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LUl(IJALLE 

Elämämme meno arkipäi
vinä, härkäviikkoina ja tou
hukuukausina muistuttaa ve
sien liikettä Parkanon mo
nissa virroissa, jokiuomissa 
ja valtaojissa. Joskus on päi
viemme juoksussa tulvan 
tuntua, toisinaan taas vähä
vetistä kuivaa kautta. Vain 
muutaman kohdalla käy vir
taus kuin leppoisasti mutkit
televaa luomaa pitkin. Kaik
kein useimpien osalla vesi 
soljuaa sujakasti eteenpäin. 
Arkisen ruskean värisenä se 
kuohuaa koskissa törmäten 
kiviin ja esteisiin, niin että 
pärske roiskahtaa ja vaahto 
kuohahtaa. Kuin kosken las
kua on monen arkipäivä. 

Vasta suvannossa saa het
ken huilailla, ehkä katsoa 
sivuille ja taaksekin. Kum
minkin voi tovin pyöriä omia 
aikojaan, suoria mietteitään 
ja kerätä pontta, varata ruis
ta seuraavia kiperiä kiven
kiertoja, salpaavia suisteita 
ja voimia kahtaalle repiviä 
rosvohotuja varten. 

Nyt kun lehteilet tätä Par-

kanan Joulun toista numeroa, 
olemme juuri saapumassa 
vuosiemrrie virran suureen 
suvantoon, jouluun. Nyt on 
aikaa hieman pyöriä omia 
aikojaan, katsoa sivulle ja 
taaksekinpäin, luodata poh
jaa ja suunnata myös katset
ta yläilmojen sineen. Erikoi
sen rauhoittavaa onkin kat
sella yläilmojen sineen. 

Tämä lehti haluaa vähäi
seltä osaltaan olla oppaanasi 
kun suorit mietteitäsi ja luot 
kokonaiskuvaa parkanolai
sesta elämänvirrasta. Itsehän 
et ehtinyt nähdä kaikkea, 
kun oman uomasi jyrkät ran
nat huononsivat näkyvyyttä 
ja kun vilistävää vauhtia 
nopsasti laskettelit. Mahdoit
ko huomatakaan, miten kau
niita kuvajaisia muutama 
tyyni pinta sentään loi ja mi
ten keveästi p:kku puro tör
mää alas tullessaan hyppe
lehti. 

Niin, minkälainen on par
kanolaisen elämän kokonais
kuva. Mikä on virran juok
sun valtasuunta. Kuinka 

kaikki pienet ojat, salapurot, 
vesisuonet, lammet, joet, jär
vet, virtaavat ja seisovat ve
det kytkeytyvät yhteen. 

Tämän kuvan luomisessa 
siis haluamme sinua avustaa. 
Ehkä et ole tullut ajatelleek
sikaan, miten monimuotoi
nen ja sisältörikas parkano
lainen elämänyhteisö sentään 
on. Isänmaamme suuren ko
kooma-altaan vesikin olisi 
varmaan asteen sameampaa, 
jos eivät meidän seutumme 
raikkaitten virtojen vedet si
tä omalta osaltaan hivenen 
kirkastaisi. 

Arvi A. Koivisto 

Nyt loppuun kulumassa ole
van vuoden 1973 aikana on Par
kanon Nuorisoseuran toiminta 
ollut melko vilkasta. Paljon työ
tä on tehnyt johtokunta, joka 
monissa kokouksissaan on luo
nut toiminnalle päätöstaustaa. 
Johtokunnan puheenjohtajana 
on toiminut Reijo Riihiviita ja 
sihteerinä Auli Lähteenmäki. 

Perinteiseen tapaan järjestet
tiin Marianpäivänä pitopäivälli-



set ja illalla vielä kansanmusiik
kikonsertti. Nämä tilaisuudet oli
vat osa Parkanon Viikon ohjel
masta. Kevättalvella järjestettiin 
myös teatteriretki. 

Kansanomaisten taitojen Suo
men mestaruuskilpailut - puu
konpotkaisua, lentopalloa, puuja
loilla kävelyä jne. - uskottiin 
Parkanon Nuorisoseuran järjes
tettäväksi. Kilpailut olivat elo
kmn alkupäivinä. 

Tanhuajat ovat harjoitelleet 
joka keskiviikko. Pääohjaajana 
on ollut Aino Pokkinen. Esiin
tymisiä on tälle vuodelle osunut 
poikkeuksellisen paljon. Niisti;i 
mainittakoon käynti Tukholman 
Gröna Lundin Suomi-päivillä 

toukokuussa. Sata-Häme Soi
juhlat Ikaalisissa, valtakunnalli
set nuorten tanhujuhlat Lahdes
sa (kilpailussa parkanolaiset jae
tulla ykköstilalla lahtelaisten 
kanssa) ja vierailu Ruotsin Bor
längeen juhannussalkojen pys
tytysjuhlille. Nämä kaikki kesä
kuussa. 

Elokuussa teki tanhuavien 
Kalevan nuorten varttunein 
joukko, 13-16-vuotiaat, esiinty
mismatkan Unkariin, Kalocsan 
kaupunkiin. Rahoitustukea mat
kaan saatiin opetusministeriöltä, 
Parkanon kauppalalta ja edelli
sen Parkanon Joulun tuotosta. 

Marraskuun alussa vierailivat 
tanhuajat Parkanon kauppalan 

virallisten edustajien sekä kan
sanmusiikin esittäjien myötä 
Sata-Hämäläisen osakunnan 
maakuntaillassa Turussa, ja lo
kakuussa esiinnyttiin Porin Te
atterissa Satakunnan Kalevan 
Nuorten illassa. 

Nuorisoseuralla oli kesäkuun 
alussa vieraanaan linja-autolas
tillinen tanhuavia lapsia Norjan 
Böverbrusta. Vieraiden kanssa 
järjestettiin yhtein"!n ~siintyml • 
nen yleisölle. 

Kulunut vuosi on ollut todel
linen nuorison vuosi. Te joulu
lehtemme ostajat teitte nuorten 
matkat mahdollisiksi. Kiitos 
avusta. 
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Elo Norja 

JOULURA UHAA 

Joulurauhaa toivotellaan. 
Mutta jos se on kadonnut 
niin mitäpä tuo toivottelu 
auttaa. Joulurauha on voinut 
jäädä kiireen jalkoihin, ja 
sijaan on tullut väsymys. Tai 
se on hukkunut kaupallrsuu
teen tai peittynyt tapojen 
kanssa pölyyn. Jospa sitä 
kuitenkin kannattaisi toivo
tella ja tavoitella. Sehän voi 
olla kuin kukkanen, jota täy
tyy vähän hoivailla, että sen 
sipulista tulisi näkyviin sen 
kauneus. 

Ehdotan, että tänä vuonna 
etsisit ja hoivailisit joulurau
haasi käymällä aattoillan hä
märtyessä hautausmaalla. 
Sytytä siellä omaisesi hau
daHe kynttilät. Kun sitten 
hautausmaalla liikut, älä tur
han paljon puhu. Katsele 

hautoja, katsele kynttiläin 
liekkejä ja valon hohdetta 
lumessa ja huurteisissa puis
sa. Muista profeetan sanaa: 
"Kansa, joka pimeydessä va~ 
eltaa, näkee suuren valkeu
den". Ehkäpä si11oin koet jo
tain joulun kirkkaudesta, tai
vaallisesta valosta, Jumalan 
armosta ja ylösnousemuksen 
toivosta. Samalla matkalla 
Sinua kutsutaan hetkeksi 
kirkkoon. Tutut joululaulut 
ja tuttu joulun sana voi siel
lä saada uutta sisältöä. 

Kaikille ei ole mahdollista 
käydä aattona hautausmaalla 
ja kirkossa. Ei se ole välttä
mätöntä. Sinulla on perin
teellinen jouluaaton viettosi. 
Siihen kuulunee jouluvirsi ja 
jouluevankeliumi. Tiedän, 
että ne kuuluvat ellet ole pe-

:ic 

rinnettä hy~ännyt. Joku ar
velee, että ne kuulostaisivat 
paremmilta ammattihenkilöi
den esittäminä radiosta tai 
televisiosta. Et tyytyne pelk
kiin muovikukkiin. Muovi
kukka vain on radion ja tele
v1s10n jouluhartaus oman 
perheesi jouluhartauden rin
nalla. Etsi joulurauhaa vaik
kapa vähän heikostikin vei
satusta jouluvirrestä ja tu
tusta Luukkaan toisen luvun 
j ouluevan:keliumista. Ehkä
pä silloin tajuat, miksi Ju
malan Poika syntyi pienessä 
Beetlehemissä yksinkertars
ten arkisten ihmisten kes
kuuteen. 

Vapahtajamme antamaa 
joulurauhaa juuri Sinulle! 
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Olemme saaneet viettää 
kuluneen kesän lämpimän ja 
kauniin sään merkeissä. Syk
syn ruska ja puiden lehtien 
väriloisto on ollut ihailtava
namme ennen myöhäissyk
syn ja talven tuloa. Suomen 
kesä kauneudessaan virkis
tää mielemme kestämään 
syksyn pimeyden ja talven 
tuiskut. 

Maamies odottaa kesältä 
hyvää vuoden satoa raskaan 
työnsä tulokseksi voidakseen 
lähteä turvallisin mielin pit
kän talven yli. Työntekijä 
toivoo syksyn saapuessa työ
suhteen jatkumista, jotta 
perheen toimeentulo olisi 
turvattua ja vakaata. 

Kauppalamme kohdalla 
kulunut vuosi on ollut ripe
än toiminnan aikaa. Uusien 
työpaikkojen saaminen on 
lisääntymässä teollisuuden 
voimakkaan kehittymisen 
ansiosta. 

Palveluelinkeino tarvitsee 
lisää työvoimaa kasvavan 
palvelutoiminnan ylläpitämi
seksi. Kauppalamme on saa
nut uusia virkamiehiä tehok
kaamman palvelun edistä
miseksi. Tämä kaikki osoit
taa nuoren kauppalamme voi
makkaan kehityksen aikaa. 
Korkeasuhdanne on anta
massa oman osuutensa Sata
kunnan Lapin kehitykselle. 

Viime syksynä kunnallis
vaaleilla valittu kauppalan-
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Viljo Talonen 

Tervehdys l~untalaisille 

valtuusto on lopettamassa en
simmäistä toimintavuottaan. 
Valtuutetut ovat omalta 
osaltaan myötävaikuttamas
sa monien myönteisten kehi
tystä edistävien ratkaisujen 
tekemisessä. 

Maanosto on ollut kauppa
lan kohdalla vilkkaampaa 
kuin koskaan aikaisemmin. 
Uusia asuntoja valmistuu en
nätysmäärä. Uuden teolli
suushallin rakentaminen on 
aloitettu. Kauppalamme pää
kadun rakentaminen on vih
doinkin päässyt toteutumis
vaiheeseen. Kadun valmis
tuttua turvallisen liikkumi
sen mahdollisuudet huomat
tavasti paranevat. Mutta ei 
niin hyvää ettei pahaakin: 
menetämmehän tässä yhtey
des~ä tien varrelta kauniit 
koivukujamme. Pääkadun 
valmistuttua ryhtykäämme 
yhteisvoimin hankkimaan 
uusia istutuksia eheän, kau
niin yn:ipäristön luomiseksi. 

Nuorisomme toiveitten to
teuttamiseksi meidän tulisi 
saada nuorisotalohanke pää
tökseen. L uonnospiirustuksi
en aika on ohi, tarvittaisiin 
rahoituksen järjestymistä ja 
hankkeen toteutumista. 

Tämän kaiken lisäksi mei
dän tulee päätöksissämme 
seurata myös niiden kunta
laisten elinmahdollisuuksia 
jotka asuvat taajamamme 
laitapuolilla, että heilläkin 

olisi mahdollisuus turvalli
sen elämän jatkumiseen. 

Vanhan vuoden lähestyes
sä loppuaan olemme samalla 
valmistautumassa suureen 
juhlamme - Joulun viettoon. 
"Parkanon Joulun" välityk
sellä toivotan jokaiselle par
kanolaiselle si una uksellista 
Joulurauhaa ja Onnellista 
Uuden Vuoden alkua. 



Esko Leppänen 

JOULU RINTAMALLA 

Parkanon pataljoona vietti 
joulun 194·3 asemissa Lem
paalassa. Maasto oli täysin 
avoin, juoksuhaudat aivan 
lähekkäin, j,a tarkka-ampu
jat molemmin puolin varuil
laan tähystysasemissa, joten 
liikkuminen oli erittäin va
rovaista. Raskas tykistö oli 
ampunut asemia syksystä 
saakka varsin ankarasti. 

Joulu juhlista jaloin - ja 
kyllä rintamallakin pyrittiin 
sen viettoon saamaan pientä 
juhlavuutta. Saunassa käyn
ti kuului joulun ohjelmaan. 
Tosin siellä käynti tapahtui 
useamman päivän aikana, 
sillä tukikohdista ei sopinut 
kerralla päästää monta mies
tä pois, ja tykistötulen pe
losta täytyi liikkua pienissä 
ryhmissä. 

Pieni kuusi haettiin kor
suun, vaikkei siihen ollut ko
risteita. Ehkä jossakin pake
tissa tuli pikku kynttilä. 

Aattoillan ruokailu oli var
sin poikkeava, sillä silloin 
saimme ylimääräi'senä riisi
puuron puolukkakeiton kans
sa, viipaleen kakkua sekä 
jouluaamuna oikeata kahvia 
pullan kera. Armeijan huol
tojohtajilla oli varmaankin 
suuri työ saada tällainenkin 
joululisä järjestymään niissä 
oloissa. 

Aattona käytiin naapuri
korsuissa esittämässä Hyvää 
Joulua, ja sitten saapui jou
lupukki. Jo useamman päi
vän ajan oli paketit jätetty 
jakamatta. Saapui myös suu
ri määrä tuntemattoman so
tilaan paketteja, joten jako 
voitiin suorittaa varsin tasa
puolisesti: jokaiselle jotakin. 

Pakettien jako oli vari:-in 
mieliinpainuva, sillä aina py
rittiin saamaan lottia sen 
suorittajiksi. Se oli tukikoh
dissa ainoa kerta, kun kau
niimman sukupuolen edus
taja siellä liikkui. 

Tuntemattoman sotilaan 
muistaminen oli osa Suomen 
kansan yksimielisyyttä ja 
auttamisen halua. Se saattoi 
johtaa jopa kestäviin suhtei
siin, sillä sotilaan sydän oli 
herkkä, joskin eräissä tapauk
sissa oli jatkossa varsin hu
vittaviakin piirteitä. 

Jouluksi pääsivät lomalle 
ne. jotka olivat olleet kaikki 
edelliset sotajoulut rinta
malla: Itse kuuluin heihin, 
mutta pataljoonan komenta
ia peruutti lomani viime het
kellä. Pataljoona määrättiin 
iouluyöksi valmiuteen; oli 
pelättävissä vihollisen toi
mintaa. Se oli ehkä lomani 
peruuttamisen syy. 
- Kiertelin iouluyön tuki
kohdissa. Vihollispartio oli 
päässyt räjäyttämään estei
siin aukon, mutta miesten 
valppaus esti pahempaa ta
pahtumasta. Keskustelin pe
säkkeil1ä vartiomiesten kans
sa. Perheellisten · ajatukset 
tuntuivat olevan kotihuolis
sa. Sensiiaan nuoret olivat 
välittömiä ia iloisia. Kun läh
den eräältä pesäkkeeltä, var
tiomies kysyy, kirjoittavatko 
tytöt jouluksi. Vastasin sii
hen, ettei minulla ole mitään 
salahankkeita, sillä Suomen
maassa on sotaleskiä jo tar
peeksi, eikä minulta jää sel
laista. 

Joulun vietossa oli pääpai
no kotirintaman ja rintaman 

Luutnantti Esko Leppänen 
komppaniansa komentopaikalla 

Lempaalan maastossa. 

yhteydenotossa. Erikoisella 
lämmöllä rintamajoukot 
muistavat niitä, jotka lähet
tivät sinne paketteja, sillä 
yksikössänikin oli miehiä. 
joilla ei oMut kotia eikä omai: 
sia, jotka olisivat heitä muis
taneet. 

Joulun sanomaa ei unoh
dettu. Sotilaspastori vieraili 
aattopäivinä korsuilla, ja ra
diosta kuuntelimme joulu
saarnan, jota lähetystä "Til
tu" häiritsi. Aamulla oli 
kanttiinilla myös joulukirk
ko, mutfa sinne ei tukikoh
dista jaksettu lähteä. 

Vaiheikas jouluyö oli val
jennut aamuksi, ja se on pit
kään säilynyt miesten mie
lissä. 

Marjatta Hytönen 

l(otiseutuni 
II palkinto Parkanon Joulun 
kirjoituskilpailussa 

Kuljen tietä mutkallista, 
kuljen työhön, 
kuljen kotiin. 
Tapaan vieraan 
matkallani: 
"Miks' on tienne 
mutkalliset? 
Miksi talot pienet harmaat? 
Ette liene varakkaita;" 
lausuu vieras, 
outo, ken hän lie. 
Vaikka tiedän kaiken tuon, 
vaikka kylä pieni on, 
se on rakkain kotiseutu, 
kaunein paikka 
päällä maan. 
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Aaro Numminen 

Lask~etteJ u JJaikJ~oj a • • • r11tt1 
I palkfin,t,o Parkanu.n Jnu1un 
kirjoituskilpailussa 

Enää ei Pcrka1:on kirkan:kylän 
teillä lasketella mäkiä talvisin 
yh t.ä vapaa3 ' i kuin lapsuuteni 
aikana . Tilaisuu , siiilen on a 'iu
luksen tii1eytymisen ja liikenteen 
vilkastumisen ta kia käynyt mai1-
dottDmaksi. 

Voi niitä reippaita harrastuk
sia vielä 1920- ja 1930-luvuill3. 

Käytetyin kelkkailupaikka 
oli silloin Viinikkahre (Vii
nikka-ahde) vanhalla Kurun 
maan'.iellä. Jos hyvällä luis~oke
lillä, suojasäällä, otit alkuvauh
din jo Kantolan pihast:a ja las
kit yli maantien ja vähän lisä
vau:1tia potkien annoit potku
kelkkasi kiitää tuolle ahleelle, 
niin he t.kessä olit sHmäsi vetlä 

myös plrn'ä parirekiä la skettelua 
varten. - Vesikauhulla laskEmi-
1~€:i kysyi taituruutta. K2r- :o·.an 
la p silla oli jos km sella :,:1 en 10. l

J e tusväli ne mukanaan mäessä. 
SohLmannin ahdetta laskelel

liin myös. Vauhti siinä ei kiih
ty,nyt niin suure,ksi kuin Viini
kanahteella. Mutta kovaa vauh
tia saatiin nauttia myös silloin , 
jos laskeminen aloitettiin Kuu ·· 
siston kellarin töyräältä Osum
kaupan ahdetta ja edelleen Hei
kin katua pitkin Viinikkahteen 
alaosaan ja sitä kautta ko':1.ti Vii 
ni'kkasiltaa. Heikinkatu oli kovin 
möykkyinen ja siksi vä•hän va«
rallinen la skettavaksi. Jos et an
tanutkaan kelkkasi mennä Hei-

vuotavina ohi Harjusen ja yli kinkadulle vaan käänsit sen 
Vi,ini,kkasillan edettyäsi ohitta
nut Koskisen ja Lintemannin ta
lot ja kelkkasi liukui aina Ark
ku-Jannen mökille saakka. Sait 
siinä vauhdin kiihtyessä varoa 
sivuuttaessasi mäkeä ylös kaahi
via ja samoin edelläsi läht1cJneitii 
sinua hitaa,mpia laskettelijoi hi. 
Jos kelkassasi oli sinun lisäkse
si yksi tai pari tenav2a kuorme il 
lisäämässä, niin tiesi se sinulle 
taa tusti tuntuvaa lisävauhtia. 

Toisi.na2n käytettiin laskemi
seen junaa. Kahden peräkkäin 
c, \eva n potkuketkan väliin pan
t iin parin-kolmen metrin pitui
nen lautfi kelkkojen istuinten va
raan ja sitten lankulle hajareisin 
istumaan niin paljon tenavia kuin 
vain suinki,n mahtui. Edessä ole
va istuja ohjasi junaa etummais
ta kerkka« kääntäen. Lankun pe-• 
räpään annettiin työntyä ohi p e
rim:näisen kelkan istuimer- niin, 
pitkälle, että koko junan vauh
tiin työnfäjä sai hyvän ja kei
nu va n istuinpaikar: lankun taka
päässä. 

MyÖS'kin vesikelkalla ja maha
kelkalla las'.{ettelevat pääsivät 
täysin rinn :iin nautt.imaan vauh
din hurmas '.a. Valmistettiin 
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Osuuskau?2n nurikalta Alatielle 
pohjoiseen päin niin pääsit mu
kavaa vauhtia Kuu.sistor; ruu ,i
kellarille saa1k!ka. Tosin saatoi t 
törmätä Osuuskaupan nurkan t.a
kaa tulevaan hevoseen ja niin 
matkasi keskeytyi. 

Toisinaan oli mukavaa lask2-
tella lohnareellä Kantolan pi'.rns
:a yli maan tien Kanan pellollE 
Korpelan nykyi sen liiketalon 
ton 'il \e. 

Kirkko-ahde oli myös vauhti
mäki, mutta sitä ei oikein suo
sittu huonon kunnon vuoksi. Ei
hän silloin teitä aurailtu muu ta 
kuin hevosvetoisilla auroilla, ei
kä niiden jälki ollut oikein hy
vää. 

Laskettelua harrastettiir. arki
na iltaisin ja pyhisin päivällä
kin. Tosin koulul omien aikana 
lasketeltiin arkisin päivälläkin , 
mikäli oli luistav3 keli. Laskiais
las•ketteluun kuului vähän lisä
serem11nioita . 

Au toja ei paljon lii!kkunut k2-
säUäkään, talvella ei ollenkaan . 
Vain hevoset olivat sillorn täl
löin vähän haitaksi. Joskus kävi 
niinkin, että kun hevonen käveli 
tai juosta lönkytteli hitaas'i pit-

kin maa,ntie'.ä, saattoi sivutieltä 
huima,a vauhtia las•keva maha
kelk>kailija sujah '.aa hevosen ma
han ali tse yli päätien. Turhaan 
snna hev:ismies enaa siunaili, 
kun pojanvintiö oli kiitä,nyt jo 
e'.äälle ja vaara oli onnellisesti 
välteHy. 

Kevättalvella ·kirsikannon ai
kaan siirryttiin teiltä Kana,n pel
loil le. Sieltä löytyi hyviä mäkiä 
molemmin puolin Viinikkahretta. 
Lasketeltiin pitkin peltoja kei
koilla Lehtiskosken ja Harjusen 
suuntiin Osuuskaupan luo ta taik
ka toisaalla Lintemannia ja Tur·
peuslampia kohti. 

Joskus tulee haikeana muistel
tua n :ii ta etäisiä ja huole t.tomi1, 
vauhdin hetkiä tietoisena siitä, 
että ne eivät palaa enää ... 

Juho J askari 

Pikkujoulu 
III palkinto Parkanon Joulun 
kirj oituskil pail ussa 

Ensimmäinen hipsutus, 
ensimmäinen sipsutus 
kun kuuluu alta ikkunan, 
se ihmismieltä nostattaa 
ja Joulun juhlaan 
valmistaa. 

Pikkujoulun kuusi 
sisähän kun kannetaan, 
siLloin tonttu veikeä 
verhon takaa kurkistaa: 
kuinka loistaa lasten silmät 
odotusta suuren juhlan. 

Taivaan lapsen 
synnyin juhlaan 
pikkujoulu johdattaa, 
Ihmismielen herkistäin 
odotukseen ihanaan, 
aina uuteen 
Joulun tunnelmaan. 



Arvi A. Koivisto 

Parkanolainen. maatila • J3 

Kukkulaisella mäellä, itäi
sessä Parkanossa, Karttipe
rän-Aureen tien varrella ko
hoaa Vuotarin talo - oikeas
taan monien rakennusten 
ryhmä - niinkuin on taval
lista vanhoissa maalaistalois
sa. Vanhahan Vuotarikin jo 
on, sillä talon, alunperin 
Lannetan, Sormusen ja Hän
nisen (kaksi viimemainittua 
Aurejärven itäpuolen taloja) 
yhteisen torpan on vuonna 
1800 perustanut jostakin 
idempää Suomesta muutta
nut Yrjö Samuelinpoika 
Huotari. Nimensä hän halusi 
Kurun kirkonkirjaan, tienoo
han on entistä Kurua, mer
kittävän vähän muutetussa 
muodossa, Vuotari. 

Talo on edelleen saman su
vun halluss?. Nykyinen isän
tä Pekka Vuotari (s. 1934) on 
perustaja-Huotarista lasket
tuna kuudes polvi. 

Maapinta-alaa kuuluu ti
laan 2-50- hehtaaria josta pel
lon osuus on vajaat kaksitois
ta. Tilan tullessa vuonna 

H;l68 nykyisen isännän hal
lintaan, suostuivat veli ja 
kaksi sisarta myymään osuu
tensa hänelle niin että talo 
saatiin pysymään kokonai
sena ja elinkelpoisena. 

SIKAT ALOUTTA 

Vuotarin pellot ovat kaik
ki viljan viljelyssä. Ohraa ja 
kauraa nnssa kasvatetaan, 
jonkin verran myös hernet
tä. Heinää ei ole, koska ei ole 
heinän syöjiäkään. Talon kar
jan muodostavat nimittäin 
tusinainen emakkolauma ja 
karju, jotka käyttävät pelto
jen tuottaman viljan ja vä
hän ostorehuakin lisäksi. 
Kasvatetaan siis porsaita, 
jotka 20-25 kilon painoisina 
markkinoidaan lihotussika
loihin. Myyntisopimusta ei 
välittäjien kanssa ole tehty, 
mutta tähän asti on porsaat 
kuljettanut kasvatustiloille 
Karjakunta. 

Tä:lainen tuotantosuunta 

sen viljelijä 

näyttåisi hyvin sopivan maa
tilalle, jonka lähes ainoana 
ulkotyövoimana on isäntä it
se, sillä Pekka Vuotarin vai
mo, Eira, on sairaanhoitaja ja 
toimessa Parkanon terveys
keskuksessa. 

Peltojen touot tehdään 

Isäntä puimureineen ajamassa 
rakennusten solasta pelloille 

päin 
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Talon tämänhetkinen väki, Anni, Eira ja Pekka Vuotari. Vaikka 
talon pihan korkeus on 184 metriä merenpinnasta, ovat takana 
näkyvät omenapuut silti menestyneet hyvin tuulilta suojatussa 
pihan kulmauksessa. 

omalla traktorikalustolla ja 
puinnit omalla pumurilla. 
Tämän mainitun riihikoneen 
kanssa on ennätetty myös 
kylälle rahtiajoon ja puitu 
naapurienkin eloa kymmeni
en hehtaarien alalta. 

Tulevaisuuteen näin väik
kyy isännän aatoksissa kah
densuuntaisia suunnitelmia. 
Jos pysytään sikataloudessa, 
tulisi nykyistä lehmien jäl
jeltä hieman epäkäytännöl
listä navettaa muuttaa ja laa
jentaa niin että päästäisiin 
noin kolmenkymmenen ema
kon pitoon, minkä määrän 
hyvin suunnitelluissa tiloissa 
hoitaa samalla työlfä kuin 
nykyisenkin. Toinen mahdol
lisuus on luopua sioista, kas
vattaa vain myyntiviljaa ja 
suunnata kaikki muu työpa
nos tilan metsätalouteen. 

METSÄ TILA 

Vuotarin metsälö on muo
c· altaan keskitetty ja sen ko
ko, 240 hehtaaria on suurem
pi kuin alueen tiloilla yleen

nen tuotto on 400 kuutiomet
riä vuodessa. Pinta-alaan si
sältyy melkoinen määrä soi
ta, tällä hetkellä kaikki jo 
ojitettuja. 

Metsänhoidollisen näke-
myksensä kehittymisestä 
kertoo isäntä seuraavasti: 
"Ennen meilläkin myytiin 

pelkästään tukkia, koskaan 
ei hoitaen harvenneltu eikä 
myyty pinotavaraa. Vuonna 
19,55 menin Tuomarniemelie 
kolmen kuukauden kurssille, 
jolla opetettiin yksityismet
sien hoitoa ja käyttöä. Tämä 
muuten onkin ainoa koulu, 
jonka kansakoulun lisäksi 
olen ammattiani varten käy
nyt. Kurssilla silmäni aukeni
vat metsänhoitoon. Opin tie
tämään mitä tarkoitetaan 
kasvatushakkuulla ja uudis
tushakkuulla, ja miksi tai
mistot on juuri oikealla ajal
la hoidettava. Jos olisin sitä 
kurssia vaille jäänyt olisin 
nekin kohdat vasta paljon 
myöhemmin ymmärtänyt. 

Sen jälkeen olen myös 
yrittänyt pitää itseäni met
sätalouden kehityksen tasal
la. Luen Metsälehteä, käyn 
alan tilaisuuksissa ja retkei
lyillä ja opettelen muutenkin 
kulkemaan silmät auki." 

Vuotarin tilalla on ollut 
paljon vanhoja kuusikoita ja 
niitä on viime aikoina pari
senkymmentä hehtaaria ha
kattu paljaaksi ja kantokou
kulla laikuttaen sekä kylvä
en viljelty männylle. Hak
kuut ovat näinä vuosina ol
leet jonkin verran kasvun 
ylittäviä. Tähän on pakotta
nut mm. sisarosuuksien mak
saminen. 

Puu on toimitettu tien var-

sä. Veroluokituksen mukai- Isäntä juon!amassa tukkeja lovipankolla metsäautotien varteen. 
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teen hankintahakkuina ja os
tajana on yleensä ollut pai
kallinen Aureskosken saha. 
Oma, joku vuosi sitten val
mistunut, 3,5 kilometrin met
säautotie on huomattavasti 
lyhentänyt puun juontomat
koja ja helpottamJt muuten
kin kaikkea liikkumista met
säalueella. 

Metsänhoidon tehostami
sesta viimeksi kuluneina vuo
sina kertoo muunmuassa se, 
että taimistoja on perattu 
kymmenkunta hehtaaria ja 
ojitettuja soi ta lannoi tettu 
viisikymmentä hehtaaria. 
Metsänhoitotöiden tarve var
sinkin ojitusaluei,den nuoris
sa metsissä on lähivuosina 
jatkuvasti kasvava. 

HARRASTUKSIA JA 
LUOTTAMUSTOIMIA 

Pekka Vuotari kuuluu jä
senenä Aureen metsästysseu
raan ja osallistuu syksyisin 
hirvijahtiin. Kesällä tulee 
toisinaan lähdettyä järvelle 
kalaan. 

Oman aikansa vievät luot
tamustoimet, joista mainit
takoon jäsenyys maatalous
lautakunnassa ja Kansallis
pankin valvojan tehtävä se
kä vuoden 19i73 alusta toimi
minen Parkanon Metsänhoi
toyhdistyksen puheenjohta
jana. 

Viimemainitun, varsin tär
keän luottamustoimen koh-

Kotimuseon esineitä. Takana 
kaksi plankkusahaa ja 1sannän 
käsissä laite, jolla ennen on kier-

retty kolmisäikeistä köyttä. 

Pualin olla on vielä säilynyt ruumiin lauta, hongasta halkaisemal
la tehty, jolle talossa kuolleet vainajat ennen vanhaan o;jennet
tiin odottamaan arkkuun laittoa ja hautausta. 

dalla Pekka Vuotari mainit
si: "Metsänhoitoyhdistyksen 
vaikutus metsien hoitota
soon alkaa nykypäivinä olla 
jo näkyvissä. Tason nostami
seen olisi kuitenkin vielä 
suuria mahdollisuuksia, jos 
saatavi,<;sa olevaa ammattitie
toa ja ohjeita enemmän käy
tettäisiin. Joskus keskustelu
ja sivusta seuratessa voi 
kuulla metsänhoitomaksuja 
arvosteltavan, mutta voidaan 
kysyä mistä ammattimiehen 
metsään ilmaiseksikaan saa." 

VANHAEMÄNTÄ 
ANNI VUOTARI KERTOO 

"Tuossa pualin takana sei
nustan lähellä on tervaskan
non tynkä. Siinä seisoneen 
männyn oksaan sanotaan ta
lon ensimma1sen 1sannän 
kanttinsa ripustaneen ja sen 
jälkeen käyneen puitten kaa
toon. Suuria ne puut tällä 
mäellä ovat olleet, koska en
simmäisen pirtin oven koh
dalla riitti kaksi h,irttä poik
ki ja kahteen lovi. 

Kaskia on tässä talossa 
paljon poltettu ja viljelty. 
Mieheni Yrjö (s. 19nl, k. 
19'61) oli vielä nuorena poi
kana ollut Lusikka-aholla 
kaskeamassa. Itse sitten sota-

ajan tienoilla myi samalta 
alalta vaneerikoivuja. Niin 
nopeasti olivat kasvaneet. 

Minä olen syntyisin (s. 
190-7) Vahojärven Salmen
harjusta, joka siihen aikaan 
vielä kuului Ikaalisiin. Tulin 
Vuotarille emännäksi vuon
na 1931 eikä minun aikanani 
enää ole kaskettu. Heinää 
olen kyllä minäkin ollut kas
kiahoilta niittämässä ja ha
ravoima,ssa. 

Silloin naisetkin osasivat 
niittää. Tapoihin kuului en
nen myös passata miehiä. 
Näiden tullessa töistä meni
vät naiset jo portaille vas
taan pudistamaan turkin 
kauluksesta lunta ja muuten
kin avustamaan. Tätä tapaa 
kannatan vieläkin", mainitsi 
Anni V uotari lopuksi. 
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Ritva Kolho Päivähoito 

Mitäs me metallimiehet 
Toinen yleisesti tiedostettu 

ongelma on päivähoitopaikkojen 
puuttuminen. Outi on onneksi 
saatu hyvään hoitoon naapuriin 
aivan seinän taakse. Rauhallisin 
mielin voi tämän päivänsäteen 
jättää hoitopaikkaan. 

Metallimies 

Parkanon suurin työnantaja 
on Parkano Oy, jonka palveluk
sessa on lähes viisi ja puolisa
taa työntekijää. Heistä suurin 
osa on metallimiehiä. Metålli
mies on yleisnimitys: hän voi 
työskennellä konepajassa, patte
riosastolla, takomo-karkaisimos
sa jne. 

Metallimieheksi pääsee suorit
tamalla puolen vuoden ammatti
kurssin, joita järjestää mm. 
Parkano Oy yhdessä Ammat
tikurssikeskuksen kanssa yleen
sä kerran vuodessa. Kurssilaisia 
on kerralla mukana runsaat 
kaksikymmentä. Kaikille tarjo
taan työpaikka tehtaalla kurs
sin suorittamisen jälkeen. 

Asuntoalue 

Parkano Oy:n tehtaalla työ
voiman vaihtuvuus on pientä. 
Siitäkin huolimatta, että Etelä
Suomessa on metallimiehistä 
tuntuvaa puutetta. Parkano on 
koettu miellyttäväksi asuinpai
kaksi. 

Jokiharjussa on tehtaan oma 
asuntoalue, jolla sijaitsee toista
kymmentä rivitaloa. Asunnot 
ovat työsuhdeasuntoja, Joissa 
vuokrat ovat melko kohtuulliset. 

Asuntoalueella on myös osit
tain talkootyönä, osittain teh
taan avustuksella kunnostettu 
kerhotalo, jossa kokoontuvat 
nappulakerhot ja kansalaisopis
ton piirit sekä muut harrastus
kerhot. 

Heikki ja Kaija 

Heikki Hokkanen on 28-vuo
tias sorvaaja. Hän hoitaa karu
sellisorvia Parkano Oy:n isossa 
konepajahallissa. Heikki Hokka
nen asuu tehtaan asuntoalueella 
kolmen huoneen ja keittiön ri-
vitaloasunnossa. Perheeseen 

10 

kuuluvat myös Kaija-rouva ja 
parivuotias Outi-tytär, perheen 
silmäterä, sekä beagle-koira, 
isännän metsästyskaveri. 

Hokkaset ovat muuttaneet 
Parkanoon Nokialta lähes viisi 
vuotta sitten. He viihtyvät hy
vin, asunto on miellyttävä, ympä
ristön pellot ja metsät tuovat 
avaruuden tuntua. Ystävät ja 
tuttavat ovat lähellä. Jokasun
nuntainen matka mummulaan 
on myös helppo tehdä täältä 
päin. 

Haittana tällä asuntoalueella 
Hokkaset pitävät matkaa kaup
palan keskustaan asioimaan. Sa
moin Kaija Hokkasen työmatka 
keskustaan kenkäkauppaan on 
varsinkin huonolla säällä han
kala. 

Kaija Hokkanen arvelee, että 
asuntoalueelta monet kotirouvat 
haluaisivat lähteä työhön, jos 
vain lasten päivähoito olisi rat
kaistu. Kunnan isien toivotaan 
muistavan myös tämän yhdys
kunnan olemassaolon ja toiveet 
sitten kun kauppalaan aletaan 
järjestää kunnallisia päiväkote
ja ja lastentarhoja. 

Sorvaajan päivä 

Heikki Hokkasen työpäivä 
karusellisorvin aaressä alkaa 
kellokortin le imaamisella seit
semältä ja päättyy neljältä. Jos
kus hän joutuu olemaan myös 
vuorotyössä, ja sanoo silläkin 
olevan omat etunsa. 

Ruokatunnilla Heikki käy ko-

Heikki Hokkanen työpaikallaan karusellisorvin ääressä. 



Outi, Kaija ja Heikki kotona. 

tona syömässä, vaikkakin teh
taan omassa ruokalassa onkin 
tarjolla hyvää ruokaa omakus
tannushintaan. 

Tultuaan illalla kotiin Heikki 
Hokkanen hakee tyttärensä päi
vähoidosta ja alkaa valmistaa 
ruokaa, jonka perhe sitten yh
dessä nauttii rouvan tultua työs
tä kotiin. 

Saaliina kettu 

Hokkasen perheen illat kulu
vat ainakin syksyisin marjassa 
tai sienessä, talvisin käydään 
kylässä, ulkoillaan mahdolli
suuksien mukaan tai askarrel
laan jotain pientä kotona. 

Sunnuntaisia hiihtoretkiä var
ten on Outille hankittu kätevä 
teline, jossa tyttö isän selässä 
kulkee vanhempiensa mukana. 
Syksyllä Outi oli mukana jopa 
metsästysretkillä, jotka kuulu
vat Heikin rakkaimpiin harras
tuksiin. Kettu ja teeret ovat 
menneen syksyn saaliit. Vuori
järvellä voidaan myös joskus 
käydä kalastelemassa. 

Luotettava mies 

Heikki Hokkasen harrastuk
siin kuuluu myös ammattiyhdis
tystoiminta. Metallimiesten kes
kuudessa, myös Parkano Oy:ssä, 
ammatillinen järjestyneisyys on 
lähes sataprosenttista. Heikki 

Hokkanen on tehtaan varaluot
tamusmies. Kysellessäni työselk
kauksista Heikki sanoo nauraen, 
että kyllä asiat aina on sovittu, 
puhumalla hommat on aina saa
tu hoidetuksi. 

Joulu mummon luona 

Joulun Hokkaset viettävät pe
rinteisesti mummulassa. Outin 
on mukava päästä serkkujen 
luo, isoon lapsijoukkoon. Joulu
päivänä on totuttu syömään päi
vällistä Heikin vanhempien luo
na. 

Kotiin Jokiharjuun valmiste
taan myös oma joulu. Ainakin 
nyt kun Outikin on iso tyttö. 
Joulukuusi tuodaan sisään ja 
koristellaan jo aatonaattona, 
koska aattona sitten matkuste
taan sukulaisiin. 

Tästä joulusta tulee aivan eri
tyisesti Outin joulu lahjoineen, 
tavaroineen, pukkeineen. 

Hyvin menee 

Heikki sanoo, ettei olisi kos
kaan voinut kuvitella itselleen 
muuta ammattia kuin metalli
miehen. Se on sukuvika. Jo lap
suuden kodista asti kaikki ka
verit, tuttavat, sukulaiset ovat 
olleet metallimiehiä. Hyvä am
matti se on, Heikki viihtyy sii
nä. Ammatin vaihtaminen ei ole 

Aarne Seistamo 

Nöyrä pyyntö 

Oi Herra pyhä suuri ja 
kaikkivaltias. 
Sä olet suojamuuri ja 
aina armias. 
Sanallas ohjaa meitä 
vakaasti kulkemaan 
karttamaan harhat:itä 
luoksesi tulemaan. 

Sä anna meille taito 
totuutta sanella 
ja mieli puhdas, aitn 
armoa anella. 
Sä nosta uupuneita ja 
etsi eksyneet, 
paranna paatuneita ja 
pyyhi kyyneleet. 

, 

On usko heikko meillä 
ja tahto kelvoton, 
kuljemme synnin teillä 
ain' mieli levoton. 
Puhdista sydämemme 
paheista suurista 
ja koko elämämme 
uudeksi uudista. 

Oi Herra anna meille 
hyvyyteen tarmoa, 
synteihin eksyneille 
autuutta, armoa. 
Et jätä omiasi, 
vaan otat hoivaasi, 
hoitelet lapsiasi 
ja nostat helmaasi. 

Kun annoit lupauksen 
armosta suuresta, 
me saimme lohdutuksen 
synteimme tuskasta. 
jos pelastuksen tiellä 
kuljemme vakaasti, 
l uonasi Herra siellä 
olemme varmasti. 
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koskaan tullut mieleenkään. 
Elämä sujuu rauhallisesti täs

sä pienessä perheessä. Tulevai
suudesta Heikki sanoo: "Kuka 
sen tietää . . . " Terveyttä hän 
toivoo perheelleen. Hyvin me
nee kuin ei rakentele pilvilin
noja. 
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Kirje parkanolaisille 

Terveisiä kaupungista! 

Kankaanpäästä, meinaan. 
Ei ole tullut aiemmin kir-

joitelluksi, ettei kävisi niin
kuin lähetyspastori Kukka
sen kirjeelle - neekerivaimo 
sai sen, mutta ei osannut lu
kea. 

Taisi olla turha pelko. Teet
te ihan omaa joululehteäkin. 
Sillälailla. Me täällä olemme 
tehneet sitä jo miesmuistin, 
mutta se onkin toinen asia. 

Se on aina ollut teillä ve
ressä, tuo pyrkimys korke
alle. Ei siinä mitään pahaa 
ole. Yhtä alhaalta mekin 
täällä kerran aloitimme ja kai 
sitä meillekin hymyiltiin. Pa
riisissa, Moskovassa ja New 
Yorkissa. 

On tainnut olla vähän säh
linää naissä suhteissamme 
viime vuosina? Kai siksi, et
tä molemmat havittelivat 
jonkinlaista johtajan vakans
sia näissä provinssin asioissa. 
Kun se nyt on meitä tyydyt
tävästi ratkennut ja te kur
kiste lette Pirkanmaan suun
taan, unohtakaamme vanhat 
kaunat. Näin joulun alla tar
_ioamme ison veljen tukevaa 
kauraa kättä paiskataksem
me. Sopiiko? 

Mutta sen vaan sanon, et
tä kyllä vika · alunperin teis
sä oli. 

Se alkoi siitä, että puuha
simme Kankaanpää-Kauha
joki rautatietä ja te nuljau
titte siihen kangeksi oman 
Parkano-Seinäjoki ratanne. 
Pitäkää nyt hyvänänne -
asemannekin vaihtaa nimeä 
ja paikkaa vuosittain. 

Olisimme halunneet Meke
sin. Lupasimme siitä nume
ron ja pirunmoisen määrän 
nallia, mutta tepäs lupasitte 
enemmän. Emme me sitä 
enää harmittele. Ette kai te
kään, vallan muuthan niitä 
laskuja teille siellä nyt esit
tävät. 

Sitten teimme ammatti-
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koulun E.ttekös vaan te ha
lunneet juuri sitä samaa. Et
tei teillä sitä ole, johtuu mi
nisteriössä olevasta, parkano
laispulasta. 

Sitten vaivihkaa ja - et
ten sanoisi - tieten tahtoen 
aloitte viedä meiltä virka
miehiä. Jurnutti, kun huoma
si virkamieskuntanne keski
tason nousseen hyppäyksellä, 

Muutimme kuntamme 
kauppalaksi ja katso, juuri 
samoin halusitte te tehdä. 
Emme vastustelleet, mutta 
suhteellisuussyistä jouduim
me hankkimaan kaupunkioi
keudet. 

Te olette aina halunneet 
juuri samaa mitä meillå on. 
Se on pitänyt saada. Kirkko, 
toripäivät, kunnanjohtaja ja 
katuvalot. Oma sanomalehti 
(huom! meillä on k a k s i) ja 
kerrostalot. Rakennuskaava 
ja vesitorni. Teollisuushallit 
ja asumalähiöt. Pelimanni
y htyeitä, Reima-Pukinetta, 
soittoruokaloita, korkea ve
roäyri. Ihan kaikki. Ja nyt 
sitten nämä joululehtihom
melit. Antakaa mennä vaan 
samaa syssyä. 

En minä pahaa tarkoita. 
Rupeaa täällä vaan maistu
maan puulle se ainainen esi
merkkinä oleminen. Tekisi 
mieli joskus lyödä sukkulat 
sekaisin, mutta jospa te teki
sitte saman perässä. Emme 
me sellaisesta nauttisi, kun 
parkanolaiset muuten ovat 
mukavaa väkeä, jolle toivoo 
pelkkää hyvää. Aikanaan laa
jensin valtavasti näkemyk
siäni seurailemalla Parkanon 
valtuuston istuntoja. Opin 
Tuiskun Martilta, miten pu
hutaan isänmaallisesti ja yh
teiskuntaa rakentavasti, Si
rolan Viljolta, kuinka sano
taan asiat riittävän pyöreäs
ti ja Yliruusin Einolta tai
don olla aina oikeassa. 

Ja tottahan Parkanossa on 
hyviä puolia. Eräs iisalme-

lainen kauppias kiitteli ko
vasti Parkanon toripäiviä, 
joilla perjantaina voi myydä 
sen, mitä Kankaanpäästä 
torstaisin jää. Toivon vaan, 
että Parkanossakin olisi tori. 

Ja muistoni Parkanosta 
ovat vallan mieluisia. Kuten 
se, että parkanolaiset auto
miehet eivät päätöksestään 
huolimatta antaneet minulle 
selkäsaunaa hakiessani sikä
läisestä kunnantoimistosta 
valitusotetta Mekes-asiassa. 
Tai että saadessani paperit 
kello 11.20 Yliruusin Eino oli 
vilpittömästi huolissaan siitä, 
ehdinkö niiden kanssa nyt 
varmasti määräaikaan kello 
12.00 Turkuun. Tapaukset 
osoittavat parkanolaisten 
avaraa näkemystä ja sisäistä 
lämpöä. 

Mieluista on muistella hie
noa päivällistä Parkanon 
vanhainkodissa, jonne Puk
kiviidan Armas kerran kut
sui aterialle. Hevin eivät 
unohdu Jokelan Vihtorin 
jouhea elämänmyönteisyys 
taikka Niemisen Annan elä
mänilo. 

Viime vuosien hienoihin 
elämyksiini kuuluvat peli
manni-illat Koivistolaisten 
luona (rouvien taito "panna 
pöytä koreaksi"). Liikkuessa
ni parkanolaisten nuorten 
mukana "maassa ja maan ul
kopuolella" totesin, että fik
sumpia lähettiläitä suoma
laisten on turha hakea. 

Kun kaiken edelläsanotun 
pistää vaakakuppiin, eiköhän 
se plussapuoli painu äkisti 
alaspäin. Ja kun se muu on 
kankaanpääläisiltä opittua, 
parkanolaisilla on hienoista 
syytä ylpeyteen. 

Kunhan sitä ei vaan mi
nulle näytetä. 

Joka tapauksessa: miellyt
tävää, rauhallista ja tunnel
mallista joulunseutua kaik
kiin koteihin sekä Parkanos
sa että muualla. 

Toivottaa 

Onni Pyysalo 
(kankaanpääläinen) 



Esa Nalkki ta luonnosta ja vangita niitä 
paikan päällä kankaalle. 

Taiteilija li:irvesmiehenä 
Rakkaus luontoon on tuonut 

toisenkin taiteellisen harrastuk
sen Kosti Kuivastolle. Hän on 
tunnetusti taitava eläinten täyt
täjä, preparaattori. Itseoppinut 
tähänkin, niinkuin maalaami
seenkin. Tuntuu ettei eläinten 
täyttäminen vaadi taiteilijaa, 
mutta yritäpä täyttää joku eläin 
luonnollisen näköiseksi silmää 
miellyttävään asentoon. 

Kun kirvesmies tarttuu maa
larin siveltimeen, niin suoravii
vaisesti ajatellen oletetaan sil
loin maalattavan seiniä sisältä 
tai ulkoa. Mutta kirvesmies, jo
ka pystyy siveltimellä luomaan 
taidokkaita kuvia, on jo "luova 
kirvesmies". Hän on taiteilija. 
Taiteilija joka leipänsä ansait
see kirvesmiehenä on suhtautu
nut lahjoihinsa turhan vaatimat
tomasti, tai sitten häntä ei vielä 
ole "keksitty". Kosti K ui -
v a s t o on nelikymmenvuotias 
Parkano Oy:n kuulemma erin
omainen kirvesmies, mutta 
enemmän hän varmasti on taitei
lija, vaikka hän itse ei sitä vaa
timattomana tunnustakaan. 

Kuva taiteilijasta vahvistuu 
vankkumattomaksi, kun katse
lee niitä jäljennöksiä, jotka riip
puvat Kosti Kuivaston kodin sei
nällä. Nämä kaksi jäljennöstä 
tekijä haluaa pitää itsellään, ei
kä ole monista pyynnöistä huo
limatta suostunut näitä myy
mään. Taiteilijat puhunevat vä
reistä yleensä valo-opillisena kä
sitteenä ja useimmiten taiteili
jain kykyjen sanotaan paljastu
van öljyväritöissä nimenomaan 
valojen ja varjojen käsittelyssä; 
siis taidokkaassa värien käytös
sä. Naitä tauluja katsoessa tun
tuukin näin maallikosta ihmeel
tä miten valojen ja varjojen 
vaihtelu saadaan näin tehok
kaaksi. 

Kosti Kuivasta sanoo aina elä
neensä lähellä luontoa. Hän on 
syntyperäisiä kuivasjärveläisiä 
ja hän kertoi pappansa, Kuivas
ton Anttoon, jahdattaneen hänet 
luonnon poluille ja niin luonto 
on tullut läheiseksi miltei syn
tymälahjana. Ollessaan Kuivas
järven kansakoulussa hän joutui 
usein taululle piirtämään toisil
le malliksi. Mutta mikäs oli piir
täessä, kun hänellä oli aina 
"täys kymppi" piirustuksessa. 
Koululle muistoksi jäivät hänen 

piirustuksistaankin suurin osa. 
Sotien jälkeen Kuivasjärvellä 

oli opettajana Torsti Viljanen, 
joka huomasi pojan lahjat ja 
osasi niitä arvostaa. Niinpä opet
taja kehoittikin oppilastaan ha
keutumaan Ateneumiin ja lupa
sipa järjestää opiskelun rahoi
tuksenkin. Vaan ei poika usko
nut leivän irtoavan taiteesta ja 
niin Ateneumiin jäi menemättä. 

Maalausharrastus on silti säi
lynyt yhä vuodesta toiseen. 
Kaikki Kosti Kuivaston teke
mät jäljennökset (niitä kahta 
lukuunottamatta) on aina "kä
sistä viety" ja ovatpa sitkeim
mät odottaneet jo vuosikausia 
saadakseen haluamansa jäljen
nöksen. Jäljennöksen tekoon 
kertoi Kosti Kuivasta ryhty
neensä ajan puutteen vuoksi; ei 
ollut aikaa etsiä maalauskohtei-

Kahdeksantoista vuotta kes
tänyt eläinten täyttö alkoi när
hestä. "Sattui hyppysiin koria 
lintu ja teki mieli täyttää", ker
toi Kosti Kuivasta ensimmäises
tä täyttämästään eläimestä. 
"Suolet pois ja sahanpurua tilal
le ja niin oli lintu täytetty. Ei
hän närhi närheltä enää jonkin 
ajan kuluttua näyttänyt ja niin
pä isä hankki kirjallisuutta, jos
ta sain tietoja ja täyttäminen al
koi luonnata. Isä hankki myös 
materiaalia, joka silloin oli han
kittava joko Tampereelta tai Po
rista, kun lähempää ei saatu. 
Myöhemmin hankittiin myrkky
lupa ja kun alettiin saada lähem
pää mm. puolivalmiita silmiä, 
niin täyttäminenkin helpottui 
huomattavasti." 

Kosti Kuivasto viimeistelemässä täyttämääns~ . teeri_~ukko!1. Vii
meistely suoritetaan höyhen_ ker_rallaan. V!1a~1vm _tyo ,,on lmn_ull~ 
luonnollisen asennon muotollemmen pahv1smkale1ta muottem~ 
käyttäen. Luonnollisen aseman saa~ise~si !~a~itaan tarkkaa sll
mää ja kättä ja niinpä lyyrypyrsto nayttaakm olevan lentoon 
ponnah tamaisillaan. 
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Esimerkiksi linnun täyttämi
nen: 

Täyttäminen aloitetaan nyl
kemällä lintu höyhenineen. Tär
keintä nylkemisessä on aloitus
viilto, joka on harkittava tar
koin. Tavallisesti aloitusviilto 
tehdään kuvusta peräaukkoon 
ja erityisesti pitää varoa ettei 
höyheniä tuhrita vereen. Ennen 
nylkemistä voidaan jo lintua 
puhdistaa, vaikka lopullinen 
puhdistus tehdään vasta sitten 
kun lintu on täytetty kokonaan. 
Muoto eläimelle saadaan tekoli
hasten avulla, jotka täyttäjä te
kee itse lastuvillasta ja pienim
mät lihakset narusta. Lihakset 
on tehtävä täsmälleen linnun 
omien lihasten mukaisiksi. Vaa
tivimpana tehtävänä Kosti Kui
vasto pitää lopullisen asennon 
muotoilemista, joka tehdään tu
kilankojen avulla ja vaatii tark
kaa silmää. Lopullinen puhdis
tus on suoritettava höyhen ker
rallaan vedellä tai vetysuperok
sidilla. Puhdistuksen jälkeen 
eläin käsitellään arsenikilla tai 
DDT:llä, jotta se säästyisi tuho
laisilta. Täytettyä eläintä on säi
lytettävä kuivassa paikassa. -
Täyttäminen ei kuitenkaan ole 
nam yksinkertaista, tarvitaan 
vielä suuri joukko erinäisiä ko
kemuksen mukanaan tuomia 
niksejä, jotka olkoot "ammatti
salaisuuksia". 

Eläinten täyttämisessä hankit
tu tuntemus ja taiteilijan lahjat 
yhdistyvät Kosti Kuiyaston 
muovailemissa eläinpatsaissa. 
On kipsistä muovattu uljas hir
vi ja leppäpuusta kurjet, kaikki 
niin elävän näköisiä, että jos 
luonnollista kokoa olisivat, niin 
kokenutkin arnitologi erehtyisi, 
hirvimiehistä puhumattakaan. 
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Eero Koivisto 

Eri-Veli, Viri 

Kolme on kovaa nimeä J o r -
m a M a r t t i l a n kartanolla 
Kuivasjärvellä. Nykyisen mitta
puun mukaan Marttilan tila ei 
ole suuren suuri viljelystilana, 
mutta niin vain on, että otsi
kossa mainittujen nimien taka
na on kolme hevosta. Eivät yk
sin työ- tai ravihevosiksi tarkoi
tettuja. Isäntä on vankasti sitä 
mieltä, että suomalaiseen maa
seutumiljööseen soveltuu par
haiten hevonen, joka menee ra
viradalla lujaa ja on käyttökel
poinen maa- ja metsätalouden 
ajoissa. 

Jorma Marttila on ollut tun
netuin raviurheilun harrastaja 
Ylä-Satakunnan seuduilla vii
meiset parikymmentä vuot
ta. Ei yksin täällä häntä tunne
ta, vaan arvostetaan myös koko 
Suomessa ja nimen_omaan suo
malaishevosten raviurheilun pii
rissä. Tunnetuimmaksi hänet on 
tehnyt juoksijaori Eri-Veli. Sen 
kanssa Jorma Marttila on kier
tänyt jokseenkin kaikki Suomen 

ja Eri-Jätk:ä 

tunnetuimmat raviradat. Tavoi
tellut ja ottanut palkintoja ja 
sijoituksia roppakaupalla, saa
vuttanut pohjoismaisen mesta
ruuden ja sijoittunut mm. ku
ninkuusraveissa pronssille. 

Hevosiin kiintymyksen alku
sytytyksen Marttila sai jo niihin 
aikoihin, kun hän isän kuoltua 
12-vuotiaana alkoi hoitaa talon 
miespuolista isännyyttä. Veri 
veti jo kansakoulusta käsin met
säajoihin ja peltotöihin. Ei tain
nut aina opettaja Einari Yliahon 
mieleen olla, kun kansakoulun 
käyntiin tuli silloin tällöin lie
vähköj ä laiminlyöntejä. Ensim
mäinen kilpa-ajoihin osallistu
minen oli 17-vuotiaana maamies
seuran aJ01ssa Vatajanjärven 
jäällä v. 1948. Hän oli silloisille 
ravimiehille tuntematon, ja niin 
oli tamma Tyttökin. Voitto tu
li ... tuntemattomien sarjassa ja 
tallella oleva plaketti kertoo 
2.000 metrin ajaksi 4.16,2. Vielä
kin Marttilalla on tallella rauta, 
j onäa hän asensi reen jalakseen 

Eri-Veli ja Jorma, Annikki ja Viri, Jukka ja Eri-Jätkä. 



sivuliukumisen esteeksi. Tyttö 
oli muuten Eri-Velin emä, ul
jaanpoikalaisia vereltään. Sen 
isä on eri-aaronilainen Eri-Matti 
Viialasta. 

Juoksijahevosia tai niiksi tar
koitettuja on Marttilalla ollut 
useita, eipä niiden nimiäkään 
kaikkia tahdo muistaa. Oli Tyr
mäys, oli Hurra, joilla ajeltiin 
täkäläisissä ajoissa milloin mil
läkin jäällä tai maantiesuoralla. 
Parkanon Kirkkojärveltä tulee 
mieleen eräs koitos Mettomäen 
Arvidin kanssa. Pokaali oli kai 
katkolla ja se oli melkein kuin 
hänen saalistaan. Silloin viimei
sillä sadoilla metreillä Hurralta 
lensi kenkä ja peli oli selvä 
Mettomäen - ja taisi olla Jan
ne - hyväksi. 

Mutta palatkaamme Eri-Velin 
saavutuksiin ja läheisimpiin ai
koihin. Arvokkaimmiksi näistä 
Marttila arvostaa oriin ja hänen 
voittonsa pohjoismaisissa haas
tea.ioissa Hagmyren raviradalla 
Hudiksvallissa Ruotsissa. 

Toinen korkeasti arvostettu 
saavutus oli oriin intoutuminen 
ravikuninkuuden tavoitteluun 
14-vuotiaana Porissa viime 
vuonna. Ensimmäisenä päivänä 
tuli hyvät lähtöasemat, nimit
täin pisteissä neljäntenä. Toise
na päivänä maili voitettiin ja 
pistesija parani toiseksi. Mutta, 
aina on muttaa matkassa, ravi
radallakin! Toimitsijat eivät 
juuri missään osaa arvioida Eri
Velin tulista lähtöä. Viimeiselle 
matkalle lähdettäessä starttiau
to ei vetänyt pellejä auki riittä
vän ajoissa ja tästä ori oli ym
mällä sekä sitä myöten rytmi 
sekaisin. Jos näin ei olisi tapah
tunut, ravikuninkuus olisi tul
lut kaikkien yllätykseksi Parka
noon. Näissä kilpailuissa mer
kittiin myös Eri-Velille sen en
nätys kilometriajaksi 1.27,3. 

Tämän vuoden kuninkuusajoi
hin pari matkasi Kouvolaan. 
Matkaa saatteli kovanlainen uk
kosilma ja sitä myöten veto oli 
pois molemmilta. Kuninkuus
ajoihin on osallistuttu kaikkiaan 
viitenä vuotena. Pitkälti toista
sataa kilpailustarttia on ajeltu 
Eri-Velin kanssa, muistelee 
Marttila. 

Eri-Velillä alkavat raviradat 
olla muistojen joukossa korkean 
ikänsä vuoksi. Mutta siitokseen 

Pohjoismaisissa haasteajoissa tuli Hudiksvallissa kukkia, voitto ja 
mainetta. 

sillä on kysyntää vaikka millä 
mitalla. Nyt Marttilalla on vuo
rossa 5-vuotiaan tamman Virin 
valmentaminen. Virin suku me
nee Vilperiin ja Mutrin-Len
toon. Rakenteeltaan malllt ja 
lahjat ovat hyvät. Radalla on 
käyty ja hyviäkin sijoituksia on 
tullut. Lujaa tamma pääsee, 
mutta sellaiseen yhteispeliin 
pääsyssä kuin Eri-Velin kanssa 
on vaikeuksia. Halut täytyy löy
tää ja omata. Tavoitteeksi on 
pantu ensi juhannukseen men
nessä 1.35 ajan rikkominen. 
Jos se ei tapahdu, niin Viristä 
tehdään siitostamma. Nyt tänä 
vuonna tammalla on Eri-V elin 
jälkeläisenä orivarsa. Eri-Jät
käksi ristitty. Perästä kuuluu, 
alkukehykset ovat hyvät. 

Lämminverisiin ravureihin ja 
ravitalleihin ei Marttila tunne 
kiinnostusta. On turhaa niitä 
tänne tuoda ja pitää yllä, koska 
ne eivät ole yhtään sen nopeam
pia ja parempia kuin suomalai
setkaan. 

Raviurheiluun sisältyy sellai
sia nautintoja, joita eivät muut 
kuin sitä harrastavat saa ja osaa 
kokea. Keskenään ravimiehet 

ovat herrasmiehiä, mutta kun 
otetaan fiilinki päälle, silloin on 
kovuuskin mukana ja välillä pe
lataan jekkuakin. Potut makse
taan pottuina. Kilpailumatkoil
la ja kilpailuissa tapahtuu var
sin paljon kulissien takaista, 
josta suuri yleisö ei tiedä mi
tään. Mikään ei anna suurem
paa nautintoa, kun koiruuksis
saan saa sekoitetuksi toisten jo 
hyvissä ajoin petaamat strate
giset suunnitelmat. Marttilalla 
on juonessa täydellisesti 11-
vuotias Jukka-poikakin. Yhdes
sä on kuljettu monet kilpailut, 
yhdessä on juonet juonittu ja 
yhdessä käyty kriittisetkin jäl
kipeluut. Yhdessä luetaan ja 
seurataan hevosmiesten lehdet 
Hevosviesti ja Hevosurheilu. 

Raviurheilun järjestötyössä 
Marttila on arvostettu. Hän toi
mii Satakunnan Hevosjalostus
liiton johtokunnan jäsenenä ja 
joutuu käsittelemään monia ra
viurheilun kysymyksiä. Jo vuon
na 1969 hänelle myönnettiin 
Suomen Hevosjalostusliiton ho
peinen ansiomerkki. Kirjoittaja 
uumoilee, ettei kultainenkaan 
ole kaukana. 
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Marjatta Hytönen 

l(otikirkolleni 
Lunastettu Parkanon Joulun 
kirjoituskilpailussa 

Sinun suojasi, kirkkoni, armahin 
rauhan tuonut on kerroin tuhansin. 
Jo pienoisna lasna mut' kannettiin 
Sun alttarillesi laskettiin; 
sain siunauksen, 
evääksi elämän taisteluun, 
kun jäseneksi seurakunnan mun otettiin. 
Vuodet vierivät, 
jälleen suojiisi kutsun sain, 
Sä kutsuit pöytään Pyhän Ehtoollisen 
tuon kirkkaan nuoruuden ensimmäiseen. 
Sen hetken kauneuden muistoissain, 
mä säilytän kirkkaana helmenä vain. 
Sen hetken rauhassa ammennan ain', 
mä toivoa, voimaa matkallain. 
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Arvi A. Koivisto 

Liukasta on tie

teen polulla eli 

ihmeellinen kasvi 

Kevättalvella 1970 levitettiin 
Parkanon kansalaiskoulun kas
vihuoneeseen SOK:n Parkanon 
tehtailta Lapinnevalta tuotu jyr
sinturve. Ennen kuin mihinkään 
kylvötöihin ehdittiin ryhtyä, 
nousi turpeesta kookas sirkka
taimi, lähes pikkusormen pään 
kokoinen pähkinä latvassaan. 

Tulokasta kummasteltiin ja 
sen alkuperää arvailtiin. Opet
taja Pentti Myllykallio ja talon
mies Kosti Rustari istuttivat tai
men ruukkuun ja he vaalivat 
ja tarkkailevat sitä erikoisesti. 
Huhtikuuhun mennessä oli tun
tematon kehittynyt noin viiden
toista sentin korkuiseksi lehte
väksi yrtiksi ja sen rungon lä
helle, lehtien kiinnityskohtiin 
ilmaantui keltaisia hernekasvin 
kukkia. 

Ruukun vaalijat olivat jo tä
hän mennessä kutsuneet tämän 
kirjoittajankin kasvia ihmette
lemään ja kerran sitä valoku
vailimmekin. Tutkimme myös 
alan kirjallisuutta. Ajatuksem
me sai tietyn suunnan. Merkit 
näyttivät sopivan. Luulomme al
koi vahvistua. Kysymyksessä 
näytti olevan kasvitieteellinen 



sensaatio! Eurooppalainen vesi
pähkinä, TRAP A NATANS, se 
oli ruukussa kasvamassa! Näitä 
pähkinöitähän löytyy soidem
me turvekerroksista, koska kas
vi on esiintynyt meilläkin läm
pökaudella, noin 5000 vuotta 
sitten. Nyt näytti vaan yksi vuo
situhansien takainen Lapinne
van pähkinä heränneen eloon 
kasvihuoneen lämmössä. 

Asia tuntui niin kiinnostaval
ta, että aina kun siihen aikaan 
tapasimme, ensimmäiseksi pu
huttiin ihmekasvin kuulumiset. 

Lähetimme kuvan ja kysely
kirjeen Helsingin Yliopiston 
Kasvitieteen laitokselle. Kyse
lyn aiheuttaja ehti vastausta 
odottaessamme ruukussaan yllät
täen kuolla. 

Professori Rauno Ruuhijär
vi kirjoitti: "Diakuvassa oleva 
kasvi näyttää maapähkinältä. 
Sen siemenen on täytynyt 
joutua turpeeseen jossain kä
sittelyvaiheessa. Suokasvien 
siemenet eivät näytä säilyttä
vän itävyyttään kovin pitkään 
turpeessa. 1000-2000 vuotta 
vanhojen rikkakasvien sie
menten itäminen mm. argeo
logisten kaivausten yhteydes
sä on kylläkin tavallista ja 
havaittu meilläkin. Tällaisia 
asioita on tietenkin syytä pi
tää ennakkoluulottomasti sil
mällä." 

Näin siis professori, mutta 
meistä omatekoisista tutkijoista 
tuntui kuin tieteen polulla jo 
allamme varmalta tuntunut as
kelma olisikin äkkiä osoittautu
nut jäisen liukkaaksi, niin että 
jalka siltä pahan kerran luis
kahti. 

1 , , 
', 

( 

1 
f 

I 

, 
,, , ' 

,, 1 

0$ 

1 
1 

' ' 1 

<S ' r, 1 

1 
~ 

1 -, 

1 
1 

' 1 

' - - - --..: 

Vaal~unapiirustusta 

Siittä vaakuna-asiasta joku 
kirjoitti menneenä vuonna tähän 
lehteen. Vissiinki sillä kirjurilla 
oli keksitty nimi kun en minä 
ainakaan semmosta Heikkiä 
täältä tunne. Mutta se sano, että 
kun on kauppalaksi tultu, voi 
vaakunan vaihtaa ja sano että 
otetaan tuon raudasta hitsatun 
vesitornin kuva, kun se kan
kaanpääläiset on melki omineet 
sen parkanolaisten vanhan män
nyn. 

No - tiedä häntä. Otetaan 
me puusta mallia vaan. Puusta 
se toimeentulo on enemmälti 
täällä kotosi ollu ja paljo mei
naa puu Parkanolle vielä tänä
kin päivänä. 

Mutta ei seisova puu anna ra
haa vaan kaadettu ja mailmalle 
myyty. Puun kanto on oikea 

Parkanon vertauskuva ja vaa
kunan malli. Vanhojen juttujen
kin mukaan oli jokien haaroos
sa juuri "parkkanto" merkkinä. 

Jos sitä nyt kerran tavalliset
kin ihmiset saavat vaakunasta 
sanansa sanoa, niin tännäköstä 
piirustusta kauppailisin minä jos 
kerran on meininki sitä vaaku
naa muuttaa. Voihan sen sitten 
joku tarkemmin vielä puhtaak
si piirtää ja värittää. 

Ja sen minä vielä sanon, että 
paremmin se puinen seku että 
rautanen mallaa niitten Kihni
ön sahanteräinki kumppaniksi. 
Ei sitten niin tylsty. Yhteenhän 
niitä nyt jo siihen sairalaliit
toon sovitellaan. 

Viitakulman Vikki 
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Hilkka Koivisto 

UNl(ARIA PARl(ANOLAISIN SILMIN 

Seutulan lentokenttä sunnun
taina elokuun kahdentenatoista, 
iloinen hälisevä nuorten joukko 
odottamassa pääsyä tulliselvit
telyyn, röykkiöt matkalaukkuja 
ympärillään, matkaharmooni, 
basso, viulukoteloita. Mistä tu
levat, mihin lienevät menossa? 

Niinpä n iin, siellä on Parka-

non Kalevan Nuorten tanhuryh
mä lähdössä esiintymismatkalle 
Unkariin Kalocsan kaupunkiin. 
Malev-yhtiön Tupolev-kone nie
lee joukon sisäänsä, istuinpaikka 
löytyy jokais1el1e, hetiketss.ä un 
turvavyöt kiinnitetty ja nou
semme unkarilaisin siivin tai
vaalle. Jännittyneitä ilmeitä, 

Kalocsan roomalaiskatolinen kirkko, jonka lähellä retkikunta 
oli majoitettuna. 
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kunnes nousu on ohi ja tasai
sen matkanteon helpotus leviää 
ensilentoaan kokevien kasvoil
le. Ystävälliset lentoemännät 
tuovat ruokatarjottimet mutta 
silloinpa tuleekin pieni'.ä ilma
kuoppia riesaksemme ja jouk
komme pienimmät pojat joutu
vat uhraamaan sapuskansa ylä
ilmoihin. 

Saapuminen Budapestiin kuu
den tunnin lennon jälkeen yöl
lä on valtava elämys! Miljoo
nakaupunki miljoonine valopis
teineen, kuin pitkän pitkiä sä
kenöiviä kiiltomatoja kiemurte
lisi a lhaalla. Katselemme ihas
tunein silmin koneen pienistä 
ikkunaympyröistä alas. 

Vihdoin Budapestin lentoken
tällä, jossa meitä on odottamas
sa Suomen Nuorison Liiton edus
taja Sirkka Viitanen, seuras
saan unkarilainen kansantanssi
pedagogi Agoston Lanyi. Tulli
muodollisuuksien jälkeen lasta
taan matkalaukkumme linja-au
toon ja mukanamme myös Ka
locsasta meitä vastaan tulleet 
Janos ja Erica lähdemme aja
maan halki öisen Budapestin ja 
jatkamme matkaa maaseudulle. 
Autossa joku yrittää jo vähän 
torkkuakin, onhan kello reip
paasti yli puolenyön ja edessä 
vielä 120 km:n matka Kalocsaan. 
Toiset pitivät yllä yhteislaulua, 
muutamat keskustelevat välttä
vällä saksankielellään oppaiden 
kanssa . Pikkutanhuajat Timo 
ja Jari nojaavat toisiinsa ja ovat 
umpisten unessa . . . Aamuyöllä 
kolmen aikaan olemme vihdoin 
perillä Kalocsassa. 

Olemme siis Kalocsan kau
pungin vieraina ja vietämme 
tässä kaupungissa viikon. Sa
maan aikaan on täällä meneil
lään nuorten kansantanssifesti
vaalit ja myös kansantaiteen ja 
-perinteen juhlat monien näyt
telyineen ja muine tilaisuuksi
neen. Kalocsalaislasten tanssi
ryhmäthän ovat kahdesti vie-



Uimassa Balatonin vaaleanvihreässä vedessä. Järvi on Keski-Euroopan suurin, pituudeltaan 70 ki
lometriä, mutta syvyys vain 3-4 metriä. Henkilöt vasemmalta: Anna-Mari Koivisto, Tiina Mikkilä, 
Riitta Viitasalo, Arvi A. Koivisto, Ismo Ala-Kauhaluoma, Juhani Nuijanmaa, Risto Luoto, Virpi Vii
tamäki, Päivi Repola, Jaana Marjamäki, Marjo Jokinen, Tiina Koivisto, Jukka Koivisto, Seppo 

railleet Suomessa, pari vuotta 
sitten Pispalan Sottiisissa Tam
pereella ja viime kesänä he osal
listuivat mm. Sata-Häme soi
juhliin Ikaalisissa. Nyt ovat 
parkanolaiset Kalevan Nuoret 
vastavierailulla 31 henkilön 
joukkueella, jossa 18 tanhuajan 
ja ohjaajan lisäksi ovat säestä
jät, kansanlaulukvartetti sekä 
Suomen Nuorison Liiton edus
tajat. 

Näin alkoi vierailumatkamme. 
Meillä oli harjoiteltuna 1 ½ tun
nin pitu1nen ohjelma, jossa tan
hujen lisäksi esitimme myös 
kansanlauluja ja pelimannimu
siikkia. Heti ensimmäisenä il
tana jouduimme areenalle sa
lintäyteisen kalocsalaisyleisön 
silmien eteen. Ohjelman alkaes
sa seisoimme koko ryhmä kan
sallispuvuissamme lavalla, em
mekä esiripun auetessa vielä 
edes ehtineet aloittaa lauluam
me ", ai, sorja sinisilmäpoika." 
kun yleisö jo osoitti raikuvasti 
huutaen ja taputtaen suosiotaan. 
Esityksemme päättyi vartavas
ten opeteltuun unkarilaiseen 
lauluun, johon yleisö poikkeuk
setta yhtyi laulaen kanssamme 
iloisen unkarilaisen kansanlau
lun "Piro Marca .. " 

Kalocsan kaupunki on Unka
rin roomalaiskatolisen arkkipiis
pan hallintopaikka. Kirkkoja 
kaupungissa oli monia ja maja
paikkamme lähellä sijaitsevassa 
kauniissa vanhassa catedraalis-

Hirvimäki. 

sa kävimme muunmuassa erää
nä iltana seuraamassa ehtoollis
messua. Vaikka emme kieltä 
ymmärtäneetkään, oli messuun 
osallistuvien hartaus syvää ja 
vaikuttavaa. 

Mieliinjäävä ja arvokas tilai
suus oli myöskin kaupungin por
mestarin vastaanotto. Siellä luo
vutimme kaupungille Parkanon 
viirin ja isännillemme muisto
lahjoja. Puheita pidettiin puo-

Hääkuvaelma Kalocsassa. Koruompeleilla kirjailtuihin kansallis
pukuihin puetut morsiusneidot ovat väen keskellä juuri pukeneet 
morsiamen hääpukuun - mustaan. Tämä väri siksi, että vihittä
vä haluaa osoittaa surevansa vapaiden neitoajan päiviensä päät
tymistä. 
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Budabestin halki virtaavalla To
navalla käy vilkas kansainväli
nen tavaraliikenne. Hinaaja kul-

jettamassa proomuryhmää. 

Iin ja toisin, kvartetti lauloi It
kupolskan Parkanosta ja lopuk
si lauloimme yhdessä "ai, ai, 
sorja sinisilmäpoika .. " niin, et
tä pormestarin vastaanottohuo
neen seinät kaikuivat! 

Matkamme aikana riitti hel
lettä joka päivälle, varsinkin il
tapäivän tunteina oli kuumuus 
todella sietämätön, yli +30° 
varjossa. Lämpimässä maistuivat 
hedelmät, esimerkiksi persikat 
ja vesimeloonit olivat parhaim
millaan, kypsiä, makeita, me
hukkaita ja ennenkaikkea mah
dottoman halpoja. 

Toinen esiintymisemme ta
pahtui itään Kalocsasta sijaitse
vassa Kiskörös-nimisessä kau
pungissa, joka on Unkarin kan
sallisrunoilija Sandor Petöfin 
syntymäkaupunki. Esiinnyimme 
uudessa hienossa kulttuuritalos
sa, jossa oli kovin upeat puku
huoneetkin. Ohjelmamme otet
tiin sydämellisesti vastaan ja 
esityksen jälkeen tarjosi Kiskö
rösin kaupunki hanhenmaksaa 
unkarilaisen musiikin säestyk
sellä. Jälkeenpäin sain oppaal
tamme tietää, että hanhenmak
sa on arvokas herkku, jonka ki
lohinta lähentelee 50 Suomen 
markkaa ja sitä on hyvin vaikea 
edes kaupoista saada, koska 
kaikki menee vientiin. 

Tutustuimme myös Kalocsan 
teollisuuslaitoksiin, paprikateh
taaseen ja posliinimaalaamoon. 
Paprikatehtaalla saimme nähdä, 
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miten paprika, tuo tulinen kir
peä unkarilaismauste kulkee eri 
vaiheiden kautta jauheeksi ja 
näppärät naiset pussittavat ja 
paketoivat paprikajauheen edel
leen kuljetettavaksi ympäri 
maata ja maailmaa. 

Kolmannen kerran esiinnyim
me vielä kansantanssifestivaa
leilla. Yleisöä oli valtavasti ja 
meillä oli esityksemme jälkeen 
suorastaan vaikeuksia päästä 
lähtemään maj apaikkaamme, 
sillä innokkaita valokuvaajia ja 
nimikirjoitusten pyytäjiä par
veili ympärillämme kuin herhi
läisiä. 

Kun viimeinen Kalocsassaolo
päivämme alkoi kallistua ehtoo
ta kohti, halusivat isäntämme 
vielä järjestää meille lähtöjuh
lan. Sydämellisen tunnelman 
vallitessa leikimme, lauloimme 
ja tanssimme ja saimme vas
taanottaa lahjoja ja kiitoksen 
sanoja vierailustamme. Isänti
emme ystävällisyys oli vertaan
sa vailla ja niinpä aamulla ero
tessamme oli melkein kyynelti
pat silmissämme. 

Matkamme viimeisen vuoro
kauden vietimme Budapestissä, 
jota ei syyttä sanota maailman 
kauneimmaksi pääkaupungiksi. 
Tonava halkoo kaupungin jaka
en sen kahteen osaan, vuoriseen 
Budaan ja alavaan Pestiin. To
navan yli johtaa Budapestin 
alueella peräti 8 komeata sil
taa. Budapestissä on näkemistä 
ja kokemista niin paljon, ettei 
kaikki mahdu tämän tarinan 
puitteisiin. Tonavan keskellä 

Mustalaislapsia Kalocsan kadul
la. Osa Unkarin mustalaisista 
elää edelleen vapaana työnteon 
huolista, osan ollessa taas hyvin
kin arvostettuja kansalaisia, 
esim. mainioita ravintolamuusi-

koita 

oleva Margitsaaren ulkoilmate
atterissa saimme seurata Unka
rin valtion kansantanssiryhmän 
ja kansanlaulukuoron esitystä. 
Se oli taidetta huipussaan! Tans
siryhmän esitykset olivat hiot
tuja, varmoja ja vauhdikkaita, 
kuoron laulu kaunista ja mus
talaisorkesteri soitti niinkuin 
vain unkarilaiset osaavat! 

Koko matkamme oli kuin vä
riläikkä ja voimme kaikki va
rauksetta yhtyä sanontaan, että 
kuuluisan unkarilaisen vieraan
varaisuuden salaisuus on: vieras 
saapuu luoksemme, hyvä ystä
vä matkustaa luotamme. 

Tanhuryhmän loppukumarrus esityksen jälkeen. 



Marja Nikkilä 

l{UUSEN l(ATVEESTA l(AUPUNl(IIN 

Yhteiskuntamme on yhä enem
män muuttumassa koulutusyh
teiskunnaksi. Ihminen jynssaa 
koulun penkkiä "kehdosta hau
taan". Yhä monimutkaisemmiksi 
käyvät elämämme osa-alueet 
kaipaavat ammattitaitoista työ
voimaa. 

Pieni koululainen aloittaa 
koulunkäyntinsä jännityksen 
vallassa. Melko suojatusta koti
ympäristön suuren ihmisjoukon 
pariin ei ole aina helppoa. En
simmäisinä koulupäivinä nousi 
kansalaiskoulun mäkeä pikkui
nen poika ja itki vallan mah
dottomasti. Äiti ei ollut tullut
kaan vastaan sovittuun paikkaan. 
No, löytyihän se äiti sitten kir
kon kupeelta ja hymy palasi po
jan kasvoille. Tämä pieni kou
lumies kyllä pian tottuu. 

Koulutiensä varrella nuori ih
minen joutuu suorittamaan mo
nenlafsia valintoja opintien suh
teen. Kotikunta tarjoaa hänelle 
mahdollisuuden opiskella joko 
lukion, keskikoulun tai kansa
laiskoulun asteen loppuun. Sen 
jälkeen on muutto edessä, mikä
li mielii eteenpäin. Ja monen on 
mieli. 

Parkanossakin ollaan yhä 
selvemmin siirtymässä maata
lousvaltaisuudesta teollisuus- ja 
palveluelinkeinovaltaisuuteen. 
Paljon täälläkin kirjoitellaan 
haku papereita ammattikoului
hin, erilaisiin opistoihin ja kor-

keakouluihin. Lähtöä jatko-opin
toihin harva pitää surettavana 
- uudet maisemat ja ihmiset 
kiinnostavat. Tämähän on aivan 
luonnollista. 

Jatko-opintopaikat ovat yleen
sä kaupungeissa. Elämän rytmi 
on kiihkeää, kyynärpäätaktiikka 
jokapäiväistä. Liikenteen pauhu 
on taukoamatonta, ilma on 
ruuhka-aikana niin sakeaa, että 
veitsellä voisi leikata. Ihmiset 
asuvat pikkulokeroissaan, asuin
noissa, joihin kuljetaan hissillä, 
niin että ei edes saman talon 
asukkaita opi tuntemaan. Ah au
tuutta! 

Aamuvarhaisella maanantaina 
Parkanon rautatieasemalla on 
suuri nuorten joukko aloitta
massa matkaa opiskelukaupun
kiin - viikonloput on mukava 
viettää kotona. Vainko viikon
loput? Hakevatko nuoret täältä 
hengähdyspaikkaa? 

Koko yhteiskuntamme teknis
tyy, tehokkuutta korostetaan. 
Myös rautaisen kolmion Helsin
ki-Tampere-Turku ulkopuolella 
olevat alueet haluavat päästä 
tästä osallisiksi. Koulutuskapasi
teetti on kääntymässä tekniikan 
ja taloustieteiden suuntaan. Näi
tä aloja ja niitä hoitavia ihmisiä 
himoitaan myös Parkanoon. Ko
tikuntamme ei ehkä olekaan 
huonossa asemassa näiden ih
misten tänne saamiseksi. Ollaan 
tarpeeksi lähellä sitä Suomea, 

jossa talouselämä todella rullaa. 
Rullan pyörähtäessä saattaa jo
tain lennähtää Parkanonkin kor
keudelle asti - pohjoisemmaksi 
tuskin mitään. Työtilaisuuksia 
tarjoutuu, mutta luultavasti Par
kano tulee saman ongelman 
eteen kuin niin monet muutkin 
"kasvukeskukset", onko asunto
ja, päivähoitopaikkoja ja muita 
palveluja. 

Kotikauppalastamme halutaan 
kuitenkin tehdä erästä tehok
kuuden ilmentymää. Joitakin 
täältäkin on uskaltautunut kor
keakouluihin yhteiskuntatieteel
lisiin tai humanistisiin tiedekun
tiin, vaikka näitä aloja ei mei
dänkään maassamme enää juu
ri ole arvostettu. Ne eivät lisää 
TEHOKKUUTTA. Meidän arvo
maailmamme on rakennettu kil
pailulle eikä se sovi humanis
teille ja yhteiskuntatieteilijöille, 
ei ainakaan kaikille. Yhä voi
makkaampana on näiden ihmis
ten mielissä syttynyt "kaukokai
puu", on yritettävä siellä, missä 
voidaan välttyä tehokkuus-kil
pailukierteeltä. 

Monien ei-arvostettujen väes
tönosien joukosta nousee mie
leen maatalousväestö. On ollut 
havaittavissa, että nuorten kes
kuudessa Parkanossakaan ei 
tunneta kiinnostusta niitä mah
dollisuuksia kohtaan, joita tä
mä ala tarjoaisi. Mieluummin 
hakeudutaan muille aloille. Kui-
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Helena Luisenniemi 

TASAISEN KEHITYKSEN VUOSI 
Poimintoja tapahtu1nista Parkanossa v. 1973 

Kuluva vuosi ei nuorelle 
kauppalallemme ole merkinnyt 
mitään yhtä suurta muutosta, 
kuin juuri kuntamuodon vaihtu
minen vuosi sitten. Tasaista 
vauhtia on kehitys kulkenut 
eteenpäin eri elämänaloilla, ja 
onhan väkilukukin ollut koko 
ajan noususuunnassa; vuoden 
vaihteessa se oli 8513. Piristä
viä yksityiskohtia vuoteen on 
tottakai sisältynyt. Niistä voi
daan mainita uuden seurakun
tatalon käyttöönotto, oma ni-

tenkin maatalous on ollut, on 
ja tulee olemaan peruselinkei
nona. Tämän toivoisi kunnan 
isiemme muistavan teollistamis
innossaan nykyaikainen 
maatalous vaatii muutakin kuin 
kovaa sisua. Näin jouluna on 
hyvä muistaa, että kaikilla ei 
ole leipää ja maitoa pöydässään, 
puhumattakaan kinkuista, laa
tikoista jne. Voiko silloin olla 
oikein, että me täällä ylenkat
somme niiden työn, jotka nämä 
elintarpeet meille tuottavat. Tä
mä arvostuskriisi on osaltaan 
johtanut työttömyyden lisään
tymiseen. Nuorten mielenkiin
non vähentyessä · maataloutta 
kohtaan ovat useat heistä läh
teneet suurin toivein etelän kau
punkeihin; mutta ammattitaidot
tomien jonot ovat pitkät. 

Kuten luonnollista, toivoisi 
Parkanoon nimenomaan nuorta 
väkeä. Ei luulisi olevan väliä 
sillä, onko syntyperäinen parka
nolainen vai "muukalainen". 
Nurkkapatriotismiin ei liene 
var aa. On syytä muistaa, ettei 
Suomi lopu Parkanon fcijoihin 
eikä maailman Suomen rajoihin 
_.:._ etenkin jouluna on hyvä pa
lauttaa tämä mieliin. 
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mikkoviikko, läänin maaherran 
pikavierailu toukokuussa sekä 
musiikkiopiston toiminnan aloit
taminen syyskuussa. 

Parkano ei suinkaan ole tyyty
nyt siihen teollisuuteen, mikä 
tällä hetkellä paikkakunnalla 
on, vaan uutta, lähinnä pientä 
ja keskisuurta teollisuutta on 
suunnitteilla kauppalan alueel
le. Syyskuun alussa kauppala 
päätti urakasta, jonka mukaan 
vasta äskettäin sen omistukseen 
siirtyneelle ns. Kivelän alueelle 
rakennetaan 1,5 miljoonan mar
kan teollisuushalli. 

Tämän vuoden talousarvioon 

valtuusto varasi määrärahan te
ollisuuskyläalueen suunnittelua 
varten. Syksyn kuluessa val
mistui esitutkimus asiasta. Sii
nä on esitettynä Parkanon so
veltuvuus tällaiseen teollisuu
teen, koska se kehitysalue-etu
jen lisäksi pystyy tarjoamaan 
muita perusedellytyksiä, mm. 
työvoiman, tonttimaan, energian 
ja kunnallisten palvelujen muo
dossa. 

Erästä teollisuuden sektoria 
edustaa myös leirintäaluetoimin
ta, mikä saatiin Pahkalannie
mellä käyntiin vuosi sitten. Toi
minta on vuoden kuluessa laa-

Parkanon viikon monista tilaisuuksista suosituimpia· oli keski
viikkoinen matinea. Sen hauskimpia ja erikoisempia ohjelma
numeroita oli Naisvoimistelijoiden äiti-lapsiryhmän voimistelu
esitykset. 



Yksi maaherra Siltasen vierailukohteista oli Häädetkeitaan luonnonpuisto. Matka sinne oli 
osaksi kangasta ja korpea, mutta . myös vetJstä n,evaa, joten välillä oli hieman levähdettävä. 

jentunut huomat_tavasti. Syys
kuun alkupäivinä yhtiö järjesti 
kauppalanhallinnon edustajille 
informaatiotilaisuuden selos
taakseen tähänastista toimintaa 
ja tulevaisuuden tavoitteita. 

Lisääntyneen teollisuuden ja 
palveluammattien myötä on kas
vanut myös asuntojen tarve 
keskustaajamassa. Tämän vuok
si valmisteltiin vuoden alussa 
asuntotuotanto-ohjelma seuraa
valle viidelle vuodelle. Näkyvä
nä todistuksena rakennustoimin
nasta oli esimerkiksi Kiinteistö 
Oy Pahkalanmäenhakan har
janriostaj aiset syyskuussa. Ke
vään kuluessa julkaistiin myös 
kaavoituslautakunnan suunnitel
ma tulevista kauppalanosista. 

Toukokuun puolivälissä saivat 
parkanolaiset vieraakseen . lää-

~· ~ .i 

nin maaherran Sylvi Siltasen. 
Vaikkakin hänen käyntinsä oli 
pikainen, ehdittiin hänelle esi
tellä Parkano Oy:n toimintaa, 
Hääd(;!tkeita,,an luonnonpuistoa. 
Tietenkin esi.llä ,olivat myös ne 
ongelmat, joihin toivotaan pi
kaista puuttumista läänin päij.
paikalta. 

Kuluvan vuoden aikana o,n 
kauppalan," kunnallisiin toimi~ 
henkilöihin liittynyt kaksi uut
ta, nimittäin' nuorisosihteeri ja 
elinkeinoasiamies. Terveyskes
kuksen kohdalla on ; muutoksia 
tapahtunut enemmänkin. Kih
niön kanssa perustettiin terveys
työn kuntainliitto, jota, varten 
oli valittava liittohallitus ja 
-valtuusto sekä yhteinen ter
veyslautakunta. Parkanon ter
veyskeskuksen kohdalla tapah-

tui kesällä toinenkin muutos. 
Sairaalan synnytysosasto lak
kautettiin, ja synnytt~jät ohja
taan tästä lähtien ·Tampereen 
Keskussairaalaan. 

Parkano sai uuden seurakun
takeskuksen · käyttööns,ii aivan 
vuoden alkupäivinä. Virallinen 
vihkimistilaisuus pidettiin kui
tenkin vasta huhtikuussa, jolloin 
hiippakunnan piispa Eero Lehti
nen saapui tätä tehtävää suo
rittamaan. Samalla matkalla 
piispa Lehtinen ehti käydä ta
paamassa Rantakodon asukkai
ta. 

Maaliskuun päätapalltumaksi 
muodostuivat Parkanon nimi.K
koviikon tilaisuudet ja juhlalli
suudet. Ne ulottuivat aina eri 

, teollisuusalojen ., esittelyihin 
saakka. Keskustankoulu~ss_t ,Pj;; 
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Huhtikuussa vihittiin käyttöön uusi seurakuntakeskus. Sen suojissa on mahdollisuus järjestää 
seurakuntalaisilla monenlaisia kirkollisia tilaisuuksia. Tiiviisti se on käytössä muinakin ai

koina. 

Parkanon viikon kansanmusiikki ja -tanssi-iltaa vietettiin sun
nuntaina. Nuorisoseuralaiset esittivät hääpurpuria ja olivat pu
keutuneet asianmukaisiin asuihin. 
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dettiin joka ilta erilaisia eri-ikäi
sille tarkoitettuja ohjelmia; nuk
keteatterivierailuista ja nuoril
le tarkoitetuista nykytanssin 
opetuksesta kansanmusiikkiin 
ja vanhojen tansseihin. Viimeis
tä iltaa vietettiin Parkanon 
Mieslaulajien 25-vuotiskonsertin 
ja Naislaulajien 10-vuotiskonser
tin merkeissä. 

Loppukesällä oli vuorossa jäl
leen yhdet syntymäpäivät. Par
kanon VPK täytti neljäkym
mentä vuotta. Sen kunniaksi pi
dettiin komea ohimarssi läpi 
kauppalan keskustan ja pääjuh
la kansalaiskoulussa. Juhlalli
suuksiin osallistui runsaasti 
myös naapurikuntien palokun
tia. 

Koululaitoksen piirissä suurin 
muutos tapahtui, kun kansakou
lujen johtokunnat lakkautettiin 
ja tilalle perustettiin yhteinen 
koululautakunta. Valtuuston 
käsiteltävänä oli kesällä kaup
palan koulusuunnitelma, jossa 
pitkällisiä keskusteluja aiheutti 
ala-asteen piirijako itäisen alu-



Molin ennev vanahoon 
nuarra miässä ste ahavattu 
kaikensortin mettäneläväin 
pereen .Stä ku tua syksypua
leh hiukankir rookas olla jon
kil laalun puhulesta taikka 
pyhäpäivee, niih heti voon 
haulikasta selekeensä sovit
teleej ja koirarrontikkoo pe
reensä vihelteen. Ja sillon 
niitoliki mettäh mitä kytätä. 
Nyn nooh hävinnee. Juur 
harvon stä enee mettälinnul 
lennonkropinoita kulukeisan
sa kuulee. Joku jänih nykkiv 
viä ehtoohämyh joskuh tota 
luamanpiittoo mennä pöy
köttee. 

N äiv vuasin molenki jo ty
tynyv voom pelaileen noitten 
kalaverkkojen kas ja anta
nus sem pyssynkoorikkeen 
nojailla konttuuriin nurk
koon. Se kalaruvaan alava
risyäntikö liä vaikuttanuk 
ku mum peekarvoini tohon 
ohimoluitten kohtoon on ala
kanu ilimaantua semmosta 
kimonkarvoo, joka tulee ihan 

een osalta. Lopulliseksi päätök
seksi tuli tässä tapauksessa, että 
kansakoulu säilytetään Aurees
sa eikä siirretä opetusta Kartin
ahoon. Yhteislukiossa uutuute
na viime lukukaudella oli kou
luneuvoston toiminnan käynnis
tyminen ja keväällä suurena ta
pauksena peräti neljä kuuden 
laudaturin kirjoittajaa ylioppi
laskirjoituksissa. 

Pitkän aikaa Parkanossa on 

suamuvvärille. 
Kalavverkot molin sillonki 

ehtoolla pyytööv viritelly ja 
soli meininki, että oomusta 
sitte kojetoon. Mutta ma he
räsinki oomuyästä nelijältä 
ja heti väläkähti peehäni, että 
nyv voiskil lähteej jo 
aikasemmir rantooj ja olla siä 
välih, poluuv varreh metton
kiimas. Tiätysti pyssytöinnä. 
Salusiinir ravosta luurasim 
pihallej ja havaattin että ili
ma oj juur passeli, tyvej ja 
moo vähä härmäs siähem 
malliin ku se syksyoomusi 
völiim pruukoo olla. 

V uasikaulet molij jo pee
säni hautonul lähtee syksy
soittimeen niinku ennem poi
kakoloperina syksyn keväin 
siä krassailtii. Metto lauloo 
iha niinku teeriki syksyllä 
kas, ku voo sattuu semmo
ne kevähitter raitis ilima 
oomuv valijetes. Jos 
nys ste enee misteem 
mettoo löytee. Mutta siä ran
tamäjes on enner rymistänys 

javaisuus ja myös vähäisyys, ja 
siksi musiikkiopiston perusta
minen on ollut vireillä jonkin 
aikaa. Kesän lopulla perustettiin 
sitten kannatusyhdistys musiik
kiopistolle, ja toiminta saatiin 
käyntiin syyskuussa. Kaikkia 
halukkaita ei vielä voitu ottaa 
sisälle, koska opetus on tunti
opettajien varassa. Vasta vähi
tellen toimintaa tullaan laajen
tamaan suunnitelmien mukai-

havaittu musiikkiopetuksen va- sesti. 

se iso krohono niettä jos 
soov viä saanu henkensäp pi
teen niim piankis se hoovan 
oksalta nyn noukkoonsak ko
pahuttelee. 

H yäkkäsin housuini ja sa
man tiän stä oltiij jo kummi
konkarien selees vauhrilla 
menos. Laksopaikois soli te
henys sumua ku m(l pimees 
valojen kans mennä viiltelin. 
Sainki hetken ajooh huiku
tella ennenkus stä oltiin sev 
vanahaj jynkyrämettän ko
horalla. Siinoli likimailla se 
mäkirinta mitä molim mei
nannu misä ne römöhoovak 
kasvoo. 

Siipesiv vähä kulukuneu
voo tiänsyrijeej ja rupesin 
siinä kuustenkalaves hilijoo 
seista tolijaileej ja kuulte
leen. Vaikka kalaves sitä siä
henaikoon oomusta viäloli 
muallakik ku mettä oli iham 
musta ja juur joku tähti ha
kojev välistä vähä tuijaili. 
Väheekee eentä ei mistteep
päin kuulunu. 

Ku molin herännyn nii 
naikasi mua rupes hilijasuus 
ramaseen. Minoikasinki rua
toni sammalistooj ja koh
ta hervahti peenikim mät-
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teelle. 
Heräsin ku oli vilu. Oomu 

kuulti harmoov valakoselta 
_ja piänen hollim pees piti 
leppäin sejah jonku laa
rur rastas oomuräpätyksi
änsä. Peekkuareni alla väi
pähti niinku salahmaatolis 
lyäny että ny on ste juur 
oikee hetki! Sillan ku rastas 
on oksaltansa viroonnu, sil
lan komahuttaa mettoki jon
ku kerran siipipankallansa 
oomuvoimmisteluks. 

Rupesin oitis siittä suariin 
konttiani pystyyj ja aikeen 
nukaa koitiv varoo ettee pali
jo kuulusi varvukiston krahi
noita. En keriinnyr röykkyä
ni suaraks saamaankoo ku 
ma viä piänes köyrys olle
sani kuulin ens kerran kili
kahtavan: tik-tik, tek-tek. 
Juur niinku nuaruuteni lato
halameella! 

Soon toi mustam mettol lau
luneeni niinku kahta helek
kevän kuivaa koivukeppiä 
yhteel lyätäsii. Mutta olen 
nyv -z:ai - onko se ruven
nukkit tua rotkohpäin soit
toon minaattelin ku lähärin 
kiimapaikkoo päin, mäkirin
too alaha. Täytyy hiipiä hili
joo mutta mennäk kiiruusti 
hoki miälesäni. Sei syksyllä 
laulak kauvan! 

Metton soittimes on kolo
me osoo. Enstis se naputtaa 
ja kilikuttoo harvallensa. Sit
te se yltyy natistoon taajooj 
ja lopuks muuttoa suhinaks, 
hiomiseks. Sillonku hioo, nii 
soitimmetto on kuulematoin 
ja miteen näkemätöin. Sillom 
mettonhyyppeejä hyäkkee 
kohorev vaikka risup prät
kähtelis. Mutta ku naputtaa 
nii pitee seisoo ku pökkelö
kanto ettee pe1oota. Sillan 
soon tarkkana ja lähtee kärk
keesti. 

Päin soitinta vei selevä po
loku. Painelinkit toppaamata, 
ku ei viä korva selevittänyh 
hiomista, harvoo köpähytte
lemistä ainoastansa. Eiköö
hän tee syksymetto sihistä 
ollenkoo! Tek-tek, tik-tik-tik 
kumminki ehtimiseen kele
kähteli. Siä se vaaj jolloollail
la isompoo välipeetä pitämä
tä soitti. Rinnetpaikan alla, 
polu.un suus, haamotti risu-
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Tyyne Kivioja 

M·aaseudulle 
II palkinto Parkanon Joulun kirjoituskilpailussa 

Maan henki hellä, sua lapses kiittää, 
sun antimesi on elinehto, 
sun lahjas polvista polviin riittää 
on helmas ihmisen hauta, kehto. 
Sun sylissäs me päivän näämme, 
sä peität, kun kuolon yöhön jäämme. 

Maan henki kertovi vuotten takaa, 
on monet ollehet ennen meitä. 
Työn tehnehinä nyt isät makaa 
maan hiljaisuus pyhä peittää heitä. 
He kalvan kalskeessa, kyntömailla, 
on käyneet kulkunsa miehen lailla. 

Me kevään kedoille katseen luomme, 
kun pyhät luomisen voimat liikkuu. 
Maan runsaat lahjat me kokoon tuomme 
kun laihon kultaiset tähkät kiikkuu, 
ja talven tuiskuissa mieli palaa, 
se uskoin luottaa ja päivää halaa. 

Maan henki hellä, sun voimas nähden, 
me käymme kyntäen, kylväin viljaa. 
Työn teemme lastemme lasten tähden, 
ja kerran painumme lepoon hiljaa. 
Maa, rauhaas lahjoita Tuonen yössä 
ja polvet nousevat siunaa työssä. 

kistol läpitte peltoa ja sittet 
taah kuusimettee. Yhyreh 
vaiheeh rupesi.1 jo aatteleen, 
että se kuuluuk'.t tualta ylit
teh halameen. 

Siinä ku ma alooj jo elem
pee nähälä vilijelyhmaam 
pyärtänölle astikka, oli kuu
sek kahalem pualen alaka
neek käylii humaliston mit
tasiksi taimiks. Tikutos kuu
lu nyj joor läheltä kränäjen 
takoo. Puus ei jookaal laula! 
N oir rennot puunkrassit ei 
hometnoukkakukkoo peellän
sä pilä. 

Samah näinkip puskistol 
läpitte ku jotair ruskeeta sa
roolla siirrähteli. Sävährös 
kävi läpitteni niinku molsin 
ottan us sähköpaime llankoon! 
Siä se ny humeltaa kiima
sansa, siivet leveellänsä niet
tä orelmikko jakoilee! Jänni
tyh pani paikkani tutiseej ja 
soli kiivan kaavan että ma 
sain vapistukselta itteni hol
lattua ja lyötyä röhönäkis
töön konttusilleni. Siittä ma 
oikeev varovaa kallistij ja 

kurkistim massallalavan ylit
te heinäkyrölle. 

Peeni selevitti alakuuv vä
hä laiskammoisestim mitä si
limät niitulla näki: Orelmi
kos lairunti vähä saineeseem 
pari lehemee ja aina ku as
tovat jalaallansa, keinahti 
pee ja kalakahti kello. Vana
ha mettämiäh, jolla korvam
piälen hivuksis oj jo innan
sa kalansuamuksev väriä, oli 
unenpöpperösänsä ja jänni
ty ksesänsä mettoo meinaten 
hypinnykki kuivan käläkäh
tävälle lehemän kellolle! 



kaa kuin sisäsaarist.ossa. Näin 
merestä ensinnä nousseilta alu
eilta on aaltojen huuhtelemana 
kulkeutunut pois maan hienoja
koisin ja viljavin aines laskeu
tuakseen syvänteisiin. Niiden 
puolestaan noustua myöhemmin 
merestä ei huuhtoutumista ja 
poiskulkeutumista ole saariston 
sokkeloista enää päässyt samal
la tavalla tapahtumaan. Tästä 
syystä ylävät vedenjakajamaat 
ovat kivikkoisia, karuja ja ra
vinneköyhiä ja alavat notko
maat hienojakoisia ja ravinne
rikkaita. Juuri tällaisella rajal
la Parkano sijaitsee ja tarjoaa 
hyvän tilaisuuden tutkia Etelä
Suomessa esiintyvää ilmastollis
ta ja maaperällistä vaihtelua. 

Rimpistä rahkanevaa Alkkiassa. Tutkimusaseman enimmät 

Olavi Laiho 

METSÄNTUTKIMUST A 
PARKANOSSA 

koekentät sijaitsevat Karvian 
Alkkiassa. Niiden yhteismäärä 
on siellä jo lähes 1000 ha. 
Useimmat liittyvät soiden kui
vatukseen, lannoitukseen, 
muokkaukseen ja metsänvilje
lyyn. Samaten puiden jälkeläis
kokeita on runsaasti kuten myös 
kasvatustiheyskokeita. Häädet
keitaalla on samantapaisia 
kokeita, mutta toistaiseksi vä
hemmässä maann. Parkanon 
laajoilla valtionmailla on niin
ikään monenlaisia kokeita käyn
nissä. Keskeisimmät niistä kos
kettelevat kovien metsämaiden 
muokkausta ja metsänviljelyä. 

Nykyajalle on ominaista tut
kimustoiminnan voimakas li
sääntyminen. Näin on laita myös 
metsäntutkimuksen, joka jo par
haillaan on varsin laajamittais
ta. Itse asiassa ei liene mon1aa 
kaan peruskartan lehteä, jonka 
alueella ei olisi jotain metsällis
tä koetta. Lisäksi on alueita, 
joilla kokeita on maastossa lä
hes kasapäin. Viimemainittuihin 
kuuluu myös Parkano ympäris
töineen, sillä täällä sijaitsee yk
si maamme neljästä metsäntut
kimusasemasta. 

Parkanon tutkimusasema pe
rustettiin kaksitoista vuotta sit
ten. Perustamisestaan se saa 
osaksi kiittää Parkanon erikoi
sia luontosuhteita. Ne muotou
tuivat jo jääkauden päättymi
sen aikoihin. Mannerjään sulat
tua noin 10 000 vuotta sitten, 
peitti Y oldia-meri korkeimpia 
mäkiä lukuunottamatta koko 
Etelä-Suomen. Parkanossa jäi 
pikku saareksi vain Alkkianvuo
ren laki, ja merituulet puhalsi
vat vaimentumattomina. Käsi
tyksen siitä, minkälaisista voi-

mista tuolloin on ollut kysymys 
saa yhä vieläkin menemällä me
ren ulkoluodoille. Aaltojen voi
ma on siellä aivan toista luok-

Sama karu suotyyppi kymmenen vuotta metsänvilj~lystä. Ojitus, 
kylvö ja lannoitus (400 kg/ ha tuomaskuonaa hajalannoituksena 
ja 25 g Y-lannosta laikkuun) v. 1963, jatkolannoitus (400 kg/ha 

Oulunsalpietaria ja sama määrä PK-lannosta) viime keväänä. 
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Kurussa, jonka länsiosat myös 
voidaan lukea Parkanon vaiku
tuspiiriin, on runsaasti erilaisia 
varttuneita viljely n, 0 tsiköita. 

Kokeiden runsaudesta huoli
matta ei Parkanossa mitenkään 
voida tutkia läheskään kaikkia 
metsällisiä pulmakysymyksiä. 
Paljolti joudutaan nojautumaan 
myös muualla maassamme saa
tuihin tuloksiin. Lisäksi mo
net metsälliset ilmiöt ovat 
yleismaailmallisia korostaen 
näin kansainvälisen yhteistyön 
merkitystä. Tutkimusasema pyr
kii toimialueellaan mahdolli
suuksien mukaan tiedottamaan 
kaikista käytäntöä palvelevista 
uusista tutkimustuloksista. 

Aseman oma tutkimustoimin
ta tulee epäilemättä hyödyttä
maan eniten soiden hyväksi
käy ttöä. Niinkuin oheisista ku
vistakin nähdään voidaan rahka
suot muuttaa metsämaaksi. Itse 
asiassa on jo n y t nähtävissä, 
e ttä niillä päästään mustikka
tyyppiä vastaavaan puun kas
vuun. Tulevaisuudessa saattavat 
karujen vedenjakajaseutujen 
parhaat metsämaat sijaita ny
kyisillä avosoilla. Jos puun ar
vo ja hinnanmuodostus säilyvät 
läheskään nykyisinä tulee Par
kanonkin alueen metsäkuva 
avosoiden käyttöönoton myötä 
perus teellisesti muuttumaan. 

Tätä kirjoitettaessa on myös
kin tutkimusasema itse suurten 
muu tosten kynnyksellä. Uuden 
asemarakennuksen urakka ta~:-
j ouskilpailu on parhaillaan 
käynnissä. Tätä luettaessa tulos 
on selvillä. Jos hyväksy '. tävä 
tarjous saadaan rakennustöihin 
päästään lokakuun aikana. Jou
luksi yhdellä tutkijalla lisään
tyvä aseman henkilökunta toi
voo joululahjakseen myönteistä 
ratkaisua tässä asiassa. Toivo
mukseen yhtyy arvattavasti 
myös Parkanon kauppala, joka 
kohta vuosikymmenen ajan on 
osaltaan yrittänyt vauhdittaa 
hanketta. 
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Erkki Pystykoski 

Elinl~einolautak:unta toimii 

Parkanon kauppalanvaltuusto 
lakkautti suunnittelulautakun
nan ja matkailulautakunnan, ja 
tilalle tuli kaavoituslautakunta 
sekä elinkeinolautakunta, jonka 
toimintaan sisällytettiin myös 
matkailuelinkeino. 

Elinkeinolautakunnan tehtä
vänä on kauppalan elinkeinotoi
minnan edistäminen. Tämän tar
koituksen toteuttamiseksi lauta
kunnan tehtävänä on mm.: 

- tehdä tutkimuksia ja selvi
tyksiä elinkeinotoiminnan 
edellytyksistä ja kehittä
mismahdollisuuksista kaup
palassa 

- laatia suunnitelmia elin
keinotoiminnan edistämi
seksi kauppalan alueella 

- yhteydenpito seutusuunnit
teluelimiin ja muihin vi
ranomaisiin ja yhteisöihin 
elinkeinoelämän edistä
mistä koskevissa asioissa 
keskustelu- ja neuvottelu
tilaisuuksien järjestäminen 
yhteis toiminnassa viran
omaisten, yhteisöjen ja 
yrittäjien kanssa elinkei
noelämää koskevissa asi
oissa 
tehdä ehdotuksia kauppa
lanhallitukselle elinkeino
elämän kehittämiseen täh
täävien suunnitelmien to
teuttamisesta 
matkailun edis'.ämiseksi pi
tää yhteyttä muiden kun
tien vastaaviin elimiin, 
paikallisiin, maakunnalli
siin ja valtakunnallisiin 
matkailu- ja retkeilyjärjes
töihin sekä pyrkiä kauppa
lan retkeilyoloja kehittä
mällä luomaan suotuisat 
edellytykset matkailualan 
yritystoiminnalle sekä mat
kailu- ja retkeilyliikenteen 
suuntautumiseksi kauppa
lan alueelle. 

Uuden lautakunnan ensim
mäinen kokous pidettiin 25. 1. 

73. Tässä kokouksessa kartoitet
tiin ja keskusteltiin elinkeino
elämän kehittämismahdollisuuk
sista Parkanossa. Mm. yritystoi
minta ja sen edellytyksien kehit
täminen samoin kuin matkailu
toiminta nähtiin erittäin tärkei
nä ja huomioonotettavina toi
mintamuotoina elinkeinoelämän 
kehittämisessä. 

Elinkeinolautakunta on käyn
nistänyt, luonnollisesti kauppa
lan päättävien elinten myötävai
kutuksella, tutkimuksen teollisen 
toiminnan edellytyksistä ja nii
den parantamismahdollisuuksis
ta kauppalan alueella. Tutki
muksen tuloksen perusteella on 
tarkoitus suunnitella ne toimen
piteet, joilla Parkano voi kaup
palana edistää alueensa teollis
ta kehittymistä, ja voidaanko 
Parkanoon mahdollisesti perus
taa teollisuuskylä pienen ja kes
kisuuren teollisuuden tarpeiden 
poh~alta. Tutkimus suoritetaan 
kolmessa vaiheessa, joista en
simr,:äinen vaihe on suoritettu 
ja jossa on selvitetty alueen työ
voimakysymystä, alueen raa
ka-ainevarat ja jalostus, liiken
ne, tietoliikenne, energia, tuki
teollisuus ja palvelut sekä asun
totilanne tta. 

Elinkeinoelämän kehittäminen 
vaatii paljon työtä, jota ei lau
takunta katsonut voivansa hoi
taa yksistään luottamusmiesvoi
min ja päätyikin heti toimintan
sa alkuvaiheessa ehdottamaan 
päätoimisen elinkeinoasiamiehen 
toimen perustamista, minkä 
kauppalanhallitus ja valtuusto 
hyväksyivät. 

Elinkeinoasiamiehen tehtävä
nä on mm.: ensisijaisesti välittää 
elinkeinoelämälle tietoa kaup
p2lan tarjoamista mahdollisuuk
sista sekä edistää yritystoimin
nan sijoittumista kauppalan alu
eella, suunnitella ja valmistella 
elinkeinopoliittisia toimenpiteitä 
sekä osallistua niiden täytän
töönpanoon, seurata elinkeino-



Parkanon elinkeinolautakunta syyskuulla 1973. Henkilöt oikealta: Vilho Kuoppasalmi, Vihtori Jo
kela, Erkki Pystykoski (pj.), Arvi A. Koivisto (varapj.), Väinö Huitu, Tapani Häkkinen, Reijo 

Miettinen (sihteeri) ja Matti Laiho (kauppalanhall. edustaja). 

elämää ja pitää kauppalanjohta
ja sekä elinkeinolautakunta tie
toisena tapahtumista ja odotet
tavissa olevista muutoksista, 
hoitaa kunnan suhdetoimintaa 
ja mainontaa elinkeinokysymyk
sissä, pitää yhteyttä elinkeino
elämän edustajiin ja niiden jär
jestöinin sekä kuntien ja valtion 
asianomaisiin viranomaisiin, eli 
toimia kauppalanjohtajan "oi
keana kätenä" elinkeinoelämän 
kehittämisessä niin, että asiat 
tulevat elinkeinolautakunnan 
käsittelyyn harkittavaksi mah
dollista lisäselvitystä tai päätös
ehdotusta varten edelleen kaup
palanhallitukseen ja valtuus
toon. 

Uusien yrittäjien sijoittami
seksi Parkanoon oikeutti kaup
palanhallitus elinkeinolautakun
nan tekemään esityksen uuden 
teollisuushallin mitoituksesta ja 
sijoituspaikasta. Hallia rakenne
taan nyt päättävien elinten myö
tävaikutuksella teollisuushalli 
III nimellä. Elinkeinolautakunta 
on neuvotellut useiden Parka
nosta kiinnostuneiden yrittäjien 
kanssa sijoittumisesta tänne. 
Osa on päätynyt jo myönteiseen 
tulokseen. 

Elinkeinolautakunnan toimek
siannosta on suoritettu tutkimus 
puutarhatuotteiden, kukkien ja 
vihannesten tuonnin ja omava
raisuuden suhteesta tarkoituk
sena selvittää em. tuotteiden 
kasvatustarve ja mahdollisuudet 
omalla paikkakunnalla tapahtu
vaan viljelyyn. Tutkimuksessa 
selvisi, että tälläkin alueella on 
yrittäjillä erittäin hyvät mah
dollisuudet, koska tuloksessa 
päädyttiin rahassa mitattuna n. 
820.000 mk:aan, joka lähes ko
konaan tuodaan Parkanon ulko
puolelta. 

Jotta jo täällä olevaa yritys
toimintaa ei unohdettaisi, elin
keinolautakunta on aloittanut 
vierailukäynnit paikkakunnan 
yrityksissä ennen kokouksien al
kua (tähän mennessä on vierail
tu neljässä yrityksessä), tarkoi
tuksena ensinnäkin tutustua 
paikkakunnan yrittäjiin ja nii
den edustajiin sekä samalla 
vaihtaa mielipiteitä elinkeinoelä
män parantamiskeinoista ja 
mahdollisuuksista, kuin myös
kin kuulla, mitä toivomuksia 
yrittäjillä on kauppalalle, esim. 
lasten päivähoito jne. 

Matkailun kehittämiseksi on 

käyty neuvotteluja maakuntien 
matkailuliittojen edustajien 
kanssa, on kartoitettu alueita ja 
keinoja, joilla matkailutoimintaa 
tulee tulevaisuudessa kehittää. 
Tälläkin alueella on Parkanossa 
monia mahdollisuuksia jo ole
van matkailuyrityksen lisäksi. 

Edelläolevalla suppealla selvi
tyksellä olen pyrkinyt antamaan 
pääpiirteittäisen kuvan elinkei
nola u ta kunnan toimin takehästä, 
joka on varsin laaja. Lautakun
ta pyrkii kaikin käytettävissä 
olevin keinoin ja mahdollisuuk
sin toimimaan Parkanon elin
keinoelämän kehittämiseksi ja 
kaikkien parikanolaisten hyvin~ 
voinnin ja viihtyvyyden hyväksi. 

Tämä ei vielä tietenkään riitä, 
koska lautakunta on vain val
misteleva ja ehdottava elin, tar
vitaan ennen kaikkea päättävien 
elinten johdonmukaista, myön
teistä suhtautumista em. toimin
tojen suhteen. 

Lautakunnan sihteerinä on 
alkuvaiheessa toiminut kauppa
lan kamreeri Reijo Miettinen 1. 
10. 73 elinkeinoasiamiestoimen
sa aloittanut Heikki Mettomäki 
hoitaa täst'edes myöskin lauta
kunnan s~hteerin tehtärvät. 
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Leirin pääportti ja sen takana telttakylää. 

Kauko Volotinen 

JAURE-73 

Saamenkielen sana jaure on 
suomeksi järvi. Kesällä Parka
nossa, Satakunnan Lapissa, Lies
järven rannalla pidetty partio
tyttö- ja partiopoikapiirin yh
teinen leiri kantoi tuota outoa, 
mutta helposti mieleenpainuvaa 
nimeä. 

Jaure-73:n valmistelut aloitti 
edellisenä syksynä kummankin 
purm partiojohtajista koottu 
kuusihenkinen leiritoimikunta. 
Ohjelma koetettiin saada moni
puoliseksi ja vaihtelevaksi. Sii
hen sisältyi yleisiä tietoja ja tai
toja, erilaisia harrasteita, liikun
taa, retkeilyä sekä palvelutoi
mintaa. 

Koulutusaiheita olivat kan
sainväl:isyys, lähetystyö, iuon
nontuntemus, pelastuspalvelu, 
palontorjunta, ensi-apu, viesti
tys, leirirakennelmat ja köysi
työt, suunnistus, kartoitus, riis
tanhoito, valokuvaus, shakki, 

partioleiri Parkanossa 

musiikki ja luova ilmaisu, leh
den toimittaminen, ruotsinkieli, 
pintasukellus sekä lentopallo. 
Näitä aiheita käsiteltiin koulu
tuspisteissä aamu- ja iltapäi
visin, ehkä useampana päivänä. 
Kukin jakso oli oma kokonai
suutensa. Leiriläiset valitsivat 
edellisenä iltana aiheensa ja il
moittautuivat haluamaansa ryh
mään. Koko joukolla pidettiin 
vielä yksi raamattutunti sekä 
esitys Parkanon historiasta. 

Perinteisiin kuuluu, että lei
rin aikana järjestetään "haikki" 
eli vaellus. Se suoritettiin var
tioittain eli ryhmissä, ja sille 
pääsivät mukaan vapaaehtoisesti 
ilmoittautuneet varttuneemmat 
partiolaiset. Tällä kertaa n. 20 
tuntia kestäneen retken pituus 
oli 16 km. Siihen sisältyi suun
nistusta sekä opittujen partio
taitojen soveltamista käytäntöön 
erilaisissa tilanteissa. 

Iltapuhteita viettivät leirin 
kylät joskus omassa piirissään, 
toisinaan taas kokoonnuttiin yh
teisiin tilaisuuksiin, joissa leiri
läiset esittivät omaa ohjelmaan
sa. Kesän -73 muistanevat "jau
relaiset" kuloherkkänä pouta
kesänä, jolloin ei iltanuotioita 
poltettu. 

Uudenaikaista ajanvietettä oli 
disco. Miten se sopii partiolei
rille ja metsään honkien kes
kelle? Nuorten mielestä asia 
oli kuitenkin aivan selvä, koska 
he odottivat discoa ja se oli oh
jelmaan merkitty. Vaikka dis
costa ei todettu olleen häiriötä 
tai haittaa, on sen jfö:.-jestäminen 
joka leirin osalta erikseen tatL 
koin harkittava. 

Leiri on kuin yhteiskunta, 
jossa jokainen joutuu palvele
maan muita ja tekemään työtä 
yhteiseksi hyväksi. Kylille jaet
tiin vuorotellen päivystävän 



vartion tehtävät, keittiön apu
työt, tiskaus ja puiden hankinta 
sekä yövartiointi. 

Kullakin yhteiskunnalla on 
myös oma hallintojärjestelmän
sä. Leirin koulutuksen, päiväoh
jelman, järjestyssäännöt ja hal
linnon suunnitteli järjestelytoi
mikunta, mutta hallintoon leirin 
aikana osallistuivat vastuun
alaisten johtajien lisäksi 
myös nuoret leiriläiset. Heidän 
valitseminaan oli kaksi edusta
jaa kustakin kylästä leirineuvos
tossa sekä kylien johtajat kylä
neuvostossa. Leirineuvosto, jo
ka käytti korkeinta päätäntä
valtaa, hyväksyi lopullisesti jär
jestyssäännöt, määritteli discon 
ohjeet sekä antoi neuvoja tule
vien leirien järjestäjille. Jos lei
rineuvosto oli parlamentti, niin 
kyläneuvosto oli hallitus, joka 
käytti toimeenpanovaltaa ja val
voi järjestystä kylänjohtajien vä
lityksellä. Kyläneuvosto ko
koontui aamuisin ja suoritti yh
dessä leirin johdon kanssa alu
eiden tarkastuksen. 

Leirin johtaja Kauko Volotinen (Klupu) käskynjakoa pitämässä. 

Leirin järjestäminen ei ole hy
väntekeväisyyttä, mutta ei 
myöskään taloudellisen hyödyn 
tavoittelua. Talousarvion tulot 
koostuvat leirimaksuista sekä 
osittain myös lahjoituksista. Suu
rimman menoerän muodostavat 
ruokatarvikeostot. Jauren osan
ottomaksu oli 60 mk. Jotkut 

lippukunnat maksoivat Jasen
tensä puolesta osan tuosta sum
masta. Kauempaa tulevilla oli
vat rasitteina myös matkakulut. 
Leirin talousarvio toteutui niin 
hyvin ,ettei järjestävien piirien 
tarvitse maksaa laskuja, vaan 
varat niihin löytyvät leirin tilil
tä. 

Jauren rakentamisen suoritti
vat vapaaehtoiset taksvärkki
läiset sekä yksi paikkakunnan 
rakennustyönjohtaja. Heidän ah
keruutensa ja taitonsa ansiosta oli 

Valokuvausryhmä harjoittelemassa säkyläläisen Raimo Salon 
(Rami) johdolla. 

se, että kaikki tärkeimmät ra
rennustyöt, kuten leiriportti, 
keittiö, kellari ja ruokailupöy
dät valmistuivat suunnitelmien 
mukaan niinä kolmena päivänä, 
mitkä taksvärkille oli varattu. 
Varsinaisen leirin aikana teh
tiin vielä kirkko ja kaksi laitu
ria. Tulokset eivät olleet vain 
aineellisia, vaan niihin sisältyi 
myös mielikuvitysta ja symbo
liikkaa. 

Osanottajien pääjoukko saapui 
tiistaina heinäkuun 10. päivänä. 
Leiriläiset oli ennakkoilmoittau
tumisten perusteella jaettu ky
läkunniksi siten, että kussakin 
kylässä oli sekä tyttöjä että poi
kia ja vain yksi vartio tai telt
takunta saman lippukunnan jä
seniä. 

Tulopäivä kului majoittumis
touhuissa. Keskiviikkona pääs
tiin toteuttamaan koulutusohjel
maa. Torstain pelastusharjoitus
ta oli seuraamassa mycs Yleis
radion Länsi-Suomen alueen 
toimittaja Tarmo Salo. Sunnun
taina, lepopäivänä, kokoontuivat 
leiriläiset omaan kirkkoonsa ju
malanpalvelukseen. Iltapäivällä 
tutustuivat vieraat leiriin. Tiis
taina 17. 7. olikin sitten jo pää
töspäivä. 

Leiristä tekevät varsinaisen 
"tapahtuman" sen osanottajat. 
Jaure muistetaan siitä, että siel
lä kaikki tekivät parhaansa. 
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Vaeltajat laulamassa. Henkilöt vasemmalta: Anna-Mari Koivisto, 
Tapani Selin, Sakari Selin, Seija Huhdanpää ja Erkki Rajamäki. 

Tapani Selin 

VAELTAJAT 

Parkanon seurakunnan nuor
ten piiristä lähtöisin oleva lau
luryhmä Vaeltajat perustettiin 
- tai oikeammin perustui syk
syllä 1971, kun kolme toverusta 
Tapani Mansukoski, Erkki Raja
mäki ja Tapani Selin eräänä 
syysiltana kokoontuivat kansa
laiskoulun suojiin lauleskele
maan iltansa iloksi. Sakari Se
lin lauleskeli tuolloin pääasias
sa marssilauluja Säkylän Por
saanharjussa. Kun "Saku" sil
loin tällöin sai lomia, täydensi 
hän omalla panoksellaan ryh
män alkavaa toimintaa. Myö
hemmin Mansukosken Tapani 
jäi pois ja kaksi terhakasta tyt
töä Anna-Mari Koivisto ja Seija 
Huhdanpää kantoivat kortensa 
(pianonsa, klarinettihsa ja lau
lunsa) kekoon. 

Pitkään ei ehditty omassa pii
rissä pyörimään, kun huomattiin 
että "taas vaellan". Aluksi oh
jelmassa olivat oman pitäjän 
kyläkunnat, mutta pian matkat 
venyivät pidemmiksi. - Kysyn
tä hengellistä musiikkia tai 

3'2 

LAULAVAT 

yleensä hengellistä ohjelmaa 
esittävistä ryhmistä on kova. 

Kristillisen rakkauden ei pi
täisi tuntea rajamuureja. Matko
ja on saatu tehdä monien kris
tillisten piirien kutsusta. Esi
merkiksi Nurmekseen, evanke
lisen kansanopiston vieraana ke
väällä 1972, Kuvan ja Sanan 
vieraana Jyväskylään syksyllä 
1972, useita kertoja Tampereel
le Hämeen kansanlähetyksen 
kutsusta, Luther kirkkoon evan
kelisten kutsusta syksyllä 1972, 
Kansan Raamattuseuran löytö
retkelle Riihimäelle kesällä 
1973, Poriin kirkkopäiville jne. 

Paljon on saatu vierailla eri 
seurakuntien kirkoissa ja kesäi
sissä leirikeskuksissa ja kevääl
lä 1973 ryhmä oli myöskin mu
kana hengellisen musiikin festi
vaaleilla Helsingissä. Syksyllä 
1973 tehtiin Yleisradiolle Porin 
studiossa ääninauha, johon sisäl
tyy kuusi laulua. 

Nimi Vaeltajat on nuoriso-oh
jaaja Oiva Yliruusin antama. Paa
vali puhuu kirjeissään vaelta-

misesta. Nimitys ei kuvaa mat
kaamista seurakunnasta toiseen, 
vaan matkaamista tiettyä pää
määrää, ristin viitoittamaa tai
vaan kotia kohti. Vaelluksella 
vastaan tuleville esitetään sit
ten laulaen kutsu "tulkaa mu
kaan". 

Ryhmän lauluohjelmisto koos
tuu nuorten hengellisistä lau
luista, joista monet ovat tulleet 
tutuiksi sieltä täältä kuultuina. 
Jotkut ovat kotoisin joistain 
nuorten laulukokoelmista ja 
muutamat ovat ryhmän omista 
kynistä lähteneitä. Sovitukset on 
paaasiassa tehty ryhmätyönä. 
Moni iltahetki on sitten vieräh
tänyt yhdessä lauluja harjoitel
taessa. 

Ilahduttavaa ja kannustavaa 
on ollut huomata se lämpö ja 
myötämielisyys, jota ryhmä on 
saanut osakseen, niin Parkanon 
seurakunnan johdolta kuin seu
rakuntalaisiltakin. Niinpä onkin 
varmaa, että parkanolaisten 
kanssa on miellyttävää yhdessä 
toimia. - Tässä yhteydessä Va
eltajat tahtoisivat rohkaista eri 
aloja (musiikki, laulu, näytel
mät ym.) harrastavia seurakun
talaisia, varsinkin nuoria tule
maan rohkeasti esiin ja raken
tamaan seurakunnan elämää. -
Joskus saattaa kyllä kuulla ne
gatiivisen lausahduksen "kristil
lisyyden harrastelijoista". 
Kuitenkin, eikö juuri harrastuk
set ja taipumukset pitäisi ohja
ta seurakunnan rakentamiseen 
ja evankeliumin eteenpäin vie
miseen. - Siispä rohkeasti mu
kaan toimintaan! 

Vaeltajien jäsenet ovat olleet 
koululaisia ja joukon on tähän 
saakka saanut helposti koottua. 
Tätä kirjoitettaessa ovat kaik
ki mukana olleet pojat kuiten
kin hajaantumassa kukin tahol
leen, sotaväkeen, opiskelemaan 
jne. On selvää, että yhteiset 
harjoittelut ja esiintymiset tä
män jälkeen ovat sattumanva
raisia ja vain lomien ja viikon
loppujen aikoihin enää mahdol
lisia. Toivottavaa olisikin, että 
paikkakunnalta löytyisi uusia 
innokkaita asian harrastajia pois 
lähtevien tilalle. 

Aikanaan, kun Vaeltajien har
rastuspiiri vuosien jälkeen on 
täysin hajaantunut, kertoo kui
tenkin Vaeltajan laulu sitä sa-



nomaa, mitä tämä nuorten mu
siikkiryhmä kerran halusi muil
le nuorille ja kaikelle kansalle 
julistaa. 

Vaeltajat toivottavat kaikille 
parkanolaisille Taivaallisen Isän 
siunaamaa joulua ja kiittävät 
sydämellisesti toimintaansa ta
valla tai toisella tukeneita. Pie
nin tuki ei suinkaan ole ystä
vällinen hymy. Erikoiskiitos 
kuitenkin "sen punaisen farma
rimallisen PORSKEN' aina iloi
selle lainaksi antajalle (laulu
ryhmä on tehnyt monet esiin
tymismatkansa pastori Elo 
Norjalta lainaamallaan autolla. 
Toimituksen lisäys) 

Vf)El..1f)JflN Lf)OUJ 
S~VEL: t11/Ji~I '8-F>JAMA~f 
SANF11: f.ÄPf)Nl SE:LIN 

V 11 11 , ~-SI- NAAN. EN 

ra1a n a n1n J?J n J JIJ. 1 

2. Vaellan taas vaellan alla 
taakan painavan. 
En jaksa enempää. Seis. 
Mä tähän jään. 
Siinä istun kyynelissäin 
lailla pienen ihmisen, 
ilman syytä askeltakaan 
ota en. 

3. Mutta vihdoin kuulla saan, 
että Jeesus rakastaa 
näin köyhää kulkijaa, 
Hän odottaa. 
Taakat pois Hän otti, 
siksi nyt mä taas vaellan, 
mutta suuntana on koti 
Jumalan. 

4. Vaellus ei päätykään, 
mainen tie kun loppuu tää, 
mä uuteen elämään 
silloin ja käyn. 
Tiedän, siellä mua Jeesus 
kerran vastassa on, 
se tieto vaeltajaa 
tiellä innostaa. 
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Herman Sannikka 

Puhelinliil{_enteen l{_ehitys 

Parli.anossa 
Tiedot puhelinliikenteen alka

misesta ja kehityksestä Parka
nossa ovat puutteellisia. Kesällä 
1973 Ikaalisissa suoritetun ns. 
Spar fenin talon purkamisen yh
teydessä löytyi ullakolta asia
kirjoja, jotka osaltaan selvittä
vät näitä asioita. Ikaalisissahan 
oli p erustettu Ik?alisten Telefo
ni Oy vuonna 1892, ja nyt löy
tyneissä yhtiökokousten pöytä
kirjoissa mainitaan seuraavaa: 

8. 3. 1897 pidetyn yhtiökokouk
sen pöytäkirjan 7. § kertoo 
"parkanolaisten kysymyksen 
johdosta josko yhtiö ottaa osaa 
telefoonij ohdon asettamiseen 
Ikaalisten j a Parkanon välille 
päätettiin, ettei siihen linjaan 
oteta osaa mutta jos parkano
laiset haluavat yhdistää telefoo
nilankansa meidän sentraaliim
m e siksi aikaa kuin meidän 
konsessioonimme vielä k estää 
niin anne taan heille tämmöinen 
oikeus 200 markan sisäänpääsyä 
v astaan, jota paitsi heidän 10 
markalla vuodessa jokaista pu
hekonetta kohti tulisi ottaa osaa 
m eidän suuriin ylläpitokustan
nuksiimme". 

Seuraava yhtiökokous 18. 4. 
1898 päättää, että parkanolaisil
ta peritään 8 markkaa puheko
n etta kohden vuodessa. 

Vuonna 1899 lieneekin johto 
Ikaalisiin ollut rakennettuna, 
koska Ikaalisten Telefoni Oy:n 
varsinaisessa yhtiökokouksessa 
päätetään "puhelusta Parkanoon 
tavallisella ajalla seisotettavaksi 
taksaksi asetetaan 25 penniä pu
helulta" . 

P arkanolaisten edustajana 
neuvotelluissa Ikaalisten T(; '.e
foni Oy:n kanssa mainitaan ol
leen apteekkari E. Grönberg. 

Nyt löydetyt asiakirjat eivät 
k erro lähemmin milloin ja ketkä 
a loittivat puhelin toimen kehityk
sen P a rkanossa, mutta todennä
köistä lienee, että se olisi tapah
tunut samanaikaisesti kun linja 
Ikaalisiin r akennettiin vuonna 
1897. 

8. 8. 1913 p erustettiin Ikaalis
ten-Par kanon ja Jämijärven 
Telefoni Oy. Näissä neuvotte 
luissa on parkanolaisten edusta
jana ollut kir konisännöitsijä J. 
K. Salonen , joka toimi Parkanon 
edustajana y hteisen puhelinyh-

Tässä talossa toimi Parkanon keskus n. 15 v. vuoteen 1949. Nyk. 
omistaja joht. J. Roiha. 

tiön johtokunnassa vuodesta 
1913 vuoteen 1941. Samoin Paa
vo Laatu ja J. F. Käenmäki toi
mivat Parkanon edustajina joh
tokunnassa kumpikin noin 30 
vuotta. 

Alaskylään perustettiin puhe
linkeskus vuonna 1913. Tampe
reen vuoden 1910 puhelinluet
telossa on Parkanossa 26 tilaa
jaa ja vuoden 1913 luettelossa 
32. Keskuksen hoitajista ei ole 
tarkkoja tietoja, mutta vuoden 
1922 työaikalain tullessa voimaan 
keskuksen hoitajana toiminut 
k elloseppä Grönlund ilmoittaa 
hoitavansa keskusta vain kah
deksan tuntia arkipäivinä ja 
pitävänsä muut ajat suljettuna. 
Keskus siirretäänkin sitten Kan
tolan taloon ja myöhemmin 
kanttori Hellan taloon. Oma 
kiinteistö, nykyisin johtaja J . 
Roihan omistama talo, ostettiin 
vuonna 1935, mistä keskus vuon
na 1949 sirrettiin nykyiselle pai
kalleen . 

Olen kuullut parkanolaisten 
kertomana, että kanttori Hella 
ei hyväksynyt sitä, että lähinaa
pureille soitettiin puhelimella. 
Tällaiseen yhdistämispyyntöön 
oli tullut tomera vastaus rauma
laisittain sanottuna : "Min' en 
kyll' yhdist' pan' kävell' vaa". 

Nykyisin toimii Parkanon 
kauppalan alueella 8 puhelin
keskusta, joiden yhteinen tilaa
jamäärä ylitti tänä vuonna 1000 
tilaajan rajan ja määrä lisään
tyy noin 10 prosentilla vuodessa. 

PMka non kesku s.:i se ma, ce ntral : 
Avoinna, öPpe·n: klo 8 a.-klo 9 i. 
Affanasijeff, Juho, kauppias, handlande. 

Alanen, Ivar, maanvilje lqä ,. Jandtbru kare. 
Apteekki, apotek. 
Böök, Eino, metsäherra, for stmäs tare . 
Grönlund , H. , kauppias, handl ande. 
Haim ila , F., kansakouluno pettaja, fol kskolaelär. 
Heinonen, Vihtori , nahkuri, g a rfvare. 
Hiitti, Frans, maanviljelijä, landtbrukare. 
v. Julin , J. A. , metsäherra, fo rstmästare. 
Kivelä , Juho, maanviljelijä, landtbrukare. 
Le ikkonen, Selim , mylläri, mjölnare. 
Lönnmark, V., pastori, pastor. 
Mansukoski , Kalle, kauppias, hancl!ande. 
Moring, Karl , metsäherra, forstmästare. 
Nummin e n , A ,, leipuri, baga re. 
Penh i, Kaarle , maanviljelijä, !andtbruka re. 
Salonen, K. J ., nahkuri, garfvare. 
Ste nhagen , ln3 , postinhoitaja, postförvaltare. 
Urho, 1. , kons taapel i, konstapel. 
Viinikka , Ville , maanviljelijä, landtbrukare. 
'iii1anen, P. R., kiria- ja sekatavara kauppa, bok-

& diversehandel. 
Vin.:.nha a ra , A., ma311vilielijä, landtbrukare. 
Vi:-ta la , R. V. , nimismies, befal\n ingsman 
Virz:P. n, F. E., kunnallisleutakunnan esimies, kom

munalnämndens ordförande . 
... /irzCn, Laura , rouva, fru, kauppias, hand!ande. 
VL·cHe, 0. A., kauppias, handlande . 

Ote Tampereen puhelinluette
losta vuodelta 1910. 



Aarne Seistamo 

Ei desantteja vaan saastetta 

II pahkinto Parkanon 
Joulun kirj-oituskilpa~lussa 

Sotien aiikana Kes.kus:riikosp,o
liish1 komisariona minut siHoin 
tällöiin koonennettiin avusta
maan sotila1srviranomaisia de
santtien etsimis,essä. Ylietsivä 
Ville S:n lmn:s'Sa saimme mää
T,äyk:sen läihteä Polhjois-Sa taikun
taan tarkistamaan parin desan
tiksi epäillyn miehein pUJUhailua. 
Oli käyfävä Parikanossa, Kih
niöllä, KankaanpääJSsä, Järnijär
vellä ja Lkaalisis,saikin. Taikamet
sien mökit ja syrjäiset heinä
ladot kiinnostivat meitä erityi-
1s1esti. Miltei jokaisen yön v1e
tiJJnmekin jossakin heinäladossa. 

Eräänä aamuna jälleen nou
simme pyörillemme ja ryhdyim
me jatkamaan tarkistustehtä
väämme. Iltapäivällä poikke
simme väsyneinä ja nälkäisinä 
eTääJSeen vä,häiseen taloon. Ra
lrenil!Ukiset näyttivät moitteetto
milta, mutta talon pihamaa teki 
vastenmielisen vaikutuks,en. Ko
ris tekasveja ei ·ollut, työ,kalut 
lojuivat miikä mis,säkin ja kaTja 
oli sotkenut ja liainnut syyskos
tean pihamaan liiedukisi aivan 
poritaine saakka. Sanoin kave
rille ilkikurisesti: "Tässä talossa 
ruokailemme". Luulin hänen 
vastustelevan, mutta hymyil
len hän vastasi: "Sopii, tässä 
talo,s,sa ruokailerrrune." 

Astuttuamme tupaan hyvät 
luulot kaiikkosivat. Tuval!l J.art
tialla risteili toraik<oita niin ettei 
ollut paikkaa, mihin s,alkikunsa 
olisi lasikenut. Pöydällä olivat 
vielä aamulliset ruoan jätteet 
korjaamatta satojen kärpästen 
saalistettavina. Lattialla pyöri ja 
konttaili lihava tytönpalleroinen 
pemppu palj aa.na. Hän ,oli in
n o,stunu t 1'ei,k,kimään toirakoit
ten kanssa Yritfäen ottaa niitä 
kiinni.. Häntä suututti, kun to
riakat olivat niin vilklkeliä, että 
pääsivät a ina ' ,karikuun. 

Samassa tupaan tuli piihkai
rnm metsätyömies. Hän i:stahlti 
penkille ja alkoi pölläyteUä 

mahta•via sauhuja. Vähän väliä 
hän l'Oiskahutti lattialle keltai
senvihreän klöntti.nlsä. Näytti 
siltä, että hän tavoitteli klontel
lääin pituusennätystä. 

Tuvan ison uunin takaa keit
tiön ovesta työIJJtyi tupaan taiton 
emäntä. Hän oli lihavahko, epä
siistin näköinen rellukka. Riip
puvat rinnait roikkuivat velttoi
na ison vatsan päällä ja lonk
ikien varassa riippuvan hameen 
alta näkyivät paksut, suo1nikoh
juiset, lian veThoamat jalat. Sa
n ot,tuamme hyvää päivää emän
tä tiedusteli irempseällä äänellä 
pyyhkien samalla tottuneesti kä
siään sivumleen hameeseensa: 
''Mitäs herroHla ,on asiaa?" Ka
veri vasitasi, että mielisimme 
saada vähän haUJkattavaa, jo
hon emäntä lausahti: "Ei meil
lä täällä ole mitään herrojen 
ruokia.'' Sanoittuamme että ofo
simme tyytyväisiä, jos saisimme 
palan suo1'aikalaa ja pari kanan
munaa mieheen, emäntä sanoi, 
että kyllähän sitä semmoista 
aina löytyy ja painui takaisin 
kieitti öön. 

Jätkä vain istui penkillä ve
telemässä sau,hujaan ja heittele
mässä klönttejään. Samalla hän 
silmäili lattialla pyllistelevää 
lasta, :karisti kur,kkuaan ja al
koi lausahtaa: "No jopas siinä 
lapsella on ... " Kun arvasin, 
että jäitkä Yritti sanoa lapsesta 
jotain rumaa, hö,käsin väiliin 
kii['eesti ja tiedustelin, kuin1ka 
metsätyöt sujuvat. 

Keskustellessamme lapsi oli 
ehtinyt laskea lattialle sekä isot 
että pienet tar,peen:sa ja oli pa
rasta-aikaa lässyttelemässä kä
sillään laskiemaansa vettä, kun 
emäntä astui keittiöstä tupaan. 
HuOlffiattuaan lapsen touhut 
emäntä rääkäisi: ''Voi mi·IJJkälai
sen kasan tuo mukula on tuo
hon lattialle las·kenut haisemaan 
ja höyryämään, mutta herrat 
ovat hyvät ja tulevat syömään 

ennen kuiin jäähtyy.'' Kaveri 
nyr,pis tä1en nenaansä vilkaisi 
minuun. Kun olin kä'Si:ttänyt 
mitä syömistä em·äntä tarkoitti, 
vastasin hätäisesti: ''Kiitos kii
tos, tulla•an tU'llaan.". 

Kävelimme ka•verin kans•sa 
keittiöön ja aloitteUmme ruokai
luamme. Emäntä jäi s,jivoamaan 
lasta ja laitUaa. ~o,hlta häin!kin 
tuli keittiöön kädessään parin 
tilkUJlll välissä lapsen haiseva 
kasa. Pudottaessaan kasan lika
ärnpäTiin emäntä sanoi, että oh
ravellikin va,lirnistuisti nopeasti, 
koska muna~esi oli vielä kuu
maa. Vilikaistuaan ensin pöydäl-
1ä olieviin tahraisiin muiniin ka
veri katsoi kysyvästi minuun. 
Arvasiin, etJtä kaivieri taas tahtoi 
kokeilla huumorintajuani. Nyök
käsin, ja lmveri sanoilk.in emän
nälle: ''KyUäihän velli menisi 
jos emäntä vaivautuisi sitä keit
tämään." 

Emännän lähtiessä jauihopus
sia noutamaan minä siirsin kai•k
ki ,kana,Illffiunat eteeni ja '5anoin: 
''Minä ,syönkin nämä munat kun 
sinä tHasit itseUesi velliä.'' Ka
veri hätääntYi, löi kätensä mu
nien päälle ja sanoi: "Älä hyvä 
mies 11Jee sitä, m ieluummin mi
näilcin munia syön kuin lika
veteen keitettyä velliä." Ennen 
kuin emäntä ehti sekOittaa jau
hoja munien keitinveteen, ka
veri sanoi: '' Aika nä,yttää kulu
neen niin tä1pärälle, ettemme eh
diikään odottaa velliä.'' Vähän 
pet:tyneen nä'köisenä emäntä 
luopui venin keitosta. 

Kun olirn1me maks•aneet run
ka:rnme ja ka~eTi oli saanut 
emännältä ostamainsa voipa,ketin, 
lähdimme. Hyvästeltäiessä emän
tä sanoi, että sopisi poi1Jreta tois
tekin ja että votta!kin oli aina 
i;:aatavissa. 

Ajettuamme vähän matkaa 
pysähdyir.mme. Kaveri ·kaivoi 
salkustaan voipaketin ja ryhtyi 
sitä tarkasitel'emaan, Nolo1stuneen 
näköisenä hän työnsi paketin 
minunkin nenäni eteen ja sa
noi: ''Taiikastele ja ha;stele tuo
ta, mitä se on?" Minä katselin 
pakettia j,a haistoinkin sitä ja 
sanoin: "Minun mielestäni se on 
huonooti survottua perunamuu
s; a ja pahan hajuista sittenkin". 
Kaveri otti parr~etin ja työnsi 
sen pinonrakoon sanoen, ettei se 
kelvannut edes saapasrasvaksi. 
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Ruhalan ja Ylä-Satakunnan joukkueet ottavat mittaa toisistaan. 

Kalevi Kuukka 

PaP·ulan historiaa 

Parkanon kunnan urheilulau
takunnan toimesta järjestettiin 
syyskuun 4. päivänä 1955 Par
kanon ensimmäiset puulaakikil
pailut. 

Pohjois-Satakunnan Osuuslii
ke ja Parkanon Jalkineliike 
kamppailivat ensimmäisestä si-

Minä puolestani ikiusottelin 
ka,veria, että hän oli sa=t pi
kasalk:on säännöstelymääräysten 
rilkkomisiesta. Kaverin vaiker
taessa :tämmöisen sakon ~oih
tU11J,ttomuuitta ajelimme Raiva
lan kylään, jonne olimme tilan
neet auton viemään meidät Tam
pereelle. Huhut desanteista oli
vat tullet todisite,tuiiksi hullmiik.. 
si, j,a siihen nähden retkemme 
oli hyvin onnåstunut. 
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jasta tasaväkisesti. Ensiksi mai
nittu joukkue voitti jättäen Jal
kineliikkeen hopealle. Rauma
Repola selviytyi selvällä piste
erolla kolmanneksi ja VR nel
jänneksi. Viidennestä sijasta tais
teltiin Osuuskaupan ja Kunnan
toimiston kesken Osuuskaupan 
voittaessa. Kovasti yrittänyt 
Parkanon Autoliikkeen joukkue 
jätettiin peränpitäjäksi. 

Naisten mestariksi selviytyi 
Parkanon Osuusliike, toiseksi 
Kunnantoimisto ja kolmanneksi 
Pohjois-Satakunnan Osuusliike. 

Lentopallo-otteluun oli ilmoit
tautunut Pohjois-Satakunnan 
Osuusliike ja Parkanon Osuus
liike. Ottelu päättyi edellisen 
hyväksi 2-0. 

Nämä ensimmäiset puulaaki
kilpailut olivat alkuna jatkuval
le jo yhdeksäntoista toiminta
vuotta kestäneelle puulaakitoi
minnalle. Alkuvuosina kuului-

vat ohjelmaan vain hiihto ja 
yleisurheilu. Toivottiin moni
puolisempaa toimintaa, ja alku
kesästä 1960 alkoi uusi vaihe 
toiminnassa. Urheilulautakun
nan toimesta järjestettiin silloin 
neuvottelukokous, johon kutsut
tiin Parkanon kunnan alueella 
toimivien liikeyritysten, valtion 
ja kunnan laitosten sekä niihin 
verrattavien edustajat neuvotte
lemaan puulaakiurheilusta. Ko
kouksessa perustettiin puulaaki
toimikunta ja hyväksyttiin sään
nöt. Puheenjohtajaksi valittiin 
Tarmo Erkkilä. Kilpailulajeiksi 
hyväksyttiin hiihto, yleisurhei
lu, pesäpallo, suunnistus ja len
topallo. 

Syksyllä 1968 pelattiin ensim
mäisen ke;i:ran jalkapalloa kah
deksan joukkueen voimin. Vuo
den 1970 tammikuussa pidetys
sä kokouksessa toimintaa suun
niteltiin joka vuoden ajaksi. Uu
tena lajina otettiin ohjelmaan 
kaukalopallo. Laadittiin myös 
uudet puulaakiurheilun toimin
ta- ja kilpailusäännöt tulevai
suutta varten. Uudet säännöt 
poistivat monet kitkaa aiheut
taneet tekijät. Tärkeimpänä uu
distuksena oli se, että valittiin 
eri jaostojen johtokunnat pu
heenjohtajineen. Jaostot toimi
vat puheenjohtajiensa valvon
nassa täysin itsenäisinä yksik
köinä. 

Puheenjohtajan vastuun ku
luneina vuosina ovat kantaneet 
Tarmo Erkkilä, Jukka Kuiva
nen, Matti Naamanka ja Pentti 
Niemelä. Puulaakitoimikunnan 
sihteerinä on koko ajan toimi
nut urheiluohjaaja Kalevi Kuuk
ka. 

Syksyn 1973 Parkanon puu
laakilentopalloiluun on ilmoit
tautunut 22 joukkuetta. Otteluja 
kertyy kaikkiaan 70. Joukkueet 
on jaettu kolmeen sarjaan. 



Martti Tuisku 

PÄIVÖLÄN 
Useimmat nykyiset parkano

laiset ja hiukan ympäristöläiset
kin varmaan muistavat Parka
non keskustassa noin kuusi vuo
sikymmentä "seisoneen" seura
talo Päivölän. Talon huonon 
kunnon vuoksi se purettiin pari 
vuotta sitten. 

Keisarivallan aikaa viisi ja 
maamme itsenäisyyden aikaa 
viisikymmentäviisi vuotta näh
nyt talo tietäisi kertoa monia 
asioita. Talon vaiheista ei enää 
voi saada kerrottavaksi kuin 
niukasti asiakirjoihin perustuvia 
täsmällisiä tietoja. 

Päivölän rakennuttajan ja en
simmäisen omistajan, Parkanon 
Suomalaisen Seuran, ja toisen
kin omistajan, Parkanon Suoje
luskunnan ja Lottien, pöytäkir
jat ja muut asiakirjat ovat jo 
teillä tietymättömillä. Vain ta
lon viimeisen omistajan, Parka
non kunnan, ajalta asiakirjat 
tietenkin ovat tallella. Ne tuskin 
sisältävät kovin paljon sellaista 
uutta, mistä ei nykyinen suku
polvi kertomattakin olisi selvil
lä. 

Parkanon ja Kihniön kirjan 
tieto Päivölän synnystä on vir
heellinen, sillä se kertoo Parka
non Nuorisoseuran rakentaneen 
itselleen oman talon talkootyö
nä. Viimeinen sana pitää paik
kansa, taloa tosiaan rakennettiin 
talkoot öinä Maanviljelijöiltä 
saatiin lahjaksi puuta. 

Päivölän rakennutti Parkanon 

VAIHEITA 
Suomalainen Seura. Lokakuun 
19:ntenä vuonna 1911 tehtiin 
maanviljelijä A. Virranhaaran 
kanssa tontista vuokrasopimus 
50 vuodeksi. Sopimuksen toinen 
kappale on edelleen tallella Ka
nan talossa. Voi olettaa, että ta
lo valmistui seuraavana vuonna 
eli 1912. Rahan keräämiseksi jär
jestettiin arpajaiset, joissa pää
voittona oli lehmä, muina voit
toina mm. kanoja, jotka kuulu
vat lennelleen pitkin ulkoraken
nuksen seiniä. 

Koska sen aikaisia, asiasta tie
täviä parkanolaisia ei enaa 
montakaan ole elossa, eivätkä 
harvat elossaolevat muista asi
asta juuri mitään, ei ole saata
tavissa edes muistitietoja talon 
vaiheista ensimma1sen vuosi
kymmenen ajalta. Todennäköi
sesti talon käyttö on ollut sil
loin sangen hiljaista eikä ihme
kään: alkoihan jo parin vuoden 
kuluttua talon valmistumisesta 
ensimmäinen maailmansota. Ve
näjän vallan ajalta muistetaan, 
että venäläiset sotilasyksiköt 
majailivat Päivölässä. Jälkeen 
päin on joskus ihmetelty, ettei
vät venäläiset tehneet huomau
tuksia taiteilija G. Paaerin maa
laamasta Sammon ryös'.östä ku
vaavasta esiripusta, jonka reu
noihin on maalattu säkeistö 
Genetzin runosta: 

"Herää Suomi niin loppuu yö. 
Nouse jo pois jalopeura. 
Ken sua sortaa syö, 

luotasi luo tai maahan lyö. 
Suuri on lastesi seura". 
Yöllä tuskin on voitu tarkoit

taa muuta kuin vieraan vallan 
alaista sorron yötä. Virranhaa
ran vanhimmat lapset olivat ol
leet pesemässä maalarin pensse
leitä. Nyt esirippu on Parkanon 
museossa. 

Vapaussodan aikana talossa 
majailivat suojeluskuntalaiset, 
sittemmin myös lotat ja molem
mat järjestöt niiden lakkautta
miseen saakka. Näiden vuokra
laisten toiveet saada talo omak
seen toteutuivat, kun Suomalai
sen Seuran nuoret jäsenet voit
tivat äänestyksessä lahjoituksen 
hyväksi. Tällöin talon käyttö 
vilkastui, eivätkä lahjoittajat
kaan panneet muita ehtoja kuin 
että "porvarillisille" järjestöille 
voidaan luovuttaa tiloja. 

Täyttäessään 70 vuotta maan
viljelijä A. Virranhaara vaimon
sa Mandi Virranhaaran kanssa 
lahjoitti tontin talon omistajille: 
suojeluskunnalle ja lotille. Mut
ta omistajien toiminnan päätty
essä tontti palautui luovuttajille. 

Päivölä oli 1920- ja 1930-lu
vuilla toisinaan hyvinkin vilk
kaassa käytössä. Oli kunnallisia, 
yhdistysten, järjestöjen ja mui
den kokouksia, pidettiin käräjä
kunnan käräjät, se oli elokuva
teatteri, juhlahuoneisto, hää
paikka, huvipaikka ja myös 
hartaus tilaisuuksien paikka. 
Päivöfassä oli vuosikausia myös 
kunnan toimisto, kantakirjasto 
ja muitakin toimistoja. Olihan 
talo oikeastaan ainoa erilaisten 
tilaisuuksien pitämiseen edes 
tyydyttävästi sopiva paikka. Eri
laisten vuosijuhlien joukossa oli 
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Onni Kallioniemi 

Taikoja ja taikauskoa entisajan 
Parkanossa 

Vielä vuosisadan vaihteessa ja 
myöhemminkin eli taikausko 
"piilevänä" ihmisten keskuudes
sa useilla paikkakunnilla. Taiko
ja tehtiin salaisesti, ehkä se niin 
uskottiin tehokkaammaksikin, 
eivätkä naapurit tienneet sanoa, 
että on "noidissa käyty". 

Noihin aikoihin ja vielä pal
jon myöhemminkin lehmät kul
kivat metsälaitumilla, josta se
täni kertoma tapaus: 

Kun lehmät illalla tulivat ko
tiin, niistä puuttui äskettäin poi
kinut talon paras lehmä. Odo-

mm. itsenäisyyden saavuttami
sen vuosikymmenpäivät. Päivö
Iässä Parkanon paroonikin 
(Gustaf Wrede) sai suojeluskun
talaisilta ja lotilta 80-vuotisjuh
lassaan kuuluisan mustapuusau
vansa, jota hän sekä kiitteli et
tä kertoi vähän kainostelleensa
kin sen hienouden takia. Tuolis
sa kannettuna parooni toisti 
kertomansa mukaan Elias Lönn
rotin sanat ylioppilaille näiden 
kantaessa viimeksimainittua 
kultatuolissa, ettei punni
ten parane. 

Parkanon ja Kihniön kirja 
kertoo - yleensä vain muuta
man tiedon koko talosta - Päi
völän saaneen nimensä paroonin 
ehdotuksesta, että siellä harras
tettaisiin asioita, "jotka sietävät 
päivänvaloa". Olisiko kuitenkin 
niin, etteivät ainakaan kaikki 
talon tilaisuudet markkinatans
seineen paroonin mielestä olleet 
talon nimen mukaisia, kun hän 
itse käytti talosta leikillään ni
meä "musta pömppilä", joskus 
muodossa must- pömpp-Päivölä. 

Juuri ennen sotia Päivölään 
rakennettiin ilmavalvontatorni, 
jossa !otat sotien aikana suoritti
vat ilmavalvontaa. Taloa paran
neltiin ja korjailtiin useaan ot
teeseen, mm. se varustettiin tii
likatolla. Suurehko laajentamis
suunnitelmakin kerran laadittiin, 
mutta se jäi kuitenkin toteutta
matta. 
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tettiin yö ja seuraava paiva, 
mutta kadonnutta ei kuulunut 
kotiin. Isäntä hermostui ja lähti 
tapaamaan tietäjää. Sellainen 
oli Simosen vaari Linnankyläs
sä. Pienenä ja uteliaana setäni 
seurasi tarkoin ukon puuhia kun 
tämä oli palannut tietäjän luota. 
Ukko kantoi suuren sylyksen 
lehtipuun halkoja uuniin ja polt
ti ne hiillokseksi. Sen jälkeen 
hän haki kateissa olevan leh
män peräimet uunin hiilloksel
le ja käänteli niitä hiilihangol
la, kunnes ne olivat hehkuvat. 
Sen jälkeen ne jäähdytettiin ja 
vietiin lehmän pilttuuseen. Suu
reksi ihmeekseen setäni totesi, 
että lehmä parin tunnin kulut
tua tuli navetan oven taakse ja 
ynisi sisälle pääsyä. 

Toinenkin "poppamies" vai
kutti Pohjois-Parkanossa lap
suuteni aikana. Hänen nimensä 
oli Riihimäen Teemu. Hän asui 
samalla tontilla, missä Aaro Val
li asuu nykyään, siis toinen talo 
Lamminkosken tienhaarasta poh
joiseen. Riihimäki oli kauan ol
lut "suuressa lännessä" ja tuo
nut sieltä mukanaan mustan 
raamatun. Hänen töistään muis
tan erään tapauksen: 

Isäni kuoli sokeritautiin kun 
olin viisivuotias. Tauti oli tuol
loin vielä melko tuntematon, 
samoin lääkkeet. Isäni oli kauan 
sairaalassa sekä Virroilla että 
Helsingissä, eikä apua löytynyt. 
Tämän johdosta lähti äitini ta
paamaan tietäjää. Tietäjä saa
pui taloon jolloin seurasin tar
kasti hänen puuhiaan. Hän aset
ti juomalasin kumolleen sen 
huoneen pöydälle, missä isäni 
oleskeli ja nukkui. Lasin alle 
hän asetti sammakon. Kun sam
makko käänsi nokkansa kohti 
uunia, sanoi tietäjä: "Muurin ta
kana on jotain outoa, jonka jo
ku pahaa tarkoittava henkilö 
on sinne kuljettanut." Uunin ko
lo rassattiin tarkoin rautakou
kuilla ja siltä löytyi ikäänkuin 
talin palasia, jotka tietäjä sanoi 
olevan peräisin ihmisruumiista. 
Sammakko piti niin kauan nok-

kansa kohti muuria, kunnes 
kaikki oli puhdasta. Löydökset 
tietäjä käski viedä virtaavaan 
jokeen. Koskelan Emma, joka 
sattui olemaan tuolloin meillä 
kylässä, vei löydökset Koskelan 
jokeen Kihniölle. 

Vähän myöhemmin siskoni äk
kiä sairastui. Hän huusi ja valit
ti hirveästi, ja iho oli niin arka, 
ettei siihen saanut koskea ollen
kaan, lakanan avulla vain sän
gyssä käännettiin. Äitini lähti 
jälleen salaperäisesti Riihimä
keen. Sinne pääsi veneellä, jo
ten naapuritkaan eivät huoman
neet. Kun äitini hoputti tietäjää 
kyytiinsä, oli tämä vain sano
nut: "Kyllä polte on jo helpotta
nut." Kävi hän kyllä sitten omal
la veneelläänkin talossa ja voi
teli tytön ja mikä ihmeellisintä, 
kipu häipyi, kuin pyyhkäisten. 

Noin 40 vuotta sitten oli Pel
tolan Eino saman Riihimäen ta
lon vaiheilla nähnyt ihmeellisen 
näyn keskellä päivää. Hän vei 
hevosella maitoa silloiseen Poh
jois-Parkanon meijeriin, kun 
yht'äkkiä metsästä ilmestyi tiel
le kevyesti liikkuva olento. Sillä 
oli havuista tehty lyhyt hame 
ja kasvot takaraivossa. Hetken 
se hyppeli hevosen vierellä ja 
katosi sitten takaisin metsään. 
Kertoja ei itse olisi uskonut sil
miään, mutta sen näki myös he
vonen, joka säikkyi mahdotto
masti. 

Sanna Peltolan kerrotaan eri
koistuneen rajoittamaan kasken
polttajien tulta. Hän kiersi suun
nitellun kaskialueen ympäri kä
vellen ja tuli pysähtyi kuin 
sammutettuna Sannan jälkiin. 
Mitä Sanna mumisi kävelles
sään, ei liene kenenkään tiedos
sa. 

Kuuluisa tietäjä "Maalari-
Kustaa", josta Parkanon Kihni
ön historiassakin mainitaan, eli 
myös viimeiset elinvuotensa 
Pohjois-Parkanossa Lamminkos
kella. Hummisen talon porstua
kamarissa sairasvuoteellaan hän 
oli asettanut vaatimuksen, että 
hänet hautauspäivänä on hau
dattava auringonlaskun jälkeen, 
muuten hän palaa takaisin läh
töpaikalleen. Tätä vaatimusta 
ei kuitenkaan noudatettu (ko
keeksi), mutta eihän se kuole
ma ottamaansa takaisin palaut
tanut. 



Parkanon viil~on 
I~ilpailun satoa 

l~oululaisten I~irjoitus• 

Parkano v. 2000 

Monet ihmiset varmasti ha
luaisivat tietää millaiseksi hei
dä,n asui,npaikkansa olisi tule
vaisuudessa muodostuva. Kuiten
kin aivan samoin haluaisin mi
näkin tietää, ' 'Luoja yksin tietåä", 
millainen Parkano on vuonna 
2000, mutta kukaan ei voi estää 
mielikuvituksemme lentoa. 

Aika oli vierähtänyt melko 
paljon eteenpäin, kun sain kut
sun saapua Parka,noon. Oli uu
sivuosi, ja vuosi 1999 oli vieräh
tämässä vuoteen 2000. En ollut 
käynyt vanhalla kotipaikka,kun
nallani sen jälkeen, kun olin 
päässyt keskikoulusta. Niinpä 
olinkin hyvin jännittynyt. 

Kiersin liikenneympyrää ym
päri uudella autollani "Rättisiti
kalla". En osannut päättää, min
ne olisin mennyt, sillä maailma 
tuntui joka puolelta aivan ou
donnäköiseltä. Kiersin ja kiersin, 
kunnes bensiini loppui autosta. 
Sen vuoksi olikin pakko nousta 
autostani ja lähteä tarkastele
maan Parkanoa. 

Kävelin pi bkin pitkää katua , 
joka ei tuntunut loppuvan ollen
kaan. Ympärillä olevien kerros
talojen seinissä olevista 'kylteis-
tä minulle selvisi, että katu sat
tui olemaan Parkanon kaupun
gin pääkatu. Kulkiessani kadul
la pisti ensimmäisenä silmääni 
aivan hiljan rakennettu sairaala. 
Se oli kolmikerroksinen, Ja laa
juudeltaan se oli ainakin 300 

m 2 :n suuruinen. Onnistuin paas
tä sisää,n, sillä mielikuvitukseni 
oli ollut valloillaan, ja olin kek
sinyt, että sairaalassa minulla on 
hyvin vakavasti sairaita suku
laisia. Päätin mennä laborato
rioon. Voi sitä koneiden paljout
ta! Siellä oli jos jotakin - pul
loa, putkiloa, verikoelaitteita ... 
Tämä osasto ei kuitenkaan kiin
nostanut minua, sillä pienenä olin 
saanut kauhun verikokeen otta
misesta. Parkanossa tämä toi
menpide ei kuitenkaan enää oli~i 
tuntunut varmaankaan miltään, 
sillä kehityksen kulkiessa eteen
pam oli Parkanon kaupunki 
hankkinut itselleen Suomen par
haimman sairaalalaitteiston ja 
-henkilökunnan. Aukaisin seuraa
van oven. Suljin sen kuitenkin 
nopeasti , sillä sen takana oli par
haillaan käynnissä leikkaus. Toh
toreita yksi toistaan kuuluisim
pia oli potilaan ympärillä kuin 
meren mutaa, ja leikkaus tuntui 
luonnistuvan esteettömästi. Et
siessäni olematonta sukulaistani, 
huomasin S['iraalan leveiden käy
tävien katoissa monenlaisia kis
koja. Selitys näistä piili siinä, 
että sairaalassa oli tietenkin säh
köillä kulkevia paareja ja rulla
tuoleja. Kun olin löytänyt ulos
käytävän jatkoin matkaani pää
kadulle. Kadun lopussa minua 
kohtasi toinen yllätys, Parkanon 
koulunmäki. 

Keskikoulu sijaitsi vanhalla 
p11ikallaan . Sen etsimiseen mi
nulta ei kulunutkaan mitään ai
kaa, sillä se erottui muiden uu
denaikaisten taloien joukosta hy
vin selvästi. Mitään muutoksia 
ei ollut tapahtunut. Erään seikan 
kuitenkin huomasin. Koulumme 
seutuville oli rakennettu vielä 
yksi rakennus lisää - ruokala. 

Laitteet olivat kehittyneet ruo
kalassa melko paljon, mutta sil
miini osuivat vieläkin vanhat 
puiset laatikot, joilla entisenä ai
koina olimme kanta,neet ruoka
astioitamme. Kansalais- ja kan
sakoulu sijaitsivat nekin omilla 
vanhoilla paikoillaan. Urheilu-

kenttä oli muuttanut vähän muo
toaan: luistelukaukaloon oli han,_ 
kittu uudet seinät. 

Katselin ympäril,äni olevia 
suuria taloja. Eräs niistä oli 
huonekalutehdas, eräs kangas
kutomo, eräs taiteilijaintalo ja 
vähän näistä erillään siJaitsi 
Parkanon kfrkko. Kaikissa 
muissa Suomen kaupungeissa, 
kauppaloissa ja muillakin pai
koilla olivat kirkot muuttuneet 
aivan uudenaikaisiksi, mutta Par
kanon kirkko teki tässä tapauk
sessa poikkeuksen. Se kohosi pie-
1;ellä kirkkomäelläärn aivan sa
manlaisena kuin ennenkin. Niin
pä se olikin tullut maailman
kuuluksi. Missään muussa Suo
men kirkossa ei ollut Parkar::on 
kirkon kaltaisia taideteoksia. 

Kirkon taustalla virtasi Vii
nikkajoki. Tosin en voinut sa
noa, että se virtasi. Entisestä 
kirkasvetisestä Viinikkajoesta oli 
jäljellä hiljaa virtaava, musta
vetinen joki. Saaste oli turmel
lut sen täysin. Parkanonjärven 
ja Kirkkojärven vesi oli muuttu
nut melko tavalla samanlaisek 
Puut olivat muuttuneet iha.nien 
järviemme rannoilla pystyynkui
vaneiksi ja mädäntyneiksi kelo
hongiksi. Saaste!! Se oli tuhon
nut ,nekin. Kävelin vielä Parkc:
non vilkasliikenteisiä katuja 
päästä loiseen. Erään kadun 
päästä löysin vielä Parkanon 
suurimm,m tehtaan "Kenkä- ja 
pukinetehdas Ratireima." 

Vaikka Kenkä- j11 pukineteh
d2s Ratireima olikin saar,ut suu
ren maineen , ei se ollut ulkoi
sesti kovinkaan hauskannäköi
nen. Korkeiden ~avupiipnujen 
päällä leijaili f.uuri sa vupilvi, 
joka oli tuhonnut ympärillä ole 
van asuntoalueen melkein ko
konaan. Taloja olisi ollut parem
pi nimittää mustiksi tiilikasoik
si. 

Lähtiessäni pois Parkanosta 
näin matkani varrella vielä Pac
kanon meijerin. Siinä nyt ei pal
jon nähtävää ollut - eihä,n se 
ollut enää edes toiminnassa, ku-
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kapa viitsisi pitää tyhjää mei
Jeriä yllä. 

Mielikuvitukse1; lento on var
masti hyvä asia, multa jos Par
kano olisi sen mukaa.n tälllai,ne11, 
en varmasti haluaisi kulkea sen 
mukana. 

Ansa Uljas 

Kuusen 
muistel1nat 

Voi ystäväni! Alan huomata 
itsessäni vanhuuden tauteja. Ok
sistani puolet ovat kuivuneet ja 
jättäneet minut pudoten maa
han ja juurieni ympärille. Mi
nun, ennen niin vihannat, tuok
suavat oksani ovat kohonneet 
pilviä kohti, kohti valoa. Mutta 
nyt, aikojen kuluessa, vuosien 
vieriessä ylitseni alan tuntea 
oksani raskaina taakkoina mi
nussa. Eivät ne ole enää kau
niin vihreitä. Eivät! Vaan ne 
ovat muuttuneet tummiksi, pai
nuneet alas kohti katkenneita 
juuriani. Joskus, vuodattaen 
pihka.helmiä liikuttuneena, muis
telen menneitä, ihania vuosia. 
Kuljen monta auringon nousua 
taaksepäin. Huomaan siirtynee
ni aikaan, jolloin olin nuori, yl
peä tasaisista, tukevista oksista
ni. Linnut laulelivat huolettami
na aamusta iltamyöhään oksilla
ni. Kasvoin suojassa tuulelta, 
vanhan äitikuuseni lähettyvillä. 
Kaikki lukemattomat veljeni oli
vat myös juurtuneet samalle mä
elle. Olin heistä nuorin ja pie
nin. Äitini suojeli minua aina 
siihen syksyyn, jolloin metsä al
koi tömistä suurten metsähak-
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kaajien saappaiden painosta. 
Puut kaatuivat ympäriltäni mah
tavalla ryskeellä. Luulin jo, että 
minutkin riistetään tästä rak
kaasta elämästäni irti. Mutta 
pelkoni oli kuitenkin turhaa. 
Yhä enemmän näin valoa. Näin 
kauniita pieniä pilviä sinisellä 
taivaanrannalla. Kohottauduin 
suurella innolla ylöspäin halu
ten yhä enemmän valoa. Olen 
liian ahne sille kauneudelle. Löin 
oksani vierelläni kasvaviin 
isompiin ja tukevampiin veljii
ni. Menetin silloin kauniin var
taloni. Omaa typeryyttäni sekin. 
Mutta täysimittaiseksi tultuani 
näin, kuinka maailma onkin 
avara. Näin järvet kimaltelevi
na läiskinä vihannoitsevien met
sien kupeessa. Huomasin keltai
set viljapellot järvien rantamil
la, auringon nousut ja laskut tu
hansien värisoihtujen saattaessa 
ne matkaan. Tunsin raikkaat 
tuulenhenkäykset havuissani, 
havaitsin pienet muurahaiset, 
jotka ahkeroiden valmistivat 
tuhatpäisellä joukolla majaa juu
rilleni. Keinuin tuulen kehdossa 
päiväni iltaan. Koin raskaat kaa
tosateet syksyisin maan kellas
tuttua ystävieni kesäasuista. 
Oksani riippuivat veden painos
ta. Neulaseni hengittivät uutta 
raikasta ilmaa. Ilostuin nähdes
säni taivaalle ilmestyneen sa
teenkaaren monin, kirkkain vi
vahtein. Talvisin kannoin har
teilla raskaita luminietoksia. 
Hanget leikkivät auringon va
lolla alituisesti. Pienet, valkeat 
jänikset vipelsivät ala.puolella
ni. Oravat keikkuivat oksalta 
oksalle niin, että pelkäsin mo
nasti niiden putoavan kesken 
hypyn hangelle. Mutta aina ne 
vain näyttivät ilmassa pysyvän. 
Tuli kevät linnun lauluineen. Se 
sulatti talven hangen kesän kuk
kasten yltä. Järvi, jonka jää tal
visin kahlitsi, sai takaisin lois
kuvan vapautensa. Iloiten se 
riensi kohti rantakiviä, huuhtoi 
ne puhtaiksi ja palasi takaisin 
järven aallokkoon. Koivut pur
susivat lehtiä. Luonto alkoi elää. 
Mutta minä tunsin vanhenevani 
sen myötä. Vuosien kuluessa lin
nut alkoivat karttaa oksiani. 
Joskus jokunen varis istui het
keksi latvuksiini ja antoi sora.
äänensä ilmi. Tulivat taas ne 

isokenkäiset, ei enää vaatimat
tomin kirvein, vaan surisevin 
konein kaatamaan ympäriltäni 
veljeni. Tunsin itseni yksinäisek
si. Enää en jaksanut seurata au
ringon elämää tarkkaavaisesti, 
iloiten, niinkuin joskus nuorena. 
Ympärilläni alkoi kohota raken
nuksia, autot puskivat pakokaa
suja havuilleni. Katselin ym
mällä ihmisten kiirettä. Miksi 
näin? Miksi ihmiset eivät elä 
rauhassa luonnon, minun kans
sani? Eivätkö he huomaa luon
non kauneutta, sen suuruutta, 
sen merkitystä. Peloissani taju
sin sen, kuinka vain muutama 
ihminen olisi halunnut minun 
elävän. Siitäkin sai lisää voimia 
runkooni. Olen yksin tällä mä
ellä. Näen aivan muuta kuin sil
loin ennen. Ei viljapeltoja, vaan 
tehdas savuavine piippuineen. 
Taivaan peittää tumma pilviker
ros. Aurinko pysyy itsepintai
sesti piilossaan. Huojun tuulessa. 
Muistelen kaivaten elämäni 
nuoruutta. Sen kauneutta. Ok
sani riippuvat alistuneesti. Olen 
noiden ihmisten armoilla. Ehkä 
ihmiset joskus vielä huomaavat, 
mitä ovat tekemässä meille. 
Mutta silloin se saattaa olla jo 
myöhäistä. Kas! Pieni laulava 
lintu lensi oksalleni, se ei vä
littänyt kuivuneista oksistani. 
Se laulaa! 

Anne Majalahti 

Päivä laiskurien 
maassa 

Olipa kerran laiska poika, 
jonka nimi oli Laiska-;Lalle. 
Hän asui laiskurien maassa. 
Ja nyt kerron siitä maasta: 
Lalle heräsi hyvin, hyvin 
myöhään. Hän ei pessyt eikä 
kammannut, vaan lähti ulos. 
Tyttö, jonka piti ottaa vettä 
kaivosta, nukkui sikeästi kai
von juurella. Mies, joka niitti 
heinää, vihelteli iloisesti hei
nänkorsi suussa. Lalle lähti 
kulkemaan pitkin katua. Sit
ten hän näki makeiskaupan. 
Lalle koetteli taskujaan, mut
ta ei löytänyt niistä kuin kiil
tomatoj a. Yht'äkkiä kaupan 



ovi aukesi, ja Lalle lensi kup
peris, kapperis vauhtia mäen 
alas aina kuralammikkoon 
asti. Ja jos Lalle olisi tien
nyt, kuka aukaisi oven olisi 
hän antanut sille tiedät -
kyllä - mitä. Kun Lalle tuli 
kotiin, oli hän mielestään 
kuoleman väsynyt. Sitten 
Lalle meni nukkumaan, ja 
nukkui aina seuraavaan päi
vään asti. Kun hän heräsi, 
ei talossa ollut seiniä. Miksi 
e i? Koska Lalle oli kuorsan
nut niin lujaa. Sitten Lalle 
jatkoi nukkumistaan. 

Tuija Sivula 

Päivä laiskurien 
maassa 

On aamu. Kello on puoli yh
deksän. Aurinko paistaa kirk
kaasti ja linnut laulavat. Ajatte
len nousta ja. Ihmettelen missä 
olen. Silloin muistan olevani 
Laiskurien maassa. Nyt lähden 
ulos. Hämmästyn aika lailla. Jo
ka puolella on paljon ihmisiä. 
Kaikki he makaavat tai istus
kelevat. Kukaan ei viitsi tehdä 
työtä. Menen erääseen taloon 
sisälle. Siellä ei näy ketään. 
Ahaa! Tuolla on joku. Se olikin 
vain kissa. Tuolta huoneesta 
kuuluu kuorsausta. Kurkistan 
sinne. Se taitaa olla talon emän
tä. Silloin tulee kissa tarjotti
men kanssa. Siinä on emännän 
aamiainen. Kana tulee ja kan
taa ruuan emännän suuhun. Tun
tuu siltä, kuin ihmiset vain lais
kottelisivat ja eläimet tekisivät 
työn. Nyt tulee sisälle koira. 
Sillä on harja ja pölyrätti kä
dessä. Se alkaa siivoamaan. Leh
mäkin tulee. Se lypsää itse it
sensä. Nyt emäntä venyttelee. 
Nouseekohan hän. Ei hän vain 
käänsi kylkeään. Mahtaakohan 
isäntä olla yhtä laiska. Vierei
sestä huoneesta kuuluu jotakin. 
Siellähän se isäntä on. Hänkin 
taitaa nukkua. Ei hevonen lukee 
hänelle. Taitaa lukea Pientä pu
nahilkkaa. Kumma kun isäntä 
viitsii edes kuunnella. Mikäs 
tuolla nurkassa on. Siellä näyt
tää olevan perheen tytär. Hän 

nukkuu. Parasta lähteä tästä 
talosta. Täällä on kaikki asiat 
aivan hassusti. Minua alkaa ja
nottaa. Pyydän seuraavasta ta
losta vettä. Sieltä tuo koira ve
den. En uskalla mennä sisälle. 
Ajattelen, että sielläkin ovat asi
at hullusti. Minusta alkaa tun
tua, että olen tullut hulluksi tai 
saanut auringonpistoksen. Täy
tyy mennä vielä yhteen taloon. 
En kai nyt sentään ole menettä
nyt järkeäni. Mutta ei. Sielläkin 
ovat asiat hullusti. Siellä teke
vät työtä jopa kultakalatkin. 
Kumma kun ei kärpäsetkin tee 
työtä. Kylläpä nuo eläimet ovat 
ahkeria. Ihmiset eivät tee mi
tään. Mistähän ne saavat ruo
kansa. Mitäs tuolla joen rannas
sa on. Seillä on koira mattopyy
killä. Tämä on ihan kauheaa. 
Kana ongella. Eivät ihmiset viit
si edes onkia. Kalat tarvitaan 
luultavasti palvelijoiksi. Aurin
ko laskee jo. Taitaa olla paras 
lähteä kotiin. 

Päivikki Rinne 

Harrastan 
lukemista 

Olin vielä aivan pieni, kun 
vanhempani ostivat minulle 
jo kuvakirjoja. Niitä luettiin 
minulle ahkerasti, ja lopulta 
opin ne ulkoa. Meille tuli 
myös Aku Ankka-lehti, jon
ka isäni sunnuntaisin luki 
ääneen. Vanhempani kertoi
vatkin hämmästyneensä, kun 
luin kerran jotain lehteä si
sarelleni. He eivät tienneet, 
että osasin lukea. Siitä alkoi 
minun lukuharrastukseni. 

Kun menin kouluun, sain 
suoraan toisen luokan luku
kirjan. Jouduin lukemaan ta
vuittain, ja se oli minusta lii
an hidasta. Koulun kirjas
tosta minulle annettiin pie
niä, litteitä kirjoja, joissa 
teksti oli hyvin suu.rta. Minä 
lainasin niitä monta kerral
laan, ja pian ne oli luettu. 
Taisin olla yksi koulukirjas
ton ahkerimmista lainaajista. 

En muista, koska minut en
simmäisen kerran vietiin Par-

kanon pääkirjastoon. Niin 
paljon kirjoja en ollut kos
kaan nähnyt. Valitsin niitä 
heti laukkuni täyteen. Kä
vimme siellä noin kerran vii
kossa. 

Vielä nykyäänkin luen 
paljon. Joskus kun on kou
lustapäin aikaa, käyn pääkir
jastossa, mutta joka perjan
tai tulee pihaamme kirjasto
auto, joten useimmiten käyn 
siinä. 

Kun olin oppikoulun alem
milla luokilla, saatoin lainata 
viikoksi kymmenisen kirjaa, 
ja ehdin lukea ne hyvin, 
mutta sitten alkoi koulun
käynti muuttua·vaikeammak
si, ja muu lukeminen sai jää
dä vähemmälle. Kouluaikana 
luen pari kirjaa viikossa, 
mutta loma-aikana luen 
enemmän. 

Kaikkein eniten pidän sa
lapoliisiromaneista. Minulla 
itselläni on toistakymmentä, 
joista suurimman osan on 
kirjoittanut Agatha Christie. 
Hänen paras kirjoittamansa 
kirja on "Kymmenen pientä 
neekeripoikaa". Se minun 
oli luettava melkein yhdellä 
kerralla. Mukavinta dekka
reissa on minusta se, kun sa
lapoliisi kietoo verkkoaan 
syyllisen ympärille, niin et
tei sitä itsekään huomaa. 
Joissakin on myös selkäpiitä 
karmivaa jännitystä. Erikoi
sen mukavaa on lukea niitä 
illalla sängyssä, vaikka sen 
sanotaankin rasittavan sil
mia. Jotkut ihmiset sano
vat myös, että eivät saa nu
kutuksi luettuaan liian jän
nittävää kirjaa, varsinkin 
jos ulkona on synkkää ja tuu-
1i ulvoo nurkissa. Minulle ei 
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ole juuri koskaan käynyt 
niin. 

Mielestäni hyviin kirjaili
joihin kuuluu myös Jules 
Verne. Pari vuotta sitten luin 
kaikki I hänen kirjansa, jotka 
vain sain käsiini. Mieleeni jäi 
varsinkin kirja "Matka maa
ilman keskipisteeseen". 

Romanttista kirjallisuutta, 
jota tytöt yleensä lukevat, en 
ole paljoa harrastanut. "Veh
kalahden neidot" ja "Cateri
na kalastajan tytär" olivat 
kuitenkin mielestäni aika hy
viä. 

Minusta on myös hauska 
lukea sarjakirjoja. Niissä op
pii tuntemaan henkilöt pa
remmin kuin yleensä, jos he 
esiintyvät vain yhdessä kir
jassa. Eräs hyvä näyte on 
Jalna-sarja. Olen lukenut sen 
osat moneen kertaan. 

Minä en mitenkään erikoi
sesti valikoi kirjoja. Lainaan 
usein kirjoittajan nimen tai 
kansikuv,an perusteella. Jos
kus kirja jää lukematta, jos 
se ei sisälläkään sitä, mitä 
odotin. 

Pidän myös ufokirjoista ja 
tieteisromaaneista. Minusta 
on hauskaa joskus kuvitella, 
millaista on parinsadan vuo
den kuluttua, tai ehkä juuri 
nyt vieraalla planeetoilla. 
Eräs hyvä kirja on mielestäni 
"Avaruusseikkailu 2001". 

Lukemiseni ei rajoitu vain 
kirjoihin, vaan luen myös 
kaikki meille tulevat lehdet. 
Niistä pidän eniten Valituis
ta paloista, jossa on joka 
kerta kiinnostavia kertomuk
sia. Sanomalehdenkin selaan 
päällisin puolin, mutta 
useimmiten tulee luettua 
vain sarjakuvat. Silloin täl
löin lukeminen pysähtyy, jos 
lehdessä on uutinen Parka
nosta, tai joku suuri uutinen. 

Lukemisharrastus on mi
nusta hauska. Jos ei lue lii
kaa, se ei haittaa koulun
käyntiäkään. Sen sijaan se 
tuo tavalliseen arkipäivään
kin piristystä. 

Anne Narvi 
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Hippi-Hiiren 
seikkailut ruoka
komerossa 

Olipa kerran Hippi. Se oli ai
ka ovela hiiri. Se ei välittänyt 
hiirenloukuista. Kyllähän se tie
si, että hiiriä oli vain petetty. 
Eräänä yönä Hippi päätti, jospa 
menisin hakemaan ruokaa. Niin 
Hippi lähti kaartelemaan. Mutta 
oli yö ja Hippi törmäsi kaap
piin, se aavisti, että tässähän se 
kaappi nyt sitten on. Päättipä 
Hippi alkaa jyrsiä, pianhan siel
tä näkyi herkkuja. Hippi na
kersi. Joko taas oli loukku, ih
metteli Hippi. Mutta on paras
ta lähteä hakemaan ruokaa. 
Hetken kuluttua Hippi näki 
taas hiirenloukun. Siinä olikin 
iso juusto. Nyt Hipillä ei ollut 
muutakaan keinoa kuin pudot
taa voi sen päälle. Siitä kuului 
niin kova räiske, että talon 
emäntä heräsi ja arveli, että nyt 
saan sen hiiren kiinni. Hippi pe
lästyi, kun jalkojen töminä kuu
lui. Samassa aukeni ovi. Hipillä 
ei ollut muuta paikkaa piiloutua 
kuin perunalaatikko. Eukko 
hämmästeli, kun ei siellä ollut
kaan hiirtä ja sulki oven. Hippi 
nauroi, lähti kotiin ja antoi lap
silleen hyvän palan juustoa. 

Marjut Neijonen 

l(ettu 
kanatarhassa 

"Kot, kot, kot," kanat kaa
kattivat hermostuneina. Ne 
vaistosivat, että jo.takin on 
tekeiHä. Metsästä kuului 
kummallisia ääniä, ja talon 
isäntä lähtee sinne katso
maan. "Jaaha, vai kettu se 
täällä kanoja pelottelee!" 
Pitkä, punaruskea kettu li
vahti katajapensaan suojaan, 
jottei isäntä olisi huoman
nut. "Kyllä minä sinut vielä 
saan", huusi isäntä, "vaikken 
nyt tällä kerralla". Kettu 
lähti juoksemaan lujaa pois 
kanalan läheltä. Se juoksi 
Niemisen sikalan ohi ja por-

saat huusivat sille: "Onkos 
ketulla tuli hännän alla?" 
Kettu ei ehtinyt vastata mi
tään, sillä se oli niin häpeis
~~~n~-~~' kun oli lähtenyt 
1santaa pakoon. Vihdoin ket
tu saapui kololleen. Se oli 
pitkän käytävän päästä. Sei
nät oli vuorattu tiiviisti sam
malella. Kettu meni nukku
maan, koska oli väsynyt pit
kästä juoksusta. Yön hämä
rässä kettu lähti kanatarhal
le. "Lähden kanoja vartioi
maan," hihitti kettu juonik
kaasti. "Aiiii, minun häntä
ni," ulisi kettu. Sen häntä oli 
tarttunut piikkilankaan. Ket
tu juoksi nopeasti metsään, 
koska isäntä oli herännyt 
sen huutoon. "Kaikki näyttää 
olevan hyvin," sanoi isäntä 
tyytyväisenä. Aamulla hän 
juoksi kiireesti tarhalle, sil
lä sieHä kuului armotonta 
huutoa ja kaakatusta. Kettu 
oli päässyt portista kanatar
haan, mutta entäs sitten! 
Kettuparka oli juossut kukon 
eteen joutuen vaaran uhrik
si. Parhaillaan kukko juoksee 
ketun perässä nokkien tätä 
vähän väliä. "Seis, seis, py
sähtykää, lopettakaa!" Isäntä 
huutaa kaiken muun melun 
yli. Kukko astelee arvok
kaana isännän eteen, ja nok
kaisee tätä polveen. Kukko 
jatkaa takaa-ajoaan, ja isän
tä alkaa hyppiä ja huutaa. 
Yhtäkkiä kukko pysähtyy ja 
pyörtyy keskelle kanatarhaa. 
Tulee aivan hiljaista kaikki
alla. Isäntä käskee ketun ha
kea vettä nopeasti, jolla vir-



voittaisi kukon. Kettu hakee
kin, mutta ei vettä vaan ter
vaämpann. Isäntä kaataa 
ämpäristä nopeasti eikä huo
maa, mitä siellä oli. Kettu 
lähtee nopeasti pakoon ja ot
taa samalla pari kanaa ham
paihinsa. Nyt isäntä juoksee 
mustaa kukkoa pakoon. Kuk
ko väsyy takaa-ajamaan 
isäntää kolmen viikon päästä. 
Isäntä oli kiertänyt maail
man ympäri pakomatkallaan. 
Kettu paholainen istui vain 
kanatarhassa syöden viimeis
tä kanaa. Kukkokaan ei voi
nut sille mitään, sillä siltä oli 
molemmat jalat kipsissä jää
tyään kolmetoista kertaa au
ton alle. Kettukaan ei pysty
nyt liikkumaan, sillä se oli 
syönyt sata kolmetoista ka
naa yhdessä päivässä. Siellä 
kettu vieläkin on kanatarhas
sa. 

Kirsi Viitamäki 

Lemmikki
eläimeni 

Minun koirani nimi on Bel
laviu. Se on yhdeksän kuu
kauden vanha. Kerran kun 
lähdimme mummulasta, huu
telimme sitä mukaan, mutta 
se ei ollut kuulevinaankaan. 
Mutta kun lähdimme mene
mään autolla, niin se nosti 
päänsä pois kuopasta, jota oli 
juuri kaivanut ja lähti juok
semaan auton perään. Isä py
säytti auton ja Bellaviu hyp
päsi sisään ja rupesi haukku
maan minulle loukkaantu
neena. 

Kerran se tuli sisään ja 
meni lastenhuoneeseen ja oli 
hetken aikaa hiljaa. Yht'äk
kiä kuului kauhea ryminä. 

Ryntäsimme katsomaan, mi
tä oli tapahtunut. Se oli ve
tänyt tavaroita kaapista ulos. 
Nyt kun se näki minut, se 
lähti kenkä suussa juokse
maan. Pahaksi onneksi ovi 
oli auki, ja se pääsi karkuun. 
Myöhemmin löysin kengän 
talon alta. 

Kaija Hakala 

Vanha kuusi on 
nähnyt paljon 

Kotitantereellani kasvaa kö
köttää vanha, vanha kuusi. Ta
rina kertoo, että se on haltija
kuusi. Kun pienenä olin pahalla 
tuulella, niin äitini kertoi hal
tijasta, tietenkin kuuntelin sil
mät innostuksesta loistaen juttua 
vanhasta harmaa partaisesta 
ukosta. Kerran haltija nukkui 
makeaa unta omassa armaassa 
kotikuusessaan, äkkiä sinne le
hahti iso parvi räkättirastaita ja 
siitäkos ukko suuttui. Se lähti 
vihoissansa kävelemään kujalle 
ja viskoi sinne ja tänne käpyjä. 
Kävyistä kasvoi kaksi kuusta, 
jotka ovat myös haltijakuusia ja 
vielä itsensä haltijan istuttamia. 
Itse vanha haltijakuusi on näh
nyt monen sukupolven uuras
tavan pelloilla ja hankkivan siel
tä elantonsa. Monen monta ker
taa ovat kuusenhaltija ja kuusi 
nähneet hevosen ja isännän me
nevän aamuisin peltotöihin. 
Eräänä aamuna ne unenpöppe
rössään odottivat taas näkevän
sä hevosen ja isännän, mutta 
hevosen sijasta tulikin pellolle 
kummallinen rakkine ja haltija
parka oli vähällä jäädä sen pyö
rän alle. Sen aamun jälkeen jo
kaisena aamuna tuli pellolle sa
ma rakkine. 

Haltija ja kuusi näkevät, kuin
ka karjapolut muuttuivat val
tateiksi ja kuinka talo kulki 
isältä pojalle. Ne huomasivat 
kuinka tiellä, ilmassa ja vedes
sä oli kulkenut kaikenlaisia kul
kuvälineitä ja kulkee vielä nyt
kin. Jos tämä kuusi osaisi puhua 
niin olen varma, että se juttelisi 
tarinoita joita ei kukaan muu ole 
ennen kertonut. Se kertoisi mei
dänkin tarinamme. 

Katriina Pajulahti 

0 LSP 10373 

itiml FICS 9032 

Parkanon kansan
laulukvartetti 
Piiritanssissa Hellun kanssa 
- Eron kyynel - ltkupolska 
- Tahkonkiertäjän laulu 

Urho Myllymäki ja 
Risto Ala-Ikkelä 

Hiskin-likon polkka - Sata
kielen valssi - Hiskin-likon 
polska - Jupakan Alfreen 
polkka 

Eero Piirto 
Flikkaan polska - Liinukka
varsa ja helyt kaulassa -
Kapakasta kapakkaan -
Surua mulle lisätään 

Kauhajoen klaneetit 
Mylläri-Juuseen polkka -
Kolmen ruplan valssi - Peli
mannisottiisi Kauhajoelta -
Flikkaan rinki 

~ Tuotanto 

~f!!b DISCOPHON Oy 

Länsi portti 4 A, 02210 Ruomela, puh. 880 022 
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Joululahjavalikoimat ovat nyt osuuskaupassa. 
Luotettavia tutkittuja tuotteita koko perheelle. 
Jouluruoat, herkut, vaatteet, lelut, urheiluvälineet, 
taloustavarat, kodin tekstiilit ja paljon muuta -
kaikki saman katon alta. - Tule tutustumaan. 

S,.,KPARKANON 
~ OSUUSKAUPPA Parkano - Kihniö 

Vahtimestari Hannu Kaarna, 

Meikäläisen 
pankkiin 
ei tarvitse 
mennä hattu 
kourassa. 

PARKANON 

cp OSUUSPANKKI 
aikamme pankki 

MARTTI NURMI 

Parkano, puh. 2071 

Saha, Kuivasjärvi 
Puh. 3650 



~~~~ 
Parkanon ~ ~ ~ 

Säästöpankki ~ ~ 
■ MAKSUPALVELUT 
■ ASUNTOASIAT 

osaa 
■ MAKSITI LIT 
■ PI KALUOTTO 
■ YRITTÄJÄPALVELUT 
■ MAATILAPALVELUT 
■ KIRJANPITOPALVELUT 
■ VALUUTAT 
■ LAKIASIAT 
■ JA PALJON, PALJON MUUTA 

PÄÄSTÄKSESI KÄYTTÄMÄÄN HYVÄKSI SUURPANKIN TARJOAMIA ETUJA

TU LE ASIAKKAAKSI JA RIITTÄVÄN AJOISSA 

PARKANON- KI H N IÖN 
OSU USMEIJ ERI 

PARKANO 

MAANRAKENNUSLIIKE 

PENTTI KUUSIKKO 
PARKANO, PUH. 933-2077 

SUORITAN KAIKKEA MAANRAKENNUSALAAN 
KUULUVAA TYÖTÄ URAKALLA TAI LASKUTUSTYÖNÄ. 



Leppäkosken Sähkö Oy 

Teollistuva 
Parkanon kauppala 

- sijaitsee rautateiden ja maanteiden solmukoh
dassa (H~lsinki-Parkano-Seinäjoki ja Pori
Parkano-Haapamäki ratojen risteysasema sekä 
Tampere-Vaasa ja Pori-Jyväskylä maanteiden 
ris~eyspaikka) 

- kuuluu II kehitysaluevyöhykkeeseen 

- lisiä ak tiivises ti kauppalan osuutta elinkeino-
elämän kehittämistyössä 

- omaa ys'.ävällisen suhtautuimisen yrittäjiin 

Tarjoaa 

- au :omaattise t tietoliikenneyhteydet 

- vapaat3 työvoimaa 

- edul'lisia teollisuustontteja 

- edullisia kerros-, rivitalo- ja omakotitontteja 

- korkea :asoiset yhteiskunnalliset ja kaupalliset 
palvelut 

ELINKEINOLAUTAKUNTA 

os. Kauppalan virasto, 39700 P ARKANO 
Puh. 933-2241/kauppalanjora!aja tai elinkeino
asiamies 

neo 

AAMULEHTI 



H Y V A.Å. JO U L U A 

JA 
MENESTYSTA. UUDELLE VUODELLE 

TOIVOO ASIAKKAILLEEN 

HYTTISEN HALLI 
PARKANO 

KAUPPATALO HYTTINEN 
JALASJÄRVI 

SPAR-HYTTINEN 
JALASJÄRVI 

KAUHAJOKI 

TORNI-ASU 
SEINÄJOKI 

MYYNTI-HALLI 
KURIKKA 

SUORITTAA RAKENNUSTOIMINTAA 
JA MYY OSAKE- JA LIIKEHUONEISTOJA. 

Ert=<~ Rakennusliike M.Ruhala 
c::JC l 39700 Parkano, puh. 933-2140 

PARHADOD G=ouonEHAlUlllHE 
~~~1/ PARKANO puh.2075 
~ 

ONKO YLÄ-SATAKUNTA 
TILATTU ENSI VUODEKSI? 

TAPAAMIIN! 

RAUHAISAA JOULUA 

YLA·SATAKUNTA 

Luotettava perusta 
koti kukille 

OK-kukkamulta. 

Nurmikoille ja 
istutuksille 

TEHO-KASVUTU RVE 

Sr,--,K Turvetuotetehdasso KOS 
~ Osuuskaupat 



~ PARKANO ~ 2295 

VÄLITÄMME FORD-AUTOJA, VARAOSIA JA 
TARVIKKEITA. 
HONDA-MOOTTORIPYöRIEN MYYNTI JA 
HUOLTO. 

HUOLTOKORJAAMO 
Puh. 2296 

Jouluksi tarjoamme 
parasta pöytään 

Valinta-Kantola . ' . .,., ... ~~ ' 

Puh. 2268 

Kun tarvitsette 

P H I L I P S -tuotteita: 
televisioita, radioita, radionauhureita, 
s:ereolait teita. 

Olette aina edellä ostaessanne 
liikkeestä missä on ajanmukainen 
pätevä huolto paikkakunnallamme. 

PYÖRÄ- ja TV-HUOLTO Särkinen 
Postin alakerta 
puh. 2185 

fil !!«,~!!:lf 
TAMPERE PUH . 931-23717 

LISTA JA KARMI Oy 
39700 PARKANO ,puh. 933-2171, 2671 

Parkkapaneelia, verhotankoja, 
kehyslis ;oja, rakenn uslistoj a 

sekä kotimaisista että ulkolaisista 
puulajeista valmiiksi pintakäsiteltynä. 

TERVETULOA TUTUSTUMAAN I 

VARMAA JA VIIHTYISÄÄ MATKAA 

KOTIMAASSAMME JA ULKOMAILLA: 
AJANMUKAISJLLA TURISTILINJA-AUTOIL

LAMME. 

Ikaalisten Auto Oy 
Puh. 6282 

LASI KAATUU, ARKI TUHRI!, PUKU PINTTYY,, 

KUOSI KARSII. JOKA ELAA SILLE SAT

TUU, JOLLE SATTUU, SE TIETÄÄ. 

APU NÄIHIN PULMIIN ON 

KEMIALLINEN PESULA 
PARKANO 2809 

TERVETULOA! 

VALITKAA ENSILUOKKAINEN HOTELLI-RA
VINTOLA NEUVOTTELUIHIN 

EIKÄ TEIDÄN TARVITSE ÄKAILLÄ JÄLKEEN
PÄIN. 

HOTELLI PESTI EI OLE (KAUPPALAN) KAL~ 
LEIN, MUTTA SE ON VIIHTYISA JA PALVELU
KYVYLTÄÄN ERINOMAINEN. 

HO'l'ELLI-RA VINTOLA 

PESTI 
Parkano, puh. 2502. 



YHDYSPANI<KI 
Parkano 

1 KAALISTEN-PARKANON 
PUHELIN OY 

Puh. 6101 

Halpa - ajankohtainen 

MUOVIKAUPPA 

Parkano, Vallilan talo 

Kankaanpää, Keskuskatu 32 

Ikaalinen, Konkariketo 

NAISTEN JA NUORISON OSASTOLTA löydätte 
yksilöllis tä ja muodikasta, kuten takkeja, lenin
kejä, hameita, puseroita juhlaan ja arkeen, hat
tuja. 

MIESTEN OSASTOLTA (Säästökulman talo) pu
vut, yhdistelmäasut, ulkoilutakit, la:dt. Myöskin 
nuorison meileisiä asuja hyvä valikoima. 

PARKANON 
MUOTILIIKE JA ASUSTE 

A . Janakka - Puh. 2087 - Mies,en os. 2487 

AURESKOSKI OY 

Parkano, puh. 3333 

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 

Parkano 

KÄYKÄÄ TALOSSA 

PARKANON APTEEKKI 

Parkano 

NUOREKASTA 

MUOTIA 

MUOTIKULMASTA 

Puh. 2747 

Parkano, Säästökulma 



Asiakkaittemme autoille 
hyvät tilat pihassamme VAATETUSLIIKE RAJAMÄKI 

• SPAR-VALINTA LEHTO Puh. 2079 

Puh. 2031 

PARKANON TELIAUTO PARTURILIIKE YLINEN 

Parkano, puh. 2323, 2540 Liikekeskus 

YLÄ-SATAKUNNAN LEHTOLAN BAARI 

TILI- JA VEROPALVELU KY Puh. 2060 

Kiitämme asiakkaitamme 
LLI U) VESIJOHTOLIIKE kuluneesta vuodesta ja 
LLI :::,::: 

E. PAAVILAINEN toivotamme HYVÄÄ JOULUA. ...1 ::, 

PAROONIN KALUSTE 
::, 1-
1-::::, 

Puh. 2175 1-
Postin talo Parkano, puh. 2630 

1 

PARKANON PUUTYÖ PARKANON TRAKTORI 

KAUKO TAMMELA Fiat-autot 

Puh. 2074, 2274 Puh. 2471 

PUUSEPÄN LIIKE KAHVILA - MATKUSTAJAKOTI 

VOITTO PAJUNEN KUOPPASALMI 

Puh. 2254 Puh. 2082 

. 
LÄÄNIN KULJETUS OY 

HÄKLIN LEIPÄÄ 
Parkanon aluetoimisto 

JUHLAAN SEKÄ ARKEEN 
Puh. 2090 

SEKATAVARAKAUPPA 
LIISAN KIOSKI 

W. HANIKKA 

Puh. 2096 
Puh. 2100 



TILI- JA VEROTUSASIOISSA 

- asiantuntemusta 
PARKANON KUVAAMO 

~ - kokemusta Hyttisen liiketalo 
- yhteisymmärrystä 

PARKANON TILIPALVELU OY 
Puh.2127 

PARKANON POHJOIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ 

PAPERI- JA KONTTORITARVIKE Om. Matti Mäntylä 

PARKANON AUTOKOULU PARKANON TS-HUOLTO 

J. ROIHA A . ja J. Kuivanen 

Parkano, puh.2033 Puh. 2409 

PARKANON SÄHKÖ JA KONE RIIPISEN KUKKAKAUPPA 

0. LAUTAMÄKI Puh. 2037, 2036 

T:MI MANNINEN 
TAVARATALO KORPELA TV- JA RADIOHUOLTO 

Puh. 2001, 2006 
Puh. 2030 

KUVALAHJA JOKA SÄILYY 

n~~!~~!~!! 
PARKANON VALKOPESULA 

Parkano 

PARKANON PALAKANGAS 
PARTURI MYLLYMÄKI 

Parkano, puh. 2634 
Puh. 2207 

Hyttisen liiketalo 

MARTIN BAARI PARTU RI-KAM PAAMO 

Om. Kyllikki Järvinen MÄKI RANTA 

Puh. 2360 Puh. 2459 



PARKANOOY 
- konepoja 
- takomo-karkaisimo 
- LVI-yksikkö 
39700 Parkano, puh. 933/2371, telex 22-156 

reimawP 
PARHAAT HOUSUT PARKANOSTA 

REIMAN TEHDAS PARKANO PUHELIN 2626. 



Edullinen ostospaikka 

SANELMAN VAATEAITTA 

Parkano,puh. 2551 

Aina sopivat lahjat valikoimistamme 

KELLO-, KULTA- JA SILMÄLASILIIKE 
ERKKI SVRJÄNEN 

Puh. 2181 

KANKAMA 
EDULLINEN JOULULAHJOJEN OSTOPAIKKA 

Meiltä saatte joululahjoiksi erittäin sopivat 

kaikkialla maassa arvostetut tuotteet. 

TUTTA-TUOTE: Vauva- ja leikki-ikäisten asut. 

REIMA-PUKINE: Lasten ja nuorison ulkoiluasut. 

PALLO-PAITA: Naisten paitapuserot ja miesten paidat. 

FREDRIKSON: Turkislakit. 

Hyvät valikoimat lasten paitapuseroita, neuleita ja 
turkiskintaitakin löytyy. 

Joulujuhlaan löydät sopivat asusteet meiltä. 

KENKÄVALIKOIMAMME 

on monipuolinen 

muodikas 

edullinen 

valitkaa ja vertailkaa! 

PARKANON JALKINE OY 
Parkano 
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J O U L U M I ELELLÄ 
KIVINIEMELLÄ 

Puhalletaan yhdessä oikea JOULUMIELI! 
Tavaratalomme tyttö- ja poikatontut esittelevät 
Teille kivoja lahjavihjeitä . 
Rautahallista löydätte niitä " kovia " paketteja ja 
tavaratalon puolelta " pehmoisempia " . 
Jouluherkut tarjoaa monipuolinen elintarvikkeem
me. 
Tulkaa sisään jouluiseen tavarataloomme . Kierrel
kää ja kat selkaa . Tehkää edullisemmat jouluhan
kinnat. 

Koko perheen tavaratalo. 

KIVINIEMI 
'----------•P•u•he•l•i"•• •va•i•hd•e•2•2112•2•, E•s•s•o•2•22•5•••b•aa11r•i •2•22•3--~J 
4mk Parkanoin Kirja,paino 1973 


