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TOIMITUS 

pää toimittaja 

,Parkanon Joulu 
Arvi A. Koivisto, 

Eero Koivisto 

Juhani Käenmäki 

Toini Kosola, kansi 

ilmoitukset NUMERO 4. 

JULKAISIJA 

Parkanon Nuorisoseura 

LUl(IJALLE 

Sinuna on nyt kädessäsi 
neljäs numero Parkanon Jou
lua. Sen ovat entiseen tapaan 
tehneet amatöörikirjoittajat 
ja kuvittajat ilman palkkaa. 
He ovat väkeä, jotka arvosta
vat sitä seikkaa, että tällai
nen joulua11heinen kotiseutu
julkaisu kerran vuodessa 
paikkakunnallamme ilmes
tyy. Ilmoittajat taas ovat teh
neet mahdolliseksi kirjapai
non esittämän painatuslaskun 
maksamisen. Lehden ostajan 
markat ovat niitä, jotka ehkä 
muodostavat pienen, nuoriso-

Juhani Nuijanmaa, 

Heikki Vilppala 

Heikki Kuusijoensuu 

Martta Rantala, 

Tarja Viitasalo, 

levikki 

rahastonhoito 

toimintaan käytettävän voi
ton. Kaikille mainituille mu
kana olleille parhaimmat kii
tokset. 

Lehden sisällön muotoutu
misesta kerrottakoon, että ai
kaisempia kirjoittajia pyydet
tiin vuosi sitten ehdottamaan 
aiheita ja kirjoittajia tätä nu
meroa varten. Noin puolet si
sällöstä on saatujen vihjeiden 
perusteella hankittu. Viime
vuotinen lukijakilpailu antoi 
oman osansa ja joitakin jut~ 
tuja on vielä pyydetty toimi
tuskunnan oman harkinnan 

mukaan. 
Lukijoiden toivotaan edel

leen olevan ideoineen tätä 
lehteä tekemässä. Parhaan 
mahdollisuuden mukana
oloon tarjoaa toisaalla leh
dessä jälleen julistettu luki
jakilpailu, johon valmiin, jul
kaisuke lpoisen aineiston ohel
la, ovat pelkät aihevihjeetkin 
tervetulleita. Myös rakenta
vasta arvostelusta on toimit
tajakunta kiitollinen. 

Kirjoittamiin; 

Arvi A. Koivisto 

Parkanon Nuorisoseuran kuluneen vuoden toiminnassa oli eräs 
huomattavimpia tapahtumia unkarilaisen Jaszberenyn kansan
tanssiyhtyeen vierailu toukokuussa. Nuorisoseura toimi vierailun 
isäntänä yhdessä eräiden muiden järjestöjen kanssa. Kuvassa vie
raat vauhdissa Parkanon kansalaiskoulun pihalla. 

Huomaa viereisellä sivulla julistettu lukijakilpailu. 



Oiva A. J. Yliruusi 

' ' TE LÖYDÄTTE 
LAPSEN'' 

Luuk. 2: 12 

Koettelemusten ajat olivat 
kohdanneet Israelin ja Juu
dan kansaa. Rooman maaH
manvalta oli alistanut, maan 
toisensa jälkeen vaHansa al
le. Keisari Augustukselta oli 
lähtenyt käsky koko maailman 
verolle panosta. Työttömyys 
ja ra,skas verotus ahdisti mo
nia ihmisiä, varsinkin työläi
siä ja nunria perheitä. Eräs 
tällainen per1he o~i rakennus
m ies Joosefin ja hänen nuo
ren vaimonsa. Esikoinen oli 
tulossa ja 'keisarin määräys 
sattui mahdollli,simman han
kalaan aikaan, mutta käskyä 
ei käynyt uhmaaminenkaan. 
Joosef vaimoineen liittyi sii
hen ihmisvirtaan, joka verol
lepanon johdosta oli liikkeel
lä. Beetlehemissä nuori perhe 
joutui kiokemaan tämän maa
Hman kylmyyden. Turhaan 
Joosef kolkutti oville pyrkien 
sisään. Kaikkialila oli täyttä 
ja Marian synnytyspoltot oili
vat al1kaneen . Hätäiäntynyt 
Joosef sai vihdoin paikan 
eläirnsuojassa, jonka rehukau
kalosta tuli esikoisen ensim
mäinen vuode. 

Beetlehemin läheisellä ke
dolla paloi pieni tuli, ,sen ym
päriillä paimenet pysyttelivät 
vaiveilla, kuunnellen yöHn-
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tujen ja heinäsirkko,jen lau
lua. Ha1rvakseen vaihdettiin 
ajatuksia ,siitä mitä Rooman 
legionien läsnäolo merkitsi. 
Silloin yht'äkkiä kirkas olen
to ,seisoi heidän edessään ja 
rauhalhnen ääni sanoi "Äl
kää peljät'kö minä ilmoitan 
teille ·suuren ilon, joka o-n tu
leva kaikelle kansalle; teille 
on tänä päivänä syntynyt 
Vapahtaja, joka on Kristus, 
Herra, Daavidin kaupungissa. 
J,a tämä teine merkkinä: te 
löydätte lapsen kapaloituna 
ja seimessä makaamassa." 
Koko tai,va,s loisti heidän yl
lään ja ihmeelliset sävelet ju
listivat Jumalan kunniaa ja 
rauhaa ihmisten kesken. 
Olemmeko nähneet unta vai 
ovatko enkelit vierail1eet luo
namme, miitä tämä -kaikki 
merkitsee? Jotain tärkeää Ju
malaUa oli sanottavaa, men
nään katsomaan mitä tämä 
kaikki merkitsee. 

Ja he menivät kiiruhtaen ja 
löysivät Marian, Joosefin ja 
lapsen, joka makasi seime,s
sä. Köyhä oli perhe, köyhä 
ja puutteellinen vuode, mut
ta suunnation ilo 'täytti pai
menten sydämen. Minulle on 
syntynyt Vapahtaja, kiitos ja 
ylistyis HerralHe. Pelko oli 

poissa. filalle oli tullut tur
vallisuus ja ilo Herrassa . 

Meidän päivinämme monen 
ihmisen sisintä ahdi·staa pel
ko tulevaisuudesta. Varsinkin 
nuorten perheiden edessä 
usein on tyottömyyttä, asun
nottomuutta, toimeentulon
huolia. Lapsen tufo pe~jättää 
ja sen mukanaan tuomat vai
keudet ahdistavat. Katsio 
maailman vapahtajan synty
mää, hän tuli kodiUomana ja 
hyiljeksittynä mutta to,i suu
ren ilon niille , jotka saivat 
hänen seimensä ääreen po!
vi,stua. Maria sai kokea sek1ä 
iloa että surua ja murhetta 
poikansa tähden. KuHenlkin 
mi1joonat ihmiset ovat uudel
leen j·a taas uudelleen rientä
neet Jeesus lapsen luo ja !löy
täneet siinä ilon ja rauhan. 

Sinulle joka ahdiistettuna ja 
peloissasi ajattelet tulevai
suutta, kuu1luu Herran sana, 
sinä löydät lapsen kapaloituna 
ja seimessä makaamassa. Sii
nä on sinun Vapahtajasi ja lu
nastajasi. Tee kuten paime
net tekivät, riennä 1sinäkin 
tulevana joulun arkana Jee
suksen luo Herran huonee
seen jossa löyd'ät levon sie
k .Hesi. Autuaat ne joista voi
daan sanoa, hän on löytänyt 
lapsen. 



Antti Riitti: 

Parl~anon 

l~ehitysmahdollisuul~sista 

Parkanon kauppala on vii
me vuosina kehittynyt ri
peästi. Se on pientaousalu
eensa keskus ja omaa kohta
laisen hyvän palveluvarus
tuksen. Teollisuus, kauppa 
ja palvelukset ovat pysty
neet tarj,oamaan työpaikan 
maa- ja metsätalouden am
mat:sta sekä toiis·elta paikka
kunnalta siirtyneelle. Työ
paikkaomavaraisuutemme 
onkin tällä hetkelä yli 100 % , 
mikä osoittaa, että työllisyys
tillan teemme on nyt hyvä. 
Menossa oleva laskusuhdan
ne saattaa kuit.e~k~:: 5.J ~ä,-:;i 
talvena heiken'tää työllisyyt
tä, joskin pailklkakuntamme 
suUJrin työnantaja ilmoittaa, 

että laman vaikutus ei heillä 
vähennä työvoiman määrää 
vaan työtä on jatkuvasti tar
jolla. Myöskin voimakkaasti 
lisääntyvä turpeennosto tar
joaa jo nyt työpaikko,ja ja tu
levaisuudessa vielä enemmän. 

Mikä sitten vaikuttaa me
neiHään olevaan suotuisaan 
kehitY'kseen ja onko k,ehityk
sen suotuisalle jatkumiselle 
edellytyksiä? Paitsi se, että 
ennestään voimakas kauppa 
ja teol11isuus luovat ympäril
le,en toimintaa, on tailous
maantieteellinen asemamme 
varsin edullinen. Olemmehan 
kehitysaluevyöhyklkleellä, lä
hellä sen etelärajaa sekä huo-

mattavien valtakunna111isten 
liikennev'älien ,solmukohdas
sa. 

Pohjanmaan radan raken
taminen Parkanon kautta 
muutama vuosi sitten toi 
kauppalam:mie niopeiden Ete
lä- ja Pohjois-Suomeen :suun
tautuvien kaukoyhteyksien 
pariin. Edelfä mainitun ra
dan 1sähköistys tänä vuonna 
nopeutti yhteyksiä edeHeen. 
Kumpa vi'el'ä saa'taistiin 
useammat kaullrnjunat pysäh
tymään Parkanorssa. 

Olemassa oleva poikittais
r ata Haapamälki - Pori kul
kee niini'kään kaurppalamme 
kreskustan kautta. Tämä "sa
tamarata" luo hyvät edeHy
tykset varuinkin suunn:itel
missa o1levan peruspa,rannuik
sen jällkeen teo1Hisuud!en kuil
jetuksille. 

Kauppalamme halki kulkee 
vatatie 3. Lisäksri on valmis
tumassa valtakunnalilisesti 
merkittävä Parkanon kautta 
kulkeva "Järvi-Suomen tie" 
Porista Jyvä,skylän kautta 
Il10mantsiin. Tämä väylä pa
rantaa ra,t1kais,evasti yhteyk
siä Keski- ja Itä-Suo.meen. 
Kyseessä olevan tien odote
taan kehittyvän vilkikaaiksi 
turistitieksi ja Parkanokin 
saanee siten matkaHijavirras
ta enenevän osan. 

Kun vielä mainitsemme, 
että etäisyydet suuriin kau
punkeihin ovat !kohtuullisen 
lyhyet mutta ei niin lyhyet, 
että ne heikentäisivät Par'ka
non asemaa teolisuus,:; ja 
kauppapaikkana, ori kauppa
lamme ja sen nyt jo selvä
piirteisen talousalueen kehi
tysedellytykset varsin hyvät. 

Haijlinno'lilirsesti ka uppa1am
me on rajas:eutua: kuulum
mehan Turun ja Poriin lää
niin ja olemme sen pohjoi~
rajalla, Satakunnan maakun
taan ja Tampereen tal9ws-
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a1ueen, Pirlkanmaan, 1uotei1s
kolkkaan. Toivotta,vasti hal
linnollinen ja.otus seudull.1am
me nopea'Sti 'ratJkaiistaan ja 
muodo&tetaan Satakunnan 'ja 
Pirtkanmaian liä'äni:t. Alluepo
liittis'esti sijaint~mme läih!elilä 
kehitysalueen etelärajaa, ku
ten jo tote:simme, on eduUli
nen. 

KunnaHislha:JJl,innon ,ja -ta
louden kannalta kelhitysedie1l
lyty1ksiä tarikaste11,en vloim
me todeita, että 'maan käytön, 
toi:mim.nan ja :tafouden koko
nailsva.Hainen suunnitteilu on 

Aarne Seistamo 

läJhtenyt kauppafassamme 
käyntiin. 

Tärlkeä iedtei]l,ytys kehityk
sen suotuisa.He jatkumis1eme 
on myönt'einen sulhtautumi
nen elinlkeiinoelämään, nHn 
teo[lisuuteen, kauppaan, pall
vielulkisiin kuin myös maa- ja 
metsä:tatlouteen. Eri'lrni1s'esti 
olisi kelhitett'ävä: asuntotuo
tantoa. Elrlei yksityineltl asun
totuotantio riitä tyydyttämä'än 
elinikeinoelämä:n :tarvitseman 
työvoiman asunnoin ta1rvetta, 
o[isi yih'teisikunnan ryhdyttä
vä ralken:tamaan mahdorlitsim-

M-atalan mökin Joulu 
II p Parkanon Joulun runokilpailussa 

(Muistelua eräästä noin 70-vuoden takaisesta Joulusta) 

~* A~~{41 
?' ' )' ""~- f?'"li: ( , (~~ ~f ")~ 

-::::-,:-- ----
On mökki pieni oksain alla, 
metsä vankka kaikkialla. 
Kaiken peittää lumivalli, 
siinä selvä talven malli. 

Äiti on ja lasta monta, 
nyt ei yhtään toimetonta. 
Liikunta on ripeätä, 
on eessä jotain tärkeätä. 

Syy o_n selvä touhuun tähän, 
aikaa Jouluun enää vähän. 
Onhan nyt jo Jouluaatto, 
kulkeneeko tonttusaatto. 

On pesty tupa, tuotu kuusi, 
puettu ylle nuttu uusi. 
Kuusta vielä viimeistellään, 
kynttilöitä sytytellään. 

Vähitellen rauhoitutaan, 
kuusen luokse kokoonnutaan, 
käydään läpi rukoukset, 
jouluvirret, siunaukset. 
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Äiti kertoo Jeesuksesta, 
syntyneestä Lapsosesta, 
Mariasta, enkeleistä, 
paimenista, tietäjistä. 

Veli vanhin lahjat jakaa, 
korin vetää oven takaa, 
jonne pukki kiireissänsä, 
pannut on sen kelkastansa. 

Lahjat ovat pukineita, 
sukkia ja käsineitä, 
oman äidin kutomia, 
pukin konttiin antamia. 

man voimaperäisesti, mutta 
resUl'ISsimme melko köyhänä 
kuntana ·ovat va11sin Taj1a1li
set. Sikisi näin joullun allla 
rohkenen toivoa yr'itysten :tu
levan asuntotuotantoon mu
kaam ma1hdlal1lisimman voi
malkkaaHa panolksei1ila. Täillä 
tavalla yhdessä toimien voim
me odottaa vireätä kasvun ja 
kehity'kisen aikakautta PaT
kanoHe. 

Lopuiksi talhdon toivottaa 
kai!killl1e 'kauppallan asukkaill
le Raulhanist,a Jo,uJlua ja On
neliliJSta Uutta Vuotta. 

Lapsille on riemullista 
saada ruokaa herkullista, 
laatikkoa, perunoita, 
palvilihaa, kalaa, voita. 

Puoltayötä kello soittaa, 
väsymys jo lapset voittaa. 
Vielä ensin rukousta, 
sitten unta, kuorsausta. 

Tähdet tuikkii taivahalla, 
rauha mökin katon alla. 
Joulujuhla ompi nyt, 
on Jeesus-lapsi syntynyt. 

Kiitos siitä Jumalalle, 
Korkealle Kaitsijalle. 
Hän pelastuksen antoi meille, 
synnin teille eksyneille. 



Arvi Tunkelo 

YK-miehen joulutunnelmia 

Viime vuonna 1tuli minuUe~ 
1lciin tila~suus rpä@stä mulkaan 
suo1ma,1aiseen rauhantu!r'Va
jouklkoon Kyrprokiselle. Kun 
tieto lälhdöstäni tuH, oli kii
reesti' ailoit1ettava englannlin
kiellen 1kertaus, joka tarpa!htui 
myös rpaJlj01lti jutte1lema;ma 
vaimoni kanssia llrni'klki ,tavan -
omaiset asia1:lkin englanniksi. 
Harjoi'ttielu oili 1siinä mä'ärin 
jatkwvaa, että 1pieni tytfarem
me jo tiukka1si: '1Miiksi te pu
hutte aina niin, että minä 
en ymmärrä mitään?" 

Lälhitö etelään tapahtui /ke
sän sateesta ja viileydestä ja 
tulimme Kyproksen hel tee
seen. Olipa säillä ja luonnolla 
eroa. Elokuuhun mennessä jo 
kuuk1ausi:kaupai1Qa pilvettc
märrt'ä taivaalta porottanut 
aurinko oli ku:ivattanut maan 
pinnalta lkailken ,ruohon ja so
ta täydensi jällkeä polttaima,1-
la loputkin pois !laajoilta 1a1lu
eilta. Vasta joulun i1'ähestye:s-

sä s,yksyn sateet sai:vat punai~ 
s,en maa1n hiillij alileen viheriöi
mään. Sateet tuhvat yleensä 
ukkoslkuuroina eikä meillä 
n'iin 'tuttua ti'hkusadetta juuri 
haviainnut. 

Jloulun ,lähestyminen oli 
parhaiten haJvaftta1vissa 'kotoa 
tuHeiden 1kiI"j eviestien Jiisäiks,i 
kaulppovhin hiilj alll,een tlmaan
tuneista joulukoristeista ja os
toryntäyksestä aivan kotoi
seen tapaan. Allmania!kika 
osoitt'i myös hn1kiimättömästi · 
suuren juJhlan tuloa, joten 
valmistelut pantiin myös suo
malaisten lk1e1skuudessa käyn
tiin. Vailmisteltiin omia jou
lun tilai,suuksia ja 1harr1joiitel
tiin 'kamsainvälliiseen jouiluhair
taut1een tulevaa 1ohijellmaa. 

Runsasta viikikoa ennen 
joulua ko'koonnuftiiin eng
lantilai1sten Kyproik1seHa ol<e
van suuren Dhelkelian tulki
koib!dan kauniiseen 'kir1klkoon. 
Mulkana uli edustaj'ia kaikista 

Joulusauna lämpiää Kykko Campissa l{yproksella. 

Kyprrolksen rauhantu:riva,jouk
koiihilll kuuhrvfäta kansaHi
suulksit.sta. O[r 1intiia1ainen 
YK:n Kyiprokis,err jou1Mrnjen 
komen1a'ja lkenraalHluutnantti 
Frem Ohand, englantilaisia, 
ruiotsalaisia, tan·s1ka:J.ailsia, ka
nadalaisia, itävaltalaisia, ir
lantHafaia ja tietysti myös 
suomalailsia. 

'Tunnelma oli ennen koke
maton minul!Jle . Koo[1a oli 
näet eri uskontokuntiin kuu
luvia kaiikki yhdessä ja ylh'tä 
aikaai mui!stelemassa parin 
vuosituhannen talkaisia ta
pahtumia. E1i lainkaan ihai
tannult, että yhdessä oH lute
rilaisia, rooma::J.aislkatoHsia ja 
a1nglilkaanej a. Harta U1desis1a 
kunlkill1 ipa ta1lj oonan paiprpi 
esitti oman osansa j ouil un 
kertomuksesta ja lopuksi pa
tailljoonan o!Sanot:ta:jat laulloi
vat omaan kotoisee,n jouiJ.uun
sa l'iit'tyvän ,laulUJn. 

Pa.talijoonan oma jou:lu 01tet
ti,in vastaaI1J tiai'minnan vä'hi
teHen hiljetessä lkohti aatto
ililaon iha:r:tautita. Komentopai
kan väiki lko1koon1tui ilman pi
menn,yttyä "p[aitallle" lkes'kus
ken täl'le, milssä cfö lylhyt ti
laisullls komentatjan terveh
dyiksi,neen, paipin ipulhei111een 
ja ::l.auiluineen. Sitteru oili'kin 
edesisä useiimpien 01salta rau
haillinen aattoilllan vietto 
palvelusitov,ereiden rk:;anssa, 
mutta eräi)llä vell:vioHisutide't 
kutsuivat. 

Jo perinteisee,n tapaan pa
tailjoonan lllpseeirit ja van!hem
mat a11iups·ee11it suorittavat 
jouluyiönä vartiovuorot jää
k'ärien ,puol,e,sta. Niin myös 
minutlakin o\Li oma tEilitäväini 
erä1älfä vair'tioipaik1aiJ.la. Kiitos 
Suomeista tulleiden toimitus
te,n jou[uateria oli kinlkikui
neen ja laatiiklkloinieen erin
omainen ja tuttu. Vatsa puil
loUaan lherlkuist'ai aMauduin 
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lämpöpukuuni lä'hteälkseni 
omalle vuorc ~: e:1i: låhetseHe 
var'tioipa~ika1le . Vaikka päi
väi~lä aurinko pais1toi ja oH 
tode,1fa lämminitä vä[i1lä, yötä 
kohden viileni ja ailkoi jo tu1t1-
tua to,si lky1mältälkin, 'kun 
vuoroni tu1i. 

Otin teht'ävä<n vasta,an edeil
lis·e:J.tä ups1eeri1Ha, joka llälhti 
iloisena nautit·imaaTu jlou1ua:te
r>i&:: Vartiopai'kain vaikituiset 
j-ääkärit kävivät v1e~ä neuvo
mas,sa erityiso.hijeet ja sitten 
vetätyivät omaan malj,apailk
kaarusa joulufau::l.uiJen ,ja ill
lanvieto1D. pairiin. 

Ny1t oli aikaa ja ,rauhaa an
taa a,j,ll!,tukisen ikuifäea. I1ma olli 
seGk ·eä ja 'tyyni, ympäristö 
hfljai1I1en ja: äänetön va,in 
etää'1lä linj o'jen toi'selila puo
lella näkyi •vailoja taloista j1a 
valtateiillä ku1llkevisfa autois
ta. T,iesin, ett'ä edesisäni oil.e
vissa as'emi1ss,a 011i nilinfäään 
va,ritio1s1.sa nuorulka,isia mi-etis
kellen omia asioitaan kait. 

Lea Luodetlahti 

Siililä hi~jaisuudessa ei tieten
kään voinut vält'tyä ajattele
masta ensimmäisen joulun ta
pahtumia ja erityiseisti mie
lessä oli tapahtumat paimen
ten kedoillla ei niinkään vaiJ
taval!1 kau1k1ma 01masta olin
paJ:rns't'ani. Aro sieillä olli va1r
maan hyvin ,sama111lai1sta, 'kui
vaa ja ka:svilaisuude-ltaan hy
vin niukkaa. Tuslkinipa 'Pai
menetkaan oliva't :paljon eri
la,isia 1kui1n Kyprok:sell[a -
siils varnlwja tai ylen y'k:,.sin
k,e1rtaisia miehiä jo,tka va[ivoi
vat [aumaans:a 'kenties tulill
la istuen. MeJl./k,ein tunsin ikä
sis1säni sen yllättyneen häm
mennyksen ja ail!k'avan pelon 
j1oka heillä oli enlke[ien ,iil
mes1tyes1sä yiht'äkkiä 'h:eifil1e 
täy1sin pimeäs't'ä yöstä ja toi
saalta sen riemun ja ilon kun 
he olivat ymmärtäneet saa
mansa sanoman ja kä1Skyn 
mennä 'ky[ään valstasyntynyt
tä etsimään. 

Mieti1.skeilyni (keskeytyi äk-

kiä, sillä pataljo·onan !komen
taja t.uli terve'h'bimään myös 
minua kierrolk.seil:laan, jonlka 
h'än ~eki lkaikiQ['e var'ti-o- ja 
ma1joitmpa.ikoille. Hetken 
keskusteilUill jä1l'keen hänen 
piti jatkaa matkaansa- ja 
pian 1.:nin1ä1kin !luovutin tehtä
vät 1s,euraa:valil.e. Ilta Oili tällä 
välin ehtinyt va,iihitua: tosi 
yölksi, ke1lo 1lähestyi puoHa 
yötä. 

Kyrenian vuo-ri-ston yli al
koi tufila piilviä, jotlka peitti
vät 'kirlkikaasti tuikkineita 
tälh'tfä. Vielä oli edessä sau
nominen (jo 'toista kertaa si
nä päivänä) ja sen tunnel
man huipentajana kotoa saa
tu kunnon koi·vuvithta. Pa!luu
matka!lla toivoteltiin puollin ja 
tois:in hyvää joulua ikr•eik'ka
lais,ten vartiomiesten k,anssa 
ja s,iitten oH aik•a vetäytyä 
omaan huoneeseen !kotoa tul
leklen tervehdysten .pariin ja 
lo,pu11'ta nulktkumaan adatulkset 
kovin ikotiin lkeslk:it'tyneinä. 

TEEN TYÖTÄNI l(A UP P ALill(l(EESSÄ 
Auli aloitti tiskin takana 15-vuotiaana 

- Kyllä mina ensimmäi
sen työpäiväni myyjähar
joittelijana iäti muistan. 
Paketoin eräälle ikoolisLai
selle isäntämiehelle kym
menen leipää samaan pa
kettiin ja paketti oli mel
kein yhtä pitkä kuin tyttö
kin. Ja .ensimmäisen kuu
kauden tilini oli 54 mark-

. kaa, sillä ostin talvikengät. 
Vuosi oli -52, jolloin sokeri 
ja kahvi olivat vielä kor
tilla. Itse olin tuolloin 15-
vuotias. Näin muistelee 
parkanolainen Auli L ä h -
tee nm ä k i myyjän uran
sa alkutaipaleita. 
AuH ja m.iehensä Matti 

ovat kotoisin 'l:kaalJ.i,sista . Vi
riklkieen ammattiinsa Auli 
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taisi saada kotoaan, hänen 
isänsä oli 'kauppias. Iikaa1is
laisia Aui~ pal'."=~li V'l.loteen 
-63, jol!loin muutettiin Parika
noon. TääUä hän toimi seits·e
män vuot-ta Kiviniemel\lä ja 
nyt 'h!än myy Kanlkamasisa. 
Matti on myös imyyj ä, h'än 
on toi,minut Parikan.Jaon muu
tosta ifähtien Kivini<emen 
maafalowspuoleH~. - Vailkika 
me samassa talo,ssa oltiinlkin, 
ei ehdLtty kuh:ertelemaan. 
Päivälllä ei iPail3on fo,is.iamrrne 
ta,vattu, senlkun sa)mas1sa au
tossa 'kotiin mentiin, naurah
taa A:wli. 

Myyjän ammatin arvostus 
on paljon :kolhonnut, jos 'Ver
taa -{i,Q-1}ulkualk:-in. Palkat ovat 
pa1rantuneet, vapaa-aika jär-

j,es•te-cty. 'Doisaalta nykyisten 
ostajan mar'klkinoiden va/Hi
tessa ·kyisytääTu myyj altä 
ene,mmän ih:enlldistä "vi,eteri'ä." 

LPa1lveluammatteihin on 
sopeuduttava luonteen puo
lesta. Itse ollen aina viihtynyt 
ihmi<sten parisisa. Kai täma 
sitten on ihanne-ailaani, sa
noo Auli. Nylkyisesisä työpai
kas,saan hän myy 1lasten ja 
naisten v,aatetavaraa. La1sten 
pukeminen on hänestä er,i
tyisen kiitonista puuhaa. 
Omat väsyineet ja!lat unohtu
vat, \kun näkee 'lapsen ilon 
uutta vaatetta sovitettaes
sa. - Lll!pset ja varsilnkin 
kou1ulais'et o,vat muuten muo
ti tietoista 'Väkeä, tietävät mi
tä tahtovat, ,sanoo Auli. Val-



misvaateo,sas,tolla on muka'Va 
työslkennellä, työ ei oile ni:in 
raskasta kuin 'esim. [i:ha1tis
kin ta/kana. 

Töitten jälkeen odottaa 
Aulia 1perheene,männäri aska
reet. Laipset Bli'sa, 151, J ,a,ri, 
M, Marija, 11, itu1evat jo toi
meen omin neuvoin. Kotia1s~ 
kareisiin osaltlistuu ik:10\ko- per
he. 'Ruuanlaittto, ti.skaus, lpyy
bnpesu ja siiv1ous teh:d'ään 
sakmla. Aviomies osallistuu 
miyös lkotiaskar'eisiin, ja var
sin1kin si~loin, kun lapset o1li
vat pieniä. Koko perhe to
te'aa, että Parlkano-ssa on ki
va asua . Ja onhan mum1mo[a,t 
läihelfa 

H artastuksena 
nuorisoseuratyö 

Nuoriso.seuratoiminta on 
Au1in sydäntä 1fähe1lä. Pa:rika
n,ossa hän ,on kuulunut johto
kunitaan 'kuusi vuotta, si'htee
rin tehtäviä hän on hoidte11ut 
kollme vuotta. Hänen :kailkiki 
la,psenis'a :kuuluvat Kailevan 
Nuo,rten tanhuipo,rukilrnan. -
llOilfa on todettava, että Ka
lev,an · Nuorten toiminta 'On 
Parlkaniossa voimakas1ta, sanoo 
Aul,i. . Jokaisen vanhemman 
tuUisi tehdä heidän, harra1s
tuksensa hyvä~si työtä. Ei 
nUJorten täältlä Parikainossa 
tarvits,e ai1kaansa ikadullla ja 
baareissa viettää. Kansantans
seista ja tanhuista löytää ha1r
rnstuksen, joka sfölyy ellämän 
haUki. 

Käsitöi1lekin Au1ilta jää ai
kaa. Nyt oli me,ieil[ääin iloi
senvansen ikeinutuoHmaton 
vilrlklkaus. Nypläyksen hän ,on 
oivaltanut uutena käsityö
muotona, vimne ta[vena hän 
oli karnaJ.aisopiston nypiläyis
piirLss'ä opette1lemas:sa1 työn 
aa!kkosia. Ja hyvin kukatkin 
näiyttivät Läh(teenmäen ker
ro1s,ta11oasuninos:sa ja parve'k
keeHa viihtyvän. Onlkimi111en 
ja varsinkin mato-ongella, on 
kui'.tenlkin pairasta fäälkettä 
päivän kiireisiin. A viomi'ehen 
hairra1stuksiin !kuuluu eihdot
uaanas ti ka[aistlliS. Ja mikäpä 
siinä, ky:11ä kalastus naisehle
kin ,sopii. Vailk'ka piJlkk,hm
gin ta talvisella Kyrösjärven 
jäällä. 

Aulin mielestä nuoria on mukava palvella. Asiakkaina takki
ostoksilla Elina Roiha (vas.) ja Tiina Lehikoinen. 

Auli lastensa kanssa Viinikantarhan parvekkeella. Edessä Maria 
ja Jari, äidin vieressä Elisa. Isä-Matti oli muikkuverkoilla Kyrös
järvellä. 
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Toini Manitila 

I(UL T AISEN IÄN KERHO TOIMII 

Punai·s·en <Ristin Pa:r-kanon 
osast'O on järj'estä:nyt elälkeläi
sme lkwl:tatsen iän lkerlb.o-toi
min:taa j,o 11'5 vuotta. Kier<hon 
perustajana on olilut sii1l1oinen 
SPR:n Paril{'ano1n osaston ha1-
liitus, pUiheenjohtadanaan rva 
Eine Putkonen. .A!lus:sa ko
koonnwttiin kerran kuukau
dessa vanhassa s·euralkuntata
lossa. Pian 'kuitenkin muutet
tiin Sää:s:töpan'kin 'ker!h1ohuo
neLstoon lämp~miin tHoi'hin. 
Kerfuton ens.i,mmäi,s<en'ä ve:täij ä
rrä tuilffii 1opetta1ja Martita 
Hartto. Jä:seniä ikelI"hossa o'1i 
tuolloin 10-20 henkilöä. Vuo
sien mittaan on osanottaja
jouklrn lkasva,nut ko1lmi-nellin
ke:r:taiseksi. 

Uuid'en 'S'eurakuntatallon 
va:mistu:t1tua k'erho sii>rty,i sin
ne. Eläkel'ä'i,s1et 'halusivat iko
k10,ontua useammin ja näin 011-

l.en keriho kokoontuu nykyi
sin kahden viikon välein tiis
tai pa1vma. Taloudellisesta 
puolesta on SPR:n Parkanon 
oisasto huolehtinut kailklki ne 
vuo,de.t , 1jo1loin 1wlmonnuttii-n 
k'erran kuukaudessa. Nykyi
s~,n iSIPR:n Pa·rkanon osasto 
ja seuralkurnta ylhdes1sä raiho,i:t
tavat 'ke11hon. • .A!lusta pitäen 
o,n s·eUll'akunnallle uskottu •olh
jeil'mapuolen hoito. Yihd'en 
k•erran vi~m,e ,ta[ vena van -
hU1kset jälrjestivät ,oman oh
j'eiimansa ja kaihvita·rjoilun, 
joten seuralkunnan vi1rlkailij a:t 
saiv,at olila ikuun:teLijoina. 

Kwlitaisen iän !ke:rlhossa jo
ka:men ,k,iokoontwminen alkaa 
kahivi1ku,pin ääressä, kuuilumi
sia ky;s,el1len ja 'kerta-en. K:alh
vin jälkeen veisataan virisi 
tai 1au!Jetaan hengelilinen 
laulu. 

Sen jälkeen meidät lausu
taan teTvetuiHeelksi ikie:rlhoon. 
Seurakunnan papit ovat vuo
roteHen pitä:mäs,sä puheen. 
Lawle.taan, luietJaan lldrjioja :tai 
lehti'ä, lausumme runoja, 
pwnni1ts·emme tiietojamme tie
tolki'llpai1lui'lla, voi!ffii,steilemlffie, 
jne. Olemme saaneet !kuulla 
esitelmiä 1sairausvalkuutuk-
sesta, kansaneiläklk•eestä, 
pa•nklkiipal ve[ us ta, 1Wiken tees
tä ja :h!ammaslhoido,sta. 

Hetkiä k•erhoilaiset tekevät 
ahkeraan. Tämän vuoden ai
kana syyskuulhun me1nrnessä 
on Tetkeility seuraavissa ikoh
te ii:;1,;:,a: Kihniöf,lä, heidän ker
honsa vieraa,na, Teuva1.ll.a, 
Vhir'o.iiltl'a ja Äihtärin eläin
puistos,;:a. Myös oltiin viiden 
P'äivä•n retlkellä Ahvenan
maa1:1la ja Tuklho11massa. Sit
ten meihlä on käynyt muiden 

P:::-1·kano::1 Kultaisen iän kerho käymässä Nurmeksen evankelisella k;i.nsanopistolla kesällä 1974. 
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seuralk:untien väkeä va1sfavie
railulla esim. Pirkkalasta as
ti. Yhteinen jou1uju!hla puu
roineen 10n lk:uuilunut oh1jeil
maan. 

Jokai'sessa ker'ho,ssa !kuten 
re,t'kHläkin on lkie,sikeisimpänä 
ja tärlkei:m:pänä pidetty J u -
m:alani sana. Sem:-akunnan 
työntelldjät, vierai.>1evat puhu
jat ja lkeriholaiset yihdessä 
oivat tutkineet niitä asioita, 
j,oi:ta sana rsfääilitää. Yhdessä 
kerhojoukoilla ·ollemme ·toinen 
toistaan auttaen ja ruikoiiifil.en 
kulkemaisisa lko!hti 1suurta pää
määrää, Taivaan !kotia. Kaii
kin yihides,sä tahdomme vas
taanottaa Joulun Herran, 
Jeesuks·en, Vaipalhtairamme. 
Kai!ki'l:le Par!kanon Joulun [u
kij,oille, KUlltaisen iän 'k,eirho
'la:i:si11Jle ja erilkois,esti 1meidän 
kerhbirrrme pi1täjille :toivO'tam 
Hyvää J,ou[ua ja Taivaan 
hän suurta siunausta. 

Huomaa 

Parkanon Joulun lukijakil

pailu, asiasta tarkemmin 

etukannen kääntöpuolel

la. 

Tapani Selin 

YÖRIPPll(OULU -75 

Parlkanion :seurakunnan Jei
rikesikulksessa Po~kikeusihar
juis\Sa rsujuu rrippilkoululeirien 
dhijellma yleen:sä hyvän jär
j1estyksen ja !kurin merkeissä. 
Koslka j,oulkiko on 'kloivim elä
väistä, 1sat1tuu siJti 'tietenkin 
myös yhtä ja toista normaali
oloista poilkkeava,a - haus
kaa ja jmlkm, vähemmän mu
kavaa. 

Seuraava,ssa !kerron eräästä 
lkurirnpid'Oi'lises ta toimenipi
tees,tä menneen lk•esän ensim,
mäi:se,l,tä lleiriiltä, toiimernpi
tees'tä, jlOssa ·oli sekaisin va
k1avu ut1ta ja naunuhermoja 
kutlkutfavaa ti,lann~lmmiik
kaa. Tarrinan pidätetyt ja 
''Lrangaiistulkisen kJoiht1ee1t" eivå,t 
olileet itse lei1riläis:iä,. vaan 
leiriyihtei,sön ulkopuoJeiJ.'ta 
tuUe~ta. 

Lerrin jo nl.llklkuessa hi'ljai
suuden ,jä[ikeen j,at1kaa j.oihto
välki vie[ä 1työslk1ente,lyään. 
Aina joku pitää huolta nuk
kuvien raulhasta ja ,turvrulli
suude;:,ta. Niinpä minäkin 
menin vuoro-Llani ai1tan tie
noiHe käveJemään. 

Hirsiseinän taikaa 'kuului 
tasainen lkuorsa.us, nuklkumi
sen turske. Taisi 10'1'1a jo puo
lenyön ,a~ka. Milkä 'lie minut 
j1o'hdirute1Llut muutamia metre
j,ä aitallfa metsää,n päin, ja -
jallikojeni juuresta, pensaasfa 
lälhti is10 rotus kiireesti pa
llrnon. SäiJkäihti' rauiklka, säi
kähdin ,minäkin. Ryntäsin 
karrkufaisen perään, ja 'ki.ilipa
juolk,sun kestäessä sa,atoin 
tunni,s,taa 1sen k!aik1Si1j alkaiselk
si. Hui,laustauoHa pääsimme 
lä:he,rnpään rkontaiktiin: 1ei oi -
ii wt omaa värkeä, \k,y'län poikia 
oli. MetsäS'tä ilöytyi ,toinenlkin 
nuorulkainen, yihtä terveen ja 
"riskin" nälköinen. 

Es~tteQin podiila.e tiulkasti 
leirimme järjestys1säännöt ja 
kehotin hei'tä poistumaan vä
Httöimäs1ti. Bojat ,a,steilirvatkin 
kuuliaiisina mopediens1a llllo 

· ja 1lä'htivät a:jeJemaan: pois. 
Katselin peräva1ojen vi'la!hte-
~ua mäntyjen vä,lis:sä; ;yNät
täen ne ikääntyivät outoon 
suun'taa,n, talkatietä [ei,riä.m
me kohti. Tai1tavatJkin yrittää 
tak-aisin tänne ikärikkyimään! 

Hain lkirikikohe:rr1an mulkaa
ni. Hänen ikansrsaan tuum:.·m
me, etitä poikien on 'ky{].lä fäh
dett.ävä :kotiin. Niin käveilicrn
me rtalkaikautta heidän selus
taansa. Ma!tlkalila hymyrlimtme 
ajatuJkisel1e, joka oii juo'1aihta
nut mi1e1eemme: pideitään ka
vereWle ri,ppilkou[ua, ikun ker
ran .io•va,t rippilkouiluun tul
leet . Ei: ,siinä c.~ertaus pahaisita 
ole. 

Sielilälhän ne pojat jo ,oH
vat taas aitan trukana. Var
mana lk:äsivar:sfotitee'lla o'hj 1ai
'l.imme iheidä't luolk'kaihuoneen 
pull,pe,tteihin istumaarn. 

Vaikka o[in huomaavinani 
kiriklkoiherrailla hienoisita us
kon puutetta yöllisen ri ppikou-
1 utunnin tarpeellisuudesita, 
jaoin uusi11e opipflaiille virni
ikirj1at. "V1ei1saamirne ensin vilr
restä 3:4131 ensimmäisen säkeis
tön.'' Virren aloitt-aminen oii 
kuiteillkin jio niin vailkea ,teh
tävä, e'ttä 1o[i pyydet,tävä 
apuun Mairi ja ,Seija, leirim
me is1os,e1t. Onnis,tuimme pitä
mään i1meemme lkwrtssa ja 
veisasimme valkavina: 

Mun tutkit, Herra tarkasti, 

Sä tiedät kaikki tekoni, 

jos missä lienen Sulle näyn, 

jos makaan, istun, nousen, 

käyn, 

Sä kaikki tieni havaitset, 

myös ajatukset salaiset. 
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Veisuun m~ötä po:,kien vie
J.ä a[ liksi h:1lipeä, 'kyc:: elevä 
lkatise va'kavioiitui. Taisi oJ.ila 
totinen pai'klka? Juhlafö.suutta 
lisäsi vielä papin asuun kuu-
1uva ,panta, jolka lkirklkoher
rafäa sa1ttui o1lemaan kaulas
sa. 

J aoin .oippi1aiil1e muis,tiin
pa:novä,!inee't . Kirlkikoherra 
aloi1tti tunnin aiiheesta Juma
lan laJki ja sen eri merrki1tyik
set. Hän lkoirosti IIli1menomaan 
'lain yhteis'kunna~li:sta meriki
tystä. "Te olette laittomilla 

Tyyne Kivioja 

teilJä. Ylhteislkuntarrnme on 
uskonut järijesrtylksen:pidlon 
'käytän:nöss,ä poliisHai1tokseiJ.1e. 
Ymmälflrättehän, emme t,alhtlo 
tänne pofösia, se1viämme 
,muuten~-cin." 

P.o,jat meriki'tsivät kaiken 
muis,tiin. Eipäily tilanteen 
lunnteesta sai heidärt hämi1l
Jeen. O[iiko itämä ikaikki :pi
laa vai totta? Tunnin päät
t1ee1lrni lauiloimme yihdres,sä 
vielä säikeistön: 

... jos lienen tiellä pahalla, 
mua oikealle taluta. 

Elämän kevään laulu 
I palkinto Parkanon Joulun runokilpailussa. 

Kevään tietä mä ikuljen 
hymyän lapsosen lailla, 
viivyn rannalla virran 
niityillä vilvakkailla. 

Laulaa pääskyjen kuorot 
kuuluu kiurujen :soitto, 
hohtaa ,heljänä mulle 
nuoruuden aamunkoitto. 

Siksi mä riemulla riennän 
poimin kukkia kevään, 
katson perhojen parveen 
päivään hymyilevään. 
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Kerään kukkia lemmen 
elämän puistikkotieltä 
haastelen niille hiljaa 
kuuntelen niiden kieltä. 

Laulun viritän soimaan 
humisee tuulien urut, 
viel' poissa on talvien tuska 
syksyjen tummat surut . .. . 

Älkää kulkijat toiset 
riistäkö riemuani, 
suokaa mun lapsosen käydä 
laulella laulujani! 

Majoitustilaa ei näin ylJ.Jät
'täen S'.aarpuneiJle ollut jäirjes
te,tty, . muitta luuiltavasiti he 
mieluiten il.ä!htivä1tlkin ta:lut
tamaian ,morpedej aan 1,eirLltä 
poispäin. Meni:vät !kotiin asti 
- luulisin. 

P.S. T1e ka!ID.si yöllJ.is'tä op
pi'laisrta: äa1kää muista'kio kat
lkeruudella. Tilanne eh!kä oH 
teidän 1kannalfanne kius1a:1H
nen, muitta teitä muis1tetaan 
ymmärrykr.,ellä. 

.. 
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1t i.~f?:~ ' . '\ _ l 
Kun kävis ;taivaan vallat 
kanssani polkua kevään 
silloin astuisin riemuin 
yöhönkin lähenevään. 

Hiljaa, kukkia kantain, 
saapuisin Tuonen lehtoon, 
laulais virsiä viita, 
säteilis aurinko ehtoon . ... 



Hilma AJlamettäJ.ä 

LAPSUUTENI l(OTI 
Lunastettu Parkanon Joulun kirjoituskilpailussa. 

Kauneinta ja muistJorik
kainta aikaa on 1a:psuus, tuo 
leikin 1ja 1demuj,en kulrtainen 
ailka. Sielilä ·on jOlkaisella pä,i
vällä oma onnentuokionsa. Se 
on kuin 'kaunein kuvakirja, 
jonka leh:tiä sefarnl1e1ssa twee 
silmiin mitä ilhanimpi'a met
säpollkuja, 1suuria puita, puiro 
ja 1ammenranta ·setkä iso, laa
k•ea !kivi, jossa ileivo.ttiin s:avi
lei,piä. On jännittävää avata 
toinenlkin aukeama ja todeta, 
että itkuj akin siel1lä itkettiin, 
o:li suruja .ja 1mi.wheita 'ja jos 
toista oili 1loukattu, s1e anteek
si pyytäen Mvitettiin. 

6itten 1ralk:lkaat van'hempani. 

Muist•eilen 1lylhiy,esti heidän 
elämänsä vaiheita erikoisesti 
koihdistaen muistelm:mi isää
ni ja lhänen uskonnollliseen 
elätmän'kabsom u'kseensa. J u -
mafä o1i '.Sanas1sa•an iil1mais1sut 
talhtonsa oUa arimolilinen Isä 
häneililie. Työrus•ä hän aina telki 
ruikorn~•en ja kiittäen. Laip
suuslk:odissaini oli :tapana 'viet
tää sunnuntaisin har'taushlet
ki; perihe 1kokoi0n:tui SUU['en 
pöydän ymJpäriHe ja, isiinä 
luettiin ipitkä 1saarna Lutihe
ruks1en Huonepo1s,tillasta. 
Saarnan luki j1oko isäni tai 
vanlhin vel1j,eni. Liopulksi Jau
lettiin vinsiä. Tälhän tilaisuu
teen tuli naa,puireistalk:iin 
kuuntJelijoi'ta. 

Isä oli 1hyvä ilulk:utaidoQitaan 
vai'k'ka ei ollut koU!lua käy
nyt, ainoa,stJa:an r~ppi'kouG.un. 
Hän oli jo nuo,ruuS1Vuosinaain 
lukenut Raamatun moneen 
'kertaa, ja niin .tä.'stä pylhäS'tä 
kirija,sta ·o1i ,tunut hänel1le 
aairrie. Siiel1tä ,hän ammein1si 
e'1ämän 'leipää. Työs1tä twltua 
ei hän 1ko1skaan oHult niin vä
synyt ettJei olisi ~aksanut käy
dä lukemaan. ,]Ll.alila toi'sten 
IevioUe mentyä häin jäi vie'lä 

Kirjoittajan vanhemmat Antton Kuivasto s. 1870 k 1952 Marija So
fija o .s. Hoseus s. 1870 k. 1958. 

Raamattuaan tutkimaan. faäl
lä oQi tapana !käydä sairaiden 
ja vanlhusten luona 1lulk1emas
sa da• puhumassa u:slk,on k•al
liiista a1siasta. Lapsi:lle hän 
muistu'tlti, ettei Jumalan sa
naa saa 1pitää 1hailrpana ,ei\kä 
J wmalan nirmeä 's•aa turihaan 
lausua. On mei:llä ilapsHlla ja 
Iastenila,psHila aihetta ajatelila 
1saa suUJrehla: ilämmölilä ja 
ra.!k'kaudeHa. Hänessä •oli sitä 

vuore'l'la 01l1evaa kirkkautta, 
jalka säteili ulo1sipäin. Minua 
puhuttelivat erikoi,sesti ne 
vuodet, d oitka 1sain vielä oillla 
vanhempieni yhteydessä. 

Olin 1sarn 1sairaS1Vuoteen 
ää,reillä viimeisen yön. Itlkin 
sinä yönä pa11j·on, 'Sililä se oli 
herkeämätöntä rukou,sta. Ei 
hän valittanut tuskian1sa, vaan 
heiikoilla tvoimiHans•a vei :tiet
tävälksi Taivaan lsälil!e puo[i-
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sonsa ja ;lähei'Sensä nim·eltä 
mainiten, anoen ja ru~-::.:i:il~en, 
että keriran 1saada1an olila. ylh
des,sä Taivaan lk!odissa lkiitfä
mäs,sä ja yliistämässä. Hän 
yiritti huudahtaa: ''Kuulkaa, 
taivaassa on ;ki.rk!kaus ja va.
lo." Niin hän 1pää:si toivo
maansa lepoon. 

Olin usein i1sän mukana 
työmaa:l'la, jo•slku:s pääsin ihe
v,osen kyydissä ja 1sain iistua 
isän turvall[isessa sy'1is1sä. Kie
vääHä kun hän ,sai ikyil.'V'ötyöt 
teht~ä hän l•aski kyllvinvak
kam;a viimeisen !kylvämänsä 
sa:ran pääihän, ot1ti lalkin pääs
tänsä, pani sen lk-ainafoons"a 
ja sei'soen ,siinä rpää lkUlma
ra,s·sa da /kädet 1risti>ssä hän 
puhui. Vii'meiset sanat mu'ils
tan: "minä 'eynnän 'ja 1k~vän, 
vain Sinulta, Isä, ka1svun toi
V'on". Sy,kisyil'lä tuli vH'j-an
kurjuun ja puimisen ailka. 
Rukiita a:j,ettiin riiheen, ~'a 
kun s1e o~il ahdettu 'täyteen •se
kä fa>t tia Jakailstu, isä puh
disti ison kiukaan ja, telki sen 
hyvin huoleHise.sti. Tulen hän 
te1ki pe:sään i'sotsta lhal,oilsta. 
Sitten 'hän pollvistui siiihen 
pesän ,eteen, oli rulkouksessa. 
Kiit'ti 1ja ,rulkomi va~elusta, 
ettei tuH tuhoa telkisi. Istuin 
ko1rkea'l'la kynnyks1e,mä ja lk:a1-
se1lin. 

Johanna Matikainen 

]ouluruno 
Parkanon Osuuskaupan 

satukilpailu. 

Suuressa pirtissä tonttulan 
on kaikilla kauhea hoppu. 
Ei ehdi varmasti laulamahan 
ennen kuin joulu on loppu. 
Ja lahjatkin täytynee 

valmistaa 
sekä joulukinkkua paistaa, 
ja koristeet joulun askartaa 
kun vielä kerran on aikaa. 
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Sauna ,meillJä o,li paikka, 
josisa lasten ainalkin täytyi ol
la hiltiaa. Ei saanut tUT1hia 
puhua eikä nauraa. Sell'ai
seista kieHettiin heti. Saunas
ta l}ä!hdettyä siunalttiin näin 
ja !kuuluvasti: "Jeesus pe1se 
si1eluni, 'kY'l!lä itse pes,en ruu
miint Amen" Amen piti ai
na sanoa. 

Myös tuli oli puhdatsta ja 
pylhää. Jos sattui että pesään 
jäi kekälle, j1oka 1piti ,sammut
taa, niin tärytyi oUa ehdoltto
mais ti pulhdasta vettä ja siu
nata: "V esi)kulta vallvolkoon 

T,onttuja nurkissa vilisee 
ne tutkii, ken kiltti on ollut. 
Kiltit lapset riemuitsee, 
kun joulu viimein on tullut. 
V aan tuhmat lapset saa 

hävetä nyt, 
he pääse ei tonttuja pakoon. 
On vanhemmat lapsiaan 

varoittanut, 
siis risuja tuhmat saakoon. 

· ja 1va.JkiaJkul ta •leväfäöön." 
Äidin mukana ollin navie

tassa tavanomaisella iltatar
kastuklse'lla, joka teihitiin ien
nen nuklkuimaanmenoa. Sa
nottiin karjaH,e h,yvää yötä 
ja ka,trnt'tiin, että kaikki ,o[i 
hyvin ja ikunnio•ssa. Navetasta 
läihdettyä äiti teki ri!stinmer
kin oveen, lkii<ttiJ 'Siunauks~s
ta ja pyysi varj,eluista lka~jal
le, ik:,odi,Ue ja lmnnullle. Tämä 
äitini siunaustapa jäi niin mie
leeni., että en lähde kodistani 
kertaaikaan, ettenlk,ö 1ri-stin
merkillä siunaa oveani. 



Martta Sevio: 

Muistelmia • opettaJa Salomon Västilästä 

ja hänen ajastaan Alasl~ylässä 

Useimmilla "aikuistuneilla" par
kanolaisilla on vielä rakkaana 
muistissaan opettaja Salomon 
Västilä, joka t eki koko elämän
työnsä parkanolaisten valistami
seksi. Samoin muistetaan hänen 
viehättävä puolisonsa ja koko ko
tipiirinsä. 

Salomon Västilä syntyi Jalas
järvellä 11. 4. 1878 seppä Tuo
mas Bergman'in j a hänen puoli
sonsa Adolfiinan (os. Tala) poika
na. Seppä Bergman oli siirtynyt 
Ilmajoelta Jalasjärvelle, ja Salu
pojan ollessa 7-vuotias perhe 
muutti Karviaan. Sieltä perheen 
isä osti Västilä-nimisen torpan, 
jota viljeli ja samalla toimi sep
pänä. Ajan tavan mukaan perhe 
otti torppansa mukaan nimen 
Västilä. 

Karviassa Salu pääsi kansakou
luun. Osoittautuipa hän siellä niin 
lahjakkaaksi, että opettaja Mäki
nen ehdotti Salun vanhemmille 
pojan lähettämistä seminaariin. 
Mutta tämä näytti mahdottomalta 
torpan varoilla toteuttaa. Tuli 
kuit enkin onnellinen sattuma, 
Salun äiti sai kotitalonsa Talan 
1sannän, vanhapoika veljensä 
kuoltua 500 mk perintöä. Se oli 
suuri summa torpan talouteen. 
Mietittiinkin kauan, miten raha 
parhaiten käytettäisiin. Vihdoin 
päätettiin lähettää Salu seminaa
riin Raumalle. Pitkälle perintö
raha riittikin, mutta lopuksi oli 
tehtävä velkaa. 

Kun Salomonille itselleenkin 
suureksi toiveuneksi muodostunut 
halu päästä opin tielle, täten to-

Salomon ja Hilma Västilä. 

teutui, hän alkoi ahkeran opis
kelun. Erittäin innokkaasti hän 
harrasti musiikkia ja oppi soitta
maan useita instrumentteja. Hän 
valmistui aika hyvin arvosanoin 
opettajaksi Rauman seminaarin 
ensimmäisessä oppilasparvessa 
V . 1900. 

Ensimmäisen työpaikan opetta
ja Västilä sai heti Parkanon Rai
valankylän kansakoulussa. Mutta 
jo seuraavana syksynä (v. 1901) 
hän siirtyi Parkanon Alaskylän 
kouluun, kauniille koivukunnaal
le, joka hiljattain oli saatu kou
lun paikaksi. Alaskyläläisten ano
essa koulua oli näet kunnanko
kouksessa oltu sitä mieltä, ettei 
perusteta koulua Alaskylään, kun 
sieltä oli kirkonkylän kouluun 
"vain" 6 km. Silloin maanviljelijä 
Ivar Alanen oli sanonut, että hän 
kyllä voi lähettää lapsensa kir
k onkylänkin kouluun, mutta hän 
toivoisi kyläkunnan, varsinkin 
torppariensa lukuisten lasten 
saavan oppia ja lahjoitti koulun 
pa ikaksi tuon upean koivumäen, 
johon aikanaan oli Parkanon 
kirkkokin aiottu rakentaa. Näin 
saatiin verrattain varhain kylään 
kansakoulu. Sitä rakennettaessa 
Alanen piti huolen, että huoneista 
tuli avarat ja kunnolliset sekä 
valvoi koko ajan .rakennustöitä. 
Siksi koulu opettajineen kaikki
neen oli hänelle ja hänen per
heelleen läheinen ja rakas. 

Opettaja Västilä oli komea 
mies, keisari Nikolain näköinen, 
kuten ihaillen sanottiin. Joka ik
kunasta katsottiin, kun hän mus
tassa palttoossaan, kalossit jalas
sa ja knalli päässä, tai kesäisin 
vaaleapukuisena, olkihatussaan ja 
kävelykeppiään heilutellen 
ryhdikkäänä "patsasteli" 
tiellä. Eihän muilla 

maan
sellaisia 

kamppeita ollut eikä sellaista as
tuntaa. Muistan, kuinka me pik-
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kutyttöinä häntä vastaan tulles
::::imme "tämmäsimme" jo kau
kaa, missä kohden olisi paras ter
vehtiä ja oikein pysähtyen tehdä 
syvä niiaus. Niin me häntä kun
nioitimme. Vielä juhlallisempaa 
katsottavaa oli se, kun opettaja 
p'. tk:i::;:;5 takissaan, kravatti kau
lassa ja kellonvitjat rinnalla tuli 
pitoihin tai koulunpäästöön mu
kanaan rouvansa maata viistä
vässä juhlapuvussaan. 

Salomon Västilä oli selväsanai
nen ja vaativa opettaja. Hän piti 
erinomaisen järjestyksen koulus
sa, vaikka kaikki neljä luokkaa 
oli yhtäaikaa hänen tunnillaan. 
Elämäniäksi jäivät mieliin hänen 
vakavat, syvämietteiset uskonto
tuntinsa ja aamuin illoin pitä
mät rukoushetket. Syvälle sydä
miin jäivät myös hänen historian
tuntinsa. Varsinkin Suomen kan
san menneitä vaiheita hän selosti 
niin kiintoisasti, että "yhtenä 
korvana" niitä kunneltiin. Tunnin 
lopussa yhdyttiin usein kansallis
romanttiseen lauluun, ja lasten 
sydämiin valui opettajan lämmin 
isänmaanrakkaus. Miten ihanilta 
näyttivätkään siinä tunnelmassa 
talven valkeat hanget tai keväi
sen mäen vihertävät koivut, joi
den välistä luikertelevaa polkua 
me Alasen sisarukset riensimme 
kotipihalle. Mieleeni muis.tuu, mi
ten siellä toisinaan korkealie pii
lipuuhun nousten vielä historian
tunnin tunnelmissa ihailin kevät
paisuntaista järveä, johon vasta
ranta ja Suomen sinitaivas ku
vastuivat. Luin edelleen "Suomen 
satua" ylevin mielin, kunnes ha
vahduin laulajan tavoin huo
maamaan: 

"Jo lännen rannalla ruskottaa, 
ja illan aurinko sinne saapi" 
Mahtoiko mieleeni tulla: 
"Tästäpä nyt tie menevi, 
ura uusi urkenevi." 

Luku smansä olisi opettaja 
Västilän lauluopetus. Laulukirjat 
opittiin läpi ja laulujen sanat 
päästä päähän ulkoa. Ikaalisten 
yhteiskoulussakin ihmeteltiin 
alaskyläläisten laulutaitoa. Sanoi
pa opettaja Teittinen kerran löy
täneensä laulun, jota alaskyläläi
setkään eivät osaa. Hän lauloi: 
"Hallitse Herra Sun hengelläs 
meitä." Mutta rohkeana Viljo 
Alanen sanoi: "Pikkukoulussa me 
sen jo opimme." 
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Alaskylän opettajapariskunta luokkansa kera v. 1906. 

Lauluja oppi koko kylä. In
noissaan lapset lauloivat niitä ko
tonaan. Opettajan johdolla perus
tettiin laulukuoro ja eri tilaisuuk
sissa "Alaskylä soi." 

Ei ollutkaan ihme, että Alas
kylän laulajista myöhemmin ke
hittyi YL-listejä (ylioppilaslaula
jia), yksinlaulajia, laulunopetta
ja, jopa laulajatar, Alasten koti
kuoro ja muutamin lisin kvar
tetti, joka esiintyi usein varsin
kin lotta- ja suojeluskuntajuh
lissa. 

Kylän vanhimmista soittajista 
muistetaan tuskin muita kuin Ivar 
Alanen pelimannina nuorena ol
lessaan. Mutta opettaja Västilän 
innostamana pian Viljo Alanen 
soitteli viuluaan ja Paavo Nas
kali (Laatu) veti monirivisellä hai
tarillaan niin hienot valssit, että 
ihan "tunteet moksahti", kuten 
sanottiin. Monet ostivat soittoko
neita ja opettaja neuvoi monille 
nuotteja. Opettaja puuhasikin 
niin innokkaasti musiikin paris
sa, että mielessämme se olisi riit
tänyt miehen elämäntyöksi. 

Opettaja Västilän koulutyötä 
muistellen tulee vielä mainita, et
tä vaikka hän piti hyvän kurin, 
hän ei koskaan "saarnannut" ikä
vään tyyliin. Hän ojensi syyllistä 
vakavin sanoin, joskus huumoria
kin sopivasti käyttäen, ja sana 
teki aina vaikutuksen. Niinpä 
Alasen Aarne oli kerran pyytä
nyt vaarinsa tekemään käsityö
tunniksi puulusikan, jollaista 
poika itse ei "puin kirvein" saa
nut valmiiksi. Pojille hän selitti 

neensä sen. Mutta kun opettaja 
katsoi lusikkaa ja kysyi: "Kuka 
tämän on tehnyt?" Aarne ei voi
nutkaan valehdella, vaan nöyrästi 
sanoi: "Vaari." "Kyllä minä tie
dän", sanoi opettaja, "että sinun 
vaarisi osaa veistää lusikan, mut
ta osaatko sinä?" Enempää hän 
ei puhunut. Mutta Aarne päätti, 
ettei hän ikinä aiokaan valeh
della. - Erään kerran oli käs
ketty tuoda raamatut uskonto
tunniksi kouluun. Sama Aarne 
sai viedä vaarinsa suuren nah
kakantisen raamatun. Vain vai
voin se mahtui pulpettiin, kun 
Aarne otti sielä muut tavarat 
pussiinsa. Kun raamatut otettiin 
esiin ja Aarnekin otti omansa, 
kaikki pyrskähtivät nauruun. 
Aarne- kauhistui ja häpesi. Mut
ta opettaja sanoi: "Se nyt vasta 
hyvä raamattu onkin", näytteli 
siitä kaikille kuvia ja kertoi niis
tä. Täten aran pojan nolo tilan
ne korjautui. - Hän ei ollut tien
nyt muunlaista raamattua ole
vankaan. Vaarinsa näet usein 
näytteli raamatustaan kuvia lap
sille ja kertoili niistä. 

Suuresti kunnioittaen aikamie
hetkin tottelivat opettaja Västi
lää. Niinpä hän kerran kielto
lain aikana huomasi, että kou
lun liiteriin kirkolle oli kokoon
tunut miehiä kanistereineen reh
vastelemaan. Opettaja meni ovelle 
ja rauhallisesti sanoi: "Ehkä sul
jemme tämän ravintolan." Liiteri 
tyhjeni heti. 

Erittäin hauskaa oli se, että 
opettaja pani järjestäjiksi toisil-

sanovansa opettajalle itse teh- leen mieluisat toverit. Niinpä Yli-



sen Lauran, Alasen Lauran ja 
Martan kanssa pantiin erittäin 
sopivat pojat, Rönnin Toivo, Mus
talahden Vilho ja Möhkön Eero. 
Olihan ystävien hauska koulu
tuntien jälkeen yhdessä jäädä la
kaisemaan koulua ja kantamaan 
"halkosylyyksiä" aamuksi luok
kaan, käsityöhuoneeseen ja etei
seen. Aamulla kello 6 poikien oli 
talvisin tultava lämmittämään 
koulua. Meillä tytöillä oli muka 
yhtä kiire tulla pyyhkimään to
muja ja pesemään taulua. Iloi
ten pantiin jo illalla maitopul
lot, leivät ja kirjat pussiin. Jo 
kello puoli 6 lähdimme me Ala
sen tytöt taivaltamaan toisinaan 
lumen täyttämää silloista kuusi
kujaa aitoja myöten maantielle. 
Väliin ei aidanseipäitäkään näky
nyt, mutta menimme vaan, vaik
ka joskus painuimme lumeen 
miltei reisijuuriamme myöten. -
Hymyillen seurasimme myöhem
min, kun meitä nuoremmat vel
jet aikanaan olivat järjestäjinä. 

Heitä kyydittiin pahoilla ilmoilla 
hevosella kouluun tai pantiin 
rengit lämmittämään koulua. 

Huvittava opettajamme ojen
nus oli mm. seuraava: Koulun 
oppilaat olivat järjestäytyneet 
pihalle valokuvan ottoa varten. 
Opettaja kulki ympäri ja silmäili 
rivistöjä. Vihdoin hän istahti 
edellämainittujen Lauran ja Vil
hon väliin. Ehkäpä hän oli kuul
lut, kun kerran Vilhon lasket
taessa Lauraa komealla potkukel
kallaan maantielle joku poika 
lausahti: "Tuossa kelkassa on 
sähköä." Muuta hämminkiä ei 
tästäkään tullut. 

Pelonsekaisen kunnioituksensa 
ohella oppilaat näin ollen oppi
vat lämpimästi pitämään opetta
jastaan, samoin hänen rouvas
taan ja olivat heidän kanssaan 
läheisiä. Kun ahkera koulun väki 
mm. piti karjaa, lapset koulu
tuntien päätyttyä usein toivat 
kaukaa Juurijoesta vettä, kun 
koulun kaivo usein oli tyhjä, ri
pustivat kanalan kattoon kaalin
keriä, siistivät navettaa, kantoi
vat keittiöön puita jne. Palk
kioksi rouva joskus antoi pipar
kakun tai muuta hyvää. Mutta 
ilolla pikku palvelut muutenkin 

tehtiin. Kun niitä ei enää tarvit
tu, oli riemua, kun ajan tapaan 
saatiin joskus viedä koululle 
"lämpymäistä" tms. Ainakin me 
sisarukset muistamme erittäin 
hauskoina ne kesäaamut, jolloin 
saimme mäen kautta kiidättää 
koululle kalaa, kun vaarimme sai 
hyvän saaliin. Yhtä mieluisaa oli 
viedä sinne äitimme lähettämä 
lämmin leipä, toisinaan leveä vii
lipunkka "hantuukiin" solmittuna 
jne. - Miten suurta olikaan pääs
tä> tällöin koululle, joskus jopa 
"sisälle." 

Maine opettaja Västilän hyväs
tä opetuksesta ja kasvatuksesta 
levisi, laajalle. Niinpä Saima 
Leikkonen Kirkonkylästä kävi 
hänen kouluaan, viimeisen kansa
kouluvuotensa. Samoin kävi siellä 
metsänhoitaja Moring'in sukulais
lapsia Kaupilta, mm. Aarne 
Weckman, oikea "herraspoika", 
joka oli kaikkien ihailema var
sinkin keväisin vaaleassa puse
rossaan ja suuressa, punaisessa 
rllsetissaan. 

Alaskylässä asustikin jo var
hain herrasväkeä. Ylisellä asui 

Alaskylän lähetysompeluseura Alasen mäessä v. 1914. Kanteletta soittaa opettaja S. Västilä. 
Hänen vieressään rouvansa ja tyttärensä. Sitten Aino Lahtinen, Maria Alanen ja Suutari D. 
Virtanen, sekä Helmi -Majamäki ja Milja Mattila. Ylärivissä Tilda Kujansuu, Augusta Virtanen,, 
Aino Ylinen, Sandra Lahtinen ym. · 
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vuosia apteekkari Grönberg per
heineen, maanmittari Högs'.:röm'in 
perhe Alasella. Tuomiojalla, ko
tonaan, oli kesiään ja lomiaan 
tuomari Valto Tuomioja herttai
sine rouvineen ja lapsineen, jois
ta Sakari Tuomioja pian sai kan
sainvälisen maineen. Heidän luo
naan olivat Kivikarit, heidän su
kulaisensa. Alasella asui varsin
kin Ivar Alasen eduskunnassa 
ollessa usein helsinkiläisiä kesä
vieraita. Siellä oli säveltäjä Emil 
Genetz sisarineen, lehtori Martti
nen perheineen. Kesästä toiseen 
siellä lauleli Toini Nylander, oli 
ruotsalais- ja saksalaispoikia ym. 
Läheisellä Kaupilla asui Moring
sukua, kuten edellä ilmeni. 

Vieraista monet olivat koko ky
län tuttuja, kävivät joskus heinä
ym. työssä ja ottivat osaa yhtei
siin rientoihin. Pidettiin lauluil
toja koululla, pelattiin "pulsoi
palloa" sen pihassa, ja usein ys
tävällinen, aina vieraanvarainen 
opettajaperhe tarjosi lopuksi kah
vit. Joskus oli lähetys- ym. om
peluseuroja. Toisinaan päästiin 
taloihin kotikutsuihin, joissa 
vilkkaasti keskusteltiin pääkau
punginkin asioista ja laulettiin. 
Joskus iltaisin mentiin taloissa 
seuraleikkejä, joita varsinkin 
Riihimaan Väinö, myöhempi kar
tanonisäntä, joka oli käynyt jon
kin opiston, ilolla opetti. - Eh
käpä hänen aloitteestaan toimi 
myös lukupiiri. Muistanpa ker
rankin, kun sitä v. 1906 pidettiin 
Alasen pirtissä huone ympäri vä
keä, ehkäpä ystäviä Kirkonky
lästäkin. Me lapset kuuntelimme 
peräkamarissa hiljaa, kun luet
tiin Kiannon "Punaista viivaa."
Vanhemman väen, opettajankin 
mentyä pois - kurkistimme oves
ta juuri, kun Möhkön Eemeli ja 
Alasen Lyyli menivät hienosti 
"patespaniaa", kuten sanottiin. 

Kun Alaskylässä oli näin vil
kasta seura- ja kulttuurielämää, 
ei ollut ihme, että Alaskylä oli 
hyvin näkyvä Parkanon kylä. 
Sieltä myös monet nuoret virik
keitä saatuaan jatkoivat opin tie
tä, varsinkin kun Ikaalisiin pe
rustettiin yhteiskoulu v. 1906. 
Alaskylästä tulivat mm. Parkanon 
ensimmäiset ylioppilaat, naisyli
oppilaista Tyyne Möhkö Forssas
ta v. 1911, samalla kertaa myös 
Saima Leikkonen Kirkonkylästä. 
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Ensimmäisenä kantaparkanolaise
na miesylioppilaana pääsi Viljo 
Alanen Tyrväältä v. 1913. (Hä
nen luokkatoverinsa ja ystävän
sä Kirkonkylästä sai lakkinsa 
vasta saman vuoden syksyllä. 
Vrt Parkanon - Kihniön kirja 
s. 340). Ajan oloon yhä useam
pia kävi oppi- ym. kouluja ja val
mistui ammatte.ihin. 

Opettaja Västilän perhe, sen 
kaunis koti komeine kukkineen ja 
mm. flyygeleineen, sen harmoo
ninen kotielämä ja vieraille viih
tyisä kyläpaikka ansaitsisi eri 
kirjoitelman. Silmäämme siihen 
kuitenkin vähän. 

Rouva Hilma Västilä (eli 14. 10. 
1878-24. 7. 1941) oli Käkelän ta
lon tytär Karviasta, ystävällinen 
ja työteliäs, siisti ja taitava kodin 
emäntä. Hän oli käynyt Orimatti
lan emäntäkoulun, ollut sitten 
vuoden eräässä kartanossa pää
emännöitsijänä. Hän oli myös 
käynyt Lapualla käsityökurssin ja 
toimi koulussa tyttöjen käsityön
opettajana. Perheessä oli kaksi 
lasta. Meri, nykyinen rouva Saa
rinen, musikaalinen hänkin ja 
Yrjö, sittemmin kansakoulunopet
taja. Perheen isä oli kodissaan 
iloinen ja hauska, otti mielellään 
vastaan vieraita ja oli hyvä seu
ramies. Mutta paljon hän harras
tuksineen oli perheen piiristä 
poiskin. Oltuaan yliopistollisilla 
kursseilla v. 1908 hän harrasti 
sukututkimusta. Hän teki lämpö
mittauksia Helsinkiin, hoiti tilat
toman väestön rahastoa, oli 25 
vuotta vakuutusyhtiö Suomen 
asiamiehenä ja sai siitä kultaisen 
ansiomerkin, jota piti kellonpe
rissään. Hän toimi mm. säästö
pankin tilintarkastajana, oli usein 
kanttorina kirkossa, johti kuoro
ja kirkollakin jne. Kun hän tä
ten joutui usein käymään Kir
konkylässä, eikä hänen tervey
tensä ollut vahva, hän tilaisuuden 
tullen siirtyi Kirkonkylän kou
luun ja muutti perheineen kir
kolle syksyllä 1917. 

Tämä oli alaskyläläisille anka
ra isku. Oli se ikävä lähtijöille
kin, koska Meri Saarinen vielä 
äskettäin kirjoitti: "Muutto oli 
vaikea koko perheellemme. Olim
me kuin kiinnikasvaneet Alasky
lään. Kyläläiset siellä olivat kuin 
sukulaisia, läheisiä ja sydämelli
siä meille." Hän kertoi myös, mi-

ten heille pidettiin juhlalliset läh
tiäiset Alasen kauniissa sinival
kohohfciisessa yläsalissa. Sinne 
mennessämme odottivat meitä jo 
ystävät seisomaan nousten. Oli 
Möhkön, Ylisen, Maj amäen, Vir
tasen, Mustalahden väkeä, kylä
läisten vieraita, talonväki ym. 
Valto Tuomioja piti puheen, 
ojensi ystävien lahjana muutta
valle opettajaperheelle kaksi ho
peamaljakkoa kukkineen. Myös 
Viljo Alanen puhui, ojensi laulu
ja soittoystävälleen tahtipuikon 
ja esitti sitten viulunsoittoa. Ta
lon emäntä vanhaan tapaansa 
tarjosi kahvt ja lopuksi laulet
tiin kyynelsilmin eroajaislaulu. 

Seurustelu ja yhdessäolo kui-
tenkin jossain määrin jatkui. 

Joku kertoi erikoisesti muista
vansa syysillan v. 1936. Auringon 
vielä kullatessa seutua vanha ys
täväjoukko istui Alasen uuden
puolen salissa. Opettaja Västilä 
soitteli pianokappaleita ja säesti 
Viljon ja Inkerin lauluja. Myös 
Meri soitti sievän kappaleen. 

Illan hämärtyessä juotiin kah
vit kynttilän loisteessa verannal-
la. Avoimemmin 
ennen opettaja 

kuin koskaan 
Västilä kertoili 

elämästään, muisteli menneitä ai
koja ja poissiirtyneitä yhteisiä 
ystäviä. Lopuksi hän sanoi: "On 
ihanaa joskus avautua ystävil
leen," soitti sitten säveltämänsä 
laulun ja pyysi Viljon laulamaan 
sen. Laulu kuului: 

Sinun kirjaasi nimeni piirrä, 
Isä armias, ylhäisin 
ja aatokset sinne siirrä, 
kussa valohosi kasvaisin 

Maan päällä on teitä monta, 
Sinun ties' ovat parhaimmat. 
Maan päällä on valotonta, 
Sinun ties' ovat valoisat. 

Sinun tiellesi johtaos jalkan' 
elon aamun koitteessa näin 
ja varhain jo anna alkaa 
minun matkani kotia päin." 

Mielissä kävi häivähdys, että 
oli vietetty ihmeellinen, kaihoisa 
ilta - kuin j äähyväishetki. Pian 
levisikin tieto, että opettaja Sa
lomon Västilä oli vaipunut vii
meiseen uneen sydänkohtauksen 
murtamana 17. 8. 1936. 



Seurasi päivä, jona paarien 
päällä oli valkokukin koristettu 
arkku. Kukkakimput käsissään 
oppilaat seisoivat kunniakujassa, 
jonka läpi heidän rakas opetta
jansa vietiin surevien omaisten 
ja ystävien saattamana viimei
seen lepoon. Hillityn kauniisti 
lauloivat lapset ja kuoro. Puhei
ta pidettiin. Monet seppeleet 
muodostivat haudalle kauniin 

Alaskyläläisten puolesta puhui 
herkän runollisesti Lyyli Virta
nen (Alanen). Muistojensa kät
köistä hän loihti esiin kuvan kun
nioitetusta ja rakastetusta opet
tajastaan, joka kasvatti lapsia 
ennen muuta totuuden tuntoon, 
Jumalan pelkoon ja isänmaan
rakkauteen. Edelleen hän lämpi
min mielin kuvasi, miten opetta
ja Västilän auliisti esittämät lau-

kukkakummun. lut j:::i soit ot lahjoittivat monille 

Olivat sanoneet sen Parka
noon ajavan sähköjunan rius
kasti vaunuja kiskoilla juok
suttavan ja silti vähempi pu
haltavan kuin se entinen .on
kamasiina, niin lähdin minä
ki suvisydännä sitä ihmeka
lua preistaamaan. Ihmisen on 
muutenkin mukava joskus 
heittää hiukka vapaalle ja 
kuljeskella päivä pari tiuh
tionna maailmaa silmitellen. 
Se on cSitä lomaa. 

Pääkaupunkiin pääsin jon
kun autossa ja vasta Helsin
gistä Parkanoon oli määrä 
sitä .sähkön kyyttiä kokeilla. 
Junaan noustuani ja numme
roni mukaisen istumen haes
keltuani torkkui viereisellä 
ikkunapaikalla jo ajatuksis
saa parikymmenkesäinen nei
tonen ja vastapäisellä pen
killä, polvikkain hänen ,kans
saan lihava keski-ikäinen 
nainen tyynin, ilmeettömin 
kasvoin. 

Luodakseni matkaseuraani 
heti kotoista ilmapiiriä sa
noin nuorelle naiselle tutta
vallisen rempseästi: "H yärit
teleh plikka hiukka itteeh, 
niin · ma saan takkini tohon 
klasin piäleen roikkuun ku 
on näin kuumaki." Vasta
päätä istuva nainen pysyi 
aivan eleettömänä, mutta 
puhuttelemani neiti havahtui 
hiljalleen, huomasi tuijotuk
sestani, että häntä tarkoitet
tiin ja sanoi. "Bitte Deutsch 
oder Englisch." Ahaa. Oltiin 
siis ulkomaalainen. No, ei se 
mitään. Osataa,n sitä joku 
sana kieliä täälläkin ja lopus
ta selvitään keinoilla. 

Aloitin vauhdilla keskuste
lun vieruskumppanini kanssa: 
Käytin kaikkia muistamiani 
ulkomaan sanoja, piirsin ku
via paperiin, levittelin käsiä
ni, matkin koiraa ja mullik
kaa. Sain selville matkalai
sen olevan Saksanmaalta ja 

- elämän suureksi rikkaudeksi 
rakkauden sävelten maail

maan. 

Lopuksi puhuja kuin kaikkien 

puolesta toivoi, ettei haudan sy 

vyys olisi rakkaalle opettajalle 

ja ystävälle synkkä, vaan Juma

lan aurinko valaisisi sen. 

reissailevan Suomen rauta
teillä peräti nelisen viikkoa 
erikoisella vähällä rahalla 
myytävällä nuortenpiljetil
lä. Ylioppilaaksi oli juuri 
keväiillä päässyt ja kirja~
tonhoitajaksi aikoi lukea. 
Nyt ajatteli ajaa Riihimäelle 
ja siitä toisella junalla Sa
vonlinnaan päin. 

Kysymykseeni "Kuinka äi
teh peesti sun nuaren plikan 
yksinäh näin pitkeen rei
suun, tulee viä jotain pahoja 
miähiä ja kauppaan sun"; sain 
vastauksen: "Pahoja ihmisiä 
saattaisin kohdata yhtä lail
la kotiseudullani kuin tääl
läkin. Äitini on kyllä rauhal
linen, kun joskus iltaisin 
otan hänelle puhelun ja lä
hettelen kortteja. Yksin mat
kustaessa eläytyy vieraan 
maan oloon kaikkein parhai
ten." Onpas noin nuori ih
minen jo henkisesti pysty
päinen, ajattelin mielessäni. 
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Jotenkin alkoi tuntua, et
teivät siinä vaunu:sa juuri 
muut puhelleet ja kun kurk
kasin hiukan sivullepäin näin 
katseiden suuntautuvan mei
dän nurkallemme. Monia il
maisukeinoja käyttävä seu
rustelumme oli tainnut olla 
jotain hupia ja ohjelmaa 
muille matkustajille; Vain 
vastapäinen nainen oli edel
leen tyyni ja rauhallisen il
·rneetör •. 

Nyt kuului epäselvä kuulu
tus vaunun kovaäänisestä, ta
jusin vain, että Riihimäestä 
puhuttiin. Sanoin tytölle: 
"Kokoileh nasseeh; tullaan 
asemalle ja minäki lähären 
sua ovelle asti saattaan." Läh
tiessämme olin kuulevinani 
joitakin pidätettyjä naurun
tirskahduksia muilta pen
keiltä. Vaunun eteiseen eh
tiessämme juna alkoi jo py
sähtyä. 

Oven avattuamme oli 
edessä kumminkin metsä
maisema ja syvällä alhaalla 
pelkät kiskot muttei tietoa
kaan asemalaiturista. Samas
sa juoksi vaunusta perääm
me pari k-oulutyttöä, jotka 
selittivät, että tässä Jokelassa 
juna vain päästää ohi vas
taantulevan ja RiihimaeIT'e 
on vielä matkaa. 

Oli vähän nolo tilanne kun 
palailimme penkille takaisin. 
Asiantuntemustani junalla 
matkustamisessa oli vähän 
tuupittu. Yritin korjata tun
nelmaa virvokekauppiaan 
kulkiessa vaunun käytävällä 
ja sanoin vierustoverilleni: 
"Kaih tosta yhylen jäätelön 
syät, mä kyllä maksan?" 
Vastauksena oli ystävällinen 
hymy ja päänpudistus: "Dan
ke, kas yritän selvitä päivän 
ruokamenoistani runsaalla 
kympillä, ei silloin sovi hem
moitella itseänsä, ettei tot
tu;si." Ihmettelin moista it
sekuria ja kun vielä sanovat 
saksalaisista, et.tä ne olisivat 
halukkaita toisten vieraanva
raisuutta jopa väärinkäyttä
mään! 

Virvokekauppias seisoi 
kumminkin vielä paikalla sil
mät minuun osoitettuina, jol
loin näytin hätäpäissäni sor-
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mella metallista oluttölkkiä: 
"Otan tommosen." Samassa 
juna alkoi hiljentää vauhtia. 
Äskeiset koulutytöt ilmaan
tuivat ja sanoivat nyt tulta
van Riihimäelle. He jäävät 
täällä pois ja voivat tarvit
taessa opastaa saksalaisvie
rasta. Ei ole sitten eksymis
vaaraa sanoivat vilkaisten 
minuun merkitsevästi. Sinne 
ne häipyivät maanalaiseen 
asematunneliin. 

Veturin nojattua taas rän
kiinsä ja vaunujen liu'uttua 
liikkeelle könötin hetken hil
jaa aloillani. Nainen vasta
päätä oli omassa olossaan sil
mät suunnattuina ohi vilise
viin viidakkoihin ja väljiin 
viljavainioihin. Millähän koh
taa meidän aatostemme radat 
olisivat niin lähekkäin, että 
keskustelu lähtisi käyntiin? 
Tätä tuumailin mutta en ha
vainnut arvoitukselle ratkai
sua. 

Sitten muistin laukussani 
olevat sanomalehdet. Olin ko
toa varannut mukaani muu-
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tamia sellaisia vielä luke
matta olevien pinosta. Siinä 
oli alkuun kauppojen ja jär
jestöjen painotuotteita. Sela
sin niitä nopeasti läpi lu~ 
kaisten tärkeimmät kohdat. 
Vetäessäni esiin kirkon leh
den Kotimaan ja ryhtyessäni 
lukemaan sen etusivulta kir
joitusta: "Herättäjäjuhlilla 
Mikkelissä väkeä kymmenin 
tuhansin", olin näkevinäni 
vastapäisten silmien välähtä
vän. 

Sitten muistin ostamani 
oluttölkin. Jano tässä hel
teessä oli jo ehtinyt tullakin, 
mutta karvastapa taitaa olla 
kesälämmin kalja. N ostin töl
kin istuinten välissä olevalle 
vaunun pöytälevylle lehden 
päälle ja riipaisin aukaisijas
ta. Silloin pärskähti vaahtoi
nen suihku korkealle suun
tautuen naisen kasvoille ja 
vaalean ruskealle puvulle. 
Olut oli kesäpäivänä käytä
vää kulkevassa tarjoiluvau
nussa kirnuuntunut niin, että 
purkkiin oli syntynyt kova 



ylipaine. Nainen pyyhki 
vaahtoa kasvoiltaan, hänen 
pukunsa oli märkiä pilkku
ja täynnä. 

Pyytelin häpeillen anteeksi 
ja tuumiskelin kiireisesti 
mielessäni mitä muuta nyt 
olisi tehtävä. En kumminkaan 
keksinyt tähän hätään sen 
enempää. Nolotti kovin. 

Naisen leveillä, lihavilla 
kasvoilla alkoi nyt väreillä 
ilmeitä. Niiden rauhallinen 
tyyneys lientyi hymyksi. Hän 
katsoi minuun ja melkein 
nauraen selitti, ettei syytä 
huoleen. Hänen pukunsa oli 
helposti puhdistettavaa kan
gasta ja menossa muutenkin 
pesuun heti kotiin tultua. 
Kas, hän oli ollut kolme päi
vää Mikkelissä herättäjäjuh
lilla myymässä kansalle her
nekeittoa. Siinä hommassa ja 
tungoksessa kyllä "rokki ry
vettyy." 

Hän kertoili mielenkiintoi
sesti elämyksistään juhlilla. 
Hän vertaili tätä tilaisuutta 
niihin, joilla oli ollut mukana 
edellisinä kesinä. Luontevalla 
juttelullaan hän kuin huo
maamatta häivytti nolostu
miseni samalla kun kesä kui
vatti olutpärskeet hänen te
ryleenivaatteistaan. Kiintoisa 
keskustelumme päättyi vasta, 
kun junailija koputteli minua 
olkapäähän: "Eikös herran 
pitänyt jäädä Parkanoon. Me 
seisomme jo asemalla." En
nätin vain kiireesti kokoilLa 
kamppeeni ja hätäisesti hypä
tä aseman asvaltille kun ju
na jo lipui liikkeelle päin 
Pohjanmaata. 

"Hyvinkö se kirmasi, sähkö
veturi",huutelivat vastaan tul
leet, "miltä se meno sen mu
kana nyt maistui?" Vasta tä
mä kysymys havahdutti mi
nut äskeisten keskustelujen 
maailmoista. Niin, tosiaan, 
oliko tämä nyt se sähköjuna; 
Olin koko asian vallan unoh
tanut. Mutta kysyjille ja kai
kille olin vamis vakuuttavim
min suosittelemaan: · jos ha
luat kokea oikein kiinnosta
van elämyksen, niin· matkus
ta sähköjunassa. 

TeHervo PajwlaiHti 

Kotiseutuni • • tar1no1ta 
II palkinto Parkanon Joulun kirjoituskilpailuissa. 

Taru keTOo: Jättiläinen kull.
iki tuolhJiUmn:tti olkapäillä ja 
lapionta:painen toi1sessa ik•ä
dessä. Kontissa ·oli santaa, ja 
lapio veti maata. Santa valui 
lkontisisa ol1evasfa refä1stä hhl
jaUeen rrnaalhan. Näin syntiyi 
Hall"ju. Laipio :painui maaihan 
syv'e'I!lipään ja leveä,mmä1s1ti, 
syntyi Linnanjäirvi (entinen 
Numnidäirvi). Lapio veti ed~l-
1,een kaip,eaimma•sti, joskus vä
hän syvempään, syntyi Rän -
näiri ij a IKaida1t vedlet. Täilfa'i1-
nen ·on taru kotitpailkkani syn
ny'Stä. 

Ta['u jatkuu: Mies 1sourti 
LinnanjäI"Velfä, saapui ran
taan, veti veneen vesiltä ran
talk1iviklk1oon. Haivaitsi paikan 
kauniilk1si 1j a h,y1Väikls'ii, pää•tti 
ruveta asustamaan ·siinä. Hän 
kiipesi is•on rnntail:rnivun haa
raan, otti puulkkonisa ja vei'S
te!li 112: ,puu,lwsik:kaa ja sanioi: 
"K-tr'ilki1l1l1e näi,1lfe ihankin syö
jät." Tapahtui niin. Sii'tä a1sti 
on paitkalila oHut talo, Paju
la'hti. Siinä dli kylän ja asulk
kaiden allku. 

Par;kanon ja Kihniö n iki['ij an 
mukaan tämä on tapalhtunut 
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joslkus 1500-lurvul:ia. Mielen
'~=iinto:·:s ::1 1muuten, tuo m'i!es 
on varmaan twl1lut PaTik:anoon 
N askalista, koska siellä on 
Jaakko-nimisiä i'säntiä ja poi
kia. Nimi' J aalklko ,e1siintyy 
myös Pajulahd1e,ssa ainaikin 
jcka roi1.;e.,,sa 1sulkupo1ves·sa . 
fä ole ,epfölysfa siitä, etteikö 
sama sulku ollisi 01lu1t tä111J.ä ti
laLla ,kokio a,jan. 

Vuosi1sadat \kuluivat, tairi
nat ilisääntyiv.ät. E,ri pai'koilile 
tuli nimi ta;paihtumi1en mu
kaan: Kaksi nuorta, tyttö ja 
poika, o,li ika,hdestaan käve
lyJ~ä. Pienen 's:Ulan a,lila so11i'si 
purn, niinsan1ottu Lehmilu:o
ma, jonka ylitse 1ku1lj,eit1ettiin 
ta:lon !karja nevoilile laitumH
le. Poika otti ikoivu.;ta tuohta, 
vmi'li siitä suilkaleen ja ,teki 
tuoihis0ir1muks'en, 1k1ilhlasi 1si1lllä 
ty'lön. Pai1kka sai nimen Ki!h
lae<un.ta. 

L21hani,luomm,sa on yläpuo
JeHa lw,;:::d, Plaklldkoski. Ta
rina nim1en synnyi.;tä on unoh
tunut ,enkä yritylksistä ihuoili
matta ole saanut sitä selv'iille. 
P[aikkilkos,kessa alli myilly, jol
la jauhettiin tafoj,en viljat. 
Rajafan Joona,s 10,H kerran 
myUyssä jau'hattaima1ssa kun 
my,11ly älkkiä pysä1httyi. J\oonas 
meni 1kats;omaan, my,Hyn pmr
taalla istui !kaunis, vailkopu-
11.<uinen, lkeHatuk:kainen nai
nen, metsånpiika tai lkosken
hail t".äa. Hetk,en lkuluttua näky 
kato1si ja my,lly pyö•ri taas. 
Ra'ja1an Joonas (Paju~aihiden 
po:'kia) on 'kertionut nähneen
sä myfo Paju[alhiden haUian, 
pienen harmaan ukon, ikäys
kenteilevän 1talon l,ähettyviililä. 

Kerrotaan myiYs,, Rirpon -
mäessä palavat aarnitulet 
(Ri,ponmäki tul1ee lkai sanasta 
ripa). Kerran istuin ikkunan 
ääires,sä siyiksyhämäri1ssä ikun 
äklkiä huomasin että. Rilpon
mäessä metsässä oli tullipalo. 
Se ,leiskui sinisenä, vilhireänä, 
punais1ena. Jbslkus tu1'enlies
ka t näytti<vät nousevan pui
den '1a1tvoj1en yilärpuolieUe saun.
muen rpienemmi1k!si. Sateen
kaaren värit toistui1vat. Jou
ou'Jn oudion lurrnouiksen vail
taa-n. -Järki 1sanoi, että kuu
ha~ 'Sieltä on nous'emassa, 
mutta 'en ikoskaan ennemmin 
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Pajulahden talo Linnanjärven rannalla. 

ole nähnyt enkä 1kai tule myö
hemminlkään nälkemään s,el
laista nälkyä. Aarnitulet!han 
palavat vain ke~an 1sadas•sa 
vuodes1sa. 

Siitten ta['inaa tuosta suTul
H.sen kauniista R,ännäristä. 
Siellähän on Ruumissaari, 
ruUJmiilden ,lepopaikka. Siellä 
on mumeitten syö:vierit ja su
ruj,en suvann1ot. Rännäl['in 
kangas tunnettin kummitte
lusta. Ei ,siitä m '. ele'llään van
ha-\kama pimeän aiJkana kul
kenut. Vielä vii1me vuosina ,on 
ainalkin :kaksi ·elämäänsä vä
synyttä halkenut 1Ioippuns,a 

- Puhumata on hullukin vii
sas. 

- Vilu tulee yksin maates, 
kylmä huonon kaverin 
kans. 

- Ei ole syämätä lihava, eikä 
pesemätä puhdas. 

Rännär:1.sitä. Va:rrhaHa ipaiikal,11.a 
on ruopattuna ja ulik,onai•sesiti 
muutettunakin vielä vanha 
mahtinsa ja v1oimansa ta,Llel
'1a. 

Täl:laisia tarinoita on koti
pai1kallani !kerrottu, ehkä ny
kypo1vet unothtavat ne eivät
kä ni~hin us1kokaan. Kui1ten
kin ne ikertova.t ent'iisestä van
hasta wja1sta ja •elHei tiedä •en
tisestä ei :tajua tulevaakaan. 
'Doivon, 'että meidänkin suiku
ipo1v,emme jättäisi j1onikun ta
ri'nan j äfäeen lla:p~errlapsil
lemme kerrottavaksi. 

- Rikas ei ole rakas. 

- Älä täytä piroiss pernoilla 
mahaas, niitä saat kotona
kis syärä. 

- Posasta pesE:e, mitä polle 
aitaa kaataa. 

- Kylän hyvä on kodon paha. 



Toini Vainio: 

l(auppalanl~esl~uksemme vihreä verho 
I p Parkanon Joulun kirjoituskilpailussa 

Kun eräänä elokuun loppupuo
len päivänä 1949 saavuin ensim
mäistä kertaa Parkanoon, kirkon
kylä yllätti minut kauneudellaan. 
Kirkonkylän sijainti kahden ve
sistön välisellä harjanteella oli 
juhlallinen. Runsas puusto loi 
vehmautta. Eteläisellä sisääntulo
tiellä ajettiin pitkälti lehtevien 
koivurivien välitse. Keskustassa 
vuorottelivat vaaleat iloiset lehti
puut ja tummat vakavat kuuset. 
Tyyliin täällä "metsien maassa" 
sopi hyvin se, että ensimmäi
siksi tienviitoiksi minulle annet
tiin kaksi puuta. Toisena oli Lau
rilan pihapiirin uljas koivupari ja 
toisena Nästin kuusi. Laurilan 
koivut olivat kuin majakka et
siessäni reht. Uotilan taloa, jon-

ne olin matkalla. Ylhäältä kaup
pojen luota oli muutoinkin help
po osoittaa alhaalla laaksossa kuin 
"lautasella" olevaa Viinikan oma
kotialuetta ja sen yksityisiä talo
ja , jotka seisoivat alastomina ri
veissään. Uuden työpaikkani sa
nottiin näkyvän Kurun tieltä 
Nästin kuusen suuntaan. Ja nä
kyihän toki jo Urhon mäeltä se
kä tämä uljas puu että sen si
vulta matalan pensaikon takaa 
Parkanon yhteiskoulun uudisra
kennuksen vaalea seinä. 

Paikkakunnalle kotiuduttuani 
löysin paljon lisää kirkonkylän 
viherkuvaan kuuluvia piirteitä. 
Hautausmaan vanhinta osaa hal
litsi jo silloin runsas puusto, mm. 
kaksi ristikkäin kulkevaa koivu-

käytävää. Uusi osa oli hiljattain 
saanut kuusiaitansa ja koivureu
nuksensa. Kirkon alueen jyhkeät 
graniittirakennelmat ja koivuistu
tukset muodostivat vaikuttavan 
kokonaisuuden. Ensikertalainen 
vain miltei hätkähti näiden juh
lavien kehysten takaa esiin tule
van kirkon pienuutta. Sittemmin 
on vaatimaton mutta sopusuhtai
nen puukirkko tuntunut kotoi
salta ja hyvältä. Opin tietämään, 
että Karvian tiehen aikamoisen 
mutkan -vaatineen kuusiaidan ta
kaa kurkottelevat, miehuusvuo
siaan viettävät erilaiset puut oli
vat Rauhalan puistoa. Päivölän 
nurkalta tapasin ryhmän sembra
mäntyjä, silloin vielä hyväkuntoi
sia. Leikkosen puistosta taas jäi-

Jykeviä puistopuita hautausmaan kaarteessa keskuksesta kirkolle menevän vanhan Karvian tien 
varressa. 
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vät mieleen aurinkoisten pakkas
päivien parhaat näkymät, kun 
lehtikuusten huurteiset oksat 
muodostivat kuin pitsikudoksen 
vanhan päärakennuksen punaista 
seinää vasten. Outojen havupui
den istuttamiseen näyttikin olleen 
aivan erityistä innostusta. Tämä 
seikka heijastelee ilmeisesti näi
den seutujen pitkäaikaista met
sänhoitoperinnettä asiaankuuluvi
ne virkakuntineen. Joskin lehti
puista oli yleisin koivu, oli var
sinkin pihapuiksi yritetty kotiut
taa myös arkoja eli ns. jaloja 
lehtipuita aina tammea ja saar
nea myöten. Nykyisinhän voi 
kauppalankeskuksen komeinta 
tammea Virranhaaran pihassa en
tistä paremmin ihailla ihan tiel
tä asti. 

Noista saapumiseni ajoista on 
vierähtänyt jo yli neljännesvuo
sisata. Hiljaa ja väsymättä, useim
miten aivan huomaamattamme, 
luonto on hoitanut tehtäväänsä 
vahvistamalla vihreää verhoa 
laajenevan keskustaajaman yllä. 
Mutta joka muistaa 40-luvulla 
peltotonteille levittäytyneen uu
disasutuksen ja vertaa näkymää 
nykyisiin "puutarhakaupunki"
näkymiin, hän voi vain hämmäs-

Tuiskunrannan visakoivikko kerrostalojen ja Viinikkajoen välillä. 
Istuttanut Martti Tuisku v. 1940. 

tellä tapahtuneen muutoksen suu
ruutta. Kesäisinhän hukkuvat 
rakennukset aivan kattoa myö-
ten vihreyden s1saan. Nyt 
puolestaan kokeillaan "vih-
reän peukalon" taitoja muil-

la, aivan uusilla alueilla, varsin
kin jos tonttina on täplä peltoa. 
Kuitenkin näyttää siltä, että on 
ihastuttu erikoisesti metsätont
teihin. Siitä sitten johtuu, että 
"jos lähimetsään haluat mennä 
nyt, niin takuulla yllätyt." Reip
paasti harvennetun puuston alla 
on heleä viherpiha, vanhat sieni
ja marjamaat kasvavat taloja. 

Kauppalantalon lehmuskuja, istutettu v. 1952 - kun vanha kan
~akoulu keskuskoulun valmistuttua kunnostettiin kunnantaloksi. 

Vaikka entisen Parkanon yhteis
koulun puistotäplät muodostavat 
vain pienen osan kaikista viher
alueista, tekee mieleni kertoa 
niistäkin. Näin pääsen itsekin mu
kaan puistontekijäin arvokkaa
seen ammattikuntaan. Ja pääsee 
paljon muitakin. Jos nimittäin 
palataan kevääseen -65, niin näh
dään yhteiskoulun tontin poh
joislaidalla istutuspuuhissa peräti 
37 :n hengen ryhmä (35 abia, hei
dän luokanvalvojansa ja rehto
rinsa) ja tärkeät toimihenkilöt li
säksi. Oli toteutumassa metsäyli
oppilaiden aloitteesta "operaatio 
Tulevaisuuden puu" puun lähinnä 
tuotannollisen arvon korostami
seksi. Siellä se rotumännikkö sit
ten nousee. Valitettavasti vesaik
ko ja alueelle sattunut kaivuu
työ ovat häirinneet tainten kas
vua. Ja miten lienee ollut istutta
jienkaan ammattitaidon laita! 
Koulualueen eteläpuisto on vallan 
toista maata. Siellä rehottaa "vak-
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Juho Kuisman koivukuja, istutettu vuoden 1949 aikoihin tuo
malla käsikärryillä taimia Iähimetsästä. 

sin kuusi", puu, jonka Sulo Sal
minen istutti muistopuukseen ja 
jatkamaan Lystin mäen kuusipe
rinnettä vielä silloinkin, kun ny
kyiset isot kuuset jo maatuvat. 
"Reksin puita" ovat Taalain koi
vu, Japanin vaahtera, okakuusi, 
lehmus, jalava ja kolme vuori
mäntyä. Näin tulin perustaneeksi 
pienen kasvitieteellisen puiston 
oppituntejakin ajatellen. Sitä täy
dentävät sopivasti puiston ar
vokkain puu, Karjalasta siirretty 
tammi (josta Ylä-Satakuntakin 
kerran kertoi)) sekä tien toisella 
puolella kasvava vaahtera ja mik
seivät myös muut lähipuut. Kas
vitieteellinen luontoni kai vaati, 
että myös rehtorilan eli "laakson 
Laurilan" tuli olla erilaisten pui
den ja pensaiden kirjava, kokoel
ma. Kirjava olisi myös · se ker
tomus, joka syntyisi niiden han
kintatavoista. Runsaasti on todel
lisia muistojen puita, niinpä tuo
mi on Kurjet-kerhon "lapsi", pih-

takuusten alkukoti oli Rauhalassa 
ja iso tammi on ikioma istuk
kaani, pikku tammet Hämeenlin
nasta opettaja Toini Sembergin 
perintöä. Kun maanviljelijä Arvo 
Kuirinlahti toi kolme lehtikuusta 
Korkomäestä. "Parkanon paroo
nin" perintömailta, liitti hän nii
hin samalla muiston kolmesta 
tyttärestään, kolmesta yhteiskou
lun kasvatista. 

Varmaankin monien muiden 
pihapuiden juurella voidaan sa
maan tapaan kertaella niiden 
omaa mielenkiintoista ja muisto
rikasta historiaa. Sitäpaitsi "jul
kisetkin" puut voivat omata tun
netun menneisyyden. Muistetta
koon vain se uljas koivurivistö, 
joka seisoi vartiossa tien vierellä 
vanhan lääkärintalon kohdalla. 
Sen istuttaj aksihan tiedetään tri 
Väinö Soimajärvi ja istutusajaksi 
1920-luvun loppu. Puiston arvoa 
ei toki vähennä · se, että . se on 
tehty tavallisena työnä virallisen 

suunnitelman mukaan. Täytyy 
toki vain iloita siitä, että näin on 
saatu kaunista vihreää ilmettä 
esimerkiksi virastotalojen, sairaa
lakompleksin ja seurakuntakes
kuksen vaiheille. Miten hyvin 
mahdetaan tuntea nämä istutuk
set? Mikä esimerkiksi on se puu
laj i, joka muodostaa kauppalan
talon puukujanteen? 

Muttei menetyksiltäkään ole 
säästytty näissä puistoasioissa. 
Luonnonvoimien armoillekin on 
jouduttu ainakin sikäli, että myrs
kyrrpuuska itsenäisyyspäivänä - 72 
rysäytti nurin toisen Laurilan koi
vujättiläisistä. Toisenlaisia voi
mia, niitä teillä liikkuvia hevos
voimia, sopinee syyttää keskus
kolmion puiden kärsimyksistä. 
Kolmion eteläkärjessä olleesta 
koivusta käpytikka sai hengenpi
timensä, ehkä hyvätkin herkut, 
muutamina kevättalven päivinä 
kuorien puun samalla lähes pal
jaaksi. Kuuset kituivat silmin
nähtävästi. Puiden kaataminen 
saattoi olla myös armeliaisuuden 
osoitus. Uutta rakennettaessa on 
joksikin aina jouduttu uhraa
maan myös puita. Enää ei vaah
tera vartioi Kiviniemen tavara
talon oven pieltä, eikä uuden 
Säästöpankin lisärakennuksen 
syntyessä ollut juuri armoa Wir
zenin tontin pihapuille. Niinpä 
katkesi sekin vaahtera, jonka 
kaunista muotoa ja syksyn heh
kuvaa värileikkiä pankintalon 
asukkaat olivat ihailleet. Maallik
ko ei oikein ymmärrä, miksi ko
ko omenatarha piti hakata pois 
entisen säästöpankin talon pää
dystä. Kioskille ainakin olisi erin
omaista mainosta, jos se voisi il
moittaa paikaksensa Tuisku
puisto, omenapuitten siimes! 

Muutoinkin uuden uljaan kes
kustien vaatimat vihreät lunnaat 
ovat liian hyvin vielä muistissa. 
Pappilankosken idyllihän vielä 
elää, mutta sekin on uhattuna. 
Ihailumme ansaitsevat yläjuok
sun puolella virtaavan veden ja 
sen ylle rakentuneen puuholviston 
rauhallinen sopusointuisuus ja 
alajuoksun puolella ote, jolla ih
minen on . tietoisen varovaisesti 
luonut omaa kulttuurimaisemaan
sa. En tunne suunnitelmia, mut
ta toivoisin, että sillan pielessä 
seisove1lle erikoisella tavalla tup
suoksaiselle rauduskoivulle, sille 

23 



Aunuksen paju Metsähallituksen talon pihalla. Istutettu v. 1956. 

"tuuletarten tuutimalle ritvakoi

vulle" saataisiin säilytetyksi elin

tila ja pysyvä luonnon rauha. 

Ylä-Satakunta liitti "operaatio 
Tulevaisuuden puun" selostuk
seensa tällaisen viisauden: "Joka 
on istuttanut puun, ei ole elänyt 
turhaan." (vanha kiinalainen sa
nanlasku) . Ottakoon jokainen 
"puistontekijä" siitä itselleen ar
vokkaan tunnustuksen! Yhdenkin 
puun istuttaminen on ihmisen 
maisemassa teko, joka näkyy. 
Tällaisesta puusta tulee persoo
nallisuus. Se tunnetaan yksilölli
siltä piirteiltään, sen kohtaloita 
seurataan ja sen kuolema koe
taan menetyksenä. Meille näissä 
istutuspuuhissa suurella innolla 
mutta usein vähäisellä taidolla 
toimineille ahertajille suotakoon 
anteeksi, ettemme aina ole ym
märtäneet istuttaneemme jätti
läisiä. Mutta sellainenhan puun 
taimesta kehittyy aikaa myöten. 
Meidän jälkeemme voidaan tar
vita sahaa ja kirvestä. Pahempi 
on, jos nämä ovat ainoat väli
neet puistopuuhassa. Tasapainon 
vuoksi annettakoon tämä sään
tö: Jos kaadat puun, istuta jon
nekin muualle, valmiiksi harkit
tuun paikkaan uusi tilalle. Kas
vattimme kiiruhtavat hitaasti. 
Jos on kiire rakentamisella, ope
raatio "Puistopuulla" on vielä 
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kiireempi, että kauppalankeskuk
semme kasvoilla aina säilyisi se 
rauha ja lempeys, jonka - puiden 
vehreys antaa. 

"Vaksin kuusi" jonka kuvassa 
mukana oleva vahtimestari Sulo 
Salminen snrs1 pikkutaimena 
lähimetsästä v. 1962 yhteiskoulun 
tontille. 

Matti Mäkitalo 

Pettuleivän 

valmistus 

Pettu on monel,le nykyipäi
vän henlkmöHe tuntematon 
tai vähäarvioinen käsite. Tois
ta on oHut ai,emmin, 1sil],ä ,se 
on merlkinnyt ·ravinnon jat
kamista ja !kuulunut o,sana 
asukkaiden ruo·kava-lioon ka
tnvlllosien ailkana. Lapin [ä.ä
ni:ssä sitä on lkäytetty pettu
v;eUinä, muualla maassamme 
l·eivän valmistami,seen, j,oik,o 
seHais-enaan tai vm'j aan se
koitettuna maihid0Hisuuk1Sien 
mukaan. Vielä nytkin Jöytyy 
vanlhiemman polven väestöä, 
jotka v . 1'9118 vaiheHUa ova-t 
kokeneet ja ainakin läheltä 
joutuneet 1s-euraamaan petun 
käyttöä. 

Muitakin yrityksi'ä puus
tO'sta peräisin o,levien hy,ö
dyikkeidien :käyttämiseen iih
misrnvinnolksi, on tehty. Vii
me vuosisadan lopuHa annet
tiin keisariHinen julistus, j:o,s
sa lkehnitettiin viljelemään 
cembramäntyä. Tarkoitukse
na käyttää siemen syötäväksi, 
kuten -esim. :Siperian aswk
kaat ,o-vat t1ehneet-. Pettu on 
kuitenkin mer!kittävin ja 'si-tä 
on todennäkö'i!s-eS'ti käytetty 
yihtä kauan, kuin vhlja:ka:svien 
vHjelyä on maassamme suo
ritettu . 

Paikannimet 

Pettusafo, Pettumetsä, Pet
tukangas, Bettu!haa1sian mäiki 
jne. anta,vat koruttioman viit
tieen nä]käivuosien tapahtu
mista. Maarnnittaus- ja 'kar
toitustoimitUJksissa nämä ni
met tulrsi säilyttää, samoin 
muutik:in paikal,liiseen kult
tuuriin ~ulkeutuvat nimet. 



Yhteensattuma? 

SeUttämättömänä yhteen
sattumana voidaan pitää si
tä, iettä !katovuosien lk:1obidafäa 
ova,t veden vilja ja Taipion 
anti o1leet niukimmillaan. 

Leipäaineksen hankinta 

Juho K o r t e s o j a, yli 80-
vuotias ·viJrkeä vanJhus ja van
han kansanperinteen tietäjä, 
muistaa asian lähei1senä. Met
sälhallitulksen taholta os1oitet
tiin ta,rpees,sa olevi,me asuik
kaill·e lkaadetta:vaksi mänty
pui ta, jotka olivat täihän tair
kortU:kseen 11eimattuja. Kaa
taminen suoritettiin ·huhti
toukiolkuulla ' lko1'een ailkana." 
Puiden tuli oHa 1solalk.karun
k•oisia mahdollisimman oksat
tornia ja s•e~laisia, joissa 'hiil
sekuori u[iottui ,läiheUä tyveä . 
Puun kuoreen tehtrin piirto 
poilk!kipäin ja piirtoj1en vä'1iltä 
irroitettiin kuori. Näin edet
tiin latvasta allkaen !kunnes 
kaarnamuodostuma tuli vas
taan. 

Ai,emmin ,on trrnittamis•een 
käytetty, joko lkatajasta. tai 
luusta valmiistettu n.rs. lusaa. 
Irroitetun ikuorilevyn s11sa
pinta 1kuumennettiin twleHa 
pi'hka-aineksen vähentämi
seiksi. Ulkopuolen tumma osa 
puihdistettin veits,ellä. Levyt 
kuiivattiin saunassa tai rrnhes
sä. filsi~ouhinta tehtiin pet
keleeHäi 1ja tämän jälikeen 
jauihatus. (Käsittelyssä on ol
lut pieniä eroja eri paiiklka
kunni1'la. IK~rlj. -huom.). Töy
sän 1pitäj·ässä lkuoriaines on 
k,eitetty. Esirouhinnan •jälkeen 
on suoritettu hienontami:nen 
huhma:rissa ennen jauhatus
ta (Kauhajoki). Jauhatus suo
ritettu täUöin lkäsikivillä. 

Leivonta 

Useiden ihen\k,tlöiden 1ku
vaus: Taikina a-lust·ettiin nor
maalilla tavalla, joko ruis- tai 
kaurajaulhoilJla, sen mulkaan 
mitä ,oli käytettä:vis,sä: Kaura
jauho 1o'li tarikoituks1een jopa 
paremipaa, si1llä leipä piysyi 
pa["emmin !koossa. So1Jkemi-

Huhmari ja petkele, joita on käytetty petun survomiseen. 

nen tehtiin pettujauhoiUa. 
J auiho oili värHtään hivenen 
talklkuna:jauhoa tummempaa. 
Tai'kina siunattiin tekemäHä 
sen päälle ri,sti, !kuten 11'eivon
na:ssa on ollut tapana kailk
kia'.lla maassamme. Mi:ikäli 
leivän pääaines oH pettua, 
siiihen ei tehty reikää va:r
taa·ssa kui'vattamiselksi, siHä 
se ei o'Hsi pysynyt lkoo,s1sa. 
Paistaminen tapahtui :kuten 
l,eiv,onna,ssa yleensä. 

Leivottava määrä oli aina 
vähäinen, jos leipä pääsi kui
vumaan, siihen eivät ham
paat pystyneet. 

Ateria ja sen seuraukset 

Linda L e h t i: n e n on myös 
tehnyt la1psuuidessaan tutta
vuutta: petun !kanssa. Hän 
muistelee, että se oli lkiirpeä
tä isyötävää 1ja vielä 1enemmän 
jos mulkaan oli s•ekoit•ettu 
suo1a:heinää. Ruisljauihoon 
alustettu 11eipä 101i 'hänen mie
le,stään 'jopa maulkasta kall!ra
jauihoon verrattuna. Ta1r,peell
la !käynti muodostui lapsel1le 

ja yihtä hyivin ailkuiseHe pe
Lottavaksi ja tusikallirselksr. 
Hän muistaa myö1s, ·että jat
keena yritettiin !koemielessä 
käyttää j älkä1ää. ( Jäkälän tie
detään ai'heuttaneen kuwme
ti'loja ja väiliQ[isiä 1kuo1lreman
tapau1ksia. Kirj . huom.). 

Taito tallella 

Vi•elä on henlkilöitä, jotka 
osaavat tai'don. Tämän tote
sin viime lk,eisänä käydessäni 
Töysän !kansanjuhliHa. Maria 
Lehto mä 1k i ;oli va'.lmista
nut 1leipää .äi,diQfään nä'llkävuo
sfäta 1l81615i---..J1'816171 perityn ja 
edelleen v. 1911181 val1mistretun 
tavan mutkaan. Leipä oli talh
mea ta ja ki1Jk1erää. Toisin val
mi1sta:ja vakuutti sen olevan 
erinomaista silLoi1siin o1losu.h
teisiitn ve11rattuna. 

Tuntui kuin olisi pa:lannut 
a:ja1ssa hetikeksi menneisyy
teen, ,sen armottomaan ja ko
vaan ikaimppai-lulllll ,ellämästä, 
toiivoen samaQ'1a, että tämä •ei 
tuliisr enää !koskaan ollemaan 
todel'1isuu tta. 

25 



1 ,, 

1 

j, 
1 

Matia1s Juhornpo~ka 

PARl(l(A- PARl(l(ANO - PARl(ANO 

Parikano-nimen syntyperän 
ki·mpus,sa on •menneinä vuo-
sina kamppahl.tu aO:ilkeTasti, j1a 
ai1na <vain on viedetty vesi
perä. Nimen aillkuperä on 
jäänyt sel1vittämä,tiä. 

Tunnenkin suurta m:ieli'hy
vää ,siitä, e1ttä minufäa on nyt 
vihdoin\kin tilai,suus tuoda to
tuus jwl'ki fä:ssä muiHe niin 
vaik•ea'stsa nimiasiais1sa. Nimen 
o'len onkinut esiin pitJkäailkai
sHla, historian syöveTeihin 
p'Dihij aavi'~a tu tki,muk,siHa. 
Tu1llkoan se r,ehellisyiyden ni
mi,ssä myös sanotuiksi. 

Joudun sivuuttamaan ai
ilmi1semmat Parlkano-nimen 
s·eiliitysyrite1mä t melkeinpä 
olaruk'oihautu'kselQa. E ~käpä 
nii's1tä p a~j'Oin muuta voisi 'ko
hauttaaikaan. Niissä'hän on ai
to menneisyyden pimentqjen 
tut kiminen unohtunut ja si
ja;l,1-e ova.t astuneet monen
moiset a1rvaiilut. 

Paa-kanio -nimi on sa•anut 
a·likU!n,sa ,sanas,ta "parikka", 
j 01stai tie'tosanakir,j,a isanoo 
seuraavaa: "palI'klka, pieniä 
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tulklkeja puu- tai rautalkaroill
la toisiinsa liittämä}llä tehty, 
uittotavaraa mut1kaisiss·a kos
'kissa nhlj aaiva seinä." 

Kuten kailkki tietävät, on 
Viinikanjoki sekä mutkainen 
että lko,ski1rnen, jos1sa jo ennen 

uittoailkaa on tuiki !kipeästi 
tarvittu ede:1frä mainit;tua 
"P'arlklkaa" estämässä veneen
la,it,oj•a iskeytymä'stä kiviin. 
Tätä jolkirei'ttiä pitkinhän 
kulki vilikas vene'liikenne 
Pirk'ka,lan ja Sa:stama;lain 



suunnasta Boih.janmaaille. 
Niinpä aj,an myötä on partkka
sanasta tu\lrlut .pailklkaseutua 
ta:rkoi'ttava Pa:rUclrnno ja myö
hemmin nylkyiinen Parik:ano. 

Todisteena y llä'oUeva,sta 

kerrottakoon erään ohilkulki
jan taHentama Matias Juhon
pojan j'a J aaik:o Henrikinpo
j ain vä!linen lkes'kust,e'lu nrykyi
sen Parkanonjärven etelä
rannama ikesälkuun 14. päiV1ä
nä 1465: 

"Matias: Läheleteeh, Jaako 
tonne Parkkakoskelle jahtaan 

Lauri Aaltonen 

stä hirvee ku ehtoisi ruohos
taa siä Haaroon niituss! 

Jaako: Häh? 
Matias: Sanov vaa nettä 

olsikkoh mun kansani hirves
teell lähteny tonne Parkko
neesee? 

Jaako: Joo, souiellaav vaa 
ehtoolla sinne. Mä en esti 
hankkinu saala ajulle ku sä 
käytit nii vanahaalaija sanaa 
siittä KorkeekaUion ja Jen 
kosken tianoosta. Sei o enee 
mikee Parkkano eikä Park
kajoki, niinkute siä, Ikaloi-

sihpäin sanotte, sov vaan 
Parkano. Nii nainaki meilän 
akat~ sen sanoos sujahuttoo. 
Eihän ne muakaa enee sano 
Jaakko, ku kaikki sanoo vaaj 
Jaako." 

YUäolleva autenttinen kes
kustelunpätkä antaa tarkkaa
vai,selle tutkij ail1e Vii ttcen aii
tä, että naisvälki 1On ollut 
merlki'ttävässä as,emasrs,a muo
toH taessa Pair'kano -nirmeä. 
Näin naistenvuonna tulkoon 
tuolkin nyt julkist1etulksi. 

Parkanon seudun 

mahdollisuul~sista 

• turpeesta Ja sen 

AIKAISEMPIA 
TOIMINTOJA 

Poh!jois-4Satalkunta muodos
taa maamme ·eteläisimmän 
alueen, missä ·soiden osuus 
krn1m maa-afasta on 4ll-51Q 
% . Tähän 1siisäl tyvät koik:onai
suudessaan Ka1rvian, Pa!rlka
non ja Kilhniön !kunnat. Tur
vevaroj,en Hsälk!si on tää'.llä 
vi1elä maissa tuotannon karnnal
ta väilttämättömät, sicjainnm
taan ja \laadultaan 1edul'1i:set, 
liikenneväylät. TäydeHä syyl
lä voidaankin puhua Pa1rka
non seudun turvevarioista ja 
niidten käyttömaih!dollisuulk
sista. 

Parkanon 1seutu rkuuluu nii
hin maassamlme harvinaisiin 
a1luei1siin, imils,sä pollttoturve
tuotant.o on ja.tkU1Uut !keskey
tymättä 1'9140wluvulta lähtien. 
Vuod'en 19i57 tuotanto käsitti 
n. 2':7 % maamme kolko po\ltto
tu['V'etuotarunosta. TuotanniOn 
laajentamiseen on jatkuvasti 
tunnettu mie1'enlkiintoa. 

Kföniön kunnan toimeiks,i
annosta laadittiin v. 19160 1sel
vit)"s 1510-75 MW:n (lue me
gawa,ti'n) turv;etta poJttoai
neena käyttävän sähkövoima
lait·o:ksen rakentamismahldo[
lisuulksiista. Par:kanon kunnan 
toimek1sianno:sta \laadittiin 
se1vitys 80 MW:n säihlkövoi
malaitoiksen rakent'ami·smah
do}Hsuuiksirsta Piar\kanoon. 
Pi:rkanmåan energiaihuo[toa 
koi:s!kevassa rse1'vityik,sessä vuo
delta l9i6'9 on Parkanon seu
dun turvevaroj,en mahdolH
seUa ihyväks~käytol'lä myös 
merkittävä osuus. 

NYKYISIÄ 
SUUNNITELMIA 

Kun 1maamrme tuilevan 'ener
giatarpeen tyydyttämistä kos
kevi,s1sa suunniteUmiS!sa ,myös 
polttoturpeelle on osoitettu 
se1lvästi määritel,ty osuus {n. 
2n rmillj. m 3 vuodessa) jia tätä 
ta1rkioittavia 'SUUJnniteilmia on 
a~ettu 1197Qi-lurvul1a tot·euttaa, 
on myös PaTikanon rseudun 

turvetuofannon iaaj1entami
sek1si avautunut !kokonaan 

Turpeentuotantoon ojitettavan 
suon syvät peruskuivatusojat 
tehdään kaivukoneella. 
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uudet malhdoali.suudet. Täil[ä 
a•lueel1~ia tätä .0 1l-lijelmaa ;toteut
taa Va1ltion poll ttioainetoimis
ton 'Tampereen hanlkin tarpiiri. 
Tähän tarlkoitUik'S'een on 'Va
poil1a hallinnassaan 33110- ha 
suiota 'ja mahdo!lH,suudet [aa
j•2ntaa •suo-ailaa 40i5101 ha:iin. 

Näissä! suunnitelmi~sia on 
po[ttotur,peen tuotannoksi ar
vioitu vuonna 'rn8i5, 1 44(3, OOIQ 
m 3 • Se va1staa n. 37' % Va,pon 
Tampereen hanlkintapiirin lko
ik:o suunntteHusta ,tuotanto
määrästä v 19185. 

Pairilrnnon ·seuduHa tul1'ee 
s,en oman allueen välittömän 
tuotannon oheTla 0 11'ema1an 
merik:itJtävä o'Suus poHtotll'l'
peen toiimHt,amises1sa ku1u
tukseen. Kuo,rmauspatklkoina 
tullevait oilemaan La:pinnevan, 
RatikyJän ja Aitonevan aii
kennepaika t. Kuormattava 
yhteismää:rä nous,ee n. 7' .00,0 
m 3 :n vuoroikaudesisa ja n. 
2:5'0O.0Q:O m 3 :n vuiodessa v 
1918151. 

Tarvittavian työn'tekiljärmää
rän tuotannos1sa on v. 1'9185 
arvioitu nousevan Pa•rtkanon 
seuduilla (Karvia, Parlkano, 
Kiihniö) 55O:n. 

Pienikokoisen puuston ja varvuston hävittämiseen käytetään sy
väjyrsintä. 

Jyrsinturpeen kääntäjässä on toimivina eliminä rivi pieniä 
auroja. 

Jyrsinturpeen kokoamiseksi kokoojavaunulla on ensin karhettava. 
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TULEVAISUUDEN 
MAHDOLLISUUKSIA 

Arvi<ot ,~fää, miltä 1suuruus
il.uoikkaa jyrsinpoHtoturvetuo
tannon Pal1kanon a•lueeJi1a voi
si oil'la, n,o,j1autuvat alueen tur
vemääriä lkosikeviin seilvityik
siin. 

'Tamrper,een 1i'ilkennearlueen 
seutusu unni ttel uilii ton julkai
sus1sa N ::o lnO vuodelta 19'6l2 
on siihen mennes,s.ä teihtyj'en 
turvetutlkimusten mu:kaan 
saatu Parkanon ja Kföniön 
a1lueelil1a po1l Hoturvetuotan
t,oon soveltuvi,en soiden pinta
alaksi 2i71'0 iha ja vuotuiseksi 
tuotan:tamäär.älkrsi 5,513 .QI0O ton
nia eli n. 1 659 000 m3. 

Lähtien Pa:rlkanon seudun 
suo-alaa osoittavasta pro
sentti'luvus:ta saadaan suo
allak,si 7'7 700 ha. Nojautuen 
dipl.irus. 'l. Miiko1an esittämiin 
la,sikelmiin voidaan Parkanon 
s•eudun ,suo-a'lasta n. 11'2 5010 
ha olettaa oilevan seHaista, mi
tä voidaan lkäytt-ää jyrsin
po1lttoturvetuo.tantoon. Tämän 

alan tu:rv1emäärän v,oida,an a,r
vioida vastaavan n. 160 mHd. 
m 3 jy,rninpolttoturv;etta. 

Jos vu1otuisell~Bi tuo.ta:nto
määrälklsi o'letetaan 4 mHj .. m 3 

riitfävät turvevarat n. 40-vuo
dekisi. Mainittu ·4 mm~. m 3 

vuosituotanto va,staisi Tampe
reen ja Hämeen'linnan fäm
mitysvoima[aitoik,sen 'selkä nir
den lisäksi n. 10,0, MW:n '1.auh
du tusvoima1ai to,ksen vuotuis
ta turvepolttoainetarvetta. 

Soidemme verraten pieni 
koko on j,ohltanut siiihen, että 
meillä ion kehiitetty tuotanto
koneita myös täHaisill,la 1soH'la 
toteutettavaan tuotantoon. 
Vetorkonreina voidaan !käyttää 
mm. maataloustrakto,reita. 
Täll'löin avautuu mahdo~hsuu,s 
tuotannon urakointiin. Jär
jestelmä näyttää tarjoavan 
hyvät mahdollisuudet jär
jestää työtilaisuuksia ja 
tuntuvia lisäansiomaihdolli
suuksia ihmisten nykyisten 
asuinpaikkojen välittömään 
ympäristöön. 

Traktorin vetämä kokoojavaunuun kytketty kuppielevaattori nostaa 
turpeen vaunun säiliöön. 

Saikari Hakamäiki 

Kauppalan 

J ärj estysoikeus 

Kunna1'lisfain mulkaan jo
kailsessa lk,auppalarssa on oleva 
jär:jestysoiikeus. Kun Pa·rka
non :kauppa'la vuoden 1'91712 
allusta perustettiin alkoi j äir
j,estysoilkeudenkin toiminta ja 
se 'k10\koontuu ikerran kuuikau
des:sa käsiHelemään siille kuu
luvi'a a,siroita. A1m~ta a'llkaen 
tuo ikä1sittelyrpäivä on ol1lut 
lkuulk,auden ensimmäinen a:r
kimaanan tai. 

Mitä varten jär,j,estysioiikeus 
sitten on o'lemassa, min:kä[,ai
sia asioita se kälsittelee ja 
kuinka pail.j,on siinä on jäse
niä, tämä on ikysy:my,s, jota 
moni' on va:1:1maankin a 1ja'teil
lut. Onhan jä:rijestysoiikeus 
j.o,Halk:in tavoin tuntematon 
tai ainakin vähän tunnettu 
e1in kunna:l'lisha111inno'Ssa. 
Laissa sanotaan, että j-ärj,es
tysoiikeuden toimi-vailta on ,sa
ma kuin maiisitraatin lkaupun
gis,sa t.s. se tioimii' julikiS'ena 
hanin toviranomaisena s,elkä 
tuomioistuimena tai.ous- ja 
järj esty,sa1sioissa. 

Jullkisena halhntoviran-
ormaisena järjesty,soikeus toi
mii esim. rakennus'lain mu
kaan antaes·saan rakennus,lu
pia, ,antaessaan erilaisia ra
ikennUls1ain mukai1sia 'lausun
tioja, valv,oe,ssaan raikennus
toimintaa ja pitäessään erilai
sia 1 uette!loita. 

Tuomioi,stuimena talous- ja 
järje,stysa,sioissa jä,rjestysoi
hus toiJmii lkälsi teHeS'sään 
Par'kanon kauprpa'lan pofösi
jä.Inj'estystä vastaan tehtyjä 
riklkomuk1sia. Poliisij ärij estyik
seis,sä, mikä Pari.kanon kaup
palaa varten on hyväiksyttty 
he11mikuun 115. päivänä 19'74 
annet,aan määräy:ksiä 1eilinkei
no,- ja an'siotoiminnan har
joittamisesta lkauprparla,ssa, 
vaaraa ja häirriöitä aiheutta
vi,sta töistä, lkotie'läimistä, 
osoi tei1moi1tuksiista jne. 
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Parkanon järjestysoikeus syyskuun 1975 kokouksessaan. Vasemmalta Väinö Viitasalo, Volmari 
Valli, Olavi Pesonen, Sakari Hakamäki (pj), Väinö Västilä ja Matti Toivonen. 

Ede1leen 'jfö,j·est1so ilk eudelle 
kuuluu dulki:sen notaarin teh
täviä ja 1ermaisten 1luipien an
tamista mm. ,pa·lavien nestei
den as,et~sen mulkaan pala
vien nesteiden varastosä.iliöi
den 1luvat, 'luvat ruiskumaa
lau1k,sen !Suorittamiseen jne. 

Järj1es'tysoilkeuden ko!koon
pano on puheenjohta,ja ja 
kalksi ,j-ä,sentä ja mikäH käsi'
tel1ään rakennusasi1oita, niin
kuin useimmiten on ikäsitel
tävänä, on tä:11,äin järjestys
oikeudessa kaksi bsädä·sentä, 
jotka ,ovat ra!kennusasioilhiin 
perehtyneitä. 

Käytäntö on vi'eny<t siiihen, 
että ra'kennusasi1oiden, enim
mäkseen ralk:ennuslupien kä
sititeileminen on muodostunut 

Heikki Kemppainen 

järr,jiestysoikeuden pää tehtä
väksi. Eisimerkiksi vuonna 
1974 lkirj,attiin ikai:kilkaan 3~9 
pylkä~ää, joista 1811 kä,sit,teH 
ralkennusJ.upi:en myöntämiistä. 

Kokoulkset lke,stä-vät ta1val:li
sesti 'runsaan parri tuntia ja 
kerraUa !käydään ·läpi noin 
20'---30: a•siaa . .A!sioista neu'VIO
te11aan ennen ratlkaisun te
kemistä ja kaikki aisi,at on 
saatu päätölkiseen suurrel'la 
ylkisimie:lisyydeHä vain poi:k
keustapaulksfäsa on jouduttu 
äänestämään. JäTjesty,soikeu
den puheenjohta~a ·ja jäsenet 
toimivat tuiomarin vastuurl'la 
ja ovat va-itioilovelv01msi,a. 

J oslkus harvoin !käydään 
suorittam1l!ssa kat1se'1mulksia 

itse paikal1a, tavaUisesti istu
taan ikauppa1anta1l0Ha lkotlm 
kokousaika. 

Järjestysoikeuden asemasta 
kunnallishallinnossa on kes
ikusteiltu siinä mieJ.es1sä pitäi
s~kö järjestys,oilkeus [,aklkaut
taa ja 1s iirtää sen te1htävät 
osalksi ik,auplPa'lan eHmiUe. On 
keskus'teltu, että ratkennus
asiat ,esim. ,si;irrettäisii'n lkaup
palaan :perustetta-vaille raiken
nus1au takunnail'1'e ja esim. pa
lavan nes,teen v,aras·tointia 
koskevat aisi,at paikaJ.ili,se[1e 
poliisille. Tämä asia on lain
säädäntöasia eikä riipu pai
ika.ULsista viiranomaisista. 

Saat'taa olila, että pian on 
jär1j,eS'tysoi1keus muisto vain. 

MITEN ALOITTAA KUNTOURHEILU 

Hyvää !kuntoa ja terveyttä 
tavoitte}evien ilhmi-sten mää
rä .on ikaisvanut j,atkuvasti. 
Tämän päivän suoma'laiststa 
tosin vain j,otka viides harjoi1t
taa lkuntour!hei1lulksi nimitet
tävää liikuntaa. Näi'den to
dell.1isten siporbtihen1ki,sten li
sä:ksi 10n väihintään kerran 
vii:kossa iliilkunt,aa harjoiitta'Via 
noin puole1t ,suoma'laisiista. 
Kuntourhei'lidaikisi yleensä ni
mitetään 'tilastoisisa säännöl-

30 

listä 1a vä'hirntään 3 ikertaa 
viikossa 1ii1kuntaa harj1oitta
vaa henlkilöä. 

Tode·l,li,suudessa tilastoils,ta 
pa[,jastuu karuda toltuulk1sia, 
sinä yli 20 % mi'eMstä ja 
naisista ei harrasta liikunrnak
si ikatso:btavaa ,to-imintaa lain
kaan. V airmaanlkin niiden 
maara,. jotka ajatuksisisaan 
ova,t viileittäneet lhoh1ta,yi11la 
hangiltla, raikkailla syikis,yisil-

lä po'luillila, pu'lathtaneet :kirr
paisevaan veteen tai a'lioitta
nee,t ikuntov,oimi,ste'l uohj e,l
man, on huomattavan ,suuri. 
Kuitenlkin itämä adatus saa 
us'ean henlkifön kohdail,la jat
kon: "!huomenna a]kaa ,toisi 
ohij,e1ma, ikostka ,tänään minul
la ,ei vielä ·ole aikaa." Tämä 
jatko sailsi jäädä poiis ja oih
je1lma •o'lisi syytä a·l1oittaa j10 
tänään . 



Kuntoliikunnassa pyrkimyk
senä on ipäästä 1iikunnaHises1ti 
aik:1föviseen elämäntapaan j,o
ka joihtaa fyy1sisen kunno~ ja 
ennen :kailklk•ea ihengitY's- ja 
verenkiertoelinten tilan pa
ran,tamiseen 1selkä ,myö,s 
psyylk&isen -tasapainon säilyt
tämiseen. 

'Ensi'mmäi.seiksi on ratkais
tav~ liikun1ta·ohij•elima, j olia 
aloitetaan. Jos ihen1k il1ö on a'lile 
3'0-vuotias eilkä oile palh,a,sti 
Y1lipaino-inen eilkä ,o·le myös
kään e:,,im. ,tyqpai1kkaJääkä
rin tarlkast rnksissa havaittu mi
tään poikkeavaa, niin hän voi 
me1ko rislbttömäs,ti aloittaa 
oikein annostellun liikunnan. 
Yli 30-vuotiaiden on jo olta
va jonkin verran varovaisia. 
Jos kuitenkin henkilö on har
rastanut jotakin liikuntaa, 
voidaan oikein annosteltu 
kuntoilu aloittaa suhteellisen 
vaarattomasti ainaneljänky,m
menen vuoden tienoille saak
ka. Jos taas ailkai1sempi lii
kurnta on ollut 'hyvi,n väihäi,s
tä, o[ :L,i 'lää1kärintarikastus 
pailkalllaan . Liikunnassa on 
oikea 1ann:.is1tellu tänkeäiä ja on 

muistettava, että hyvin oihJj•el
moi,tu säännöllJinen harlj10itu,s 
tek1ee vasta "m•e1starin" ikun
tourheilij asitalkin. 

J ,otta oikea anno:stelu saa- · 
taisiin ,sevii1l1e, 10n ,sekä lälh
töikunto e,ttä sen väihi-ttäi'nen 
kohoaminen s illoin täHöin 
tes ta titava . Mi1ten •tämä t·eh
dään, rii,ppuu ihenlkHöstä ·ja 
hänen liilkunt1aaa1jistaan. Kun
to-testejä on useita: Jo ~iiikun
taa harrasfaneii.Ue lkäy hyvin 
Oooperin testi , joika ·on eriltyi
sen sopiva höCik.1k,ääji1'le. Ai
van a,1oiliite1'evaL'le 1iiklkuj alle 
suo,siteiltava :testi on ms. 15 
minuutin ikoe. Tämä tehdään 
vawhdikikaas,ti kävelllen. Jos 
he.nlkiaö py1Styy kä:veJemään 
,tas,ais1el'la v1aulhdillla '15 m i
nuuttia Teip,paasti ilman, elttä 
se tuo1titaa suurem1paa tuskaa 
ja llmrlk•earta puLssia (yli 1'50) 
tai niin voimalkasta ,puuislku
tusta, e.ttei py,s,ty ikunnoi!la 
puhumaan, voi :kyseinen hen-
1'.öiö ajatellla va-ro,vaisen lhöl
kä.n a~oittamista. Hyv,iä teis
tej ä ova,t ergometrites;tit, j·ois
ta As,trandi,n indeksien mu
kainen maksi'ffilaaJiS'en hapen-

Kesällä 1975 järjestettiin Parkanossa 5 kertaa Cooperin testi, jois
sa kuntonsa testasi 123 kuntoilijaa. Kuvassa testi "porhaltamas~a" 
liikkeelle 12 minuutin taipaleelle. 

0Uo1kyvyn testi on toteutet
taivi:ssa m~lkein i!rnnen koh
d,a1lla talhansa. 

Kun 1äihJtökohta on ,se1'vi
te,tty, ,pääs.tään va,rsinaiseen 
työlhön Ikäisiksi,. ja tälfo.:.n olisi 
itseikunikin hyv,ä asettaa it
s,e11'een oihje'lima ja tavoitteet. 
J ·os ihenlki'liö ,on "uhrannut" 
vuosia !kuntonsa ~a,slkuun ei 
voida ajatella, e.ttä ,se j~nikun 
k-esä[-omakuuikauden aikana 
voiitaisii.n ,nositaa entiseJileen. 
Liian nopeasti e,i tuliotksia oile 
syytä -odottaa ·ja täissä pät•ee
kin hyvin ihi-taasti etenemisen 
taildon säännöt. PeTus,tavoi1t
teeksi on ikuitenki,n asetetta
va 'liikkuminen ikuUaikin har
joi tuskerralla tasaisella vauh
dii'lla vähintään '15 minuuttia. 
Onlkin hyvä muistaa, että 
Hilklkumi;s,en ,on syytä olla ta
saista, lliilkkuipa ,sitt•en juos
ten, hö~ikäiten tiai Jaahustaen. 
Hö!lklkää!jillä on k äytössään 
ns. kolmen p:n sääntö = !pi
tää pystyä puhumaan koiko 
ajan. 

Kun'tourhei'lijan kaksi itäir
lkeintä :käskyä 01vat siis sään
nÖ'Uisyys j,a oilkea annm,,telu. 
Lisälksi 10n pa1'jon mui1talkin 
teik,i1j öitä ku te.n ravintioikysy
myik:set y,ms. mutta ne ovat 
jo !lutrn sinänsä ja vaatisivat 
k o.kona1an •oman k,äsit.telyiker
tansa . Kuitenkin vai:kein on 
ohite,t1tu si']loin, kun Qiikun
nastaonmuodostunut jokapäi
väis een elämään liiHyvä elä
märutaipa. Tätlil-öin my,ös !kolme 
kertaa viilkossa on va:rmaan
kin jro:kaisen vi'ikllm-ohljelmas
ta 1öy,dettä:vissä puolen tum:
ni1n - tunnin väli ikuntoHi
'kurnt alha•rjo:,tustia va1rten. 

(Ki:rja1'lisuutta: li11kka~Kii
veri: Hölklkä, Suomen Latu: 
Perus'li.:.lkunnan opinaineisfo, 
Suomen Urihei:Iulääkäiriyihdis
tys: U rlheLl ulääketieteen kes
keisiä lkysymyksi,ä) . 

---------
- Joka neulalla pukee, se 

puukolla riisuu. 

- Monena mies eläissään, koi
ranpaska kuollessaan. 

- Vaiti ollu kaikki voittaa. 

- Niin osas olla kiärä ku 
väänetty vitta. 
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Eero Koivisto 

Armas Pul{l{iviita l(ärppäluomalta 

kauppalanvaltuutettujen nestor 

-~_.~,. .. · '; .. 

""%' 

~auppalamme kunnallis
hallinnon korkeimmassa eli
messä, kauppalanvaltuustossa, 
istuu ja asioista päättää kak
sikymmentäseitsemän valtuu
tettua. Nykyisin jäsenet sin
ne valitaian neljäksi vuodeksi 
kerrallaan. Näinollen tämä 
monesti tavoiteltukin luotta
mustoimi saavutetaan tai ase
tetaan miehelle tai naiselle 
vähintään edellämainituksi 
aj,aksi. Eräinä aikoina on val
tuusmieskausi saattanut kes
tää vain kaksikin vuotta. Toi
saalta "pitkä parlamentti" is
tui poikkeuksellisten olojen 
vuoksi 1937-4'5 kaikenkaik
kiaan yhdeksän vuotta. 

Vuodesta 1919, jolloi:n kun
nallishallinnossa täällä siir
ryttiin ikun takokousm uodosta 
kunnanvaltuustojärjestel
mään on Parkanon kunnan-
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ja kauppalanvaltuustossa eh
tinyt istua eri pituisia jakso
ja kolmattasat aa valtuutettua. 
Kuka kauimmin ja pitkäai
kaisimmin? Hän on pienvil
jelij ä Armas Pukki viita 
Kuivasjärveltä, sieltä Pukki
lan- ja Kärppämyllyn kul
malta. 

Valtuusmiesvuosia Pukki
v:i.idalle kertyy tämän vuoden 
loppuun mennessä yhteensä 
neljäkymmentäviisi. Ja ellei 
mitään ihmeitä tapahdu, niin 
yksi tulee lisää. Sitten ei enää 
jatiketa, on Pukkiviidan oma 
kanta. Kolme vuotta sitten 
hän aikoi lopettaa, mutta 
melkein salaa asettivat vielä 
ehdokkaaksi ja luullen, ettei 
vanhaa miestä enää arvoste
ta, hän ei viitsinyt vaivoitel
la nimensä poistamista ehdo
kaslistoilta, Neljäkymmentä-

v11s1 valtuusmiesvuotta on 
sellainen määrä, ettei niitä 
omaa monikaan luottamus
mies kuntayhteisöissämme. 
Hatunnoston arvoinen määrä 
vuosia. 

Muistelemme valtuustovuo
sia syksyllä viljankuivatuk
sen aikaan. Kyselijänä on tä
män kirjoittaja, itsellä val
tuustovuosia kaksikymmentä
kaksi, mutta saanut jo arvos
tukselleen täyden tunnustuk
sen kyllästymiseen asti. Val
tuustotoveruusvuosia on yhtä 
paljon kuin edellämainittu. 
On tuntemusta miehestä ja 
miehen esiintymisestä. Puk
kiviita esiintyy siellä pu
heenjohtajasta vasemmalla, 
kirjoittaja vuosinaan keskus
taan sijoitettuna. Kuva toi
sistamme ja toveruudesta on 
kummallekin myönteinen. Ei 
intoilla politiikan vuoksi, yh
teiset ja kotikunnan asiathan 
ovat kysymyksessä. Turhan
päiväiseen naljailuun emme 
ole halunneet aikaamme uh
rata. Lehmäkaupat olemme 
torjuneet heti alkuunsa, jos 
niitä jossain vaiheissa on vä
läytelty. Lehmäkaupoilla on 
yleensä likainen loppu, sen 
toteamme, niin makealta ja 
houkuttelevalta kuin se jos
kus alkuvaiheessa saatta·a:kin 
tuntua. 

Keskisuomalaista sukujuur
ta Pukkiviita tuntee olevansa. 
Olisikohan kantaisät lähte
neet sieltä Rautalammin suur
pitäjästä silloin kun Kustaa 
Vaasan säätämien asu tusla
kien mukaan lähdettiin Sata
kunnan Lappia asuttamaan. 
Näinhän pääosiltaan on esim. 
Kihniön seudun asuttaminen 
saanut alkunsa. Pukkiviit,a, 



harvinainen nimi muuten, on 
kai jo varhain omaksuttu. Ta
lona Pukkiviita on ollut yksi 
Vatajan kulmakunnan van
himpia. Mutta eihän kirjoi
telmamme otsikko edellytä 
kotiseutuhistorian käsittele
mistä näissä merkeissä. 

Miehuusikään tullessaan 
Armas joutui jo perhesuh
teistakin johtuen katselemaan 
yhteiskuntaelämää hieman 
laveammalta kuin moni muu 
kotiky läläinen. Ka tsastel u un 
ja johtopäätöksien tekoon an
toi mahdollisuudet erilaisissa 
ansiotöissä käymiset kotiolo
jen ulkopuolella. Tuli eteen 
asevelvollisuuden suorittami
nen. Se häntä jurnutti - se 
kaikenlainen pokkurointi ja 
herroitt-eleminen - se ei si t
tenkään sovi suomalaiselle 
perusluonteelle. Demokrati
aahan tässä pitäisi tavoitella, 
oli Pukkiviidan näkemys. Sil
loin hän omaksui läheisim
mäksi itselleen sosialidemok
ratian. 
· Elettiin pahinta pulavuosien 

aikaa. Samaan aikaan heräsi 
samoin ajattelevien keskuu
dessa ajatus, että sosialide
mokratian tarkoitusperien to
teuttamispyrkimysten on 
esiinnyttävä kunnallishallin
nossaJkin. Tulivat pyytämään 
kunnallisvaaleihin ehdok-

kaaksi, empimättä suostu
mus. Yhdessä Ananias Siro
lan kanssa he tulivat valituksi 
Pohjois-Parkanosta mainitun 
puolueen edustajina. Valtuus
mieskauteen sisältyy paljon, 
ennenkaikkea voimakasta 
paikkakuntalaista kehittämis
toimintaa. Sisältyy tapahtu
marikas lapualaiskausi ja en
nenkaikkea talvisodan ja jat
kosodan aika. Yhtenä tär
keimpänä saavutuksena Puk
kiviita pitää kunnalliskodin 
aikaansaamista Parkanoon. 
On myönteisiä ja arvostetta
via saavutuksia monia mui
takin, mutta niiden esiittele
minen ei mahdu tämän pals
tatilan puitteisiin. 

Kertomisen aihetta olisi 
kuvaus valtuuston puheen
johtajista. Niitähän on Puk
kiviidan aikana ollut Tom
mila, Laatu, Kärki, Vataja, 
Tuisku, Koivisto ja Talonen. 
Mieliinpainuvimpana palau
tuu muistiin Tommilan ai1ka. 
Kokoukset saattoivat olla tosi 
hikisiä jopa tuskallisia. Kello 
10 alettiin valtuuston kokous, 
mutta kun sihteerin oli kir
joitettava pöytäkirja sanelun, 
pilkkujen ja pisteiden kera, 
otti se hermoille. Kokous ve
nyi usein kello 23:een jopa 
02:kin saakka yöllä. 

Tämän esföelyn puitteisiin 
ei mahdu enää tarkempia se
lostuksia kunnallismies Puk
kiviidan toiminnasta monis
sa muissa kunnallisissa luot
tamustehtävissä. On tyydyt
tävä vain mainintoihin. Pit
käaikainen jäsenyys ja pu
heenj oh taju uskin sosiaalila u
takunnassa, taksoitus-, tutki
ja- ja verotuslautakunnissa, 
metsälautakunnassa lauta
miehenä ym. 

Jos jotain Parkanon Jou
luun kirjoitat, niin mainitse 
että valtuustoon ei tarvitse 
pyrkiä mahdottomalla rymi
nällä ja ääntä pitämällä. 
Junttamiesten ja pulvaanien 
käyttö on jopa rumaakin. 
Suuria ennakkolupauksia en
nen vaaleja ei pitäisi mennä 
antamaan. Niitä ei kuiten
kaan pystytä täyttämään. It
se en ole itsestäni numeroa 
tehnyt, en edes omien enkä 
emännän sukulaisten keskuu
dessa. Vanhempanihan olivat 
kokoomuslaisia, sukulaisista 
löytyy keskustalaisia jopa 
kommunisteja kannattavia. 
Olenpahan vain sosialide
mokraatti, joskus toisiinkin 
puolueihin maanitelrtu.'- Ikä
kin on vielä mainitsematta. 
75-vuotispäivä saavutettiin ja 
vietettiin syyskuulla kaikesS'a 
hiljaisuudessa. 

-------------------------,..,__~ 
Marjatta Kankarisalo 

Vanha riihi 
III p Parkanon Joulun 

runokilpailussa 

Riihi vanha 
kummullansa seisoo, 
ja nurkin tummin 
nykymaailmata katsoo. 

Silloin ennen, 
oli riihi kunniassa, 
kun sen parret 
notkui viljaa ahtahassa. 

Siihen aikaan 
riihi onnenhetket koki, 
kun ei orsiin 
vielä kokoontunut noki. 

Taakan raskaan, 
kantoi kimmet permannon, 
kun vilja heltis' 
alla varstan, kepakon. 

Vuorijärvi, Pääskyn talon riihi. 

Vaihtui vuodet, 
kulki kehityskin eteenpäin. 
Ei kai koskaan 
parret riihen notku 

lyhteistäin. 

Aivan yksin 
valvoo vanhus kummullaan. 
Muistot kauniit 
on vain hällä seuranaan. 
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Aaro N ummiinen 

Nuo yil'lämainitut välineet 
ikuuluiva:t vielä lapsuuteni 
aillmina koulurrkäyntiään 
aloittelevan oppilaan varus,tei
siin. Tiedä häntä, ·vieläikö sell
lraisia 1nyikyään ikäytetään! 

Ä llätikku oli tuiiki tairipeel -
linen apuvälline kiertolmu
iussa sellaisel'le oppi'1aal]le, 
jo.file puustaimet tuntuivat 
pefoittarvilita ihil'viöiLtä 'ja jon
ka oikealila rivilJLä pysyminen 
kirjan sivuilla tuotti suuria 
vaiikeulksi1a. 'Mutta s en lkäyt
tämtseen ·ve1lv.oi<tettiin ilmiikkia 
OiPIPi'laita ai:nalkin ikiertolkou
lun ensimmäisellä luoikail.la. 
Toisen 1udkan osalta en asiiaa 
enää muista. ,EJbJkärpä sitä ei 
enää siJaoin vaadittu, kosika 
luettiin kaiketi 1jo "suoI'laan". 

Ja sitten se tilkku! Se oli 
n. rn---1'5 sentin .pituinen j1a 
yleernsä llmi'Vusita vuolrtu pe
rämelan tai leipälapion muo
toinen kapistus. Sen pyöreäh
kö varsi1osa oheni koihJti pää
tään niin paljon, että se oH 
käT>jestään mellkein terävä. 
Melan laipaa 'tai ilapion pesää 
vastaavia tiikun yläpää oli il.at
tea, ,parin mil1in vahvuinen 
ja n. 11 1/:2~2: sentin il.evy,iniein 
yileensä. Muodol'taan: itikun 
lapa vaihteli suuresti. Yksin
kertaisimmait y'ksilöt muistuit
tivat todella perämelaa. Toi
sillla oppilainia oli' oiikein pit
simäisen iko•ristee1Jiseksi rrmo
t'Oi:ltu ,tikku. Lavan ää,rivii
vait kaar'telivat taidolklkaasti 
ja symmetrisesti si!!lne ja tän
ne ja varsinaiseen IJ.a,van pin.,.-:
taan o1i ile~klmil'tu reilkiä, v,iil-
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lel ty uria ja j,ä tetty joiitalkin 
kohtia lkolhlolrre ja reunojen 
kantit vuo1'tu vi:ustoilksi. Tilkun 
tai,teeHisuU6 riippui isäin. itai 
iso'V'elj en taidosta ja ikä:rsi vä1-

'1i.1syydestä. Niiden 'teikemiähän 
tikut olivat Eiväthän pienet 
kou1lutie1lä taaperta·ja,t selllai
seen olisi .pystyneet. T;ikut o[i 
tietysti ihi,o't'tu, j10ttei nii1stä 
tulisi niitä toisenlaisia pistäviä 
tiklkuj a \käsiin. 

Olipa tiklku kuimlka yiksin
ker>tainen taha1nsa, niin lkyillä 
sen lavassa piti oJ:la ainialkin 
ylk.lsi 1reilkä. Jotta tiikiku pysyi
si 'tal1.e1la, oli se k-iinni'tetty 
tuoihon 1rei.Jkääm. sollm:ituil'la ja 
niin pi,tkäfilä lkal1as,tuslangailla 
tai llmtitekoisena aivinailsella 
l1anga1'1ai lki!t'jan sellkämykisen 
aQareunaan, e11Jtä sitä voitiin 
täysin 1esteettömästi [iikut1aa 
kirjan lkolko au!keamail:l1a puus
taimia etsi,ttäeissä. Vä1iaiikoi
na tilklkua ,säilytettiin ikiirj ain, 

se on Kuk(ko-Aapisen, si1sälllä. 

'Tikun käy,ttäminen oH pa
kollista ikioulussia tu'tk-ittaessa 
opettajan johdolla kirjan sa
laisuuksia. Tikkua pidettHn 
oilkeas1sa !kädessä kuten lkir
j oiltettaessa kynää ja si'11ä, 
sien terävä:l[ä pää[fä, osoiteit
tin puustain puustaimeJ'ta 
luettavaa tekstiä. Lulkeminen 
oli allllksi , yksityisten puus
taimien Quettelemisita, siitten 
tavaamilsta ja ,lopulta oikein 
suoraanlulkemista. Jouduttiin 
toisinaan ääntelemään noita 
puu,staimia kwkin vuoro111aan 

_y ksinään, •toisinaan !kuorossa 
eli yhteen ääneen. Tuo yh-

teilsltavaaminen oli ilmvin mo
niään'i,stä ja -temrpoisita. Kou
[ute'tulta lku10,r1olta se ei vai
kuttanut. - Kaipa !katon akin 
harjoiteltiin itilkun 1käytitöä. 

J oikainen su u1nnisitusta har
rastavia tietää, et tei pidä lu
kea !karttaa sormehl1a osoitta
en. Siinä on käyitettävä jo.ta
kin 1oihutta osoiotinita kuten tu
Htikikua tai iheinän!IDortta. Sa
moista syit,tä lkai sen ällä,ti
kunlkin lkäiyttäminen !oii 1niin 
tarpeeliliisita, j o'tta pysiy,titäisiin 
oilkeittein puustainmerkkien 
parissa. - Itselleni se tikku 
ei olll.ut väatofämätön, !koska 
oisas1n lukea jo ennen lkiento
lkouluun imenoani. Muitta se 
oli palkomsta se ti!kun käyttö. 

Yhtä vain olen aina iihme
telly,t: Miiktsi sen ·tilkun niimi 
on ,ä11lätilklku? A ,on ensiimmäi
nen puustain. Si'l-ti tikkua ei 
oJe nimetity sen eilkä muun
kaan puu:staimen :kuin juuri 
L:n mukaian äailäitilkulksi. 

Krihvelitaulun ikäyttämi
nen vi1hlmjen, !kirjoitus- ja 
laslkupaperien ,selkä lkynien ja 
kumien säästämi\s,elk1si' 1o[i pai
kahlaan. Kiertokoulussa sitä 
ikäytetltiin wvki,nai:s,esti. Ja 
niin taisL ol:la kansalkou1un 
ensimmäisellä luokallakin. 

Tuolll.ainen krihveliitaulu oQi· 
mustaa vuollu\kiveä, ,sileäpin
tainein, n. ikolmen sentin 1e
vyisi'l[ä pumaameillJ.a ik-ehyisi
tetty ja molemmin puolin 
käytettävä levy. Käyttöala oli 
n. '17 !kertaa '25 s1eI11ttiä. -



Uudemmissa lkrihrveli-tauJuiis- Mikko Haavisto 
sa o[i' toisella puo[eUa rurs-
ikeafäi. väri'1iä pys1yväsiti piiir-
rettynä y'h:teen nu["ik/kaukseen 
l'O 'kertaa 110 1ruudUJklko ja PUUHAAMME 
muu,1le pinnano1saqqe apuvii-
vioHus lkirjottusiriv·ien suorina 
pifämi1seksi. - TauJun toi- PERUSJ(OULUSSA 
sessa paa:sisä oli raameissa 
reikä taulun naulaan ri,pusita
mis1tJa viarten. 

Ki1rjoi1ttimena lkäytetJtiilil 
krihveliä. Se oH n. 1fr sen:tin 
mittainen, n. :3, imilrrin pall<
suinen, pyöreä, saven vair1-
1I1en, jostakin ikhrennäi,sseok
se:s1ta va1mi'stettu, paipe,ripää1l -
lyi.s,teinen ja foiiseen päähän 
su~ppeneva puilklko. Smfä lkir
j1oitetJtiin, fa,skettiin ja piir
re1:Jtiin !krihrveilttawluJle ik:uten 
lkynälJä 1paperilile. Krföve[istä 
jäi tauluun vaalea jä'ltki. Sm 
mukaan ik:uin kirihJVelipui'~o 
ku'lui, ,revittiin siitä papeTi
pää~iysitä pofa. 

Klrfövelin oiikea käytJtö 
edellytti' rtn1ttumusta. Puilkion 
vää1rän a:s1ennon ja J.iia:n ras
ikaan painami,sen talkia ik:riih
veli ika:tkesi. Toisinaan sen 
!käyttäimililen synnytti iko~ia 
vihlovaa ääntä. 

KrilhivelitauJ.u purh!disitettiin 
pyyh!kilrnäliä. Siihen 1käytet
'tiin j1olko veteen ka1stettua 
kangasiti'llk'kua tai 'kuivaipryyh
keenä 1jäni!k1s1en tassua. Put
sauiksen jällkeen taulu o'1i taas 
lkäyttöikunnos1sa. 

Nuo v;antha;t Iwu~utcJJpahtu
ma,t tu~evat jo,Slkus· ihai!keina 
mieleen . ilVIonasti 1liiit'tyy nii
hin huvr1:Jta:viaikin yiksityi1s
lkohtia llliin'kuin nuo ä,Llätilkut 
ja krilhve[iitaufot'kin . .. 

Puolileikillinen kertomus pe
ruskoulun päivästä. Peruskoulun 
ala-asteen luokanopettajan näkö
vinkkelistä katsottuna 33 oppi
laan luokan (5 . luokka) touhu
tessa. Peruskoulussa on luokan 
maksimikoko 32 oppilasta, joten 
luokkamme on tosiaan maksimi
kokoa. 

Erään työpäivän aamu. 
Opettaja : Hyvää Huomenta! 
Oppilaat : Huomenta! 

1. tunti 

Opettaja : Tänään, päivän 
avauksen jälkeen, lähetämme 
kaksi oppilasta Vammalan kou
lulaisten yleisurheilukilpailuihin. 
Timo hyppää korkeutta ja Jaana 
osallistuu pituushyppyyn. Toivo
tamme onnea matkalle. Kai olet
te muistaneet ottaa urheilutami
neet mukaan. 

Toinen asia heti aamutuimaan. 
Pekka Paateron vastaanotolle 
lähtevät seuraavat oppilaat: Su
sanna, Jouni, Jukka, Janne, Mi
ka, Antti ja Juha. Saatte lähteä 
heti. 

Me muut tutkimme Apostolien 
tunnustekoj a ja rohkeata esiin
tymistä kansan parissa. 

2. tunti 

Osa oppilaista on vielä ham
maslääkärissä, mutta tällä tunnil
la puolet luokasta eli aakkosten 
17 viimeistä oppilasta lähtevät 
terveystarkastukseen kouluter
veydenhoitaja Vappu Tuomen 
luo. 

Oppilas: Pistetäänkö siellä? 
Opettaja: Ei tietääkseni tällä 

kertaa. 
Oppilas : Huh, minä jo peläs

tyin. 
Opettaja: Saatte mennä heti pi

han yli, mutta muistakaa, kulke
kaa hiljaa käytävässä, sillä sei
nän takana jne. tiedättehän. No 

matiikin tunnilla pienryhmä, jol
loin voi todellakin antaa yksilöl
listä opetusta. Emme mene asi
oissa eteenpäin, koska oppilaita 
on näin paljon poissa, mutta ker
taamme joitakin vaikeuksia tuot
taneita kohtia. (Opettajan hiljai
nen ajatus: Olisipa edes tässä ai
neessa tasoryhmitys, mutta pe
ruskoulun alkuperäinen ideahan 
on täysin romutettu ja tällaise
naan tämä järjestelmä on huo
nompi kuin vanha) . Harjoitellaan 
esimer kkisten kokonaisl ukuj en 
vähennyslaskua. Muistattehan 
sen yksinkertaisen säännön: "Lu
vusta vähennetään toinen siten, 
että siihen lisätään jälkimmäisen 
vastaluku." Asiahan on täysin 
selvä, eikö totta!? 

3. tunti 

Opettaja: Mikä on Sittiäisen 
merkitys ihmiselle? 

Koputus: Kop, kop. 
Opettaja: Sisään! Jaaha, kaik

ki ovat siis päässeet hammaslää
käristä ja Juhan mukana ham
maslääkäri on lähettänyt lapun, 
josta näkyy, että huomenna pää
sevät tarkastukseen Jukka L., 
Minna, Maria, Hanna, Anne, P ek
ka N., Pekka M. ja Jari. Pitä
kää mielessä! Mennäänpä taas 
asiaan. Mikä on Sittiäisen mer
kitys ihmiselle? 

(Kop, kop). 
Vieras oppilas: Anteeksi, että 

häiritsen, mutta koulun johtaja 
pyysi nämä lomakkeet ensi väli
tunnilla takaisin täytettynä, sillä 
koulutoimisto tarvitsee niitä kii
reisesti. 

Opettaja: Kiitos! Khm! Jaha, 
tämä vaatii oppilaiden kortiston 
tutkimista. Lukekaa itseksenne 
"Niityn eliöyhteisön rakentees
ta" ja tehkää työkirjan tehtävät 
kyseisestä aiheesta. Minä yritän 
sillä välin selvitä näistä lomak
keista, joita näyttää tulevan aivan 

niin! Meitä on kerrankin mate- "liukuhihnalta." 
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RUOKAILU: Mikä ihastuttava 
lepotauko työn lomassa se on
kaan. Kun n. 180 oppilasta syö 
yht'aikaa enemmän tai vähem
män siististi, yrität opettaa ruo
kailutapoja, kun yksi syö pelkäl
lä haarukalla, toinen vie veitsen 
suuhun ja joku kaveri yrittää en
nätystä syömällä viittä näkkilei
vän palaa päällekkäin. Kun vih
doin saat oppilaasi kolmessa pöy
dässä jotenkin rauhoittumaan ja 
jokaiselle yhtä monta liha pullaa 
tai makkaraviipaletta, ehtinet it
sekin hotkaista jotakin, mitä on 
jäljelle jäänyt. Onneksi oppilaat 
sentään syövät itse. 1-2 luokkien 
opettajat tuossa vieressä ovat kir
jaimellisesti paita märkänä yrit
täessään jakaa ruokaa, maitoa, le
vittää voita leiville ja omille vaat
teilleen. Tämä on sitä työn iloa, 
josta kaiken lisäksi saamme mak
saa ruuan verotusarvon. Se siitä 
päivän kohokohdasta! 

Tunnit jatkuvat. 

4. tunti 

Äidinkielen tunti 
Lukukirjoista etsitään kappale 

Tarzanista, apinoitten kuninkaas
ta. Jokainen lukee ensin kappa
leen läpi ja sitten esitämme sen 
luokan edessä omin sanoin ilman 
kirjaa. 

(Kop, kop.) 
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Sisään! 
LUKI = Lukemis- ja kirjoitus

häiriöisten lasten opettaja: Saisin
ko tunnilleni ne kolme oppilasta, 
joiden kirjoitushäiriöitä pyrin 
poistamaan? 

Opettaja: Tottakai. Saisit kyllä 
enemmänkin, mutta teho opetuk
sessasi tietysti kärsisi liian suu
rista ryhmistä. 

5. tunti 

Englanti. Opettajana on nuori, 
pätevä naisihminen, jolla totisesti 
on työmaata saada 33 oppilasta 
sisälle englannin kielen salaisuuk
siin varsinkin, kun oppilasaines 
on jakamatonta. Se tarkoitta·a si
tä, että osa oppilaista ei osaa edes 
persoonapronominej a suomeksi 
puhumattakaan, että osaisi sovel
taa vieraaseen kieleen äidinkie
lensä tietoja. Toisaalta nopeam
min oppivat kyllästyvät liian 
helppoihin tehtäviin ja heidän 
mielenkiintonsa säilyttäminen oli
si myös tärkeätä. Opettajan on 
oltava yli-ihminen pystyäkseen 
pitämään kaikki mukana. Tässä 
eräs peruskoulumme heikkouksis
ta. Mutta sehän on kielen opetta
jan murhe. Luokanopettaja sel
vittelee tällä välin liikunnan on
gelmia. 6. luokan poikien kanssa 
urheilukentällä, jossa ei ole mi
tään välineitä, sillä kenttämesta-

rin mielestä urheiluvälineet eivät 
pysy kunnossa, jos niitä käyte
tään. Toisaalta opettajat ovat 
kuulemma niin vastuuntunnotto
mia, ettei heille voi antaa väli
neitä, koska he eivät palauta nii
tä paikoilleen. Onneksi oppilail
la on jalat, joilla juosta. 

6. tunti 

Omat oppilaat rinnakkaisluo
kan oppilaiden kanssa tulevat lii
kuntatunnille. Pojat touhuavat 
omassa ryhmässään ja tytöt 
omassaan. Kummassakin ryhmäs
sä on yli 30 oppilasta. 

Tällä asteella liikunnan riemun 
voi vielä kokea aitona ja yrittä
misen halu on valtava. Tämä on 
eräs niistä tunneista, jolloin 
opettajakin saattaa innostua juok
semaan poikien mukana Coope
rin testiä, jossa testataan hengi
tys- ja verenkiertoelimistön kun
toa. 

Tällaiseen liikunnalliseen tun
tiin onkin miellyttävä päättää 
koulupäivä, käydä suihkussa ja 
sen jälkeen istua työpöydän ää
reen tutkimaan oppilaiden aine
vihkoja monenlaisine kielikukka
sineen. Toisessa pinossa pöydän 
kulmalla odottavat matematiikan 
kokeet virheitten setvimistä. Mis
tähän johtuu, että tiedoj; näyttä
vät olevan kovasti puutteellisia? 



Ell i Aittoniemi 

Erään park:anolaisen talon vaiheita 

Suomala:inen sananlasku 
"Kotisetu ku1lan kallis" p'ä
tee pal:jasijallk:aisiin parrkano
laisiinkiri. Vaikka kotiseutu
ni ei ole mitään satakun'ta
laista vilja-aittaa, on täälläkin 
eletty ja uurastettu jo vuosi
satoja. Jo 1500, luvulla on 
Pa1rkanossakin o1lut muuta
tamia taloja, joista ma,initsen 
Yliskylän puolelta järveä 
:Hiitin talon, jossa minäkin 
olen ensikerran päivänvalon 
nähnyt. 
· Varhaisempia sukujuuria 

en ole tu.tkinut, mutta minun 

sukuni muutti sinne 1816,8 n .s. 
köyihinä vuosina. Muutto oili 
vaihtokauppa. Isäni suvun 
kotipaik1ka oli Riuttasten ky
lässä Kurun pitiäjässä Haka
mäki-niminen talo, jossa oli 
5,0,0 ha metsää ja 8 ha peH,oa . 
Siihen aikaan ei metsällä oi
lut mitään arvoa. Kukaan ei 
sitä ostanut, eikä vaihtotava
raksikaan kelvannut, pelto 
oli parempaa. Maat olivat 
kivisiä, joten lisäpellon teos
ta si1loisella koneella, hartia
voimin käynnistyvällä kuo
kalla , ei tullut mitään. 

Jostain oli tieto kulkeutu
nut , että Parkanossa olisi 
Riitti niminen talo myynnis
sä n.s . pitovaikeuksien vuok
si . Veroja oli paljon räs-tissä. 
Si11oiset asukkaat eivät olleet 
sisukasta t~lonp,oikaisväk~ä, 
jotka olisivat uurastaen hoi
taneet peltojaan. Kun tulivat 
nälkävuodet, joiJ.loin halla 
vei viljan ja tauti taltutti Hi
miset, olivat talon si,lfoiset 
asukkaat lähtörvalmiita vaik
ka mrhinkä uusille asuinsi
joille. Esivanh~mpani olivat 
lähteneet katsomaan paikikaa 

Hiitin tilan talouskeskus tämän vuosisadan alussa. Huomaa entisajan umpipiha. Valokuvaajan 
saapuessa kokoontuivat talon isäntäväki ja palkolliset kuvaan. Vasemmalta kolmas talon vanha
emäntä Hentriika Riitti o.s. Hairnmäki, neljäs silloinen isäntä Frans Hiitti, seitsemäs talon 
emäntä Vilhelmiina Hiitti o.s. Rytilä. 
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ja niin tehtiin ensikäynnillä 
tilojen vai!htolkauppa. Ei oHut 
silloin autoja eikä teitäkään, 
joita myöten olisi voinut ajel
la. Niirupä muuttoa tehtiin 
j alkapa tikassa ja hevosilla 
ratsastaen. Pieni, noin 3 ½ 
vuotias ainoa poika Frans, 
piti tuoda is1änsä kanssa he
v,osen sefäsS'ä ratsastaen. Ei 
siinä muuttokuormatkaan ol
leet kuin repputavaraa. Lo
pullisesti tultaessa näki silloi
nen talon emäntä Hentriikka, 
joka oli ollut Hakamäen ta
lon ainoa lapsi, ensikerran uu
den kotinsa. Muistan hänen 
k!ertoneen, kuinka lohduton 
kesäinen näky oli tultaessa 
uuteen k10,tiin. Halla o-li sil
loinkin vi-emiHut pelloilla, 
joista leikattaessa saatiin 2 
1/2 tynnyriä rukiita, vaikka 
ky,lvössä oli monta hehtaaria, 
tavallisesti 1/3 pelloista, joita 
sfellä oli 316 ha. Edellisten 
asukkaiden laiminlyönnit 
peltojen hoidossa, joista ojat 
alivat tukkeutuneet ja voima 
lO'prn;sa sekä meistä ihmisistä 
riiippumaton halila: olivat yh
dessä tehneet tep:posensa. 

Mutta Saarijärven Paavon 
lailla uusi i·såntä tarttui työ
hön. Silloin sai hyvin lisätyö
v,oimaa. Oli 3 renkiä ja 2 
naispa1'veHijaa, kaikki touhu
sivat aamuneläästä, iltaan 
8:aan . Kaivettiin ojat pelloil
le, muokattiin, lannoitettiin 
ja "lainajyvillä" kylvettiin 
seuraa-vana keväänä pellot, 
j,o,:sta rnatiin jo välttävä rnto
kin. Sitten oli tehtävänä 
asuin- ja karjarakennukset 
ennenkuin päästiin asumisen 
alkuun. Poi,ka varttui mie
heksi ja haki itselleen puoli
rnn Rytilästä. 
Muistan äitini ·kertoneen, mi
ten hän tytfosenä toi veneellä 
Yliskylän :r,antaan jotain. 
henkilöä ja tämä talhtoi hän
tä tavaroiden kanta!jaksi ta
loon saakka. Kun päästiin 
isoon pirttiin, vei tämä ku
jeellinen kyydittävä hänet 
isäni eteen ja sanoi: "Toin 
sulle em'ännän." Ujolle ty
tölle tämä oli niin ko,va paik
ka, että hän lähti suin päin 
juoksemaan rantaan ja nope
asti soutaen kotiin. Kotonaan 
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oli sanonut i:sälleen, että kos
kaan hän ei siihen taloon me
ne. Mutta kuinkas kävikään. 
Neidoksi vartuttuaan asia to
teutuikin ja hänestä tuli Hii
tin Miina, emäntä. 

Me itsekuk,in hetys,ti soi
simme, että vaniha·t maatila-t 
seis,oishrat ainaisesti< juuril
laan vaikaan varman elämän 
tunnuskuvina. Näin ei kui
tenkaan näytä olevan, vaan 
niidenkin osana on i'hmi'Ssu
ku:polvien sa·a:tteleiniana syn
ty'ä ja keihittyä, aikansa ku
koistaa sekä jo,skus sitten e'h
k'ä välhentiyä ja hävitä. Hiit
tiä nättää O'levan kohtaamas
sa tälla1inen epä!onni. Sen ta
louskeskus, pellot ja m€tsät 
ovat tä1lä hetkellä joutuneet 
.kukin eri omistajan haltuun. 

Elämää lapsuuteni 

Hiitillä 

Kotielämä oli aina harras'
ta. KU1rissa pidettiin sekä laip
set, että palikolliset. Sunnun
taisin mentiin ktirkkoon hevo
silla, aikaisemmin 2 :Ha. Jos 
oli joku este, että ei p'äästy 
kiTkklomatklle, niin kotona 
pidettiin hairtautta. 

Varsinkin ne laipsuuden ai
ka'iset · joulut 1ovat muistissa. 
Valmistelut aloitettiin jo hy
visrsä adoin ennen joulua•. Pes
tiin kaikki mahdollinen. Mie
leeni on jäänyt se suuri pir
tin pesu (l'Ox9, m). Aamulhä
märissä aloitettiin. Ensin vie
tiin toippasängyt ulos köysil
lä sidottuina olkien putoami
sen estämiseksi. Takaipi'halla 
otettiin vanhat olget pois, 
pestiin sängyt pulhtai:ksi ja 
pantiin uudet suorat oiljet 
sän'klyihin, annettiin ·olla• ul
kona siksir kunnes saatiin 
piTtin ,lattia puhtaaksi san
nal,lai ja luudalla hieroen. 
Muistan miten hauskaa lap
sista oli, kun tuli lattian 
huuihteluaika, jolloin naiset 
kantoivat saavina ja ko,ren
nol,la läimmintä vettä "vairi
kiöökin" padasta ja lapsetkin 
saivat aikuisten työn lo
massa heittä'ä vettä "napoHa" 

lattiaan, aikuisten lakais,tes
sa santavettä vesireikiin, joi
ta oli lattiaan te'hty kaksi'. 
Viimeksi ka!ksi henkeä isolJ.a 
hurstilakanaUa huiskutellen 
kuivasi lattian ja niin v'Oitiin 
tuoda sängy.t ·sisään, levittää 
matot lattiaan ja sitten siir
tyä eteisen pesuun sekä ha
k1ojen laittoon rapun eteen. 

Itse jouluaatto alli suuo:ta 
julhlan odotusta. Aamupäi
vählä tuotiin kattoon saakka 
ylt'ävä kuusi pirttiin. Kun 
kuusi oli kuivunut, s,e koris
teltiin ja itse valmi'stettuja 
tahlkynttilöitä pantiin narulla 
oksiin pystyyn. Ruuat oli 
vaQmistettu jo edellisinä päi
vinä paitsi perunat kuO"r.ittiin 
aattona ja rOS'oili eli sallat'ti 
hienonnettiin. Saunaan men
tiin kello :2 iltapäiivällä, vii
mei'senä ka,rja·nhoita,jat. Yh
teinen joulun vietto aloitet
tiin 'teen juonnilla ja jouQu
evankeliumin luvulla. Sen 
jä·lkeen hiiltienny:ttiin joulu
aterialle, jolloin pitkän pöy
dän ympärys täyttyi väestä. 
Kaikki seisoivat ja yth!dessä 
veisattiin Enkeli> taivaan, 
jonka ,jäfäeen äiti luki ruoka
rukouksen ja niin pä'äS"tiin 
joulun alkuun eli ate-
rioimaan. Sitten laulet-
tiin ja pidettiin yhtei-
nen kiitosrukous. Lapset al
koivat odottaa, joulupukkia, 
aikuiset ke1skusteliva,t j:oulu
kirkkoon menosta ja niin vä
Mteilen saatiin jouluraulha, 
jota näin jälkeenpäin ajatte~ 
lee kiitollisena: "Jos ihmisel
lä, ois joulu ainainen." 

Ajat muuttuvat ja me mu
kana, mutta mikään ei 
voi viedä niitä ra1kkaita muis:
to,ja, jotka liittyvät la,psuu
teen ja lapsuuden kotiin. Toi
voisin'kin, eetä meillä jokai
sena, jotka nyt hiUjenemme 
joulua odottamaan, olisi kau
niit muistot ja ennen kaik>
kea a·vnin vastaanottava,inen 
mie'li, jotta its-e joulun Herra 
Vapaih:taija,mme Jeesus saisi 
olla meidän vieraanamme. 



Katriina Pajulahti 12 v. 

II palkinto Parkanon Osuuskaupan joulusa'.ukilpailussa 

Oli jouluaatto. Lunta pyrytti 
hiljalleen maahan. Kaikki muut 
olivat jo valmistautuneet jouluun 
ja odottivat sitä nyt rauhallisi
na, paitsi metsänväki. Asia oli 
niin hassusti, että aamulla Hal
tiatontun nukuttua liian myö
hään oli hänen hurstinuttunsa 
revennyt, ja jouluaatto oli vielä 
hänen tuhannes syntymäpäivän
säkin. Joulupukki ja tontut oli 
kutsuttu juhliin. Haltiatontun 
nuttu oli vielä ollut aivan hy
vä, vastahan sitä oli pidetty seit
semänsataa vuotta. Nyt se oli 
kuitenkin revennyt, ja mistään ei 
löytynyt hurstikangasta. Oli kyl
lä raidallista, ristiruutuista ja 
muuta kangasta, mutta ei hurs
tia. Haltiatonttu oli jo itkuun 
purskahtamaisillaan, kun Mäyrä 
keksi avun pahaan pulmaan. 
Pikku-Jänö lähetettiin kirkonky
län kauppaan ostamaan hurstia. 
Niin Pikku-Jänö loikki pitkillä 

Jukka Huhta 11 v. 

säärillään kauppaan, eikä aikaa
kaan, kun se jo palasi. Sillä oli 
mukanaan kaksi metriä pellava
kangasta, ja se kelpasi, sillä eihän 
hursti nykyajan kangas ole. Sit
ten alkoi räätälimestari Kettu 
ommella. Pian oli kaunis nuttu 
valmis, ja Haltia oli hyvin ylpeä. 

Illalla tähtien ollessa kirkkaim
millaan oli haltiakuusen ympä
rillä paljon väkeä. Siellä oli Jou
lupukki, Joulumuori, tontut, Jä
nö, K ettu ja muu m~tsänväki. 
Alkuillasta olivat kaikki sulassa 
sovussa, mutta myöh~mmin al
koivat Joulupukki ja Haltia ki
nastella, kumpi heistä oli van
hempi. Joulupukki väitti olevan 
sa tuhatkaksisataa vuotta, mut
ta Haltia sanoi muistavansa ai
van selvästi Joulupukin synty
män. Lopµksi oltiin jo siinä ti
lanteessa, että joulurauha oli 
tiessään, mutt,a eihän Joulupu
kin ja Haltian kovasti riidellä 

JOULU:KUUSEN HAKlJMATKA 
I palkinto Parkanon Osuuskaupan j oulusatukilpailussa 

Lähdin aatonaattona pikkuvel
jeni kanssa metsään katselemaan 
joulukuusta. Tulimme vanhan 
tervahaudan luo, ja keskuste
limme siitä, miten olimme leikki
neet siinäkin sotaa. Yh'äkkiä tuli 
tervahaudan silmästä kaksi piip
palakkista pientä tonttua. "Mitä 
te puhutte sodasta, nythän on 
joulu, rauhan juhla. Vai haluat
teko te nähdä, millaista oikea so
ta on", tontut kysyivät. "Ra-ha
luamme", vastasin pelästyneenä. 
Samassa laskeutui helikopteri 
tervahaudan keskelle. Sitä ohjasi 
myös tonttu. Menimme helikop
teriin, ja se lähti hurjaa vauhtia 
itää kohti. "Saatte pian nähdä, 
millaista oikea sota on. Olemme 
Israelissa", sanoi tonttu. Häm
mästyimme, miten kaukana jo 
olimme Suomesta. Sitten meitä 

alkoi pelottaa, sillä alhaalta kuu
lui kova pauke. Lentokoneet pu
dottivat pommeja maahan, ihmi
si~ k;rntui ja paljon näkyi sodan 
runtelemia maisemia. Mutta tuol
lahan näkyi Beethelem, ja ihmeen 
kirkas tähti loisti sen yläpuolel
la. Mielessäni soivat sanat: "Teille 
on tänä päivänä syntynyt Vapah
taja." Mutta me lensimme Beet
helemin ohi, ja jälleen kuului 
pyssyj en pauketta. "Mennään pian 
pois täältä", sanoin tontuille. Niin 
käännettiin suunta kohti Suomea. 
Ajattelin, miten moni joutuu ole
maan ilman kotia joulunakin ja 
olin kiitollinen, ettei Suomessa 
ollut sotaa. Sitten vaivuimme 
uneen. 

Kun heräsimme, huomasimme 
olevamme samassa tervahaudas
sa. Luulin nähneeni unta. Mutta 

sovi. Heidän tulee olla esimerk
kinä kaikille. Tilanteen ratkaisi 
joulutähti vilkuttaen iloisesti kuin 
kieltäen heitä riitelemästä. Hal
tia ja Joulupukki löivät hämil
lisinä kättä. Joulujuhla jatkui 
oikein iloisesti, ja kaikki olivat 
onnellisia. 

kun huomasimme helikopterin 
jäljet, uskoimme, että kaikki oli 
totta. Päätimme, ettemme enää 
leiki sotaa. Sitten veljeni huoma
si niin kauniin kuusen, että sel
laista emme olleet ennen näh
neet. Olimme varmoja, ettei se 
ollut aikaisemmin siinä. Kuusen 
latvasas oli tähti, joka muistutti 
sitä, jonka olimme nähneet Beet
helemin yläpuolella. Kuusen ok
salla oli myös lappu, jossa luki: 
Rauhallista Joulua. Katkaisimme 
kuusen, ja laitoimme sen rekeen. 
Sitten lähdimme iloisina kotiin. 
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JOULUPUKIN MATKA 
III palkinto Parkanon Osuuskaupan joulusatukilpailussa 

~ 

"Vihdoinkin kaikki on valmis
ta", sanoi joulupukki. Tontut oli
vat hyvin väsyneitä lahjojen val
mistuksesta. Joulupukki päätti 
jakaa lahjat itse ja mennä ih
misten luo ilman tonttuja. Lunta 
oli satanut hyvin paljon. Joulu
pukki pääsi kulkemaan reellä hel-

Kari Marjamäki 

posti. Hän kannusti porot mat
kaan ja huusi tontuille: "Hei, hei 
vaan hyvät ystävät, pian näh
dään." 

Lunta tuiskutti hirveästi. Po
rot olivat hyvässä nireessä. Mat
ka jatkui liukkaasti yli metsien 
ja niittyjen. Pukki hyräili joulu
lauluja. Välillä hän pysähtyi syö
mään maukkaita eväitään. Pian 
hän havaitsi talon vähän matkan 
päässä. Hän keräsi eväät ja kan
nusti porot matkaan. Talosta lois
ti kuusen valoja. Joulupukki py
sähtyi, nousi reestä ja koputti 
iloisesti oveen. Ikkunasta näkyi 
jännittyneiden lasten kasvoja. Ta
lon isäntä otti pukin lämpimästi 
vastaan. "Oletteko olleet kilttejä", 
kysyi pukki. Eräs lapsista huusi : 
"Olemme." "Sepä hyvä", sanoi 
pukki, "saatte lahjoja". Talo oli 
täynnä iloista mieltä. Pian pukki 
hyvästeli perheen ja jatkoi mat
kaansa. 

Lumisade oli tullut hiljaiseksi. 
Säkki oli tyhjentynyt puoleen. 

Edessä oli vielä monia koteja, 
joissa toivottiin lahjoja. Porojen 
tahti oli hiljentynyt alkumatkas
ta selvästi. Näkyviin tuli pieni 
kylä. Joulupukki kävi jokaisessa 
talossa. Säkki tyhjeni tyhjenemis
tään. Kyiiiiäiset olivat hyvin tyy
tyväisiä saamistaan !ahjoista: 
Lapset · lauloivat pukille kau
neimmat joululaulut. 

l\!Iatka jatkui tunturikyliin, jon
ne oli pitkä matka. Tuntureille 
oli satanut paljon lunta. Kuusten 
oksat notkuivat valtavasta llimi
määrästä. Punatulkut, tilhit ja 
monet muut talvilinnut viserteli
vät iloisesti metsässä. Ne söivät 
siemeniä, joita löytyi runsaasti. 
Äkkiä pukki huomasi jäniksen 
jääneen puristuksiin ison lumi
kinoksen alle. Hän nousi reestä 
ja p onnistusten jälkeen hän sai 
jäniksen vapaaksi. Jänis otettiin 
rekeen vällyjen alle, ja sillä oli 
hyvä olla. 

Hämärän tullessa joulupukki 
ohjasti porot kotiin päin. Oli hyy
tävän kylmä. Jänis painautui tiu
kemmin vällyjen alle. Taivaalle 
syttyi tuhansia tähtiä. Kirkkaan
keltainen kuu valaisi mukavasti 
edessä levittäytyvää niittyä. Jou
lupukki oli tyytyväinen, sillä mat
ka oli onnistunut. 

l(isl{oilla • • v1er1en maasta • toiseen 

eli Interrail-matkalla Euroopassa 

Euroopan rautateillä on al
le 2i-vuotiailla nuorilla ti
laisuus matkustella ns. Inter
rail-lipulla. Tällä lipulla saa 
mennä ja kiertää niin paljon 
kuin kuukauden aikana en
nättää. Yleensä kaikki eu
rooppalaiset maat ovat sopi
muksessa mukana, mutta ul
kppuolella ovart toista,iseksi 
kuitenkin Neuvostoliitto ja 
eräät muut itäblokin maat 
sekä Turkki. Lipun saa val
tionrautateiltä ja sen hinta 
oli tänä vuonna 425 markkaa. 
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Ensi vuonna ikärajaa noste
taan 23 vuoteen. Moni par
kanolainen on tätä matkus
tusmuotoa jo käyttänyt, niin 
myös me neljä kaverusta 
olimme viime kesänä kiertä
mässä Eurooppaa. 

Lähdettäessä useamman 
viikon matkalle joudutaan 
ottamaan huomattava määrä 
erilaisia varusteita mukaan 
ia sopivin tavaroiden kulje
tusväline on selässä kannet
twa rinkka. Sen olivat par-

haaksi havainneet myöskin 
tnuiden maiden retkeläiset 
ioskin muutamilla oli ns. me
rimiessäkkejä. 

Me olimme varautuneet yö
pymään leirintäalueilla ja 
r:.iksi meillä oli mukana 4 
hengen harjateltta. Pääosan 
ruokatarvikkeista ostimme 
Parkanosta: säilykkeitä, pus
sikeittoja ja perunamuusi
pusseja, joilla (viimeksi:mai
nituilla) oli muuten valtava 
menestys syömanseurueem
l"le keskuudessa. Monesti kyl-



Interrail-matkaajat lähdössä. Vasemmalta: Kari Marjamäki, Juha
ni Luusalo, Jukka Koivisto ja Jukka Yli-Patola. 

lä ihmettelimme annostelu
ohjeita sillä jos pussin päällä 
luki, että riittää 4 hengelle 
niin meille neljälle tarvittiin 
silloin kaksi pussia! 

Matka varusteina meillä 
oli vaatteiden lisäksi ko
ti-apteekista lähtien vähän 
kaikkea, ja erittäin tärkeällä 
sijalla olivat kartat, matka
oppaat ja luettelot leirintä
alueista ja nuorisomajoista. 

Matkustimme likimain ko
tona tehdyn suunnitelman 
mukaan: Parkano - Kööpen
hamina - Basel - V enezia 
~ Wien - Budabest - Inns
bruck - Basel - Parkano. 

Eniten miellyimme matkal
hmme Sveitsissä Luganoon, 

Innsbruckin lunta. Tällä lumella 
pidetään talviolympialaiset hel
mikuussa. 

Itävallassa Innsbruckiin ja 
Unkarissa Budapestiin. Näil
lä paikkakunnilla viivyilmme
kin pääosan ajastamme. Vä
hiten viihdyimme Italiassa, 
koska siellä oli hikisen kuu
ma, junat tungokseen saakka 
täynnä, ja mm. rautatievir
bilijat suhtautuivat matka
laisiin hieman töykeästi. Kai
ken lisäksi ei siisteydessä rau
tatieasemilla ja muilla ylei
siHä paikoilla ollut kehumis
ta. 

Oleellinen osa matkustamis
ta on junassa istuminen, mut
ta matkat kuluivat nopeasti. 
Pelattiin korttia, vaihdettiin 
kokemuksia muiden matka
laisten kanssa ja kirjoiteltiin 
matkapäiväkirjaa. Tässä lai
naus: "5. 8. klo 21.50. Saavut
tiin juuri Liibeckiin, matka 
1atkuu. Norjalaiset kaverit 
mun vieressä pelaa tikkiä ih
me säännöillä ja turkkilainen 
sälli vastapäätä napostelee 
makkaraa ja kertoilee, dass 
mein Auto in Miinchen ka
putt gegangen ist. Sitten se 
taas arkaa lukea sitä leh
teänsä, minkä nimi on Kibris 
baris yili tai jotain sellasita." 
Jossain kohdassa päiväkirja 
ylistää Sveitsin henkeäsal
paavia, jylhiä maisemia, mut
ta toisessa paikassa taas moit
tii rataosuuksia, jotka tuntu
vat olevan pelkkää pimeää 
tunnelia, jopa niin että ryh
mässämme alkoi ilmetä tun
nelijakarin (tunnelijakomie
litaudin) oireita. 

Mielenkiintoisin ta matkalla 
oli tutustuminen eri maihin, 
niiden ihmisiin ja tapoihin. 
Oman ja erittäin suuren li
sänsä antoi kaikkien interail
matkaajien välinen yhteis
henki. Esimerkiksi Venezias
sa ollessamme oleilimme n. 
20-30 muun interrailmatkaa
jan kanssa aseman rappusilla, 
joilla me muiden lailla nu
kuimme yön. Siinä sitä jutel
tiin nigerialaisten, tanskalais
ten, japanilaisten, egyptiläis
ten ja monien muiden kanssa. 
Välillä tuntui siltä kuin af
rikkalaisten sivistystaso olisi 
0-ta:solla, kun he eivät tien
neet Suomesta muuta kuin 
että "jääkarhujahan siellä on 
kaduiilla." Vaikka täytyypä 
tunnustaa, että ei sitä mei
käläinenkään paljon Nigerias
ta tiedä, paitsi että "leijonat 
ovat tuttu näky päivällispöy
dän äärellä." 

Tällä tekemällämme inter
railmatkalla näimme ja koim
me kaikenlaista, ja kun näin 
jälkeenpäin muistelee, ei mat
kasta jäänyt mitään negatii
visba mieleen. Jos ennen tuon 
maagisen 23-vuoden iän täyt
tymistä tulee vastaavanlainen 
tilaisuus, niin varmasti teh

. dään vielä toinenkin reissu. 

Vuorelle rakennettu kaupunki. 
Maisema Sveitsin Luganosta. 
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Esko Volotinen 

Yritys esittäytyy: 

PARl(ANON JALl(INE OY 

Karjalan kannaksella sijain
neessa Kaukolan pitäjässä oli 
Emil Ratisella kenkävalmistamo, 
jossa seitsemän suutarin voimin 
tehtiin käsityönä lapikkaita, saap
paita ja lipokkaita. Vuotuinen 
valmistusmäärä oli kahdentuhan
nen parin vaiheilla. Emil Ratinen 
oli saanut suutarinopin isältään 
ja hänen isoisänsäkin oli suutari. 
Eräs Ratisen lapikassuutareista 

pirttiin. Yrityksestä muodostettiin 
avoin yhtiö ja nimeksi se sai Par
kanon Jalkineliike. He hankkivat 
muutamia koneita työtä joudut
tamaan. Verstaassa suoritettiin 
kenkien korjausta ja valmistet
tiin mittojen mukaan lapikkaita 
ja saappaita tilaajien tuomista 
nahoista. 

Parin vuoden kuluttua mestarit 
muuttivat Parkanon Kirkonkylään 

oli Emil Volotinen, joka oli tullut· · ja · siirsivät verstaansa pappilan 
Ilomantsista Ratisen verstaaseen. väentupaan. Siellä työskenteli jo 
Suutari oli ollut hänenkin isänsä. viisi suutaria mestarit mukaan 

Evakkomatkalla vuonna 1944 lukien. Rupsaan vuoden kuluttua 
tulivat Ratinen ja Volotinen Par- muutettiin pappilan pirtistä Ra-
kanon Alaskylää:i. Ratinen sai 
asunnon Möhkön talosta. Voloti
nen asettui lähinaapuriin. "Ee
melit" perustivat yhteisen suuta
rinverstaan Möhkön vanhaan 
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tisen omaan taloon, sille tontille, 
jossa kenkätehdas nytkin on. Ta
lon .päädyssä oli tilava työhuone 
ja pieni myymälähuone. Niihin 
aikoihin raaka-aineiden saanti 

helpottui. Alettiin tehdä mittati
laustöiden ja kenkien korjauksen 
ohella saappaita ja lapikkaita 
myös tukkumyyntiin sarjatyönä. 
Silloin tulivat muotiin poimuvar
tiset saappaat, "jatsarit". Kumi
teräsaappaat tulivat tuotevalikoi
maan mukaan 1950-luvun alussa. 

Pian työh4::me kävi ahtaaksi, 
täytyi ryhtyä suunnittelemaan li
sätiloja. Vuonna 1954 valmistui 
erillinen tehdasrakennus. Alettiin 
valmistaa myös miesten puoli
kenkiä. Pääartikkeleina olivat 
edelleen nahkasaappaat ja kumi
teräsaappaat. Viimeksi mainittu
ja valmistettiin parhaimmillaan 
yli 30.000 paria vuodessa. Tässä 
vaiheessa myytiin tehtaan tuot
teita ympäri Suomen. Syksyllä 
1959 piti yrityksen saada nopeasti 
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Emil Volotinen 

lisätilaa kasvaneen kysynnän 
vuoksi. Saatiinkin ostaa Pappi
lan kosken rannalla oleva Heino
sen nahkuriverstas. Se kunnos
tettiin kenkätehtaan pohjaamo
osastoksi. Henkilökuntaa ja kone
kantaa lisättiin. Tuotanto kohosi 
kaksinkertaiseksi entisestään. 

Seuraava laajennusvaihe oli 
uuden tehdashallin valmistumi
nen 1966. Tämän jälkeen oli teh
taan pinta-ala 1600 m". Tuotanto 
nousi 600 pariin päivää kohti. Nyt 
vuoden 1975 syksyllä on juuri 
valmistunut uusin laajennus. Teh
dashallia on jatkettu 500 m':n 
kokoisella varastohallilla. Sen 
alakerrassa ovat samansuuruiset 
ajanmukaiset pukeutumis-, pesu
ja ruokailutilat. 

Työvoiman tarve on kasvanut 
rakennuslaajennusten mukana. 
Suurin osa työvoimasta on saatu 
Parkanosta, jossakin määrin myös 
naapuripitäj istä. Henkilökunnan 
lukurr..älirä on kehittynyt seuraa
vasti: 

V. 1951 

1957 

1960 

1963 

8 henk. 

32 

57 

72 

1967 87 

1975 125 

Nykyisellään tehtaan tuot•Jvali-
1:oima sisältää miesten ja poikien 
nahkajalkineita. Kevääksi ja ke
säksi tehdään kävelykenkiä, ke
vyehköjä kesäkenkiä (mokkasii
neja) ja lenkkeilyjalkineita. Syk
syksi ja talveksi kävelykenkiä ja 

Emil Ratinen 

lämmin vuorisia talvijalkineita. 
Päivätuotanto on noin tuhat pa
ria. 

Vuosittain suunnitellaan kaksi 
uutta mallistoa, kevät-kesämallis
to ja syksy-talvimallisto. Nämä 
mallikokoelmat esitellään kenkä
kauppaväelle Helsingissä keväisin 
ja syksyisin pidettävillä kenkä
messuilla, jossa kenkätehtaat ja 
maahantuojat ovat yhdessä kool
la uusia mallistojaan esittelemäs
sä. Viime lokakuussa pidetyillä 
kenkämessuilla aloitettiin vuoden 
1976 kevätkenkien myynti. 

Vuoden 1975 tuotanto tulee ole
maan noin 200.000 paria. Tästä 
määrästä oli kotimaan myynnin 
osuus 125.000 paria. Tehtaan tuot
teita menee myös ulkomaille. 
Ruotsiin ja Norjaan on ollut 
vientiä jo useita vuosia. Uudeksi 
huomattavaksi vientimaaksi on 
tullut Neuvostoliitto. 

Vienti jakautui seuraavasti 

(1975): 

Neuvostoliitto 

Ruotsi 

Norja 

40.000 paria 

25.000 paria 

10.000 paria 

Kilpailukyvyn säilyttäminen 
kansainvälisillä markkinoilla 
edellyttää alan teknillisen kehi
tyksen ja muotivirtauksen val
pasta seuraamista. Tehtaalta käy
däänkin vuosittain ulkomaisissa 
mallinäyttelyissä sekä kenkäkone
j a nahkanäyttelyissä. Kenkämal
leja ei tosin pyritä pitämään muo
din kärjessä, vaan mallistoa suun
niteltaessa sovelletaan muodin 

päälinjoja. Tehtaan konekantaa 
voidaan nykyisellään pitää varsin 
ajanmukaisena. Tämä on tärkeä 
edellytys kustannusten pitämisek
si kilpailukykyisellä tasolla. Yh
tiöllä on muun muassa harvinai
suutena Suomessa automaattinen 
ruiskuvalukone kengänpohjien 
valmistamista varten. Lähes 
kaikki tehtaan tarvitsemat ken
gänpohjat ovat omia valmisteita. 
Myydäänpä valmiita pohjia toi
sillekin kenkätehtaille. 

Ratinen ja Volotinen avasivat 
kenkäkaupan Kirkonkylän kes
kustassa 1950-luvun alussa. Suu
rin osa myydyistä kengistä on ol
lut muiden tehtaiden valmista
mia, mutta miesten kenkien me
nekistä on nykyäänkin omilla 
"Gentleman"-kengillä melkoinen 
osuus. Kaupan ohella oli monien 
vuosien ajän eräänä markkinoi
mismuotona torimyynti. Käytiin 
säännöllisesti Parkanon ja Kan
kaanpään toripäivillä kenkiä 
myymässä, sekä parhaina seson
kiaikoina muuallakin päin Suo
mea olevilla markkinoilla. 

Vuosien varrella avoin yhtiö 
muutettiin osakeyhtiöksi, nimi 
muuttui Parkanon Jalkine Oy:ksi. 
Tehtaan molemmat perustajat 
työskentelevät edelleen yrityk
sessä. Vastuun yhtiön johdosta 
kantavat nykyään kumpaisenkin 
mestarin pojat. 

· · Tulevaisuudessa valmistaudu
taan kohtaamaan yhä kiristyvä 
ulkomainen kilpailu. Vientiä py
ritään laajentamaan muihinkin 
maihin edellä mainittujen lisäksi. 
Aika näyttää. 

Kun on vamma varpaassa, 

on kipu keskellä sydäntä. 

Joka on hunsa jauholleen, 

se on haaska halsilleen. 

Suu kiinni ja loppu turpa 

lakkariin. 

Huono lintu, joka elävältä 

plokataan 

Parei tunti tuumasta ku 

päivä hukkaan työtä tehdä. 
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ViJho Järvensivu 

KÄYTTÄYTYMISTAVOISTA NUORUUTENI 

MAALAISl(YLÄSSÄ AUREJÄRVELLÄ 

Mui,:stan 19'W-luvulta as,ti 
lkäyttäiytyanis1tapo1j ai eri iti
lan teisisa. Kun vieras tuili ita
'lo,on aamulla niin hän sanoi 
"huo·meu1ta", ·mutta j,onka pu
ille pkrasti ärrän hän sanoi 
tavallisesti "moran". Päiväl
lä sanottiin "päivää" ja illalla 
"eihto01ta." Jos o:li 'hyvin van
ha iihminen lkiirrmas'tunut työ
hönsä ja e:simerkilksi iky1ivi 
ikauniina päivänä ja vieras 
sanoi "päivää", niin lkyl väd ä 
v,asfat,i "ion kaunis lky.lvöil
ma." Minulle vastaisi eräs 
mi,es ikauniina päivänä 1kun 
sanoin "päivää", '1kauniis on 
Suomen lkesä." 

P u1hutte1lussa ,la,pset teiti:ttie
lJ.ivät vanhempiaan ja yleen
sä vieriaita ibim~siä tei1tiitell.tiin. 
JloiJ].;la'kin vanlhoma iihmi'siJlä 
oli tapana sanoa lkai'kikia si
nuiksi ja lapset sekä nuore't 
sinutite'livat toi:siaan. 

Vieraan tultua talo'On ,sisä,1-
ie foisfNa oili tapana :sanoa 
"painalkaa puuta", toiset sa
noivat "istukaa." Vieras, joka 
o'li kä:ve,llyt pitikän ana'fäan 
va·sitaisi "ky1lä 10n jo kä·v,eil-ty
ikin ." Vieraalle tarjo1tti iin !kah
via jia josi ,o:li ,sahtia tai vii
naa niin niitä tarjottiin, tu
tuille ja pi tkämatkalaisille 
ruokaa. 

Arkiruo'ka]u:,sa ,ot ti tava'l
Iisesti vieras ja i1säntä ensin 
ja sitten nuoremmat. Lapset 
sötvät ,toi!si1s·sa t1aloissa erilk
seien ja emä.Jllltä viimeksi !kun 
tois,et o'livat syönee1t. I:sän
näl11ä 10Ji pöydän talkana eri
tyinen paiil{lka. lPidoi,ssa lky1lä 
vanlhe,mmat1 naiset o,ttivat 
e,nsin. (\Muistan pidois1:,a erään 
vanhan miehen o>t,taneen H
hapuiHia 11autasen iihan -täy
t1een ja aina pi1s,ti ll.föapul'lan 
joika paiJ.a1le, kai luuli :ne 
paii.,,tin:perurnoiksi ja oli j10 
juhllatuulel'la selkä harvoin 
o'Hut pidoissa). T,oiset jo van
hoista miehistä kiitteli kun 
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oh al'kUJruo!kia syöty, luulii\rat 
ettei enää tuoda. 

Kun leiv,oittiin ja sattui tul
la tuttu vierns niin hämelile 
annettiin lämpimäisleipä ja 
lähinaapuriin pantiin 1aipset 
vi;emään ,läimpimäisiä. 

Jos ikyfässä o[i jonkun nuo
ren nim1parva niin kylän 
nuo1re1t lk1olk,01ontuivat lauila
maa,n päivärusankarin a(klku
nan aHe. Us·ein 1käslkettiin 1si
sä,]le ja tm,j 01ttiin kahvia, 
i:sä'nnän 1lu1vaUa sai• ,tanssia 
tai mernnä piiri'leiikkiä. Se1l
Jainen nimipäivä,sanlka,ri sa1a
tet1tiin viedä "lläättiin", jalka 
ei jä1r1jestänyt ta1rj,oillua. 

Kun lky,lässä j.olku 1moli, 
meni jo'ku vanhempi ikär 
mään 1surutafos,sa ja loihdu,tti 
oma~sia. ,Sitten kun vainajaa 
lä'hidettiin viemään lkirlkome, 
oJi !kylässä sellaisia, joita 
pyyide,btiin vei,siaamaan seu
rueen falhtiessä ja he veiisa1si
vat vielä hetken matkaa 
seurueen edessä kä1vel~en. 
(Lsäni 1sanoi ve~saruneensa 
Joonas KuiorI'esniemen lkarns
sa Ka1artinahon ta11oista vie
dyn ;ruumiin edessä Kurun 
ikitrkolle vieitäes:sä Länsi-Au
reen Lauri'lan talon ikoihda1le 
asti ikymmenlkurnta vi,rittä ja 

matkaa ,o'li noin 10 km). 
Kun pe!r:hees1eien syrntyi 

larpisi niin tuttuja 1kä1sk,et>tiin 
"va11pajaisiin" ja vie'tiin j.o
tain ilahjoj1a !kuten ruokatava
raa. PoiL~a[a,psellile pantiin 
useim i1sän ,tai isoisän nimi 
.i a tytfolapseHe äidin :tai iso
äidin niJmi toiseik!si nimeksi. 

N u101ret ,tapas1vait toisensa 
n i:mipäivi~lä, talik1ootams,sei;ssa 
tai ii11ta,mis1.,1a, joita siilhen ai
kaan pidettiin faLoissa iku,n 
sivul'.<:ylis::sä ei 01l'lut seuranta
lod,a. Nii:s1tä ilähdet:tiin "pililk
ikaikyyttiin" ikovinikin pi,tkien 
ma1tkojen taa. (Eiräsikin pioi!ka 
kä1vEili mar1raslkuu1s,sa v. 19i19 
",prnkka!kyyhssä" 4!0 1km erää
nä päivänä ja tans1:si 6 tun'tiia). 
Aitan ,nven taikana kesäisin 
\käytiin 'kopu'btelemassa ja 
,t,ehtiin "mööLt" ,eQi "pi1s,täil
lingi t" eli "rekni t" j ohonlkin 
pailkik,aan. Kyilässä oili puthe
miehiä, jot1ka (käviväit puhu
massa "pli'klka,paikasisa" ja j,os 
oli tykättävä poika niin pu
hemies vei hänet sovittuna 
aikana taloon kosintamatkal
le. Puhemies neuvoi "plikko
j a": Liehakoikaa säällisesti 
niin voi kehittyä määrättyyn 
taloon emäntä. Puhemiehen 
palkka oli morsiamelta paita. 



Olavi Kujansuu 

P ARKANO - SYNNYINSEUTUNI 

Alaskyläläisten ja yliskyläläisten erikoisetuna on Parkanonjärvi. 
Sen monissa tyveneissä tahdissa, joka rannalla tai veneessä istuen, 
voi hetkeksi pysähtyä ja irrota arkipäivien huolista ja kiireistä. 

Mitä se on? Se on: Järvien 
välkettä, metsien vöitä, tut
tuja hymyjä, kuutamoöitä, 
lämpimiä kädenpuristuksia, 
tapaamisen riemua vuosien 
jälkeen ja ystävällisyyttä, jo
ta saa tuntea vain synnyin
seudullaan. 

Siellä kerran synnyin Ku
jansuun entisen torpan ma
talan kurkihirren alla. Kir
kaisin ensimmäisen vastalau
seeni kaikkeudelle, kun jou
duin luonnon määräyksestä 
siirtymään "siitä lämpimästä" 
olo Maan, jota myös elämäksi 
kutsutaan. 

Synnyinseutu on jotain sel
laista, johon sisältyvät käsit
teet: vanhempien raikkaus, 

lapsuuskodin lämpö ja suoja, 
lapsuusmaailman tarinat ja 
sadut, muisto, kun istuin en
simmäistä kertaa kotikirkossa 
äidin ja isän kanssa tuijot
taen ihmettelevillä lapsen sil
millä suurta Herran huonetta 
ta alttaritaulun värikästä ku
vaa ja matkaa kotiin aamu
hämärissä kulkusten iloisesti 
soidessa. Synnyinseutuun si
sältyvät myös nuoruuden 
uteliaisuus ja elämän kipeys. 
Noista edelläolevista muodos
tuu se voimakas tunne, jota 
synnyinseudun rakkaudeksi 
voitaneen kutsua. 

Tuhannet ovat ne muistot, 
jotka sitovat ihmistä hänen 
synnyinseutuunsa, ennen-

Siunaus suuri lepää orastuvain peltoin yllä, 

kaikkea synnyinkylään, joka 
vuosien vieriessä saa muis
tojen kullanhoteisen loisteen. 
Kun kesäisin liikun sen po
luilla ja teillä herättää jo
kainen katse, jonka suuntaan 
maisemaan muistojen ehty
mättömän virran. Kohtaan ih
miset, jotka ovat jo menneet 
ja siunaan heidän muistoaan 
kiitollisena siitä, että he elä
essään monin neuvoin, ohjein 
ja esimerkein viittoittivat 
elämäni tietä. 

Kun kohottaa katseensa Alas
kylän koulumäen päältä kohti 
kotikirkkoa, saattaa huomata, 
että kuusikkojen sahareuna
man takaa hohtaa kirkon ta
pulin risti, joka on ollut mo
nen entisen alaskyläläisen 
tienviittana, ja sen ristin juu
rella he nyt viettävät ansait
tua lepoa. Suurimmaksi osak
si on heidän ansiotaan koti
kylän viljavat vainiot, jotka 
he aikanaan raivasivat ja joi
ta nykyinen sukupolvi vuo
rostaan kyntää ja kylvää. 

Synnyinseudullani, Parka
nonj ärven erään lahdelman 
rannalla on pieni smmen 
mökki, jossa vietän nyt vielä 
kiireisen elämäni onnellisim
mat hetket, ja siellä syntyvät 
myös kauneimmat ajatukseni 
haapojen havinassa, kuten 
juhannusaamuvarhaisella. 
1975, jolloin synnyinseutu le
vittäytyi ympärilläni koko 
kesäisessä vehreydessään. 

Kas, näin kulki aatokseni: 

ja lintuin kiitoshymni alla sinen ylenpalttisena soi. 
Oi Herra taivaan, armos meille anna, 
niin, että polvistua tämä kansa voi, 
sun etees' nöyrin, kiitollisin mielin 
ja laulaa kiitostasi ylistävin kielin 
ja tuntea, sun on kaikkivalta, 
vain sinä nostaa voit huolten painon alta 
tuon tunnustuksen lausun nöyrin kiitoksin. 
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Arvi A. Koivisto 

TUOMISTON SEELIN HÄIHINTULOMARSSI 

Kyselin kolmisen vuotta sitten 
Eenokki Vahosalmelta Kuivas
j ärvellä vanhoja pelimannikap
paleita, joit.a hän ennen, lähtien 
1920-luvulta, pelimannina soitteli. 
Hän hyräilikin m\uhalle muuta
mia, niiden joukossa marssin, jo
ta oli enonsa kanssa soitellut häi
den alkajaisiksi. 

Tuo eno oli Tuomiston Seeli 
Ikaalisten Leppäsj ärveltä, aika
naan taitava kaksirivisen soitta
ja. Mainitun pelimannin poika, 
Eero Tuomisto, niinikään harmo
n ikan soittajana tunnettu ikaalis
lainen, muisti marssin myös sitä 
kysellessäni. Hän kertoi sitä soi
tetun hääväen tullessa taloon, isä 
seisoi silloin hanureineen oven 
toisen pielen puolella hänen soit
taessaan vastaavasti toisella puo
len . Tuttu oli kappale myös Oiva 
Yliruusille, joka muisteli puhu
tun, että eno olisi oppinut sen 
Amerikassa. 

Marssi otettiin Pohj ankankaan 
Pelimannten ohjelmistoon ja sen 
otti myös kankaanpääläinen Jaak
ko Kaappa osaksi "Soikkalaiset"
nimisen kansannäytelmänsä hää
musiikkia. Tämän nimenomaan 
siksi, että marssi näytti olevan 
Pohjois-Satakunnassa tunnettu, 
eikä sen toisintoja ole kuultu 
mistään muualta. 

Lokakuussa 1975 kutsui Bor
längen suomalaisseura Ruotsista 
Kankaanpään nuorisoseuralaiset 
luokseen esittämään Soikkalais
näytelmään liittyviä tansseja. 
Soittajapuolella oli meitä parka
nolaisiakin sillä retkellä jokunen 
mukana. Esityksen siellä päätyt
tyä keskustelimme vaikutelmista 
mm. rouva Edith Heinon kanssa, 
joka on asunut lahden tuolla puo
len jo 23 vuotta. Hän mainitsi 
silloin, että "Häihintulomarssi" 
olikin hänelle tuttu. Pikkutyttönä 
hän ennen lauloi sitä paljon Kok-

kolan pelastusarmeijassa: " . . . Je
sus älskar alla barn ... ". 

Esiin tulleesta tosiasiasta ei 
välttämättä tarvitse tehdä juuri 
sitä päätelmää, että pelimannit 
olisivat alkaneet soittaa pelastus
armeijalaisten laulua. Yhtä hyvin 
voi taustalla olla joku tunnettu, 
esim. amerikkalainen tms. me
lodia, jonka pelimannit ovat ot
taneet käyttöönsä ja joka niin
ikään on sopinut pelastusarmei
jalaisille ja johon he ovat teh
neet uskonnolliset sanat. 

Niin sanotun kansanmusiikin ja 
erikoisesti pelimannimusiikin 
mallina lieneekin monta kertaa 
ollut joku yleisesti tunnettu sä
velmä, joka soitettaessa peliman
nin taidon mukaan muuntuu ja 
jonka alkuperä unohtuu sen ni
mettömänä korvakuulolta siir
tyessä soittajalta toiselle. 
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YK-MIEHEN JOULUTUNNELMIA ... . 
TEEN TYÖTÄNI KAUPPALIIKKEESSÄ 
KULTAISEN IÄN KERHO TOIMII 
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KISKOILLA VIERIEN MAASTA TOISEEN .. 
P ARKANON J ALKINE OY . . . . . . . . . . . . 
KÄ YTTÄ YTYMISTA VOISTA NUORUUTENI 
MAALAISKYLÄSSÄ AUREJÄRVELLÄ .. .. 
P ARKANO - SYNNYINSEUTUNI . . . . . . . . . . . . 
TUOMISTON SEELIN HÄIHINTULOMARSSI . . . . 

Lauri Aaltonen 
Sakari Hakamäki 
Heikki Kemppainen 
Eero Koivisto 
Marjatta Kankarisalo 
Aaro Numminen 
Mikko Haavisto 
Elli Aittoniemi 
Katriina Pajulahti 
Jukka Huhta 
Anne Rintamäki 
Kari Marjamäki 
Esko Volotinen 

Vilho Järvensivu 
Olavi Kujansuu 
Arvi A. Koivisto 

P a rkanolaiset sananlaskut ovat Hellen Lehtiniemen keräämiä. Piirroksia ovat tehneet 
koululaiset taiteilija Inkeri Majurin johdolla. 

ERKKI HUHDANPÄÄ 

-LAPiliNNIEV,A 

PUH. 35:01, 2897 

PARKANON 
RAKENNUSTARVIKE 

OM. ER,~~I' HUHDAN<PÄÄ 
PA,RKAiNO PUH. 2696 

EDULIUN1EN 
ASl1AN'TUN'J1l!JA 

R.Al~ENT,AJil!LilJE 



SUORITTAA RAK1ENNUSTOIM1liNT AA 
JA MYY OSAKEHUONUSTOJA 

~~ Rakellllusllike M.Ruhala 
CJc:J39700 Parkano, puh. 933-2951 

l'ERVIETOLOtA 

-EDUU.!l1S,l1LL'E 

JOUll.:UOSTOKS1IILLIE. 

VALINTA - PIHLAJAVIITA 
Puh.2268 

PARKANON APTEEKKI 

Parkano 

P H il ,L ,1· P 'S - tu:otte'ita: 
Väritelevisioita 
Olette aina edellä ostaessanne liikkeestä missä 
on ajanmukainen pätevä huolto paikkakunnal
lamme. 

PYÖRÄ- j,a TV-HUOLTO Sär:k1i1nen 
Postin alakerta puh. 2185. 

KAMPAAMO Kauneushoitola 

Parkano, puh. 2252 

TULE 
JOULUOSTOKSILLE 

KANKAMAN 
KAUTTA 



YHDYSPANKKI 

Parkano 

1 KAALI STEN-PARKANON 

PUHELIN OY 

Puh. 6101 

PA1RIKiANIQN: TB-HUO!L TO 

A. j,a, J. /Kuivanen 

Puh. 2409 

KESIKUSOSUUSUl1K1E HANiKKMA 

Pal'lkanon toimi1s,t,o 

Puh. 2786 

PUB rKÄENPilH<A 

Parkano 

Puh.2858 

POHJOl:S-SAT,AKUNNAN SÄHKÖ 

Om. :Matti· IMäntyl,ä 

AU RESKOSKI OY 

Parkano, puh. 3333 

0 
0 

P!IH~NAHKA 

Parkano, puh. 2531 

$!E1l~AN KOKKA 

Puh. 2786 

P.AR'KiA'NON 1KAtUSTETUOTE 

0. Vainionpää & P. Järvenmäki 

39700 Parkano, puh. 2074 

Autop.eltilko,rjaukset j.a maala.uks,et 

P. RlSTOLAINEN 

Parkano, puh. 2649 



PARKANON PUH. 2075 

HUONEKALULIIKE 

AUTOKOULU 'K. Vil!ERISkLO 

Viinikanahde 2. 
Puh. 933-2142 

Parkano 

AiUTOP1EL T1IIKORJAAMO 

R1l'-WtE 

Parka no 

Valtuutettu Fiat-huo.l:tok1orj,aamo 
HUOLTO IMÄ:K1l1RANTA 

Puh. 2780 
Allkup,eräiset fl.ait-va1raos1a.t 

TA V,AlRAT,AILO iKOR,P/EILA 

Puh. 2001, 2006 

PARTU RNKAM PIAAMO 

MÄ1IORANTA 

Puh . 2459 

Ril1IIPISEN KUiKKAIKAUP,PA 

Puh. 2037, 2036 

P,ARKANON B1ETONII 

Puh. työ 3525, kot. 3128 

1-

MIA1ALAUSUl!KE 

HANNU NUMMEILA 

Puh.3526 

PAHKANON KEHRÄÄ:MÖ 

39700 Parkano, puh. 933-2204 

PA:R'KANON P1AiLAiKAN!GAS 

Parkano, puh. 2634 

Hyttisen liiketalo 

T:IMll11MANINiliNIEN 
Parkano, puh. 2030 

Radio - TV ,komponentteja, 
työk,a,liu:jra, mliittail,a,itte jitai. 

PIARIKIANON SÄHKÖ JA ,~ONE 

0. 1LAlUT A1MIÄK1I 

Puh. 2061 , 3523 

PAR:KiANON 1AUTOIKOULU 

J. ROliHA 

Parkano, puh. 2033 

1PIARKANON 1KUVAAIMO 

Hyttisen tnk:etalo 

Puh . 2127 



PORIN OLUTTEHDAS OY 

~ S·ähköllä 
\::) mukavammin 

Parkanon myyntikonttor·i 

Puh. 2703 

Leppäkosken Sähkö Oy 

Luotettava perusta 
kotikukille 
OK-kukkamulta. 
Nurmikoille ja 
istutuksille 
l1EHOKASVUTURVE. 

HYVÅ·Å· JOULUA 
JA . 

MENESTYSTÄ. UUDELLE VUODELLE 

MYYNTI-HALLI 
·K\AU HAJOK1I 

TOIVOO ASIAKKAILLEEN 

HYTTISEN HALLI 
AARIKANO 

KAUPPATALO HYTTINEN 
J,ALASJÄ.RV!i 

SPAR-HYTTINEN 
J'ALASJÄ.RV,I 

TORNI-ASU 
S1El'N.ÄJ10KI 

0 
A u 
() 
C} 
t) 
0 
0 
R 
0 

MYYNTI-HALLI 
K!U R1liKrKA 



Huolehdimme 
asiakkaistamme 
vaikeinakin aikoina. 
Keskittämäl'lä raha- ja 
pankkiasiat osuuspankkiin 
pelaat varman päälle. 

PARKANON 
OSUUSPANKKI 

Pelaatko sinä 

varman päälle? 

Oletko hoitanut 

Asiakaskunnan parasta ~ asiasi niin ettei 

ajateMen. 'f" tulevaisuus pelota? 

• Teollistuva Parkanon kauppala 
- sijaitsee rautateiden ja maanteiden solmukohdassa (Helsinki-Parkano-Sei

näjoki ja Pori-Parkano-Haapamäki ratojen risteysasema sekä Tampere-Vaasa 
ja Pori-Jyväskylä maanteiden ri·steyspaikka) 

- kuuluu II kehitysaluevyöhykkeeseen 

- lisää aktiivisesti kauppalan osuutta elinkeinoelämän kehittämistyössä 

- omaa ystävällisen suhtautumisen yrittäjiin 

Tarjoaa 

- automaattiset tietoliikenneyhteydet 

- vapaata työvoimaa 

- edullisia teollisuustontteja 

- edullisia kerros-, rivitalo- ja omakotitontteja 

- . korkeatasoiset yhteiskunnall iset ja kaupalliset palvelut 

ELINKEINOLAUTAKUNTA 

os. Kauppalanvirasto, 39700 PARKANO. 
Puh . 933-2241 /kauppalanjohtaja 



1 

" 
1 

1 
Parkanon 

Kumi korjaamo 

Puh. 2149 

Reng.asalian eri'k,o,i1sl1i•i1ke Pa11"1kanossa 

Alan erikoisliikkeenä 
voimme palvella teitä kaikissa juhla ja va-

i paa-ajan asuissa. Huomatkaa edullisiet 
hintamme. 
Naisten osasto puh. 2087 
Miesten osasto Säästökulman talo 
puh. 2487. 

PAR:KANION MUOTIUIIKE JiA IASUSTE 

ARVOJANAiKKA 

NUORElK!ASTA 

MUOnA 

MUOTIKULMASTA 

Puh. 2747 
Parkano, Säästökulma 

VARMAA JA VIIHTYISÄÄ MATKAA 
KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
AJ ANMUKAISILLA TURISTILINJA
AUTOILLAMME. 

Ikaalisten Auto Oy 
Puh. 6282 

HÄKLIN LEIPOMO 
Parkano, puh. 2009 

Onni·s,tuneet j,oulul,ahjat Tei'l!l:e! 

te·ivonna1isista neuv,o<ttiel,ema,a.n meill!le. 

* FORD .AUTOMYVNn, VARAOS1AT, 
HUOLTO. 

* HONDA MOOTTOR'IPVÖRÄ
MVVNn, VAR.A;OSAT, HUOLTO. 

Parkano, puh. 2295, 2296 

MYLLYN LEIPÄ 

Ikaalinen 

Puh.6511,6512 

ONKO YLÄ-SATAKUNTA 
TILATTU ENSI VUODEKSI? 

TAPAAMMN! 

RAUHAISAA JOULUA 

YLA·SATAKUNTA 



•••••••••••• 
• Ky~kää : • . iltä. • • me • 
:eläkkeistä.: 
• • 1 Eläkeneuvojamme • 
1 on aina valmis vastaa- • 
• maan eläkkeitä koske- • 
I viin kysymyksiin. Hän e 

tuntee eläkeasiat, • 
• auttaa Teitä hakemus- • 
e lomakkeiden täyttämi- • 
e sessäja neuvoo, mitä • 
• käytännön toimen- • 
• piteitä tarvitaan. • 
• · Tervetuloa kysy- 1 
I mään eläkkeistä. • 

~ KANSALLIS·OSAKE·PANKKI! 
i Parkano • •••••••••••• 

JOULON.AJ.AiN HERIKUT: 

Piipark,a:kut, j,oulutortut, täytekaikut 

jne. 

iLeipoo puolestanne 

PARKANON KOTILEIPOMO 
Puh. 2097, Re·ijo Ojennus 

PARKANON LISTA OY 
39700 PARKANO, puh. 933-2811. 

Parkkapaneelia, verhotankoja, 
kehyslistoja, rakennuslistoja -. ,, 
sekä kotimaisista että ulkolaisista 
puulajeista valmiiksi pintakäsiteltynä. 

T,ER'V:ETULO:A TUTUSTU MAAN! 

MINI MONET 
ALKON TALO 

Puh. 2867 

PARKANON-KI H N IÖN 

OSUUSMEIJERI 

Parkano 



Edullinen ostospaikka JOULUN ARVOLAHJAT 
LAAJASTA VALIKOIMASTAMME 

MARIMEKON TRIKOOT 

S'~N1ELMAiN VA1ATEA!ITT A 
K,EL.:LO-, KULTA- JA Sl!LMÄLASIUH{lE 

ERK,KI SYRJÄiNEN 
Parkano, puh. 2551 Puh . 2181 

PARKANON TEL1IAUTO P,ARTUffilil!l1IKE Y:UNiEN 

Parkano, puh. 2323, 2540 Liikekeskus, puh. 2546 

1 

YLÄ-S1AT A'KUNN'AN LEHTOLA.N BAAR1I 
nu- JA V1EROP1Ail V'E'LU suosittel,emme 

Puh. 2604 Maittavia r,uokia ja hyvää ,kahvia. 
Luotettava tilii'- ja ver,oasiantuntija Puh.2060 

VESl'JOHTOUIKE PARIKANON TRAKTORI 

E. PAA V:l!LA1liNIEN flat--aiutot 

Puh. 2175 Puh. 2471 

R:AIKENNUSUH<1E Autokorjaukset ja maalaukset 

V.VHtAS;ALO :LAHnSEN ,KORJAAMO 

Puh. 2348 Puh. 2507 

PUUSiEPÄN'LUiK,E K-VAUNTA 

VOHTO PAJ,UN:EN S1EPPO VlffASA!LO 

Puh. 2254 Linnankylä, puh. 3402 

LÄÄNIN ,~ULJETUS OY Kukkia ja vihanneksia 
VAK.VHnö AUTOIIL'IJAT KÄRKÖtÄN' PUUTA,RHA 
Parkanon ,a1l1Uetoimisto 

Puh. 2090, 2350 Lamminkoski, puh. 3425 

1 
AAR'KANON PAPER1I'- JA 

UISAN KIOSK1I, 
;KONTTORl:T AHV1l1KE 

Puh. 2096 
Puh. 2120 



PARKANOOY 
- konepaja 

- takomo-karkaisimo 

- vaihteistotehdas 
39700 Parkano, puh. 933/2371, telex 22-1 56 

rei,natr/ll 
PARHAAT HOUSUT PARKANOSTA 

REIMAN TEHDAS PARKANO PUHELIN 26 26 



TÄMÄ :UIKEMIERiK/Kil ON iEHDOTTOMASn :LUOTETTAVAN 

F1ANl~K1l1P1AJL VlEILUN TUNNUS. 

fi P ARKANON SÄÄSTÖP ANl(KI 
Pääkonttoiri 2041 (1. 1. 1976 a:l1kaen 1,234) 

'~ihnfön konttori 4444 

KYLLÄ PARKANON GENTLEMANNIT 
KESTÄÄ 

PARKANON JALKINE OY 



6 mk 

,-ula 30ulu l(ultainan 

Sr.,.iK PAR KANON 
~~ OSUUSKAUPPA 

Park.anon Kirjapaino 1975 


