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Hovirmnm koskenperkausta 1918,funahmrtzlmsten
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paettuajaräjäyttäenmennessäänsillan. Pakkotöissäolika-

pinaanosallistuneidenj a vangittujenomaisia.Lahjoittaja:
AinaLeppä.
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Ilmavahkuvavuodelta1960.LahjoittanutLahja

Hedman Somero-Seurankuvakilpaan 1984.Edessä

MuonamiesEetuKareniuskelkkoineen Seeferinrannassanoinvuon- vasemmallaSomeronkunnalliskoti, entinenHärkäna1910. Saunapaloikesällä.1923. Lahjoittaja: KnutSödmtrö^
Iänkartano. SillantakanaensinRautelanjärvi, sitten

Saarentaanjärvisaarineen.Valokuva:TmiKarhumäki

1960-luku.
Suuri ihmis-

joukkoja kaksi
lentokonetta

Kirkkojärven
jäällävuonna
1928. Lah-

Hovirinnan koskivuonna 1908.Henkilötoikealta:Wald

joittaja: Tyyne

TusjapehtooriAxekson.

SagulinjärouvaEdithSagulin,maisterijarouvaFroste-

Suufela.
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Rautelan
koskisilta
kesällä

-7920.
Kuvaa-

j a: Kalle
Suutela.

Lahjoitta-

ja: Tyyne
Suutela.

Paimionjoen tulvaa vuonna
1977. Vanhan sillan kai-

teella istuu Kaija Horila.

Lahjoittaja:TapioHorila.
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Härkalänsalmenyli kulki lautta,jotm Paimionjoenylipääsimyöshevo-

selloja kärryillä, kuvausvmsi 1925.

Kärryillä SuomaJokinen, lauttavaijerm vetämässä maanviljelijä Lauri

A. Sariola.Kuvaaja:Kalle Suutela.
Lahjoittaja:Tyyne Suutela.

Sillanpäänsahalounaasta
1921. Kuva.-Avikin arkistot.
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Erik Haggren

Sedimenttitutkimukset tuomassa

tietoa Someron muinaisuudesta

dmionjoki ennen ja nyt

^SS&^-ä&s^SS^Sys^^s»-., ^^.
ässäon esillä niistäpieni otos.

Monta luonnontilaa jääkaudestaalkaen - Paimionjoki,
vai sittenkin Somerönjoki

Someron-uesiensuojeluyhdistysrykäynnistiPaimunjoenjaOi^mvmse_dmmt^tutkmtuk_
^t'Pit^^eUäJ'aAwMruärveUän^lhkuussa20b9yhte^^^^^^
se^Sll^^j^'S^^^^^^
tavoitteena on saaaa tw'edvrekimm (2000/60/EY) mukaisenvesistöjen"hyväntilan"tavoitteiden asettammen^w~

ea^^tietovahmnonH^en~vedenmukanakulkevasUsannhmkkasmäär^^^^
^rm^esta. On^imanaonkuztenkinollutya häinentlet^}^^
"'jaluonnonolyenmuutoksetovatalkojenkuluessamuuttaneetPaimionjoenluonnontilaa.
Maantieteenprofessori
näytteitäkairäamassa
Sedimenttitutkimusta
suunniteltaessa oli aUai-

tivat haasteen vastaan.

yhdessävarapuheenjohtaja

Arto Aallon ja Totti Nuoritalon kanssa. Tilaisuut-

teyttä Helsingin yliopis-

Jo silminnähden onnistuneet ja hyvälaatuiset
näytteet kairattiin maa-

le. Vantaanjoen muinaista

läisetlä suokairaUa tehh-ä

Sauli Kaipainen.

ottamiseen "virtaavasta vedestä".

Seuraavaksi otettiin yh-

Somero-lehden toimittaja

uomaa Helsingin Mätä- nä)'tteenottoa oli avystataisi
sedimenttinäytteet
massa vesiensuojeluyhPaimionjoesta. Pian kui- joessa tutkineet professori distyksen työryhmä pu'Matti
Tikkanen
ja
yliopistenkin selvisi,ettägeologit
eivät suostuisi näytteiden tonlehtori Olli Ruthin ot- heenjohtaja Erik Haggren

Jatkuu sivulla 46.

että geologian laitos ot-

ton maantieteen laitoksel-

y

ta oli seuraamassa myös

liskuun jäiden läpi. Venä-

peräisenä tarkoituksena,

anna 1910. Kuvaaja:Björn Eklund.
n rantaa S
iksia. Kuv,

'la riihi, taustalla kartanon f aä-
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käjärvellä.Lahjoittaja:
Ritva Nuoritalo.
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Pikkupappilanoinvuonna1910.RiihilläonsiltaayKttämässa^tmnaKW?"m^ ^

^^^^s^^^^^^^^^^
^K^P^ikSmtLuim JatarkathinnatTakaismtullessaan^^^
^SS^^aTva^mdiTrann^aLameennahkuri^taanrakennuksia J

Acikinjär.en»dimenttinäyte2-2, 5 metrin^yydeltäpohjastalukien.Pötkön^sem^apäässänäkyy248senttimemn
syvyydeltälöytynytpienioksanfala.
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ennä 1964. Lahjoittaja: Anna-Mari

lanjcenvesiolitäysinjuamaielfmstavieläsotienjatlteenRin.
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Rautelaja Rautelanylikoski. Jokiuomaaylittämässä Rainer (vas.^

sekäYrjö Suutela.Kuvausvuosi1917. Lahjoittaja:Tyyne Suutela.
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Painien Hyrsynnokka, kuvausvuosi 1909. Kuvaaja: Knut
Söderström.

Rautelan koskeakuvaparissa
-«t
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.

Karttapaikat muinaisen

vuodelta 1957. Lahjoittaja:
Maija Pärssinen.
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2. ) Hossinoja,
3. ) Naaransuo,
4. ) Jokelan faio,

' "t

.

Vihreän joen" reitillä
l. ) Painia,

5. ) Karttamo (senaatin kartässäKartamo-nimellä),

'<'

6. ) Säippäänsuo(vedenjakaja tälläkin hetkellä^
vesi virtaa ojissa länteen ja

itäänpois suolta),

7. ) Suonpää^
..

\^rfT

8. } Pomminsuo,
9. ) MurrossuO)

l ^

Tukkeja sahataitoksen alapuolella sekäLamminkyläntaloja

10. ) Suojoki,
11) Murrosjoki (kutsuttu
myösnimelläMurrosoja).

ajalta,jolloin vanhan Iisaksimyösuusi silta onvalmistunut.

AulisJuvonenosallistuikuvallaanvalokuvakilpailuun 1960.
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Martti Jokinen
Siilihän Luojas sun syntyäsoit

Rööri- ja antennihommn
lakataloj Jukka oli

kauppaan ja seisosi\'at piä-

levoton miäs. Toh-

nen aikaa vartoomas \-uoroos. Sit ne kattos toislltas

kas ja kuuttoili
erestakasin kaupan, putki- ja. sano, et mennääs ulos
varastatojja Lennunkont- lämmittekmään.

Siin vaihees tuli kii-

niät takakum-

vaihtus lateksimaaleiks, ei-

käännökseni:

et onnestas nauttia nemmta coQit

Muisto Naimalle. Nauti

järrelt melkeen ain 1^'lmä

ruveta tahrimaan paikkoi,

viuka. ja tuisku. Ne on pl-

Sun elosi kevättä....

dämeesi onnen. Sinävar-

Mummiini Naima Emi-

kavisiitei. Teen myähemmin jonkunlaisen kopin
niittein ympäril, selitti,

Onsydämesilämminja hel-

maan sydämesihälle suot,

10.5. 1878 Someron Lau-

Uuno mutisi.

- Jassoo.Tsytyy vissiinlähteet Osuuskauppaan, Ku-

kun vissiin huamas mei-

tin naamoist, et mei oltiin

la

Oi ettei maailma....
Wois konsanaan sit tahraella

Ett kulkisitonneapoimien
Polulla hyvenja mainen

vehdys tuntemattomalta:

Kyllävastuksemme voittaa
Lempiväsymätöntyö

kaikktaidoll' ajatella soft
Niin pysy ain taivas para-

paperihommiin. Ei Jukka
miähen vauhtii ja sanos

van puola,jos täUättäisriskipöyrän päälä kans raana.Tulishelpotust Rauhan

Juurturhaan riahunu.Lennu koitti hillitä pikkasen
piänemmänki löhkötyksen

vetenkantoon.

piisaavan. Valmistkin hä-

Mää olen

kaivanu huaneen alla ojat
valmiiks putkii ja nämärei
vasten, ettei tartte kun kai-

nelt kumminkiin tuli.

Röörihommii
rupes
olemaan melkeen vhtä
kin. Tvämiähii tartti ot-

rata lävet permontolankkuisiin, Uuno jutteli tup-

taat putkihommiin lissää.

pään mennesas.

paljo, kun oli sähkötÖitäEi Ville yksin kerinny jo-

Vaikka putki- ja öljypolt-

ka paikkaan,vaikka se paino urakoi hiki pääsä. Se

ämovehkeist äanas hyvin, lisääntys kulukkin.

ehrotti muu kaverikses ja

Tarvittiin

Aalto suastus, enkä mää-

kän pistäny häntäin. Oppisin uutta, oli vaihtelun,
näki ja kuuli monen näköst. Keikat oli toisinas

Kauppias-Uu-

non keikkaa ihmeteltiiin

Uuno joutus kuuntele-

monta

maan muutaman

kertaa

perästkä-

sin, mimmonen laitoksest

mahto lopultas tulla.
Uunon täysinäisenpua-

nn tiäsija itte Uunontun-

päivän

Rauhan ripityst.
Kerran hajin pulttei ja
mutterei. Niit oli raition

outiakin hyllyi. Mut Uu-

si varmaan melkeen kalkki

no akkäs pian, misä niit

somerolaiset. Palvelu pelas
sem raukkaan, kummalt

on,ja oli kans. Puariin tuli

tin salis, Rauhan perin-

Lennu pärmänttäs Ju-

täsä muutonkin tarpeeks
harmei.

Onneks

televi-

käsin ja jos lavuaarin pi stäs

taan. Uuno istuut jämitti

- Onks sul punamultaa, siit vähävasempaan,Uuno

suvet talvet ruskja pomppa

isäntäkysy.
Meinaaks sää maalata rustinkis uureest. Sitä
menneekin monta pussii,

selitti etusormi törreetläs

ret kaupoil pitkin pitäjää

ja näyttipaikkoi.
- Et pytty ja vehkeet tähän

ihmistem

Eikun paikkaisin pa-

hempii läiskii makasiinin

släl väUiin oli muutama as-

seinist. Viis taikka kuus

lee, olis talvisin mukavam-

te pakkastkin. Kerrantuli Lautelan poikii Uunon

killoo piisais.
- Juu, ei äit oi. Ev viit-

Ulkohuusiin käv Kirkko-

pl isustuskeUa lämpymäs.

osannu eres arvata. Niitten

myyminen palkkas ison

Ain Herran tahtoo seuraa:
kuin ahkerast ain tääll te-

suullisesti 1908 tehdyn sopimuksen perusteella TerttilanJuntin tilalta Kuuselantorpan. Per-

1/j vaivas, on man-

nen järvet Suomenmaan
kunmyötästuskan tuopi
jäätyy kesäkuulla. .
(... lopputeksti puuttuu)
Ett minne tili Naima

Kirjoittajan lopputerrehdys: "Onnea nimipäivä-

värssyn on kirjoittanut nimikirjaimet K.A.N. niot- nä Naimalle, ole kärsivä
sin 'kieldlä

Sekä ruotsinkielisessä et-

Ruusuisten

kin. Lennu renas ehtokau-

ta suomennoksessa voi olla

tusten

joitakin väärintulkintojani.

kuussa 1900 Naima sol-

nätäys televisioi,ja Oskari kiärtelimoponkaasetukatteen kattomas, mihen
kannattais mennä telkka-

rei tarjoomaan. Ei Aalto
kauaa saanu yksin huseerata. Aika äkldin Some-

roi ilmestys kaikensorttisii

30. 3. 1900. ja sivia.

nut sel\rää.

onnentoivo-

jälkeen

marras-

mi avioliiton. Sen jälkeen
ei enää onnentoivotuksia

lähetetty eikä ehkä nimiMä Du fomöja ...leven päiviä juhlittu. Alkoi arhär, tills du en man Dig ki, joka ei ollut ruusuista.
'Ett minne tili Naima.

sam hellre en

muutettiin 1906 suurten nimenmuutosten yh-

teydessä Ahti-nimeksi. Perhe SEU asuttavakseen

heeseen syntyi ensinviisi poikaaja sitten kaksi tytärtä-vuosina 1901-1913. Sen ajan vitsaus

eli keuhkotauti koitui perheelle kohtalokkaaksi.
Perheen isäja kolme lasta kuolivat 1912-1913.

Myöhemmin hioli myös perheen vanhin poika

Paavo 1925ja Sulo 1948. Eloonjäivätvain isäni

Reino ja häntäpari vuotta vanhempi veli Voitto. Mummiinijatkoi puolison kuolemanjatkeen
torpparina ilmeisesti lastenja sukulaisten avustamana. Lisätienestiä hän sai ompelutöillä. Tor-

pasta maksettiin omistajalle 200 markkaa vuodessa.

Mummu avioitui uudelleen 1918 leskeksijaa-

neen suutari Kustaa Häggin kanssa. Heille sys-

tyi samanvuonna poikaVilho. Kustaallaoli oma
suutarintupa eikä hän osallistunut torpanpitoon.
Nimi Häggmuutettiin myöhemmin torpan mukaan nimeksi Kuusela.

Mummu oli tarmokas ja toimelias nainen.
Hän halusi lunastaa torpan itselleen heti, kun

laki torppien lunastuksesta tuli voimaan. Lu-

nastushinta 6000 markkaa maksettiin 300 mar-

kan korkojen kera 27. 7. 1921, ja siitä kirjoitettu
kuitti on edelleen talldla. Kuitissa on maksun-

saajanpuumerkki jakahdentodistajan allekirjoitukset. Lohkotila oli yksin mummun nimissä ja

SiUoin tarvittiin ystäviä ja

puolisotta oli vain asumisoikeus tilatla. Aikanaan
tila siirtyi mummiin nuorimmalle pojalle Vilho

misesta.

Kuuselalle.

finna, sam lyka at dttt
hjärta har. Du säkert ho- toivoa paremmasta huonam ...

Naima Emilia avioitui 1900 Terttilan Piek-

Iin kartanon Kärpän torpasta. MandeU-nimi

tääll'

Parista sanasta en ole saa-

palaisinaLautelanPannukakkumaeUa.

kanssa. Elias oli tullut Somerolle Perttdin Haa-

joukon tappio! ja tais pelastaa koko Aallon putiikiusana, kän-

taan hän oli jonkin aikaa
Kiikalsm pappilassa piikana. Siellähänkävimyös
rippikoulun 1893. Vanhemmat menettivät rustliotlirilan 1886,minkäjälkeen he elivät mäkitu-

Kärsivällisyydes, tyytyvätsyytes
f...... tekstiäpuuttuu..)

kee tain

muisto-

lähes koko ikänsä Some-

kalanjyvärengin Elias KaarlenpcukaMandellin

että haihtuu pilvinenkin ja muuttaa murheen kaiken,
yö. Unhottaa en suo voi, joka aikahetken.
voitko sä niin luulla, en- Jos tulee pää!!'joku asia

Mielenkiintoisen

Iässä 19. 10.1953. Hän eli

todell,

kätken;
tai herkku totta, taidan,

sen uutta pihattoo.

-

totuutta

'Jos surut sulle sattuu ja
murhe suolyö, niin muista,

tavaroi ja otti rahat vas-

Uuno innostus.

kantaman

tehrä lissää velkaa.

nisti salin peräpäähään siost tuli paljon parempi
myytävä, kun kukkaan olis
pianon viareen.

salin nurkkaan? Ville ihmetteli.
Aateltiin Rauhan kans,
et kun tota ikkääjdn tul-

(.. loppu puuttuu..)

meit

jonk Jumal' on tavaroins

hissutti hakemaan hytlyst

sään pahvilooran kappaUi sevverran, et puaris oli
päivisin juur iajuur lämpysen puala. Mut aamust

Sun katsantos mun lumoaa

Maailman vaivoi'koetus se

VOi

raavien sakeiden myötä:

rina yäkunnis sähköstämäs pytty tost taulust nurkkaan

rin viäres lykkäämäs pes-

ja silmäsilmäänjää
Niin lempiyhtyy lempehen
ja kaksiyhdistää

Niin ei käy Kärsimys ala.

li tyyniksija Aallon täytys

tuiiu herräämään. Rauha

niskas. Talvisin pellimuu-

Kun katse sulaa katsesen

taa kuitenk fala.

nää taivaasi',

huithapelei. Puhisi, et on

viareen, vessan-

aina ahkeroi

Kun tulella koetellaan kul-

seensa koko nimensä seu-

talliruunuu, potkis kurasil
kummiteräsaappaillas lyy-

pumppu

Jostahdot tunnon puiltahan
Säilyttää rinnassasi niin

^f

Somerolle vuonna 1861
Perniöstä. Mummu kuoli
kotonani Someron Jaatirotla. Ennen avioitumis-

ja seiso lujan alut.

siitäeipois heitäHerra.

hommiin, ettes tommosii

tohon,

SO toivot voittavasi

hemmat olivat muuttaneet

"Elles tiedä, mitäsun tehdä

Hilja Uusitalo on uskaltanut kirjoittaa toivotuk-

muurin ohitte, i-äisteli ris-

Painesäiliö

Jospataidonjospakunnian

nimipäiväter-

kennus, kunnei alikertaan
mahtunu kun juur ja juur
sähkötavarat. Pykäys tu-

vksi isäntä Korvenkulmalt,
maakin tunsin sen hyvin,
kun olin ollu Soinin kave-

kyljelt pariskunta oli sat-

kavietonyö

uus varastora-

tötalos. Isäntä itte paineli kai, et kattaisit paremniska kyyrys erel kaakeli- min, kummosii miähii otat

simattui kassaanja suun-

K\'lla aamu kerran koittaa

Erilainen

hallin tyttärenä. Hän oli

perheen kahdeksas lapsi. Hänen jatkeensa syntyi vielä kaksi lasta. Van-

Of kylväköönkevät pävoy- ke.'
Suntiellesi ruusuja vainen

\111e tokasi.
- Kattotaas saman tiän tu-

l

dämesi sinulta houkutte-

päästäsja raapasi niska.as.
mit riiskutti näkyviin sim- ka ne kestänyyhtäänpak- Juu juu. Tiättyst se on
most santaa, ettei ollu en- kast. Iso kasa piloil jäätymukavempi, ettei tartte
Roikotin
putkenosaloonei
purkkel
täytys
raahata
nen päivävvalloo nähny.
Tuli kohta takasii ja mpes kaatopaikal, ja sen jälkeen raaVilien peräs Ali-Akus- salin nurfcas istuut pytyl,

syntyi

telan kylässäRäyhänrust-

sinun sy-

nen

te mun tähren kässiis tahriit. Hvväst.
- Hmm...

lia Himmelroos

joka mieluummin kukkia

ti sen vanhan vilttihatun

värikkäi.

elämänkaari:

tästäelämästäkunnes loydät miehen, joka tuo sy-

vallan pöllämystynei. Ot-

ti pi halt,

Naima Emilia Kuuselan

ti muutaman kilon tähren

janpään Villej jutuil, vaikpeelläs korvalehrem päälä. ru hommata öljykamiina ka aika paljon tyyreempi
Hyppäs kännääsjakaasut- nurkkaan, kun öljymaalit kauppa se on. Ei sun tarttoorin vällii kynä lirp-

och hjärtat Ditt lockar.
Oma

blommor at Dig plockar,
35
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Paula Ahti

Muistovärssyjä ja

onnitteluja Naimalle
erkkuni Armi löysi 2000-luvun alussa kotinsa uUakol-

ta vanhoja papereita, joita ajan hammas ja vähän
muutkin hampaat olivat
nakertaneet. Joukossa oli
irtolehtisinä mummulleni Naima Emilia Kuuse-

lalle 1800-luvun lopulla
kirjoitettuja onnitteluja ja
muistovärssyjä. M.ummunl asui kyseisessä talossa
kuolemaansa saakka 1953.

Joillakin sivuilla on jäljis-

ta päätellenollut kiiltokuviakin, mutta ne lienevät

päätyneet uusiokäyttöön.
Omat muistovärssyni liittyivät kansakoulun alaluokille eli noin kymmenvuotiaiden kepeiltä tuntuviin
kirjoitelmiin, esimerkiksi:

Lopputoivotuksena

Lemmenohjeita
Lemmi,

lemmi

,

Useita muistovärssyjä on
kirjoittanut henkilö, joka käytti allekirjoituksessa
nimiä Ruura, Auruura ja
A..... A..... n. Hänen kir-

Suo toivon kullaks kelpo kosijalle,

suo lemmeh tosilempivälle.

'SS, £M'""r""»*'

y. S'""" "b»""

»««.»Vn,, t,,,t,ia,^

ta sa minua minaan.

hannoikoon ja hedelmiä

Ainaa lemmin Sinua.
Toivoo Eräs.

kantakohon myös, ja ilta-

Oo säruusu kankahalla.
Wieno kukka tarhasa.

ja kirjoittanut22. 10.1899:

ja äläsinämurhetta kan-

Muisto. Onni olkoon osa-

na, kun nuorvuten ruusut

Muistajoskus ystäväsi
Waikolen kaukana.

nasi elämäsiretkillä,

den kuihtua anna. Surut

vihkimises hetkellä.

huoletpoistukoot pois et ilo

Toivoo eräs Reisu Poika.

ja rauha Naimällae jäis.

nistlmä kasvaa yksin ke-

Toinen salaperäinen kir-

Toivo

dolla, sinä Naima saat sen
otta, jos vain muistat mi-

joittelija runoilee:

J.... a. Hiip hiip ja hurra

n ua".

mainen teitä^

Muisto, Ruusun kukka si-

"Säottos mahtavaja kulje

^y^.T'^'

'/-^

'^. ^'^^^
i^T'^o/^''~.
^1
< :-^/
^., .^
/<te) ?
/ fffA

'^ ^

.

ystäväsi

Niin kuin järven laineet

sorra heitä.

M.... a

toivon maa.

nen toivotus:

to Naimalle,

kun yrttitar-

kieriä) niin täällä päi-

Onni

sinulle

olkoon,

vat wieriä, kuthtuuft ajat

emäntä

sinmta

tulkoon

liassa kuljet ja kukkasia

Nuoruuten kuin kerran
kaunis Kukkanen.

ennen kuin täytätviisikol-

kastelet, niin muista silloin

Käsitähän kirjoittel, mut-

minua vaik öisin kuinka
kaukana.

Mä tahdon Ivonasi olla

tei ei se tiedä kelle,
sydän sitte ilmoitteli, että

Vuonna 1898 lähetyn kor-

Naimalle.'

tin toivotus: Toivon, et-

matta.

.

ta Naima

huoliasulla, ettäneyhdessä
Jos Ruusun mmäloydän,
sen laitan Sinulleja pyyntoni olis nöyrä, tee sama
minulle-

Jatkat onnen toivottajat
ovat käyttäneet puumerk"
kiä tai nimensä alkukirjaimia. BWL kirjoita isän-

aina onnen

osan ansdttsis ettei mi-

Man

murhe maailman

painaNaiman sydäntä.

maallisen muiston:

Onnentolvotus

"Muistovärssv. Yks kuk-

le 1900: "Jos surut sulle

ka armas kallis on, seompi

sattuis tai murhe suo lyö,

Naimal-

Tunnistaako joku lukija

isänmaa. Ah Naima et oo

niin muista että haihhiu

kyseisenAuruuran? Olisin

onneton, jos sitärakastat.

pois sepilvinenkin yö.
^4aima. sai varsin pitkän

Nimimerkki AK kirjoitti

onnentoivotuksen

ioulukuussa 1900:

päivällään1900. Kirjoitta-

nimi-

'Jos joskus tyynnä Iltana jan nimi ja tekstin loppu-

Jotkut kirjoittajat ovat kätkeytyneet puumerkkien ja
nimikirjainten taakse, jo-

Sä istut vksinäs ja kulu-

osa on kadonnut:

neito aikoia mietit mieles-

Edessäs on nimipäivä uusi

sos muista silloin sitä joka

Taasen viettääkes mmun-

ten heitä ei enää voine

kaipaa sinua. AK.

kt SUO
Lausua sulle uudet onnen

toivotukset

tunnistaa.

helmikuussa

Ehkä allekirjoittaja MJ eli

1898 kirjoittaa tuntema-

mää on ollut tuttu Nai-

ton henkilö:

malle, mutta jätkipolviUe
tuntematon. Mää kirjoit-

immen

taa:

Nyt onnea nauttios puh-

Esimerkiksi

Minä olen nuori poikainen ihana;

impi neittonen Äläunhoi-

Ain elon kenttä sulie vi-

ja telkkareittein korjaamises. Vehkels oli paljon la.stentautel, putki! meni ja
renklas ne muutonkl.

Lennul tuli laakist kaks
karvasi Ei tarvinnu kuu-

rella ehtosin Saimin protkotuksii, ja kauppa tuotti hyvi. Saimikin ymmärsi

pittäätsuus kiine. Sanottii
Saimin olleen ehtosin synkän näkönen ja motkofrtavanjohtajan reisuist.
Mää ja Janne pistettiin
antennei pystyyn taloisiin, mihen Aalto oli myy-

ny telkkarin. Tauno opetseuraavanlai"Pieni muis-

vioita sydämiä, viaan älä Olgalta on

kirjoittajia

^-y,(t^'

on poskillasi, niin älänii-

kaunis poika rinnallasi

Tuntemattomia

"'.

kello suhisesti soikoon^ kun

päätätvihdoinpitkänpäi-

kiitollinen tiedosta.

.

sentään mikkään kultakai-

vätvos. {Vaella elosi onnella

kannettais.

nauttijaksi,

vos ollut. Ammattitaitoa
tarvittiin antennihommis

Onkohan samainen ihaili-

nas. Kun on murSetta ja

suo itseäs rauhan, riemun

äa".'"".'." «*"-».

seuraavat:

Ennen kuin (?murheet)

saattajaksi

siin, kun ei televisiokauppa

jolttamiaan muistoja ovat

Sun ainaisena kumppani-

Suo sydammiKn sulouden

^

*yf

Muistoja Ruurala

Auruura. Aaltonen tai vain

sil-

mls. Muutama meni melkeen saman tiän konkurs-

vanhana'.

olet nuori

tulee vastaan

koijarel voltonkiilto

"Lem-

nättiä

poikaa niin kauvan kun

,

ml^faima nuorena, sydän

Kolme sanaa sinulle, ole

ystävä minulle. Mummun
värssyt olivat aikuisten toisilleen kirjoittamia.

..> -^

ti, kuija vehje viritettään

paikkaas ja kuija pikkuvikoi korjattiin paikan päälä.
Esimerkiks jos kuva meni

ympäri, mikä putki täytys
vaihtaat. Samal television
sisäkalut tuli meitil tutuiks. Antennii suunnates

toinen kiipes katol kääntelemmään

antenniharavaa

toisen neuvon mukkaan,
nii et kuva olis mahrol-

lisimman hyvin kohrallas. Ei ain hääppöst saatu,
jos talon ja lähetysaseman
välis oli korkjol mäkkii,
taikka matka oli liian pitka. Muitakin harmei oli,
kun katot oli talvel lumi-

sii ja suvel satteest liukkai. Henki oli monta ker-

taa vaaras, kun purottiin
katoit. Luut sentään säilys
ehjinä ihmeen kaupal.

Pois onjo lapsuus, saatu ikä
taan lemmen
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Arja Fonsell -jatkoa

f . 7'M/f

iyiui^f

lf\ivää Joulua

ja Onnekasta

nani olleesta tuotannosta:

ohjelmistoista,
saduista ja runoista. Hän kään-

'Vuotta 20141

tää vanhan kansanrunon

hauskasti ylösalaisin: Eihän se satu saunaan men-

risto. kilpinen@m-ketju. fi
Joensuuntie 32, Puhelin 748 9868

MäkllänTraktortmuseo Kariläntiejo,Somero
p. (02) 7481 137

kontin kanssa /ja kontti oli
riimejä pullollaan.

(VftÄ^OM^U^ft/

Ahokainen

OhMfKuJ^i^uS&e^\wo^).

^

^

k6ASK4(/^

^B;

'^

RIITTR

ta ÄuuAzmo//3-runossaan:
- Kissimirri^ kissimirri, /
missä olit illalla? // - Olin
Mia Misun kanssa / Sinisellä sillalla. // - Kissimir-

Petri Fonsell, puh. 0500 294 625

ki! Miisun kera illan kuuta

katseltiin. Ahokainen peräänkuuluttaa

^UmeA^fc^&A M(A-ViAoffa.

elämäniloa.

nosta. : Älä sulje oveasi jou-

runossaan Tosijuttu: - -

lutontulta! / Tontulla on
tuomisina paljon iloa. //

Nauru vasta / onkin tart-

PIIRINUOHOOJA
Puhelin:0400823139. Puh/Fax(02) 7488 359
pertti. mikkonen@wippies. fi

n, kissimirri, / miellyittekö
maisemiin? // - Totta to-

)V<Ki^OM&tA^A

Pertti "Pietu" Mikkonen
Helsingintie398, 31400SOMERO

tuvaa. /Kohta kadun /joka
kulkijaa /hahhahhaa / nau-

Meiltä kaikille pukinkonttiin jotakin!

Ipöääjoulua ja
ennetä mutta duotta!

sytyttää sepi

e-

tuottelias kirjailija, hän on
ollut myös opettajan työn
rohkea uudistaja. Hän
vaikutti

vhteiskunnas-

rottaa. //Tääon totta. / Us-

ni kynttilä! / Silloin siitäjoka soppeen hehkuu lämpöä.

maila. Useamman lehden

koa voit sen: / Lotta kylvi /

// Kuuntele^ kun joulutont-

tounitusneuvostoissa

ilon siemenen.

tu korvaan kuiskuttaal/ Si-

kuttaessaan hän tuli tun-

ta pientä salaisuutta kertoa

netuksi kirjailijana eri
puolilla maata. Ahokainen

Ahokainen

9{ijVääJouCm fa
Onnellista. Uutta Vuotta
Maanrakennus

viihdyttää

lukijoitaan ilman opetus-

^

p.7485272, °Ali>ciS^0 Joensuuntie40

nyt. /Eikä sillä laukkua ollutkaan. /Meille se pyyhälsi

viiväh-

tää ohjelmistoteksteissään
joulutunnelmissa; alakansakoulunopettaj a kirjoitti kätevästi itse joulujuhlaesitykset koulun juhliin.
Jouluista tunnelmointia
löytyy Pieni salaisuus -ru-

ei saa.

sa merkittävästi kirjoittavai-

Ester Ahokaisen tuo-

ansaitsee tulla huomioon

tarmossa kuuluu opetta-

otetuksi lastenkirjailijana.
monipuolisen tuotantonsa, erityisesti lyriikkansa

jan ääni. Hänen aatemaailmansa kimnifrt}y vahvasti
omaan aikaansa. Sen lisäk-

si, että Ahokainen on ollut

vuoksi.
Ester Ahokainen on osa

somerolaista

kulttuuri-

historiaa. Pro gradu -työnl mukaan hänen runonsa
kestävät alkaa luontoai-

heiden, sujuvan rilmittelyn sekä hänen kujolttamisen tarkoltusperiensä
kanssa. Ahokaisen tarkoituksena oli tehdä virkistä-

via ja iloisia kirjoja, mikä

on yhä lastenkirjojen keskeinen pyrkimys. Ihmisenä kasvamisen peruskysymykset eivät ole alkojen
kuluessa muuttuneet. Kiriailiia-opettaia Ahökaisen
iyruJfcka on jäänyt elämään.
Lähteet:

Fonsell, Arja: Pedagoginen näkökulma kansakoulunot>ettam m lasten-

kirjailija Ester Ahokaisen
tuotannossa. Kasvatustie-

teenpro gradu-tutkielma.

Markku Malin

2012.

Puh. 0400 123 800
Koski) Mervi: Kotimaisia
www.rautia.fi/SOME 3

lastenlyynkoita. 2003.
Lange, Kaisa:Ahokainen
Ester. TeoksessaV. Blinnik-

ka &? K. Vaijärvi (toim.)
Suomalaisia lasten-ja
nuortenkirjailijoita IV.
1987.
www. k-maatalous. fi/SOMERO

Somero - p. (02) 779 300
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Kosmetologinen Hoitola
Ritva Heino Ky
Joensuuntie 28, 31400 Somero

(02) 748 6588, 050 355 5182

fouXue^i^

^Mte^ofl (

Telsolla koverretttin

KIMALAN
.

Olavi Virtanen

. Traktorivaraosat
. Kulutusosat
. Voiteluaineet . Työkalut
. Hydrauliikka

lljainen
kylätie.
Tätä minä ajelin
silloin kauan sit-

katkesi ja uutta el ole tar-

ten. Nyt on ruvennutIdin-

vinnut enää tehdä.
Huomaan etten ole ter-

.

nostamaan

7oivofei MMA a&ia^^d
|V<lft/ '/fOULUUC^^

O^iAAÄt tUfct Vt^o^fci/

pi eni punainen

mökki kaukana pellon takana. Mökin päätyyn on
kiinnitetty monenmoista
työkalua. Pihalla joku van-

vetullut, laitan esineen ta-

ha mies työntääkottikärryjä.Voisinkopoiketa,kun

Vuorela ja Sirelius käsikirjaston puolelta, sanoo
virkailija. Mutta kun ei ole
hakusanaa, täytyy selata
koko kirjat. Ja löytyyhän

omistajakin on paikalla?
Taloon ei ole tietä. Vain

öh^hfj^ uuffi^y1^0^ 20141.

polku pellon ojan reunalla.
Lähempänä huomaan, et-

crwwan

ta rakennus onkin sauna.

Muita rakennuksia ei ole.

Vanha kivijalka kertoo, etta tässä on tupa sijainnut.

Ohratie 3, 31400 Somero
Päivöläntie6, 32100 Ypäjä - www. kotinisu. fi

ffyvääJouluaja
(TyöntäyteistäUutta. 'Vuotta.
Kui.ret-A^
KnUKKU

Jari Grönholm
Hämeen Härkätie 212
31400 Somero

+358 (0)50 43 44 555
gronholm@hotmail. com

p. (02) 7482 111, 0500 933 159, fax. (02) 7482 113

^v&Ä/^otdy^^
o^iyuiMh&i^.
Koivun yrtit
PUH. 040 503 5176

»A.APABVoKfc^

Mies on klpannut kaormansa ja lapioi nyt kompostimultaa
marjapen-

v-ÄTrfA3"i<®m

kaisin Idvelle ja lähden

pois.Menisinkökirjastoon
tietoa etsimään?

se. TELSO. NykykieleUä
voisi keksiä nimeksi kouruklrves. Sillä tehtiin haa-

pioita, kaukalolta ja puuvateja. Piirrän maUit ja.
nimet vihkooni.
Eri telsomalllt eroavat

3

!

toisistaan varren pituuden

saan ympärille. Tervehdin ja muodon ja teräkulman
- ei vastausta. Jään kat-

suhteen. Puuastiat, joita

selemaan saunan päätyyn
kiinnitettyjä esineitä. Siinä on harava, viika-te, pari

niillä koverrettiin, eivät ol-

l

leet pitkäikälsiä. Piti tehdä

l

puhdetyona uusia.

sirppiä, iso ja pieni kuok-

Vuodet kuluvat. Ajan

ka, koukkari, turvepiilu ja

taas samaa tietä. Missä on

rautaiset kakkulat. Viela huomaan nurkkakiven
reunalla ruosteisen rauta-esineen. Otan sen käteeni.
Mikähän se on?

punainen sauna? Sitä ei

Ei se ole myytävänä

ole enää. Vain kasa mus-

tuneita hirrenpätkiä. Entä
työkalut seinältä ja telso?
No, kierrätykseen tietenkin, siis metaUinkeräykseen. Palanen historia-a. oli

sanoo mies melkein kiukkuisesti. En osta mitään.

poistunut keskuudestam-

Haluaisin vain tietää, mi-

me.

ka se on ja mitä sillä teh-

32

dään. Isoisä sillä teki sikakaukaloa. Siinä sen varsi

^
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Onnellista (Uutta Vuotta

RAUTA- ja
PELTINELIÖOy
Om. SIVIRANTA
Puh. 748 5929, 0400 848 398

(VAA/^Ot

Helsingintie 1274, Hirsjärvi. P. 0500-705 312
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Rengasmarket Somero

SalaojatyöKARIGRÖNHOLM

puh. (02) 748 6390

(02)7483183, 0505991555

Sementtivalimo

Matti Kultanen

Seppo Mäkitaio

Puh. (02) 748 8511,
mob. 0400 452 217
Email: svalimo. kuitanen@gmaii. com

Metallin65. 31400Somero-Puh (02)7487i-tö ii,',
">rnenkkifn, inet

paikallislehti

SOMERO

/ Oman

Meill on usko horjumaton: /

kerran kirpoo tukin ansa. /
Pojat: Kerran raukee pahan
valta. / Kasvaa uitsi, raitis

kansa. Uskonnollisuus ja
raittius näkyvät kirjailijan

maa-

varhaistuotannossa,

si suviöistä /pienen laulun

Metalli Ravintola

:^rwft «h

-..~-^B'

-i^i»--! ^

.

VanhatlB 13. 31400 Somero . Puh (02) 748 8117, 040 585 0600
rantatupa@gmail. com . www.rantatupa.fi

J'ouCumuistoja

pienessä paketissa

sa.

tärkeä merkitys kirjailijalle
selittyy isänmaallisuuden
kautta. Hän on kirjoittanut kirjan Metsänväen ke~
säkisat, jossa metsän eläimet kisaavat eri lajeissa..

Ppettavaisuutta ja
huumoria

Opettajan
Unen

5ÄJTTÄ<
Joensuuntie 16. - Somero

toteoksissa

var-

ohjelmisosin raskaan

heilija, jolle suomalaisten
menestyminen oli tärkeää.

paatoksdljsena. Opetukset ovat helposti löydettä-

Ystävät auttavat toisiaan

vissä.Niitäel koeteta peiteliä. Sormea heristdlen

ovat teemoina mukana
Ahokaisen koko tutkitussa tuotannossa. Sadussa

parren mukaan oravaperhe
antaa pakkasella sijaa tinttiperheen nuorimmaiseUe.
Metsän eläimet auttavat
toisiaan hvväksi mallik-

kujailija varoittaa viinan
kiroista sen ajan opettajil-

EsterAhokainenvastavalmistuneenaalakansakoulunopettajanavuonna 1930.

le annetun tehtävän mu-

kaisesti: Alkoholi, veli mus-

ta, /paljon tuottaa kirousta.
/ Voimia siis tahdon kait-

Ahokainen kysyy, kannat-

ei teille / kellon aika rii-

taa / kunnes voin sen pedon

taako vanhaa hylätä. Satu

ta. /Liian myöhään tajuat-

voittaa.

kertoo kyläkoulun vanhasta klrjakaapista, jossa on
taikaa. Kun kaappi kannetaan ullakolle, luokassa
alkaa kalkki mennä huo-

te / mitä seuraa siitä. Kil-

reen hän katsoo n}Tkyajan
tunnusmerkiksi Tonttujen
mietteet -runosarjassa kirjassaan Saderatsut (1982).

Saduissa

ja

runois-

sa opettavaisuus on puet-

tu keveämpään malliin.
Opetus voi olla yhä helposti löydettävissä, mutta
se voi käydä esiin esimer-

siä satuja (1980). Ystävyy- nosti. Kaappi palautetaan
den ja auttamisen teemat luokkaan ia Hvmyhalti-

Kansakoulunopettajat
oli valjastettu Suomenjäl- klksi eläinten välityksellä,

laajenevat Aliokaisen tuo-

ja palauttaa

leenrakennustvössä

tannossa
1980-luvulla kansainvälisiksi. Rau-

ilon koululaisille.
Vanhaan kannattaa suhtau-

tiuden puolestapuhujiksi.
Viinan kiroja Ahokainen

ha kansojen välillä nousee
tärkeäksi kysymykseksi: - Kyyhky, valkosiifi, / hy-

tua arvostaen, Ahokainen

vertaa

opastaa kirjassaan Kulkits-

teihin

kannukset ja muita satuja

ta kevääseen. Ohjelmistoa

Ahokainen pohtii kii-

koulujuhliin (1946) sisältämassa vuoropuhelussa. Ke-

rettä Miksi varjo -runos-

vaan kansa: Pojat: Hirmu-

saan:

/ukki seiteillänsä / kahlein

van mielen luot. / Kerro, joko tänään / rauhanviestin
tuot?

Sadussaan Hymyhaltija

oppimisen

(1956),

Tuota suren, kun

rait-

hirmuinkin

kirjan

seit-

Syksys-

kuten Efana-runossa. : Kiire-sanaa tunne en. / Askeltani harkitsen,, / olen aina

viimeinen, / hätyytä ei hofpu. / Kilpailevat vauhdilla
-/seuraa lyhyt loppu.
Huumoria löytyy Ahokaisen kaikesta tutkittava-

Jatkuusivulla 33.
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kasvatuksel-

ääni kuuluu

haisimmissa

o

3KELLOJAKIHLA

eri-

tyisesti ohjelmistoteksteis-

sävelsin. Toisaalta urheilun

si lapsille kirjassa Herttai-

^//.<ys^ss/wfs<f?<ev, vs^ %.wt, fs<'4ac'/

-^Kwus^ v^

lu&ävelin^

auttavat toisiaan. Hädässä
ystävä tunnetaan -sanan-

Joensuuntie 30, p. 748 5098

-, --, - .:-'

sitoo kansaa, maata. / Tytöt:

/aan.
Ahokaisen tuotannossa luonto liittvv monesti isänmaallisuuteen: Pieni sävelmä / - Mustarastas,
mistä kerrot / kirkkain hui-

Käpysoppi metsän eläimet

)VÄÄ^OuSj UUCu^

SOMER ^

ovi / Masa Majavan Onne-

Ystävyys ja auttaminen
At. tta04001'!4824-FaK -(n?)7^?^474-n)i:i)l^s.

Ö^SJJÄA.MtA. VfcfcO^fct/

alkojen kuluessa muuttuneet.

Ahokainen oli penkkiur-
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Ihmiselläkasvamisenperuskysymykset eivätole

UJO

Rengasliike
Maatila Korpi
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Arja Fonsell

Heljä Reponen

Ester Ahokainen, monipuolinen kirjailija

Leirimuistoja 1950-luvun alusta

icmt«t«n

'\. y'»ft

Arja Fonsell on tutkinut Ester Ahokaisen laajaa tuotantoa.
Iltahämärissäkerrotut
ster

Ahokainen

(1907-1989) oli so' merolainen

lasten-

ja nuortenkiijailija.ja kansakoulunopettaja,
joka
opetti Hlrsjärven koulussa vuosina 1948-1970.

Ahokaisen kirjailijanura.
sai alkusysäyksen Suistamon alakansakouluopet-

'^

sältävät runoja ja runoissa
on suorasanalsta

tekstiä.

Myös sadut sisältävät runouttaja runoissa kirjailija

mutta se taittuu

on sävelletty laulullesi. Ohjelmistotekstejä sisältäviä
kirjoja ovat Syksystä kevääseen (1946), Me juhlimme.
Ohjelmistoa

nopeastinauruksi.

lasten juhliin

(1947), Oman juhlan ohjel-

vun taitteessa. Hän klrjoitti aluksi lehtiln, ja häneltä
Julkaistiin pieniä kuvitettuja vihkosta. Vihkosissa

maa (1963)ja Joukollajuh(1970).
Luonto inspiroi

siä ennen ensimmäisen,ai-

Runous

on

Ahokaisen

kuisille suunnatun runokokoelman Heräämisiä il-

tuotannossa kestänyt parhaiten ajan kulumisen.
mestymistä vuonna 1945.
Hänen lyriikkaansa on
Tämän jälkeen Aho- edelleen käytössä lasten
kainen siirtyi lasten- ja runoantologioissa, laulunuortenkirjallisuuden pa- Jen sanoituksissa ja jo mairiin. Hän ehti uransa ai- nituissa aapisissa. Runokana julkaista kolmisen- teos Kissankäpäläja muita
kymmentä . runo-, satu-, lastenrunoja (^1978) sisälnuorten- ja ohjelmistokir- tää kirjailijasta tehdyn pro
jaa. Hänen runonsa ovat gradu -tutkielmani mu-

Öpettaja-kirjailijaEsterAhokainen-Savikurkitärkeimman harrastuksensa, kirjoittamisen parissa Hirsjärven
koulun kodissaan vuonna 1966.

seuraavaa kesää: Kesä tekee lähtöään^ / kerran vielä

juhlassamme vieraina / oi,
olkaa kaikki tervetulleita!

kaan runsaasti luonnon-

kääntääpään/ viipyy miet-

osa aapisten ohjelmistoa.

tietoa, joka on tyypitll-

teissään. - -

nuortenkulttuurin

saralla

muun muassa Opettajain
Lehden, Nuorten Päivän ja

Pyrkijän toimitusneuvostossa. Vuonna 1978 Aho-

kaiseUe myönnettiin taiteiliiaeläke.
Ahokaisen

si /tuuli keinuttaa. /Lähelvarhaisem-

masta. tuotannosta juhlaohjelmistotekstit
ovat
herttaisia ja opettavaisia.
Kirjailija yhdisti eri kirjalllsuudenlajeja.
keske-

nään.Ohjelmistotekstit si-

Hyvään

Linjan
linja-au»to kaartaa kapeaa

säUä käy slplnä ja supina.
Tutustuttuamme puheet

hiekkatietä Hovimäen lei-

muuttuvat

rialuetta kohti. Auto pysähtyy mäen päätie.Joukko
hämmentyneitä ja samalla
uteliaan innokkaita tyttökerholaisia purkautuu au-

Pari tyttöä on hurjia kertöinään kummitusjuttuja ja muuta jännittävää.Se
aiheuttaa melkeinpä hys-

ti ja vanhemmat sekä hyvä käytös. Vanhempien
kunnioittaminen tulee eri-

minen, kiltteys ja epäitsekkyys. Kiltteyteen kuului
myös aherrus läksyjen pa-

tylsesti

rissa: ölemmehan me olleet

esiin aitienpaiva-

ne laskoksineen tuulen sitä

putlisteUessa illan hämärtyessä muuttuu oudon näköiseksi ja selkäplitä kar-

tervetulleiksi

fcterAhotonen
.

-^
.

Lepohetki pelin lomassa. Taiistalla kotinijoka on nytpurettu uuden rakennuksen tieltä - siis historiaa sekin. Flikat

vasemmalta: Helvi Laakso, Raili ja Heljä Jokinen sekä
Tuula Nieminen.

jalle. Varataan makuupaikat ja pidän visusti kiinloppupuolella voijo vähän ni parhaasta ystävästäni.
eltaantuu ennen kuin se Vieraat tytöt ujostuttaloppuu. Vaatimaton oli sen vat. Makuupusseja ei vielä
aikainen ruokapuoli, mut- silloin ollut, vaan kletouta penkkelneen. Seinät ta ei se leirin tunnelmaa dulmme vilttelhin ja äidin
ompelemaan flanellipyjaovat avoimet; ne on ka- haitannut.
tettu vain puoleenväliin,
Järjestäydytään teltta- maan. Kesäyöt ovat lämpiyläosa avoin. Siellä tarjo- kuntiin ja aletaan pystyttää mia, nuori veri on kuumaa
taan aamutee ja vaihtele- isoja telttoja, joihin mah- ja ystävän kylkl luovuttaa
vasti keittoa tai perunoita tuu toistakymmentä tyt- lämpöä.
ja ruskeaa kastiketta. It- tää. Pienten kommeUussellä pitää oUa mukana lei- ten jälkeen teltat saadaan ReippaUua jaj ännitystä
välle siveltävä voi. Voipur- pystyyn. Lopuksi haem- Päivät kuluvat iloisten palkit sijoitetaan vieri viereen me metsästä kuusenhavuja lopelien, uinnin ja kilpairannan tuntumassa olevan pehmikkeeksi teltan poh- lujen merkeissä. Iltaisin
vietetään nuotioiltaa reip!.-. paita lauluja ja tuttuja vir-

mimme marjoja ja nyt hyörimme läksyjen kimpussa.
Ahokainen painottaa työn

juhlaan, jossa lapset esiintyvät lausuen kuorossa: On
toukokuu, tääpäiväherttai- ja ahkeruuden merkitysnen / on kaunis juhlapäivä ta esimerkiksi runossaan
useissa runoissaan. A'uain- äitien. / Nyt huolet hezttä- Majava: - - Melu, häly ei
nilo -nimisessä runossa
kää,/ja jokainen / tääpäi- tänne sovi, /ei laiskurif laiirjallija. jää odottamaan vä hymytkään ja unohtakaa sinkaan. / On niiltä suljettu

lasi kuuluu /puron soimaa.
/ Raikas ilo on / kultapal/eron. Toisaalta kirjailija
kuvailee eri vuodenaikoja.

kimalte-

reunalla kohoaa pieni rakennelma, joka toimii
kelttokatoksena ja jonka suojiin on rakennettu
muutama kömpelö pöy-

juhliin kirjoitetuissa näy- kilttejä. Kesällä ahersimtehnissäja runoissa. Äidit me talkootöissä, syksylläpoitoivotetaan

teriaa; teltan katto moni-

kalavarat sylissään. Leirinohjaajan saattelemina
alamme astella leiripaikkaa
kohti polkua myöten alas
jyrkkää rinnettä.

la. Leirialueen vasemmalla

luvat kohteliaisuus, kiittä-

Ester Ahokainea

iMOiiliapatö

luonnonlähteen reunuksille viileään veteen. Viikon

ISOÄMMN

SATUVAKKA

.

äS^-

toksl.

Vähitellen

tilanne

raukeaa ja muuttuu vapautuneeksi nauruksi.

Joinain iltoina vakollemme nuoria kerhonjohtajla ja nuorisotyön teki-

jää, jotka istuvat pitkälle
yöhön hiipuvan nuotion

ympärillä,ja yritämme salaa kuunnella heidän juttujaan.

Vessakäynnit ovat luku sinänsä: puuseetä ei
ole, vaan tarpeet hoidetaan
riu/utlaja on varottava, ettel kupsahda alla olevaan
kuoppaan. Kärpäset ovat

mieltyneet paikkaan; leirin loputtua kuoppa pei-

Somero-Searan intemet-

Viikko vierähtää nopeasti. Haikeat hyvästit ja pa-

sivwt ovat osoitteessa

l Ilta päättyy sanoihin "hy-

luu arkeen seuraavat, sillä

: vääyötä,Jeesus myötä, kii-

heinätyöt ja muut maati-

.

'?>t
'.wtL

rl
-.> '

minä painaudutaan ystävan kanssa vieri viereen ja
vedetään viltti silmien pei-

tetään

s'"TI-^*'

^z

onko niitä? Pelon sokaise-

' rakunnan leirUlä. Myös
\ Jumalan sanaa selitetään.

"^^ MQfjateaPi<taiona '

lUtt^

mivaksi.. . Kummituksia,

^ siälaulellen; oltiinha-n seu-

".ä.nb
.

rennommiksi.

ton sisuksista vähät mat-

lee jänd auringonsäteiden leikkiessä sen pinnal-

käytökseen

Ahokaisen teksteissä kuu-

n*^u

l^-^'

taakka arkinen. / Te, äidit,

Elämänarvoista
tulevät tärkeinä esille ko-

y^.

»m»"»-'"

on näennäistä: teltan si-

Alhaalla

olleet 1950-luvulta lähtien

sintä pedagogista ainesta
Ahokaisen repertuaarissa. Ahokainen piti luontoa
tärkeänä inspiroijanaan.
Kirjasta löytyy monia kasveja ja niiden ulkonäköä
kuvaavia runoja, kuten
Kullero // Kukkapalloja-

Someron

eltainen

limaan. Lasten ohjelmistoa

oli legendojaja kertomuk-

koko ajan lehtiin ja toimi

aikaanmelkeinpähysteriaa,

Hovimäen leirintäalueella.

kertoo sadun. Osa runoista

tajaseminaarissa 1930-lu-

Ahokainen kirjoitti myös

kummitusjutut saavat

Heljä Reponen muistelee tyttökerhon
hausksgajajännittäviäpäiviä

tos tästä päivästä",minkä

multakerroksella.

Iän askareet odottavat.

toivotamme
toisillemme
käsi kädessä ristikkäin

Sen jälkeen leiriin laskeutuu hiljaisuus, joka
55
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Kari Luoto

Reijo Siltasaari-jatkoa
tarakoukset, klrkossakäynnin, radiokirkon kuuntelun. Raamatun luvun sekä

pohjavedessä

vurenveisuun, veisuun var-

sinkin aina kun kaukan-

pappa oli kylässä.Hän oli
hyvä laulaja niin kuin äitikln.

Pyhäkoulunopettajaksi
Lapsuudesta...

tuota

Ihmiset ovat kovin totisia

nen kaikkea valtavan mää-

jänisasussa laulavaa miesta, silloin kun jänismies
oli vielä ihan pieni poika. Hassun äänen synty-

ja suruUisen oloisia kun se

ran tvota.

tarinaa, en oikein usko. On

tän saada niistä ääniä.
Koulussa meidän luokka

koinaan

KesäteatteriUa on harjoitukset. On kuuma kesä.

Minä ja kaverini vakoilemme esityksen valmistelua ja ihailemme huumorintajuisia näyttelijöitä,
loilla tuntuu olevan, koko

hoitanut

outoa ajatella, että Jänis

laulu lauletaan.

Somerolta on noussut

Meillä on kotona rum-

useita, suuria valtakunnal-

mut, piano ja kitara. Yri-

lisesti merkittäviä taiteili-

vakoiluretkil-

Äitilukee iltaisin kirjaa,

lämme kappaleen vuoro-

joUa. on erikoinen nimi,

saa uuden opettajan. Uusi opettaja soittaa kitaraa
bändissä ja alan ottaa kitaratunteja häneltä. Alan

sanat ulkoa. Kotiin ehdittvämme toistelemme niitä

Porvarin morsian. Tiedän
mitä tarkoittaa morsian,

saada kitarallla musiikin"
kaltaisia ääniä aikaisek-

ja hauskuutamme kotivä-

porvaria en. Olisiko pap-

si. Uuden open bändi te-

keä hassuimmilla vuorosa-

pi? Kuja on Somerniemella asuvan tädin kirjoitta-

kee omia lauluja. Isäkin
on tehnyt lauluja somero-

ma. Oliko Somerniemi se

laisista kun siltä on laulu-

paikka, jossa asuu Joulupukkikin? El kai... se tai-

ja pyydetty. Osaisinkohan

ajan hauskaa keskenään.

Opimme

noilla ja matkimme näyttelijöiden liikkeitä, ilmeitä
ja eleitä. Yksi näyttelijöistä
käy kerran kotipihatla. m-

on somerolainen niin kuin
minäkin.

mekin soittamassa kitaraa.

si olla Rovaniemi. Äidin

Kuuntelen paljon mu-

kanssa käydään muutaman
viikon välein kirjastossa.
Lamaan Viisikkoja ja Sos
-kirjoja. Kirjaston setä on
tosi viisaan ja kiltin oloinen mies. Kun päästään
ulos kirjastosta, äiti sanoo,
että kirjastonhoitaja on oikea runoilija, joka kirjoittaa luontorunoja. Setä on
saanut palkintojakin runoista. Meidän kirjastossa
on töissäjulkisuuden hen-

silkkiäja äänikirjoja.Meidan olohuoneessamme on

kasetteja, joiden kansipapereissa on kuvia resuisesta
silmälasipäisestä laulajasta,
jotla on hiukan ku.mmal-

llnen, ujo, pelokaskin katse. Laulaja laulaa laivoista,
joista syntyy eläviä mielikuvia kun kuuntelen lau-

joita. Monosen Satumaa

ja BaddlnginParatiisiovat

Tuntuu

luonnollisel-

ta, että äiti jo varhain liittyi kylämme pyhäkoulun
opettajienjoukkoon. KurJenojan Hilma ja Sintosen
mummo

saivat

nuorem-

man kanssaopettajan. Pyhäkoulua

me poiat kä-

vimme niin pienestä kuin

pystyttiin, lähes rippikoululkään asti. Koulupaikka kiersi talosta taloon, ja
lapsia oli paljon. Pyhäkoulua pidettiin vain kesäai-

kaan.

Laulettiin "pikku

lintu riemuissaan , luettiin
Raamatun
kertomuksia,

minäkin...
...vuoteen 2013
Vuonna 2013 taide - mu-

silkki, kuvataide, kirjallisuus, teatteri - on edelleen

ti asetteli meitä poikiaan
eturiviin

uusia tekijöitä, jotka, ovat

teissämme

kenties saaneet innostuksensa taiteen tekemiseen

vieläkin,

ympäröivästä

historiassa. Komea jouk-

tummissa

vaat-

niin, että. nä-

kyisimme. Ja näymme me
Ihan

Someron

tenn nuoret, taitavat näyt-

ta vapaaehtoistyöstä, mitä

esimerkkinä uusille nävttelemisestä kiinnostuneil-

ja on Somerolta kotoisin -

siikkiteatteri, jonka esltykseen musiikinopettaja
pyytää minua laulamaan.

ihan läheltä. Isä on kerto-

iuostun. Lava on iso. Se

nut pelanneensa korttiakin

taas jonnekin. Vanhemmat
ovat kertoneet, että laula-

tu-

täyttää koko urheilusaIin. Esityksen yleisössä on
satoja ihmisiä. Pelottaa.

lee Plkkakakkonen. Siel-

Kaikki menee kuitenkin

la seikkailevat Rölli, Pelle

ihan hyvin, enkä kuolekaan, vaikka niin pelkäsin.
Minua pyydetään laula-

sen kanssa.

lUaUa

TV:stä

Hermann! ja Nalle Luppakorva. Toisinaan siellä
esiintyy myös Kissa ja Jä-

silloin seurakunnassa lasten eteen tehtiin.

telijät taas saattavat toimia

tään, ja siinä samalla hoi-

tai aika ajoinjoku naapurinkin tenava.

Niin sitä elettiin ja sovittiin tulemaan toimeen

varsin pienessä Kivirannan mökissä. Isän remonteistä huolimatta mökissä
ei ollut hurraamista. Sii-

nä oli kamari ja tupa; vajaa 40 neliötä. Huusi oli
pihan perällä ja kantovesi tuli järvestä. Sähkö sen-

täänoli, uusi saunaja pikkuinen isoäidin asuttama
saunakamari. Niihin tiloi-

hin mahduttiin: äiti, isä,

pidettiin

Idlö. Uskomatonta...
Somerolla toimii mu-

läävätjostakin ja lähtevät

riitti, työtä omasta tytös-

pyhäkoulujuhla

rinnalle Somerolla kasvaa

kulttuuritarjonnasta. So-

oli yli 80 vuotta. AidiUe

milleni oli kevääUä 1960.

la. Vanhojen suumimien

minä 17 vuotta, veljeni 14

Merkittävä juhlapäivä
itselleni ja myös vanhemKiviranta oli saanut ylioppilaan, koko kylän enslmmaisen. Niin harvinaista
herkkua se silloin oli. Vas-

somerolaiset

elämään.

Pojat

lähtivät

kotoa. Äiti, isä ja
koulunsa

aloit-

tava Merja jälvät kolmestaan,
kun

Kiviran-

nan

mamma-

muutama

vuo-

si, ja äidistä tuli
uusi Kivlrannan
mamma. Kivirannasta kulten-

kin
ja

luovuttiin,
uusi

vuosi-

kymmen
alkoi Joensuussa,
Pikkupappilan
asunnossa.

Someron sa-

ha oli lopetettu ja isä siirty-

nyt seurakunnan
tehtäviin.

Kivirannan pihalla äidin lapset.

Sli-

ta hyvästä saatiin asunto
ja äidillekin rakennuksessa olevan kerhotilan siivousta. Se oli loistoasun-

lemaan toimeen omillaan,

to, vaikkei se papeille enää

kuuluivat sosiaaliluokkaan,

kelvannutkaan. Tilaa riitti.
Asunnossa oli keskusläm-

joka oli syntynyt palvele-

mkys, lämmin vesi, sisä-

vessa, suihku, sauna pihan
perällä ja vahniiksi pilkotut saunapuut suojassa.. Kaikki tämä oli ainut-

Lämpimät muistot

sen, mikä vanhemmiltani
on vaadittu. Mitään el saanut ilmaiseksi. Tiukkaa on

täytynyt oUa.
Kuusikymmenluvun alku toi muutosta Kiviran-

mu-

Kovin
montaa.
ta
ei
elämä

vuot-

Pikkuikupappilassa
Äidin
tenkaan jatkunut.
alkava, sairaus teki ajankohtaiseksi muuton pleneen omaan yksiöön, Kivirannan myynnillä ostettuun. Viimeiset ajat isä oli
äidin omaishoitaja, vaikkei
sUloin sellaista nimit)rs-

silkin tekijät, kuten Henrik lUikainen, sytyttää kipinän laulujen tekemiseen
ja tanssilavoUla tai Somero Soikoon -tapahtumassa nähdyt musiikkitähdet

ta tunnettukaan. Hän hoi-

innostaa esiintymään.Tai-

tavista.

ti äitiä samalla, kun vastasi
seurakunnan suntion teh-

Tuskin me lapset siUoin

ja Jänis laulaa. Jäniksellä

lisäksiluovuutta, omapäis-

usein

on tosi hassu ääni. Isä sa-

ta tinkimätöntä harjoi-

lauletaan laulu, joka kertoo
jostakin Satumaailmasta.

tusta,

paamaaratietoista

itsensä kehittämistä ja en-

simme voineet olla apuna.

Vaihde Esakalliolla viime kesänä. Juha

Kivirannan pihalla äidinpyhakoululaisia,
56

kuolemaan

kui rauhallisesti pois vajaa

ymmärsmime, miten kovilla isäja äiti olivat ja miten paljon enemmän oli-

noo, että mamma on ai-

sä kuin lastensa auttajina.
ja tukijoinakin.
Äidin
pitkäaikainen
sairaus johti aivan liian
62-vuotiaana. Hän nuk-

teen tekeminen vaatii toki

viimeisenä

maanja passaamaan mmta
niin erilaisissa tvötehtävis-

la ymmärtänyt sen kaiken
ponnistelun ja uhrautumi-

elämässä!

kiteatterin esityksiin ja
niissä

ei pyytämään apua. He

ta jälkeenpäin olen todel-

nis. Kissa soittaa hanuria

maan muihinkin musiik-

siihen sukupolveen, joka
oli joutunut ja tottunut tu-

laatoista Katrin ja Laurin varhaiseen

le, nuoremman polven
uudet

nan

jaksanut hoitaa lapsia. Ikää kin kuoli. Kului

yhteinen

merniemen musiikkiteat-

mustat kuulokkeet korvitta. Valkoiset laivat sei-

nämme, hän ei enää olisi

ri seurakunnan

kokuva
seurahintatalon
edessä kertoo siitä suures-

lua suljetuin silmin, suuret

mittainen työ koululla päättyi pikkusiskomme
Merjan syntymään. Vaikka
isoäitimme asui vielä tykö-

vuotta ja vastasyntynyt siskomme.

1947. Muistan, miten äi-

rikkaasta

vuosikymmenen

rukoiltiin, leikittiin ja nautittiin pienestä tarjoilusta.
Pyhäkouluille pidettiin
myös koko pitäjän kattavia leirejä sekäjuhlia. Suu-

läsnä Somerol-

vahvasti

Uusia muutoksia

Äidin

(3wafM Qha/ti-

ta 27

Vanhempamme kuuluivat

tunti sen jälkeen, kun viimeisen kerran olin puhunut hänen kanssaan Turun sairaalassa. Hänellä oli

melkein hymy kasvoillaan,

niin kuin isä jälkeenpäin
oli todennut.

Sellainen oli äiti, kylämyllärin suuren perheen
tytär, työläisnainen ja pyhäkoulunopettaja, mutta
ennen kaikkea perheenäiti,
joka jätti meille lapsilleen
rakkaat, lämpimät muistot
ja kestävät eväät elämämme poluille.

^
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Jukka Hakala

uhlavia heTkia vuodelle

toivottaa l~1ovilan l<aptano
www. hovilanKapTano.
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"Olohuoneessamme on kasetteja,joiden kansi-

papereissa onkuvia resuisesta silmälasipäisestä
laulajasta,jolla on hiukan kummallinen, ujo,

pelokaskin katse.

puh. 0400 227 028

Ti

(VftA/^OU^MA^^

UlM^^ULO

Kaihdin-LehtonenOy
puh. 748 5814

Rakennuspeltityöt
Sadevesijärjestelmät

vuodesta toiseen elävän
musiikin
esitetyimpien
laulujen top 10 -listalla. En näkisimitäänestet-

Kattoremontit

joiden lauluja.. Valokuvaajamme ovat huippuluokan tekijöitäja kirjoittajia
löytyyjoka lähtöön.Listaa

perinteet taiteen tekemi- lorahtanutaimo annostaiseen jatkuvat. Olkaamme deameita.
ylpeitä taiteen tekijölstämme ja. na.uttika.amme jat-

ta sille, että listalle nousisi voisi jatkaa lähes loputta- kassakin puhtaasta some-

Kahimet Ky

. .

vieläjokin päivämuitakin miin.Täältäpesee!
somerolaisten laulunteki-

rolaisesta

pohjavedestä,

t^>3^

Kuten todeta saattaa, johon on alkojen saatossa

Rypsitie 4, 31400 Somero
p. 040 5144239
p

^tyfäS.^OM&<A\k
1^weftyhfeluiftA Uutta VttotU 2014

KMS Palvelu Oy
0400-533416

(VftA/^OMJ^MA/JA/

OhMiVi^^A 20/41.

KONEURAKOINTIMIKKOLA

!.'
|V<lfi/ '/fOUUAA^^

ÖM^UuAMe.\woMV.
Jätekuljetus Järvinen Ky
Juha

040-5053915

Jari

0400-536721

Puh.

02-7488279

0500970610

^OA,^Ot^Uft/jft/
O^iA^iA UufteuVvuoi
ThermoFin*-tuotteet
1 teräsovet ja -ikkunat

kaikille somerolaisille
toivottaa

jaat

. lasiseinät

palo-ovet E30-EI120

Jaatilantie 77 31400 Somero . puh. 020 7401111

puh. 748 5443 Joensuuntie 33
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Ruohonen, Arri Priimägi, Kari Luoto^ Tuukka Lylyjä Pekka Mäkelä.
57

Marjukka Lämpö,kulttuurituottaja, Someron Kulttuuriry

iomwuw.

Somerolla on kuhinaa ja kulttuuria
Somero on kulttuurikaupunki. Baddinginja Monosen lisäksi
meiltä löytyy paljon ruohonjuuritason arjen sankareita, jotka työmyyrän ahkeruiidellaja
lasen ptstamina vaativat ia vllapttavat kaupunkimme tennteitä ia ku. lttuuri-

elämää. Somerolta löytyy tekijöitäniin sanataiteen, teatterin, musiikin, tanssin, kuvataiteen,

valokuvan, kotiseutukulttuurin kuin käsitöidenjamonenmuunkinsaralta. Kaikkinämäpaikallisettoimijatpitävätsomerolaisen taiteenja kulttuurin kipinääyllä-ja senäkyyja kuuluu!

omerotla on paljon
hienoja vuotuisia pe-

vaihtuvat
taidenäyttelyt,
musiikkikonsertit, talnrie-

rinteitä, jotka vuo-

hat,joulukadun avajaisetja.

si toisensa jälkeen kerää-

muut tilaisuudet kokoavat
väen yhteen myös svdäntalven tuiskuissa.

vätniin paljas]aikaisetpaikalliset kuin uteliaat ulko-

yh-

Somerolla riittää nähtä-

teen. Suviheinäviikot, Seiväskarnevaalit,
Somero
Soikoon, 01 HollU, Katu-

vääja koettavaa, sillä Hä-

paikkakuntalaisetkln

tanssit,Savipalaa, Ruokava-messut, Kulttuuripäiva ja monet muut vuotm-

set tapahtumat luovat hengästyttävän määrän kuhinää ja kulttuuria kaupun-

meen Härkätien varteen

ja sen lähialueelle mahtuu
monenmoista.

Vanhan-

ajan tuntuun ja somerolalseen kulttuurihistoriaan

pääsee käsiksiTorppamu-

seon,
Savenvalajamuseon, Pitäjän makasiinien
kiimme-javieläpäympäri ja muiden historiallisten
vuoden' Vaikka suurin osa nähtävyyksien ja kulttuurimainitsemistani tapahtu- kohteiden kautta. Uudemmistä sijoittuu ajankoh- pää ja tuoreempaa taiteen
daltaan keskelle Suomen
ja kulttuurin tuulahdussuvea, löytyy kesäkaupun- ta taas pääsee kokemaan
kma tunnetulta Somerolta lääkettä kulttuurinälkää
sairastaviUe

muulloinkin:

esimerkiksi Someron Ki-

vimeijerin huikeassa monitaiteetlisessa ilmapiiris-

puulaatikon päällä ämpärissä. Oljyvalo, savusauna,

tipilkkumit, tiskaa' Siivoa
luokat, eteiset, raput, opet-

auraamaton tie talvella -

tajien portaat, ulkohuu-

eikä se kahden naisen vh-

sit, saunal Luo lumet, läm-

telnen kyäkkihommakaan

mitä valtavat pystyuunit!
Onneksi oppilaat sentään
kantoivat puut.
Talvisaikaan piti läm-

mitään herkkua ollut.

Isäni työpaikka vaihtui
Knaapilta. Someron sahal-

le. Äiti teki pätkätöitälä-

mittaa mvös sunnuntaisin.

heisissä maataloissa. Palkan saamisen laita oli niin

Isäni pyhäiltapäivä me-

ja näin. Jatkuvaa kinuamistä, jotta edes osan oli-

ni kunnan talkoissa . Isää
tarvittiin mvös säännölli-

sesti perjantai-iltana. Poi-

si välillä saanut. Muistan,

kien

miten äiti kerrankin suu-

taksissaan repi ikkunan

sa klo 12 pojat olivat itse
kantaneet pulpetit alaluo-

käsitöiden

alkaes-

Mylläri Niilo Pajuja Amanda Paju kesällä1911. Lapset

kuvassaovatLauri(vas. ), "Yrjö,StefanjaJohannes.

säja lukuisissapaikallisten

suosittu lähiseudun nuori-

pielessä olleen mulstilis-

kasta eteiseen. Käsitöiden

ja vierailevien taiteilijoi-

son kohtaamispaikka, jonne kurvattiin mopolla ostamaan vadelmalimpparia
ja ykkösolutta. Nykyään se
toimii kesäisin Baddingin
muistokohteena taiteilijan
faneille ympäri maan.
Musiikki on oUut ja

tansa. Siinä meni kvmme-

päättyessä äiti siivosi luokan ja jäi odottamaan sa-

miaan.

nien päivien palkkasaatavat läheiseltä maatalolta,

hatÖistä kotiutuvan

isän

sa välillä priiskui ja räis-

jonka isäntä oli kaikkein
kitsaimpia maksajia. Sellaista oli silloin palkka. tur-

apua. Yhdessä he nostelivat pulpetit takaisin luok-

kyi. Rälskyi myös h)'\inkin isompien oppilaiden

kaan. Pirihän luokan ol-

luokassa, eikä keittolakaan

vaja naisen työn arvostus.

la aamutta tiptopkunnossa.

osattomaksi jäänyt. Aiti-

leemme kohdalle raskaita menetyksiä. Äidin van-

Olisi ollut kohtuutonta,

ni oli luonteeltaan

hemmat

den kätten töitä eslttelevissä taidenävttelvissä ym-

pari kaupunkia.
SomeroUa on paljon
ihania kartanolta, joista
osa pitää oviaan auki monenmoisten
vleisötilalsuuksien sekä vksitvisten

juhlien ja kokousten järjestämiseUe. Lisäksi täältä

vaa. Siihen pääsee osalliseksi lukuisissa konser-

löytyy ne omat legendaa- teissä, ihanien paikallisten
riset kapakat ja kahvilat,
joissa saa ensikädentuntua
siitä miten paikalliset kohtaavat kahvikupin äärella ja viettävät yöelamää.Ja

Pitkäaikaisin, kymmen-

Ei ihme, että koulus-

äkki-

yksikään opettaja suostuisi kaitsemaan, ei pystyisikään.
Noihin vuosiin

sattui

äitimme ja koko perheetkuolivat,

ensin

on vhä Somerolla vah-

kuorojemme
esityksissä
ja tietysti tansseissa! Somerolaiset tanssilavat ovat

maankuuluja. ja niille, Jolden rytmijalka vipattaa, on
tietenkäänei pidäunohtaa tarjolla humppaa ja huveja
Rauli Baddlngln Somer- ympäri vuoden. Sekä paijoen perheen alkoinaan kalliset kokoonpanot etperustamaa kioskia, joka. ta ykkösrivin iskelmäarnykyään tunnetaan Pararistit ovat täällätuttu näky.
tiisi-kioskina.
ViisikvmRankempaa menoa kaimentä vuotta sitten se oli paavat taas voivat ilahtua
siitä tiedosta, että rockmu-

silkki elää Somerolla yhä
vahvasti ja keikoille ja festarellle löytyy täältä aina
aikansaja paikkansa.
Kesäteatterin

välittö-

Vanhempamme kuuluivat siihen sukupo lveen, joka oli joutunut ja
tottunut tulemaan toimeen omillaan, eipyytämäänapua."
kunta vuotta kestävä tyÖpaikka löytyi äidiUe Saarentaan koulusta parin
vuoden jälkeen. Hän oli
keittäjä, siivooja, lämmittäjä, talonmies, kaikkien
passaaja,
opettajienkin.
Siinä oli työ ja työmäärä,

että isot pojat olisivat aamulla nostelleet pulpetteja., ainakin opettajien mie-

jota ei yksikään tänä päivana tekisi eikä salslka. a.n
tehdä.

Parhaimmillaan tai pa-

nainen eikä koulun johtajaopettaja. Tahtinenkään

kaukanmamma ja neljä
vuotta myöhemmin kaukanpappa . Näin me lapset

lestä.

kovin tähtinen ollut. Aikuisten keskeiset kah-

Ei voi välttyä ajatukselta, että valkeaa oli opet-

naukset heijastuivat myös
minuun. Neljännellä luo-

talillakin keskenään. Tal-

kalla tuntui, kuin en oli-

kuollut, niin etten edes

laistakaan asiaa he eivät

si mitenkään osannut olla

osanneet

myöskään yhteisiä lomapäiviä. Silloiset kuukau-

opettajan tahdon mukaan.
Olipa hän käynyt oikein
johtokunnan kanssa kes-

muista häntä.
Kaukanmammala
oli
kadonnut. Se oli oUut mi-

silomatpiti sopiaerikseen.

kastelua

luokal-

paikka. Kahdeksan kilo-

Olislpa muuten ältinikin

le jättämisestäni. Onneksi

metrin matka sinne usein

saanut

vapaapäivän tai

tukea ei tullut. Vanhem-

ta, kuori soppaperunat,jaa olisi ehtinyt paremmalla

pani laittoivat poikansa
oppikouluun lähikouluun
sopeutumattomana .

pyöräiltiin, tahism käveltiin tai mentiin potkukel-

himmillaan

koulussa

oli

yli 70 oppilasta. Keitä, lairuoka, täytä opettajien ko-

sopi a,

eivät

aialla tehdä lukuisia hom-

maan ja läsnäolollaan vallaittavaan

minun

heitä nimitimme - toinen
mamma kun asui koto-

namme ja toinen pappa oli

mille

koiUa.
malan

maailman

paras

Kaukaisen mamlämminhenkinen

tunnelina on jäänyt pyIsovanhempienpoismeno syvästi mieleen. Parasta
Äidintyöjatkui vielävuo - oli, kun yksinään sai Jää-

maailmaan

Somerolla pääsee sukeltamaan jopa kaliden ahkeran
ja asialle omistautuneen
harrastajateatteriryhmän

siä.

Oliko

helpompaa,

kun olin poissa? TyÖpai-

Someron Tupanäyttämö

netta saattoivat helpottaa
muutkin tekijät, niin äidil-

ja Somerniemen musiikkiteatteri tarjoavat kävijäl-

pilasmäärä pieneni, vie-

mokana. Voin taata, että

la kuin opettajillakin. Opressä toiminut lastenkoti

ken kesäteatterin kaikki
herkut: aurinkoa, sadet-

lopetettiin. Muutamat oppilaat oli siirretty naapurikouluihin. Ei ollut help-

ta, Iloa, naurua, aitoutta ja
meille somerolaisiUe niin
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da muutamaksi päiväksi
sinne, mamman ja papan
luokse.

Tuosta lapsuudenkodista äiti sai perinnöksi uskonnollisen vakaumuksen.
Uskonto oli vahvasti läsnä

myös minun lapsuuskodis-

sani.Äitinija isänihalusivat siirtää uskonnon arvot

tärkeää yhteisöllistä hen-

poa silloin opettajillakaan. myös omille lapsilleen: il-

keä.

Tänään sellaisia laumoja ei

Ollilan kansakoulun oppilaita 1920-luvulla.

Jatkuu sivulla 29.
27

Reijo Siltasaari

>6XWCT<iW

Äiti, työläisnainen ja pyhäkoulunopettaja

«
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s
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Reijo Siltasaari muistelee lämpimästi ahkeraa aitioon.
r9J
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Someron ktdttuuri-

KUI/TTUUEI

tapahtumiin pääset käsiksi

K

Someron Kulttuuri ry:n
elmikuun pakka.- keväällä,kun pienessäjo- käsin hän kävi rippikousilla 7.2. 1916 syn- Idpahasessa riitti vettä.
lunkin. Kilpelän jälkeen
tyi Ollilan mettäSuuri oli myllärin per- suunnaksi tuli Rautelan
kulmilla kylämyUäri Niilo he. Niukka leipä saatiin kylä. Sisätyöt vaihtuivat
Pajun mökkiin seitsemäs talvisista metsätöistä ja niin navettahommiin kuin
lapsi. Pakkasen paukkees- etenkin kesäisistä muu- peltotöihinkin.
ta ei ollut sen parempaa tauksista. Muuraaminen
1930-luvun
"kier-

verkkosivujen tapahtumakalenterista:

www. someronkulttuuri. fi

.

tietoa. KeskeUä talvea kun
kuitenkin oltiin, lienee sil-

olikin

loisen käytännön mukaan

kin oli. Kummasti puhtia mieheensä, Lauriin. Yh-

isoisäni

erikois-

osaamista. Jokin elikko-

tolaiselämässä"
törmäsi

riitti vielä uudenkin mö-

dessa he kiertelivät niin

ollut käytössä. Toinen, leivintupa, oli vain kesäkäyt-

kin rakentamiseen joskus

Vikstedit, Suutelat kuin
Mäkiniemetkin. Siinä riit-

töön tarkoitettu.

Ahtautta olisi piisannut
kahteenkin

Vanhin lapsista, Lauri, oli
vastayhdeksänvuotias,kun
äitini syntyi. Perhe oli täs-

vaikka olisi varmaan ker-

tonutkin, jos silloin al-

sävaiheessayhdeksänhen- le neljäkymppisenä olisin
kinen. Myöhempinä vuo- ymmärtänyt kysellä. Hän
sinäisoäitiniAmandaPaju kertoi sentään, miten kosynnytti vielä kuusi lasta
lisää, yhteensä kolmetoista, viisi tyttöä ja kahdeksan poikaa.

vasti he odottivat koului-

KiUat ostettiin

elo-

kuussa 1938. Kilpelän salissa otettiin Katrista ja

Äitija minä kaksivuotiaana
vuonna 1942.

hänen Lauristaan arvokkaan oloinen valokuva.

massa pytmgissa. asuneen
vanhamantan" hoitamas-

Kilpelä oli ollut hyväpal-

sa itseäni. Äitioli arvatenkin talon töissä. Muistan

Jossakin vaiheessa,

he

saivat yhteisen muonamiesasunnon Knaapin sa-

rJ

merkiksi jo perinteeksi
muodostuneen ja ympäri
kaupunkia levittyvän jokakeväisen

Someron

Kult-

Kuruun puiston sydämes- tuuripäivän yhteydessä.

käistäveljiä kotiin. Pikku- veluspaikka, sUlä Katrin
siskot saivat silloin lainaksi
yhteys sinne säilyi vielä hämärästi veljeni Kalevin
syntymän joulun aUa 1942.
poikienjalkineitaja pääsi- vuosienjälkeenkin.

Niilo-isäoli kylämytläri. vät vuorotlaan ulos, talvelHänen asuinpaikkaansa- lakin.
kin kutsuttiin Mylläriksi.
Lasten oli pakostakin

Paikalliseen kulttuuri-

elämään pääsee tutustumaan myös aivan Someron keskustassa sijaitsevan

ti maaseudun mökkiläis-

kooapuna?
ten nuorille työtä, kortLapsuudestaan
äi- teeriä, seuraa Ja varmaan
ti ei paljonkaan kertonut, joskus hauskanpitoaldn.

huoneeseen.

"f

hän
tulevaan

mökistä vain toinen tupa

1920-luvulla, vai nousiko
hirsimökki talollisten tal-

^1_

Isän kotiuduttua alkoi
tasainen muonamieshuushallin elämä. Se oli vaatimatonta mutta tavaUaan

sä sijaitsevan Kiiruun tilan

Somero on vierailun ar-

kautta. Historiallista tilaa

voinen kulttuurikaupunki

ylläpitää Someron Kulttuuri ry, ja siellä järjeste-

keskeUä Suomen suurten

tään vuoden mittaa mo-

dostamaa maantieteellistä

nenlaisia yleisötilaisuuksia,

kolmiota., mutta kuitenkin

ruuhkakaupunkien

muo-

kurssejaja taidenäyttelyitä. sopivasti omassa rauhasTaloa ympäröivää puistoa saan tääUä maalla meidän
on tänä kesänä kunnos- landetla. Badding lauloi
tettu perinteitä kunnioit-

jo 1980-luvulla, että bussi

tavaksi koko kaupungin
kulttuuripuistoksi. Kuk-

Somerolle ei voi ajaa ojaan
- ja niin seon tänäkinpäi-

kaansa puhkeavan Kiiruun puiston tunnelmaan

vana!

pääsee tutustumaan esi-

'^^

B*.".flK&'F.Gr-^tT-;

En tiedä, oliko mökki oma kasvettava toisiaan autta- hapytingistä. Tuli sykvai kylän talojen rakenta- viksi. Miten heidän äitin- sy 1939. Talvisota kutsui turvallista. Perustarpeet oma ja omistama. Ainakin sä olisi muuten jaksanut Lauria 13. 9. Seurasi no- livat tarjolla. Isällä oB
mökki sijaitsi kylän talo- pihattotyöt ja muut? La.s- pea vihkiminen ilman sen vakinainen työ, äidil-

jen yhteismaatla niin kuin
1840-luvuUa

rakennettu

myllykin. Vastineeksi asumisestaan mylläri jauhoi

talollisten viljan syksylläja

ten ikien perusteella on al-

nakin yhdeksän lasta ollut samanaikaisesti kotona.

kummempia häitä tai vih-

kikuvia. Katri Pajusta tuli
Siltasaari. Kaikesta päätel-

Uskovainen ja lämmin- Ien nuo kohtalokkaat hethenkinen koti antoi kestävät eväätelämälle.
Muonamieshuushollissa

^ j

ket ovat mahdollistaneet
minun elämäni alun.

Isäni palasi talvisodasta
eheänä, onneksi. Hän oli
tukena äidilleni, kun esi-

valo, polttopuut, maitotinki, perunavaot pellon päisteessä, yhteissauna
lauantaisin.

J

Työtäkoulussa

koinen syntyi 30. 6. 1940, Elämä muuttui täysin,
sotien välillä.Vuoden päl- kun vappuna 1946 perhe
ta kansakoulun jäl- vät he saivat nauttia per- muutti isäni vanhempien
keen.
Rippikou- heonnestaan, kunnes soti- rakentamaan Kivirantaan
luiän lähestyessä minen vaati taas omansa.
leslceksi jääneen isoäitikoh-

äiti muutti pitäjän

keskustaan,

Joen-

Vähän on äiti kertonut

noista sota-ajoista. Vle-

ni tueksi. Kaikki muonamiesasunnon mukavuudet

muistikuvia. Olinhan vas-

poistuivat. Mökki oli ahdas ja surkeassa kunnossa.

suuhun. Hän pää- la vähemmän itselläni on
si sisäpiiaksi Pau-

26

la oli työtä maatalon tarpeiden
mukaan. Oli
tupa ja kamari, sähkö-

Ansioon lähdettiin
arvattavasti

Työn lisäksitalkoissakin käytiin.

s

li ja Sirkka Kilpelän ta nelivuotias, kun isä pa- Rotat kaivautuivat sisälkauppaan.
Sieltä lasi. Muistan jonkun sa- le. Vesijäätyi talvella tuvan
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eri tilaisuuksiin

velukeskv^
Vanhatie 20 - Someron seurakunnan diakoniatyön

kannatusyhdistys ry

JL{yv>ääJoulua ja
Onnea alkavalle
vuodelle

goufamitfjaa
Someron {!(uf^a. /^s^i{sja.
'Ha.uta.ustoimisto 'Kauppi
Joensuuntie 25, puh. (02) 7485 385, 0500 743 024

ta käsityönopettaja. Kylla
isämme
kuitenkin
kannusti meitä ammatinvalinnoissamme. Hän ei

itse vaikeitten olosuhteiden vuoksi ollut saanut

käydä kouluja, vaikka haluja ja varmasti lahjojakin olisi ollut. Siitähän oli

joskus vähänkatkerakm.
Kaikkien

kilreitten-

www. kukkakeskuskauppi. com
Ma-pe 8. 30-17, la 8-15, su 9-13

sä keskellä isällämme oli
monenlaisia
harrastuk-

V&Ä,^OuXjtAA,^

rossa ja näytteli Härkälän

siä. Hän lauloi mieskuo-

)VftÄ^OlAtA-Jft-Of^tAA^MÄ^VtU)ff<i..f
-

POPPANAKUTEITA
MATONKUTEITA
MATTOJA
KUTOMATARVIKKEITA

- NEULELANKOJA YM.
- KANKAITA
- LOIMIA LUOTUINA

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

Y/M,^ou^u^ft/
UuSta.VuLotU!
tStin?
.

'E|0f"f"t

<^

Joensuuntle 49. P. (02) 748 7433
www.peliavakeskus.fi

UuSU.Vu^ott^1.
^Someron ,
Lämpö Oy l

Someron
Vesihuolto Oy

Joensuuntie 49 31400 Somero

nuorisoseuran
sä.

esityksis-

Pelimannimusisointi

oli hänelle rakas harras-

tus ja esiintymisiäkin oli
Kansasia myöten. Paljas-

jalkaisena somerolaisena kotiseututyö oli hänelle

puh. 02-779 1347

tärkeää. Isämme oli hyvin
isänmaallinen ja sotain-

^SOMERONPUUTAVARAKY^]

validina hän arvosti suurestl sotiemme sankareita.
IsäUe mieleinen harrastus

oli myös metsästys. Erä-

toivottaa asiakkailleen

metsällä, luonnossa kol~

Hyvää Joulua ja

pystyi purkamaan työpai-

Onnellista Uutta Vuotta

ja kekseliäs mies. Fysii-

ran kanssa kulkiessaan hän

neita. Hän oli toimelias

kan lait oli hänen lempiaiheensa. Niiden tuntemuksessa hän testasi

Joensuunne 36, 31400 Somero, puh. 02-748 5678
www. someronapteekki. fi

luopui

valokuvaamostaan,

hän

tely loppui. Vuonna 1986
den ikäisenä.
Me muistamme isäm-

kaat puutyöt ja täytti siten
toimettomuuden
tyhjion. Hän perusti työpajansa
Leporinteen rantasaunan
pukuhuoneeseen ja rupesi

me persoonana, joka tun-

Viljatie 4, Somero

kun oli. Verstaassa valmlstui monenlaisia kauniita

olevansa s)Titynyt ja jon-

puh. (02) 748 5077

puueslneitä.Luovuuspääsi merotla Härkälänkylässä.

Erkki Mentula

HUOLLOT JA KORJAUKSET

.

.

t., ;&

3> .

nettiin kautta Someron.

Hänestäjäi paikkakunnalle elämään monia kasku-

ja ja hauskoja sutkauksia.
valmistamaan huonekaluLyhyehkönä miehenä hän
ja myyntiin asti, liikemies itse esittäytyessään kertoi
kun verran kasvanut So -

taas kukoistamaan. Sairaus

Kaikella lämmöllä isääm-

vei

me muistaen

kuitenkin

vähitellen

häneltä voimat ja työsken60

PorvoGSsa.

Isä aloita uudestaan, uusilla koneilla hänelle rak-

HENKILÖ-ja PAKETTIAUTOJEN

SOMERONAPTEEKKI

vävynsäkin.
Kun isämme

vaihtoi työpajansa takai- kesällä isämme elämänsin puusepänverstaaksi. liekki sammui 73:n vuo-

^tyvädJouCm ja.
önndiista.Uutta f]/wtta!

Helsingin olympialaisissa.

EevojaRiitta OttoAukionliiketalojaasunton 2 Kassatienvarrella.
25

Marjukka Lämpö,

Riitta Kallio

Vmn^eiMi C

kulttuurituottaja, Someron Kulttuuri ry

Isämme valokuvaaja Otto Aukio

Mitä jos Kiiruun talossa

Riitta Kalliolla on valoisia muistoja valokuvaajaisästään.

kummittelee?
sämme syntymästä tuli
.

tänä vuonna 4. 4. kuIlmeeksi sata vuotta.

Huhtikuussa pystytimme

toisia

sukulaisvierailuja

vimme
kaupunkiasioilla Turussa ja joskus Hel-

valokuvanäyttelyn hänen singissäkln.
muistokseen Someron kir-

jaston valoisassa galleriassa. Kootessamme sisareni
Eevan kanssa materiaalia
kotikuva-arkistoistamme

uiieleemme palautui monenlaisla muistoja lapsuusja nuoruusaj alitamme.
Isämme

kastahtoinen,

oli

voima-

määrätie-

toinen mies. Me tyttäret

Esimerkiksi

Linnanmäetlä vierailimme

kesällä 1952, kun se oli aivan uusi. Samalla reissul-

Monessa mukana

le alalle. Varsinainen lii-

loimme ja aika kului rat-

nuorena valokuvausta har-

tuntematon käsite yrit-

toisasti. Oma auto meillä

"Persoonallinen valokuvaaja
Otto Aukio tunnettiin
kautta Someron.

ruun taloUe keUo 09. 28 ja

si hulina, välillä taas olen

talossa on järjestetty yh-

aivan yksin. Olen aina ol-

teiskoulun opetusta.

tain. Päätän edetä tutkimuksissam uudelle tasolle:

moniäänisesti omaksi ilok-

semme. Eevalla oli pia-

rastaneena miehenä valo-

meidän parastamme. Hän
oli kiireinen mies. Työ vel

nonsoittotaito, joten saes-

kuvaajan ammatti oli ol-

suurimman

hänen

ojastaan. Yrittäjänä pär-

täjällä.

Lauantai-iltai-

sääntöisesti olen aina se,

todennäköistä, että joku
näistä aikaisemmista isän-

näpalkalle. Saan avatalukot, sammuttaa hälytykset

nistä, heidän puolisoistaan
tai lapslstaan, kummitte-

sä olevan torniosan kautta. Tornissa on kuulemma

seni on valmis ja tutkimusaineisto on analysoitu. Johtopäätöksenä voin

ja laittaa valot päälle. Aa-

lee talossa.Asiaa pitääsiis

Vilkin alkana järjestet-

todeta., että aineisto tukee

mun hämärässäja vastaavasti iltapäivällä syksyn pi-

tutkia.
Päiväl: Saavun Kuruun

luokkahuoneen

metessä olen alkanut miet-

talolle kello 7.59. Avaan

ri tuntuu ihoUa.. Mieleeni

sa olosta. Kummitus jättää

tiä: mitä jos kiertäessäni
yksin taloa huoneesta toi-

talon pohjoispäädyn oven
ja hiippailen varovasti sl-

nousee lapsuudenmuistot
Pajulan koulumuseon vie-

viettää alkaa taajuusmuun-

seen, minua katseltaisiin?

sään. On hämärää. Vedän

railusta oman ala-asteen
luokkani kanssa. Onkohan

timen kanssa, nukkuu todennäköisesti ullakolla, el-

sin olivat hääkuvaukset ja

lut häneUe varmaan aika

sunnuntaiaamuisin

helppo valinta.

Isämme oli huumorimies,

Paikkakunnalla ei oUut
liikaa tuon alan ammat-

tajaiskuvaukset.
Näita tapahtumia oli lähes

jos Kiiruun talossa, kum-

Isa itse soitti usein viulua.

tilaisia, joten töitä riitti.

jääminenvaati pitkiä työ- Joten hauskaa melUä riitpäiviä,eikä lomänviettoon ti ja perhe-elämä oli varjuurikaan jäänyt alkaa..Jos-

sin värikästä. Perhetuttavia

kas sentään hän malttoi
hellittää töistään.
Teimme
mielenkiin-

oli paljon ja Lahja-äiti oli
innokas järjestämään mukavia vieraskutsuja. Pit-

hau-

kuitenkin, ettäjoku onjät-

mittelee?

tänyt tiskipöydälle kahvi-

viikoittain, joten viikonloppuvapaitakaan

sin järkevältäja perustel-

on keittänyt yöUä kahvia?

luita, sillä tila on satoja

Vai olinko se sittenkin minä itse eilen? Koska, em-

Hän kouluttautui ammattilnsa kokeneemmilta am-

lut. Kaikki me perheen-

matinharjoittajilta neuvoja

isän apuna.

kyselemätläja itse kanta-

syvään henkeä, nappaan

luimme

tyos-

Hän itse oli päivät liik-

keessään. Iltatyönä hän
valmisti ateljeekuvat. Ai-

ty opetusta. Entisaikojen epäilyksiäni Kuruun ta-

mukin. Kenties kummitus

pilrinen havaintoni on ky-

Tuuli
kattoa

seenalaistettavissa, päätän

Kävelen

luopua näennäisestätodis-

enteilevän ulla-

Tuomas Sipinpoika. Hä-

tusaineistostani.

kon läpi talon

akkaiden

noessani kello 16. 07. Ta-

päivätyönä. Me tyttäret
autoimmemitenparhaiten

kuulunut Ruotsi-Suomen
kruunulle. Kun kruunun-

lo on tyhjä- muut lähtivät ma sokkelomaijo
ajat sitten. Olen täysin nen huone. Sittilojen lunastus talonpojll-

toiseen päätyyn.
Siellä on muuta-

ehdimme koulunkäynnin

le saUittiin vuonna 1723,

keskittynyt kujoittamaan

ten se löytyy:

ja opiskelujen ohessa va-

on Kiiruun tilaa isännöi-

työsähköpostia,

erään

paa-aikoina.
Varsinkin kesäajat olivat kiireisiä ja asiakkaat

nyt nimlsmiehet ja kauppiaat. Tilan isäntinä ovat

äkkiä havahdun: eteisesta kuuluu hurmaa. Iho-

mahdollisimman nopeasti. Isämme toivoi saavan-

sa meistä tyttäristä luketoimensa jatkajia. Hänen
olisi ollut silloin helpom-

pi keventää työtaakkaansa vähiteUen.
Isämme
harras toive ei koskaan

toteutunut. Me kouluttauduimme
le aloille.

ihan muilEevasta tu-

kunnes

huoneen

nurkassa

tyhjä

lojuu

heteka!

karvani nousevat pystyyn.
Hiivin työhuoneeni oveUe
ja Carl August Grönlund ja vilkaisen käytävälle. Se
sekä turkulainen kauppi- on tyhjä. Etenen varovasti

Kiiruun kummitus selvästi nukkuu täällä!

as G.A. Löfgren,joka pe-

kohti keittiön viereistä ul-

valakseni todis-

nisti tilalle viinanpolttimon. Kun viinanhöyryt
laskeutuivat tilalla, Kyron Höyrysahayhtiö aloitti siellä toimintansa. Myös
Someron Säästöpankki ja
Osuuskauppa ovat toimi-

ko-ovea. Ei ketään. Sitten

tusalneiston

tajuan,ettähurmakuuluu-

kottomuuden,

kin eteisessä sijaitseva-sta

teen vielä yh-

hököttimestä, jossa lukee

saapasteUeet

nimismie-

het Axel Fredrik Dittmar

neet siellä aikansa. Some-

Päivä 4: Turau-

Epäi-

den testin. Polstun Kiiruun ta-

lyttävää,mutta eivieläriit-

losta kello 16. 01.

tävä todiste kummituksen
olemassa olosta.

Ennen

taajuusmuunnin.

p

t-'

pahaa

Päivä2: Istun työhuo-

saada kuvansa

keittiöön likaisia astioita,

humisee
vasten.

nen jälkeensä Kiiruu on

halusivat

lon kummituksen olemas-

tisevät jalkojen!
alla. Joka puolella on pölyä.

ti kehitti ja kopioi asikamerakuvat

ilmapii-

lakko halkaisee koko talon.
Lattialaudat ni-

mat merkinnät siitä sijoittuvat peräti 1500-luvuUe,
jolloin tilan isäntänä toimi

vuosia vanha. Aikaisim-

Empiirinen tutkimuk-

valot päälle ja katsah- täällä näyttänyt siUoin sa- ka pidä mehusta.
dan nopeasti keittiöön.Ei malta? Tyhjä ja kouriinkummitusta.
Huomaan tuntuvan aavemainen ul^A

Ajatus Kilruun talon
kummituksesta tuntui täy-

ei Juuri

leen täynnä keittiön pöydällä.

joka saapuu ensimmälse-

Nähdäkseni on erittäin

talon eteisessä kuulisinkin
etäisen narahduksen? Mitä

täjäkin oli omasta takaa.

kävelen suorinta tietä keittiöön. Mehulasi on edel-

siispä kilpeän talon ullakolle. On kylmä. Nousen
ylös talon eteläpäädys-

lut aamuvlrkku, joten pää-

Mitäjos avaessanipariovia

mukainen isä kyttä oli ja
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talossa kummittelee ja todistusaineisto löytyy jos-

mun talossa. Vä-

Työaika oli tuolloin

varmaan tarkoitti kaikessa

Perhekuva 1950-luvulta.

Päivä S: Saavun Kii-

tilan omistukseensa vuonna 1932. Hänen aikanaan

lUlä ympäriUäni on täy-

kevyempäänammattiin.Jo

olikin koko minun muistim ajan.

Päivä 3: Olen edelleen

vakuuttunut, että Kiiruun

sitä kesti noin 20 vuotta.

Vuonna 1966 Kassaäel-

mehuakeittiönpöydälle.

ron Yhteiskoulun rehtori,

Joel Adiel ViUdd, hankki

Ien viettänyt jo
l useita päiviä Kil-

ketoimmta atkoi 1946 ja

kottivat hänet vaihtamaan

kysymykseen. Oikeuden-

osan

hin ammattikouluja tuol-

soissa. Automatkoilla oli
aina hauskaa. Silloin la.u-

Isämme toimi ennen sotia.

lapistäydyimmeHelsingin puuseppänä, mutta sodan
olympialaisten karsintaki- aiheuttamat vammat pa-

kaikki musikaalista ja lauloimme perhekvartettina

tullut

niin hyvin, ettei Joensuun
raitilla vetelehtimmen juurikaan vetänyt puoleensa.

pään kautta kokeilemalla.
Eipä ollut noihin aikoi-

la oleva liike lopetettiin,
mutta hän jatkoi sitä vielä
kotioloissa Leporinteessä
kymmenisen vuotta.

Musiikki oli perhettä
kasvoimme hyvässä ohjännässä ja kurissa, eikä yhdistävä tekijä. Olimme
vastaansanominen

kästymään emme ehtineet

eri puolUle Suomea. Kä- ja viihdyimmekin kotona

lähtöä-

nl jätän lasillisen

li muusikko ja minus61
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KARI LAINE 0400 533 865

saada naapureilta. Mökin
pienuudesta johtuen pikkuinen joulukuusi ripustettiin tuvan kattoon, mikä

ja pahasti punoittavajalka

käytäntö. Kuusi koristel-

höyrysivät rinnakkain lumihangessa. Kmvuttuaan

tiin paperikoristeilla, jois-

kenkä sai uuden muodon.
Kovin vaikea sitä oli enää

tuohon aikaan oli yleinen
ta osa oli tehty Itse. KynttUöitä ei laitettu kuuseen

käyttää. Kalle kertoo sen

lainkaan, vaan niitä poltettiin pöydättä.Tuvan lat-

tulleen kippurakärkiseksl

tiatle

leviteltiin

tuoreita

kuusenhavuja, jotka toiEräs koulun kuusijuh- vat mölAiinh}Tän,joului-

kuin laplkas.

lajäi pysyvästi Katien mieleen, liekö ollut ensim-

mainen.

Kuvaelmien Ja

sen tuoksun. Joulukirkossa
ei käyty, koska matka Pitkäjärveltä Someron kirkoUe oli pitkä eikä perhe

laulujenjälkeenkoitti hetki, jolloin oppilaille jaet- omistanut hevosta. Jontiin joululahjapussi. Mikä klnlainen perinne oli, että
lie aiheuttanut sekaannukaina joulupäivänäJäkälän
sen, mutta Kalle jäi kokonaan UrTi?. n pussia. Hän
ympärillään

vallinnutta

saamisen riemua ja onnellisinä kynttilöiden valossa. loistavia koulutoverei-

densa kasvoja ja kirkkaina
tuikkivia silmiä. Opettaja onnistui metko nopeasti korjaamaan tilannetta
loihämaUa jostakin suuren, punaisena hehkuvan
jouluomenan, ja ojensi sen
KaUeUe.
Yhtenä talvena Kökkön

talon Reino-poika ja Kalle edustivat Someron kou-

lupiirin hiihtokilpailuiäsa
Pitkäjärven koulua. Reinon isä antoi pojille reklkyydin kirkonkylälle, jonka

emäntä kutsui Riikka-tä-

din, Janne-sedän ja Kalle-pojan Jäkälän suureen
tupaan katetulle jouluaterialle. Yhdeltä joululta,
kun Katle oli äitinsä luona Kultelassa, hän muistaa

joulukirkkoreissun,

l

"_

Pekka Halonen: Hiihtäjät

oli myös kuorma-auto,jo- \7ainö Vinha perheineen,
ta Arvo-poika vartuttuaan vaimoja noin vuoden ikäinen lapsi, haettiin Vit-

ajoi.

Poikasena,

joka kouluun

ennen

menoa,

kan talosta. Vinhan perhe

Kal-

ja heidän vaatimaton lr-

tehtiin Kallion talon ren

le oli ollut töissä läheisel-

taimistonsa sekä garderobi

gin Kustaa Jalavan kanssa. Kustaalla oli käytössään

la Kökkön talossa, HurmeeUa. Lapset tekivät

mahtuivat samalle hevos-

talon hevonen.

mitä maataloustöitä

kärrylle noutajien kanssa.

Halmeen kaupasta ky-

tl pystyivät, puutarhatöitä

Lienee ollut niin, että rengin tai renkiperheen a.sun-

Iän lapset saivat joskus

kesälläsekäveden-ja pui-

toon yleensä kuului isän-

tuoreita munkkeja, joita

denkantoa. talvella. Kök-

nan

joi-

jaijestämänä

tietty

kauppiaanrouvapäivittäin kön vesipumppua pyöritti perusvarustus: ruokapöytä
tuolit, vuoteet ia ionkinpaistoi myytäväksi. Kaup- tuulimylly. Pumppu siirsi
ätO.
piaan Velkko-poika oli vettä järrestä navettaan ja
Kallen ikätovereita. Ker-

säästi suunnattoman maa-

ran munkkeja paistaessaan
emäntä kaatoi vahingossa

ränlihastyötä.Kesällälap-

ki mies ja kova työntekijä.

set ansaitsivat sekalaisista

vettä kuumaan rasvakattilaan. Rasvaa roiskahti lä-

aputyötehtävistä kynunenen markkaa päivässä ja

Kökkön toiset työntekijät,
rengit, eivät oikein pitä-

maastossa hiihtokilpailu
käytiin. Pojat menestyi- hes punaisina hehkuville
vät kilpailussa ja ansaitsi- hetlanringeitle, Ja se hulvat koulunsa seinäUe Pekka Halosen talviidheisen

- Sähköasennukset/urakoinnit

kakkumaistiaisia. saatettiin

nlstui saamaan kengän ja
sukan pois jalasta. Kenkä

katseli hwm murheissaan

l,So(we;ioft<:U/iCtOsacKy

fyw i^ii-

talveUa kahdeksan mark-

kaapäivässä.

Vinha oli voimakas, ris-

neet Vinhasta. Liekö rik-

konut asetettuja normeja
riuskalla otteettaan työhön
ia ollut liian ahkera. Vuo-

Vuoden 1920 ky-mmenen markkaa vastaa vuo-

maalauksen. Pekka Halo-

mahti palamaan. Tuli saatiin jollakin tavalla nopeasti tukahdutettua, ja

den 2009 rahassa o&tovoi-

Köklmllä, sitten hän siir-

sen taide nykyisellä rahal-

hyväksi onneksi tulipa-

den päivät Vinha viihtyi

tuolloin, 1920-luvulla, lä-

Touhuun

osaUistuneis-

maitaan 3, 70 euroa (21, 97
markkaa). Muuntokerroin
)erustuu arvioon, kos-

hes kaikkien kansakoulu-

ta kukaan ei polttanut it-

La ostovoknaan eri aikoi-

tyi Avikiin. Avikissäkään
Vinha perheineen ei viihtynyt kuin vuoden, minka jälkeen he lähtivät Loi-

jen,

seaan.

na vaikuttavia tekijöitä on

maan seudulle,jonnejäljet

llsella

arvotla.

piemmpi

a

mitattuna

ja

s\Tjai-

simpiäkään unohtamatta,
seinillä oli pieni omaisuus.
Koomakin jouiuihin ei

lo onnistuttiin välttämään.

Pitkäjärven kylällä oli vaikea saadayhteismitallituolloin mvös toinen vk-

siksi.

sityiskauppa, Jalmari Si-

oUut tapana leipoa pipareita.. Täti leipoi ainajou-

mllän kauppa. Similäl-

Kerran Kalle oli Kökkön
isännän
muka-

la oli tyttäret Aune, Rakel

na tämän noutaessa he-

luksi uutta, tuoretta ruis-

ja Helvi sekäpojatArvoja vospelillä taloon
Niilo. Kauppias SimiläUä muonamiestä tai

ja vehnäleipää,

katoavat. Todennäköisesti

renkienf estitvielä tuohon
aikaan, 1920-luvun alussa, tehtiinkin vs.va vuodeksi kerrallaan.

uutta
renkiä.
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Matias

Matti Sjöberg

Kalle Listomaan kertomaa
Katkelmia Kalle Listomaan lapsuudesta on

}Mitfi<m.-

rovasti

Jumalan sana keskellämme
ta lautaselle perunakeittoa

samalta kylältäjo aikuisiän
saavuttanut "Santran Iita .

ja palan leipää.Juotavaksi

kento, raamatunhistoria ja

si, voinapeiksi, joita sellai-

Oppiaineista Kallen mie- sai maitoa tai piimää.Voi
kirjoittaja MattiSjöbergintekstintoinenosa. ken
jäivätlukeminen, las- oli puristettu annospaloikEdellinen osa Kallen varhaislapsuudesta

ilmestyi Someron Joulussa viime vuonna.

Nytseuraamme, mitätapahtuiKallolle
tämän kouluvuosina.

Kouluun

ta ennen varsinaisen

velvollisuuslain

oppi-

voimaan-

tuloa. Oppivelvollisuuskin
myötä ratkesi Suomes-

sa lopullisesti alkuopetuksen antamisen muoto ja

suunta. Käytännössä kunnallisten alkukoulujen pe-

rustaminen oli tehty mahelolliseksi jo 1913, jolloin
valtiopäivät ensi kertaa

naineen oli kuin jännitys-

saulan ovia hengitystään

pidätellen ja kuuli yhden

man puitteissa.

Koita Kalle-pojan ensimmäisen koulupäivän
aamu. Pojan vatsassa tun-

Oppilaskäytössä

vien koulutilojen siivoami-

sen hoitivat oppilaat opet-

tajan ohjauksessa.Jouluksi

järven koululaiset saivat
komennuksen

ole-

tehtiin normaalia suurem-

mennä is-

pi siivous ja lattiat pestiin
oven takaa puheensorinää. Vetäydyttyään ovel- jön kartanolle. Tehtävänä vedellä.Tyttöjen tehtävänä
ta, samaUa kääntyen, hä- oli istuttaa kuusentaimia. oli lattian pesu ja poikien
nen kaksi numeroa liian

suuret saappaansa kopsauttivat ovea. Valtava kai-

unjatkama kolahdus täytti

KaUen mielestä koko eteisaulan. Kaiku tuntui pyö-

tuttamaan metsää Ungs-

sa opettaja, pieni hentoinen silmälasipäinen mies,
mutkitta

toivot-

kuuma vesi koulun sau-

kuin armeijan muodossa, hyvässä järjestyksessä,

nasta sisälle.Jo varhain aa-

mutia poikien saunapadan
alle sytyttämä tuli oli saa-

opettajan tiukassa komen-

nossa. Rengit tulivat he-

'Kylläminäsinut, poika,

Perhosparvi vatsassa läp-

kolahdus oli asettunut, sisältä kuului rauhallisella äänellä lausuttu kutsu:
"Sisään." Kalle astui ovesta luokkahuoneeseen, jos-

piti lämmittää ja tuoda

Palstalle marssittiin vähän

rivän tilassa loputtomiin.

varten.Oli toki lapsille sitä lentoon. Välittömästi, kun
meksi kiertokoulujärjestel-

ennen nähnyt.

Kerran Kallen kansakoulun aikana, 1920-luvun alkuvuosina, Pitkä-

tulen kurissa pitämään

loista rahaa.

ten on kirjoitettu: Silloin,

tehtiin. Suurimmat sum-

Jumala koettelee lap-

mat lahjoitti K.R.Mäkinen, toki kirjoihin piti

siaan, sillä tavalla hän rak-

kun ei vielä mitään varsi-

toja. Lukemattomat suku- naista kokoontumispaikpolvet ovatsaaneetelämän kaa ollut pidettiin kuuleleipää ja sielun ravin- man mukaan evank. juhlat

tosi paikkakuntamme kir- ja hartaushetket Lindströkoissa, niin Someron kuin
Somerniemenkin.
Tänä
vuonna Somerniemen kir-

min uskovaisen isäntäväen
kodissa. Samoin saatiin

Keräyksiä

merkitä "tuntemattomalta

lahjoittajalta .

Historiikissa 1949 sanotaan: "- olemme tänne kokoontuneet -

sanaa

vapaasti kokoontua myös

kuulemaan ja kiitosta Karitsalle (= Jeesukselle) lau-

Sukupolvet ovat kokeneet

niin ilon kuin surunkin

tomia kertoja.Kylälle
perustettiin

lamaan. Herran työtä on

hetkiä.

Hautalan

koUa on 200-vuotisjuhla.

Mäkisen talossa lukemat-

Nuorisoliitto,

jonka perustava kokous oli

sä 27. 10. 1929. SieUä on

omas-

hädästään. Joka päivä on
Herra kanssamme vielä-

kin. -

Kiitetty olkoon

Hänen nimensä.'
Rohkaiskoot

nä-

mä sanat meitä kaikkia.

mää se on kantanut.

me, kaikkia täällä asuma ja
täälläkäyviä.

kuinka köyhääelämämme

huone, vihitty käyttöön-

ajatus

vapahtaa. heidät heidän

tääja näkee, mitä hedel- meroa ja seurakuntaamMeille kaikUle sopi-

vat hyväksytyiksi"maalis S vat historiikin sanat: Vasta kun sytytämme valon,
pnä1907":
Heräsi

kaudessaan heitä kasvattaa. Mutta aina hän

Siunatkoon Jumala So-

1929 päästiin tositoimun.

Häntalässä on rukous-

Mäkisellä. Säännöt tuli-

nyt ollut minun kanssa-

tehty -. Herra yksin tie-

saamme kokea rikkautta Herrassa, ymmärrämme

huomaamme kuinka pi-

Lähde:KyllikkiSeppälän
kirjoittamahistoriikki
1949.

9.

pääsi heilahtamaan ja tulikuumavesi ryöpsähtihä-

ta päivin lapsille ja muul-

Lapset asettuivat jonoon

s

liian suuret. Tädin opastuksella oli valittu ken-

le yhdeksän. Poika työn-

keittäjäemäntä antoi sapulpettiin. Toini,joka oli jo ja
neljännellä luokalla, sanoi: Uin avautuvasta luukus- gät, joissa on kasvuvaraa,

rahti kuin hyvästiksi. Hän

lm kurissa faitämäan. Näin

muutamaa minuuttia vail-

nan ääreen kodeissa, ku-

Keskellämme on Jumahn sana kaikunut vuosisa-

tyttämistä. Vasta kun

le väelle tarjoiltiin ruoka nen kenkäänsä. Nahkaiset
kartanon yhteydessä aika- varsikengät olivat uudet,
naan toimineen puutarha- hiljattain saadut.Nämäkin
oppilaitoksen ruokasalissa. kengätolivatpannumeroa

sovittautui

ja-aitan sydämessä.

nl eikä minulta ole mitään
puuttunut.

keiinusmestarina,
urakkasumma 90. 000 mk tuol-

tiin toimiin rukoushuoneen saamiseksi. Aikaa
kuitenkin kului. Vuonna

genvetooa opettaja totesi
Riikka-tädin kellon jätättavan melko reippaasti.
KaUe

kas. Elämme Suomen vil-

kokoontuneet Jumalan sa-

jumalanpalveluksia.

se laitettiin puuseiväs. Poikulkivat edeUäja he löivät ka seipään kummassakin
kuokaUaan viillän maahan päässä lähdettiin viemään

ta. Riikka-täti oli lähtenyt

viereltä.

August Tuomela toimi ra-

ämpäriin, ja sangan alit-

hin laitettiin taimet. Pojat

kellon hidasta etenemis-

Kellon viisarit osoittivat

sielläkorpikirkon.
Kyläläiset olivat ennen

yhäsavija läpivirtaava vesistö kuuluvat maisemaamme. Kotiseutu on ra-

meätä oli ennen sen sy-

ja tytöille ämpärit, joi-

ka elää hänen kanssaan

voi sanoa kuin Israel. Niin
monta vuotta on Herra

ta toimipaikasta. Ryhdyt-

kiinni jalallaan. Puolil-

Opettaja Santakari osoit-

Esimerkiksi

töa. Tarvittiin äidinkielisiä

Pojille annettiin kuokat

le on jäänyt. Samaan hen-

totesi hetken koittaneen

tänä vuonna 4. 9. pidimme

koontiimisia.

paljonruotsinkielistävaes-

hin pakatut kuusentaimet.

ohjeen mukaisin välein. vesiämpäriä. Kallen ollesvi perhosia, kun hän pit- ti uuden oppilaan terve- Tytöt
asettivat taimen ja sa kantovuorossa kuumaa
kin aamua oli katsellut tulleeksi. Hän kertoi jo
vettä täynnä oleva ämpäri
tuvan seinäUä raksuttavan ihmetelleensä, mihin Kal- polkaisivat maanvulekkeen

ja ponkaisi ylös tuoliltaan. ti paikan Toini Hurmeen

ennen oli. Sillä vain se jo-

ti tontin. Piirastukset teki rakennusmestari Hulmi.

Tulikuuma vesi kauhottiin

sisään kantamista varten.

muitta

hinsä.LopultaKalle-poika

lot, vihreät metsät, jä-

pidetty monenlaisia ko- Vihtori Elomaa lahjoit-

työkalut ja puulaatikoi- dassaja kaikki oli valmista

nut veden porisemaan pa-

vosilla. Rattailla kulkivat

tui lentelevän pieni par-

varhain aamulla omiin toi-

omeron viljavat pel-

Somerolla on pidetty
myös ruotsinkielisiä jumalanpalveluksia. AviUn lasitehtaan väen joukossa oli

myönsi varoja tarkoitusta sytteli siipiään ja pyrki
ennenkin annettu opetusta
monessa eri muodossa, vii-

hämmästelivät. Tuskin kukaan heistä oli voinappeja

kertomusta.

nevan. Kalle kierteli etei-

Kalle Listomaa aloitti
kansakoulun 1920, vuot-

siin tottumattomat lapset

historia. Raamatunhistoria
kaikkine kiehtoville tari-

tyi ulos mökistä. Ovi na- "Kylläminä simit, foik^ tu-

ylitti reippaasti kotimökin alkoi KatTc-pojan kouluJa koulun välissäkulkevan taival. Lähes kaikki opHämeen Härkätien ja saa- pilaat olivat hänelle en-

t-

^

'.-\

0

"-

IQ-(.

tuudestaan tuttuja, mutta

pui koululle.
Koulurakennus

sijait-

ensimmäinen koulupäivä

si pieneUä kumpareella. Toisia lapsia ei näky-

oli siitä huolimatta melkoisen jännittävä.

eteisaulassa.

pinut ennen kouluunme-

nyt, ei ulkona eikä sisällä
Perhospar-

vi vatsassa tuntui suure-

Lukemaan Kalle oli opnoaan. Sitä oli opettanut

Häntälänrukoushuoneessapidettiinsyyskuussakorpikirkko.
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Kirsti Siven

Pirkko Hovila

Jälleenrakennuskauden

Mukaelma Koivu ja tähti -sadusta

Ajattelin jopa
kahlita itseni

Kirsti Sivenpainottaa Kiiruun koulunmerkitystä
ainutlaatuisena oppimisympäristönä.

koivun valkoiseen

Siitäon nyt reilut kaksi vuotta,
kun setapahtui.
Koivujupakka.

omeron yhteiskoulu,
nykyinen
Kiiruun
on
ollut
Somerolla

poikkeuksellinen

M w

Pihakoivu

koulusuunnittelun valoisa airut

koulu,
1950-luvun

t& ^

3 .:. w ... ;^. -

runkoon."

l!

li
£

hanke.

Kasvaville oppilasmääril-

b- co

le tarvittiin uusi, iso kou-

li hellekesäjaluon-

.o
N ^-

lu, mutta ei t}7dyttylcään

l to kauneimmillaan.
En
mitenkään

ihan tavalliseen. Haluttiin

rakentaa uuden ajan kou-

osannut aavistella, että jotain ikävääoU tekeiUä, aivan asuntonipihapiirissä.

lu jälleenrakennuskauden

niukassa, mutta optimistisessa ilmapiirissä. Reh-

vasti, leilckasin sen talteen.
Ihan viimeiseen asti ku-

vittelin, ettäjoku ihme tapahtuisi vähän niin kuin
saduissa tai vanhoissa elokuvissa.

Suomessa, mutta kyllä tä-

mä koivu oli. Se oli tämän

pihapiirin ainoa puu. Sen
takia on ollut vaikea käsit-

tää,miksi sepiti hävittää.

Epilogi;
Kun koivu oli kaadettu,
menin tutkimaan runkoa.

En löytänyt siitä mitään

siäja opetusmetodeja,joi-

Entämitä nyt onjäljelSattumalta sain kuulLapsena olin lukenut la. Ei enääpaljon mitään, vikaa, se oli täysin terra
la, että pihakoivu aiotaan
liuksen satuja. Niissä tai jotain sentään. Mam- puu. Se ei ollut uhka vmparistolleen. Mutta miksi
kaataa, pihan ainoa puu. oli aina onnellinen loppu.
Aluksi en uskonut lcoko Varsinkin tarina lapsista, muttimainen, ruma pyyk- joku homo sapiens -suvun
kinaniinstatlaatio, jossa jäsen onnistui saamaan

ta uusi koulurakennus ku-

laista voisi edes suunni-

rasti. Joel Vilkin osuus sii-

tetla. Sain selvUle, että on

f

tori Joel VUUd oli tuo-

nut Someron yhteiskou-

luun uusia kasvatusaiatulc-

hen, että suunnittelljak-

si hankkeeseen valittiin
koulusuunnittelua
tuolloin voimakkaasti la-itisoi-

va ja omassa työssään sitä

uudistava arkkitehti Aarne Erri, on ollut merkittä-

vä.Yksityisessä hankkeessa
tarvittiin kuitenkin mvös

isojoukko muita,jotka uskaivat koulurakennuksen
voivan olla enemmän kuin

sarja käytännöllisiä luokkahuoneita tiukasti mi-

taitetun pimeän käytävän
varressa.

Uusi koulurakennus ei
ollut
monumentaalinen
vanhan
koulukasvatuk-

asiaa, miten nyt joku sel-

Koulunjuhlasaliylioff ilaspäivänä,Someronyhteiskoulu 1927-1967.
sen tyyssija, vaan uuden
ajan optimistinen ilmaus.
Näen tuon arkkitehtuu-

misympäristöä.

Em oli sekä tilojen
suunnittelijana että mate-

vun suomalaisen muotoi-

sa. Kiiruun koulu on vii-

lun kultakautta, josta ovat me vuosikymmeninä koponnistaneet

Somerolta

kenut kovia, mutta mikään

muun muassaKaijaAarik- pintojen kuorrutus tai tö-

ka.ja Liisa Vitali.

kerö talotekniikkaremontti

Em suunnitteli 1940-

luvun lopulta 1960-luvun
alkupuolelle kaikkiaan 12
koulurakennusta.

mukaisesti parhailla apu-

välineillä.

sitä optimistista ja vsiloi-

saa kouluympäristöä,jon-

ka End onnistui luomaan

ron yhteiskoulu on en-

yksinkertaisin keinoin so-

simmäisiä ja puhtaunpia danjälkeisessä niukkuuden
edustajia siltä i930-luvun ja säästäväisyyden ilmaerviläisestä" koulutyypis- piirissä. ArkkitehtuurikesdoUisimman syvälle luonnonvaloa erilaisin katto-

ja yläikkunaratkaisuin sekä

avoimien näkymien avaaminen ympäristöön. Valolee luonnonvaloa kahdel-

MoMo, modest modernity eli vaatimaton moder-

tuista, edistyksellistä ja hy-

on nykyisten koulusuun-

nitteluperiaatteiden mukaan

tilasuunnittelultaan

sen käytävän varrellii olevat luokat ovat varustelul-

taan helposti saatettavissa
tämän päivän vaatimusten

mukaisiksi. Ne ovat muo-

deltaan ja mitoiltaan ny-

kyisiä luokkatiloja vastaa-

tarpeisiin. Sähkönja rietotekniikan varustelun li-

nismi. Tilojen ryhmittely saaminen selkeämuotoiluonnonvalossa kylpevän sain luokkiin on helppoa.
väljän keskikäytävan ym- Runsas päivänvalo on tänä
alkuperäinen ja kantava
erityispiirre. Perusopetus-

ta pitkällä sivustalta, ovat tilat ovat edelleen varsin

vielä tänäänkin ainutlaa-

salin muodostama osa. Se

kustelussa tuon ajan tyy- via ja korkeus on riittävä
lista on käytetty nimitystä uusittavan ilmanvaihdon

katteinen avara käytäväja parille on Kiiruun koulun

luokkahuoneet, joihin tu-

nen aulan,luokkasiipienja

ei ole kyennyt tuhoamaan edelleen käypä.Valokattei-

Some-

saada rakennuksiin mah-
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tu aina aikansa resurssien

ria arvostavan ilmapiirin riaalien käyttäjänäinnokas
Kiiruun koulun arvokmyös osana sitä 1950-lu- kokeilija ja edeUä aikaan- käin osa on L:n muotoi-

ta, jossa toistuu pyrkimys

ArkkiteUt Aarne Ervi.

oUut joku kokous, on ää-

samanlaisia kuin Ervin aikäin:
vuorovailcutuksen

energiansäästöön sitoutuvana aikana arvossaan.

Somerolaista kulttuuriperintöä

1960-luvuUa Someron yh-

vin käyttökelpoista oppi- tiloja, jotka on varustet- teiskoulu tarjosi hyvän6p-

nestetty ja että "koivun

puolue" oli hävinnyt. Koi-

jotka sodan kurimuksessa
pi tkään vaeUettuaan

naapuruston lakanat, pailöy- datja kalsarit liehuvat tuu-

tavat takaisin kotiinsa. He
tunnistivat

vanhan

koi-

vun, johon iltatähti lois-

lessa aivan ikkunani alla.

Nyt

riittää ruikutus.

puolelleen

mieleen, kun vähän raa-

paisee ihmiskunnan mik-

Otan itseäni niskasta ja rohistoriaa. Tuntuu, että
mitähyvänsävoitapahtua.

ti. Lapsena ajattelin, että lähden etsimään uutta kovu oli kuulemma laho. Mi- josjoskusjoutuisinvierail- tia, missä voin unohtaa tämia ei oltu informoitu,

enemmistön.

Pelottavia ajatuksia nousee

le maille kuten sadun tyt-

man typerän episodin. Ei

nakin tässä rivitaloyhtiös-

halla Hirsjärvellä valtaisa

sa.

koivu, tuuhealatvainen ja

dusta. Toivoa on, kunhan

Voi oUa, että orin liian

to ja poika, löytäisin kyUä kai se mahdotonta ole, raskaasti tämänkoivujupaon näköjäänpahavirhe ai- koriin. Olihan meidän pi- otan mallia vanhasta sa- kan. Toivon nyt hartaasti,
koska asun vuokralla. Se

En heti masentunut, paksuninlroinen, sellaista
vaan ajattelin että jotain ei ollut missään muualla.
voisi vielä tehdä. Kirjoi-

Koivun tilaUejäi p)ykkitin Somero-lehteenjayri- naruinstaBaatIo

tm näinvaikuttaayleiseen
mielipiteeseen. Olin kyl- Jouduinldn sitten vierailla sitä ennen jutellut lähi- le maille, mutta lapsuunaapurien kanssa, mutta

kaikki olivat neuvottomia.
Lehteen alkoi kuitenkin

ilmestyä kannustavia ja
tsemppaavia tekstiviesteJSL-

Kului jonkin

ei lannistu. Käännän sel-

ettäjoku taijotkut alkavat

istuttaa puita täUe tylsälle

alueetle. Jo 20 vuoden ku-

kani pyykkinarupihalle ja luttua paikalla voi oUa milähden matkaan. Olen varma, että jossain odottaa

ta viehättävinpiha.

koivuja ehkätahtikin.

Kannattaa lukea satuja,
nustä voi saada voimia ja
elämänuskoa.

den koivua oli aina ikävä.

Palasin Suomeen ja moninaisten vaiheiden jälkeen löysin tieni takaisin

.

ori|(OTtiitgWn '..aett^ Sntä

Somerolle. Olin ikionnel-

mislo-esine-i+q

linen kun löysin asunnon
ailcaa. ja löysinmyöskoivun,joka

raiitiun^lus+ojg.,.

Oli hiljaista kuin myrs- ihan ikkunan takana vuokyn edeUä. En pystynyt desta toiseen kasvoija ko-

keskittymään millinkään. mistui. No, sitten kävi niin
Ajattelin jopa kahlita it- kuin kävi, koivua ei enää
seni

koivun

valkoiseen

ole. Tässä tarinassa on su-

runkoon. Jotain telepati- rulUnen loppu.
aalienee oUut ilmassa,silEn malta vielä lopetla Heikki Paakkasen upea taa, vaikka pääasia tuli jo

piirros

Some-

kerrotuksi. Moni varmaan

ro-lehdessä pian tämän

ilmestyi

ajattelee, ettei koivu nyt
ole niin harvinainen puu

jälkeen. Se ilahdutti ko-

HeikkiPääkkösenoivaltava kommentti koivujufatkaan
ilmestyi Somero-lehdessä9. 9. 2011.
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lo, avaruus ja hienostuneet

yksityiskohdat tuli vaistomaisesti pantua merkille, ja aulan viininpunaiset

Autokorjaamo- ja maalaama

Ilpo Lemberg Ky
Kulmatie 5, (02) 748 5395
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Oh^e^uJtt b Uuffia.

Vu-o

Shell Somero

Autopalvelu Lemberg Oy

tam.

2010-luvulla on hoidon

laiminlyönnin ja taitamat-

kuormit-

nossapito laiminlyödään.

taa ilmastoa. Korjaamisen
suosiminen sekäjätteen ja
rakennusmateriaalien käy-

lämmityksen ja Umanvaih-

rakennusjäte

1980-luvun taitamattomat
don remontit

sekä huo-

tön minimoiminen kuu-

nosti suunniteltuja raken-

minusta hyvin vaikutta- jouduttu tilanteeseen, josvia. Aulan ja valokäytävän sa Kiiruun koulu herättää

luvat kestävän kehityksen

nettu laajennusosa ovat

olivat

mukavuudesta ei kuitenkaan välitunneUla saanut

nauttia, vaan ulos oli mentävä säällä kuin säällä, ja

oppilasjärjestäjä huolehti
avattiin välitunnilla tuule-

O^A^iAVuA.'

mettelin tarkkanäköisyyt-

tomien remonttien vuoksi

aula. tU. assa.

siitä, että luokkien ikkunat

^yS/i^OU&IA^^

rakentaminenkin alkoinaan on ollut.

kitehtuurinsa ansiosta. Va-

leassa

Autoilija

samanlainen ajan arvojen ilmaus kuin sen

le oppilaalle sekä hyvien
opettajien että hienon ark-

pyoreät pilarit viileänvaa-

OP-Isa

"Kiiruun koulun säilyttäminenja korjaaminen olisi

tekemisestä kiinnostuneel-

mukaiseen

vastuulliseen

runneUeet Kiiruun koulua,
mutta vahinko ei ole kor-

elämäntapaan. Kiiruun
taan vihaa ja se halutaan koulun säilyttäminen ja jaamaton. Laajennus tulisi
ehdottomasti purkaa,vaik- korjaaminen olisi saman- purkaa, ja 1980-luvun taka korjausvaihtoehtoa ei lainen ajan arvojen ilmaus lotekniikka olisi joka taosassa somerolaisia su-oras-

ole edes tutkittu kunnol-

kuin sen rakentaminenkin

pauksessa jo korjauksen

la eikä uutta kokonaisuut-

alkoinaan on ollut.

tarpeessa.

ta suunniteltu. Uusi koulu

Sisäilmaongelmia. ei voi

Kiiruun koulu on so-

tulisi kuitenkin tarkastel-

la somerolaista kulttuurihistoriaa. Kiiruun koulun

le sattui äidinkielen tun-

sen arvokkaunman ydi-

missään tapauksessa vähä- danjälkeisen jäUeenrakenteliä, ja rakennusten ter- nusaJan uuden koulusuunveellisyydestä on huoleh- nittelun valoisa airut. Se
dittava. Ongelmien syitä on myös korvaamaton pa-

nille hyvin nuori sijainen,

nosan säilyttäminen ei ole
myöskään esteenä sUle, et-

la kiihkottomasti, jolloin

tästävarten.

Olin

ekaluokkalaise-

na järjestäjänä, kun meiljonka joku tunnisti "Oraksen Nummisen pojaksi". Nuori sijainen jäi välitunnilla luokkaan, koska

ei synny hetkessä siUä,että
vanha rakennus puretaan.
Vanhan
rakennuk-

tei uutta Kiiruun koulua voitaisi sijoittaa ny-

kyiselle paikalle niin, että

ten keskittymä, josta on
mahdollista kehittää elävä

kulttuurikeskusta ajallisine

Kun hävitetään korvaa-

kuin rakennuksen purkaminen ja korvaaminen uudisrakennukseUa, jossa sa-

maton pala somerolais-

mat ongelmat kenties ovat

peruskorjattua

no ilmeisesti tuntui han-

osaa voidaan käyttää uu-

kalalta ja jutustelu pienen
oppilaan kanssa oli mukavainpaa. Olin hyvin ihas-

den kokonaisuuden osana.

tajaa erityisen komeana.

ympärille on syntynyt kirJaston ja liikuntarakennus-

miseen muitakin keinoja

opettajainhuoneeseen me-

tunut ja pidin sijaisopet-

asiantuntevatta suunnitte-

lulla. on varmasti löydettavissa sisäilman korjaa-

vanhaa

ta kulttuuriperintöä ja rakennushistoriaa,

syntyy

Kun Nummisesta sitten

myös konkreettisesti rai-

tuli kuuluisa M. A., ih-

vattavia raunioita, joiden

15-20 vuoden kuluttua

kerrostumilleen hyödyntämällä Kuruun kouluun
tarvittava mittava panostus

viisaastijavastuuUisesti.

edessä, jos suunnittelus-

saja rakentamisessa pidetään liikaa kiirettä ja kun-

^
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Kuruun koulu 1967.
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Vaihtolavat

Likakaivojentyhjennykset
. Paperin ja pahvin keräykset
P. 0400-823 405, 02-748 5314
www. someronymparistohuolto.

myrskyä noussut. Kuu-

ki, sillä seisovat eläimet

Iin, että naisvädlä oli ollut

horjahtelivat kaidetta vasten reen pienestäkin sivu-

osuutta asiaan. He valisä-

fi

vat vanhaa isäntää: poika
voi lähteäpois, siUähänelle löytyy töitä joka talosta. Vaikka ääntä ei pidettykään, hiljaisuudessa voi

)Vft& ^0<JljUAy^

^yiui^01

Oh^b^ LfiA Vi^otL

kaiteeseen riimulla kiin-

nitetyt eläimet kaatuvat

päällekkäin ja kuristavat.
tapahtua mitä vain, niin Onhan minulla puukko,
kuin tässäkin tapaukses- joten saan köydet poikki,

asiakkailleen toivottaa

j a,
CWftA UU^L\UuW.

liikkeestä. Mitä on tehtä-

vä, jos reki kaatuu? Reen

sa. Päiväpalkkani oli kuu-

SÄHKÖERKKI Oy

mutta silloin eläimet kar-

olisi ollut tarpeen, mutta ja tyhjä - onneksi ainakin

(VfZÄ^OU^U^j^
. Jieilu-vapaa-aika-piinkönee

o^Xi^ K(A ywo^.

puh. (02) 748 9300
Fax (02) 748 9320
lnfo@sporttikone. fl
www. sporttikone. fi

Taksi Juha Tähtinen
Puh. 0400 405 641
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mies kiroilemaan.

Hevonen

kulld

mel-

eteen.

Kotiin oli vielä kilometri. Äiti ei ollut saanut

kaista ravia. Se säikähti vielä unta nuorimpaan-

äskeistä,ja ainahan hevo-

sa odottaessaan. Kaksi hä-

set taUiaan kohden tulevat reippaammin. Reki ei

nen vanhempaa poikaansa
taisteli isänmaan vapauden puolesta: vanliem-

päättyivät.

voittm sataprosenttisesti,
toinen KoUaan suunnal-

Niihin

ni ottaessaan

kiin-

reen ialak-

set aiheuttivat melkoista

että tilan työkaluja on kä-

Sain kuitenkin eläinkuorman onnellisesti teu-

kipinöinriä pimeässä. Pel-

siteltävä huoleUisesti. KEIT-

rastamoUe. Ostomies jo

käsin, sillä viime alkoina
oli kerrottu kahden mie-

vas maku tästä jäi. Mitä odotteli sieUä. Talutimme hen ryöstäneenhevosenja
olisi tapahtunut,jos minun eläimet sisäUeja annoim- ajelleen siUä naapurikaupajaessani metsässä hevo- me niille vettä, ja kuiva- palaan. Epäiltiin, että sielselta olisi katkennut jalka? ruohoa eteen. Yltäni pu- la on desantrien tukikohta.
Olisinko minä ollut kor- tosi kuin kuorma. Nyt ei
Paluumatka sujui suuvausvelvollinen?
Tilalla kävi teurastamon

ostomies.
ti toimittaa

Myyjän

pi-

teuraat

teu-

rastamolle. Myyntiin luokarja

siirrettiin

korkealaitaiseen heinäre-

keen. Isommat vasikat ja

lehmä kiinnitettiin riimulla kaiteeseen kiinni. Pieni
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mennysmääräys.Sinne jäi

autoista.

vutettu
toivotetaan

kunnolla, silläpimeäoliJo hevosen onnellisesti taltuUut. Kauppalassa oli pi- liin ja vettä sekä heiniä sen

nulle muistutukseksi siitä,

Teuraskarja reessä

^
i®l

kutteli metsässä aivan lcuin

rana kadulla. En nähnyt joku olisi saapunut. Sain

ehkä se oli tarkoitettu mi-

ole vastuuta kuin hevoses-

^. i.-<"1^
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pensaita. Pakkanen pau-

si markkaa. Isäntä pidätä kaavat talviseen vöhön.
minulta itsenäisyyspäivän Kvtlä siinä tuli monenlais- enää painanut sen jälkeen,
palkan. Se oli uuden sa- ta mieleen yksin pimene- kun kauppaisin kivikadut pi Summassa, jossa haahanterän hinta. MinuUe se
vässä illassa. Tie oli autio

Ruunalantle 5
31400 Somero

si saanut otetta kaiteesta,
olisin ollut miehen seu-

remmittä

häiriöttä,

sil-

la, jossa kaatui 1.2. 1940.
Tytär oli samalla suunnalla hoitajana kenttäsairaaIässä. Enkelit olivat läsnä,
kun kaatuneen Ilmari-veljen paatöntä ruumista tuo-

tiin kenttäsairaalaan lähetettäväksi kotiseudun
multiin. Aili-sisko oli vastaanottamassa siellä hoita-

ta. Kunpa saisin sen vielä la hevonen kulki reip- jana. Onneksi toiset hoionnetlisesti talliin ja itseni päästi Uman kehotusta. tajat huomasivat tilanteen
kotiin, siUä koti se oli mi- Sitä
oli
päinvas- ja työnsivät Ailin viime
nuUe aina ollut, niin lämminja turvallinen.

la vanha isäntä voisi aa-

Ajaessani kauppalan ki-

mutia todeta, että hevonen

päsi humalaiselta vaikut-

ei kiitoksen sanoja tarvit-

tava mies. Hän kehotti

sisi odotella. Sää oli mel-

pysäyttämään, jotta hän

ko kirkas,ja tuuli heilutteli

toin

pidäteltävä,

sil-

vikatuja pimennosta hyp- on ajettu hikeen, ja siitä

pääsisi kyytiin. Hän yrit-

hetkellä muihin tehtäviin.

Joskus sodassa on varjelustakin.

^

vasikka laitettiin säkkiin; ti ottaa hevosta riimusvain pääjäi näkyviin. Van-

ta kiinni. Ehdin kuitenkin

haa isäntääei voinut aja- vetää ohjaksista hevosen
teliäkään moiselle matlal-

le, vaan se jäi päiväpojan
tehtäväksi.

pään toiseen suuntaan ja
sain samalla vauhtia. Mies
kaatui katuun selälleen.

Kauppalaan johtava tie Jotain taisi jäädä reen aloli liukas, ja kaarrepaikois- le; kovin se ainakin kallissa reki pyrki luistamaan tui mennessään. EUen olipoikittain. Tien toiselta
puolelta toiselle ei arvannut ajaa, sillä joitakin au-

. r

toja kulki ohi. Oli jo hämärää, eikä autoissa ollut

valoja vihollisen lentokoneiden

bxj
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vuoksi.

Hevonen

oli huonossa talmkengässä

fi

£S-

ja luisteli kuin kissa liuk-
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kaalia jääUä. Kaatumisen
vaara oli tarjolla joka het-
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niaParko, äidinkielenlehtori, emerita, Forssaa
'yhteislyseo, YTL.-napujäsen, senson .

Erään maalaispojan talvisota

Laudaturista lubentenln

7i'rj^U, s perustuuAarreHeinon'14-vuotiaanatekemiinmuistiinpanoihin.
talvisodan syttyessä

perheeni, äiti, isäja
minä perheen nuo-

vieras hevonen joka matkalla. Onneksi autot olivat
vähässä vallitsevan sotaä-

rimpana, mela kotona ole-

vana, asuimme kylässä,jos-

saoli kymmenen viljelystilaa, suurempia ja

pi enem-

Iän vuoksi.

Maitotonkkien

kans-

sa oli vaikeuksia. Ne olivat raskaita 14-vuotiaan

pia.Olinsilloin14-vuotias

jatyöskennellyt jo kahdellakin tilaUa vuoden ajan.

nosteltaviksi. ErääUätilaUa
oli 60:n litran tonkka. Se
ei ollut halkaisijaltaan sen

"Nyteiolevastuuta kuinhevosesfa.Kunpasaisinsenvieläonnellisestitalliinja itsenikotiin,
silläkoti seoliminulle ainaollut,
niin lämminja turvallinen.

Tilalta, jossa nyt olin, suurempikuin 40:nlitran^ korvaamaan,jos kansiolisi
isäntäoli kutsuttu ylimää- kaan, vaan huomattavasti auennutja 60 litraa maitoa
räisiin kertausharjoituk- korkeampi. Keskenkasvui- olisi valunut tielle.
siinja sieltäedelleen sytty-

neeseen talvisotaan kuten

kaikki Suomen asekuntoiset miehet. Tilan johto

sen oli tosi vaikeaa nostaa sitä rekeen, kun nostokahvatkin olivat nostajan

lainkaan. Sellaisilta riloilta isännältäni pyydettiin:

"Ehtisikö se teidän päivä-

tonkan uurteen reen syr-

jälle, kun hevonen liikaut-

"ti rekeä. Siitä selliäsi, että

kiven taakse piiloon, kun
sahakallistui puunrungol-

Karvas kokemus

le ja terä paukahti poikia.

OU kova pakkanen; sevarmaan auttoi terän katkea-

selitän tämänvanhalle
tavapakettieitodennäköi- ten
isännälle, joka oli mieles^
sesti'riittänyt kovin monta

hyvin saita kaikessa?
päivää,koskaseoliainakin täni
Mietittyäni hetken asiaa

ja nostaja mätkah- minulle jokakertainen os- muistin, ettäisälläonvanpoikaajaameidänkinmai- tonkka
tos. Kauppaostoksista tutovuoron, itselläkun ei ole tivät tietle pidolleen. To- li puhetta erään toisen hoja hylättyjä sahanteriä
dennäköisesti
pehmeän
lähtijää?" Lypsykarjasi^ oli lumivallin ansiosta ton- isännän kanssa. Kävisikö vajan seinäUa. Haen sielsilloin joka tilalla, jajokai- kan kansi ei auennut. Sain hänenkin ostostensa hoi- ta yhden ja kokoan sahan
sen oli" vuorollaan ajettava

taminen? Sanoin hänel-

taas... Kenellä

tyladossa, viljat myllytet:

tmi, polttopuut vähissätai

pillskomatta. Olisin käyt-

tänyt mieluummin vakituisen työpaikkani hevasta. Hevoset ovat kovin

kuntoon!

tavoiltaan

niin

la ei ole ajettu moneen

päivään, vaikka vanhakin,
on kuin nuori varsa ennen

kuin tottuu ohjastajaan ja

ohjastaja siihen. On selvää,
että jokainen halusi mi-

1R

.

lioppilaskirj oituk-

sissa kaikkien ko-

kelaiden on osaUistuttava äidinkielen kokeeseen. Se on kirjoitusten ai-

noa pakollinen aine. Kai-

ken muun saa valita. Yli-

ole haluttu ottaa vastaan.

Joskus on myös niin, etta opetusei aivantäytäny-

kyaikaisiavaatimuksia, sen
paremmin opettajalle kuin

kokelaaUe ei"ole selvinnyt,
mistä tekstitaidossa on ky-

oppilaaksi selviää neljäl- se. Näinonneksi tapahtuu
perin harvoin.
la aineella,jos min haluaa; enää
Esseekokeen moni
monet kirjoittavat enemman.
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maan tuntee nimellä yli-
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Keväisin ja syksyisin oppilasaine. Sen tehtävisjärjestettävässä äidinkielen sa on perinteisiä otsikolta,
kokeessa on kaksi erilaista osiota: tekstitaidon koe

isflil^ni^iytuitatesä
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mutta yhä useammin mu-
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kana on jokin aineisto,
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kanssakokelaan oleja esseekoe. Tekstitaidon jonka
koe mittaa erilaisten teks- tetaan seurustelevan. Es-

'SffSSSTtri"°f"w"" ""ABhi UluhBni,

aika'tavalla. On tunnettava

den näkeejo otsikoinnissa:

tyneestäpuustanne on enettei uudesta yritykses- paketin, ettei tamtse käy- sin sulatettava. Siihen meda
kaupassa
joka
kerta
sata tulisi mitään.Kuuntelin
asian vuoksi. Minua nee niin paljon mkaa., etten
ja katselin, tulisiko mis- man
ehdipäivälliselle.Tytöttutään auttavaa kättä. Tallis- oli harmittanut suutupa- levät etsimään, enkä okta kuului muutakin ääntä kan haku jo pitkään. Olin kaan työmaallani. Toiseksi:
kuin hevosen aiheuttamaa. valmis tekemäänniin kuin vaikka isäntä onkin vanha,
Siellä oli tään tallimies vanhempi mies neuvoi. kyUä hän viimein havaitvalmistamassa hevosia päi- Tavarat ostettiin laskuun,

piirteitä tai kyettävä erit-

vain käy. Katkenneet terän

ka heitti minut ja itsensä

tielle pitkälleen. " Miehen

suu venähti auki. Hän ei
kuitenkaan kysynyt mi-

viilattuun. El ollut
lepistä halkoja. Olin kaa- puun
pojalla
muuta mahdollitanut puunjäaUeja sahasin
siitä metrin pätkiä. Tai-

suutta kuin ottaa hajonnut

konnasta puhuttaessa lof- musiikin syvin olemus ei
si kolumnien, pääkirjoi- too heti, millaisen näkö- pufekissä ei kerta kaik- olisi ilman kokelaita sentuksien, runojen, novellien, kulman aiheeseen kirjoit- 'kiaan sovi. Aivan viime sorille avautunut. Muunkinlainen tietämys nanomainosten ja kritiikkien taja avaa.
Miten nuoret sitten Ur- vuosina olen havainnut sa-

merkityksien ym- teknologiasta ekologiaan
joittavat? Essee tuntuu nojen
martämisessä olevan vai- kukkii - ylioppilasesseissä.
mentoinrikeinoja - kaikki olevan nykynuorelle vaikea keuksia: nuorukainen on Kolikon nurja puolikin to-

teleinään

tekstin

argu-

tämä tarvittavia kirjalli-

suudenja kielen käsitteitä
käyttäen.

Tekstitaidon koe on hy-

vä koe, sillä se erottelee
heikot, keskinkertaiset ja

kas. Olisivat ne lentoko-

ta! Kokelaiden kirjoituksiäjo yli kymmenen vuot-

la ennen yritystä tulemaan

kohti. 'Säikähdin tavatto-

neet edes ampuneet, että

ta korjanneena sensorina

kivääreillä. Irrotin otteem

kielimuodon hallitsemisessa on suuria ongelmia,

ki esseissä näyttäytyy: mo-

net tekstit eivätole kauka-

na ns. vihapuheesta, sillä
maUqa otelapsellinen. Tällaiset epa- kirjoittamisen
taan
toki
munaltakin
kuin
tasmäUisyydet voivat olla
koulusta. Sosiaalisen me-

tyksien hämärtymisestä.
hiin pahana. Onneksi
kiossa on opittu vai onko tasolle. Sensorina en ole
Mielipiteitä nykynuo- nä
kovin
tiukkapipoinen
(!)
sensorin tehtävänä on arollut parempaa tekemisrilla
sen
sijaan
on!
He
eipuhekielen sanojen suh-

telien voimistuvaa jynnaa,

mieleen, olisinko joutunut

ilmankuvan ja jopa huumorintajun.
Kirjoitetun

henkilö ja

laps enomainm ei merkitse samaakuin

nen

kaasti. Se näyttää,mitä lu-

ja näin ^paljon lentoko-

löytäisi sieltä.Monesti tuli

laji. Se paljastaa kielitai- edelleen vain miespuolidon, ajattelutaidon, maa-

mutta
puhekielisyys tunkeu- huolimattomuutta,
dian jälki näkyy äidinkiehyvät kirjoittajat tehok- sillä
ne
myös
kertovat
merkituu niin sana- kuin virkeIen kokeessa niin hyvä-

Saatuamme yhteisvoimin
tonkan rekeen hän kehotti

Matkatta askel oli ras-

'trtMB.-ainri,UB>-:»toluto*,NBUt

eri tekstilajien, esimerkik- hyvinlaadittuotsikkoker-

saha kainaloon ja lähteä
isännänjuttusille.

tään vaan tuli auttamaan. vaalta alkoi kuulua vähi-

UAuvtAm
lUn, Nu^Aridn. qj

^.ä^Ä*T':'?^?"""-"'»8-

pätkät eivät lähde irti jää-

tuomaan hänelle isomman

huomasin, ettei se nun
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kuntaa monen päiväntalmasti, sillä oli puhuttu, etlissa olon jälkeen. Ihmeen tallille. Tähänaikaan hänet ta ne voivat ampua koneme, vaikka alkuun olikin

xotiTtem kielten keafcus

sassxsssssss-

nunkäyttävänjuuriheidän minua seuraavalla kerral- neita, jotka olivat tulossa
hevostaan - se tarvitsi liihyvin sentäänsopeuduim-

Keväälläuudestaan.

silti vapaasä valita. Itse
Nykyään onkin osattava asiassakirjoittajankypsyy-

Olin jo lähdössä, kun

että terä on vaihdettu.
jonka asianosaiset kävivät see,
kuin me ihmisetkin: jo- van töitä varten. Sanoin maksamassa.
Syyttää
minuavarkaudesta
- että olisin ottanut hyvän
kainen käyttäytyy omal- hänelle: "Tulisitteko autKerran olin järvenranla tavallaan. Hevonen, jol- tamaan? Rippikoulupoi- nassa hakkaamassa ranta- teränja vaihtanut sen loperilaisia

useimmat korottavat taikokeilevat onneaan.

seen näkökulman voi usein

Iltapäivä
oli karjaa- det ja jalat vapisivat niin,

rehu lopussa, heinät niit-

tekstitaidossa on kyse.

omainentulos. Syksylläosatodellahyviä,

tien lukutaitoa, jota lukion
kursseilla on harjoiteltu.

nopeasti pystyyn.
koko kylän maidot meije- tonkan
Hetken
mietin, mitä teh- le, ettei minulla ollut kuin
riUe.
se jokakertainen suutuAamupäivä kului mei- da. Uutta nostoyritystt en pakan haku. Isäntä pyysi
pystyisi tekemään, silläH-

jerimatkalla.

eiole selvinnyt, mistä

Kuuttsensataakokelastaarvioitu. Tavan-

hasta. Ofin juuri lähdössä

vyötärön korkeudella. Si- Erään tilan isäntä käytnosti. Olin juuri saanut

Tämänsyksynsensorointivalmis.

puuhun jo sahatustasa.-

ti suutupakkaaja tuotti sioli jäänyt vanhan isännän ta sanottiin"rippikoulupo- ta maitokuskiUa meijerin mistä. Se oli minulle niin
kovaisku,ettälentokoneet
huoleksi. Hän oli jo iäkäs jaksi".
Kerran oli käydä huo- luona olevasta kaupasta. unohtuivat täysin. Mija sairaallpinen Monelle
Pientähiivapalaamuistuttilalle ei ollut jäänytmiestä

"Opettajalle kuinkokelaalle

Lokakuinen sunnuntai 27. 10. klo 15. 00.

olisi voinut sanoa luodin
osuneen sahan terään. Ei

minua harmittaa, jos koh-

siitä sentään pahempaa

heti näkee, että opetusta ei

dalle sattuu suoritus, Josta

vät todellakaan pelkää il- vioida tekstiä, ei mielipiajauksiaan asiasta teitä.
tyyliin; muutamat muo- maista
ti-ilmaisut kyllä saavat mi- kuin asiasta.Joskus heidän

teen. Joskus ne sopivat

häinut epäileniään kokelaan asiantuntemuksensa
käisee, esimerkiksi hevityylitajua, esimerkiksi us-
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Kielisammakoita
??Kaikkihan

suomea

merkityksisyyteen.

osaavat. " Tämä lausah-

-.S 'n '.,,

Esi- ta, että pääsee lääkäriin,
la itse asian kanssa ei ole

merkiksi kaunokirjallisuus
dus kuvaa yleistä Ideli- ja sanallinen huumori pekäsitystä,jonkamukaanäi- rustuvat usein tähän.

dinkieli on luonnonlain-

omainen itsestäänselvyys,

***+****»***t*

saa dlagnoosinja resep-

joka opitaan lapsena Ja Monet tekstit tuppaa- lausein, potilaan epikriisin

jota osataan hamaan hau-

taan asti. Kielen opiskelemmen ja opettaminenldn

ovat täydellistä ajanhukkaa ja yhteiskunnan varojen haaskausta.

Eduskunnan entinen apu-

laisoikeusasiamies Pirkko K. Koskinen on toista

mitään tekemistä, ne eivät

tiliä lääkkeet. Takavuosi- vie aihetta eteenpäin,vaan
na lääkäri saneli sanelu- ovat kuin vauhdinottosakoneelle, usein ViutUnaisin noja. Näitäovat:
No...

vat naurattamaan siksi, etta niihin on tahattomasti
valittu väärä tai monimer-

ja osastosihteeri kirjoitti No, ensinnäkin...
sen myöhemmin puhtaak- Elikkä...

kityksinen sana, tai sanat
ovatsattuneet hassuun jär-

tUaskansioista voi poimia:

Oööö...tota...

danystävällisesti syömään.

Nythän on niin, että...
Nyt pistit pahan...

jestykseen:

Äiditkertovat, millaisia he
olivatpojankolriaisina.
Toinen kuolleista hakeutui

si. .Tällaisia selvityksiä po- Sanotaanko,että...

Ohessa resepti, jonka pyy-

Potilas muuttanut VaasastaTurkuun. Muuten terve.

Seonhyväkysymys...

*'****t-*t, ^#^t,lt^,

Kotiutetaan pilkassa kipsi- Palataanpa takaisin koumieltä. Hän sanoi haas- itse sairaalahoitoon, toinen saappaassa.
luun; Petteri, 8 vuotta, istattelussa viime vuonna: löydettiin kuolleena ko- Potilaamme kulkenut pa- tuu
luokassa, tekee tehtätoaan.
ristolla vuodesta -75 lähSen tärkeämpää ainettien.
via,
kuuntelee opettajaa,
ta kuin äidinldeli ei ole.Ja Jollei haudasta oteta vh- Potilas hakeutui TYK- viittaaja
rastaa k»'symykteyttä, hautaahoidetaan"25
itse asiassa äidinkieltäpi- vuotta
siin.
Hän
laskee, "lukee,
veloituksetta.
Sin ensiapuklinilialle, jossa
taisi opettaa kaiken muun
laulaa,
ja
saattaapa
hiekertoi
tufleensa
ammutukopetettavan ohessa ja yh- Suurin huoleni juuri nyt si niskaan.
man hälistäkin kavereiden
pn,
että
ampuminen
kadulteydessä. Sehän on valiEräissätapauksissa käyttö- kanssa. Mutta kun openen kaikkeen. Se o n kom- la loppuu.
tusnraston päällikkömuoKiitos
kaikille,
jotka
auohjeiden
laatijat ovat pitä- toilee
munikaation ja oppimisen,
Petteriä koskevaa
neet tavaroiden ostajia lä-

toltte auton"Jaanajossa.
tekstiä tämän isälle, lukee
Tällä
lahjakortilla saa syö- hestulkoonidiootteina:
väline.Mitärikkaamminja da kaksi
kirjeessä:
Kameran
ohjeessa:
Tämä
ihmistä
oman
vamonipuolisemmin sitäpukameratoimiivain,jos sii- Pojaltanne näyttäisi puuthuu, sen paremminhan ih- linnan multaan.

työ"tekemisenja ajattelun

hrran

selkeäan

tulevai-

Kiitos asiakkaat iuotta- nä on filmiä.
nunen pärjää En hyväksy muksesta.
Tuhannes keit- Moottorisahassa: Äläyritä suusvisioon ankkuroitava
Ollenkaan, että kieltä laitahtotila, paikanne motiminlyödään niin, ettei vä- riökalustetoimitus meni pysäyttää käsin.
vaatiessa
ei näyttäisi olerikki.
Juomapullossa: Avattuasi
litetä,miten sitäpuhutaan
van
fataalia
vajetta, mutta
ja minkälaisella sanastolla. Polusilopetti viinanpolton. pullon pidä se pystyasen-

Eli äidinkielen tunteja ju-

maliste lisää!"

Kunnanjohtaja seinää ju-

vaistoan hänessä määrätie-

nossa.

RattUukossa: Ota lukko
Erilaisissa liikennevahin- pois, ennen kuin ryhdyt
hannukseksi.

toisen sitoutumisen puu-

tetta. Kodin taholta tuleva

Tarkastelen muutamia kietulossuuntautuva tavoiteajamaan.
lenkäytönesimerkkejäleh- kotapauksissa täytyy teh- Nukahtamislääkkeessä:
ohjaus
on avainasemassa,
distä,kirjoista, radiosta, te- da vakuutusyhtiölle va-

hinkoilmoitus, ja niissä Saattaa aiheuttaa uneliai- kunhan vain sekä materi-

kvisiosta.

Aluksi näyte arvostetusta naistenlehdestä Kotilie-

destä 18, 1961:

monissa kieli kukkii:

suutta.

Autohyppäsihirveneteen.

Leh-änpaahtimessa: Tär-

Jalankulkijalla ei ollut tie-

keäähuomata: feivänpaah-

On eduksi hankkia itsel- toakaan minne mennä,jokäytössä.
ken väljät kumihansikkaat ten ajoin hänenyli.
taloustöihin. Niiden alla Jalankulldja osuiminuunja Pähkinäpussissa:
pussi, syö pähkinät.
käytetään silloin tavallisia meni autoni alle.

timen sisäpuoli kuumenee

sormikkaita. Se on terveel-

Tullessani kotiin ajoinvää-

Avaa

*!tt4!**¥ ** * ^ ^ * * *

stä^ "ueUyttävääiholle, rään taloon ja törmäsin ErUaisiin haastatteluisäästää hansikkaiden ikäii puuhun,jota minulla ei ole. Un joutuvat - tai pääseJa kateenvetäminen sujuu Maan hallituksessa on ku- vät - poliitikot tai"muut
luneen vuoden sukanapu- isokenkäiset yrittävät saanappärästi.
Monitulkintaisuus on kie- huttu, keskusteltu ja väi- da siinä mikrofonin edesIen peruspiirre. Monet telty terveydenhoidosta ja sä mietämisaikaapuhuakluelenfeäytön ilmiöt pe- sen kustannuksista. Yksi- seen sitten niin totta kuin
rustuvat
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sanojen

moni-

tyinen potilas taas on lä-

hinnä kiinnostunut sii-

osaavat, ja niinpä he usein

tarvitsevat alkusanoja, joil-

aalinen että emorionaalinen resurssipainotus pysyy

Santussa tasossa.

Tämä on hyvä esimerkki virastoissaja valtion lai-

taksissa,esimerkiksiKelassa,pesivästäkapulakielestä,
byroh-aatäsiUa sanakiemuroitla kuorrutetusta tar-

peettoman vaikeatajuisesta

virkakielestä, jonka kanssa painivat yhtä lailla van-

hat ja nuoret. Kapulakieli
on tavallinen vallankäytön

lennähtänyt kekälesytyttipalan. """"~"~" """"""'.^"uuiia. l ultsijm oli lämmitetty valvomattomastija sieltä
töksetlä.

Ilmeisesti

ruokavar-

Kyseisen

Lebedewin hävittajällä tultuaan Vi-

asiapapereissa on toisen-

rosta Saarenmaalta.Majuri
pelastautui laskuvarjolla
kuun 16. päivä klo 1.40 pudoten
Someron Iiäjutonut, miten lypsettyä Someron Joensuun kyläsmaitoa oli hävinnytja ker- sä siltavartiomies havaitsi Iän kylään. Hän piileskeli metsissä ja 27. 9. yöliä
maa kuorittu yöllä. Sokauksialienee ollut enem-

mankin. Äitini on ker-

kinlainen versio. Heinä-

Vf ajanseurakunnanpltkaaikainen kirkkoherra
RistoAhti,

24. 3. 1942-20. 7. 2013,
eräänmiehen tulevanjoen hänet pidätettiin Somer- kirjoittivuosikymmenten
dan aikana ktdläjoita riit- vartta kohti siltaa. Vartioti ja ruokatavaraa hävisi mies luuli ensin uittomie- niemen ja Pajulan rajalla. aikanasuurenmäärän
yön aikana,joten kyseinen hen tulevan kunnes tuUJa Miehen aikomuksena oiii tekstejä SomeronJoudesantti Kukalasta ilmei- puhui venäjää. Heti var- mennä VenäjäUe jollakin Suun. Somero säilyihänen
konstilla. Majuri sai kuosesti Lautelan, Terttilän

tiomies käski nostamaan
ja ehkä Kaskiston kautta kädet ylös. Mies antautui. lemantuomion 20. 11. 1941
kulkiessaan ei kaikkiavar- Kuulusteluissa Lebeden Ja teloitus pantiin täytäntään heti.

kauksia suinkaan tehnyt. kertoi olevansa lentäjä,
Sotaa paossa olleet met-

jolta suomalaiset amoui-

säkaartUaisetkin saalistivat vat koneen alta. Muut lenosantalojenruuista.
tajät kuolivat, mutta hän
Sitäpaitsi Lounais-Hä- jäi eloon pyrkien Ruotmeen suojeluskuntapiirin siin. Kenttäoikeus ei uskokenttäoikeus totesi 1942. nut selitystä, koska häneltä

Desanttien

eräs tär-

keä tehtävä oli havainto-

mmstotssaan aina, sillä

hänsyntyi Somerolla

maanviljdijaperheenpoi-

kana,ja kirjoittiyKop-

pilaaksiSomeronyhteis-

jen, tihutöidenja tarkkai- koulusta 1962. Rovastin
lujen ohella ottaa selvää
suomalaisten

mielialois-

ta. Esiintyilcö masennus-

arvon hän sai 1992.

Kirjoittaminenoli Risto
Ahdille mieluinen har-

etta Someron ja Ypäjän löytyi niin paljon tavaraa, ta ja toivottomuutta, sota- rastus. Monet kirjatja
väsymystä vai oliko hemä
pi täjien ympärillä olenlettä se viittasi desanttiin. isänmaallinen rohkea mie- artikkelit syntyivät hänen
la alueilla on tehty maan- Kuolemantuomio tuli. Lepetollista toimintaa ja tu- bedewm kaveri Feig pl- liala? Mitä surkeampi oli ajatuksistaan ja kokehotöitä. Olihan useita dätettiin 2. 7. KiikalaSsa suomalaisten mieli,' si- muksistaanmatkailun,
lansliittynyt Suomen-Neuvos- ja tuli teloitetuksi jo 17. 7. ta parempi Neuvostoliiton
kannalta. Mielialojen va- sa. Hän noudatti kir-

toliiton rauhanjaystxvyy-

väline, josta haUintoala-

den seuraan.Jotkut seuran

mainen - sinä ja minä a juuri mitään ymmärrä.

Jäsenistä ryhtyivät autta-

Nopeaaoli toiminta.
koilu näyttää olleen moSamaisena
kesänä nien desanttien tehtävänä jaimellisesti Raamatun

maan vihotlista ja teke-

vana putosi majuri Leo-

Toimittaja Kimmo Ok-

maan tihutöitä.

. 41 s>7skuun 24. päi-

novitsh Polikarpov 1-16

muitten tehtävien oheUa.

kehotusta "mennäteilleja

aitovierilk", sinne missä
ihmiset ovat.
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Risto Ahti

Desantteja Somerolla

Risto'Ahti kuva^e desanttien toimintatapoja ja kohtalolta.

y

Sininenkirjaelituleyaisuus-

sanen kertoo, miten Ke-

Desantitolivatvihollisen sellistäänpudoteta

säselvityksiä jo aiemmin
annettuun
selvitykseen,

konen ja ulkoministeri
Karjalainen totesivat, että
mutta niin ymmartamiskelvottomalla kapulakie- ennustaminen on vaikeaa,
lellä, että se teksti tuntui varsinkin tulevaisuuden
ihan siansaksalta: "Aksky- ennustaminen, eikä se ole

tilalta,joiden;

'''vakoillajatehdäkaikenlaista, tihutyötä.

talvi- ja jatkosodan mukaan kaikkiaan 785

desanttia teloitettiin, sur-

venäläiset

eivät paljastuneet, ja kerrotaan, että monen lentp-

vasta ei tullut mitään eikä
harhiulua nälkäisenä voi-

nut jatkaa kovin kauan.
mattiin tai tuomittiin elin- kentän läheisyydessänäh- Edessä oli kiinnijoutumikauäseen kuritushuone- tiin outoja hiippareita, nenjauseinteloitus.
rangaistukseen. Ilmeisesti joitaeisaatukiinni.Sodan
Ilmeisesti suurin osa
luku on suurempi; kaikkia päätyttyä Helsmgistä löy- desanteistajäikiinni.Nain
tyi paljon vakoilijoita.
eitunuskotaan. Kenttäoikeudet

vuosina 1939-1944
desantit

olivat kirjava joukko yaatetuksensa, tehtäviensä_ja

aseisuksensa suhteen. He
olivat monesti taustaltaan

neta.Syksyllä1944rauhan Piileskelyäja ruoka-

huonosti koulutettuja työ-

miehiä, mutta joukossa oli tultua vapautettiin väliraumyös opettajia, tekmkoi- hansopimuksen mukaises-

päättivät desantuen koh-

varkauksia

talosta.

Oikeusistunnos-

sa piti olla paikalla kolme
vankilasta SOI Suomen Vaikkarajaseudulla desan- jäsentä, puheen)ohtajatajajopa naisia. Ehkäyh- tikansalaista
ja 192 Neuyos- tit saattoivat liikkua jo- na oikeusoppinut. Suoje-^
teistä kaikille oli tottumus
pakävellentai suksilla,he
ulkona liikkumiseen. Mo- toliiton kansalaista. Suo- tulivat tavallisesti lento- luskuntien yhteydessä oli
malaisia
oli
vangittu
sodan
oikeusistuin, joka varsin
net desintit olivat suomaaikanaavunannostadesan- koneella ja hyppäsivät las-

usein ja nopeasti päatu
teille. Myöhemminvapau- kuvarjotla pommiluukun tuomiosta, useimmiten te-

laisia, aikanaan Neuvos-

toliittoon muuttaneita tai

"Desantitottivatselvääsuomalaistenmielialoista
tihutöidensä ohella
heidän suomenkielisiä jäl- tettiin vielä enemmän vakeläisiään. Toki joukossa keävankiloista.
Desanttien
motivaaoli myös Neuvostoliittoon tiossa
oli
suurta
vaihtelua.
tulleita amerikansuomalaisiä siirtolaisia. Rajaseudun Usein heitäja heidän perväkeävärvättiin desanteik- heitään oli uhkailtu: jos
desantti antautuu ja hä-

si ja jopa asepalvelukseen net palautetaan sodan jälkelpaamattomia laitettiin
vakoilijoiksi. Näyttäämyös
siltä, että venäläiset pitivät tärkeämpänä desanttien suurta määrää kuin

keen

Neuvostoliittoon,

hänet teloitetaan ja per-

he viedään pakkotyöhon.
Tietenkään desantti ei ha-

desanttien laatua. Päämää- lunnut jäädä kiinni, silsuomalaiset kuulemma
ranäoli pudottaa mahdol- la
kiduttavat,
jopa puhkovat
lisimmanpaljon desantteja
silmät
ja
leikkaamt
kivekSuomeen.

2012 ilmestyi Minervan kustantamana At-

loituksesta.

Lapsena muistan kerro-

tun desantista, joka lienee

kulkenut myös kotitaloni

Lautelan Rauhalinnan ohi.

kautta kohteeseensa. Jot- Tällainen tapaus oli kesälkut kertoivat, että luukku la 1941 jatkosodan alussaattoi aueta yhtäkkiä ja sa. Alexander Lebedeiv oli
desantriputosi alasvaroit- Tallinnasta kotoisin oleva

tamatta. Hyppy kylläkin opiskelija, joka kaverinsa

maan Suomeen pudotet-

tujen desanttien kohtaloi-

fi. Virallisten asiakirjojen

helpompaa yaik^

di dökskydijölö diip^adaa-

nyt

päarroitukseksi. jäi,olisiko

Katainen niin luulee teet-

sen

papimpeli pompelj. "Nun'

Id nykyinen pääministen

kelalta tulossa rahaa vai

tämätlä Pekka Himasella täUaisentukvaisuuspoh-

l

lTESTW)

^^lvwwyRo
Vj

pitäisikö sille maksaa. - dinnaa. Valtioneuvoston
Helppoa ei ole ottaa se\vää seuraavastakaan Päin tilaamalta raportilta spiIstalan mainitsemasta esi-

merkistä työpaikan ilmoitustauluUa: ~ "Menemme

si odottaa teorioiden ilotulitusta,

ristirutaisia

na-

kemyksiä ja valtavirran

saatava loppumaan, mie-

totuuksien monitahois- lenterveyteen on kiinnitettävä enemmän huomiosirajojen yli diiving for- ta kyseenalaistamista - ta. Lukija olisi odottanut
omaa kokemusperäistä selkeitä kehitysehdotuksia
cen ajamina kohti globaa- ja
tutkimusta
tämän pohjaklia nrtuaalikampusta, jossa
si.Näitäei kuitenkaan saa- siitä, mitä julkishallinnon

reaalipohjaisesU substans-

supertuottavuusja radikaa-

lit innovaatiot kohtaavat.
Ymmärsitkö, että firm;! on

joutumassa selvitystilaan,
jatyöntekijämaantielle?
********** <=***

Liikemaailman

käyttä-

sa tohinalla laatimat arvot,

missiot ja visiot ovat sur-

gren Suomen Kuvakhdes-

säjarietokujaUija Katteena

Kortesuo Internetissä mo-

ukaroivat kirjan tuhannen
päreiksi.

tu, vaan saatiin teennaisen

riepovat tekspitäisinyttehdä.Olisitar- Lindgreniä
tiin
pesiytyneet:
toistot,liivittu tavoitteet ja toiminta-

tista, retorisella filosofialla

ehdotuksia pienessä mit-

oittekvat termit ja sekavat

yrityksille ja yhteisöille.

Kortesuo lisää löylyä ja to-

itsevarmaa ja mahtipon-

maustettua tekstiä. Tuntuu
siltä, että Himanen istuu
filosofisissa

aidosti

mietteissään

norsunluutornis-

mä konsulttislangi koreilee sa, että hän on unohtanut,
mielellään vierasperäisillä mikäpalveleelukijaa.Näin
käsitteillä.Näintaloudelli- kirjan varsinainen sanoma
sentaantuman alkoinayh- hämärtyy lukuisiin teeseitiöiden korkeasuhdantees-

toimittaja Minna Lind-

hin ja teemoihin. Kirjassa

takaavassa - siis yksilöille,

Ankaraa kritiikkiä lehdistässä aiheutti se, että Himasen selonteko tilattiin
ilman hankintapäätöstä ja

lauserakenteet.

teaa Himas-ldelen: löysäk-

si,salailevaksija hyödyntämiskelvottomaksi.

Kortesuota harmittaa Himasen kiertelytekniikka:

kilpailutusta. Mutta mepitää kirjoittaa tietynla ankarampaa arvostelua jos
mittainen teksti eikä saovat saaneet aikaan - tosin

on kestävää hyvinvointia, vain asiantuntijoiden piikestävää taloutta, kestävää rissä- raportin kammottaekologisuutta, kestävää si- va kapulakieli, suoranainen

nottavaa ole, niin asiaa

pyöriteUään ja jahnataan
puolelta toiselle, Jolloin

onnistui, koska laskuvarjo

Viktor Feigin kanssa piti

la. Usein tavattiin maassa

yönä Tampereen seudul-

ie. Koneen lentäjät eivät

on löysää jaasiansaksa, ja kirjan sisällön tuloksena
ta
ja
tätä.
Tämä
kasittedlirittdua.
Valtion
tilaamistehokas henkilöstöpääl- nm viidakkoja sekamelska onttous, vai mitä sanot- si tutkimuksissa täytyy
olte tästä, näyte sivulta 17;
likka tulevat yhtiöUe ai-

osanneet suunnistaa, vaan

na halvemmaksi kuin työ-

Lebedew pudotettiin Kii-

paikkojen

avautui pakkolaukaisimilsuutareina tulleita hyppää-

jiä:varjo ei ollut auennut

Yksinäinen yöllä lentä-

nyt kone viittasi desant-

pudottaa 30. 6. vastiiisena

kalaan. Lebedew piileskeli metsissä aina 16. 7. saak-

tien pudotukseen tai
heidän huoltoonsa. Suo- ka, kunnes antautui ruoan
malainen kotirintama osa-

si otla varuiUaan, kun yölla kuultiin yksinäisen
set,
Desanteffla oli kirja- lentokoneen ääntä. Osatva vaatetus. Joillakin saat- tiin varautua mahdolliseen

loputtua Someron Joen-

suussa. Hän ei pystynyt
suorittamaan tehtäviään,

mutta sai silti vakoilusta
kuolemantuomion. Tuo-

mionsa yhteydessä hän sai
ruoan
näpistämisestä nälset keskellämme. Desantteja
ti desantti pudotettiin tarSuomessa. Siinä kirjoitta- kaa suomalaista,venäläistä kasti kohteeseensa, mutta käänsä kolmen kuukausaksalaista vaatetusta. usein pudotus epäonms- den vankeuden ja sotapeja pyrkii puutteellistenlan ja
lähteitten avutta selvittä- Tietysti tällainen desantti tuija desanttijoutui kauas toksesta kahdeksan vuotta
so Haapasen kirja Viholli-

^

vuosikymmela oli pyytänyt häneltäli- selontekoja
niä sitten presidentti Kek-

toi olla päälläänyhtä_ai- desanttijahtiin.

Mones-

saattoi heti paljastua suokohteesta. kuritushuonetta, mutta temäkiselle vastaantulijalle. tarkoitetusta
loitus tuli 11. 8. 1941 pääLäheskäänkaikki desantit Tällöin annetusta tehtä-

kuhupaisaa luettavaa. Katteettomat

korulauseet

ja

säilyttäminen

huonoina alkoina. Tehtaat

suljetaan, ihmiset irtisanotaan ja tuotanto surre-

estääihmisiä paneutumaan

jäsennys la jokin laatuvaatimus, ei
kirjan sanomaan, mikä se Käytännöllinen
pituusvaatimus. Ostajan
tarvittavista
strategisissitten onkaan.
Himanen on suurten lin-

ta toimista: käytännöntoi-

jojen ystävä. Hän on vain

aalien kohtien identifiointi,

unohtanut, että suuret lin-

minnan isoimpien potenti-

tarvittavan toiminnan paatäänAasiaan. Ei auta itku
koostuvat pi enemmista
markldnataloudessa.Jokai- jat
asioista, ja niipä hänjättää kohdat,yhteistyössätamtsen yrityksen ainoa arvo visionsa" konkretisoimat- tujen osapuolten intressien
on raha, missio tehdä si- ta. Visiolla voi heittää vesi- ja disintressien osoittamitapaljonjavisiotehdäsitä pääskyä,ellei ole olemassa nen toiminnan sopimukvielä enemmän.

^* :}!**»********

Alkuvuodesta herätti kii-

vasta polemiikkia ja hammennystä valtakunnan ho-

Imnkretiaa, jolla visio saa-

selle-

kielellä sanottuna itsestään

kaksi moiseen kapulaMe-

vutetaan. Tosiasiassa Himasen -visiot ovat selko-

Ei siis ole ihme, että Himanen sai kimppuunsa

pitää vaatia tekstiltä sel-

keyttä ja konkretiaa. Kor-

tesuota hämmästyttää -

niin kuin meitä kaikkia
muitakin - moisen teke-

ken, "horoskoopin", hinta:
700. 000 euroa. Mutta on

hyvämuistaa:tyhmäeiole
sejoka pyytää,vaan sejoka

maksaa.

Lähteet seuraavalla siviiliä.

suivaantunutta naista.
selvyyksiä: hyvinvointiin ken
Teoksen tarkasti lukeneet
vifilosofi Pekka Himasen on panostettava, lama on
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Wera Stenberg

Täydellisen tasa-arvon
epayhtälö

Lanteet

Pekka Salminen
Kielisammakotfa c 69
Time Emama S' Sanna-Mari Hevi 2012-

Illallhella PirUa K Kssh-

lasa-an-o

on lähes Noidan

VesaKannen 2008 Alku-

.

unohtunut ja hoitamatta. Oli illdvaltaa, sähkölinja- ja tietrot uh-

me itsekin tähän myyttiin,

soraakin oli taas otettu.

ralinen tasa-arvo. Me to-

saatiin

Sanomat 1012 08

Kimms Ottanen 2013
Kelattaunnko hehuv-

siksi Hehmsin Sammaf
13 3 13
Salla Salmela 2013

^funiarctfsya ehyy
ammattihelen viiifaksisa Helszngin Sanomat

13113

^

kasivat tuhota" alueen,

Onneksi

della uskomme olevamme

hautausmaa

nyt

aidattua.

Sinne on myös pysty-

tetty puinen risti muis-

seassa,

häivähdys iloista keltaista
harmaafla taustalla. Meil-

tuttamaan maanpoves-

sa lepäävistä vainajista.
Alue on nyt kuitenkin

lehänopetetaanjo lapsesta

paljon pienempi kuin
alkuperäinen fiautaus-

asti, että Suomessajokainen,sekämies ettänainen,

on yhtä arvokas - toisin

maa.

kuin niissä muissa maissa siellä jossain kaukana.

Lähteitä:

Suomi ontasa-an-onedel-

EskoAaltonen ftaim. ): \

Someron historial -II.
1949ja 1958.

läkävijä,todistaahan senjo

ty äänioikeus.Mielipidesa-

Esa Mäkinen 2008

hautausmaa oli täysin

nenihmemaakeskelläkyl-

Matti Lmnamlide 2013

mat 12 3 11
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1900-luvun lopussa ol-

naisille aikaisin myönnet-

Antti Manninen2011
ElikkäM niteenminku
tcta mm Helsingin Sans-

luonnon

tiin taas tilanteessa, että

yM suskä ankeuden

Arto Arvonen: Krimin
sodanvaikutukset Scme-

teenkaaren toisessa päässäovat puolestaan ne, jot-

rotta. 150 vuotta sitten.
Somero 7. 3. 2006.

kapyrkivät parhaansa mu- WeraStenberg.

kaan nostamaan esille vh-

teiskuntamme epäreiluu- ta nsusnakökulmasta järin
lee ensimmäisenä mieleen
den Ja epätasa-arvoisuu- lohdullisilta.
Miehet vievät
den. Tasa-arro on suoma- ylivoimaisen voiton kai- työelämän tilanne, joslaisten lempilapsi, minlcä kissa korkeimmissa virois- ta Nousiaisen tilasto-

vuoksi se herättää aina tasaisin väliajoin keskustelua
ja enpuraa.

Anu Nousiaisen kokoamassa

tilastoaineiätossa

sa, kun niissä naisten lu-

kumaarä on joko nolla tai

lcin vahvasti muistuttaa.
Kaikkein
korkeimmis-

sa Iiroissa miehiä on ai-

yksi.Tilastoa on tarkastelna naisia enemmän, olipa
tava melko pitkään,ennen kyse
sitten Saksan liittokuin löytää ensimmäisen kanslereista tai Helsinryhmän, jossa naisten lu- gm yliopiston rehtoreis-

"Murskatappio" (HS kuu- kumääräonsuurempi kuin
kausiliite, 10/2011) todel- miesten.
Tämän ryhmän

usein perinteisillä arvoil-

muodossa. Tilastossa lue-

la ja historialla, sillä vaik-

lisuus hilee esiin lukujen

tallaan miesten ja naisten

lukumäärä erilaisia rrfimiä
tarkasteltaessa, eivätkä luvut ensisUmäykseUävaiku-

niukkuuden alkaa

harvinaisuus ankeiden

pikkuyllätyksineen.

lumppujen aikana."

his-

itseään.

nn usein ymmärtää, että

n o 46

Repkzkkz Demckraafti^lchdem 10 7 13.

toistaa

80:n vuoden kuluttua

J?.?. "imi °" sukupuolten
.

Samettileninki oli

jokavalaisi

maalaisten annetaan ko-

mää ja kovaa todellisuutta. Me suomalaiset uskom-

JstiinmKoitcnen 2013

najativ. Suomen Kuvalehti

vaileejoulujuhlaa,

tausmaa pantiin kuntoon 1900-luvun alussa.

sestä normista, jonkinlai-

7. 1108

Mmna Lmdp-eii 2012

Eila Leppänen ku-

haltuunsa ottama hau-

veroi-

Suomi on poikkeus ylei-

mnat. Helsmsin Sanomaf

Sanomat 7 9 10.

ainakaan

seurakun-

Unohtunut,

Se

nen brändi, joUa maatam-

twi 336, 479.

LeenaKftsmah 2010
Ilwhe(e\fa - vahtia
vahngQ mhakin. Turun

toria

me markkinoidaan suuressa maailmassa. UUm-

Paml!fala2012 Rutive-

)ttafi

kuulu

Hautausmaan

yksi
suo -

sikkisanoista.

PekkaHimanen2012
Stnmen hr/a, ) ^7

etGotf

on

suomalaisten

lenvsima, ! 163-164

vy^w.

Kansakoulun kuusijuhla

nalle (Forssan Lehti

Y:saHeikkmen2007 Kte-

mia

maan hoito kuuluu. Sil-

26. 4. 1929).

lynimun. s 26, 39, 116.
139, 183 """"".

kifjaw yhtäguggenhei-

1918. 1929 kysyttiin

Someron

Hurme2008 Holynpa-

Katkem Kartesm 2013
Fthxfi PeitäHimasen

1899-

taas, kenelle hautaustävä

Parasylioppilasaine Someronlukiosta2013.

VesaHeikkinen fa!Tuure

Sammat2 113

kappalaisena

^aii/it,

loin todettiin, ettei teh-

nen, s 186.

Kielikapina Hebingm

Eila Leppänen

muodostavat kevään 2011

uudet ylioppilaat.
Sukupuolten
välisesta tasa-arvosta puhuttaessa lähes jokaiselle tu-

ta. Tilannetta perustellaan

ka maailma muuttuu ja
naistentyössäkäyntionpi-

kemminkin sääntö kuin
poikkeus, koetaan edel-

leen, että naisen on lopul-

B nelikymmenluIvyn

loppupuoli,

ehkävuosi 1948 tai

1949. Kuusijuhla oli odotettu tapaus kouluvuodes-

Jokainen sai pullan ja vielä

pia tulemaan kuusijuhlaan,
koska olin mukana näyleimassa. No, tiesin, miten
siinä käy: kumpikaan ei

tullut. Syynkin tiesin: heil-

le riittivät almanakka, So-

le, että kukin toisi Imtoaan
tarvikkeita: leivottaisiin

Jokaisellepulla pukin pussiin. Oli Imrttiaika ja elin-

tarvikkeita sai vain sen
määrän,minkä sai.JauhoJa tm mo"i, margariinia
samoin. Sokeria ei tuonut

kukaan, ei tietenkään.Oli-

hänmargariinikin kortilla,

maaseudulla elettiin. Mai-

M. S. :Pozabytyja

kasattiin ja opettajan rou-

tai ehkäjoku toi. Ainekset

va ryhtyi puuhaan. Kailc-

ki tehtiin niin kuin pirikin,
mutta taikinan koostumu-

sei ollut sen nousemiselle

edullinen. Margariinia oli

aivan liikaa, sokeria taikinassa ei ollut. Pullista tuli

tuviitä ja margariinin ma-

^

Muutamille

äideil-

sen ison hantuukin laittanut? Mein Railil olis ollu
niin nätti leninkikin. " Sitten hän sanoi vieressä is-

e "^ ^unni'llc»'symys saa- tuvalle hiljaisemmatla ääda tytölleen uusi leninld
,

kuusljuhlaan. Tehtiin vä-

neliä:"Miten paljon hänen

on täytynyt trokata ennen

kangasta. Hinta oli mel-

taa saatiin kai keittolasta

obshestvo Ns 2, 1914.

mutta mitäs siitä.

tas opettaja on tommo-

Niinpähän esitti oppilail-

1905 kuolleet. Unhotan
Aitta 29. 2009.

voenno-zstsritsheskovc

kuin hänsailahjatjaettua,

kuuluvalla äänellä: "Mi-

pää,ja kyUämaasta löytyi ronnut kauppiaalta."

tettiin yleisesti, joten sita jouti. Jauhoja oli omastakin talcaa, kun kerran

mogily nashih voinov,

vaatettanut hänet kylpy-

pyyhkeellä itämaan tietä-

mero-lehtijarirsikirja.
Opettaja
valmisteli_kuusijuhlaa huolellisesti.

mutta sen makua rieras-

pavsihv vostotshnuju
vnm118a4-55 gg. v
Finljandij. Zhumal
ImperatorskovoRusskovo

En muista, oliko muka-

nä oli Aleksis Kiven Lea. yhtä suuren. Pukin henkiTahdoin kovasti vanhem- löllisvys tuli selville ennen

Harry Halen: Viaforin
"r" mnnaräjähdyhessä

to luki ohjelmassajouluepilaaUe. Se sisälsi pilc- vankeliumin. Opettaja oli
kupuUan ja pari karlckia.

na omenakin. Jokainen söi
Kun ohjelmanumero
sa. Ohjelmia oli harjoitet- pullansa.Mieltähiveli, että jaksi.
oli ohi, hänen äitinsäsanoi
hl jo pitkään. Nävtelmä-

pommitus 1855ja sen
uhrit sekä Santahami-

tiin lahja jokaiselle op-

kuisia.

KuusijuMaan varustet-

hänmustan pörssinkaup- kuin kankaanpala on ir-

nun sanottua vanhanajan

Todistu&et jaettiin. Ilta
oli jo pimennyt, kun läh-

koinen- Toki kaupoista- dettiin kotiin. Lumi antoi
valonkajoa, että näki hiihseoli lumpustajatkettua ja tää.Kuusijuhla antoi kivan
Idn löytyi kangasta, mutta

ankeanoloista. Eräs aiti oli saanut tyttärelleen
vunmpunsiisen

katkon arkiseen koulun-

käyntiin.

sametti-

leningin. Samainen t\t-

..^

^*<uV>»fllf/iwr

JouniTamminen- Lamminnummenvenäläinen ^hautausmaajatkoasivulta13.
tanut maanomistaja Ni-

hautausmaa

on kunnos-

kolai Harjulta 100 ruplal- sa.Valitettavasti yrityksistä
la. Hautausmaan

ympäri

oli rakennettu puinen ai-

huolimatta vainajien nimiä
ei saatu selville. Ehkä 22.

la) ei ollut enää mitään

vainajat ovat rannikon

Edellä selostetussa sotahistoriallisen seuran ai-

taisteluissa

kakauskirjassa on paljon
sellaista tietoa, mikä poikkeaa muista, yleisesti tie-

ta, josta nyt (1910-luvul- jatkaväkidivisioonan papejäljellä. Rajat oli merkit-

Haavoittuneita Somerolle

reistä löytyyjotain tietoa.

dossa olevista lähteistä.
Artikkelin mukaan venälaista sotaväkeä oli Some-

Nyt on jo kaksi vuot-

ta kulunut, nimilaattaa ei
ty kivikasoilla, jotka ovat vieläkään
ole. Tarkoitusnelä löydettävissä. Hiutausmaa-alueen ympärysmitta oli noin ISO metriä,

sivut 34ja 57 askelta. Osa

flnnia,

hautausmaasta oli muuttu-

KOBttfDt 186^-68 r.r. si ospecuHocTBXh

nut santakuopaksi. Hauto-

ja oli jäljelläyksi 2 metriä

pitkäja 0,5 metriäkorkea
veljeshauta sekä 23 pie-

nempää hautakumpua (2

OaBopamb, dyieere (FaTorin, Ele%e) H flpy-

_rsaEcmT$opoRosyjioTTOBoay rpamyl Hoioplaero .Kia

iipBMHKsanqefl

rle. HKBHa itoaxi HeastAcTBH.

(hnteuiie ooaepmam, KpoirtcBniiieaHHRO ,

it."ÖOMepo, a. mieHHojs a.^IoeH^y^EHra

Ga"yacKBKpwsfWsaa Bitäesa (. m^etoE da.
T&aBoro), "Tiura osaa BueHBHft saaap6?
M(ionEmoft npOÄOBiMECTBeHHHä itwaTt ,

(MKEpfuiaBiuUtMi

.

naaapeT

B

'HaunT'ffHe*'SH
BfinaaH

BO
BS ffpsrmni
a

aB

wpeBBBXa>,

o. loeBuyy-KB s-X- II«U(MU( a IIaTKnsfpm, Ho^cntBUBS MEB ?«e se nciasoiss>.

npO dftBBBMnBXl

TaicKe B jmrepaBtCKiä

ft

fl-B

nacflropi

^oe^W?'

JIHB?-

cipesiit. rionaTauEb, wo OKB OTIABBJH>
KOTINIHEOB-t,

MtcTo iKWt> Bjiaffiiauie (iiuto iiyiiaeao
K& CBOa Bpeua Boeaami-b BAÄOMOTBOM^ y
MbOTSttTO aeMn6KUw6)inu<a HBBonia Xar-

piy aa 100 pydnetl, tiOHM»dimaycrpoena
1

x l m). Veljeshaudalla oli

haavoittunei-

lasaretteihin hoitoon.
Krimin sota Suomen

set pommitävat rannikon
pattereita, Jotka kärsivät
tappioita. On oUut perus-

ro on lähes aina miehen

si leimataan ne, jotka va-

eivät synny tyhjiössä,vaan

tai ura. Huonoiksi äideik-

haUisemmille

seuduille.

litsevsit molemmat ja yrit-

Edellä mainittu Vitsandin taistelu Tammisaaren

tavat sitten tasapainoilla

lähellä englantilaisen laivasto-osaston ja venäläi-

sen tykistönvälilläkäytiin
rästä ei ole juuri esitetty

tietoja. Artikkelin makaan

najien sukunimet. Risti oli

ta ainavalittava joko perhe

teltiia evakuoida haavoittuneet sisämaahan rau-

Vainajien kokonaismää-

salautaan oli merkitty vai-

kuin poikien.

alueella käytiin Englannin
laivaston ja venäläisen tykistön väUUä. Englantilai-

toukokuussa 1854.

aikoinaan oUut yksinkertainen puuristi, jonka ot-

"Tyttöjenmaineonmonissatapauksissaparempi

ta,jotka oli tuotu Someron

tensa suhteen kompro-

Nousiaisen tUastostä käy

auttamatta kelvoton äiti,
mutta toisaalta ura ei aina

odota kaikissa vanhempainiBoissa ravaavaa unelma-

äitiä. Naiset, jotka onnisparadoksin, päätyvät usein

donnut.
Enää ei muistettu, mis-

Puolassa saatuihin haavoihin kuolleita vielä vuon-

ta joukko-osastosta vai-

na 1863. Artikkelin kir-

joukkoja komensi kenraalimajuri Aleksandr Jako-

vlentsh von Wendt, Palikaisten kartanon haltija.
Palikainen

on hautaus-

maan lähiseuduUa. Suomen kaartin historia ker-

too, että kaartista lähdön
jälkeen hänet nimitettiin
22. jalkaväkidivisioonan

2. prikaatin komentajaksi.

Voi otla, että tässäyhtey-

dessäperustettiin ko. jpukko-osastot (linjapataljoo-

nat).
Pastori Levänen lähetti tiedon hautausmaan ti-

joittajatla pn täytynyt olla

KiMdNiir n «w <-", (m l. CMW», T>uiOTrccMa_rK>l)ri^N>
u^n n»^*<""
Iilln< 1a54-ttt * """iT"»
f

'P-. 8"""*»*

SiiePiiiteiuu['&i[paB03intiiC8BBa2a»rjI.
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ueca. Faure, M. M. IIopKBam a XsHTc&HfiJ

XopoHicaB, no c.roBaai ciapoaaaoBt, no
3-4

'ie.

noB*<a

ai

flpH b

B

"oiSnies

tacjiu

icoTpeSeHBHXi onpeaAjiHim BI>_IW»B»inm. laaoBi. 3Ätca »e [IOBOOTCM Tina
CKOHIMtltHXCB OTL

piUTB, n(UTyWHHHX't>

npa ycainpeiritf IIaiiEettaro MHieata, OtflpaBaeiiHHXfi' HB. Ha^frteuifi vt' <Sfmtswafifi»ie
rcxsiiaraT 11 .laaapeiu,

Ita-B o({>aiiepon, uoxqpouBffiHat 18541356 r. : [ionmBHBj Toam, (Roll. ) u »atapi,
FAflfoilBlB ffl (Bldysky). a BO BpM S BO»uTaHutB-sirM

burt ()-ro ijieBpiuia

i»63

r.

)-

.

tietoja teksdnsa pohjak-
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", arowy"

ry» 87 ]1.FTaiaorrofB coxpaHii.utoa (qaeirfc

iKW, 6wah KUH> s yws rOBopmra ofipanctiit ro necoiayM) «My); UÄHa äMtuaa
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tl(l& Ö<503H11RHH ^aMHBlff TOrpe<SeHHHX'B,

si. Luultavaa on myös, että

kirjoittaja, josta artikkelin

lopussa on vain alkulurjaimetM.S,onkäynytSomerolla

paikkoihin.

Venäjän

tutustumassa

sotavoimille

hautausmaapaikan myynyt Nikolai Harju on sa-

Kuvateksti suomennettuna: Hautausmaa Lamminnum-

ma mies, joka tunnetaan

haudattuupseereitaja miehistöä,jotka kaatuivatitämauen

lo Pekanpoikana (1809 -

mellalähelläSomeronkirkkoaHämeenläänissä.Tänneon
sodan 1854-55ja Puolan kapinan 1863-64 aikana.

Someron historiassa Nii-

1868), myöhemmin Har-

jun rantakartanon rouvan

roUa vuosina 1854-1863.
Someron

historian

mu-

Hämeenlinnan

kenraalikuvernööri myönsi

mitaulu puuttuu, ja lupaa

vuonna 1911 hautausmaan

auttaa hankinnassa, kun-

hintoon laittamiseen 530
markkaa. Toimeenpano ja

hänvainjoku kertoo otsa-

työn johtaminen annetdin

kollegioreistraatto-

ri NiJdforovflle. Kaikkiaan

hautoja sustittiin noin SO.
Veljeshaudalle pystytetdin suuri puuristi ja hautausmaan ympäri tehtiin
3-hirsinen puuaita. Nyt
14

laudan tekstin.

Kirjoituksen . 1°PUS-

sa kerrotaan vielä lyhyesti

Koska Somerolla ei so-

dittu, on yleensä oletettu, että LamminnummeUe

Vähäkyrönsotilashautaus-

haudatut olisivat kuolleet

toisesta unohdetusta tCrimin sodan aikaisesta hau-

varmaan osittain tapahtu-

maasta Vaasan läänissä,

tausmaasta

kutkutauteihin.

Näin on

keampi
kuin
miesten.
Naisitta on enemmän se-

Miehillä väkivaltainen tai

kansiin

hehkuttamaan

suurta ja

yliluonnollista

saavutus-

kien.

Ehkä täydellisen tasa-ar-

lisäksi kevään 2011 yliop-

keskimääräistäeliniänodo-

ten erilaisten ihanteiden

kanssa tuntuvat heijastu-

maan on lähes mahdo-

on merkittävästi yleisemritettavia tutkintoja, minkä pi, mikä alentaa miesten

von ihmemaa onkin vain

utopiaa, erilaisten ihmis-

Miesten ongelmat yhteensulautuma, Jonka
piloista suurempi osa oli tetta.
muun muassa alkoholin soveltaminen oikeaan elänaisia.

Tästä

huolimat-

ta miehet hallitsevat kor-

keimpien virkojen lisäk- van naisiinkin, sillä turvakorien asukkaista on Nousillakin on kuitenkin epäi- si myös palkintotilastoa siaisentilastossa naisia989
lijänsä, jotka päiyittelevat viemällä suurimman osan mutta miehiä vain 91.
lähikaupan lehtitislallä niin Oscar-, Nobel- kuin
kylmiä uraohjuksia ja lai- Finlandia-palkinnoistakin. Lisäksi Ateneumin Tilaston valossa miehet
minlyötyjälapsiparkoja.
kokoelmista löytyy enem- elävätlyhyenjajoskusjopa
vaarallisen elämän, mutMuutama päivä sitten man miespuolisten taide-

tonta.Tasa-arro ei ole yksiselitteinen haave, jonka

lehdessä oli artikkeli sii-

maalareiden teoksia. Mie-

ta, kuinkavastoin odotuk-

het omistavat suurimmat

muuttujia kuin osaam-

taan. Näillä onnistujanai-

siä Kiinassa onkin suh-

yritykset ja ovat naisia rik-

teessa eniten naispuolisia kaampia. He saavat työsjohtohenkilöitä. Artik- tään ja saavutuksistaan

kelissä pohdittiin samal-

useammin kiitosta kuin

la myös sitä, miksi niin

naiset, mikäjälleen kerran

monissa korkean elintason maissa naiset jäävät

saavuttamiseksi riittäävie-

osoittaa,

että tasa-arvon

la tehtävää.

siaisen tilasto

1855- 1857.

kea naisten itsensä, sUlä
he eivät luota omiin ky-

tilashautausmaa on histo-

kuolema

Tyttöjen

ennenaikainen

Tasa-arvo

Someron venäläinen so-

pinä ja turrallisemmin.

ki-istuntoon.

ka tohtorintutkintoja etta muita yliopistoissa sup-

korkeimmista rappusista.

on kuitenkin

Kyseisen artikkelin mu- paljon tätä moniulotteikaan syy on ennen kaik- sempi käsite.Vaikka Nou-

ta onnistuvat sen aikana
kahmimaan itselleen runsäästi mainetta, kunniaa ja
mammonaa. Naiset puolestaan eivät syystä tai toisesta kurkottele urapuun
korkeimmille oksille, mut-

ta hankkivat itselleen kor-

huomioon tasa-arvon ja

Kukaan ei oikein ole ottanut vastuulleen alueen

hoitamista.

1900-luvun

nunut se, kuinka yläas-

alun kunnostustöiden al-

teen yhteiskuntaopin tun-

urotöiden varjoon. Tiymmärtää, että miehil- ten
lasta ei kuitenkaan ota
tilaston kohdista miehenkin kannalta karua luettavaa. Miehet nimittäin
vievät voiton selkein nu-

kaikkia ei aina osata edes

ajatella. Täydellisen ta-

sa-arron epäyhtälössä on

vielä toistaiseksi enemmän
me ratkaista, mutta toivoa

on niin kauan, kun maail-

massariittääihmisiä,jotka

jaksavat etsiä oikeaa vas-

tausta, olivatpa he sitten
naisia, miehiä tai jotakin

eri osa-alueilla, minkä lisaksi naisten hieman arkisemmat saavutukset jäävät

kyihinsä. Syytä tähän it- la menee työelämässä nai-

riansa ajan ollut heitteillä.

namalla, vaan siflä on lukuisia kääntöpuolia, joita

pitkään. Molemmat menestyvät elämässä, joskin

usein itsevarmojen mies-

siä paremmin, ovat monet

voi toteuttaa nappi a pai-

kean koulutuksenja elävät siltäväliltä.

antaakin

seluottamuksen
puutteeseen voidaan etsiä niin
kotoa kuin koulustakin.
Minun mieleeni on pai-

kuunpanossa huomio kunnutkin. Kirjoituksessa ei nittyy pastori Juhana OsLeväsen aktiivisuupuhuta mitään kulkutau- kar"'
teen. Hän oli Someron
äeista, vaan sen mukaan

maine on monissa tapauksissa parempi kuin poi-

nina. Hautauksiin osällis-

sotilaspiirin

siirrettiin pois ja sen käytässä oUeet parakit myytiin huutokaupalla.

ten koulutusaste on kor-

mukaan naiset elävät miehiä pitempään, terveem-

rusthoUari Nils Pettersso-

loppuun hilutettu. Pastori kaan sotaväkeä oli tääl- tunut pastori Johan Adolf
päällikpl- Levänen, joka edelleen on la vuodesta 1852 vuoteen Lindström toimi Somerolle everstiluutnantti Belo- huolissaan hautausmaasta,
1858 asti, jolloin sotaväki la armovuodensaarnaajana
suree kovasti sitä, että mville. Tämän anomuksesta

lanteesta

siirtävät helposti pojat jäl-

toistuvasti miesten jalkoihin kilpailussa työelämän

kanssa naimisiin mentyaan

ta varten saadut rahat on

naistenlehrien

töjen rikkeitä mutta pas-

kaan ei jakaudu täysin ta-

misseja tekevä nainen on ilmi, että suomalaisnais-

tavalta tuntuu tieto, että

'vXSw^ >"N'iiiTi!li"7iiiä, 'aiiui;

usein soi-miensa läpi tyt-

sa-arvoisesti, vaan tilaston

kodin ja työn välillä. Las-

aikoja sitten kaatunut ja
lahonnut,nimilautaoli ka-

tiin, että Somerolla olevia

useampi elääyli 80-vuoti-

mätiä muun muassa kou-

sista ylivoimaisesä miehiä luissa opettajat katsovat
aaksi. Näin ollen elintaso-

tuvat ratkaisemaan tämän

najat olivat, mutta kerrot-

ne opitaan ympäröivästä

kohdistuvat odotukset. Sa-

maailmasta.

heitä oli noin sata. YUätSomeroUe olisi haudattu

euroa pienempi. Asenteet

liikenneonnettomuuksissa kuolleet, kun taas nai-

^

sen puutteen kaikkein arkisimpia ilmenemismuotoja, kuten muun muassa

meroin esimerkiksi sel-

ihmisten asenteita. Usein
nostetaan esille naisten

henkirikoksen uhrit ja tie-

set kommentit sekä naisiin

selkeä väheksyminen ja
nilla opettaja selitti, miksi laisissa ryhmissä kuin usein
kuultavat, joskus joalkoholiin
kuolleet,
sepeltyönantajatvalitsevat mie- valtimotautiin hiolleet, pa tahattoman sovinistiluummui

miehen

kuin

naisenja miksi naisen eu-
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Lyyli Honkio

lomevmi

Jouni Tamminen

-y v-t:-^.

Kailaspyyn isäntä

Lamminnummen venäläinen

- seitsemän vanhana maailmalle
uho

Janne

^-9tw^

sotilashautausmaa

Nes-

tor Laaksonen syntyi

1893 SomeroUa/Ha-

SomerollaLamminnummella, nykyisen
SalontienjaHelsingintienristeyksen

!n äitinsä oli Sofia An-

dersintytärja isäoli Vihtori Virtanen, joka oli lähte-

s

lähellä,onvanhavenäläinensotUashautausmaa,joka on ollut käytössä1800-luvun

nytAmerikkaanja äidinja
pojan oman onnensa no-

puolivälissä. Itämaisen eliKrimin sodan

jaan.

Äiti meni

l

naimisiin

aikana1853-1856Somerolleolisijoitettuna

Laaksosenkanssa,joka ot-

venäläistäsotaväkeä.

ti pojan omiin namiinsa.

Kutsumammeksi oli va-

kiintunutJanne.

Jannen varhaislapsuus

ästä on kerrottu muun muas-

on jsäsyt hämärän peittoon. Epävarmojen tietojen mukaan perhe on
asunut

muonamiehenä

Hirsjärven Seeterissä, Saa-

Hilmaja JanneLaaksonen saivat 13 lasta.

rentaan Lamminperässäja

HirsjärvenSuorannassa.
Mitä perheelle oli tapahtunut, että Janne oli
joutunut

huutolaiseksi?

Huutolaisuus tarkoitti, etta kunta myi kodittomat

lapsetja vanhuksethuuto-

Hän viihtyi SuulingiUa
Jannen perheeseen svn- ti toimintansa.
aikuisikään asti ja ihastui tyi kaikkiaan 13 lasta. Kun
Sodan jälkeen Janne
lähellä asuvaan Frankber- vanhimmat lapset kykekeksi uuden tulonlahteen
gin tyttäreen, Hilmaan.
Hilma ja Janne menivät
naimisiin ja asettuivat asu-

nivät töihin, heistä seitsemän oli samaan aikaan
tehtaalla.

maan Mettärannan paiktarritkaupafla hoidettaviksi.Jo- kaan. Janne oli ahkera ja riinHulenpolttoon
halkoja,
joita
tuotiin
ka pienimmällä hinnalla
taitava töissään. Hän osa-

kattotulien

tekemisestä.

Oli vilkas jäUeenrakentamisen aika ja Janne teki

kattqtiiliä poikiensa kanssa Kailaspyyssä. Lähei-

Pajulasta asti ja sella yksityiskauppiaalla
lupasi hoitaa, sai holhokin si sekä maanviljelyn että Terttiläan
myös
Rainummen
met- oli kuorma-auto, jolla tiikotiinsa. Hoito taloissa ei rakennustyön, tuohon aisistä. Puut ladottiin isoon liä kuljetettiin rakentajilainaollut hyvä.
kaan tehtiin muun muassa uuniin ja sytytettiin. Uule kotiin.Tytärtäihmetytti
Janne on kertonut lap- makasiineja.
m muurattiin niin, että il-

isä-Jannen laskupää. Kun
Kunperheessäolijo vii- mansaanti saatiin pieneksi. tilaaja
oli sanonut katon
yöt paljaalla lattialla pen- si lasta, Janne osti Lau- Polttoaikaa seurattiin tarmitat, olijanne saman tien
kin alla. OUessaan seitse- telasta KaUaspyy-nimisen
kaan. Jos halot hultyivät sanonut tarvittavien tiilimänvuotias hän huoma- tilan, jonka lcokonaispinuunissa
liian pitkään, ne en kappalemäärän,samoin
si, että parempiakin oloja ta-ala oli 30 hehtaaria. 'Ta- paloivat tuhkaisi.
kuin rahasumman, jonka
voisi löytyä,ja karkasi yöl- loon hankittiin lypsylehsiUeen, kuinka hän nuklaii

la.

Janne tuli SuulingiUe

Aino ja Aku KoivulanTta-

loon. Pariskunta otti hänet

hoiviinsa ja Janne pääsi
nukkumaan oikeaan sän-

kyyn. Se oli Jannesta ihmeellistä.

Puutavaraa tuotiin eri tilaajan piti tiilistä maksaa.
miaja kanoja.Hilma hoiti puolilta Someroa ja var- Jannen
päässälaskutaitooli
lasten avustamana karjan maan myös Rainummen erinomainen.
Hän ei tar-

ja isä hankki talveUa lisä-

hiloja metsätöillä. Hän oli
hevosen kanssa "somassa"

ja oli viikon ajan yhteen
menoon poissa kotoa sil-

loin kun työmaat sijaitsiHän arvosti Suulingin vat kauempana.
taloa loppuikänsä. On kerSodan aikana, jotloin

Tottu, että Suulingin pellolla kyntäessään Janne oli
löytänytRuotsinvallan ai-

la, Janne oli helsinkiläisen

kaisen rahakätkön. Hän
toimitti löytönsä isännäl-

kelaitoksen palvelukses-

autot liikkuivat puukaasul-

Hiilija Kaksi-nimisenlii-

sa. Someron histo-

on myös kuva.
Artikkeli kannattaa ot-

nan ensimmäisessä osassa.

taa esille, koska siinä on

Sota tunnetaan myös Oo- mielenkiintoista,hyvinvälannin sodan nimellä. Arto häntunnettua tietoa LamArvonen Idrjoitti Some- minnummen haudoista.
ro-lehteen artikkelin so-

danvaikutuksista, kun rauhanteosta oli kulunut 150
vuotta (7. 3.2006). Sotilashautausmaa on nvkvään

Myös ennen ensimmäistä
maailmansotaa otettu va-

lokuva hautausmaasta lienee harvinainen.

aidattu ja sitä hoidetaan. Pastori OskarLeväsen
merkitys

Historiansa aikana se on
pariinldin otteeseen ollut

vailla huolenpitoa ja päässyt melkein unohtumaan.

Historian tutkija Har-

ry Halen, joka on selvittä-

nyt Suomessa olleen venäläisen sotaväen ^-aiheita eri
aikoina, on vuonna 2009

Artikkelin alussa kirjoittaja valittelee venäläisten vä-

linpitämätöntä suhtautu-

latty hautausmaa, johon
Muun muassa jotkut itä- ailca_on jo lyönyt leimanmaisen
sodan
aikaiset
sa. Ilman huolenpitoa se
haudat ovat kokonaan kasvoijo metsää,ja seudun

unohtuneet ja uhkaavat

sista sotilashaudoista Suomessa. Someron haudoista

voineet enää huomaamat-

taa lähteenään yhteen

Janne kuoli 1956. Itse
en Janne Laaksoseen tu-

tyneeseen artikkeliin. Tä-

va Someron seurakunnan

kt pienennettiin paloiksi,

ja kuljetettiin suurimmaksi osaksi Helsinkiin. Kevyempää työtä laitoksella

oli hiilien kantaminen, jo-

ta teki la-kesäisenä Jannen tytär Eeva. Toivo Sal-

tustunut, sillä kun tulin

Lautelaan mieheni Aimon
kanssa hoitamaan Orak-

sen kauppaa, mies oli sil-

loin jo elämäntyönsäteh-

nyt. Kuulin vain hänestä

paljon puhuttavan. Käsi-

sa. Laitos toimi Tertrilässä
le ja rahat päätyivätmyö- Rainummen talon läheUä. na. Hiili oli fsysyttyy. tavahemmin jonnekin kokoel- Tuotantoon tarvittiin pal- raa, mutta kun sodan jälkeen bensiiniä alkoijälleen
miin.
jon työntekijöitä.
saada,Hiili ja Kaksi lopet-

tin, että hän oli hyvä isä

olivat Janndla tuuraaji-

suurelleperheeUeen.

multaan päivittäin lasket-

tiin hautaan3-4 vainajaa,

kailduaan arvellaan haudatun noin 100 miehistön

olh-at tehneet jäsentä.Täällälepää myös
ilmestyneessä julkaisus- harita kokonaan. Venäläis- talonpojat
Helsingin
postimaantiel- vainajia, jotka ovat kuolsaan Viaporin pommitus ten kapeaksi täytyy sanoa,
ta
tien
hautausmaan
läpi leet Puolan kapinaa kulds1855 ja sen uhrit kerto- että suomalaisten joukossa vieressä olevalle santakuotettaessa saamiinsa haavoinut Krimin sodan aikai- oli henkilöitä,jotka eivät
paUe.

vmnut avukseen paperia
lainen kone, jolla hii- eikäkynää.

jonka jälkeen ne säldtettiin

VrnhasotilashautmsmaasijaitseeHelsingin-jaSalontien

risteyksessä.

mistä esi-isien muistoon.

ta seurata tilannetta, vaan
kiinnittivät
venäläisten
huomiota asiantilaan. En-

metsistä. Jannella oli sel-

minen ja Urho Kaipainen

72

J

tausmaata, josta lehdessä

kirjoittaessaan hän viit1900-luvun alussa ilmes-

mä kirjoitus
sa

sodassa

unohdetuista

itämaiseskaatuneiden

haudoista

nen muuta on mainitta-

pastori Oskar Levänen. IIman hänen henkilökoh-

Hautausmaan
historiasta kerrotaan, että vuosinä 1854-1863 Someron

hin, ja jotka oli lähetetty

toipumaan Suomen hos-

pitaaleihinja lasaretteihin.

Krimin sodan upseeseuduUe Joensuun kylään reistä tänne on haudattu
oli sijoitettu sotajoukkoa eversti Holl ja majuri Bi(linjapataljoona).

Siellä

oli sotilaslasaretti ja suuri muonavarasto, joka on

elyslty (Bjeliitski), Puolan
kansannousun ajoilta (7.
helmikuuta 1863) Favorin

taista asiaan puuttumis-

säilynyt meidän päiviim- ja Fleege,ja muita,joiden

Imperatoi-skovo Russko-

ei ole.

vo

l Vz kilometriä Someron kirkolta Hämeen läänissä Lammin metsikössä
on vanha itämaisen sodan

täänjäljellä.

oli Pietarissa ilmestyneen taan hautausmaa olisi ollut me asti [1914J. Joensuun
Keisarillisen Venäjän so- pian pelkkää metsää. Yh- lähelläPajulanja Pitkajär- nimiä ei tiedetä. Ruumiinsiunauksia toimittamassa
tahistoriaUisen seuran ai- ta leväperäisesti hoidettua
ven
kylissä
oli
myös
lasaoli
Joensuuhun sijoitetun
kakauskirjan
(Zhurnal luterilaista hautausmaata
voenno-istoritshesko-

vo obshestvo) numerossa

2 vuonna 1914. Kirjoitus

käsittelee melkein koko-

naan vain Someron hau-

aikainen, kauan sitten hv-

retit, joista ei ole enää mi-

oman papin lisäksi luteri-

lainen pastori Lindström.

Tänne tuotiin haavoit- Luultavasti hän siunasi

tuneita

Tammisaares-

ta ja Hangosta sekä myös

Porkkalasta ja Vitsandista. Vanhojen asukkaiden

katolilaisia.
Hautausmaan

alueen

Venäjän sotalaitos oli osJatkuu siimlla 14.

13
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Lehtinen
i'-~

^y pää joutua,

Rakkausrunoihinsaarunomummot liikkeelle

yi

!

OiuuMista. 'Uiitta. 'Vuotta.

irFnTl a n d Oy

rs

"Meille runous on silta toiseen ihmiseen

'Vw0ttaa

(^auhaUista: ^ouluaja

7

\

rt^u^ette Q^ii^Be

'ummojen

puu-

tarha -runoklubi

palaa intoa,jota
on hauska katsella. Syk.

syisenailtanaryhmäpohti

^
:6

.

yli viiden vuoden yhteistä

taivaltaan, tulevia ja men-

^/«toffia

neitä esiintymisiä sekä it-

selle läheisiä jouluruno-

ja. Puhetta pulppuaa niin,
että sitä täytyytoppuutella. PaikaUa on klubi koko-

BlpaHumBerotfl

HämeenHSriuida»,314!»SONERO

naisuudessaan: Aili Järvi-

P*. 0505151888

nen, Anja Känkänen, Elvi
Ainalinfää-Mattila, Riitta

crkMtSiRni8'

Lehtinen, Mirja Honkanen

»WLI

TAPIOLA
Vak
VAWt'/-fcJ.Sl» a ^ »*"(....

ja Eija XbmM._Alkuaikojen

aktiivi Laila Laurila puut-

tuu. Hän ehtii mukaan
enää harvakseltaan muu-

tettuaan pois paikkakunnaita.
Someron ensimmäiseen

a-. ir^t

kulttuuripäivään tarvituin

kesällä 2007 runoja. Ai-

)V(Kt/^01

Elvi Ainalinpää-Mattila,

Tli']ä, :v'inern, AnjaKänkänenjaMirjaHonkanen.

liJärvinen,LailaLaurilaja Runomummon ei oikeasti laan vartti ja perehdytään muun muissa laskiaisjuhja yhteisvastuutapahMirja Honkanen kokosi- tarvitse oUa mummo, vaan vukkapa kyseisellä hetkel- laan
tumaan. Suuntaisin oli

\c^

OM^uJ^u^y^o^.

vat 'Kaijlla-aiheisen runosikermän.

Olin mietänyt runo-

ryhmää, mutta en tunteaut ketään, joka _ olisi
ollut kiinnostunut. Kult-

metsänhoitoyhdistys
SALOMETSÄ

yhdistävätekijäonrakkaus
runouteen.

Kirjan filosofia, että jo-

kainen saa olla se mikä

on, otettiin ryhmän ohje-

la esiUa olevien runoilijoi-

Somemiemen seurakunvuonna Aaro Heilaakos- nan 200-vuotisjuhlan mkeenja A& Tynniin, Mu- notapahtuma.
Tuttujen runojen loja Honkanen sanoo.
maan
sijoitetaan aina irRunoharrastus on kultiottoja,
kuvailevat klubikenut klubilaisten matkaslaiset runopolitiikkaansa.
den tuotantoon kuten tänä

Hyvin sopi myös
tuuripläjäyksestä ''yhmä nuoraksi.
kirjan
mummojen
rupesi rakentumaan, Mirja iloinen asenne jaelämänajatus, saläpi elämän.Takanaon Kuulijalle pitääjättää löyHonkanenmuistelee.
esiintymisiä äitienpaiya^
2009 mnoklubi oli että onnen salaisuus on juhlissa, koulujen henkisiä tämisen ilo ja tilaa oivalluksiin. Mitä siitä tulisi,
vapaus ja vapauden salai-

koossa ja valmiina yleisön eteen. Täpötäysi Ku-

kilpailuja, nuorisoseuran
lausuatakursseja, kaasaao- jos vastaanottaja tietäisi
ruun talon sali sai nauttia
pistoaikojen mnokaorqja "puhjeta itkuun parin enrunoistaja musiikista. Si- ta on riittänyt. Yksi Jisia Ja monenlaista muuta ru- simmäisensananjälkeen.
Rakkaus runoihin ja
nä et muista samoja asiatta on johtanut toiseen. Esi- noihin liittyvää. Osa kirtalkoohenki vievät eteenkuin minä -esityksen nimi merkiksi pari vuotta sitten joittaarunojaitsekin.
ryhmä sai lehtikolummn
Ryhmä on runooli Risto Rosan runosta.
Nyt he painavat hatun päin.
mummojen mielestä nyt
Pekka Lepfälä, Ant- ansiosta runokirjoja Eija

Kolatun Juustola
A

suus on rohkeus.
Rohkeutta ja innostus-

ti Toukkarija PenttiKoski- Komun hyUystäja kiqojea
maa ovat alusta asti olleet
tärkeässä osassa esityksissä. Pari ensimmäistä kertaa mukana oli mieskuo-

lahjoittajasta saman tien
taiteellisenjohtajan.

ron kvartetti.

tossa.Ainaon tilalöytynyt

Idea klubin nimeen tu-

kutreiUeen ja kiitävät ilah-

duttamaanIhmisiäyksinja
ryhmänä sinne, missä ru-;

sopivan kokoinen. Koot-

kaa muutkin sydämenne

noja halutaan kuulla, tai runoiUe menettäneet
ryhmiä!
neet toisemme kodeissaja hejärjestävät itse tapahtu.. . .,, .
hyvin paljon my°^.. ^lrlas- mlaMeno on ollut
r.. ^
-

Olemme kokoontu-

ja runokirjat ovat lähellä.
li Inge Luokin Mym
jen puutarhassa -kirjasta. Juodaan kahvit, rupatelmo-

kolattu. fi

M^enp^tarha, (ylh,^. )W^^ Lehtinen,

omia

kiivaintatänävuonna,kun
on valmistettu ohjelmat
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Marja-Liisa Ruohonen
t^tttt^

45-vuotias Helsingin Somero-Seura ry
^Somerolaisen

kave-

Salo. Pääkaupunldseudul-

ri on toinen somerolai-

la on järjest)-nyt vierailuja

nen", oli vuosien takaisen lehrikuvan teksti Somero-lehdessä. Kuva liit-

joihinkin firmoihin ja lai-

tyi artikkeliin Helsingin

taa. (Varpu Honkakoski:

Somero-Seuran

taksiin, jos vastaanottajal-

la on otlut somerolaista.us-

20-vuo-

Sinooperi, Jorma Tuomi-

risjuhlien vietosta Helsingissä. Tämän vuoden syy-

nen: Deloitte, SirpaMans-

ner: Beautyhair Supa
Mansner, jne. ) On käyty

kuussa ohitettiin 45 vuo-

den virstanpylväs toimin-

teattereissa, konserteissa ja

nassa. Seuran perustami-

museoissa. Vuosikymmen-

sen alkoihin epäiltiin, voi-

ten saatossa on kuultu so-

sika kotiseutuseura todeUa

merolaislähtöisten tiedemiesten sekä ansioistaan
muuten kuuluisuutta saaneiden henkilöiden esi-

kestää aikaa myöten? Mikä
saa samalta seudulta kotoisin olevat ihmiset säilvttämaan keskinäisen vhtev-

telmiä. Myös muutamat

denpidon? Voivatko yh-

seuran jäsenet ovat esitel-

teinen kasvuympäristö, tu-

maineet työstään tai asu-

tut paikatja tutut henkilöt
aiheuttaa yhteenkuuluvai-

misestaan ulkomaitta.

TaUmotvö ei entisille
somerolalsille ole ollut vierasta. Huomattavan suururakan tekivät vuonna

suuden tunteen, josta syn-

tyy sama aaltopituus? Tätä
pohtijo seuran ensimmäinen puheenjohtaja Mat-

Mwtt!ikttal''ssa. 2011edestaLlukim:Ritv''^ReimaRuo-

^^&H^En^S'T^^
W. tuntematon henkilö.Voitto Seppänen
~>anen

VneenäkameraanpäinJ"

sa muistelemina". Seuran

Mauri Salo kutsui seuran

40-yuotispäivän juMas- 40-vuotisjuMassa
sa julkaistusta lustoriik-

1999 silloinen puheen-

kista vuonna 2008 vastasi-

luja? Vastauksia voimme

KiiruuUa,

vain arvailla. On mvön-

paljastus sdsa. kirja "Joelja

ran Jäsenet osallistuneet.

Hd-

singin somerolaiset So-

johtaja Pekka Raitanen ja vatJouniTamminen, Päivi merolle tekemään pihahänen työryhmänsä reh- Hovila sekä aUekirjoitta- siivouksen Kiiruun 'tilan
ympäristössä lounaspalksillä merkitystä, että pu- tori Joel Villan satavuo- nut.
IdoUa. 16 henkilöäotti
hutaan samaa murretta tai tispäivän kunniaksi. AiMyös perinteisiin siiettä on käytysamoja kou- kaansaannoksena oli juhla voustalkoihin ovat seu- kutsun vastaan. Samoihin

ti Soini Someron Joulussa
vuonna 1969. Entä onko

nettävä,että jonkin yhteisen tekijän nämä pääkaupunkiseudun somerolaiset
ovat löytäneet.Mutkaton-

muistomerkin

Suoma Vilkki aikalaisten-

Edesmennyt kaupungin-

alkoihin seura hankki kaupunginjohtaja Leo Haltsosen ehdotuksesta soh-

valtuuston puheenjohtaja vakalusteet Kulttuuritalon

ta yhdessäoloa on seuran

jäsenten kesken jatkunut
vuosikvmmeniä.
Keskeinen
toiminta-

1934, jolloin isälle sanot-

tun, että alkaisi katseBa
uutta asuntoa ja että van-

ajan on ollut yhdessäoloti-

tyomiehet kantavat Jaak- ta tuotiin kuorma-autolkoleiden tavarat navet- Ia,
mutta lehmä taotun "anues Järviselle jouluun
taan-Osaisäntyökavereis- metsäteitä pitkin käveUen. saakka käydäkseenkoulua
syyskauden loppuun.
ta^ kieltäytyi, mutta jotkut
käytettiin sen

kantaa huonekaha asunto annetaanuudei- luja navettaan.
le muonamiehelle. Isäha- sa asuminen kestiNavetasmuuta-

laisuuksien järjestäminen.
5-6 kertaa vuodessa on

kokoonnuttu tapahtumiin.
Seuraan kuulumaton puoliso tai ystävät ovat myös
oUeet tervetulleita jäsenille

vuoksi, että lehmän sorkat
eivät olisi kestäneet ]co-

väliämaanrieUäkulkemis-

tilaisuuk-

siin. Joka vuonna, yleensä
touko-kesäkuussa, on teh-

ty päiväietki, jonka koh-

t

7

aikana ovat olleet paitsi Somero ja Somernie-

Mukava lämpö
Varma vesihuolto

mi, myös Tammela, Forssa. Koski, Loimaa, Lohja,
Porvoo, Kirkkonummi ja

LVI-alanammattilainen
. Helppokodinhuolto Q Miellyttävähygienia

teinä viimeisen 11 vuoden

74

terveelliseltä. VähiteUeR lakin asuntoa Tammelan
sairaus alkoi rajoittaa isän Sukulasta. Samaanaikaan mia^paiviä. Syksyllä 1934 ta. Jaakkolan vanhimmissaivat Sukulasta
työntekoa ja 'kartanoon pehtoori Haukkamaa kari
tolapsistaToinijäiKarilan
asunnon ja muuttivat sinuutta muonamiesilmoittamassa
äidille,
että
ja
ne. Suurin osa tavarois- Terttu jäi palvelukseen
ta. Perheen olo Kurissa käasumaan muo-

m epävarmaksi. Tuli vuosi

muoto koko 45 vuoden

tarkoitettuihin

Leht""' ".hlmah)^mofpibskuva-mosilta1930- 19.-11 K-,,.,^. "."-..,^ .

Helsingin Somero-SeuravierailiAira SamuKninluona2010. (.ua.«m»nhn\ u.. :. r .....

Ruohonen, RitvaLaakso,TuulaMiekkavaara"'"""""" "'''uasmma'ta) Marja-Liisa

O Hyvä sisäilma
Uima.allas kemikaalit

VESUOHTOUIKE . »NEtsl«».

^±^'NEN,.JE!J

IIÄRT
Kassatie3-5, 31400Somero. Puh.0405108906

Timo Alanen- Muistikuvia Kurista 1920-ja 1930-luvultajatkoasivulta 9.

"Samaanaikaanpehtoori Hauk-

kananmunat.

tässä ollut muonamiehen

Muutto Kuriin tehtiin
kahdella kartanon hevosella. Parirekiin laitettiin

asunto on edeUeenkin pys-

tyssä Kurin pihapiirissä.

kamaa kävi ilmoittamassa äidille,

tavarat ja äiti lasten kans-

den huoneen,joka on teh-

ettätyömiehet kantavat Jaakko-

sa. Suloin oli marraskuus-

Äsunto-osa käsittää yh-

ty hirrestä. Huoneessa oli

sa lunta maassa ja hyvät kaksi ikkunaa. Lämmitykrekikelit. Kurissa oli peh-

töiden tavarat navettaan.

ollut navetta (puretpohjolspäässä on laudasta pullat. Ajomiehet maksoi- tässä
tu
1950-luvulla).
Muunvat
tarjoilusta,
mikä
lisänoon, jonka omisti Ossian tehty porstua (eteinen) ja
tajan pohjoispuolella oli
de Pont, mutta hän myi - konttoori eli ruokavarasto, si perheen toimeentuloa.
louskiinteistö Oy:Ue, jon-

ka pääomlstaja oli toija-

lämmittämät-

On ihmeellistä, miksi tuk-

Talvella Lahden karta-

non metsistä ajettiin tuk-

vanha Jaakkolan käytös-

tiehen.

Tukki-

tallimiehet. Niiden poh-

Jaakkolan perheen vanhimmat lapset Antti, Toini

en ajo oli "yhden reissun joispuolella on vieläkin
ajoa eli yksi kuormapäi- pystyssä oleva lato, josvassä. Ajomiehet poikke- sa säilytettiin tahkoja, lau-

kana kartanon perunapel-

sivat Jaakkolan asunnossa

ja Aarne olivatjo kouluai-

naisen rakennuksen. Tämä kokonaisuus purettiin

vuonna 1965 ja paikalle

tojaja muuta tavaraa.Ny- rakennettiin kuivun (mi-

neriittilevypintainen). Tallolla perkaustöissäja syk- juomaan puUakahvit. Ai- kyisen käytöstä poistetun Iin
ja navetanvälissäei olmo Jaakkolan äiti oli keit- muuntajan eteläpuolella
syliä perunannostossa.
Jaakkolan perheen käy- tänyt kahvin ja leiponut

30 henkilön välillä. Myös
hauskasti "olen hengessä mukana"-ilmaisuin on

ti maksanut jäsenmaksun,

navetta

Jaakkolan perheen käy- nus. Näiden eteläpuolella
hän läpi pehtoorin asunnamiehiä olivat Forsström,
Ranki, Vainio, Hurme, non Jaakkolan käytös- tässä olleen muonamiesra- oli talli, sen pohjoispuolelluoteispuolella la rehuvajaja pohjoispääsJussija FeeliJärvinen, Sal- sä olleen muonamiehen kennuksen
sä kaluvaja, johon maholi
toinen
asuinrakennus,
minen, Leino ja Siikjärvi. asunnon välistä. Se yhtui kahdeksan parirekeä.
Karjakkona oli Virtanen tyi Lehtimäkeen johta- johon olivat majoittuneet Nämä muodostivat yhtetieeseen

tumissa on vaihdellut 10-

(lähel-

sä ollut

Arola. Uudeksi

ja tallimiehenä Davidson.

seen. Vastalahjaksi saatiin
nimikkohuone Helsingin

la pellon reunaa). K-auLoimijoen rantaan, sillä pin navetan lähellä oli
non metsistä melko kauas

keja Jokioisten Vaulam- lähempänä Someron SU- yksilappeinen kaluvaja seka Jaakkolan uusi navetta,
pehtooriksi tuli Haukka- mille Loimijoen rantaan. lanpäässä oli saha - ehkä joka
oli ainut uudisrakenpuun
hinta
ratkaisi.
TuUdrie
kulki
Kurin
pimaa. Muita Kurin muo-

lalainen

ktdmahuonee-

"ilmoittauduttu". Osa jä-

keja ajettiin Lahden karta-

tomia.

siniseen

Osallistujamäärä tapah-

ri kuului Lahden karta-

molemmat

<
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Somero-SeuraUe.

senä oli tiäestä muurattu

toorina Kalle Kauppi. Ku- leivinuuni ja hella. Lisäksi

tai pula-ajan vuoksi joutui
myymään - Kurin Maata-

9.

% ".

oli pehtoori Kaupin käy-

lut matalaa niin sanottua

valikkoa, vaan se on ra-

kennettu vuoden 1934 jälkeen. Navetta oli yksiker-

roksinenjase on korotettu

vasta 1930-luvutla. Velli-

semstä

on

säännÖUises-

mutta ei ole osallistunut

tapahtumiin. Kiitos heille mielenkiinnosta seuraa
kohtaan.

Seuran tarkoitus ja toi-

minta-ajatus on kirjattu
kattavasti sääntöihin.Kult-

Vierailu Museotila Hevossiltaan Forssaan.

tuuriperinnön vaaliminen
jaSomeron kaikenpuolinen

luontoon ja muihin mai-

kehittäminen ovat seuran
keskeisiätavoitteita, samoin
Someron tekeminen tun-

netoksi matkailukohteena.
Ote säännöistä:
Tarkoituksensa
toteuttamiseksl seuran ttdee:

Sääntöjen edellyttämää
toimintaa ovat monet seu-

määrässä ei ole tapahtu-

iän jäsenet tehneet, ku-

nut akkinäisiä muutoksia.,

taUennustoimintaa,

ten historiantutkimusta tai
luontokuvausta.
Yleisesti

. harjoittaa edellä mainittuja toimenpiteitä koskevaa. julkaisu- ja informaatiotoimmta. a-,

ottaen seuran ansioksi voi-

taneen nykyään sanoa sen

pr-arvo.

mus- ja suunnittelutyötä siäsekäretkeilyjä,
sekä Someron paikaUis- . pitää kiinteää yhteyttä
perinteeseen, historiaan, Somero-Seuraan.

kavat tietoa entisestä koti-

on havaittavissa.

seudustaan.

Jäsenten keski-ikä nykyään on korkea: luulta-

meroa

koskevaa

tutki-

la- ja keskustelutilaisuuk-

nä liikkuvat, he edustavat

na luku on laskenut 63:sta

Someroa ja kysyttäessä ja-

53:een, joten hiipumista

vasti tänävuonna jokainen

seuran jäsen on jo eläkkeellä. 45 vuotta sitten pe-

asun-

rustajajäsenet olivat työssä
l..

vähentynyt, on useita uu-

rin kuulunut taUimiesten

siä eläkkeelle jääneitä tul-

asuntoon.

lut mukaan viime vuosina.

1931

syn-

Ratkaisevaan päätökseen

tyi Jaakkolaan poika, jon-

liittymisestä on arvaten-

ka nimeksi tuli Aimo. Sa-

kin päädytty siksi, että ys-

mana vuonna isä sairastu

keuhkohaavaan,

tävä tai tuttava on jäsen.

jonka

Ehkä Helsingin Somero-Seurary:stsi tulee pysy-

on arveltu johtuneen siita, että hän joutui syöttä-

västi eläkeläisten kerho ?

maan viljaa puimakoneeseen

talviaikaan,

EnnenLehtimäenkoulunvalmistumista kansakoulutoimiMaaniitunkulmanTakalassa
vuosina1927-1929. KoulukuvaTakalankoulustanähtävästivuodelta1929. Opettajana

oliJennyAlli, ovesta katselee LauraHeinonen (Pentti Heinosen äiti) OPettWanedessa

jatkuivat vielä talvettakin.

ovenkohdalla keskelläMirja Kauppi, takarivissä ikkunan kohdalla keskelläKerttu Salo.
ToiniJaakkolakeskirivissäensimmäinenvasemmalta.

Siltänäyttää.Olkoon niin

silloin

kun oli kovia pakkasiakin.
Kartanossa oli paljon pui-

seisoo Uuno Jokinen, takarivissä ikkunan vasemmalla puolella Kama Kauppi, eturivissä
'. ikkotiimen Elmo.Heinonen, hänenvasemmallapuolellaan SaimaVaha, ruutuhameinenkeskelläeturiviäAnnikkiKotimäki,eturivissätoinenvasemmaltaAiltVaha,takarivi

käyviäja opiskelijoita. Siita huolimatta, että väki on

ti, että se ei ole alun peVuonna

Viimeisen 10 vuoden aika-

. järjestääkokouksia,juh-

. suorittaa ja edistää So-

joispäässä, mutta se siirValofaivista näkyy selväs-

kampanjoitiin jäsenmäärän
kartuttamiseksi. Lukumäära nousi 55:stä 130:een,

Missätahan- mutta ei jäänyt pysyväksi.

Kaupin rakennuksen pohnon päätyyn myöhemmin.

paitsivuonna 1987,jolloin

sa seuran jäsenet ryhmä-

kello oli alkuaan pehtoori
rettiin taUimiesten

Seuran jäsenten luku-

semallisiin kohteisiin kohdistuvaa inventointi- ja

sitten!
Toivottavasti

matonta viljaa ja puinnit
Puimakoneessa oleva kela

ja remmit aiheuttivat kovan vedon, mikä varsinkin
talvella tuntui hyvin epä-

somero-

laisuus yhdistää pääkaupunkiseudulle muuttaneita
myöstulevinavuosina,viimeistään eläkeiässä.

Luonnontieteellisessä museossa 2011 vasemmalta: Esko UotilaJussiRuohonen, Sirkka
Lehtonen, Pirkko Aittamaa, sekähänenystävänsä.
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HYVÄÄJOULUAja

HyvääJoulua Ja

ONNELLISTAUUTTAVUOTTA

Onnellista Uutta Vuotta!
Tili- ja isännöintitoimisto

Teepindpju

Jukolantie 3 p. 748 4995, 050 564 1372

Rengastie 1 SOMERO
Puh. 748 6472
Puh. 040 7486 472

Muistikuvia Kurista 1920- i<
1930-luvulta
syntyi SomeronKurissamuonamiesperheeseen
huhtikuussa 1931. Hänonmerkinnyt muiskuulemansaperusteella. Koskahänmuutti

Oh^M^^uSLyw>W.

OKhMaJ^ifA VvuoW.

Tilitoimisto Merja Oras
Tehdastie 4, 31400 Somero
Puh. 044 308 1680

-7.-

merja. oras@seutuposti. fi

Kurista poisjo kolmivuotiaana, hän eihenki-

lökohtaisestimuistasiitäajasta juurimitään,

muistikuvat perustuvat siisvanhempien pu-

heisiin. Vuonna 1990Jaakkokinveljekset kävivät katsomassavanhojapaikkoja Kurissa
ja muistelivat menneitä. Muistikuvia olen

kiloja ei kertynyt odote-

p

e

k

s

et

Hyvää Joulua ja

Vilhelm Reinhold oli
syntynyt 31. 3. 1888
Tammelan
Suku-

jossain Someron

.

^^. s:"'y ,,.,"

talossa

purin pojan kanssa oli sosä naapurin poika heilutheliinaa (hantuukia), että

toivottaa

Kirjapaino Oy

Kun isä oli varttunut, hän
ryhtyi tekemään kirv-esmiehen töitä tammelalai-

sen Vihtori Muurilan po-

rukassa. He tekivät muun
muassa

Lahden

kansa-

koulun Somerolla.

Kaikki tffitolmisto- ja isännointipalvelut käytössänne!

syntyisin Someron Karilan

0400 318 863

Pirjo Haavisto

0500 470 997

Maarit Kankare

050 523 8039

Mattilasta (syntynyt 20. 9.

/

1889). Hän kävi koulunsa

ja rippikoulunsa Somerol-

namiehen

kontrahtiin

^
*!>,

to kuukaudessa), 50 ki-

laidan, asunto, polttopuut

sekä seitsemän nefikon
perunamaa. Kurissa ololehmää kartanon metsässä

laitumeUa, joka oli aidattu, ja aita piti pitää kun-

nossa. Sikoja oli kaksi (joskus kolme), joista toinen
myytiin. Vasikat myytiin
noin vuoden vanhana. Ka-

ko. SiatJa vasikat myytiin

kotoa. Teurasostaja Viklund kävi kotona tekemäs-

sä kaupat: eläinten paino
arvioitiin ja hinta makset-

la, minkäjälkeen hänläh- tiin painoarvion makaan.
ti Tammelan Torron Kes-

Kerran Jaakkola oli ruok-

Id-PompuUe palvelukseen
kesällä 1906. Seuraava-

kinut sikoja maissijauhoilla,joilla oli mahdollistali-

na vuonna hän siirtyi Su-

hottaa sika nopeammin

kulan Humalaiselle. SielIa hän oli vuoteen 1915

nätin näköiseksi, mutta li-

hapaino ei lisääntynytkään

saakka:pari vihittiin maa- vastaavalla tavalla. Seuraa- Jaakkolanvanhimmat lapsetKurinpihassa1920-luvun

Hämeentie 2, 31400 SOMERO

i-^S:^
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1924. Isä teki kontrahdin kermakimuttiinvoiksi,j6ho Edel. Samoin myytiin
eli työsopimuksen ja per- ka myytiin Lahden kylän
Jatkuu sivulla 10.

Aimo Jaakkolan äiti noja oli 15 - 20 sekä kukAmanda Wilhelmiina oli

Virpi Pohjaranta

jonka uudeksi omistajaksi
nasta. Maito separoitiin ja tuli 1930-luvun alussa Ju-

työpäivä oli päätöksessä. aikana perheellä oli kaksi

SÄLEKARIN

040 576 5428

ka avoimeksi syksyllä

Ibergin omistama mutta

nyt tappion maissiruokin-

loa vehnää, neljä hehtolitaikaantyöpäivänpäättyes- raa kauraa, yhden lehmän

ti merkiksi valkoista pyy-

Ali Tuominen

paik-

kauppaan, joka oU Dah-

vittu, että iUatla kahdeksan
;r\'".
'"7
'» ... lk, / h

^. isMl

li muonamiehen

paimenpoikana. T)'öpäivät kuului vuodessa rahapalkolivat aika pitkiä ja ruo- kaa 2500 markkaa; 12
ka huononpuoleista. Naa- hehtolitraa niistä (heh-

Veljekset Nuoritalo
0400321314

aakkolanperheen isä

tusti, vaan ostaja oli kärsi-

Iän kylässä. Isän ollessa he muutti Kuriin mar10-vuotias hän oli käynyt raskuussa 1924. Muo-

Onnea Uudelle Vuodelle
puh. 0400533739,

AimoJaakkolanvanhemmatVilhelmReinhold'Jaakkola

jaAmantaVilhelmiinaJaakkola(o. s. Mattila, Someron
Karilasta).

täydentänytmuilla tiedoilla.
j

Qy9 u&

tiin sukunsavaiheitasekämuistamansaettä
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Tammelan Sukulassa asuvaAimoJaakkola

HEIKKI HEINO

HUVIKESKUS

TILITOIMISTO

Timo Alanen

liskuussa 1915.
Someron Kurissa tu-

vaUa kerralla teurasosta-

lopulla. Kuvaonotettu muonamiehen asunnonlähelläpsh-

ja oli huomauttanut, että jäiseenpäin, kuuset ovatnykyism suuria tukkipuita. Lapset
vasemmalta lukienAntti, Aarne, Toinija Terttu.

'Slanuftsm

Sähköurakointi

Reino Aaltonen ky
Sulontie 13, 31400 Somero

Onerva Sydänmaa

sy«a^ft
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Lapsuuden lasipallossa
Luontoja mielikuvitusleikit olivat Onerva Sydänmaalle tärkeitälapsena.

Hf/vaäJoulun AlkaaJa
Onnellista Uutta Vuotfal

ictin lapsuuteni ko- koska joissain ammateistona Salaman pien- sa edellytetään itsenäistä
viljelysrilalla, Kulte- päätöksentekotaitoa.

C^SjBTfccSaf karttoi,

0400 825 127

<wne/iwt

SortaaRamo l

Iänja Kivisojan kylien rajajnaillajoka oikeasti kuu-

Kasvien ihme

luu Hirsjärven kylään.Per-

Usein kuljeskelin yksin

heeseen kuului äitija nel- metsässä ja pelloilla. Ke-

ja lasta. Vanhimmat lapset olivat poikia,minäolin

HYVÄÄJOULUA JA
LIIKENNETURVALLISTA
UUTTA VUOTTA 2014.

nuorin ja tyttö. Omalta ti-

laita saariinperunat. Navetässä oli yksi lehmä ja va-

^f

sikka. Niiden rehut saa-

tiin omasta pellosta. Jos-

Jiyvää ffoulua fa
SOMERON

AUTO KO U L

Onitellista Uutta Vwtta

OENSUUNTIE 31, P. 74 86 473 WWW.SOMERONAUTOKOULU. FI

ustSnhoilo

Joulun odotetut

kovqtpaketit

kirjakaupoista

w
craney
ircmet

Tilava ja ajanmukainen

kesäpaikka tapahtumUle,

konserteille, teatterille ja
perhejuhlille, ym....

Suuri esiintymislavaja
nykytekniikka käytettävissä.

Esakalliolla
tanssitaan

fff/ffn/a/n^ft

Kai Linnilänuutuus: kiinnostavaatietoa

Kuvittajan kynäosuusuomalaisuuden

Uutta Utrioltani

ytimeen. Leenj Tiirakari kokosi yksiin
kansiin PekkaVuoren parhaat kuvat

Hupia,jännitystä'
ja romantiikkaa ^

viideltävuosikymmeneltä.

/fä^t
Kyi/t££t^/{wtMi&t/

keskiviikkoisin j a
Lisäälahjaideoita: amanita. fi
^. facebook. com/amanita. fi

alastulo sujui pieneltä ty-

töitätakaperin.

Karhunsammal oli met-

rosoisen kätilön pinnan. sässä salaperäisen upotta-

Metsässä oli kolme loi-

vaa. En tuntenut kasve-

käsistään. Hän teki koivun
kuoresta kolmikulmaisen

vaa kalliota, joitte saattoi ja nimeltäja keksin niille kipan, jotta saimme juoda
nousta. Metsässä oli myös omat nimet. Oli "kukon- lähteen vettä. Toisen kerpöytäkuusi,luonnonoikku, kuusia" ja "pässinpusse- ran olimme jokirannassa.

jota ihmettelin. Keskel-

ja . Myöhemmin koulus-

Rannan lähelle oli laitettu
hernemaa. Meillä oli mu-

kanamme iso, pyöreä malmipata. Veljeni teki tu-

Ien kahden kiven väliinja

keitti jokivedessä herneenpalkoja. Muistan niiden

uimaan mennessä sai pe-

nut toivat siemeniä mu-

nojen ruuaksi. Perhe eli siis

metsän reunan kauneim-

luontaistaloudessa. Oma
ruoka tuotettiin omalla tiIällä.Ruoka oli meillä mel-

lätä iilimatoja ja piisanuen
kaivamia reikiä. Lumpeen
kukista sain pieniä,keltai-

pia kukkia. Myös Idelo ja siä possuja leikkiin. Van- yhteisöllisyyttäen kotona-

kanaan. Sinivuokot olivat

hyvän maun vielä vuosi-

kymmenien jälkeen.
Nykyaikana niin tärkeää

tuomi kuuluivat pihapiirin

hoista lumpeen kukista

ni oppinut, vaan kaikki oli

ko yksinkertaista, peru-

lella metsää kukki keväi-

na- ja maitovoittoista. Itse
poimittuja marjoja ja sie-

sin kaksi isoa orapihlajaa.

ja. Sarjarimpi ja keltainen
kurjenmiek£a olivat rannan kauneimpia kukkia.

ruokailivat kulun erikseen
kotiin tultuaan. Yhdes-

kasvustoon. ToiseUa puo- sain isoja, vihreitä possu- eriytyvää. Perheenjäsenet

Niitäkään ei kukaan oUut

niäoli myöstarjolla.
Leikin yleensä itsek-

istuttanut siihen. Metsäs-

seni. Pojat olivat isompia eivätkä ottaneet minua leikkeihlnsä mukaan.

hästä tehty hella. Minulla
oli pieni, punainen, kummitädiltä saatu kahvipannu. Hevonhierakan sieoli

ruk-

ki, jonka alla oli pyöreäksi sorvatut tissit. Niistä voi

lypsää. Minulla oli laudas-

ta sahattu nukke. Myö-

hemmin koulussa sain ensimmäiset ystäväni; siihen

perjantaisin
huhtikuusta lokakuulle.

mukanaan. Kerran olimme

kaukana kotoaja eteemme
tuli luonnonlahde, josta
vesi valui purona poispäin.
Vanhin veljeni oli kätevä

vin vieläkin. Varmasti lin-

Leikkilehmäni
,

reuna poltteli sääriä,kunnes oltiin katolla. Katolta

kalan laittamlsesta ruuaksi. Hän saattoi hakata kirveellä koko kalasaaliin ka-

menet olivat kahvinporoa.

°!CKKA

ja jaloilla saattoi tuntea

opinrohkeaksi."

la koivumetsää oli aukio, sa opin jopa latinankieliset
selle. Pellot ulottuivat Vir- jossa kukki valkoisia ja si- nimet kasveille.
kaanjokeenasti.Joestasaa- nisiä akileijoja. Nämä oliJokirannaUa oli omat,
tiin kalaa ruuan särpimek- vat tulleet siihen itsestään. erikoiset kasvinsa. Kaissi.Äitiei kylläkäänpitänyt Tämän näyn muistan hy- la oli karkeaa.Jokkannassa

jossa oli vanhan akun ke-

ja yli 200 kuvaa vuosilta 1939-44. ^

Kanuli unti^a^j frttajd

munien tuottamiseksi it-

Leikin yksinäni kotileikkiä. "Leikldkoppi" oli vain
maahan piirretty neliö,

KASVOT

VUO RS 1

kus oli myös sika ja lammas navetassa. Kanoja oli

saisin oltiin aina avojaloin.
Tällöin jalat vahvistuivat

Metsässäyksin liikkuessani

astileikinyksinärd.
Mielikuvitukseni kylla kehittyi hyvin ja totuin
olemaan yksinäni.Siitäon

ollut myöhemmin hyötyä,

sa ruokailtiin vainjouluna.

MatkaUa rantaan pellon

Yhteisistä asioista ei kos-

rohkeaksi.
Kuivina kesinä savi-

ojassa kukki satoja orjanruusuja. KeskikesäIIäJoen
toisella puolen, savikuo-

kaan puhuttu.

sä yksin liilckuessani opin

maa halkeili niin, että sii-

passa, näin kukkivan vai-

hen tuli puolen sentin

koisen lumpeen. Setlais-

rakoja. Ihmettelin luon-

ta ei tääUä savikotla oUut

non kasveja. KeUoa kat-

missään.

soin ketoneilikan kukasta.

Kun sitä käänsi, se näyt-

ti, mitä kello on. Kalliol-

la kasvoi tervakukkaa, ihmettelin

sen

tervattua

Lapsuuteni oli hyvin

onnellinen. Kaikki oli niin
turvallista. Sain ihmetel-

la ja tutkia luontoa aivan
rauhassa kenenkään kii-

rehrimättä. Opin elävän

Turvallinen koti

kiinnostuksen luontoon ja

Veljeni kiipeilivät puissa ja

ollut voimavaranani elä-

leikkivät omia leikkejään.

kasveiliin. Lapsuuteni on
man matkalla.

Muistan kuitenkin, et-

vartta. Vaaleanpunaista ta olin pari kertaa heidän
ja valkoista kissankäpälää
oli saunan kalliolla. Sain

myös nähdä vastasyntyneen kissanpojan pienet
varpaat ja ummessa ole-

vat silmät. Kissanpoikia
oli neljä kissan pesässä.
Silloin oli klivettäva nave-

tan vinttiin. Ensin nous-

tiin piisarkun päälle, sitten

tervapurkin päältä polvil-

ken katon reunalle. Tiilien
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Tekstija kuvat Sauli Kaipainen

Vuoden varrella tapahtunutta
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t Veljesten Pekkaja HeikkiMäkilänjärjestämä01Hollil
olijälleen kesänmerkittävimpiä perinnetapahtumia Somerolla.

markkinointieuroihin.
Kunnallisimagon
rakentaminen tuskin kiin-

<-Torppamuseon tuulimylly menetti suvenT. afanm myrs-

kyssäjoulukuussa2011.Nytmylly saikerrallakaksiuutta
siipea.

ko paikkakunnalle kesätorinKävijöitä, tanssilavavieraita, ranta-asukkaita vai

nostaaketäänulkopuolista. uusia veronmaksajia?
Someron imagonrakenta-

jiksi on valittu Unto Mononen ja Rauli Somerjoki.

» Mikko Pääkkönen ahersi Hermannina heinään -päivän

Samassa yhteydessä voi-

niiUotalkcissa.

mittareillapunnittuna Someron

^J

osasto oli tähänmennessä paras

daan muistaa myös Helvi

pitäjäesiintyrmnen messujen

Hämäläisen, Pentti Niku-

"s ~

historiassa.

Iänja MA. Nummisennimet. Myyva. tko nejotakin?
Tai pitiiisikö kysyä: mitä
me myymme? Etsimme-

säKB^

"Kaikilla mahdollisilla

&

c

^

r'..- "s.
'^'. A. 'f
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^
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Kai Linnilä

Somero Turussa
Somerolaisten näyttämöTurun kirjamessuilla
4. -6. 10. 2013ylitti kaikkien odotukset.
Kolmen päivän show oli korkeatasoinen kirjanäyttely ynnätaukoamatonpuhe-ja musiikkimylly, josta suuriyleisöjaksoi kiinnostua.
Yleisönjoukossa oli ilahduttava määräsomerolaisiamessuvieraita. Valtaosa kuulijoistaja

katsojistaoli kuitenkinhyvääaavistamattomia kirjallisuuden ystäviäeripuolilta Suomea.
Erinomaista mainosta Somerolle,jos mainok-

senvoiylipäätään hyödyntää.

vää. Helsingin kirjamessuja on järjestetty vuodesta
2001 lähtien;vierailijoiden
joukko yltää aina runsaaseen 70. 000 kävijään.

Auditorion täysi huone
kuunteli hartaana ja kun-

Someron osasto toimi

haastatellessani väkeä oli

minimibudjetltla. Esiintyjllle ei maksettu lavaesiintymisistä. Siitä huolimatta
satakunta pitäjäläistä jakoi innostuneesti kolmen

nioittavasti Risto Rasan

runoja Arja Lylyn säesniin paljon, ettei edes tasa-

vallan presidentti päässyt
aivan lavan tuntuman.
Rauman osasto edel-

dykettä tuhanslUe messuvleraUle. Vanhan ajan
maalainen talkoohenki oli

perinnön. Someron nurk-

mahdollisil-

kauno-, tieto-, kotiseutu-

vuoden kirjallisena valtio-

la mittareilla punnittu-

na. nähtiin Amerikan Yh-

na

ja tutkimuskirjallisuuden
- ja musiikin näyttävä ja

toa alusta lähtien.
Osallistuin
Artukaisten

dysvallat.
Kirjallisuus

tähän mennessä paras pi-

kuuluva.,

kentän tapahtumiin 22.

taa Suomessa suuria ih-

tajaesiintyminen messujen
historiassa. Se oli kulttuu-

messuhälinässä.

kerran. Viime vuosina oh-

mismassoja. Turun kujamessut, joka on maamme

rihenkisen pitäjän iloinen
ja tärkeilemätön tietois-

sadat messuvieraat lunastivat kassiinsa somerolais-

toiseksi vanhin valtakun-

ku. - Tässä ei ole omake-

ta kujaUisuutta.. Somero

naisesta Turun ja Porin nattlnen klrjallisuustapah-

hua, yUlä, en itse osallistu-

poikkesi USA:sta, jonka

läänistä. Someroa edelsivät

tuma, kokosi tänä vuon-

nut osaston suunnitteluun

Kaarinan, Laitilan ja Rauman osastot. Messujen erityisteemoihln ovat kuulu-

na noin 22. 000 kävijää.

tai toteutukseen. Somero-

näyttelyssä ei ollut yhtäkään kirjaa.

neet vuodesta 1997 lähtien
valtiovierailut. Ensimmäiset teemamaat olivat Viro

hän kirjallisuuden päivät,
täyttävät ensi kesänä 30

si esiintyjä.

vuotta. JVIenneenä kesänä Sastamalaan vaelsi noin

josi liikuttavia hetkiä,kun toistensa kaltaiset rysät.
Suhtaudun epäileväsyleisöyhtyi Metka Köörin

o

Ien Turun kirjal messujen
kalus-

jelmistoon on vedetty mukaan kirjallisia pitäjiä mui-

ja. Täekki, viime vuonna

liikut-

Someron

osasto

oli

Vanhin, Vammalan (ny- laisena tietokirjailijana ja
kyisin Sastamalan) Van- kustantajana olin vain yk-

esittäytyi Espanja. Tämän 15 000 kirjallisuuden ystä-

Someron ohjelma tarlaulamaan

yökaluille. TalkoopäällikköOlli Nuotio
raktoreineen, etukuormaajineenjaperi

Harjun kw
nen talkooh

tF-, »T^

kaus oli kujallisuuden -

voimissaan.

Kaikilla

^.

tyksellä. Ml.A. Nummista

llsvuonna oli selväpiirteinen matkailumainos, joka. lähes unohti kaupungin
maineikkaan
kirjallisen

päivän ajan tietoa ja vilh-

.

Satumaahan.

kodlkas

keidas
Osaston

kassakone lauloi ahkerasti;

^ ^

Osastomme saattoi ol-

/^=

/^iM

la tehokkaampi matkallumainos kuin yleensä mat-

T Talkooväkeä ruokajonossa.

Somero-Seuran arkisto Joutui muuttamaan pois Kiiruun
koulun kellarista. Vanhat Someron Joulut pinottiinjärjestykseen.

kallumessuitle rakennetut,

ti kuntien panostamiln
EC

".(

Matti Vierisahasiperinnemetsäpäivilläpuutavaraa.
79

W. ^JllMKU, ..»_.

Somero-Seura ry.

Tervehdys Someron Joulun lukijoille!

Toimintakertomus vuodelta 2013
Seuran hallinto

Somero-Seuran syysko-

Somero-Seura ry:n joh-

kous pidettiin 24. 11. Här-

tokunnassa vuonna 2013
olivat
Kalle
Athoran-

kalan kartanossa kello 15.

ta, Marika Haapala, Sau-

Iittiin seuran 60-vuotistai-

1.

Ennen syyskokousta juh-

mevuotista numeroa. Monet artikkeBt henki-

vät rakennusten - olivatpa ne sitten julkisen, henkisen tai kaupallisen palvelutuotannon tyyssijoja merkitystä paikallisen kulttuurin ja historian ilmen-

li Kaipainen, Eija Ko- valta. Johtokunnasta eromu, Armo Kuisma, Ahti

sivat omasta pyynnöstään

Kukkonen,

Erja Talonen, Armo Kuisma ja Kalle AIhoranta se-

Raimo

Ly-

ly, Olli Nuotio, Soili Suominen-Hurme,
Kimmo

täjinä.Toisaalta ilman niihin alkojen saatossa kiin-

ka erovuorossa otlut Essi

Talikka, Eija Talonen ja Torkkomäki-Ryhtä. HeiEssi Torkkomäki-Rvhtä.

dan tilalleen valittiin El-

Vanha tappuri kulkee traktorin vetämänäja työntövöimin

on

ja Komu ja Erja Talonen.

KaiAaltosen auton lavalle.

toiminut Petri Siviranta,

Muut erovuorossa olleet

varapuheenj ohtajana OUi

Ahti Kukkonen ja Sauli

Puheenjohtajana

Nuotio, sihteerinä Marika

toimi Kimmo Talikka.

lajamuseota. on esitellyt

museon

ranta.

museoemäntä. Koulumu-

pungintalon

seo on paketissa varastoltuna kaupungintalon ala-

sa sekä 13. 4. asti vuokralla

kertaan.

Kirkkorannassa

taimisto on siirrettiin Har-

olevia Pitäjänmakasiineja.

jun toimitilaan, kmmaka-

ovat hoitaneet Olli Nuotio

siiniin.

Teuvo Aaltonen ja Pekka
Vaurola. \ aratilintarkastaja oli Markku Romu.

Somero-Seuran

kun-

niapuheenjohtaja. on Tuula
Kämi. Kunniajäseniä ovat
Olavi Virtanen ja Voitto
Ollonqvist.
Somero-Seuran

kevät-

kokous pidettiin 13.3. kello 18 Uimahalli Loiskeen

kokoustiloissa. Kevätkokous käsitteli edellisen
vuoden

tolmintakerto-

Somero-Seuralla

on

ha.nkintakampa.njaa.
Somero-Seura

rv

on

otilojen

irtaimisto

kau-

alakerras-

ollut makasiini, jonka ir-

Torppamuseoon tutus-

ja Olavi Virtanen.

Museolilton,
Kotiseutuliiton,
Heimoliiton,

Aholan tiloissa toimi-

tul vuonna 2013 noin 500

vasta, perinnehuoneesta on

kävijää, lisäksi koululaisia

huolehtinut Someron So-

ja lapsia noin 400 ja bus-

Varsinais-Suomen Museot

taveteraanit ry:n puolesta

sirvhmlä noin 10. Saven-

Suomen
Suomen
Hämeen

-yhdistyksen, Härkätieyh- JormaAröläja Erkki Yli- valajamuseotla oli kävijöitä
dlstyksen sekä Someron
Kulttuuri ry:n jäsen.

taimiston

ir-

luetteloinnista

jonkin verran, ja vlljamakasiineUla kävijöitä on ollut noin 50 henkeä.
Somero-Seuran muse-

ovat

on vastannut Olli Nuotio.
Seura teki suuren investolnnin vuoden alussa
ostamalla 6. 1.2012 enti-

museoe-

sen Harjun kartanon kivl-

tiin kevätkunnostus kesän

Seuranmuseotjayleisö
Torppamuseosta ja Peltotvr ökalumuseosta

talo. Perinnehuoneen

öitä korjattiin jälleen tal-

käillä. Museolla järjestet-

muksen ja tilinpäätöksen.
Kokous myönsi johtokunnalle tili- ja vastuuvapau-

huolehtineet

mäntänä Marika Haapa-

navetan Arska-Tehtaat A.

tapahtumia varten ja hei-

la, apunaan Marja-Liisa Käkönen Ky:ltä. Someron

nänniittotatkoot Herman-

den.

Laaksonen. Talonmiehinä

kaupunki takasi seuran ottämän pankkilainan inves-

ninpäivä. Torppamuseon,
Sauhutuvan ja Pitäjän-

tointia varten, loka mah-

makasiinien yleisestä sils-

dollisti omalta osaltaan
investoinnin. Tilat ovat olleet nimeksi Arska-tehtaiden omassa käytössä.
Seuran on tarkoitus kor-

teydestä on huolehtinut

y

jätä ostetusta tilasta uudet
toimitilat

öja-auramatkaaTuomo Kurkikankaan etukuormaajalla
sisään Harjun kivimakasiimin.
80

toiminnalleen.

Kimmo Talikka. Savenva-

lajamuseotla ruohonleikkuusta ja muista talonmiehen töistä on huolehtinut

Kultelan
kyläyhdistys.
Harjun toimitilasta ovat

Seura aloitti yhteistyön

huolehtineet Olli Nuotio

Someron

ja Someron Omakotiyhdistys.
Seura on tehnyt yhteistyötä Someron Omakotiyhdistyksen, Kultelan kyläyhdistyksen ja Mäkllän

Omakotlvhdls-

tys ry:n kanssa, jonka seurauksena Omakotiyhdistys
on siirtisyt vuokrattavia
laitteitaan Harjun tolmitilaan.

somerolaisen

kulttuu-

erilaisina yhdistelminä.Tarjonnan rikas kirjo häm-

2014 valittiin Petri Sivi-

122 jäsentä ja yksi yhdistysjäsen ainaisjäsenten lisaksi. Seura jatkoi jäsen-

näkökulman

koululla, Pajulan koulu-

Petri

Jaatilas-

Toisen

Varastotiloina
muselisäksi ovT at olleet seuran arkisto Kiiruun

sa on hoitanut Aila Talonen. Kultelan Savenva-

Sauhumpaa

liittynyttä yhteisön toimintaa kaikuisivat nämämerkitykset koko lailla ontompina.
rin olemukseen antoi kaupungin näyttävä. esilläolo kuluvan syksyn kirjamessuiUa Turussa. SieUä se
näyttäytyi korostetusti henkisinä tuotoksina: kirjallisuutena, musiikkina, näyttämötaiteena ja näiden

Kaipainen jatkoivat edelHaapala ja rahastonhol- leen johtokunnassa. Putajana Aila Hämäläinen/ heenjohtajaksi
vuodelle
Siviranta. Seuran
kirjanpito on hoidettu Someron OP-Kiinteistökeskuksessa. Somero-Seuran
tilintarkastaiina o\ra. t olleet

|äätoimittajan pyyntö kirjoituksesta tähän lehteen johdatti minut selailemaan julkaisun vii-

mästytä aidosti kaltaistan! tulokasta, mutta arvelen
näin käyneen monelle pitkän linjan paikaUisellekin.
Varsinkin ennen omaa somerolaisuuttani jotakuinkin ensimmäisenä Somerosta puhuttaessa
muodostui mielessäni yhtäläisyysmerkki Paimionjoen, Härkätien ja maanviljelyksen värittämän kulttuurimaiseman väliUe. Tässä mielessä somerolaisen

kulttuuriperinteen voi ajatella määrittyvän myös

koko termin alkuperäisessä merkityksessä, sillä
kulttuurin latinankieBseUä atkuperäsanaUa on tar-

koitettu lähinnäviljelystä.
Edellä mainitut muutamat katsantokulmat So-

meron Joulu-lehden perusteemaan kielivät kulttuurin monimuotoisuudesta,mutta myös sen luontoon,

rakennuksiin ja ihmisiin kytkeytyvästä, alati jatkuvasta muutoksesta. Somero-Seuran ja sen kaltaisten
toimijoiden merkitys kotiseututyön sekä kulttuuriperinteen vaalimisessa ja edistämisessä onkin ensiarvoisen tärkeää paikallisen identiteetin muodostunaiselle ja jatkuvuudeUe. Viimevuotisesta Someron

Joulusta kävi myös ilmi, että Somero-Seura kasvaa
hedelmällisessämaaperässä.
Omasta ja Someron kaupungin puolesta toivotankin Somero-Seuratle menestystä työssään myös
jatkossa!
Sami Suikkanen

kaupunginjohtaja

Somero-Seuranja sen

kaltaisten toimijoiden merkitys
kotiseututyön sekäkulttuuriperinteen vaalimisessa ju
edistämisessä onkin ensiarvoisen

identiteetin muodostumiselleja
jatkuvuudelle.

^onuvufit
yimi«iwi/

Traktorimuseon kanssa.

Hyvä Someron Joulun lukija
omero-Seura

täyttää

tänä vuonna, 60 vuot-

ta. On ilo huomata,
että kotiseututyö on vuo-

sien ajan kantanut Somerolla hedelmää, joita tänään voimme kaikki katsoa. Ilman sitä kotiseu-

tutyötä, joka alkoi kesälla 1953 Somerolla järjes-

tetystä valtakunnaUises-

toa, ja hänoli onneksivalmis käyttämään lahjojaan

miin

Tätä varten seura hankki

ro-lehdessä

21. 8. 1953.

6. 1.2012 entisen Harjun

Kyseinen ilmoitus on painettu myös Tapio Horilan kirjaan Lehtori ja
hänen syrjähyppynsä. Sokisteriin 28. 10. 1953.
Vaikka alkaa on kulunut

lyävarten aktiivit puuhasi- vuodesta 1953 jo tovin, ei
vat kulkuetta,johon kerät- seuran irtaimisto ja toitiin pitäjäläisiltä vanhoja minta-ajatus ole hävinnyt
esineitä. Tästä keräyksesta Somero-Seuran perustaminen sai lopullisen

la seuran suurin voiman-

Some-

maatalousnäyttelystä, mero-Seura ry rekisteröiei meillä olisi esimerkiksi tiin virallisesä yhdistysreVuoden 1953 näytte-

tätä ajan mukanaantuo-

hyväk- ponnistus on saada seuran
si. Horäa julkaisi katsun valtava esineistä paremSomero-Seuran perusta- min yleisön nähtäviUä.

ta

torppamuseota.

keneUekään. Talla hetkel-

kotiseutuseuran

miskokouksesta.

navetasta kivimakasiiruksi

laajentunut projekti, toi-

14. 3.
VuokramiLkasiinin
siirtotalkoiden suunnitte-

29.6.Johtokunnan kokous

esineistä, käpylehmiä, koiramäkeläisiä,tietokilpailu-

lupalaveri vuokramakasii-

Seurahuoneella

ja ja eläväämusiikkia. II- 18.3. Kaupungintalolla ra-

2.7. Yhteislaulutapahtu- konenjaPekka Suojoki
ma Torppamuseotla, Met- kuorivat malkafuuta.

Iällä näytelmä uusittiin
yleisöesityksenä.

kennustarkastajaa

9. 7. Seuran nettisivujen

seen liittyen

suunnittelupalaveri

ta ovat huolehtineet Essi

20. 3. Varsinais-Suomen
maakuntamuseossa portaalla
suunnittelemassa

12. 7. Hermannina hei-

baarissa

nään -tapahtuma Torppa-

21. 10. Pajujen keräystal-

museolla

koot Kiiruun puistoa var-

Salossa
3. 4.
Varsinais-Suomen

19. 7. Seuran nettisivujen

ten Kulttuuri ry:tä varten
23. 10. Varsinais-Suomen

skan-

toon,jotta kuvat saataisiin

yleisön nähtäville.Projekti
ensimmäisiä

tä-

man tyyppisiä projekteja.

ron Joulu, koriseutu-

ra. oli vasta 11-vuotias nuo-

-julkaisu. Sen ensim- rikka. Alkuvuodet kuluivat
mainen numero ilmestyi henkisen ja esineeUisen
tallenta-

kautua ympärillä olevaan

nä. Olet sydämetlisesti
tervetullut mukaan Somero-Seuran toimintaan ja
rakentamaan tulevaisuu-

den kotiseututyötä!
Petri Siviranta

puheenjohtaja

muihin talkoisiin ei ollut-

sen toiminnalle

kaan mahdollisuutta enää
osallistua.

että hän tuntee olevan suu-

Horilan toiveena oli ke-

on siUä,

ren, yhteisen työn jatkaja,
eikä vain uratlinen ja samantekevä, hetkisen tääl-

rata aikaamyöten lehdessä
julkaistuista kirjoituksista la viipyvä"yksityishenkilö .
Someronkirja.Senjulkaisu Somero on maanviljelys-

1964. Somero-Seura viet-

kansankulttuurin

tää60-vuorisjuhliaan, joten

miseenja vaalimiseen. Ho-

kotiseutulehteä.

pitäjistä ensimmäisiä. Viljelys
on kulttuuria. Ilmesmateriaalia
on
kertynyt
sellaisiin kohteisiin, joita
tyneet
Someron Joulut
valtavat
määrät.
Nykyiselunohdus ja tuho näyttivät

juhlavuonna on syytä juh- rila muistutti, että oli kiilistaa myös seuran tekemää re ohjata toimintaa aluksi
Alkuaikoina ilmestyminen ei ollut aivan säännöl-

pahimmin uhkaavan.

lista, sillä väliin jäivät vuo-

Julkaisutoiminnan

48.

Tapio Horila myöntää ensimmäisen

numeron

pääkirjoituksessa.,ettälehti

el saa julkaisusta edelläkävijan kunniaa.. Ensimmäl-

tar-

Ensimmäisen lehden toi-

joitti

si, että yhäuseampi saisi ti-

tarpeesta seuraavasti:

laisuuden osallistua oman

mittajana Sampo Haahtela.
Ensimmäisen

Some-

syntymäpitäjastaan

muuttaneet

monet

some-

rolaiset, jotka saattoivat ri-

Alku jo antaa aavistaa,
mitä mahdollisuuksia julkaisuUa on. Monet kirjoitukset tallettavat ja valai-

sevat

nykysomerolaisetle

kotipitäjän

menneisyyttä.

kastuttaa lehden sisältöä

Yleisesti tunnustetaan, mi-

kirjoittamalla, vaikka heillä

ten suuri merkitys ihmi-

tapaa-

toimitilahankkee-

Museot ry:n haUihiksen

taa

museossa

16. 1. Harjun luovutuskatselmus yhdessä Arska-tehtaiden ja Omakotiyhdis-

4. 4. Otto Aukio 100 vuot-

ovet auki 12 - 15
Antti Mäkelä,Ahti Kuk-

ka KöÖrilaulatti

suunnittelupalaveri
23. 7. TorppamuseoUa las-

11. 10. Someron joulun

suunnittelupalaveri Jussin

Museot ry:n hallituksen

ten ja aikuisten näytelmä kokous Turussaja TorppaKoko kaupungin henkilo V yhteistyössä Kulttuu-

museon penkkien luovutus
Kaamos£arkeloihm

jäiset

ri ry:n kanssa
23. 7. Tuulimyllyn siipien

suunnittelupalaveri Some-

tyksen kanssa

5. 4.
Perinnemetsäpäivä
Koiralantiellä Terttilässä

korjaus Torppamuseolla
10. 8. Malkapuiden varas-

Museot ry:n hallituksen

8.4. Johtokunnan kokous

tointl museolla

ton siirtäminen arkistosta

kokous Naantalissa
5. 2.
Varsinais-Suomen
maakuntamuseossa suun-

uimahallissa

10. 8.Harjun toimitilan pi-

9.4. Malkapuiden tekoa

haUa tappurin varastointi

kaupungintalon alakertaan
alkoi ja Suvenmaan arkis-

nittelukokous Turussa
13.2. Varsinais-Suomen

13.4. Vuokramakasiinm
irtaimiston
siirtotalkoot

22. 1.

Varsinais-Suomen

Museot ry:n vuosikokoukseen osallistuminen Sagalundissa

21. 2. Johtokunnan

ko-

kouksen suunnittelupalaveriJussinbaarissa

24.2. Johtokunnan kokous

ta -valokuvanäyttelyn ava-

Koiralantiellä

15. 8.

Varsinais-Suomen

25. 10. Someron Joulun
ro-lehdessä
28. 10. Arkiston irtaimis-

ton läpikäynti

Museovirastolle
Museot ry:n hallituksen 29. 10.
avustushakemuksen
laakokous Rymättylässä sillitiminen,
vuosikokouksen
perinnekeskuksessa
Harjun toimitilaan
17.4. Harjun katselmus- 18.8. Someron joulun pa- valmistelu
31. 10. Pajuprojekti Kiikäynti yhdessä Omakoti- laveriJussinbaarissa
ruun puistossa Kulttuuri
30.
8.
Pitäjänmakasiinien
yhdistyksen ja MTK Someron kanssa

irtaimiston katselmus

23.4. Harjun toimitilan
sähkösopimuksensiirto
6.5. Johtokunnan kokous

31. 8. Kirpputori Torppa-

Jussin Baarissa

tosuunnistus

14. 5.

Torppamuseona

koululaisia

17.5.

Torppamuseolla

museolla Siivouspäivänä
31. 8. -1. 9. Härkärien au-

2. 9. Johtokunnan kokous
Jussinbaarissa
13. 9. Paimionjoki-näyttelyn avajaiset, jossa seuran

ry:tä varten

4. 11.Johtokunnankokous
Säästöpankissa
10.11. Someron Joulun
seuratoiminnan palaveri
30. 11. Ruokava-messuihin
osallistuminen

Harjulla ja museolla tal18.5.
Kulttuuripäivä, valokuvia, sahapukki ym. koissa ovat pääasiassa olleet OUi Nuotio ja Voitto
pop-up -ravintola torp" irtaimistoa esillä
OUonqvist. Torppamuseon
16.
9.
Ester
Ahokaisen
pamuseolla sekä Peltohälytyspäivystys on hpinäyttelyn
järjestelyt
työkalumuseolla,
Leedettu talkoovoimin. Häkoululaisia

taitoa käytettiin ja että kotiseututunne oli voimakas,

ni Tiirakarille luovutettiin
Kotiseutuliiton
ansio-

lähesjokaiseenkotiin.
Lämpimät kotiseututerveiset lukijoille, iloista hyvänmielenjoulua kaikille.
päätoimittaja

massa

-talkoot ja muuta toimin-

myös päätellä, että luku-

Sauli Kaipainen

nilla

kokous Paimion Sähkö-

kotiseutujulkaisun koska kotiseutujutkaisu tuli

sun tärkeäksi tavoitteek-

myös

tapalitumakalenteri 2013

kertovat tulevillekin polvilJoskaikkitekstit otettaisiin le, että Someronviljelys eli
mukaan, kirjasarjaan ker- hilttuuri on muutakin kuin
maanviljelystä. Voidaan
tyisi arviolta 3.000 sivua!

Pari vuotta ensimmäinaitti johtohinnan jäsen,
sen
lehden ilmestymisen
opettaja Unto Koivaara.
Horila näkijoulujutkai- jälkeenUnto Koivaarakir-

sena ehti Jouluviesti, So- asuinpitäjänsä kotiseutumeron seudun joululehti, työhön. Tilaisuuden saivat

jonka julkaisijoina vuonna
1935 olivat Someron yhteiskoulun opettajat ja toi-

odottaa vielä, mutta hienoa

Torkkomäki, Marika Haa-

lään siitä tulisi kirjasarja.

det 1966 ja 1968. Tämän keys kuitenkin havaittiin.
lehden järjestysnumero on

Talkoomuonituksis-

Somero-Seuran

Mihin kotiseutujulkaisua tarvitaan?
ronJoulun ilmestyessä seu-

museon rakennuksista ja

ne on mahdollisuus men-

maailmaan, yrittäen vas-

ädessäsi on Some-

oli näytelmä, kertomuksia

palaja Voitto Ollonqvist.

tyy varastoissa, ei ole iloa

rilalla. oli tietoa Ja tai-

ten kanssa. Ohjelmassa

kaan, mutta yhdessä sln-

misenjälkeen.
Irtaimesta, joka pölyt-

20. 6. Seuran vakuutusten

edustajankanssa
23. 6. ViljamakasiineiUa

perusteella, jossa on mai-

teestä ja kotiseututyöstä

suunnittelekokous

pienentämi-

nen

der-projektissa seuran valtavaa,yli 40. 000 kappaleen

Missä Somero-Seura
on seuraavan 60-vuoden
kuluttua? Sitä ei tiedä ku-

kotiseututyön täytyy mu-

taalin

por-

läpikäynri vakuutusyhtiön

henkeä kuin rahallista tukea. Voit tukea hanketta
tämän lehden ilmoituksen

koulun äidinkielen lehtorina. toimineella., kansatie-

innostuneella Tapio Ho-

museopäi-

maakuntamuseossa

19. 6. Harjun toimitilan

13. 3. Sääntömääräinenkevätkokous ulmahaUilla

Suomen

Maailma muuttuu ko-

sulakekaan

Varsinais-Suomen

Turussa

tarvitsee paljon tukea so-

avustustllinumerot.

5. 3.

tutustumassa

ran yhdessä talkoolais-

onnistui hyvin, ollen yksi

toimitilahankkeen

käynti ja toimitilahank-

museoon

van toteutti Somero-Seu-

mitilahanke, johon seura
merolaisilta, niin talkoo-

3. 3. Harjun katselmuskeensuunnittelupalaveri

Seura järjesti kertomusvuonna paljon tapahtumia.
Koululaisten

31. 5. TorppamuseoUa päiväkotilaisia

valmiiksi kesäkuussa. Lea-

nättiin sähköiseen muo-

sin ne eivät ole olleet ylei- ko ajan, mutta tulevaisuutsön nähtävilläkäytännössä ta ei voida rakentaa ilman
lainkaan kulkueen järjestä- tietoa historiasta. Myös

sysäyksen. Silloisen yhteis-

hyvänä osoituksena on diglkuvaprojektijoka saatiin

ka-TehtaUta. Syntyi kivi-

nutun

ovat edelleen tallella, to-

Tästä

valokuva-arkistoa

nittu

esineet

haasteisiin.

kartanon kivinavetan Ars-

mihinkään. Edellä maikulkueen

Seuran iäriestämät
tilaisuudet

Someron seurahuoneella

4. 10. Turun kirjamessut:

Kiimankoulun oppilaiden
kansantarinoita-esityksen

merkki
22. 5. Seuran nettisivujen

järjestelyt

Postikorttinäyttely olivuoden 2013 joulunalustapah-

ten museopäivä, toteutet-

senjärjestelyt
7. 10.Johtokunnan kokous

tumassa Kuruun talossa.

voimin

"5. 10. Turun kirjamessut:
suunnittelupalaveri
28.5. Lasten ja koululais- Helvi Hämäläisen esityk-

tiin seuran ja talkoolaisten

Jussinbaarissa

Ivtvksiin

on

vastannut

Atiti Kukkonen. Hälytys-

järjestelmän kanssa on ollut teknisiä haasteita, jon-

ka vuoksi koko Järjestelmä
pitäisi uusia.

Essi Torkkomäki

on

Jatkuusivulla82
81

Toimintakertomiis -

sivulta 81.

\9mfiwi,

i<

»

'SSefneimi' ly-iHifa

ylläpitänyt ja täydentä-

painatettiin Sälekarin Kir-

nyt Somero-Seuran net-

la. Hän on seuran-

japamossa.

tisivuilla olevaa tapahtumakalenteria ja Ahti

Seuran leader-digilcu- Forssan lehteä, Seuvaprojekti päättyi kesä- tu-Sanomia sekä Sa-

nut Somero-lehteä,

kuun lopussa. Tarkoituk-

lon Seudun Sanomia.

http://vnvw. someroseu.ra.

sena oli skannata seuran
lähes 40. 000 valokuvan ar-

Talous

net. Sivuilla on nähtävissä

kisto sähköiseenmuotoon,

seuran esinekokoelmaluet-

jossa onnistuttiin. Lisäk-

Someron kaupunki

telo, jossa on lähes 2000

on vuosittain

si seura jatkoi toimitila-

esineen

hankkeen

tänyt seuralle kult-

Kukkonen on hoitanut
kuva-aineistoa osoitteessa

tiedot.

Seuran

suunnittelun

Facebookrsivuja ovat päi- valmistelua, jonka tarkoi-

vittäeet Essi Torkkoniäki,
Olli Nuotio, Marika Haa-

tuksena on saada seuralle Harjun kivimakasiiniin

pala ja Sauli Kaipainen.

uudet toimitilat peltotyö-

Soili

Suominen-Hurme

on ylläpitänyt seuran jäsenrekisteriä.

Someron
vuonna

Joulussa

2013

tekstinte-

kijöitä oU kaikkiaan 43.

kalumuseolle,

koulumu-

seoUe, arkistolle sekä entisen vuokratun makasiinin
irtaimistolle.

Kokoelmat

Lehden päätoimittaja oli Seuran kokoelmat karttuiSauli Kaipainen,toimltus- \tit edelleen. Seuralle on
sihteeri, kuvatoimittaja ja lahjoitettu muun muassa
murre-editointi Aila Tatyökaluja, valokuvia, kirlonen, muu editointi Sau- joja, opetusvälineitäja asli Kaipainen, Eija Komu tioita. Seuran kuva-arldsja Pekka Salminen. Levi- toa on kä}tetty Someron

Iän hoiti Marika Haapala.
Ilmoitusten myyjänä toi-

Joulun kimtukseen sekä
Lions-Clubin vuosikalen-

mivat Petri Siviranta, 01-

teriin. Seuran kotisivuilla

li Nuotio, Marika Haapa-

toimii ympäri vuoden kir-

la, Kimmo Talikka, Armo joja. Someron Joulu -lehtiä
Kuisma ja Erja Talonen. ja muita tuotteita välittävä
Kansikuva oli postikort- nettikauppa.
ti Maija Haatajan kokoSeuran
toiminnasta

l,
!.'
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Hyvä SomeronJoulun lukija Pefri&CTrarate........................................ ^^^..^
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Avustuksel-

la on osaltaan palkattu museonhoitaja
kesäksi ja maksettu
museoiden ylläpidon

Pihakoivu Pirkko Hovila.

kulujasekäyUäpidet- vanhojmjoulukorttienlumoa.

.

rasioita avustusta, kaaval-

lomaansa irtaimiston in-

ventaarioprojekria varten.
Seura on hankkinut ra-

hankeräysluvan

koostuvat museonhoitajan
palkasta, museorakennus-

ten ylläpidosta,varastomakasiinin vuokrasta, vartiointikuluista, nettisivujen

tulevaa ylläpidostaja seuran muus-

Harjun toimitUahanketta ta toiminnasta.

tulot
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Petri Siviranta
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Torppamuseo
Perinnehuone

Savenvalajamuseo

ofize^ofi/ (Cy<%/^2013

Koulumuseo

Lainaviljamakasiinit
Peltotyökalumuseo

TOIMITUSKUNTA

Sauhutupa

l^äSS
kokoelmat:

Päätoimittaja

Sauli Kaipainen

Toimitussihteeri

Aila Talonen

Editointi

Aila Talonen, Pekka Salminen, Eija Komu

Ilmoitukset

Olli Nuotio

Seurannykienvuokra-

Taitto

Liisa Salo

makasiinin maatalous^

mittavat arkistot

koneet, jotta eivätote

Ilmoimstenja
juttujen

Seuran

Keräystilinumerot:

lähetysosoite

someron)oulu@gmail.com

.

FI93 4327 0010 0688 96, Someron Sp

Kansikuva

Sauli Kaipainen

.

F169 5434 0820 0980 72, Someron Op

Painopaikka

Sälekarin Kirjapaino Oy

Painosmäärä

1500

Rahankeräyksen lupanumero on
8420/4/2012.
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