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LUl(IJALLE 

Pidät kädessäsi kotiseu,tu
lehteä, painotuotetta, joka 
haluaa olla ainakin pieni par
kanolainen kulttuuriteko. 
Monen parkanolaisen teke
mä. Lehtihän on järjestykses
sä viides Parkanon Joulu. 
Annammekin vihjeen, että 
ne voisi nyt sitoa kirjaksi, ko
tiseutulukemistoksi. Jos et ole 
tallettanut kaikkia, saa van
hojakin numeroita vielä os
taa, ensimmäistä lukuun ot
tamatta. 

Puhutaanpa vielä parkano
laisesta kulttuurista. Meillä
hän toki on svtä. Läpileik
kauksen saimme juuri viime 
talvena Parkanon päivillä. 
Oli kuoroja, soittoyhtyeitä, 
kansantanssia, lausuntaa, 
maalausten näyttely, valoku
via ja unohtaa ei saa seura
kunnan edustamaa uskonnol
lista toimintaa. 

Mutta aukkojakin näkyy. 
Jonnekin on uinahtanut en-

nen niin vireä näyttämöhar
rastus. Tuo kulttuurilaji, jo
ka muita väkevämmin saa ih
misten ajatukset, tunteet ja 
mielikuvituksen liikkeelle 
kouluttaen heitä ajattele
maan, tuntemaan ja käyttä
mään mielikuvitustaan. Miten 
oHsi nuorisoseurojen johto
kunnat, saisiko näyttämöön 
taas puhallettua hengen? 

Miksei meillä sitten ole ide
oitten, avarien ajatusten lauk
kuutusareenaa, kirjallisuus
kerhoa, luku- ja keskustelu
piiriä. Hoi, kauppalankirjas
to. Voisiko sellaisen saada ai
kaan? Eläisikö samoissa suo
jissa myös kirjoitusharrastus, 
runojen, novellien ja näytel
mien teko? 

Entä kulttuurilautakunta, 
kuuluuko teidän suuntaanne? 
Kas, kotiseutuyhdistys on vie
lä perustamatta; Sitä tarvit
taisiin tallettamaan vielä ta
voitettavissa oleva muistipe-

levikki 

rahastonhoi:to 

rinne, hoitamaan museotoi
mintaa ja vaalimaan katoa
vaa parkanolaista puheen
partta; Sitä tarvittaisiin edis
tämään aitoa, vanhalta poh
jalta nousevaa parkanolai
suutta. 

Onko meillä sitten aikaa, 
voimavaroja henkiselle kult
tuurille? Eikö parempi olisi 
keskittää kaikki huomio uu
sien työpaikkojen, asuntojen, 
koulujen aikaansaamiseen, 
elintason nostamiseen? Ai
neelliset edellytykset ovat 
tietysti tarpeelliset kehyksik
si, mutta henki on se joka 
kehysten sisällä parkanolai
senkin eläväksi tekee. Se hen
ki on myös sitä vakuutta
vampi, mitä kotoisemman 
parkanolainen se on, eikä 
muualta lainattu, esimerkiksi 
televisio henki. 

Arvi A . Koivisto 
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Siinain erämaan hiekalle polvis
tuvalle suomalaiselle miehelle al
koi Sana elää. Israelin kansan erä
maareittiä seuratessa saivat raa
matun kertomukset uuden ulottu
vuuden. Lain antamisen vuorella 
erämaan rauha ja jylhyys tekivät 
ihmisen nöyräksi. Tällä paikalla 
Jumala teki liiton ihmisten kanssa. 

Siinain kokemusten jälkeen ei 
ollut vaikeaa Beetlehemin kedolla 
elää todeksi Joulun sana: "Lapsi 
on meille syntynyt". Tämän päi
vän ahdistuksen ja kiireen keskel
lä, vieläpä sodan varjossa elävälle 
ihmiselle tuo sanoma avasi näkö
alan kirkkauden ja rauhan maail
maan, johon eivät pelko ja ah
distus kuulu. 

Evankelista Johannes käyttää 
Joulun lapsesta nimitystä Sana. 

Kari Paavilainen 

''SANA TULI LIHAKSI'' 
Joh 1: 14 

Sanalla on tärkeä asema meidän 
elämässämme. Ihmisten keskinäi
nen kanssakäyminen tapahtuu 
paaasiassa sanojen välityksellä. 
Puolustusvoimissa palvelevien työ
päivä rakentuu sanankäytön va
raan. Kaikki tapahtuu annettujen 
käskyjen mukaan. Voidaan perus
tellusti puhua Sanan voimasta. 

Sanan tuleminen lihaksi, Juma
lan pojan, Jeesuksen syntyminen 
ihmiseksi, oli odotettu tapahtuma. 
Jo vanhan testamentin profeetat 
olivat ennustaneet messiaan syn
tymän. Jumala oli ilmoittanut tah
tonsa ihmisille profeettain väli
tyksellä. Heidän sanansa olivat 
kuitenkin olleet turhat. Ihmiset ei
vät luopuneet pahuudestaan. Pa
han vallassa olevaan maailmaan 
Jumala antoi Sanansa tulla lihak
si, antoi poikansa Jeesuksen syn
tyä ihmiseksi. Paimenille ilmoitet
tiin: "Teille on tänä päivänä syn
tynyt Vapahtaja". 

Joulu on inhimillisyyden, rak
kauden ja rauhan juhla. Me olem
me saaneet lahjan Jumalalta, Mes
siaan, joka meidät pelastaa. Siksi 
myös meidän on osoitettava lau
peutta ja rakkautta toinen toisel
lemme. Jotakin joulun rauhasta ja 
valosta meille välittyy niiden ih
misten kautta, jotka ovat avan
neet sydämensä joulun lapselle. 
Heissä Sana on tullut lihaksi. Jee
sukseen uskova ihminen elää to
dellisuudeksi Joulun ihmeen joka 
päivä. Hänen hyväsydämisyyten
sä ei katoa Joulun mentyä. Hän 
ei unohda kärsiviä. Hän ei puo
lusta väkivaltaa, eikä suosi pa
huutta arkenakaan. Joulun mentyä 
alamme nähdä keskellämme ne, 
jotka ovat ottaneet Joulun sanas
ta vaarin. Heitä nykyaika kaipaa. 
Heissä me näemme Sanan elävän. 
Heissä me näemme jotakin joulun 
valosta, joka meille lähetettiin. 
Sana tuli ihmiseksi ja asuu meidän 
keskellämme. Iloitkaa siitä. 

Kirjoittaja toimittamassa YK:n rauhanturvajoukkojen jumalanpalvelusta Siinailla. 
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Matti Salo 

KUNNALLIS

HALLINNOST A 

POHJA LUOTIIN 

VIIME VUOSISADALLA 

Itsehallinnon perusta on ollut jo 
vuosisatoja käytännössä, sen 
muodot vain ovat vaihdelleet ai
kakausien myötä. Kuitenkin perus
ta, kansalaisten itse päättäminen 
paikallisista asioistaan on jossakin 
laajuudessaan ollut aina vallitse
vana osana. 

Kunnallishallinto perustuu v. 
1865 asetukseen kunnallishallituk
sesta maalla. Silloin kirkollinen ja 
maallinen paikallishallinto erotet
tiin toisistaan. 

Vaikka paikallinen itsehallinnon 
perusta on vahva, ei se kuitenkaan 
koskenut kaikkia kansalaispiirejä. 
Eri säädyillä oli erilainen äänioi
keus, ja äänioikeuden kytkeminen 
varallisuuteen kunnallisvaaleissa 
jätti suuren osan ihmisiä ilman pe
rusoikeuksia ja samalla paikallisen 
päätöksenteon ulkopuolelle. Jär
jestäytyneen työväestön painos
tuksesta v. 1908 säädettiin kun
nallislaki, joka edellytti yleistä ja 
yhtäläistä äänioikeutta. Valtiolli
sissa vaaleissa yleinen ja yhtäläi
nen äänioikeus saatiin v. 1906. 
Kuitenkaan silloinen tsaari ei hy
väksynyt eduskunnan esitystä ja 
asia lykkääntyi aina vuoteen 1917, 
jolloin eduskunta hyväksyi ja vah
visti uudet kunnallislait. 

Nykyinen kunnallislaki perustuu 
v. 1948 säädettyyn kunnallislakiin, 
johon asetuksella on tehty muu
toksia, ja tällä hetkellä on jälleen 
laajalla keskusteluasteella kunnal
lislain uudistus. 
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TOIMINTA 

ULOSPÄIN TÄRKEÄTÄ 

Kunnallishallinto ei kuitenkaan 
ole irrallaan muusta kokonaishal
lintojärjestelmästä, vaan Hm:n 50. 
§:ssä todetaan, että Suomi on yleis
tä hallintoa varten jaettuna lää 
neih in, kihlakuntiin ja kuntiin. Näis
tä kunnat muodostavat perustan, 
mille pohjalle muu hallinto nojau
tuu. Kunnan tehtävänä on huo
lehtia hallinnostaan sille rajoitetul
la alueella, joka muodostaa kun
nan. Eduskunnan säätämät lait 
määräävät huomattavan osan kun-
11an menoista ja tuloista. Ainoas
taan 10-15 % käyttövaroista vo i 
kunta itsenäisesti määrätä. Näin 
ollen ei ole vähäteltävää kunnas
ta ulospäin suuntautuva toiminta . 
Varsinkin työssä käyvän väestön 
kannalta asia on erittäin tärkeä, 
koska tämä väestön osa toimii pal
jolti maksajana, peräti 80 % kun
nan tuloista muodostuu palkansaa
jien veroista. 

KUKA 
PÄÄTTÄÄ KUNNASSA 

Ylintä päätäntävaltaa käyttävät 
vaaleilla valitut luottamusmiehet 
eli kunnanvaltuusto apunaan kun
nanhallitus ja kunnalliset lautakun
nat sekä virkailijat ja työnekijät. 
Karkeana työnjakona virkailijain, 
työntekijäin ja luottamusmiesten 
välillä voi pitää seuraavaa : 

Luottamusmiehet edustavat kun
talaisia ja heidän mielipiteitään, 
käyttävät kunnan päätäntävaltaa 

ja valvovat päätösten täytäntöön
panoa. 

Viranhaltijat valmistelevat esil
letulevat kysymykset ja laativat 
tarvittavat suunnitelmat ja pane
vat tehdyt päätökset täytäntöön. 

Juoksevien asioiden osalta on 
päätöksentekoa uskottu virkailijoil
le, jotta asiat sujuisivat joustavam
min . 

HYVIN SUUNNITELTU 

ON PUOLIKSI TEHTY 

Kunnallistalouden hoitoon so-
veltuvat samat periaatteet kuin 
minkä tahansa talousyksikön jär
kevään hoitoon. Kuitenkin on syy
tä korostaa muutamia periaatteita 
joista ei ole tinkimistä. Ne ovat 
suunnitolmr.llisuus, taloudellisuus ja 
tosiasioihin pitäytyminen. 

Suunnitelmallisuus edellyttää 
etukäteen tehtyjä suunnitelmia, ne 
ovat lyhyitä tai pitempiaikaisia. 
Tämä siksi, että hankkeet saataisiin 
tarkoituksenmukaisesti ja oikea
aikaisesti suoritettua ja rahoitet
tua. Monet kunnan sijoituksista 
ovat pitkäaikaisia ja silloin on ym
märrettävää, että nykyisellään ei 
voi saada aikaan järkevää talou
denhoitoa, ellei toimintoja ajoite
ta ja suunnitella useamman vuo
den jaksolle. Ei myöskään riitä, et
tä suunnitelmia tehdään "silmänlu
meeksi", vaan niitä on myös jär
jestelmällisesti toteutettava. Suun
nitelmat ja hankkeet asetetaan 
tärkeysjärjestykseen tarpeitten 
mukaan eikä pyritä toteuttamaan 
kaikkia yhtä aikaa. 



Taloudellisuus on asia, jota on 
syytä korostaa. Se tarkoittaa, että 
asetetut päämäärät saavutetaan 
mahdollisimman pienin kustannuk
sin. Taloudellisuuteen ei aina riit
tävästi kiinnitetä huomiota. Kun
nan eri elimille on talousarviossa 
määrätty varat, joiden puitteissa 
ne suorittavat hankintoja ja teet
tävät töitä. Kaikkien kunnanhallin
nossa olevien tulee muistaa rat
kaisua tehdessään,- että se tulee 
suorittaa tarkoituksenmukaisim
malla ja samalla vähiten varoja 
vaativalla tavalla. 

Aina taloudellisia laskelmia ja 
suunnitelmia tehtäessä on uskal-

Lauri Jyrinki 

lettava katsoa tosiasioita suoraan 
silmiin. Lähtökohdaksi on otetta
va todellinen tilanne sitä kaunis
telematta tai synkentämättä. Rat
kaisut tehdään "jalat maassa", ei 
unohdeta mitään osatekijää. Ar
vioitaessa tulosta tulee käyttää 
perusteita, jotka johtaisivat oi
keaan lopputulokseen. Kaikkien 
maksettavien menojen tulisi olla 
perusteltuja ja aiheellisia. 

MUUTOKSIEN EDESSÄ 

Kunnallishallinnon perusteet 
ovat läpikäyneet suuren muutok
sen ja tänään kunnalle asetetut 

JOULUKUUSI 
(pöytälaatikkoruno v:lta 1945) 

Sen maaemo kasvatti kankahan reunaan 
Kun siemen ensiksi elon antoi. 
Se ojensi oksansa päivää kohti 
Kastehelmet sen neuloissa hohti. 

Kasvupaikallaan verkkaan se venyi 
Suvin kuunnellen laulua rastaan. 
Lumivaipassaan kesti talven tuulet 
Kevätsää avas silmut uudet. 

Oli kasvanut kyllin se kaunvhiksi 
Kesän nähtyään jo monta kertaa. 
Talvihorteessaan taas vartoi uutta 
Kevätauringon lämpöä, rakkautta 

velvollisuudet ovat kasvaneet. 
Olemme tilanteessa, jolloin komi
teamietintö uudesta aluehallinnos
ta on keskustelun alla. Jäämme 
odottamaan, millaiseksi muodos
tuu kunnallishallinto tulevaisuudes
sa, tuleeko väliportaan hallinto 
vai ei. Kuntalaisten perusoikeus 
vaikuttaa kunnan asioihin, tulee 
aina säilyttää. 

Kuluttajina emme osta mitään 
turhaa joulurihkamaa, emme an
taudu liikemaailman ansaan. 

Rauhallista Joulua 
Hyvää Uutta Vuotta 

Vaan kesää nähnyt ei auringon tuomaa 
Sulas oksilta jään lämpö pirtin. 
Nyt radio lintujen sijasta laulaa 
On oksilla kynttilät, hopeanauhaa. 

On marttyyri laillaan tuo joulukuusi 
Tuo keinokoreiltu luonnon luoma. 
Sen eloyhteydet ihmisen kirves poistaa 
Vain hetken oksilta valot loistaa. 
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Reijo Arkkila 

l(ENIALAISIA l(RISTITT Y J Ä 

Parkanon Joulun toimittaja pyy
si kirjoittamaan havaintoja afrik
kalaisista ihmisistä. Katson kahden 
kuukauden aikana tekemäni mat
kahavainnot tässä suhteessa siksi 
rajoitetuiksi, että päädyin kirjoit
tamaan vain muutamista kohtaa
mistani kenialaisista kristityistä. 
Afrikkalaista elämää ja ihmisiä ku
vaa erinomaisesti esim. teol. tri 
Raimo Harjula teoksissaan "Arki
päivää Afrikassa" ja "Karibu" 
"Tervetuloa Afrikkaan". Näitä kir
joja suosittelen tutkittavaksi. 

"Jumalalla on aikaa" 

Afrikkalaisen kiireetön elämän
rytmi voi tuskastuttaa eurooppa
laista ammattimiestä, joka koti
maassaan on tottunut toisenlaiseen 
työn tahtiin. Kehitysaputyössä ol
leilla on tällaisia kokemuksia run
saasti. Itsekin sain tavata T ansa
niassa tässä suhteessa kovia koke
neen suomalaisen kehitystyönt.eki
jän. 

Mutta kiireettömyyteen ja rau
hallisuuteen sisältyi myös sellaista, 
jonka kohdalla itse ainakin sai olla 
oppimassa. Vierailimme eraassa 
afrikkalaiskodissa. Perheen isä kah
den poikansa kanssa vastasi tämän 
kodin pihamaalla kokoontuvan 
seurakunnan toiminnasta. Varoja 
oman kirkon rakentamiseen ei ollut. 
Tontti oli kyllä hankittuna. Siksi 
kokoonnuttiin ulkosalla. Riemulli
sesti kaikui laulu sekä yhdessä että 
monien kuorojen toimesta. Per
heen isä Plasio Odindo oli joskus 
aikaisemmin ollut toisen kirkon 
palveluksessa, mutta oli nyt löy
tänyt paikkansa luterilaisessa kir
kossa. Ilolla ja innolla hän kantoi 
vastuuta seurakunnasta. Pysäyttä
vinä jäivät mieleeni hänen sanan
sa. Hän odotti kirkon kutsua evan
kelistaksi, mutta se oli jostakin 
syystä viipynyt jo pitkään. Blasio 
sanoi, että Jumalalla on aikaa ja 
Hän johtaa elämäämme parhaalla 
mahdollisella tavalla. Me kiireh
dimme ja hätäilemme, mutta Ju
mala tietää paremmin, milloin on 
Hänen aikansa. 
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Olisiko niin, että me tarvitsem
me omien kiireidemme keskelle 
Blasio Odindon muistutuksen: Ju
malalla on aikaa! Hän johta elä
määmme. Hänen hoidossaan on 
hyvä tehdä matkaa eteenpäin. 

Iloista välittömyyttä! 

Olemme nähneet kuvia kehitys
maiden puutteessa elävistä, usein 
apaattisista ja väsyneistä ihmisis
tä. Elämän tuskan ja ahdistuksen 

keskellä ei kasvoille nouse ilon 
ilmettä. Tässä suhteessa Kenia on 
onnellisessa asemassa. Köyhyyttä 
kyllä sieltäkin löytyy. Ei tarvitse 
mennä kuin pari kilometriä sivuun 
Nairobin upealta keskusalueelta, 
kun kohtaa häkellyttävän slummi
alueen täynnä kurjuutta. Kuiten
kin kokonaisuutena on todettava, 
että Keniassa on elintarvikkeita 
riittävästi, ja luonnonvarojen käyt
töä voidaan tehostaa. Ehkä tässä
kin yksi selitys siihen, että lähes 

Evankelist~ Samwel Omosan iloista perheväkeä. 



poikkeuksetta sai kohdata iloisia 
ja ystävällisiä ihmisiä. 

Mutta tämä ei ole riittävä se
litys! Pakanuuden keskellä on pal
jon pelkoja, pimeyttä, ahdistusta. 
Sitä vain ei kovin läheltä päässyt 
näkemään. Pysäyttäviä kuvauksia 
pakanuuden otteesta sai kyllä 
kuulla. Sen sijaan sain kohdata 
kristittyjä, joiden elämään Jeesus 
Kristus oli tuonut vapauden ja 
ilon. Aivan erityisesti muistan lu
terilaisen kirkon vanhan evankelis
tan Methusela Magokan, jonka 
kohtaaminen oli unohtumaton elä
mys. Mikä sydämellisyys, mikä vä
littömyys olikaan Methuselan tul
lessa ja tervehtiessä opettajaansa! 
Moninkertaiset kädenlyönnit ja ru
tistukset kuuluivat ohjelmaan. Kii
tospuheissaan ja hymyssään Met
husela oli todella lyömätön. Vaik
ka Methusela ilmeisesti olikin per
soonallisuutena omaa luokkaansa, 
loisti hänen tempaustensa takaa 
se ilo, joka oli hänen elämäänsä 
avautunut Kristuksen löytämisestä. 

Bobemben kirkko on vaatimaton savimaja kukkulan laella. 
Jumalanpalveluksiin osallistuu paljon lapsia ja nuoria. 

Me kaipaamme seurakuntiimme 
ja uskonelämäämme sitä riemua 
ja iloa, jonka vanha jouluvirsi il
maisi sanoilla "nyt on iso ilo". Af
rikkalaiset kristityt voivat olla täs
sä meille oppaanamme! 

Vierailu kodissa on siunaus! 

Käynti afrikkalaiskodissa on elä
mys. On syytä varautua monen 
tunnin vierailuun. Ensin tarjoillaan 
maitoteetä; sitten kierretään kat
somassa talojen useimmiten pieniä 
viljelmiä. Tämän jälkeen on vuo-

rossa ateria, joka normaalisti kä
sitti Ugaalia (maissipuuroa) ja ka
naa. Vain kerran sain syödä vuo
henlihaa, ja sillä kertaa oli isäntä
väki tiedustellut lähetiltä, syökö 
suomenvier~s tällaista lihaa. Kana 
maistui erinomaiselta, mutta vuo
henliha kieltämättä oudoksutti. 

Mutta se, mikä vierailuista eri
tyisesti painui mieleen, oli aterian 
jälkeinen kiitospuheiden joukko. 
Vasta tällöin tuli mukaan normaa
listi koko perheväki. Kiitospuheita 
edelsi yleensä isännän suorittama 
perheväen esittely. Samoin muut 
läsnäolleet esiteltiin. Sitten seu
rasivat kiitokset. Ne usein päät
tyivät perheenäidin esittämään 
puheenvuoroon. Sydämellisesti 
hän totesi, että vierailu on suuri 

Pastori James O Nchogu tulkitsemassa kirjoittajan sarnaa Mo
niankun kirkossa. 

ilo kodille ja se tuo mukanaan siu
nauksen. Näiden sanojen syvyyttä 
alkaa paremmin tajuta vasta, kun 
muistaa, että monesti vierailu 
merkitsi kodille myös taloudellista 
uhrausta. Siunaus tajuttiin näissä 
kenialaiskodeissa paljon syvemmin 
kuin vain ajallisten tai aineellisten 
etujen saamiseksi. Unohtumatto
mia olivat rukoushetket, joihin 
kristittyjen kodeissa vielä vierailu
jen päätteeksi hiljennyttiin. 

Jumalan perheväkeä! 

Olen saanut matkani jälkeen 
joukon tervehdyksiä Keniassa ta
paamiltani kristityiltä. Ne ovat 
ilahduttaneet mieltä. Näissä ter
vehdyksissä olen kiinnittänyt huo
mioni erityisesti yhteen ·piir
teeseen: Aina niissä muiste
taan lähettää terveiset paitsi 
omalle perheelleni myös kristi
tyille Parkanossa. Parkanossa oleva 
Jumalan perheväki ei unohdu näil
tä kenialaisilta ystäviltä. Uskon, 
että tämä muistaminen ilmentää 
laajemmaltikin afrikkalaisen kristil
lisyyden luonnetta. Elävä .uskc
Vapahtajaan ei ole yksityisasia, 
vaan usko liittää meidät toisten 
kristittyjen yhteyteen. Yhdessä 
olemme Jumalan perheväkeä. Täs
sä yhteisön, seurakunnan merki
tyksen tajuamisessa meillä on ai
van ilmeisesti oppimista näiltä af
rikkalaisilta sisariltamme ja veljil
tämme. 

Olen edellä ottanut es11n ni
menomaan sellaisia piirteitä Kenian 
kristityistä, jotka piirteet voivat 
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tuoda meidänkin kristiilisyyteem
me uutta syvyyttä . Lopuksi on syy
tä korostaa, että Afrikan kirkoista 
voisi tuoda esiin myös monia vai
keuksia ja ongelmia, joiden kes
kellä tehdään työtä. Pakanuuden 
ote on edelleen luja. Ihmisten vä
liset ongelmat ja ristiriidat ovat 
todellisuutta kaikkialla maailmas
sa . Nuorten kirkkojen kasvaessa li
sääntyvät monet käytännön vai
keudet. Kristityissä on virhe itä ja 
puutteita kaikkialla. 

Mutta yksi on varmaa: Evanke-

Arvi A. Koivisto 

liumin hyvä sanoma Jeesuksesta on 
elä.mää uudistava voima. Siksi voi
daan kertoa iloisia viestejä lähe
tysmailta. Siksi voidaan oppia 
myös Afrikan kristityiltä. Onnellis
ta on, että me saamme tästä 
evankeliumista itse elää ja viestit
tää sitä eteenpäin. 

Jeesus sanoo: "Minä olen maail 
man valkeus, joka minua seuraa, 
se ei pimeydessä vaella, vaan hä
nellä on oleva elämän valkeus." 

Joh. 8: 12. 

JUUTTIA JUTUTTAMASSA 

Kertomusta Parkanon Nuoriso

seuran tanhuajien esiintymis

matkasta Tanskaan juhannuksen 

aikana 1'976. 

Aiheen lähtöö!ll antoi Tans
kasta Suomen Nuorison Li!i.
tolle Helsinkiin tullut kutsu: 
"Toivomme Suomen lähettä
vän maahamme kansantanssi
jouklkueen, järjestämme ni
mittäin Jyllanni1ssa, Esbjergi.n 
satamakaupung!i.ssa liikunnan 
suutkisat, Lallldstevnen. NäiJ
tä suuria m1he!i.lujuhlå.a meil
lä on joka viides vuosi. . . " 
Nuorison Liitto kelpuutti 
matkaan parkanolaisten tan
huniharrastajien -teini-i'kä,iste!ll 
rythmän, ihuolilmatta siitä, etitä 
joukon jäsenet olivat iärrtäälll 
vain 14-19 vuotiaita:. Ryhmä 
varmisti vielä edustuskelpoi
suutensa osallistumalla aikai
semmin keväällä kansantans
siryihmien val ta1kunnalliseen 
luokittelukilpai[uun. Se hy
vä'msyttiin taitosarjaa!ll, tuo
marien sanonnan mukaan 
mestarruussarjan rajaa hi
poen. 

Matlkaan lähtijöitä oli kaik
k!i.aarn kaksikymmentäkuusi. 
Ryhmää johti entiseen tapaan 
Aino Po(kkinen ja me muuta-
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Pohjanmeren rantojen valkean hohtavalla sannalla oli aurin

koa otettava varoen, ettei voimakas säteily ehtisi polttaa ihoa. 
Näiltä rannoilta voi tarkkasilmäinen Iöyitää myrskyn maalle 

heittämiä meripihkan palasia, kuulua korujen raaka-ainetta, jo

ka on peräisin joskus meren syliin jääneistä metsistä. 

mat muut atkuisikäiset 011im
me avustaj;ina, säestä:ji111ä mu
kana. Bussinkuljettaja Tapio 
Mäkisen suuri ulikomaan ko
kemus . varmisti oma•Lta osal
taan sen, että matkanteko 
käytännössä vieri. vakaasti 
kuin juna. 

Perheissä 
ja suurkisoissa 

Perille päästyä meidät aluk
si ha1jautettim. kolmeksi pä,i
väksi asumaan tanskala.isiin 
perheisiin, !kuin opiskelemaan 
täkäläistä elämäntapaa ja 



Landstevne oli ennen muuta suurten massojen liikuntajuhla. Kuvassa naisvoimistelijoita esiin
tymässä stadionilla. 

hengenha11itusta. Silloin oli 
myös heikälä:inen juhannus, 
St. Hans, jota he vietti1Vät 
keskellä vii.lk1koa polttaen noi
tanwltlceja: 'kokkotulHla. Itse 
pää tapahtuman, Landstevnen 
ajaiksi meidät majoitettiin 
Esbjergin kaupunkiin, sta
dionin läJhellä olevalle kou
lulle yhdesisä muiden ulko
maisten 'kansan tanssiryh
mien kanssa. Juhlien päätyt
tyä veivät isännät meidät vie
lä päiväksi rentoutumaan 
Pohj a:nmeren paisteisille 
hieikkarail!IloHle. 

Suurkisoiissa oli pääpari.no 
voimri,steluohj elmilla. Lisäksi 
oli palloilua, yleisurheilua ja 
kansantanssia. Juihlat kestivät 
kolme päivää ja yksin aktii
visia esityksiin osallisitujia 
laskettili.n olleen 25 000, kaik
ki enimmäkseen nuorta kan
saa. Tämän lisäksi oli stadion 
yleensä aina täynnä katsojia. 
Niin suurissa juhlissa emme 
varmaan kukaan koskaan en
nen ole olleet mukana. Voi
mistelupukuri.sten ihmismas
sojen jowkossa liikkuessa tuli 
tarikkailleeksi erikoisesti tans
kalaisten ulkonäköä. He ovat 
vähän lyhyempää kansaa 
kuin esim. norjalaiset ja ul
konäön sekä ruumiinraken-

teen puolesta ei heitä oile 
he1ppo erottaa esim. suoma
laisista. 

Kansantanssijoita oli luon
nollisesti eniten isäntämaasta 
ja lisäksi edU1Stusryhmät 
eräistä mui,sta maista. Esiin
tymisiä oli stadionilla ja sen 
vti.ereisessä jäähallissa sekä 
kaupungin /kaduilla. Meikä
läisten esityksiä yleensä ki1i
teltiin: "Teiillä on asikel niin 
keveä ja rytmi tarkka." 

Maatalousmaa 

Tanskalainen maisema on 
loivasti kumpuilevaa vainio
ta. Sitä jakavat lehtipuuryh
mät ja !kapeat metsätvyöt, 
jotka vähentävät meriltä ryn
täävän tuulen voimaa. Met
siköiden pää:puulaji on pyök
ki. Pellot ovat teho!l~kaasti 
viljeltyjä. Laitumilla käyske
lee kyimmenpäisiä lehmäkar
j oja, erirotuisia, joille tuuli 
joutessaan nostaa ojista juo
mavettä pieniä tuulimyllyjä 
pyörittämällä. Maatilan pel
toala liikkuu usein 30-40 ha 
v:aiheHla. Metsää on vain 
harvoin. Maataloustuotta
jain valtakunnalliseen yhdis
tykseen kuuluu noin 100 000 

päätoimista maanvilje'1:Ljää 
(pienviljelijö1i'llä on oma yh
distys) ja se lienee voimakas 
järjestö, joka on kyennyt aja
maan jäsentensä etuja niin, 
että maata:lousammatti on 
Tanskassa arvostettu. Onnek
si arvostu1ksen aallonpohja on 
meilläkin jo sivuutettu. 
Maanvilj e1i1j ä Hans Möller, 
jonka tilana vierailin ikertoi 
luopuneensa AIV-rehun teos
ta: 'koska se on raskasta käsi
tellä. Nykyään hän ajaa hei
nänurmensa: ja syksyiset ru
kiinoraa t maanvilj elij öi tten 
yhteiseen viherbrikettitehtaa
seen, jonka ikuilVarehu on tal
vella kevyttä levitellä ruoikin
tapöydälle. 

Ohittaessamme juuri tien 
s~vussa laitumeNa olevaa kar
jaa kysyi kuljettajamme 
eräältä ryhmän nuorimmista 
pojista montako lehmää hän 
arvel,i siinä olevan. Ko1me
ky:mmentäseri tsemän kuului 
vastaus. Miten ehdit laskea, 
kun ohii mentiin niin kovaa 
vauhtia, kys,yi kuljettaja edel
leen. Tähän vastasi poika 
nokkelasti: "Laskin vain 
kailkiki sor'kat ja jaoin luvun 
neljällä, nriin siitä se pääluku 
tuli!" 
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Juuttia jututtamassa 

Juutin eH tanslkalaise,n ju
tuttaminen ei smansä ole 
mutkatonta. Jos osaat ruot
sia, pääset päällisin puoilin ta
julle !kirjoitetusta tanskasta. 
Puheesta sen sijaan et kuule 
niitä sanoja, jotJka silmä teks
fastä erottaa. Luovuimmekin 
yrityksestä ja pyrimme 

yleensä puhumaan englantia, 
jota lähes jokainen ryhmäm
me jäsen koulun perusteella 
osasi, ainakin muutaman sa
nan. Tanskassa · englanninkie
len taito on varsin yleinen ja 
myös saksaa ymmärretään. 

Isäntinä tanskalaiset osoit
tautuivat vieraanvaraisiksi,, 
hyväntuulisiksi ja seurustelu
tai toisiksi. Esimerkiksi opet-

Maatalousnäyttelyssä tutustuimme myös puolustusvoimain osas
toon ja kuulimme haastattamiltamme sotilailta, että Tanskas
sa on varsinaisen armeijan lisäksi suojeluskunta ja lottajär
jestö kuin meillä ennen. 

Tanskalaisten tyylikkäät omakotitalot kätkeytyivät hauskasti 
kauniiden istutusten verhoon. 
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taja, jonka luona kolme pa1-
vää asuin, onnistui antamaan 
sellaisen kuvan, ettei hänellä 
oikeastaan ole tässä muuta 
tehtävää kuin hauskasti ju
tella kanssani ja huolehtia 
hyvinvoinnistani, vaikka to
dellisuudessa lienevät kiireet 
olleet painamassa hänenkin 
niskassaan. 

Jos tekee elintasovertailuja, 
Henee tulos hivenen edullinen 
juutiinmaalaisille. Erikoisesti 
mieleen jäivät asuintalot. Nii
den suunnittelu näyttää ole
van hyvien asiantuntijoiden 
käsissä, niin kauniita, yksi
löllisiä ja käytännössä tarkoi
tuksenmukaisia ne olivat. 
Puutarhoista talojen ympä
rillä voisi sitten kirjoittaa ai
van oman juttunsa. Tässä yh
teydessä todettakoon vain, 
että ne olivat mieleenpainu
valla mielikuvituksella ja 
maulla suunniteltuja ja ää
rimmäisellä huolellisuudella 
hoidettuja. Vastaavaan ei 
meillä voida edes päästä kyl
memmän ilmaston takia. 

Hajahuomioita 

Pieniä opiksi otettavia yk
sityiskohtia oli moni joukos
tamme pannut merlkille esim. 
perheiden hyvin koneelliste
tuissa keittiöissä. Sellaisena 
mainittiin kaappiin kiinteästi 
asennettu, ulos vedettävä pyö
ri väteräinen leivänleiiklkuri, 
joka teki tasaisen ohuita vir
heettömiä siivuja pehmeästä
kin leivästä ja juustosta. Mie
leen jäi myös kylpY'huoneen 
saippua, joka mangeeti1'1a kä
teväs.fä1 kiinnittyi pitimensä 
alle. Uimahalliin mentäessä 
sai joikainen saippualla val
miiksi imeytetyn pesusienen. 

Urheilwha]leja ja niiden 
yhteydessä uima-altaita näyt
ti olevan pienissäkin taaja
missa. Sellaista nuorisotaloa
han meilläkin IParkanosisa on 
jo vuosia suunniteltu vaan ei 
vielä pystyyn saatu. 

Maatalousnäyttelyssä tutus
tuimme myös puolustuslai
toksen osastoon. Tanskalaisil
la on vakituisen armeijan l,i
sä'ksi vapaaehtoinen suojelus
kunta ja lottajärjestö ikuin 



meillä ennen. Viimeksimaini
tut hoitivat muuten siinä suu
ressa liiikuntajuihlassa kaiken 
liikenteen olhjauksen stadio
nin vaiheilla ja osaUistuja
massojen muonituksen jätti
suurissa ruokailuteltoissaan. 
AseeHisesta palveluksesta 
kieltäytyminen on Tankassa 
ollut yle}sempää kuin meillä. 
Nyt niiden lukujen sanottiin 
olevan laskemassa. 

Tanskalaisesta ruokapuo
lesta jäivät erikoisesti mie
leen moni1muototset herikulli
set voilei,vät ja se maihtava 
ohraisen oluen määrä, mitä 
se !kansa, niin van!hat kuin 
nuoret, päivittäin kurikku1jen
sa koskesta a:las kaatelee. 

Kansainvälisessä 

seurassa 

Muiden maiden kansantans
sijouklkueiden kanssa olimme 
meTu:o paljon 'kanssaikäymi
sessä, asuimmehan juhlien 
ajan samalla koululla ja ku
kin maa vuorollaan inspiroi 
iltaohjelmia, yhteislaulutuo
kioita, pihatanssiai,sia jne. 
Mieleen jäi erään ryhmämme 
Jasenen aamuinen lausuma 
yilös noustessa: "Olisipa ihmi
sellä parempi kielitaito, että 
srus1 asiat lyihyemmässä 
ajassa puhutuksi eikä tarvit
sisi aina niin pitkään aamu
yöhön noiden muurnmaalais
ten ikanssa rkes'kusiteluja käy
dä." 

Kerran ohi kulkiessani 
kuulin AIIllerilk:an pojan soit
tavan viulullaan katkelmaa 
Sä'kildj ärven poikasta. Menin 
luo ja kysyin tietäälkö härn. 
mistä kappaleesta on kysy
mys. Hän kertoi olevansa 
W ashing'tonista ja jossain vain 
kuul,leensa täUaista soitetta
van. Saattaa olla j,oku ruotsa
lainen kappale. Oli kiitollinen 
kun kuuli asrian ,oikean laidan 
ja vaati kirjoiittamaan oiikeirn 
paperille po'Lkan nimen. 

Puolan ryhmän kanssa 
olimme usein yksissä, vai'klka 
yhteistä puhekieltä ei oiikein 
tahtonutkaan löytyä. Samoja 

y"htei:slauluja silti osasimme, 
kuten esim. 'Meill' on met
sässä nuotion piiri. .. " Islan
nin tyttöjen kansallispuku oli 
täysi musta, ulottui maahan 
saakka ja siihen kuului viti
valkoinen esiliina. Reippaan 
keveälle tanssjl:J1e puku oli 
me]koinen vastakohta; kuin 
nunnat olisivat siellä reipasfa 
menoa pyörineet: Iitä,vallan 
monipuolinen ryhmä osasi 
paitsi tanssia myös laulaa 
kansanlauluja mornaamsenä 
kuorona. Kolmas asia mitä he 
vielä kertoivat harrastavansa 
oli puhuminen kotiseudun 
mur'teelJa. 

Marj a,tta Ka,nkavi1saLo 

Vanhoja 

Syntyi matkalaulu 

Kotiin palatessa, yhteisten 
irmosfavrien 'kokemusten pdh
j alta sommtteltiin myös oma 
matkalaulu: 

Teinpä kerran matkan tuonne 
maille Juutinmaan 
Pohjanmeren rantaan paikkaan 
ihanaan 
Santa 'hohti, laine lauloi, 
hymys kansa maan 
Paistavaiset päivät, 
päivät Juutinmaan. 

Juutinmaa, he'i Juutinmaa, 
siinä oiva onnenmaa 
Juutinmaan rantahan saavun 
kerran uudestaan. 

• 
S8Il0J8 

Lunastettu Parkanon Joulun kirjoituskilpailussa 

Entisinä ,aikoiJna oli mo,nitla ny

kyihmi,seHekin turtuilla esinetllä 

ihan er,iil'ais,i,a nimityksiä, joista 

me emme monastikaan enää tie

dä mitään. Ihmettelemme vain 

kun kuulemme sellaisia nimiä, 

joi,ta .ei enää opeteta kansakoulu;;

sa. Keräilin tähä,n muutamia sel

latl:s:a nimi1tyiksiJä, jotlm esiintyi

vät jokiapäiväis,essä elämässä ol

lessani I:apsi. 

Okuli = lakana 

polstiavi = höyhenpatja 

koltti = hurstinen patjan kuori 

ta,i olj ma täytetty huvstipatj a 

vaaru = tyynyn ka,ngas (siis se 

jonka si·sälilä ovat höyhenet) 

toppipei,tto = täkki 

viltti = huopa 
väskyytipei-tto = itse kudottu pei

te, kude v,iJLl.aa, loimi pel'Lava.a 

hantuuki = pyyheliina 

pöytäl,akan,a = pöytäföna 

k,arteiiniit = verhot (pitkät) 

s,al'usi1i1nM = lyhyet eli puoli verhot 

röijy = pusero 

sokerikrossa = sokeriastia, sok,e

rikko 

kretanekka = kermakko 

korvo = sa,avi 

kuuppa tai kousii1kka. = nappo 

tasapää = juomarlasi 

kahveli = haaru,kka 

lmropp-i -tai pilkkumi = pitkämä,i

nen posliininen vati 

hinkki ja leilli = puisia astiloita, 

joilla kuljetettiiin työhön mukana 

ptiimää tai muuta juotaivaa 

härri = v,iiikatteeseen kuulu,v,a 1~ 

säl1aite, joka niitetfäes:sä jät,ti 

esim. heinä,n lmrheelle 

povka.t = sauvat 

mälykkeet = nahkaiset l,enkit ~si

.te.et) suks,issa 

kassari = vesuri 

r,ove = tuohinen mämmi,astia 

Ioikko = tuohi,nen marjanpo1i>rnin

ta-astia 

H1utti = tuohinen juoma-astia sH

l1oin kun juotiin ,lähteestä. 
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Martta Sevio 

Mitä tuokaan pa1va 1a illansuu 
saatossa vuosien? 
Näin nuori miettii - ja uneksuu 
voitoista miehuuden. 

Ja päivät vierivät verkalleen, 
on arkea, arkea vaan. 
Kukin miettii hiljaa, itsekseen: 
Vähän tuovat ne tullessaan. 

Vaan katso, ei tämä, ei päivä muu 
jää yöhön, hämärään. 
Kun aurinko mailleen laskeuu, 
nää+ voitot päivän tään. 

Nää+ auran vakoa viiltäneen 
maan multiin, uumeniin, 
ja uutta satoa luvanneen 
taas päiviin tuleviin. 
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Nää+ lapsen koulusta saapuneen 
kodin hellään lämpimään 
ja aakkosia oppineen 
myös tiedon elämään. 

Ja järven kalvoon kuvastaneen 
kodin uuden kaikkineen 
rusopilven hohtoon yhtyneen 
nää+ rantamalla veen. 

Nää+ metsän kultaloistossaan, 
kukat niityn, lehmihaan, 
nää+ talot, kirkon torneineen 
ja vanhan kirkkomaan. 

Jo kauan, kauan levänneet 
ovat taatot taattojen 
vaan perinnökseen jättäneet 
työntuoton päivien 

- ---

1 -

Se meitä heihin yhdistää 
ja polviin nouseviin 
Työ päivän päivään kiinnittää 
ja uusiin unelmiin. 

Oi, päivä uuden huomenen, 
vain muuan päivä, oi, 
suo varttua ja kasvaa sen, 
min kukin päivä toi. 

Vie meidät jaloon voittohon 
myös hengen vainion. 
Niin rikas maailmamme on, 
sen valo loputon. 



Esiko Perälä 

Vll'"f ALANPERÄL TÄ KESKUSTAAN 
Viljo Rajalan pe:t'heessä vaihdettiin ammattia 

Parlkanon ehnkeinoraken
teen nopea muuttuminen vii
me vuosiik:ymmenen a1kurpuo
lella aiheutti tullessaan myös 
monenla:isia ongelmia pai!kka
kunnan asukkaiden elämän
menoon. Pienvi1jelysvaltai
nen, 1laajojen metsien ja soi
den Parkano oli saanut var
sin runsaasti uusia työvoiman 
tarvitsijoita. Oli tullut uusiia 
teollisia työpai!kkoja, joita jo 
kauan kipeäisti oli kairvattu
kin. Piti rakentaa telhdas- ja 
teollisuushalleja, jotka sitten 
valmistuttuaan antoiivat mah
doUisuuden erilaisiin ammat
te:uhin, vaikinais,iin työpaiikkoi
hin, varmempaan toimeentu
loon. Välttämätön asuntotuo
tannon lisääntyminen toi H
sääntyviä työtilaisuuiksia ra
kennustyöläi,sillekin. Tarvit-

tiin varsinkin raikennusalan 
ammattimiehiä. 

Ta,paihtuneet muutokset 
aJSettivat monet työkykyiset 
ja -ikäiset vakavasti harlkitse
maan tulevaisuuttaan. Pysyä
kö entisissä ympyröissä vai 
hakeutuaiko uusiin? Asuako 
tutu:ksi tulleilla tantereilia 
vai muuttaako lähemmäs työ
paikkoja ja mahdoUi'sesti le
veämmän leivän ääreen? Mo
nissa perheissä näitä asioita 
pohdittiin puoleen ja toi,seen, 
punnittiin valo- ja varjopuo
let ja lopulta tehtiin ratkai
sut. 

PÄÄTÖS KYPSYY 

- Päätöksenteko kohdal
lamme ei ollut kovinkaan vai-

keaa, kertoo entinen pienvil
jelijä ja nykyinen kirvesmies 
Viljo R a j a 1 a sekä hänen 
teollisuusompelija-puoHsonsa 
Kaarina. 

- Jouduin käymään ansio
työssä jatkuvasti - mikäli isi
tä jatlkuvastii. oli saatavissa -
Sli.illä Vuori1järvellii "Viitalan
:kaupungissa" sijait,seva piik
kutilani ei antanut tarvitta
vaa toi1meentu'loa perheellem
me. Kulmalan tila on Sarrkin
nevan laita:miUa, hal1anaralla 
paikalla, jossa hyvin harvoin 
sato sää,styi pakkasen puremi
selta. Lehmistä 1saimme kyHä 
maidon, meijeristä voita ja 
vähäsen maitotiliäkin sekä 
pellosta joslkus leivän, mutta 
rahaakin tarvittiin. Sitä piti 
lä!hteä etsimään tilan ulko
puolelta, milLoin metsätöiistä, 

Viljo ja Kaarina Rajala sekä pojat Erkki 18 v, Pertti 17 v. 
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milloin ralkennustyömailta, 
mtstä kulloikin sattui työtä 
saamaan, kertoilee Viljo ja 
jatkaa: - Pitkä matJka Viita
lanpeTältä työmaiUe aiheutti 
paljon suuria vai.ikeu:ksia. 
Parkanon keskustaajamaarn, 
jos1sa yleensä rakennustyö
maat sijaitsivat, tuli päivit
täin edestalkaista matkaa kol
misenikymmentä ikilometriä. 

Talvella ei oHut useinkaan 
edes 'ki1ssan jälkiä 'kotoa maan
tielle; sukset olivat parhaat 
ku11Ikuvä1ineet monen 'kilo
metrin matkalla. Kun illalla 
tuli ::lmtiin väsyneenä päivän 
töistä ja matkan rasituksista, 
olivat vielä kotia,skareet suo
ritettavina. 

Kesällä olivat kulkuyhtey
det par-emmat ja matkat ta
pahtuivat helpommin ja no
peammin, mutta kesällä oiJ.i 
taas ikotitilan töitä enem
män, jotka sitten piti suorit
taa iltamyöhällä ja öisin. 

OMAKOTITALO 
PAHKALAAN 

Edelläikerrotut seikat oli
vat eräs syy siihen, miksi Ra
jalan per1heessä tehtiin pää
tös muuttamisesta uusille 
asuinsijoille. Erittäin paina
vana punnuksena tehdyissä 
ratikaisuissa oli se, että Par
kanon kunnalla oli tarjolla 
myytäviä ra:kennustontteja 
(melko edullisesti) kaavoite
tuilla . alueilla. Hankimme 
omakotitontin Pahkalan alu
eelta ja aloimme suunnitella 
uuden ikodin raikentamista. 
Hartiapankin turvin tässä on 
rakenneltu, eikä kotimme ole 
vieläkään täysin valmis, vaik
ika olemmekin tässä asuneet 
jo viitisen vuotta. Kulmalan 
tila olisi ollut myös pakko 
raikentaa kokonaan uudelleen, 
ja siksi katsoimme parhaaksi 
ratkaisuksi asettua tänne. 

PIENTILAN EMANN AS
T Ä TEOLLISUUSOMPE
LIJ AKSI 

Mutta annetaanpa per1heen
emännälleikin välillä puheen-
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Erkki ja perheen lemmikki Rika. Rika on karkeakarvainen 
saksanseisoja, lintukoira ja noutajana mainio etenkin sorsas
tuksessa. 

vuoro: Jo vuoden verran kä
vin ansiotyössä Viitalanky
lästä saakka Parkanon kes
kustassa tekstiilialan teh
taassa. Kotona tein navetta
ja kotias\kareet varhai,sina aa
muyön tunteina, jonka jäl
keen piti läihteä tarpomaan 
kohti tryöpai'kikaa. HlaUa ko
tiin tultua olivat samat teh
tävät taas edessä. - Olin nuo
ruudessani käynyt 2-vuotisen 
ammattikoulun ompelulinjan, 
ja kun 1Pa11kanossa avautui 
alan työpaikkoja, hakeuduin 
sinne koulutustani vastaa
vaan työhön. iSe ensimmäinen 
vuosi oli raskasta aikaa:, mut
ta nyt on 'kailro'ki jo paljon pa-

rempaan pam. Poikien kou
lunkäyntikin luonnistui tääl
tä uudelta asuinpaiikalta pal
jon mielekkäämmin. 

Perheen kaiksi poikaa ova:t
ikin jo tulossa miehen ikään, 
ja asettumassa työelämään. 
Vanhin heistä on paikallises
sa vähittäisliikkeessä, jossa 
vuosien mittaan on etenemis
mahdolliisuuksia vastuulli
sempiin ja tafoudellisestikin 
edullisempiin "va/kansseihin". 
Nuorin taas valmistuu aika
naan teollisuuden palveluk
seen. Ehkä kuitenkin mie
luimmin olisin entisillä tan
huvilla asunut, jos siellä olisi 
ollut elämisen mahdollisuu-



det siedettävämmät, mutta 
kyllä sittenlkin nam on pa
rempi, toteaa Kaarina hieman 
kaihoiisasti. 

Viljo Ra:jala kävi nuorena 
miehenä maanviljelyskoulun 
valmistu en maanvHj elystek
nikoksi. Koulutustaan vastaa
vassa ammatissa hän ei ole 
työskennellyt vieraan palve
lUiksessa, ainoastaan koti tilan 
työt sivusivat hankittua am
mattikoulutusta. Hyötyä saa
mastani koulutuiksesta silti 
on ollut, sillä koulussa annet
tiin monipuolista eri alojen 
ammattikoulutusta, myöskin 
tä:hän nykyiseen kirvesmie
hen ammattiin, kertoo Viljo 
edelleen. 

LUOTT AMUSTEHT ÄVIA 
KUNNAN, POLITIIKAN 
JA AMMATTIJÄRJESTÖN 
PIIRISSÄ 

Sekä ammati'llinen että po
liittinen y:hdistystoiminta on 
temmannut perheenisän mi
tä moninaisimpiin yhteiskun
nalUsiin telhtäviin. Parhail
laan hän toimii Rakennustyö
läisten Liiton Parkanon osas
ton pcuheenjohtajana sekä jä
senenä kauppalan aisuntolau
takunnassa. Aiikai!semmista 
luottamustoimista maini tta
koon jäsenyys kunnan urhei
,1ulauta:kunnassa 1sekä varapu
heenjohtajuus yleisten töiden 
lautakunnassa. - Vapaa-ajan 
()l!lgelmia ei kylläkään ole, sil
lä annettujen tehtävien tun
noUinen hoitaminen ja asioi
hi'n perehtyminen vaatii oman 
aikaillsa. Rakennustyöläisten 
ammatillinen järjestäytymi
nen pailkkalkunnallamme on 
ilahduttavan runsasta. Asioi
den hoitaminen on mielek
käätmpää, kun on suuremmat 
joukot yksimielisenä takana
ni, sanoo Viljo ammattiyhdi1s
ty,smielhen tehtävistään. 

Synlkän varjon rakennus
työläisten elämään joka vuosi 
paikkaikunnallamme luo vai
kea työllisyystilanne. Kym
menittäin, jopa enemmänkin, 
on j äsenis,töstämme vuosiittain 
työttömänä. Työttömyys ei 

siis ole outoa minunkaan koh
dallani. Pidän:ikin tärkeänä, 
että Pal"'kanon ikauppalakin 
edelleen varaa edullista ra
k ennusmaata niin yksityisille 
omakotirakentajiHe ,sekä ker
rostalorailrnntamiseen kuin 
myösik.in teollisuuden tarpei
siin. Lisääntyneet työpaikat 
teollisuudessa ja palveluelin
keinojen piirissä luovat työ
tilaisuuksia myös rakenfajil
le, on Rajalan Viljon mieli
pide. 

ERÄHARRASTUKSIA 

Menevän miehen tehtävät 
ovat moninaiset. Ne vaativat 
vastapainokseen myös ren
touttavia harrastuksia. Me,t
sästys ja kalastus ovat niitä 
keinoja, joilla Viljo Rajala 
torjuu arkiset rasitukset, 
sterssin. Ainahan sieHä 

metsästä ja järveltä saa hie
man särpimen lisää. Olen 
myös osallistunut Vuorijär
ven metsästysseuran lhirvipo
ruikkaan seikä ollut muuten
kin seuran toiminnoisisa mu
kana sen perus,tamisesta saak
ka. Samoilu metsissä ja sa
loilla vir\kistää mielen, ja mo
net asiatkin selik.iintyvät luon
non rauhassa paljon nopeam
min ja paremmin kuin kes
kustaaj aman ihmisvilinässä. 

Muutto Viitalan "kaupun
gista" Parkanon kauppalaan 
ei ole meille stressiä aiheutta
nut alkuunkaan ei myöskään 
ammatinvaihdos osa-aikavil
jelijän tehtävh,tä ikirvesmie
he'ksi, eikä perheenemännän 
ja pienviljelystilan emännyy
destä teoUisuusompelijaksi. 

Maailma muuttuu, yhteis
kuntaraikenteet muuttuvat ja 
meidän piitää !kulkea kehityk
sen mukana, on Rajalan per
heen y:hteinen mielipide. 
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Kaino Volotinen 

J uhannuk:sena evak:k_otielle 

Oli kesä 1944. Sotatoimet oli
vat kiihtyneet Kannaksella. Kauko
lankin pitäjän asukkaille oli annet
tu varoituksia mahdollisesta eva
kuoinnista. Kotikylämme Kaarlahti 
oli Hiitolan ja Käkisalmen välillä 
rautatien varressa ja siksi pommi
tuksen mahdollisuus oli suuri. Jo 
viikon päivät olimme olleet val
miusasemissa, tavarat pakattuna 
ja yölläkin vaatteet päällä, valmii
na lähtemään minä hetkenä ta
hansa. Olimme kuulleet tykkien jy
linän Vuosalmelta ja nähneet 
ponttooneja vietävän Vuokselle . 

Juhannusaattona annettiin eva
kuointikäsky ja kuorma-auto saa
pui noutamaan meitä. Nousimme 
auton lavalle monien muiden mu
kana, sisareni, äitini ja minä poi
kieni kanssa . Auto olikin jo aivan 
täynnä ja lähdimme ajamaan koh
ti pohjoista. Mieli ei ollut parhaas
sa vireessä, eikä aurinkoinen ju
hannusaattokaan saanut me itä 
nauttimaan kesäisen luonnon kau
neudesta. Edessä oli tuntematon 
tulevaisuus ja vieras paikkakunta, 
Parkano, muutapa ei sitten tiedet
tykään. Ohitimme onnellisesti Eli
senvaaran risteysaseman vaikka 
pelkäsimme viholliskoneita, koska 
muutama päivä aikaisemmin siel 
lä oli ollut tuhoisia pommituksia. 
Elisenvaarassa näimme toisenlaisia 
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evakoita, venä läisiä sotavankeja . 
He marssivat kohti sisämaata, jo
hon heitä kuljetettiin pois sota
toimialueelta. Jotkut vangeista vil
kuttivat meille. Liekö ollut joku 
sellainen, joka oli tuntenut auton
lavalta jonkun meistä. Olihan van
keja ollu taloissa töissä. Minulle 
tuli ajatus, että me kuljemme oman 
kansan keskuudessa ja he kulkevat 
vieraassa maassa t ietämättä pää
sevätkö koskaan kotiseudulleen 
perheittensä ja omaistensa luo . 
Millaisin miettein he mahtoivat 

marssia kohti tuntematonta tule
vaisuutta. Sitä meidän on vaikea 
tietää. 

illansuussa saavuimme Punka
harjun eteläpäähän Putikon ky
lään . Majoituspaikkaan oli jo en
nen meitä saapunut useilla linja
ja kuorma-autoilla monia muita sa
malla matkalla olevia. Seurantalo 
alkoi jo käydä ahtaaksi mutta löy
simme sentään nukkumapaikan 
vaatenaulakoiden välistä. Juhan
nuspa1va menikin Putikossa oleil 
lessa ja kentiäkeittiön antimista 

V. 1946 valmistui omakotitalomme Kallionahteella. Tässä asuim
me seuraavat 19 vuotta. 



Pikkujoulun viettäjiä Karjalan pirtillä 50-luvun alkupuolella. 

nauttien. Seuraavana aamuna pää
simme jatkamaan matkaa junalla. 
Yöllä tulimme Haapamäelle . Siel
lä me idät majoitettiin eräälle kou
lul!e, jossa oli jo paljon muita nuk
kumassa. 

PARKANON ALASKYLÄÄN 

Varhain aamulla matka jatkui 
kohti Parkanoa. Puolenpäivän ai
koihin saavuimme määränpäähän . 
Asemalla oli meitä vastaanotta
massa opettaja Ahvenisto. Kuor
ma-autokuljetus oli järjestetty Kir
konkylän kansakoululle, jossa oli 
siirtoväen majoitusto imisto. Kan
sakoululla nautimme ensimmäisen 
ateriamme Parkanossa. 

Sijo ituspaikaksemme tu li Alas
kylä. Tämän viimeisen taipaleen 
evakkomatkallamme kuljimme alas
kyläläisen isännän antamalla he
voskyydillä. Täällä ympärillämme 
avautuva kaunis ja avara kylämai
sema kaukana sodan jyskeestä rau
hoitti mieltä ja hillitsi kotiseutu
ikävää. 

Kesä meni poikien kanssa isää 
odotellessa, sekä muuttotavaroi
tamme etsiessä. Siirtoväen tava
roita oli urheilukentällä ja Parkanon 
silloisella torilla. Siellä olevat vir
kailijat luovuttivat tavarat omista
jille tunomerkkien sekä nimien pe
rusteella. Kerran toria lähestyes
säni näin jo kaukaa oman lipas-

tomme ja sen päällä taikinapytty
ni. Olihan niissä nimi mutta hen
kilöllisyystodistus ei sattunut ole
maan muka[la . Virkailijat vaativat 
todistamaan omistusoikeuteni. 
Tarkempana tuntomerkkinä osoitin 
yhtä lipaston laatikkoa ja sanoin 
sie!lä olevan herätyskellon . Sen jäl
keen otin esille avaimen käsilau
kustani ja aukaisin laatikon. Herä
tyskellohan siellä oli ja näin sain 
haltuuni kaikki silläkertaa siellä 
olevat nimelläni varustetut tavarat. 

VUOSIEN MYöTÄ 
KOTIUDUTTIIN 

Sota loppui syksyllä ja miehet 
kotiutuivat. Alkoi siirtoväen ja 
rintamamiesten asuttaminen maan
hankintalain perusteella . Rintama
miesoikeudella mekin saimme 
asuntoviljelystilan. Maakappale 
osoitettiin Kallionahteesta. Ensi
kertaa nähtynä paikka näytti syn
kältä, tuntui mahdottomalta aja
tella, että siinä kasvaisi viljaa ja 
kukat kukkisivat. Niin siihen vain 
koti valmistui ja aikanaan vilja 
kasvoi ja kukat kukkivat pihassa. 
Naapureitakin tuli tien molemmil
le puolille . 

Heti Parkanoon tultuamme tu
tustuimme rouva Elli Kujaseen. Hä
nen välityksellään Anni-siskoni ja 
minä pääsimme Marttojen toimin
taan mukaan. Olimme Kaukolas
sakin olleet mukana samoissa har-

rastuksissa. Liityin myös Parkanon 
Kirkkokuoroon, jossa olin sitten 
useita vuosia mukana. Olin jo 
nuoruudesta ollut useissa eri kuo
ro issa, joten tämäkin oli jatkoa en
tiselle harrastukselle. Seurakunnan 
diakon ia- ja lähetysillat ovat ol
leet lähi n nä parhaita tilaisuuksia, 
joissa oli n mukana monet vuodet. 

Pia n t änne perust ettiin Parkanon 
Karjala iset r.y. Liityimme mieheni 
kanssa se uran jäseniksi. Parkanon 
Karjalaiset ja Liinamaan Nuoriso
seura ra kens ivat yhdessä hyppyri
mäen Kissakivenmäkeen ja kisama
ja ksi Karjalan Pirtin . Pirtti olikin 
aina hiihto- ja mäkikilpailujen ai
kana tupaten täynnä väkeä. Täl
löin riitti töitä virvoke- ja makka
ranmyynnissä. Uuden Vaasantien 
rakentaminen 60-luvun alussa lo
petti mäkihyppykilpailujen pidon 
ja myös Karjalan Pirtti on ny
kyään vuokrattuna muuhun käyt
töön. Seuran toiminta on jatku
nut tarinailtojen merkeissä ja pik
kujoulu pidetään perinteiseen ta
paan joka vuosi. 

Huolimatta paikallisen väestön 
ennakkoasenteista ja omien erilais
ten tapojemme ja tottumustemme 
aiheuttamista kommelluksista 
olemme aikaa myöten kotiutuneet 
ja meidät on hyväksytty uudelle 
kotiseudulle. 
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Olen tietysti kuusalla ho

tellista. Ne on kaupunkipai
koissa hienomman matkus
tavan väen kortteeripaikkoja: 
pitkää käytävää ja huoneen
ovia molemmin puolin. Mut
ta sitten rupesivat lehden 
päälläkin hakemaan motel
lista, niin aattelin, että siinä 
on latomamiehen hyppysiin 
osunut vain väärä puustain. 
Mutta ei, aina vaan motelli, 
motelli. Kai sen sitten täytyy 
olla olemassa. Minkälainen 
vaan ollenee? 

Aikaa myöten pääsin tie
tysti tajulle, että maantien 
kulkijainten asuinpaikkana 
se motellikin laillansa 'palve
lee ja että sen viereen on mel
ki aina varustettu semmonen 
ehtooriemujen paviljonki. 
Mutta minkä näkönen se on 
ja kuinka siellä ollaan, se oli 
tietämätöntä. 

Sitten viime talvena, kovien 
pakkasten aikaan, toi postin
kantaja kirjallisen kutsun, 
että läsnäolonne on toivotta
vaa kokouksessa, joka pide
tään siinä ja siinä motellissa. 
No, arvelin, teidän kokouk
siinne ei tämmöinen mies pal
jon henkeä puhalla, mutta se 
motelli, nyt pääsisin siitä tol
kulle. Jotain uutta kun näkee, 
niin hetkeksi katkeaa tuo ta
vallisten arkiointen jono. 

Jäin läpi yön ajaneesta ju
nasta juuri kun pakkastai
vaan kuu ja sarastava aurin
ko vaihtoivat tuuria. Pian 
patsailin karvakaulukset 
huurteessa motellin pihalla. 
Siinä se sitten oli. Pitkä, lon-
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keromainen, matala raken
nus kiersi lumista mäensyr
jää. Sen koko toinen sivu oli 
täynnä ovia, joiden eteen 
matkustavaiset toppailivat 
autojansa ja menivät sisälle 
kukin omaan pilttuuseensa. 
Niin juuri, pilttuuseensa. Tu
livat nimittäin mieleen När
piössä muinoin näkemäni 
kirkkotallien pitkät rivit. 
Erona oli se, että kirkkotal
liin vietiin sisälle hevonen, 
mutta täällä meni ovesta kus
ki. Muuta ulkoapäin nähtä
vää ei sitten ollutkaan kun 
vielä sanon, että ylempänä 
mäellä oli se paviljonki. 

Meitä seisoskeli motellin 
pihalla pian koko joukko ko
kousmiehiä kaulukset pystys
tä kunnes joku näytti sen 
lonkerorakennuksen viimeis
tä, päämmäistä ovea ja sanoi: 
siinä teille luokka, kokous
huone. 

Sisälle mennessä räpsäsim
me valot hämärään huonee
seen, mutta sitten hiukan hät
kähdimme, kaikki yht'aikaa. 
Huoneen nurkassa makasi 
käppyrässä ihminen, makasi 
vailla mikäälaista kehruu
tuotteiden verhoa. Alaston 
havahtui, kohosi pystyyn ja 
oli siinä vaiheessa tunnistet
tavissa miespuoliseksi. Olin 
panevinani merkille, että hä
nen jalkansa horjahtelivat ja 
henki tuoksahti omenalle. 

Kuulimme itkunsekaisella, 
onnettoman ihmisen äänellä 
annetun raportin, jota kuun
telimme suut ällistyksestä ra
kosellaan. Kas, hän oli tullut 

motelliin ja huoneeseensa eh
toolla, mutta kun ikkunasta 
loimottava täysikuu häiritsi 
uneen vaipumista, oli hän vie
lä lähtenyt ylös paviljonkiin. 
Siellä hän oli tullut juoneeksi 
runsaasti etelänhedelmien 
tislevesiä ja tanssittaneeksi 
niiden vesien voimalla kaik
ki paikalla olleet naiset, osas
ta kahteenkin kertaan. 

Yötaivaan otava näytti jo 
pikkutunteja kun hän yli lu
misten pihojen tallusteli 
omalle pilttuullensa. Siellä 
hän riipi vaatteet niskastaan 
ja sukelsi suihkuun huuhtoak
seen tanssin hiet ja selvit
tääkseen päätään, jossa mesi
äiset humisivat. 

Suihkun ovi avautui etei
seen, josta hän tuli ottaneeksi 
väärän suunnan, meni ulko
ovesta kuutamoon ja ovi lup
sahti takana kiinni. Jalkoja 
kipristävä lumi ja ihokarvois
sa roikkuviin vesipisaroihin 
tarttuva kova pakkanen muis
tuttivat hänelle nopeasti, mi
hin hän oli tullut. Miehen 
käsi sujahti taskuun etsien 
avainta, mutta ei ollut avain
ta kun ei ollut taskua ja vaat
teitakaan. Hän hätääntyi, jys
kytti ovea, ensin omaansa, sit
ten viereisiä, toisten, juosten 
pitkin talon sivua ja ovien ri
viä kaikkia niitä nykien, jys
kyttäen. 

Mikään uksi ei avautunut. 
Asukkaat niiden takana veti
vät sikeätä aamuyön unta. 
Mielen myllertäessä hän 
unohti myös pihojen takana 
olevan toimiston, missä sen-



tään valvottiin huoneiden 
kaksoisavaimien vierellä läpi 
yön. Niin hän tuli viimeiselle 
ovelle, rakennuksen päähän 
ja se aukeni nykäisystä. Ko
koussali oli unohdettu sulkea 
illalla. Tässä hän nyt oli ja 
oli horteessa värissyt koko 
aamuyön. 

Hälytimme toimihenkilöt ja 
onneton motellinasukas lii
potti piankin palelevin var-

Toimituksen alkusanat : Tämän 
päivän ihminen voi sairastues
saan hakeutua ihmishuoltamoon, 
tehdassairaalaan, jossa hän voi 
vastuun vaivansa parantamisesta 
jättää spesialist,eille. Näillä taas 
on toimintansa taustana nyky
ajan keinoin laajalta yhteen koot
tu tieto taudeista ja niiden hoi
tokeinoista. Toisin oli esivan
hemlpiemme ai:koina. Yksinäinen 
eräipolun kulkija selvisi sairas
tuessaan tai tapaturman häntä 
kohdatessa vain, mikäli kykeni 
metsäneläimen tapaan "itse nuo
lemaan haavansa". Yksinäista
lon tai pienen kylän asukkailla 
oli sentään tukenaan muu ymlpä
rillä oleva väki ja yihteinen tieto 
ja taito eli jotakin sellaiSita, mitä 
seuraavassa kerrotaan. Muista 
lukrja, että kirjoittajan jäljem
pänä esittämät p~rannuskeinot 
on monta kertaa löydetty seisot
taessa kasvotusten uhkaavan 
kuoleman kanssa; Suhtaudu nii
hin niiden ansaitsemalla arvon
\3.nnolla. 

Kaiken seuraavassa kerto
mani olen oppinut äidiltäni, 
Maria Kuivastolta (o.s. Ho
seus s,. 1870). Hän oli taitava 

pain avain kourassa omaa 
oveaan kohti. Pöydältä pika
verhoksi vetäisty punainen 
kerniliina vain vilkutti juos
tessa. Tunsimme kaikki suur
ta helpotusta, kun tuntemat
toman jo ankealta näyttänyt 
elämänosa oli kääntynyt näin 
onnellista ratkaisua kohti. 

Kotiin paluun jälkeen pyö
rittelin näitä elämyksiä pä&
säni moneen kertaan. Motel-

Hilma Alamettälä 

• 

lista ja siitä kuinka siellä ol
laan, olin tutkimusmatkalla 
saanut tfotoa odotettua enem
män. Myös vahvistui se vanha 
käsitys, ettei näihin kotoisiin 
elämänkehiin auta vallan jä
miittyä, vaan kannattaa jos
kus lähteä vilkaisemaan muu
tåkin maailmaa. Reissun pääl
lä kokee aina jotakin uutta ja 
katkeaa hetkeksi tuo harmait
ten arkiointen jono. 

• • • Jos e1 sauna, Vlllla JR 

terva auta .... 
E1sivanhempiemme läälkkeitä ja lääkeaineita 

luonrnonläälkkeitten valmista
ja. Äitini paras opettaja taas 
lienee ollut hänen isänJsä veli 
"Setä-Iisaikki", (I. Hoseus s. 
noin 1820 tk. n. 1910), jolka eli 
naimattomana setämiehenä 
kotonamme. Tärkeimpiä lää
keaineita olivat terva. pihka, 
tärpätti. pikiöliv. viina. tuh
kaHpeä ia erilaiset rasrvat ku
ten voi. nautaeläimen ia sian 
rasva sekä myös linnunrasva. 
Luonnosta ikerärttäviä lääke
kasveia olivat mustikka. ka
ta i anmari at, näsiäismarj at, 
piJppurinkäpy (tur!kinpiprpuri, 
paprikan sukuinen ruukku
kasvi), kamomilla (:kasvaa pi
hoilla), piparminttu, suonrpur
su, islanninjäkälä, vadelman 
ja mustaherukan lehdet ja 
kuminat. 

Kolmesta tärkeimmästä 
lääkeaineesta haluaisin vielä 
erikseen mainita seuraavaa. 
Sauna edusti vanhassa lääiki
tyksessä puhtautta. Siellä 
pestiin ja se itse oli taudinai-

heuttajista puhdistettu savun, 
noen ja kuumuuden avulla. 
Viina, alkoholi tai niinkuin 
minun kotonani yksinomaan 
sanottiin "kaupunkilainen", 
on nyikyaj an lääkkeissäkin 
monta kertaa liuottimena. 
Vanhassa lääki tylksessä sitä 
käytettiin tämän lisäksi mm. 
rentouttavana, kipua lievittä
vänä ( esim. lapsen synnyttä
jät) ja verenkiertoa v·auhdit
tavana aineena. Terva ja pih
ka ovat aineita joita metsän 
puutkin heti työntävät haa
vaansa "märikimistä" aiheut
tavien tauti-itiöiden tappami
seksi. 

Seuraavassa kotonani käy
tettyjä lääkitystapoja. 

YSKÄÄN: 

Juotiin tervavettä, joka val
mistettiin panemalla pulloon 
tervaa ja kuumaa vettä ja ra
vistelemalla ne s~kai,sin. 
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Suonpursuista valmi1stettiin 
teetä tai pureskeltiin pelkäl
tään niiden lehtiä. Sipulimai
toa 1keitettiin ja juotiin !kuu
mana. Juotiin myös kamomil
lateetä tai muuta, yrttiteetä. 
Pikkulapsille poltettiin soke
ria maitoon. Jos yskän epäil
tiiin johtuvan lkeuhkotaudista 
valmistettiin islanninj älkälän 
keitinliemestä ja koivutuhika
lipeästä siilattu, hyytelömäi
nen, ruskea lää'ke jota potilas 
nautti ja parani. 

KUUMEESEEN: 

Va1mistettiin 'kanferintip
poja viinasta ja kuivasta ikan
ferista. Myöis yrttiteet olivat 
hyviä ikuumelääklkeitä. Niitä 
tehtiin piparmintusta, musita
heruikanlehdistä ja monesta 
muusta. 

KURKKUKIPUUN: 

Kurlattiin suolavedellä, 
juotiin kuumaa yrttiteetä, 
pantiin sormella tervaa kie
len päälle, hengiteltiin huipun 
alla kuuman tiilen päälle ti
putetun tärpätin höyryä. 

VATSANPOLTTOON: 

Juotiin näsiäismarjoista ja 
viinasta tehtyä kitkerää lää
kettä. Toisia samanlaisia 
lääik:keitä olivat pippurinikä
pyviina ja maito, johon oli ti
pautettu hiven pikiöljyä. 

RIPULIIN: 

Kuivattuja mustikoita, ka
tajanmarjateetä, hiilillä pais
tettua suolasilakkaa leivän 
kanssa ilman nestettä. 

KORV ANPOLTTOON: 

Ti'putettiin jäniksen virtsaa. 
Jos se oli loppunut varastosta, 
sitä saatiin metsältä ja sen 
hanikkimisesta oli samalla 
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myös paistihyöty ja lisäksi 
lmrvanpoltto loppui. 

SILMATULEHDUKSIIN: 

Silmälautaa voideltiin vii
nalla. Verestäville silmille 
tehtiin haude va1sikanlhyyte
löstä. Rikka otettiin silmästä 
pois nuolemalla tai jos oli saa
tavilla kravunluu, ravunkivi, 
se pantiin yöksi silmään jona 
aikana se ikeräsi rilkat pois. 
Pikkuvauvojen silmät hoidet
tiin rirrtamaidoUa. 

SIKOTAUTIIN: 

Sian leukaluut otettiin ai
na roppiseen talteen ja tau
din Hmaannuttua luut rikot
tiin ja niiden ydinrasvalla 
voideltiin potilaan leu1vat se
kä pantiin lampaanvillasuk'ka 
päälle. Sitten potilas petiin ja 
pian oli tauti tiessään. 

KELTATAUTIIN: 

\ 

Taudin ilmaannuttua pantiin 
potilaat kuumaan saunan par
veen ja 'heitettiin löylyä ih
misviirtsalla. Kitkerää se oli, 
mutta tärikeintä oli paranemi
nen. 

PALANEESEEN: 

Aluksi huuhdeltiin lehmän 
virtsalla. Sitten valmistettiin 
kananmunan valkuaisesta ja 
oihrajauhoista kakku pala
neen kohdan päälle. Pa.lohaa
vaan pantiin mettiäisen (!ki
malaisen) hunajaa, jota jos
kus kesällä löydettiin niiden 
maassa olevista pesistä. 

PALELTUNEESEEN: 

Lääke valmistettiin •sian 
saprpinesteesitä ja viinasta. 
Tämä lääike on erittäin hyvä 
ja saiisi olla 'käytössä vieläkin, 
ettei tarvitsisi leikkoa pois 
esim. paleltuneita varpaita. 

HAMPAANPOLTTOON: 

Kipeätä hammasta piti 
imeä niin ;kauan että veri tuli. 
Myös voitiiin hieroa rasvalla 
päältä, tai käydä poppamie
hen puheilla. Hyvin mielen
kiintoinen parannustapa oli 
se, että hievott:iin peukalon
hanka-a, lkipusuonta, voimak
kaasti niin, että ,siihen koski 
eikä tuntenut hampaan po-lt
toa. (Eiikö samalla ta,valla toi
mi kiinalainen kivunpoisto 
akunpun1ktion avulla; Toimit
tajan huomautus). 

RUPIIN: 

Valmistettiin lääke pihkais
ta ja suolattomasta voista. 
Pihka keitettiin sulaksi ja sii
lattiin kankaan lärpi jonika jäl
keen kuuma voihera vatkat
tiin sen joukkoon. Kun niitä 
yhdessä vielä vähän keitettiin 
oli hienontuoksuinen lääike
vaseliini valmis. 

IHON KUTIN AAN 

lihoa hierottiin raa'alla pe
runalla, näin esim. mutiais
ten eli piik:kuhyttyisten pure~ 
mia. 

PAISEISIIN: 

Paiseen päälle pantiin pe
runa1kaappua tai kuumennet
tua maata ja sillä haudottiin. 
Paras jomotuksen poistaja oli 
paiseen päälle lämpimänä le
vitetty lehmän lanta. Kll!l1 
paise puhkesi, laitettiin sen 
päälle laastari näin: pures,'kel
tiin hapanta leipää pupu'ksi 
ja se pantiin ajoksen nOlk
kaan. Sen jälkeen kettä eläi
men maharasvan pinnasta 
niin että koko punertava 
alue ,peittyi. Näin paise pa
rannettiin. 

HUIMAUKSEEN: 

Syötiin kavpaloita, ja puolu
koita. Pureskeltiin vadelman-



lehtiä. Juotiin kylmää mus
tajuuriteetä. 

NÄRÄSTYKSEEN: 

Raaikaa perunaa kraaputet
tiin ja syötiin. Keitettiin löy
sää jauhovelliä, johon lisät
tiin tuhkalipeää ja jos sitä ei 
ollut valmiina ripoteltiin vel
lin päälle tuhkaa ja sitten 
syötiin. 

KUOLIO (mustelma): 

Hoidettiin tuihikali peäha u
teella. 

VERIHAAVOIHIN: 

(Pihta)'kuusenpihkaa. Piti 
varoa, ettei 1se loppunut. Siksi 
sitä kerättiin kesäkuumalla 
varastoon tekemällä viilto 
puun pintaan ja valuttamaHa 
astiaan. 

HALVAUKSIIN: 

Läälke sekoitettiin munan
keltuaisesta, färpätistä, palo
ö1'jystä ja sianraS1Vasta. Sillä 
hierottiin halvaantunutta 
ruumiinosaa. 

REUMATISMIIN: 

Sulatettiin meriteeren ras
vaa ja siiihen lisättiin viinaa 

paloöljyä jai muutama tippa 
tervaa. Hierottiin kipeytynei
tä lmhtia ja mentiin sen jäl
keen saunaan jossa hieromis
ta jatkettiin. Käytettiin myös 
kuppausta. 

RUHJEV AMMAT: 

Hoidettiin rautalehdillä tai 
tehtiin haude lipi.sty'kinleh
distä tai pihlkalehdistä. 

SUONIKOHJUUN: 

Tehtiin haude ikaalinlehdis
tä kaulitsemalla ne aivan 
mäihälksi joka sitten voipape
rin avulla sidottiin 'kipeän 
kohdan päälle ja peitettiin 
villaisella vaatteella. 

PERHEEN ÄIDIN 
LAPSIVUODE: 

Synnyttäminen tapahtui 
saunassa. Äidin lääklkeenä oli 
viina ja vauvan napasenvar
teen vetäi,stiin tervaa. Kun 
lapsi tuotii'n saunasta, jäi äi
ti vielä lepäämään lauteille 
olkien päälle. Tautitartun
nan varalta: paarmuska sipaisi 
kuumaa kiuasta tervasudilla. 
Siitä lä,ihti parantava ja ba
silleita tappava tuoksu. Täs
säkin siis lääkkeinä olivat 
sauna, viina ja terva. Oma 
äitini synnytti lapsia joskus 
vuodenlkin välein, kailkikiaan 
12, ja eli melko terveenä 88 

v. ikään. Isä kertoi, että äiti 
aamulla laipsen pyöräytet
tyään jo illalla osallistui na
vetta-as'kareisiin sen pitem
pää äitiyslomaa ei ollut. 

ELÄIMILLE: 

Karja1 lkävi metsälaitumilla 
ja siellä tuli monenlaisia haa
voja ja repeytymiä. Joskus oli 
sarvi pudonnut tai hännästä 
nahtka jäänyt puuhun. Verta 
vuoti. 1Lää'ke tällaisiin valmi,s
tettiin pihkasta tai tervasta, 
joihin aina lisättiin jotaikin 
rasvaa ja josikus paloöljyä 
kärpästen karkottamiseksi. 
Lelhmien utareita ja vetimiä 
voideltiin pihikavaseliinilla. 

SET Ä-IISAKIN 

RUOKASÄÄNTö 

Edellä on jo mainittu äiti
ni setä, pitkä, laiha vanha 
mies, joka eli 'kotonamme. Se
tä-Iisakki oli luonteeltaan 
"yres" eli muita ihmisiä ja 
heidän ajatU!ksiaan vieroksu
va, mutta meistä lapsista silti 
tarkoin huolta pitävä, joslkin 
komenteleva. Mieleeni on 
jäänyt hänen ruokasääntönsä 
lapsille. Jos joltakulta meistä 
pöydässä pääsi ryökäys, röyh
täys, salli setä tämän jälkeen 
syödä vain ikolme suupala:a ja 
otti sitten ruokavälineet pois 
sanoen, että nyt sinulle riit
tää. Näin opimme pöydässä 
kohtuuteen ja sehän edistää 
terveyttä. 

21 



Risto Poussa 

ASEVELVOLLINEN M/76 
Kokemuksia ja tunnelmia "Suomen raskaassa". 

"Komppaniassa herätys" kuu-
luu päivystäjän huuto ja kehon lä
pi tunkeva kilinä karkottaa ma
keimmatkin unet tykkänään. Taas 
on lyhyeltä tuntunut yö loppunut 
ja alkaa uusi päivä, joka on täyn
nä kiirettä, odotusta ja vaihtele
via tilanteita. Ankeaan aamuun 
tuo piristystä vain yksi asia - lo
puttomalta tuntuvassa aamukam
massa on taas yksi piikki vähem
män. 

Herätyksen jälkeen on vähän ai 
kaa pukea verryttelypuku päälle ja 
aloitella punkan sijaamista . "T u
vittain aamulenkille", komentaa 
päivystäjä seuraavaksi ja pian ko
ko komppania vilahtaa läheiseen 
metsään tai kiertää kasarmia . Kun 

puuskuttavat aamulenkkiläiset ovat 
palanneet kasarmille, seuraa oh
jatut aamutoimet. Pyyheliina va
semmalla käsivarrella juostaan jäl
leen jonossa pesuhuoneeseen, ha
nat auki - hanat kiinni ja aamu
pesut on sillä kuitattu. Kun on 
päästy takaisin tupiin onkin pieni 
hengähdystauko, jonka aikana si
jataan punkkaa ja yritetään epä
toivoisesti torjua päiväpeitteeseen 
väkisin tulevia "siviilikierteitä " . 
Voipa käydä vaikka pesulla, jos 
on innostunut ylläpitämään puh 
tautta . 

Aamupalalle lähdetään hyvissä 
a101n, jotta varmasti ehditään 
odottaa ruokalan ulkopuolella pa
kollinen aika. "lntissä" on nimittäin 
aina kiire ehtiä odottamaan. Va
rusmiesten ajasta suuri osa kuluu 
jonotukseen ja odotukseen. Ruo
kalassa, sotilaskodissa, päiväraha -

Panssarijääkäriryhmä kuljetuspanssarivaunun eteen ryhmitty
neenä. Eturivin miehillä aseina rynnäkkökiväärit, takana ker
tasinko, joka on panssarintorjunta-ase. 
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Kenttäharmaisiin siirryin melko 
suoraan näistä tunnelmista ja re
hellisesti puhuen muutos oli suu
ri ja sopeutumisessa alkuun vai
keuksia. · 

1onossa, lääkärin vastaanotolla, 
WC:ssä, asetarkastuksissa yms. 
odotetaan joskus yhteensä useita 
tunteja. 

Syöminen tapahtuu re ippaaseen 
tahtiin ryhdikkäästi istuen. Näkki
leipä vain voi aluksi tuntua köy
hältä leivältä, mutta a jan mittaan 
sitä oppii arvostamaan; ainaiseen 
nälkään taskussa oleva "vaneeri
pala" on hyvä apu. Usein käy, et
tä syöminen tapahtuu ulkona luon
nossa maastoruokailuna. Kun en
simmäisiä kertoja taiteillaan pakin 



Omaisten päivänä äitikin pääsi 
näkemään miten panssarijääkäri 
huoltaa pyöräänsä. 

kanssa metsässä, voi suurin osa 
ruoasta olla "maissa", ennen kuin 
on päästy syöntipaikalle. "Soppa
tykillä" toimiminen ei sekään ensi 
kerroilla ehkä suju tarpeeksi jous
tavasti, mutta kun äänekkäitä neu
voja kuuluu stereona, niin kova
päisinkin osaa pian säilyttää väli
matkat jonossa. 

Sulkeista ja siivousta 

Varusmiesten päivä jakaantuu 
koulutuksellisesti moneen osaan. 
Normaalisti palveluksen pitäisi 
päättyä illansuussa, mutta varsin
kin alkuaikoina ryhmänjohtajat ja 
muut kouluttajat ovat innokkaita 
keksimään kaikenlaista mielenkiin
toista puuhaa iltojen ratoksi. Jos 
päivällä suunnittelee viettävänsä 
mukavan illan kavereiden kanssa 
sotilaskodissa, voikin illan tullen ha
vaita olevansa patjan, tyynyn ja 
jakkaran kanssa polkupyörävajan 
takana. No, pettymyksiinhän on 
aina varauduttava ja kaikki on 
vain väliaikaista . . ... 

Kouluttajista kuuluu tällaisina 
iltoina vähemmän ylistäviä kom
mentteja, mutta kärsityt "vääryy
det" unohtuvat pian. Koulutuksen 
eri lajeista ehkä tst- eli taistelu
koulutus ja sulkeisjärjestys ovat 
"suosituimmat". Jos on tiedossa 
koko päivän kestävä taistelukoulu-

tus, komppaniaan leviää yleensä 
edellisenä yönä paljon mahatau
tia, selkäsärkyä ja muita vakavia 
sairauksia, jotka estävät osallistu
misen palvelukseen. Mutta jos tun
nollisesti on mukana kuvioissa ja 
suorittaa käsketyt tehtävät, huo
maa pian, miten nopeasti fyysi
nen kunto nousee, eikä raskaskaan 
palvelus aiheuta yli-inhimillisiä 
ponnistuksia. Satojen kilometrien 
pituiset polkupyörämarssit alka
vat sujua rutiinilla kunnioitettavis
ta päivämatkoista huolimatta . 
Myös sulkeisjärjestyksen eräs tar
koitus on kohottaa kuntoa. Jokai
nen ruumiinosa saa sulkeisissa har
joitusta, jopa kädet vahvistuvat 
huomattavasti, kun osasto poistuu 
polkupyöriä kantaen metsään "pa
rasta mahdollista vauhtia ". 

Siivouspalvelu kuuluu varusmies
ten päivittäiseen ohjelmaan. Käy
tävät ja tuvat lakaistaan usein ja 
viikottain suoritetaan perusteelli
nen suursiivous, jolloin lattiat aina 
pestään ja vahataan. Lattiankiil
lotusvälineenä on jakkara, jonka 
istuimeen on kiinnitetty manttelin 
irtovuori. Tämä "Mersu" on var
sin käyttökelpoinen, mutta samaa 
ei enää ole takin vuori, kun sillä 
muutaman kerran on käytäviä puu
nattu. Paitsi siisteyttä, kiinnitetään 
sisäjärjestykseen muutenkin suurta 
huomiota. T upien, kaappien ja 
vuoteiden kunto selvitetään usein 
toistuvilla tarkastuksilla. Joskus voi 
sattua, että aamulla kiireessä si
jattu punkka ei olekaan tyydyttä
nyt tarkastajaa, ja vuode on "pö
läytetty". Pienistä vastoinkäymisis
tä ei kuitenkaan kannata masen
tua ja harjoitushan tekee kenestä 
tahansa mestarin. Sama pätee 
kaikkiin asioihin sotaväessä. Jo
kaista toimintaa harjoitellaan var
masti niin kauan, että kaikki edes 
jotenkin sen oppivat. Joukkoonhan 
mahtuu monenlaista visertäjää, ei
kä kaikkien voida edes olettaa op
pivan yhtä paljon samassa ajassa. 
Tästä luonnollisesti seuraa, että 
nopeimmille konemaisesti toistu
vat harjoitukset käyvät rasitta
viksi. 

Sotilaskoti-iltoja ja lomia 

Sotilaselämä ei aina kuitenkaan 
ole pelkkää harmaata ja epätoi
voista aherrusta. Onhan toki ole-

massa esim. sotilaskoti, joka kai
kille varusmiehille on epäilemättä 
se paras paikka . Sotilaskodissa voi 
harrastaa erilaisia pelejä, lukea 
lehtiä tai kuunnella musiikkia. Li
säksi on kirjasto, jossa voi rauhas
sa lueskella tai muuten hiljentyä. 

Mutta mikään ei sentään voita 
parin päivän lomaa; mitä lähem
pänä viikonloppuvapaa on, sitä 
korkeammalla on mieliala, ja tun
nelma on suorastaan hilpeä, jos 
lomakello näyttää esim. yhtä tun
tia. Lomalta palaaminen onkin 
asia erikseen, maailmassa ei silloin 
ole montakaan valopilkkua. Mutta 
kun viikon alku on ohitse, palaa 
mieleen taas toiveikas odotus. Oi
keastaan koko palvelusaika on odo
tusta. Joka päivä käy ajatuksissa 
siviiliinpääsyn aika. " Päivän luku" 
on tiedettävä sitä tarkemmin, mi
tä vähemmän päiviä on jäljellä. 
Kun nuori mies astuu "kentttähar
maisiin", on muutos varmasti suu
ri. Alkuunsa ruotuväki tuntuu mah
dottomalta laitokselta, mutta kun 
talon tavat oppii, ei suuria vai
keuksia enää ole. Ainahan tietysti 
tulee tilanteita, jolloin "ottaa pää
hän", mutta se on joskus tarkoi
tuskin " miesten koulussa". Mitä 
hyötyä maallemme olisi puolustus
laitoksesta nimeltä lepokoti? 
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Paavo Nikander 

PAPPI, POIKA JA PIILI 
Kärrymatkalla rovasti Fr. Tommilan kanssa 

Pa:rikanon kirkkoherrana 
toimi nuoruusvuosieni aika
na Fr. Tommila, myöhemmin 
rovast1, jota nimitystä kirjoi1.. 
telma'Ssani käytän. Jouduin 
jo nuorena pappilan elämään 
muik·aan, mikä j,ohtui kotini 
läheisestä stj ainnista. Tein 
pikku palveluksia, kannoin 
puita, sytyttelrn uuneja ja 
puuhasin kesällä puutarihas'
sa. Ruustinna oli yleensä käs
kynarrtaj an:i, mutta tutustuin 
siinä samalla rov-astiinlkin. 
Kirkkoherrana oli rauhalli
nen, ystävällinen, ohjaava 
käytös enkä muista nähneeni 
häntä pahalla päällä. Tuo 
kaikki herätti minussa syvän 
kunnioitulks·en, joka jäi pysy
väksi. 

Kesälkuun alkupäivinä 1921 
rovasti kysyi minulta lähti
sinkö hänelle "ilmmpraatiksi" 
viikkolkauden mittaiselle Me
riikarvian matkalle. Mikäs 
minulle se mieluisampaa ja 
niin aloitimme matkav·almis
telut seuraavana aamuna. 
Rasvattiin kärryt, ta:riki1stet-
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tiin valjaat ja siinä tehtiin 
tarkkaa. Minua rovasti ke
hoitti latttamaan kuntoon he
vosen appeet: "kaulapanta 
ja liekakettinki älä unohda 
vaan niitä." Laittelin rattaille 
tuoretta ja ikuivaa heinää, 
kauroja ja leipää, jotka rehu
tarpeet isäntäni ennen lähtöä 
vielä tarkasti. 

Niin päästiin tien päälle. 
Olimme varmaan takaa kat
soen kuin pitkä ja pätkä var
sinkin jos minä olisin ollut 
paksumpi. Aurinko porotti, 
korvissa soitteli kärrynpyö
ri'en sirma hiekkaisen tien 
pintaa vastaan ja täyteen syö
tetyn hevosemme, Piilin pe
räpään prutkutus. Aina kun 
pauikkui, rovasti tuhahti "no 
Piili •sinä." Puhettaikin siinä 
yllä pidettiin ja minä sain 
tietoa ja ohjetta kun vaan 
olisi ikailkki pesiytynyt pysy
västi pääkoppaan. Sain mm. 
luvan sanoa häntä sedäks,i 
mutta sovittiin myös minkä
laisissa ·tilanteissa •sellainen 
puhuttelu kävi päinsä. Mil
loin puhetta ei riittänyt, al
koi rovasti torkahdella ja 
silloin minä aina pelolla ajat
telin, että entä jos mennään 
keitaaseen tai jos tulee auto 
vastaan, niin mitä hevonen 
tekee. 

Illalla tulimme Kankaan
paan Kyynärjärvenkylän 
Vanhaantaloon, jossa yövyt
tiin. Kun availin eväslauk
kuani purrakseni jotain en
nen nukikumaan menoa; toi 
naisiihminen lit:mn lypsyläm
mintä maitoa sanoen että 
kirkkoherra käski. Aamulla 
lähdettiin hyvi1ssä aJolh ja 
saavuttiin 1Siikaisten Leväs
joenkylään, jossa oli opetta
jana ruustinnan sisar Helmi 
Raassina. Siellä oltiin visii
tillä muutama, tunti "Hiili 

piippuun ja taas, lekkuutta
maan" lainasi rovasti jonkun 
sanontaa ja niin lek!kuutet
tiin taas muutama tunti ja 
ehdittiin yöpymään Merikar
vi-an Tuorilaan rovastin sisa
ren, opettaja Milja Tommilan 
luo. Mainittakoon, että hän 
eli hyvin !korkeaan ikään ja 
kuoli v·asita muutama vuosi 
sitten. 

Seuraava päivä oli sunnun
tai ja herätys varhainen. Läh
dimme kymmenen kilometrin 
taipaleelle kohti Merilkarvian 
kirkonkylää. Siellä ensin pap
pilaan, jossa ruumistamme 
ravittiin ja sitten kirkkoon. 
SeuI"akunnassa oli juuri me
nossa piispantarkastus ja kir
kossa oli mukana myös piispa 
Johansson. Kansaa oli joka 
pafäka täynnään. Sain ni
menomai1sen kehoituksen "et
tä itunget sitte ittes näköala
paikalla". Sen teinkin ja näh
tävä oli juhlallista. Siellä oli 
alttarilla piispa, pappeja ja 
jouikoss·a myös 'herrani·. Kaik
ki juhlapukuisrina. Näin meni 
aika iHansuuhun. 

Myöhemmällä vielä hypät
tiin kärryihin ja ajettiin mat
lmn päätepisteeseen, Köörti
länkylään, rovastin lapsuuden 
kotiin. Se oli hyvinvoipa me
renrantatalo. Vanhaisäntä 
vielä ·elossa. Rovasitin nuo
rempi veli isäntänä ja hänel
lä aika pesue jälkeläisiä, myö
hemmin korkeasti opiskellei
ta. 

Siinä taloss•a olisin vid'hty
nyt pitempäänkin mutta läh
dön aika tuli sieltäkin j,a 
ajoimme Pomarkikuun. Pis
täydyimme aj eluikärryistään 
maanikuululla Saarisen pajal
la ja rov·aisti tilasi kahden i1s
tuttavat ki·esit. iSrinä päivänä 
jatkoimme vielä Kankaan
pään pappilaan yöksi. 



Pappilassa ,kaikki meni 
aluks~ normaalien vierailuta
poj en mulkaisesti, mutta ,sit
ten sattui se mitä olin pelän
nyt 'lmko matkan ajan: läh
din yöllä fökJkumaan unissa
ni. Kas, minut ohjatrtiin illal
la petipaikaUe tupaan joka 
ilmei,sesti oli ainoastaan nais
palvelusväen käytössä. Koska 
oudolla paikkakunnalla ei ol
lut m~tään mielenkiintoista 
mentävää, asetuin nukku
maan vaikka ,aurin1ko vielä 
loimotti. Vielä ennen torlkah
t-amistani havaitsin että vas
ta'k!kaisella puolella huonetta 
oli kaksoisvuode petattuna 
nukkumista varten muita 
asUikka:at kai jossakin ilta
juoksuillaan. Sitten nukah
din. 

A:arrnulla antoivat minun 
loikoilla mi!ten pi!tkään halu
sin ja heräsinkin vasta kello 
kahdeksan seutuvilla. Mutta 
mikä kauheinta: minä heräsin 
tuolla ka'kso,isvuoteella; Siinä 
raottelin silmiäni ja totesin, 
että vaatteeni olivat pin'kas
s·a siellä lattian toisella puo
lien ja minä paitasillani tällä 
puolen. Kuinka nyt pääisin 
vaatteille kenenlkään näke
mättä? Kun elämä ,siinä taas 
vähän vertyi niin totesin ai
noaiksi mahdollisuudeksi, että 
miehelkkään rohkeasti oli 
vaan suit sait juostava yli 
lattian. Jos s·aamamme kohte
lu tästä eteenpäin ei ollut 
ihan verrattavissa "piispan 
pappilassa s,aamaan" niin silti 
kaikki sujui loppuun asti hy
vin. 

Pian rutisrtivat'kin taas pyö
rät tien pintaa ja matka kohti 
Parkanon kotipappilaa aJ:koi. 
Rovastin si,lmät olivat vähän 
li:eruiset ja suunmarkki hie
man tavallisuudesta poiikikea
va. Hänen taisi olla vaikea pi
dä,tellä haluaan hiukan kiu
soitella iihmistainta. Kuiten
kin ajeltiin ääneti ja välillä 
hän hyräili jotakin virrenpät
kää. Viimein kuit1enkin kysyi: 
"Mitäs sinä tarkoitit kun sin
ne tyttöjen vuoteeseen olit 
mennyt?" Kysyessäänkin kuå.
tenkin jo tiesi, että minä olin 
unissaliikkuja ja ajon aikana 
olin minäkin jo ehtinyt miet
tiä mi,ten puolustautuisin kun 

tämä kysymys tulisi. Niin sel
vittiin siitäkin asiasta. 

Niinisalossa poikettiin juot
tamaan hevosta t~en sivussa 
olevalle lähteelle. Rovasti sa
noi: "Annappas ne ohjat tän
ne minä ohjastan Piilin juo
maan, sinä pianki kaadat 
kärryt". Niin hevonen JOl 

mutta juotuaan peruutti läh
teen reunalta hyvinkin kii
reesti. Tässä ei ohjasmies eh
tinytkään olla varuillaan vaan 
ikärryn pyörä 'kiipesi suuren 
kirven päälle, ikiesit kaatuivat 
ja kyljelleen kellahti myös 
hevonen. Rorvasti siinä rau
hoittelemaan "Piili, Piili, ols' 
hiljaa vaan" ja niin valjaait 
aukomalla päästelimme he
vo,s,en pinteestä ja käänsimme 
kärryt oilkeinpuolin taas. 

Pohjanikao:ika:alle jo seitse
misen :kilometriä aj ettuamme 
rovasti kysyi tarkistinko, et
tä hevosen liekaketju tuli 
mukaan 1si,eltä kaatumispai
kalta tava;voita koo,ttaessa. Si
täpä ei löytynytkään ja niin 
oli hevonen käännettävä. 
Minkäänlalista ärtymisen 
merikkriä ei herrassa kuiten
kaan näkynyt kun tuon tari
paleen palailimme. Hiljaik-

seen virttä hyräillen hän aje
li. Sieltä läht1een reunalta se 
lieka löytyi, heinänpelujen 
joukosta. 

Palatessamme rovasti eh
dotti, että menistin istuimen 
alle makaamaan niin hän sai
si istua laveammin. Siellä 
loikoillessani huomasin, että 
hevonen alkoi kulkea tien lai
dasta laitaan ruohoa hauk
koen ja ajomies nukkui istui
mella taipuen joka puolelle 
kuin foesäheinä vainioHa. Mi
nun ei auttanut muu kuin ny
kiä miestä housun puntista, et
tä haluan pois täältä. 

Istuessamme siinä taas rin
nakkain j,a Parkanon jo lä
hestyessä alkoi: vielä pieni 
keskustelu. Sovimme, että 
kun meillä molemmilla on 
tällä reissulla ollut vähän 
möhläystä niin kumpikaa:n ei 
niiistä kerro sivullisille. 

Tulkoon vielä mainittua, e,t
tä s·en aikainen tie oli vain 
kavioura ja sen vierillä pyö
rien varhot. Silti joitakin au
tojakin jo tähän aikaan niillä 
liikkui. Tällä matkalla ei kui
tenlkaan yhtäkään sellaisia 
tullut vastaan eikä koko aika
na muutenkaan nähty. 

Tommila lähdössä 1928 saattamaan kasvattitytärtään Martta Ja
losta, nykyisin Hartto, Viinikassa sijaitsevan alakoulun opettajak
si. Lieköhän kärryt samat, joiden penkin alla kirjoittaja matkasi. 
Muistitietojen mukaan Tommila teki itse kärryjä ja melkein mitä 
vaan. Parkanon kunnalliskodilla on Tommilan tekemät kiesit, mut
ta malli on jo ns. tuuloslaista. 
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Anni Soljanlahti 

SOLJANLAHDEN TALO V AHOJÄRVELLÄ 

Lapsuuden kotini vaiheita 

Kuten vanhoista asiakirjoista 
käy ilmi oli Ikaalisten seuduilla vie
lä 1700-luvun lopulla paljon rai
vaamattomia alueita. Näin oli 
myöskin Vahojärve llä, joka vuo
teen 1917 kuului Ikaalisten pitä
jään. Vahojärven vanhin talo on 
Vanhatalo. Alunperin talon nimi 
oli Vahojärvi. 1700-luvulla uudis
asutusta pyrittiin valtiova llan ta
holta laajentamaan, siksi virkamie
het suosivat uudisasuttamista. 
Näin sai alkunsa Soljanlahden pe
rintötila. 

Vanha perimätieto kertoo, että 
Rask-niminen sotilas tuli nykyisen 
Soljanlahden Roikkomäelle, joka 

sijaitsee Vahojärveen kuuluvan lah
den pohjoisrannalla. Rask pani 
konttinsa ja pyssynsä puun oksan 
hankaan, otti kirveensä ja ryhtyi 
puita kaatamaan vastaisen asun
tonsa tarpeiksi. Paikka oli erittäin 
kaunis. Naapuri, joka omisti Va
hojärven eteläpuolen maat, huo
masi että hänen reviirilleen oli 
tullut vieras, lähti paikalle ja sa
noi: "Tähän et taloasi rakenna." 
Miesten kesken syntyi sanahark
kaa. Silloin Rask tarttui pyssyynsä 
ja sanoi: " Ellei sopua synny, vuo
taa verta, niin, että sitä riittää 
sammakoillekin." Yksimielisyyteen 
päästiin. Rask sai rakentaa talon, 

kalastella ja metsästellä. Luonnol
lisesti hän myöskin kaskesi ja rai
vasi pieniä peltotilkkuja. Uutte
ruutta ja elämänuskoa totisesti tar
vittiin uudisasutuksen raivaamiseen 
karuun, vähämultaiseen maastoon, 
mutta olihan täällä kaunis luonto, 
erämaan rauha eikä noapureita 
ollut liiemmälti. Tilaa oli kaikille 
"oli lehtoja laulella neitosten ja 
saloja sulhojen vääntää" lainatak
seni Eino Leinoa. Mutta työtä oli 
tehtävä lujasti aamuvarhaisesta il
tamyöhään, jos halusi perheensä ja 
itsensä elättää. Elämä oli todellista 
Saarijärven Paavon elämää, sillä 
seutu oli ja on hallanarkaa. 

Tämä rakennus on vuodelta 1864 ja kuva otettu 1915. Henkilöt vasemmalta Aleksi, Anni taka
na, isä Aleksi, tyttäret Milja, Lempi ja Hilja ja äiti Amanda. 
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Kuva otettu 1915. Perheen jäsenet oikealta: Hilja, isä-Aleksi, 
Aleksi, äiti Amanda ja hänen sylissään Vilho, jakkaralla istu
massa Manti ja Anni, takana oikealla Lempi ja Hilja. 

Rakennus korjattu ja korotettu 1938, kuva otettu 1939 

ARKISTOJEN KERTOMAA 

Tila mainitaan ensi kerran kir
konkirjoissa 1798 perintöjääkäriti
lana. Sellaiset olivat valtion uu
distiloja, joita sai viljeltäväkseer. 
jos osallistui sotaharjoituksiin ja 
meni tarvittaessa sotaan. 

Tilan maat mitattiin 1800 ja ve
rotilaksi se tuli vuonna 1830 sekä 
erotettiin kruunun yhteismaista 
1837. Tiluksensa se sai kahteen 
lohkoon, nimittäin kotipalstaan ja 
Ylisenlammin palstaan . Talon pin
ta-ala oli 6 tynnyriä 30 kapanalaa 
peltoa, 30 tynnyrinalaa 8 kapan
alaa niittyä sekä 435 tynnyrinalaa 
3 kapanalaa metsää, yhteensä 471 
tynnyrinalaa 24 kapanalaa vero
maata ja 60 tynnyrinalaa 24 ka-

panalaa joutomaata. Tilasta muo
dostui näin 1 / 8 manttaalin perin
tötila, jonka numero oli vuoteen 
1892 9, mutta jo seuraavana vuon
na numeroksi mainitaan nykyinen 
numero 8. 

Soljanlahden sukutilaa viljellään 
nyt seitsemännessä polvessa asia
kirjojen mukaan. Tällä nimellä esiin
tyvät Johan Johaninpoika ja hä
nen puolisonsa Caisa Jakobinty
tär. Heidän hallussaan tila oli vuo
sina 1798-1828. Edellämainitus
ta Raskista en ole löytänyt merkin
töjä mistään. Luultavaa on, että Jo
han Johaninpoika on talon perus
taja, koska hänet kirkonkirjoihin on 
merkitty verojääkäriksi (skatte jä
gare). Silloin oli usein tapana, että 

asukkaat vaihtoivat sukunimensä 
hallitsemansa tilan nimeen. 

Toisessa polvessa viljelivät Sol
janlahtea Johen Johaninpoika ja 
Valborg Matintytär 1828-1844. 

Kolmannen polven omistajat oli
vat Johan Johaninpoika ja Maria 
Jacobintytär 1844-1864. 

Neljännen polven isäntäpari oli 
Efraim Johaninpoika ja Eva Kat
riina Antintytär (o.s. Haapaniemi) 
1864-1869 ja 1873-1891. He 
joutuivat nimittäin velkojensa 
vuoksi myymään tilan vuonna 1869 
appivanhemmilleen Antti Esaian
poika ja Valpuri Joosepintytär 
Haapa niemelle. Velka oli 1000 
markkaa silloista rahaa, siis varsin 
suuri summa. Syytä miksi he vel
kantuivat en ole saanut selville . 
Tuntuu ihmeelliseltä, että appi
vanhemmat ostivat talon ja huu
dattivat nimiinsä ja jälleen lah
joittivat sen tytärelleen ja vävyl
leen vuonna 1873. Näin joutuivat 
he samoin kuin vävypoika maksa
maan leimaveron. Tapaus osoit
taa kiistämättömästi, että elämä 
ei ollut ruusujen eikä kukkasten 
päällä kulkemista. Lahjoituskirjassa 
mainitaan, että tila annetaan Ef
raim Johaninpojalle ja Eeva Katrii
nalle sekä heidän perillisilleen pol
vesta polveen ikuisiksi ajoiksi. 

Viidennessä polvessa tilaa vilje
livät Aleksi Efraiminpoika ja puo
lisonsa Amanda Efraimintytär (o.s. 
Hähkiöniemi) vuosina 1891-1931. 

Kuudennessa polvessa astui 
remmiin Aleksi Johannes Aleksin
poika 1931. Aleksi isäntä kivesi 
moneen kertaan pellot, kohensi 
päärakennusta, jonne hän toi nuo
rikokseen 1940 Hilkka Maijan (o .s. 
Järvensivu): Aleksi-veljeni tunsi ja 
tuntee erikoista rakkautta isiltä 
perittyyn maahan, vaikka hän tie
donhaluisena ja älykkäänä olisi ha
lunnut lähteä opiskelemaan. Mutta 
talo tarvitsi poikaa ja nöyrästi vel
jeni kunnioitti isän tahtoa ja vil
jeli tilaa vuoteen 1968. Tilan ny
kyinen isäntä, siis seitsemäs polvi 
on Aleksi Juhani Aleksinpoika. 
Puolisokseen hän otti Sirkka Ee
rontyttären (o.s. Saarinen). 

Vanhimmilta ajoilta tilan omis
tajain henkilöllisyyttä tutkiessani 
sain tietoja Ikaalisten kirkonkirjois
ta. Turun ja Porin läänin maan
mittauskonttorista ja Soljanlahden 
tilan arkistosta. Valitettavasti var
haisimmista esi-isistäni ja -äideis
täni en tiedä muuta kuin nimet. 

27 



Sen olen kuullut, että he olivat 
uutteria ja viljelivät pieniä pelto
tilkkujaan, polttivat tervaa, saha
sivat lankkuja ja lautoja, jotka he
vospelillä kuljetettiin Kristiinan
kaupunkiin tai Poriin. Sieltä myös 
ostettiin suolat ym . taloustarvik
keet. Leipä valmistettiin oman pel
lon viljasta, mikäli se hallalta sääs
tyi ja särpimeksi saatiin kaloja Va
hojärvestä ja metsänriistaa ympä
rillä olevista metsistä . 

TYÖNTEKO OLI KUNNIASSA 

Omista vanhemmistani minulla on 
paljonkin muistikuvia. Kumpikin he 
olivat työteliäitä ja Korkeimman 
apuun turvautuvia. Ei silloin kat
sottu työpäivän pituutta eikä vä
litetty pienistä sairauksista, kun 
uutta peltoa raivattiin 15 ha ja 
muutenkin taloa kohennettiin. 
Myös lapset opetettiin tekemään 
töitä, vaikka saimme koulujakin 
käydä. Heti kun oppikoulusta tul
tiin kotiin ja ensimmäinen yö oli 
nukuttu, herätteli isä meidät sano
malla: "Nouskaas, lementii nat, 
lypsylle että äitinne saa nukkua ." 
Sen levon äitikulta varmaan an
saitsi. Varmaan jokainen meistä 
seitsemästä lapsesta muistelee kii
tollisuudella, että meidät opetet
tiin työhön, sillä laiskuus on sielun 
pahin vihollinen . 

Erikoisella lämmöllä muistan 
myös, miten isä sunnuntaiaamuisin 
keräsi meidät nuorimmaiset ympä
rilleen ja opetti virsilaulua. Päi
vällä kokoontui koko perhe yhteen, 
isä luki päivän saarnan ja taas 
veisattiin. Taisi siinä pienten sil
mät joskus lupsahtaa kiinni, mutta 
isän kaunis laulu taas herätti. 
Näin monet virret ovat lapsuudes
ta tuttuja ja hyvä siemen on tul
lut kylvettyä. 

Lapsuudesta on jäänyt mieleen 
myös se miten talvisin iltapuhteel
la suuressa pirtissä tehtiin käsitöi
tä. Miehet tekivät rekiä, saaveja, 
kiuluja ja yleensä kaikenlaisia tar
vekaluja . Naiset taas kehräsivät 
villa- ja pellavalankaa, joista sit
ten neulottiin sukkia ja lapasia se
kä kudottiin kankaita. Tällaisina il
toina iskettiin tarinoita, kerrottiin 
kummitusjuttuja ja kyseltiin arvoi
tuksia . Nämä kaikki kiehtoivat lap
sen mieltä, mutta joskus tarinat 
pelottivat siinä määrin, että piti 
päästä odottamaan Nukku-Mattia 
äidin ja isän "viekkuun". 
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Lapsuuden kotini ja myös siellä 
asuneitten henkilöiden sukunimi on 
ollut vuodesta 1798 Soljanlahti. 
Nimi johtunee siitä, että talon 
;:,erustaja oli sotjakka kansanomai
.;esti sutjakka mies. Tämä sana 
kuuluu samaan taivutuskaavaan 
kuin vitja - vilja, sotja - solja, 
ja kun talo sijaitsi lahden rannalla 
tästä tuo kaunis, sointuva nimi Sol
janlahti. Näin asian selitti aikoi
naan professori Kettunen, jonka 
kanssa asiasta keskustelin. 

Anja Mar'kkola 

"Olen iloinen, että Parkanossa 
on ruvettu. vaalimaan vanhaa, pe
rinteisiin nojaavaa kulttuuria ai
kana, jolloin kai.ikki isiltä peritty 
on vaipumassa unho1aan nykyai
kaisen ja uuden suuntauksen 
tieltä. Toivon, että menneiden 
polvien työn muisteleminen ja 
vaaliminen tuo uutta uskoa tuiJ.e
vinakin vuosikymmeninä tämän 
maan talonpoikaiseen kehitylk
seen". 

l(irjasto elää ja palvelee 

Kirjaston tarikoituksenia on 
lai toikselle ominaisin toimin
tam uodoin tyydyttää yleistä 
sivistystarvetta ja lukuhar
rastusta. Tämä on asetulksen 
mukaan kirjaston tehtävä. 

Aluksi käsitettiin,, että kir
j aiston tehtävä on vain ki'r
j•allisuuden kokoaminen ja 
lainaaminen. Aiikojen kulu
essa tehtäväkenttä on kuiten
ikin la:a:jentunut niin, että ny
kyisin kirjaston tehtäväksi 
voidaan katsoa huolelhtimisen 
sii'tä, että joikai:sella kansalai
sella, asuipa hän missä päin 

tahansa on mahdollisuus j1at
kaa opintojansa sekä kehittää 
ja vir-bstää itseään sekä 'kir
j.alliisuuden, että musiikin ja 
muun mahdollisen materiaa
lin avulla. Nykyisin onikin 
musiikiUa kirjaston toimin
nas$a varsin viahva asema. Li
säksi on erilaisia näyttelyitä 
ti'lojen siallimissa puitteissa. 
Alle kouluiikäisille järjeste
tään •satu tunteja viikottain se
kä koululaisille annetaan 
opastusta !kirjaston käytössä. 
Kirj asto•a jia sen toimintaia esi
tellään kaikille sitä haluavil
le. 



Kirjastonkäyttäjä tutustuu 
yleensä ensin varsinaiseen 
lainausosastoon. Tämä on se 
osasto, johon ikirjaston toi
minta on yleisimmin totuttu 
yhdistämään. Lainausosastos
ta jdk!ainen kuntalJainen saa 
maksutta lainata kotiinsa ha'" 
luamansa määrän kirjoja. En
si kertaa kirjoja lainatessatan 
asilakas saa 1ainaajankortin, 
missä yhteydes1sä hän ,sitoutuu 
noudattamaan ikirjaston sään
töjä. Tärkeintä näissä sään
nöissä on se, että ikirjoj1a pi
detään hyvin, ja että en pa
lautetaan määräaikana. 

Var,sin yleinen käsitys on, 
että kirjastossa on vain ro
maanej1a. Kirjaston kirjava
rastosta kuitenikin lä'hes puo
let on eri alojen tietokirjalli
suutta. Sieltä löytyy kirjoja 
ni1n mi'etiskelijälle kuin ra
kentajallekin. 

KAUKOLAINOJ A 

TOISISTA 

KIRJASTOISTA 

Minikään kirjaston kirjava
rasto ei 'kuitenkaan ole niin 
täydellinen, että sieltä löy
tyisi joikainen olemassaolevia 
kirja. Kirja saattaa kuitenkin 
olla jonkun toisen kirjaston 
ikoikoelmissa. Sen saamiseksi 
sieltä käytetään apuna ns. 
ikaukolainausta. Kirjaa pyy
detään lainaksi jostakin toi
s'esta kirjastosta, joskus jopa 
ulkomailta asti. Tällä tavoin 
on mahdollista saada luetta
vakseen milkä kirja tahansa. 

Kirjaston jokapäiiväiseen 
toimintaan kuuluu myös kä
sikirj,a1stolukusalitoiminta. 
Käsiikiirjaston kokoelma on 
tarkoitettu v,ain ikirj astossa 
käytettäväksi. ja se sisältää 
lä:hinnä hakuteoksia ja ikäsi'
kfrjoja eli ns. referenssikir
jallisuutta, jonka avulla lu
ikusaliissa 'kävijä voi omin 
päin tai' yhteistyössä kirjasto
virikailijan kanssa, saada no
peiasti valaistusta inhimillisen 
ti1edon eri aloilta. Lukusalissa 

voi käydä lukemassa kirjas
toon tilattuja sanoma- ja ai
kaikauslehtiä. 

LAPSILLE, V ANHEM

MILLE, KAIKILLE 

Kitrjastoon 1kuuluu myös 
lastenosasto, josta nuorimmat 
kirjrasfonkäyttäj ä t löytävät 
itselleen kuvakirjoja ja 1satu
kirjoja ja jossa varttuneem-

mat lapset ja koulunuo,riso 
voivat tavata1 toisiaan luku
harrastuksen merkeissä. Las
ten ja nuorten saattamiseiksi 
lähei1sempään kosketukseen 
kirjaston :kanssa järjestetään 
alle kouluikäisille satutunte
ja. Kerran viiikossa lapsia joh
datellaan kirjojen maailmaan 
lukemalla satuja, katselemal
la kirjoja ja joskus vähän 
leiikkien ja laulaenki'n. 

Koululaisille järjestetään 
tietokilpailuj,a, joiden ikysy-

Julistenäyttelyä pystyttämässä. 

Kuvakirjojen lainausta nukketeatterin jälkeen. 
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myksiin löytyvät va1staukset 
kirjaston kirjoista. Koululuo
kat käyvät opettaj,ansa joh
dolla seuraamassa kirJaston
!käytön opetusta. Tämän ope
tuiksen tarkoituksena on to
tuttaa nuoret käyttämään 
kirj,astoa ja etsimään tietoja 
kirjorsta. 

Kirjastoa esitellään myös 
aikuisväestölle. Vanhusten
kerhot ovat käyneet tutustu
massa ikirj astoon. Näiden 
!käyntien jälkeen kiTjasto on 
saanut monia kiitollisia asia:k
kaita. 

Kirjaston musiikkiosasto on 
varsinkin nuorten suosiossa!. 
Musiiikkiosastolla on mahdol
lisuus levyjen ja nauhojen 
kuunteluun. Levyvalikoima 
koostuu ,suurimmaksi osaksi 
klassisesta- ja 'konserttimu
siiikista. Popmusiiikki- ja is
kelmälevyjä on vain kolmi
serukymmentä, mutta niiden 
käyttö on ylivoimaisesti suo
situinta. Toivoisi muunkinlai
sen musiikin hauastajien tie
dostavan kirjaston suomat 
mahdollisuudet. Nykyisin kir
jastossa on lkuuntelupaiikat
kin järjestetty siten, että ai
kuisväestölle voidaan osoittaa 
rauhalliset tilat musiikin 
kuuntelua varten. Myös 'kiel
ten opi1skelu on mahdollista 
kirjastossa. Sitä varten on, 
kielinauhoja, joihin liittyy 
tekstikirja. Näitä on mahdol
lista lainata ikotiinkin. 

Suosittua kirjaston toimin
taa ovat nuk'keteatteriesityk
set. Nukiketeatteri:a on esitet
ty silloin tällfön satutuntien 
piristylkseksr. Ah1a se on saa
nut yhtä riemukkaan vastaan
oton. Melkein henkeä pidätel
len lapset seurailevat nuk
kien seiikkailuja. Viime kevät
talv;eUa saa:tiin seurata tam
perelais'en Haiharan nukke
teatterin ·esi'tysitä Myyrän 
housuista. Lapsia oli paljon 
ja vanhempiakin, ja kaikilla 
oli niin mukavaa ... 

Tilaisuuden päätteeksi lai
nattiin kuvakirjoja vielä koti
lukemiseksi.. 
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AUTOSSA 

PIENOISKIRJ ASTO 

Aikakautemme on teknii
ikan aikaa. Kirjastokin seuraa 
aikaansa. Sen tunnuiksena hu
rtstelee sinivalkoinen kirjas
toauto kauppalamme teifä. 
Sen avulla kirjastopalvelut 
pyritään viemaan jokaisen 
ulottuville. 

Kirjaston historiJa on vain 
runsaan sadan vuoden mittai
nen. Ensimmäi1sissä ikirjastois
sa kirjat oli prilotettu kaap
peihin, joisfa ne sai nähtäväk
seen vain erikseen pyytämäl
lä. Kirjastossa 1sai puhuakin 
vain kuiskaamalla, jos ollen
kaan. Kehitys tämän päivän 
avaraan, valoisaan kirjastoon, 
jossa värikkäät kirjat ovat 
kailkkien kos'ketelta'Vissa, on 
suorastaan valtava. 

KIRJASTOLAUTA

KUNTA OHJAILEE 

Kirj 1aston toimintaa saan
nellään kirjastolailla ja ase
tuksella, joi1ssa säädetään, että 
saadakseen valtionapua tulee 
kunnassa olla ikirjaston hal
lintoa varten kirjastolauta
kunta. Kirjastolautakunta 
johtaa ja valvoo kaikkea kir
jaston toiminta1a. Lautakun
taan valitsee valtuusto pu
heenjohtajan ja neljä jäsentä. 
Kirjastolautakunta on poliit
tisin perustein valittu luotta
musmieselin, jonka toimikau
si on valtuuston toimikauden 
mittainen. Lautakunta valit
see keskuudestaan vuosittain 
vara,ptiheenjohtajan ja sihte,e
rinä toimii kirjastonhoitaja. 
Kirjastolautakunta kokoon
tuu puheenjohtajan kutsusta 
vähintäin 4 kerta,a vuodessa, 
käytännössä näitä kokoontu
misia nykyään on huomatta
vasti enemmän, 7~8 kertaa 
vuodessa. 

Kirjastolain ohella y'ksityis'
kohtaisempia ohjeita laufa,.. 
!kunnalle annetaan kirjasto
ohj esäännössä, jonka valtuus,. 

to hyväksyy ja joka sen jäl
keen alistetaan ikouluhallituik
sen hyvä!ksyttäväksi. 

Lautakunnan tehtävät voi
taisiin kiteyttää pariin seu
raavaan lauseeseen: 

- valvoa, että kirjastoa hoi
detaan ikirjastotointa kos
kevia säädöksiä noudat
taen sekä 'kauppalanval
tuuston ja ikauppalanhalli
tll!ksen antamien ohjeiden 
ja määräy,sten mukaisesti 

- tehdä aloitt'eita 'kirjasto
laitoksen ikehittäimiseiksi. 

Tiedon määrän lisääntyes
sä on kirjastolla suuri tehtä
vä tiedon säilyttäjänä ja tar
joana. Samoin tulee ikirjasto
laufalkunnan merkitys kun
nallishallinnossa olemaan 
vuosi vuodelta yhä merkittä
vämpi. 

* 
- Meni lujaa, ettei häntä per

settä kiinni saanu. 

- Oli kiukkunen ku murhan 
enkeli. 

- Hyvällainen ku lammasnah
kanen tuppi. 

- Niin on nuuka, että kirpunki 
nylykis. 

- Jollei asia selekiä, niin men
nään Päivölään. 

- Ei . se ikänä selekiä velois
tansa, mutta kyllä isokello 
maksaa! 

- Kyllä mä tuun sulle pluu
siksi (luusi = opas) 

- Siittä asiasta ei o enää nou
kan koputusta. 

- Suuhunsa suruton lintu, po
vehensa poijillinen. 

- Oraassa on oljen alku. 

- Älä sorra sorrettua, sorre-
tun pistää vihaksi. 



JUSSI KOTILA 

... ja rakentaja kail~ki kokee 
eli mietteitä ja muisteluksia yhden omakotirakennus

han'kkeen vaiheista. 

Alussa oli tontti, kirves ja 
Jussi. Nyt, runsaan vuoden 
puurtamisen jälkeen alkaa 
talo olla valmis, sikäli kuin 
omakotitalo koskaan valmiiik
si tulee; onhan se yksilölli
nen asumisen muoto, johon 
kukin rakentaja vuosien mit
taan liittää uusia oiva:lluk
siaan mieltymystensä mUJkai1.. 
sesti. 

Lyhyeiksi esittelyksi lienee 
paikallaan todeta perhees
tämme, että muutimme Par
kanoon syksyllä -73 Keski
Pohj1anmaalta, olemme syn-
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tyisin eteläpohjalaisia, Par
kano oli meiHe tuttu Kihniös
,sä viettämiemme kesälomien 
a:joilta ja lapsia on kolme tyt
töä ja poika. Jo ensimmäise
nä talvena tunsimme viihty
vämme täällä ja niinpä seu
raavana keväänä rupesimme 
pohtimaan oman talon hank
kimista. Kauppalan omista
mista alueista tuntui Urho so
pivimmalta ja toukokuussa 
varasimme sieltä tontin. 
Maanviljelysikodista lähte
neinä tunsimme kuitenkin, et
tä tila1a puutarhalle tulisi ol-
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VARASTO 

la enemmänkin ja onneksem
me saimme sitten ostaa Ur
hon maista aikaisemmin ero
tetun alueen, juuri sopivasti 
metsän ja pellon rajasta. 

Suunnittelua aina 

kun aikaa riitti 

Kesä -74 oli sitten varsin 
kiireinen. Työ tahtoi viedä 
vapaia-ajatikin; siirtyihän Par
kano tuona vuonna peruskou
lujärjestelmään, ja uudistuk-
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sen läpivienti ythden miehen 
t'Oimiston puittei1ssa vaati 
osansa. Aina mi'lloin aikaa 
riitti, ik:iertelimme tutkimacs
sa uusia taloja. Pohj,aipiirro'k
sia ik:ävimme läpi kymmeniä. 
Keravan asuntomessuilta löy
tyi suunnittelun pohjaksi so~ 
veltuva talotyyppi', jonka 
puuelementtirakenteet teik:i
vät malhdolliseksi oman työ
panoksen ikäytön runkovai
heen jälkeen. Talven aikana 
kävimme läpi omakotiraiken
tajan paperisodan: lainahake
mukset - poikkeuslupa -
raikennuslupa - ja touko
kuussa koitti sitten H-hetki, 
rakentaminen allkoi. 

Tulevan talon kohdalla ka1s
voi vanikka puusto,, joka oli 
ensin kaadettava. Päätimme 
ottaa vain kaikki ne puut, jot
ka ehodttomasti oli kaadetta
va. No, myöhemmin oli sitten 
kumottava monta lisääkin, 
koska puun säilyminen met
rin päässä talon seinästä tus
kin olir mahdollista. Peruskai
vantojen teiko, salaojien ja so
rastusten teko on rakennus
vaiheen ikävintä puuhaa. Ai
kanaan nuakin valmi1stuivat 
ja ,sokikelin laudoituIDseen 
päästiin käsiksi. Mieleenpai
nuvana yksityi1skohtana on 
muistiin jäänyt viemäriput
kien asennus: vettä satoi sol
kenaan ja ain1a puuttui juuri 
se käyrä, jolla haluttuun koh
taan päästäisiin. 

Raudoitusta ja 

valutalkoita 

Raudoittamista olin ereihty
nyt pitämään yksinkertaise
na puuhana, toisin ik:uitenikin 
on. Ensimmäisenä vaikeute
na oli tulkita oikein välikat
tofaatan raudoituspiirustuk
set. Yksi rke~äkuinen ilta iku
lui tutun insinöörin luona 
kuunnellessa kertomusta niis
tä merkillisistä voimista, jot
ka pilareihin, palkkeihin ja 
itse laattaan piilotetuissa 
harjateräksissä rymyävät. 
Seuraavana yönä opit oli tuo
reeltaan 1sove1letettarva ik:äy-
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täntöön, ja taas !kerran aika
taulu piti täpärästi kutinsa: 
Laatta ,oli raudoitettuna kun 
sulku 1Pohj1anmaalta saapuf 
valupuuhiin. 

Valutalikoita tarvittiinkin 
kaikst suurta ja kolme pientä, 
ennenlkuin runkotöihin pääs
fön. Kun se suuri valu oli: 
eraana heinäkuisena lauan
taina päätöksessä ja kura
hommista siten päästy eroon, 
tuntut ruhtinaalliselta herätä 
sunnuntaina puolelta päi·vin 
sateen ropinaan ja todeta 
1uonnon hoitavan kastelu
puolen. 

Elementtitalo 

Itse talo saapui seuraava 
lauantaina aamupostissa. Se 
oli yön aikana ilmestynyt Es
son pihaan suurena rekkalas
tina. Perillepääsy tontille oli 
vähän hankalaa, kun nykyistä 
Pitkäkadun alapäätä ei vielä 
ollut. Kapeassa liittymässä oli 
lepät ja haavat yksitellen 
väännettävä pois tieltä, jotta 
ik:uorma paasi taittumaan 
Suksikatua !kohti. "Otas nyt 
kuva niin kauan kuin se vielä 
talolta näyttää" leukailivat 
talkoomiehet kuormaa katsel
lessaan. Kuusituntisen tiiviin 
aherruksen jälkeen olivsat ele
mentit hyvässä järjestyksessä 
laatalla, puutavaraa ja lmtto
ri1sti:koita kasoina pitikin ka
dunvartta. 

Pystytystyö oli seumavian vii
kon uraiIDkana. Tehtaan kans
sa tehdyn sopimu~sen mu
kaisesti tuli Savonmaalta 
pystytysmies, joka toimi ne
limiehisen ryhmämme kymp
pinä. Varusmi·espalvelukseni 
Mikkelissä suorittaneena olen 
siitä lä:htien suhtautunut var
sin kielteisesti 1savolaisiin ja 
pitänyt heitä lähinnä ns. työ
täpelikäävänä kansanheimona. 
Nyt jouduin !korjaamaan ar
vosteluasteikkoaru useita pii
ruja positiiv~sempaan suun
taan, sillä tämä Tatu oli var
sin tehokas kaveri. Alusjuok
sujen asennuksen jälkeen, 

miik:ä oli varsin tarkkaa puu
haa, pääsitnme nostelemaan 
seiniä pystyyn keskiviikkona, 
torstaina olivat seinät val
miit ja perjantaina iltapäiväl
lä kattotuolit paikoillaan. 
Pressut vielä päälle ja ukkosc
pilvet, jotka tuona viikkona: 
olivat ikohonneet mustina 
möriköinä jokaisena N.tapäivä
nä Ilkaalistenpuoleiselle tai
vaalle, antoivat vielä samana 
iltana veden valua. Onneksi 
oli talo pystyssä ja pressut 
toimivat hyvin tilapäisenä 
kattona. 

Sisustus vei 

talvikauden vapaa-ajat 

Loppukesällä tehtiin vesi
katon aluskate, putkityöt ja 
lasitus. Talven aikana raken
sin väliseinät. Katot ja lattiat 
tehtiin kokonaan mäntypuus
ta. Lattioiden hionta vei oman 
aikansa, samoinkuin lakkausc
ikin, mutta onnistuimme lat
tianteossa mielestämme ailm 
mukavasti, sillä lattian rakoi
lua tai narinaa ei ainakaan 
vielä ole ilmaantunut. Maa
laulksen olemme suorittaneet 
perheen yhteisvoimin. Kesäl
le jäivät vielä ulkoseinien tii
liverhous, vesikaton viimeis
tely, varastojen teko ja maas
totyöt. Monta pienempää yk
si1tyisikohtaa on vielä kesken, 
mutta jokaisena viikonvaih
teena ilmestyy jotakin uutta. 

Aloittaisitko uudelleen, kun 
olet kaiiken sellkänaihassasi ko
kenut, kysyy moni ralkenta
misajatuksia hautova lähim
mäinen. Vastaus on ehdotto
masti myönteinen. Siihen on 
kuitenkin vamuduttava, ettei 
pariin kolmeen vuoteen ole 
suurempia vapaa-ajan ongel
mia, työtä varmasti riittää 
enemmän kuin ehtii tehdä. 
Vastapainona pääasiassa toi
mistotyötä sisältävälle leipä
puulle ovat kirvesmiehen työt 
hermolepoa, ja viisituumai:sta 
isiki1essään voipi purkaa niitä 
aggressioi:tcl!, joita ehkä päi
vän tehtävissä on patoutunut. 



Hannu Raitio 

HÄÄDETKEIDAS -

Kuluvaa vuotta on vietetty Eu
roopassa, Euroopan neuvoston 
aloitteesta, kosteikkojen suojelu
vuonna. Suomessa vuoden päätee
maksi valittiin soiden suojelu. Soi
den suojelun eräänä merkittävim
pänä saavutuksena voidaan pitää 
vuonna 1956 perustettua Häädet
keitaan luonnonpuistoa, johon 
kuuluu Häädetkeitaan lisäksi Ka
rilankeidas, joitakin pikkunevoja, 
kangasmaata ja osa Häädetjärven 
rantaa. Luonnonpuisto on tieteel
liselle tutkimukselle rauhoitettu 
alue, missä liikkuminen ja kaiken
lainen kasvi- ja eläinmateriaalin 
kerääminen ilman maa- ja metsä
talousministeriön lupaa on kiellet-
ty. 

Luonnontutkijalle Häädetkeidas 
on hyvin moni-ilmeinen tutustus
miskohde. Se edustaa rakenteel-

konsentrinen keidassuo 

taan tyypillistä, Pohjois-Satakun
nalle ominaista konsentrista kei
dassuota. Kaksi viimeksi mainittua 
sanaa kertovat jo · monia asioita 
suon luonteesta. Tarkastelemalla 
peruskartan nimistöä havaitsee 
siellä helposti soiden nimiä, joiden 
jälkimmäisenä osana on sana kei
das. Näin on erityisesti Pohjois
Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaal
la. Suomen soiden rakennetta tut
kittaessa on havaittu, että Etelä
Suomen suot ovat luonteeltaan sa
manlaisia ja poikkeavat rakenteel
taan Pohjois-Suomen soista. Niin
pä Etelä-Suomen soiden rakennet
ta kuvaamaan on otettu Pohjois
Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan 
soille ominainen keidassuo -nimi
tys. Vanhempi nimitys keidassuolle 
on ollut kohosuo. Reino Kalliola 
onkin kuvannut mm. Häädetkei-

dasta sanoilla "Häädetkeidas on 
iso, aukea kohosuo, palanen oi
keata erämaata, jossa vielä kur
jet ilokseen luikahuttelevat." Kei
dassuo on rakenteeltaan ''turve
kakku", jonka keskiosa on reunoja 
korkeammalla. Häädetkeitaan kes
kusta on noin 2 metriä reunoja 
korkeammalla. T urvekerroksen pak
suus Häädetkeitaan keskustassa on 
5, 1 metriä. Keidassuon paksu tur
vekerros aiheutta sen, että siellä 
elävä kasvillisuus saa tarvitseman
sa veden ja ravinteet ainoastaan 
sad evedestä. 

KERMEJÄ JA KULJUJA 

Suolla liikkuessamme olemme 
havainneet, että suon pinta ei ole 
tasainen, vaan muodostunut kui-
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vemmista mätäspinnoista ja enem
män tai vähemmän märistä neva
pinnoista. Ehkä joku on nähnyt 
suolla pieniä lampiakin. Hyvin ke
hittyneen keidassuon keskustassa 
nämä mätäspinnat muodostavat 
yhtenäisen kapean kiemurtelevan 
mätäspinnan, jota kutsutaan ker
miksi. Vastaavasti nevapinnoista 
muodostuu kermien välissä kie
murtelevia kuljuja. Kuljuihin voi 
varastoitua sadevettä ja näin niis
tä muodostuu pikkulampia ja alli
koita. Kuten jo otsikosta havait
simme Häädetkeidas on konsent
rinen keidassuo. Termi konsentri
nen tarkoittaa sitä, että kermit, 
kuljut ja allikot ovat samankeski
sinä kehinä suon korkeimman koh
den vesimäärä on riippuvainen 
dan ympärillä. Kuljujen ja allikoi
olla täällä useita kymmeniä sent
timetrejä . 

RAVINTEITA NIUKASTI 

Edellä jo kävi ilmi, että keidas
suolla kasvillisuus saa tarvitseman
sa ravinteet ja veden sadevedestä. 
Tästä johtuen kasvillisuudelle on 
ominaista karuus. Suotyypeissä tä
mä heijastuu karuina räme- ja ne
vatyyppeinä . Häädetkeitaan kes
kustassa kermeillä kasvaa runsaasti 
varpuja, esim. kanerva, variksen
r.-"lrja, suopursu, vaivaiskoivu ja 

Suoleväkkö (Scheuchzeria palus
tris) on kuljujen tyypillinen kas
vi. 
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jiikä liä. Jäkä liä voi joskus kasvaa 
kermeillä niin runsaasti, että rah
kasammalten kasvu estyy ja kermi 
ei näin enää voi kasvaa korkeut
ta. Jäkälät ovat nimenomaan tyy
pillisiä Pohjois-Satakunnan ja Ete
lä-Pohjanmaan keidassoille. Ker
mien jyrkkänä vastakohtana ovat 
kuljut, joissa suovesi ulottuu usein 
pintaan saakka. Kuljujen tyyppila
jeja ovat mutasara, suoleväkkö, 
vaalea piirtoheinä, kihokki-lajit se
kä monet rahkasammalet. Usein 
kuljuista puuttuu kasvillisuus täy
sin, jolloin kuljun pinta on muo
dostunut ruskeasta ruopasta . Täl
löin puhutaan monesti ruoppakul
juista, joita Häädetkeitaallakin on 
varsin runsaasti. 

POHJOISTEN JA ETELÄISTEN 
LAJIEN VAIHTUMA-ALUETTA 

Parkanon kasvillisuudelle on tyy
pillistä se, että täältä tapaa sekä 
pohjoisia että eteläisiä lajeja, ts. 
Parkano sijaitsee eräänlaisessa 
vaihettumisvyöhykkeessä. Tämä 
näkyy myös keidassoiden kasvilli
suudessa. Hyvänä esimerkkinä täs
tä mainittakoon kaksi pohjoista 
rahkasammallajia, aaparahkasam
mal (Sphagnum lindbergii) ja eräs 
kuljurahkasammal (Sphagnum jen
senii), eteläisenä lajina toinen kul-

juissa kasvava rahkasammal Sphag
num majus. Keidassuolla suon kes
kustan kasvillisuus poikkeaa huo
mattavasti reunaosien kasvillisuu
desta. Tästä hyvänä esimerkkinä 
Häädetkeitaalla on pallosara, jota 
tavataan vain suon reunaosissa ja 
metsäsaarekkeiden ympärillä. 

Häädetkeitaan eläimistö on 
tyypillistä karun vedenjakaja
alueen eläimistöä. Joskus keitaan 
reunaa paarustaa hirvi tai siellä 
hypähtelee jänis. Mättäiden vä
lissä vilahtaa myyrän tai päästäi
sen harmaanruskea selkä ja niiden 
liikkeitä tarkkaa taivaalta korpin 
ja haukan neulanterävä silmä. 
Kurki astuu arvokkaana kuljun reu
naa. Keltavästäräkki ja niittykirvi
nen esiintyvät täällä niinkuin kai
killa laajemmilla soilla. Pohjoista 
leimaa antaa kapustarinta, pikku
kuovi ja liro. Eläimistö on itse 
asiassa niukkalajinen, na1n mm. 
lintujen osalta. Syynä tähän lienee 
allikoiden ja aukean suoalueen pie
nuus sekä se, että alueen kautta 
ei kulje mikään tunnettu lintujen 
muuttoreitti. 

Häädetkeitaan nykyinen raken
ne, kasvi- ja eläinmaailma muo
dostavat luonnontutkijalle ja har
rastajalle valtaisan haasteen. Oma 
ainutlaatuinen mielenkiintonsa on 
myös kasvillisuuden historialla, jo
ka nn kätkeytyneenä keitaan tur
veke ··ostumiin. 



Arvo Kuivasta 

Juureni ovat l(uivasjärvellä 

Arvo Kuivasto on tehnyt elämän
työnsä pankkialalla. Aluksi Par
kanossa, sittemmin Lapualla ja 
Tampereen ympäristössä. 

Metsästäjä manttaalin omis
tajaksi. Kauan sitten metsäs
täjä pysähtyi kalaisen järven 
poukamaan, riistarikkaalle 
rantatörmälle. Siihen kota 
ikohosi. Sinne perhe kokoon
tui. Metsästäjä varasi maa- ja 
järvialan "ei kenenkään maa;
ta" elintilaikseen. Kruunun 
menot kasvoivat. Silloin mer
kittiin metsienlkin asukkaat 
"mannatal" luetteloon ja pan
tiin verolle. Kruunun menot 
lisääntyivät. Asukkaiden 
maa-alat olivat eri suuruisia, 
mutta verot samansuuruisia. 
Nyt t~htiin "manttaaliluette
lo", johon asukas ilmoitti on
ko hänellä neljännes-, puoli
tai joiku muu manttaalimää
rä, josta tuli uusi veroperus
te. Kun nuo itse ilmoitetut 
luvut aiheuttivat taas tyyty
mättömyyttä, annettiin 1757 
isojakoasetus. Vähän myö
hemmin määrättiin: Yhteen 
manttaaliin sisältyy 600 tyn-

nyrinalaa maata, joka jyvi
tyiksen, soiden ja järvien ta
kia voi nousta kaksinkertai
seksikin. Isossa jaossa jäi lii
ikamaat kruunulle. Tämän 
jälkeen lii'kamaan saajista ja 
seuraavista uudisasukkaista 
tuli kruununtorppareita. 

Kuivaston kruununtorppa. 
Kukaan ei tiedä kuka on asu
nut, koska ja kuinka kauan 
Kuivaston alueella. Tai onko 
tila autioitunut yhden, vaiko 
useamman kerran. Muistitie
toa on, että Aholan ja Kuiva
sen asukkaat olisivat muutta
neet täältä Kuivasjärven lä
hettyville. Vasta kirkonikir
joista löytyy merikintä: "1842 
-48 erotettu Kuivaston kruu
nun torpaksi Aholan tilasta." 
Aholan vävy Mikko Syrjä, 
v:o Maija, ovat saaneet aset
tua Ah olan tilasta jääneelle 
liikamaalle ikruununtorppari
na Kuivasto nimellä. V. 1878 
he luovuttivat torpan pojal
leen Miikolle, v:o Severiina. 
Nämä myös pojalleen Ant
ton'ille, v:o Maria 1895. Torp
parilain lisäyilrnen perusteella 
itsenäiseksi tilaksi tullut Kui
vasto siirtyi 1948 tytär Hilma 
Mari ane ja hänen miehelleen 
Eino Alamettälälle. 

Elämänkoulu n kovuutta. 
Ankaran toimeentulotaistelun 
ohella ovat vanhan iPohjan
maantien poskessa olevan 
Kuivaston asukikaat nähneet 
ja kokeneet sodan ja nälän 
järkyttäviä seurauiksia. Jo 
1597 nuijasoturit vaeI,sivat tä
tä tietä Nokialle ja keräs,ivät 
apujoukkoja myöskin Parka
nosta. Nokian tappiota seura
si ankara kosto. Sen jälkeen 
Parkanon yhdeiksästä talosta 
kuusi oli autiona. Isonvihan 
seurau'ksisfa kirjoitettiin 1714 
"Mitä emme ehtineet kätkeä, 
hävitettiin. Meitä ajettiin ta-

kaa kuin metsänpetoja. - Oli 
elettävä kuvaamattomassa 
kurjuudessa ja kuoleman pe
lossa." V. 1808 oli vihollisia 
majotettuna Parka:noon. Kul
kutaudit raivosivat. Kuollei
suus oli 4-5 kertainen. Ruo
katavarain luovutus- ja ikyy
dityspakko oli uuvuttavaa. 
Kuivasen rantaan kerättiin 
virstan pituinen jono hevosia 
vihollisen haavoittuneita ja 
palel tunei ta kuljettamaan. 

Sodan, vainon ja tautien li
säksi nälkävuodet lisäsivät 
kurjuuden kuormaa. Kuver
nööri tiedotti 1698: "Ruumii
ta jää hautaamatta. - Karja 
on teura,stettu:" Kuolleisuus 
oli 5-10 kertainen. V. 1705 
-06 raivosi hallan ohella 
"aasilainen rutto". Ruttoon 
kuolleita ei saanut haudata 
hautausmaahan. Serutäti, Iso
isän 1sisar, kertoo 1865-68 
nälkävuosista "Syötiin olki-, 
jäkälä- ja pettuleipää. Se ha
josi paistettaessa ja vedettiin 
uunista astiaan. Etelään vael
ta·via menehtyi nälkään ja 
tauteihin tienoheen. Kuollei
suus oli 4-10 kertainen. Vas
ta 10 vuoden kuluttua Parika
non väkiluku nousi ennalleen. 
Sotien aikana vanlhuikset, nai
set ja lapset asuivat "pako
saunassa" Kuivastosta 3 1an 
koilliseen. He eivät saaneet 
poistua saunakuusiikosta. Vaa
ran ja ruuantuojan merkkinä 
oli hirven, korpin, taivaan
vuohen tms. ääni. 

Vanha Pohjanmaan tie: Tal
vella ikuljettiin jäitse järveltä 
järvelle ja kesällä veneillä. 
Veneet vedettiin koskien ohi 

ja maakannasten yli. Leve
ämmillä maaikannaksilla käy
tettiin 1800-luvulla rattaita. 
Vanhan tien kehityksen edel
lyttämät nimitykset: polku, 
ratsutie, paaritie ja ratastie. 
Rattaiden jäljet näkyivät vie-
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Vanhan asutuksen merkkejä talon ympäristössä. Kiuaskumpu n. 300 m navetan kohdalta poh
joiseen. Piirroksen rakennuksista ovat nykyään enää jäljellä Uusitupa ja vanhahuone sekä rii
hen katkoviivalla piirretty vanha osa. Muistan vanhan riihen sen tervavedellä imeytetyn jalka-
pohjiin tarttuvan lattian takia jeressä sen tikulöylyjen takia. 

lä 1910, väleillä: Ahola -
Kuivasto, Kuivaston terva
hauta - Isoval,kiainen ja Ho
seuksen pohjoispuolella. Ja 
tien suunta: Kyrösjärvi -
Par'kanojärvi - Kairolampi 
- Kaidatvedet - Linnanjär
vi - Kuivasjärvi - Matkus
lam pi ( ei kesällä), Isovalkei
nen, Isovenesjärvi, Vähäve
nesjärvi, Pohjanmaa. 

Työtahti Kuivastossa oli 
kiireinen ja laadultaan vaati
va, mutta joustava. Maata
loustyöt aloitettiin klo 7. Pui
minen klo 6. Heinä- ja leik
kuuaiikana työskenneltiin au
ringon noususta laskuun. Kii
reettöminä päivinä päivällis
tunnilla "vedettiin lon1kkaa" 
pihanurmiikolla parilkin ru
peamaa. 

"Kirkonaika". Arkipäiväis
ten aihikerointien vastakohta
na olivat pyihäpäivät. Tavan
mukaiset aamuaskareet teh
tiin, mutta "ildrikonajaksi" 
hHjennyttiin. Oma väki ja 
jouk!ko 'kyläläisiä istui seinä
penikeillä. Lkkunapieliin kiin
nitetyt ikoivunlehvät toivat 
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kesäntuoksut tupaan. Valkoi
seksi "kuuratulla" honikapöy
dällä oli virsikantele, rukous
kirja ja avoin Lutheruksen 
postilla. Täsmälleen klo 10 
veisattiin virisi Isän säestämä
nä, luettiin postillasta tälle 
päivälle omistettu kappale, 
luettiin rukous ja veisattiin 
loppuvirsi. Ei puhuttu eiikä 
keskusteltu. Virren, postillan 
ja rukouksen sanoma riitti. 
Loppuvirren sävelten vai
mentumi:sen jäLkeen jatikui 
hiljaisuus tovin. Se oli "py
häntuntua". Lasten nukku
maan asettuessa kirikonajan 
tunnelma tiivi1styi. Äiti risti 
kätemme ja yhdessä kiitim
me päivästä näkymätöntä 
Isää. Jonka läheisyyden elä
västi tunsimme. 

Henkilökuvia. Äidin isä, Miik
ko Hoseus oli vä.häpuheisuu
dessaan arvostusta ja ar'kai
lua herättävä. Äidin äidin, 
Annan syliin sensijaan mie
lellämme kiipesimme. Heidän 
poi1kansa Aleksi, Matti ja 
Mi~ko olivat leikinlaskun tai
tajia. Tyttäret Hilma (Ponsi-

a myöhemmän savusaunan tien vi 

luoma) ja Maria (Kuivasto) 
olivat äitinsä tuntuisia. Hei
dän vaativuuttaan ympyröi 
sydämellisyyden kehä. Isän 
isä, Mikko Kuivasto oli yksi 
metsien kasvattamista elä
mäntaidon mestareista. Esim. 
nälkävuosien 1865-68 jälkeen 
kyläläisten verot olivat "räs
tissä", ulosmittaukset toimi
tettu ja seuraavana sunnun
taina jullkaistiin myynti-il
moitukset kirikossa. 

Isoisä kutsui kyläläiset sun
nuntai-illaksi krykkypaalei
hin (kuuliaisiin). Tuli huvit
telun haluisia nuoria ja huo
lien painamia aikuisia. Al.ik:a
j aisiksi Isoisä ilmoitti: "Mei
dän hevonen ja mulli (hieho,) 
kuulutettiin tänään." Nuoret 
nauroivat ja Lauloivat. Aikui:
set siirtyivät Isoisän perässä 
porstuakamariin. Siellä vali
tut miehet lähtivät metsän•• 
hoitaja Moringin puheille. 
Siellä kirjoitettiin Metsähal
lituikselle kirjelmä. Ulosmit
tauik1set peruutettiin. Alaspai
nuneet !katseet nousivat ja 
näkivät taas edessä olevan 
tien. Murtuneet mielet tunsi-



vat "Vaiklka koettaa, eipä hyl
kää Herra." Verot maksettiin 
maantietä tekemällä, "ruu
miin kärsfrnisellä", sanoi ai
na kujeileva MH<lrn. Näin ko
kemusten koulun kypsyttä
mät ihmiset, joita oli monta 
ylläpitivät elämänuskoa. 

Isän äiti, Severiina oli hil
jainen, 'omissa ympyröissään 
a!hkeroitva, lasten lapsiaan sa
nattomien teoin ohjaava. Poi
ka Antton sai Kuiva:ston. Ty
tär Eliina, m. leipuri Justus 
Ruoranen ja tytär Aliina, m 
räätäli Verner Lehtonen. 
Anttonin vaimo Maria (Mai
ja Hoseus, äitini) oli pohja
laistyyppinen J amerä per
heenemäntä. Hänen sanansa 
oli lasten lalki. Anttonin ja 
Maijan perheeseen hai'~ara 
toi miltei joka toinen vuosi 
"pehmeän paketin". Seuraa-

vassa järjestyiksessä: Viivi, 
Jenny, Arvo, Aleksi, Matti, 
~aavo, Anni, Hilma, Laura, 
Aune ja Rauha. Eli perhe li-
1sääntyi nopeammin kuin 
maan tai sivuansioiden anti. 
Isä piipahti "rapakon talkana" 
1912-14. Hänen puukkonsa 
ei :kultasuoneen pystynyt, 
mutta sensijaan löytyi paljon 
kotioloihin soveltuvia havain
toj a1. Paluun järkeen työ ja 
toiminta Kuivastossa ja Kui:
vaskylässä vauhdittui. 

Isän kynttilä oli "va
kan päällä". Isän luona 
kävi neuvon 'ky,syjiä jat
kuvasti. Uusien toimenpi
teiden sovellutU!ksessa Äiti 
oli mulkana. Hänen sieniikas
tikkeensa maistiaisissa Aro~ 
lan vanha Jussi, yiksi Isänisän 
hengenheimolaisista, totesi: 
"Kun voissa paistaa ja '.k:er-

massa keittää, syö varkka he
vosenkaklkaroita." Isän huu
mod pulppusi verikkaisemmin 
kuin Isoisän. Mutta hänen 
momsarmamen toimintansa 
oli muuttuneissa olosuhteissa 
ehkä yhtä tehoisaa. Isoisä 
pyrki karkoittamaan elämän
pelon ja mas:ennuiksen, kO'via 
\kokeneiden kanssaihmistensä 
1kuorman päältä. Isä jo rau
hottuneissa oloi:ssa pyrki 
osoittamaan helpompia ja 
tuottoisempia polkuja paari
tietä polkevan maa- ja karja
talouden seik:ä kasvitarhavil
jelyn keskelle. 

Kuivastosta tuli mallitila, 
sen tuvan seinällä on kym
menittäin kunnia'kirjoja, kä
vijöiden kannustamiseksi. 
Kansa[rnulu, osuusikassa ja 
osuusmeijeri sekä lukuisia 
maataloudellisia y'hdistylksiä 

Kuivasjärven Kuivaston tilan vanha päärakennus valokuvattuna v. 1916. Se on rakennettu 1800-
luvun alkupuolella ja purettu v. 1926. Rakennuksessa oli tuohimalkakatto ja sen vasemmassa 
päässä oli suuri 8 m x 9 m tupa. Henkilöt vasemmalta: Hilma Kuivasto, Elin Lehtonen, Severii
na, Anni ja Aune Kuivasto. 
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on uuden tienviitoituksen 
merkkeinä. Isän tiedonjano 
oli jatkuvaa. Hänelle tuli ky
län ensimmäinen sanomalehti 
yhteisenä kanttori Valldema
nin kanssa jo 1889-92. Lehti 
tuli postitse kanttorille ja 
kirkossa käviJjöiden mukana 
Jisälle. Kotini kirjahylly oli 
lyhyt, kunnes Eduskunnan 
pöytäiki'rjat ilmestyivät. Kun
nanikirj aston kiertävä osa toi 
1809 kaivattua lisää. Isällä oli 
ihmeellinen taito saada toiset 
kiinnostumaan esityksiinsä. 

Äiti oli perheen sisäminis
teri. Hän kiitti jokaisesta hy
västä suoritukisesta ja ran
kaisi jokaisesta rikkeestä. It
se piti vitsa hakea ja sille 
osoite paljastaa. Siksi ikai 
klaffiihousut olivat "muodis
sa". (Olisikohan tässä apu 
nykynuorison kurittomuu
teen). Tahallisia rikkeitä tus
kin teimme. Tekomme vain 
kävivät ajatusten edellä. 

Vanhempiemme elämän
puun juuret saivat nesteensä 
uslkonnollisista vaikutteista, 
lukeminen ja kuuleminen sen 
lehdet levitti ja koikemusten 
anti sen satoisuutta lisäsi. He 
eivät vakaumustaan, tieto
jaan tai taitojaan julistaneet. 

Vapaa-ajan käyttöä. Kui
vaston pihamaa oli muodostu
nut voimailupaikaksi. Aitan 
nurkalla oli nostokiviä ym. 
välineitä ja Mettälän tiellä 
lyötiin konkaria. Sateen sat
tuessa mitattiin vanhassa tu
vassa leikkien muistin mitta
vuutta, ajatuksen ja voiman 
tehokkuutta. Ja 1910-luvulla 
se muodostui koko nuorison 
kolkoontumispaikaksi. Siellä 
kaikuivat piirileikit äidin val
vonnassa. Jokainen rike tai 
voimasana sai häneltä napa
kan ojennuksen. 1915 vaiheil
la järjestyi myös puuseppä
Matin viulun tahdittamia 
tanssiituokioita. 

V. 1907 tuli Nuorisoseura. 
Vanhassa tuvassa pidettiin 
pääosa sen kokouksista ja il
tamista. Myös Työväenyhdis
tyksen tilaisuuksissa esitim
me näytelmiämme. Mm. Jyl
hässä yhdistyksen 5- tai 10-
vuotisjuhlassa sitä varten 
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harjoitetun näytelmän. Seu
ramme opintokerhossa olim
me "Suomelan kunnan jäse
niä" ja pidimme eri lautakun
tien kolkouksia ja 1917 anne
tun vaalilain mukaiset kun
nallisvaalit. Parkanon ensim
ma11s11n kunnallisvaaleihin 
esitimme eib.doikaslistan. Vaik
ka suuri<ri osa ehdokaslistois
ta hylättiin, kunnanvaltuus
tosta tuli ehdotuksemme joh
dosta kaiikikia kyliä ja mieli
piteitä edustava ja tyydyttä
vä. 

Kun nuori,soseuran jäsenek
si otetaan 16 vuotta täyttänei
tä, järjestyi toimintahaluisten 
kesken 1908- tai -09 ehkä 
Suomen ensimmamen var
haisnuorten osasto. Sen me
tallisessa rintamerkissä on 
tammenlehvien keskellä "Ki
sa 1910". Vahakantinen jä
senluettelo ja ennätysmuistio 
paloi muun kotiseutuainehis
ton 'kanssa jatkosodan ai1ka
na. Jäsenistä muistamme: Toi
vo ja Kalle Arolan, Arvo, 
Aleksi ja Paavo Kuivaston, 

Lauri Viidan, Jussi Viitanie
men ja Viljo Välkkilän. 

Nuorisoseuramme aktivis
teista mm. Iisakki Ahola ja 
Atte Vataj'a jo 1910-luvulla 
aloittivat pitkät ja ansiokkaat 
!kunnalliset uransa. Maakun
nallisten jopa valtakunnallis
ten järjestöjen johtoportais
sa ,se!kä eduskunta- ja valitsi
jamiesehdokkaina on jäse
rniemme nimia näkynyt. 
Myösikin puhujina maamme 
eripuolilla on Vanhantuvan 
henkisen r oikotukisen saaneita 
liikkunut. 

Kun Vanhatupa la:hosi ja 
viimein katosi, tunsimme 
menettäneemme paljon. Mut
ta eniten on hyvän ihmisen 
persoonallisuutta tavoittele
va, avoimesti toimiva poliitti
sesti sitoutumaton nuoriso 
menettänyt, kun suurien met
sien kasvattamat "suuret kas
vattajat" ovat poissa. Ja po
litiikan usein vilpillinen vii
kate pitää kai'ken tasapituise
na ja 'henkisesti kuloutunee
na. 



Parkanon Yhteiskouluun liitty
viin muistioihini kuuluu mm. eräs 
50-luvun puolimaissa pidetty to
verikunnan illanvietto. Minun osal
leni sattui vastauksen antaminen 
puheenjohtajan tekemään kysy
mykseen, millainen on mallioppi
las. Vastaukseksi olisi sopinut, että 
kun kysyiä katsoo peiliin, niin hän 
näkee siellä mallioppilaan kuvan. 
Mutta "peilikuva" särkyi sen aian 
repivimpään "pianokimaraan", io
ta tämä kysyjä päästeli soittoko
neen koko voima lla häiritäkseen 
keskittymistäni miettimiseen. Jo
tenkin sentään sain aiatukseni sen 
verran kootuiksi, että määritelmä 
syntyi. Saipa se vielä reht. Uoti
lan varauksettoman tunnustuksen
kin. "Ma ll ioppilas on oppilas, ioka 
kasvaa yli opettaian tietoien ia 
taitoien sekä koulun asettamien 
oppimistavoitteiden", sanoin . Nyt 

Toini Vainio 

Mallioppilaita ja vähän 

•opetta jial~in 

sitten kysymme vuorostaan, onko 
näitä tällaisia mallioppilaita ole
massa. 

Asiaa tutkiaksemme on luon-
nollisesti mentävä koululuokkaan 
oppitunnin aikana. Siellä kyllä 
huomaa heti, miten opettaja elät
ti kovin suuria luuloja itsestään ar
vellessaan, ettei hänen tietomää
ränsä ole noin vain ylitettävissä. 
Biologian opettajana totesin, että 
minulla oli kokonainen luokallinen 
mallioppilaita äidinkielessä. Maan 
mainioiksihan ylioppi lastutkinto
lautakuntakin on heidät monena 
vuonna noteerannut Hiljaisuus, 
jonka aikana opettajan liitu rahisi 
taulun pintaan, katkesi esim. näin: 
"Opettaja, kromosomi-sanasta yk
si o pois. Pitää olla -oni, -oli jne. 
Oppikirja on vanhahtava." Parka
no pitäköön silti parooninsa. Luo
kan ohjeiden mukaan kielellisten 

makusuuntien vaihde llessa ja näi
den asiantuntijain keskenään kiis
tellessä opettaja-raukka kirjoitti 
vuoroin viirus ja vuoroin virus toi
voen samalla, että päästäisiin 
eroon koko "pöpöstä". Kiitos 
näiden mallioppilaiden, että opet
tajakin pysyi jotenkin mukana kie
lenkehityksessä eikä pysähtynyt 
jonnekin 30-luvulle ja E. N. Setä
län aikaan. 

VASTAKYSYMYKSIÄ 
1)PETT AJALLE 

Mallioppilaasta käy myös sel
lainen, joka ei nyt juuri vaivaudu 
läksyjään lukemaan, mutta tunnil
la vastausvuoron saatuaan kään
tää tilanteen nerokkaasti hyväk
seen. Hän näet vastaakin teke
mällä vuorostaan opettajalle ky
symyksen ehkäpä aiheesta, jossa 
opettaja ei ole vahvimmillaan, tai 
loistaa siirtymällä selvittelemään 
asiaa, mistä on hankkinut paljon 
tietoja. Nämä mallioppilaat anta
vat sellaisen haasteen, että opet
tajankin on ryhdyttävä lisäämään 
tietojaan ja taitojaan. Hänen on 
ryhdyttävä kasvamaan malliopet
tajaksi. Tästä syystä opettaja ryh
tyi varustamaan itseään ajankoh
taistiedoilla poimimalla aikamme 
suunnattomasta tiedonvälitystul
vasta nopeasti juuri oikeat asiat. 
Hän luki luettavansa sakset kädes
sä usein seisaallaan kiikuttaakseen 
saksimansa aarteen nopeasti yhä 
paisuvaan leikkelekokoelmaansa , 
jonka arkistoinnissa hänestä tuli 
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mestari. Kaikkein välttämättömim
män uuden tiedon talletti oppikir
ia sivuiensa väliin pullistellen sit
ten kuin äiti-sammakko kevätai
kaan. 

Sitäkin sopii ihailla ia ihmetellä, 
että pettämättömän muistinsa 
vuoksi erinomainen nauhuri alkoi 
luokassa pauhata oikeata asiaa . 
Erehtymisen vaara oli näet suuri, 
koska nauhametreiä oli palion mo
nilla keloilla yhteensä ia koska 

Heiikki Vilppa1a 

niiltä oli milloin pyyhitty entistä 
tietoa pois milloin taas äänitetty 
uutta. Valppaabi oppinut opetta
ic1 taisi olla silmät ia korvat auki 
yöllä nukkuessaankin. Eihän voinut 
koskaan tietää, mistä tuli se uusi 
tieto, iota ilman ei voinut olla var
ma oikeudestaan seistä oppilaiden 
edessä luokassa vieläpä ionkin
moisella korokkeella. 

OPETTAJAN 
HEIKKO KOHTA 

Joskus siltä korokkeelta sentään 
oli tultava kipin kapin ia lopulli
sesti alas . Joskus luulin tietäväni 
iotaki:. hyönteisistä, vaan enpä 
enää luullut kun olin avannut sen 
parkanola iskodin oven, missä hyön
teislaatikot ulottuvat kattoon asti 
ja m1ssa harrastus muutoink in 
täyttää koko kodin. Nuori hyön
teistieteilijä itse on todella ollut 
se mallioppilas, ioka aiat sitten 
"on kasvanut yli opettajan tieto
jen ja taitojen sekä koulu n aset-

tamien oppimistavoitteiden." Hä
nelle sopivat malliopettajat eivät 
ole kouluissa , vaan istuvat tutki
jankammioissaan tai yliopistollisissa 
katedereissa. 

Nykyajan teini-illassa sähköiste
tyn "big bändin" pauhussa en 
varrr.aan saisi kokoon minkään
laista vastausta mallioppilasta 
koskevaan kysymykseen. Turhaan 
kai vaivasin itseäni silloin kerran 
ennen. Menneet parikymmentä 
vuotta ovat näet opettaneet, ettei 
mallioppilaasta ole kaavaa. Heitä 
on yhtä monta lajia kuin on kou
lussa niitä tilanteita, missä kaikki 
on mennyt " nappiin" heidän an
siostaan. Tai sanoisi!lko vähän juh
lallisemmin: Mallioppilas on jokai
nen oppilas, ioka saa optttaian 
tuntemaan osansa koulussa mer
kitykselliseksi. Määritelmä ei ole 
toki tärke in, vaan se, että malli
oppilaat tietääkseni elävät yhä. 
Ja mielekäs elämä koulussa jat
kuu . 

TÄHTITIEDE JA MINÄ 
Kiinnostus ifäh titieteeseen 

sai sysäyiksen erikoisesta ha
vainnosta ollessani kuusivuo
tias. 

SyysHta on kohta käsillä 
juosrtessani kotia 'lmhti. Tai
vas on pihneitön. Tuulen häi
vähdyskään ei häiritse hil
jiaista luontoa. Mutta äkkiä 
havahdun. - Jo'kin outo valo 
lähestyy etuoikeal ta? Mikä 
voi liekehtiä noin oudosti? -
Se lähestyy hitaasti, ehkä 10 
-20 metrin korkeudella. Liik
keeni pysälhtyy - jähmetyn 
pai1.lmlleni. V ai1kika kuinka 
tahitoisin, eivät jala,t tottele? 
Nyt se outo ilmestys on ehkä 
30 metrin päässä. Tunnen ou
toa lämpöä lkasvoi1llani. Onko 
pelon aiheuttamaa, vai sätei
lyä? Pystyn vain tuijotta
maan oudon esineen hiljaista 
liukumista oMtseni. Tulipal
losta kuuluu outoa surinaa. 
Pai,Jmllia oloai'ka tuntuu ikui~ 
suudelta. Kun outo kumma
jainen on olhittanut minut, 
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palaa reaktioni ja j al'koihini 
alkaa tul1a vauhtia. Se oli 
lapsuuteni pahin järkyty,s,. 
Tästä tapahtumasta sai myö
hemmin alkunsa kiinnostuk
seni 1täh!titieteeseen. 

Avaruus on ääretön -Täh
titieteen tutkiminen on ikuin 
satua. Mieleen tulee suuria 
kysymyiksiä. Missä maailman
kaiklkeus loppuu? Nyt jo pys
tytään ,tunkeutumaan radio
teleskoopin avulla milj·ardi>en 
valovuosten päähän. Jatku
vas,ti löydetään lisää j,a lisää 
milj,ardeja ja taas miljardeja 
tähtijou1~koja. Mitä on oma 
aurinkokuntamme ja ihmis
kunta nykyisin tunnetussa 
maailmankaikkeuden osass•a? 
Yhtä tyhjän kanssa. - Ver
taus kuin pisara meressä, se
kin vertaus on liian paljon. 
Maailmanlkai1klkeus on piste, 
jota ei ol,e olemassa. 

Maailmankaikkeus on kuin 
kello. Havaitsemme useita 
matemaatisia lainalaisuuksia 

tähtij ärj estelmässä. Uusia 
tä!hrtiä ja kokonaisia itähtij är
jestelmiä syntyy ja tuhoutuu 
jatkuvasti. Avaruudesta löy
tyy myös poikkeavuuksia. 
Omassa aurinkokunnassam
me Marssin ja Jupiterin väli
sessä avaruudessa pitäisi olla 
planeetta? Ei löydy? Se on 
joskus tuhoutunut pirstaleik
si? Todisteena sföä on jäljel
lä meteoriitti- ja asteroidien 
vyöhyike? Nämä asteroidit 
ovat muodoltaan epäsäännöl
lisiä verrattavissa kaHionjär
ik:äleisiin. 
Suurin on _Oares läpimital
taan 770 km. Näitä tuhoutu
neen planeetan isompia siru
ja on löydetty rt:ähänmennes
sä noin 2.000. Muutamien as
teroidien radat käyvät jopa 
maankin radan sisäpuolella. 
(Apollo, Adonis, Lkaros). On
pa maan historian aikana 
muutama asteroidi ja komeet
ta tömä:htäny,t myös maapal
lon pintaan. Koska seuraava 
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Pohjoinen taivas joulukuussa noin klo 21. Pohjoissuunnan saat 
Pohjantähdestä (Polaris, jonka löydät helposti taivaalta, kun piden
nät Otavan eli Suurten vaunujen takasviun viisinkertaiseksi. 

tömähdys? Tunnettujen ,tai
vaan "kulkureiden" radart ja 
kiertoajat ovat selvillä. Tör
mäys elinaikanamme on yhtä 
epätodennäköistä kuin saada 
lofosta seitsemän oikein. Ava
ruuden lainalaisuudesta, poik
keavat ilmiöt ovat aina har
rastelij an ja tähtitieteilijän 
"helmiä". Marsplaneetan toi
nen kuu Fobos luikuisine poik
ikeavuuksineen on myös tut
kijoille mielenkiintoinen 
ikohde. 

Helmikuun illat ovat har
rastelija-n parasta aikaa tar
kastella tähtitaivasita. Tark
kaavainen tähtHaivaan tar
kastelija havairt;see muuta
massa minuutissa tekokuun 
tai useampia. Niitä on maan 
kiertoradalla jo satoja. Etsit
täessä tiettyä tähteä on ensin 
haettava kiintopiste, josita voi 
edetä kohteeseen. Kiintopiste 
voi olla !kirkas tähti ( esim. 
Rigel, Regulus, Vega, Arstu
rus, Capella jne.) tai tähti
kuvio (esim. Otava). Tähti
kartastojen tuntemus 1kuuluu 
osana harrastelijan itseopis
keluun. Vaativarrnmalla har
rastelijalla on lisäksi apuvä
lineitä tähtien tarkastelussa. 
Voimakkaalla kaukoputkella 
tai peiliteleskoopilla tarkas-

tellessa taå.vas näy.ttää valta
valta tähtimereHä. Paljain 
silmin havaitsemme vain 2000 
-5000 tähteä. Hyvä katselu
paikka on kaukana asutuskes
lJmksen häiritsevistä valoista. 

Kun puhutaan tähdenlen
nosta on kysymyksessä meteo
riiitin törmääminen maan il
makehään. Runsaasti näitä 
tähdenl-entoja (tähtisateita) 
voi havaita seuraavina päivi
nä: 2.-4. tammikuuta Kar
hunvartijan kuvi:ossa tähtitai
vaan pohjoisosassa 20.-22. 
huhtikuuta Lyyran kuviossa 
tähtitaivaan pohjoisosassa. 1. 
-20. elokuuta Perseuksen si
kermässä tähtitaivaan poh
joisosassa. 9.-14. jouluikuuta 
Kaiksosten tähtikuviossa itäi
sellä taivaalla. 

Joskus tähtikuvioita etsi,es
sä tulee haaveilleeksi että, mi
täpä olisi ,piipahtaa tuon täh
den mahdolliisilla, planeetoil
fa jne? Olisikohan se koskaan 
mahdollista? - Optimisteille 
jää toivon kipinä. Suhteelli
suusteoria nimittäin tulee 
avuksi aj 'an voittamiseksi pit
killä matkoilla. Jos edetään 
valon nopeudella niin ajan 
kuluminen lähes pysähtyy? 
Nii:n ne viisaat väittävät. Aja
tellaan, •että minä lälhden nyt 

avaruusalu'ksella matkaan va
lon nopeudella ja käyn vaik
'ka kääntämässä Pohjantäh
dellä (Polariksella). Matlkaia 
on huimat 540 valovuotta 
edestakaisin. Palatessani maa
han o1en vanhentunut vain 
muutamia kuukausia, mutta, 
täältä ei enää, löydy tuttuja? 
Täällä aika on rientänyt ja 
eletään jo vuotta 2516. Se pa
laaminen saattaisi olla mi·e
lernkiintoinen elämys, toisaal
ta peloittava? 

Tärkein tähtitieteen har
rastajan ti!etolähde on alan 
kirjallisuus. Suomen kielelle 
käännettyjä teoksia saisi il
mestyä enemmän. Tähtitie
teellisten artikkelien saksirrni
nen on osa tiedon janon sam
muttamisesta. Kuuluminen 
kerhoon tai al·an yhdistykseen 
varmistaa ajantasalla pysymi
sen. Aihe o,n niin laaja ja mo
nisäikeinen, ettei mielen1kiin
to pääse väsähtämään. 

Mielen:kiintoisimmi-sta ky
symyksistä tähtitieteen alalta 
on varmaankin musti·en aU!k
kojen mysteerio. Valtavien 
suurien tähtien (Superno
vien) räjähtäessä sisäänpäin 
aine häviaä tyy,stin pois 
maailmasta? Minne? - 1Sotii 
aineen häviämättömyyden la
kia vastaan. Voisiko filoso
foinnin viedä niin pitkälle, 
että oletetaan aineen siirty
neen ajaissa eteen- tai taakse
päin? J ostai:n S'e hävinnyt ai
ne pitäisi löytyä? Musti-in 
au~koihin liittyy muitakin 
selvittämättömiä mysteerioi
ta. 

Avaruus on arvaamaton. 
Kahden linnunrada,n yhteen
törmäys on tälläkin hetkellä 
menossa. Sadat miljardit ,täh
det syöksyvät eri suunnista 
toistensa lomifae. 

Onko elämää aurinkokun
tamme ulkopuolella? - Miksi 
ei olisi? Miksi biljoonat ker
taa biljoonat aurinkomme 
kaltaiset tä:hdet tuhlaisivait 
energiaansa? Ihmisjärki on 
mitätön, mutta avaruus ih
meelHsyyiksineen ÄÄRETÖN. 
Tuliee miel·een, että jossailn 
muutkin saattavat katsella 
valovuosien päässä ja miettiä 
samaa kysymystä: "Mi!ksi ei 
olisi?" 
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Aaro Numminen 

Sillä nimellä hänet tunnettiin. 
En tiedä hänen oikeata nimeään. 
Myöskin hänen ikänsä oli minulle 
tuilltematon. Ja hän on jo kauan 
sitten ehtinyt elämän saatossa tai
paleensa päätepis,teeseen. 

Joeli asusti Kanan talossa Par
kanon Kirkonkylässä. Entisenä ta
lon pitkäa ilkaisena työntekijänä 
hän oli jäänyt viettämään elämän
sä ilitaa työnantajansa luokse. 
Kaipa J,oeli oli vaikuttanut talon 
muiden renkien esimiehenä kos
ka kuulin häntä mainittavan 
myös vouiliksi. Joeli ,oli yks,inelä
jä. Liekö oHut vanihapoi,ka vai:ko 
1leski, en sitä tiedä. Kylläkään en 
koskaan kuullut puhuttavan hä
nen omaisistaan enkä sellaisia tie
teni tavannut. 

Joeli oli ke$kimitta,inen, kor
kean iän ja pitkän työpäivän vä
hän '1mk1oon lysäyttämä mies. Pit
kine va,lkoisie hiuksineen ja täys
partoineen hän teki juhlal'lisen 
vaikutuks,en. Keppi kädessään ja 
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KANAN JOELI 

vähän ,kumaraisena hön köpötteli 
Kanan talon kartanolla. Hevos
taNit ja kärrysuojat hän syynäsi 
ahkeraan. - Joskus 1920-luvun 
alussa kävin kiertokoulua - vii
dettä sellaista ja samalla viimeis
täni - Kanan ,talossa. Koulua pi
dettiin siinä radissa, joka tunnet
tiin Joelin-radin nimellä. Se lie
nee jo purettu. Niin, tuona kou
luaikana seurailin Joelin puuhia. 
Pakostakin tuli mieleen joululeh
tien ja koulukirjojen kertomuk
set kodin hyvästä haltijasta sil
loin. Oli kuin kaikki paikat: tallit, 
riihet, ,saunat, navetat j .n.e. täy
tyi h ailtijan käydä läpi päivittäin 
ja vasta sen tapahduttua hän voi 
omistautua omiin oloihinsa. Vali
tet,tavasti en ·koskaan jutellut pi
tempään hänen kanssaan. Terveh
timiseni saattoivat olla ainoa yh
teydenpito. Lienen ollut liian ujo. 

Todistuksena ja osoituksena 
Joelin pitkäaikaisesta työsuhtees
ta Kanan talossa oli hänellä juh
lahetkenään "raha rinnassa" vän
rikki-en sanontaa lainatakseni. Hä
ne11le oli myönnetty Suomen Ta
louss,euran keJtavihreässä nauhas
sa kannettava ansiomitali tunnus
tukseksi pitkäaikaisesta ja nuh
teettomasta palveluksesta. 

Kerran vuodessa, se itaisi olila 
helluntais,in, Joeli kävi Henan 
PyhäUä Ehtoollisella. Oli juhla
vaa nähdä siJ11oin Joelin istuvan 
mustaan ki11kkopukuunsa sonnus
tautuneena raharintaisena, va1ikoi
sen tukan ja parran hu1mutessa 
Kanan ,talon drilll.ojen takaistui
mella hevosten kiidättäessä häntä 
ki11kkoon ja jumalanpa'1veluksen 
jälkeen sieltä takaisin. Toisinaan 
oli hänellä musta kirkkohattu 
paassaan noilla, kirkkomatlmil
laan. - Enää en muista varmasti 
veti:kö driHoja parihev,oset vai'ko 
vain yksi hevonen. 

Tuo näiky 0 11i j.otakin samanllai,s
ta, mikä kohtaa meitä Edelfeltin 
kuvittaman vänrtkkien sivuiHa. 
Vain siinä se erosi1, että tässä kyy-

dittiin vanhan soturin asemasta 
pitkän päivätyön tehnyttä työn 
sankaria. 

Elli Tuisku (jatkoa edelliseen) 

J oeli Valtonen 

oli edellisessä kuvailtu Kanan 
Joeli. Hän oli 1kotitalossant työn
tekijänä ja etumiehenä kymme
niä vuosia, niin ettemme edes enää 
muista, mistä alkaen. Hän kuoli 
vuonna 1928 85-vuotiaana. 

Joeli o[i terve ja oi'kein van
hanajan työmies, joka ei juuri 
viiihtynytkään joutilaana. Aina 
piti tehdä jotakin. Vanhoilla päi
villäänkin hän jatkoi työskente
lyään milloin puita, miHoi havuja 
hakaten. Ja hän valvoi, että myös 
toiset tekivät työtä. Työvälineet 
oli myös hoidettaiva. Niinpä ajos
ta tultua reet p iti kallistaa kyl
jelleen tai panna lautoja niiden 
alle, jotteivät jäädy kiinni. Hän 



oli itsekin tehnyt rekiä ja illman
kos hän sanoikin, että kai niillä 
kairoki aj'aa, mutta kuka ne tekee. 
JoeliHa ei näyttänyt olevan va
paa-ajan ongelmia! 

Joelin parhaana a,ikana työt 
tehtiin mil,tei kokonaan hevos- ja 
miesvoimin ja esim. heinän nilitto 
vitkatteilla. Kun Kanalle hankit
tiin Pa11kanon ensimmäinen niit
tokone, Joeli katseli sitä ja sanoi, 
ettei heinää siitten enää kun tuo 
ajetaan pe,Uo,lLe, saa niitety,ksi vii
katteellakaan. Kun koneella sitten 
ensi kertaa kaadettiin ensiker
taista vahvaa apilaheinää, heinä 
katkettuaakin jäi pystyyn, jo~loin 
Joeli sanoi: enkö minä sirtä sano
nut; vie nyt Turpeutehen (ta,lon 
alapuolella joessa oleva lampi). 
Isä käs1ki Joelin koettaa, onko 
heinä potkki. Joeli teki niin ja 
tuumasi V'ain: kattos, kattos. Joeli 
hyvä1ksyi koneen. 

Marjatta Kankarisalo 

Siihen aikaan Pa11kan:oon tuo
Uin posti Ikaalisista. JoeUkin oli 
postin:kuljettajana. Parkanon pos
tinhoitaja Ina Stenhagen oli rleik
kisänä ihmisenä kerran sanonut 
Joeliille jotakin ~eLkillään ja koh
ta perään kysynyt: ettei kai lourk
kaantunut? Joeli tuumasi: mouk
kaannuin minä. 

Virranhaaran veljekset ~talon 
pojat halusivat vähän kujeLlla 
Joelin kustannukselle j,a ottivat 
pennilläisistä (piIDku patruunoista) 
kuulat pois ja pistivät patruunoi
,ta Joel>in ha:k:otukkiin. Nur,kanta
:kaa pojat jäivät ,tar,kkailemaan, 
mitä Joeli tuumaa, jos paurokuu. 
J 1a paukkuihan siinä. Joeli vain 
katsoi ja sanoi: mikä, mikä ... 

Vaikka Joelin tervey,s muuten 
säHyi hyvin, hänen henkinen vi
reytensä ei enää !loppuaikana ol-
1 u t yhtä hyvä. Tästä osoituksena 
mainittakoon tapaus, kun Joeli 
istui keittiön penkillä ja isä pyysi 

häntä tulemaan auttamaan it
seään kuivausriihelle. Isä meni 
menojaan ja ehkä pääsi rrnhelle 
saaroka, kun Joeli havahtui ja sa
noi: kyil:fä minä tulen. 

Tässä yhteydessä jufäaistu ku
va Joelista on otettu riihen ovel
la. Kun Joeli sitten jälkeenpäin 
näki kuvan, hän ,tokaisi: pentE-
lehen komia kuva, vaikka on rii
hivaatteiss. 

Erästä toistakin tapaus.ta muis
tellaan, missä Joeli totesi komeu
tensa säilyneen hyvin. Kanan ta-
1'on saunassa oli parranajoa var
ten peili. Ja <kun oltiin saunassa,, 
Joeli vilkaisi peiliin ja tuumi: 
o1enko minä viel'ä noin komea 
mies? 

Joelli muistetaan oikeana ter
vas:kantona, ahkerana ja luotetta
vana perheenjäsenenä ja työnte
kijänä. Joeli oli naimisissa. Hä
nen Maija-aviopuolisonsa kuoli 
vuosia ennen Joelia. 

Ensimmäinen leikkaamokurssi 

Silloin ennen, eli vuonna 1969 
syyskuun alussa alkoi Reima Puki
neella Parkanossa ensimmarnen 
leikkaamoalan peruskurssi. Koska 
Reimalla ei silloin vielä ollut ny
kyistä tehdashallia ja vanhalla 
Reimalla oli tilanpuutetta, alettiin 
kurssia pitää vanhassa romantti
sessa seurantalo Päivölässä, joka 
silloin vielä seisoi jykevänä hah
mona melkein kirkonkylämme kes
kustassa "Pä ivölä n mäellä." 

Kurssille ei tietenkään ollut ha
kijoista pulaa ja valituiksi tuli puo
len toistakymmentä työtöntä ja 
muuten ammatin oppimishaluista 
tyttöä ja poikaa. Suurin osa oli 
parkanolaisia, mutta joukkoon 
mahtui yksi Karviasta, yksi Kihniöl
tä, yksi Virroilta ja kaksi tyttöä 
niinkin kaukaa kuin Laukaasta 
saakka. 

Kurssi siis alkoi ja tanssisaliin 
pystytettiin leikkaamoa varten 
pitkät pöydät, joiden yläpuolelle 
kattoon asennettiin valoja, sähkö
johtoja sun muita vipstaakeja, joi-

Park.anossa 
ta siinä leikkaamohommassa sitten 
tarvittaisiin. Entiselle "buffetin" 
puolelle oli jostain hommattu pul
petteja ja tunnelma oli kuin kou
lusalissa ikään. T eoriatunnit kului
vat sillä puolella aivan kansakou
lumaisissa tunnelmissa. 

Teoriassa opetettiin laskentoa, 
kaavapiirustusta, ensiapua, työ
turvallisuutta, materiaalioppia 
yms. Opettajina toimi useakin eri 
henkilö ja vielä oli erikseen var
sinainen töiden opettaja. Päiviin 
yritettiin aina sovittaa kumpaakin 
hommaa, nimittäin työtä ja teo
riaa, aamulla kun alettiin seitse
mältä, niinkuin työpäivän kuului
kin, ja illalla lopetettiin neljältä, 
mahtui siihen väliin paljon opit
tavia asioita. 

PAKKANENKIN AHDISTELI 

Kaikki jotka joskus kävivät Päi
völässä, muistavat varmaankin, et
tä se ei viimeisinä aikoinaan ollut 
enää mikään erikoisemman läm-

min laitos. Niinpä sitten, kun pak
kanen kolkutteli nurkkia ja puhuri 
puhalteli kolmeakymmentään hipo
van pakkasherran myötä, niin sil
loin alkoi meidänkin sormemme 
kohmettua leikkurin ja kynän var
ressa. Sattuipa sitten aamuna 
muuanna, että vaikka komean pys
tyuunin vieressä olikin asteita pit
källe toisellekymmenelle ei niitä 

Vannekoneella leikkaaminen oli 
totista hommaa. Tässä Virtain tyt
tö Mari Jaatinen työssään. 
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ollutkaan sitten enää näyttämön 
päisessä nurkassa. Vietyämme sin
ne mittarin elohopea tipahti hä
lyttävän lähelle nolla-astetta, eikä 
siinä oikein tehnyt mieli aloitella 
päivän töitä. Yhteishenki pelasi 
meillä aina valtavan hyvin, niinpä 
se pelasi nytkin. Päätettiin näet 
yhdessä tuumin, että töitä ei teh
dä ennenkuin lämpö nousee ja 
niin me sitten istua nökötettiin 
tunti pari kamiinan kupeessa ja 
odoteltiin lämpimämpiä aikoja. 
No alkoihan se työ sujua sinäkin 
päivänä, kunhan päiväkin ennätti 
ja taisi siinä käydä jokunen isom
pikin immeinen lukemassa lakia 
niskuroiville kurssilaisille, mutta me 
olevinamme tiesimme, että työtä 
ei tarvitse tehdä jonkun määrätyn 
lämpötilan alle olevassa lämpöti
lassa. 

No tämä nyt oli vain yksi päi
vä kurssin monista päivistä. Yleen
sä siellä oli hyvä sopu niin meidän 
kurssilaisten keskuudessa kuin joh
don ja meidän välillä. Mutta ai
nahan sitä jotain pientä skismaa 
sattuu. 

TILIPÄIVÄ PARAS PÄIVÄ 

Kaiken muun ohella me saimme 
tiliäkin, ammattikurssi kun oli ky
symyksessä ja tilipäivä oli tieten
kin suuri tapahtuma. Muistan 
kuinka minäkin, ollessani silloin 
vielä alle kahdenkymmenen, sain 
päivärahaa markka ja viisikymmen
tä penniä, mutta sitten se jossain 
vaiheessa kurssia nousi viiteen 
markkaan ja sehän oli jo huippu
palkka. Moni meistä sai korkeam
paa päivärahaa, kun oli jättänyt 
noita vuosia jo useampia taak
seen. 

Kurssin aikana opimme vetä
mään laakaa, leikkaamaan vanne-

Muotolaskosten paikat merkattiin 
rei'illä. uKvassa Taisto Riihimäki 
rei'ittää. 
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Laa'anvetoa oli kurssin alussa(opetamassa ammattimies Kan
kaanpään tehtaalta. Kuvassa toinen vasemmalta. 

sahalla ja pystyleikkurilla, merkit
semaan muotolaskosten paikat 
rei'intälaitteella, niputtamaan val
miiksi leikatut osat ja paljon muu
ta hyödyllistä. Vannesaha oli se 
hirmu laite, jolla yksi ja toinen 
leikkeli sormensa päästä paloja 
pois, kaikkien kun kuului kokeilla 
senkin laitteen käyttöä. Itse olin 
kolmen muun tytön kanssa pää
asiassa piirtäjänä . Me piirtelimme 
kaavoja suurille paperiarkeille ja 
nämä piirrokset laa 'anvetäjät sit
ten asettivat valmiin laakansa 
päälle odottelemaan leikkaajien 
työvaihetta, jolloin kangas pirs
toutui määrätyiksi vaatteen osiksi. 
Eihän se piirtäminen ihan niin 
yksinkertainen asia ollut kuin täs
sä voi tuntua. Meille annettiin 
housujen kaavoja nippu käteen ja 
kerrottiin keskikulutus, minkä ver
ran kangasta saisi mennä housua 
kahden ja meidän piti sitten rii
pustella piirroksemme siiheen tyy
liin, että se menisi mieluimmin al
le tuon ilmoitetun keskikulutuksen. 
Jos piirrettävänä oli pienen kokoi
sia housuja pääsimme aika hel
posti tuohon päämäärään, mutta 
auta armias kun piirrokseen täy
tyi ahtaa isojen poiiken housuja 
ei asia ollutkaan enää niin yksin
kertainen. Kyllä s11na monta 
kertaa likkoja hiko ilutti, kun tiesi, 
että nyt taas kuluu liikaa kangas
ta., eikä oikein mitään voinut teh
dä. Meitä oli siis kaksi paria piir
tämässä ja tietenkin aina välillä 
oli pieni kilpailuhenkikin olemassa, 
että jospa me saisimme hiukan pa
remman tuloksen kuin tuo toinen 
pari. Eipä siitä silti koskaan pa-

hempia kinoja syntynyt, kun kaik
ki tapahtui sulassa sovussa tieten
kin. 

Kunniansa piirtäjät kuulivat 
yleensä vasta siinä vaiheessa, kun 
leikkaaja aloitti hommansa val
miin laa'an kimpussa. Voi varjele, 
jos puuttui pienikin merkki piir
roksesta niin silloin oli tietämistä 
piirtäjäparailla. Se oli korjatta
va siinä silmänräpäyksessä pahem
pia seurauksia välttääkseen , sa
malla siinä tietenkin kuuli jos jon
kinlaisia olettamuksia huolimatto
muudesta. Se oli lohdutus, että 
usein sai arvoisalta leikkaaja/ta ri
suja myöskin laa'anvetäjät koska 
laaka oli liian lyhyt koska taas liian 
pitkä, mutta harvoin se oli ihan 
sopiva. 

Me tytöt oltiin yleensä noissa 
kevyemmissä hommissa, kuten pii
rustus, niputus yms. ja pojat teki
vät niitä "miesten hommia", ja 
voimaa se tosiaan käsivarsiin vaati, 
kun pystyterää liikutteli paksussa 
kangaspinkassa siihen malliin, että 
siitä syntyi huolellisesti leikattuja 
housujen kappaleita. 

Näin jälkeen päin ajatellen tuo 
aika oli suorastaan riemu/lista ai
kaa. Työ oli miellyttävää ainakin 
silloin, kun sitä uudesta oppi. Kaik
ki kurssilaiset jäivätkin sitten kurs
sin päätyttyä Reiman palveluk
seen kuka lyhyemmäksi kuka pi
demmäksi aikaa. Nyt vuosien ku
luttua on porukka hajonnut moneen 
eri suuntaan ja moni on vaihtanut 
kokonaan alaa, mutta luulen, että 
ainakaan kurssiajalta ei kellään ole 
ikäviä muistoja . 



Arto Kuivanen 14 v . 

JOULU ENNEN MEITÄ 
Lunastrttu Parkanon Joulun kirjoituskilpailussa 

"Ja tapahtui nnna päivinä ... " 
on varma-sti tuttu lause joulun 
aikaan. Sehän on Luukkaan evan
keliumin toisesta luvusta, ja so
pii siten aLkusanoiksi tähän vä
hän asiapHoiseen kertomukseen. 

Kun alamme tutkia Jeesuksen 
sryntymän juhlaa ennen meidän 
aikaamme, huomaamme sen vie
ton muuttuneen tavattomasti. 
Kauan sitten oli joulun paikalfa 
satovuoden ja viljanpuinnin ,10-
pettajaisjuhla. 300-luvun puolivä
lissä joulu merkittiin tähän koh
ta,an. A1kojen alussa se oli paka
nallinen, mutta Roomassa syntyi 
lfil-1stillinen joulujuhla, ja sieltä 
se on levinnyt Suomeenkin. 

Kaikenlaiset satuolennot kuulu
vat perinteisesti jouluun. Ruotsa
lainen kirjaiilija Viktor Rydberg 
ja maalari Jenny Nyström loivat 
riilhi- ja myHytonttujen pohjalta 
joullutontut. Äsken mainitut eri-
laisissa rakennuksissa elävät 
olennot olivat iiJreitä, pieniä ja 
harmaapukuisia ukkoja, jo:ta oli 
tiettyinä juhlapäivinä lepytettävä 
ruoalla. Joulutontut taas ainakin 
u1komuotons'a perusteella - kut
tej ä, ahkeria ja uteiliaita pikku
umkoja. Uteliaita ne ovat siUoin, 
kun he katselevat ikkunasta kilt
tejä lapsia. 

On myös yksi selllainen satu
olento, joka on erityisesti lapsille 
mieleen: joulupukdö. Oikeastaan 
nHtä on satoja yksinomaan Suo
messa. Jotkut ki'1istelevät kello
ja, jotkut puhuvat puhelimeen ja 
muut tekevät mitä eriilai,simpia 
temppuja saadakseen ihmiset os-

tamaa,n jou;uJahjoja. Tiedä, sit
ten mikä niistä on oikea. Se oikea 
on ,kuitenkin - ihmee!Ustä kyllä 
- alkuaan 300-luvuHa elänyi My
ran piispa Pyhä Nikolaus. Meille 
joulupukki on tullut lahjoineen 
muutamia kymmeniä vuosia sit
ten. Monet varmaan ihmettelevät, 
m iiksi tuota vanhaa ystävällistä 
miestä sanotaan joulupukiksi. All
kuaikoina se ,oli pukin näköinen. 
Yksi tai kaksi miestä pukeutui
vat vällyihin naamariin ja sar
viin. Joulusta uuteenvuo,teen kes
ti ns. "nakkooaika", jolloin iltai
sin tämä pukki kierteli heittä
mässä ystäville ovesta pieniä lah
joja. Maala-istaloi,ssa heiteltiin en
nen lahjat vain o,vesta sisään tai 
niissä vieraili' tuo äskeinen pukki. 
Nykyisestä lahjojen mukana tu
levasta rahan menosta saamme 
kiittää roomala-isten uudenvuoden 
vieton tapaa. 

Eräs itsepintaisesti jouluun 
kuulluva asia on jou,Jukuusi, joka 
tuli Suomeen 1800-luvulla Sak
sasta. Aiemmin joulukuusta vas
tasi kynttiläikruunu, joka vuoHiin 
itse jO'ka jouluksi. Meillä joulu
kuusi on ollut ainoastaan koriste, 
mutta siihen on liittynyt kaiken
laisia uskomuksia Keski-Euroo
passa. 

Koska joulu oli ennen vuoden 
ensimmä:nen päilvä, liittyi siihen 
kaikenlaisia uskomuksia ja en
teitä. Joulupäivät ovat joskus ku
vanneet koko vuoden säätä. Sil
loin joulupäivän sää oli samanlai-

nen kuin tammikuun, Tapanin
päivän faas helmikuun kaltainen 
jne. Sateet ja poudat kuvasivat 
erfl,aista ka,svukauden menesty
mistä. Tuulet ja tyvenet taas sai
rautta, kuolemaa, tai terveyttä. 

Tapana oli myös tuoda kukko 
huoneeseen. Se, jonka nimikko
murenon se ensinnä nielaisi, pääsi 
seuraavana vuonna naimisiin. Sa
mantapaisia faiikoja oli mui1akin. 
Nuoret voivat nälhdä tulevan puo
lisonsa unissa tai kuulla hänen 
nimensä myllynikivien kitinässä. 

.Touluk111kon jä,lkeen emäntä 
tempaisi reestä heiniä, se takasi 
tulevaksi vuodeksi hyvän vasi:k
kaonnen. Kun hevonen ha,luttiin 
säästää sairauksilta, pan,tiin sen 
juomaveteen hopearaha tai solki. 
Joskus hevosen kaurat kastelHin 
oluella. 

Ja lopuksi teille kaikille "hyvän 
joulun toivotus", joka on vanha 
englantilainen joulullaulu ja, jonka 
on suomentanut Sauvo Puhtila. 

S.y- 11å,, Jov--/vr, taas .Joi-vo-fvshy-va,i 

Se kai'k:I!Ile juh1amiel,en (3 kerta•a) hyvän mhdon nyt lliun. 
Nyt kyn,ttifät pienet loistaa- (3 kertaa) joulu twhlut on :taas. 
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Erkki Seilo 

AURESKOSI(I OY ESITTÄYTYY 

Yhtiön perustivat v. 1949 etelä
pohjalaiset sahamiehet Sameli 
Seilo, lisak Mäkinen ja Asser Lau
rila parkanolaiselta liikemieheltä 
Aleksi Majalta hankkimalleen alu-
eelle Aurejärven eteläpäähän. 
Paikka sijaitsee metsäalueitten 
keskellä ja alempana Aureskoskes
sa on noin satavuotiset perinteet 
vesivoimalla käyvän sahan ja myl
lyn paikkana. Vaikka saha alunpe
rinkin rakennettiin täysin ajanmu
kaiseksi ja tehokkaaksi, on alalla 
vallineen voimakkaan kehityksen 
johdosta jouduttu lyhyin aikavä
lein suorittamaan huomattavia 
laajennus-• ja uudistustöitä. Kun 
otamme huomioon Kaskisten vien
tisatamaan keskitetyt toiminnat 
mm. automaattinen rimoitus, kui-
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vaamot, pituuspaketointi, paine
kyllästys sekä huomattavat varas
tointimahdollisuudet, voimme to
deta, että yhtiö on pysynyt hyvin 
kehityksen mukana. 

Oheisena piirros kehityksestä 
vuosien 1955-1975 aikana. 

Kuljetukset ja palkat muodosta
vat suurin piirtein samansuuruiset 
kustannuserät. Saha käyttää raa
kapuuta noin 300 m3 päivässä. 

Sahateollisuus puunjalostuksena 
on arvostettu mm. seuraavista 
syistä: se maksaa puusta korkeim
man hinnan, on ympäristöystäväl
linen, toimii raaka-ainelähteiden 
lähellä, on työvoimavaltainen 
/työllistää välillisesti myös metal
lialaa, koska koneet ovat kotimai
sia) sekä energian kulutus on pie-

ni. Yhtenä kehityksen piirteenä on 
astunut esiin puun kokonaiskäyttö: 
rimat haketetaan ja nyt myöskin 
sahanpuru toimitetaan selluloosan 
raaka-aineeksi · ja kuori käytetään 
lämpöenergian kehitykseen. 

On monesti annettu ymmärtää, 
että sahateollisuus on paikallaan 
polkeva, vanhentunut teollisuuden 
ala, joten siitä syystä on edellä 
tuotu esiin kehityksen kulkua kah
denkymmenen vuoden aikana ja 
voimme huomata, että se on ollut 
valtava. Asiantunteva-t ennusteet 
lupaavat sahatavaran käytölle 
myös lisäystä pitkällä tähtäyksellä 
ja yhtiömme tavoitteena on pääs
tä puun korkeampaan jalostusas
teeseen, josta hyötyisi myös toi
von mukaan puun tuottaja. Saha-
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Piirrokset osoittavat että sahattu tukkimäärä on jatkuvasti vuosittain noussut saavuttaen hui
pun n. 66 000 m8 tämän vuosikymmenen alkupuole11a. Kuljetukset ja itse sahaus ovat jatku
vasti rationalisoituessaan tarvinneet yhä vähemmän työtunteja. Puuraaka-aineen hinta ja eri
koisesti työpaikat ovat o11eet jatkuvasti nousussa. 

teollisuus alana on erittäin suh
danneherkkä ja pelkät sahat ovat 
lukumääräisesti nopeasti vähenty
neet. 

Suurteollisuus on hankkinut lukui
sia sahoja itselleen ja on suurilla 
alueilla tulossa ainoaksi vaihtoeh
doksi puunostajana. Epävirallisten 
tietojen mukaan oli Suomessa eri 
nimillä ulkomaan kauppaa harjoit
tavia sahoja vuonna 1960 n. 600, 
1970 400 ja 1976 olisi enää 138. 
Kuinka pitkälle voi kehitys jatkua 
tähän suuntaan ja olla etenkin 
metsänomistajille mielekästä? 

Parkano on kuitenkin yksi niis
tä paikkakunnista, missä sahateol
lisuus on säilynyt ja nykyiset lai
tokset jalostavat naapuripitäjienkin 
tukeista huomattavan osan. Aures
koski Oy:kin toimii alueella, jossa 
on runsaat ja hyvälaatuiset raaka
ainereservit, ja todettakoon, että 
edellä esitetty sahausmäärän huip-

Kuivan tavaran varastointi satamassa. Trukki käsittelee 20-
30 kiintom3 nippuja. 
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pu on yhtä suuri kuin Pa rkano n 
metsistä vuosittain hakattavissa 
oleva sahapuu määrä . Koneet ja 
laitteet ovat nykyaikaiset ja t u
lo kset on edelleen kin t arkoi tu s 
ke skittää uudistussuu nnite lmien to 
teuttamisee n. Yhtiö llä mme on pa l
ve!uksessaan tarmokas ja amm at
titaitoinen henkilöku nta ja olem
me pystyneet pitämää n hyvät 
ka uppasuhteet nii n metsä no mista 
jii n ku in val mii n tavaran osta jiin 
kin ja näi stä sy istä näemmekin t u
levaisuude n työn täyte isenä ja va 
lo isana. 

Sahauslinja, jolla puuhun kosketaan käsin vasta kun se on 
lautoina ja lankkuina. 

Anna-Kaarina Bentley (Kiviniemi): 

ELÄMÄÄ ENGLANNISSA 

Päällimmäisenä elämy'k,se
nä englantisesita maisemasta 
jäävät mieleen lukematto
mat vilhreän eri sävyt, lop
pumattomasti toistensa lo
maan punoutuvat nummet ja 
mielenki!intoiset jotenkin 
"kärikkäiset" puut. Puita pit
kin kiipeilevät usein muratit 
ja peltoja erott,avat toisistaan 
pensasaida,t, joissa monet eri
laa tuiset !kasvit ovat toli,siin
sa kie,toutuneina. Vuoden
ajat vaihtuvat Englannissa 
vähitellen. Niinpä esimerkik
si: ei ole yhtenäistä ruska-ai
kaa syiksyllä, vaan puut pu
dottavat lehtensä eri aikoina. 
Kun vihdoin viimeisetkin Leh
det ovat varisseet, löytääkin 
jo jostain toisesta puusta tai 
pensaasta hiirenkorvaUa ole
via lehdenalkuja. Nurmikot 
säilyvät vihreinä läpi talven. 
Pohjois~Englannissa voi olla 
vain pairi kolme lumista päi
vää vuodessa. Mutta silti tal
vi tuntuu siellä kylmemmäl
tä kuin Suomessa. Se johtuu 
osaiksi ilmaston kosteudesta 
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Englannista löytyy paljon mielenkiintoiisa vanhoja taloja. Eri
tyisesti savupiiput viehättivät minua. 



ja tuulisuudes,ta. Lisäksri ta
lot ovat kevytraikenteisia ja 
usein vetoisia. Niinpä takan
seutu on talvisydännä suosi
tuin kokoontumispaikka ko
deissa. Jo !helmikuussa löyty
vät ensimmäiset lesikenlehdet. 
Maalis-huhtikuus-sa on kroo
kusten ja narsissien vuoro 
puutarhoissa. Kevät tulee vä
hi,tellen niin varkain, että 
meidän "kevätväsymys" -kä
sitteemme on englantilaiselle 
vallan vieras. 

Englannissa asuu paljon alunpe
rin siirtomaista muuttaneita ih
misiä. Niinpä pieni neekeripoika 
englantilaisella jalkakäytävällä ei 
ole harvinain näky. 

Yleensä ottaen elämänmeno 
on Eglannissa vakaan tun
tuista. Ympäristö muistuttaa 
jatkuvasti pitkä,stä histori,as
ta. Roomalaisten :muurien ja 
asuntojen raunioita löytyy 
useista pailkoista ja upeat ka
tedraalit on rakennettu jo 
kesikiajalla. Kaikki ihmiset 
asuvat tavallisimmin omissa 
t1aloissa pikkupuutarhoineen. 
U U:det talot ovait melkein har
vinaisu uiksia. Päältäpäin van
han näköiset talot ovat usein 
kuitenkin sisältä täysiin uu
denai'lmistettuja. Puutarha
töitä voi tehdä Englannissa 
läpi vuoden. Englanti lienee
kin puutarhuriin toivemaa, 
sillä tavallisesti vuorokauden 
kuluessa voi tupsahtaa usei
ta sadepyrähdyiksiä. Suoma
laiset kumisaappaat herättä
vät siellä kuitenkin ihmetys
tä, koska ne eivät kuulu eng
lantilaisen normaalii ,kenkä
varastoon! 

Yksii Englannin ihmeelli
syyksiä on, että pub löytyy 
aina lähisiföstä. Silti siellä ei 
kummemmin ole alikoholion
gelmaa. Pubissa kylän tai 
korttelin asukkaat tapaavat 
toisensa. Sinne saattaa hopea
hääpari pistäytyä "drinkille" 
tai opiskelija oluelleen tent
tinsä jälikeen. Kaiikki ikäluo
kat ja kaikki yhteiskuntaluo
kat ovat siellä sulassa sovus-

Englannista löytyy vielä paljon 
koskematonta luontoa. Oheiset 
kuvat ovat Penniinit-vuoriston 
kävelyreitin varrelta. 

sa. Pub on yhtä välttämätön 
osa englantilaisten arkipäivää 
kuin teenjuontiikin. Teetä ta:r
j otaan poikkeavalle naapuril
le ja •sitä juodaan itse töitten 
välillä. Maitomi,ehen joka-aa
muinen vierailu tuntuu mei
käläisestä yhä valita.valita 
ylellisyydeltä. Miten lie sys
teemiä varjeltu byrokriatisoi
tumasta! Ellei jonakin aamu
na tarvitse maitoa tai jos 
vaikka tarvitseekin tavallis
ta enemmän, senikun va,in ikir
j oi ttaa l1apun maitomiehelle 
ja asia on välittömästi jär
jestyksessä. 

Englannissa asuu paljon 
siirtomaista muuttanutta 
väestöä. Eri rodut ja kansat 
omine tapoineen ja, perintei
neen aiheuttaV1at monenlaisia 
ongelmia esimerkiksi koulu
opetukseen. Mutta silti eng
lanti,laisista henkii syvä su
vaitsevai1suus. He antarvat 
toisten elää ja toivovat että 
heidänkin annetaan elää omaa 
elämäänsä. Yksilöllisyyttä 
arvostetaan suuresti. Maalla 
ei ole esimerkiksi yhtenäistä 
valtakunnallista koulujärjes
telmää. Siksi monet uudet ko
keilut ova,t mahdollis~a. Kou
luopetus Englannissa sa,attaa 
olla hyvin kirja,vaa, mutta toi
saalta monessa suhteessa 
Englantia pidetään eraana 
maailman kärkimaista kasva-
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tuksen alalla. Monta kertaa 
tuntuu siltä, että englantilai
nen ihminen ei kiiinnitä huo
miota sellaisiin epäolennai
suu:ksiin !kuin mitä esimerkik
si suomalaisilla on tapana. Ei 
ole väliä, jos polkupyörä on 
musta ja vainha:natikainen, jos 
se vain kulkee, tai aivan yhtä 
hyvin voi osrtaa käytetyn pö
lynimurin kuin uudenkin, jos 
se vain toimii. 

,P~hjoismaalaisesta tuntuu 
tietenkin oudolta viettää jou
lua Enghmnissa vihreiden 
numniikentt1en ikeskellä. Jo
tenki:n vi1eraalta tuntuu myös, 
kun sen tutun hyasintin si
j,asta joulupöytään onkin tai
tettu ruusuja omasta puutar
hast1a! Varsinaista joulujuhlaa 
vietetään Englannissa vasta 
joulupäivänä. Tosin joulupäi
vän vietto alkaa jo aaton ja 
joulupäivän välisenä yönä 'klo 
12, jolloin kokoonnutaan kirk
korhin laulamaan joululaulu
j a. Englannissa on harvinai
sen paljon joulul,auluja ja ih
miset osallistuvat niiden lau
lamiseen todella innolla, 
usein moniäänisesti. Joulu
kuusen alle kerätyit lahjat 
avataan joulupäivänä ennen 
jouluateri1an syöntiä. Joulu
pöytään kuuluvat ehdotto
masti kalkkuna, jouluvanu
kas ja joulU!kaikku. Jouluate
riia kestää kauan, koska syön
nin lomassa Lauletaan ja 'kes
kustellaan. Perheen joulukor-

Yorkin katedraali on Euroopan suurin goottilaistyylinen ka
katedraali 1200-luvulta. 

tit ripusteta:an aina joulun 
ajaksi s1einille ympäri huonet
ta. Joulutunnelma on loppu
jen lopuksi sama siellä vih
reyden keskellä kuin täällä 
Suomessaikin. 

Olin vuoden ajan opiskele
massa Englannissa Yorkin 
kaupungissa. Tämä vuosi 
opetti minua suhteuttamaan 
uudelleen monia asioita. Oli 
opittava ikes,tämään se, että 
ikotimaasta ei juuri kuullUJt 
Englam.nin tiedotusvälineissä 
eikä Suomesta yleensäkään 

tiedetty siellä paljoa - jota
kin sentään. Vähää ennen 
Suomeen paluutani vanha 
herrasmies al1koi jutella mi
nulle bussipysäkillä. Kuul
tuaan että o1en Suomesta hän 
kysyi: "Onkos niillä suomalai, 
silla suuremmat l~euhkot 'kuin 
muilla ihmisillä vai miten se 
Lasse Viren pysrtyi juokse
maan sillä tavalla Montrea
lissa?" - Opin myös olemaan 
kiitollinen siitä ystävällisyy
destä, jota ,suomalaisena sain 
kokea englantilaisten kes'
kuudessa. 

Sananparsia Parl~anosta 

- Kyilä:n hyvä on kodon paha. 

- Ne ,tyttären häät v,ei mun 
leivättömää:n ffiappHn (mak
soivat L'iJilkaa). 

- Nilin o!M tyhjää, ei näkyny 
ristins,i,elrua. 

- Kylilä sitä aina vä:hä a~lma 
on vadlklka aidan vu:ttana. 

- Ei o1e lräfä1ä kun on turva 
kellekas. 
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- No nyt sen sitte sanomtnen 
kaikki. 

Nyt on ,rauha maassa ja 
pappi j,oka pitäjässä. 

- Jos ,tämä asila ,ei näin mene, 
niin miniä, 0,0n MattL Mik
k,oon asti. 

- KyHä mä tu,n ,su1Jie p1iu1usilksi 
(tLen nä~,tfäjäiksi, ,oppaaksi). 

- Aiilila mä kehtaan palata j,äil,
jdil[ieni taikas,i. 

- No onkos siltä vieras iIDehu
nu. 

- Siitä :ny ,ei ,tule mitään va~k
ka kauhaUa aja,s, j,ärk,ee pää
hän. 

- Niin se kävelee tasasesti, että 
!ka.namuna, ,py,sy,1s pää1ae11'a. 

- KyiUä ,tulli: nup1napunss,i,a 
(moitteita). 

- Kylilä silfä oli hyvä käinnilil
k iJ (j är<ki). 



Ir}a Kuivanen 

TUUTULAULU JA 
I p Parkanon Joulun perinteen talletuskilpailusta 

Ta11letta,j.a on oppitnut nämä 
Laull.llt äidi[fää,n EdLa Niemeltä os. 
TaLl:iJ:a ,s. 1882 j,a tämän kymme
nen vuotta v,a,nhemma,lt,a siis,arell-

ta Emma IGvi.nri,emeltä, molem
mat synty•i,s,~n Kihni'ön Ratiky~ 
Lä,stä. LauJut ovait <todennäköisesti 
lwrv,akuuJ:ol.ta opi,tituja k.ansian-

l1aultuja, aLnakaian ne ,eivät ole 
koull.u,ss1ai ,opittuj,a, -lw,s,ka sisaruk
set •ei·vät ollreet käyneet muurta 
Imin rilppilkoulun. 

" TADiN 

J 
Nub.t. la.p-so- ne.V\, 

~n 1-, f.?j .r -
Otma.V\. 

~ j j 

-#- ' ,-uu-h'.-- es- sa.., 

j j f31 
Tu1u, truu lapsonen 
mik,ä mriieil:täs pa,inaa, 

0' 1 
+ , 
es - .Sel-

KUIIl tädet kl.lltsuu tai-v,a,a,s·een 
ja uini1 säOlain ~amaia. 

Tuu, tu,u l!aipsosen 
UIIlli: S'hlmäin vo~troaia, 
enkelit ne harppuj,a.an 
jo kaunehimmiin soittaa. 

( ) f7. 

~ o/, 

-+ -+-

d 1 J 
0 

ma.clft, 

Kuin mä potk!aini suureks sa,an 
Sillroiln meidärt jo peiittää maa 
Nulku hehnahan heriitaiiseen 
Äidin helmahan p1enoiinen. 

J • ' { r J l j 
il rnan. it-\l.e ml-+~ 

1 i l 

LAPSILLE 

+ ----H on- 'ja. t /a.u - laa- suli, 

Sisko kehräsi viil'loj.a 
N uiku kudn: :k:UiIDka kumm ulll:a 
Nuku helmahain hertta~seen 
Ä:idin helrnarhan pilenoinen 

nuk-kl.l.-
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Marjatta Kankarisalo 

Tule meille '"fuomas k.ulta
tuopa joulu tullessasi 

III pa]kinto Parkanon Joulunkirjoifoskilpatlussa 1974 

"Hyvä Tuomas joulun tuo
pi ... " sanotaan vanhassa sa
nanlaskussa ja Tuomaanpäiväs
tä ne jouluvalmistelut ennen 
vanhaan alkoivatkin. Naisväki 
pesi tuvan puulattian luudalla 
ja hiekalla hangaten jopa kah
teenkin kertaan, sillä puhdasta 
piti tulla eikä pesuaineita en
nen käyteJty. Samoin hangattiin 
ikkunan pielet ja ovet. Lapset 
odottivat joulua vieläkin suu
remmalla hartaudella kuin ny
kyään, sillä se tiesi iloa, leik
kiä ja hyvää ruokaa. 

Jouluaattona noustiin aamul
la neljän aikaan, ja emäntä 
alusti taikinan leipää ja pullaa 
varten. Isäntä lähti niittulados
ta hakemaan parempia heiniä 
lehmille. Metsästä haettiin ko
meita kuivia koivuhalkoja, joi
ta oli sinne varattu pinoon jou
lua varten, jotta ei joulunpyhi
nä tarvinnut puita hakata. Sa
malla isäntä tietenkin toi kuu
sen lasten suureksi riemuksi 
pirttiin. 

Päivän mittaan leipomiset 
valmistuivat ja koko talo tuok
sui kotoiselta leivältä ja joulul
ta. Puhtaaalle valkoiselle lat
tialle levitettin jouluoljet Ne 
olivat suoria ruisolkia, omassa 
pellossa kasvatettuja. Lapset 
koristelivat kuusen paperista 
leikatuilla nauhoilla ja kiemu
roilla sekä "nisutaikinasta" lei
votuilla rinkeleillä ja nisuäij il
lä. Ei joulukuusi hohtanut ja 
kimallellut kuten nykyään, 
mutta paljon kauniimmalta se 
näytti ihmisten silmissä kuin 
nykyajan kuuset. 

Sauna lämmitettiin hyvissä 
aJom, jotta saunaan päästiin 
päivän näöllä. Se oli lämmi
tetty niin kuumaksi, että löylyä 
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jäi vielä joulutontullekin. Hä
nelle pantiin puhdasta vettä 
saaviin ja uusi vihta penkille 
sitten kun kaikki talon väki oli 
käynyt joulusaunassa. 

Jouluateria kruunasi koko 
joulunajan. Ennen sitä kuiten
kin luettin jouluevankeliumi ja 
tietenkin ruokarukous. Joulu
ateriaan kuuluivat lipeäkala, 
perunat, joululiha (joka ei ol
lut kinkku vaan tavallinen 
paistettu liha joka oli valmis
tettu muutamaa päivää aikai
semmin), lanttu- ja perunalaa
tikko sekä ohraryynipuuro ja 
rusinavelli ja tietenkin ne ko
toiset leivät. Ryyppöönä oli 
maitoa sekä omatekoista joulu
sahtia. 

Ruoat pidettiin pöydällä ko
ko yön, jos joku halusi syödä, 
mutta myös sen vuoksi, että ta
lon edesmenneet haltijat voisi
vat syödä jouluaterian. 

Ruoan jälkeen loikoiltiin ol
jilla ja leikittiin monenlaisia 
leikkejä samalla naukkaillen 
sahtia kaksikorvaisesta haari
kasta. Koko yönä ei menty sän
kyyn nukkumaan, vaan jokai
nen yritti pysyä hereillä aa
muun saakka, sillä se joka ko
ko yön jaksoi valvoa ja lähteä 
sen jälkeen kirkkoon oli "ken
gittänyt kukon" ja siitä kilpail
tiin, sulassa sovussa tietenkin. 

Illalla käytiin toivottelemassa 
hevosille ja lehmille hyvää jou
lua ja tarjottiin hevosille kau
ra-annokset ja lehmille voilei
pää, (kirjoittajan äiti kuullut 
mummoitaan) ja ;samalla sa
nottiin niille, että on joulu. 

J ouluaamuna lähdettiin var
hain joulukirkkoon koko per
heen kanssa. Voi sitä riemua, 
joka syntyi, kun polle kuin pol-

le yritti kaikkensa kylän talo
jen välisessä kilpa-ajossa kotoa 
kirkonmäelle. Oli näet hienoa 
saapua voittajana - ensimmäi
senä kylästään - kirkon eteen. 

" ... ja paha Nuutti poies vie
pi". Nuuttiin vasta loppui joulu 
ennen hyvinä aikoina. 

TOIMITUKSESSA muistelim
me, että kilpa-ajo tapahtui 
yleensä kirkosta kotiin ajet
taessa. Hevosmiehet eivät mie
lellään ajaneet hevosta hiessä 
seisomaan kirkonmäelle. 

- Parei tunti tuumata, 
kuin päivä hukkaan 
työtä tehdä. 

Min oon meiltä ja sinä 
olet meidän krannista 

- Minkä tahansa jättää, 
sen ,edestään löytää. 

Joka lasna 1'asita:taan, se 
miässä muistetaan. 



Aarne Sei,stamo 

Kohtalon l~ovan l~äden kuritusta 
Lunasrtettu Par kanon Joulun kirjoituskilpailussa 

Opettavainen kertomus sii
tä, miten kohtalon käsi joh
datti pojan, jota nimitämme 
Raimoiksi, pahalta polulta hy
välle tielle. Sanonta, että va
hingosta viisastuu, piitänee 
paikkansa. 

Raimo oli iältään noin 
kymmenen vuoden. Hän oli 
terve, reipas, ja aloitekykyi
nen, oikea yksinäinen yrittä
jä, joka ei aina väli1ttänyt 
vanhempiensa neuvoista, käs
kyistä eikä kielloista. Mielel
lään hän yksinkin ikuljeskeli 
rannoilla ja metsissä. Hän oli 
kiinnostunurt eläimisfä, var
sinkin linnuista. Mutta Rai
mon kiinnostus useinkin oli 
luonnotonta ja vei raa'kuuik
siin'kin. Kissoja, koiria ja nau-

taeläimiäkin hän !kiskoi' hän
nästä, löi risuilla taikka heit
teli kivillä. Vesilinnut ja nii
den poikas1et olivat Raimon 
mieluisia kivityskohteita. 
Pääsikyillä ·ei ollut asiaa Rai
mon kodin räysitäitten alle. 
Lintujen pesiä etsiessään Rai
mo kolusi: ullakoilla ja kiipeili 
katoilla ja puissa. Kun koti 
oli metsän reunassa, Raimol
la oli laaja reviiri eli metsäs
tysalue. Keväisin pikkulintu
j1en pesimisaikoina Raimo kul
jeskeli ahkerasti, läheisissä 
metsissä ja tähyili, puihin, ja 
missä vain näkyi joko oravan 
taikka linnun pesä, kohta 
Raimo kiipesi sitä hävittä
mään. Hätäisinä emolinnut 
lentelivät ja viukuttii\rat pe-

siensä lähellä, mutta Rati.mon 
hävitysintoa se ei häirinnyt. 
Pesä munineen taiikika poika
sineen armotta tuli tuhotuksi. 
Pensaista pienten visertäjien 
pesät olivat helppoa tuhotita
vaa. 

Mutta eräänä päivänä tälle 
hävitysvimmalle tuli äkkinäi
nen loppu. Taaskin Raimo 
kiipesi ikor'keaan puuhun hä
vittääkseen linnun pesän. Nyt 
pesän omisti rastasparislkun
ta. Ja kun Raimo oli juuri 
y lettymäisillään kädellään 
pesään, alkoi kaksi ernoras
tas-ta, äiti ja isä, tehdä rajuja 
hyökkäyksiä Raimoa kohti. 
Hosuessaan rastaita pois [dm
pustaan Raimo vahingossa ir
roi tti molemmat ikätensä puun 
oksista ja putosi korkeasta 
puusta maahan jääden siihen 
tajuttomana makaamaan. 

Vasta iltamyöhällä eitsis'ke
lij ät löysivät Raimon puun 
juurel.ta ja toimittivat sai
raalaan. Siellä todettiin, että 
Raimo n toisesta jalasta oli 
polvinivel pahasti murtunut. 
Pitkän ajan kuluttua Raimo 
pääsi sairaalasta. Mutta hä
nen toinen jalkansa jäi vial
liseksi muistuttamaan rikko
muksista luontoa vastaan. 
Eikä Raimo sen jälkeen enää 
rääkännyt •eläimiä eikä tu
honnut lintujen pesiä. Raimo 
ryhtyi ahkerasti opiskele
maan ja valmis·tui opettaijaik
si. Ja hänestä ,tuli suuri luon
non ystävä, hyvä opettaja ja 
erinomainen lasten kasvatta
ja. Ja näin lmhtalon käsi oli 
johdattanut Raimon jo lapse
na pois pahuuden tieltä. 
Luonto ei! salli lakejaan ran
kaisematta rikottavan. Sifä 
rangaistusta sai Raimokin iko
ko lopun ikänsä kärsiä. 
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Hilda Järvensivu 

54 

l(OTIRANTA 
III palkinto Parkanon Joulun kirjoituskilpailussa 1974 

Kotiranta talviasussaan 
puvussansc,, valkoisessa hohtaa. 
Säteet auringon ne leikkimatkallaan 
rannan riippakoivun kohtaa. 
sulattaen lumen jään. 
Koivu kohottaapi pään 
oottain aukeavaksi salmen suuta, 
illan tullen mietteissänsä katsoo kuuta 
uneksien taikaa keväimen. 

Kotiranta kesää oottaissaan 
pukuunsa saa väriä taas uutta. 
Peipot matkallansa Pohjolaan 
on tehneet lähempää jo tuttavuutta. 
Riippakoivuun saapuneet 
ovat pesän laatineet, 
kujertaneet, visertäneet, häänsä viettäneet, 
riemuin oottavat jo aikaa 
uuden poikueen. 

Kotiranta, mä sua muistamaan 
tulen aina elon iltaan asti. 
Kun tieni kulkenut on kauas maailmaan, 
sun rauhaas kaipaan aina palavasti. 
Oon ihaillut sua aamun autereessa, 
sun kultakimmellystäs päivän laskiessa. 
Ja milloin ukkospilvi mahtava 
loi varjoaan sun pintaas tummuvaan. 
Tuon kaiken muistan päivin, öin 
ja silloin aina luokses ikävöin. 

~ 
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P ARKANON JOULU 1976 

LUKIJALLE 
PIIRROSSIVU .. 
SANA TULI LIHAKSI 
KUNNALLISHALLINNOSTA 
JOULUKUUSI . . . . 
KENIALAISIA KRISTITYITÄ 
JUUTTIA JUTUTTAMASSA 
VANHOJA SANOJA . . . . 
MUUAN PÄIVÄ . . . . . . 
VIITALANPERÄLTÄ KESKUSTAAN 
JUHANNUKSENA EVAKKOTIELLE 
MOTELLI . . 

SISÄLLYS: 

JOS EI SAUNA VIINA JA TERVA AUTA 
ASEVELVOLLINEN M/76 
PAPPI, POIKA JA PIILI . . . . . . . . . . 
SOLJANLAHDEN TALO VAHOJÄRVELLÄ 
KIRJASTO ELÄÄ JA PALVELEE . . . . . . 
JA RAKENTAJA KAIKKI KOKEE 
HÄÄDETKEIDAS . . . . . . . . . . . . 
JUURENI OVAT KUIV ASJ ÄRVELLÄ . . . . . . 
MALLIOPPILAITA JA VÄHÄN OPETTAJIAKIN 
TÄHTITIEDE JA MINÄ . . . . . . . . . . . . 
KANAN JOEL! 

ENSIMMÄINEN LEIKKAAMOKURSSI .. 
JOULU ENNEN MEITÄ .... . . 
AURESKOSKI OY ESITTÄYTYY 
ELÄMÄÄ ENGLANNISSA .. 
TUUTULAULU JA 
TULE MEILLE TUOMAS KULTA 
TUOPA JOULU TULLESSASI . . . . . . 
KOHTALON KOVAN KÄDEN KURITUSTA 
KOTIRANTA 

ArVli A. Koivisto 
Ma1ij:a P,a.a,vi:!la1illl,en 
Kari P.ai8Jvi'l,aiilnen 
Ma;tti Salo 
LSJuri J yooki 
Reijo Ark!kiJ:a 
Arvi A. KOOJVlisito 
Marj,atta Ka,nkari,g,a,lo 
Maritta Sev110 
Es,ko Perätä 
Kaitno Volotmen 
Oslmri, Voivartii1 

Hilma ALaimettälä 
Ris:to Poussa 
Paavo Ni:lmnder 
Anni Sol,j,anlaihti 
A,nj.a Mar,kko}a 
Juho Kotill:a 
Ha,nnu Raitio 
Arvo Kuiv,asto 
T od1nii, v arunii,o 
Hei,kki Viilppala 
Aaro Nummi,nen 
(El'lli Tu~silrn) 
Marja,tta K,a,nkarisalo 
Arto Kuivanen 
EI'kki Se:Io 
Anna-Kaa,r ~na Bentley 
Irja Kuivanen 

Marjatta KainkarisaJ o 
Aarne Sedistamo 
Hilda Järvensivu 

Piirroskuviitus: Arja Kuiva,s.to, Merja Kotila, Sirpa Lindqvist ym. 

+ SAIRASAUTO 

Puh. 2020 

A. VIITASALO & POJAT 

PARKANON AUTOKOULU 

J. ROIHA 

Parkano, puh. 2033 

K-VALINTA 

SEPPO VIITASALO 

Linnankylä, puh. 3402 



~ · sähköll,ä 
\;;:) mukavammin 

Leppäkosken Sähkö Oy 

Teemeillä 
selvä 

Kättä ··--11 =-=-=.a::=..:;..paa . e 
• 

-S0plll1US. 
Saavutat 

helpommin 
tavoitteesi. 

& KANSALLIS·OSAKE-PANKKI 

TOIVOTAMME KAIKILLE PARKANON JOULUN LUKIJOILLE 

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA! 

RAUMA-REPOLA OY 
PARKANON KONEPAJA 



IKAALISTEN-PARKANON 

PUHELIN OY 

Puh. 6101 

PARKANON TB-HUOLTO 

A. ja J. KUIVANEN 

Puh. 2409 

POHJOIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ 

Om. Matti Mäntylä 

KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA 

Parkanon toimisto 

Puh. 2785 

PARKANON BETONI 

Raimo Nieminen 

Puh. 3525, kot. 3128 

PARKANON TRAKTORI 

Fiat-autot 

Puh. 2471 

YLÄ-SATAKUNNAN 
TILI- JA VEROPALVELU 

Puh. 2604 
Luotettava tili- ja veroasiantuntija 

0 
0 
PIR-NAHKA 

Parkano, puh. 253 1 

YHDYSPANKKI 

Parka no 

Suoritamme rakennusurakointia. 

Myymme rakentamiamme rivitalohuoneistoja. 

Rakennusliike 
V. VIITASALO 

puh.2348 

Luotettava perusta 
kotikukille 
OK-multa. 
Nurmikoille ja 
istutuksille. 

TEHO-kosvuturve 

Turvetuote- SOKOS 
~ 401 (1~::::kaupat 



SUORITTAA RAKENNUSTOIMINTAA 
JA MYY OSAKEHUONEISTOJA 

E?~Rakennusliike M.Ruhala 
c::::Jc:J 39700 Parkano, puh. 933-2951 

KAMPAA M O Kauneushoitola 
SEIJA PITKÄNEN KATI VIITASALO 

TERVETULOA 

EDULLISILLE 

JOULUOSTOKSILLE. 

Parkano, puh. 2252 

PARKANON APTEEKKI 

Parkano 

PYÖRÄ- ja TV-HUOLTO Särkinen 
Väri televisi,oi ta 

VALINTA- PIHLAJAVIITA Olette aina edellä ostaessanne liikkeestä missä 
on ajanmukainen pätevä huolto paikkakunnal
-1amme. Puh. 2268 
PHILIPS-TUOTTEITA 
Postrn .alakerta puh. 2185. 

Tule 
joulu ostoksille 

KANKAMAN 

kautta 



PARKANON PUH. 2075 

HUONEKALULIIKE 

AUTOKOULU K. VIERISALO 

Viinikanahde 2. 
Puh. 933-2142 

Parka no 

AUTOPELTIKORJAAMO 

RI-WE 

Parka no 

Valtuutettu Fiat-huoltokorjaamo 
HUOLTO MÄKIRANTA 

Puh. 2780 
Alkuperäiset Fiat-varaosat 

TAVARATALO KORPELA 

Puh. 2001, 2006 

PARTURI-KAMPAAMO 

MÄKIRANTA 

Puh. 2459 

RIIPISEN KUKKAKAUPPA 

Puh. 2037, 2036 

SEIJAN KUKKA 

Puh. 2786 

!I! 
ili 
1 

MAALAUSLIIKE 

HANNU NUMMELA 

Puh. 3526 

PARKANON PALAKANGAS 

Parkano, puh. 2634 

Hyttisen liiketalo 

T:MI MANNINEN 
Parkano, puh. 2030 

Radio- TV komponentteja, 
työkaluja, mittauslaitteita. 

PARKANON SÄHKÖ JA KONE 

0. LAUTAMÄKI 

Puh. 2061, 3523 

SPAR-VALINTA LEHTO 

Parkano puh. 203 1 
Jokihariu puh. 2431 

PARKANON KALUSTETUOTE 

0. Vainionpää & P. Järvenmäki 

39700 Parkano, puh. 2074 

Autopeltikorjaukset ja maalaukset 

P. RISTOLAINEN 

Parkano, puh. 2649 



Parkanon Rakennustarvike 
Rakennusliike 

om. ERKKI HUHDANPÄÄ 
ERKKI HUHDANPÄÄ 

Parkano - Puh. 2897, 1255 

\ Parkano - Puh. 2696 

Edullinen 
asiantuntija 

rakentajille 

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme 

PORIN OLUlTEHDAS OY 
HYVÄÄ JOULUA SEKÄ 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA. 

Aureskoski Oy 

Parkanon myyntikonttori 

Puh. 2703 

HYV Å.Å. JOULUA 

JA 
MENESTYSTÄ. UUDELLE VUODELLE 

TOIVOO ASIAKKAILLEEN 

HYTTISEN HALLI B ; 

PARKANO 
: t,,} 
i x i KAUPPATALO HYTTINEN 
: JALASJÄRVI i 9> SPAR-HYTTINEN 
0 JALASJÄRVI C) 

MYYN.TI-HALLI OOOC>OC~.:JOOt.~4,0 MYYNTI-HALLI 
KAUHAJOKI KURIKKA 



Parkanon 

Kumi korjaamo 

Puh. 2149 

Rengasalan erikoisliike Parkanossa 

Alan erikoisliikkeenä 

voimme palvella teitä kaikissa juihla ja va
paa-ajan asuissa. Huomatkaa edulliset 
hintamme. 
Naisten osasto puh. 2087 
Miesten osasto Säästökulmantalo 
puh. 2487. 

PARKANON MUOTILIIKE JA ASUSTE 

ARVO JANAKKA 

AJATTOMAN TYYLIKKÄÄSTI tai 

HIEMAN RENNOMMIN 

MUOTI KULMA 

Puh. 2747 Parkano, Säästökulma 

SULOSEN LEIPOMO 
Parkano, puh. 2009 

Onnistuneet joululahjat Teille! 

Leivonnaisista neuvottelemaan meille. 

1 
1 * FORD AUTOMYYNTI, VARAOSAT, 

HUOLTO. 

* HONDA MOOTTORIPYöRÄ
MYYNTI, VARAOSAT, HUOLTO. 

Parkano, puh. 2295, 2296 

VARMAA JA VIIHTYrSA.A. MATKAA 
KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
AJANMUKAISILLA TURISTILINJA
AUTOILLAMME. 

1 kaal isten Auto Oy 
Puh. 6282 

MINI MONET 
ALKON TALO 

Puh. 2867 

Oy W. ROSENLEW Ab 



.. 
PARKANON-KIHNION 

OSUUSMEIJERI 

Parkano 

PARKANON KAUPPALAN 

ELINKEINOLAUT AKUNTA 

toivottaa kaikille parkanolaisille ja erityisesti 

yrittäjille RAUHALLISTA JOULUA ja 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA. 

''--~-~~-~~-~~--~~/ ~~---------------<' 
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KEHYS JA TAIDETARVIKE 
Liisa Lensu 

Korpelan liiketalo 
Parkano, puh.1223 

eKehystystä 
eMaalaustarvikkeita 

eTauluja 
Käänny puoleemme myös 

lahja-asioissa 
-- - -

PARKANON LISTA OY 

39700 Parkano - Puh. 933-281 1 

JOULUNAJAN HERKUT: 

Piparkakut, joulutortut, täytekakut 
1ne. 
Leipoo puolestanne 

PARKANON KOTILEIPOMO 
Puh. 2097, Reijo Ojennus 

ONKO YLÄ-SATAKUNTA 
TILATTU ENSI VUODEKSI? 

TAPAAMIIN! 

RAUHAISAA JOULUA 

YLA·SATAKUNTA 

1 

~ 
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Edullinen ostopaikka 30 vuotta MARIMEKON TRIKOOT 

SANELMAN V AA TEAITT A 
Parkano, puh. 2551 näkönne hyväksi. Optikko E. Syrjänen. 

Joulun arvolahjat laajasta valikoimastamme. 

AUTOJÄRVENSIVU OY 
KELLO-, KULTA- ja SILMÄLASILIIKE 

Parkano, puh. 2323, 2540 E. SYRJÄNEN ,Parkano, puh. 2181 

VESIJOHTOLIIKE LEHTOLAN BAARI 

E. PAAVILAINEN suosittelemme 

Puh. 2175 
maittavia ruokia ja hyvää kahvia. 

Puh. 2060 

PUUSEPÄN LIIKE Autokorjaukset ja maalaukset 

VOITTO PAJUNEN LAHTISEN KORJAAMO 

Puh. 2254 Puh. 2507 

LÄÄNIN KULJETUS OY Kukkia ja vihanneksia 
VAK.YHTlö AUTOILIJAT KÄRKöLÄN PUUTARHA 

Parkanon aluetoimisto 
Puh. 2090, 2350 Lamminkoski, puh. 3425 

PARKANON PAPERI- JA 
LIISAN KIOSKI 

KONTTORIT ARVIKE 

Puh. 2096 
Puh. 2120 

[A] 
PARKANON RAKENNUSPALVELU 

KIINTEISTöVÄLITYS LAIHIA 

LKV Puh. 2990 Suunnittelu • Rakentaminen 

PARKANON KUVAAMO 
PARTURILIIKE YLINEN 

Hyttisen liiketalo 
Liikekeskus, puh. 2546 

Puh. 2127 



Vain osuuspankin 
kanssa voit tehdä kirjallisen 
. OP•sopimuksen, 
, joka turvaa /- / ··, ._ 
• raha-asiasi I 
• kaikkina · 
· aikoina 
: c,:~~ .·. 

• • 
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PARKANON OSUUSPANKKI 
•-----

reimatr/11 
PARHAAT HOUSUT PARKANOSTA 

REIMAN TEHDAS PARKANO PUHELIN 2026 
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Tervetuloa Säästöpankkiin 
Kerromme Sinulle varsin mielellämme, miksi kannattaa olla Pohjois-Satakunnan 

suurimman rahalaitoksen kanta-asiakas. 
J o yksistään se, että luotonantomme näinä 1kireän rahan aikoina on r,eilusti yli 

37 miij. markkaa todistaa miksi kannattaa olla suurimman lainanantajan kaveri. 
Säästöpankki tietää myöskin, miten raha poikii ja pysyy terveenä. Annamme 

asias~a hyviä neuvoja ilmaiseksi. 
Eläkeläispalvelumme tekee muutakin kuin hymyilee. Olettehan sen itsekin jo oma

kohtaisesti todenneet. 
Ja paljon muuta, joka selviää lähemmissä keskuste!uissa . Olemme täällä pankissa 

nimenomaan Sinua varten. 

TERVETULOA. 

Parkanon Säästöpankki 
Parkano Kihniö 

* 1234 * 4444 

KYLLÄ PARKANON GENTLEMANNIT 

KESTÄÄ 

PARKANON JALKINE OY 



7 mk 

Koko 
perheen 
JOULUTALO 

TAVARATALOMME RUNSAISTA VALIKOIMISTA LOYDÄT LAHJAN JOKAI
SEN MIELEEN. 

* * * 
OSTOSKIERROKSESI AIKANA VOIT KÄYDÄ PIRISTÄYTYMÄSSÄ KAHVIOS-
SA VIRKISTÄVÄLLÄ SALUDO-KAHVIL LA. 

* * * MUISTATHAN TILAVAT PARKKIPAIK KAMME. 
LUOTTAMUKSESI ARVOINEN 

CENTRUM 

Park anon K irj a paino - 1976 


