikkaan. Matti Matinpoika Kiiru-SipiIa ei päässyt kunnolla talonpidon alkuun toisella puolikkaallaan, kun

Lahjoituksia:
Pentti Kämi

Sepänmäessä.

hänellä ei ollut vielä emäntääkään.

Heimo Aaltonen

Niinpä hänkin katsoi parhaaksi vuonna 1843 myydä oman puolikkaansa Grönlundille 600 hopearuplan

Kello-NystrSm, Forssa

23S Koululaisten museopäivänä
oli Elvi Mattila kehräämässäja

Rauno Lehtonen

Anja Känkänennypläämässä.

kauppahinnasta.

Liisa Kanasuo

Siihen päättyi Kiiru-Sipilän historia talonpoikaistalona. Talon talous-

Someron Osuuspankki
Mirja Kulmala
Eeva Syrjillä

keskus oli siihen saakka ollut Jaati-

lanjoen suussa lähellä nykyistä Akustinpuistoa. Isostajaosta saakka oli
Joensuun kylän asutuksen pääpaik-

Viinaprännin varasto Kaislarannassa, jota kutsuttiin kivimuuriksi.
Kuva LassiTuomisen arkisto.

ka ollut vielä siinä. Grönlund rakennutti talonsa heti tultuaan nykyiselle
Kiiruun tontille. Luultavasti Matti

Grönlundin leski Juliana Lönnroth

Pekka Markkanen tuli Joroisista, toi-

nen seppäJohannes Helenius Pusulasta. Mylläriksi tuli Juho Hellström

Juhani Talonen

Museoiden henkilökunta:

303. Somero-Sewankevätkokus

Museoemännät: Maija Liisa
Hyytiäinen, Niina Alitalo.
Museoisäntä: Juuso Tiirakari.

Savenvalajamuseota hoiti
Kultelan kyläyhdistys.

18£. Suviehtootaviefettiin
Sauhutuvalla. Illan isäntänäoli
Matias Roto.

KoulumuseotaHoiti Heikki
Majuri.

Kaarina Tilissä, Imatra

museolla.

Heikinpoikajäi asumaan syytinkivaa-

teen 1864. Talossa oli arrendaatto-

häneton merkitty kuolleeksi Kiiruul-

rina eli vuokraajana entinen kauppalaivan styyrmanni (perämies) Johan

Uskelasta.. Masinistina (koneenkäyt-

Esko Niemelä

täjänä) oli Johan August Palmlöf.

Rauni Oksanen

Edvart Laxstöm. Juliana-leski kuoli

Samassa luettelossa on vielä leipuri

1868. Talon omistajaksi tuli nyt turkulainen kauppias Gustaf Adolf Löfgren. Jo ennen Löfgreniä on Kiiruun

Johan Gabriel Valenius,joka tuli Kii-

Voitto Ollonyvist, Ireneja Eino
Lähteenkorvaja Kimmo Talikka.

Apuna oli OlaviVirtanen.

Juhannuksena 11.-22. 6. olivat

rina vanhaan rakennukseen, koska

Talonmiehenä ovat toimineet

ErkkiAälto esitteli luudan tekoa.

Lyyli Honkio
Anja KänkänenlSvensson
Paavo Tuominen, Pertteli

piti Kiiruuta hallussaan ainakin vuo-

la vuonna 1861. Oli merkitty osallistuneeksi vielä tiilikirkon rakentamiseenkin.

Talkoitaju toimintaa:

Sauhutupaa hoiti Aila Talonen.
Pitäjänmakasiineilla avustivat
Jonna ja ErkkiAalto sekä Olavi

Pitäjänmakasiinit auki yleisölle.
Rotareiäen kokous 24. 6. Torppa-

Virtanen.

Näyttelyt:
4H-kerhon näyttely koulumu-

Hermannina heinään -talkoot

pidettiin lauantaina 12.7.

seopäivänä.

13.7. PUäjänpäivätTorppamuse-

kalasta. Tehtaalla taidettiin tehdä

olla.

Talkoomuonituksesta heinänniittotalkoissa huolehtivatAila

Aholan tontilla ollut maakauppiaana

muun ohessa vielä leipääkin. Töitä
ja vireyttä se antoi paikkakunnalle,

26JO. Somero-Seuran syysko-

August Vilhelm Räfeldt. Löfgrenin

vaikka viinan tuomaa rappiota pelät-

kous Härkälän kartanossa.

Talonen, Onerva Ollonqvist ja
Maija LiisaHyytiäinen.

vuoden Tammelassa. Vuonna 1847

tultua elämä Kiiruulla vilkastui pal-

tlin.

hän osti puolikkaan Kultelan Teeren
talosta 485 hopearuplalla. Hänelle
kävisikäli hyvin, että sai vielä saman
kokoisen, 1/3 manuaalin talon, vaik-

jon. Se näkyi kirkonkirjasta, kun renkejä ja piikoja oli talossa enemmän

kertoili nuorena kuulleensa monen-

Matti Matinpoika avioitui näihin
aitoihin Jäkälän uudistalon tyttären
kanssa Tammelan Letkun Ruostejo-

en kulmalle ja asusteli muutaman

kakaan ei niin keskeiseltä paikalta
kuin Kjiru.
Grönlund asui Kiiruulla kuolemaansa saakka 1855. Nimismiehen
toimessaan hän ei ole ollut kovin

kuin ennen.

Löfgren oli teollisuusmies. Se
näkyyturkulaisten lehtien uutisista ja
ilmoituksista. Turun naulatehtaan

Nikolai Kallio Kultelasta (s. 1871)
laista juttua viinatehtaan toimista.
Iso-Kalle Kultelasta ja Ojalan Kalle
olivat aikansa kovia rahtimiehiä ja
paljon viinatehtaan ajossa. Valmista
väkiviinaa jouduttiin kuljettamaan

Kiitoksetyhteistyöstä:
Varsinais-Suomenpelastuslaitos
Helsingin Somero-Seura
Someron kaupunki
Someron Seurakuntayhtymä

mallikelpoinen, koska on virkavirhei-

toiminnassa hän oli mukana johtokunnassa. Myöhemmin hänettavattiin perustamassa uutta yhtiötä Loimaan naulatehtaalle. Käräjillähänoli

nattu niin, ettei niistä voinut ottaa.

Someron Osuuspankki

den takia saanut varoituksia ja oli

hakemassa sille sääntövahvistusta.

Pojat keksivät keinon saada matkal-

Someron Lions-klubi

Someron Rotaryklubi
Someron 4H-yhdistys
GRP Graafinen palvelu

väliin kauaskin. Se oli pakattu umpi-

naisiin puutynnöreihin, jotka oli kruu-

pidätettynä viran hoidosta. Hänen

Viinatehtaan perustaminen oli var-

la "lämmikettä". He naputtivat tyn-

aikanaan Somero on ollut rauhaton

masti ollut hänellä tähtäimessä jo

paikkakunta. Krimin sodan takia tänne sijoitettiin useiksi vuosiksi venälaista sotaväkeä Pitkäjärvelle, Kultelaanja Pajulaan. Myös Keisarillisen
Henkivartijakaartin tark-ampujapatalJoona eli Suomen Kaarti oli sijoitettuna tänne yhden talven. Someron
kirkon rakentaminen alkoi 1852, ja

silloin, kun hän osti Kiiruun talon.
tokunnossa ja luvat saatu. Ensim-

nörin varteen vähän vinoon ja tekivätvintilällä pienen reiän astian kylkeen, josta saattoi olkipillillä imeä tai
juoksuttaa hyvättotiainekset. Lopuk-

maisen vuoden kiintiö oli 10 000

si reikään pantiin puutappi ja vanne

kannua, joka vastaa nykymitoissa 25

sekin lisäsi levottomuutta, koska vä-

väkeä. Päämestarinaoli bränmästare

keä oli paljon liikkeellä.

Anders August Strählman, Seppä

lyötiin taas kohdalleen. Ei niin pienestä näpistyksestäjäänytkiinni, sillä
puuastiasta saattoi sen verran haihtuakin. Myös viinatehtaan jätettä,
rankkia, pojat ajoivat taloihin. Sitä
käytettiin karjan rehuksi, mutta sa-

18

Vuonna 1869 tehdas oli jo tuotan-

000 litraa paloviinaa.
Tehtaan pyörittämiseen tarvittiin

ammattimiehiä ja koko liuta muuta

Mäkilän Traktorimuseo

la

Someron Metsänhoitoyhdistys

:^. t

JukkaNurmi

f, -(

Kimmo Talikka
.

3^- 1.

_x.i

5. 7. Turun Ammattikorkeakoulun reslaurointiSnjan opiskelyat korjasivat saunan kinosta -DKuva Eino Lähteenkorva
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riutumaan verosta neljäntenävuonna, talo merkittiin taas autioksi 1674

PitäjänpäivätTorppamuseolla

(ödhebiifvit 1674). Tähänasti Kiirii,
kuten suurin osa Someron talonpoikaistaloista. oS oilut Halikon Puoti-

Iän herran Antti Laurinpojan räissiä.
joka oli hänen leskensä Hebla
Munckin hallinnassa. Tästä eteen-

päinse s\'irty\

Moranderin veljekset
Hermannia EemeUja
Viljami soittivat iloisen

hänenvävynsäAnders

Rennerfeltin ostorälssiks; eli veronkeruualueeksi.
1674 isännäksi merkittiin edetä

alkusoiton. Kuva Sauli

mainittu Valpuri Prusintytär. mutta
nyt hänen miehensä nimi o" Jaakko
Klemetinpoika. Kenties tämäoi, hä-

Kaipainen.

nen edellisen miehensä vel;. 1678
Valpurin oli otettava vielä kolmas

g"i r?'

mies, Simo Tapan!npoika. Siitä huolimatta talonpito kävi raskaaksi. Ja
vuonna 1680 Kiru merkittiin jäiieen
autioksi. Sen jälkeen ei entisiä nimia näytalon henkiklrjassa. Talo on
otettu herrasväen ( Rennerfe!t) hal-

tuun ja muuan Erkki Sipinpoika on
viljellyt sitä la.mpuotina vuoteen

1691,jolloin JooseTuomaanooikaja
vaimo Teresia tulivat Kiiruulle. Ta. os-

ta tuli kruununtila ja sen veroiuonto
muutettiin. Siitä tehtiin ratsumestarin komppanian kolrr. annen kaksin-

nuskomppanian hevostila. Joose ja
Teresia kestivät siinä Kymmenen
vuotta. Heidän aitaansa osuivat ns.
suuret kuolonvuodet 1695-97, io;sta sanotaan, että se on ollut kaik-

kein pahin takapotku Suomen asukasluvun kehitykselle. Noin 1/3 kansasta kuoli nälkään Ja tauteihin.
Vuonna 1694 Joose haki korvausta
vapaavuosista. jotka hänelle olisivat

kuuluneet uutena viljelijänä. KäräjilIa hän sai todistuksen. että oli pysynyt tilalla määrävuodet ja täyttänyt
kaikki velvoitteensaja käräjienmdistukselia hänelie piti hyvittää vapaavuodet. Ei kuitenkaan selviä, saiko
hän oikeutensa, eikä sekään, miten

heille kävi noina köyhinä aitoina.
1705 alkaen verosta on vastan-

Kuva LassiTuominen.
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Romu. Kuva Lassi Tuominen

hyvi n mielivaltaista ja mcnissa taloissa vaihtuvat isantäväet.
Niinpä Kiiruullakin vanha väki katosi

1808-09ja venäläisten miehitysja

nen isäntä kjin oli ollut alkoihin. Taloa alettiin "imittääkin hänen mu-

tajaa. Vuonna 1815 Ki'ruu;ietuli toi-

kaansa Sipi'äksi Kiiru-nimen ohe. la.
Vähä-Tuorijäi kokonaan pois käytösta.
Verotuksel;isesti Kiiru oli nyt augmentä (aputilal. joka maKsoi veronsa Sääksmäen komppanian ratsutiloille No: 95, joka o!i Matti Yrjöfpoika Tammelan tiia Unikkalan kylässä
ja \o:93, joka oli Erkki Matinpojan
tila samoin Linikkalan kylästä.
Sipin ensimmäinen vaimo Kirsti
Heik'rrty;är kuoli 1742. Uusi emänta oli Margareta Mikaelintytär, jolla
o'i tyttäret Liisaja Kaarina. Muutaväkeä taiassa oli veli Jaakobja Hebia,
korpraali Buskin vaimo. Tytär Kaarina Sipirtytär avioitu! Antti Matinpojan kanssa, josta tuli isäntä 1761.
Silloin oli vilkasta aikaa talon asu-

kasmäärästäpääteiden. LapsiaKinjäi
henkiin useampia: Johan, Kirsti,

nen Jaakko Juhonpoika, Häijänojan
Kajpin uuastaiosta, joka siihen aikaan luettiin vielä Pusulan pitäjään.
Häneiiä oi; emäntänä Pusulan Kär-

Kelan Oi!aa" uudistaton t^tär Helena
Pekantytär. Sodan jäKeen voidaan
oiettaa. että konji-nktuurit olivat kor<ealla. koska siihen aikaan mon:sta
syrjäseutujen jjdistaioista 'ähdettin

ostamaan rintamaiden parempia vilje.ysttoja. Noihin .. kruunun nybyggeihin" oli aikanaan annettu valtavat metsäalueet, joilla alkoi olla arvoa. Tämä Jaakko oli syy ryhtyä tutkimaan Kiirrun talon vaiheita. Hän

oli es;-isäni kuuden sukupolven takaa.

Jaakkoja Helena kasvattivat aikuiseksi katei 1}1ärtä. Vanhemp:.
Stiina (Chrisfna) naitettiin ;o 16-vuo-

tiaana naapurin A!i-Seppälän ooja:le, Matti Hei|<;npoja''e. Njorempi,

Matti, Mariaja Mikkeli. Myös piikoja
ja renkejä oii useampia, eivätkä he
vaihtuneet yhtä usein kuin ennen.
Greta-mjori ja Sipi-vaari olivat elos-

Maria toimitetti!i emännäksi Pusular. Kärkelän Strandkullan uuaisia-

sa vielä 1777. Muita talon asuKioi-

Matti He. kinpoika ottivat talon hoitaakseen. Jaakko kuoli noin 50-vuotiaana keuhkotautiin.

ta olivatAntti Jaakonpoika.jahtivojti ja vaimo Priitta. Eerik, korpraali ja
Erikin aile lo-vjotiaat pojat Erik ja
Artti. Toisen korpraal!n vamo oli
Maria ja heillä oli 3 lasta. Pitäjän
karvar; (nahkuri) Elias Borgelin, vaimo Kaisaja 2 lasta asuivat myös tiIällä.
Seuraava isäntä oli Sipin tyttärenpoika Johan Antinpoika vuodesta 1780 alken. Emäntänä oli Mara

Eriksdotter. Myössisar Kirsti asui talossa. samoin poika Henrik ja Maiästä. Rengit Johan ja Kaapo, piiat
Arra. Kirsti ja Maria kuuluivat talon
väkeen. Vuonna 1795 oli pojan vaimo Anna ja kaksospojat Aadam ja

rotus oli

heiltä onnistunut. Suomen sota

valtaantuto sen jälkeen olivat kova
rasitus talonpojille, koska hyvin monettalot serjälkeenvaihtoivatomis-

nen kuoltuaan muutaman vuoden
päästä häne," lesitiemäntänsä . värdinna; Brita Kiirj. Vuodesta 1712

Javenäläisten miehitys maassa. Ve-

ka JaakkoJuhonpoika ja vairro Anna
Juhontytär. Hän on Sipin sukua jo
neljättä po!'/ea. mutta tatonpito ei

"s. Liudenkaupung'n rauha. lsovil~an
miehitys päättyi ja oiot alkoivat parantua. Sjpistä tulikin pitempiaikai-

ria, korpraali

alkaen poika, Matti Laurinpoikavas-

Terhi Romu. Sateenvarjon kahvassa Marja-Leena

o", edelleen Vähä-Tuor; niminen 1'3
manuaalin suuruinen kruununtila.
1721 tehtiin venäläisten kanssa

nut Lauri Krjutinpoika K!:ru ja hä-

tasi talosta. Silloin oli isovihan aika

Mekkopitäjäläinen oli Minna \ikkanen. Lehdistön
edustajat Salli Lehtinen ja Päivi Malin-Perho.

ja uusi isäntä oli Sipi Tapaninpoika
vuodesta 1720 alkaen. Kirjoissa tila

vaimo sekä 4

loon. JaaKko Juhonpojan terveys oli
huono, ja meiko pian tytär Sti;na ja

Matt; Heikinpoika, joka oli AliSeppälän herastuon-arin poika, joutu ho.tamaan myös pitäjän asioita.
koska Aii-Seppälästä oi! ainajouduttj nSKn hon-miin. Ha." ei kuitenkaan
oilut sen tason m, es. että olisi siinä
onnistunut. Tilit eivät täsmänneettä

niitä yritetfi'- selvittää kärajillä. KirKonterjan rangaistussarakkeelle on
Jäänytjälkiooiville muistoksi merkin-

ta. että häntä on sakotettu yleisten
varojen hävittär-isestä. Korvaussumma ei varmaan Oiiut pieni. koska hän
Jcutu; myyrr. ään pi. olet talosta vieraalte.

Nimismies Axel Dittmar käytti ti-

Johan. Lisäksi talossa asui Eeva, toi-

:aisuutta hyväkseen, kun oli saata-

sen korpraalin vaimo ja 2 iästä ja

vissa maata p;täjän keskeiseltä pa,kaita. Hän sai haltuunsa puolet Kii-

reservin sotamies Henrik Spoo sekä
vaimo ja 3 lasta.

Vuonna 1802 tuli isännäksi poi-

. . u-Sioi. an ta'osta. Vuosi oli 1838.

Vafmu-. den vuoksi Matti Heikinpoi1-

Kalle Pirttilä
Seraftna Kämi, Petri Mäkikangasja

';*'

LauriHannu esittivätkansanlaulu"
ja. KuvaLassiTuominen.

Kiiru - kulttuuritalo
'esistöjä seuraillen asutus

nen isäntävuoden 1506 tuomiokir-

levisi parhaille paikoille.
Someron Joensuun kylä oli
edullinen asuinpaikka järven rannal-

jan mukaan. 1720 talo oli veroluetjan talo. Venäläismiehityksen eli ison-

poika. Hänestäon merkintävain yhdelta vuodelta, joten veroja hankaan

la ja kahden joen suistossa. Kylien

vihan aikana taloon tuli uusi isäntä.
Hän oli eri sukua, Sipi Tapaninpoi-

ei maksanut. Tuolloin 30-vuotinen
sota Saksassa vaati miehiä, verora-

ka, ja taloa alettiinkin nimittää Sipi-

hoja, hevosia ja kaikkea sotaan liittyvää suunnattomat määrät. Sinne

ikäjärjestystä ei tarkalleen voi tietää,

koska lähes kaikissa kylissä oli asutustajo silloin, kun ensimmäisetKustaa Vaasan vaatimat maakirjat tehtiin 1539. Niinpä ei voida tietää Joensuun kylän eikä Kiiruun tilan ikää.
Maankäyttö- ja hallintaoloja tar-

kastellen voidaan päätellä, että Joensuu on vanhimpia kyliämme. Lähiseudun kaksi suurta luonnonniittyaluetta - Laitiaistenmaa ja Pieksämäenniitty Pajulan joen varrella -

ovat jakaantuneet useamman kylän
nautintaan, ja niihin Joensuu oli
päässyt osalliseksi. Ne kylät, joissa

telassa edelleen Thure Tuomaanpo-

läksi Kiiru-nimen ohella.
Kiiru eli Sipilä ei ole ollut sukutalo. Isännät ja suvut ovat vaihtuneet
tiuhaan tahtiin. Vuosina 1539-1542

oli Tuomas Sipinpoika, vuosina
1543-78 Matti Matinpoika, vuosina
1579-87 Tuomas Matinpoika, vuosinä 1588-1625 Thure ("Tuori") Tuomaanpoika. Hänen jälkeensä on

isännäksi merkitty poikansa Prusi
Tuorinpoika (Ambrosius Tordsson).
Verot ovat kuitenkin olleet maksamatta näinä vuosina ja talo on mer-

ensiksi oli voimakkaat talot ja eni-

kitty autioksi (öde) 1629. Ilman

ten karjaa, valtasivat parhaat tulva-

asukkaita se ei ollut. Vouti merkitsi

niittyalueet. Pieksämäenniityn omis-

autioksi tilan, jolta ei saatu perittyä

lajista ja riidoista on mainintoja jo
1600-luvulta, mutta vasta 1761 on

veroja.
Nämävuodet olivat kovaa aikaa
talollisille Suomessa. Kustaa II Adolf
kokosi silloin suurimman armeijan,

kirjattu ensimmäinen täydellinen lu-

ettelo niityn omistavista taloista. Sii-

vapaavuosia autiokauden jälkeen.
Uudeksi isännäksi tuli Prusi Laurin-

ehkä joutui Prusi Laurinpoikakin.

Seuraavayrittäjäoli Jaakko Markunpoika 1634-44. Näihin aikoihin
alettiin kerätämyöshenkiraha-veroa
ja taloissa asuva muukin väki kirjattiin nytveroluetteloon. Siitävoi pääteliä myösasukkaiden syntymäaikoja, koska henkiraha meni 16-vuotiaastaalkaen. Tästänäkyy, minkälaista väkeä talossa asui. Kiiruulla asui
silloin Jaakko Markunpojan lisäksi
emäntä Valpuri Paavalintytär, tytär

ValpuriJaakontytär, hyyryläinen Priitta
Yrjöntytär, itsellisnainen (huskona)
Agathaja toinenkin Agatha, joka oli
nihdin vaimo. Lisäksi oli vanha nihti

(sotilas) JöranSaraja hänenvaimonsa Kaarina. Muutama piikaja renki-

ta ilmenee, että Joensuun Kiiruun eli
Sipilän talolla on ollut siinä osuutensa. Ensimmäisen kerran Joensuun

mitä Pohjoismaissaoli koskaan koottu ja lähti sotimaan 30-vuotista so-

poika vaihtuivat vuosittain.
Vuonna 1654 isännäksituli taas
uusi mies, Niilo Yrjönpoika. Emäntä

taa. Hän valloitti maita ja sai haltuun-

on Margeta. Nyt Ruotsin kuningas

kylän nimi on kirjattu vuonna 1506,

sa Riian kauppakaupungin. Kalliiksi

kävi sotaa samaan aikaan Tanskaa

kun Sääksmäen kihlakunnan tuomiokirjassa mainitaan, että erästä

se kuitenkin tuli kruunulle. Sotaherroille annettiin korvaukseksi kokonai-

ja Venäjää vastaan. Vuonna 1662

Harjun kylän miestä on sakotettu

siä pitäjiäja neljänneskuntia, joista

Joensuun Paavon pojan lyömisestä.
Kun Kustaa Vaasan voudit kirjasivattalolliset verotusta varten vuonna 1540, Joensuussa oli 3 taloa.

he saivat nauttia verotulot. Mones-

Niilonpojalle, jolla oli vaimo Elina
sekä tyttäret Valpuri ja Kerttu. Valpuri avioitui Olavi Klemetinpojan
kanssa, joka kuoli parin vuoden
päästäsamoin kuinvanhemmat. Si-

satapauksessa aatelistaonnistui tulkituttamaan rälssimaaksi muitakin
omistukseensa hankkimiaan maita,

Vuonna 1572 yksi talojakautui kah-

joista ei sen tarvinnut veroja mak-

tia ja kylästä tuli 4-taloinen, jollaisena se säilyi aina isoonjakoon asti

saa. Näin kävi mm. Jokioisten neljänneskunnan.
Kiiruun talo kuten suuri osa So-

1780. Hoppu, Kiiru, Hätäja Aukusti
olivat alkuperäisten talojen nimet.
Vasta 1600 luvulta taloista on nimi-

merkintöjä. Alkuaikoina Kiiru oli kirjoissa Thure tai Tordle Tuomaanpo-

jan talon nimisenä useita sukupolvia. Thure Tuomaanpoika oli isäntänä 1588-1625. Tämän vuoksi talolla on ollut oheisnimenäVähä-Tuori.
Seppälä eli Hoppu on mainittu IsoTuori nimisenä. Siellä oli Thure-nimi-

16

meron taloista joutui Antti Laurinpojan, Halikon Puotilan herran rälssimaaksi. Vielä hänen jälkeläisensäkin nauttivat samoja oikeuksia ostorälssinä aina isoon reduktioon 1682
asti. Tästä eteenpäin kruunu palautti
verotusoikeutensa näihin maihin.

PrusiTuorinpoika ilmaantui takaisin taloon vuoden 1630 veroluettelossa. Kolme vuotta hän oli saanut

Arja Lylyjä Seppo Haapakoski
lauloivat ballaadeja. Heitäsäesti
Raimo Lyly. KuvaSauliKaipainen.

Niilo luovutti talon pojalleen Prusi

sarukset Valpuri ja Kerttu vastasivat
talon veronmaksusta muutaman
vuoden, mutta eivät näytä pitkään
kestäneen. Vuonna 1669 oli Suomessa paha katovuosi, joka tunnetaan nimellä "Laurin hallavuosi". Se

aiheutti nälänhädän,joka Kiiruullakin johti taas isäntäsuvunvaihtumiseen.

Vuonna 1670 vouti on merkin-

nyt isännäksiMikko Rekonpojan,jolla

JariJankamajohti Someron Naiskuoroa ja Someron Laulumiehiä.
Naiskuorossa louhivat Vuokko
Räsänen, Paula Koskinen^ Seija
Juote^Anna-Liisa Juote^ Maire
Koistinen, Anne Kiiski^ Terttu

Partanen, Ritva Joosela ja Tuija
Helkiö. Mieskuorossa lauloivat

JuhaniKaivo, Veikko Siren, Risto
Vasama, Timo Ryhtä, Matti Oksa,
Raimo Inuiray Kauko Partanen^

PeniäKoskimaa, Rauno Lahti, Keijo
Nyström^Antti Saarinenja Mauno
Känkänen. KuvaSauliKaipainen.

oli Briitta-niminen emäntä. Heillä oli
ensin 3 vapaavuotta, kuten tavallista, mutta kun eivät pystyneet suo81
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mieliin painuva. Useimmille meistä
se oii ensimmäinen mato nä:n pitkalle itäiseen naapuri, ". Karjalan
Kannaksen kohdalla ei juuri ollut

keen saimme valtavat aplodit, ja sul-

näkfifsVtä. koska radanvarei oii Kor-

Päätteeksi

hänen toi pöytäämrre lasikartisen

lahjapakkauteen Ktokseksi.

keiden puiden ja oersa'den peittä-

det. Bussimatkalla hoteiiiin. 'oka sijaitsi lähellä Ostankinon TV-assmaa,

Yhteensä 174 miestä on näinä
vuosina kokenut laularrisen huumaa
osallistuessaan »'enoon harrastukseen. Ta!\ikaus'en viikoitta'seen harjoitteluunja sen lisäksi useisiin es'in-

saimme oppaakse-nme hyvää suo-

tym!S;!n osallistuminen vaat;: sitkeyt-

mea puhuvan oppaan. MatKciava-

ta. mutta antaa osai;istjjil;een upeita

mä. Laaja'la venaläisel'ä maasej-

dulla todettiin rr.aalikaL,ppiaii!a olevan hyvät markkinointimahdoilisuu-

ramme

onn;stumisen kokemuksia. Laulajien
muodostaman veljespj rin mahtava
yhteishenki on vielä ;'jj'ttunut monilla

tulivat toisella bL'ssi'!a Sfys-

ta, jota voimme vain a'va'±a. TI.IUStuimme oppaan avulla saavutuster

yhteisillä retkiilä. Laulumiesten olemassaolon tarpeellisuutta ei! ene tarpeen todistella tämän artikkel''] . i.'k'-

näyttelyyn, joka lukuisten ciagrammien avulla esitti viider. seuraavan
vuoden aikana tapahtuvaa huomat-

^.

hF

Kotiseutuliiton harrastusmitalit luovutettiin Eino Lähteenkorvalleja
Jorma Aallolle. Voitto Ollonqvist esittelee saajien ansiot.
KuvaSauliKaipainen.

Kunniakirjat annettiin Eija Silanderille, Eija Aaltoselle, Eero Allille, ja
Raimo Lylylle.
KuvaSauSKaipainen.
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Seuraavassaesimerkkeinäsekä itäisen että läntisen matkan pääkohtia
myötä- ja vastoinkäyrrisineen.

1972 läntinen naapurimme vastaanotti Laulumiehet ja Someron
Pelimannit Alvkarlebyn kunnassa.
Mainio paikallinen tulkki. Antti Lepis-

tavaa kehitystä yhteiskunnan eri
atoilia. Nautimme sirkusesitykses-

jalle. Laulaminen on rie'l;e ha-astus.

ta ja seurasimme myös Aida-oopperää. Ruokahlessamme valtavassa
ravintolassa siellä vietettiin saman-

komrre on miessakki parhaasta päästa, johon uudet laulajat otetaan avo-

Ja mieluinen seliaher. Rento JoiA-

aikaisesti useita hääjuh.la. Kysyimme oppaan vä'ity'teellä. vo. simmeko iaui aa hääpane. Vyäntäränvastauksen ja es'ttämämme iaj'ur~
(Kaikukohon laulu maamme) jäi-

.

sylin mukaan!
Lähteet: ^s^o Pars^e": Sc-eron Laulumiesten puoli vuosisataa. 2008.
Valokuvat: Laulumiesten arkisto. Lassi Tuominen

^'

s

to asetti vieraiden nauruhermot lujille kääntäen isäntien ouheet lievästi

sanoen vapaasti. Dahl-joen ranna. ia
pidettiin putouksen päivän (Fa. lens
Dag)juhla, jossa ;saptäkuoron kanssa kajautimme yhteisesitykserä Kimmeltää kirkkahat ,Stjämorna tindra

H

ren) ruotsiksi. Matkassa olevat So-

meron Pelimannit näyttivät myös
parhaat taitonsajuhlassa. Yöpimispaikkana olleella koululla Q]; isäntien

mukaan runsaasti tilaa. Se piti kyllä
paikkansa, mutta v^odevaatteita ja
patjoja rirtti suunnilleen joka toiselle
vieraalle. Pelkällä puloetiila nukkun-inen

oli mahdoilisesti seläl;e terv-eei-

linen. JOKUjoukostamme totesi aamulla selällään k. ovalla alustalla nukkuvan matkalaisen muistuttavan
Rembrandtin maalausta "Tohtori Tulpinin anatomian iuento".
1977 kutsuivat Moskovan valot.

Kaari Utrio kertoi juhlayleisölle, millaista oli muuttaa maalle. Kura auKKaipainen.
82

Junamatka itärajalta Moskovaan hämyisessä kesäyössä oli monin tavoin

Someroniaulumiehet^ov.
204 SWK

Kuva Laulumiesten 50-vuotisjlthlasta. Henkilöt vasemmalta edestä
Pekka Leppälä,piano, Jari Jankama, kuoron johto, Jukka Penttilä,
Vankien kuoron jokto^ Antti Toukkari^ saksofoni. Laulajat vasemmalta
Janne Tolviy Timo Ryhtäy Pertti Kuisma^ Veikko Siren^ Risto Vasama^
Kauko Partanen, Matti Oksa, Pentti Koskimaa, PauliAitalaakso, Mauno
Kantanen, Heikki Vihanta, Antti Saarinen, Raimo Imara, Keijo NyStröm,JuhaniKaivoja Rauno Lahti. KuvaLassiTuominen.
15

Somero-Seuran toimintaa
pikin kuoro on esiintynyt yksin sekä

kuorot yhdessä. 1969 Naiskuoron
kanssa pidettiin useita esiintymisiä
sekakuorona. Kiiruun koululla "täy-

-;'.'"

delle huoneelle", Someron Päivän
juhlassa Museon mäellä, Forssan
maatalousnäyttelyssä, jossa kuulijana oli mm. ministeri JohannesViro-

lainen. Lisäksi esiinnyimme Someron Seurakunnan piispantarkastuk-

... ^'.

T~~-ii v

^tT

sessaja kirkkoherra Erkki Sepänvirkaanasettajaisissa naiskuoronja kirkkokuoron kanssa. Laulumiesten
oman osuuden jälkeen piispa Eelis
Gulin kiitti kuoroa todeten, että " se
Naivan maresi oli kuin isku silmään",

ja kätteli päätteeksi kaikkia kuorolaisia.
70-liivulla koottiin suurkuoro Sa-

lon seudulta. 1973 pidettiin Salossa Pemiön Mieslaulajien, Salon Lau-

Kevätlaulajaisissa20.4.1975 nimitettiin Herman Kantola kuoron
kunniajohtajaksi. Kukkia ja kunniakirjaa luovuttamassa vasemmalla
puheenjohtaja Eero Järvinenja laulunjohtaja Jukka Penttilä.
Kuva Laulumiesten.

20. 4. 2008 Someron Seurakuntakeskuksessa kello 15.00 JariJankaman johdolla.
Harjoittelutahtia tihennettiin kevätkaudella 2008. Kaksi kertaa viikassa kokoonnuttiin hiomaan laulu-

ja esityskuntoon. Mukaan liittyivät
viimeaikaiset kumppanit, Pekka Leppala, piano, ja Antti Toukkari, sakso-

Toni. Ohjelmistoon valittiin lauluja
koko kuoron toiminta-ajalta. Pitkäaikainen johtajamme, director musices Jukka Penttilä lupautui konsertissa johtamaan Vankien kuoron Giu-

seppe Verdin oopperasta Nabucco.
Markus Virtanen kirjoitti Somero-Lehdessä: Perinteikäs mieskuoro

ilahdutti kuulijoita muun muassa
suomalaisen kuoromusiikin klassi-

koilla. Kuoroa on johtanut vuoden
2005 alusta Kosken kanttori Jari Jan-

kama. Sunnuntain juhlakonserttiin
kuoro oli valinnut klassisen ja viihdemusiikin suosikkeja. Täysikonsert-

hetken kuoro tarjosi Giuseppe Verdin Synnyinseutu-laulussa, jonka
Jukka Penttilä johti Jari Jankaman
säästäessä.Partiaimmillaan Someron Laulumiehet olivat Sam Sihvon

Jääkärisikermässäja Georg Malmstenin Sinitakkien marssissa, joiden
innostuneet tulkinnat tempasivat

myös yleisön mukaansa. Lisäväriä
lauluihintoivat soitollaan saksofonisti
Antti Toukkari ja pianisti Pekka Lep-

pala. Konsertin päätteeksi kuullut
PaciuksenSuomen LaulujaSibeliuksen Finlandia taipuivat kuoron suulla perinteikkään jykevinä.
Juhlan jälkeen pidetyssä karon-

kassa Juha Vaaja luovutti kuorolle
sävellyksensäSyksy,jonka on sanoittanut Vuokko Räsänen. Kuoron entisiä johtajia, Jukka Penttilääja Juha
Vaajaa sekä nykyistä johtajaa, Jari

Jankamaa muistettiin lahjoilla, samoin historiikin kirjoittajaa Kauko
Partasta.

tisali sai kuulla muun muassa Leevi

Madetojaa, Reijo Jokistaja Fredrick
Paciusta. Ulkomaiset sävelmät olivat
venäläisiä, ukrainalaisia sekä unka-

rilaisia kansanlauluja. Somerolaista
säveltaidetta edusti kuoron kunniajohtajan Herman Kantolan Mä oon

kuin aalloilla pursi. Sykähdyttävän
14

Laulantaa muiden

kuorojen kanssa
Sekakuorolaulu Someron Naiskuoron ja Laulumiesten kanssa on

jo muodostunut perinteeksi. On pidetty lukuisia laulajaisia,joissa kum-

luseppojen ja Someron Laulumiesten edustajien kesken neuvottelu,
jossa sovittiin pidettäväksi mainittujen kuorojen yhteiskonsertteja seuraavan aikataulun mukaan:
1. 4. 1973 Perniössä, 8. 4. 1973 Sa-

Hermannina heinään. Vasemmalla Eeva

Pyykko, yläkuvassaEero Alli, JormaAalto
ja Voitto Ollonqvist. Alhaalla heinääniittää

lossaja 28. 4. 1973 Somerolla. Kussakin konsertissa kukin kuoro laulaa
3 "omaa" laulua sekäsuurkuoro kolmessa erässä yhteensä 9 laulua,

Mikko Pääkkönen.
KuvatSauliKaipainenja Armo Kuisma,

joista 3 kunkin johtajan tahdittamana. Perniön 29 kuorolaistajohti mv.
EinoMattila,jonka somerolaissyntyinen pojantytär Kanta Mattila on
noussut maailman sopraanoeliittiin.

Opettaja Harto Paiman tahdinnäyttöä seurasi Salon 31 laulajaa. Somerolta osallistujia löytyi eniten, 36
esiintyjää, jotka tottelivat opettaja
Jukka Penttilän viittausta. Kalevi
Alanne toimi Laulumiesten solistina.

Lähes 100 laulajan suurkuoron esitykset otti runsaslukuinen yleisö innostuneena vastaan jokaisessa esiintymispaikassa. Loppukaronkassa

Somerolla solmittiin uusia ystävyyssuhteita ja toivottiin onnistuneelle
konserttisarjalle jatkoa tulevaisuudessa. Yhteiskonsertteja ei kuitenkaan ole syystä tai toisesta tämän

..3

jälkeen pidetty.

Laulumiesten matkat
Laulumiehet ovat tehneet lukuisiä matkoja kuluneiden vuosikymmenien aikana sekä kotimaahan että
naapurimaihin. Niihin on sisältynyt

.
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sekä edustusta että rentoutumista.
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tavallaan pidettävä kuoron perusta-

Juhlakonserttiir. valmistauduttiin

jana. Oli vahinko, kuoronkin kannai-

hudella. Lauluja hiottiin esityskun-

ta, että hän jo seuraavana vuonna

toor 2 kertaaviikossa. Forssan Mieskuoron johtaja Juhani Carlstedt lauloi soolo-osar Mer:ka"non Laatok-

muutti pois paikkaKunnalta".Vakuut-

w. Onnittelemassa LeeniTurakari.

tavaa keskustelua, eikö totta?
Mieskuoron perustavassa Kokouksessa 14. 1. 1958 ciivat saapuvi!la seuraavat mieskuorolaulun ystävät: Toivo Ahlfors. Soini Jalonen. Ferdi
Kerminen. Voitto Lahti, Ensio Nurminen, herra Pukkila. Matti Immonen.
Toivo Puuska, Lsko Rantanen. Esko
Tiihonen. Yrö Tm, Otto Aukio, Jouko He!l<iö, Klaus Kanto, Aimo Korhonen, E;no Koskinen. Marit' Maavir-

kaan Kirsti Suutelan säesfrKseliä.

Uuno Simsfföm anto; harmonikalla

tahdin Säk!<;jär>'en po'ka'' esiipykseer. Suosionosoituksista oäätellen

y'e!so oi! tyytyväinen i<jjte"iaarsa.
Tilaisuuden kahvitus oli Laulumiesten vaimojen luotettavassa hoidos-

ta, Pentti Vesander. Seppo Vesan-

sa. 1970 kevätlajia.aisten 'opounumerona Ki;ruu'' .<oj iun juhlasalissa
oli vaikuttava Varkien kuoro - Synnyinseutu. sun luokses Of kaiouu -

der, Kalevi Alanne. Eero Helkiö. Os-ro

Giuseppe Verd'n oooperasta \abuc-

Lyly, Eero Suutels. Rauno A;jä;äJa

co.

1973 Laulum!eliet pu<eutu;yat

Unto Koivaara.

uuteen esintymisasuun, siniseen

amatöörikuoro. Laulajiaei ole ryhdytty Karsimaan, koska kyseessä or-

.

man johtajan. Juha Vaa.an astua

satapäisen yleisön kjuiemaa" täy-

remmiin. Vahcinvainto tapahtuu
1985 Kauneimmissa jouiulad'uissa
kirkossa, jossa kaKS: iau!ja jontaa

kirjassa 20.9. 1960: "Ohjelmistoon
päätettiin ottaa seuraavat laulut:
Pyhiinvaeitaj.en xuoro. Elon taisteluissa, Armaasta erotessa, Ruusu

kankaalla, Gondo!a;au!u, Po;ka ajoi
punaruuniila, Ka^nehin maa. Tuuti
lasta tuonelahan, Metsän hartaLis,
Tuonne taakse metsämaan, Po's
voihkeja itkun hyrske. Nukku-Matti.

sipainoista konserttia". Tiia;s^uoer
aiussa Lau ^miehet esittivät va;n
kuukautta ennen konserttia ajasta

ikuisuuteen siirtyneen kuoron periiStajajäsenen ja ronien konserttien
solistin Eero Sjutelan n-j:stolle unkarila;sen kar.sansävelmän Ruusu
hajöa;la. Konserfn iandin"ävttä'änä oli Jukka Penttilä, solisteina Kalervo Helenius, loka auloi Os<ar
Merikannon sävellykser; Laatokka. Ja
Kaievi Alame. ioka tuiktsi To\'o -<Liu-

Iän Pappani Majan. Säestäjänämo-

iloksemme ja tehdäksemme toiset
ihmiset iloise<<s:. Hän toteaa antaneensa ra "ä vuos!ra .<uoro"e ksl'<ki, n-itä voi artaa. Aika on nuoreT'-

Jukteja 'oppuosan Jfha.
LauluU-iestentäyttäessä35 vuot-

ta 1993 oi johtajan vastiiu siirtynyt
Juha Vaajan taitaviin käsiin. Juha
Vaaja huiluineen toi virkistävää vaihtelua konserttiin.
Kuoron neijäs vuoswy"Tr;en täjttyi 1998. Kevääksi oi; jo sovi ttu yh-

teiskonsertti. ,'ossa K'rkkokjoro.
\aiskuoro ja Lauij ir. ;ehet yhdessä
esittivät Kerman Kantolan Taivas ja
V. Termisin Kalevaiar alkusanat. Esityteer sotstiosat lauloivat Päivi Häktönen, Juha Vaajaja Xirrrro Hovii a.

Hiljaa, hiljaa, ffemuitkaa sydämesta, Jouluyö, Oi sä riemuisaja Maailman pitkäänpimeyteen. " Useat näis-

lemrr"lla o!' Matt! Sauran"a. Ss.on
Seudjr Sar.omien toimittaa Ralf
Säde k"jo'tti konserttiaivostelussaan
mm: "Someron LajiuTiehet o" use-

ta teoksista ovat edelleen ohjeimis-

aan otteeseen oso'aapu t oir. aavan-

Hyvän palautteen ansiosta alettiin
syyskaude'' aiussa kes<uste la juh-

tossa.

sa jatkuvasti yhttäjämieltäJa ty\!är>.
harrastelijatason. "Neljännesvuosisata täyttyi 1983 kevätkonsertissajos-

lako"se1;sta. A.:asj s sai kai<kiei
kannatukser-, , a nii" r/hdytti n p;xaisi-ntoimi. n. 40-uc:iskor. sert:i koot-

sa Laulumiehet näyttäytyivät uusissa esi:ntyr"iSasuiss3.
Joulukuun Koiras 1985 oii Lau-

tiin tutuista lauluista ja se aidettiin

Omat konsertit

84

että kjoro onjohtajansa insfumentt;. Kuoro on rryös peil:, Johon johtajan mielia'at heijastuvat. M eskuorossa Jukkaa viehättää sen jykevyys.
Lai;lum'esten hän tähdentää olevan

KuitenKn harrastus. Laj'am:sen ilo
ja innostus asiaan korvaa pajon teknis;ä puutteita. Lajiamme omaasi

tällöin tuo vanha nimi. Someron
Mieskuoro, kjiterkin esi!ie.
Ensimmäinen kirjaus estettävista lauluista on johtokuman pöytä-

Kuoroharjoitusten pi nsteenä Ja
vauhdittajana on aina tuleva konsertti. Ens;rTrTä nen merkittävä etappi
nuorella , <uo'olla o!i 5-^otiskonsertt;
21.4. 1963. Lavalle marssi 35 inno-

Maija Liisa Hyytiäinen museolla kesällä2008. KuvaArmoKuisma.

mieniä 20 vj.aea. Forssan Lehden
naastatteiussa päivärsankari pohtii,

15-vuotis<onserttia varten. Onje'maan oli otettu lauiu kLltak^ toimintavuodelta. mm. Herman Kantolan
ja Irto Koivaarar sävellykset.
Aikuisän saav-ttanut . <uoro piti
kaksikymn-. envuotiskori sertin 23.
"uhtikuuta 1978. SoTero-iehden
nuxaantilaisuus "o!i koo"nutkolme-

Eriyhteyksissä pulpahtaa ainasilloin

Tiirakari. Kuva Aila Talonen.

kokuoron varajohtajana, johti Laulu-

Poimintoja

ro on näihin päiviin saakka totellut
nimeä Someron Lauijmiehet r)'. Nimen muutokseen lienee innoittanut
helsinkiläinen kuoro Laulu-Miehet.

Antti Luukon syntymästäsata
vuotta 2008. Haudatta Eero Alli,
Sirkku Kurkikangas ja Leeni

palaa loppuun, kuten sanotaan. Elämä on opettanut luopumisen tatoe
ja asettanut elämänarvoja uuteen
järjestykseer. Hän o i perustamassa
Someron DoMiSo-uoroa. toimi kirk-

alkutaipaleelta
sessa 13. 1. 1959, josta lähtien kuo-

Kuva Aila Talonen.

harrastusvaati myösveronsa. Hewkaja veivoll suudentuntoiien mies oli

klubitakkiin ja harma'si'n housuihin

Kuoron uudet ristiäiset pidettiin
seuraavana vuonna, vuosikokouk-

Matias Rata viettämässä suviehtaata SauhutuvaUa 1S.6. 2008.

lamalla. Somero-lehti kirjoittaa otsikolia: Musii-<kimies kiireestä ;<an:e.päähän mm. "Elämästä ei olisi tullut mitään ilman misi:kkia". Rakas

kasta laulajaa.
Kymmenvuotiskausi täyttyi 1968.

lumiehle mert<ittäväjj^.apä:yä.Si'Ia OKSI'.."josiltymrertä kuoroajohtanut Jukka Penttilä vietti oO-vjotispä\'äärsä. Laulumiehet onn'tteliva<:

pidettyäjohtajaansa - tietenkin IBL-

Someron SejraKjntaffiskuksessa
22. 11. 1998. Jaakko Raita iauloi
Satumaan soolon.
Laulun-.iesten 50-VLOtis;L,hiakonsertin valmistelut a',c'ret:i;n haliiuksen kokouksessa 29. 11. 2006. Konsertti päätetti;" pitää sunnuntaina
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Kauko Partanen

Someron Laulumiesten puolivuosisataa

Hyvää Joulua!

Miesten laulantaa
Somerolla vuoteen 1958

PUTKI-SAARflNEN

w.

A Someron Yrittäjätry

mennessä

VESUOHTOUIKE

SOMERO, URHEILUTIE 37, PUH. 748 7291

omero-lehdessäjulkaistiin
27. 1. 1933 artikkeli, jossa
nimimerkki A-L. R (AnnaLiisa Parko) totesi Somerolla lauletun "ties kuinka kauan", mutta säännöllinen kuorotoiminta kuitenkin

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

puuttuu paikkakunnalta. Hän kehotti laulun harrastajia kokoontumaan
silloiselle Yhteiskoululle kolmen päivan kuluttua keskustelemaan asiasta. Laulaminen säännöllisissä puitteissä ei kuitenkaan vielä tuolloin

kaikille somerolais/lle
toivottaa

^.. '. y^

käynnistynyt. Laulettiin, milloin laulettiin, tarpeen mukaan tilapäisessä
kokoonpanossa.

Jatkosodan päätyttyävirisi paikkakunnallavoimakas kulttuuriharras-

Pitäjänpäivillä Laulumieket esiintyivät uskollisesti. Tässäkuoro Riutan
torpan seinustalla vuonna 1979. KuoroajohtaaJukka Penttilä.

s

Kuva Laulumiesten.

tus. Tällöin syntyi tarvetta myöskin
mieskuorotoiminnan käynnistämiseen. Matti Immosen mukaan Someron Reserviupseerikerhon piiriin
muodostettiin mieskvartetti: llmonen, Immonen, Jokinen, Martela,
Parko, kaikki kouliintuneita kuoromiehiä. Aluksi oli tarkoitus esiintyä
vain kerhon omissa tilaisuuksissa.

Esiintymispyyntöjä alkoi kuitenkin
tulla tihenevässä tahdissa eri tilaisuuksiin sekä yksityisiltä että yhtei-

soilta koko pitäjänalueelle, ja niihin
vastattiin mahdollisuuksien mukaan
myöntävästi. Vähitellen saatiin mukaan kerhoon kuulumattomia hyviä
laulumiehiä. Immonen kertoi, että

Eerot Helkiö ja Suutela, Litovaara,
Nurminen, Poutanen, Horila, Koivaara, Alanne ja Oja-Uuro tulivat täydentämään joukkoa. Nyt oli koossa jo

Anna-Liisa Parkakin joutui joskus
heiluttamaan tahtipuikkoa. Jotkut
tosin purnasivat "nainen mieskuoron
johtajana - mikä tyylirikko. Joutaa

lopettaa moinen touhu". Lopulta

epäröivä toveriakin Vanhalle Yhteiskoululle ensi tiistaina kello 19. " Näin
vetoavasi! Koivaara kirjoitti, eikä
suotta.

Tälle artikkelille löytyy alkutahdit

kuorolaiset olivat kuitenkin tyytyväi-

Somero-lehden

siätahdinnäyttäjäänsä!

19. 4. 1963 numerosta, jossa silloin
5-vuotiskonsertin edellä Koivaara
muistelee viiden vuoden takaista iltaa seuraavasti: "Joskustammikuun

Mieskuoron

perustaminen 1958
Tammikuun

kymmenentenä

1958 opettaja Unto Koivaara kirjoitti Somero-lehteen artikkelin: "Laulumiehet hei - onko teitä vai ei. Turha

kysymys, sillä onhan Somerollakin

perjantain

alussa 1958 voimistelunopettaja
Usko Rantanen rouvineen istui iltaa
luonamme. Rouvat puhuivat voimisteluasioistaan, ja meidän miesten

juttu meni kuorolauluun. Asiaa poh-

laulumiehiä, varmasti on. Tartutaan-

dittiin entiseen malliin, mutta jatko
oli erikoislaatuinen. Hyvänä ystävä-

pa vihdoinkin toimeen. Niiden,jotka

nä ja kvartettimme jäsenenä Usko

eivätole aikaisemmin laulaneet kuorossa, on tarpeen tietää, ettei siinä
mitään ihmeellisiä laulukykyjä taivita. Aivan tavallinen ääni riittää, kunhän sävelkorvaa on sen verran, että

Rantanen otti vieraalle harvinaisen
vapauden - suoraan sanoen haukkui minut perinpohjin, koska en ole
lupautunut pyynnöistä huolimatta

tolaa näyttämään tahtia, mutta muualla oli vaikeuksia. Ison ryhmän yhteisesiirrtymisestä ei ollut varmuutta

yhdenkin laulun osaa. Silloin mukaan

ilman johtajaa. Aiemmin mainittu

hiäkokoonja toimintaan. Tuleja tuo

niin vaikuttavalla tavalla, että ennen
kuin erottiin - hyvinä ystävinä edelteen -olin luvannut ottaa länget kaulääni.Sihteeri Usko Rantasta on siis

kohtuullinen kuoro. Stemmaharjoitukset sujuivat soittotaitoisten jäsenten johdolla-mutta johtaja puuttui!
Kirkossa ja muissa seurakunnan ti-

laisuuksissa pyydettiin Herman Kan-
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^i^Ain 'JDaari

vain, saamaan iloa laulusta! Paikkakuntamme mainekin vaatii laulumie-

mieskuoron johtajaksi. Hänteki sen

puh. 748 5443
Joensuuntie 33

KIITTÄEN KULUNEESTA
VUODESTA
JA ONNEAALKAVALLE VUODELLE

^L._ ^..

Teepin^pju

Joulu
kirkossa
kohdataan

VK.HKI-U

Someron Seuralfunta.

y-Cyvääyouluaja
OnneCCista Uutta Vuotta

Hautakivihuolto

HELLSTEN

HUVIKESKUS

Pappilantie30, Puh. (02) 748 5228

^.uusim-sita joulua ja
(^nnellisita ^utta duotta

HyvääJouluaJa

toiöottaa

Mr-siälän ^uusiutila
Puh. 050 491 4661

Onnellista Uutta Vuotta

TAKSI
Juha Tähtinen
Puh. 0400 405 641
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MoteCCi avoinna

9{yvääjoutua
ja

ympdri vuoden.

Keväällä 1939 puretun vanha
päärakennus.Sitä otettiin tyvät hirret talteen ja käytettiin uuäeiieen.
Uusi rakennustentrn osittain samalle
paikalle, mjtta pohjois-eteiäsuuntaan. maantien ja jarvenrannan

Onnelista- Uutta Vuotta

kanssayhciensuuntalsetei. Vanhaoli
sijainnutitä-iänsisuumassa.KaikesPuh. 7488117
www. somero. net/rantatupa

^oöiJsasta joulumielta
Maaseudun vilskettö Ja k^KipiJng^r; --cvhc.3

/°.

onnea ouocfeffe 2009
^
A

SOMEROM

Katit

G?Ga^rG%ifeSa?-^Br

Tuominen

JOENSUUNTIE16 31400 SOMERO PUH. 7485358

menis llmav valkjav vaaraa

VAKUUTTAVA SOMEROLAINEN

^ lÄHiVAKUUTUS
Joensu-nie '3, 31400 Somero, puh. 02-779 3400

Joensuuntie 16...Somero, pulL MO 7413 765, (02) 7485 252
Avoinna ma-pe klo 10-17, 1u klo 10-14jo scpiraulisen mukaan

3foulurau()aa
Someron (Ky. l<^g-kesl^us ja.
'J-Cau.ta.ustoimisto rl^auppi

BUB

!ien sisällä oli puunpaia.
Kunjo o!ir Tampereella oppikouIjssa. kucoin eräänäworina kaikille

perheenjäsenillevBlalangoistajonkin
vaatekappaleen joululanjaksi: villata-

villapuseron, KaLilah'jivln, käsineet tai sj kat. Lomilla oli kotona
kin.

yhdessävärjättysipulinkuorilla ä;ain
kehräämästälangastasinapinteltais-

lahjoja. Me koulua käyvät saimme
kuitenkin puiset penaalit, joita oli pidetty piilossa jossakin kylmässä pai-

ta lankaa. Tummanpunaista sain
purkamalla äidin tekemän haarukkapitsisaalin. Sen pilkistä hapsuista
sain vihreätä lankaa soimimaNa pät-

kassa,joten neturposivatsisälletuotaessa. Kesti monta päivää, ennen
kuin niitävoitiin käyttää.
1940-luvuila jouiu oli ruokineen

sai .<oivata ohraiyyni, mistä tulikin

ta kuin 30-luvulla. Kun apulaisia ei
enääol;ut. me iapset osallistuimme

ka; yhteen. Valkoinenja harmaa tulikin omien lampaiden villasta. Olin
itsekin vähän opetellut kehräämään,
mutta sain aiKaanvain mokkuliaista
lankaa. Harjoituksen pii Utetta!
Kun annoin lahjat perheelleni,
tunsin todella suurta antamisen i;oa.

ynähän olin onnekas päästessäni
ensimmäisenä op;ntielle iaosikat-

raasta. ItsesainjOL;lu;ahjakSikauniin
joni<a

vaaleanvhreän ompeiurasian,

sisäliä oi; punais'a karamelleja. Sillähär. Ui olemaan paljon käyttöä
tuievaisuudessani.

evakot. Heitä oli 21 henkeä Koivis-

töitä. Heidät kaikki sijoitettiin isoon
pirttiin, minkä punaiseksi maaiatulle
lattialle hei!ie sijattiin yöksi vuoteet.
Vain yhdellä kolmihenkisellä perheel-

Ia oli heteka keskellä pirttiä. Kamareissäoi' isän Kaksisisarta lapsineen
sotaa paossasekäeräänsotaheran
rouva tyttärineen. Meidän seitsen-

Hyvin silti td itiin to;meen kestenämme, koko talon "äK.

Puh. 040 7486 472

oivallista joulupuuroa. Kahvin tilalla
oli korviketta, jota rr. efiä tehtiin viljan jyvistä paahtamalla niitä saunan
oesässä bränpärillä. Kuusenkarame!-

noi, että nyt eietäär. niin vaikeata
aikaa. ettei tule paljor mitäänjoulu-

aikaa kanssamme sinnetulivat myös

Kun syi<sy|iä 1939 muutimme

Onnellista
Rengast;e 1 SOMERO
Puh. 748 6472

penkeillä lautanen syissään. Omien
jouluruokiemme lisäksi sa-mme
maistaa karjalanpaistia ja pyöreitä
piirakoita.
Joskus kesällä evakot siirrettiin
muualle. Joulun lähestyessä isä sa-

uuteen rakennukseen, meikeln yM-

henkiseilä oerheel^ämne oli vain

TILITOIMISTO
LYYTIKKÄ

tuivat sen ääreen istumaan, toiset

kotitöihin voimiemme mukaan. Monista aineista ja tankeista oli pulaa. Hyviäkih asioita oli tapahtunut.
sillä joulukujsi oli saanut uuden,
metallisen kuusenjaian uuden pirtin
myötäja huhmarikin saatiin jostakin.
Mutta risi oli loppunut kaupoista, sen

HyvääJouluaja
Uutta Vuotta

syöfi R jouluateria
pirtin pöyaänääressä,nejotka mah-

nuttiin puukimulla voiksi, mikä my\tiin. Kotona käytettin ha'paa margaLumikki- ym. kuvia, jolta me iapset

Ttlauiompcltmo talla |oklnleml

dessä kuitenkin

ja lauluineen suunnilleen samanlais-

saimme kerätä.

-eninki ja Asuste'

A. HÄMEEN UUDENMAAN

vaikutti lapsiinkin. Radiosta kuunne!tiin kaikki uutiset ja hartaudet. Yh-

oli ostettu separaattori muutama
vuosi aiemmir-. Silläerotettiin kerma
maidosta. Kerma hapatettiin ja kir-

xoti ioa, 743 iiss

GSMMC.505 5739

^. i^"^sM s"«ä^^,

toivottaa

talehtasi rakennusriesten jaloissa.
Viimeinen renkipoikakin meni seuraavana tairena armeijaan. - Meille

Puh, i'C21 748 ?355

HYVÄÄJOULUA ]a
ONNELLISTAUUTTA VUOTTA

Kun ols jouluklm palamatoij Ja uus vuas

sa koetettiin säästää,että uusi rakennus saata;si'n maksetuksi.
Meillä ei o!!u't enää kotiapulaisia.
vaan me kaks;vanhintadtäräsaimme noitaa kahta njo-inta s;skoa.
Kuusivuotias,tuteva talon isäntähe-

riinia, minkä mykana paketissa tj':

www.somero nkotitHa. net

WWW KELL03AKIHLA-AITTA. FI

Joensuuntle 25, puh. (02)7485385, 0500743024
Ma-pe S. 30-17, la 8-15, su 9-13

iki-ihanaan lauluun "Tuo armon valkokyyhky... "Se kuuiosti ihan tairaalliselta.

'^'k

keittiöja yksi kamari käytössämme.
Talossamme o;i nyt yhteensä 12
lasta. Me'l!äoli hyvin hauskaayhdessä leikkiessämme u;kona r-urkkahippää talon ympärillä, leskeä yms.
Muistan, että melkein aina oli kirkas

kuutamo Ja kova pakkanen. Joskus

'Hyvää^ouCuaja.
<K^ufwCCistaUutta. Vuotta.

HyvääJouluaja
Onnea Uudelle Vuodelle

TEEMU HEINONEN 040 510 8906
Joensuuntie 14. 31400 Somero
teemu.heinonen@viiart.fi
www.vilart.fi
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Veljekset Nuoritalo
puh. 0400533739, 0400321 314

seurasimme iakarat niskassa. -<un
vihollisen lentotoneet lensivät koht'
Siikakankaan ientokenttää. missä

sijaitsi lennoston varikko.
Vuoden 1939joulusta el olejäsnyt pa;jon mui stikuvia. Ehkä suuri
huoli omaisista, fltka o;i\at sodas-

Uusipäärakennus.KuvaSainiHelenoron.

sa, ja puute kaikenlaisesta aineellisesta ahdistivataikuisia niin. että se

11

nä oli kotona tehtyä imelälimppuaja
juotavana kotikaljaa ja maitoa. Jäl-

ioutodlaOnnCMuöoSuoäa

kiruokana meillä tarjottiin riisipuuroa

Henkilöt oikeatta: Pirkko-serkku, isä, Saini, äiti, jonka edessä Sirkka ja
Matä-serkku, Ester-täti, Sylvi, Aino-täS, renkipoika Kinnusen Eero,
jonka edessä Toivo. Kuva vuodelta 1939. Kuva SainiHelenoron.

Kuusi koristeltiin. Latvaan kiinni-

tettiin tähti, kynttilänpitimetja kynttilat laitettiin oksille, kiiltäviä koriste-

pana kiusoitella: "Alkääsnyeleskäyvät pitäkökiirettä, kun toi väki nayttää niin syövän tota soppaa!" Hän

nauhojaja pitkä, eri valtioiden lippurivi levitettiin kuusen ympärille. Kaupasta ostettuja kuusenkaramelleja
ripustettiin oksille. Pirtin isolle pöydälle levitettiin valkoinen liina,jonka

tarkoitti matkien itaraa isäntää, et-

keskelle asetettiin punainen puinen

ka. Ihan pienenä, ehkä kolmevuoti-

kynttilänjalkaja Raamattu.

aana halusin välttämättä istua Jus-

1930-luvulla meillä oli yleensä

kaksi naisapulaista, toinen sisätöissäja toinen karjanhoidossa, lapsiahänoli silloinjo viisi. Renkejäoli myös
yleensä kaksi, kesällä maatöissä ja
talvella metsätöissä.

Joulunvietto alkoi ainajoulusaunalla jo alkuiltapäivästä. Ensin saunaivat kaikki naiset ja lapset, sitten
miesväki. Osa naisista meni hoita-

maan lypsyn ja koko karjan, toiset
alkoivatvalmistella tarjottavaa mahtavaan jouluateriaan. Miehet kävivät
illan mittaan viemässäylimääräisen
jyväannoksen hevosille joulun kunniaksi.
Aterian alussa laulettiin jouluvir-

siäja luettiin jouluevankeliumi. Ruokailu aloitettiin aina lihaperunakeitolla. Siitähän jo olisi vatsa tullut täyteen, ellei olisi muistanut jättää tilaa muulle ruoalle. Isälläoli vielä ta-

leivättarjoilijat (edeskäyvät) vielätoisi muita ruokia, vaan väki söisi vain
sitä soppaa.
Meillä oli Jussi-niminen renkipoi-

sin sylissäja syödä hänen kanssaan
samalta lautaselta ja samalla lusikalla. Äiti oli kauhuissaan.
Sitten alettiin kuitenkin kantaa

pöytään lisääsyötävää.Tuotiin imellettyä perunalaatikkoa, porkkanalaatikkaa, räätikkä-eli lanttulaatikkoa,
sallattia eli rosollia, silliä sekä suoraan uunista tirisevää sianlihaa.
Seuraavaksi oli livekalan vuoro.

Siihen kuului paksuhko valkoinen
kastike, johon jokainen itse laittoi
suolaa ja juuri hienonnettua pippuria. Sen hienontaminen tapahtui

huhmarin puutteessa näin: puhtaan
pyyheliinan kulmasta tehtiin nyytti,
johon pantiin kokonaiset pippurit.
Sitten vasaralla hakattiin pippurit

kovan alustan päällä hienoksi. Livekala maistui yllättävän hyvältä, mutta kun vatsa alkoi ollajo niin täynnä!
Vähänpiti kuitenkin maistaa. Leipä-

ja sekahedelmäsoppaa.
Aterian lopuksi laulettiin aina
"Herraa hyvääkiittäkää".Kaikkijouluvirret laulettiin, sillä äiti ja Aarnesetä osasivat ne. Paljon laulettiin
myös joululauluja. Joskus laulettiin
vielä "Musta Saara", kunjoululaulut
loppuivat. Joulukuusen ympärillä leikittiinja laulettiin laulut "Joulupuu on
rakennettu", "Soihdut sammuu",
"Kello löi jo viisi" ja sitten alettiin
odottaa joulupukkia. Häntä odotellessajuotiin joulukahvit. Pöydässäoli
pullaa, joulutorttuja, ruskeita piparkakkuja sekä aina myös Hanna-tädin kakkuja, joita äititeki pitkin vuotta. Jokaiselle lapselle hän oli myös
leiponut oman pullapojan.
Olin neljä-viisivuotias, kunAamesetä, ehkä kiusatakseen Annikkiapulaista, sanoi minulle juuri ennen
kuin pukki tuli: "Katso nyt tarkkaan,
millaiset kädet ja jalat pukilla on!"
Muistan, kuinkajuoksin ympäri pirttiä ja huusin:" Sehän on Annikki,
sehän on Annikki!" Uskon, että kaik-

kia aikuisia harmitti, ja lapsetkin olivat pettyneitä, kun ei oikeajoulupukki tullutkaan.

Sinäjouluna sain lahjaksi vaaleanpunaiset helmet ja ranneketjun.
Ne olivat hyvin mieluiset. Meiltä oli
16 km kirkkoon, joten ei siellä kovin
usein käyty. Olin aivan unenpöpperössä, kun minut herätettiin hyvin
aikaisin, sillä pääsin ensi kerran jou-

SOMER^
Joensuuntie 30, p. 748 5098
Miltä kuulostaisi löylyt historiallisessa
hirsisaunassa ja rentouttava seurustelu
pirtin puolella, herkullisen ruuan ääressä?
Pellavankukka-saunatupa
kokoontumis- ja virkistyskäyttöön
Jaana ja Vell-Mattl Timperi,

Katjoentie ll, SQMERp

puh. 040 777 1837, 040777 1546

y-Cyvääyouluaja
Onnelista Uutta Vuotta

Sementtivalimo

Matti Kultanen
Puh. (02) 748 8511, mob. 0400 452 217
Email: svalimo. kultanen@luukku.com

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
Sähkö-,LVI-ja kodinkonetekniikan myynti

Someron Sähköja Kone Oy
REINO LAINE Jukolantie 2, p. 748 5888

JAATIMET OY

- Sähköasennukset/urakoinnit
- Kylmälaitehuollot/asennukset
- Antennityöt

Jaatilantie 77, 31400 Somero

Someron Huoltomestarit Oy

Puh 020 740 1111, Fax 0207401110

KARI LAINE 0400 533 865

Jyuaa joulua ja
ta

. Traktorivaraosat . Kulutusosat

Someron

Lämpö Oy

Someron
Vesihuolto Oy

Voitelualneet . Työkalut . Hydrauliikka

lukirkkoon. Helmetja ranneketjun
muistin kuitenkin ottaa mukaan.

Hevosen reessä tarkeni hyvin vällyjen ja saalien sisällä. Kirkkoa lähestyttäessä alkoi kuulua kulkusten kilinää, kun monet hevoset kulkivat
peräkanaa. Palatessahan oli oikein
kilpa-ajoa, kun kaikki halusivat nopeasti kotiin, vallankin hevoset.
Kirkossa oli niin häikäisevän kir-

kasta ja kaunista ja kuului ihanaa
urkujen soittoa, että ajattelin: "Tällaista on varmaan taivaassakin!" Nii-

nä jouluina, kun ei menty kirkkoon,
meillä avattiin kaikkien kamareitten-

kin ovet selälleen ja pirtissä oleva
radio pantiin niin suurelle äänelle
kuin suinkin jumalanpalveluksen
ajaksi. Nukuin perimmäisessä kamarissa, mutta heräsin useanajouluna

Joensuuntie49

31400 Somero

puh. 02-779 1347

^

Ohratie 3, 31400 Somero

p (02) 7482 111, 0500 933 159, fax. (02) 7482 113
'.

Hyvää Joulua Ja

Onnellista Uutta Vuotta!

VELJ. FONSELL Ky
SÄHKÖ- ja PUHELINPYLVÄSTYS
MAAKAAPELI- ja SALAOJATYÖT
Somero, puh. 0400 225 686

H\

pt te'^,
.

»-y.
'^l. tl^

HYVÄÄJOULUAja
LIIKENNETURVALLISTA
UUTTA VUOTTA 2009
SOMERON
AUTOKOULU OY

JOENSUUNTIE 31, P. 74 86 473 WWW. SOMERONAUTOKOULU. FI
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SainiHelenoro

LOUNAS-KAHVILA

TORITUP

vff

'Hyvää.Jouluaja

^v

Onnelista Uutta. Vuotta

L ^

Hämeentie 1. Puh. (02) 748 7147

PALMANAUTOKORJAAMO

Toivottaa Rauhaisaa Joulua

JOUKO LÖNNQVIST

Hyvää Uutta Vuotta

OHRATIE ® (02) 748 6256, 31400 SOMERO

^tfudii ^oMteici,

Hammaslääkäri
Lasse Fjällström

^ OuMeUtd^ %<«%» ^WiE^

Joensuuntie 36, Somero

ja Yrityspalvelu Ky
Jaatilantie 79, 7488 270

'Hyvääf ouluaja

Onnelista Uutta Vuotta

Onnelista Uutta Vuotta,

Ilpo Lemberg Ky

Autopalvelu Lemberg Oy
Hyvää Joulua ja

)nnea uucfeffe ouoc/e/fe

Onnekasta Uutta Vuotta!

Kosmetologinen Hoitola
Ritva Heino Ky

Tili- ja isännöintitoimisto

Joensuuntie 28, 31400 Somero

HEIKKI HEINO

(02) 74S 6588, 0503555182

Jukolantie 3 p. 748 4995

Vyoää i^ou[uaj'a
-

onnelli sta Q/ut/a Vuolfa

POPPANAKUTEITA
MATONKUTEITA
MATTOJA
KUTOMATARVIKKEITA

-NEULELANKOJAYM.
- KANKAITA
LOIMIALUOTUINA

^ SOMERONPUUTAVARAKY1p
toivottaa asiakkailleen

Hyvää Joulua ja

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

JouCumufiaakgikjfie
asiak^aUUen toivottaa

Someron TasoPesu
Joensuuntie 49 Puh. (02) 748 6878
88
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Onnellista Uutta Vuotta

joulua

kuin pääsikäymäänviimeisinäaikoina. Iän karttuessa Unto lopetti metsästyksenja alkoi ruokkia riistaa. Hän

keräsi kaupoista jääneet hedelmät,
vihannekset ;a leivät ja osti heinää
katseli peuralau"-oja. jotxa lavivät
antim;a syömässä. Tietysti syömää"
tuli paljon muitaxin metsän e'äimiä.

Linnuiliaja oravilla oli oma soppensa ison kuusen suojassa. Oiipa Unton hoidossa kerran peurakin, Joka
oli satuttanut sorkkansa, mutta siitä

kodin jossakin eläintarhassa, jos se
olisi toipunut.
Unto oli kevätihminen. Hän rakasti katsella kukkien nousua maasta
ja niiden kukicmista. Keväär tuloa

piti ainavähänauttaaja kalvaa kukkien alut näkyviite maasta. Unto piti
ulkona touhuamisesta. Hän piti KOdin ympäristön siistinäja kukkivana.
Hän seurasi luontoa, elämiä ja i;ntuja. Ikävää o!i kuulon heikkenem;nen, sillä hän eivctnuteriäävanhemmiten kuunnella liicnnon ääniäeikä

nauttia suviaamuina ilntujen konsertista.

Unto Ja Maija olivat aina Kiinn:
töissäänja harrastuksissaan. Lomaa
he eivät pitäneet. Pitkäper;a.nta'na
vuonna 2007 pojat olivat Unton sängyn vieressä ja hän ten/ehti iloisena:

"Ai pojat on tjiiu. " Tämä oli po;kien
ja pappa," viimeinen tapaaminen.

Unto kertoi iloisena sairaalssängyssään, että hän oli nähnyt emäntä"sä Maijan ja he olivat sopineet pitävänsä iomaaja lähtevänsä "pitkäl'e
matkalle". Untahan se oli, mutta
"pitkälle matkalle" Unto lähti ens;mmaisena paesia:spaivana aar-uva'haiseila.

Kevätihmir-en pääsi pois kevään
tullessa. KctipLiaIla s:n:vjokotja niin

^ TURKISTUPA
'^cimminliejnj tsistä.

metsän risut nousseet niin korkealle

sitä hoitaessaan. Peura oiisi saanut

Shell Somero

'uaa joulua /c

jaksoi vieläjalka nousta. Eivätolleet

Lapsen muistikuvia jouluista
1930-ja 40-luvuilta
Pohjois-Hämeestä

ei ollut eläjäksi. Unton suru oli suur,
kun hän oli jo ehtinyt kiintyä siihen

'HyvääJouCua. ja
Autokorjaamo- ja maalaama

aamuna ei tuntunut missään.Silloin

omien heinien lisäksi. Innoissaan hän

Someron Tilintarkastus

Puh. (02) 748 7101

Nuorena Unto oli kova metsä-ja
kalamies. Kahden-kolmenkymmenen kilometrin kävely kauniina suvi-

monet muut kukat kertovat hänen

ja

ÖnneIIisfa('Uuffa Vuofta

kättensä töistä. Me jä'kipolvet jatkamme hänen BiOittarraansa työtä
kykyjemme mukaan.

Vanhapäärakennus oikealla. Kuva vuodelta 1938. Takana »latupa.
Henkilötoikeoita: isä, äiti,Sylvi, Saini,Toivoja Sirkka. Irma vielä
piilossa. KuvaSainiHelenoron.

oulun odotus alkoi, kun :sä
toi Kaupasta muutaman ki-

metsästä. Joulun edellä se tuotiin
pihalle ja siitä tallin eteiseen kuivah-

lon kapakaiaa eli kuivattuja

tamaan.

turskanpuolikkaita.

N;itä äiti liotteli

rännissä eli karjakeittiössä monta

Jouiusiivous oli sellaista kuin
yleensä suursiivous: matot ja peti-

päivää kylmässä vedessä isossa asliassa. Jotenkin niistä oli saatu kis-

vaatteet vietiin Uios. Jopa huoneka-

kott.ja nahKa pois isoilla hohtimi]'a.
Sitten kalat pantiin kerroteittain na1-aton nahKaojoF ylöspäin, kakkia
väli:n Ja paljon lipeävettä ka:l<kien
kerrosten päälle. Upeävesi oli valmis-

tettu koivun tuhkasta, pussiin sidottuna, kalkin ja veden kanssa keittämäiläjajäähdyttämällä. Kateja oidetfin kevyen painoi alla neljä vuoro-

kautta r-1'aen paikkoja vaihdellen.
Sitten teloja alettiin lioteila . <y'mässävedessä,jota vaihdettiinjoka paivä. Noin viikon päästä kalat oiitiat
pehmenneetja valmiita keitettäviksi
joulupöytään iivekaloina.
Isä o!i jo kesällä katsonut sopivan !<u^sen jouiukuuseksi omasta

lujakin, huoneet riimottiin. lattiat
pestrnja pö;yt piyhittiin. Pirtin latti-

assa oli reikä, johon joulukuusi "istutettiin". Joulunpyhien mentyä kuusi
sahattiin poi kki a.van lattian rajasta.

Juuri ennen joulusiivousta isä hakkäsi rautakangella edellisen vuoden
.

ouiuxuusen tyven laaian alle. Nais-

väki pesi pirtin lattian juuriharjoilla
valkoiseksi ja t/önteli isoilla luutturätei;lä li'<aveden kuusenreiästä läpi.
Rakennus seisoikin korkeiden kivipaasien pääilä.joten sen alusta tuulettui hyvin. Reikä tukittiin uude;ia
joulukuusella. Kuivuneelle lattialle
levitettiin havuioksia. - Juhannuksena lattia koristeltiin isoilla haavanlehdillä.

Maija Liisa Hyytiäinen

Lampaista

IsäniUntoAUtalo (1920-2007)

jouCumie. Ctätoivottaa

KNÄLLC

Paikan nimi on Villaa. Villaassa oli

myös maanviljelyäja karjaa. Unto ei
paljoa ehtinyt kauppaanavuksi, ehkä

Joensuuntie 31, 31400 Somero, puh. (02) 748 6133
www. someronoptiikka. net

se ei niin kiinnostanutkaan. Unton
sisar Ulla autteli vanhempiaan kau-

HyvääJoulua Ja
Onnellista Uutta Vuotta

passa. Alma ja Jalmari Alitalon perheeseen kuuluivat Unto, Ulla, Unel-

ma ja Mauri sekä kasvattipoika Kalle.
Unto lähti sotaväkeen, mutta kun

kulunut ja paikat olivat muuttuneet
vuosien saatossa. Maaselänvesitor-

nin Unto tunnisti hetija kertoi mielellääntarinaa sen hajottamisesta.
Lapsuudenkoti Villaa siirtyi Untolle ja hänen nuorikolleen Maijalle.
Heidät vihittiin Kaskiston Kaasella

UntoAlitalo sytyttelee itsenäisyyspäivän kynttilöitä kotonaan.
Kuva Maija Liisa Hyytiäinen.

perhe muutti. Maija oli taas elementissäänja Unto totutteli myymälänhoitajan ammattiin. Villaavuokrattiin
ja myytiin myöhemmin sukulaiselle.
Sauvasta perhe muutti Halikon
Hajalan Kerholan myymäläänja sielta tie kulki takaisin Somerolle. Mai-

helmikuussa 1946. Maija oli sydämeltäänkauppiaaksisyntynytja myy-

jan vanhemmat eivätolisi enää pärjänneet ilman apua, ja Paltan Oraksessa oli myymälänhoitajan paikka

mälänhoitajan ura oli hänen kutsu-

avoinna. Näin perhe palasi kotikul-

musammattinsa. Maijajätti kuitenkin
uransa myymälänhoitajanaKaskiston
Oraksessa ja muutti maapaikkaan

mille. Maijanvanhemmat asuivat ki-

Villaaseen emännäksi. Maija oli jo
ennen avioitumistaan ottanut kasva-

tikseen HelsingistäAulis-pojan. Aulikselletekivätseuraa myöhemmin syntyneet Maija Liisaja Pekka.Auliskuoli
17-vuotiaana. Myöhemmin perheeseen tuli vielä kasvattitytär Pirjo.

lometrin päässä kaupasta, ja näin

heillä oli apu lähellä. Kellon tullessa
viisi ja kaupan sulkeutuessa, Unto
lähti vanhusten luokse ja sai siellä

myllätä mielin määrin maitaja puutarhaa, kuunnella luonnon ääniäja
nauttia metsäretkistä.
Somerolle tultuaan Unto tutus-

Kauppahommaan tottuneelle

tui kotiseutuihmisiinja hän liittyi Somero-Seuran jäseneksi. Erityisesti

nuorelle emännälle lehmien lypsyja
kaikki muut maalaistalon työt kävivät raskaaksi, ehkä ylivoimaiseksikin.

hän arvosti ainaisjäsenyyttään, jota
Jussi Suhonen hänelle suositteli.
Tuli aika, jolloin sekä Unto että

Unto ja Maija päättivätkin luopua
maanviljelystä ja suuntasivat kauppiaiksi Sauvaan, johon tietysti koko

RAUTA- ja
PELTINELIÖOy

u

syttyi talvisota, reissulle tuli pituutta
hänen omien laskujansa mukaan 4
vuotta, 7 kuukautta ja 18 päivää.
Sodan jälkeen Unto ei jaksanut läh-

jen kohteina olivat Karhumäki, Maaselkäja Lotinapelto. Tytär otti paljon
kuvia eri paikoista, mutta aikaa oli

Jukka Hakala
puh. 0400 227 028

kauppaa Somerniemellä
aivan Kaskiston ja Suojoen rajalla.

teä mukaan Kannakselle tehtäville
veteraanimatkoille, mutta tytär teki
kaksi viikon matkaa alueille, joissa isä
oli ollut mukana taisteluissa. Matko-

OnneCCista. Uutta Vuotta

LUOTETTAVA SYDÄMELLINENSOMEROLAINEN

SOMERON OPTIIKKA

nton vanhemmat Alma ja
Jalmari Alitalo pitivät

y-Cyvääyoulua,ja

sessaanja muutto kaupalta Puistoon

OnmKista Uutta. 'Vuotta
Someron

Henkllöautohuolto Ky
'J(ariSiviranta
Rypsitie 31400Somero

K» (02) 7486 779
050 5245 803

9-Cyvää^{ouCuaja
Onnelista Uutta Vuotta
Sähkö-Mäenpää Oy
Puh. 0400 825 493

HeSyotaL
foul.uWjw ostooL

oli edessä. Näin oli yksi ympyrä sulkeutunutja alkoivat eläkevuodet.
Eläkepäivinään ei pari jäänyt laakereilla lepäämään, vaan kodista ja
pikkutilan töistä löytyi puurtamista
tekeville ihmisille ihan liiankin kanssa. Tehtiin kaikkea, mihin voimat riit-

t^lWWUcL

tivätja usein enemmänkin, kunjoka
paikan piti olla kunnossa. He viljelivätvarhaisperunaaja mansikkamaita oli ympäri tuvan. Maija sairastui
vakavastija kuoli 13. 1. 1993. Unton

föf^sc^ (jeA^

pelastavaksi enkeliksi tuli silloinen

mökkinaapuriSalme. Monen monet
kahvikupposet he joivat yhdessä ja
muistelivat entisiä aikoja. Sitten Salme sairastui ja kuolema korjasi hänet 2005. Salmen kuoleman aikaan
Unto oli Lamminniemikodissa kuntoutuksessa.
Unton ykkösharrastus oli mehiläisten hoito. Niitä hän kävi vielä viimeisilläkin voimillaan aina katsomas-

saja toteamassa, että kaikki on kun-

keelle. Tuohon aikaan Maijan koti-

nossa. Hän ei luopunut mehiläisten
hoidosta, vaikka se olikin siirtynyt jo

paikka Puisto oli jo heidän omistuk-

nuoremmalle polvelle.

Maijajoutuivatjäämäänsairauseläk-

Om. SIVIRANTA
Puh. 748 5929, 0400 848 398

'M.yuiia.youlua,ja.

A^":'

NURMEN SAHA & MYLLY

^

'1

Höylä- ja sahatavaraa,
listoja ja kestopuuta

SOMERNIEMELTÄ
puh. 748 2958

Hyvää Joulua Ja
Onnellista Uutta Vuotta

Qo^t^
tilaukset (03) 4155 610

FORSSANLEHTI ^
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Ari Aalto ja Hanna-Maija Saarimaa
Pellervo Lukumies

Hyvää Joulua!

toisi

ja

.. -;v.'

Vuotia 2009.'

Kannusfko Pellervon oppikoulun

Torppari Bruno Aalto

aikainen kuvaamataidon opettaja
Vappu Heiska häntä taiteen pariin,
vai kyliästyikö Peliervo iij kiolaisena

m memoriam

kieltenopiskeJuun. kun hänhaxejtui

Mäkilän Traktorimuseo KE'ä-iie<s.Scre'c

V:'..

vuonna 1955 Suomen Taideaxatemiaan, Ateneumiin? Hänen ooetta-

-". '.'

janaan oli Viipurissa syntynyt juuta-

p. (02) 7481 137

HyvääJouluaja
Onnea Uudelle Vuodelle

SOMERON RENGAS OY
puh. (02) 748 6390

lyLiaez

joulua

ja
)nnea al^aualle ouodelle f

lainen Sam Vanr-i, alun gerin Samuel
BesprosvannL Var~"i o!; nemittävä
taiteilija, se-<ä vaikuttaja että kosTO-

poliitti. Hän maalasi ransxaiaisen
koulun värein ja toi socan jälkeen
modernintaiteen ilmaisun Euroopas-

Konehuolto

ta Suomeen. Vannia pidetään suomalaisen abstraktin taiteen uranuur-

Jarkko Palen

tajana, joka avasi uudet näkymät
Suomen taiteeseen.

/-*

Kuvataiteilijaksi Pellervo Luku-

Hyvää Joulua

Ji/uaa joulua ja

önnelfzsfaOlutta ^Ouotia

LAUKAMO

MUNATUKKU
A. TAMMINEN Oy
Puh. 748 5575

J-CyvaäJouCuaja
Onne-CCista. Uutta Vuotta.

asiaf^caiUen toivottaa

SÄHKÖ.ERKKIOy

fiyvääJouCuaja
Onnellista. Uutta Vuotta
toivottaa

KAMPAAMO
SOMERON EEVA

[isiä '. Mutia '(juoffa
Metsänhoitoyhdistys
Salometsä ry
Joensui-ntie 35, 31400 Somero ouh. 020 4136 710

020 4136 711 Hovila, 020 4136 712 Berggren
020 4136 713 Munter

HyvääJouluaJa
Onnellista Uutta Vuotta!

p. 050376751"
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Seppo Mäkinen

sin metaliitöinäja grafiikkana. Hän
ammentaa aiheensa ;cearikkaas:'

kirjallisuudesta, ympäristöstä, uskannosta, mytologiasta ja antiiki sta

lähestyvämoottoritie. Häneliäon &jkenaan vaimo Kaarina, poika Sampsa sekä tytär Sohvi sekä "e!;ä !astenlasta.
Pellen/o Lukumehep\'a'takunriailisestikin tunnetui n"mat teokset ovat

Toivakan kirkon kattomaalaukset
vuosilta 1972-1973. To;vakar krjas-

J^oaa ^otiluaja

tossa olevatjyihätmaa'aismaisemat
tapahtumineen, sekä Elämäjär.en
hiljentymiskappelin seinämaalauk-

W<Z/?U/2/0/J

1Jiuoffa2009

Someron

Joensuuntie 29
31400 Somero

FysioterapiQ
'HyvääfouCua-jd

P. (02) 748 7047

OnndCistaUutta Vuotta
Maanrakennus
Markku Malin
0400 536 800

Torppari Bruno Aalto juontajana Someron Torppamuseolla pUäjänpäivan juhlassa 19. 7 J987. Kuva OlaviVirtanen. Somem-Seuran kuva-arklm.

huumoria kaihtamatta.
Taiteilijan vaatimatorts, mjtta
tuottoisaa ateijeetaja kotia »hkaa "yt

Urheilutie 23, puh. 748 5441

ii/oaa joulua ja

/

mies valmistui vuonna 1958. Hänen töissään leikkivät voimakkaat
värit ja muodot. Hän on tuottanut
ennakkoluulottomast; rronipuoiista
taidetta öljymaalauksip. puupiirrok-

set. Hänen tuorein työnsä o" VJOR-

na 2008 valmistunut öijyväriteos
Pyhä lehmäja Daiai Larr.a.
Keski-Suomer raseoo" oli kootretrospektilviner näyttely: fh-reei'linen Pellervo Li, kjm:es kesällä
2008. Näyttelyssä oli 73-vuotiaan

tu

M

aanviljelijä Bruno Aalto
menehtyi syyskuun viimeisena iauantaina

2008. Hänsyntyi Kerkolan Riihikar.kareella 19. 7. 1925 kahdeksanlapsisen perheen toiseksi nuori mpana.

Elämäntyönsä hän teki Kotipaitestaan lohkaistulla Laakio-n;m;sel'ä

maatila!'a vaimonsa KyiliKin kanssa.
Torppari nimen hän sai 1950-luvulla
toimiessaan Someron taksoitusiau-

toiseks, eniten eli 749 kappaietta.

Kaskujen keruuta jatkettiin vuonna
1978 Ja Bruno sijoittui silloinkin jaetulle ykkössi;alle. Näiden lisäksi hän
keräs'tietoja monenlaisistavanhoista asioita kuten työtavoista, "iira"keitosta ja kansanparamuksesta.
Somero-Seuran kyläasiamiehenä
Torppari toimi vuonna 1969 ft johtoki. Tan jäsenenä vuosina 197388. Hän o!; ahkera tai koomtes osa;-

takunnassa kauppias Pau; Kiioe'än
tokaistessa, että "sää Oie yks oerk-

listuen moniin katto- ;a rakennusta i<ois!ip. Hän oli mukapa kahdento's-

ke! torppar".
Kotiseututyön harrastamisen Brjno Aalto alo;tti 1960-, uvur. a:kupu 0-

ta kesäretken järjestelyissä vuosina
1976-88 ja oppaa"a T.yös muua;-

lelia museoesineiden keräämisenäja

ta Somerote tUleil:e retkeiäia. le. Sa-

taiteilijan teoksia 51 vuoden ajalta.

osaliistL-ma'la vuonna 1965 So-te-

ro-Seurar ;a Somero-iehden jär.es-

m0ih:n aiko;h;r* hänjuonsi vjosittain
seurar kesäjuhla" torppamuseoila
pukeutuneena rondirmekkoon ja

Lähteet: Maija Haatajan kirjeet

tänään kaskujen ke''uuk:;3aiiuun

tuohiVirs.Jhin. Vuoden 1986 koho-

sekä rovasti Kalle Lukumiehen

päästenjaetulle ykköss;jal!e. Someron murrekirjan tekoon hän osallistui i970-;u';jn aiussa. P'an secjäikeen o!; Someron sananparsien keruukilpailu. Hän keräsi sananparsia

päiväkirjat.

kohta oli tervahauta, joka poltettiin
Teeriharjun maastossa. Torppa" oi'

idea" isä ja organisaattori. Torppamuseolla piaetti:n myös hänen 50-

ja 60-vuotisjuhlansa.

^ä^ai^iille toiootiaa

Jt/uczcz joulua ja

KAUPUNGIN HOTELLI

lista ^Uutia Uuotia!

i mPOBTTI
Sepäntie 2, 31400 Somero,

Kaihdin-Lehtonen Ky

"Ö44'5766'375""""'

puh. 748 5814

www. hameenportti. fi
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fanista joulua
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)nnea ^Uudelle Uuod ellei

^.y^

ta 26. 2. 1930 ja hänet vihittiin papiksiTampereella. Elämäntyönsähän

Viljanen. Perheeseen syntyi vielä
pojat Päiviäja Perttuli ja heidän vä-

Talvella 1980 häntä oli pyydetty
kirjoittamaan tohtori PenttiTaipaleen

Kir j ap aino Oy

teki Toivakassa. Hänavioitui Jämsästa Toivakkaan tulleen Selma Maria
Mäyrälän kanssa. Pappi ja opettaja
asuivat aluksi Heiskan koululla, jossa heiveröinen, hätäkasteen
9. 4. 1935 saanut Pellervo elämäntaipaleensa alkoi. Sisar Marjatta syntyi myös koululla. Pappilaan perhe
muutti kesällä 1938. Perheen mu-

lissään Matleena. Suuri suru kohtasi perhettä kesällä 1937, kun Mar-

Toivakan historiaan karjalaisista ja

Tunmtie 24, 31400 Somero

kana muutti myös Amerikassa ollut
Kalle Lukumiehen yksikätinen eno

nen kuolemaansa: "Mielelläni menen kansliaan koululaisautossa, jos-

kukkaa ottaessaan.
Sodan aika oli raskasta aikaa rovasti Kalle Lukumiehelle. Suruviesti-

sa myöstulen takaisin!"Palatessaan

en viennit taloihin ja omaisten pohjattoman surun katselu sai hänet
huokaamaan;- Voinkojoskus klrjoit-

pertui Huikan hongistoon maantien
ojaan 9. 9. 1980. Juuriltaan somerolainen tiilenlyöjän poika oli pääs-

taa näistä?

syt suuren savenvalajan käsiin.
\

Akustintie 9, Somero
Puh. 02-7486 337 - 0400 536 529

jpvcmtahdon ^0ulua

~li/oaa joulua

kesäpaikkaansa pappilasta hän tuu-

l:":
Jorma Tiirakari

Puh. (02) 779 330 Fax (02) 779 3320

sodan uhreista. PäiväkirjassaanKalle
Lukumies kirjoittaa kaksi päivääen-

Onnelista. Uutta luotta
J. T. Laskentaohjaus Oy

SÄLEKARIN

Toivakan kirkossa on taiteilija Pellervo Lukumiehen seinä-ja kattomaalaukset. KuvaTellervo Lukumiehen.

jatta hukkui pyhäkoulumatkallaan
Toivakan Kangaskoskella lumpeen-

iHyvääJouiuaja

fa

a

^

./

sportti Kone

Ruunalantie 5
31400 Somero

puh. (02) 748 9300

Fax (02) 7489320

i nfo@spb rtti kone ,fi

Ohutta Q^UffttaJ
Someron

' Säästöpankki

www.sporttilrone.fi

jyt)66 gouftm Ja
^en^i^tlU^
Buiin luetin
SOMERON
Taiteilija Pellervo Lukumies Jyväskylän retrospektuvisessä näyttelyssään.Oikeallamcuilaus Pyhälehmäja Dalai Lama

(

Osuuspankki

Hyvää Joulua!

opkk fl
OP-KIINTEISTÖKESKUS
Somero

Kuvat kirjoittaan.
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Malisena Kuivinen

SUOSITUT
SUOLAHUONEHOIDOT

ja Onne[[ista
Uutta luotta!
Someron Apteekki

Tiileniskijän pojanpoika

Hengitys- ja iho-oireisiin
l keitä
5 kenai
l O kerma

20
90
!fi0

Tule ponikaUa!
Koko suolahuone 70
imj\

'i '.., [03.!

"oivakkaiaisellataiteilija °e'tervo Lukumiehellä on '.-ahvat ;a sitteät luj ret Sivalla

Kultelan savessa. Häne" isänsä ro-

vasti Kalle Lui<umiessynty: Someroja
11. 12. 1901. Hänen va"hem-'-il:aan
talollisella JuhoAabrahaningoikaLu-

Joensuuntie 36, puh. 748 5678

kumiehellä ja vairro;;aan ypäjääisellä Emrra Maria Lindnoimiila oli
kuusi lasta. Juho Lukumiehenensimmainen vaimo oli Vilhelmiina Fretrkin tytär, jo!ta eloon jäivät lapset Hi!-

hU-lsAri?

ja, Nikolaija Aima.
Umpipihan muotoon rakennettua
Yli-Lukumiehentaloa, jossa o!i y!i 30

Hämeentie, 314QC SOMERO

Kaikki tilitoimisto- ja isännöintipalvelut
käytössänne!
Ali Tuominen
Kari Tonder

Virpi Pohjaranta

puh. 040-5765428
puh. 040-5765062
puh. 0400-318863

'J-Cyväd^ouCuajd
OnndCista Uutta fi/uotta1

WUA¥AKCSIWS
Joensuuntie 49. P. (02) 748 7433
VA<AV.pellavakeskus .fi

LAMMINNIEM
Jänisric I. 31400 Somfro, puh. 02-77990
ncuvonta@lamminniemi.fi,

www.

lA mnunni{?mi fi

Jyuaa joulua

sokkeloista rakennelmaa kutsuttiin
"harmaaksi kaupungiksi". Keskellä
tonttia olleen Däärakennuteensali oli

niin suuri, että koko kylä lainasi sitä
juhliinsa kutep "äihinjahautajaisiin.
Kalle Lukumies kertoo päiväkirjassaan, kuinka hän sai lapsena istua
tiilenlyöjänä tunnetun isänsä Juho
Aabrahaminpojan ohjastaTian t»\\kuorman päällä.

Emma-äiti sairastui syksyllä

ja Unnea Uuodelle 2009

Pienipoika on Kalle Lukumies noin 3-vuotiaana. Pikkutyttö on Kallen
sisar AmandaLukumies, myöhemmin KennOynoin 5-vuotiaana. Kuva
on otettu 1904. Kuvassa olevia muita henkilöitä ei ole tunnistettu.
Kuva Maija Haatajan.

1912. Karda, joka o:: vanhin iaps;sta. joutui jättämään Koj'urKäytinsä kesken. Talossa

Koivun
PUH. 040 503 5176

^-^^>,^.^
'r'^1', .. '. ;*-. ^~~'=-

suor iteTT:n

1919 hän pääsi Forssa" ihteiskou-

perhnönja. <c ja perhe muutti ><-i;eIän takama!lle Vläxita oor. iossa
Emma-äit; ki;ol; ne;.'ä vuoaa sa"astettuaan. Häntä hotereep .soäidin

lun kolmannel'e 'uokaieja sa' Kortteerin s.ikuäissaikasta Erresti läsa.

Ma'ia i<rist!ir:ar~k;r' e!ämä päättyi

,

^^^
JouCumieCtä kgihjffe. toivottaa

seuraavana Kesänä.
Äidinja usi <ovaise1 isoa d n kuo'

T:yoaa joulua ja

ler. a o'i kova iskL herkälle Ka!.e!!e.

KoskaSomerote ei o'.'. [Aopp!i<oj. i, a.

fi s/a Q^u//a 'Duotia!

;äht[ Kaiie h. ihtäen Forssasta ortamaan selvää kouluista. Vaatimatto-

maia ja arkana "an ei ilmoittanut
kenellekään aikeestaan. Pa i;..'"'at-

"^.gg>" Joensuuntie 25, 31400Somero,p. (02.1 7489205

kai aa" hä'";OL'tJ]u""Tyrsk>ynJärvel ä, mutta pääs sentään pa'e:tu-

ti/uää joulua

fa Önnelfisfa QluHa 'Uuotia!

SalaojatyöKARIGRÖNHOLM
(02)748 3183, 050 599 1555

misen partaalla Kälr<äntaioon yöks'
ja hoitoon. JOKJs;v'j;!inen o;: cnnek-

risto. kilpinen@m-ketju.ti
Joensuuntie 32

Kalle Lukumies ylioppilaskuvas-

Puhelin 748 9868

sa 1925. Hän oli ainakin Kulte-

Iänensimmäinenylioppilas.
Kuvaon MaijaHaatajan.
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hin. Sfellä hänelleoperett;;n ruotsifkieltä ja mi. ifflKi". a'ie;ta. Sy.<syiä

si nä"iyt läne; h.lhtämässä Forssan suuntaan. Aamu a isämeni hänta hevosella vastaan. i<o-'lua s;llo n
ei ;öyty"yt. m-itta i"to sen 'Kayr. iseer'
tuli toistenkir tietoon.

An; varha;n rY'. aa''anta;aamuis;r hän

läht: matkaan. <e!in '"ukaan <j;ki,
kävel en tai ii;htäen ta;velia. Vi;konvaihteessa nän vaelsi sama" "-a:!<an
kotiin kuunnellen saunoista kuuluvaa
vihdan läiskettä.
Kcuiutien varsilla oii hw!ävaroi;Ja, joita Kate Kulkiessaan totoiii ja

myi forssalaisille luutia. Joskus oli
kotoa saamansa eväsvoinkin joutunut myymään. Vuosi ja luokka hän
koulun selvitti ja niin oli edessä päivä, jolloin hän tul! ylioppilasiako

päässäForssasta Mäkitaloon.
!lo'ses:;y.ättynytjay. pes o;' <ansakoi. ^y.opettaja f<ustaa '-oss! op-

Opettaja Hassi aitoi järjestellä

pilaastaar. vlioDDi:aato;:vat 'r>a^:r. a\siä! Liekö Ka'le -ji<ur"!es oi'»t ensmrräher Pajrian . (ou;'j". opp':as.
joka sai vakolak^.
Kalle Lukumiesvalmistui He:s'"-

asioita, ja Kalle pääsi pappilaan tö;-

ginjumaluusopillisesta tiedekunnas-

JukkaJoosela

Hyvää Joulua ja

menestyksellistä Uutta Vuotta

Jouluruno

^öö

Jouluyö hiljainen
taivaalla enkeli sinun näköinen

TOIVOTTAA

LEHTOSEN
KASVATTAMO Ky

Joulua

Vieläkösnpiäsikasvatat
tuulta alle niicfen odotat

Puh. 040-702 2349, 748 6599

Sinua täällä kaipaan

Wt)ottaa

lentäiätkö]o halki tavaan
Jouluyö hiljainen
maassa sulka rakkaan ihmisen

"HyvääJouCua. ja
lioista. Uutta Vuotta.
Asiakkailleen toivottaa

www. rautta. fi

Irja Laiho

Ravintola Punainen Lumme

www. k-maatalous. fl

SOMERO P.02.779300
ma-to 8-17 pe 8-18 la 9-44

Harjula Catering Oy

Tänäjouluna

Somerniemi puh. (02) 748 2186

Tänäjouluna

LämmintäJouCumiehäja

tahtoisin olla

kuin kerran paimenet kedolla

^T;PUT"<tl
'Imi

Tänä jouluna
tahtoisin nähdä

^

syntymäpäivänä Vapahtajan.

sen Juhlahumussa unohdetun
tahtoisin kuulla
vaikkakin vajavasti

kuunnella sydämellä
enkelilaulua:
Kunnia korkeudessa

rauhaja hyvätahto
ihmisten keskuudessa.

AVOINNA:
Ti-Pe 10-17

Tehdastie 5, 31400 Somero

P. 02748 9209

La

puh (02) 748 6818,(02) 748 7251

10-14

www.muotiputiikkiheim i.com

Onnelli sta (~Uuifa 'Ouotfa

oikean valon
matkaan lähteä
seurata tähteä
fuotee sen halvan majan

^ ^Sk_^J^

Some/ioft CVo/(aosa CK.y

Joensuuntie 28,
31400 Somero

lyuäa joulua f a

jouluvatojen kimmeltäessä

tahtoisin löytää
sen lahjan kaikille tarjotun

(HyvääJouCua!

Onnekasta Uutta Vuotta!

arkeni keskellä
hetkellä pimeällä
nostaa katseeni taivaalle
katsoa tähtun
niin kuin tehtiin
silloin seudulla Betlehemin.

Tänäjouluna

Ja

^ ^6ASM0^
,^
^w
RIITTR

°y

p. 748 5272, Y<n>El.tthw Joensuuntie 40
li^uäa joulua

fa OnneaVuodeffe 2009
KAIVINKONEYHTYMÄMIKKOLA

f^gufza.CCistaJouCuaja
** «*

ivaa

Uutta, Vuotta

Someron
taksiasema
Puh. (02) 748 900

0500970610
93

Helena Frankberg-Lakkala
\uaja

Lapsuusmuisto joulukirkkomatkasta

Onnellista CUuHaVuotta!

Texere
Joensuuntie 26, p. 748 6844

9{yvääJouCua!

c-<a tsiouteenja yr. t^ksee"
r^-ös Sor":e''Qi;s 5ins .;Grstai3in.

ANNELINSAVIPAJA

.

Uniikkia taide-ja käyttökeramiikkaa
Jcensuuntie 15. Somero, puh. 040 841 7347

Kesän aukioloajat: Kesä-, heinä-ja elokuun ajan
ma-pe 10-17. la 10-14.

KUVA-KEHYSTYSPALVELU

Kpjlr KflmERR-PI/TE

L

Puh. 748 7210 Raadelmantie 18, 31400 Somero

TuivaUistaJoulua ja
alkavaa Vuotta 2009

SOMERON KIVENVEISTÄMÖ
Puh. (02) 748 5180

Toivoo

RENGASLIIKE H. KETOLA

JAT ]A S]KAKIT

Puh. (02) 734 6450

fc. ft^^

AT <^

www. ama5iila. !i

Onnellista
't/ez

fa

Onnejflj is/tz <-l/u//ei T}uo//cz

Someron Autokatsastus
Pappilantie 15, puh. (02) 748 8841

Hyvää Joulua!
SALON SEUDUN SANOMAT

kyydissä. Lapsjucenjoulukirkkomat-

että sen tekijä oli taiteina Erik Johan
Löfgren. Hänolitunnettu erityisesti his-

koista nousee mieleen; ennen kaik-

hauskasti hämärässä aamjssa. Jokaisen talon Ja mökin fcnaila lois-

SOMERON
Joensuuntie 4

Komatkoilta. mutta se puhutteli voimakkaasti ä.r.a. Aikuisena sain tietää.

torian maa'arinaja r.än oli nuoruucessa opiskell ut Dysseldorfissa. Hän kuo-

li joulukuLssa 188d;a aittaritau. b jäi
kesken. Se Jouduttiin luovuttarr. aan
kester-eräisenä sejrakunnalle. Toi nen

taiteilija viimeisteli teoksen,ja se kiinnitertin L-udistettdLnalttarilaitteeseen
vasta vuonna 1888. Joka kerta l<ir<os-

hevonen hengitti ja .<uolasi kokoajan
heidän niskaansa ja vauhti oli liian
hurja. He rupesivatjo miettimään, rriten paasia l%chstä pois. Vähär en-

nen heidän kotiaan oli onne-si jyrkkä
nutka. jossa vauhtia oli hiljennettävä.
He nyppäsivä; kannolta paksui. n lumihanteen ja vei aikansa päästäaelta ylöstielle.
LapSjLden muistot ja elämykset
ovat suur:"ieri<nyksisiä. Ne saattavat
vaikuttaa ihmisen koko elämään.Var-

sinkinjoulukirkkomatkoilla onollutsju-

tivat kynttilät valaisten tieroota ja

sa käyaessäni ihailin myös suL;ria. oa-

nostaen junlatunn&man 'rrei;ir.. Tun-

ri merkitys m^nun elämääni. Oler. säi-

suunoita soittavia enkeleitä. Ai><uise-

nelma nousi sitä korkeammaksi mitä

lyKäny;lapsuL:denkod;stani genntörä

na koinsuuren peKyn-yksen, kun kuuIin, että enkelit oii poistettu kuorista.
Myöhemmin te;n niistä jäljemöKsen

saamani lapsujsjskon vann^teen

lähemmäici päästiin. Samoin ihmisten ja hevosten määrä kasvoi koko
ajan.
Va'omeri tiilvaht' vastaan, kun
astui"ir"e kinon ovesta sisään. Kat-

tokruunut valaisivat uaeast: ja eiävät
kynttiiät !Ois*JV8tjo.<a ouoleiia. Kirkko
oli Jo melkein täynnä väkeä neidän
tullessamme.

Pienen lapsenkin oli neippo yhtyä

Ajan tasalla aamusta iltaan
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taritaulun muistin aikaisemmilta kirk-

kea paksut hangetja pauKkuvai pakkaset. Vahva .ilmi painoi puut kaarelle. Pakkanen nip. sti nenänpäätä.
mutta kirkkoreessä '.älyjen alla tarkeni kyllä, kun isän tekemät tallukkaat olivat jaiassa. KiÄuset kilisivät

HyvääJoulua
Ja
Uutta Vuotta

otini o!i maaiaistalo Pikkujoensuussa. Kirkkoon
rentiin yieensä hevosen

tuttujen jou]u\. 'rsl en säveliin ja varsinkin "Enkeli taivaan" -vrttä Oii ihana
veisata täysin rinnoin.
Vähitellen katseeni rupesi harhailemaan pitkin krkkosaiia. Uoean alt-

keramiikkateoksena.
Kot!r"atka jOi. iiikirkosta tapahtj'

asti. SaivatKdhan jj.. ri lapsuuoesse
näkemän;Ja ihailemani kirKkcjen taideteokset m, n,jt myöhemmin tutkin~aan ki rKkoa!dettaJate'<e'Tään ni;s-

hu'r:assa hevoskyydissä. Se c!; VLOsitlainen "tuaal;, jonka voittaja toi jou-

ta Jopa vä'ms;<:r;an. Lapsena koetti,

lun kotiinsa. Lsxon. että hevosefcin
vaistosivat asian. Kotin-atkaa.n ren:
pa.jon väherrnän aikaa KU'" kirkkoon

käytiirvareT use!n ki'kossa. Suuri tapartL. n-a o. i <as*eeni;;tor, uudisius.

tullessa. Hevoset lajkkasvat ja ir. ehet hoputtivat ni.tä jatovasti. Eräs
ystäväkertoi, efa tuttu naapi.rin isäntä

pitkäl'e e;än~ääni.
Turvallista on Kaikissa eiämänvaiheissä tuntea, että TaKaan isä hoitaa
Ja antaa vcmia. va'ki<a ihmiset OTat
voimat usein uupuvat.

kuSui näntäja miestään reen Kannoille

kyytiin, mjtta hän vannoi, ettei ikinä
enää suostu moiseen. Perässä tuleva

Lsko siveri rippi-<oj'ja'kana, jol'oin

konfirmaatio, jor. te raikjtus säteiiee

'Hyvää. JouCua. ja

Sisällysluettelo
Helena Frankberg-Lakkala
Irja Laiho

Lapsuusmmstojoulukirkhomatkasta
Tänäjouluna

Jukka Joosela

Jouluruno

Matleena Kuivinen

Tiileniskijän pojanpoika

Onne-iiista Uutta Vuotta. 1.
toivottaa Leena, Marinala Kirsi
PMtvii-iM ^t»^,

4M^».

Puh. 7486 697

AriAaUonenja
Bruno Aalto in memoriam

7

Kauko Partanen

Isäni UntoAlitalo (1920-2007)
Lapsen muistikuvia jouluista 1930-ja 40-luvuilla
Pohjois-Hämeestä
Someron Laulumiesten puoli vuosisataa

8

Kalle Pirttilä

Kiiru - kulttuuritalo

Lisa de Gorog
Lyyli Honkio
Lyyli Nieminen

Muistelmia Härän vaiheilta
Kaislarannanelämää1945-50

Sanna Eloranta

Joulukuista ihmeitä

Sanna Suominen

Yksinäisen ikävä

Eeroja Kirsti Alli
Kahvikuppikerholaiset

Jouluja tulla saa
Arvo Pukkilalle 80-vuotissyntymäpäMnä14.62008

Matti Ruostela

Reino Ruostela - Talvisillan Niinimäen isäntäja

Hanna-Maija Saarimaa

Maija LiisaHyytiäinen
Saini Helenoro

Rippikoulu keväällä 2930

sotiemme veteraani

Pekka Raitanenja Eine Koskinen

Aunef sotaleski

Markus Virtanen
Timo Alanen

Elina Salama^ isotätini
Hovirinnansilta

Marja Näykki

Myllyreisun tarina

Maija Liisa Hyytiäinen

Museoemäntämuistelee

Lyyli Honkio
Helga Laakso
Reijo Mattila

Kuppi-Kustaan perhe
TappuroinS

Anteeksipyyntö

Sanna Eloranta

Kissa

Mikko Pääkkönen

Koisthuhdassa sanottua

Martti Jokinen

Oivan paukut ja muut konstit

Reijo Siltasaari

Riitä siinä muistelemista - Saarentaan koulusta

Oiva Linden
Risto Ahti

Myllärinkosken menneisyyttä
Maratonin lumoissa Helsingissä

Jukka Joosela

Uusin silmin

Sanna Eloranta

Talvirenkaiden vaihto

Irja Laiho

Tapahtui Korvatunturilla

Risto Aha

Isänmaataan rakastavia suomalaisia: 200 vuotta
Suomen sodasta

Martti Helenoro

Lapsuuteni kokemuksia Terijoella 1938-39

Aarne Harju
Aila Talonen

Matka takaisin Kuuterselkään
Kirkkomäki

Somero-Seura kiittää

Onnelista Uutta Vuotta.!
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50
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SydämeUisetkiitoksetkaikillekirjoittajille,kuvienlainaajilleja muilleavustajille.Toimitusoneditoinutkaikkia
tekstejäja tarkistanuttietoja. KirjoituksetensivuodenjulkaisuunpyydetääntoimittamaanosoitteeltaLeeni
Tiirakari, Akustintie 9, 31400 Somero taimieluiten sähköpostilla leeniSirakari@somerosalonseutu. fi

f{yvääjou[uaja

(^e% ISo^e
P. 748 6688, Somero

'HyvääfouCuaja
>^

Onnelista. Uutta Vuotta!
Kiiruunlie 1, 31400 Somero

palvelukonttori puh. (02) 748 7550
somerolehli. ilmoilus@ts-group. fi
somerolehli. loimitus@ls-group. fi
www.somerolehli. fi

'HyvääJouCua. ja
Onnelista. Uutta Vuoiia-i
YKSrmNEN
VANHUSTEN
PALVELUKOTI

l ILTATUULI

HyvääJoulua
ja
Onnellista
Uutta Vuotta

Tarjoamme vanhuksille
kodinomaista/ yksilöllistä/
turvallista huolenpitoa.
Kaurakadonrauhallisessa
ympäristössä.

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

za

<^^\9^-^>
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^oulumie[tä

fRjjufwCCista JouCua

/

Saimille!
Toivottaa

Helkkarin Lomamökkien isäntäväki

Olet tervetullut SVENSSONIN
eri tilaisuuksiin.
Vanhatie 20

SOMERNIEMI,puh. 0400-121-373

^HyvääJoutuaja

y-CyvääJozi. Cumi&ttä seka.

Onndiista. Uutta 'Vuotta

OnneCCista Uutta luotta.

Toivottaa

Toivottaa

PITKÄJÄRVI,SOMERO puh. 7481 163

'^h.
%.. ".
t" . :'. ' ; .;

y-. -'

Sfoulu
2008

Someron Lihasavustamon

KÖKKÖN
VÄKI

P?^a<^ f^tiec^

omeron

DIAKONIAYHDIASTYS RY.

%(y

Tehtaanmyymälä
Takalan teollisuusalue puh (02) 748 6655

HyvääJoulua Ja
Onnea alkavalle

T: museoemäntä/Maija

vuodelle

TOIMITUSKUNTA

Liitys Somero-Seut
www.somi "oseura. ni
96

PÄÄTOIMITTAJA

LEENI TIIRAKARI

TOIMn-USSIHTEERI

AILA TALONEN

EDFTOIKTI

PEKKA SALMINEN

LEVIKKI

ESSITORKKOMÄKI ja XELLALIXDBERG

ILMOFTUKSET

EERO ÄLLI

KANSIKUVA

PELLERVO LUKUMIES

PAINOPINNAN VALMISTUS

GRP SEPPO MÄKINEN

PAINOPAIKKA

SALEKARiy KIRJAPAINO
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Hinta 9 euroa
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