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NUMERO 6 
JULKAISIJA 
Par,kanon Nuorisoseura 

LUKIJALLE 

Oletko Sinä, lukija, kos
kaan tullut ajatelleeksi mitä 
on parkanolaisuus? Luuletko, 
että joku toinen olisi joskus 
miettinyt sen asian tarkkaan, 
loppuun asti? Me jokainen 
osaamme jotenkin määritellä 
savolaisen, tunnistaa pohja
laisen, jopa tamperelaisen eh
kä karvialaisenkin, mutta 
parkanolainen, parkanolai
suus? Mitä se sisältää vai on
ko sitä ollenkaan? Onko Par
kano ulkopuoliselle vain ase
ma tai kylä korpien keskellä, 
vain pysähdys huoltoaseman 

baarissa ohi matkattaessa? 
Kai me sentään haluamme 

olla muutakin. On meillä ai
neksiakin. Lähtökohtana on 
seutumme vaihteleva, kaunis 
luonto ja sen vuosisatoja van
ha maaseutukulttuuri. Tä
nään lisänä siihen kaupan ja 
teollisuuden suuntaan vilkas
tunut elinkeinoelämä. Omia 
kulttuuririentojakin on. 

Vuosi sitten peräänkuulu
tettiin tässä lehdessä kotiseu
tuy hdistystä. Nyt Parkano
Seura on syntynyt. Ehkä se 
on halukas ottamaan vastaan 

levi:kki 

r ah astonhoi to 

virikkeitä. Tässä olisi yksi. 
Ehkä jo ensi kesän Par
kanon Päiviä suunnitelta
essa voitaisiin tavoitteeksi 
ottaa parkanolaisuuden mää
ritteleminen, parkanolaisen 
toiminta-ajatuksen luomi
nen. Sellaisen ajatuksen, 
joka saisi meidät uudet 
ja vanhat parkanolaiset tun
temaan yhteishenkeä ja joka 
kaupungin ja liike-elämän 
to.iminnoissa voisi edustaa 
meitä ulospäin. 

TOIMITUSKUNTA 



V V. VARILA 

JOULUVALO 

"Jumala_,_ joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä, 
on se, joka loisti sydämiimme." 

Kirkon evankeliumikirjassa on 
yhdessä joulunajan saarnatekstis
sä luettavissa tuo apostolin Van
hasta Testamentista lainaama ja 
mukaelema yllämainittu lause. Se 
liittyy jo Raamatun ensimmäiselle 
lehdelle kirjoitettuun luomiskerto
mukseen. "Jumala sanoi: "Tui koon 
valkeus, ja valkeus tuli" . Ennen 
tätä sanaa vallitsi pilkkopimeys 
syvyyden päällä, mutta Herran 
sanan voimasta tuli valo pimeyden 
sijaan. Ja niinpä olikin sitten maan 
yli kaartuvalla taivaalla valaiseva 
aurinko tervehtimässä Jumalan 
luomaa ihmistä jo tämän ensi he,·
kenä. 

Näin Jumala jo aikojen aamu
na antoi va!on ihmisten iloksi ja 
kaikkea elämää ylläpitäväksi voi
manlähteeksi. Ja vaikka esivan
hempamme syntiinlankeemuk
sensa rangaistuksena pian menet
tivätkin valoisan ja ihanan para
tiisin, niin valoansa Jumal'a ei ra
kastamiltansa lapsiltaan kieltänyt. 
lsällisessä hyvyydessään Hän 
määräämässään ajan taitekohdas
sa valitsemallaan tavalla tehosti 
va 1on voimaa turmeluksessa elä
vä n ihmiskunnan siunaukseksi. Ju
mala antoi meille ihmisille uuden 
ainutlaatuisen syvyysvaikutuksen 
omaavan valon, "joka loisti sy
dämiimme." Jumala näet lähetti 
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ainokaisen poikansa, joka sikisi Py
hästä Hengestä ja syntyi neitsyt 
Mariasta ihmisen kaltaisena keskel
lemme pelastamaan meidät ristin
kärsimyksensä kautta pimeyden 
ja kuoleman vallasta. Ja Jumalan 
Pojan ilmoitus itsestänsä on sa
malla sekä jouluntapahtumaa kos
kettava, että jatkossakin meille 
ohjeellinen, kun Hän evankelista 
Johanneksen kertoman mukaan 
julistaa: "Minä o!en maailman va
lo, joka minua seuraa, se ei pi
meydessä vaella, vaan hänellä on 
oleva elämän valkeus." (8: 12) 

Meille on tuttu tuo kansan
omainen ja samalla asiallinen sa
nontatapa, että rakkaalla lapsel
la on monta nimeä. Niinpä niitä 
on myös isänsä iankaikkisuudessa 
syntyneellä Pojallansakin. Kristus
nimen ohella Hän omasi itsellen
sä olemustansa ja ominaisuuksi
ansa ilmentäviä lisänimiä, kuten 
esimerkiksi : sana ja elämän leipä. 
Niinpä sanotun mukaisesti yksi 
Häntä koskeva joulun evankeliu
mikin alkaa sanoilla: "Ja sana tu 
li lihaksi ja asui meidän keskelläm
me", ja Johannes jatkaa Jeesuk
sen ihmistä lähelle tulevaa omi
naisuutta tämän omilla sanoilla 
ilmentääkseen: "Niinkuin Isä, joka 
elää, on minut lähettänyt, ja minä 
elän Isän kautta, niin myös se, jo-

Kor. 4:6 

ka minua syö, elää minun 1-autta
ni." (Joh. 1 ja 6). 

- Vaikka sanassamme siirry
täänkin näin puhumaan aineelli
sista nautittavista, niin kaikkihan 
me toki ymmärrämme, että hen
gellisistä tässä on silti kysymys. 
Puhuessaan aineellisista tarvik
keistamme Raamatun sana antaa 
ymmärtää, että ajan alla eläväl
le ihmiselle aineelliset tarvikkeet 
ovat luonnollisesti sallittuja, mutta 
samalla iäisyysolennoksi luotuna 
tämä ihminen tarvitsee hengelli
setkin eväät. Ja elämän leipä, 
Herra Jeesus Kristus, on uskon 
kautta vastaanotettuna ainoa iäi
seen elämään asti ylläpitävä ra
vinto. Tähän tosiasiaan pohjau
tuen Viisaudenkirjan kirjoittajakin 
kääntyy Herran puoleen rukouk
senomaisin toivomuksin: "että si
nun lapsesi, joita sinä rakasti+, oi 
Herra, oppisivat, ettei ihmistä 
elätä hedelmien moninaisuus, 
vaan että sinun sanasi ylläpitää 
ne, jotka sinuun uskovat." ( 16:26) 
Uskovat Jumalan lapset kulkevat
kin elämän leivän varas~a jo tääl
lä alhaalla Hengen valaisemaa 
tietä ja näinollen katsovat turval
lisuu tta tuntien tuonpuoleistakin 
olinpaikkaansa kohti. Tulkoon 
tässä kerrotuksi esimerkkinä, mitä 
pian jättämässä oleva talon van-



ha palvelija, hurskas mies, vastasi 
tämän matkaeväistä kyselevälle 
papille: "Menen ta!ön ruokiin, 
niinkuin olen niissä elänytkin." 

Jouluevankeliumista alkaen Ju
malan pyhä sana tarjoaa meille 
oikeat eväät niin aikaa kuin iäi
syyttäkin varten. Meille aineellis
ta ja aistillistakin elämää rakasta
ville ajan ihmisille ovat sanan si
sältämät hengelliset eväät paran
nuksemme ja uskon uudistamiseksi 
seurakunnassa sanan saarnassa ja 
sakramenteissa jatkuvasti tarjona. 

Armon sana on aina oma-aloittei
sesti luettavissa kättemme ulottu
villa olevasta Raamatustamme ja 
se on yleisiä viestintäkanavia 
myöten vastaanotettavissa kotei
hin joka päivä ja samoin saar
naamassa sisäistä vapautumista 
monille laitoskammioissa syylli 
syyttä sisimmässään kokeville . lä
himmäisillemme. Ja sanan vaiku
tustakin on todettavissa siell!i 
täällä arvaamattomissa asunnois
sa. Eikä ole harvinaista sekään , 
että kiitoslaulua saadaan kuulla 

TYYNE KIVIOJA 

vanhurskasten majoista. Herra:, 

pelastettujen tie ajan alhossakin 
kuljettaessa on ihmeellisesti Valon 
valaisema. Ja niinpä nämä uskon 
varassa iloiten jaksavatkin tehdä 
matkaa sitä kaupunkia kohti, jos
ta ilmestyskirjassa on kauniisti 
kerrottu: "Eikä kaupunki tarvitse 
valoksensa aurinkoa eikä kuuta, 
sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, 
1a sen lamppu on Karitsa. " llm . 
21 :23. 

** * 
Jälleen sydäntalven +uimat ajat 
hyinen, jäinen valtaherra mailla. 
Väsyneenä astuu vaeltajat 
suurta kirkkautta sielu vailla. 

Yllään vahva valkeainen taakka 
korven kuuset seisoo kumartaen, 
kylmä käsi painoi hankiin saakka 
sen, mi pyrki valoon taivaanlaen. 

Tunnet, kuinka pilvet tummanharmaat 
suita pimentävät taivahasi, 
kaukana on hetket menneet, armaat, 
yksinäisyys vain on keral lasi. 

Käydä täytyy talven raskas latu, 
kantaa taakka korpikuusen lailla. 
Elon suuri, kummallinen satu 
harvoin lienee surun teitä vailla. 

Lunten paino su lia, sekä mulla 
sama synkkä sydäntalven retki. 
- Kevät koittaa Onhan aika tulla 
vaeltajan vapauden hetki. 
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PEKKA PAATERO 

Parkano muuttui 
kaupungiksi 

Uusi kunnaUis[.aki toi mu
kanaan muutoksen kuntien 
raikent·eeseen. Aikaisemmin 
oli maalaisikuntia, kauppaloi
ta ja 'kaupunikeja, nyt kaik
ki ovat kuntia. Näi111 maam
me kaikki kunnat saatettiin 
fähtöa'SemaJ1taan yhden veritai
seen tilaan. Samalla kunna:1-
lislaki saUi 'kui-ten1kin aiikai
sempien kaupunikien ja kaup
paloiden ottaa nimensä yh
teydessä !käyttöön 'kaupuniki
sanan. Tätä mahdollisuutta 
käytti myöskin Parkanon 
kauppala ja ,täten syl1!tyi 1. 
1. 1977 Parikanon 1kaupu:n!ki. 
Tätä faootaa vasiten kaupun
gvksi muuttuminen ei mer
kinnyt muuta •kuin nimen 
muutosta. Sillä ei ollut mer
lki1tystä valtion ja kunnan vä
liseen kustannussuhteeseen 
etkä PaI1kanon kunnan hal
lininolHseen raikenteeseen. 

KEHITTYMISEN 
EDELLYTYKSEMME 
OVAT HYVÄT 

Kaupungiksi muuttumisessa 
on kuiten!kin näihtävissä usei
taikin haasteenomai'Sia mah
dollisuuksia, jos tilanne py,s
tytään täysimääräi1sesti hyö
dyntämään. Kaupunkejahan 
on perinteisesti todettu pitä-
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maan monipuo,lisen elinkei
norakenteen kurntina, joissa 
palvelutaso on korkea. Tämä 
käsitys on tosin viime vuo
sina kärsinyt jol1!kinlaisrta inf
lacl!tiota yhä pienempien ja 
talousalueeltaan suppeam-
pien kuntien muututtua 
kauppaloiiksi ja ikaupung,eiik
si. PaY1kal1!o on myö,s lasiket
tava näiden kunti-en jowk
koon. 

Prlkanoihla on kuitenkin jo 
olemassa olevia etuja, jotika 
puuttuvat tai ovat olennai
sesti heikomma,t monissa 
muissa vastaavanikolkoisissa 
tai suuremmissakin kaupun
geissa. Tällainen on esimer
kiksi maantieteeHinen a,sema. 
Parkano sija,itsee riittävän 
kauikana suurista kaupun
geista, j·oten näiden veto ei 
tunnu häiritsevän suurena. 
Alueella 0111 mahdollisuus 
muodostaa ympä,riilleen rii:ttä
vän suuri talousalue, jos!kin 
aktiivista työtä yhteistoimin
nan syntymiseksi ympärisitö
kuntien kanssa on tehty vali
tettavan väihän. 

Parikano sijaitsee kahden 
va1taväy'1än risteyskohdassa 
ja meillä on rautatieliiken
teen pysäihdyspaiikka. Ase
miahan on jopa kaksi. Pailk
ka,kunnan tiestö on varsin 
hyvä, kunhan kolmostien ris-

teyikset sekä Parlkanon - Ku
run ja Parkanon - Karvian 
tiet saadaan asianmukaiseen 
kuntoon. 

Patkikaikuntamme elinkei
norakenne on varsin moni
puolinen ja luo hyvät edelly
tykset jatJkokeMtykselle. Lii
ke-elämän, varnirukin kaupan 
alalla on muodostunut pie
noistalousalue, jolla asuu yli 
20 000 asukasta. Samalta alu
eelta käydään Parkanossa 
myös työssä. YHäimainittuj,en, 
jo 001emassa olevien etujen 
va,lossa voidan perustellusti 
kysyä, miksei Parikano ole 
edistynyt ripeämmin ikuin 
mitä vuosien ,saatossa on ta
pahtunut? Miksei Parkanosta 
ole kehittynyt kiistatonta 
Pohjoi·s-Satalkunnan k 1eslkus
ta? 

Syitä on varmasti mo111ia, 
mutta ymmärrykseni mu
kaan me ·emme ole tehneet 
työtä Parlkanon hyvälksi riit
tävästi. Emme o,le oilleet tar
peeksi yhteistyöhaluisia, em
me ole ja1rnaneet hoitaa asi
oita kyllin kaukonäköisesti, 
emmeikä ole pystyneet ym
märtämään toisiamme parka
nolaisina läheskään yksimie
lisinä. 

Kaupungiksi muuttuminen 
tulisikin nähdä kokoavana 



voimana, jonka tar1kioituikse
na on vi,edä paiikkakuntaam
me eteenpäin niiden voima
varojen puitteissa, mitä meil
le on annettu ja mitä me 
omalla työllämme pystymme 
hankkimaan. 

NÄEN VIISI 
TAVOITETTA 

Jatkaessamme työtämme 
kunnallisina 1 uottam usmiehi
nä, näen fähinnä viisi tavoi,t
teenomais1ta haastetta, joissa 
twlosta tulee lähiail]mina nä
kyä. 

1. Parka,non kaupungista tu
Lee 1kehi<ttää toimiva ikau
punikikeskus, joka oman 
lkunnaIJ. tarpei'.den lisäksi 
pystyy toimimaan laajem
man alueen keslkuiksena. 
Tä·ssä ·kehitystyössä tulee 
muistaa, että kaupungin 
alue on laaja, -eikä mifaän 
sen osaa saa unohtaa. 

2. Pohjois-Satakunnan kun
tien välistä yhteistoimin
taa tulee kehittää. Mikään 
a,lueen ikunnis'ta ei yiksin 
pysty luomaan 'kelvollista 
vastapainoa Saitaikunnan ja 
Pirkanmaan muille ke~ 
ku'ksiUe. Parikanolle tär
keimmät yhteis1työkump-

panit ovat luonnollisesti 
Krhniö ja Karvia. 

3. Kaupungin tulee omalla 
aiktiivisella elinkeinopoli
tiikalla pynkiä vaJkutta
maan siihen, että jo paik
kakunnalla olevat yri:tyik
set pystyvät menestyksek
käästi harjoittamaan toi
mintaansa ja laiajentumaan 

ja sifa kautta luomaan 
uusia pysyviä työpai1klko
ja. Toissijaisesti kaupun
gin tehtävänä on luoda
edeHytyiksiä uusien yrittä
jien haikeutumis1elle paik
kaikunnaHe. 

4. Uusien työpaiikikojen luo
misen lisäksi tulee kaupun
gin tehdä voitavansa asuk
kaiden viihtyvyyden lisää
miseksi. Y dinlkesikusitan 
ka u punkimaistumisen 
myötä on häviämässä kaiik
ki vireys ai'kaisemmin niin 
rehevä,stä ikyläraittimaise
masta. Kaitujen ja teiden 
varsi·en kunnostamiseen on 
syytä 1kiinni1ttää erityistä 
huomiota. UrheHu- ja lii
kuntapalvelujen osalta 
kaupungin tarjonta on 
heiikikoa. Pairkanon kau
punki uhraa rahaa tähän 
ta:r1koi1tu:kseen kolmannek
si vähiten Suomen kaupun
geista. Tilanne on kuiten
kin vähin erin k,orjaantu-

massa, koska urheilu- ja 
nuori,sotalo on raikenteilla 
ja valmistuu ensi vuonna. 
Samalla paranevat myös 
olennaisesti nuorison ko
koon tumistila t, sisältäähän 
talo kaiksi kerhohuonetta, 
sekä disco- ja tanssitilat. 
Kaupungin tulee kui:ten:kin 
pitkäjännitteisemmin va
rautua liikunnan vaatimiin 
hankkeisiin. 

5. Itse runsaat kahdeksan 
vuotta paikkakunnalla asu
neena,, olen todennurt, et
tei Parkanossa ole juuri-

- kaan havaittavissa yhteis
tä me- hen!keä. Olemme 
tottuneet kyräilemään toi
siamme, puhumaan naapu
ristamme pahaa selän ta
kana, ja kadehtimaan toi
siamme vä!häisissälkin asi
oissa. On totta, että tilan
ne on korjaantumassa, on
han Parkanossa kotiseutu
yhdi,stys ja Parkanon päi
vät vietetään, mutta pal
jon on vielä tehtävissä yh
teishengen luomisessa. 

· Samalla kun toivotan Par
kanon Joulun lukijoille hy
vää joulua ja syvästä lamas
ta: huolimatta toivoa parem
masta vuodesta 1978, toivon 
myös, että edellä -luetelluis
ta ainakin färkeimmä:t ajatuk
set saisivat tuulta purjeisiin. 

Käärmeen pidätyssanat: 

Pidätä piru hevostas 
haen sille kankiaisat 

MaanviJ.jelijä Yrjö Ojajär
vi, edesimennyt Urhon talon 
isäntä kertoi tai uskoi yllä
olevan loitsun, jolla mm. kyy
käärmeen sai asettumaan pai
koilleen siksi ajaksi kun nä
kijä ha:ki kättä pitempää. Oli 

kuulemma varsin tehokas, jos 
vain pidettiin harvojen tie
dossa. SiJksi sanat esim kylä
kunnissa uskottiin vain har
voille ja luotettaville. 
Muistiin merkitsi 

Eero Koivisto 
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LEENA JA PEKKA LUUKKALA 

Lähetystyötä Taiwanilla 

(Vasemmalta) Leena, Esa, Marjo ja Pekka Luukkala. 

Niinpä on alettu noudattaa käy
täntöä, että valtion virassa ole
valla henkilöllä ei saa olla kuin 
kaksi lasta. Useammasta lapsesta 
on seurauksena palkanvähennys. 
Ihmiset ovat ystävällisiä ja vieraan
varaisia. Vieraan tullessa kotiin 
heti ensimmäiseksi tarjotaan la
sillinen teetä, myöhemmin sitten 
syödään yhdessä. Taiwanilaiset 
syövät erityisen mielellään ulkona 
iltaisin ja paras kaupankäyntiaika 
on myös illalla ilman viilettyä. 
Kaupat ovat auki myöhään , yöto
reilla voi tehdä ostoksia puoleen
yöhön asti . Yötorilla tapaa myös 
käärmeenlihan myyjän, joka asiak
kaita houkutellakseen tekee temp
puja elävillä käärmeillä. Käärmeen 
verta käytetään lääkkeenä . Kii 
nalaisten luonnonlääkkeiden myyjä 
kaupittelee myös tuotteitaan . Kat
selimme kerran, miten tällainen 
myyjä kovaäänisten välityksellä 
mainosti tuotteitaan. Hän väitti 
lääkkeensä tekevän ihmisen ruu
miin vahvaksi kestämään melkein 
mitä tahansa. Sanojensa vakuu
deksi hän kädessään olevalla ha
lolla löi toveriaan. Halko katkesi, 
mutta toverille ei näyttänyt tule
van vammoja. Sitten hän otti kä
teensä rautatangon, jolla löi tove-

Luonto 

Harvalle maalle ovat ulkomaa
laiset antaneet yhtä osuvan nimen 
kuin T aiwanille. Saarihan tunne
taan toisella nimellä Formosa eli 
"Kaunis saari". Taiwanin saari on 
muodoltaan kuin lehti , jonka kes
kisuonena on pohjoisesta etelään 
kulkeva vuoriiono. Alaltaan Taiwan 
on noin Vaasan läänin kokoinen, 
mutta vain kolmasosa siitä on asu
tukseen ja viljelykseen kelpaavaa. 
Tällä alueella asuu yli 16 miljoo
naa ihmistä, joten Taiwan on 
maailman tiheimmin asuttuja ma i
ta. Sateet ovat runsaita . Hirmu
myrskyt eli taifuunitkaan eivät ole 
harvinaisia. Eteläsaarella sijaitse
va Kaoshiungin satamakaupunki, 
jossa asuu noin miljoona ihmistä , 
koki tänä vuonna pahimman tai 
fuunin miesmuistiin. Sen seurauk
sena kuoli kolmisenkymmentä ih
mistä, 20 000 taloa tuhoutui täy
sin tai osittain, tuhansia hehtaa 
reja viljelyksiä tuhoutui sekä yli 
puoli miljoonaa kotielä intä menet
ti henkensä. Luonto on hyvin re
hevää . Erittäin kauniita ja hyö
dyllisiä ovat bambumetsiköt. Bam
bua taiwanila iset käyttävät mo
neen tarkoitukseen, siitä tehdään 
huonekaluja, aitoia, majoja jopa 
vesijohtoja. Ulkomaan kaupan kan-
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nalta tärkeitä viljelyskasveja ovat 
tee, sokeriruoko, monet hedelmät 
se kä tietysti myös riis i. Arvokka in 
puu .lienee kamferipuu. 3/4 maail 
man tarvitsemasta kamferista on 
peräisin Taiwanilta. 

Ihmiset 

Taiwanilaiset rakastavat lapsia, 
siksi perheissä yleensä on paljon 
lapsia. Hallitus on huolestunut suu
resta vuotuisesta väestönkasvusta . 

Kivileijona vartioimassa Sun Moon Lakella sijaitsevan temppelin 
porttia. 



r1aan. Tanko vääntyi, toveriin 
lyönti ei näyttänyt vaikuttavan 
millään tavalla. Tämän jälkeen hän 
myi lääkettään ja hyvin näytti 
kauppa käyvän. 

Kiinalaiset ovat ylpeitä vuosi
tuhantisesta kulttuuristaan ja sivis
tyksestään . Ihmisten käyttäytymis
tä leimaakin tietynlainen arvok
kuus sekä tietoisuus omasta sivis
tysperinnöstä. Taiwanin pää uskon
not ovat buddhalaisuus, taolaisuus 
ja konfutselaisuus. Jokapäiväistä 
elämää ajatellen silmiinpistävin 
piirre on esi-isien palvonta. As
tuupa sisälle mihin taloon tahan
sa, näkee heti olohuoneen perä
seinällä olevan kotialttarin, talon 
elämän keskipisteen, jonka ääres
sä palvotaan jumalia ja esi-isien 
henkiä. Kerran vuodessa on eri
tyinen hautojen lakaisupäivä, jol
loin haudoille tuodaan suuret mää
rät ruokaa henkiä varten. 

Lähetystyö 

Suomen Lähetysseuran työalu
eeksi valittiin aikoinaan saaren ete
läisin osa, koska siellä oli vähiten 
tehty työtä. Lähetystyöhön suh
taudutaan yleensä suopeasti niin 
viranomaisten kuin kansankin ta
holta. Silti luopuminen isien us
kosta on hyvin vaikeaa. Vain noin 
kolme prosenttia kansasta on kris
tittyjä. Varsinkin kasteelle menoa 
pidetään täällä siltojen katkaisija
na entiseen elämään . Monet nuo
ret saavat vanhempiensa estämät
tä osallistua seurakuntien ja kris
tillisten nuorisokeskusten toimin
taan, mutta jos he alkavat pu
hua kasteelle menosta, silloin tulee 
vastustusta vanhempien taholta . 
Pakanavanhemmat tietävät, että 
kasteen jälkeen nuori ei enää osal
listu palvontamenoihin, eikä myös
kään vanhempien kuoleman jäl
keen uhraa heille. Tämän johdos
ta nuoret toisinaan ajetaan pois 
kodista, jos he pysyvät päätök
sessään uskoa Jeesukseen. Vähän 
matkan päässä kodistamme on pie
ni kauppa, josta ohi kulkiessamme 
poikkeamme silloin tällöin osta 
maan jotakin pientä . Kauppiaan 
perheeseen kuuluu vanhempien li
säksi noin 19-vuotias poika. Van
hemmat vastustavat kovasti kris
tinuskoa, mutta poika puolestaan 
on kiinnostunut. Usein hän kyse
lee kristinuskosta ja haluaisi uskoa 
Jeesukseen . Vanhemmiltaan salaa 

hän lukee Uutta Testamenttia ja 
rukoilee. Mutta hän ei uskalla 
tunnustaa uskoaan julkisesti. Van
hemmat pakottavat hänet mene
mään pakanatemppeliin uhraa
maan. Saamme rukoilla hänen puo
lestaan sekä hänen vanhempiensa 
puolesta, että Pyhä Henki kirkas
taisi heille Vapahtajan Jeesuksen 
Kristuksen. 

Työ pisteiden viikko-ohjelmaan 
kuuluvat jumalanpalvelukset, py
häkoulut, nuorisotyö, naistyö, koti
käyntityö sekä lastentarhat. 
Chaochoun kaupungissa on lisäksi 
nuorisokeskus ja kristillinen kirja
kauppa, jonka välityksellä on jaet
tu paljon hengellistä kirjallisuutta. 
Etelä-Taiwanin koteihin. Lisäksi 
Chaouchoussa on radiotyön kes-

.·•- , . . 

. . .. ' , . 

kus, jossa tuotetaan kristillisiä ra
dio-ohjelmia noin 40 tuntia vii
kottain. Keskuksen yhteydessä on 
myös kirjeellinen Raamattukoulu 
kolmine kursseineen. Vuosittain 
kursseilla on yli 2000 oppilasta. 
Aivan Taiwanin eteläkärjessä si
jaitsee Hengchunin kaupunki, jos
sa on Lähetysseuran asiraala. Tääl
lä on moni saanut kuulla evanke
liumin ensi kerran tullessaan vas
taanotolle. 

Vuoden 1976 lopussa vietettiin 
Suomen Lähetysseuran Taiwanin 
työn 20-vuotisjuhlaa. Näiden 20 
vuoden aikana on noin 1 100 hen
keä kastettu seurakuntiemme yh
teyteen ja saman verran on esi
telty kirjeellisen Raamattukoulun 
oppilaita toisten seurakuntien yh-

Lapset tulevat mielellään pyhäkouluun kuulemaan evankeliumia Jee
suksesta. 

Kiinalainen naisevankelista jakamassa koululaisille evankeliumikirja
sia, joiden välissä on myös kirjeellisen Raamattukoulun ilmoittautu
miskortti. 
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teyteen. Vuosittain kastetaan 40 
------,60. henkeä. 20-vuotisju hl an yh
teydessä päätettiin myös oman 
ki rkon perustamisesta työaluee l
lemme, ja niinpä tänä vuonna huh
tikuun alusta aloitt i toimintansa 
Helä-Taiwanin lu te rilainen ki rkko. 
Vastuu työstä on näin siirtynyt 
tä rkeältä osalta kiina laist en omiin 
käsiin. Sa malla se on osoitus siitä, 
että se työ , jota te ystävä t olette 
rukouksin ja uhrein t ukemassa, on 
kantanut hede lmää. Monet täkä 
lä iset kristi tyt haluava tkin terveh
t iä te itä työn t ukijoi ta siellä Suo-

messa . Si llä " kuka on pe lastuksen 
kall io, paitsi meidän Jumalamme" . 
Ps. 18 :32 . Omasta puolest amme 
hal uamme myös kiittää t eitä par
kanolaisia kaikesta yhteydenpidos
ta, t uestanne ja rukouksistanne, 
jotka tekevät työn mahdolliseksi 
täällä . " Kiitettu olkoon Herra, jo
ka päivä. Meitä kantaa Jumala, 
meidän apumme ." Ps. 68: 20. 

Siunattua Vapahta jan synty
mä juhlaa toivottaen 

Leena ja Pekka Luukkala 
Marjo ja Esa 
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OSKARI VOIVATI 

Menevä mies 
Jo varhain nuorra miessä - kuinka ollakaan 
ma maita mantereita läksin kulkemaan. 
Reimat retket pitkin Tellun pintaa tein 
ja teille noille vihreen nuoruuteni vein . 

Ma tätä maata kuljin pitkin poikin 
myös itään länteen pikkupistoin loikin . 
Joskus tavaritsin tuttavaksi koin 
joskus lännen maasta tuliaiset toin. 

Lie mu 1ta hioutunut joku särmä 
nyt ohimoi:le , älyn ylle, hiipii härmä. 
Min ennen elin, koin , tunsin väkevästi 
on laimentunut, vi ilentynyt vietävästi. 

Min kuljin, liiku in, tutkin maa ilmalla, 
sen löysin: ihminen on sama kaikkialla . 
Ku in suree , rakastaapi suomalainen 
on e lo tunne lmilta toisten samanlainen. 

Jo viihdyn kotona , en kaipaa länteen itään 
täytteeks' elämään en tahdo muuta mitään 
Vain rannoillani olla, muikkuapa jilla 
ja vihtaa heilutella ~aunan lautehilla . 

Vaa n sentään - vielä matkaan mielisin 
jos retke n tehdä saisin ihmissieluih in. 
Siell' äärtä, ra n;aa , syvyyksiä tutkiskella 
sic ll' onnen esteitä ja ongelmia aavistella. 

Myös matkaisin ma maahan maa il maa n 
miss' tahdon Jumalan voi tul la tuntemaan. 
Sen rr.atkan voinko tehdä ranna l!ain 
vain pyyteet, haaveet maa i!maiset unhottain. 

vc/) 

--~-~ 
-~ 

- -- •-. ·-·· - · -



MARTTA SEVIO 

Muistelma Fr.V. Tommilasta 
Monien parkanolaisten mielissä 

on vielä elävä kuva rovasti Frans 
Vihtori Tommilasta , joka lähes nel
jännesvuosisadan toimi Parkanon 
kirkkoherrana . 

Frans Vihtori Tommila syntyi 
Merikarvian Köörtilän kylässä 
26. 8. 1871 vakavaraisen maan
viljelijäperheen poikana . Pienestä 
pitäen hän vakautui rauhall iseen 
maalaiselämään ahkerasti auttaen 
kotiväkeään kaikissa töissä. Va ka
vamielisen kotinsa ja sen äärellä 
usein pelottavina vaahtopäinä 
tyrskyneen meren vaikutuksesta 
hän samalla kasvoi Jumalaa pel
käävään ja kunnioittavaan hen
keen. Tämä kaikki näyttää luon
nehtineen hänen elämäntiensä ja 
pyrkimystensä suunnan. Kun li 
säksi muistetaan, miten mielellään 
hän poikasena paimensi kesäisillä 
niityillä karjaa viihtyen siellä kir
jojensa parissa, selittyy, että tuo 
kaukaisen rannikon poika lähetet
tiin opin tielle. 

Päästyään syksyllä 1887 Porin 
lyseoon Frans Vihtori Tommila 

Kirkkoherra Tommila vaimoineen 
ja Sirkka-yttärineen. 

herätti huomiota laajoilla t iedoil
laan ja sai nimen "Viisas Tommila 
Merikarvialta ." Ylioppilaaksi hän 
tuli v. 1894 ja aikoi ryhtyä laki
mieheksi. Äitinsä toivomuksesta 
hän kuitenkin alkoi lukea jumaluus
oppia ja suoritti pappistutkinnon 
Helsingin yliopistossa korkeim
malla arvosanalla laudatur v. 1898. 
Seuraavana vuonna hänet vihit
tiin papiksi ja v. 1906 hän suoritti 
pastoraalitutki nnon. 

Yl imääräisenä pappina Frans 
Vihtori Tommila oli Siikaisissa 
( 1899), Merikarvialla ( 1899-1902 
sekä 1904-1906), Kankaanpäässä 
1902-1904 ja Parkanossa (190'6-

.1908). Oltuaan vielä Lapin (T.I.) 
kappalaisena (1908-1914) hän 
tuli Parkanon kirkkoherraksi, jona 
toimi elämänsä loppuun (1914-
1939). 

SEURAKUNTA TARVITSI 
VAHVAA PAIMENTA 

Tullessaan Parkanoon Frans Vih
tori Tommila näki työkenttänsä 
vaikeahoitoisena. Alue, johon sil
loin Kihniökin kuului, oli laaja ja 
harvaanasuttu. Matkat kylistä ky
liin olivat pitkät, usein vaikeakul
kuiset. Viljelykset varsinkin syrjä
kulmilla olivat vähäiset, ja halla 
vieraili usein. Köyhyyttä oli pal
jon, vaikka tosin laajat metsät tar
josivat monille tuloa . Pahinta oli, 
että seurakunnalliset olot, jotka 
y!eensä merkitsivät väestölle huo
lenpitoa, turvaa ja henkistä kas
vua, olivat vuosisatojen vaihteen 
tienoilla menneet jonkinlaiseen 
murrostilaan. Syynä siihen oli ollut 
pääasiassa se, että silloinen kirk
koherra G . A. Lönnmark oli jou
tunut pitkäksi ajaksi jättämään 
apulaisilleen seurakuntansa hoi
don . Lyhyta ikaisina näiden oli ol
lut vaikea ylläpitää yhtenäistä, 
järjestelmällistä seurakuntaelämää 
ja -toimintaa, kun lisäksi koko 
maassamme oli sekä yhteiskunnal-

lista että valtiollista kuohuntaa ja 
kirkon arvovalta vaarassa. Kirkko
kansa oli vähentynyt ja lahkon
suuntia eri tahoilta tulvi pitä
jään. Vakavien seurakuntalaisten 
taholla oli kauan toivottu voima
kasta hengen miestä puolusta
maan kirkon oppia ja virittämään 
seurakuntaelämää ja toimintaa yhä 
vakaanpaan ja aktiivisempaan 
suuntaan . 

Monien toive toteutui, kun 
kirkkoherra Lönnmarkin seuraajak
si saatiin jo ennestään tuttu Frans 
Vihtori Tommila. Hänestä seura
kunta sai ryhdikkään kirkkoher
ran, joka alkoi tarmokkaasti hoi
taa seurakuntaa, joskus jopa itse
valtiaan oikeudella määrätä asi
oista aina kuitenkin tarkkaa oi
keudenmukaisuutta noudattaen ja 
seurakunnan parasta katsoen. Tä
män kaiken havaiten kokouksissa 
yleensä - vaikka vastustakin il
meni - yhdyttiin kirkkoherran esi
tyksiin . Hänet hyväksyttiin mieli
hyvin seurakunnan kunnioitetuksi 
paimeneksi, joka määrätietoisesti 
halusi korjata seurakunnan tilaa ja 
kykeni siihen. Jäntevin käsin hän 
heti sai aikaan entistä parempaa 
järjestystä mm . kirkon jumalanpa! 
veluksiin vaikkapa rangaistuksen 
voimin . Niinpä esim. koirien tuo
misesta kirkkoon, jossa ne hauk
kuen häiritsivät menoja, määrät
tiin 10 markan sakka. Näkyville 
paikoille ympäri kirkon pantiin tau-
11.lj.a..- joissa kiei'ettiin mm . lattialle 
sylkeminen. Turha kuljeskeleminen 
kirkossa kiellettiin . Kuultiinpa kes
ken saarnankin huomautuksia käyt
täytymisestä . Niin jumalanpalve
lukset vähitellen tulivat oikeaan 
arvoonsa, jurlistuivat. Kirkossa 
käynti lisääntyi. Hartaushetkiä 
alettiin pitää yhä enemmän, ja 
hengellinen elämä syveni. Pian 
osoittautui, että mainittu murros
aika tilapäisilmiöineen väistyi ja 
voitiin rauhallisesti käydä eteen
päin. 
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1 :ykyisen asunsa Parkanon vanha pappi!a sai viimeistelytöissä v. 1903. 
Hrnrr:aa koko rakennusta kiertävät koristukset seinän yläosassa. Myö
hemmin kun rakennusta on ulkomaalattu on koristelu+ peitetty samalla 
maalilla kuin seinätkin eivätkä erotu ohikulkijan si!mään sellaisina kuin 
tässä 1920 aikoihin otetussa kuvassa. 

NIUKIN VAROIN, 
KURIN ALLA 
JA TYöHöN TARTTUEN 

Kirkonkokouksiin alettiin tulla 
yhä säännöllisemmin ja niissä asial
lisesti pohtia asioita. Kokouksia 
tosin sävytti ankara säästäväisyys, 
mikä oli omiaan hidastamaan ke
hitystä. Kaikkea ylellisyyttä tosin 
kirkkoherra itsekin - varsinkin 
arkkipiispa Johanssonin vakavasta 
kehotuksesta - ankarasti vastusti. 
Niinpä hän vähitel len lopetti kin
keripidot, kielsi virvoitusjuomien 
myynnin juhlien aikoina kirkon 
maalla ja kielteli isäntiä "juh lajuo
man" teosta j<'l käytöstä. Nuorison . 
huvinpitoa hän hillitsi. Laskipa pol
kupyöränkin ylellisyysesineisiin. 
Hyvee llistä elämää vaalimaan ase
tettiin jälleen "kirkon vanhimmat" 

Henkilökohtaisella arvovallal-
laan kirkkoherra Tommila sai kui
tenk in itarimmatkin isännät usein 
myöntämään varoja uudistuksiin. 
Kirkkokansan suureksi iloksi saatiin 
heti v. 1914 600 kynttilän tehoine n 
sä hkövalo joulun ja uudenvuoden 
iuma!anpalveluksiin. Kirkkoa ja 
pappilaa pihamaineen, samoin 
"kirkkotarhaa" kunnostettiin. Pi
de tti inpä ne jatkuvasti hyvässä 
hoidossa sama lla työpaikkoja sääs
täen. Taitavana puuseppänä ja ra
~ennustöitäkin ymmärtäen kirkko
herra itse va lvoi kunnostustöitä. 
Va paahetkinään hän mielellään 
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korjaili pa ik ko ja, teki huonekalu-: -
jakin pappilaan. Kesä isin hä n usein 
työskenteli pappilan puutarhassa 
ja pelloilla perheineen ja sukulais
nuorineen, joita usein kokoontui 
pappilaan. Muistuupa mie leen, mi 
ten suurella ilolla me muutkin, sil
lo iset nuoret, kirkkoherran lem
peästä vihjauksesta kokoonnuim
me +aikoihin, mm. haravoimaan 
kirkkopihaa ja keväisten juhlie n 
edellä koivuin kaunistamaan au
tiota torn in edustaa. Erään ker
ran pastori Viljo Alanen sanoi: 
" Haetaanpa koivut juurineen met
sästä ja istutetaan tornin eteen 
kirkkotien va rteen ." Se tehtiin. 
Niin saatiin vähite llen nykyinen 
upea koivukuja juhlistamaan kirk
kokansan mie ltä suvesta suveen 
vars in ki n juhannuskirkkoon men
täessä. 

Ha uska oli pik ku puuhan jäl
keen ja muutenkin kokoontua pap
pilaan, jossa Suoma-rouva iloise
na otti Sirkka-tyttärensä vieraat 
vastaan ja pitkän pöytänsä ääreen . 
Hartain mielin otettii n suurin seu
rakuntalaisjoukoin pappilassa aina 
uusi vuosi vastaan. 

Mielellään pappilan väki useasti 
pistäytyi mi lloin mihinkin kotiin ja 
aina vaatimattomin elein. Jos jos
sakin kodissa rakennettiin, kirkko
rerra tarkasteli töitä ja antoi neu
vo jaan. Kävipä auttamaan, jos ke
sän he lteellä korjattiin heinää ja 
sade uhkasi. Ollen täten kansan
omainen ja koruton kirkkoherra 

pääsi lähelle kansaa, ymmärsi sitä 
ja sai sen luottamuksen ei vain 
tätä, vaan iäistäkin elämää koske
vissa kysymyksissä. 

Saadakseen yhä enemmän tukea 
varsinaisessa seurakuntatyössään, • 
kirkkoherra Tommila kehitti kirkko
neuvoston toimintaa. Lähemmän 
yhteyden aikaansaamiseksi sen ko
kouksiin hän siirsi ne vie raanvarai
seen pappi!aansa. 

OPETUKSEN EDISTÄJÄ 

Eri koista huolenpitoa kirkkoher
ra osoitti monen mielestä taka
pajulle jääneeseen kirkolliseen kan
:anopetukseen. Hän ott-i uudelleen 
käytäntöön katek ismussaarnat. 
r.aamattuja hän hankki ja levitti ni i
tä innokkaasti seurakuntaansa saa 
tuaan kuulla, että vie lä v. 1912 
vain puo 1et seurakunnan kodeista 
omist i pyhän kirjan. Kiertokouluis
ta, joiden lukua lisättiin, hän läm
möllä huolehti. Usein hän kiersi 
niitä katsomassa, kutsui opettajia 
neuvotteluhetkiin pappilaan, lah
joittipa kerrankin 50 mk uusien kir
jojen ostamiseksi kouluun. Seura 
kunnan suurta vastustusta uhmaten 
hän koetti kohottaa opetta jien 
heikkoja etuja, mm. kouluta 1oihin 
maksettavaa ruokarahaa, joka oli v. 
1917 5 mk viikolta ja anti se n mu
kainen . Pahin vaiva kuitenkin oli 
siinä, että jotkut isännät, joilla ei 
ollut kou lui käisiä lapsia, käänsivät 
"koulukoneitten" tuojat portiltaan 
takaisin, eivät siis ottaneet kou
lua. Silloin äkkiä nähtiin, miten 
kirkkoherra ruunillaan keltaisissa 
kärryissään istuen ajoi taloon ja 
järjesti asian - välistä kovinkin 
sanoi n. Saipa eräskin isäntä vas 
taanpanostaan 97 mk sakkoa. 

Myös pyhäkoulutyö oli kirkko
herra Tommilan sydämellä. Kinke 
rit ja rippikoulu+ pidettiin suurella 
vakavuudella ja merkitsivät mo
nille kauhun paikkaa, kunnes kan
sakoulun käynti yle istyi. 

LAAJAKATSEINEN 
LUOTTAMUSMIES 

Jo varhain osoittamal laan huo-
lella kirkkoherra Tommila hoiti 
kansliatehtävänsä ja organiso i 
erinomaisesti seurakunnan asiat. 
Pian hän sai hoidettavakseen 



rappi'a o'i !:ansoitettu. Kuvaus on ajoitettu vuodel'e 1914 tai 1915. 
Henki:öt vasemmalta seisomassa: renki !Iisakki Norlund, pyykkäri Eli
na Hartusniemi (oli työssä muulloinkin apuihmisenä), ruustinna Suo
I,:a To:·nmi·a, rovasri Frans Tommila, vuokraaja Verneri Sälliluoma, 
Veikko Sälli:uoma ja Eemeli Sälliluoma. Istumassa vasemmalta: palve
ija Ma:1da Nor'und, kotiopettaja Hjördis Hagelin, ruustinnan äiti 
[~aa:;~ir.a, o.s. Bomdorf, Sirkka Tommila, kesävieras Karin Ridel, edes
:;;_i apu poika Toivo Lepistö, kasvattitytär Martta Jalonen nyk. Hartto, 
Air,.o Raassina, Katri Ekman. 

maallisluontoisiakin tehtäviä . Hä n 
kuului moniin johtokuntiin, puuha
si mm. rautatien saamista pitä
jään . Olipa hän kunnanvaltuuston 
tai tavana puheenjohtajana sen pe
rustamisesta (v. 1919) alkaen kuo
lemaansa asti. Tässä keskeisessä 
luottamustehtävässä hän laajakat
seisena ja tasapuolisena ihmisenä 
muovai li ne perusteet ja pani 
alulle ne uudistukset, joiden poh
jalla Parkanon kunnalliselämä on 
kehittynyt. 

V.altiollinenkin toiminta kuului 
kirkkoherra Tommilan harrastuk-
siin. Kansalliseen kokoomuspuo

lueeseen lukeutuneena hän oli kak
si kertaa presidentin valitsijamie
henä, samoin eduskuntaehdokkaa
na. Kuitenkin hän aina esiintyi so
vi tte1evana eri puolueiden kesken. 
Samoin hän koetti tasoittaa us
konnol listen suuntien välejä Ia sIIs 
epäsopua estäen rakentaa seura
kuntaa. · 

Kirkolliseen toimintaan ki rkko
herra Tommila kuitenkin tahtoi 
kohdis taa parhaat voimansa. Hän 
saikin käyttää niitä seurakuntansa 
ulkopuole llakin. Vuosina 1921-1931 

hän oli T yrvään ja siitä alkaen Ylä
Satakunnan rovast ikunnan läänin
rovastina hoitaen antaumuksella 
alueensa asio ita. Kirkolliskokous
ten iäsenenä hän oli vuosina 1923 , 
1928, 1933 ja 1938. Kaikissa to i
missaan hän osoittautui itsenä i
seksi ajattelijaksi, joka kaikessa 
pyrki oikeuteen ja totuuteen. 

OMA ELÄMÄ 

ESIMERKKINÄ 

Kun muistelee lääninrovasti 
Tommilaa hänen pappistyössään, 
tulee mieleen hänen juhlallinen 
olemuksensa kirkon alttarin edessä 
julistamassa Jumalan kunniaa. Sii
nä hän oli parhaimmillaan. Saar
nat julistivat selvään pyhää sa
naa. Aina ne eivät herkistäneet 
mieliä syviin tunnelmiin tai iha
niin korkeuksiin, mutta ne olivat 
omiaan antamaan seurakuntalais
ten elämälle voimaa, iota vakuut
tavasti vahvisti puhuian esikuval
linen, · kunnioitusta herättävä elä
mä. 

Korkeimmilleen kohonneena 
nähtiin lääninrovasti Tommilaan 
kohdistunu t arvonanto silloin, kun 
hänet kesken työka uttaa n yllät
täen poiskutsuttuna tuotiin kirk
koon Seurakunnan vaihei ta esit
tävä teos kertoo siitä seu raavaa: 

"Ky!ä oli suruliputettu. Aurin
ko paistoi kirkkaasti. Seurakunta
lais ia oli sankoin ioukoin kokoontu
nut kirkonmäelle ia ääriään myö
ten täyttyneeseen kirkkoon. Su
rumarssin hiliaa soidessa kannet
tiin arkku pappien muodostamaa 
kunniakuiaa pitkin alttarin eteen. 
Kauniisti sointuivat poismenneen 
elämään ruumissaarnan pitäjän, 
kirkkoherra Yrjö Koivukosken lm.:
sumat Roomalaiskirjeen sanat: 
" Jos elämme tai kuolemme, olem
me Herran omat."-:- "Je rusalem, 
Jerusalem, kaupunki ylhäinen, ka
jahti kuoron laulu ia kahdento ista 
virkave liensä avustamana rovasti 
J . Vuorio siunasi vainajan." 

Kauan Parka non seurakuntalai
set ovat 1ämpimin, kiitollisin mie
lin vaalineet lään inrovasti Fr. V. 
Tommilan muistoa. 
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Uusia parkanolaisia 
Parkanon laajeneva teollisuus, liike-elämä, toimistot, koulut ja 
muut työpaikat vetävät tänne jatkuvasti uutta väkeä. Useim
mat tu lijat asettuvat keskustaajamaan. Jotkut viipyvät vain ly
hyen ajan ja muuttavat taas muualle. Hyvin monet jäävät, löy
i-ävät tuttavia, harrastuksia, hankkivat oman asunnon, viihtyvät, 
kasvattavat lapsensa parkanolaisiksi ja muuttuvat sellaisiksi vä
hitellen itsekin. Seuravassa eräät tänne muuttaneet kertovat ko
tiutumisensa vaiheista. 

Miten olen kokenut Parkanon ? 

nan kauniille paikkakunnalle, ni
meltä P a r k a no. Lopultakin per
he sai rauhassa juoda kahvit ja 
ihailla keskustan näkymiä. Perhe 
luuli, että Parkano jäisi mieleen, 
kuten jotkut muutkin erikoisen kau
niit paikkakunnat mummolamatko
jen välietappeina, mutta toisin kä
vi. 

Melko tasa n kolme vuotta myö
hemm in sama perhe saapui tälle 
paikkakunnalle mukanaan aikaisem
min mainittujen lisäksi muutto
kuorma ja kaksivuotias tyttö. Per
heen isän työpaikka tuli olemaan 
silloisella Parkano Oy:llä . Tämän 
kirjoittaja on tuon mainitun per
heen äiti ja mikäli kirjoittamani 
kuulostaa sadulta, johtunee se yk
sinkertaisesti siitä, että olen ker
tonut sittemmin jo neljälle lap
selleni satuja noin 4700 iltaa. 

perhe oli ennen lopullista Parka
noon muuttoa asunut seitsemän 
kuukautta Saksassa, m1ssa kaksi 
vanhempaa myöskin kävivät leik
kikoulua. Äidin sydämeen kosk i 
monta kertaa ajatellessani, kuin
ka he idän pienet aivonsa pystyi
sivät selvittämään kaikki nama 
muutokset. Toisaalta tiesin Saksas
sa oleskelun perusteella, että lap
set kyllä oppivat toisen kielen suh
teellisen nopeasti. Kokemukset ri
kastuttavat elämää. On mielen
kiintoista seurata lasta, joka oppii 
vieraan kielen ilman kotiläksyjä ja 
kielioppia . Omalla kohdallani olen 
joutunut todella opiskelemaan, 
jotta olisin selviytynyt kielellisistä 
muutoksista. 

Marianne Öhman ja Niklas 4-v. 

Oppineet ovat eri mieltä siitä, 
miten lapset pystyvät omaksu
maan vieraita kieliä. Samoin he 
ovat eri mieltä kodin kaksikielisyy
destä ja koulujen opetuskielestä . 
Kokemusteni perusteella uskal'an 
sanoa, että leikkitoverit, koulu ja 
muu ympäristö opettavat. On kui
tenkin erittäin tärkeää, että van
hemmat puhuvat omaa äidinkiel
tänsä lasten kanssa. Näin lapset 
;aavat perusturvallisuuden lisäksi 
sen kielellisen turvallisuuden, joka 
on tarpeen uudella kielialueella. 
Tietysti täytyy myös edellyttää , 
että sekä lapset että vanhemmat 
suhtautuvat ennakkoluulottomasti 
uuteen ympärisFiön. Perheemme 

MARIANNE öHMAN: 

KERRON EHKÄ 

KUIN SATUA 

Olipa kerran noin 1 1 vuotta sit
ten nuori perhe lomamatkalla Kok
ko1asta Karjaalle. Vanhempien li
säksi perheeseen kuului kolmevuo
tias tyttö ja puolivuotias poika, jo
ka kumma kyllä nukahti, ennen
ku in perhe saapui mielestään iha -
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KIELIKIN VAIHTUI 

Kun muutimme Parkanoon, em
me muuttaneet ainoastaan uudelle 
paikkakunnalle, vaan myöskin uu
teen kieleen. Äidinkieleni on ruot
si ja olen syntyisin Kokkolasta, mie
heni Rolf taas Siuntiosta, Porkka
lan alueelta. Ainoa, joka osasi 
kunnolla suomea, oli perheen ns. 
pää. Lapset eivät osanneet sanaa
kaan Suomea, he tulivat yhdestä 
vieraasta kielestä toiseen, koska 



on kokenut Parkanon tässä mie
lessä erittäin positiivisesti. Kieli
taitohan on suurpääomaa ja korko 
on globaalinen. 

ELÄMÄNTAVOISSA, 
KULTTUURISSA 
PALJON UUTTA 

Muuttaessamme uuteen kieleen 
muutimme myös uuteen kulttuu
riin, minkä minä koin hyvin positii
visena . Joskus tuntee kyllä itsensä 
kahtiajaetuksi ja syntyneeksi uu
teen ympäristöön, mutta mieluim
min otan nämä pienet vaikeudet, 
kuin tuntisin itseni muukalaiseksi 
synnyinmaassani. 

Aikaisemmin, kun joku ulko-
maalainen kysyi esimerkiksi tyy
pillisistä suomalaisista ruoista, olin 
melko avuton, mutta Parkanossa 
ollessani olen saanut oppia hyvin 
paljon näistäkin asioista . Nykyään 
tuntuu mukavalta, jos joku kysyy, 
mitä muuta Suomessa on ku in lap
pa'aisia, poroja ja kaalipiirakoita, 
kuten eräät matkailuesitteet yksi
puolisesti kertovat. 

Joskus, kun lapset tekevät kou
lutehtäviinsä liittyviä kysymyksiä, 
enkä osaa vastata, he saattavat 
lausahtaa: Etkö tosiaan tiedä si
tä? Tunnen itseni riittämättömäksi 
ja yritän silloin kertoa, mitä minä 
olen lukenut ja oppinut nuoruu
dessani toivoen, että lapseni näin 
keh ittyisivät mahdollisimman ava
rakatse isiksi. Olen sitä mieltä, että 
me synnymme tänne maailman
kansa !aisiks i emmekä nurkkapat
riooteiksi. 

Minunhan piti kirjoi :taa, miten 
koen Parkanon kielikysymys huo
mioonottaen, mutta en tahdo py
syä asiassa. Toivottavasti mahdol
linen lukija kuitenkin r1v1en välistä 
näkee, miten minä koen Parka
non. 

Kaikkihan tiedämme, että Par
kanossa on rikas ja vilkas kulttuu
rielämä, josta minäkin olen iloi
nen. Tulen tässä vain kevyesti kä
sittelemään saunakulttuurin eri 
muodot, joihin edelleen tutustun, 
koska aina löytyy uusia muotoja. 
Lapsuudenkodissani oli sauna, jo
ta lämmitettiin kerran viikossa ja 
johon mentiin perinpohjaista ruu
miillista puhdistusta suorittamaan. 
Loppu. Se oli mielestäni hirvittä
vä tapa nämä puhdistautuminen 

höyryineen ym., ja olin aivan var
ma, että jonain päivänä sairastun 
vakavasti siinä kuumuudessa . 

Parkanossa olen oppinut, miten 
oikein saunotaan ja että sauna on 
varteenotettava osa sekä arjessa 
että juhlassa, parasta, mitä voi ys
täville tarjota. Kampaus ja ehos
tus jäävät saunan lauteille, mutta 
se on merkityksetöntä verrattuna 
siihen hyvän olon tunteeseen, jon
ka puhdas sielu puhtaassa ruu
miissa saa aikaan. Loppuillan voi 
sitten tutustua kanssaihmisten iloi
siin ja punaisiin, mutta todellisiin 
kasvoihin. Minä todella pidän sau
nasta. 

KAUPUNGIN JOHTO, 
MUISTAKAA MYöS LAPSIA! 

Neljän lapsen äitinä en voi olla 
ihmettelemättä sitä tosiasiaa, ettei 
Parkanossa ole minkäälaista leik
kipuistoa. En voi olla toteamatta, 
että moni pienempikin paikkakun
ta kohtelee lapsiaan tässä suhtees
sa paremmin. Joku on sanonut: 
"Lasten leikki ei ole leikin asia." 
Tiedän, että moni nuori, kerrosta
lossa asuva perhe toivoo jotain 
muutakin kuin 25 lapsen hiekkalaa
tikon. Leikkipuisto olisi tärkeä 
myös vanhemmille, koska siellä vas
ta muuttaneet usein parhaiten tu
tustuvat kanssa ihmisiin ja yksi nä i
syys olisi helpommin voitettavissa . 

TEIMME LUONTORETKIÄ 
JA KOTIUDUIMME 

Meilläkin ensimmäiset vuodet 
olivat yksinäisiä. Monien pitkien 
"mummolareissujen" ja vielä use 
ampien yksinäisyyden itkujen jäl
keen rupesimme koko perheen voi
malla tutustumaan Parkanon iha 
naan luontoon. Täältä löytyy met
siä, soita, järviä, jokia, koskia ja 
jopa vuorentapaisiakin. Tämän 
kaiken on luoja meille antanut ja 
olemme sinne aina tervetulleita, 
kunhan käyttäydymme luonnon 
vaatimalla tavalla . Metsästä tuli 
ikäänkuin toinen kotimme. 

Kun menee lasten kanssa luon
toon, -on se niinkuin tutkimusmat
ka. Jokainen puu, elävä tai kuol
lut, on kuin taideteos. Jokainen 
lehti on mielenkiintoinen, jokainen 
kanto muodostuu lapsen mieliku
vituksessa joksikin jännittäväksi. 
Pienet metsäpolut, linnut, muura-

haiset, kaikki on osaa ihmeestä, ja 
meidän on opittava kunnioitta
m6an tätä kaikkea. Kuten niin mo
nessa muussakin asiassa, lapset 
opettavat meidät näkemään. Us
kon, että heillä on tarvetta luon
nonläheisyyteen ja siihen täällä 
Parkanossa tosiaan on mahdolli
suuksia. Eräässä Z. Topeliuksen sa
dussa luin hyvän elämänohjeeksi 
sopivan lauseen : "Olen yksi niistä, 
jotka lapsena ovat istuneet lähellä 
luonnon sydäntä, ja tulin niin läm
pimäksi, etten koskaan palele." 
Kun on saanut yhteyden luontoon, 
on myöskin löytänyt ihmiset. 

Parkano on monessa suhteessa 
aktiivinen kaupunki, jonka tulisi 
mielestäni suunnata enemmän ak
tiivisuuttaan lastensa ja nuortensa 
hyväksi . 

Tunnen kuuluvani tänne nyt. So
peutuminen ei aina ole ollut help
poa, mutta se on antanut paljon 
ja kasvattanut minua ihmisenä. 
" Hyvä täällä on elää, tehdä työ
tä ja kasvaa parkanolaisten kes
kellä." 

KAUKO PUSSINEN: 

TULEMME 
POHJOIS-KARJALASTA 

Kertoillakseni ensiksi taustaa, sa
noisin että olen perheeni kanssa 
muuttanut tänne kolme vuotta sit
ten Outokummun kauppalasta, 
Pohjois-Karjalasta, josta maakun
nasta olemme myös syntyisin. 
Työskentelen Rauma-Repola Oy:n 
Parkanon konepajan ostotoimis
tossa. Perheen pään, eli vaimo Ul
lan, työpaikka on pankissa. Näin 
me molemmat olemme täällä työn 
kautta heti saaneet kosketuskoh-
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tia paikkakunnan elämään ja mo
lemmat lapsemme ovat koulussa. 
Perheen lähin elinympäristö, neli
sen ki1ometriä keskustasta, on pa
rasta maaseutua ilman pieni rlilf')iä
kään keskusten haittoja. 

Olin kuullut, että parkanolainen 
ihminen on jäykkä ja suhtautuu vie
raisiin varauksin. Tämä ei pidä 
paikkansa. Se on todettu monessa 
eri yhteydessä, esimerkiksi kesä
mökin tonttia etsittäessä. Ihmisten 
kanssa on helppo päästä keskuste
luun ja he ovat olleet avuliaita oh
jaten menkääs sinne ja sinne, kyllä 
se tietää. Tässä yhteydessä on sel
vinnyt sekin, että näillä seuduin 
vielä on vettä ja rantoja m1ssa 
viettää kesäelämää. 

VAPAA-AIKANA 
PERHEEN PIIRISSÄ 

Kanssakäyminen muiden ihmis
ten kanssa jää yleensä vähäiseksi, 
kun perheessä on 10-vuotias po
jan viikari, jonka kanssa pitäisi puu
hata pah in puhti pois, että pa
hanteolle jäisi vähemmän aikaa. 
Ko1metoistavuotias tytär hoitaa 
jo omat asiansa ilman isän ja äidin 
apua, mutta hänen kanssaan har
rastetaan yhdessä, milloin aikaa 
liikenee, ainakin ratsastusta Nii
nisalossa. 

PARKANO VOISI 
KEHITTYÄ RIPEÄMMINKIN 

Mielestäni Parkano on luonteel
taan vilkas, mutta kiireetön, hy
vien kulkuyhteyksien risteyksessä 
sijaitseva maaseutukeskus. Hieman 
kiireettömästi se on myös kehit
tynyt eikä siis lähimainkaan sillä 
vauhdilla, mihin sen sijainti ja hy
vä työvoiman saanti olisi tarjon
nut mahdollisuuden. Liike-elämää 
täällä on vilkastuttanut ympäröi 
vä laaja maaseutu ja liike-elämä 
nykyisellään kykenisi kyllä palve
lemaan suurempaakin keskusta. Jo 
olemassa olevien teollisuuslaitos
ten lisäksi saisi Parkanoon tulla, 
ja toivottavasti tulee, uutta teol
lista toimintaa. Mutta sitä ei tai
da tulla ellei sitä haeta .. . 

Parkanolainen puhuu vivahtei 
~asta suomenkieltä ja hoitelee 
hommansa turhia kiireilemättä. Ja 
on täällä vielä yksi hyvä asia: 
sahti. 
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MARJA-LEENA LAIHO: 

MISSÄ SE ON, 
SELLAINEN PARKANO? 

Syksyllä muuttaisimme Parka-
noon. Tämän ilmoituksen olin teh
nyt ystävilleni kuin kokeilumieles
sä kevä111ä 1972. T uttavapiirin 
suhtautuminen oli odotusten mu
kaista. Mikä se on sellainen Par
kano, missä päin Suomea, ja mikä 
tärkeintä, kuinka kaukana Helsin
gistä, tuosta navasta, minkä ym
päri helposti ajatteli kaiken pyö
rivän. 

Helpottuneena he saivat kuulla 
Parkanon olevan kauppalan, va jaat 
sata kilometriä Tampereelta luo
teeseen, Turun ja Porin läänin 
ylimmässä kolkassa. Siis siedettä
vän junamatkan päässä Helsingis
tä sijaitseva asutuskeskus ylä-sa
takuntalaisen maiseman ympäröi 
mana. 

Kesän. aikana Parkanon tunte
mukseni kasvoi huomattavasti, oli
han perheenpää aloittanut työnsä 
Parkanon Metsäntutkimusasemalla 
hakien samalla perheelle asuntoa. 
Hänen mukaansa pohjois-satakun
talainen luonto vaikutti mielen
kiintoiselta ja vaihtelevalta . Par
kanon sijainti lääninsä poisjoisosan 
kasvukeskuksena tuntui turvaavan 
edellytykset asuiam istonsa hyvin
voinnille. Liikkeiden palvelutaso 
vaikutti hyvältä ja harrastustoimin
ta vireältä. Satakuntalaiseen kan
sanluonteeseen ja murteeseen olin 
jo opiskeluvuosina tutustunut to
veripiirissä. Pienten lasten van
hempina olimme vakuuttuneita, et
tei ilmapiiri missään päin Suomea 
voinut olla lapsiepäystävällisempi 
kuin pääkaupunqissa . Muuttoa 
saattoi s11s valmistella levollisin 
mielin. 

UUSI LUKU 
ELÄMÄSSÄMME 

Saapuessamme vihdoin muutto
kuorminemme Parkanoon ens1va1-
kutelmani maisemista jäi ymmär
rettävästi hämäräksi syysillassa . 
Lämmöllä muistelen sen sijaan het
keä, jolloin olimme perillä. Avu
liaiden parkanola isten voimin ta
varamme olivat hetkessä sisällä ja 
väsyneet matkala iset pääsivät 
a 1oittamaii"n uutta lukua elämäs
sään. 

Tänä syksynä tuli kuluneeksi viisi 
vuotta siitä kun me istä tuli parka
nolaisia. Perhe on tänä aikana kas
vanut kahdella paljasjalkaisel 1a 
parkanolaisella ja olemme muut
taneet oman " kurkihirren " alle. 

Entä millaiset ovat neljän pie
nen lapsen kotiä idin kokemukset 
ja vaikutelmat Parkanosta, sen 
luonnosta, ihmisistä ja elämisen 
tasosta? 

Parkanon maantieteellisen si-
jainnin sopivuudesta voidaan olla 
monta mieltä mm. riippuen siitä , 
missä päin Suomea kunkin per
heen muut kiintopisteet ovat. Mi
nä olen kotoisin Pohjois-Savosta ja 
mieheni läntiseltä Uudeltamaalta. 
Meidän perheemme tärkeimpiin 
kohteisiin - isovanhempien luo -
matkat pitenivät ja junayhteydet 
mutkistuivat. Juna on miellyttävä 
kulkuneuvo etenkin pohjois-ete!ä
suunnassa matkaavalle, joskin Par
kanossa pysähtyvien junien määrä 
kaipaisi lisäystä . 

P~rkanoon saapuva vieras saa 
junan ikkunasta yksipuolisen kuvan 
maisemista ja perillä asemalla ih
mettelee, mihin erämaahan mah
toikaan joutua .. Autoileva matkaa
ja sen sijaan nauttii Ylä-Satakun
nan kauniista, vaihtelevasta luon
nosta viljelyaukeineen, järvineen, 
soineen ja metsineen. 

IHMISISTÄ OLEN PITÄNYT 

Täkäläisestä väestöstä - olkoon 
se sitten satakunta 1aista tai muu
alta muuttanutta - minulla on 
pelkkää hyvää sanottavana. Naa
purustossa, tuttavapiirissä, liike
laitoksissa ja harrastustoiminnassa 
kohtaamani ihmiset ovat olleet ys
tävällisiä ja välittömiä ventovie
rastakin kohtaan. 

Parkanon liike-elämän tarjoamat 
palvelut edustavat ilmeisesti pie
nehköjen väestökeskusten nor-



maalia tasoa . Kilpailu ei ole niin 
kova kuin suurissa kaupungeissa, 
joten esimerkiksi elintarvikkeiden 
tarjoushinnoissa ei päästä suurten 
taajamien lukemiin . Toisaalta lii
ke1aitosten keskittyminen pienelle 
alueelle säästää asiakkaiden aikaa 
1a vaivaa. 

T erveydenhuo!to on perheem
me kohdalla toiminut moitteetto
masti . Suhtautuminen suurper
heeseen" on kaikkialla ollut myön
teistä. Apua ja opastusta olemme 
tarvittaessa saaneet terveyden 
hoitajien ja lääkärien taholta. 

YLLÄTYIN HENGELLISEN 
ELÄMÄN VILKKAUDESTA 

Paikkakunnan hengelli~en elä-
män vi lkkaus yllätti pääkaupungis
ta muuttaneen. Kannattajia näyt
tää riittävän sekä useille kirkon 

AATE NUMMINEN 

piirissä toimiville aatesuunnille et
tä ulkopuolisille uskonkilvoitteli
joille. Pienten lasten äitinä arvos
tan erityisesti seurakunnan lapsi
työtä, minkä laajin työsarka on 
päiväkerhotoiminta siihen liittyvi
ne lastentapahtumineen. 

Parkanolaisten vapaa-aikaan liit
tyy monipuolista vireää harrastus
toimintaa . Kansalais- ja musiikki
opisto, seurakunta, urheilu- ja nuo
risoseura, sekä lukuisat muut yh
distykset tarjoavat kaikenikäisille 
virkistävää ja kehittävää ajanku
lua hyvien harrastusten parissa . T o
kihan suurissa kaupungeissa myös 
on tarjolla monenlaista harrastet
ta, mutta massaan sulautunut ih
minen ei he lpolla tule lähteneeksi 
mukaan ventovieraiden joukkoon. 
vaikka jotain mielenkiintoista ta
pahtuisi lähikorttelissa . 

KOTIÄIDIN LAAJENNETTAVA 
ITSE ELINPIIRIÄÄN 

Uudelle paikkakunnalle muutta
neelta vaaditaan aina omaa aktii
visuutta hänen luodessaan elinp:;_ 
riään. Erityisesti kotiäidin kontak
tit ulkomaailmaan saattavat py
syä vuosikausia miltei olematto
mina, ellei hän omatoimisesti ha 
keudu mukaan paikkakunnan toi 
mintoihin. Lastenhoidon järjestä
minen äidin poissaolon ajaksi on 
ongelma sinänsä. Allekirjoittaneel
la on ollut onni saada lapsirak
kaita naapureita, joiden puoleen 
on voinut kääntyä silloin kun har
rastukset kutsuvat ja isä on esty
nyt toimimasta lastenkaitsijana. 

Kotiutuminen Parkanoon on su
junut kaikin puolin odotusten mu
kaisesti. Olen viihtynyt ylä-sata
kuntalaisessa maisemassa. 

Vapaa-ajan viihdettä 
Parkanossa 1920-luvulla 

Silloin ei ollut nykyisin tut
tuja monopoliviihdyttäjiä, 
vaan tilanteen mukaan vaih
televia mahdollisuuksia, 
enimmäkseen sattuma:lta. Ra
dio oili vielä lapsuudessaan, 
konttausasteella. Harrasituk
siin luonnollisesti sop1vm 
vuodenaika oli kesä, jotka va
loisana ja lämpimänä jo it
sessään kyikeni luomaan mo
nelle viihdettä tarpeeiksi. 
Mutta kun vapaina tuoikioi
na, jolloin esim. nuorehkoja 
ihmisiä sattui kooiUe teitten 
risteykseen, j onlkin ai.!kaa sai 
olla tois1ten joUJkossa rupatel
len, niin tuntui piristävältä. 
Jätän 1kokonaa:n nyt sivuun 
pesä- ja jaltkapa<l.fopelit, jotka 
olivat tuoaoinlkin järjestetty
jä ja säännösten a:laisia, ja 
pysähdyn vain spontaaniin 
dhje1maan. 

Kun tuollaisessa jouikossa 
huomattiin, että yleisesti tun
nettu huvimestari Urhon Kal-
1'e oli lähestymäsrsä, niin jo-

ka,inen jo asennoitui odotta
maan etukäteen nauruhermo
j a kutittavaa ohjelmaa. Nyt
pä kerron eräästä sellaisesta 
ohjelmasta. 

Entinen Kurun maantie er
kani ny:kyiisen Kiviniemen ja 
Korpelan liiketalojen vä:listä 
ala,s lmhti vanhaa Viinikka
siltaa, jonlka idänpuoleinen 
pää oli suunnilleen nylkyisen 
sillan vastaavan pään paikal
la. Tuossa risteyksessä oli 
uude!h'ko rautainen tienviitta
pylväs, puisen tilalle vaihdet
tu. Tuollainen uudistustyö 
oli käynnistetty tieviran
oma,isten toimesta. Uudessa 
tolpassa oli useita viittoja, 
kuten: Tampereelle, Poriin, 
Lkaalisiin, Kuruun, Vaasaan, 
J ala.sjä:rvelle, Karviaan. Nä
mä 1kaiikiki 1olivat pylvään ylä
pääs,sä. Kesikivä!lissä oli tuo 
tuttu soikea kilpi, jossa teks
ti: Pa,r1karno - KKO. 

Urhon Kallekin oli tuUut 
pairkalle ja johti ohjelmaa 

omalla hauskalla tavallaan. 
Jonkin aja:n kuluttua saapui 
jouikikoon pohjoisesta, pam 
pyörällä ajaen Oslkar Nikan
der, joka oli likinäiköinen ja 
siiksi hänen piti katsoa lähel
tä ja vähän siriste1len silmi
ään. Kun Kalle pi,ti pienen 
tauon poikasen, niin Oslkari 
kysyi: "Osaako kukaa sanoo 
mitä toi KKO tal'kottaa,"? Ja 
heti lkun kysyimys oli kuulu
nut, Kalle vastasi nopeasti: 
"Katso korkeammalle Osika
ri"! Kyllä koko j,ouikolle nau
ru maittoi. Eikä Osikarilkaan 
joukosta poi:kennut. Tapahtu
masta jäi niin huvit>taiva 
muisto, että ,parr-isen viiikon 
ajan aina •kun KaMen sutikaus 
muistui mieleen, rupesi nau
rattamaan humoristirsen ke
ventäväisti. 

Katselu- ja kuun_teil.umaik
sua ei peritty keneltäkään, 
eikä ollut mielenterveyshäi
riöitälkään. Nykyään peritään 
- ja on! 
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HILJA VISALA 

LAPSUUTENI JOULU 
VALMISTELU ALKOI JO 
SADONKORJUUN AIKAAN 

Vuosisadan alussa jouiun val-
mistelu aloitettiin jo syksyllä. Tä
män kirjoittaja oli viisivuotias 
vuonna 1905, kun joulu kodissani 
vietettiin näin: Isä Kaarle Hem
ming, äiti Hilma Karoli ina ja lap
set; seitsenvuotias Emil Arvid , vii
sivuotias Hilja Maria ja kolmivuo
tias Eva Kristiina olivat koko per
heen voimalla valmistamassa suur
ta juhlaa . 

Sahdin teossa isä sanoi, -ett-ä 
tuo säästetään jouluksi, marjoja 
laitettaessa muistettiin myös jou
lun tarpeet. 

Astiat pestiin hyvin huolellisesti. 
Äiti sanoi, että niihin ei saa tullll 
hometta. Ja lapset tietysti tekivät 
talvi-iltoina koristeita: me liima
simme silkkipaperista pyöreitä rin
kilöitä ketjuksi. Kaupasta kaupan
päällisiksi saadut karamellitkin vie 
tiin monasti joulua varten talteen 
ja lisäksi ostettiin kauniita kuusen
karamelleja . Kuusenkaramellit oli 
koristettu enkelinkuvin ja muisto
lausein, niissä oli tupsut molem
missa päissä. Nämä ihanuudet oli 
tarkoitettu vain katseltaviksi ei 
maistettaviksi. 

PARI VIIKKOA LEIPOMISTA, 
RUOKIEN LAITTOA 
JA SIIVOUSTA 

Pari viikkoa ennen joulua teh
tiin hapanleipä ja varituinen. Va
rituinen tehtiin imelletystä limp
putaikinasta. Äiti sanoikin, että 
sen maku vain parani varastossa. 

Laatikoita tehtiin tietysti myös: 
uunissa valmistuivat peruna-, lant
tu- ja porkkanalaatikot sekä kink
ku ja muut liharuuat. Laatikoille 
valmistettiin vielä erikoiskastike 
vasikan, sian ja raavaanlihasta, vie
lä siihen käytettiin munuaisia ja 
maksaa. Kastike kypsyi padassa uu
nin suussa, mausteena oli ainakin 
pippuria. 
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Kun ruoka oli valmistettu, äiti 
sanoi: Nyt aletaan siivoamaan, nyt 
on kuiva päivä. 

Silloin kannettiin ulos kaikki ma
kuu- ja pitovaatteet tuulettumaan. 
Sillä aikaa kun vaatteet olivat tuu
lettumassa, riimottiin seinät ja ka
tot sekä pestiin lattiat. Sitten sy
tytettiin tulet uuneih in, että huo
neet kuivuivat. 

Isä oli ulkotöissä ja kun hän tuli 
sisälle oli ruokakin pöydässä . 
•~ Yksi päivä käytettiin nisusen lei
pomiseen. Kun lapset aamulla he
räsivät, olivat taikinat jo nouse
massa. 

Hilja Maria sai leipoa nisuäijiä 
kuuseen ja saipa hän järjestellä 
piparkakkujakin peileille ja touhua 
riitti pitkin päivää . 

} 

AATTO JUHLAA 
KORKEAMPI 

Seuraava päivä oli kauan toi
vottu jouluaatto. Silloin noustiin 
varhain. Äiti paistoi juuston pyö
reän puukannen päällä . Valkean 
loisteessa siihen tuli ruskeita pilk
kuja. Isä toi kuusen ja laittoi sen 
keskelle pirtin lattiaa. Me lapset 
aloimme koristella ja isä sitoi kynt
tilät oksille. Hyvä mieli ja tuok
su täytti huoneen . 

Nyt olikin aika lähteä saunaan, 
sinne meni koko perhe yhdessä. 
Saunassa oltiin ihanassa löylyssä 
ja peseydyttyä puettiin puhtaat 
vaatteet ylle. 

Saunan jälkeen isä piipahti ulos 
ja tuli takaisin suuren kukkapaketin 
kanssa. Hän asetti ne äidin syliin 
ja sanoi: rakkaalle vaimolleni. Kirk
kaat kyyneleet tipahtelivat kuk
kasten päälle äidin poskia pit
kin . Hetki oli niin herkkä, että 
näen sen vieläkin silmissäni. 

Väki siirtyi sitten pöydän ää
reen kukin omalle paikalleen. Isä 
luki jouluevankeliumin ja se kuun
neltiin hartaana. Sitten vielä pan
tiin kädet ristiin ja isä alkoi ru
kouksen : "Kaikkinainen laupeus ja 
hyvä anti tulee ylhäältä Valkeu
den Isältä." Hän leikkasi jokaiselle 
leipäviipaleet ja levitti voita pääl
le . Sitten alettiin syödä. 

Lapsille mieluisin herkku oli 
juusto, jonka päälle laitettiin me
simarjahilloa. Vieläkin makua muis
tellessa herahtaa vesi kielelle. 

ELÄIMIÄKIN MUISTETTIIN. 

Kun jouluvirsi oli veisattu ate
rian pää11-e, isä sanoi: Nyt on eläin
ten vuoro. Hän otti orresta pari 
leipää ja palasteli ne pärekorii n. 
Ensin mentiin talliin ja Leimu sai 
pari palasta leipää ja kauroja. He
vonen hörähti tyytyväisenä ja Ee
va Kristiina sanoi, että nyt se 
kiitti. Navetassa lehmille annettiin 
omat leipäpalasensa ja kanoille 
kauroja. Lampaillekin annettiin vie
lä heiniä . Sitten huudettiin. Nyt on 
joulu. Linnuille olkilyhteet laitettu
na ja kissa ja koirakin saivat osuu
tensa. 

Vihdoin palattiin pirttiin ja isä 
jakoi joululahjat. Ne olivat omate
koisia, hyviä ja lämpimiä. 

Tällaiset herkät lapsuuden jou
lun muistot ovat säilyneet kaunii
na mielessäni halki vuosikymmen
ten . 



KUN SALAMA ISKI 
P ARKANON KIRKKOON 

Ensi juhannuksena tu!·ee kuluneeks1i viis1;kymmentä vuot
ta s,i,itä järkyttävästä tapahtumasta, kun salama iski koti
kirkkoomme. Onnettomuudessa sa·i neljä ihmistä surman
sa ja useit,a loukkaan+ui. Arvo Kuiv,asto ja Anni Lehto 
ovat Parkanon Joululle kertoneet omakohtai·set koke
muksensa tästä tapahtiumas+a. 

Arvo Kuivasto: Näin minä sen muistan. 

Juhannuspäivänä li92'8 olin si
sai:,eni tyt,t,ä1ren Bertta Joikisen 
ikonfiirmaatiossa Par!kanon lkiir
lk:os,sa vaimoni ja s isareni Hil!rnan 
!kanssa. Aurinikoinen aamu muut
tui painostavaiksi. "On U!kkosta 
i'l!rnassa" sanottiin. Pyrimme :tärpö 
täyteen kirk,koon "y'hteis,estä" s.,o. 
länsioves ta,, mutta päiäsimme vain 
kiI'lkon ovelle eteisen puolelle. 
Sei]käJsäir'kyni taJda palasin pian 
u1os. Ma1kasiinin luona tuli vas
taan tuttuja ja heid'äin !kanssaan 
pääsin "miest,en" ,s,o. etefäovesita 
lkir1lclmon ja vase:rrnnan puoleisia 
lelhterin raippuja niiden rpuo.livä
liin saalkika. Seiso minen käivi taas 
tus·kalliseksi ja palaisin ullos. Pä1ä
tin 1katse]la ,kylää, j,osta runsaat 
,lrniksi vuotta sitten olin läihtenyt. 

Nummisen ikolhdalla tull'i vas
taan opettaja Eina•ri Salonen. 
Hän ehdotti "mennä,ä,n urikuleihte
rille, ,saat istua aina,kin sillloin 
kun kuOII'o laulaa,." Kä·lnty,es,säim
me tapullin luona vasemma.lle 
ikiTklko)j'äirven taikaa rräikyi valta
va musta pillvi. Ajattelin, U!klk101s
piil.vi ei ole tuosta suunnas'ta pääs
syt ·jä:rven yil'i. Päläsi:rrnne lehte
irille. 

Pian ,kiir~ko alilmi häimärlyä. 
TavalJlista voimaiklkaampi u(l~kos
pilvi oli sittenkin pääissyit jäirven 
yfä. Muistan vanhan ennustulksen 
"~utti'ka11ion ikmkiko iromahitaa" 
ja pysyttelin urumkaapin ja sei
nän väJli11ä. Mutta rkun rippilas
ten va:]lmpukuinen j.ouklko ike
irä'än tyi alttarin ymp'ä:irill!le, siir
ryin kUio!riolaisten penlkin taaikse 
tältä juiha.all'ista n;ä,kyä semaa
maan. Silloin solka,iseva va'1onlei
maus täiyltti ki,nkon, !kuului 'huu
maava räjäihdyssarja ja !katosta 
putoava palarva pörry a1ntoi vai'ku
tEJlman "ikiirlklko on tulessa." 

LYSÄHDYS JA 

PAKOKAUHU 

Minwlla on ede]lee!llkin tunne, 
että kaikin lysäihdimme 'hetki
seksi. Täimä lkäsityis vahvistui si!k
si, ettei ku:kaan alttarin ympä,
rillä otevista lapsista l!oulkkaan
tunut, vailklka ikattolauta putosi 
a:lttairilkaiteiden pä!äile, eilkä pu
t1oavat laudat vahingoittaneet 
penbssä istujia. Älytön patrookau
hu valtasi j1olkaisen. Ensimmäinen 
ajatukiseni oli hypätä 1äm.mitys
kauniinan päälle, mutta se näytti 
olevan 'liian :kaukana. Pääsin ete
län puo~ei,s.ten ra:ppu:jen y'1älpä,ä
hä:n, !11111.lt'ta rnput olivat täynnä 
istuma- ja malkuuasennossa ole
via ~hmisiä. Heittä'ydyin vaitsal
leni kaiteen pääille ja liu'uin aiJ.as. 
Kaiteen alatuki jysä:hti !ky]keeni. 
Ehikä kivun tunne vei osan paiko
!kauhusta,ni. 

Si'l'loin kuulin lkeskilattialta 
päin jämkyttyneen la;psen veitoa
va•a 'huut,oa "äiti - äiti". Syn
tyi ensimmäinen itseäini ikos:ke
maton ajatus "tuo lapsi o[is,i pe
lastettava". Itsesäilytysvaiston 
määiräätrnä sillmäy,s osroiit1ti ettei 
p ~kaista vaa1"aa ollut olemassa. 
K irlkon idänpuoleisessa sisälka
tossa pa]jas1Jtmeiden, vuosikym
meniä ikuivuneiden kattotaaks
t-o,o<lien risteylksissä oli tulenliek
kejä. Juoksin ,risbkäytävällä ol
leen lapsen luo, sieppasin syl.iini 
ja annoin rkkunasta ulios. Kaa,to
sade 1kaslte'li 1käteni ja ota:lksuHa
vasti väihensi palk.okauhuani. 

Juolksoin länsi1ovell-e. Sielfä oli 
kauhistuttava s•eikasorrto. Ovelle 
oli patoutunut ja ikesikiosai11e kaa
tunut j101UJk1ko ihmisiä,. Ja to1set 
älyttömin ilmein juoksivat kaa
tuneiden yli. Yritylkseni estää 
rJrnatuneitten tallaamista olivat 

tu:rlhia. J:on:kun ajan !kuluttua 
paine ovella väiheni. Näin vaimo
ni. Hän oli nyt ildr:kon sisärpuo
lelJa lkasvot seinään päin ja va
sen 'käsiva•rsi ovi!pielen ja ovelle 
patoutuneiden välisessä puser
rulkses•sa . Sain !hälll!et m-roitetuksi 
ja vein istUIIIla•an. 

MIEHEN V AATTEET 

TULESSA 

Miesten (lehteriltä näiy,tti tule
van savua. Kiirehdin sinne. Sil
loin rovas,ti Tommila ga kirlkon
isännöitsijä Vi!rTanhaarra tulivat 
kir:kkoon ,salkastin eteisen ovesta. 
Nousin lehiteirille fänskappuja. 
Edessä o'1i jämkyttävä näky. Iälkäs 
Oslk.a,ri Hah!kamälki i,sitiui I,e'hlterin 
lattialla sfö-lkyneen ilk1kunan llmh
dailla. Hänen vaatteensa olivat 
!kyitevässä tullessa. Osa vatsaa ja 
rintaa, ,se.ikä kapeampi osa sel:k,ä:ä 
oH jo paJijaana noen ja .palo1rak
kuloiden peitossa. Riisuessani ta
kin ja paidan jä1ä:nnölksiä Qsika,rin 
päältä, 1hän lhei,lutti oilkea,ta kät
tään rintama lkohdail!la ja kysyi 
"Onko tässä mitään". Valkoinen 
vafäe tuntui oirkeutetufJJta ja vas
tasin "on!han siirrä:". 

Palava, :kaiiklkien tuntema ys
täiväUinen vanhus ylhäällä kir
kon ikikunassa lisäisi ulkona ole
v,ien hysteriaa. PUlhuttiin maail
man !lopusta. Hartaita rukouksia 
kuului polvistuneiden keslkeltä. 
Sade o li la,k'kaamassa ja toimin
tavais,to hmääimässä. KiTikon pa
lo1ke1ksej,ä ,kerättiin ilklkunalle ja 
m ielhiä dli tulossa Osikaria, la~ke
maan alas kaksien varsia piltlkin. 
Ajatuskyrky:rrnne oli edei11eenlkin 
iJ:uikki,utunut. Raput, •joita pitkin 
O!ötkarin pelastajat tulivat, olivat 
tä~sin vapaat Oskarin vaaraton
ta a'lasikuJljetusta varten. Mutta 

17 



ens1immfösenä syntynyt ajaitus 
"pelastamme Osllrnrin lkeksien 
varsia pitkin" ei muuttunut. 

Huomasin lehterin vastaklkai
s.ella puolella Joosewi YHrauta-
12mmin pdjan penild~lä ma,kaa
ma2sa. Hän hymyili !kuten ennen
kin ja puhui se11lvästi, mutta ei 
v,oinut lii1klkua. Vedin ;hänet ikai
na-loista alas ja jätin tapullin itä
seinäille istumaan. Sillä luulin, 
e,titä iki'l:ikon ikatrossa, ehlkä muual
lakin ollut tuli on le~innyt ja 
],änsiovella voivat vaimoni ja eh
kä sisareni ol'la avun tarpeessa. 
Mutta kiirkon !katossa oJieet tuli
pesälklkeet olivat sammuneet. J'h
met-ell:len olen ajatellut, ikuluttilko 
kiirikJontäiyteinen i,hmiJsrpa]jous 
lkaiJken ilman 'hapen ja estilkö 
kaatio•sade ilman vaihtumista niin, 
että tuli sammui rultilkuivissa kir
kon !katto-osissa? Vai i:hme1kö ta
pahtui? 

Huomasin nyt myösikin ikä,ytä
vän itärpuoleillle penikikie11 selikä
n,oij ien päälle pudonneet ka,tto
aaudat ja niissä tfo,rot!täivät lulkui
sat talkonaulat. Samoin !käytäviä 

ANNI LEHTO 

peittävät lukuisat käiSilau,kut, 
vaa,te1kappaleet, vi,rsikiJrjat ym. 
Länsieteises•sä niiltä oli kahdella 
ka1r'heella. KeSlkelle pudonmet 
olivat kulkeutuneet palkenijo'den 
ja,lois•sa ulos aina ikiviaidalle 
saaik:ka. 

VALTAVA JÄRKYTYS 

VaiJmoni istui nyt kirlk,on ulko
rappUIS.Ulla ja hieroslkeli vasenta 
kä,sivar.ttaan, johon tunt,o oli pa
laamassa. Luulin 'hellpositi henkis
tyvä,n vaimoni kyynel.ehtivän, 
muitta ei. Syntyi ikes,kustelusairja: 
"Olet:ko kul1!11!ossa?" "Olen". "Mis
sä on ha,rtialiinasi ?" "En tiedä". 
"Entä ikä1silaU:kkusi ?" "En tiedä/'. 
" MisS'ä lienevät Hi1lma ja Bertta?" 
"En ole nähnyt." Vastaukset oli
va,t selviä, mutta ilmeettömiä. 
Pääin asento ja eteentuij,otus ei
väit muuttuneet. 

Mennes1sämme malkasiinin luo
na otevan aut,on luoikse poimim
me vaim,oni käsilauilrnn n. 110 met
,rin etäisyydessä uil'korappusista. 

H rlma ja Bertta istuiva,t jo au
tossa. Luulen, että iloitsimme 
toistemme näikemisestä, mutta 
keslkuste:lua ei syntynyt. Is>tuim
me vain ja iikäänikuin keräsimme 
itseämme kokoon. Jon1kun ajan 
kuluttua vaaralliselta n:äyttäivä 
vaimoni jäirikyittyminen puJ.ikalll
tui vapauttavaan itkuun. 

Tämän ·kirkossa ikäynnin yh
'teydessä saamani psyykkiset vai
kutukset tasaantuivat vasta vuo
s'en •kuilu,t'tua,. Salamointia ja nii
tä seuraavia räjälhdyssarjoja, 
näitä 'luonnon vertaansa vailla 
olevia näyitelmiä,, seurnsin a~kai
semmin fhas.tuneena ja arvosta
vaa pe]koa !tuntien. Mutta lkun 
kerran 1kotimatkaDa piti !kääntyä 
rnornkulmaisesti K ilhniön tieltä 
Peräseinäijoelle pfön salama lei
mahti niin auton etupyörät oli
vat vastapäisessä ojassa. En ollut 
yritltänyt1kään kä,äntyä. Onneksi 
oja oli matala ja nopeus n,o]lassa. 
Ainakin 'kyrmimenen 'V1UOd~n ajan 
va1Vahdin aina salaman 1eimahta
es·sa. 

Muistojen kirkkomatka 
MUISTOJEN KIRKKOMATKA 

Aamu on mitä \kaunein. On ju
hannus vuonna W28. Olin sil'loin 
yiksitoistavuo.tias. Heräsimme 
iloiseen odotukseen. Ailti ja isä 
oliivat luvanneet, etitä jos on 1kau
nis ilma pääsemme ki,r1k1kooin. 
Silloin !rippfä,ou;iiuitytöt pä,äsivät 
Herran ehtoolliselle. Lälhdimme 
!kävellen, isän ;piti tulla p~'ku
pyöräl'lä, perässä myöhemmin. 

Ki!l'fkko oli ä'äiriään myöten 
täynnä. Pääsimme jotenlk,in ur
lkulehte!rille. Juma'lanpa1ve'lus a,1-
ikaa. Kanttori Roiha soittaa ur
kuja. Va1kopuikuiset tytöt ovat 
alttairin edessä,. Väsy.tfää ja tun
tuu ahdistavalta. Kun !katson i:k
ikunasita ulos, näen ilma.n muut
tuneen my,rskyiseksL K·oivut huo
juvat tuulessa. Kuuluu ulkikosen 
jyrinää. Näen suuiren, :kirik,kaan 
salaman a1'tt.arin edessä ylhäänlä. 
Kuuluu valtava ulkk,osen jyirälh
dys. 

MELUA JA MIELETÖNTÄ 

KAUHUA 

Olen rportaiden puolivä'lis;;ä ja 
tunnen valtavan V!Oima.n paina
van alaspäin. Näen mvasti Tom
miilan ku1kevan 1kes,ki\kä,yfävällilä 
ja kuulen hänen huutavan: Rau
hoittu1kaa, ei •ole hätää. Mutta ih
miset ,ovat kaulhusta aivan mie
letfömfä eivärtlkä 1kuurre mitään. 
Huomaan, että seitsenvuotias si
sareni Saara ei olelkaan vie;ressä-
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ni. Koetan kaiken voimani pon
nistaen päästä kääntymään kat
s,03,kseni taaksepäin. Näenkin 
Saaran pään vasemmalla puolel
la vähän ylempänä ihmisten kes
kellä. Se'11ainen ihme tapahtuu, 
että saamme toisiamme käde•stä 
kiinni. Melu on huumaava. 

Muistan tulen miesten 1'ehterin 
katocsa. Muisrtan valitushuutoja 
ja sä!r!kyvän lasin helinää, ikun 
häfääntyneet ironiset rikkoivat 
ikkunoita ja hyppäsivät niistä 
ulos. Oli hirveä tunne olla sen 
paineen ·kesikellä. Tuntui, ettei 
eteenpäin päästä. Tuntui vallan 
murskaavalta olla siinä portai
den tungoks.essa. Päästyämme 
vihdoin ovelle oU puristus nHn 
kova ,e.titä tus!kin voimme hen
gittää. 

VASTA ULKONA 

HELPOTTI 

Ulos pää,styämme tuntuikin 
ihana vapauden tunne. Sataa ja 
ulkkonenkin jyrisee. Ulkona ih
miset etsivät omaisiaan. Juosta,2n 
edestakaisin, kysellään toinen t!oi 
si1taan. Väihän aikaa katseltuam
me lähdimme kotiinpäin. 

Meijerin koneenkäyt.tädä ja hä
nen vaimonsa kulikevat edeilläm
me. Rou:va tuntuu ai•ka järkytty
nee1tä. Häne]lä on pä,ä.."Sään su -
ruhafäu, jossa on pitikä huntu. 
Saara tar,t,tuu huntuun molem
min käsin. Kuljemme heidän pe-

rässaan meijerin kohdalle. Siinä 
onkin suostuttelemista, etfä Saa
ra irrottaa kä,tensä hunnusta. 
Rouva ja herra ·koettavat yhdes
sä seli,ttää, ettei ,enää ole vaaraa, 
eikä rouva ole tietääkseenkään 
rypistyneestä hunnustaan. 

Uk,k,onen jyrisee vieläkin ja rn
taa. On kylmä vailkka yritäm
me juos.ta. Hämmästynyt koti
vä,ki ei u.s1konut, kun oven avat
tuamme yhiteisivoimin huudam
me: Kirkiko palaa! 

UUVUTTAVA UKKOSSÄÄ 

Isäkin oli kot,ona. Hän 'kertoi, 
että kun hänen piti lähteä, ttilli 
eri1koinen, niin uuvuttava väsy
mys, ettei lähdö,s,tä tullut mLtään. 
Isä kertoi vielä, että hänelle tuli 
!evätessään tuskainen ahdistus 
meidän kirkossa olevien puoles
ta. Hänen täytyi rukoilla, e1ltä 
Jumala armos,saan varjelisi, ettei 
mitään pahaa tapahtuisi meiHe. 

Isä lä1hitilkin sitten katsomaan, 
mitä oikein oli tapahtunut. Oli
han 1kirkosta tulo siihen aikaan 
epätavallista. Koti in tultuaan hän 
kertoi, että oli Jumalan armoa, 
eUei hän ollut ,kirkossa. PoUisi 
Majamäiki istui juuri samalla pai
kalla, jos,sa isän oli tapana istua, 
ja hänet salama iski '1mouiaa1k~i. 
Äiti ja isä huokasi,vat Jditolli,sina, 
kun m·e oliimme selvinneet ni in 
hyvin. 



MÖKKI HÖPERÖN 
• • • • 

PAIVAKIRJA 
Mökkihöperyys on ilmiö, joka 

iskee tietyssä vaiheessa miltei jo
kaiseen kerrostalon lokerossa asu
neeseen kansalaiseen. Mökkihö
peryys on uusi elämäntapa, se on 
kuin uusi uskonto, jonka kokenut 
on valmis hylkäämään entisen elä
män ja aloittamaan kaiken alusta, 
mikäli se suinkin on mahdollista. 
Mökkihöperö tuntee tunnossaan, 
ettei ihmisen elämä voi olla pel
kästään luonnonvarojen hyödyn
tämistä, tavaroiden hankkimista, 
uusien tarpeiden luomista ja nii
den tyydyttämistä. 

Mökkihöperyysherätyksen saa-
nut tuntee, että ihminen on osa 
luontoa. Ihminen on lähtöisin luon
nosta ja kuuluu luontoon. Hänestä 
ei voida tehdä koneen osaa saati 
konetta, joka pystyy sylkemään 
tuotteita kuin liukuhihnalta saa
tuaan tietyt mää räa ikaishuollot. 
Mökkihöperö tietää, että ihminen 
on jo miljoonien vuosien ajan 
hankkinut elantonsa metsistä ja 
vesistöistä tai raapinut leipänsä 
enemmän tai vähemmän karusta 
maan kamarasta. Tästä hän on 
~aanut tarvittavaa liikuntaa ja si
säistä tyydytystä. 

Mökkihöperö on tullut vakuut
tuneeksi siitä, ettei konttorissa, 
suunnittelupöydän ääressä, autos
sa tai lentokoneessa istuva luon
nonvarojen hyödyntäjä ole tyyty
väinen, vaikka hänellä olisi tavaraa 
loppuiäksi ja vielä jälkeläisillekin, 
vaikka hän voisi korvata jokaisen 
ruumillista rasitusta aiheuttavan 
työn uudella keksinnöllä ja kojeel
la. Hänestä on tullut tavaransa 
renki. Hän on joutunut kiertee
seen, jossa tavara määrää, että 
tavaraa on hankittava lisää. Tava
ra on vienyt hänen sielunsa ja hä
nen elämänsä sisällön ja usein 
myös terveyden. Hän on tyhjä ja 
väsynyt. 

Edellä olevasta jo huomaamme, 
että mökkihöperyyteen liittyy ai
mo annos idealismia - ainakin, 
mikäli höperyys on aitoa. Mökki
höperyys on eräänlaista rousseau
laista tai sanokaamme penttilin
kolamaista luonnon ja luontaiselin
keinojen ihannointia. Tunnettehan 
Pentti Linkolan, helsinkiläissyntyi
sen biologin, joka jätti kaupungin 
hälinän ja siirtyi kalastajaksi Päi
jänteen rannalle. 

MöKKIHöPERö 
ON KALAHULLU 

T osimökkihöperölle on tunnus
omaista myös hajamiel isyys. Niin
pä hänen päiväkirjastaan ei aina 
löydy pa1v1en eikä kuukausien, 
saati sitten vuosien merkintöjä. 
Tämä johtuu siitä, että mökkihö
perö on samalla kalahullu. Ja se
hän tiedetään, että kun suuri kala 
rimpuilee verkossa, silloin unohtuu 
kaikki muu: päivät, kuukaudet ja 
vuodet. Aika ei merkitse mitään, 
se pysähtyy ja unohtuu. Hyvä, jos 
muistaa oman olemassaolonsa. 
Muutamia pä iväyksiä mökkihöpe
rön päiväkirjasta sentään löytyy 
- ja täytyykin löytyä, sillä eihän 
sitä muuten voitaisi sanoa päivä
kirjaksi lainkaan . 

16.-17. 8. noin kaksi ja puoli 
vuotta sitten. Ensimmäinen yö 
Mökkirannassa. Kaunis aamu sun
nuntaina. Aurinko paistoi kau
niisti idästä, siis vasten rantaa ja 
heikko tuuli heilutteli koivun ja haa
van lehtiä. Olen rakastunut au
rinkoon, sillä se on uskollinen. Se 
ei ole koskaan pettänyt, vaikka 
onkin joskus pitkään näkymättö
missä. Rastaat ja västäräkit ovat 
heränneet ja lokit kaakattavat jär
vel lä . 

Syys-lokakuussa: Luonto lakas
tuu, mutta se on luonnon omien 

lakien mukaista. Teen raivaustöitä, 
jotta aurinko pääsee paistamaan. 
At1rrnko saisi paistaa vaikka aina, 
mikäli se minusta riippuisi. Levi
tämme pihan ja teemme pallo
kentän. 

17. 1. Luonto on alistunut koh
taloonsa. Talven kylmä saapas pai
naa puita ja pensaita ja samma
kot nukkuvat horroksissa maanra
kosissa. Pakkasta 15 astetta. Ver
koissa viisi haukea. Suurin saalis 
tähän asti. 

1. 5. Luonto herää elämään. 
Nesteet alkavat kiertää puiden 
miljardeissa solukoissa. T elkkäpari 
kuhertelee ja kisailee rannassa, jo
ka on sulanut. Pikkulinnut etsivät 
pesäpaikkoja ja luikauttelevat iloi
sia laulusarjoja kuulaaseen kevät
ilmaan. Laitan telkänpöntön ton
tin rajalle, sillä tiedän, että niillä 
on puute pesä paikoista. Tulva on 
nyt normaalia korkeammalla. Ens i 
kerran saunassa talven jälkeen. 

6. 5. Jäät lähtivät järvestä. Pa
nen uuden verkon · aivan mökin 
rantaan. 

7. 5. Ttotean, että ve rkossa on 
kaksi pienempää haukea, mutta 
huomaan kohta, että hiukan 
ka,uempana välkehtii suuren kalan 
kylki. Jätän pienet. toistaiseksi ja 
menen katsomaan suurempaa. Se 
nousee P,i n taa n. Yritä n tarttua si
tä selästä kiinni, mutta otteeni ei 
pidä. Hauki painuu syvemmälle. 
Huomaan, että se on vain hiukan 
kiinni hampaistaan ja leukapielis
tään verkossa. - Nyt minun on 
oltava taitava, sillä muuten mene
tän kanteletarpeet, ajattelen. 
Hauki nousee taas pintaan. T ar
tun paljain _ käsin sen niskaan, pu
ristan ,korvallisten juuresta ja nos
tan vene\'lseen. Se ori yllättävän 
rauhallinen~ Nuijin otuksen kuo-
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liaaksi. Arvelen että hauki painaa 
viisi kiloa. Ja niin se painoikin . 

8. 6. Peruna maahan. Hyvä ka
laonni iatkuu. Haukia ia lahnoja 
tulee harva se päivä. lima läm
penee . 

15. 6. Jälleen suuri hauki ver
kossa. Nyt olen varma, että se 
pysyy, sillä se on riimuverkossa. 
Ostin riimuverkon siltä varalta, et
tä todellinen kalahirviö sattuisi 
uiskente!emaan rantani ohi . Ei tä 
mä ollut hirviö, mutta painoi sen
tään neliä kiloa. Helle iatkuu . Läm
mintä 30 astetta. Pakastamme 
hauen veden kera vuokiin, koska 
se säilyy siten kauemmin . Meillä 
on kalaa pitkäksi aikaa. 

21. 6. Helle loppunut. lsätelk
kä lentää ylitseni ja kaakattaa le 
vottomasti. Välillä se yrittää kur
kistaa pönttöön, mutta palaa ta 
kaisin . Pelkään pahinta! Otan tik
kaat ia kurkistan pönttöön. Munat 
on viety! Ei kuoren palas-tom-n 
ole iäänyt iälielle. Löydän yhden 
munan rannasta rikkoutuneena ia 
toisen iärvestä puolen metrin ve
destä . Epäilen ,että asialla on 
ollut Homo sapiens, sillä voisiko 
mikään metsänpeto viedä munia 
järveen! Jos näkisin pikkupojat 
moisessa puuhassa, antaisin sel
kään - vaikka minulla ei olisikaan 
siihen oikeutta, aiattelen . Ottaisin 
lain omiin käsiini. 

Edellisenä kesänä hävitettiin 
västäräkin pesä, ioka oli maapen
kassa koivuniuuren alla. Silloin lie 
nee ollut asialla kissa. Täällä iuok
sentelee irtokissoia ia koiria kes
kellä kesää. Miksi niille ei saada 
lakia, minä ajattelen masentunee
na. Mutta tämä telkänpesän hä 
vitys ei näytä kissan saati koiran 
työltä, eikä oikein villiminkinkään, 
ioita kuuluu liikkuneen läheisellä 
järvellä. 

13 . 7. Rapputöitä . Teen uudet 
raput betonista ia upotan laatta
kivet pintaan. Petroskoin pojat 
kaappasivat Tupo levin Helsingin 
lentoasemalle. Osa hallituksesta 
istuu jatkuvasti lentoasemalla. Si
säministeri selostaa tyytyväisenä, 
että kaappaus selvitettiin onnis
tuneesti . Samalla hän laususkelee 
kiitoksen sanoia kaappauksen sel
vittäiille. Eihän tuossa ollut mi
tään selvitettävää, kun pojat nu
kahtivat ia antautuivat, minä 
aiattelen. Mitä olisi tapahtunut, 
10s asialla olisivat olleet parkkiin-
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tuneet terroristit, iotka eivät sääli 
enempää omaa kuin toistenkaan 
henkeä! 

2. 8. Viimeinen lomapäivä. Lo
ma loppui taas kesken. Aika rien
tää hirmuista vauhtia . Haluaisin 
pysäyttää sen . Toivon, että kaikki 
maailman kellot pysähtyisivät het
keksi, että aurinko asettuisi pai 
koilleen keskipäivän korkeudelle 
ioksikin aikaa, iotta tästä päivästä 
tulisi mahdollisimman pitkä. En 
ole vielä valmis siihen työhön, io
hon minun on lähdettävä. lima 
kaunistui hiukan ennätyssateisen 
heinäkuun iälkeen. Aavistan syk
syn tulon, ia se tekee minut le
vottomaksi. Yritän kirioittaa ru
noa, mutta saan siihen vain yhden 
säkeistön: 

Hämärtyvä kuulas ilta 
tienoon tummin varjoin peittää. 
Varhaissyksyn aavistuksen 
lokkiparven huuto heittää. 

21. 8. Järvelle ovat tulleet io
kasyksyiset ammuskelqat. Eräässä 
veneessä on kolme miestä. Yks i 
seisoo keskellä ia ammuskelee um 
pimähkään ilmaan haulikolla. Hau
lit ropisevat veden pintaan kuin 
suuret rakeet. Miksi pitää kylvää 
lyiiyä vesistöön, minä aiattelen. 
Esitän kalastuskunnan puheenjoh
taialle, eikö iärveä voitaisi rau 
hoittaa sorsastaiilta. Hän epäilee, 
ettei sorsastuskielto menisi kalas
tuskunnassa läpi, sillä sorsaluvista 
saadaan parhaimmat tulot. Aiat
telen, että maksaisin mieluummin 

kaksinkertaisen hinnan kalastuslu
vasta, mikäli linnut voitaisiin jät
tää rauhaan. 

26. 9. Elävä sorsa verkossa. Teen 
suuren ·työn ennen kuin saan sen 
irti. Verkon langat ovat kietoutu
neet tiiviisti siivispankkoien ia ial 
koien mutkiin. Tunnen sormenpäis
säni, kuinka linnun sydän pampat
taa. Se haluaa elää! Se haluaa 
elää! Totean, että se on kunnos
sa ja päästän sen menemaan, 
vaikka oletankin, että ioku pyssy
mies sen varmaan ampuu lähiai
koina. Lintu räpiköi kymmenkunta 
metriä veden pinnalla ia sukeltaa 
sitten kohti kaislikkoa. Ilta hä
märtää, enkä näe lintua sen 
koommin. 

24. 12. iouluaatto. Verkoissa 
neljä haukea . Järvellä tuima vii
ma ja pyry, mutta kylmän kankeus 
katoaa Mökkirannan saunan lau
teilla. Joulusauna Mökkirannassa , 
suuren iuhlan odotukseen hiljenty
neen luonnon keskellä, tuo mieleen 
vanhat herkät muistot. Toin sisälle 
pienen kuusen, ionka tytöt koriste
livat. Aiamme huurteisten puide n 
reunustamaa tietä pitkin kotiin 
odottelemaan ioulupukin vierai
lua . Kynttilät tuikkivat ja koris
teet heilahtelevat talojen ikku
noissa. Mökkirannan lähinaapurin , 
Oksasen papan ia mamman mökki 
on pimeä. Lienevätkö asukkaat 
lähteneet joulunviettoon lastensa 
luokse . Jänis loikkii jonkin matkaa 
auton edessä, mutta hyppää sit
ten tien sivuun. Joulurauhaa sille 
kin . Joulurauhaa kaikille. 

Talven kylmä saapas painaa puita ja pemaita. Pyry on kie
puttanut lunta katolle niin, että lumiräystäs yltää rr,elein 
maahan saakka. 



AARO NUMMINEN 

P ARKANON KIRKONKYLÄN MAISEMIA 
JA ELÄMÄÄ 1920-luvun alun näkyminä 
KIVELÄSTÄ KESKUSTAAN 
1. p. Par:ka'l1JOn Jou!lun kirjoitusikilpaih.1,ssa 1977 

Ken on viettänyt lapsuu
tensa yli 50 vuotta sitten Kir
konkyfämme tuntumassa tai 
vain 1käiväi1ssy,t täällä ja uusii 
tutustumisensa kylän nä!ky
miin vasta tänään, niin var
maan!kin häin i1hmetitelee ny
kyisin kdkiernaansa. Sitä van
haa varmasti j-o ennen näke
määnsä on enää perin vähän 
jälellä. Ki.rik!ko ja kellotapuli 
ovat vielä tutut kiintopisteet. 
Tosin kirlkiko on vaihtanut 
va]koisen värinsä. Kirkko oli 
si'Uoin joskus hyvin näkyvLs
sä tapuleineen etelästä niitä 
lähestyttäessä. Nyt tiuha koi
vukuja on jättänyt ne var
joon ja tapulissa on jotain 
uutta. 

Kylän vanh:oi<sta raJkennuk
sista on per,in vahäin enää 
tunnistettavissa vanhan 
muistikuvan mukaan. Osa 
niistä on purettu ja uusia 
pystytetty tiilalle joko entisiil
le perustUJksille tai lähelle 
niitä. Ja palj,on on r aikennet
tu aivan uutta ja suurta enti-

sille asuintonteille ja villjelys
mai11e. Entinen maalaiskylä 
on saanut ikaupunikimarsen 
leiman. Kail~i tuntuu niin 
oudolta muutenkin. Maantiet
k1n ovat muuttaneet muoto
aan ja ,kdkoaan tai osittain 
sijaintiaan. Pirnta1hiset aidat, 
jotka ennen niin nöyrästi seu
railivat tienvarsia molemmin 
puolin vilj elylksiä suoj aten, 
ovat poissa. Puistoja on hävi
tetty ja yksityi:siä merklki
puita rpoistettu. Raurhan
omaista tunnetta luovia ri
moi:sta tehtyjä piha-aitoja ·ei 
enää näy. 

HEVOSILLA, 
POLKUPYöRILLÄ, 
SUKSILLA, 
POTKUKELKOILLA 

Entäpä 1sitten liikenne teil
lä. Jokainen !kyläläinen tun
si ennen toisensa tiellä koh
datessaan ja samoin tunnet
tiin ,sivu:kyläsiäikin iku1'löjoiita. 
Nyt tapaat y1eensä vain ou-

Kive!än pihaa ja vanha päärakennus n. v. 1940. 

toja liiklkujia tien pää:lfä. 
Harvinaista, jos jdku sinut 
enää tuntisi pitkän ajan jäl
keen. - Silloin joskus !kuljet
tiin vain hevosilla ja jailan. 
J onlkinverran pollkupyöriä;kin 
nä!htiiin. Kärryt ikovaipyöräi
sinä lkolistelivat heitl&okun
toisilla teHlä. Autot ja moOlt
toripyörä1t olivat harvinaisia. 
Raskaissa pori!laisten tu:ltjku
liilkkeiden ikuo rirna-autoissa 
ei nähty ilmarenikaita. Ne 
hirviöt jyrisivä!t kovhl1a um
pire'Illkailla. Näin oli ikesäirsin. 
Ta!lvisin ei nähty moot<toriajo
neuvoja oHenJkaan. Teiden 
auraus oli heiklkoa. Eiiväthärn 
hevosvetoiset puuauriat voi
neet pitää teiitä ikunnolla au
ki. Hevoset, su!kset ja potku
ke]kat olivat valttia kinosten 
vaLtaamil!la teillä. Po1Jkukel
ka,t ollivat puisia. Rautatset 
ke1kat tekivät vasta, tuloaan. 
Nii:ssä oli tehdas,varlmi,steisia 
ja omien seppien tekemiä. 
Sukset olivat pi,ukiä ja levei
tä. Niiden varusteisiin kuu
luivat na!hikaimäystimet ja 
puusta vuollut tai karalhlrniset 
sauvat, joiden sompiina oliiva,t 
yileensä nehskan1Uisert puuia
put. Jotkut käyttivät !kartaja.r
vernpeleestä ja, naihlkasuilka
lei!sta v;almisteittuja sompia. 
Alko~pa nä!kyä mer~kejä rot
tingin tul1emisesta mukaan 
sompien valmistuksessa. Sau
voj oo piil~einä käytetitiin 
rauitanauloja.r, joiista kainta oJi 
nipistetty poiikiki. Teit aiivan 
valtavan vaiJkutulksen, jos 
sauvasi olivat varust,etut he
vosen1kengän tallvinauloilla. 
Su'ksien pä!lä!ksen pääl~y,stee
nä nähtiin useast i tuoihta, 
jon!ka sHten syTjäytti polku
pyörän päällysrmnk aasta lei
kattu suikale. 
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T upala se1so1 ennen Kivelän mäel
lä, rappusilla Emma ja Efraim Sa
ve!a. 

KAUPPOJEN TAVARAT 
HEVOSILLA 
HEVOSELLA 

Teiden huonosta kunnosta 
jo konevoiman puutteesta 
joihtui, että kauppia,at tuortti
va,t kauppatavarainisa Porista 
hevospe1ei'llä. Yleensä jä,rjes
tettiin muutaman hevosen 
kolonna, tuolle parin kolmen 
päivän rei1ssuil1e. Se järjeste
ly taikasi j,(jl{a 1suhteessa rah
dinaj aj.ien twrvaUisuuden ja 
varmi:sti matkan onnistumi
sen noin hillrnllltieellisessäikin 
mielessä. - Myös liikennöi
tiin samoissa mel'keissä K!U
ruun "Rapakon rantaan". 
J o!k.u hevosen omi1staiva. mölkin 
ulkilm saattoi ottaa tilauksia 
silalkoita haluavilta ja ikäväis
tä kalareissulla Meri:karvian 
satamaissa. Kesäaikana ei ol
lUJt varaa haaskata aiika,a sii
hen matik:aan, mikäli aillmi he
voselila kul!kien reisussaan on
nistua ja tuoda silla!k!kanelikot 
pila,antumattomina tHaajil
leen. 

KIVELÄN MÄELTÄ 
RAUHALAAN 

Mutta pala.tlkaamme varsi
nai1seen asutusauheeseen. -
Jos olet lukijani halukas läh
temään 1kans1sani tutustumis
käy111nille ,entisessä Parkanon 
lkirkoniky Iässä, niin tehdään 
ensin matkaa Kivelänmäestä 
kesikuS1taan. Vaellulkselilamme 
emme tapaa muita. Kuljem-
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me 'ka:hdestaan kauniina ke
säisenä päivänä. 

Lähdetään Karviain tien 
suunnal,ta Kivielän talon luo
ta. - Siinä erikanee maan
tiestä Vuoriljärven tie, jonka 
su]ki 1kesäisin la,iduntamisen 
taikia suuri punainen puuve
räjä. Se tie käy paroonin mai
den kautta yli Vuorijoen. Ju
lius ja Mairia Pentin a,suma 
Kivelän talo on siinä oikeal
la puolen maanti,etä. Raiken
nus on punaiis~i maa,lart;tu 
vailkois~n nurikkalaudoin ja 
sen lävistää harvinainen 
poiJk!lki radin käyvä eteinen, 
'"läptkäyfävä", Sen molem
milla sivuill.ila on suutasuin 
huoneisiin j,ohtavia ovia. Nä
kyypä se puunavettaikin sei
sovan siinä pailkoillaan. Ta
lossa asui varsinaisen väen 
lisäiksi emännän ens.imma1-
sestä avio.sta olevat lapset, jo 
nuorwkaisiässä 1tuolloin, Vil
ho, Armas ja Taimi. Vilho 
käväisi Amerilkoissa, avioitui 
opetfaija H. BäckJ.und'in Elli
tyttären kans1sai ja asettui Po
rHn, ATmalksesta tuli ,tampe
relainen autoi[i,ja. Taimi siir-

tyi naapuriin Pentiille emän
nä\ksi. Vielä talossa asui ke~ 
iki-i!k:äinen naisihenikilö, Kive
län Tiltaksi sanottu. Hän te
ki ompelutöitä. 

Taloa vastapäätä maanties
tä vasemmalle !kohoaa riihi 
ja sen taikana vähän etäänpä
nä viis,tosti Karviaan päin 
metsän reunassa pilkistää Tu
palan mökki. Siellä asustaivat 
Julius ja Olga Tupala pex
heensä parissa. KäveHyämme 
!kappaleen matikaa kirkolle 
päin ohitamme puronnotikon 
ylitettyämme maantien va
semmalla puolella, kelloseppä 
Efraim Niemisen pienen pu
naisen rakennuksen. Siinä 
hän asusti kahdestaan Tiltan
sa kanssa ja harrasti uurmaa~ 
ikarilll •työtä. Eppu oH Lepo
niemen po~kia ja siksi häntä 
sanottiin Lepo-Epuksi. Hän 
oli hyvä viulupelima,nni. 
Soitti joskus Parikano,n kesä
juhlilla purpuriesiityksen 
säestyiksen. 

Matikamme jait:kuess,a saa
vumme heti Otto Koskisen 
talofäe. Sekin on vasemmalla 
puolen maantieltä. Koslkinen 

Korkomäen vanhan päärakennuksen seinustalla. Kuva vuodelta 1933. 
Henkilöt seisomassa takana vasemmalta: Margareta Wrede, apulai
nen pikku-Aliina, Eleonoora Wrede, rva Neuvonen, Heikki Pentti 
(pikkupoika), Maria Pentti. Istumassa vasemmalta ratainsinööri (nimi 
unohtunut), ratamestari Neuvonen, Gustaf Wrede, Julius Pentti. 
Henki 'öistä lienee elossa enää ainoastaan Heikki Pentti. 



oli ennen ollut twkikipomo. 
Hänet tunnettiin kovettuna · 
hevosmiehenä sekä rahli- että 
heillkhlölkulj etuik,sissa,. Metsän
hoitaja t1 lääkärit ja muuit sää
tyläiset 1käyttivä1t häntä pail.
jo,n kusikinaan. 

Ja, enää lyhyt taiv,al niin 
olemme Pentin mäellä. Siinä 
se Pentin talo on oiikealila 
puolella maantietä punaiseksi 
maalatituine kalksine pääratei
neen ja: muine ralkennuiksi
neen. Sielläikin o,n vielä van
ha puunavetta käytös1sä. Ta
loa asuvait Kal!le ja Ma,fäda 
Pentti perheineen. Vanha 
Kalle asui vaarinsa Eeviansa 
ja Sulo- ja Vihtori poikiensa 
kanssa toisessa radissa. Sa
man ra:din Kirikkojärven puo
lisessa päässä on vuokralla 
metsänihoirtaj a, Starckjohann'
in perhe. Anni J oikinen oli 
Starnkj oha,nn'ien pi tlkäailkai
nen kotiapulainen. - Osa ta
lon talousrakennuksista on 
vasrtapäätä :maantiestä vaseim
malle. Niiden talkana vähän 
ma,tlkan päässä asuu Kraatari
Kosikinen. Hän oli Koikon poi
kia ;Kihniöstä ja siksi häntä 
sanottifn Kolkiko-Koskiseiksi. 
Hän piti sitä nimeä pillkkani
menä ja suuttui silmittömäs
ti sen nimen kuUillessaan. 
Siellä asui myös vaartturi 
Wäinö Ruohonen perheineen. 
Olilko se ennen Koskista, en 
muisrta, varimaan. 

Ohitettuamme Pentin tailon 
painumme ·koivujen reunus
ta,maa jyrikikää mäikeä alas 
kohti etäällä nälkyvää kirk
koa. Alhaalla notkelmassa: 
saavumme Pentin ja Rais
ki10nra:nnan 1tiloj,en ra,ja,111.e. 
Molemmilla taloillla on vilj e
ly,ksiä ikumpaiseHalkin puoleil
la maantietä. Pintahiset ai
dat ympäröivät peltoja pitkin 
maantienvartta. Pienen nou
sun jälkeen saavumme seu
raavaan ra!kennUJsikoihteeseen, 
Rauhalan seudulle. 

V-arsinaisesti ennen sitä on 
va:semmalla tie-stä ja Pentin 
suuntaan antavan peltoau
lkean pohjukassa, hiulkan met
sä,n pimennossa, pari mÖikkiä. 
Ensin on Onneila ja sittten 
etäämpänä Vaini.onpää. Näis-

Kivelän ja Pentin välillä, tien vasemma1!a puolella sijaitsi ennen tämä 
kelloseppä Efraim Niemisen (Lepo-Eppu) talo. Kuvassa Efraim ja 
Ti1da Nieminen. 

tä Ritaikorven suuntaan met
sän keskellä sij aiitsee Kantti
niminen tila Lauri-pojan 
isännyydessä. 

Onnelassa asuu yksinään 
Manta, Onnelan Mantaksi 
kutsuttu. Hän oai reuma,tis
min runtelema vanhus, om
pelija ja taidoikikaiden käsi
töiden valmistaj 1a. Manrta kä
väisi j1oskus kesäisin aurin
koLsina päivinä kirikolla asioi
massa. Käv,elyikeppiinsä noja
ten hän käveli sellkä aivan 
vaa1ka-asennosisa. Hän oli ys
tävälilinen ja !hyväsydäminen 
ihminen. 

V ainionpäässä emännöi les
ki, isoikoikoinen ja tomeralta 
vailkuttava Vainionpään Eeva 
poikansa lasten Viitasaaren 
Toinin ja Kallen kanssa,. Ee
vaa sanottiin myös Töllin 
Eevaiksi:. Enpä tiedä, mistä 
tuollainen sanonta johtui. 

Rauhalaan kuului monta 
raikennusta komeine puistoi
neen ja puutarhoineen. Alu
etta ympäröi tiheä kuusia,iita. 
Omis,tajana oli metsänhoitaja 
Rafael Brander rouvineen. 
Lapsia ei perheessä ollut. 
Eräässä raikennukses,sa Rau
halassa asui metsänihoirtaja 0. 
Herp,man, vanhapoika, pitkä
aikaisen taJ.oudenhoitaj ansa 
Rauhalan Helmin (Helmi Vir
tasen) kanssa, 

Vastapäätä toisella puolella 
maantietä Ki:rikikojärven ran-

nassa Rauhalan niemelilä ko
hosi vain kaiksi harmaata hir
sistä heinälatoa, toinen lähel
lä rantaan johtavan tien suu
ta ja toinen aivan niemen 
kärjessä peltotöyrän alla. 

RAUHALASTA 
KIRKONMÄELLE 

Ohitettuamme näin Rauha-
lan alueen näemrrne seuraavi
na raikennelmina Multauslah-

Koskisen talo seisoo vieläkin, vaik
ka asumattomana paikallaan Ki
velän ja Pentin välillä. Portailla 
Otto Koskinen. 

23 



den pdhjulkassa ,oiikealla puo-
1,ella maantieitä, aivan tien 
poslkessa, pari hirnisitä heinä
latoa. Ensiiksi -ohitamme "Pu
naisen ladon" ja siitten sitä 
huomattavasti suuremman 
"Harmaan ladon". Niiksi nii
tä 1atoja /kutsuttiin ja ne oli
vat Raisikionrannan talon hei
näil.atoja kuten Rauhailan nie
messäikin olevat. T,ilan omisti 
Ros,enlew Oy ja sitä asui 
vuokraajana Aa,ti Srpilä, maa
miesneuvoja ammatiltaan. -
SuunnHleen vastapäätä "Har
maata latoa" ,m 1a,antien vasem
ma1la puolella kapean metsä
puslkan talkana lkoihiosivat 
Raislkion riiheit. 

Matkamme jatikue::.sa ;saa
vurrnne vapaalkhikk,oisten ru
k:oushuoneen tykö. Siinä se 
on vasemmalla maan.tiestä, 
metsän reunassa pienen piha
auikean perällä. Metsikköä sar
nottiin :kirik:kohaaiksi. Ruikous
huoneen vahtimestarina a:sui 
siihen aikaan Kantofan emän
nän sisar. 

Siitten olemmeikin jo tul,leeit 
Ra,islkio-Sipilän kotinurikille. 
Ensvmmäisenä raikennulksena 
ohitamme savusaunan, punai
selksi maalatun, metsäsuiika
leen äskeisestä rulkoushuo
neesta erottamana. Sen pe
rus:tuk:sille rakennutti nimi,s
mies Aatto Virta v. 1939 ikivi-

talonsa (Vänni nJkyään). 
Kappaleen matkaa saunasta 
edettyämme olhi!tamme hy
vä- ja runsasvetisen viintti
kaivon. Sisemmälle pihaan 
päin kaivosta on rakennettu 
mäen !kupeeseen 1lmrlkeahar
j ainen, lautakattoinen ik:ella,
riralkennus. Kun ikaton lappi
ot ulottuivat mel,kein maa
han, niin katto oli suvet tail
vet lasten mieluisa leikkii- ja 
ol,esikelupai~ka. Sieltä oli jän
nää suiksilla ja :ke1koiilla, las
ketella. Perheen poiik:a E,sko, 
huimapää !kun oli, la:siketteJ.i 
sieltä po]kupyörällä:kin hir
veätä vaulhtia1. Eslk!olla on nel
jä sislkoa. Lisälksii heidän joU1k
k:oonisa kuului aivan pienestä 
pitäen Katajiston Ma.vtti, jon
ka kansa tuntee hyvin valko
kankaalta ja näyttämö,1tä. -
Sipilän mäel1e :kertyi meitä 
naapurien muiksuja runsaasti 
leiklkimään. 

Siinä oli sitten tien fähel
lä puutavha ennen pääraiken
nusta, joka oli hirsistä raken
nettu, vuoraamaton ja punai
selksi maalattu. Myös päära
kennulksen välittömässä lä
heisyydessä oli puuta,riha 
oimenapuineen ja mansi1kika
maineen. Ralkennusta varjO!s
ti maantien puolelta tiheä si
reeniaita, jonika eteen o1i vie
lä py,stytetty rima-aita. Usei-

Etua'a!!a Pentin ta!o kaksine päärakennuksineen. Ilmakuva 1950-lu
vu1ta. Vasemmalla sillan pielessä Nieminen, tien takana oikeal1a Kos
kinen. Niiden välissä oleva uusi vaalea talo on Viljo Rajalan. 
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ta vaahternita kasvoi ,siinä li
säksi. - Sisäpihassa oli kir
kon suunnassa renkipirtin, 
aiittoja ja puuliiterin käsittä
vä rakennus. Kivimwkasiinin 
suunnalla sijaitsi tyttöj,en 
nukkela. 

Päärakennusta vasta.päätä 
maantien takana kohosi kalk
sivinikrkelinen tallin, navetan, 
sikalan 1acrnpolan ja muita 
suojia sisältävä suurehlko ta
lous,ra)ke~uslkompleksii·. N a
vetan parvelle johtavaa ajo~ 
siltaa lapset käy,ttivärt ahk~ 
rasti lasketteluun. - Raken
nuksen sivuitse johti karja
tarhan kautta viljelystie 
Kirikikodärvelle Sipilän ran
ta,an, joka oli yleinen uima
ja pyykkipaikka. Tietä käyt
tivät järven takana asuvat 
yleisesiti suvet talvet ikulku
väylänään. Rantavainiolla 
täistä tiestä Multauslahteen 
päin oli 1kaJksi harmaahirsistä 
heinälatoa. - Talousraken
nuksen edusta muodosti laa
jahkon vapaan, mutta kivisen 
alueen. Sillä !kentällä säilytet
tiin kesäisin maatalouskonei
ta ja leikitti:in pa,ljon. Sen ta
kana puiston siimeksessä vä
hän etäämpänä on Lei~kosen 
talo (tilan nimi Toivola), 
isäntäväkenä Selim ja Lydia 
Leikkonen. 

KIRKONMÄELT Ä 
KESKUSTAAN 

Jätettyämme Raiskiio-Sipi
län tulemme kirikkoaukeahl.e. 
Vasemmalla siinä sei1soo jyh
keästi aiikaa uhmaten Kivi
makasiini (ny,ik. museona). Se 
oli laina1jyvästönä ja silloin 
pärekattoinen. Makasiinia 
vas:tapäärtä ohitamme Juho 
Laineen kauppaföikkeen. Se 
oli matalaihlko, punaiseksi 
maailattu vinikikelirakennus 
pienine pihoineen, jota Kirk
kojärven suunnalta rajoitti 
ulikorakennus. Kauppaan joh
ti ovi nurlkasta, sen typistäen. 
ja, aivan maan tasalta. Sen 
omiS1ti ennen Lainetta Kalle 
Mansu:lmslki, hänen poilk:ansa 
Julius Koski ja Laineen jäl
keen tämän tytär Martta 



Kuoppasalmi. - Talon oli ra
kentanut Justus Ruoranen 
kiusalla. 

"KiUJsalan", joksi tuota 
edellistä taloa kutsuttiin, ra
j anaaipurina on Metsola, 
kanttori M. R!o]han kiinteistö. 
Metsolan ullkoralkennulksen 
paikaHe ra!kennutti kanttori 
Roiha tiiHradin. Metsolassa 
on a,sunut monia perheitä ja 
omistaja:tJkin ovat va<ihtuneet. 
Muisteluni ailkaan siinä asui 
Parkanon Osuuskaupan joh
taja Hakala perheineen ja hä-

nen jälkeensä maatal1ousneu
voja, E. Ruis,salon perhe. En
nen heitä Metsolaa isännöi ni
mismies Karppinen. - Sitten 
tulemmekin- Nummisen tien
mutkaan. Se talo on säilynyt 
suurin piirtein ennaHaan. No 
on sentään katettu tiilillä ja 
kaaveli poistettu pulla:puodin 
portaitten pää:ltä kafolta. Sii
tä erikane~kin pui1ston reuna
mitse tie Leiklkoselle. Mutta 
Nummisen ra1janaapurina oli 
silloin Korpelan liilketalo, pu
naiseksi maalattu vinik1kelira-

Metsänhoitaja Rafael Branderin asuinta lon, Rauhalan päärakennus. 

Kuva otettu vv. 1900-12 aikoihin. Kirkko vailla lämmityslaitteita ja 
sen kivijalka mukulakivinen, vailla betoni-päällystettä. Sähkövalot 
puuttuvat. Paaluissa pari puhelinjohtoa. Ruohoinen maantie puhuu 
iiikenteen vähyydestä. Taustalla oleva polkupyöräilijä ennustaa vauh
di'l aikakautta. Lähin rakennus oikealla oli läpikäytävä ja taaempi 
oli ruumishuone. - Keskimmäinen etualan henkilöistä on kanttori
urkuri A. A. Hella. Valkotakkinen on nimismies R. Wirtala. - Kant
torin ta!o vasemmalla on vielä vuoraamatta. 

kennus. Samalla tontilla on 
nykyi!sin Mannisen radioliilke. 
Ja samaan suuntaan matJka,a 
jatkaessamme tulemme Sah
romaan (Sohlmanin) raken
nukseHe. Se talo oli lkellan
ruskeaiksi maala,ttu ja ylksi
kerro1ksinen ja on läpikäynyt 
useita muiodonmuutolksia. 
Sohlman'iHa asui mm. kons
taapeli Armas Erolan perhe. 
Ja talon saunaikamarissa 
asusti Julia, Hietanen Eero
poilkansa kanssa. Tämä Julia 
kulki paljon pyyiklkärinä ja 
muissa a:putöissä. 

Soihlman'ia vastapäätä oli 
Lehdon (Kuusiston) pttkä lii
ketalo Vaasan maantien var
ressa,. Liiketalon ja Sohlman' -
in välissä oli toinen rati, jossa 
asui kiinteistön omistaja 
kauppias Emil Lehto (Grön
lund) Olga-sislkonsa kanssa. 
Kauppa:rakennus oli vuokrat
tuna Parikanon Osuuslkaupail
le. Keskellä piihaa noiden ra
kennusten välissä kasvoi val
tavan suuri koivu. Prhan pe
rällä oli ,kaupan talousraiken
nuksia ja niitä oli lisäiksi pi
hasta, viistosti Nummisen 
suuntaan vähän etäänpänä. 
Niitä pärakennuJksia •sanottiin 
ylä- ja al:aradiksi. Yläradin ja 
Sdhlmanin väHssä oli !komea 
puutarha. Alueella oli koris
tepuina useita va,ahteroita. -
Sohltman'in rajalla ,torille vie
vän •tien pielessä oli Kuusis
ton kellari, jonka maantien 
puolei,sta päätyä käytettiin il
moitusiten kiinni tyspailkkana. 
Kerlari tienoo oli kdkoontu
mispailkka iltai1sin ja sunnun
taisin pitkin päivää. Lapset 
käyttivät ,sitä mäentöyryä las
ketteluun kesät talvet. 

SILLOINEN 
KANSAKOULU NYT 
KAUPUNGINTALONA 

Mat0:rnamme jatkaessamme 
ohi<tamme oikealla puolella 
maan:tietä Riihimäen piirin 
(Kirlkio111kyilän piirin) kansa
koulun. Riilhimäiki-nimitys 
johtuu siitä, että samalla pai
kalla oli joskus ollut Kanan 
tal'On riihi, joka oli tuhoUJtu
nut tulipalossa. - K,oulura-
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kennus (nytkyinen Kaupun
gintalo) oli yiksilkerroksinen 
vinlkkelirakennus, vaalean 
punainen, va,]koiisin nurkka
laudoin, keltaisin päätyikolmi
oin ja kuistein varust,ettu. 
Kuusiston 1kel.'larin rohitrse to
rille johtavan tien varressa 
sijaitsi koulun talousraiken
nus, villlkkelillä varustettu ja 
punaiseksi maalattu va,lkoisi
ne nurlklkalautoineen selkin. 
Opettajina Salomon Västilä 
ja ,tyttärensä Meeri, (myöh. 
rva Saarinen, Mavtta Pous>sa 
ja Toini Leiikkonen (myöh. 
rva Linna) . 

Koulua vastapäätä Karvian 
maantien, Vaasan tien ja 
Scfulman'in luota Osuusikau
pan eteen johtavan y!hdystien 
rajoittamina Oili llwmea puisto. 
Siinä 101i Kuusiston vinttilkai'
vo ja siHä puisto sai nimen 
Ka,ivorpuisto. Alue oli aidattu 
pystyrima-aidalla eikä puis
toon ollut vetelehtijöillä 
a:siaa. 

PERILLÄ 

KESKUSTASSA 

Ja niin saavuimmeikin pää
teittemme leilkkauspisteeseen. 
Vrasemmalle ,erlkani tie Ku
ruun, taalksemme jäi Karvian 
tie, viistosti vasemma,U.e taak
semme johti Vaasan tie ja 
suoraan eteenpäin vei Tampe
reen - Porin tie. - Tässä 
liiikennesolmussa oli vasem
maHa Kalle Niemisen kauppa 
vuoikra:huoneissa. Kiinteis.tön 
omisti Aarne Salonen, joka 
toimi samassa raikennuiksessa 
ol>evan Tampereen Osaike
Pankin konttorin johtajana. 
Hän asui ~tse samassa talos
s,a,, KaUJpan maikasiiniraken
lll.llS sijaitsi ikir!kolta tulevan 
maantien ta:kana ikansalkou
lun tontin kulmassa .Maka
siinin edustalla oli hevospuo
mej a, joiden alue oli yleensä 
aina velQiHe sotkettuna. -
Makasiinin :tontiUe rakennet
tiin sitten myöhemmin Par
kanon ensimmäinen paloase
ma. Nykyisin sitä halliitsee 
SYP (PYP). 
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Malkasiinin vi,eres,sä kohosi 
kraatari ja virvoitusjuoma
tehtailija Lorenz Lehtolan 
komea, kaks~kerroksinen ja 
val!koiselksi maalattu liiketalo. 
Siihen siirtyi aikoinaan vuOlk
ralle Pa11kanon Säästöpankki 
Päivölän suojista. - Lehtolan 
piha oli betonii[a päällystet
ty. Vesitehdas ja ,taJ.ousraken
nus oli koverrettu pienen pi
han ,taustana olevaan mäkeen. 
Osittain se ikaahi maan pääl
läkin pitkin mäenrinnettä 
kohti postitoimistoa ja kansa
koulun saunaa. Lehtola oH 
la,pseton leski. Hän vaikutti 
ns. uusI,estadiolaisten jorhto
mie!henä ja saarnaajana paik
kakunnalla. Hänen luonaan 
pidetitiin usein seuroj1a ja 
saarnamiehet kortteerasivat 
si•eillä. Hänellä Oili ta1ou
denhoi taj ana iäikäs Anna•, jo
ta kutsuttiin Lehtolan Annak
si. Tämä Anna oili tunnolli
nen, hurskas ihminen. Aina 

hän muisti puhua kanssaih
misilleen Jumalasta ja uskon
asioista yleensä. 

VIELÄ JOKU SANA 
HAUT AUSMAAST A 

Hautausmaastakin muuta
ma havainto jo tässä vaihees
sa. - Sitä rajoitti ympärinsä 
kiviaita, joka pohjoisosassa 
hautausmaata kääntyi Kivi
maikasiinirn luota itään päin 
ja j atikui aina Emil Leihdon 
pelloille saa!kka ja sen jälkeen 
pellon reunaa noudattaen otti 
suunnan etelään lähelle Leh
don pakarirakennusta, josta 
sitten Ikääntyi kohti Nummis
ta. 

Hautausmaal,la ei oJ.lut mi
tään asemalkaavaa, haudat si
jaitsivat sikirn soikin. Aina nii
den suunJtalkaan ,ei ollut län
si-itä, vaikka pHi niin olla. 
Vanhimmassa osassa hautaus-

Kuva n. vuodelta 1924. Oikealla tämän kotiseutukuvauksen kirjoitta
nut Aaro Numminen 10 v., vasemmalla hänen Erkki-veljensä ja kes
kellä Toivo Koskinen. Kuvan on Lehtolan liiketalon edessä ottanut 
toripäivänä paikkakunnalle tullut pikavalokuvaaja. 



Nummisen talo on säilynyt suurin piirtein ennallaan. 

maata oli van:klka puisto. Val
tavia koivuja, pihlajia ja pii'li
puita kohosi ,kohti lkorlkeuk
sia. Tavallisia suomalaisia 
kuusia kohosi joitalkin siellä 
täällä. "U1koma-ankuuset" 
siinä vanhojen pappien lepo
sijojen tuntumassa vailkutti
vat jo silloin ny:kyisen suu
ruisilta. Sitävastoin sembra
männyt Branderien su:kuhau
dalla jäivät muiden puiden 
varjoon. 

Puiden uksat ,kaartuiva,t yli 
kiviaidan ja hairttasivat siten 
meidän muiksujen kesäisiä 
kierfomatikoja ympäri hau
tausmaan, tai parkanolaisit
tain sanoen hautuumaan, pit
kin kiviaitaa kulkien. Nuo 
puut oliva•t ·kai ailkoinaan is
tutetut koristepuiksi omaisten 
toimesta, mutta aikain kulu
essa kehittyneet kovin suu
ri!ksi. 

Pienempiä koristeistutulksia 
oli runsaasti. Yleisimmät oli
vat sireeni, valkoruusu, jon
kin verran tapasi myös puna
ruusuja. Angervoja nousi jo
ka taholla. Niitä oli pajuleh
tis,tä, pihlaj alehtis,tä ja j ala
vanleh<tistä lajia. Tuo pihlaja
lehtinen, sitä sanottiin myös 
Saksan pihlajaksi, levisi oi
kein valtavasti. Niin runsaas
ti että aivan villiintyrhiseen 
saa,klka, käytettiin hautojen 
koristeina myös yleistä kan
nusruohoa, peltolemm~kkiä, 

keii:henbsinä vuodesta toi
seen. Muita kukrkia, joita 
muistan, olivat pietaryrrt,ti, 
sinilatva, keisarinrkruunu, eri
laiset liljat, leihmänkielo ja 
erilaiset orvokit (jalostetut ja 
villit). Mansikoita kasvoi pal
jon. Emme me ka•vereitten 
kanssa rohjenneet niitä syö
dä. Mutta kyllä mä tiedän 
eräiden niitä syöneen. Eivät
kä tainneet ne marjat epäter
veellisiä ollakaan, koska syö
jiä on vieläikin joukossamme. 
päivänkaklkaraa ja ruiSlkau
nrokkia sekä kissanikeHoa. Hy
vinhän ne menesrtyivärt sit-

PiikikuJinnuilla oli paljon 
pesiä sekä maassa että puissa. 
Poikas:ten kehittymistä kul
jimme seuraamassa ahke
raan. 

Hyönteismaai1lmasta on jää
nyt mieleen erikoinen mato, 
ehkä se oli perhosen toukka. 
Sitä ei muualta löytynytlkään 
kuin hautausmaalta•, ja silksi 
sitä sanottiin haurtuumaan 
madoksi. Joskus se liilklkui 
maan tielläkin hautuumaan 
luona. Se oli noin kahden tu
li tikun mittainen, pikkusor
men paksuinen ja poikkijuo
vainen. Pää oli musta tai tum
man ruskea ja vartalo vaa
leanpunaisten ja ruskeitten 
renkaitten värittämä. Sen 
katseleminen vaikutti jonkin
verran jännältä. 

PELTISIÄ SEPPELEITÄ 

Hautamuistomerlki·t edusti
vat monenlaista tyyliä. Puu
ristit olivat valta-asemassa 
Sitten näki paljon valurautai
sia j,a, läkkipeltisiä ristejä. Ki
viristien määrä oli vähäinen. 

Seppeleissä vaikutti pitkä
ikäisyyden leima. Pelltiset sep
peleet kestivät vuosikymme
niä ja aiheuttivat myrskyn 
vallitessa rämisev1a aama 
hangatessaan vasten rautais
ta tai pe1tistä ristiä. Eihikäpä 
jotkut ovat niiltä ääniä säik
kyneetkin kulkies,saan pimeä
nä ja myr skyävänä syysyönä 
ohi hautausmaan. 

Kiviaita ei ole aina ollut 
nurkastaan typistetty siinä 
Nummisen mutkassa. Allku
aan aita jatJkui pitlkäl.ti maan
tielle kyseisen nurk'kalkulman 
sivujen leikikauspisteeseen. 
Joskus vuosisatamme alussa 
oli eräänä sylkysyisenä yö
nä ·kuUJl.unut llmva räjäh
dys. Aamulla sitten ali to
dettu rysäihdyiksen syy. Ki
viaidan rkärki oli hujan ha
jan Nummisen mutka,ssa. 
Leipuri Ruoranen o1i mai
ninnut, että Kihniön mie
het eivä,t tahtoneet päästä 
aamulla yön jäl.lkeen hevosil
laan sen paikan ohi, niin täy
dellisesti olivat aita'kivet le
vinneet pitkin maantietä. 
Kun aita sitten korjattiin, 
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Sahromaan ta!o rakennettiin tähän vuonna 1928. Henkilöt Albert 
Sahromaa, Ul!a Toivanen (s. Sahromaa) Elli Huttunen ja tytär Ulla 
Rahkonen. 

niin tuo kyseinen kulma 
typistettiin samalla. Myö
hemmin s~tä on typistet
ty lisää sanlkarihautain takia. 
- EdeHeen Ruoranen on ker
tonut, eHä nimismies Rob. 
Wirtala tutikitutti ja tutki ko
vasti sitä 1a,idan räjäytystä. 
Syyl'liset pysyiväit tiertymät
tömissä. Kyllähän minä olen 
saanut tietää siitä ikOlko to
tuuden, mutta jääköön nyt 
tälleen. 

Eräs piirre vielä liittyy tuo
hon hautausmaan pariin. -
Kanttori Hellan hoidossa oli 
Pa:rtkanon ,telelb.voonilsentraa1i 
(puhelinlkeskus). Kaapeleita 
ei tunnettu. J oiht~met O!livat 
kirlmsj1dhtoa. Useiden kym
menien pu!helinj1ohtojen paa
lurivi noudatti kiviaidan reu
naa Nummi,selfa kohti kirk
koa. Kun johdot löyihtyivät 
tai ·toiset !kiristyivät, niin se 
aiheutti pa!haa häiriötä puhe
limien käytössä. Tavallinen 
nä!k:y olikin pitkäriulkuinen 

tai joskus ki-viä. Opetta1ja 
Västtlällä oli tapana pyytää 
meitä koulupoilkia selvittele
mään rima'1la niitä puhelin
johtoja. 

Ennen 1sanikarihautain tu[e
mista oli siinä Nummisen 
mutkan tUJntumassa /hautaus
maan puolella• lkiviaifaa jon
kinmoinen pätlkä kuusiaifaa. 

HEIN ÄNTEKOAKIN 

Heinäaiikaan ahersi suntio 
filkman'in vä!ki heinänteossa 
hautuumaalla. Viikate ja kä-

siharavat oliv1at työvälineinä. 
Työn tuldksena kohosi siellä 
muutamia lyhyehköjä heinä
haasioita ja joitakin heinä
se~päitä. Heinien kull.jettami
sen suntio hotti useina kesi
nä pitkä1korisilla käsilkärryil
lä, joiden 'lavaa oli vielä tila
päisesti jatkettu laudoillla 
tai orsrna. Toisinaan oli hä
nellä Kanan talon hevonen 
lainassa sitä varten. - Tuo 
heinäintelko oli hyvin ma:hdol
lista suorittaa ja hyvä työ si
nänsä. HaUJtoja oli h!a1rvassa 
siellä tää'Jilä ja niiden väiliissä 
runsaa1s,ti 'ketdheinää kasva
vaa !kenttää. 

'Doinen kil1lmnpa'lvelija, jo
ka hänkin nälhtiin usein hau
tuUJmaalla ahertamassa, oli 
haudank1a-ivaja Näs1tin Janne 
Liisansa kanssa. A vio,vaimo 
auttoi miestään !kaivuussa 
surikeilematta avojaloin (tie
tenlkin kesällä) työskenneil
len. J oslkus se tuntui vähän 
illkeäLtä 1katsel!la uuden hau
dan osuessa entisen, ei 1kiovin 
vanh!an hautauksen tuntu
maan. 

· mies sohi,massa johtoja eril
leen toisistaan. Pahimmissa 
paikoissa oli jo!htoj,en päälle 
ripustettu painoja pitämään 
johtoja alhaaHa. Tuollaisina 
painoina käytettiin naruun 
sidottuja hieikka pussiparej a 

Kauppias Emil Lehdon talo, jossa Parkanon Osuuskauppa aluksi toimi 
vuokrati loissa vv. 1918-1928. 
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MATTI MÄKITALO JA ARVO POUSSA 

NYT El NE NUORET ..... . 
Uittomuistoja Aureen - Vahojärven vesiltä 

Parkanon seudun metsissä kasvaneista jyhkeistä tukkirungoista sahattiin jo 1800-luvun alkupuo
lella käsisahalla plankkuja, jotka huonoja teitä pitkin paljolla vaivalla hevoskuormin kuljetettiin 
Poriin ja sieltä laivattiin Keski-Euroopan rakennustyömaille käytettäväksi. Viime vuosisadan lo
pulla eli noin sata vuotta sitten huomattiin kumminkin, että Parkanon virroissa alaspäin kiireh
tivät vedet olivat nekin matkalla Poriin päin. Nyt pantiin tukit uimaan keväisten tulvavesien har, 
teille, jolla kyydillä ne muutamassa kuukaudessa pääsivät meren rantaan. Sinne oli juuri näinä 
aikoina rakennettu suuria höyrysahoja, joissa puut käsinsahausta paljon helpommalla voitiin pa
loitella laudoiksi ja lankuiksi. Näin syntyi metsäteollisuus mutta näin syntyi myöskin uitto eli 
puutavaran kuljetus vesireittien juoksun mukana. Syntyi siis uitto jatkuakseen lähes vuosisadan. 
Nyt se on tällä seudulla ainakin toistaiseksi loppunut. Viimeiset puuthan uitettiin Parkanon ve
sillä parikymmentä vuotta sitten. Puu virtaa nyt parannettuja ja usein asvaltoituja teitä pitkin 
tehtaille autojen kumipyörien päällä. 

Puutavaran uitosta ehti kuitenkin niiden vuosikymmenien aikana 1oma se tää1 1ä oli käytössä, 
tulla oma maailmansa omine taitoineen, omine ammattisanastoineen, omine lauluineen ja jos-

kus korttipöydällä lentävine rahoineenkin. Seuraavassa aureslainen Malakias Sivu I a, Sivulan 
Kiia 74 muistelee uittoaikojaan Aureen - Vahojärven reitillä. Hän pyrki ensin apupojaksi mu
kaan, yleni sitten mitan ja kokemuksen karttues;a oikeaksi uittomieheksi 'ja myöhemmin vastuun 
kani·avaksi työnjohtajaksi. Jossakin vaiheessa pL+äytyi hän Sotkamonkin . vesil 1ä ruojusaappaat 
ja'assa uittokeksiä heiluttamassa. 

UITON VALMISTELUT 

Hakkuun yhteydessä oli otettu 
riittävästi puomiksi sopivia tukke
ja. Nämä varustettiin rei'illä, jot
ka tehtiin tarkoitukseen soveltu
vi lla sepän valmistamilla kapeate
räisillä · kirveillä. Myöhemmin tuli 
kaira käyttöön ja työsuoritus tuli 
helpommaksi. Puomit olivat pituu
deltaan 26-28 jalkaa. Jäälle va
rastoidut tukit ympäröitiin näillä 
puomeilla. 

Puomien sitomiseen tarvittavat 
närelenkit valmistettiin pituudel
taan n. 3 metrisistä kuusista. Nä
mä närevisat karsittiin metsässä. 
Sen jälkeen niitä haudottiin lämmi
tetyssä saunassa ja väännettiin nä
revitsoiksi. Vääntö tapahtui siten, 
että pystytettiin pyöreä puu, jon
ka yläpäässä oli lovi ja tähän lo
veen asetettiin närevitsan latva. 

Tyvipäähän kiinnitettiin vääntöä 
varten tarvittava kapula ja nyt 
vääntäjä pyöritti tätä kapulaa ja 
kiersi samanaikaisesti ripeässä tem
possa pystytetyn paalun ympäri. 
Näin saatiin vitsa väännetyksi. On 
luonnollista, että tämä suoritus 
vaati tekijältään voimaa ja taitoa 
tasaisen kierron saamiseksi. Myö
hemmin närelenkit korvattiin rau
~aketjusta valmistetuilla lenkeillä. 

Sidottujen puomien sisään jää
vä puutavara muodosti lautan, jos
sa saattoi olla tukkeja 13.000--
15.000 kpl. Puomeja tarvittiin täl
löin 90-100 kpl. Mikäli pinota
vara oli eri lautassa niin pinota
varan määrä oli n. 3000 pm 3• 

Uiton valmisteluun kuului myös 
ponttoon teko. Ainoastaan kerran 
muistelee Sivula Aurejärvellä käy
tetyn hevosponttoota, muuten ke-

lattiin ankkuriköyttä aina miesvoi
malla. 

Ponttooseen valittiin sopivan 
kokoiset, samanpituiset tukit 20-
24 paria. Nämä asetettiin pareit
tain tyvi- ja latvapuolet vastak
kain. Tukkien päälle asetettiin 
poikkipuut, joista käytettiin nimi
tystä ruotelit. Tukit sidottiin pa
reittain närevitsojen avulla ruote
liin kiinni. Kiristäminen tapahtui 
ruotelin ja lenkin väliin lyödyllä 
puukiilalla, josta käytettiin nimi
tystä lusikka. Ponttoo oli joskus 
myös laudoitettu, jolloin se muo
dostui tasaiseksi, ja voitiin pitää 
"hypyt" ponttoolla. Ponttoon kes
kelle sijoitettiin vorokki, jonka ala
tuki valmistettiin metsästä etsi
tystä puunjuurakosta, josta käy
tettiin nimitystä tammi. Tähän vo
rokkiin kiinnitettiin 6 kankea, joi
den avulla vorokkia kierrettiin. 
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T uollakohan se oli, kun saareen 
menossa ollut talon sonni joutui 
lautan alle, muistelee Sivula. Elä
vänä se vaan selviytyi ja nosti 
päänsä pintaan toisella puolen 
!auttaa. 

LAUTAN MUKANA 

Kun sopiva hetki oli koittanut, 
eikä jääesteitä enaa esiintynyt 
lähdettiin Aurejärven Kiisunperäs
tä lauta n kanssa liikkeelle. A!uksi 
ponttoo sijoitettiin lautan viereen 
selän puolelle . Sitten kuljeteHiin 
paatin avulla varppi, jonka pituus 
oli 250-300 m sekä ankkuri lau
tan kulkusuuntaan ja ankkuri pu
dotettiin järveen. Varpin toinen 
pää oli vorokissa kiinni. Tämän jäl
keen ryhdyttiin kiertämään vorok
kia. Varppi nousi ponttoolle, vaije
rista oli neljä kierrosta vorokin ym
päri ja vapautuvaa varppia oli 
mies asettamassa ponttoon nur
kalle, "verholliselle". Kun lautta 
oli saatu ankkurin luo, nostettiin 
ankkuri ja soudettiin varppi ank
kureineen uudelleen ulos. 

Näin jatkettiin edelleen ja laut
ta saatiin Auresko.ken niskalle. 
Täällä ponttoo purettiin, asetet
tiin reisipuomi Kukkaroisiin ja vas
tuupuomi Petäjäjärveen. Nämä 
valmistelut oli tehtävä ennen puu
tavaran laskemista. Petäräjärven 
jälkeen seuraa Onkilammin koski. 
Siinä ei ollut ränniä, joten siihen 
oli la itettava otvitus. Onkilammis
sa oli ainoastaan ohjepuomi eikä 
tarvinnut suorittaa lauttausta. 
Seuraavana on Päljänkoski, Haa-
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paniemenkoski ja na1n tul!aan Va
hojärveen. Täällä oli uittopuut taas 
yhdistettävä lautaksi. 

Vahojärven jälkeen on Vanhan
talon salmi, jossa piti purkaa ja 
taas lauttaus Vähäänjärveen . Seu
raavana on vuorossa Vesakoski, sit
ten Aittolampi, josta selvitään oh
jepuomilla. Nyt on vuorossa Lau
talanjärvi. Täällä suoritettiin taas 
lauttaus. Lautalanjärven jälkeen on 
Ruojärvi ja Leppäsjärvi. Leppäs
koskessa oli uittoränni. Leppäs
kosken jälkeen tulee Poltinkoski , 
josta päästiin Kyrösselälle. 

Poltinkoskella urakoitiin ns. pe
rie n ajo muutamalle miehelle Ky
rösselkään ja uitto päättyi tähän, 
sillä täällä oli tavallisesti eri ryh
mä, joka jatkoi Kyröskoskelle. To i
sinaan mentiin mukana aina Siu
roon asti ja täällä oltiin Santa
lahden erottelulla jopa syyskuu
hun saakka. Vanhassa ui tto- ja 
metsäsanastossa on lopputilin an
tamista kuvattu sanalla poltto. 
Johtuisiko Poltinkosken nimi täs
tä? 

Puutavaran uitto ei suinkaan su
junut vailla vastuksia ja uiton työn
johtajan tuli tuntea koskien kari
kot, jopa yksittäisiä kiviä myöten . 
Koskien yläpäähän oli asetettava 
ns. päästinpuomi, josta osa avat
tiin ja päästettiin kulloinkin sopi
va määrä puutavaraa koskeen. En
nen laskua määräsi työnjohtaja 

Puomi+ on yhdistetty närelenkillä. 

miehille, kullekin oman paikkansa 
kosken rannalla ns. vonkapaikat. 
Näissä kohteissa olivat ensisijai
sina työväline inä uittokeksi eli ha
ka ja kirves. 

Jokaisen tuli omalla osuudellaan 
huolehtia siitä, että ei päässyt syn
tymään " ruhkaa ". Mikäli näin kui
tenkin tapahtui, annettiin päästin
puomia hoitavalle miehelle merk
ki, tavallisesti huudolla seis. Väsy
myksen ja unen yllättäessä sattu i 
joskus, että mies ei kuullut annet
tua merkkiä ja puuta solui koskeen 
yhtenään, jolloin "ruhka" saattoi 
muodostua vaivalloisesti puretta 
vaksi. Tämä aiheutti puomia hoita
valle henkilölle erinäiset "kiitok
set". 

Vain riittävä jämerä ankkuri pysyi pohjassa paikallaan, kun ponttoon 
vorokilla !auttaa sitä kohti kelattiin. 



Vonkamies selvittää ruuhkaa. 

Nuoret uittomiehet opettelevat tukilla laskua . 

Mutta kuinkas kävi! 

Järvense lkiä lauttaama lla ylitet
täessä sattui, että leppoisa lta vai
kuttava tuuli äityi myrskyksi ja täl
löin lautta oli saatava jonkin ka
rikon tai niemen suojaan. Pahim
massa tapauksessa lautta pääsi ha
joamaan aiheuttaen päiväkausia 
kestävän puiden keräyksen . 

TYö RYHMÄ JA PALKKAUS 

Työryhmään kuului tavallisesti 
17 miestä joskus ainoastaan 15 
miestä . Tämän työryhmän jäsenen 
nimi oli yleisesti uittomies. T eh
tävät pyrittiin jakamaan kokemuk
sen ja taidon mukaan. Palkkaus 
sL:oritettiin siten , että ryhmän kol
me parhainta jäsentä sai palkkaa 
2,70 tunnilta, seu raavat 2, 50. Tä
mä oli käytäntö 30-luvun al ussa . 
Mukaan päässyt nuo ri oppipoika 
sai ainoastaan pienen palkan. Si
vula muiste lee, että ensimmäine :, 
palkka hänen kohda ll aan oli 5 pen
niä päivältä. 

Palkkaus oli sama myös yöaikaan 
tehdystä työstä. Uiton aikana 
maksettiin tarvittaessa ennakkoa 
ja va rsinainen ti li ainoastaan ui 
ton lopussa, jo ll oin ennakko vä
hennettiin . Työnjohtajat eivät ai
na o ll eet ki rjoitus- ja laskutai toi
sia, mutta he käyttivät omia "koo
dimerkkejään" ja ti lipuolestakin ai
na päästiin selvyyteen. Lopput ili 
kuitattiin palkka luetteloihin, jos
kus puumerkkiä käyttäen. 

VAATETUS JA RUOKAILU 

Vaatetus oli normaalinen , paitsi 
sadevarusteiksi pyrittiin varaa
maan liinakankaasta valmistettuja 
ja vernissa lla siveltyjä suojavaat
teita, jotka jonkinverran suo jasi
vat kastumise lta. Kuivia vaihto
vaatteita ja sukkia ei juurikaan ku l
jetettu mukana. Ja lkineena oli 
nahkasaapas, jota eri tavoin voi
de ltiin ja pyrittiin saamaan veden
pitäväksi . Kumijalkine ei vie lä täl 
löin ollut tu ll ut ma rkkinoi lle. Pää 
hineenä hattu kuului asiaan. Vyö
täisi llä oleva tuppipuukko oli vä lt
tämätön apuväline t ulen teossa ja 
ruokai lussa. 

Ruokai lua varten varattiin kotoa 
lähtiessä kuiva muona, kuten lei
pää, lihaa ja voita. J oskus ruo
kai lua varten voitiin pyydystää ka
laa. Vesireitin varre lla oli myös 
henk ilöitä, jotka keittivät kahvia 
uittomiehi lle ja uiton edetessä si ir-
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ty ivät mukana. Myös jokivarsien 
määrätyt talot muodostuivat uit
tomiesten ruokailu - ja kortteeri
paikoiksi. Ovet olivat näissä avoin
na myös öisin, joten aa mulla ta
lonväen herätessä, saattoi pirtin 
lattia o ll a täynnä yöaikaa n tulleita 
uittomie hiä. Näitä paikkoja olivat 
Kivistö , Lannetta, Niemenmaa, 
J ärvenpää, Hanka la ja Luojus. 

hiseudu.n talossa. Soittaja oli eräs 
uittoryhmän keskeisimpiä jäseniä. 
Erilaiset laulut myös työn yhtey
dessä kuuluivat mukaan. Va rsinkin 
ponttool la laulettiin työn yksitoik
koisuuden vähentämiseksi. Monta 
kertaa näiden ponttoolau lujen sa
nat olivat niin sanottuja uska ll et
tuja. Vasta-alkaji lle ja nuorille uir
tomiehil le keksittiin erilaisia ku 
jeita. Heitä lähetettiin noutamaan 
pon ttoon vinke liä (suorakulma) tai 
annettiin keluveneen ruilia kan 
nettavaksi, keluveneen tullessa 
käyttöön . 

Monissa elokuvissa kuvataan uit
totyö romanttiseksi ja kiehtovaksi 
työmuodoksi. Täl laista se ei aina 
ehkä ollut, si llä useastikin märissä 
vaatteissa tapahtuva vuorokausia
kin jatkuva yhrämittainen työ epä 
säännöl lisine ruoka -aikoineen oli 
va rsinainen totuus. Elettiin aikaa , 
jolloin sosiaa lista lainsäädäntöä ei 
vielä ollut vaan jokainen oli vas
tuussa itse itsestään. 

VAPAA-AIKA 

Vapaa -aikana järjestettiin jos
kus tanssit, joko ponttoo ll a tai lä- * * * 
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Uittokymppi oli kirjoitustaidoton , mutta piti silti omin merkein kirjanpitoa kynällä tu pakka-askin 
kanteen . Näin pysyivät muistissa eri miehille mabetut etumaksut eli förskotit ja heidän tekemiensä 
työpäivien määrät jne. Kerran häneltä kysytt iin mitä tarkoitti tuo kynä llä tehty vaakasuora mut
kainen viiva . Vastaus kuului : "Aholan Kustu se siinä roku lipä ivillä rötköttää. 11 

PARKANON PAROONI OTTI UITTOMIEHIÄ 

Parooni lähti eräänä varhaisen kevään aamuna hevosel laan O nki!ammille uittoa aloittamaan. 
Hän oli etukäteen lähettänyt sanan kiertämää n, että uitolle halukkaitten seutukunnan miesten 
tu lisi kerääntyä Onki!ammin taloon. 

Perille päästyään katseli parooni ensin pitkään talon pihaan kerääntynyttä miesjoukkoa ja sanoi 
sitten, että aivan näin paljon ei hän pienehköön uittoon miehiä tarvitse, mutta jotta mukaan 
otet tavien valinta olisi oikeuden mukainen , järjestää hän pääsykokeen: ketterimmät ja notkeim
mat otetaan uitolle 

Parooni otti ohuehkon uittokeksin varren ja asetti sen silmiensä korkeudelle ta !on nurkan rakoon 
kuin korkeushyppyriman. Hän kehotti miehiä vuorotellen hyppäämään - se on uittomies, joka 
rimaa pudottamatta tai siihen koskematta yli pääsee. Muutamat nuoremmat pojat riisuivatkin 
kengät jalastaan ja joku heistä onnistui pääsemään yli. 

Yli hypänneet kehoitti parooni siirtymään erilli$eksi uittomiesten kokeen suorittaneeksi ryhmäk
si, mutta ryhmää hetken miettiväisenä katseltman, hän ilmoitti että miehet eivät vielä riitä, 
koetta on jatkettava. Hän laski riman yhden nurkan välin verran ia kehotti taas yrittämään. Uit
to joukko kasvoikin muutamalla miehellä, mutta pa rooni ilmoitti taas, että väki ei riitä vielä
kään. 

Hän laski rimaa, hyppyytti miehiä puolen päivää ja otti lopulta kaikki uitolle. (Kertonut Paavo 
Ylinen, muistiin kirjoitti Arvi A. Koivisto). 



VAINö RIUTTA 

ELÄMYKSIÄ ERÄMAASSA 
Aluemetsänhoirtaja Väinö 

Riurtta (s. Jana1kikailaS1Sa 1891 
k. Parlkanossa 1973) kirjoitte
li varsinikin eläikevuosinaan 
muistiin tapahtumia elämän
sä varrelta. Toimitus on saa
nut käytettäväkseen seuraa
vat pari katkelmaa. Niiden 
kerronnassa kuullaan aidon 
luonnonihailijan äänensävy. 

HIRVIJAHTI 

Sei,son piitkän niemen ku
peessa, joka pistää syvälle 
laajaan nevaan. Katseeni pä
lyHee poi:kitse ni1emen, taajan 
kuusilkon alitse, toiiselle puo
leUe harjanteen, missä prnkis
tää k,eltainen aava suo. Vie
ressäni nojaa lkaraihikaan met
sästys/kivääri. On menossa 
hirvija,hiti. Sei,son passipailkal
lani. Kuusiikikoniemeä pitikin 
on hirvien ku]kureitti. .. Hy
vin !kaukana etelässä,päin 
kuuluu sirlloin ,täl1löin koiran 
haukku, mutta muuten ei ole 
mitään tapahtunut !kohta pa
riin tuntiin. Olen viihityny,t 
hyvin fässä ytl<!Sin i11Jseni 1kans
sa. 

N y,t on liilkettä ikuusiikon 
taikana. Näen selvä,sti hirven 
va]koisten koipi.en vHahtel,e
van runik10jien jouikossa, nie
men taka'laidalla. Kyyikis,tyn 
va,:riovasti ja otan kiväärin. 
Hirvi astelee hitaasti, nyit 
näen sen ,kQllmnaan. SiHä ei 
ole sarvia. Samassa huomaan 
toisen, pienemmän seuraarvan 
sitä. Sii,s emo ja vasa. Heilpo
tuk,sen huQlkaus pääsee rin
nastani kun ei tarvii'tse am
pua. Tähyän vielä suunnalle, 
mis,tä hirviperhe tuli, mutta 
määän muuta liikettä ei näy. 
Ehikä silti olisin päästänyt 
"i1säurnlksenikin ohi. Mitä pa
haa ne ovat tehneet - eiväit 
ainaikaan kovin suurita? On
ko minun elämäni heidän li-

hastaan riippuvainen? Näky 
oli kaunils. Kunpa luontoäi1ti 
vain osai,si suojella lapsiaan. 
Illalila sanon vain, ettei näiky
nyt miltään. 

RAKOVALKEALLA 

(Muilstelus ajoilita jolloin 
kirjoi,ttaja toilmi metsäihoita
jana Pohjois-Suomes1sa) 

Vuosia on jo siitä vierähtä
nyt kun jätin sinut sinä syk
syöirsten ralkorvallkeiltten erä
maa. Koslkaan en enää saa yk
sinäisenä nukahitaa havuvuo
teel'le kotani aUe hi1ljaisuutee
si lämmitfävän tulen räisiky
essä raikohonikien vähissä ja 
sateen soi:tellessa kattoon. 
Muuta näin se on muistoissa
ni: 

Ympärillä on musta yö ja 
suuren metsän suojaavat hol
vilt. Raikovalil~eani viiirun 
muotoinen ,tuli valaisee vain 
lyhyen matkan ympäristöä. 
Olen viriävien liek:lkieni suo
j a:ksi tehnyt havuista kaitork
sen, ,sillä saitaa. Yri,tän näin 
saattaa honkais1en tulen kui
vana hyvään alkuun. Sen jäl
keen pirtäi,si polttava valkea 
kyillä itsekin itsestään huolen. 

Puuhail!en ja mieleni on le
vollinen. Keitään en luokseni 
kaipaa paitsi suurta Juma
laani ja myörs häntä, elämäni 
sulosrtuttaj aa. Jumalahan 'luo
nani onlkin, lkaikikialla ympä
rilläni, mUJtta rturo toinen nuik
kuu !kaukana kotimme läm
pimassa onnellista untaan. 
Kukaan ei kai tääiHä minun 
rauhaani häiritse, sillä olen 
yiksin peninkulmaisessa erä
maassa. Päänalaisen kohdal
le, havuisen vuoteeni al'le ase
tan mauserini kuitenkin -
vairmuuden vuoiksi. Kaikiki 
on hiljaista, pai,tsi nuo unet
tavat laulut, sateen lotina ja 
raikovaJ.ikean humina. 

Löyhyitän vielä lieiklkejä ha
tullani parempaan vauhtiin 
ja a,setun sit:ten srelälleni pih
kan tudksuisel'1e paitj alleni. 
Panen käteni ristiin pääni al
le ja 'kuuntelein - kuuntelen 
hiljai•suutta. Tulen ja sateen 
äänien välisitä kuwluu met
sästä siUoin tällöin joku rip
sahdus, mut;ta muUJten on 
kai.k:!ki hiljaista. Erämaa nuk
kuu. Niin suloi:sesiti hyväilee 
vallkean fämpö jalkapohjiani 
ja säteilee kotani katos.ta alas. 
Kotani on vain puoliikas. Ra
k()lhongat ovat sen avoimen 
puolen edessä, kynsipuun ul
kopuol1ella. 

Käyn purikamassa vielä ka
toksen tulen päälrtä. Katselen 
raukein sil!min liekkien tans
sia hongan harmaalla kupeel
la. Olisipa koirani muikana 
niin rauihani olisi täydellinen. 
Muitta kyllä siitä näinkin. Ei
hän karhulkaan juuri tulfä,le 
tule. Ajaitulks,et lkier:tävät -
kiertävät. Tuli sihisee ja sade 
lotisee. Hyvä että sade alkoi 
vasta äsken - vaatteeni ei
vät o1e paljon kastuneet. Jos 
huomenna oli:si vielä pouta, 
niin saisin 1työtehtävä'ni pää
tdkiseen. Va]k,ea lämmittää ja 
humisee niin nUikuttaivas.ti. . . 

Havahdun johonkin. Olen 
tovin jo nukkunut. Käteni 
ovat puutuneet kun olivait 
pääni alla ylhääl!lä. Siihen 
kai heräsin. On kuumaikin. 
Nousen korjaamaan twlkusil
la honkien rakoa, joka on jo 
h:uomatitavaisti levennyt. Sa
de on lalkannult ja taivaalla 
kiiluvat tähdet. Yö tuntuu 
läimpimäl:tä. Taitaa tulla huo
mrseksi pouta. Si'lmiin osuu 
Orionin kirikas tähtikuvio 
lännessä. Kello näyrt,tää puol~ 
ta yötä. Kuunitelein. Mitään ei 
kuulu. Nulkahdan uudeHeen. 
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MARTTI TUISKU 

P ARKANON P AROONI 
Tällä niimellä tunnetrtiin 

vuosilkymmeniä Parkanon 
seudulla ja faajalti muualla
kin Suomessa vapaaherra 
Gustaf Wrede af EHmä, ku
ten pa:roonin rtäydellin:en ni
mi hänen it,sensä kirjoitfama
na kuului. 

Paroonin suikujuu:riten !ker
rottiin ,olevan Liivi!nmaalta, 
missä hänen esi-isänsä oli 
taistelussa pelastanut silloi
sen Ruotsi-Suomen !kunin
kaan Kaarle IX:n hengen ja 
menettänyt samalla omansa. 
Ajan tavan mukaan urotyö 
palikittiin aateloinni1l,la, mithin 
tässä tapauksessa liiitityi lah
jana ,swkuika,rtano Suomen 
Eliimäes.tä. 

Paroonin isä oli Vaasan lää
nin maaherra. Parooni koulu
tettiin metsänhoitajaksi, mil
tä vir1kaa hän vuosina 1893 -
1918 hoiti Parikanossa. Kuu
luisa "vanki•en ystävä" Ma
tilda Wrede ,oli paroonin si
sa•r, jonlka harrastus paroonin 
mielestä saattoi olla erilkoi,.. 
suuden tavoittelua ja sisaren 
mielestä paroonin pulkeutu
mistaipa ja käyttäytyminen 
samaa. 

Kirjoitta,ja Martti Tuisku 
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(1853-1939) 

Hurstiparooni 

Paroonin aviopuoliso W en
ny Wrede, o:s. Munsterhj·elm, 
oli erittäin varovainen ym
päristöönsä nähden. Niiinpä 
kun vapaa!herraparille ei hei
dän ensimmäisessä Parkanon 
~majapailkrkassaan Kanan ta
lossa ollut ,ennen käyttämä
töntä sänlkyä, herrasvälki nuk
kui la.ttiavuorteessa. 

Ostettuaan oman talon, 
Ko:rikomäen, parioonin väiki 
a,sui ,siellä myöhempinä ailkoi
naan kolmessa 1eri ratkennuk
sessa, rouva Louhilinnassa, 
parooni Koskenlkohinassa ja 
tyttäret Ko:rllmmäessä. 

Sarkapukuinen, 
pitkäpartainen konttiselkä 

Ja tämän alikuesittelyn jäl-
keen voidaanikin siirtyä ker
tomaan lyhyesti paroonin 
persoonan värilkikäästä oma
laatuisuudesta ja erilkoispiir
teistä. 

Tuskin erehtynee, jos sa
noo hänen olleen !kansanomai
nen aristOlkraatti, ylimYIS. 
Hän ihaili vanhaa, vaaitima
tonta, yksinikertaista elämän
muotoa, mitä hän itsekin 
osoi:trti mm. pukeutumises
saan, asumisessaan ja kie1en-



käytös,sään. Hän piti vanha,a, 
suomalaista talonpoikaisikult
tuuria oikeana elämänmuoto
na ja uutta, muikavuuiksia ta
voittelevaa, hienostelevaa ja 
sievilStelevää hylättävänä, jo
pa raippioilmiönä. TäHä kan
na~ta häntä voi pitää mitä 
kansanomaisimpana miehenä. 
Ylimyksellisyyden voi 'katsoa 
tulleen ilmi muutamissa eri
koistilanteissa. Sellaisena 
maini,ttaikoon laajalti tunnet
tu kaivolkohtaus, m~ssä paroo
ni hevostaan juottaessaan ta
pasi naapuriseuraikunnan 
kanttorin, jonka kerrotaan 
sanoneen, että juotas ukko 
minunkin hevoseni. Parooni 
juotti ja kysyi, kuka vieras 
oli, ja kuultuaan huomautti 
vain, että suuri herra mutta 
pieni vi11ka. Samaan viitan
nee kOlhtaus Pwkanon kes
kustassa kun Alakoslken isän
tä aj•oi paroonia väiS1täessään 
meij erMuormansa ojaan ja 
sanoi, eittä tuo paroonin kom
pura oli ti,el'lä. Tämän jä1keen 
tul!tuaan pankkiini pairiooni sa
noi nimensä olevan nyt Köpi 
Kompura, j1ot1en kysymykses-

sä Henee ollut ainakin Heväs
ti koettu itsetunnon louk
kaus. 

Paroonin kansanomaisuus 
ja vaatimattomuus lienee pi
kemmin 1korottanut hänen ar
voaan toisten ihmisten sil
missä kuin alentanut. Olihan 
hän kuitenkin parooni, jolla 
oli varaa laslkeutua meidän 
aateli,ttomi1en tasolle. 

Vastoinkäyminen 
terästää 

Elämän mulkavuuksien li
sääntymiiseen ja yleen·sä elin
tason nousun rappeutta
vaan vaiikuturkseen parooni 
kertoi saanensa haraviinsa 
lyhyen määritelmän: koreata 
kantaa, malkosta syö ja likel
le t•~kee tarpeensa. Se sopi 
hänen periaatteisiinsa kuin 
nappiin. Innolkkaana suojelus
kuntamiehenä hän mm. mai
nitsi, ettei esim. Ravanin lei
rillä i'lcmennyt edellämaini
tun,lainen rappio. Kenttähar
maa, sotilaan ruoka, riuku 
kaukana metsäS!Sä. Hänen 
mie1'e,stään myötäkäyminen 

ei auta ihmistä, mutta vas
toinkäyminen terästää. 

Kuulemassaan hän vaistosi 
ja puhumassaan käytti oma
laatui,sta realismiaan. Niinpä 
hän ollessaan Helsingissä yli
oppilaiden vieraana ja kuul
tuaan hänelle pidetyn "kruu
sauspuheen" vastasi ,tähän ta
paan: Kylläpä täällä eri lailla 
arvostellaan miestä kuin Par
kanossa. Siellä sanotaan, että 
kolme on honkikelia Parka
nossa: öyikärin Jaaiklk!o, Pas
karannan Iisaikiki ja parnoni. 
Niiltä ei voi vaatia kuin puol
ta huutia. Oltuaan erään lä
hety:stön muikana ministerin 
puheilla hän san1oi, ,että minis
teri oli !kuin kala, jo!ka ei py
sy käsissä. E.m. öykärin Jaa
kon parooni kertoi asuvan 
hevosensa kanssa s·am:assa 
mökissä. KiuJkkuinen hevonen 
oli hyvä vartija, kun pää oli 
ikkunan ääressä ja jalat ovel
la. Muistaaikseni 75- vuotis
päivän johdosta paroonille pi
dettiin juhla Päivölä.ssä. Kun 
häntä siellä ikaninetitiin tuo
lissa, hän muistutti, että hä
nen on saniorttava kuin aiika-

Parkanon suojelus-kuntalaisia Päivölän edustalla. Mukana parooni partoineen. Kuva 
1920-luvulta. Muita vi,elä tunnistettavia henkilöitä Paavo Laatu parooni'n vieressä ja Eino 
Roiha (takarivissä 3 oikeaHa). 
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naan Lönnrothin, jota yliop
pilaat karntoivat kultatuolis
sa: milksilkä paslka punnitse
misesta . ,tulee? 

Paroonin sauva 

Syntymäpäivälahjaksi hä
nelle ,teetettiin mustasta 
puus1ta pi•tkä sauva, kun tie
dettiin, ettei hän \käytä taval
lista kä:velykeppiä vaan pit
kiä sauvoja, joi.ta hänellä oli 
nurkassa. Huonolla piirusitus
taidollani piirsin sauvan ylä
pään nuppiin reliefiiksi van
han ,sotaikirveen ja vastapuo
leHe pantiin Sata/kunnan sik
vaaikuna. Sauvan 1kes1kellä oli 
vitsa1enlklkiä muisturttava kie
rulklka käden tueksi ja vyön 
ripustamista varten, kun niin 
tarvittiin. Parooni sepitti ke
pistä ,oman filosofiansa: sk
kilpi · tarkoi:ttaa "ulostavaa" 
( oman itsen ulkopuolelle 
suuntautuvaa) raikkautta ja 
sota/kirves •sisäistä taistelua 
omaa li:haa vastaan. Pitäes
sään sauvaa aluiksi liian hie
nona, hän kertoi jättäneensä 
sen kirkkoon mennessään 

eteiseen. Mutta hän sanoi pa
rin lotan kaitsoneen häntä 
niin '1kissannylkyrin'' sti.'1min, 
että hän nouti sauvansa si
sään. Sauva on nyt Porissa 
johtaja fösto Salvoksen hal
lusisa. Sitä on toivottu Par
kanon museoon. 

Rahattomalla kevyt olo 

Taloudellisissa asioissa pa
rooni esiintyi h1J101ettomana 
miehenä. Eläkerahatkaan ei
vät kai y1'eensä !kauan hänel
lä viipyneet. Hän sanoi, että 
on maihoittoman kevyrt olla, 
kun ei ole rahaa. Samanlai•s
ta huolettomuutta osoittaa 
hänen sll'htautumisensa, aina
kin sanojensa mukaan, hänen 
talossaan sattuneisiin tulipa
loihin. Kun ei ollut palova
kuutusta, parooni sanoi, ettei 
tullut muille vahinkoa. Ju
mala otti meiltä liian pois. 
Tavarat eivät tuUeet ihmis
ten 'liattaviksi. Maini<ttalmon, 
että arvokkaana pidettyä ka
lusfoa, taideteoksia ym. tu
howtui. 

Ennen a~kaan kansan käyt
tämä voimain miittely kiin
nosti paroonia. Tervehdittä
essä sai joskus oHa varuil
laan, ettei mennyt nokalleen, 
kun parooni äkkiä tempaisi 
kädestä. Tavatessaan esim. 
minua koo:wkaamman veljeni 
parooni sanoi, että mahotto
marn komia mies, pi1täils koit
taa. Ei ~oitettu. 

Koirankurinen virkamies 

Omalaatuinen tapa paroo
nilla oli koet~lla tapaamien
sa ilhmisten suhtautumista yl
lätyksiin ja vaikeuksiin. Nuo
ria metsänhoitoharjioi tteli:j oi
ta hänen kerrotaan pitäneen 
metsässä ",eksyksissä", jolloin 
oli mukava va1mistaa mah
dollisimman alkeellista syötä
vää ryhmälle. Loppuja paroo
ni oli paljain käisin ammen
tanlJlt padan pohjalta. Ken
kiään lainanneen nuoren mie
hen hänen kerrotaan panneen 
routaisessa maassa juOlkse
maan sukkasiLla reen vieres
sä. AppiU!kkoni Virranhaara 
kertoi, että ollessaan paroo-

Parkanon suojeluskunta yöharjoituksissa 1930-luvulla. Valkopartaisen paroonin vieressä 
oikealla Paav•o Laatu. Muista henki,löistä mainittakoon Vilho PentH, R1is+o PenHi, Yrjö 
Ojajär~i, Väinö RyHlä. 
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nin luona kahviHa parooni pa
ni kä1tensä pöydälle ja takin 
hiha1Sta alkoi kömpiä kas:te
mato, mitä parooni työnsi ta
kaisin. Vieras ei säikähtänyt. 
Hän tunsi isäntänsä. Kerro
taan, että valtion maalta mö
kinpaikkaa tai tarvepuuta ha
luavaa hän saattoi vaatia kan
taimaan itseään, esim. kun 
"selkä oli kipeä". 

Suomenkielen harrastaja 

Hän piti itseään ruo.tsa1ai
S"ena, mutta esiintyi usein hy
vänä suomenkielen tuntijana. 
Kerran hän kysyi minulta: 
Tiedä:tkös mikä on suofasalk
kari suomeksi? En. Ja minä
kin tiedän, vaiklka olen hurri 
(ruotsalainen). Se on raetto. 
Lusik!ka tulee venäjästä. 
Suomenlkielinen nimi on ilrni
ri. Korppu on väännös ruot
sista. Kaksoislkypsy saksasta. 
Suomelksi se on kovennos. 
Kerran hän sanoi suojelus
kuntamiehelle. Suomi on äi
din:kielesi etkä osaa sitä. Sa
not, että viet kiväärin nurlk
kaan, va~ka vi,et sen sop
peen. Nurlkka orn raikennuksen 
ulkopuotella. Seuranta1o Päi
völää hän leikkisästi sanoi 
Musta Pömpp. (Pömppilä) 
-Päivö'lä. Nimet Pakola ja Pii
lola lienevät paroonin anta
mia. 

Pohjalla vakavuutta 

Hengelhselitä kannalta pa
rooni edusti jonikinlai,sta va
kaa ta lkirik,'lmkristilli,syyttä. 
Hän kävi usein kirlkossa ja 
seurois,sa. Kolehrtia lkerä:ttäes-

sä taisteli itsensä kanssa pie
nemmästä ja suul.'emmasrta 
rahasta, mutta antoi jälkim
mäisen voittaa. Ollessamme 
matkalla Poriin pyytämään 
Rosenlew- yhtiöltä nykyistä 
urheilUJkentän aluetta suoje
luSikunna1le ja lotille lahjaksi 
parooni yhtäklkiä alkoi hakea: 
Kurirt:a, kurita, kurita, kun 
jalkaa raistoi. Hän sanoi tie
faväil!sä, että Jumala antaa 
parahilksi, murtta olevansa 
niin tuhma että pyytää Usää. 
Kerran , pa.roonin käydessä 
pankissa sanoin, että tuota 
ri,kJkaruahoa puutarhassa pi
tää ali!tui,sesti repiä ja aina 
uutta tulee. Parooni •sanoi 
hänenlkin ennen repineensä, 
mutta kun kerran Jumala ain

taa niiden ,kasvaa, antaa olla. 
Sanoin vain, että erilailla se
kin asia saarnaa eri :uhmisil1e. 

V ai,klka parooni ihmisten 
luonnonmutkai1siS1ta eri toi
minnoista puheessaan oli 
suorasUJkainen, niin että sa
nontoja voi1tiin pi1tää karkeuk
sina, hän oli ,tal'~a vakavi,s
ta asioi,sta puhuttaessa. Niin
pä hän huomautti esim. kiroi
lijoista: Ystäviä minä :sinutte
len, mutta niitä, j·otlka kiroi
levat, minä ,tuplaten teirtitte
len, kun siinä on monta. 

Isänmaan asiofo,ta puhutta
essa hän ei piitänyt sopivana 
ol'la "uhraaja" . Olen iloinen, 
etitä minäkin voin jotalkin 
tehdä. Keskusteltaessa siirtä, 
onko tarJ!s,si synltiä parooni sa
noi, etitä kun lotat ja suoje
lusikuntalaiset menevät niin 
reippaasti, se on puhasta, 

mutta kun nuo kansanopisto
laiset menevärt niin "juuta
malla", sHä minäkään en rta
kaa, vaikka niillä ,olisi piru 
mieles. 

Nytkyiselle tacsa-arvioajatte
lulle lienee vieras paroonin 
seliitys varaklkaan ja vähäva
raisen rinnaklkain elä:m:usestä. 
Hän sanoi, •että urpapuussa on 
piklkulinnun hyvä ,olla ja 
kussa petra piehtaroipi, sii~ 
hen karva katikeoipi, s.o. va
rnkkaan vieres,sä köyhempi
kin pärjää paremmin. 

Mutta monille aikamme ih
misille, vars:un1kin polii:tikoiille, 
olisi suosirteltava paroonin 
ajatus vaarassä olemisesta. 
Jos minä huomaan olevani 
väärä,ssä, minä muutan kan
taani. 

" .. . Ei ihmiskäsin 
kukkia haudalleni . .. " 

Viimeisinä aikoinaan pa-
rooni kävi tapaarmasrsa tutta
via Kir1kkojärven täHäkin 
puolella. K·erran hän tiellä 
osoitti kehonsa yläosaa ja sa
noi: täihän asti minä elän, 
mutta nuo träl'lingit (jalat) 
pril,laa. 

Ennen kuolemaansa hän lä
he!Ui minulle lyhyen kirjeen, 
jossa esitti, että kun hän ikuo
lee, niin jos kirkkolaki sallii, 
hänet haudattaisiin yön aiika
na maaila:mattomaan arkkuun 
eikä rtapettujen (leilklko1kuk
kien) alle. Näin ei kuulemma 
tehty, sillä hautajaiset olivat 
juhlalHsimmat kuin ehkä kos
kaan sitä ennen Parkanossa. 

r;Jl-tca ~t??,u~ ~ady:U~~/Y>V~~ ,,Juy::,,,4d/4//~ A,~Jtv-i-

7·'.;,,;tö;, f ~ RA¼tu1..o. 11b-Z-f'Jit,/m -ar--rnn a~ ?-noa/~o(l,?,f ~ 
~ ',,,,, o-ad;-,,,,.._ ,t,'./c. 'n-n ;;;J '--n ~M 'a,,,u.' - , t1 o ;zrwrn a,,v, e,,~ ,/ ),,af.4-➔~ ~$

l ',,,,, A,u,M,~l½< ~,ll.qM,;;a,,,,_ va,,!,,,ninu'll.h~. ~,',J;HA:,,7~ k~ ~ , 

<tmi-~ ~ ~)~70 /ry»~~ 
Parooni kirjoitti tämän viestin Martti T uiskulle vähän ennen kuolemaansa. 
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ONNI KALLIONIEMI 

Muistelen kotonani 
kasvatettuja huutolaislapsia 

Huutolaisen nimityksien lie
nee moni kuullut, mutta karr:k
ki eivä.it ,tiedä mi:tä se ,tarkoit
taa. Siitä on ailkaa jo pari 
miespolvea, !kun "sosiaaJ.t
huollon varassa" elävät van
hukset ja orv01t lapset myy
tiin huutokaupalla kulka haJ.
viJIIlmalla otti hoitoonsa kun
nanvaivaisia, jota nirnitystä 
heistä myös käytettiin. 

Olen radiosta kuunnellut 
lähetyksiä, missä vanhart 
muhstelijat kertovat hyvin 
synkin värein huudoHa ollei't
ten ihmi:sten ·kohtaloista. 
Näin kerran erään ·elokuvan
kin, missä vauras isäntä huu
si orvon ,tytön huutokaupas
ta ja kohteli häntä kuin suur
ta rikollista, en sano koiraa, 
sillä niinä on nykyään erin
amai!set oltavat. Mielesitäni 
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ny,kyajalll lapset saattavat ol
la useassa tapauksessa enem
män lainisuojattomia omasS'a 
kodissaan kuin orpolapsi en
nen vauraassa maalaistalossa. 
Tal"'koi;tuksenani on valais
ta tässä mitalin toistakin 
puoHa omasta muistist·ani, se
kä varmoi,sta lähteistä kuule
mistani å.hmislkahtaloista. 

Työntekoon oppiminen 
paras perintö 

Siitä on ,kulunut 53 vuot
ta, kun kotiini Kalli'onie
meen tuli melkoi:sen ko
mea herra, sanoi olevansa lo
mamartlkalla Amerikasta. Ii
salkki Saarela hänet ikyytå. ve
nee11ä Kuivasjärven va:stak
lmiselta rannalta meille. Sil
loin ei autolla päässiyt, tie oli 

vain ns. ikärrytiie ja sekin 
huonoimmasta päästä. Nimek
seen vierais esitt.eli Samppa 
Saarrjärvti. ja tuli katsomaan 
entistä lkasvatusi1sänrtäänsä 
Jooseppi Kallioniemeä ja •työ
k,averiaan Jullea. He molem
ma,t olivat olleet talossa huu
tolaisena ja Julle myöhem
min renkinä. Mol,emmat et
sityt miehet olivat jo kuol
leet, mutta hän muisti vielä 
naapurin, Jooseppi Sivulan, 
jonlka 1kanssa ,oli vetänyt pal
jon "tukikarruottaa". Häntä 
kävi vieras sitten tapaama!S
sa mei1tä päin, matkaa kun 
oli vain pari, ·kilometriä. Kol
me merstä lapsista saattoi 
j ä11,een ihmeellisen vieraan 
Saarelaan, missä kiil1ävä au
to oli parikkeerattuna. Samp
pa lastasi meidät autoonsa ja 

Jooseppi Lampinen (äärellä vas.), kasvattiäitiään ja sisaruksiaan ta
paamassa Kihniön Peuramäessä, oikeassa reunas~a Lempi Kallionie
mi, joka o!i Onni Kallioniemen äiti. 



Kuvassa vasemmalla Juho Lahti
nen s. 1888 k. 1969. Hänen isän'iä 
oli huutolaisena Kallioniemessä, 
jossa Juhokin sitten syntyi ja pal
veli myöhemmin talossa työmie
henä koko loppuelämänsä. Vieressä 
hänen veljensä Viljo joka oli muu
rari ja asui Kihniön Ratikylässä. 

kuljetti Erlkalan luona. Se oli 
ensimmäinen autolkyyti meil
le rkaikille, jalkainen sai vielä 
setelin kouraansa. Ennen eroa 
hän vielä jut1teli, että olen 
kiitollisuudenvelassa teidän 
talone, sain sieltä suuren pe
ri111nön. Kysyimme min!kälai
sen? "Minut opetettiin teke
mään työtä". Kotimatikalla ja 
kauan sen jä.l!keenlkin meillä 
riitti juttua menestyI11eestä 
huUJtolai1sesta, lännen mie
hestä. 

Etsi syntymäsaunaansa 

Se oli sH1oin Suomen "yö
paklkasvuotena", kuill meille 
ilmestyi länneltä må.es Niilo 
Järvensivu, joka tuli katso
maan iastenklinikikaa, saunaa 
mirssä oli syntynyt, ja olihan 
meillä silloin työmiehenä hä-
111en serikikunsa J uiho Lahtinen 
joka ilmoitti syntymäpaikak
seen saman savusaunan, jon-

ka raunioilla yhdes,sä kävel
tiin. Serkuk:sien isät olivat 
veljeksiä Hermanni ja J uile. 
Isoisäni oli huutanut heidät 
pienenä Kihniön Rustari1sta 
ja aiika kului tailossa avioitu
miseen ja poikien syntymi
seen asti. Meillä oli tarkoitus 
Niilo Järvenstvun kanssa sel
vitellä asioita toi·stamiseen, 
mutta häin lähti takaisin kes
ken lomansa sä:rkähtäen juu
ri tuon vuoden itiapahtumia. 

Tunnettu hyvin menesty
nyt mies oli lännen kävijä 
Jooseppi Lamprnen Parika
nosta. Lähtökuopat hänellä 
oli samanlaiset kuin alussa 
mainitulla Samppa Saarijär
vellä. Oli kasvattina Kihniön 
Peuramä,essä, mistä äitinikin 
oli syntyisin. Sanoin Joosep
pia ka:svati!ksi syystä, kun ky
syin enoltani Eino Peura-

mäeltä oliko Lampinen teillä 
huutolaisena, hän vastasi vä
hän vihaisesti, ei mikään huu
tolainen, hän oli yksi meistä. 
Siellä oli kahdeiksan muuta 
lasta. 

Muistan kotonani useita 
hoidolklkej a myohäi,semmiltä 
adoiilta, joista kaikista olisi 
kerrottavaa, mutta riiittäköön 
tämä todistamaan s1en etteii
vä,t kaiJIDki hoitopaiikkaansa 
pahalla mu:usta, tuskinpa ne 
vuosi1kymmenien takaa yh
teyttä ottaisi1vat, j-os muistot 
olis:iiva;t katkeria. Vastakkai
sia esimerlk.1:k!ejä myös tietys
ti on. Olihan ainalkin eräällä 
Vuorijärven miehellä Lapin
neva:sta niin paha muisto, että 
sanoi, älkää vain minua ikuol
tuani viekö Lapinllleva1le, mi
nä näin siellä lapsuudessani 
niin kovain nälän. 

Elsa Leppäsen ajatehnia 

Ka1ikki eivä,t ol,e onnellilSia sa
mass a ol,otUassa. 

]hminen on onnellinen seL!ai,ses
sa seura•ssa, jossa saa olla oma 
itsensä. 

Lapsen ääni on luotettaivin ih
m :s1äänåsfä. 

Vihaa a,seena käytfäen saavat 
muutama,t vaal aa itselleen. 

Naapll!I'usten kesken ei sovi 
Y1Me:seksi edes tu,uil ivii,ri. 

Siivelläeläjäililä ei ol],e ki iirettä 
milloinkaan. 

Helppo elämä on kuin setsova 
v esi, s,e mä,~äne,e. 

Ihmisen on hyvä o1la, jos hän 
o,saa nauraa myös itselleen. 

Mat1k afaulu on opeteltav a 
ajo:ssa, jotta s i tä voi hyräi'lilä 
yksinäi,sellä taipaleella. 

Tai•steLe s Lsäinen taistelusi yk
sin. Kun olet voittanut, nosta 
ka,tseesi ylös ja hymy,ile. 

Maaiilma, myrskyjen meri, 
joille nuod 'l@hetetään liian huo
nos ti varustet1una. 

Elon tyy,ni ra,nta, - Koti. 

Kateus on tauti , jolka ei pa
rane lääklkei,llä. 

Kun a,s,ettaa, ipäiämääränsä kor
kealle voi pifästä mahd01l1lisim
man lkor(k1ea1le. 
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PAAVO NIKANDER 

■■ 

ERAS REKIRETKI 
3. p. Parkanon Joulun kirioituskilpailussa 

Tässä kertomani tapahtuma 
aioittuu muistaakseni vuoden 1922 
laskiaissunnuntaihin. Oli hyvin kir
peä kylmä pakkaskausi meneil
lään. Kaikki oli luonnossa vahvan 
huurteen peitossa, harmaat aidan 
seipäätkin valkoisena kuin lumes
ta. Sen hetkisen luonnon kuvaa
minen maalauksena - se olisi vaa
tinut mestarin kättä. Nuo tuollai
set kauneusarvot ymmärtää vasta 
aikuistuneenpana. 

Pappilan silloinen vuokraaia, 
Verner Sälliluoma oli kysymyssä mi
nulta, iosko minä olisin halukas 
lähtemään naiskyytiin pyhänä. T ot
tahan minä, olisi mieluisaa päästä 
irtautumaan edes vähäisen tutuik
si käyneistä nurkista ja ympäris
töstä. Sunnuntaiaamuna tulet sit
ten puhdistamaan "Virkkua" niin 
puhtaaksi, ettei karvat lennä, sillä 
aiettavana on kauppalan reissu. 
Va!jastat aje lureen eteen niin, että 
olet puolilta päivin lääkärintalon 
pihassa. 

Koetin tietysti syöttää ia iuot
taa aiokkiamme, että se vaan iak
saa. Aiallaan olin sovitu lla paikal
la iännäämässä ketä tulee ja mah
tuvatko rekeen. Tohtori Ellilä siel
tä ohjaili kahta upeata naista re
keä kohti, käsimutkasta rouvaansa 
ja toinen oli Toini Leikkonen (myö
hemmin rva Linna) . Siinäpäs sitä 
oli sovittamista, että kookkaat tu
kevahkot ja kylmyyttä vastaan 
vahvasti pukeutuneet saatiin so
pimaan reenperään. Leikkipuheet 
ja kompatkin siinä vähän lentel ivät. 
Niihin osallistumatta minä vaan 
kuuntelin ja yritin kykyjeni mukaan 
kietoa peitteitä heidän ympäril
leen Ellilän mukana. 

LOTTIEN JUHLILLE 
IKAALISIIN 

Kuormauksen jälkeen astuin kus
kipukille ja matkanteko alkoi. Oh
jeeksi sain että poiketaan Salosel
le. Pakkasilmalle ominainen reen 
anturan jurina alkoi nyt kuulua kor
vissamme. Salosella olivat lähtö
va1miina Martta Poussa ja Einar 
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Salonen. Einar selvitti tilannetta: 
Parkanon lottia on kutsuttu tutus
tumis- ia vierailutilaisuuteen Omal
le Tuvalle kauppalaan ia heitä on 
lähtemässä useampi rekilasti. Me 
kaksi aioneuvoa kuJiemme yhtä 
matkaa, toiset menkööt miten ia 
koska menevät. 

Einarilla oli oma nimikkohevonen, 
nuori ori "Raiku" hyvin pystypäi
nen, tienpäällä oltaessa päästi 
ti va ltavan hirnaisun ikään-
kuin fanfaariksi, että täältä 
tullaan. Minun aiokkini oli py
syteltävä perässä. Martta Pous
san ia Einarin romanssi oli 
tuolloin kukkeimmillaan. He istuu
tuivat reenperään kylkivoitteeseen 
toisiinsa noiaten. Enhän minä tuol
laiseen osannut kiinnittää huo
miota, iouduin vaan kuulemaan se
läntaustapuhetta. Kiinnostusta tun
tui riittävän koko matkan heitä 
kohtaan. 

Minulla oli pidättelemistä aio
kistani, ioka kylmissään olisi eden
nyt luiasti, pieni sivuohiaus vaan, 
niin ohitus olisi tapahtunut. Seu
raava huomautus perästäni kuu
lui, että pidetäänpäs välimatka 
edellä aiaviin tarpeeksi pitkänä, 
ettei hevosen sieraimisti'Jan pu
haltama ilma käy edellä aiavien 
niskaan. Aiheellinen huomautus 
s1nansa, mutta siihen oli toinen
kin aihe, jonka tulin huomaamaan 
matkan edetessä. Näköyhteyden 
pitäminen tuntui tärkeältä, se 
luonnasi ainoastaan tien kaarteis
sa ia mäentöyräillä. 

Kirkkoien välinen ma tka oli sil
loin maanteitse 40 km mutta tal
vella iääteitse se lyheni kolman
neksella. Aikaahan tuollaisessa 
matkanteossa kului ia kylmyys ah
disti minua siinä kuskipukilla. Sii
hen oli lääke lähellä, iuokseminen 
silloin tällöin piti lämpimänä. 
Kauppala alkoi häämöttää hori
sontissa, kun aikamme ajoimme ja 
palelimme. 

Oman Tuvan pihamaalle saa
vuttaessa huomasimme, että oli jo 
paljon saapuneita. Hevosen kiin
nityksen ja peittelemisen jälkeen 

tungeksin tietysti sisään. Eteisestä 
ohjattiin ravintolan puolelle tuliais
kahville kuten kutsu kuului. Sinne 
tietysti minäkin kylmissäni, jotain 
lämmintä sisuskaluihini saamaan. 

UJO JA KOHMEINEN 
ON KöMPELö 

Voi sitä pöydän runsautta, mikä 
näyttäytyi nälkäisen nuorukaisen 
silmien ihailtavaksi. Vähän uiostut
ti astella tuonne valkoliinaisen 
pöydän ääreen. Enkä ollut vielä 
pitkälläkään, kun kahviin kermaa 
kaataessani kylmästä kohmeiset 
sormet lipsahtivat ia puolen lit
raa sakeaa kermaa kaatui juhla
liinalle. Häpesin suunnattomasti ja 
toivoin, että lattia nyt siltä paikal
taan halkeaisi ja maa nielaisisi mi
nut uume niinsa. 

Ti !anteen huomasi ymmärtäväi
nen jo pitempään elänyt nainen. 
Hän tarttu i minua olkapäästä, loh
dutti ja sanoi, ettei kerma ollut 
siinä kaikki. Pöytäliina taas saadaan 
pesemällä puhtaaksi. Puhuessaan 
hän latoi minulle purtavaa asetin 
täydeltä ja näin pelasti minut ti
lanteesta, joka itsestäni oli jo tun
tunut ylipääsemättömältä. Sitä tä
ti-ihmistä muistan hyvällä, ken hän 
lienee o ll utkin. 

RUNEBERGILÄISTÄ 
TUNNELMAA 
TÄHTITAIVAAN ALLA 

Ohjelmallisessa iltapäiväjuhlassa 
näytti olleen enimmäkseen varttu
neempaa väkeä. Minulle ilmoitet
tiin sitten, että me olemme vielä 
iltajuhlassakin ainakin vähän aikaa. 
Tämä viimeminittu tiedotus sii
nä mielessä, että tiedän hevosta 
ajeluttaa välillä. Ohjelman men
tyä alettiin kypsyä kotiin paluu
seen, oli jo aika myöhä. Yön pi
meydessä lähdettiin taivaltamaan 
takaisin. Yllämme oli niin taajas
sa tähtiä, että tokkopa niitä olisi 
sinne enempää sopinut. Laulu siel
tä selkäni takaa alkoi kuulua kun 
laskeuduimme Kyrösjärven jäälle. 
Runebergiläishenki huokui lauluis
sa, joka oli tietysti asiaan kuulu
vaakin tilaisuuden jälkeen. Palat
taessa ei päästy seuraamaan etum
maisen reen tapahtumia , kuten tu
lomatkalla. Hevoset juoksivat rius
kemmin kotia kohti, toivoen nekin 
jo pääsevänsä lämpimään talliin. 



SIRKKA TUOMINEN 

Parkanon Naisvoimistelijat 
40 vuotta 

Parkanon Naisvoimistelijain johtokunta 1977. Alarivi oikealta: Aino 
Pajunen, Maarit Huttula, Sirkka Tuominen, Hilja Suutari. 
T akarivi: Sisko Käen mäki, Lea Erkkilä, Helena Roiha ja Tuula Tuokko. 

"Terve sielu terveessä ruumiis
sa" on otsikoitu Parkanon Nais
voimistelijain ensimmäinen johto
kunnan pöytäkirja, jonka nimileh
den sisäpuolella on vuosiluku 1937. 
Manittuna vuonna, tarkemmin lo
kakuun 4. päivänä, kokoontui "lu
kuisa määrä voimistelua harrasta
via naisia" seurojentalo Päivölään 
perustamaan omaa seuraa. Perus
tava n kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Martta Salo ja pöytäkir
jankirjoittajaksi Elvi Virtanen (Koi
visto). Pöytäkirjantarkastajiksi San
ni Korpela ja Pirkko Sipilä. Pu
heenjohtajan selostettua kokouk
sen tarkoitusta ja esitettyä ko
kouksen osanottajille kysymyksen, 
halutaanko perustaa naisvoimiste
luyhdistys, kertoo pöytäkirja: "Eh
dotus sai lämpimän kannatuksen 
ja yhdistys päätettiin perustaa." 
Jäseniksi liittyi tässä tilaisuudessa 
17 naista. Näin käynnistyi voimis
telua harrastavien toiminta, mikä 
vuos:en ja vuosikymmenien aika
na on koonnut kaikenikäisiä naisia, 
sittemmin myös tyttöjä voimiste
lemaan. 

Seuran perustamisasiakirjasta 
löytyvät vielä tänäänkin monet 
tunnetut paikalliset nimet. Ensim
mäinen jäsenluettelo on tämännä
köinen: Martta Salo, Sanni Kor
pela, Helmi Pentti, Aira Riutta, 
Tellervo Riutta, Eeva Häkkilä, 
Terttu Tammela, Meeri Kahri, El
vi Virtanen (nyk. Koivisto), Martta 
Pentti, Aliisa Rahikka, Esteri Ry
tilä, Liisa Vartio, Pirkko Sipilä , Kai
sa Kivioja, Sohvi Riutta ja Irma 
Salo. 

Sääntöjen 2 §:n mukaan yhdis
tyksen tarkoituksena on virittää 

paikkakunnallaan harrastusta lii
kuntakasvatukseen toimeenpane
malla voimistelullisia juhlia, esi
telmätilaisuuksia, näytöksiä, ym., 
joista sillä on oikeus kantaa pääsy
maksuja, sekä syventää ja lujittaa 
tätä harrastusta toimeenpanemal
la voimistelu- ja urheiluharjoituksia, 
hankkimalla tähän tarvittavia vä
lineitä sekä muillakin tarkoitustaan 
vastaavilla keinoilla ." 

ALKUAIKOJEN TOIMINTAA 

Ensimmäiseksi voimisteluharjoi
tusten johtajaksi lupautui voimis
telunopettaja Martta Salo. Alet
tiin voim istella kerran viikossa 
kahtena osastona, jotka pöytäkir
jan mukaan oli tarkoitettu "aloit
televille tai jo ennen voimistelleil
le." Harjoituspaikkana toimi Päi
völä. 

Alusta alkaen naisten taustatu 
kena oli tietysti miehiä . Yhdistyk
sen juhliin vuodeksi 1938 valittiin 
näet järjestysmiehiksi Jarl Kanto
la ja Paavo Pentti vakinaisiksi ja 
Väinö Lehtinen sekä V. Kaukonen 
varalle. Mainitusta vuodesta al 
kaen kuuluivat yhdistyksen toimin
takenttään vo imisteluharjoitusten 
lisäksi erilaisten iltamien järjestä
miset sekä omalla että vierailla 
paikkakunnilla. Niinpä tarvittiin 
ohjelman ja järjestyksellisen puo
len lisäksi ravintola. Pääemännäksi 
valittiin Laina Kiviniemi. Viera ilu 
iltamia pidettiin mm. Kankaan
päässä ja Kurussa, myöhemmin 
myös Karviassa ja Kihniössä. Ke
sällä pidettäviin suurkisoihin pää
tettiin lähettää kaksi jäsentä: Elvi 
Virtanen ja Sanni Korpela omilla 
kustannuksillaan. Marraskuun 30. 
päivänä samana vuonna päätet
tiin pitää Naisvoimistelijain en
simmäinen pikkujoulujuhla . Kisoi
hin osallistuminen ja juhlien jär
jestäminen ovat vieläkin perintei
nä seuratoiminnan alkutaipaleel
ta . 

Vuonna 1945 hankittiin seuralle 
ensimmäinen "tamburiini". Tästä 
alkoivat välinehankinnat. Vuosi
kymmen ien kuluessa, voimistelulli
sen liikunnan muuttuessa asento
voimistelusta luonnolliseen ja elä
vään ilmaisuliikuntaan musiikin 
säestyksellä, muodostaa nauhurin 
ja levysoittimen käyttö oleellisen 
taustan nykyvoimistelulle. Kehä-
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rumpua ei silti ole iätetty pois 
käytöstä. 

Vuonna 1938 päätettiin pyytää 
paikkakunnalla asuvaa pianistia, 
herra U. Sipposta, soittamaan 
iuhlaan ia säestämään voimistelua. 
Vuonna 1947 iohtokunta päätti 
ostaa kanttori Matti Roihal le pie
nen lahian kiitollisuuden osoituk
sena saamastaan avusta iuhlissa . 
Säestystehtävistä huolehti myös 
neiti Sanni Korpela. Elävää mu
siikkiakin siis saatiin. 

OSALLISTUVA JA 
JUHLIVA SEURA 

Parkanon Naisvoimisteliiat ovat 
osa llistuneet oma lla joukkuee ll a 
valtakunnal lisiin suurkisoihin tai 
vastaaviin kaikkiaan seitsemän 
kertaa. Ensi kerran vuonna 1947. 
Piiritasoisissa liikunnan suurkatsel
muksissa on niinikään oltu useita 
kertoja mukana. 

Paikallisista juhlista tähän asti 
merkittävimmät lienevät olleet 
Pohjois-Satakunnan laulujuhlat 
Parkanossa 1966. Viitisenkymmen
tä naista ia tyttöä oli sil loin Sirkka 
Tuomisen iohdo lla mukana suuris
sa kenttäesityksissä. 

Merkittävä tapahtuma seuran 
historiassa oli oman lipun vihki
minen vuonna 1958. Lipun suun
nitteli taitei liia Olof Eriksson ja 
kunnanhallitukselta anottiin lupa 
käyttää siinä myös Parkanon vaa
kunaa. 

Seuran 25-vuotisjuh laa vietettiin 
vuonna 1962 Pä ivölässä ja 35-
vuotisjuhlaa Parkanon Päivien yh
teydessä 1972. Lisäksi ohjelmassa 
ovat olleet seu ran iärjestäminä 
monet juhlat, kuten laskiais- ja 
äitienpä iväiuhlat, vappumatineat 
ym. Vielä useammin on esiinnytty 
muiden järjestämissä juhlissa. 

NYKYPÄIVÄN TOIMINTAA -
VUOSIKYMMENTEN 
TYöN TULOS 

Ul koiset puitteet samoinkuin it
se voimistelun luonne ovat tänä 
aikana muuttuneet. Voimistelun 
arvost us vapaa -aian harrastusmuo
tona on viime vuosina lisäänty
nyt. On tajuttu, että terveen ih
misen henkisten voimavarojen pa
ras laukaisiia on ruumillisten voi
mavaro1en tasapaino. Tämän ta
sapainon saavuttamiseksi tarvi-
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Parkanon Naisvoimistelija in osallistujat naisten kenttävoimisteluun 
Suurkisoissa v. 1956, Helsingin Pallokentällä. 

Seuran lipun naulaustilaisuus 16. 5. 1958. Kuvassa oikealta vasemmal
le henkilöt Eira Rajala, Aira Riutta , Sisko Käenmäki, Marita Halonen, 
Aino Pajunen, Tuula Manninen, Sanni Korpela, Ka isu Rajamäki ja 
Edit Ratinen. 

taan liikuntaa. Runsaasti käytetty
iä sanoja nykyään ovat kuntolii
kunta, kuntovoimistelu ine. Tämä 
näkyy myös tämän päivän voimis
telun kuvassa. Kun alkuaikoina voi
miste lun katsottiin olevan määrä
tyn ikäisten harrastusmuoto, se 

tänään ei tunne ikäraioia, Nämä 
lähtökohdat huomioiden on Pa r
kanon Naisvoimistelqat kuluvana 
voimistelukautena pyrkinyt iärjes 
tämään useita voimisteluosastoia, 
että kaikki halukkaa t voisivat tul
la mukaan. Kolmena peräkkäisenä 



vuonna on pidetty jazz-baletti
kursseja uudempimuotoisen liikun
nan ystäville. 

50-luvulla otettiin seuran toi
mintasuunnitelmaan massaurheilu. 
Valittiin massaurheilusihteeri, ion
ka toiminnasta aikakirjat eivät 
kerro. Sensijaan monet retket, ku
ten pyöräily-, uinti- ja hiihtoretket 
ovat kuuluneet seuran toimin
taan, varsinkin silloin kun voimis
telussa on pidetty tauko. 

Jossain vaiheessa on yritetty 
järjestää myös tanhutoimintaa. Se 
on kuitenkin vähitellen loppunu ~, 
mikä lienee ollut hyvä, koska Par
kanon Nuorisoseura on keh iHänyf
tällä liikunnan allalla taitoja, iotka 
on arvostettu maamme rajojen 
ulkopuolellakin. 

Parkanon Naisvoimistelijain jäsen
määrän ollessa nykyisin lähes 300 
on toiminnassa useita osastoja eri 
ohjaajien johdolla. Osastoista suu
rin, naisten kun+ovoimisteluosasto, 
voimistelee seuran pitkäaikaisen, 
uskollisen ohjaajan, Aino Pajusen 
johdolla. Hänen varaohjaajanaan 
toimii seuran si hteeri, Maarit Hut
tula. Alle kouluikäisten pikkutyf-
töjen kanssa puuhailevat Tuula 

- Tuokko ja Hanne le Rytilä. Näiden 
varaohjaaja ksi on nimetty nuori, 
Hanna Suutari. Isoja tyttöjä, äiti
lapsiryhmää ja naisten esiintymis-

ryhmiä kirjoittaja. Seuran varaoh
jaajana toimii myös Sisko Käen
mäki. 

Seuran taloudesta vastuussa ole
va johtokunta on monesti ollut tiu
kalla hankkiessaan varoja toimin
taan. Arpajaisten, juhlien ja va
paaehtoisten markkojen avulla on 
se lvitty. Arvokasta ja tervetullut
ta tukea on saatu Parkanon kau
pungilta, liikelaitoksilta ja yhtymil
tä, josta Parkanon Naisvoimisteli-

jat saanee tässä yhteydessä esit
tää lämpimät kiitokset. 

"Terve sielu terveessä ruum11s
sa" on edelleen arvokas tavoite 
Parkanon Naisvoimistelijain 40-
vuotisjuhlavuonna 1977. Tänään se 
on ennen kaikkea mielenterveyttä, 
jonka ylläpitämiseen tarvitaan 
rentouttavaa liikuntaa . Omalla ta
vallaan sitä tarjoaa Parkanon Nais
voimistelijat. 

Naisvoimistelijain keilaryhmä esiintymässä Rantakodon vanhuksille. 
Kuvassa oikealta: Mervi Haavisto, Anne-Mari Koivisto, Eija Tuomi
nen, Jaana Roiha, Paula Hakala, Virpi Haavisto. 

Näyte sadan vuoden takaisesta suomenkielestä. Aluemetsänhoitaja Adam Pulkkisen kuulutus. Tallenta
nut Eero Koivisto. 

43 



VAPPU TUOMI 

T erveyssisaren työkenttä 

Ajat muuttuvat ja me ajan 
mukana ,tämä sanonta pitää 
pai1kikainsa ikun aj ait1Je1en men
neiltä 26 vuottani terveyden 
ja sairaanhoidon ityö,saralla 
Parkanossa. Vuonna 1951 Olli 
kunta jaettu kolmeen kä,tilö
t1erveyssisarpii'riin. J aikaisessa 
piirissä oli lkaiksi työntekijää. 
Kätilö hoiti äiHyshuollon, ko
ti,synnytyiklset sekä vasitasyn
tyneen vauvan kaihden vii1kon 
i!käiselksi. Terviey,ssisarelle 
kuului imevätsten, pi~kulas
ten ts. lei1klki-ikäi1sten ja kou
lui:kfösten 'lasten terveyden
huolto, ,tuberkuloosihuolto, 
koti1Sairaanhotto, kulikutau
tien eihikäisy sekä mielenter
v,eyden asia,t. Tästä viimeksi 
mainitusta sanotaan johto
säännön 16 § :ssä: 1terveyssi:sa
ren tulee toimiDJta-alueellaan 
tehdä va'listustyötä 1siehmelä
män terveydenhoidon edistä
mtseiksi. Kunnanlääikärinä ja 
esimiehenämme oli monia 
vuosia Väinö Soimajärvi. 
Kentällä oli työssä myös seu
ra>kuntasi:sar, hänen piirinsä 
rajat olivat samat lkuin !kun
nan raija:t. 

ÄITIYS- JA PIENTEN 
LASTEN NEUVOLA 

Neuvolatoiminta oli a!lku-
vuosina me~ko hi:l:ja:Lsta. V a,s~ 
taanotitoja oli kerran viikos
sa kätilöhlä ja it,erveyssisare.1.
la ,seikä lääkärin vasitaanotto 
kc,rran kuUlkaudessa ,erikseen 
lapsille ja odottaville äideil
le. Lapsia oli kyllä perheissä 
paljon, 6 - 8 lapsiset perheet 
eilvät olleet harvina~sia, mut
ta kwlikuyhteydet sivu.kylistä 
,oliivait kirkolile huonot ja äi
din oli vai1kea lähteä moneksi 
tunniksi poi1s kotoa. Matka 
olisi j1oskus v~enyt koko päi
värukill1. KiJ:cikonikyläläisetlkään 
eivät ol1eet ikovin ahkeria 
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neuvolan käyttäjiä. J osikus 
toivoimmekin, etteivät tuliisi
kaan, kun odotushuoneen 
nurllössia seis1ovait suu~et tiili
muurit antoivat niin vähän 
lämpöä, ettei voinut ajatella 
pi'enen lapsen riisumista. Han
kimme useita lämpömittarei
ta ja asettelimme niitä eri 
kiolhtiin ja korlkeU!ksiin neu
vola1ssa todistaaksemme talon 
kylmyyden ja korjauksen tar
peelli1suud!en. Muutos ja kor
jaustöitä on kyllä tehtykin 
useita kertoja. Nykyiset neu
volassa kä,vijä,t tietävät, kuin
ka se on käytös1sä aamuvar
haisesta i,l,tamyöhään ja asia
kaspiiri ikoostuu vastasynty
neistä vanllmksiin. Enää ei 
voi ikäyttää enti!stä leima:sin
ta, jossa lUJki "Äitiys- ja pien
tenlasten neuvola". 

TERVEYSKASVATUSTA 
KOULUISSA 

Kuten sanoin, lapsia oh 
y1leensä perheissä useita. Täs
tä <taas seurasi, että lmulu 
tarvtttiin jdka kylässä. A:iika
naan niitä oli 21. Vuosien 
mittaan on 7 koulua suljettu. 
Näin on käyny,t parille kau
niillie viimelksi raikenneitulle
kin. Monella vanhalla koulul
la oaiva:t työskentely- ja ruo
kailutilat erittäin huonot, 
mutta "heniki" o:li hyvä. Pi
temmätkin kou'lumatkat jou
tuivat kävellen, talvella hiih
täen i1man suurempia nuri
noiita. RuOika maistui kotona 
ja lmulUJssa varsiinikin jos 
mui:sti ,ta:lven afkana ottaa ka
lainmaksaöljyä. Syksyllä op
pilaat toivat kulkin /kouluun 
muutaman litran puolukoita, 
jo'ka tiesi vaihtelua 'kouluruo
kai'luun. Ei ollut silloin psy
kologeja eiikä 1kasvatusneu
voloita - pahat pojat jätet
tiin seisomaan tai tarpeen 

vaatiessa laiskaLle, asia oli 
sillä siisti. Siisteyskasvatus 
oli tärkeä momentti. Tarkas
tettiin kä:sien puhtaus, puh
das 111enäliina ptti olla jokai
sella, hiuksiakin pöyhitrtiin 
silloi:n tällöin. Näin vaadittiin 
lapsilta siisteystottumuksia, 
mutta jouduinpa itsekin vas
taamaan teoistani. Olin toi
vonut silloisiin U'l~dkäymä
löihin sanomalehtipaperin si
jasta vc- paperia. Eräs ikun
nanisä, näihtyään laskun, tie
dusteli moisita 1tuhlausta tiu
kassa äänilajissa. 

TUBIT ARKASTUKSIA 
TORIP ÄIVIN Ä 

Par:kano oli pi,tJkään "mus
ta piitäjä" tuberkuloosin suh
teen ja tauti antoi ,pa,ljon työ
tä ja huolita myös terveyssi
sarille. Kankaanpään tub.toi
mistosta kävi ,toMori :K!osku
ri joka kullikauden ensimmäi
nen toripäivä pitämässä vas
taanoton Päivölän "pilk:kusa
lissa". Noin 100 - 120 hen
ki!löä tarkastettiin k,erral'la. 
Monasti menivät toiht. Kos,
kurin antamait hoi to-'oihj,e,e,t 
j ai lää.lkemääräylkset pahasti 
ristiin potilaan mielipiteen 
kanssa. Näiitä asioi,ta piti sel
viJtellä kotiikäynneiHä. Vai
kea oli selititää erääilleikin, 
monasti parantolassa olleelle 
ja :kauan sairastaneefäe nai
selle, <ta,rkastUlksen ,tarpeelli
suutta,, koska hänen oma 
mielipiteensä oli: "Ku:n juu
ri olen saanut vereni kas
vamaan se imetään siellä tar
kas,tuksessa pois" ( verikoet
ta varten oitetaan n. 2 gram
maa verta,. 

KOTIKÄYNTEJÄ 

Vuosiein mittaan neuvoila
työ lisään:tyi samoin koulu-



T erveyssisar pyormeen on saa pu
nut A!asky1än koululle. 

työ. Tuberikuloosityö sensi
jaan väheni. Huomattava osa 
työajasrta kului kotikäyntei
hin. Perhe tavattiin usein ko-

HANNU RAITIO 

lwnaisena omissa oloissaian, 
siinä se kävi rokortu'k!sen, lää
kehoidon tai jonkun muun 
toimenpiteen yhteydessä 
luonteva:siti keskustellen. Ol
tiin tuttuja erkä jänniitelty 
turhia. Oman 1koulu1tU1ksen li
säksi tavailJinen tal01J1poikai
nen järiki piiti monasrti ottaa 
avuk!si. Ratikaisemattomialkin 
a,sioi1ta jäi, kuten senkin 70 
vuotiaan papan k!ohdalla, j•o
ka pyrlki han1k:\kiimaan i,tsel
leen lääkettä, "etitä Manrta 
taas ty,k1käisi". 

PAJUNKISSOJA 
KORVISTA 

Monenlaisia palveluja on 
tosiaan1kin pyydetty näiden 

vuosien aikana. Olen käynyt 
mittaamassa fämpöjä myöhäi
sma iltahetJkinä pitkienkin 
ma:tJkoj-en takana. Olen otta
nut pajuntkilssoja poiis korvi,s
ta ja sieraimista, käynyt rau
hoi ttamaissa hermostuneita, 
yön tun:teina, 1kU!ljettanut eri

-laisia poti-lailta sairaaloihin, 
valvonut sairaitten ja kuoile
vien vieressä. Olen ollut mo
nien uskottuna -eri,laisissa asi
oissa. Pelk<kä kuunteleminen
kin on ehlkä auttanut. Ne aj.a:t 
ovat menneet - t<erveyden
j a sairaanihoidon palvelut 
ovat nyt jo ajan mukai,sia ja 
uusia suunniitelmia tehdään. 

Näitä täimän hetken asioita 
muistelee j.oskus joiku ,toinen. 

Alkkianvuori - luonnon
historiallinen muistomerkki 

Maapallon ikä on noin 3500 
miljoonaa vuotta. Maapallon vii
meinen geologinen suurkausi, noin 
miljoonan vuoden pituinen kvart
äärikausi on ollut nimenomaan 
suurten ilmastonmuutosten luon
nehtimaa. Aikaisemmille geologi
sille kausille oli yleensä ollut omi
naista ilmaston varsin suuri tasai
suus ja yleisesti ottaen korkea läm
pötila . Noin 65 miljoonaa vuotta 
sitten alko i ilmasto kuitenkin hil
jalleen viiletä ja samalla muuttua 
voimakkaamin vaihtelevaksi . Tämä 
kehitys saavutti huippunsa elämän 
uusimman kauden eli kvartääri
kauden alkaessa. Jääkausia tähän 
ajanjaksoon on mahtunut useita ja 
niiden välillä on ollut lämpimiä vä
liaikoja, jollaista nytkin elämme -
uutta jääkautta odotellessa. 

RINTEIDEN KIVIKOT 
MUNAISTEN MEREN
RANTOJEN ESIIN 
HUUHTOMIA 

Viimeinen jääkausi eli Wi.irm
jääkausi kesti noin 80 000 vuotta, 

alkaen noin 90 000 vuotta sitten 
ja päättyen noin 10 000 vuotta 
sitten . Mannerjäätikön sulettua 
jäivät laajat alat maatamme ve
den alle ja ovat vähitellen pal
jastuneet. Tästä ovat todistukse
na mm. nykyisen merenrannan ylä
puolella tavattavat rantavallit ja 
penkereet, kuten Alkkianvuorelta
ki n otettu kuva osoittaa. 

Pohjois-Satakunta vapautui jää
peitteestä no in 9500-9700 vuot
ta sitten. Tuolloin Alkkianvuoren 
huippua lukuunottamatta kylmä 
arktinen meri, Yoldia, peitti koko 
Parkanon ja lähiympäristön. Muis
tona tältä ajalta ovat Alkkianvuo
rella noin 180-190 m meren pin
nan yläpuolella o1evat rantavallit. 
Soiden turvekerrostumista ja jär
vien pohjalietteistä ja -savista suo
ritetut siitepölyanalyysit osoitta
vat, että koivumetsä+ valta
sivat Yoldia-meren saaret mm . 
Alkkianvuoren huipun väl it 
tömästi jäätikön sulettua. Varsi
naista tundravaihetta, jollainen on 
ollut mm. Keski-Euroopassa välittö-

Luonnonsuojelulain nojalal rauhoi
tettu nmänty Alkkianvuoren ete
lärinteellä. 
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mästi jäätikön sulettua, ei Poh
jois-Satakunnassa ilmeisesti ole ol
lut, vaan ensimmäinen kasviyh
dyskunta on ollut ruohovartisten 
kasvien muodostama lyhytaikainen 
pioneerivaihe ennen koivumetsiä. 
Myöhemmin koivumetsät muuttui
vat vähitellen mäntymetsiksi. 

MAA KOHOAA 

Kun mannerjää oli sulanut, pyr
ki jäätikön painon alla litistynyt 
maa palautumaan alkuperäiseen 
asemaansa. Maa alkoi vähitellen 
kohota ja sen kautta sitä nousi 
yhä suurempia aloja meren pinnan 
yläpuolelle. 

Välittömästi jään sulamisen jäl
keen maan kohoaminen oli huo
mattavasti nopeampaa kuin ny
kyisin. Maan kohoamisesta joh
tuen Yo!dia-meren ja Atlantin val
tameren välinen yhteys katkesi ja 
muodostui suuri sisävesi, ns. Ancy
lus-järvi. Kuitenkin on huomattava, 
ettei merenpinnan lasku Yoldia
meren tasolta Ancylus-järven ta
solle ollut tasainen, nopea yht' 
äkkinen tapahtuma, vaan se ta
pahtui ikään kuin portaittain. Täs
tä oli seurauksena, että Yoldia
meren rantavalleja muodostui 
useita, toisistaan hieman eri kor
keuksille. Nämä rantavaiheet on 
numeroitu roomalaisilla numeroilla 
1-IV. Korkein eli välittömästi jää
tikön sulamista seurannut meren
rantavalli on IV ja viimeinen Yol
diavaihe 1. 

Siirryttäessä Ancyl us-jä rviva i-
heeseen suurin osa Parkanoa oli 
jo kuivaa maata, sillä Ancyluksen 
korkein ranta sijaitsee tällä alu
eella noin 140 m/mpy. Ancylus
järvivaiheen alussa vallitsevana 
kasviyhdyskuntana olivat mänty
metsät. Vähitellen kuitenkin leppä 
yleistyi ja mänty taantui. Samalla 
lämpöä suosivat lehtipuut yleistyi
vät. Tähän ajanjaksoon sijoittuvat 
myös useimpien Parkanon järvien 
muodostuminen Ancylus-järven 
lahdista kuroutumal la. 

Monet suot, mm. Häädetkeidas 
ovat syntyneet tämän ajanjakson 
aikana. Alkkianvuoren rinteet 190 
metrin korkeuskäyrältä alaspäin 
edustavat siten Yoldia-meren ai
kana vapautunutta maata. 

Noin 10 000 vuotta sitten lähes 
koko Pohjois-Satakunta oli veden 
alla, lukuunottamatta 190 metrin 
yläpuolella olevaa Alkkianvuoren 
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huippua. 9000 vuotta sitten oli 
suurin osa Parkanoa jo kuivaa maa
ta. Veden alla olivat vain 140 m 
korkeuden alapuolella olevat alu
eet. Koko nykyinen Parkano oli lo
pullisesti noussut vedestä noin 
7 500 vuotta sitten. 

"VEDEN KOSKEMATON 
MAA" REHEVÄÄ 

Seurattaessa muinaisen Itäme
ren eri kehitysvaiheita muodostaa 
Parkanon korkein kohta, Alkkian
vuori (201 m/mpy) erään merkit
tävän tukikohdan tälle tarkaste
lulle. Helposti herää kuitenkin ky
symys, miten Yoldian korkeimman 
rannan yläpuolinen ja sen alapuo
linen alue eroavat toisistaan ny
kypäivänä. Helpoimmin vastauk
sen kysymykseen saa tarkastele-

:maila kasviyhdyskuntia. Alkkian
vuorella korkeimman rannan ala
puoliset alueet edustavat karuja 
vedenjakaja-alueen kuivia kangas
metsiä - kanervatyypin ja hei
kon puolukkatyypin metsiä. Kor
keimman rannan yläpuoliset alueet 
paremmanpuoleisia puolukkatyy
pin, osaksi mustikkatyypin ja jopa 
käenkaali-mustikkatyypin metsiä. 
Tämä johtuu ilmeisesti maaperän 
raekoostumuksesta ja ravinteisuu
desta. Korkeimman rannan yläpuo
liset alueet eivät ole lainkaan 
huuhtoutuneita ja sisältävät maa
perän hienoimpia raekokoja, ts. 
maalaji on tyypillistä moreenia. 
Sen sijaan korkeimman rannan ala
puoliset osat ovat huuhtoutuneita 
ja paikoin melko voimakkaasti la
jittuneita ja siis kasvien kannalta 
usein niukkaravinteisia maalajeja. 

Yoldian-meren rantavalleja eli ns. "pirunpeltoja" Alkkianvuoren län
sirinteellä. 180-190 m korkeuskäyrällä. Alkkianvuoren korkein koh 
ta on 201 m meren pinnan ylä-puolella. 



OLAVI LAIHO 

Jääkauden vuos,moreeneja 
Parkanon ilmakuva·kartalla 

HäädetJkeitaan eteläpuolel
la, varsinlkin Laholuoman 
tienriste%sen vaiheilla esiin
tyy meUm säännöl1isin väli
matkoin moreeniharjanteita. 
Paiikoin ne ovait kookikaitaikin, 
mutta yleensä vähäisiä (le
veys alle 30 m, korikeus al1e 
5 m) ja osittain soiden pei
tossa. Peruskartahla ne eivät 
mataluutensa taikia näy, mut
ta i1makuva1kartalla ne eroit
tuvat verrattain hyvin. Ohei
sesta kuvasta havaitaan näi
den harjujen kulikevan länsi
lounaasta itäikoilliseen eli ne 
ovat kohtisuorassa manner
jään liVkettä vastaan. Matka 
harjanteelrta toiselle on noin 
200 m. Nämä seilkat paljasta
vait ko. harjut ns. vuosimo
reeneiik:rsi. Ne ovat syntyneet 
mannerjään sulaessa. Kuna
kin vuonna muodostui yksi 
tällainen poikittaisharju. 
Jään reuna perääntyi ike,säl
lä ja pysähtyi syiksyllä vesien 
jäätyessä. Talvella jään etu
reuna, satoja metrejä paiksun 
mannerjään painamana eteni 
jonkin matkaa takaisin ja 
työnsi irtainta maa-ainesta 
moreenivallina edessään. Su
lami1sen päästyä keväällä 
käyntiin vesi lkuljetti maa-ai
nesta jään pinnail.ta ja kasasi 
sen alas vaHin et,een ja pääl
le. Kesällä sulaminen v,oitti 
jään luontaisen liikkumisen 
ulo!Sipäin ja reuna lähti pe
rääntymään. Jäätiiköitä kul
keutuva maa, levittäytyi tuol-
1'oin ta,saisesti evkä uusia har
juja muodostunut. 

Jo nimensä mukaisesti nä
mä harjanteet ovat lajittuma
tonta moreenia. Lajittunutta 

maata (soraa,, hieiklkaa, hie
taa) niistä löytää parhaiten 
eteläreunasta ja päältä. Näin 
si:ksi, että kyseiset osat ovat 
sulamisvesien 'kliJ.jettamaa ja 
jossain määrin myös lajtttele
ma,a ainesta. 

Mannerjään sulaminen ta
pahtui Parlkanossa vajaa,t 
10 000 vuotta sitten. Maa jäi 
tuolloin esi:m. Laholuomassa 
n. 50 metrisen meren peit
toon. Jään reunan loihkeilu, 
sen paiksuuden ja muodon 
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vaihtelu, irtaJmen aineksen 
määrä maan pinnalla ja j ääs
sä ym. seikat ovat aiheutta
neet paljon epäsäännöllisyyt
tä näihin vuosimoreeneihin. 
Parhaiten ne näkyvät Uudel
lamaailfa ja Vaasan saaristos
sa, mutta verrattain hyvin 
Sydänmaallalkin. Monet niis
tä ylittävät Raivalan - Hää
detjärven maantien, niin että 
niiden hava,itseminen on 
mahdollista myös autosta kä
sin. 

Tie Raivalaan 

Lampi kuvassa on Kivipellon tilan rajalla oleva Paskolampi. Vuosi
moreenit näkyvät poikki maantien kulkevina "maastohampaina". 
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VALTO LEPPÄNEN 

ANTTI 
III p Pavkanon Joulun ikirj,oi-tuskilpa•Hussa 1977. 

" Ei se tällä kertaa oikein on
nistunut, sain sii hen vähäläntä etik
kaa." Meidän poikasten mielestä 
se oli aivan erinomaisen makuis
ta, nimittäin Antin omatekoinen 
limonaadi, iota hän meille kahvi
kupista tariosi. 

Tä mä Antti oli henkilö , ioka 
1930-luvun poianklopeille edusti 
iämerää, vanhanaian perinteisiin , 
myös taikauskoon luottavaa ih
mistä. Ulkomuodoltaan Antti eli 
oikea patriarkka. Parta mahtava, 
koko kasvoien alaosan peitiävä 
"murtoläiä", iota hän ei vaivau
tunut kovin usein hoitelemaan, 
koska muistan sen aina tuollaisena 
hieman epämääräisenä ryrona. 
iosta erottuivat lisäksi lähes kor
via hipgvat viikset, ioita hän sen
tään muisti use in etusormen ym
pä ri kiertäen "piipata ". Vantte ra 
oli mies varreltaan, ei tosin mi
kään pitkä, mutta aika paksu iäs
sikkä. 

Aikakiriat kertovat Antin syn
tyneen 25. 2. 1873 Pukkiviidan ta
lon poikana Kuivasiärven kylässä . 
Kuo llessaa n 24. 2. 1941 hän oli 
päivää vai lle 68 -vuotias . Nuo rena 
mie he nä Antti osti läheltä synty
mäkotiaan muutaman hehtaarin 
maapalstan Yliseniärven luoteis
rannalta, iohon rakensi kaikki tar
peelliset rakennukset, sekä raivasi 
muuta man hehtaarin peltoakin. Ti 
la ristittiin Yliseksi, iolloin sen aian 
tavan mukaan myos 1sannän suku
nimi muuttui Pukkiviidasta Yli
seksi . 

Antin talossa oli t upa ia kaksi 
kama ria, ioista vain toista kamaria 
hän varsinaisesti käytti asum isee n. 
Mitäpä sitä koko taloa lämmittä
mään, kun kerta kamarissa oli riit
tävästi tilaa miehelle ia kahdelle 
koiralle, Näti lle ia T opulle. 

Pe riaatteiltaan Antti oli iämerä. 
Minkä hän kerran oli omaksunut 
sii nä myös pysyi. Sitäpaitsi oli 
helppo pysyäkin, kunnei ollut vai
moa eikä lapsia periaatteita hor
iuttamassa, poikamies kun oli. 
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Nuorempana Antti o li ollut useita 
vuos ia Amerikoissakin, josta mm. 
tuli ostettua haitarikin, 1-rivinen. 
Ch icacon musiikkikaupasta nar. 
kertoi sen ostaneensa. Ha itari oli
kin yksi tärkeä syy, miksi me poi
kaset ioskus vie ra ilimme Antin KfJ
marissa. Hän näet ioskus soi tte li 
me ille muutamia vanhanaian tans
sikappaleita kun pyysimme. 

Ja kun kuu ntelimme siivosti, otti 
Antti hyl lykarmistaan pastil lin io
kaisel le. Ei sentään ioka kerta, sillä 
Reino meidän porukassamme tu p
pasi ioskus te kemään, mi lloin mi
täkin pientä kuietta ia sil lo in oli 
lähdettävä joka iikan i!man pastil
lia ka lppimaan. Olihan Antti soi
tell ut aikanaan monet nurkkatans
sitkin ia ha luk kaasti kuulemma oli 
pe limanni aina pyydettäessä läh 
tenyt, sil lä tiesihän se sentään 
useamman Saimaa-askin hintaa 
rahaa, kun ko lehti pe li manni ll e 
koottiin. 

Ke rra n kauniina kevätkesän sun
nuntaina osuimme taas kulkeis
samme Antin piha ll e , jossa isäntä 
makaili kedolla se1ä ll ään ja lkapoh
jat päin aurinkoa ja terva pytty vie 
ressä . Hä n oli tervannut jalkapoh
jansa , ties jo kuinka moneen ker
taan ja kuivatteli niitä siinä au
ringonpaisteessa . Puhuessaan meil
le hän sanoi tekevänsä sen aina 
keväisin, että kestävät pa remmin 
kävellä metsissäkin. Eihän kesä ll ä 
kannattanut kenk iä kuluttaa, kun 
paljainkin jaloin kyllä tarkeni. 

Samalla kertaa ki:ntyi huomiom
me tuvan seinänrakoihin työnne+-

. tyihin tikkuihin, joista roikkui pe
rattu ja ja halkaistuja haukia kui
vumassa. Si inä oli Antin jou luherk
kua, livekalaa, jota sitten jou luks i 
liotettiin . Mehän taask in kysele
mään, kuten tapamme oli ja Antti 
kertoi, että näin "kevätsuvesta" 
piti kalat kuivata, kunnei ollut vie
lä palioa kärpäsiä eikä muita 
hyönteisiä niihin sontimassa. 

Kala- ja metsämies Antti o!ikin 
ahkera . Metsällä käynti o li tosin 

jo van hemmalla iällä iäänyt har
vemmaksi, mutta kalassa piti käy
dä, sekä viereise llä Ylisenjärvellä, 
että parin kilometrin päässä si 
jaitsevalla Alkkialammella. Ka laa
kin tuli sen verran, että si llä yksi 
mies hyvin pärjäsi ku n kesät, tal
vet pyyti. Tui ihan sitä joskus myy
täväksikin, sekä vaihdettavaksi 
naapuritaloissa muu hun ruokatava
raan. 

Joskus 1930-luvun alkuvuosina 
Antti osti po lkupyö rän, Salama
merkkisen. Pyö rän vanteet ja ra
pakaa ret olivat puiset. Ajotaitoa 
Antilla oli jo hiukan ennestään, jo
ta alettiin sitten "Sa la mal la" ah
kerasti kohentaa. Pyörä osoittau
tuikin erittäin luiatekoiseksi , sillä 
monet olivat ne nurinajot ja ry
peykset, joita Antti sillä teki, eikä 
pyörä sentään va llan haionnut, jos
kin pieniä haave reita kyllä sattui. 
Olivathan niihin hä rän pyll yihin 
osa ltaan syypäitä sen aikaiset tiet
kin, joissa aina olivat ne syvät he
voskä rryn raiteet, joihin Salama 
väen väkisin kampesi. 

Nuuka Antti myös oli tabuden
pidossaan, ei toki niin, että olisi 
nälällä itseään kiusannut. Hän ky!
lä söi melko va hvasti ja ky llä hän 
sen miehestä näk i, ettei häntä "va
tita uti" vaivann ut. Syy miksi häntä 
nuukaksi arve limme , oli toinen . Sa
tuimme olemaan taaskin kamaris
sa kun Antti oli keittänyt itse ll een 
ja koirilleen ka lasoppaa, jota ru
pesi syömään. Soppaan oli pantu 
myös pippuria, kuten kunnon ka 
lasoppaan kuuluukin. Syödessään 
hän nouk ki pippu ri+ lusika lla suu
hunsa, imeskeli ne puhtaiksi ja pa 
ni teevadille, "tassil le" ta ka is in . 
Pi ppu ritassi n hän nost i syötyään 
hellan ylä puolella olevalle kynnyk
se lle kuivumaan toisen kerran käy
te ttäväksi. 

Peltojaan Antti viljeli miltei vii
meisiin e linvuosiinsa asti, sekä niitti 
luonnon niityltä, iota tilalla myös 
oli, heinän ioka kesä nuukasti tal
teen. Heinänteossa hupenikin An-



+ilta kesä melko tarkkaan, sillä kun 
joka pajupuskan juurelta heinän 
viimeistä karvaa myöten kolusi ja 
maassa kuivatteli, väliin kuupanoi
hin sateen pelossa kokosi ja taas 
vuoroin hajoitti kuivumaan, niin 
aikaahan siinä vanhalta mieheltä 
tuhraantui. T akkavittalla hän hei
nät kantoi suojaan, josta niitä tal
vella ostajille punnitsi. Usein jäi
vät heinät Antilta myymättä, sillä 
laatu oli lehmien mielestä heikon
lainen. 

Olin ollut kesantoa äestämässä 
lähellä Ylisen rajaa olevalla pel
lolla. Antti oli myös omalla puo-

ELSA LEPPÄNEN 

lellaan heinässä. Kun menin syö
mästä hevosta talutellen pellolle, 
näin että Antti oli silläaikaa läh
tenyt murkinalle. Valjastettuani 
hevosen, lähdin taas ajelemaan . 
En ehtinyt mennä pitkällekään, kun 
yht'äkkiä alkoi kuulua kova kohi 
na kuin kosken pauhu. Seisautin 
hevosen ja huomasin samall.a, 
kuinka tervahautamäestä päin lä
hestyi kova tuulispää kohti Antin 
työmaata. Kohdalle päästyään 
pyörre sieppasi yhden kuupanon 
maasta ja riepotti sen täysin ha
jalle, kuljettaen osan heinistä jo
pa kilometrin päähän. Tulihan 

Anttikin taas ihn:ietellen työmaal 
leen, josta sillä aikaa oli yksi kuu-

, pano "varastettu". Kun kerroin 
hänelle, mitä oli tapahtunut, sa 
noi hän: Eikö sinulla ollut puukkoa 
mukanasi? Olihan minullå ' tuppi
hoito vyölläni. Mitä sitten kysyin? 
Olisit heittänyt puukon siihen 
pyörteeseen, että olisi tauonnut. 

Asia jäi kaivelemaan mieltäni, 
mutten ole koskaan päässyt ko
keilemaan, olisiko tuossa Antin 
neuvossa ollut itua. 

Saattaa hyvinkin olla, koska sen 
sanoi mies, johon yleensä luotet
tiin. 

Kalevalaista kotielämää 
2. p. Parkanon Joulun kirjoituskilpailussa 1977 

Saatammepa silmiemme eteen 
kuvan kalevalaisesta maalaiselä
mästä . Pihan piiristä, jossa on 
harmaa hirsinen savutupa räppä
nöineen, pihan toisella puolella 
läävä eli navetta, sekä yhdellä si
vulla aitta, joka saattoi olla kak
sikerroksinen luhti . Etäänpänä sa
vusauna ja riihi, jossa vilja pui
tiin ja jyvät säilytettiin. 

Aamusella, kun pirtissä vallit
see vielä täydellinen hiljaisuus ja 
sitä häiritsee vain nukkuvien kuor
saus, nousee miniän pää vuoteel
ta, sillä raskaankin unen painaessa 
hän muistaa: 

" Konsa kukko kerran lauloi, 
viell' ei toista virkkanunna. 
Silloin nuorten nousuaika 
vanhojen lepuuaika." 

Ellei kuulu kukon laulua nousee 
miniä nopeasti ylös ja kiiruhtaa 
ulos katsomaa n: 

"O isiko otavalla, 
sarvet suorahan suvehen 
pursto perin pohjosehen ." 

Kun hän huomaa näin olevan, 
tietää, että on jo aika: 

" Nousta luota suuren sulhor 
saa 'a viereltä verevän . 
saa' a tulta tuhkasesta 
valkeata vakkasesta 
Tuli puikkohon puhua 
hienosti levittämättä." 

Nopeasti hän pukee päälleen ja 
puhaltaa tulta päreisiin, edell isenä 
iltana tuhkaan peitetyistä hiilistä. 

Ellei tuli ota syttyäkseen, menee 
hän katsomaan onko tallessa: 

"Piitä pikkaraisen 
tauloa toki vähäisen . 

T uluksilla iskee nuorikko tulta . 
Hetken kuluftua syttyy tuli päree
seen. Hän asettaa päreen pihtiin, 
sillä pärevalkea toimi valaisimena 
aamun pimeydessä . Tällä välin oli 
noussut toisiakin nuoria ylös, sillä: 

"Suuri on läävä läänittävä, 
karja suuri katsottava" 

Pukeuduttuaan, he menevät lää
vään, sillä pitkän yön ovat lehmät, 
hevoset ja lampaat odottaneet: 

"Heinän hienon heittäjäistä 
apilan ojentajaista." 
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Läävä on eläinmäärään nähden 
pieni ja matala. Kyyryllään siellä 
saa heitellä eläimille heinätuppo
sia ja kantaa sioille ruokapurtiloi
ta. Toisten ollessa läävässä n11n: 

"Piika pikkarainen 
vaimo valkeaverinen 
pesi siitä pitkät pöyät 
laajat lattiat lakaisi, 
vastasella varpaisella 
luutasella lehtisellä, 
kokoeli rikkasensa 
vaskisehen vakkasehen." 

Miniälle oli sanottu, ettei saa 
tehdä rikkasista tunkiota talon lä
helle, niin: 

"hän vei ne ulos usta myöten 
pellolle pihaa myöten 
perimmäisen pellon päähän 
a 1immaisen aian suuhun." 

Läävästä palaava naisväki huo
maa tuvan siivotuksi ja kaikki ai
kuiset ylhäällä. Joku lapsista on jo 
jalkeilla ja kiertelee vanhan emän
nän ympärillä pyydellen: 

"anna leipeä kätehen, 
vuo1e voita leivän päälle." 

Mieher ottavat esiin puukot ja 
kirveet ja tekevät puhdetöitä, kun
nes päivä valkenee ja ruoka val
mistuu. Kun perhe on syönyt jää 
nuorin miniöistä keräämään pii
mätuoppeja ja puuvateja ja olut
haarikoita pois pöydältä, sillä kuu
ma vesi höyryää jo kaukalossa ja 
hiekka ja huosiamet on varattu. 
Niillä hangataan puuastiat puh
taiksi . Väki on lähtenyt töilleen. 
Taikinan tekopuuhissa: 

"Anoppi aitasta tulevi 
jauhovakka kainalossa 

perhe on suuri syötettävä 
murkinainen suorittava 
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le ipä paksu le ivottava 
ta ikina taputeltava. " 

Miniät ja tyttäret ovat saaneet 
työkseen ohrien survomisen tai 
hurstien huuhtomisen . Jollekin on 
määrätty: 

"lltasaunan saapuessa 
veet vetele, vastat kanna 
hauo vastat valmihiksi 
saunahan savuttomahan." 

Toivorikkaana kuuluu laulu tu
vasta. Eräs miniöistä lasta uneen 
tuutiessaan laulaa: 

"T uuvin tuuvin poikaani 
vaapotan vakaistani 
tuekseni tuulisäällä 
varakseni vastasäällä". 

Hän jatkaa, lapsen jo nukk uessa, 
kauneimmalla säkeellä: 

"Tuuti tuuti tummaistani 
tummaisessa tuutusessa 
tummaisella tuutijalla 
tuvan tummaisen sisällä." 

Äiti unelmoi lapsensa tuleva i
suudesta ruusuisia unelmia, sillä jo 
ennen syntymää hän oli toivonut: 

" Laaullista laulajata 
kunnollista kukkujata. 
kaunista karehtijata. 
Joka tielle tietäjäksi, 
joka mäelle malttajaksi." 

Miehet palaavat ulkotöiltää n. 
Silloin on nuorten kiireesti: 

"Vieminen vesiropehet 
käsipyyhe kantaminen", 

jotta miehet saavat kätensä puh
tahaksi ruualle ruvetessa. Talkku
na höyryää pöydässä ja piimä on 
sopivan hapanta, mutta vanha 
isäntä sanoo, ettei kaikilla ole näin 
hyvin, vaan että moni: 

" Le mettä leikkoavi 
olkisen ojentavi, 
petäjäisen peiputtavi." 

Miehet keskustelevat pa1van 
töistä ja siitä millaisia vastuksia 
on töissä ollut. Naisväki kuuntelee 
puheensorinaa, kunnes vanha
emäntä keskeyttää puheen ja sa
noo, että huomenna on sitten rii-

hipä ivä. Nuoret tytöt, jotka ovat 
vanhan kosijan tullessa kehuneet 
ottaneensa: 

"Kullat kulmiltansa 
hopeat hiuksiltansa 
sinilangat silmiltänsä 
puna 1angat päänsä päältä." 

Kaivelevat kirstuistaan koristei
ta juhlapukuihinsa. Eräs heistä me
nee pyytämään veljeään Seppoa 
uuden soljen tekoon. Muuan pojis
ta sanoo lähtevänsä kosimaan ja 
ottavansa: 

"Olkisen orihin 
hernevartisen hevosen. " 

Ajoneuvojen tuli olla komia+, 
sillä hän on laittava: 



" Kuusi kukkulaista 
seitsemän siniotusta 
Vempelille viekkumahan 

rahkeille raukkumahan, 
io+ta kauno+ katsahtaisi 
impyet ihastelisi." 

Lähtiessään sanoisi orialle: 

"Kanna tuohon karhuntalja 
tuopa toinen turskantalia 
kiriokorian katteheksi." 

Kesken nuorten iloa alkaa ta
kan ääressä vanhaisäntä omiin aia
tuksiinsa vaipuneena laulaa: 

"Mieleni minun tekevi, 
aivoni aiattelevi 
lähteäni laulamahan 
saa 'ani sanelemahan, 
sukuvirttä suoltamahan 
laiivirttä laulamahan." 

Toisten käydessä levolle hän 
iatkaa: 

"Niitä ennen isoni lauloi 
kirvesvartta vuollessansa; 
niitä äitini opetti 
väätessänsä värttinätä, 
minun lasna lattialla 
eessä polven pyöriessä, 
maitopartana pahaisna 
piimäsuuna pikkaraisna." 

Päre pihdissä oli palanut kar
relle kun vanhus heräsi muistois
taan. Hän nousee hitaasti, työntyy 
ulos pirtistä pimeään yöhön. Hä
nellä on tapana käydä tallissa 
ennen nukkumaan menoa. 

Kuulutus susiveron kantamisesta. Susiveroa eli sudentapporahaa joutui kunnan alueella jokainen mak
samaan sille, joka oli petoeläimen surmannut. Kuulutuksen allekirjoittaja Kalle Frang (taidemaalari 
Felix Frangin isä) oli ennen lkaalis}en kauppalanmaa!ariksi ryhtymistään ollut mm. seitsemän vuotta 
metsänvartijana Vahojärvellä. Kerrotaan hänellä olleen koiria, jotka uskalsivat käydä sudenkin kimp
puun. Tallentanut Eero Koivisto. 

51 



AAKE AHO 

Parkanon Huonekaluliike 
eli se tuttu Tammela 

58 VUOTTA 

HUONEKALUJEN PARISSA 

Vuonna 1919 perustettiin Ko
kemäelle K. B. Tammelan Huone
kalutehdas. Liike harjoitti tehdas
maista huonekalujen valmistusta 
osaksi yksityisille tilaajille, osaksi 
jä lleenmyyjille. 

Alusta alkaen tehtaan koneisto 
oli ajanmukainen, ja jo tuolloin, 
noin 60 vuotta sitten, va lmistettiin 
huonekalut suurimmaksi osaksi ko
neilla. Työn tekijöide n määrä oli 
noin 40 henki löä. 

Markkinointialue oli melkoisen 
laaja, koska huoneka lutehtaita sii
hen aikaan Suomessa oli vain 
muutamia. Laa iasta markkinointi
alueesta esimerkiksi: Saman vuo
den aikana sisustetti in Ivalon ap
teekki ja Suojärven kirkko. 

Vuonna 1926 tuhoutui koko teh
dasrakennus tulipalossa. Jälle en . 
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rakentaminen tapahtui yhtäaikai • 
sesti 30-luvun laman kanssa, mi;tä 
seurauksena oli huonot markki-

nointimahdollisuudet. Tehdas iou
tui lopettamaan toimintan sa · sii
nä laajudessaan. 

Parkanon Huonekaluliikkeen perustajat Sylvia ja K. B. Tammela. 
Kuva vuodelta 1919. 



46 VUOTTA SITTEN 
PARKANOON 

Kokemäellä toimiessaan liikkeel
lä oli kauppasuhteita Pohjois-Sa
takuntaan. K. B. Tammelalle syntyi 
ajatus aloittaa huonekalujen val
mistus Parkanossa, aluksi pienessä 
mittakaavassa. Tähän oli myötä
vaikuttamassa rakenteilla ollut Po
ri - Parkano - Haapamäki rata 
ja Parkanon maantieteellinen si
jainti. Näin tultiin Parkanoon v. 
1931. 

Työpäivät venähtivät varsin pit
kiksi. Huonekalujen valmistuksen 
ohella jatkui työpäivä omalla pien
tilalla, puutarhanhoidon ja maan
vi ljelyksen parissa. 

Aluksi huonekalut valmistetti in 
yksinomaan käsityönä. Vuosi vuo
delta koneita ja tiloja lisättiin, 
tuotannon myös vähin erin kas
vaessa. Huonekalujen myynti ta
pahtui aluksi suoraan valmistusti
loista. 

Vuonna 1935 avattiin erilliset 
myymälätilat, jolloin omien tuot
teiden lisäksi myytiin myös mui
den valmistamia huonekaluja. 

Elintason noustessa ovat vaati
mukset muuttuneet. Kaikilla on 
nykyisin mahdollisuus kalustaa ko
tinsa ajanmukaisesti. 30-luvulla 
huonekalumallisto mahtui 85 m2 

suu ruiseen myymälään, tilat olivat 
riittävät. Silloin tultiin toimeen 
pöydällä, tuoleilla ja sängyllä. 

Nykyisin on toisin. Vuoden 1969 
iälkeen, joDoin Parkanon Huoneka
luliike oston ~autta siirtyi Sinikka 
ja Anja Tammelan omistuksee .~ 
ovat tilat kasvaneet varsin huo
mattavasti. Myymälätilat ovat täl
lä hetkellä n. 1050 m2 ja varas
tot n. 900 m2 • 

Viimeinen myymälän laajennus
työ on vasta äskettäin saatu pää
tökseen. Mainittakoon, että huo
nekalujen valmistus on nykyään 
loppunut ja Parkanon Huonekalu
liike on pelkkä jälleenmyyntiliike, 
joka työllistää seitsemän henkilöä. 
Huonekalualalla muoti ~anelee mi
tä ja minkälaista ostetaan. Nykyi
nen sisustaminen vaatii paljon 
muutakin kuin edellä mainitut pe
rushuonekalut. 

On oltava monen monta mah
dollisuutta, jotta asiakas voi va li
ta oman yksilö llisen makunsa mu
kaan. Nykyinen mallisto koostuu 
60 eri valmistajan tuotteesta.Tuot-

teet va litaan harkiten ja ammatti
taidolla sekä korkeat laatuvaati
mukset huomioonottaen. 

Huonekalujen lisäksi ovat kuvaan 
mukaan tulleet muutkin kodin si
susteet, kuten matot, valaisimet, 
vuodevaa tteet, toimistokalusteet, 
ym. Huonekaluala vaatii työnteki
jältään jatkuvaa itsensä koulutta
mista, alan kirjallisuuden seu ra a
mista ja käyntejä huonekalunäyt
telyissä ja messuilla. Näin pysyy 
mukana jatkuvasti muuttuvassa 
huonekalujen muotien ja materiaa
lien maailmassa. 

Parkanon Huonekaluliikkeen 
markkinointialue on viime vuosien 
aikana laajentunut, käsittäen koko 
Pohjois-Satakunnan. Tuotte ista n. 
65 o/,, myydään Parkanon ulko
puolelle. 

NAISET 
HUONEKALUKAUPPIAINA 

Naisia on liikealalla, yrittäjänä 
paljonkin, mutta nimenomaan huo
nekalualalla he lienevät harvinai
sia, ke rtoivat Anja ja Sinikka T am
mela. Me opimme jo lapsena ole
maan apuna maalaamassa ja hio
massa pintoja. Auttelimme myös 
myymälässä. Näin kasvoimme nuo
resta lähtien tähän ammattiin. Si
nikka oli välillä kymmenkunta 
vuotta poissakin, sairaanhoitajana 
Tampereella, mutta palasi sisaren
sa yrittä jäkumppaniksi vanhempien 
luopuessa liikkeen pidosta. Olen 
viihtynyt hyvin kummassakin työs-

sä, sanoo Sinikka. Pidän siitä, että 
saan olla tekemisissä ihmisten kans
sa ja siihenhän tämäntyylinen neu
votte lumyynti tarjoaa paljon mah
dollisuutta. 

Työnjaostaan kertoivat sisaruk
set, että Anja suuntautuu enem
män huonekalujen mallien ja tyy
lien seuraamiseen ja sisustusten 
suunnitteluun, Sinikan hoitaessa 
liikkeen raha-asiat ja toiminnan 
ulospäin. Myyntiin osallistuvat 
molemmat yhtä suuressa määrin, 
yhte ishe nki heillä on hyvä. 

Yrittäjän asemasta kertoivat 
molemmat, että se tuntuu vuosi 
vuode lta kiristyvän. Velvoitteita 
verojen ja sosiaalisten maksujen 
muodossa tulee aina lisää. Yrit
täjän työpäivä on pitkä ja vastuu 
suuri. Meilläkin oli ennen harras
tuksia, laulettiin kuorossa, toimit
tiin partiossa ja seurakunnan pii
reissä. Vähitellen on kaikki täyty
nyt jättää. Työ vie kaiken aikam
me. Lomallakin olemme vuoro+el
len ehtineet olemaan vain yhden 
viikon vuodessa. Niin sidoksissa si
tä tällaiseen työhön on. 

Sellainen on siis meidän elämän
tapamme, mutta viihdymme joka 
tapauksessa hyvin tämän jo niin 
tutuksi käyneen Pohjois-Satakun
talaisen asiakaspiirimme parissa. 
Nämä ihmiset ovat ostajina muo
titietoisia, vä littömiä ja maksuis
taan huolehtivia ja heidän kans
saan on hauska tehdä kauppaa, 
toteavat Anja ja Sinikka T amme
la lopuksi. 

Näkymä makuuhuoneenkalulstojen osastota. 
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MATTI LAIHO 

Häädetkeitaan hirvipyydys 

Eletfi.in 1920-luvun loppupuoliskoa. Liekö liittynyt ulkopolit-iikan hoitoon, v,ai mikä 
oli syynä, joka tapauksessa oli päätetty lahjoittaa Suomesta eläviä hirviä, e!äintar
haan Hollantiin. Tehtävä lankesi luonnostaan metsähaUitukselle. Hirvikanta oli sii
hen aikaan hyvin heikko. Tiedettiin kuite.1kin, että valt,ion maiilla Parkanossa ja 
Karviassa oli hirviä. Pyydystäminen annettiin silloisen Karvian hoitoalueen tehtä
väksi. Ratkaisuun vaikutti ilmeisesti se, että "kruununmetsäalueen", kuten hoito
aluetta silloin kutsuttiin, metsänhoitajana o!i innokas erämies Torsten R os e n -
b r ö i j e r. 

Metsänhoitaja Rosenbröijerin 
johdolla rakennettiinkin sitten ny
kyisen Häädetkeitaan luonnon
puiston maastoon tai sen lähelle 
pyydys, joka käsitti kaksi noin ki
lomefrin mittaista johdeaitaa ja 
niiden yhtymäkohdassa kolmion
muotoisen peräkarsinan, jossa oli 
!aukeava portti. 

Ainakaan tätä kirjoitettaessa ei 
ole vielä voitu selvittää, missä 
pyydys tarkalleen maastossa si
jaitsi. Tiedetään kyllä, että toinen 
johdeaita sai alkunsa Häädetjär
ven rannasta ja suuntautui koilli
seen . Tältä linjalta on vielä löy
dettävissä muutama lahonnut ai
tapaalu . Aidan ja peräkarsinan 
rakenne oli hyvin vankka, kute n 
oheisista valokuvistakin käy sel
ville. Rakennustarvikkeet saatii n 
luonnollisesti paikan päältä . Kun 
ajatellaan, että aitojen yhteinen 
pituus oli noin kaksi kilometriä, on 
todettava, että käytetty puumää
rä ja varsinkin työmäärä on ollut 
varsin suuri. 

HAAPAA 
HOUKUTTIMEKSI 

Kuinka pyydystäm inen sitten 
onnistui? Jotta hirvet olisivat men
neet pyydykseen, kaadettiin joh
deaitojen viereen ja karsinaan 
haapaa. Tällä tavoin yritettiin hir
viä saada totutetuksi aitaan kos
ka se muuten oli uutuuttaan eläi
mille outo. Pyydys ol i toiminta-
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kunnossa ilmeisesti vain talvia i
kaan, koska muulloin olisi eläin
ten kuljetus ollut lähes ylivoimais
ta. Pyydykseen meni kaikkiaan vain 
kaksi hirveä, emä ja sen noin vuo
den vanha vasa. Emä vauhkoon
tui karsinassa ja yrittäessään va
pauteen se loukkaantui niin pa
hoin, että se oli lopetettava. Va
sa kieltäytyi kertakaikk iaan syö-

mästä ja niin oli sekin jonkun a1an 
kuluttua lopetettava. 

Hirviä yritettiin myöskin aja
malla saada menemään pyydyk
seen . Tästä kertoo metsänhoitaja 
Rosenbröijer itse: "Yksi tiedossa
ni oleva lauma oli useampina viik
koina oleskellut eräässä tästä ai
tauksesta noin 10 kilometrin pääs
sä olevassa metsässä. Metsänvar-

TD:+ä kohtaa se aita Häädetjärven rannasta lähti näyttää Paavo Ki
vipe'to kirjoittajalle Matti Laiholle. 



tijain avul la kiersin 5 hirveä käsit
tävän lauman. Kun aitaus sijai+si 
idässä, yritin asettama l'a miehet 
ketjuun noin 50 metrin päähän +c;
sistaan, ajaa hi rviä sinnepa1n . 
Tää llä oli vastassa suu ri aukea ne
va. Ajo tapaht ui suunnitelman 
mukaisest i, mutta isolle neval le ei 
hirviä saatu ku lkemaan. Ne juok
sentelivat edestakaisin ajomiesten 
edessä ja ne nähtiin vähän vä
liä. Aivan nevan laidassa ne juok
sivat vasempaa siipeä kohden, jos
sa alleki rjoittanut oli äärimmäise
nä ketjussa. Vaikka yritin saada ne 
menemään oikeaan suuntaan, ei
vät ne t ästä välittäneet, vaan si
vuuttaen vasemman siiven ku lki
vat pohjoiseen päin, missä suun 
nassa metsä yhtäjaksoisesti ol i yh
teydessä laajan metsäalueen ~a n, 
sa. Tästä ajosta sain sen käsityk
sen, että hirvet eivät mie!el!ään 
lähde ajamalla ku lkemaan aukeille 
maille. 

PYYDYS PURETTIIN 
1930-LUVU LLA 

Pyydys ei siis tuottanut toivoi
tua tulosta. Niinpä se sitten 1930-
luvun alkupuolel la purettiin koko-

naan ja käytetty puutava ra ajet
tiin polttopuiksi. Vaikka pyydystä
minen ei johtanutkaan tulokseen, 
on yritys ollut meidän oloissamme 
ja koko Euroopankin huomioon ot
taen ainutlaatuinen hirviin liitty
vä tapaht uma. A jatus saada si l
loisen hirvikannan vallitessa pyy
dystetyksi metsiemme arka suur
riistaeläin elävänä on vaatinut en
nakkoluulotonta ja rohkeaa otetta 
unnettuun tehtävään. 

Parkanoa pidetään sydänali.:ee
na, josta koko läntisen Suomen ny
kyinen hi rvikanta on pe räisin. Tät ä 
käsitystä ei missään tietääkseni 
ole sen paremmin todistettu oi 
keaksi. Ilmeistä kuitenkin on, että 
käsityksel lä on katetta, koska ker
rottu pyydyskin rakennettiin Par
kanoon. 

Tämän kertomuksen laatimi,e ;i 
on tehnyt mahdolliseksi ,e, etfä 
Torsten Rosenbröijerin oma ise 1 

ovat auliisti luovuttaneet valc, k,.,
via käyttöön ja kertoneet tietons:i 
asiasta. Asiaa on innolla selvittä
nyt myös Paavo Kivipelto Lahu 
luomal ta. O lisi arvokasta, jos kaik. 
ki asiaan liittyvä tieto, joka vie lä 
on saatavissa, tulisi talteen. 

Näkymä peräkarsinan luota . Kuvassa metsänvartija Viljo Häädetjärvi. 

Johdeaidan rakennetta. 
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RITVA RASILA 

• • 

KUOREENPYYNTIA 
PARKANOSSA 

Kuore tarjosi monelle parkanolaiselle tervetullutta 
leivänjatketta aina viime sotavuosiin saakka. Sen jäl
keen pyynti on vähentynyt, makutottumukset ovat 
muuttuneet eikä tätä viisisent+istä lohensukuista kalaa 
juuri enää löydy parkanolaisten ruokapöydistä. Pyy
dykset alkavat olla museotavaraa ja monet pyytäjät
kin menneet maan rakoon. Varsinaisesti kuitenkin +ukin 
uitto lopetti pyynnin parhaalla nuotta-apajalla 
Parkanonjoen suussa. 

Kuoretta pyydettiin heti jäidenlähdön jäl~een ry
_sällä tai haavilla lippoamalla. Parhaiten sitä saatiin 
Parkanonjoes+a, sitä pyydettiin lisäksi mm. Lammin
koskesta ja Parooninkoskesta. Parkanon tunnetuin kuo
reenpyytäjä lienee Efra,im Rytilä. Hänen jälkeensä 
pyyntiä harjoitettiin talossa vuosikymmeniä. P:ienestä 
pojasta pyynnissä oli mukana myös talousneuvos Väi
nö R y t i I ä, joka muistelee seuraavassa. 

VÄINÖ RYTILÄ 
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Rytilän suku muutti Parkanoon 
Ikaal isista Vähä-Röyhiöstä 1814. 
Jo aikaisemminkin suvun miehet 
olivat käyneet Parkanossa kalas
telemassa ja kun talossa oli useam
pia poikia, yksi päätti muuttaa Par
kanoon. Hän oli Erkki Rytilä. Erkki 
oli uudisraivaaja, hänen poikansa 
Teemu taas hankki leveämpää lei
pää tervanpoltolla. 

Suvun kolmannessa parkanolais
polvessa Efraim Rytilä (s. 1841) al
koi talonpidon ohella todenteolla 
pyytää kuoretta. 

Väinö Rytilän omat muistot 
kuoreenpyynnistä ulottuvat vuosi
sadan toiselle kymmenel le, sitä 
vanhemmista ajoista hän on kuul
lut vanhemmiltaan ja isovanhem
miltaan. 

Talousneuvos Ryti Iän isoisä Ef
raim Rytilä valmisti pyyntivälineet 
itse, myös langat tehtiin kotona . 
Efraimilla oli peräti sata syitä pit
kä nuotta, jonka peräkorkeus oli 
seitsemän kyynärää. Hän myös 
kunnosti pyyntivälineensä itse: 
mies meni illalla aikaisin nukku
maan, mutta alkoi kutoa havasta 
joka aamu ne ljän aikaan. 

PYYNTIVÄLINEET 

Vi_i_me vuosisadalla kuoretta pyy
dett11n . nuotalla, sittemmin pyy
dykseks1 tuli rysä. Pienempiä eriä 
kalaa saatiin lippoamalla haavilla. 
- Nuotta oli kuitenkin suurten 
kuorema:kkinoiden aikaan pääpyy
dys, muistelee Rytilä. Silloin ka
laa saatiin niin paljon, että virall i
sissakin papereissa taloa nimitet
tiin Apajaksi eli Rytiläksi. 

Kalaa oli siihen aikaan vetämäs
s~ __ kym1:7enenkin nuottakuntaa Ry
tilan miesten lisäksi. Erikoisen hy
v1a kuorekeväitä olivat nälkävuo
det 1866-68. Rytilä arvelee, että 
nä lkä olisi tehnyt vieläkin mur
heellisempaa jälkeä Parkanossa, 
jollei kuorekin olisi ollut ravinnon 
lisänä. 



Rytilässä on vielä vanhoja rysiä tallella. Upeilla aidat asetetaan niin, että kalat uivat rysään. Ry
sän suussa on suukaari, sen takana luokkaliina. Rysän sisällä on ensin etunielu, sitten porstua ja 
peränielu. Rysän perä on tihkumpaa kudosta kuin muu osa rysää. 

Lipolla eli haavilla kalaa pyysi
vät pikkuyrittäjät omaan tarpee
seensa. Heillä oli apaja joka ry
sän välissä. Lippomiehillä oli T am
me!an talon kohdalla nuotiopaik
ka, jossa he väli llä lepäsivät ja ta
rinoivat. Rytilän rysiä oli joessa 
Efraim Rytilä n aikana jopa 25 kap
pa1etta. Niillä oli tarkat paikat ja 
myös asiakkaat tiesivät, mistä men
nä kalaa ostamaan. 

- Kuka otti Poltinnokalta, ku
ka Kiurusenniemestä, kuka Sarkin 
rannasta, kuka mistäkin. Parha iten 
kalaa tuli nykyisen Rytilän sillan 
ylä puolelta. 

Omanakin kokemuksena 
mu istan, kun olin jo lähes mies ja 
isän kanssa yhdessä paatissa . sou
t umiehenä. Näytti, että rysä oli 
ihan suuta myöten tä ynnä . Minä 
koe tin sitä vyön välistä, kun havas 
oli pullollaan. Ei siinä muu autta
nut kuin hinata rysä rantaan ma
ta1ampaan veteen, niin ettei saa
pasvarsista vesi päässyt ja sitten 
ajettiin rysä tyhjäksi. 

Parkanossa levis ikin sanantapa: 
"On tulevaa kuin Rytilälle kuo
reet' '. 

KANSANJUHLA 

Kuoreen pyynnin päivät Par
kanossa olivat Rytilän mukaan 
melkein kansanjuh 1aa. Väkeä riitt: 
rannoilla katselemassa, millaisic 
saaliita vedestä veneisiin vedet
tiin. 

Jotkut kalamiehet eivät katseli
joista oikein välittäneet, vaan us
koivat, että uteliaitten paha silmä 
vie kalaonnen. Niinpä he yrittivät 
kääntää paattia, niin etteivät muut 
olisi nähneet, minkä verran kalaa 
nousi . 

Ka lan ostajia Parkanoon tuli 
omasta pitäjästä ja naapureisfä
kin aina Kurua myöten. Pienem
pään tarpeeseen ostajat veivät ka
laa muutaman pärekorillisen, mut
ta joidenkin mukana lähti hevos
krnrmakin kalaa. 

Kovin tarkkaa lukua kalo jen hin
nasta talossa ei Väinö Rytilän 
muistaman mukaan pidetty. Kalaa 
sai jokainen tarpeeseensa. Usein 
kalan noutaja+ tekivät jotain työtä 
taloon vastikkeeksi. 

TULVA VEI KALAT 

Jos joessa oli kovin runsaasti 
ve ttä keväällä, ei kalaa tahtonut 
tulla. Varsinkin haavimiesten lipot 
jäivät silloin melkein tyhjiksi. 

Rysällä pyytäminen oli myös 
tulvan aikana raskasta ja työlästä. 
Kovassa virrassa jouduttiin mo
neen kertaan soutamaan joen 
po ikki ja perämies koetteli kepillä, 
missä santa rah isi. Tällaiseen koh
taan laskettiin rysä. 

Tukin uitto alkoi lopullisesti han
kaloittaa pyyntiä. Joen pohjasta 
saattoi nousta uppotukkeja, jotka 

. :r.~p,ivät pyydykset. 
Kun Käenkosken voima la itos tuli 

ja veden pintaa laskettiin ja nos
tettiin, ei kuore enää noussut en
tiseen tapaan ja saaliit alkoivat 
pienentyä . 

Kuoreenpyynnin kulta-aika päät
tyi jo ennen toista maailmansotaa, 
kalastus elpyi kuitenkin uudelleen 
sotien aikana, kun taas tuli pula 
elintarvikkeista. 

- Isäni hoiti pyyntiä sodan ai
kana, vaikka hän oli silloin jo yli 
70-vuotias, Rytilä muistelee. Sit-
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ten kun isäni kuo li 1951 , ei kalaa 
o!e enää suuressa mitassa vedetty. 

Nuorin meidän veljeksis tä, H eik
ki Rytilä , pyydysteli kuo reita vie lä 
jonkin verran sen jä lkeen. Myyn
tiin ka1aa ei kuitenkaan enää 50-
luvun puole lla pyydetty. 

KUOREET SUOLAAN 

Ne kuoreet, joita ei heti r.an· 
nassa myyty, suolattiin Rytilässä 
ja vietiin tynnyreissä aittaan . 

Syksyn ja talven mittaan suola
ka1aa riitti ulkopuolisillekin talos
ta. Talousneuvos Rytilä muistaa, 
että hänen äitinsä antoi melkein 
päivittäin t alossa käyneille ky lä
läisil le suolattuja kuoreita kannui
hin. 

Emäntä Esteri Ryti I ä muiste
lee anopiltaan Lyydia Ryti lältä 
saamansa suolausohjeen o lleen sel
lainen, että pantiin viisi osaa puh
distettuja kuo reita ja yksi osa 
karkeata merisuolaa. 

Eteri Rytil ä tuli taloon emän
näksi 1935 Vahojä rveltä. Sii hen 
saakka kuo re oli hänelle tuntema
t on ka la. 

- Pyyntiaikaan 193 6 tutustuin 
varsinaisesti ensimmäisen ke rran 
kuoreeseen, Esteri Rytilä kertoo. 

Parasta kuore on emännän mu
kaan tuoreena keitettynä . Kuore 
panna an kylmään veteen , vähän 
suolaa pääl le ja keitetään hiljai
se lla tule lla vajaan tunnin ajan. 
Kala ei ha joa kun se pannaan kyl
mään vetee n. Kuo retta ei pe rata 

Kuore en noin viisisenttinen lohensukuinen kala. Nämä kalat 
nousivat viime keväänä Ryt.ilän sillan yläpuolelta. 

lainkaan vaan se keitetään koko
naisena. Keitetty kuore syödään 
perunoiden kans~a ja voita pan
naan päälle . 

Suolakuoretta Väinö Ryt ilä 
muistaa olleen lapsuutensa ruo 
kapöydässä ehkä kerran viikossa. 
Suolakalat pantiin vähäksi aikaa 
likoama an. Ne o livat voin ja pe-

ru na n kanssa kei t ettynä mukavan 
makuisia, muiste1ee hän. 

Esteri-emäntä toteaa, että suo
:akuore o li erinomainen he rkku ke
sä llä uusien perunoiden kanssa. 

H än muist elee, että joillain oli 
se llainen t apa, että kuoreet kypsy
tettiin päreen päällä uunin loppu
lämmössä. 

Vanha ilmoitus vuodelta 186 1. Lue!tu silloin ehkä pitäjänkokouksessa . Teksti on selvennettynä nam: 
"Talollinen Karl Pentti Parkanolla antaa ilmoittaa että: työtä haluavat saavat kuokka työtä hänen 
maallansa, josta kuokku kapan ala!ta maksetaan 33 . ja 35 kopeekkaa hopiassa." Tallentanut Eero 
Koivisto. 



YLA·SATAKUNTA 

Kahvio-myymälä KALLE 
avoinna aamusta iltaan 

ark. 6.00-20.00 
lau. 8.00-16.00 
sun. 8.00-20.00 

leivät, kahvit, jauhot 
makkara, maito ym. 
mukavasti, nopeasti 

Shell Par1<anossa, paikka jossa ajatellaan autosi parasta. 

KORPELAN LIIKKEET 

KOLIST AJA OY 
Puh. 2992 

Kalliolouhintaa, hiekkapuhallusta ym. 

+ SAIRASAUTO 

Puh. 2020 

A. VIITASALO & POJAT 

INSINÖÖRITOIMISTO 
HEIKKI HAVANKA 

Sapelikatu 1 
39700 PARKANO puh. 2702 

MATIN ASUSTE 

Miesten ja . . 
nuorisoasuJen 
eri kois lii ke 

Parkano puh. 1353 
M. Patokoski 

Lääkintävoimistelija 
Irma Perälä 

Kylpylä hoitaja 
Matti Perälä 

Puh.1228 

PARKANON AUTOKOULU 

J. ROIHA 

Parkano, puh. 2033 

m-VALINTA 
SEPPO VIITASALO 

Linnankylä, puh. 3402 



~ -sä_hköllä -
\;;::J mukavammin 

Leppäkosken Sähkö Oy 

Toe meillä 
selvä 

Kättä päälle 
-sopimus. 
Saavutat 

helpommin 
tavoitteesi. 

& KANSALLIS·OSAKE-PANKKI 

TOIVOTAMME KAIKILLE PARKANON JOULUN LUKIJOILLE 

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA! 

RAUMA-REPOLA OY 
PARKANON KONEPAJA 
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SUORITTAA RAKENNUSTOIMINTAA 
JA MYY OSAKEHUONEISTOJA 

~73Rakennusliike M.Ruha1a 
c:::Jc:J 39700 Par1<ano, puh. 933-2951 

KIITÄMME ASIAKKAITAMME KULUNEESTA 
VUODESTAJATOIVOTAMME . 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
PARKANONJÄTEHUOLTO 

Olavi Kaija puh. 2426 

EDULLINEN 
OSTO PAIKKA 
PARKANOSSA 

PARKANON APTEEKKI 

Parkano 

VALINTA- PIHLAJAVIITA 
Puh. 2268 

ASA - PHILIPS 
JOULUA 
juhlistamaan 

Pyörä ja Tv-huolto ky. puh. 2185 

Tule 
jouluostoksille 

KANKAMAN 

kautta 

8 
§ 
0 
0 
(} 
0 
0 
0 

> 0 
C> 
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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 

IKAALINEN puh. 6426 
SEINÄJOKI puh. 140160 

Suoritamme rakennusurakointia 

Myymme rakentamiamme kerros
ja rivitalohuoneistoja 

Rakennusliike 
V. VIITASALO KY 

puh.2348 

Luotettava perusta 
kotikukille 
OK-multa. Nurmikoille ja 
istutuksille. 

TEHO-kasvuturve 

1-401 (1 ~:~~~~uote• SOKOS 
Osuuskaupat 



KOTINNE KAIKKI HUONEKALU
HANKINTANNE-LUOTETTA V ASTI 

PARKANON PUH. 2075 

HUONEKALULIIKE 

AUTOPELTIKORJAAMO 

RI-WE 

Parkano puh. 2808 

Valtuutettu Fiat-huoltokorjaamo 
HUOLTO MÄKIRANTA 

Puh. 2780 
Alkuperäiset Fiat-varaosat 

AUTOKOULU K. VIERISALO 

Viinikanahde 2. 
Puh. 933-2142 

Parkano 

PARTURI-KAMPAAMO 

MÄKIRANTA 

Puh. 2459 

RIIPISEN KUKKAKAUPPA 

Puh. 2037, 2036 

SEIJAN KUKKA ja KIOSKI 

Puh. 2786 

PARKANON PALAKANGAS 

Parkano, puh. 2634 

Hyttisen liiketalo 

T:mi MANNINEN 
Parkano puh. 2030 

Elektroniikan komponenttien 
tuonti ja tukku liike 

MAALAUSLIIKE 

HANNU NUMMELA 

Puh.1215 

KAMPAAMO 
Seija Pitkänen 

Parkano puh. 2252 

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 

Pa~ano-Puh. 2696 

Edullinen 
asiantuntija 

rakentajille 

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme 

KOFF- PORI 
HYVÄÄ JOULUA SEKÄ 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA. 

Aureskoski Oy 

Parkanon myyntikonttori 

Puh. 2703 

HYVÄÄ JOULUA 
JA 

MENESTYSTÄ UUDELLE VUODELLE 

TOIVOO ASIAKKAILLEEN 

HYTTISEN HALLI 0 
PARKANO 0 

0 

KAUPPATALO HYTTINEN 
0 
0 

JALASJÄRVI 0 
0 

SPAR-HYTTINEN 0 
0 

0 JALASJÄRVI C'} 

MYYNTI-HALLI 000000000000 MYYNTI-HALLI 
KAUHAJOKI KURIKKA 



Parkanon 

Kumi korjaamo 

Puh. 2149 

Rengasalan erikoisliike Parkanossa 

Naisten erikoisliikkeenä 

voimme palvella teitä kaikissa juhla ja va
paa-ajan asuissa. Huomatkaa edulliset 
hintamme. 

PARKANON MUOTILIIKE JA ASUSTE 
ARVOJANAKKA 

M 
u 
0 
T 

2087 

1 KULMA 
Puh. 2747 Parkano, Säästökulma 

1 
1 

SULOSEN LEIPOMO 
Parkano, puh. 2009 

Onnt"stuneet joululahjat Teille! 

Leivonnaisista neuvottelemaan meille. 

* FORD AUTOMYYNTI, VARAOSAT, 
HUOLTO. 

* HONDA MOOTTORIPYöRÄ
MYYNTI, VARAOSAT, HUOLTO. 

-roon1n AUTO='I 
Parkano, puh. 2295, 2296 

SUU N N ITTELETTEKO 
RYHMÄMATKAA? 

Vain puhelinsoitto meille ja nykyaikaiset 
linja-automme ja tilausajo kokemuksemme 
ovat käytettävissänne. 

Ikaalisten Auto Oy 
Puh. 6282 

M,JNI MONET 
LIIKEKESKUS 

Puh. 2867 

OyW.ROSENLEW Ab 
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KEHYS JA TAIDETARVIKE 
Liisa Lensu 

Korpelan liiketalo 
Parkano, puh. 1223 

PARKANON-KIHNIÖN 
eKehystystä 

•M aalaustarvikkei ta 

eTauluja 
Käänny puoleemme myös 

lah ia-asioissa 

OSUUSMEIJERI ' i, - 'I ,.., - - 'I 

Parkano ~ 
PARKANON LISTA OY 

39700 Parkano - Puh. 933-281 1 

JOULUNAJAN HERKUT: 

Piparkakut, joulutortut, täytekakut 
jne. 

~ 
Leipoo puolestanne 

OJENNUKSEN 
PARKANON KAUPUNGIN ,: KOTI LEIPOMO 
ELINKEINOLAUTAKUNTA Puh. 1339 · 2893 

toivottaa kaikille parkanolaisille ja erityisesti 

yrittäjille RAUHALLISTA JOULUA ja 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA. YHDYSPANKKI 

Parka no 



Edullinen ostopaikka Joulun arvolahjat laajasta valikoimastamme. 

MARIMEKON TRIKOOT KELLO-, KULTA- ja SILMÄLASILIIKE 
SANELMAN V AATEAITT A E. SYRJÄNEN ,Parkano, puh. 2181 

Parkano, puh. 2551 

AUTOJÄRVENSIVU OY RADIO-JA TV-HUOLTO 
S. HUUSKONEN 

Parkano, puh. 2323, vaihde PARKANO 
RADIO· JA TV-LAITTEIDEN KORJAUKSIA 

VESIJOHTOLIIKE LEHTOLAN BAARI 

E. PAAVILAINEN suosittelemme 

Puh. 2175 
maittavia ruokia ja hyvää kahvia. 

Puh. 2060 

PUUSEPÄNLIIKE Autokorjaukset ja maalaukset 

VOITTO PAJUNEN LAHTISEN KORJAAMO 

Puh. 2254 Puh. 2507 

HUSQVARNA OMPELUKONEET 
Parkanon Kemiallinen Parkanossa 

ja Valkopesula puh. 2748 Piiriedustaja 
TUOMO HEINONEN 933/2294 

1 
PARKANON PAPERI- JA 

LIISAN KIOSKI 
KONTTORIT ARVIKE 

Puh. 2096 
Puh. 2120 

* RAKENNUSPALVELU 

LAIHIA 

Parkanon Kiinteistövälitys Oy- LKV 
39700 Parkano. puh. 933-2990 

Suunnittelu • Rakentaminen 

PARKANON KUVAAMO 
PARTURILIIKE YLINEN 

Hyttisen liiketalo 

Liikekeskus, puh. 2546 
Puh. 2127 
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Tule osuuspankin 
asiakkaaksi 

Aikamme pankki 
Voimakas 

Turvallinen 
Erilainen 

Paikallinen 
-

Poikkea omaan osuuspankkiisi -
Parkanon osuuspankkiin - kerromme 

mielellämme lisää osuuspankista 

Parkanon OSUUSPANKKI 

KYLLÄ 

reima• 
PARHAATHOUSUTPARKANOSTA 

REIMAN TEHDAS PARKANO PUHELIN 2626 



Pankkimme juhlavuosi on päättymässä S~Tt~2~ Kiitämme asiakkaitamme vuosikymmenten 
ja kuluneen vuoden aikana saamastamme -(2)(())- luottamuksesta pankkitoiminnassa sekä -0 ~ toivotamme kaikille 

VUOTTA •• u 

parhaaksesi HYVAA JOULUA 
JA 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

Parkanon Säästöpankki 
Parkano - Kihniö 

KYLLÄ PARKANON GENTLEMANNIT 

KESTÄÄ 

PARKANON JALKINE OY 



8mk 

Hyvä~ 
edulli 

JOULUKSI TARJOAA 
• RUNSAITA VALIKOIMIA 

• HYVÄÄ LAATUA 
• YSTÄVÄLLISTÄ PALVELUA 

Kultainen 
onnistuneet lahjaostot 

osuuskaupasta 

Pa rka non Kirjapaino - 1977 
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