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0 0 ~S PARKANON JOULUN AVUSTAJAKILPAILU ~; 
() Kotiseutuaiheisen aineiston saamiseksi Parkanon Joulu julistaa lukijoilleen ja kaikille (j 
() avustajankilpailun. Kysymykseen voivat tulla: (j 
~ ~ ~~ 1. Kotiseutuaiheiset kirjoitukset, ohjepituus 2-3 konekirjoitusliuskaa. Valokuvat Iiit- \.,., 
X teenä toivottavia. (j 
~, 2 • () 0 . Henkllökuvaukset, henkilöhistoriat paikkakunnalla asuneista kiinnostavista ihmisis- (j 
f:' tä (maitokuski, hieroja, suutari, talon renki, isäntä, postinkantaja tms.) ,~ 
J ~ 
L) 3. Muu kotiseutuun liittyvä aineisto, kuten laulut, valokuvat, piirrokset jne. (j 
C} Parhaille kirjoittajille jaetaan kolme rahapalkintoa lehden toimituskunnan valitsemi- #"] 

en tuomarien osoituksen mukaan. Lehdessä käytettävistä aiheista maksetaan 10 mk }~;1 
julkaisupalkkio. ~...J 
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LEHTI HALUAA PALAUTETTA 

Kirjoita toimituskunnalle arviointeja lehden sisällöstä ja ehdotuksia sen kehitfämisestä 
Haluaisimme myös kuulla lukijain mielipiteitä lehden nimestä, onko nykyinen sopiva 
vai olisiko kenties sopivampi nimi vaikkapa P ARKANON KOTISEUTULEHTI, joka 
tämä julkaisu sisältönsä puolesta varsinaisesti on. 

Odotamme vastauksia 28. 2. 1979 mennessä osoitteella PARKANON JOULU, 
ginkirjasto, 39700 PARKANO. 
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Tämän numeron toimittamises
ta ovat pääasiassa huolehtineet 

,Parkanon Joulu ARVI A KOIVISTO 

RITVA RASILA 

HEIKKI PENTTI 

NUMERO 7 
JULKAISIJA 
Parkanon Nuorisoseura 

Ilmoitushankinnan ja lehden 
myynnin on hoitanut erillinen 
toimikunta. 

LUKIJALLE 

Tämä kotiseutujulkaisu il
mestyy ajankohtana, jolloin 
taloudellinen toiminta sykkii 
vain hiljakseen ja ihmiset saa
vat totutella elämässään niuk
kuuteen. Lehdellä on kuitenkin 
jo ikää niin paljon, että se 
on nähnyt useammanlaisia ai
koja ja jotkut sen numerot 
ovat syntyneet kiihkeästikin 
ty kytt äneiden t alousvuosien 
lapsina. 

Kun Parkanon Joulun en
simmäinen numero seitsemän 
'V'l:totta sitten painettiin, elet
tiin juuri korkeasuhdanteen 
nousuhuumassa. Teollisuus val
misti tuotteita korkeapaineella. 
Työvoimasta oli pulaa. Maa
seudun väkeä virtasi keskuk
siin. Kylien peltoja, kauppoja, 
kouluja paketoitiin. Liike-elä
mä su3ui. Raha pyöri. Uusia 
autoja, asuntoja, öljypolttimia 
hankittiin. Entinen, perinteinen 
työnnettiin sivuun, revittiin 
alas ja uutta rakennettiin 
vauhdilla tilalle. 

Nyt on rauhallisempaa. 
Vauhti on vähentynyt. Niuk-

kuuden ajan kuvasta erottuu 
joitakin alakulon sävyjä: eräi
den osana on olla vailla käyt
töä yhteiskunnassa, olla työ
tön. Työssäkin olevien osto
voima on vähentynyt. 

Kuvassa on toki myös roh
kaisevaa välkettä. Ehkei niuk
kuus olekaan pelkästään pa
hasta! Nyt moni huoltaa ja 
korjaa itse autoansa - on ol
lut pakko opetella, kun raha 
ei riitä korjaamolaskuihin. 
Muutama on palannut talos
saan puulämmitykseen - jä
tepuutahan saa melkein raha
pussia aukaisematta ja kun
tourheilua saa siinä samalla. 
Ompelukoneen, sukkapuikko
jen ja kangaspuiden taidot 
näyttävät arvossa nousseen, 
ja myös kotona leivotun lei
vän hyvä maku tulee silloin 
tällöin puheeksi. Ihmisten 
omatoimisuus -on lisääntynyt, 
mikä on ilolla merkille panta
va asia. 

Sukupolvet ennen meitä tu
livat olosuhteiden pakosta ko
toisin keinoin toimeen. He 

ovat omana aikanaan ajatus
tensa piirustuslaudoilla sekä 
työsaliensa helteessä ja tuis
kussa kehitelleet tavan asua 
tätä maata. Perinteenä heidän 
kehittämänsä taidot on siir
retty vanhemmilta jälkeen tu
leville. Omakohtainen yrittä
minen ja sen mukana kehittyvä 
käden taito ovat ennen muuta 
asioita, joita menneitten su
kupolvien esimerkki meille 
opettaa - meille, jotka kevy
esti kantavien korkeasuhdan
teiden ja öljylaineiden harjoil
la ratsastaessamme olimme 
ne vallan unohtaa. 

Jos tämän huomaamme, saa 
se meidät ehkä muutenkin kat
somaan tarkemmin entiseen, 
perittyyn. Onko kotiseutumme 
vanhassa elämäntavassa, ra
kennuksissa, esineissä, mur
teessa, tavoissa ja lauluissa 
sittenkin arvoja, jotka ovat 
jääneet meiltä tähän asti 
huomaamatta. 

ARVI A. KOIVISTO 



MAURI PIHLAJAMAA 

SANA JOULUKSI 

Yllemerkityt evalill!:,elistan 
sanat ilmaisevat jotakin yti
meen asti menevää ja samalla 
riemastuttavaa joulun iihmees
tä. Kailken huipentumana on 
tietysti enkelin tuoma sanoma 
maai'lman Vapahtajan synty
mästä, mutta enlke'lin ja tai
vaallisen sotajoukon läsnäolo 
syntisten ihmisten keskel.llä ker
too selkin taivaan kos:kettaneen 
maata ensimmäis•enä jouiluyö
nä. Kuinka kauniisti sen sa
noO'kaan kynttilänpäivän virsi: 
"Viaton tää larps on aivan, Ai
nut puhdas päällä maan. Kun 
hän saapui tal!lin seimeen, Rat
kes taivas laulamaan. Enlkel' -
äänet helklkyen Soivat maassa 
murheitten". (Vk 46:3). 

Saattaa oI'la, että joskus 
tuntuu kovin synkältä ja ala
kuloiselta julistus, joka puhuu 
tästä maaHmasta murheitten 
maana. Onhan täällä sentään 
paljon myönteistä, paljon sel
laista, mistä voi iloita ja ni
menomaan jouluna tulevat 
kaiklki kauniit muistot mieleen. 
T(llki näin on, ja se on suuri 
kiitoksen aihe. Jospa meidän-
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"Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa 

suuri joukko taivaallista sota

väkeä, ja he ylistivät Jumalaa" 

(Lk. 2:13) 

kin joulussamme olisi sekä näi
tä kauniita muistoja että läs
näolevaa lämpöä ja hyvää miel
tä. 

Mutta jouluna elämäntillan
teiden erilaisuus kärji,styy. 
Ka~kki ei suinkaan muutu juh
la-aikana toi'sen'laisek1si. Moni 
a:sia pysyy entisellään, niin 
myös monet elämän vailkeudet. 
Emme ,voi kiistää ,sitä, elttä tä
mä maa on murheitten maa. 
Ja kuitenkin uskallamme sa
noa, että ensimmä1sen joulu
yön jällkeen on jotakin aivan 
ratJkaisevaJSti muuttunut. Sinä 
kun taivaat aukenivat ja enke
li foi murheitten maahan vies
tin Kristuksen ihmiseksi tulos
ta, on se merkki siitä, että tai
vaassa muistetaan fämisen ja 
hänen ·osansa. Siinä on juhla, 
josta ei jätetä ketään ullkopuo
lelle. Ja ehkäpä joulun kirk
kaus loistaa kailk'kein selvim
min juuri murheitten maan 
luomaa tummaa taustaa vas
ten. 

Taivaallis•en sotajoukon ylis
tyslaulussa Beetl~emin kedol
la o'li myös jotaJkin ennakoivaa, 

esikuvallista. Raamattu kertoo, 
että kun Kristulks·en omat ovat 
päässeet perille kirikkauteen, 
niin siHoin he veisaavat yhdes
sä enke[ten kanssa ylistysvirt
tä JrnmaQaUe. Niinpä joulu tah
too jolhdattaa meitä \kohti oi
keaa päämäärää ja synnyttää 
meissä sitä murhetta, joka saa 
aikaan parannuksen. SHloin 
me kysel'emme omaa osaamme 
ian!kaiklkiisuudessa. Tiihän ky
selyyn antaa va·stauksen evan
keliumi, jota ei ole ta:rikoitettu 
vain h~en juh'latunnelman 
luojaksi, vaan uuden elämän 
voima!ksi. Kaiik'kein olennaisin
ta onkin muistaa, että Kristus 
tu'li ihmiseksi meidän pela1Stu
misemme talkia. Hänen kuole
mansa ja ytlösnou1semisensa 
kautta meillä on pääsy enkel
ten Joulkkoon, periUe. Mu:r,heit
ten maasta voidaan tulla tai
vaaseen. 

Tahtonemme jo nyt opetel'la 
sitä ylistysvirttä, joka soi 
täysiäänisenä siHoin, lmn Ju
mala on koonnut kansansa oi
keaan kotiin. 



HEIKKI KORJANSALO 

Voiko kaupunki-kunta 
kehittyä myös 
syrjäseuduilta 

Usein kuulee sanottavan, 
että kaikki kunnan tarjoamat 
palvelut tulevat vain keskus
taan ja kunnan syrjäisemmät 
osat jäävät kaikesta ilman. 
Näin asia varmaan suurelta 
osalta onkin, sillä eihän syrjä
kylillä ole vesijohto- ja viemä
riverkostoa eikä katuvaloja, 
tiestöt ovat suurelta osin mel
ko heikot, kaupat puuttuvat 
monesta kylästä niinkuin myös 
posti-, pankki- yms palveluk
set, ja kaikissa kylissä ei enää 
toimi kouluakaan. Kaiken 
kaikkiaan palvelujen tarjonta 
syrjäkylillä on minimaalisen 
heikko. En tarkoita, että kes
kustassa asuvatkaan em. pal
veluja ilman saavat, itse he 
joutuvat kustantamaan niin 
viemäri- kuin vesijohtonsa ja 
myös maksavat niiden käytös
tä täyden korvauksen. 

Vaikka itse asun kuntamme 
syrjäisessä kylässä niin pidän 
silti tärkeänä, että kaupungis
samme on elinvoimainen ja hy
vin kehittyvä keskusta, josta 
käsin voitaisiin tarjota erinäi
siä palveluja ja toimintoja 
koko kunnan väestölle. Herää 
tietysti kysymys, mitkä ovat 
sitten ne toimenpiteet, joilla 
voitaisiin syrjäseutujen asemaa 
parantaa, koska kaikki suu
remmat laitokset ja liikkeet 
sekä valtaosa työkohteista 
sijaitsee juuri keskustan ym
pärillä. 

Varmasti täysin päteviä 
lääkkeitä tähän ei .ole helppo 
antaa, mutta jonkinlaisia pa
rannuksia nykyiseen tilantee
seen olisi varmasti tehtävissä. 
Yksi kaikkein tärkeimpiä olisi 
tieolojen ja liikenneyhteyksien 
parantaminen, sillä jos tiestö 
olisi hyvä, voitaisiin esimerkik
si yleisten kulkuneuvojen vuo
roja lisätä eripuolille kuntaa 
ja aikatauluja olisi sovitettava 

siten, että mahdollisen monet 
voisivat käyttää niitä hyväk
seen. Myös sellaisia vuoroja 
olisi saatava, joita myös työ
läiset voisivat käyttää työmat
kojensa kulkemiseen. Myös pu
helimen saantimahdollisuuksia 
olisi syrjäkylilläkin parannet
tava. Koska matkat ovat pit
kiä keskustaan olisi puhelin 
erittäin tarpeellinen ennen 
kaikkea vanhuksille. Puheli
men saanti on nykyään vaan 
niin kallista, että vähävaraiset 
ihmiset eivät pysty sitä saa
maan, joten tähän asiaan oli
si saatava. pikaisesti · korjaus
ta. 

Kun aikoinaan tulin valituk
si valtuustoon, otin itselleni 
muutamia tavoitteita, joista 
tietysti ensimmäisenä ja kai
kesta tärkeimpänä oli se, että 
kaikissa asioiden käsittelyssä 
on puolustettava tinkimättä 
työväestön, pinviljelijäin ja 
muun vähävaraisen väestön 
asiaa. Tämäkin oli minun koh
dallani luonnollista, koska tu
lin valituksi valtuustoon työ
väenpuolueen edustajana, sil
lä nämä vaatimukset on kir
jattu jo SKDL :n perussään
töön. Toiseksi tavoitteeksi otin 
puolustaa kuntamme syrjä
seutujen olojen parantamiseen 
johtavia asioita, mikä oli myös 
luonnollista, koska asun itse 
syrjäkylässä. Kolmanneksi olen 
pitänyt erittäin tärkeänä olla 
kaikissa asioissa rehellinen. 
Kaikkien asioiden käsittelyssä 
on pidettävä kuntalaisten etua 
tärkeänä. 

TYöTTöMY~YS PAHIN 
ESTE KAUPUNKIMME 
KEHITYKSESSÄ 

Kun Suomen perustuslaissa 
pitäisi jokaiselle kansalaiselle 
turvata oikeus työhön ja saa-

da siitä itselleen toimeentulo, 
näyttää tämä ajatus Parkanos
sa olevan monen kuntalaisen 
kohdalla vain pelkkää haavet
ta, sillä työttömyys on ainakin 
tätä kirjoitettaessa muodostu
massa kunnassamme kaikkien 
aikojen suurimmaksi. Työttö
myys on suurinta rakennus
ja metallityöläisten keskuudes
sa, mutta myös kaikilla muilla 
aloilla on työttömyys huomat
tavasti lisääntynyt. On suuri 
vääryys esimerkiksi nuorten 
kohdalla, jotka valmistuvat 
kouluista ammatteihin, että 
heillä ei ole muuta mahdolli
suutta kuin mennä työttömyys
kortistoon ja monella on vie
lä suuret opintolainat mak
settava. 

Usein on myös niin, että 
mikäli joku työpaikka on avoin
na se täytetään suhteiden pe
rusteella, jolloin tulee nuori 
opintonsa päätökseen saattanut 
useinkin syrjäytetyksi. Näin 
on viime aikoina menetelty 
myös kaupunkimme virkoja ja 
toimia täytettäessä. Pidän 
tällaista menettelyä erittäin 
epäoikeudenmukaisena. Tulee
kin mieleen, että mitä hyötyä 
on nuorten pyrkiä saamaan 
kouluissaan mahdollisimman 
hyviä arvosanoja, kun päätök
sentekijät ei anna niille juuri 
paljonkaan arvoa. 

Mitä sitten kunta voisi teh 
dä työttömyystilanteen paran 
tamiseksi? Kunnan olisikin 
nyt kiinnitettävä entistä enem
män huomiota työllisyyspolitii• 
kan hoitoon. Talousarvio olisi 
laadittava siten, että osoitet
taisiin mahdollisimman paljon 
varoja sellaisiin kohteisiin, jot
ka parhaiten työllistävät. Yh
tenä tällaisena näkisin kau
pungin mukanaolon rakennus
toiminnassa, vaikka kaupunki 
on viime vuosina varannut ta-
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lousarvioon pienen summan 
asuntotuotantoon, on nama
kin jääneet suurimmalta osalta 
käyttämättä. Kunnassamme 
on kyllä suunnitteilla vuosi
kymmenen vaihteessa suuria 
rakennuskohteita, kuten kau
pungintalon rakentaminen se
kä koulukeskuksen laajentami
nen, kansanterveyskuntainlii
tossa Parkanon terveyskeskuk
sen avohoitotilojen rakenta
minen. Mielestäni näitä hank
keita olisi pyrittävä joudutta
maan. 

Pysyväisluonteisia teollisia 
työpaikkoja olisi saatava kun
taamme lisää, koska kunnas
samme on kyllä koulutettua 
ammattitaitoista työväestöä. 
Tällaisia työpaikkoja kuntaam-

me eniten toivotaan, sillä on
han kunnan verotulotkin suu
relta osin riippuvaiset työlli
syystilanteesta ja palkannaut
tijathan maksavat kunnanve
rotuloista suurimman osan. 

Vaikka olen tässä kirjoituk
sessani käsitellyt eräitä niitä 
ongelmia, joita kunnassamme 
on ja erittäinkin kuntamme 
vähävaraisella väestöllä, jot
ka joutuvat eniten kärsimään 
työttömyydestä ja lamasta. 
Tästä kaikesta huolimatta olen 
kyllä silti sitä mieltä, että 
kuntamme on kuluneina vuo
sina kehittynyt melko ripeästi, 
mutta hyvällä yhteistyöllä voi
taisiin päästä vieläkin parem
piin tuloksiin. 

Vaikka tiedänkin, että mo
nella Parkanon Joulun lukijal
la tulee olemaan taloudellises
ti vaikea joulu, rohkenen silti 
toivottaa kaikille lukijoille hy
vää joulua ja parempaa uutta 
vuotta. 

♦❖♦♦~~~•~~♦♦~~*~~♦♦~♦~♦~~~ O ~~~~◊♦~~♦♦♦~♦♦♦♦♦❖♦OQ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦~ 
• ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 

i Parkanon nimestä ! 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ Jämijärven kappalainen Wilhelm Carlsson julkaisi v. 1871 kirjan "Entinen ♦ 
♦ ♦ 
: Ikaalinen." Siinä hän Parkanosta puhuessaan toteaa, että pitäjä jakautuu yliseen : 

: osaan eli Kihniöön ja aliseen osaan eli varsinaiseen Parkanoon. Parkanon nimeä : 
♦ . ♦ 
♦ hän puntaroi seuraavasti: ♦ 
♦ ♦ 
~ ♦ 
♦ ♦ 

: "Mitä siis tämän pitäjän aliseen osa an tulee, jota tähän asti nimenomaan Par- : 
♦ ♦ 
♦ kanoksi kutsutaan, on se hyvin aikaisin Aureen lopelta tahi ynnä sen kanssa sa- ♦ 
♦ ♦ 

: maan aikaan asuttu. Ensimmäisessä kirjallisessa lähteessä, jossa sen nimen tapaam- : 
♦ ♦ 
: me (vuodelta 1540), kirjoitetaan se "PARCKANA" ja aina sittemminki (v. 1553, : 

: 1575 ja vieläpä 1630) "PARKAN A"; mutta jo v. 1656 "P ARKANO." Vaikeeta : 
♦ ♦ 
~ lienee kielellisesti tämän samoin kuin monen muun paikan nimen syntyä enää löy- ♦ 
♦ ♦ 
~ tää. En luulisi auttavan turvaamisen sanahan parka ne n parka; : 

: p a r k k i i n ei ollenkaan, sillä se on ruotsia samoin kuin p a r i k i n ; eikä : 
♦ ♦ 
♦ auta kana k aan tässä, vaikka tosin sen niminen talo täällä löytyy; sillä sel- ~ 
♦ ♦ 
: västi kuulemme kansan suussa myöskin: P ARKAMO. Enemmän kieli tutkinnon : 

: pitkittämistä tästä nimestä pidämme siis meiltä turhana toimena." : 
♦ ♦ 
♦ ♦ 

: •• * : 
♦ Q 
♦ • 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ◊ 
♦ ~ 

~•••••••••••••~•••••••••••o♦◊♦♦♦♦♦♦~•••••••~•••~~~◊••••••~~~~~o••••••• 
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ARKKILAT 

Parkan.on seurakunnan 
lähetteinä Keniassa 
Nimiil~koläfuetJtijärjeste1lmä on 

suhtee:Hiisen nunri "ifaniö" Suo
men 1uterillaisessa lkirrkossa. 
Vasta viime vuosina on yileis
tyny,t se1lllainen 'käytäntö, että 
paikrulilisseuraJkunnaJt sorlmivat 
läJhetysjärjestöjen kanssa ni-

mikkosopimuksia. Tällä taval
la 1uteritlaiset seurrukunnat voi
vat 1olla lä'hetJtäJmässä työnte
kijfötään ulkokenWle. Saimme 
ol[a Hi,hettämä:ssä Parlkanosta 
syiksyl<lä 1975 LuukUralan per
hettä Taiwani!l[e. Nyt meille 
tääJUä Keniassa on myös us
kottu etuoi!k1eus olla Parkanorn 
seurailmrnnan lähetteinä ju[ista
massa ilosanomaa. 

LÄHETYSRAKKAUTTA 
PARKANOSSA 

Parlkanon seurraJkunnassa on 
paljon niitä, joilrle Jeesl.llk1sen 
antaJma ilä/heitysitehtävtä on tu[
lut raJk'kaaJksi. Jo tä:män vuosi
sadan rulus<ta lähtien - on seu
raJkunnassa toiminut lähetys-

piireJa. Parlkanosta on ai!heel
Hsta todeta, että rpaiJkikalkunnail
la vaikuttanut uuden1heräitylk
sen lestadi'o'laisuus on omalta 
osa!ltaan pitäny,t yllä 1Hi1hetys
ra1kkautta. Samoin on syytä 
maini1ta V alhojiärven lälheitys
juihilat, jotJka nimenomaan 
1900-luvun aJllkuvuosilkymmeni
nä olivat !kesäinen merkikita-

Seurakuntavierailu Mungoyeen, takana Reijo Arkkila. 

paus. lilahdubtarvaa on, ebbä 
tämä läJheitysjuhlaperinne on 
Va'hojärve1'lä uudeHeen eilpynyit. 

Toimiessamme Parikanossa 
ko'kO'onnuimme eri kylilrlä sään
nollirsesti S<euraJkuntai1ltoilhirn. 
Näissä tilaisuuiksissa iläJhety1k
se1'lä oli ja on keskeinen ase
ma i:llan ohjelmassa. Ta!loude[
lisen lkannatuJksen nousulkin 
on kertomassa siitä, että Parr
kanossa on 1läihetysraJklkaut<ta. 

Aina on myös sellaisia 
seura!kurnman jäseniä, jotka 
!kriittisesti kyselevät lä.lheitys
työn <tar,peeillisuutta. 'Eikö 
tääJHä kotimaassa ole tarpeek
si tehtävää" tai "mi!ksi läJh
teä, lkun tääil[ä.lkin tarvitaan". 
TäJHaisia lkysymylksiä saimme 
kuulla ennen läJhtöä:mme. Hyvä 
on, että lkyS'ellään, siillä saam
me antaa rohkaisevan vaistauik
sen : Lähetys -ei koskaan ir
roita vastuusta kotikentällä. 
Kristuiksen eläJvä seurakunta 
toimii aJkitiivisesti selkä lähel
lä että kaulkana. rlosanoma 
Jeesuksesta taJhdotaan 
kai1kiHe. 

viedä 
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LÄHETYS ON 
YHTEISTOIMINTAA 

Keskeinen korr,ostus nyky
hetken fähetystyössä on, ettei 
se enä:ä saa eikä vioi olla ylk
sisuuntaista. SuOIIllen seura
lkunnat eivät ole vain läihettä
mässä, vaan ne ovat myös vas
taanottamrussa. Vierailijat nuo
rista kirkoista tuovat usein ter
veeHistä herätettä seuraJkun
tii:mme. Täimä on (koettu Suo
men seuraikunnissa esimerikilk
si Mondulin !kuoron !konserteis
sa tai puhujan vieraillessa. 
Nyikyisin sanotaanlkin, että lä
hetys ori ylhteist1oiminfaa ja 
vuororvailkutusta. 

Eri~oiseHa tavrulla oilemme 
saaneet tätä ylhteyttä 'koikea 
tä:ä:llä ·Keniassa. Tammiikuussa 
1978 vieraHivat 1pa:r,kanoilaisten 
"edustajina" tääillä Toini Här
mä, Olavi 1Kanikaanpää ja Ee
rr,o Polsa. ,Maitlkassaan he toi
vat monien ystävien terveisiä 
ja he vällittivät seuraJkunnan 
viral'lisen Ja:hjan Kenian 1luteri
laiseHe lkil'l~OiUe. Viestit 1Suo
mesta 1oVait !kertoneet, että nä
mä Parlkainon seurakunnan 
edustajat ovrut innoUa pitäneet 
1ä!hetysasiaa es~IIiä Suomessa 
matkalita pa!lattuaan. 

Iloitsemme täälilä siitä, että 
monet parlkanolaiset •pitävät 
tiivistä ylhteyttä methin läihet
teithin. Osa'ltaJmme !koemme 
''nimilklkolälhettiyttä paJfuaim
mtHaan", lkun esimerlkiksi 

Vieraana masaikylässä. Marjatta kuvassa isäntien mukana. 

ikhiklkova1tuuston puheenjohta
ja muistaa pitkiHä lkirjeiUään 
tai saamme sydämellisiä ter
ve1sia tutuista seurakuntapii
reistä. Ilon aiheita on myös se, 
että lastemme luokkatoverit 
ahkerasti pitävät kirjeyhteyttä 
ja meille tutut opettajat kir
joittavat. Näin toivomme lä
hetyksen tulevan entistäkin 
lähemmäksi. Lähetys on yhtei
nen asiamme! 

KENIASSA ·· OVET 
OVAT AVOINNA! 

Koko Afrikka kuohuu nyky
hetkellä. Tiedämme Namibian 
ja Rhodesian vaikeat ongelmat. 

Angolassa ja Zairessa on jat
kuvia ristiriitoja. Idi Aminin 
hirmuhallinto Kenian naapuri
maassa Ugandassa on jatkuvaa 
todellisuutta. Toisessa naapuri
maassa Etiopiassa on vallanku
mouksen jälkeen lähetystyö 
suuresti vaikeutunut. Luetteloa 
Afrikan maiden ristiriidoista 
voisi jatkaa. 

Kenia on Afrikan maista 
saanut olla siinä onnellisessa 
asemassa, että tässä maassa 
on itsenäistymisestä lähtien 
vuonna 1963 vallinnut rauha. 
Monia ongelmia on kyllä Ke
niassakin, tässä erittäin no
peasti kehittyvässä Itä-Afri
kan maassa. Joka tapauksessa 
kirkot saavat toimia täysin 
vapaasti ja kehittää työtään. 
Usein toistettu sanonta avoi
mista ovista on täyttä totta 
Keniasta puhuttaessa. Tilanne 
tässäkin maassa voi muuttua 
yllättävän nopeasti. Mutta nyt 
on todella Kenia-lähetyksen 
aika! 

NUORI KIRKKO 
KENIASSA 

Martti, Pia ja Satu paimenessa olevien masaipoikien seurassa. 

Luterilainen kirkko on Ke
niassa vielä suhteellisen nuori 
ja pieni. Työ alkoi vuonna 1948 
ruotsalaisen lähetysjärjestön 
toimesta länsi-Keniassa. Nyky
hetkellä kirkkoa on tukemassa 
jo viisi lähetysjärjestöä, ja työ 
on laajentumassa useaan eri 
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Bogondin kuoron reippaita laulajia. 

suuntaan. Suomesta tuli ruot
sinkielinen evankeliumiyhdistys 
(Evangeliföreningen) kirkon 
työyhteyteen vuonna 1963 ja 
Suomen Luterilainen Evanke-
liumiyhdistys vuonna 1970. 

Suomalaisia lähettejä on 
tällä hetkellä sekä sairaanhoi
totehtävissä opetustoiminnassa 
että varsinaisessa seurakunta
työssä. Työpaikassamme Ma
tongossa on poliklinikka, suo
malaisin varoin pystytetty 
synnytyssairaala ja kirkon ai
noa raamattukoulu. Vuoden 
1978 alussa raamattukoulu 
laajentui luterilaiseksi teologi
seksi korkeakouluksi kirkon 
aloittaessa oman pappiskoulu
tuksensa. 

Luterilaisen kirkon työn 
painopiste on ollut länsi-Keni
an kisii- ja luoheimojen pa-

rissa. Mutta parhaillaan työ 
on aloitettu esim. luhja, po
kot, turkaana ja kipsigiisi
heimojen keskuudessa. Tär
keä rukousaihe on, että Raa
mattukoulussa Matongossa voi
si kasvaa hyviä Jumalan sa
nasta eläviä työntekijöitä kas
vavaan kirkkoon. 

MAAILMANLAAJA 
KRISTUKSEN . KIRKKO 

Yksityiselle kristitylle -on 
tärkeää, että hän löytää oman 
paikkansa seurakunnan elävä
nä jäsenenä. Siksi Parkanon 
suuruisessa seurakunnassa seu
rakuntapiirit ovat sellaisia 

pienryhmiä, jotka auttavat 
tässä paikan löytämisessä. Uu
si Testamentti kuvaa seura-

kuntaa perheeksi, jossa jäse
net hoitavat toinen toisiaan. 
Tarvitsemme enemmän seura
kuntiimme Suomessa tätä to
dellista perheyhteyttä ja läm
pöä. 

Samalla meidän on aina uu
delleen tajuttava, että Kristuk
sen kirkko on maailmanlaajui
nen yhteisö. Siihen kuuluu jä
sema kaikista sukukunnista, 
kielistä ja kansanheimoista. 
Evankeliumista saamme itse 
elää, mutta sama ilosanoma on 
tarkoitettu kaikkien omistetta
vaksi. 

Kun voimme näin Parkanon 
Joulun välityksellä viestittää 
lähetysterveisiä Keniasta, tah
domme sen tehdä muistuttaen 
lopuksi tästä ihmeellisestä 
maailmanlaajasta perheyhtey
destä. Vain Kristuksessa -
mutta juuri Hänessä - kaik
ki ihmisten väliset raja-aidat 
murtuvat. Armahdetut syntiset 
löytävät toisensa. Kristuksessa 
olemme jo täällä yhtä Juma
lan kanssa, ja kerran perillä 
soi pelastettujen ihmeellinen 
kiitosvirsi. 

'Ja valtamerten ääriltä ja maan 
he käyvät juhlaan 
arvaamattomaan 
Soi Jumalalle kiitos 
ainiaan. Halleluja! 

Lähetysterveisin 

Marjatta, Reijo, Martti, Pia 
ja Satu Arkkila 

• ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦~··········~ 

ELSA LEPPÄNEN 

AJATELMIA 
Ikävä - se on sellaista että 

se panee katsomaan ulos ikku
nasta, ja itkemään. 

Huumori elää sellaisessa ih
misessä, joka uskaltaa katsoa 
itseään ulkopuolisen silmin. 

Elämässä on sekä kielteistä, 
että myönteistä - on parempi 
valita se myönteinen. 

Jos riitaannut naapurisi 
kanssa, tutki, onko vika itses
säsi. 

Istuta puu ikkunasi taakse 
ja sinulla on joka päivä eri
lainen valoverho. 

Jos on vaikeuksia oman it
sesi kanssa hakeudu hetkeksi 
luonnon pariin. 
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IRJA KUIVANEN 

•• 

KOREA KOTOINEN LEIPA 
Lsämeid'än ruJ!muiks•essa rullmi-

1.emme "anna meH!,e tänä pläivä
nlä meidä1n j:oka,päivä inen lei
pämme". Vä'hälklatiki:smuksessa 
taa,s seJ.itet'ään, että jokapäiväi
nen leiipä on ,k,ai'klld m itä ruu~ 
m::n ravint,oon ja tall'Pe'.,siin kuu
luu. 

Tämä, juttuni :k,eskit:tyy kiui
t,en:kin vain leipään. Kailkilla 
maalkiunin:l!Ha on oma kansan
omaine1n leipänsä, j10ka on eri
la;•sta kuin toi,sen maaik'l.l;l1.nan 
p erinteinen leipä. Niin myös 
j/Q/ka taI'.ios1s,a tai jio,ka emän
näll'.l,ä on välhän to :•sisfa ertoava 
leipomi,starpa ja .tietyis'.ti välhän 
exi1lain.'en leiv'än m ~ru. Siitähän 
vanlh.a sa1naikin sanioo, "Korea 
kiot,oinen le:pä jne. 

KAKSI KERTAA 
VUODESSA LEIVOTTIIN 

Ennen oli ta,pana l,e'.rpoa ha
pa.n:J.eiplää syiksyi:'1ä n: i•n paljo n 
et:ä se kuiva Gtuna rE-tti kiok,o 
tallven aja1kis :. Ta•lvella ;e,li huo
ne e1t k;yil!Iniä, e:tt,ei ha1pan;J;eivlä•n 
J.e:pO'l:n:ne-n c,:,is i hel:pol.la o,nn:s
tunut. Sylkisyil.lä !·eiV1ott:in viilkios
ta toiseen ja kun leivät oli kui
v:a, vretiin le:pävartaat aHtaan 
että J;opu::a o•l.i le'.päorniet a'
t.ais,sa a:van täymnä. TalveVla 
leiV1ott:in vain h:iva,J.e"pää ja 
j,os,ku,s puJ.!aakin. 
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Kevä,ä,1lä sitten leiV101ttiin ja 
kuiva,tt:in hapa'Il!Leivät kesä n 
ajaiksi. Kesäl~tä ei u slkaltanut 
uunia kuumenfaa tulipalovaa,ran 
täihden ja ehti nai,setikin pa
remmin peLnotöihin kesän kii
reisenä aikana. Saderpäivät kesä
a:1kana usei:n muodiostuivat lei
pomapäiv '.,ksi, kioslka 1sil:l1oin olli 
ka tt<0 mär1känä j,a us:ka:1,si uunin 
lämmi.tt:ä:ä. 

LEIPÄ KERTOI TULEVIA 

Le}VJän le'.ipomine,n o~i täirlkeä 
ta: to tyltfärieillelkin, srnä siitä 
·ka '.1sot.tiin 
vcän pi1i 
s:itä p'.t i 

mlo'lllta se~klkaa. Lei
Je'.poa nopeasti j,a 

tullia ma:hcl!o,1J.i,sLmman 
kaun is ja ta1sainen joika puolel
ta, eikä saanut ku11:1.1Ja 1läi.sket
tä leipää }eip.oes,s,a. J ,os J.eipä'ä 
tapute;LJ.e1s,sa kuu!111i J.ä.'ske, sa,ruot
tiin että tap(Pe-lee aniopin kanss,a 
ni:n ett;ä läiiske 1ky.J:ä•ä1n kuuluu . 
Jo,s jäi s:or,menj ä[j•et. }•ei pään, 
ni:n saa sella':sen miehen, j,01ka 
lyö n::n et.tä naamaan jää s1or
mensa jäljet. J10,s ei leivän rei
kä tul,Jut aiv.an keske!.le, vaan 
rc.l\lna''.l!e 01li se merlk'ki ä'.teepuo-

Ien leiv1äis1tä (joutui s iis ä~tiipuo
lelkJsi). Jios lei,p:ä jäi leipoj,an puo
lelita palksummaikis i, n iin oli tai
pumus syödiä itse parihaat pa
lat ja j:os leipä tarttui leipoes
sa le:villirpöyitiään, ,oli le:poja sa
laa :firiiannut. Leivänreunaan ei 
saanut j'äädä v.a,r:lkisensuita 
(halkeanlia) ettei kioboiset a·s'.art 
pääse kyllälläi1sten tietoon. 

Jo·s oli tapana l·e:,pioa suuria 
leipi'ä, pa1a1s1 suureen tallioon. 
emänn!älks:. Mutta j10,s Leivä,sfä 
twli ruma , sai ruman mielhen. 
Tuuman leivän leiponut J10hd'Ut
tau1tui semaiseUa s,ana·llirpa:rire1,'la 

ett.ä ruma ruo,~ki: ru1kiiseUa, 
kaun:-s m ie'. ]kavva111dema. San,ot
ti'n my'Ö1slk 'n ; Leivo [e:pä lipin 
Jap:n lkyfic,ä wuni kaun:siaa. 

KUN UUNI OLI HIIPUNUT 
SE LUUDITTIIN 

Uunin p :·ti o,sa,ta hyvin läm
m:tfä.ä ja oikei,n hiivuttaa ja 
lu-ut'a. J OG ·uu,ni:n j,äi lu.uditta
E1&sa tu,hikaa ja se trurttui l.ei(Pi'in, 
sar.10-tt::n sitä va,nlhan,p:ianlSllJ10-
:,aJki:oi ja se oli merlkikinä siifä 
ei:ä luu,'.ijas la tu'.ee vanlh,apii'
ka. 

J ,os !eipiJm'späi•vlänä tuJi v:e
ras, kä13:J<:.ett::n hän taikinaa syö
mään. "Ei ba:ki.nakulta syöden 
lopu" sarnott.'.'n. Eikä v ifäas ta-

.. 
.:;.. p 

I ai te. i n ~ k. a u lt a \ o 
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v,ali:isrn ti kahta käsikyä odo1Ha
nu ':, hapaintai'kin,a o-Ji herlkkua 
j,oka iseHe. Emännä t (,oivat vielä 
h'lernoa ~,c1k 2·r ia vieraa'l:le taiiki
nan ma1keuttam'se1k,si. 

Vieriaan po.:s J1ä1h:ties-sä annet
t:i:n häneLLe lämp'mä's1Jeipä. Se 
tapa on vie,'.1ä1kin käytännössä. 

UUTISLEIV ÄN AIKA OLI 
JUHLAA 

Syks yllä kun saa,tiin uutis:Jei
pää oli kuin juhll,a.päivä, jos oh 
sa,atu hyvä!laa tiu ista vil jaa. Se 
oli 'lon ja kUofäs,uuden aihe. 

J10,s uu t:s:!e'vä:stä löytyi k1oko
na'n,en jyvrä,, v,ei löybäjä sen 

o•v-en kymnylkse1le sarananpuo,lei
seen nurkkaan ja kun tuli s·eu-
11aava viera,s, niin sen nimisen 
puo!:iso,n sai . 

. fos miniä osasi tehdä rnoit'teert:
toman le:vän , n i '.•n s,e oli m,2,rk
ki s'itä e tt ä hän on miuuten
ktn moittee k:n ja hyvä,Jrnyttä
vä. Yle2rnsä j,01kaisen emännän 
kunn:a-as :,ana pide tt i '.n si tä, et
tä c1sa,si teJhdä hyv,ä:ä leipää. 
Se o-li:k:,n tä,11JQ2,ää, kun kailk;ki 
l,e:pä le:v,oit t:•n kio•~ona. 

N 'in oli ennen, vaan nylkyisLn 
suuri i•sa emänn:stä os taa va,1-
m'in leivän ka.upasta. 

----- -- ·= -~ .----- 1- . ---~-:- ---1 . / '' --

-- Wt 

////~1///I 
·~~9~~0•~~·~·❖~~~·~·~~*••~·~··~~~··~~······~··············~~·········· 

Parkanosta v. 1882 Kiviojan Torpasta näillä muutamilla rali!!a saan sanoa, että tämä minun Lapse
ni on syntynyt 30. 8. kello 5 ehtoolla ja on Kastettu Minulta mennyt Perjantai yona 1. päivä 
syyskuus nimeen Isän ja pojan ja Pyhän Hengen ja minä lujin lsämeilän ja Herra Siunauksen 
kolme yhteisen Jumalan käskystä minun vaimoni ja vaimoni sisaren kanssa joka nyt on saapuvilla 

Tätä kirjoitti Jaakob Kivioja 
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MARKUS KÄENMÄKI 

Eero Koivisto ihmisenä 
ja kunnallismiehenä 
Päätoimittaja Eero Koiviston 

poismenosta on vierähtänyt jo 
toista vuotta. Me muistamme 
hänet johtavana ja keskeisenä 
kunnallismiehenä, työteliäänä 
uurastajana, lämminsydämise
nä ja tasapuolisena sekä re
hellisenä ihmisenä. Hän oli 
suuri luonnon ystävä. Eero 
Koiviston mittavan ja arvoste
tun elämäntyön merkitystä 
Parkanolle on vaikea mitata. 
Vuosikymmeniä hän oli muka
na kunnalliselämässä ja antoi 
voimakkaan ja tuloksia tuotta
neen panoksensa paikkakunnan 
kehittämiseksi ja teollistami
seksi. 

Eero Koivisto syntyi 1910 
Juupajoella. Agrologiksi hän 
valmistui Hyvinkään Pienvilje
lysneuvojaopistosta ja Parka
noon pienviljelysneuvojaksi 
hän tuli talvella 1938. Ylä-Sa
takunnan jokainen kolkka tu
li Eero Koivistolle tutuksi hä
nen kiertäessään polkupyörällä 
ahkerasti neuvojan tehtävissä. 
Työ ei ollut helppoa, sillä mat
kat olivat pitkät ja välimatkat 
taittuivat hitaasti pyörää pol
kien, eivätkä tietkään niin ke
huttavassa kunnossa olleet. 

Tulivat sotavuodet ja E ero 
Koivisto oli mukana talviso
dassa. Jatkosodan alkukuukau
sina hänet komennettiin alue
neuvojaksi maataloustuotanto
taistelua johtamaan Parkanos
sa, Karviassa ja Kihniössä se
kä Parkanon työvoimapää lli
köksi. Tunnetulla tehokkuudel
laan h än j oht i toimintaa vilje
lypäälliköitten avulla. Työt ä 
riitti ja työvoimasta oli huuta
va puute. Mutta maata viljel
tiin j a sa to korjattiin. 

Mieleeni t ulee E ero Koivis
ton kertomus yhdestä Karvian 

10 

matkasta. Hän oli Saunaluo
man kylässä ja eräällä tilalla 
oli emäntä auran sarvissa kyn
tämässä vanhaa nurmea. Oh
jaksissa oli nuori alle kymmen
vuotias tyttö. Eero Koivisto 
pysäytti polkupyöränsä ja 
ajatteli säälien, ettei tuosta 
kynnöstä tule yhtään mitään. 

Emännällä oli mieli saada ruis 
kylvöön vielä samana syksy
nä. Hyväsydämisenä ihmisenä 
Eero Koivisto nakkasi takin 
päältään ja tokaisi emännälle: 
"Antakaa, minä panen kyntä
en". Tytöltä hän otti ohjakset 
ja niin viilu alkoi kääntyä, oli
han ammattimies sarvissa. 

Koivisto oli myös presidentin valitsijamiehenä. 

J 



Iltapäivän kuluessa nurmi tu
li kynnetyksi ja myöhemmin 
kylvetyksikin. Emäntä ruokki 
kyntömiehen ja olisi lämmittä
nyt saunankin, mutta kyntä
jällä oli kiire jatkaa matkaa. 
Oli pistäydyttävä vielä mo
nessa paikassa. Tämä· on vain 
y,ksi esimerkki millä tavoin lä
himmäistä vaikeina aikoina 
autettiin ja esimerkki ihmises
tä, joka halusi auttaa lähim
mäistään. 

Sotien jälkeen 1945 Eero 
Koivisto tuli Ylä-Satakunta 
lehden päätoimittajaksi ja toi
mitusjohtajaksi. Hän ryhtyi 
ponnella kehittämään lehteä ja 
siitä tulikin ajan mittaan yksi 
arvostetuimmista paikallisleh
distii. Eero Koivisto oli perus
tamassa myös . Paikallislehtien 
liittoa ja hän kuului sen johto
elimiin. 

ANSIOITUNUT 
LUOTTAMUSMIES 

Tehtävänsä Eero Koivisto 
hoiti huolella ja vastuunsa tun
tien. Pian hän sai hoidettavak-

seen kunnallisia ym. luotta
mustehtäviä. Parkanon kun
nanvaltuustoon hänet valittiin 
1946 ja siihen hän kuului run
saan neljännesvuosisadan, jos
ta viimeiset viisitoista vuotta 
valtuuston arvostettuna ja 
kunnioitettuna puheenjohtaja
na. 

- Eero Koivisto oli tasapuo
linen, rehellinen ja oikeuden
mukainen ihminen. Hän ei 
ollut yhden linjan mies, vaan 
hän hyväksyi toisetkin. Hän 
ei mielestäni ollut niin poliit
tinen henkilö kuin monet luuli
vat. Eero Koivisto nautti 
kaikkien poliittisten ryhmien 
varauksetonta luottamusta. 
Valtuuston puheenjohtajana 
hän ei tehnyt omia esityksiään, 
johti vain puhetta, kuten hy
vän puheenjohtajan tuleekin 
tehdä. Häneen saattoi täysin 
luottaa. Hänen sanansa piti
vät paikkansa, ei hän niitä 
seuraavana päivänä takaisin 
vetänyt, muistelee yli neljä 
vuosikymmentä valtuustossa 
istunut veteraani Armas P u k -
kivi i ta. 

- Eero Koivisto oli todel
la asiallinen ja huumorintajui
nen ihminen. Toisaalta hän 
osasi kyllä olla äkäinenkin. 
Hänestä näki heti päältä, jos 
esim. valtuustossa päätös ei 
ollut hänen mielensä mukai
nen. 

MAAHENKINEN 
MIELELTÄÄN 

Eero Koivistolla sydäntä lä
heisin luottamustoimi oli ehkä 
asutuslautakunnan eli nykyisen 
maatalouslautakunnan pu
heenjohtajuus. Asutuslauta
kunnan alaisena asutusneuvo
jana hän oli kymmenisen 
vuotta sekä vuodesta 1955 lau
takunnan puheenjohtajana ai
na vuoteen 1976 saakka. 

- Mieleltään ja hengeltään 
Eero Koivisto oli niin maa
henkinen ja maatalousystävälli
nen, että asutus- ja maata
louslautakunnan luottamusteh
tävä oli mielestäni hänelle 
kunnallisista luottamustoimis
ta kaikkein rakkain. Asutus
asiat ja pienviljelijän aseman 

Yksi läheisin harrastus oli puutarhanhoito. Koivisto istutustöissä Verner ja Göran Häggin 
kanssa. 
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Kunnallisista ansioistaan Koivisto sai Kunnallisliiton kultaisen ansiomerkin 1973. 

lrnhottaminen olivat hänen sy
däntään lähellä. Hän halusi 
toiminnallaan auttaa ja tukea 
nimenomaan pienviljelijöitä. 

Hän oli valmis iloitsemaan 
viljelijän pienestäkin menesty
mis-:stä, mutta hän eli mukana 
myös vas~oinkäymisissä, tote
aa maatalouslautakunnan ny
kyinen puheenjohtaja Niilo 
P a a v i 1 a i ne n, joka pitkään 
työskenteli Koiviston kanssa 
ja oppi hänet hyvin läheisesti 
tuntemaan. 

- Eero Koivisto pyrki ai
na tasapuolisuuteen ja oikeu
denmukaisuuteen. Hän oli val
mis auttamaan lähimmäistä. 
Luonteeltaan hän oli jalosydä
r:cinen ja huumorintajuinen. 
Koska an hän ei korostanut 
tai tuonut esiin itseään, se oli 
hsnelle b ysin vierast a. Hän 
oli itse vaatimattomuus. Ei 
tainnut olla yhtäkään sellaista 
Ylä-Satakunnan Pienviljelijä
yhdistysten paikallisliit on ke
sä juhlaa, jossa Eero Koivisto 
ei olisi ollut mukana. Hän ar
vosti juhlan niin suureksi ta
pahtumaksi, että muut menot 
Eaivat jäädä. Täm ä mm. kuvaa 
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h änen suurta maat alousystä
vällisyyttää n, sanoo Paavilai
nen. 

Lukuisissa kunnallisissa lau
ta- ja johtokunnissa Eero Koi
visto toimi joko puheenjohtaja
na t;1,hi j äsenenä. Hä n edusti 
kuntaa eri yhtiöissä sekä osal-

!istui aktiivisesti paikkakun
nan elinkeinoelämään ja yhdis
tystoimintaan. Myös maakun
nallisissa tehtävissä hänen asi
antunt2mustaan ja työpanos
taan tarvittiin. 

Valtiollinenkin toiminta si
sä ltyi Eero Koiviston harras-

Luottamustehtävät toivat 
visto presidentti Urho 

edustusve!vollisuuksia. Tässä Eero Koi
Kekkosen rinna lla Mekeksen harjannosta-

jaisissa 1963. 



tuksiin. Hän oli mm. presiden
tin valitsijamiehenä 1962 sekä 
useaan otteeseen keskustapuo
lueen kansanedustajaehdok
kaana. Hän oli useita vuosia 
Jasenenä keskustapuolueen 
puoluevaltuuskunnassa. Eero 
Koivisto esiintyi aina sovitte
levana ja tasoittavana voima
na puolueiden kesken. 

LUONNON YSTÄVÄ 

Eero Koivisto oli suuri luon
non ystävä. Puutarhan ja me
hiläisten hoito olivat hänen 
rakkaimpia vapaa-ajan harras
tuksiaan. Keväästä syksyyn 
hän ahersi kotipuutarhassa 
kääntäen, muokaten ja istut
taen sekä hoiteli mehiläisiään. 

Mies reilu, rehti, aina rehellinen, 

Rakkaudella ja huolella hän 
vaali puutarhaansa, mm. kaik
ki istutukset ovat hänen kät
tensä töitä. Hän oli kiinnostu
nut kukista, linnuista ja yleen
sä kaikesta, mitä luonnossa 
oli. 

Runossaan Eero Koivistoa 
muistellen" Herman Sannikka 
mm. kirjoittaa: 

hän paljon puuhasi tään kotiseudun parhaaks. 
Kaikissa toiminnoissansa hänelle läheinen 
oli asia yksinäisen, pienen ihmisen. 

Sen puolesta hän puhui kokouksissa, 
sen osan omaksensa tunsi hän. 
Niin paljon ystäviä häntä lämmöllä muistaa, 
ja kukat kaipauksen kumpuaan kaunistaa. 

Kenel ilo oli tuntea Eero lähemmin, 
hän muistaa lämminsydämisen ihmisen, 
min sydäntä lähellä ain oli suuri luonto, 
sen kauneus ja rauha ikuinen. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦~♦♦♦♦♦♦♦♦♦~~♦ ·)♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦• 

ILMOITUS 

Niillä joilla on vielä Kruunaamattomia terva+ynnyriä ovat tilaisuudes että ensi viikolla saada tyn
nyrinsä Kruunatuksi, kuin ilmoitus tehdään tänäpäivänä Kanan talossa Parkanon Kirkon kylässä. 

Parkanosta 25. päivä Heinä Kuussa 1863 
Juha Yli-Lammi 
Kruunari Täsä ja Ikaalisten ja Kpään pitäjäässä 

13 



AARO NUMMINEN 

E?arkanmn kasvmt 1 ICl()-1 □\/□ lla 

Käenmäeltä keskustaan 

Käenmäen maatilan päärakennus v. 1958. - Kuva Tapani 
Käenmäe!tä. 

Nyt voimme lähteä tutustu
miskäynnille pohjoisesta käsin. 
Olkoonpa lähtökohtana Käen 
talo tai oikeammin Käenmäen 
talo. Vaasan maantie käy ai
van talon vieritse. Isäntänä 
vaikuttaa talon poika Hjalmar, 
paljolti kunnan ja muissa jul
kisissa toimissa mukana ollut 
mies. Laura-emäntä on Ylisen 
tyttäriä Alaskylästä. Vanha
isäntä Wihtori on Miinansa 
kanssa eläkeläisenä. Hän on 
jo toisessa aviossa. Edellinen
kin aviosiippa oli Miina. Tämä 
nykyinen on Kanttin leski
emäntä, alkuaan Pentin tyttä
riä. 

- Kun aika alkaa olla vä
hissä, niin kulkekaamme vä
hän nopeammin ja erityisseik
koihin syvemmälti paneutumat
ta. Kappaleen matkaa vaellet
tuamme ylitämme Kurkiluoman 
sillan. Vasemmalla on Kairo
lampi ja oikealla tiestä Luo-

Luojumäen vanha pirtti v. 1926. Uuden pirtin perustuksilla henkilöt vasemmalta: Elli 
sylissään Esko, tilan nykyinen omistaja ja rakennusmiehet Frans Koskinen, veljekset Eino, 
Väinö Aaltonen ja heidän isänsä Janne Aaltonen. - Kuva Elli Luojumäeltä. 

Luojumäki 
Antti ja 
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jumäen ja Vierikon talot. 
Edellisen talon isäntä Kalle 
on pomomiehiä. Vierikkoa isän
nöi metsänvartija Juho Koski
maa vaimonsa Marin kanssa. 
Tämä aviopari on uskovaista 
väkeä. Kun isäntä on isokokoi
nen ja roteva, niin häntä käy
tettiin syysmarkkinoiden aika
na järjestyspoliisin apuna. 

- Seuraavana oikealla on 
kraatari Joonas Ruokosen ta
lo aivan tien vieressä. Vähän 
myöhemmin näemme tiestä 
vasemmalla Frans ja Liisi Yli
kosken talon hiukan etääm
mällä. Talossa oli hirveän iso 
pirtti. Siinä mahduttiin teke
mään yht'aikaa kolmea isoa 
k~lupaattia. Siellä valmistettiin 
myös ruumisarkkuja. Teemu 
Toivonen oli mestarina. 
Isäntäväki ja emännän si
sar Heta, sanottiin Ylikosken 
Hetaksi, olivat hartaita usko
vaisia, uuslastadiolaisia. Hei
dän luonaan pidettiin useasti 
seuroja. 

JATKAMME KAIRO
KOSKEN TIENHAARASTA 

Sen jälkeen tulemme Kairo
kosken tienhaaraan. Kylätie 
erkanee maantiestämme vasem
malle. Tämä tie, joka oli ai
van alkupäästään kesäisin 
veräjän sulkema, kävi tienhaa-

Kraatari Joonas Ruokosen talo. - Kuva Kirsti Hakamäeltä. 

rassa olevan suutari Oskari 
Nikander'in pihan kautta. Tä
mä Oskari oli Amerikoissa 
käyneitä mainareita. Nikande
rilla oli myös kotileipomo. 
Ennen Nikandereja talon 
omistivat Kalle ja Aino Har
junen. He muuttivat siitä 
perheineen asumaan "Korpi
kylään", Luomankylään Kai
rokosken taakse. 

Kairokoskelle mentäessä oli 
tien tukkeena vielä toinenkin 

veräjä kesäisin. Sillan pielessä 
länsirannalla oli iso harmaa 
suuli. Sen omisti jokin puu
laaki (Siuro tai Rosenlew jo
ko yksin tai yhdessä ehkä). 
Suulissa säilytettiin suuria 
määriä näreisiä puomilenkkejä 
ja keksinvarsia. Enpäs muista, 
oliko Kairokoskessa tukkirän
niä, mutta talon puolisella ran
nalla oli vesiränniksi sanottu 
ränni pärehöylää varten. Pä
rehöylää käytti alavesiratas, 

Ylikosken vanhan päärakennuksen seinustalla. Kuva 1920-luvulta. Henkilöt vasemmalta: Heta Ka
seva, Toivo, Laimi, Liisi, Reino, Vilho, Frans, Laimi ja Taimi Ylikoski. Kuvasta puuttuu Leonard 
Ylikoski. - Kuva Toivo Ylikoskelta. 
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Kairokosken tienhaarassa sijaitsi 1940-luvulla saakka Oskar Nikanderin omistama leipomo, kauppa 
ja kahvila. Talon paikalla on nyt Satapohjan sivumyymälä. Kuvassa Elli, Oskar ja Olavi Nikander 
sekä Irja Virta o.s. Raitio . Kuva Irene Koskimaa!ta. 

joka sai vesivoimansa tuosta 
mainitusta rännistä. - Myö
hemmin koskeen rakennettiin 
mylly ja Parkanon Sähkölai
tokselle pienehkö voimalaitos. 

Isännyyttä Kairokoskella pi
tävät Kairo-Veikko, Pentin 
poika ja Toini Pentti suurine 
perheineen. Vanha pari Matti 
(Kairo-Taata) ja Matilda Kai
rokoski ovat eläkeläisinä ja 
asuvat radin toisessa päässä. 

Matkan jatkuessa maanteitse 
Nikanderilta kirkolle päin las
keudumme pienen myötäisen 
ja sen jälkeen nousemme sa
mansuuruisen vastamäen. Not
kon pohjassa kulkee puro, jo
ka oikealta käsin johdattelee 
Kiviniitun kulmilta vesiä Tuu
rinjokeen vasemmalle tiestä. 
Ja aivan kohta olemmekin seu
raavan asumuksen luona. Sii
nä tien vieressä vasemmalla 
on harmaaseinäinen Tuuri, 
Kustaa ja Sandra Tuurin talo 
ulkorakennuksineen. Sauna 
on joen rannassa puron tuntu
massa. Nykyiset tilan omista
jat ovat Olavi ja Aili Lampi
nen. - Tuurin väki kahvetti 
lrnsäisin tukkilaisia ja piti kah
vikoppia torilla. 

RAPUJEN ISTUTUKSIA 

Lienee paikallaan tänä ny
kyisenä kalastuksen ja ravus-
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tuksen säännöstelyaikana ker
toa tässä yhteydessä, miten 
Parkanon ranukanta on sq.,1,
nut alkunsa. Isäni kertoi, että 
joku metsänhoitaja on aikoi
naan, lieneekö se ollut viime 
vuosisadan lopulla, istuttanut 
Tuurinjokeen rouhekopallisen 
(pelukopallisen) rapuja. Siitä 
se on sitten alkanut rapujen 
leviäminen Parkanossa ! Myö
hemmin metsänhoitaia Raf. 
Brander on "lähettinä" Akseli 
Lähteisen kanssa jatkanut 
ranujen istutusta Kaidoilleve
sille :ia kaiketi Mustajärvelle. 
Ja allekirjoittanut on istut
tanut niitä syksyllä 1935 Pit
k ä iärven vesistöön "Korpiky
lässä". - Kuvailemanani ai
kana oli kalastus ja ravustus 
vapaata kaikille! 

Melkeinpä vastapäätä Tuuria 
tien oikealla puolella peltoau
kean takana metsän siimekses
sä on pari käpyriihtä. Ne 
taisivat kuulua Mets<i.hallituk
selle ja nuormepi Joonas Ruo
konen, metsiiteknikko, toimi 
niirlPn isiintänä. Niiin riihitte
mrillä saatiin puiden siemeniä 
istutuksia varten. - Pysy
kii,ämme siellii metsiinr<>unassa 
:ia kulkekaamme jonkin mat
kaa kirkolle päin :ia niin saa
vumme Sivulaan, Janne ia Hel
ga Aaltosen talolle. Jsii.ntä oli 
Vainionpään poikia sieltä Rau-

halan naapurista. Hän oli mo
nitaituri. Arvostettu kivityö
mies ja kaiketi myös seppä. 
Hänen vaimonsa harjoitti om
pelemista. - Kappale edelleen 
kirkolle päin ja olemme Kalle 
ja Helmi Halmelan asunnolla. 
Emäntä oli kraatari Ruokosen 
tyttäriä ja toimi itsekin om
pelijana ja räätälinä. 

Palataan takaisin maantielle 
Sivulan ja Halmelan tilustietä 
pitkin. Sitten vähän maantietä 
kirkolle päin ja oikealla puolen 
on herastuomari Kaarlo Hal
melan ( edellisen isä) talo vä
hän etäämpänä maantiestä. 
Ensin on tien poskessa riihi ja 
sitten pihan perällä pääraken
nus vanhojen koivujen kat
veessa. Tuo rakennus oli pit
kähkö, yksikerroksinen, har
maanpunainen ja maantien 
suuntainen vuorattu puuraken
nus. Poika Kalle oli rakenta
nut talonsa kotitalostaan ero
tetulle maalle. - Muistelujeni 
aikoihin herastuomari oli jo 
vanhahko mies, pitkäpartainen 
j a kovettu kalastamaan. Hä
nellä oli tapana istua veneen 
perätuhdolla ja meloskella 
vanha kalahattu omituisesti 
lierit taitettuina päässä. - Ju
lius Tupala, Halmelan vävy, 
muutti sieltä Kivelänmäestä 
perheineen asumaan Halmelaan 
joskus 1920-luvulla. 



Kairokosken maatilasta kuva on v:lta 1953. Myllystä oikealla kosken yläjuokun partaalla 
aitan paikalla on nyt Arvo Pentin talo ja vanhan päärakennuksen, joka purettiin 1971, 
on Hannu Pentin talo. Koskessa oli sekä mylly- että tukkiränni. - Kuva Arvo Pentiltä. 

HAAPASKOSKI PYÖRITTI 
SAHAA JA MYLLYÄ 

Kävelymme jatkuessa olem-
mekin jo saapuneet Haapas
kosken sahan ja myllyn sekä 
Parkanon Sähkölaitoksen tun
tumaan. Siinä ne ovat hyvässä · 
sovussa maantiestä vasemmal
le kahlehtimansa Haapaskos
ken partaalla. Sahan ja myl
lyn omisti silloin Antti Imp
ponen. Myöhemmin siinä ovat 
isännöineet Eino Kortesluoma, 
Ansh. Ylijärvi ja Karvian Sa
ha. - Maantiestä oikealle sa
haa vastapäätä oli sahan va
rastoalue, jolla säilytettiin 
vähän lautatapuleja, sitä enem
män rimoja ja lisäksi siinä 
poltettiin sysimiiluja. - Kos
ken takana oli punaiseksi 
maalattu Myllymaan talo. Sii
nä asui leski Emma Jokinen 
lapsineen. He · pitivät kahvi
koppia torilla ja kahvittivat 
myös tukkilaisia. 

taatan
paikalla 

Varastoalueen takana met
sän reunassa on pari pienehköä 
asumusta. Lähempänä olevaa 
asui Ville ja Hilja Lepistön 
perhe. Isäntä taisi työskennel
lä sahalla sekä uitto- ja met
sätöissä. Myöhemmin he muut
tivat Viitamäkeen Kiviniitun 
taakse. Kauimmaista mökkiä 
asui leski ja ompelija Augus
ta Salonen poikansa ja tyttä- Haapasenkosken tammi 1920-luvulta. - Kuva Anni Jokiselta. 
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rensä kanssa. Heistä Kalle 
oli minua paljon vanhempi ja 
Rauni oli samalla luokalla 
kanssani kansakoulussa. 

Haapaslammissa tuossa va
semmalla näkyy uiskentelevan 
jonkinverran tukkeja lampia 
kiertäen. Silloin tällöin joku 
tukeista jatkaa matkaa Viini
nikkajokeen. Vastapäätä lam
pia maantien oikealla puolella 
kohoava harmaahirsinen Ka
nan talon heinälato on ainoa 
rakennus niillä main. Jyrkkää 
Haapasahdetta reunustaa va
semmalla puolella tietä r1v1 
valtavan suuria ja iäkkäitä 
haapoja. Saavuttuamme mäes
sä pienehkölle tasanteelle ohi
tamme oikealla tiestä ja sen 
läheisyydessä olevan harmaan 
ja vuoraamattoman hirsimökin. 
Siinä asusti vanhahko mies 
Taimi-tyttärensä kanssa. Mies 
tunnettiin monella nimellä. 
Hän oli värjäri Kaarlo Hen
riksson, mutta häntä kutsut
tiin myös Heimoksi, Heimon 
Kalleksi ja Värjäri-Kalleksi. 
Hyvän käsialan omaavana 
häntä käytettiin paljon kirjoi
tusmiehenä samoinkuin herras
tuomari Halmelaakin. - Sil
lä paikalla asusti myöhemmin 
kelloseppä Frans Heinämäki, 
Tyyne ja Toivo Aarnio ja au
toilija Adrian Moisio. - Hei-

nämäki rakensi sen talon uu
teen asuun. 

NÄSTIN HOLMASSA 

Päästyämme Haapasahteen 
jälkeen tasaiselle maalle si
vuutamme oikealla tiestä jyr
kän ja pitkähkön mäen päällä 
suutari Aleksi Järvisen, oike
ammin Liesijärven, rakennus
ryhmän. Emäntä on Hilda ni
meltään. Järviset ovat usko
vaisia ja perheen pää toimikin 
myöhemmin suntiona. - Jär
visen talosta vähän länteen 
päin, Karvian suuntaan ja 
tieltä näkymättömissä Lysti
Iässä asusti Joosu ja Augusta 
suurehkon perheensä kanssa. 
Mutta Järviseltä kirkkoon päin 
aivan lähinaapurina asui hau
dankaivaja Janne Rehnfors 
(sanottiin Nästiksi tai mäki
tupa-alueensa nimen mukaan) 
toisen aviovaimonsa Liisan 
kanssa kahdestaan. He pitivät 
rippikoululaisia vuokralla ja 
kirkkoväkeäkin heillä korttee
rasi usein. Heidän pihassaan, 
aivan mökin tuntumassa, kas
vaa valtavan paksu ja korkea 
nelihaarainen pihakuusi. Alas 
asti ulottuvine tuuheine ok
sineen se tarjosi mainion suo
jan polttopuille ja monenlaisel-

le muulle säilötavaralle. Näs
tin mäkitupa-alue oli laaja. 
Niinpä sillä asusti lähempänä 
maantietä ja Kirkkoahteen 
tienhaaran tuntumassa nuo
rempi Janne Rehnfors, edelli
sen poika, Lyytinsä ja tytär
tensä kanssa. Häntäkin sa
nottiin Nästiksi. Oli Vanha
Nästi ja Nuori-Nästi. Tämä 
Poika-Janne työskenteli Sipi
lässä voulina. 

Vasemmalla maantien vie
ressä, melkeinpä vastapäätä 
vanhaa Nästiä, on isonkokoi
nen, hirsinen ja vuoraamaton 
sekä harmaaseinäinen uusles
tadiolaisten rukoushuone. Sen 
etusivulla on laaja katettu por
rastasanne. Myöhemmin ru
koushuone siirrettiin Kirkko
hakaan kirkon viereen. - Siel
lä vanhassa paikassa asusti 
rukoushuoneella vahtimestari
na rouva Ida Hurmerinta 
Martta-tyttärensä kanssa. 
Vahtimestarina toimi siellä 
Hurmerinnan jälkeen myös 
sama rouva Ida Koskinen las
tensa kanssa, joista olen mai
ninnut Kivelästä saavuttaessa 
Vanhan Rukoushuoneen yhtey
dessä. Eroitukseksi tätä nyt 
esiteltävää rukoushuonetta sa
nottiin Uudeksi Rukoushuo
neeksi. - Joutuipa tämä Uusi 
Rukoushuone olemaan väliai-

HAAPASENKOSKEN itärannalla seisoi Myllymaan talo. Taloa asui Onni 
Henkilöt kuvassa vasemmalta: Anna, Emma (t}, Anni ja Onni Jokinen {t}, 
Väinö Jokinen (t), lapsi Kalle Jokinen, Aino Anttila o.s. Jokinen, lapsi Maija 
kinen, · nyk. kampaamoliikkeen omistaja Parkanossa. - Kuva Anni Jokiselta. 

Jokinen perheineen. 
lapsi Martta Ekman, 

Myllymäki o.s. Jo-
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kaisena kirkkonakin salaman 
vierailtua kirkossamme juhan
nuksena 1928. 

Nästin holmasta, joksi sitä 
mäkitupa-aluetta kutsuttiin, 
juoksi lähellä Kirkkoahteen 
haaraa voimakas puro poikki 
maantien ja laski sitten veten
sä Viinikkajokeen. Kevättulvi
en aikaan maantie oli niillä 
kohdin laajalla alueella veden 
vallassa. 

ALATIETÄ LEHTOLAN 
AUKIOLLE 

Kulkekaamme tästä eteen
päin nyt ensiksi pitkin päätie
tä, Vaasan tietä elikkä Ala
tietä, kohti tavoitettamme Leh
tolan aukiota. - Kappaleen 
matkan päästä tulemme loivan 
mäen päälle ja siinä vasem
malla tien vieressä on pieni 
harmaa ja vuoraamaton hirsi
mökki ulkorakennuksineen. 
Olemme Rinteen luona. Mökis
sä asustaa leskirouva Elsa 
Rinne yhden tyttärensä ja kol
men poikansa kanssa. Isäntä 
Jaakko oli aikoinaan kuljetta
nut hevospostia Kihniölle. 
Emäntä oli paljon käytetty 
apuihminen. Asuinpaikka oli 
silloin vielä mäkitupa-alue. 

Vastapäätä Rinnettä maan
tiestä siis oikealla hääräili 
punaisessa talossa kelloseppä 
Grönlund perheineen. Hänellä 
oli monta tytärtä. Mutta sa
massa talossa asui niihinn ai
koihin eräs toinenkin perhe. 
Kumpi sitten näistä kahdesta 
oli aikaisempi, en muista var
masti. Ja tämä toinen oli Van
han Nästin pojan Hjalmar'in 
perhe, joka sitten joskus muut
ti Ikaalisten Heittolaan asu
maan. Tämänkin perheen lap
set olivat leikkikavereitamme. 
- Tämän kiinteistön omista
jaksi tuli myöhemmin asentaja 
Teemu Toivonen. Hän rakensi 
talon kaksikerroksis~ksi ja 
muutenkin kohenteli sitä. 

Ja seuraavana onkin sitten 
Lehtoranta, Akselin ja Rauhan 
asunto, Toivosen rajanaapuri
na. Tällä pariskunnalla oli mo
nenlaista liikehommaa. Rauha 
oli konekutoja ja toripäivillä 
kahvimatamina. Akseli valmis
ti :ia myi nahkakintaita, toimi 
paikkurina, karvarina, auttoi 
Rauhaansa toripäivämyynneis
sä ja oli valtion erään tär
keän luottamustoimen halti.ia, 
kruunaa.ia. - Kun tervanpolt
to oli yleistä, tarvittiin paljon 
uusia tervatynnyreitä ja niiden 
tilavuudet Akseli mittaili ja 
poltti sitten kruunausraudoil
laan vastaavat merkinnät tyn
nyrien kylkiin. Siitä puuhasta 
voisi kirjoittaa pitkälti. 

Nästin mäkituv1n seinustalla talon asukkaat ent. haudankaivaja 
Janne RF~nfors toisen aviovaimonsa Liisan kanssa. - Kuva Kai
sa T oivose!ta. 

Kirkkoahteen taloja Kuttikalliolta katsottuna ~asemmalla puolel
la räätäli Aug. Sairasen rakennuttama liiketalo (paikalla sijainnut 
aikaisemmin, ehkä vähän kauempana tiestä, Efraim ja Kreeta 
Mäntylän talo) ja vähän alempana ennen toria Joosef ja Ida 
Mäkisen asuinkartano. - Kuva Bertta Laineelta. 
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- . Tämä lapseton pariskun
ta oh uskovainen ja siitä seu
rasi monenlaisia tehtäviä. Rau
ha pi~i kE:säisi? pyhäkoulua ja 
Akseh vaikutti saarnamiehenä. 
Heillä kortteerasi runsaasti 
seura- ja kirkkoväkeä. Akse
lia kuten veljeään Lorenz Leh
tolaakin oli purrut moottori
kärpänen ! Oli tosi nähtävää 
~un Akseli ajaa köryytteli 
'tak~~~:Upparilla". Se oli pol

kupyoran apumoottori joka 
oli sijoitettu pyörään t~varate
lineen päälle. - Lehtorannan 
päärakennuksesta etelään oli 
toinenkin asuinrakennus samal
la tontilla. Sitä sanottiin Edi
tin pirtiksi. Siinä on asunut 
monenlaisia vuokralaisia aian 
~ittaan: ompelija-räätäli, 
kiertokoulunopettaja, peltisep
pä, oyöräseppä, tinuri, suutari 
ja pirssikuski ainakin. 

Lehtorannan jälkeen onkin 
sitten rakentamatonta pelto
aukeaa Osuuskaupalle saakka. 
Vain vasemmalla on etäällä 
Kanan pellolla harmaa hirsinen 
heinälato. Ja taipaleen puoli
välissä on oikealla tiestä kah
den ison kuusen katveessa 
Kuusiston ruutikellari. Siinä 
säilytettiin muitakin räjähtei
tä. - Seuraava rakennusryh
mä onkin sitten jo edellä kä
sittelemäni Grönlundin (Kuu
siston - Lehdon - Osuus
kaupan) rakennusryhmä ~a 
sen _iälkeen olemmekin JO 
niinikään esitellyn Niemisen 
kaupan luona Lehtolan auki
olla. - Se teiden rajoittama 
k_olmi?! _tiekolmio, jolla nykyi
sm siJaitsee Parkanon Osuus
kauppa, oli Kanan talon pel
toa. 

* * * 

KIRKKOAHDETTA YLÖS 

Palaamme nyt takaisin Kirk
koahteen tienhaaraan ja läh
demme kaahimaan sitä mäkeä 
ylös. - Torialue (sekin jo en
tinen) tiestä oikealle oli en
nen Mäkisen peltoa. Tienojassa 
samoin oikealla pulppusi voi
makas lähde ison kiven kupees
sa. Liikavesi solui ojaan alas 
ja yhtyi Nästin luomaan eli 
puroon. Joosef ja Ida Mäkisen 
asuinkartano on siinä mäen 
kupeessa tiestä oikealla. Vasta
päätä vasemmalla tiestä on 
Kainulainen. Mäkinen ajoi he
vospostia Parkanosta Ikaalis
ten Riitialaan. Kaipa siitä joh
tui, että postiautojen ensim
mäiseksi vakinaiseksi sijoitus
paikaksi tuli Mäkisen talo. Au
to ajoi Karvian kautta Poriin. 
Tosin auto kortteerasi aluksi 
vähän aikaa kauppatorilla ja 
auton miehistö Julius Roihalla. 
Innostuipa Joosu kokeilemaan 
vuokra-autoilua itsekin. Van
hemoi väki muistaa vielä varsin 
hyvin Mäkisen "Puikin" siihen 
liittyvine vitseineen. Kuskina 
J oosulla oli J anakan Martti 
Kovelahdesta. - Kainulaisella 
asui leskiemäntä lapsineen, 
jotka jo olivat täysi-ikäisiä. 
Kainulainen oli ollut nahkuri. 
Emäntä oli ompelija. Lapset 
harrastivat valokuvausta, tärk
käämistä ja täkkipeittojen val
mistamista. 

Kanttori August Antton 
Hella asui Kainulaisen naapu
rina. Talo oli ruskea ja yksi
kerroksinen ja siellä toimi 
telehvoonisentraali. Aivan 
kirkkotien poskessa ja mutka
paikassa olevassa harmaassa 
ja hirsisessä pakarirakennuk
sessa, joka oli vuoraamaton, 
asui rouvan vanha äiti Maria 

Sofia Laler, Hellan mammaksi 
m8:~nittu. .. I:Iänellä oli tapana 
nyokytella ikkunassa päätään 
tervehdyksenä ohikulkeville. 
- Samassa rakennuksessa asui 
myöskin "Hellan Helmi" 
(myöh. rouva Toivonen) Hän
kin oli ompelija. Toisina~n hä
nellä oli äitinsä kumppanina .. 

Mäkisen rajanaapurina Hei
laa vastapäätä ja lähinnä kirk
koa oli harmaa, yksikerroksi
nen ja vuoraamaton hirsitalo 
Mäntylä nimeltään. Rakennu~ 
oli vähän kauempana tiestä 
ja se oli kirkkotien suuntai
nen. Siinä vanhukset Efraim 
ia Kreetta asuivat. Efraim oli 
lyhyehkö harmaapartainen uk
ko. Hän kuljetti kyläpostia 
Vuorijärvelle. Häntä sanottiin 
yleisesti Posti-Epuksi. Posti
matkansa hän teki käyden ja 
talvella . kelkalla. Kreetan puu
hana oh kankaankudonta. Hän 
ontui toista jalkaansa. Pojat 
Sulo ja Kalle olivat jo raavai
ta ja häipyivät a.ianoloon Par
kanosta. - Turkulainen rää
täli Aug. Sairanen kiinteistön 
uutena omistajana rakennutti 
si~hen liiketalon. Urakoitsijana 
oh Ansh. Ylijärvi Vuorijärvel
tä. Sairanen piti pukimoa ja 
kahvilaa. 

Kirkkoa vastapäätä Toivo
sen ja Lehtorannan rajalla 
oli pitkä rivi hirsisiä kihniö
läisten kirkkotalleja. - Mäen 
päälle päästyämme näemme 
".asemmall.l: .... tiestä . kellotapu
ha vastapaata punaiseksi maa
latun kirkolle kuuluvan halko
liiteri- ja käymälärakennuksen. 
Mäen kupeessa lähellä hau
tuumaan kiviaitaa oli ison 
kuusen vieressä hirsistä raken
nettu, vuorattu ja vaalean rus
keaksi maalattu (kirkko oli 

Vastapäätä Sairasen liiketaloa sijaitsi kanttori A.igust Hellan asuintalo. Pihamaalla August ·1a 
Elin, välissä tunnistamaton henkilö. - Kuva Kai.;a Toivose!ta. 
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silloin saman värinen) laina
makasiini. Sitä sanottiin Kaura
makasiiniksi. Makasiinin yh
teydessä oli myös hevostalli. 
Enpä tiedä, olisiko se ollut tar
koitettu papin hevosta varten. 
- Makasiinin eteläpäässä oli
vat korkeat kiviportaat, oikein 
purakiviset ja rautainen por-

raskaide. Mutta sitten sen 
oven ulkolukko ! Se oli erikoi
nen ja varmaankin tiirikoima
ton, isokokoinen riippulukko. 
Ehkä jonkun maasepän teke
mä. Toivottavasti se on säilös
sä Parkanon Museossa. - Ja 
kun vielä mainitsemme hau
tausmaahan liittyvän Läpikäy-

tävän, niin kierroksemme on
kin umpeutunut tältä osin. Lä
pikäytävä-ruumishuoneen pii
rustukset on laatinut kihniö
läis-syntyinen taiteilija Ger
mund Paaer, kauppias Sjöst
rand'in poika Kihniöltä. - Lä
pikäytävä oli ennen valkoi
seksi maalattu. 

llmavalokuva on 1930-luvulta. Uusi rukoushuone on jo siirrettynä Nästin aukeilta kirkon viereen. 
Kuvassa · näkyy Raiskionrannan (Sipilän) renkipirtti-aitta. Liiterirakennus ja vilja-aitta. Sairasen lii
ketalo on jo rakennettuna. Rinteellä on vielä vanha asuinrakennus. Taustalla Viinikanjoki viljeltyine 
rantoineen. Siinä näkyy Lehtisen saha-alue, Viinikan, Solin'in ja Mäkiviinikan rakennusryhmät. Vii
nikkaan on jo uusi omitaja Kause Oy rakentanut uuden valkoiseksimaalatun asuinrakennuksen. 
- Kuva Martta O!kkose!ta. 

Kirkontapulista 1900 - 1905 aikoihin otettu kuva. Kirkonmäelle Parkanossa päättyy Jalasjärveltä 
ja Kihniöltä tuleva tie. Melko vaatimattomalta ja ruohottuneelta kärrytieltä se vaikuttaa. Parka
non ensimmäisistä katuvaloista merkkinä ovat lyhtypylväät kivimakasiinin ja nimismies R. Virtalan 
(nyk. Toini Roihan) talojen edustalla. Kivimakasiinin takana olevassa rakennuksessa, nykyisen Kuop
pasa!men tontilla, piti kauppaa 1920-luvulla Juho ja Alma Laine. - Kuva Väinö Laineelta. 
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Kukkolasta kaupoille 
Käykäämme nyt läpi vaikka

pa Kurun maantien tienvarsi
asutus. Lähdetään Kukkolasta. 
Kävelemme sieltä tuonne Vii
nikkasillan suuntaan. - Kuk
kolan talon harmaasävyinen 
rakennusryhmä kohoaa siinä 
tien sivussa oikealla metsän 
tuntumassa. Isännyyttä pitää 
Julius-isäntä. Maanviljelyksen 
ohella hän kuljetti myös postia 
Aureeseen. Lyhyehkön taipa
leen jälkeen tulemme vähäisen 
mäen harjanteelle. Siinä on 
samoin tien oikealla puolella 
kraatari Taavetti Karilan pu
naiseksi maalattu talo (myö
hemmin sitä omisti kraatari 
tai räätäli Matti Harha). Seu
raavana asumuksena yhytäm
me Karilan naapurina, samalla 
puolen maantietä ja metsän 
reunassa Valldeman'in Sand
ran talon. Siinä asusti tuolloin 
Singerin asiamies Edvin Mäki
nen 3-henkisine perheineen. 
Kun Mäkinen oli Tampereelta . 
lähtöisin, niin häntä sanottiin 
aivan yleisesti Tammereetiksi. 
Hänen vaimonsa Augusta oli 
paljon käytetty pyykkäri ja 
muidenkin töiden apuihminen. 

LÄHDE JA TUOHILIPPI 

Kuljettuamme taas lyhyeh
kön matkan ohitamme vasem
malla puolella tietä Yliskylän 
tienhaarassa punaiseksi maa
latun ja valkonurkkaisen Lep
päsen. Siinä asusti yksinään 
vanhahko nainen, Eeva nimel
t iiii n. Hänen kerrottiin olevan 
Urhon sukua. - Niillä paikoin 
pulppusi maantien oikeanpuo
lisessa ojassa voimakas lähde. 
Sen äärellä oli kulkijoilla ta
pana virkistää itseään kirkkaal
la ja raikkaana vedellä. Sitä 
varten oli lähteen vieressä saa
tavilla useita tuohilippejä. 

Seuraava asumus onkin pie
nehkö harmaa mökki Urhon 
peltoaukealla tiestä oikealla. 
Senkin asukkaan nimi oli Ee
va, Hän oli Välimäen Eeva. Ur
hon sukua hänkin. Tämä Ee
va kooltaan pienehkö, oli pal
jon käytetty kankuri, kehrää
.iä ja karstaaja. Hän oli us
kovainen ja koskaan ei hänen 
vakiopaikkansa kirkossa ollut 
tyhjänä jumalanpalveluksissa. 
Kirkkomatkansa tuo vanhus 
teki käyden. Testamentillaan 
hän lahjoitti kiint,.istönsä 
Parkanon kunnalle. Sille alu
eelle kunta rakennutti virkaili
joilleen asuntorakennuksen. 
Lieneekö kunta huolehtinut tä-
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Kukkolan taloa asui Ju!ius Kukkola emäntänsä Susannan kanssa. 
Maanviljelyn ohella Julius Kukkola kuljetti 27 vuotta postia Au
reeseen. Nykyisin tilaa hoitaa vanhin lapsista, Lyyli. Kuva 
Onni Kukko!alta. 

Rraatari Matti ja Aino Harhan talo v :lta 1929. Paikalla on ai
emmin asunut Taavetti Karila. Matti Harha tunnettiin pitäjän 
parhaimpiin kuuluvana kraatarina tehden pukuja "rovastilta 
sällille". - Kuva Aino Harhalta. 

män vainajan haudan hoita
misesta. 

Ja niin olemmekin jo Urhon 
talon mäellä. Siinä talon ra
kennusryhmä kohosi vasem
malla. Tien sivussa oikealla 
oli harmaa hirsinen aitta van
han, suuren männyn katveessa. 
Mäen alla oikealla, Viinikan 
tienhaarassa, oli Pehkosen ta
lo (Myllysaari nyt samalla 

tontilla). Pehkonen toimi 
osuuskaupan toimitusjohtaja
na. Myös Aati Sipilä vaikutti 
noihin aikoihin samassa tehtä
vässä. Enpäs muista, kumpi 
heistä seurasi toistaan osuus
kaupan palveluksessa. - Kau
empana maantiestä on sitten 
Viinikan talo. Siellä oli niihin 
aikoihin kestikievari. Isäntä 
oli Ville nimeltään. 



Urhon talon ilmavalokuva vuodelta 1960. Taustalla Turpeuslampi. - Kuva Renata Ojajärveltä. 

Matkan jatkuessa seuraaval
le mäen nykäreelle sivuutam
me tien poskessa vasemmalla 
pienehkön harmaan mökin. 
Siinä asusti vanhahko paris
kunta. Miestä sanottiin Arkku
Janneksi, ammatiltaan siis 
puuseppä. - Sillä paikalla on 
Pajunen nykyisin. 

VIINIKKASILLAN 
VAIHEILLA 

Ja niin olemmekin jo ehti
neet Viinikkasillan tuntumaan. 
Tiestä vasemmalla asusti kraa
tari David Lindeman ison 
perheensä kanssa. Hän oli van
ha, pitkäpartainen, isohko 
jä kaljupäinen ukko, joka oli 
toisessa aviossa. Lehtola ja 
Lehtoranta olivat hänen lap
siaan ensimmäisestä aviosta. 
- Lintemannin, kuten nnm 
lausuttiin, isohko asuinraken
nus oli silloin yksikerroksinen. 
Tilan ulkorakennus oli maan
tien vieressä ja sen suuntaise
na. Lintemanni oli nokkela vas
tauksissaan. Kerrotaan hänen 
vastanneen nimismiehelle, joka 
kävellessään asunnolleen Ur
hoon oli huomauttanut Linte
mannille kesäisenä paivana, 
että navetan virtsa olisi saa
tava maantienojasta pois, kos
ka se lemuaa niin kovasti: 
- Mene haistamatta sivutte ! 
Asia jäi silleen. 

Lintemanni oli uskovainen 
mies. Kulki seuroissa ja seuro
ja pidettiin hänen talossaankin. 
- Kun Lintemanni oli aivan 
kalju, niin hän käytti peruuk
kia. Joskus kävi niin, että kun 
hän kylään tullessaan otti la
kin päästään, niin peruukki 
jäi lakin sisään. Ja sitäkös 
me lapset säikähdimme, kun 
olimme tottuneet näkemään 
hänet "vaaleatukkaisena". 

Oikealla tiestä sillan pieles
sä asui Emil Koskinen perhei
neen. - Ja sitten olemmekin 
jo Viinikkasillalla. Se oli ki
vistä holvaamalla tehty puisi
ne punaisine kaiteineen. Ja 
vastarannalla erkani tiestäm
me oikealle tie Juho Lehtisen 
sahalle ja myllylle. Varsinkin 
talvisin oli kirkolta päin tul
lessa hevosmiehillä vaikeuksia 
aiaessaan suuria tukkikuormia 
sille sahalle, niin vaikeata sin
ne oli kääntyä. Taitoa se ky
syi kelkalla ja suksillakin las
kettaessa. Tiedän ainakin yh
den hevosmiehen ja yhden 
kelkkailijan tien päätyneen 
sairaalaan. Ajoivat päin sillan
kaidetta. Hevosmiehen piti 
mennä Kuruun tukinajoon, 
mutta kun hevonen ei ollut kos
kaan käynyt siellä päin tuota 
tienhaaraa pitemmällä, niin 
kääntyi se väenväkisin sahan 
tielle ikävin seurauksin. 

* * * 

YLÖS AITOJEN REUNUS
TAMAA HEIKINKATUA 

Jatketaanpa vaellusta taas. 
Oikealla tiestä oli sahan tien 
kulmauksessa Joosu Harjusen 
pieni, harmaa sauna. Asuinra
kennus oli vähän ylempänä 
mäen päällä tiestä oikealla ja 
sen suuntaisena. Talo oli maa
laamaton, siis harmaa. - Ti
lan omisti ja rakensi myöhem
min Vihtori Viinikka. 

Harjusen jälkeen ohitamme 
niinikään oikealla puolella tie
tämme Kanan talon isokokoi
sen, laudoista rakennetun, har
maan heinäladon. Ja kappaleen 
matkaa siitä haarautuu ties
tämme oikealle Parkanon en
simmäinen katu kohti Kuusis
ton kauppaa. Sillä tiellä on 
monta nimeä: Heikinkatu, Vä
syneittenahde ja Vaivaistenka
tu. Tien oli rakennuttanut 
kauppias Heikki Grönlund, 
Emil Lehdon isä, johtaakseen 
Kurusta päin saapuvat asiak
kaat omalle kaupalleen ohi 
Adam Wirzen'in kaupan, joka. 
sijaitsi Viinikka-ahteen päällä 
(sama kuin edellämainittu 
Niemisen kauppa). - Katu oli 
huonokuntoinen. Siinä oli savi
hautoja, joita oli yritetty pi
tää kurissa saharimoilla, ri
suilla ja vanhoilla tiilikivillä. 
Siitä erottui pari kolme nykä
lettä. Kun tie kulki halki Ka-
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nan peltojen, niin se oli aidat
tu molemmilta sivuiltaan pin
tahisella aidalla. Talvisin siinä 
oli melkein aidan korkuisia ki
noksia ja se tarjosi siis mitä 
houkuttelevimman tilaisuuden 
nauttia kovasta vauhdista niin 
suksilla kuin kelkallakin. Ne 
nykäleet antoivat hyviä heit
toja kinosten ohella. Jos et 
saanut käännettyä menoasi 
kadun alapäässä jatkumaan 
maantietä myöten kohti Viinik
kasiltaa, niin oli laskettava 

suoraan yli maantien ja aidan 
Kanan pelloille ja edelleen 
kohti Lintemannin koskea eli 
Viinikkakoskea. 

Jääköön katu silleen. Nous
tuamme ohi kadun tienhaaran 
olemme saapuneet Viinikka
ahteen jyrkimmän töyryn al
le. Mäen päälle päästyämme 
ohitamme oikealla tiestä ole
van kellarin. Ja niin kaarret
tuamme sen jälkeen vasem
paan ja oikeaan olemme tul
leet Niemisen kaupan eteen. 

Kaupan talousrakennukset ovat 
pihassa päärakennuksesta Vii
nikka-ahteelle päin. 

Näin luikerteli tuo vanha 
Kurun tie ennen Viinikkasil
lalta kohti Kirkonkylän asu
tusta. Uusi silta rakennettiin 
v. 1934 ja samalla muutettiin 
tien suunta käymään kohti 
hautausmaata. Saatiin suorem
pi, mutta raskasnousuisempi 
tie käyttöön. Se tappaa pituu
dellaan. Olen kokeillut monas
ti asian polkupyörällä. 

Parkanon Kirkonkylää v:lta 1923 kuvattuna Viinikan suunnalta. Kuvassa vasemmalla ennen Viinikan
siltaa: Juho Nikanderin ("Arkku Jannen") ja Datin Lindemannin ta lot, oikealla sillan korvassa 
Emil Koskisen talo. Sillan yli mentäessä oikealla Joosu Harjusen sauna ja vähän ylempänä ties
tä oikealla asuinrakennus. Kanan ison heinäladon ohitettuamme pääsemme Laiskantietä = Heikin
katua Kuusiston kaupalle. Alatietä pohjoiseen mentäessä vasemmalla puolella tie
tä kahden suuren kuusen suojassa Kuusiston ruutikellari ja seuraavina Vallin Sandran torppa ja 
Toivonen. - Kuva Varpu Hartolalta. 

Urhonmäe ltä kirkon suuntaan otettu kuva on vuodelta 1920. Etualalla si lloisen Parkanon Osuus
kaupan toimitusjohtaja Pehkosen talo (Myllysaari nyk. samalla tontilla). Kuva Martta Oikko
selta. 
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MARTTI TUISKU 

TRI VÄINÖ SOIMAJÄRVI 
Tämän vuosisadan keskivä

lin vaiheilla oli eräs tunne
tuimpia henkilöitä Parkanossa 
ja sen joissakin naapurikunnis
sa kunnanlääkäri Väinö Soi
maJarvi, jonka toiminta-aika 
täällä kesti puoliväliin neljät
tä vuosikymmentä. 

Parkanossa olonsa alkuai
koina tri Soimajärvi eli hyvin 
ammattityöhönsä keskittynee
·nä ja kotiaskareissaan, niin 
ettei häneltä näyttänyt riittä-

Koulutarkastus käynnissä. 

vän aikaa eikä ehkä harrastus
takaan potilaspiirinsä ulkopuo
lisiin ihmisiin ja asioihin. 

Mutta lähemmin tutustuttu
aan paikkakuntalaisiin hän 
suuntautui enemmän varsinai
sen ammattityönsä ja kodin 
ulkopuoliseenkin maailmaan. 
Toisaalta, kyllä häntä mahtoi 
lääkärintyö riittävästi sitoakin, 
kun hän Parkanon lisäksi kävi 
vastaanotolla myös Karviassa 
ja Kihniössä ja kun hän mil-

tei koko virka-aikansa toimi 
piirinsä ainoana lääkärinä. 
Hänen jälkeensä Parkano sai 
useamman lääkärin ja naapuri
kunnatkin omansa. Kahta asiaa 
jotkut ovat joskus - osaksi 
ehkä koko terveydenhoitojär
jestelmän muuttumisenkin si
vuuttaen - leikillisesti ihmetel
leet. Miten siihen aikaan, kun 
täällä oli vain yksi lääkäri, hä
nen vastaanotolleen pääsi etu
käteen aikaa tilaamatta ja mil
tei päivänä kuin päivänä ja 
toiseksi, miten häneltä riitti 
aikaa myös potilaiden kanssa 
keskustelemiseen muistakin 
kuin potilaan tilaa koskevista 
asioista. 

Lisäksi siihen aikaan lääkä
ri kävi myös kodeissa synny
tystapauksien ja eri sairasta
pauksien vuoksi, rokotusmat
koilla, koulutarkastuksissa jne. 

KOULUTARKASTUKSILLE 
AAMUSEITSEMÄLTÄ 

Noista koulutarkastusmat-
koista terveyssisar Vappu 
Tuomi kertoi, että ne olivat 
hauskoja matkoja. Lähtö oli 
jo kello 7 aamulla. Sitä ennen 
tri S. oli kuitenkin jo ehtinyt 
kantaa puita sisälle ja lakais
ta ulkona. 

Usein hän tenttasi oppilaita 
mm. kysymällä näiden urhei
lusaavutuksista, historian tie
toja, kasvien tieteellisiä nimiä 
jne. Vaikka hän höysti puhet
taan huumorilla ia laski leik
kiäkin - sitä ei kuitenkaan 
omalla kustannuksellaan - op
pilaat kunnioittivat häntä. 
Hän neuvoi pojille, että pitää 
olla hyvä ryhti, liikkua selkä 
suorana ja pää pystyssä. Ot
takaa esimerkkiä (puhujasta)! 
Ja oli kyllä aihettakin. 

Tarkastuksissa oppilaiden 
oli myös riisuuduttava. Mutta 
kerran eräs poika oli kieltäy
tynyt ottamasta housuja pois. 
No, sellainen poikkeus sallit
tiin. Eräässä pojassa ilmoitet
tiin olevan romppitauti. Sosi
aaliministeri oli kieltänyt ro
kottamasta, kun pojasta pide
tään huolta. Tämän tapauksen 
johdosta Vappu Tuomi oli jäl
keenpäin saanut kirjeen, missä 
allekirjoituksen edellä olivat 
sanat: tämän taudin tähden 
kunnioittaen ... 

Ahkerana puutarhanhoitaja
na tri Soimajärvi oli puolustel
lut pyhätyötään sanomalla, et-
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tei hän ole pahassa 
ihaillessaan kaunista 
.ia kuunnellessaan 
laulua. 

puuhassa 
luontoa 
lintujen 

Kun tri S. toimi mvös kut
suntaläii.kärinä, hän oii tehnyt 
tutkimuksen poikien pituuskas
vusta :ia todennut, että ase
velvolliset olivat vuosia aikai
sempiin verrattuina pitempiä, 
siis pituus oli lisääntynyt. 

FORSSASTA KOTOISIN 

Mutta palataanna ajassa 
taaksenäin ja kuullaan, mitä 
tohtorinna Soimajärvellä on 
muistissaan. Tri Soimaiärvi 
syntyi Forssassa 14. 10. i893, 
tuli sikäläisestä maaseudun 
ensimmäisestä oppikoulusta 
vlionpilaaksi v. 1914. Lääke
tieteen lisensiaatiksi hän val
mistui v. 1926. 

Oliko hänellä heti koulusta 
pliiistyäJi.n valittuna ammatti
ala? Kyllä. mielenkiinto lää
käriammattiin oli selvä. Olim
me luokkatoverit, joten tutus
tuimme jo kouluaikana. Valtio
Päivä- ja kunnallismiehen tyt
tii.rfmä valitsin OPiskeluaineek
seni lainopin. Kihlauduimme 
v. :19?.3 ja solmimme avioliiton 
V. 1924. 

Ennen Parkanoon tuloaan 
tri S. toimi mm. Viipurin lää
ninsairaalassa kahteenkin ot
teeseen, oli Käkisalmen vt. 
kaupunginlääkärinä, Utissa 
puolustusvoimain lääkärinä 
vm. V. 1926 hii.net oli valittu 
Euran kunnanfääkriksi, mutta 
hiin peruutti hakemuksensa ia 
tuli sooimuksen mukaan ensin 
puoleksi vuodeksi Parkanon 
vt.. kunnanlii,iikäriksi siihenas
tisen tri Mäkisen siirryttyä 
Ti:i,kaharjun parantolan lää
kiiriksi. Viransiiaisuus nite
ni kuitenkin vuodeksi, minkä 
i<ilkeen hiinet ilman hakua va
littiin Parkanon kunnanlääkä
riksi. Siitä se alkoi työ Parka
nossa. 

Tvöpäivät olivat pitkiä. Ei 
siinä auttanut kellonaioista 
sanottavasti vii.littää. Siitäkin 
huolhnatta alan valinta tun
tui oikeaa.n osuneelta, kertoo 
rva Soimajärvi. 

HARRASTUKSENA PUU
TARHAN HOITO 

Erikoisharrastuksena hänel-
Iii. oli puutarha, minkä hän 
lääkärintalon pihamaalle pe
rusti ja rakensi itse ja omin 
kustannuksin. Ja kyllä hän 
muistikin siellä työskennellä 
aina kun vain oli mahdollista. 
Ja olihan se sopiva harrastus 
ja sopivaa vaihtelua. 

Vanhat parkanolaiset muis
tavat, millainen oli Parkanon 
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vanha sairaala. Potilashuoneita 
oli kaksi ja toimenpidehuonee
na oli vinttikamari. Väkeäkään 
ei ollut paljon: hoitajatar ja 
keittiöapulainen vakinaisina ja 
apuhoitaja kunnalliskodin 
kanssa yhteisenä. Joskus oli 
myös harjoittelija. 

Salaman iskiessä Parkanon 
kirkkoon juhannuksena v. 1928 
tri S. oli lomalla. Hänelle lähe
tettiin sähke, missä mm. mai
nittiin, että on palion haavoit
tuneita ja mistä hän sai tie
don iunassa ollessaan matkal
la Helsinkiin. Lääkärintalon 
olohuoneen lattialle levitettiin 
!akanoita, joiden päälle vahin
goittuneita laskettiin, kertoi 
rva Soimaiärvi. 

Mommlaisissa tapauksissa 
ia mihin vuorokauden aikaan 
tahansa kunnanlääkärille tuli 
lähtöjä. Veljesten tappelun 
takia piti kerran lähteä liik
keelle jouluaattona. 

Ennen kuin Parkanoon tuli 
ensimmäinen terveyssisar ja 
vielä vuoden sen jälkeenkin 
rouva Soimaiärvi toimi läiikä
rin sihteerinä naapurikunnissa
kin kävtii.essä ia ilman virka
määräystä ja ilman palkkaa. 

Vaatimaton oli siihen aikaan 
sairaalan budiettikin. Uutta 
sairaalaa suunniteltiin ja tri 
S:n ehdotuksesta pyvdettiin 
Lääkinfähallitu ksen pää iohta
ta Tiihkää yhdessä kunnan
läii.kärin kanssa laatimaan 
sairaala.suunnitelman. S:iiraa
lan valmistuminen lykkääntyi 
monia vuosia, niin että se val
mistui vasta v. 1958. Sen iäl
keen tri S. toimi vielä liiäkä
rm::i vuoteen 1962 ja sittem
minkin yksityis vastaanoton 
järjestettyään omassa talos
saan. 

Uuden sairaalan röntgen-
koneen hankinnasta kunnan
valtuustossa väiteltäessä tri S. 
paikalla olleena huomautti. et
tä tärkeintä on osata tulkita 
koneen tuloksia, 

SOTI\MTERF.~TÄ SUORAAN 
KAPTEENIKSI 

Talvisodan all{aessa tri S. 
sai kutsun pataljoonan Fii.kä
riksi. Aikanaan asevelvollisuu
dPn suorittamisesta vapautettu
na hiin ei omannut sot:ilasar
voa. S0 n vuoksi leikkisästi ih
meteltiinkin. ettii sotamiehestä 
tuli suoraan kapteeni, kun tri 
S. vlennettiin Hiäkintiikant.ee
niksi. Seuraavassa sodassa hän 
toimi Laatokan koillisouolella. 
Talvisodan syttyPssä hän oli 
lomalla, mikä oli keskeytettä
vä marraskuun lopussa, kun 
radiossa ilmoitettiin vPnäliiisten 
pommittaneen Helsinkiä ja siis 
sodan syttyneen. Kun minäkin 

olin lomalla, palasimme yhtä 
matkaa ja perille päästyämme 
näimme kammottavan näyn: 
Karjalan kannas punotti tulen
leimuista. Tykit jyskivät. Suo
mi oli joutunut sotaan. 

EI ROKOTUSTA 
USKONNOLLISISTA 
SYISTÄ 

Minullekin tri S. kertoi 
eräästä rokotustapauksesta, 
kun vanhemmat eivät tahto
neet tuoda poikaansa rokotet
tavaksi. Tarvittiin siis pako
tusta. Ja kun poika viimein 
tuotiin rokotettavaksi, tri kysyi 
isältä, miksi hän ei hyväksy 
rokotusta. Uskonnolliset syyt, 
oli isän vastaus. Poian saåtua 
pistoksen, hän (poika) oli sa
nonut: perkele, kun meinasin 
kuolla. Tri S. oli vain sano
nut. että nyt minä ymmärrän, 
että uskonnollisista syistä! 

Tri S. on noin 12 sivua kä
sittävässä kirjoitelmassaan: 
Haianaisia muistelmia toimin
tani alkua ioilta Parka.nosta ia 
narkanolaisista, asiakirioihin 
ja omiin havaintoihinsa ja elä
myksiinsä nerustuen kertonut 
yksityiskohtaisesti ja eli=>västi, 
mitä hän alkuaikoina tiiällii. nii
ki ja koki. Tässä yhtevdessä 
ei kuitenkaan ole mahdollista 
mainita kuin hyvin lyhyesti 
joistakin tapauksista. 

Mm. hän kertoo "Parkanon 
puheliaimmasta rni.,hestii.", 
konekaunpias E . Mii.kis0 sfä. 
Ti:i.mä oli tri S :Itä nvvti:invt 
piiästä samassa kvvdiss<i. 'k::mo
namatkalla Kihniöön läi=i'ki:irin 
tehdessii vasta::i.nottomat'koia. 
Niin olivat edellisetkin li:i.äkä
rit sallineet ja samaan suostui 
tri S :kin. 

Eri=iii.n talon vanhanemänniin 
luo sairaskäynnistä tri S. ker
too isii.nniin kehott.aneen hli.n
tii. Pttä muista poika tarkkaan 
tutkia emi:i.ntii.ni. VUik<irin vii
vvtt.vä isiinnän mielesti:i kauan 
emii.i:män kamarissa, isi:inHi oli 
nistänvt päii.nsä ovenraosta ia 
kysynyt, mitii lääkiiri niin 
kauan teki hi:inen emii.ntiinsä 
kanssa. I8iint.ää liPnee tyydvt
fänyt lääkiirin vasta11s, Pttii 
isiinnän nitiiisi tietää, mitä 
täällä tehdään. 

KAIKKI EIVÄT LÄÄKÄRIÄ 
HALUNNEET 

Erästä vanhaa.isäntää tri 
S. sanoo vakaumuksen miehek
si, kun tämä ei suostunut 
lähtemään lääkärin luo eikä 
sallinut lääkäriä noutaa hänen 
luokseen. Pelkät puhelimessa 
annetut ohjeet eivät auttaneet 
ja vanha.isäntä kuoli muutaman 



Soimajärvi haastateltavana esittelemässä ympäristöään. 

päivän kuluttua. Vanhaisäntä 
oli lääkäriavusta puhuttaessa 
vain sanonut, että minkä Ju
mala on laittanut, siihen ei 
ihmisen pidä koskea. 

HAMMAS POIS 
PUUDUTTAMATTA 

Joissakin tapauksissa tri S. 
sanoo todenneensa lääkäripii
rinsä asukkaitten olevan hyvä
hermoista väkeä. Esimerkiksi 
hän kertoo tapauksen nuores
ta miehestä, joka sanoi sietä
vänsä hampaan poistamisen il
man puudutusta. Hammas oli 
luja ja lujassa, niin että tar
vittiin useampikin yritys ja 
lääkäri jo pelkäsi, ettei leuka
luukaan kestä murtumatta. 
· Mutta kun potilas vakuutti, 
että kyllä se kestää, tehtiin 
uusi yritys, kuului naksahdus 
ja lääkäri jo luuli leukaluun 
murtuneen. Mutta eikös mitä. 
Poika sylki suustaan hammas
pihdin katkenneen haarakkeen 
ja kysyi: eikös lääkärillä ole 
vahvempia pihtejä? Ja vaikka 
samalla kerralla oli poistettava 
vielä useita muitakin hampai
ta, ei mies kertaakaan valitta
nut, joten tri huomasi tavan
neensa todella hyvähermoisen 
miehen. 

Ja puuduttamatta oli erään 
7-vuotiaan koulupojan päähän 
tullut haavakin ommeltua, kun 
poika lääkärin kysyttyä pojan 
kestokykyä tämä oli vastan-

nut, ettei hän tiedä, kun ei 
ole koskaan ennen haavaa om
meltu, mutta sopisihan sitä 
koettaa. Niinpä sitten koetet
tiin ja poika kesti. 

Eräitten velj-esten tappelun 
takia toinen oli pistänyt velje
ään puukolla keuhkopussiin 
saakka ja toinen muuta asetta 
vailla oli puraissut veljeltään 
nenänpään irti. Eikä nenän
päätä löydetty lumihangesta 
edes lyhdynkän valossa. 

MUISTIINPANOJA LÄÄ
KINTÄHUOLLON KEHI
TYKSESTÄ 

Tri S. on kirjoittanut myös 
toisen vielä laajemman kerto
muksen Parkanosta nimellä: 
Poimintoja Parkanon kunnallis
hallinnon historiasta. Siinä on 
parkanolaisille runsaasti yksi
tyiskohtaisia tietoja yleensä
kin kunnallisista mutta erityi
sesti paikkakunnan lääkintä
huoltoa koskevista asioista ja 
kunnalliselämässä mukana ol
leista vaikuttajista. Niistä 
ei kuitenkaan tähän yhteyteen 
ole tilaa kirjoittaa. 

Terveystalon saamista Par
kanoon tri S. piti tärkeänä. Ja 
se saatiinkin. Rva Soiinajärvi 
kertoo Punaiselta Ristiltä saa
dun tarkoitukseen 200 000 mk 
paikkakuntalaisten kerättyä 
Mannerheim-liiton paikallis-
osastona saman verran. Loput 

saatiin kunnalta. 

. ~er_yeyssisarten saamista hän 
piti tarkeänä ja tämä asia to
t~utui_kin. Puoluepolitiikka hän
ta e1 suuresti kiinnostanut. 
O~an yhteiskoulun saamista 
-'?a1k~akunnalle hän kannatti 
Ja sittemmin toimi sen koulu
lääkärinä. Myös rautatielääkä
rinä .. tri_ S .. toimi pitkän ajan. 
Musnkk1 oh eräs hänen mieli
harrastuksiaan. 

ETELÄHÄMÄLÄISESTÄ 
TULI PARKANOLAINEN 

Oman vaikutuksensa tri Soi-
majärven suhteeseen Jumalaan 
ja uskoon oli tietenkin hänen 
isällään, joka oli aikanaan 
aktiivinen uskova ja kuului 
mm. evankelisen liikkeen johto
miehiin. 

Olemukseltaan tri S. oli 
suvaitsevainen, huumorinta
juinen ja sattuvasti ihmisten 
henkilökohtaisia ominaisuuksia 
analysoiva mies. 

_Monell:3- vanhalla parkano
la1sella Ja laajemminkin olisi 
varmaankin kiinnostavia muis
toja ja elämyksiä kerrottavana 
mutta niiden etsimisestä täytyy 
tässä yhteydessä tilanpuutteen
kin vuoksi luopua. 

Tohtori Soimajärvi tuli Par
kanoon etelähämäläisenä fors
salaisena, teki työtä, toimi ja 
eli sekä kuoli pohjoissatakunta
laisena ja parkanolaisena. 
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TOINI VAINIO: 

Pientä puhetta pöydästä 
Pöyidä:Llä t,a,I1kioitan tässä kir

jo~tusipöytä.ä. Sen nyikyaillrnine,n 
pel'l\lJsma1l:li käsittää kalks.i toi
s'isfa.ain määräetäisyyde11ä ol,e
vaa kaaippia j,a niiden päälte 
as-etetun tasaisen }evyn. Tätä 
mal11ioa cm mi,IlJU.nlkin kirj10Hus
pöy:täni. 

Hiulkan hämmä,styen totesin, 
että l älhes s.eLLainen olli ideal
taan my,ös l'a,psuus-vuosieni 
kauppa1eikikeiihin lwulunut 
'1tisk'i". Oli ka,ksi kape,a,!le kyil
j'e:leen kaadettua la1atilklkoa, 
pcfuljapuoQi ylLeLsöön päin ja 
pääl1yiksenä l,eveä lauta. Jän
nityis tuntui nuoren myyjän 
j/olka',s·es1sa he,nmiomplää,s,s'ä, kun 
os,ta,jilkE,i saaitii,n hou1kut,eJilulksi 
myös a:lkui,sia. VaGm,vissaan 
·myyit:in heiiU!,e h:eikka1a solke
r :n a ja otebfrrn malk>s,uks i oma
telko1sia paperiset.e:ieitä. Va:hto
kass a ol'i to:,s,een Jaatiklkoon 
sij,oi.te1ulla j,a,kkaraLl,a, tavara,a 
tis.kiHä ja tois•es.sa laa t'.kossa. 
T'1lan :-ee-n tärkein henkilö oli 
as'akka i:taarn tis1k'n taikaa pal
veleva k.aupp:as. 

Vaan erää1n[ainen kauppias
han si tä istuu kirj,oltuspöydälil
kin ta1karna jalat oj enncettuina 
kaapp!ie-n vä1'.sessä tiJais1sa ai
na perä.J,lä o:,ev,a,an paper;koriin 
asti. "Pau1V'el1uja" hänk:n tuot
taa ja panee pöydän to'mimaan 
"li,s1k:rnä". Pöyitläl,evylJä on es]
lä monenlaista he·n-kiseen vaih
t,o-o·n kiuuluvaa tavaraa. Juuri 
sen J,aadt1s-ta tunnistaa pöydän 
c,pe t1.ajaihmiis en oma~si. Var
mLmpana tun t1om,er,k1kinä ovat 
paper:aI1kikipino•t. Ne ovat koe
p ap3r,e':a ja odottava,t a•rV'O•s:te
lupa-:velus'.a - to'.1s:naan s;inä 
s 'vu.ssa myös a:kamo:,s.ta taitoa 
lrukea m',:tei sa,a1kirjo:tusta. 

Per1rn.ona:J1:Ls:mmf,l:aan minun 
lyö:is:kini tais'. o!J'a jos!kus il
lan myölhäis:1nä tunte:na, j,oU,oilil 
ajaitus oli ka,bkennut vä,syimy!k
sen v,o:ttaes•s,a ja ko,lm työmaa 
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jäänyt s:nä:111,een. S:inä oliv;at 
ylli yön limi.tifäin ja lolffiiltta~n 
halkemislkohdaista avio:miksd 
jä'äneet kiI'j,a1t ja l,eihdeft, siirnä 
!kynät ja pa,per:;t. Vasita aamul
~,a järj,es.telin pöydän uusiin v;o,i
m:n kunllo,on. Useimmilten m le
len]cin o'.,i huojentuilJUt, kun 
väsymätön y1stävä, a'1itajunnalk
s.i s.anro-trtu,, olli, nuJkiku-essani s,e'!
vit.ern.yit SIOtlkuis:a la.n~oja niin, 
että esim. aamuhartaudelil saa
toin ny,t lUi0nn101stella joniki111-
moi•s•een esityskunltoon. 

Kun si,tten ellämänmuutos 
ehti• kioihdail!leni, ymmänsin hy
v:n äidlinlk:e1en. opettad aa, Jo
ka sanoi eläiklkeel1e jää1tyään 
e.nsimmä:sek:si siivonne-ensa 
kiI'jlOi tus,pöyltäinsä. Siinä pöydän 
va:hei!Uahan se muutos juuri 
t,untui. Ellämä ~ä!:,Jä "v.aihetus
pöy,dä1llä" h il'j eni. T,a,vaal.iselk,s: 
pöy tä J•ampulksi muu.Uunut "an
s:olamppu" sai olla sytyttä
mä t'. ä. Henkisen ala:n kaupp:
a,s vapautui tisk:nsä o,rjuudes
ta. "Takahuoneessa", vaik1ka
pa keitt:iössä, voi häärätä il
man omantunnon tuskia . Yh-

teinen kiokemuks-emime nä€1t 
ta:taa oin.a, et-tä vaiikea ja v,aa
:ti-va.n henlki1sen ponn'i1s,tulksen 
alfa pafooi[1emme kirjioituspöy
tää ja tee,mme muualla, nyt 
ihme.en t'ä;r,kei:nä, myös itkävyy
tensä v,uolksi ennen tekemlätrtä 
jääneifä töitä. 

Nyt ei ole enää hätää, vaitk
ka istu~si ki.rj-o1tus;pöydän ta
kana vain kats•e'.,ema-ssa tuttua, 
ri10-pea,s ti muuttuvaa viin:lkka
lai,s.ta mais.ema-a. J,ä1,je1J'ä ole
vat "asialkikaa,t" ovat kär,si,väl· 
11:s;!ä välk,eä, ki1rj,eysfävät kai
ke ti lii:a,nikin kä,r,siväMLsiä. Sit
ten v;oi k!äydä kau.ppaa va,i'kka 
i ts,ensä ka,m,sa. Kaaipp 'en si·släl
tö mm. koullulkul:outuiklseen ta,r
ko:tet'tu l1ehti1Letkeva,ra1stio nä•eit 
o::ioi-t,taa, ettei. tav,a.ra ,ole l1opipu
niu1t. Ni in riika,s on ol'lut ellämä, 
elJtä antoi enemmän kuin ku
:utti! 

Oikeanpuol,eises·sa kaapissa, 
samal'J.a puolella, m :s•sä sen 
pi,enen kauppi·a,a,n va'.ht-okas,sa 
oli, o.n yhä todellinen idea

·pankiki. Jo,s aamuhartaudet 
ovatkin p'detyt, o·n m i-etislkely,n 



mahdoNisuus jä1lj:eJ.11'ä. Vioin siis 
täydleLlä syyttä ,säilytt ää mm. 
lkaills :on, j1onka o.bsikI1mna on 
"Aamuhartautta ja mi,mLs.kie:(Y,ä 
varten". Ajankohdan vuoksi 
s1il:mäi<liin nyt er)k,oisesti j,oulu
ailhei'S ia kirj1oi,tulksia. Ta1Lt·een 
olin leikannut Naapurin Liisan 
paikinan " J1ou1liu,kortti j101kais,el
le". Si.inlä kir<j10:ttaja koettaa 
va'Lmi:staa illioista j,oulua nii1L1,e 
h:yvin m1o;n,enlai,si11l:e ilhmis,illle, 
jotka pellkääJväJt ennalko:ita jou
hins·a menevän jl0Ha1kin tava[Ja 
p i1,oiUe. Onnilstuneen j10U!un 
vi,ettänetsiin vioisi ajate1la so
vitetu,kisi Simo Talvitien kir
j,oitUiks,en pää1tös,ganart;: "Kun 
a,rtki tu1·L, tehtaan piipuis ta nou
si j'ä'Lleen savu, ja ihmi,set pa
laisiva:t työhönSiä kiii!Jtä,en ja 
yllisfäen Jumalaa". Itse a1Sia1s
s,a T,all'V.iUe korostaa, ettei o!,eel~ 
ii:sinlta o!Je se, että saamme j,ou
lusrta juhlan, vaan se, että en
s':mmäis•e,n:ä j101uluna 0% "Juma
lan muu ttopäivä" Hä,nen aset
tue,sis,aan asumaa,n meidä,n kes
kel1,emme i,hmis·en osaan. Siik
si j1oulu ei pääity Tap,a1n'ina, ei
vältlkä "pa:iimener1: saa'JlJeet elä
määnsä uutta juhllaa v,aan uu
den alt"j 1en". T,äisSlä ar,j,esisa elä
mä on mielelkä,stä ja sitä kan
nattelee uus·i uoivio. 

MeilUe elintas,okil'.~asta elä
mäntasolk"lpaan kiehotulksen 
saa1ne~l1e ilhrrnisHl,e sopinee noh
kai,su~sii AJJleksis Kiven ajatus: 
"MonenLai1sis:sa olo~ssa ihmrl.nen 
voi o,lila on:nelldnen ja iloiruen, 

mutta onnefösin kie]täy,mylk
s.essä ja "ikiolhtuudes,sa". Ajatus 
o!:di säily,nyt kynälkauikallOln poh
j ailla pienessä l,ehden pa[a
ses1sa. 

Täyttyy myöntää, että oiin 
hiulkan häpeissäni kelpio pöy
täni puo,lesita, kun luiin miten 
BeethioveniJlla oli pöy,därssään 
,sa,Ja[oikero, j:osta hä:nen 1k<1.mte
ma1I1Jsa jlillkeen !löytyi kolme 
kirjettä ja ka:kisi :kuvaa. On
han se puute, ettei nyikY1Pä'ivän 
a'l'kiasiaHiisuus o!e jättänyt 
romanti"ka[!Je tilaa! Kuuluupa 
kuitenJkin ylhä o1'ev,an niin 1u-

kittav'ia pöytMa.atikiotta kJUin 
näihin l1aatilkoihin sailaa kirtioit
ta:vialkin! Kuvialkin niissä vaT
ma,a,n piiJ,eksiH Tämän !Ji,sätiie
dlon saaneena vioi todetai, että 
fämä monfi1oke11oisten k iTjoi
tu:spöytäj ä1ttilä:.sten, "'ldaffi," 
pHnonlkien j,a liipais1toj,en nylky
aikainen va1S1tin1e k!äyltä,nmol[i
selk1siJ pe1Jkistettynä ja ui'.lkonä
öltään vaat.ilinattomana on ylh

tä nemlklkaan tUJotekehittelyn 
tu:Jos kuin oH lapsuusa,j,an jän
nittä<vän lkauppaileikin myynti
pöytä konsainaan. Kiiltoks•et 
pöydä1llle pa[lvelluv.aITimiudesta ! 
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ELSA LEPPÄNEN 

Kouluja käydään, mutta ih
misenä oleminen täytyy itse 
oppia. 

Ei kannata kuunnella sellais
ta ihmistä, joka ei koskaan 
näe valonpilkahdusta missään 
asiassa. 

Ajatelmia 
Unelmalla ei ole rajaa, sen 

täyttymisellä on. 

Kyllä toisen pahasta pääsee, 
kun vaan pääsee omasta pahas
ta. 

Sellainen seura virkistää, 
jossa saa olla oma itsensä. 

Lähellä ollaan, vaikka väli
matka on pitkä, kun ollaan ys
täviä. 

Jos olet kyllästynyt elinym
päristöösi, niin lähesty sitä eri 
valaistuksessa. Esim. eri vuo
rokauden aikoina. 
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PAULA KUIVANEN 

KUIVASEN KESTIKIEVARI 
Hevoskyyti oli se kuljetus

muoto, johon oli pitemmillä 
matkoilla turvauduttava ennen 
liikenteen motorisoitumista. 
Maaherran velvollisuuksiin 
kuului jo 1600-luvulla yhteis
toimin muutamien muiden vir
kamiesten kanssa määrätä ne 
tiet, joiden varsille oli asetet
tava kestikievareita. Kuivasen 
kestikievarilla Kuivasjärvellä 
on ollut pitkät perinteet: en
nen isoavihaa, ainakin v. 1695, 
se toimi kestikievaritalona Poh
janmaan tiellä. Tämä lyhensi 
toivotulla tavalla Parkanon 
vanhan kestikievarin, Alasky
län Laadun, ylipitkiä matkoja 
Pohjanmaalle. 

Kievarinpito säilyi myöhem
minkin sitkeästi Kuivasella. 
Isäntinä olivat esim. Heikki Si-

pinpoika Kuivanen v. 1695, 
Jaakko Kuivanen v. 1760, Ant
ti Kuivanen v. 1792 ja Johan
nes Antin poika (1802 - 1842). 
Seuraava kievarin pitäjä oli 
Iisak Kuivanen (s. 1826, k. 
1865) ja vaimonsa Maria o.s. 
Jouppila (s. 1831, k. 1918). 

Muistitietoja näistä henki
löistä olen saanut Martta Lat
va-Koivistolta Kurikasta (s. 
1898 ja Aino Niemeltä Kuivas
järveltä (s. 1893). Martta Lat
va-Koivisto muistaa 1sansä, 
joka oli Kuivasen poikia, ja 
Maria-mummonsa kertoneen 
kestikievarista ja kyydityksis
tä. Hevoset ja kyyditsijät oli
vat kievarissa aina valmiina 
lähtöön, kyytimaksu nama 
aikoina oli 16 penniä virstalta. 
Kyydityksiä tehtiin aina Kari-

joelle saakka, missä sijaitsi 
Prosin majatalo. 

SISSIPÄÄLLIKKö 
ROOTHIN NIMIKIRJOITUS 

Sitä olettamusta, että Kui
vasella on v. 1808 ollut maja
talo, tukee historiantutkija 
Danielson-Kalmarin tutkielma 
ROOTHin nimikirjoituksesta, 
joka on kaiverrettu Kuivasella 
sijaitsevan Vapun aitan ylä
osaan. Tutkielmassaan Daniel
son-Kalmari on esittänyt mm. 
seuraavaa: Sissipäällikkö 
Rooth tuhosi joukkoineen vi
hollisen kuormastoja Ruove
den suunnalla Suomen sodan 
aikoihin v. 1808. Ylivoiman 
edessä joutui sotapäällikkö 
perääntymään ja lähti jäljellä 

Kuivasen talo kestikievarin ajalta. Kuva lienee otettu vuosisadan vaihteen tienoilla. 
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Valokuva vuodelta 1908, kun jalasjärveläiset pitivät iltamia Parkanon Kuivasella. Kuvas
sa talon isännät ja emännät, palvelijat ja vieraat sekä iltamien pitäjät. Kuva on otettu ta
lon humaliston edessä iltamien jälkeisenä aamuna. Siitä voidaan vielä tunnistaa seuraa
vat henkilöt: Kuvassa lapset - edessä istumassa vasemmalta: Yrjö Kanto, Väinö Hauta
niemi, Lauri Kanto, Eero Möhkö, Esteri Möhkö, Martta Kanto, Helmi Asumaniemi ja AI
ii Asumaniemi. Toisessa rivissä istumassa oikealta Maria ja Mikko Kuivanen, Anssu ja 
Hilma Kuivanen, Vihtori Möhkö, Tilta Asumaniemi, Alina Kanto hänen sylissään tyttä
rensä Helmi, Matti Kanto ja Heikki Hautaniemi. Kolmannessa rivissa vasemmalta Riina 
Sanstetti, Milja Kautto, Sandra Mäki, Silja Kivistö, Tyyne Möhkö, Agda Jytilä, Aino 
Niemi, Linnea Kanto, Hilja Kantti, seuraavat kolme jalasjärven tyttöä iltamissa ohjelman 
suorittajina. Takana vasemmalta opettaja Yliahon vieras, opettaja Yliaho, metsäteknikko 
Simo Nikkarinen, Eemeli Möhkö, Verne Hirvelä. Seuraavina iltamien soittajat. "Pikku
Kaappoo" Kurikasta ja Kivistö Jalasjärveltä. Soittajien vieressä ohjelman suorittajia. 

olevien sadan miehen kanssa 
Virroilta 10. elok. 1808 suorin
ta tietä Sydänmaitten halki 
Kauhajoelle yhtyäkseen siellä 
Porin rykmenttiin. Tämä suo
rin tie on mennyt Kuivasjärven 
kautta. Rooth saapui Kauhajo
elle elok. 14. joten hän viipyi 
matkalla 4 päivää, ja hänellä 
oli aikaa yöpyäkin joukkoineen 
Kuivasella. 

VAPUN AITTA 

Em. Vapun aitta, jossa Root
hin nimikirjoitus on, on to
dennäköisesti peräisin 1700-lu
vulta. Tosin rakennuksen sei
nissä on useita vuosilukuja, 
joista muutamat aitan raken
nusajaksi tulkittuina veisivät 
sen syntyajan aina 1300-luvulle 
saakka. Kun ottaa huomioon 
aitan hyvän kunnon, Kuivas
järven asutushistorian ja hir
sirakennusten yleisen kesto
ajan, niin varhaisimpaan ai
kaan viittaavat vuosiluvut ei
vät osoittane aitan rakennus
aikaa. Ehkä niitä ovat kaiver
relleet Kuivasen kestikievarissa 
levähtäneet matkustajat. 

on saanut nimensä, on säilynyt 
tarina, sisällöltään varsin traa
ginen. Kuivasella on muka 
elänyt aikoinaan kauneudes
taan kuulu Vappu-niminen 
neito, joka surmasi vastasynty
neen aviottoman lapsensa, 
koska aviottoman lapsen syn
nyttäminen oli erittäin suuri 
rikos. Kuitenkin surmanteko 
tuli ilmi ja Vappu tuomittiin 
teloitettavaksi. Tarina kertoo 
edelleen, että vain pyöveli oli
si voinut pelastaa hänen hen
kensä ot tamalla hänet puoli
sokseen, mutta Vappu ei suos
tunut menemään pyövelin vai
moksi, vaan pysyen uskollise
na ensimmäiselle rakkaudel
leen, laski päänsä mestauspöl
kylle. 

ILMAJOELTA EMÄNTÄ 

Iisak Kuivasen vaimon haus
ta kerrotaan seuraavaa: Kui
vasen isäntä oli--viemässä ter
vaa ja jyviä Vaasaan ja kos
ka Ilmajoen Jouppilaa pidet
tiin pysähdyspaikkana, levähti 
myös Iisakki siellä. Jouppilassa 
oli juuri meneillään teurastus, 

Siitäkin, miten Vapun aitta 
ja palvelijat ja talontytär oli
vat kantaneet lihoja aittaan. 
Kun he olivat astuneet Kuiva
sen isännän ohi, oli tämä ky
synyt rengiltä, että oliko tuo 
jälkimmäinen talon tyttö, ja 
renki oli vastannut, että onhan 
hän talontytär Maria. Iisak 
oli kovin ihastellen katsellut 
Marian liikkeitä, ja palatessaan 
Vaasasta oli isäntä tuonut 
karttuunahuivin lahjaksi Mari
alle, kun oli viitsinyt reissu
miehiä passata. Toisella kertaa 
Jouppilassa käydessään olivat 
Iisak ja Maria jo hyviä ystä
viä, ja kolmannella kerralla 
Iisak toi jo kihlat. 

Kihlalahjaksi Iisak oli tuo
nut schmirnof shaalin, joka 
on vieläkin nähtävänä Vapun 
aitassa. Maria oli miettinyt, 
että ottaako noita kihloja vas
taan, sillä häntä oli kosinut 
myös kaksi Ilmajoen mahtavan 
talon poikaakin, että jos hän 
heistä toisen valitsisi. Kuiten
kin hän oli katsonut Kuivasen 
pojan niin hyväluontoiseksi ja 
reiluksi mieheksi, että päätti 
ottaa tämän. Palattuaan en-
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simmäisen kerran katsomasta 
Kuivasen taloa hän oli sano
nut, että ei siinä paljon naa
pureita ollut, mutta oli komea 
järvi ja hyvä mettä, että ei 
siellä ainakaan nälkään kuole. 

Marian ollessa jo Kuivasel
la, oli vanha emäntä eräänä 
pyhäaamuna sanonut palveli
joille, että pukekaa parhaat 
päällenne, kun olette aamuas
kareet tehneet, sillä tänään 
on talossa juhlat. Isäntä oli 
lukenut pirtissä päivän episto
lan ja sen jälkeen ilmoittanut, 
että he siirtyvät vanhan emän
nän kanssa nyt alatalon puo
lelle syytingille. Emäntä oli 
ojentanut Maria-miniälle kau
han ja männän ja kertoi huo
manneensa, että Maria oli mai
nio emäntä. Näin toivotettiin 
onnea jatkoon ja siunattiin 
nuori pari taloon. Parkanossa 
ja Ikaalisissa asti ylistettiin 
Kuivasen taitavaa emäntää, 
sillä Ikaalisissa järjestetyissä 
taitonäyttelyissä hän sai en
simma1sen palkinnon voista, 
juustosta ja kankaankudonnas
ta. 

YöPYJINÄ MM. 
ISONTALON ANTTI JA 
RANNANJÄRVI 

Martta Latva-Koivisto muis
taa Maria-mummunsa kerto
neen myös kestikievarin vie
raista, mm. kansakoulun tar
kastaja Forsmanista, jota pi
dettiin kunniavieraana. Kun 
Isontalon Anttia ja Rannanjär
veä vietiin Hämeenlinnaan, yö
pyivät hekin kestikievarissa. 
He olivat renkituvan puolella 
tmäälyillä" vangittuina, ja 
kun Maria oli vienyt heille py
häaamuna oikein prikalla kah
via, oli toinen heistä aivan it
kenyt ja sanonut, että kuinka 
emäntä tuo tällaisille suurille 
rikollisvangeille kahvia. Maria 
oli kertonut itsekin olevansa 
Etelä-Pohjanmaalta, ja vangit 
olivat olleet kovin kiitollisia 
avuliaalle emännälle. 

Iisak Kuivasen kuoltua v. 
1865, meni Maria na1m1snn 
Kankaanpäästä kotoisin olevan 
Mikon (s. 1841, k. 1918) kans
sa kaksi vuotta myöhemmin. 

Mikko muutti sukunimensä 
Kuivaseksi, ja he jatkoivat 
kievarin pitoa. Kuivanen säilyi 
kestikievarina 1920-luvulle 
saakka, jonka jälkeen kievari 
toimi viimeiset vuotensa Lin
tulassa. 

KUIVASEN TALON SYNTY 

JA VAIHEET 

V. 1666 syntyi Kuivasjärven 
uudisasutus, joka maakirjassa 
mainitaan Kuivasjärven kyläk
si. Sen ensimmäinen raivaaja 
oli Sipi Olavinpoika Kuivasjär
vi (isännöi 1666 - 1678), tä
mä nimi on myöhemmin muu
tettu Kuivaseksi. Kooltaan ti
la oli puoli manttaalia. Sama 
suku hallitsee yhä tilaa, joka 
on vähitellen jaettu moniksi 
pikkutiloiksi torppareiden ja 
perillisten kesken. Viimeksi 
tila jaettiin Ja::1.kko Anselmi 
Kuivasen kuoltua (s. 1863, k. 
1917) hänen kuudelle lapsel
leen. 

Kuivasen rannassa aikaisemmin sijainnut kala-aitta, joka on hävitetty Niilo Kuivasen isännyyden ai
kana n. v. 1919. Kansan keskuudessa säilyneen perinteen mukaan aitta olisi muisto niiltä ajoilta, 
jolloin lappa!aisia vielä asui Kuivasjärven rannoilla. 
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ANNA NIEMINEN 

KOLME MINUUTTIA 
•• 

OLKAA HYVA 
Tuo lause kuului pikavalo

kuvaajan sanastoon. Minä elä
tin itseni pikavalokuvaajana 
noin. 30 vuotta. Monta muuta 
ammattia on väistynyt uuden 
tieltä, tekniikka kehittyy -
uudet tavat kullakin alalla tu
levat käytäntöön, niin myös 
kuvauksen alalla. Nyt otetaan 
filmille liikkuvia kuvia - ku
ka vaan voi ottaa - ja "po
loroit"-koneet, vastaavat pi
kavalokuvasta. - On kohta 
valmista, mutta yksi kuva ker
rallaan. Kun pikavalokuvaaja 

otti filmin niin siitä sai usei
ta samanlaisia kuvia. 

Pikavalokuvaaja kierteli telt
tansa ja koneensa kanssa ym
päri Suomea. Minua, reviiriäni, 
oli Sodankylästä Tammisaa
reen ja Kuhmosta Kristiinan
kaupunkiin, millä välillä on ns. 
"Suursuomi" eri kaupunkeineen 
ja kylineen. Kun oppi tunte
maan ja tietämään markkinat 
ja juhlat, niin siellä olivat 
pikavalokuvaajatkin. 

Usein kysyttiin miksi nam 
epävarma ammatti on valittu. 

Työn lomassa ehti myös syventyä kirjallisuuteen, jolloin ei jää
nyt hukka-aikaa. Anna Nieminen poseeraa tässä omassa siirret
tävässä kuvaamossaan Kristiinan kaupungin markkinoilla 1947. 

Silloin, 30-luvulla pakotti sii
hen lama. Niin että tuttu sa
na tuo lama. Ei ollut rakennus
eikä metsätöitä ja mikä ihmeel
listä (nyt ajatellen) ei makset
tu ns. "päivärahaa" oli pakko 
jotain yrittää elääkseen. Kun 
oli levykameran omistaja niin 
siihen oli hyvä keksiä "pika
kuvausta" varten laatikko ja 
muut tarvittavat välineet ja 

sitten opettelemaan ku
vausta ja tienaamaan rahaa -
elääkseen. 

KUVASIN MUSTALAISTEN 
RUUNAN 

Ensimmäiset markkinat kä
vin vuoden -30 syksyllä. Lap
peenrannassa. Lumiräntää ja 
vettä satoi, ei ollut telttaa, ei
kä vaatteita tilannetta vastaa
vasti. Sen arvaa, että mieliala 
ei ollut parhaimpia, - mutta 
kuvausyrittäjiä oli tusinanver
ran, toiset ei saanut ensimmäis
täkään. Minulla oli 5 mk kun 
menin kotiin Hiitolaan. Siellä 
olivat lapsi ja mies sairaana 
kotona! Kun olin ilman eri
paikkaa "alivuokralaisena" 
niin jäi tuo vitonen kotiin vie
täväksi. Paras asiakas oli mus
talainen, kun ruunansa toi ku
vaan. Kehui, hyvä kuva kun 
ruuna näkyy hyvin ja tilasi 
lisää. Sen arvaa, miltä tun
tui kun taskulampun kanssa 
teimme sitä, kun oli pimeää, 
mutta hyvä asiakas, pääsin ko
tia! 

Keväällä, kun laitoimme 
teltat ja kuvaustaustat ja 
muut asiaankuuluvat niin jo 
olimme "yksityisyrittäjiä" eli 
"liikkeenharjoittajia." Milloin 
paremmalla, milloin huonom
malla onnella. Vuosien mit-
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taan tulin tuntemaan ns. kassa
paikat, missä sai rahaa, että 
pääsi toiseen paikkaan ja sai 
ostetuksi tarvikkeita. (Aina 
ostimme käteisellä, ettei konei
ta viety maksuksi niin kuin 
toisille kävi) . 

KAMEROIDEN YLEISTY
ESSÄ TELTTAKUVAAJAT 
HÄVISIVÄT 

Kamerakuumeen levitessä 
oli jokainen pian oma kuvaa
jansa ja niin olivat telttaku
vaajat tuomittuja häviämään 
näyttämöltä. Suuret menot ja 
pienet tulot, paikkamaksut ja 
kalliit matkaliput - on vielä 
muistona yksi rautatielippu 
tallella hinnaltaan 6000 mk se 
oli kuukauden yleislippu. 

Miksi lopetin kysytään? Ka
mera meni rikki ja uutta ei 
saanut sellaista joka olisi mi
nulle sopinut. Mieheni kuole
man jälkeen kun yksin kierte
lin niin oli liian raskasta raaha
ta telttaa ja tavaroita paikas
ta toiseen - ja yhdellä paikal
la ollen ei elänyt. 

Olihan meillä "ammattiosas
to" sotien jälkeen kun ei muu
ten saatu tarviketuontilupaa, 
piti olla "kaupparekisteriin" 
merkattu, mutta se "nukkui" 
kun olot vakiintuivat - niin 
nukkui suurin osa kuvaajista
kin pois - ja iltapäivä minul
lakin jo on, tulen pian eläke
ikään eli 80 vuotiaaksi! 

Kysytään - miksi jatkettiin 
noin epävarmaa ammattia -
senhän piti olla vaan väliai
kainen. Kun lama hellittää otet
taan, niin sitten entinen ra
kennusmiehen ammatti, tuumi 
mieheni, mutta meidän kohdal
la se lama ja elämän epävar
muus jatkui vaan. Siksi yri
timme loppuun asti. Mieheni 
kuoleman jälkeen kiertelin yk
sin lähes kymmenen vuotta. 
Sieltä matkanvarrelta olisi pal
jon kertoilemista, mutta hyvä 
niitä on yksinkin muistella 
kun vanhaksi tulee. Ei tunne 
yksinäisyyttä kun elää muisto
jensa parissa - ja etenkin 
niitä hauskoja ja miellyttäviä 
muistoja elää uudelleen. 
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~~uorisoseurojen lau '. ujuhlilla Niemisen Anna oli tuttu vieras 
kuvaamoineen. Kuva Satakunnan Laulujuhlilta. 

Pll<AVALOKUVAAMO NOPEA nähtiin palvelemassa yleisöä 
vielä 1960 -luvulla eri puolilla Suomea järjetetyissä useampipäi
visissä juh!ati1aisuuksissa. Kuvat Anna Niemiseltä. 



Anneli Humala: 

KORPELA 
PARKANON VANHIN LIIKE 

Korpela. 

Korpe lan liikkeitä on nykyisin 
hoitamassa jo kolmas sukupolvi . 
Yrityksen perustajia olivat Emma 
(o.s. Pentti) ja Juho Korpela, joi
den lopset Anna, Martta, Eeva, 

· Sanni, Laura, Paavo ja Kaarlo ovat 
kukin omalla vuorollaan olleet jat
kamassa vanhempiensa aloittamaa 
työtä. Nyt ovat Kaarlo Korpelan 
lapset Anneli ja Jorma vuorostaan 
antamassa oman panoksensa per
heyrityksen hyväksi. 

Kaupankäynti on melkoises-
ti muuttunut Parkanossa vuo
den 1896 jälkeen, jolloin 
Korpelan liike avattiin ny
kyisen Radio-huolto Mannisen ton
tilla sijainneessa talossa, jonka Ju
ho Korpela aikanaan Amerikasta 
palattuaan rakennutti. Kauppaa 

käyt iin liikkeen lisäksi myös naa
purikuntien toreilla ja markkinoil
la. Matkat Karvian, Kankaanpään, 
Honkajoen ja joskus jopa Kauha
joen toripäiville olivat rasittavia, 
sillä matkanteko hevosill,a oli hi
dasta ja torimyynti alkoi jo ku
konlaulun aikaan ja jatkui pitkälle 
iltaan. Liikkeenkin aukioloajat oli
vat pitkiä (07.00-21.00) ia vielä 
sulkemisen jälkeenkin asiakkaat 
saattoivat tulla takaoven kautta 
toimittamaan asioitaan . Kauppa
tavarat piti kaikki mitata ja pun
nita, mikään ei ollut valmiiksi pa
kattua ja varsinkin · sokeritoppa, 
josta hakulla ja saksilla irroitettiin 
paloja on jäänyt Emman ja Ju
hon lasten mieliin myyntiartikke
lina, jonka läheisyydessä oli muka
va olla. 

MYYTIIN JA OSTETTIIN 
~ .. 

Kaupasta vo i ostaa Ame 
rikan silavaa, silliä, paahtamaton
ta kahvia, sokeria, jauhoja ja ryy
nejä, mutta leipää ja maitoa ei 
myyty ollenkaan ja mausteitakin 
oli hyvin vähän. Samassa kaupassa 
myytiin myös öljyä, tervaa, köyt
tä ja nahkaa, pietarilaisia silkki
huiveja ja englantiloisia kankaita. 
Kauppias osti asiakkailtaan nahko
ia, kalaa, marjoja ym. luonnon
tuotteita ja näitä kaikkia säilytet
tiin samassa liikkeessä, joten liik
keelle ominainen tuoksu ja ilma
piiri poikkesi melkoisesti nykyai
kaisten markettien tunnelmasta. 
Asiakkailla ja myyjillä oli aikaa 
rupatella kuulumisia 1a hieroa 
kauppaa. 
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Parkanossa kävi jo silloin kaup
paedustajia, mutta suurin osa 
myytävästä tavarasta hankittiin 
tekemällä itse ostosmatkoja T am
pereelle, Poriin ja Vaasaan, jos
kus Juho kävi Pietarissakin hake
massa erikoisempia tavaroita ja 
myymässä ostamiaan nahkoja. Os
tosmatkat Poriin tehtiin joko he
vosella ta i polkupyörällä, mutta 
Tampereelle päästiin myös laival
la joko Kurun kautta tai sitten 
mentiin ensin hevose lla tai pyö
rällä Heittolaan, josta pääsi lai
valla Kyröskoskelle, missä oli kä
vellen ylitettävä mäet toiseen lai
varantaan, josta lähtivät laivat 
Siuroon ja Siurosta päästiikin sit
ten jo junalla Tampereelle. Os
tosmatkat kumpaankin kaupunkiin 
kestivät vähintään kaksi päivää, 
joten matkalla oli yövyttävä jos
sakin. 

NUORESTA MUKAAN 
TYöHöN 

Juho Korpela kuoli vuonna 1915 
ja Emma-ä iti jäi yksin seitsemän 
lapsensa kanssa, joista nuorin vie
lä parkui kehdossa, hoitamaan lii
kettä. On hyvin ymmärrettävää, 
että vailla kaikkia nykyisiä sosiaa
lisia avustuksia ja tukia hän oli 
varsin tiukalla yrittäessään viedä 
lapsikatrastaan eteenpäin. Niinpä 
la pset joutuivat hyvin nuorina osal
listumaan liikkeen töihin. Anna 
muistelee olleensa 12-vuotias , kun 
hän jo teki täyden päivätyön liik
keessä. Samoin joutuivat muutkin 
lapset mukaan liike-elämään heti 
kun vain kynnelle kykenivät. 

Parkanossa oli jo näihin aikoi
hin muitakin liikkeitä , oli ainakin 
le ipomo ja Lehdon kauppa, jonka 
kiinteistön perikunta Eemeli Leh 
don kuoltua myi Kansallis-Osake
Pankille ja OTK:lle. Kilpai lu oli 
siihe nkin aikaan kovaa. Korpelan 
liikkeen sijainti ei ollut paras mah
dollinen ja kun tonti n 3-vuotinen 
vuokrasopimus meni umpeen, ei
vätkä omistajat Leikkoset olleet 
halukkaita myymään maataan tai 
tekemään uutta vuokrasopimusta, 
siirrettiin liike Paavon jo aikaisem
min ostamalle tontille, jossa Kor
pelin liikkeet edelleenkin ovat. Ny
kyisen päärakennuksen ensimmäi
nen osa valmistui jouluksi -29, jol
loin päästiin uusissa siihen aikaan 
erittäin hienoissa tiloissa jatka
maan liikettä. Matkustajakoti avat-
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Juho ja Emma Korpela kihlakuvassa. Kuva on v. 1900 otettu 
Vaasassa liikematkan yhteydessä. 

tiin vuoden -30 alkupuolella ja laa
jennuksen jälkeen vuonna -36 avat
tiin ravinto la ja kenkä ja Vaate
tusl iike . 

SIVULIIKKEITÄ 

Korpeloilla on ollut myös sivu
lii kkeitä Karvialla, Kihniössä, ja 
Kankaanpäässä sekä Länsi-Aurees
sa. Nä istä enää vain Lä nsi -Aureen 
myymälä on toiminnassa. 

Täällä keskustassa yrityksen toi
minta laajeni huomattavasti vuon
na -56, jolloin valmistui Shel!
huol to ja linja-autoasemaraken
nus. Yhtenä harvinaisuu tena Suo
messa ovat Korpela+ jo 20 v1.;oden 
ajan yksityisenä yrityksenä yl lä pi
täneet linja-autoasemaa ja mat
kahuoltoa näin auttaen Parkanon 
kuntaa selviytymään yhdestä han
kalasta tehtävästä. 

Nykyisin Korpelan liikkeet koos
tuvat 

sekatavaraliikkeestä, joka edus
taa lähinnä alkuperäistä Kor
pelan liikettä 
kenkä- ja vaatetusliikkeestä 
kahvio-myymälä Kallesta, joka 
samalla on linja-autoaseman 
baari 
Shell-huol losta, jossa toimii 
myös Saabin merkkihuolto 
matka huollosta 
matkustajakodista, jossa on 14 
matkusta ja huonetta 
Länsi-Aureen elintarvike
myymälästä. 

Korpela on ainoa liike Parka
nossa, jonka omistajat ovat syn 
typeräisiä parkanolaisia jo kol
mannessa polvessa, siksipä monet 
parkanolaiset muistavat paljon eri
laisia tapahtumia ja asioita, jotka 
liittyvät yrityksen eri vaiheisiin ja 
he sanova t, että ilman Korpelaa 
Parkanosta puuttuisi jotain olen
naista. 

1 
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TOIVO KAUKANEN 

• • • • • • • • 

SAATYLAISIA PARKANOSSA 
Suku- ja paikallishistoriaa 

harrastava tapaa paljon nimiä, 
sekä henkilöiden että paikan
nimiä. Usein on sattunut koh
dalleni jonkin henkilön mm1, 
jonka kohdalla mainitaan Par
kano: Viettäessäni lähes kah
den vuosikymmenen ajan lo
mani appelassani Parkanon 
Kirkkojärven rannalla, tunnen 
puoliksi kuuluvani Parkanoon, 
siksi olen kiinnostunut Parka
nosta ja parkanolaisista. 

FORSTMESTAREITA 

Parkanossa on ollut eräs 
erikoispiirre moneen muuhun 
paikkaan verrattuna nimittäin 
useat valtion metsänhoitajat, 
joista monet kuuluivat tunnet
tuihin sivistys- ja säätyläissu
kuihin, ovat siten tulleet mai
nituiksi laajassa suomalaisessa 
sukukirjallisuudessa tavallista 
useammin. Mistä he ovat tän
ne tulleet? Ovatko kenties 
Ruotsista tai Saksasta, sieltä
hän niin monet suvut ovat tul
leet. 

Ehkä p1S1mpaan Parkanossa 
on asunut Brander-suvun jä
seniä. Suvun kantaisänä pide
tään kihlakunnan kirjuri Joa
kim Branderia; joka kuoli Tu
russa v. 17 44. Hänellä oli 7 
poikaa, joiden mukaan suku 
jakaantuu 7 :ään haaraan. Par
kanossa asuneet Branderit 
kuuluvat kaikki suvun ensim
mäiseen haaraan. Ensimmäi
nen Parkanossa asunut Bran
der-sukuinen oli Ernest Albert 
Gustaf Brander (1827 - 1891). 
Metsänhoitajana Parkanossa 
hän oli vv. 1860 - 1870 alu
eenaan Läntinen Aure, kuten 
silloin sanottiin. Aluksi hän 
antautui lakimiesseuralle, oli
han hänen isänsä Vaasan ho
vioikeuden presidentti, mutta 
oltuaan kaksi vuotta asepalve
luksessa hän meni Ruotsiin, 
missä suoritti metsäakatemian 
kurssin ja antautui näin metsä
herraksi. Parkanossa ollessaan 
hän omisti Runsaan verotilan 
ja täällä ollessaan hän solmi 
avioliiton ruotsalaissyntyisen 
Jenny Rääffin kanssa. Avio
liitosta syntyi kaikkiaan seit
semän lasta: 4 tytärtä ja 3 

Aluem_etsänhoitaja Rafael Brander autoineen vuoden 1930 aikoihin. 

poikaa. Parkanosta hän siir
tyi Vaasan läänin virkaateke
väksi ylimetsänhoitajaksi ja 
parin vuoden kuluttua hän 
muutti Kokkolaan tullinhoita
jaksi. Kokkolan kaupunkia hän 
edusti valtiopäivillä v. 1877 -
78. Mainittakoon, että yksi hä
nen pojistaan Parkanossa syn
tynyt Artur Harald solmi avio
liiton Wilhelm Carlssonin tyt
tären kanssa. Carlssonhan tun
netaan Parkanossa kirjansa 
"Entinen Ikaalinen" perusteel
la. 

Mikä oli miehiään tuo Wil
helm Carlsson, joka aikanaan 
soihdun tavoin valaisi aikalaisi
aan henkisesti, että hengellises
ti. Hän syntyi Huittisissa v. 
1834 itsellisen poikana. Yliop
pilas v. 1856, opiskeli vanhoja 
kieliä, historiaa ja kasvioppia, 
vihittiin papiksi v. 1858. Pirk
kalan pitäjän apulaisena vuo
teen 1865. Jämijärven kappa
laisena vuoteen 1875 ja Nas
tolan kirkkoherra v. 1875, jos
sa kuoli samana vuonna. Hä
nen julkaisuistaan mainitta
koon: Pyhä Raamattu: tar
peellisilla selityksillä, toimitti 
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kahta _he.?gellistä julkaisua. 
Hengellista kalenteria vv. 
1869_ - 75 ja Kristillisiä sa
nomia vv. 1871 - 75. Histo
riallinen ja maantieteellinen 
kertomu~ Pirkkalan pitäjästä 
v. 1869 Ja edellä jo mainittiin 
~ertomus Ikaalisten, Parkanon 
Ja Kankaanpään pitäjistä. Työ 
olikin hänen sairautensa ku
ten historian kirjoittaja hänes
tä osuvasti mainitsee. Hänhän 
kuoli Nastolan kirkkoherrana 
v. 1875 vain 41 vuoden ikäi
senä. Hänen puolisonsa oli 
Fredrika Mathilda Sofia Au
len, nimismiehen tytär Turus
ta. 

TUTKIMUS PARKANON 
LINNUSTOSTA 

Palatkaamme jälleen Bran
der-sukuun. Seuraava Brander
sukuun kuuluva metsänhoitaja 
Parkanossa oli Ernest Brande
rin serkku Casimir Evald Wil
helm Brander. Hän syntyi 
Ristiinassa 5. lokakuuta 1835, 
jäi isästään orvoksi jo 5-vuo
tiaana, jonka takia hänen se
tänsä hovioikeuden presidentti 
Brander otti hänet kasvattipo
jakseen Vaasaan. Valmistuttu
aan metsänhoitajaksi hän toi
mi ensin Iin hoitoalueen vt. 
metsänhoitajana ja saman alu
een vakinaisena metsänhoitaja
na runsaan kymmenen vuoden 
a:ian. Parkanoon hän tuli v. 
1873, toimien täällä 19 vuoden 
ajan. Hän oli mm. Parkanon 
kunnallislautakunnan esimies 
vv. 1879 - 90. Aikanaan hän 
oli maan huomattavimpia lin
tujen tutkijoita. Parkanossa 
ollessaan hän julkaisi mm. 
"Parkanon pitäjän linnut" v. 
1886 ruotsinkielellä. Mainitta
koon, että Parkanon Branderit 
käyttivät äidinkielenään ruot
sia. Casimir Brander kuoli 
Parkanossa v. 1898. Hänen 
puolisonsa oli Eva Gustava 
Erica Ehrström piirilääkärin 
tytär Raahesta. Avioliitosta 
syntyi 3 lasta: tytär ja kaksi 
poikaa. Pojista nuorin Karl 
Rafael s. 1873 tuli Parkanon 
hoitoalueen metsänhoitajaksi 
v. 1914, jossa virassa toimi 
eläkeikäänsä asti eli vuoteen 
1940. 

Karl Branderin I puoliso oli 
hänen serkkunsa läänin arkki
tehdin tytär Aline Fatima 
Långhjelm, hänen esi-isansä 
oli muuttanut Suomeen 1600 -
1700 luvun taitteessa Liivin
maalta. Mainittakoon vielä 
Brander-suvusta sen verran 
että monet sen jäsenistä ovat 
suomentaneet nimensä Palo
heimoksi tai Palosuoksi. 
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WIRZENIT LÄHTÖISIN 
VIRTTAALTA 

Suku, joka on vaikuttanut 
Parkanossa yli 100 vuoden 
on Wirzen-Wirzenius. Suku 
o~ lähtöisin Loimaan pitäjän 
Virttaan kylästä Tätilän ta
losta, jossa suvun kantaisä eli 
1500 - 1600 luvun taitteessa 
Ensimmäinen tähän sukuu~ 
kuuluva, joka vaikutti Par
kanossa oli maamittari Petter 
Wirzenius, hän syntyi Kiikas
sa v. 1745. Isojako Parkanos
sa toimitettiin hänen johdol
laan. Osaran tilan hän omisti 
vuosina 1802 - 07. Petter Wir
zenius kuoli Hämeenkyrössä 
V. 1812. 

Hänen poikansa Daniel Wir
zen (1798 - 1864) toimi silta
voutina Ikaalisissa. Parkanon 
siltavoutina taasen toimi Al
bert Wirzen s. 1826 Lempää
lässä, kuoli Parkanossa v 
1888. . 

Hänen poikansa v. 1866 syn
tynyt Frans Edvin Wirzen on 
parkanolaisille kaikkein tun
netuin suvun edustaja. Toimi
han hän kunnallislautakunnan 
esimiehenä 24 vuoden ajan. 
Täten hän osoitti olevansa har
ras kunnallisen kehityksen 
edistäjä Parkanossa. Vuoden 
1899 suuressa kansalaislähe
tystössä Frans Wirzen edusti 
Pa_rka?oa. Lähetystöhän pyrki 
keisarm puheille Pietariin 
esittääkseen Nikolai II :lle 
522 931 kansalaisen allekir-
joittaman suuren adressin, 
mutta keisari ei ottanut lähe
tystöä vastaan. Metsäkasööri 
Frans Edvin Wirzen kuoli Par
kanossa 27. 3. 1936 naimatto
mana. 

* * * 
MUURINGIN AIKAAN 

Moring-suku, joka on lähtöi
sin Moran-talosta Inkoon pi
täjästä edustaa tyypillistä 
Suomen-ruotsalaista sivistyssu
kua. Parkanon edustavaan met
sän~oitajakaartiin ku~~ui myös 
Mormg-suvun edustaJia. An~ 
ders Evald Moring oli heistä 
ensimmäinen. Suvussa ilmeni 
musikaalisuus voimakkaana 
olihan metsänhoitaja Moringi~ 
vanhin veli säveltäjä mm. ny
kyisessä virsikirjassa on hä
nen ~äveltämiään virsiä (N:ot 
187 Ja 396). 

Kunnallishallinnon perus-
teiden ja perinteiden luo-

ja Parkanossa oli met
sänhoitaja Adam Pulkkinen. 
Hän oli syntynyt Pieksä
m~ellä v. ~-~3~ m~anviljelijän 
P?ikana. Aiti oh Katariina 
Lipsanen ~uvalta. Metsänhoi
taJa ~ulkkise~ puoliso oli Elli 
Rosahe Aekte laulajatar Aino 
Aekten täti. 

M~tsän?oitaja Pulkkinen 
k:uoll omrntamallaan Raiskion 
tilalla 28. 12. 1887. Hänen 
Pa~~anossa syntynyt poikansa 
~~.J~. ~afael teki merkittävän 
paivatyon yhteiskunnan ja ta
louselämän palveluksessa. 
Eduskunnan jäsenenä hän oli 
vv. _ 1922 - 29 edustaen kan
sa_ll~sta . .. k~~oo~uspuoluetta. 
~imsterma . han oli Ingmannin 
Ja Tulenheimon hallituksissa. 
vv. 1924 - 25. Ansioistaan hä
nelle myönnettiin vuorineuvok
sen arvonimi v. 1931. 

* * * 
JUSELIUS - JUSSILA 

Parkano!l ensimmäinen kirk
kohe~ra ~ils Jakob Juselius on 
su~~Juur_~ltaan uusmaalainen. 
Eraa!1 hanen esi-isänsä kotita
lo oli_ ~i?:Ieltä~_n Jussila Pusu
l~n _pita_Ja!1 Makkylän kylässä, 
tasta mmi Juselius. Mainitta
koo_n, että maassamme on 
useita Juselius-sukuja, mm. 
Uudellamaalla neljä. Porilai
~~n Juseli~:5-suku on taas ete
la.~Ha~e-~sta ~open pitäjän 
R~yskalan kylan Jussilasta. 
Kirkkoher~a .. .. J~~elius oli syn
ty!1yt . Oripaassa kappalaisen 
poikan~: Pa~kanon kirkkoher
rana . han oli vuosina 1868 _ 
80 eli kuolemaansa asti. 

Parkanon toinen kirkkoherra 
G~staf . Alfred Lönnmark syn
tyi papm poikana Vaasassa v. 
1~42. ~arkanon kirkkoherrana 
h~:'1 oh vu~sina 1883 - 1912. 
Hane~ puolisonsa oli tunnettua 
Malmien sukua Pietarsaaresta 
sam~3: _sukua oli mm. kansallis~ 
r~noillp J. L . Runebergin äi
t1. Kirkkoherra Lönnmarkin 
sukua asuu edelleenkin Parka
nossa. 

Parkanon kolmannen kirkko
herran Frans Vihtori Tommi
lan puoliso oli taas äitinsä 
puolelta tunnettua Bonsdorff
sukua. Suku on saksalaista al
kuperää. Kaikki Bonsdorffit ja 
v~m Bonsdorfit ovat Hauhon 
k_irkkoherra Petter Bronsdorf
fm jälkeläisiä. Kirkkoherra 
Bonsdorff eli vuosina 1719 _ 
1803. 
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AARO NUMMINEN 

WREDE KUULUISIN 

Parkanolaisille ehkä kaik
kein tunnetuin on Wrede-su
ku. Lähinnä vapaaherra Gus
taf Wreden ansiosta, joka pa
remmin tunnetaan Parkanon 
paronina. Hänestähän on kir
joitus Parkano-kirjassa, joten 
viittaan siihen. Mainittakoon 
kuitenkin sen verran, että 
paronin aikaiset Wredet olivat 
kaikki vähintään pikkuserkku
ja keskenään. Paronin isän 
iso-isä Rabbe Gottlieb Wrede 
(1741 - 1828) on nykyään 

Kuunpimennyksiä 
24. 3. 1978 kuu nousi pimen

nettynä. Pimennystä kesti 
klo 18.40 - 20.12 välinen ai
ka. Myös 16. 9. 1978 oli sa-

mankaltainen pimennys1 __ _mutta 
pilvisyyden takia se Ja1 ha
vaitsematta. - Tuon aikaisem
man tapauksen inspiroimana 

Pitkäperjantaina 
havainto illansuussa 
taivasta tähystäissä: 

Ihme, ihme kuussa! 

Aivan pimennossa 
kuu silloin nousi 
ja pitkään radallansa 
se näkymättä sousi, 

kunnes lounaisreunassa sen 
sirppi pääsi loistamaan 
ja sen yhä kasvettua 
täysi kuu valaisi maan. 

Suomessa elävien Wrede-su
kuisten esi-isä. 

Käydessäni Parkanossa en
simmäisiä kertoja tapasin pa
ronin vanhimman tyttären 
Mathilda Sofia Eleonoran 
(N oni), hän esitti itsensä va
paaherratar Wredeksi. Kuulin 
jälkeenpäin, ettei hän yleensä 
aatelisuuttaan korostanut. 

Tässä olen muistellut vain 
muutamia sukuja, joiden edus
tajia on asunut Parkanossa ja 
jotka ovat tehneet pitkän päi
vätyön ei vaan omalla alallaan, 
vaan myös Parkanon yhteisiä 
asioita hoitaessaan. 

sepitin 
runoni. 
mennys 
20.40. 

silloin heti allaolevan 
Tämä myöhempi pi
kesti ajan 19.20 -

Pitkäperjantai, 
ensimmäinen maailmassa, 
koki kerran saman näyn: 

Päivyt, kuu lakkas loistamasta. 

Yhä luonnon vahvat voimat 
ihmisen saa miettimään: 

· - Käsi Luojan, ei ihmisen, 
ohjaa kulkus, säätää sään! 
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PAAVO NIKANDER 

Aakkosia Riihimäen koulusta 
Haimilan aikaan 

Riihimäen koulu 1930-luvulla. 

Pavkanossa viet•et.tiin syys
ikaudeiUa -77 kouJutotimen 100 
vwotispäivää. Ihimetelfävän hy
vin on py1Syrtty k ilvassa muka
na, kun seuraa esim. Etelä-Sa
takunnan vauraiden piitäj'.en, 
saman meiilrjkipaa'1un saavutta
neita ja sa,mo:ssa merlkeissä 
juhlin ei ta. Ymmärtäälksemme 
vähääkään niitä kJouih1t'Oimen 
a,llkuajan vailkeukJsia ja hanlka
luuksia mitä dli voitettava 
asian edelileen !kehittämiseksi: 
Parkanossa, tulkoon mainituk
si edes muutamia nii,stä. Tie
ver:kiostio oli olematon, oli tie
suunfa-aukeam:a, lkullkluväyiiä, 
j1ossain lkavi1ouraa. Liikuttaeis1sa 
paikasta toiseen, seurattiin 
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ede~i'.ä kul:keneen jällkiä. Ihmi
set vaan tulivat ja men:vä,t. 
Tavatessaan toisiaan, tavalli
sin sanonta oh "Jumalan rau
haa", evotessaan "Herran ha11>
tiimn". SaI11ontaa "'liilkenne" ei 
1Aunnettu. Ka]k!ki Uedlo-tustoi
minta kulkeutui vaan ihmisen 
liikunnan mukaan. 

HAIMILAN MANU 
SE EI VANU 

Tällaisten 
vallitessa, 
vastusta 

sekä 
olosuhteiden 

kaikkea 
voittamaan uskal-

tautui "valistajaksi, kan
sankynttiläksi" opettaja Ema
nuel Haimila. Hän tuli toi-

meenis•a Pa,Iikanos;sa v. 1877 ja 
oili kofoi.s;n Kirvusta. Ei ollut 
opetusvä1ineistöst1ä palj-on tie
toa, o,pp~k;rj at yihdenkäden s.or
m:n luettavi,s,sa, ohj.esäännös 
olJ.ematon. Puu1tteiista huoilimat
ta oli opetus:toimi ja sen ke
h;tt.y:mi:nen tä.r,kein, rinnaJJe 
asettui tietysti ,kurinpito, j,o,ka 
ei 0 1lllu.tikaan vähä•na:rvlOinen 
asia. Ka:klkea tuo-ta toimint.aa 
oli j,ohrtamassa ja siitä vasfaa
massa ylk1si heI11ki,lö. 

Oppi'l:aat I0'1 ivat yi'.1eensä "yii
tkä'1siiä", monet t.äy:sikasivuis:a, 
nuo,rimma-t:ki.n jo to-i1seJ:la:kym
meneI!ä. Entäis ope'ttaja sitten? 
Hlän oili "raameHtaan" vähän 
keslkiko1koa pienempi. Ei siis 



lroolHaan e,riikloisemmin kunni
o:tustaherättävä. Mutta sitä 
enemmän sis'äisitä ryhtiä ja 
terävyyttä. 
Sana oli yleensä se jolla py

rittiin tulemaan toimeen, mut
ta jo,s "ylli>tse1käiyimi1silä" saHui 
ja satituLhan niHä, niin ne kyil
lä oij ennett:in peri[le saakka, 
milkälän ei saanut jäädä puo
~Hi,elhen. N,e lda1s1siset ope1msvä-
11ineet ka[' \,!talkeppi ja tukka
pölly, ne twnnettiin. 

~säni ja hlä,nen veljessairjarnsa 
sekä e,räät muu11kin, jiotlka ova,t 
o:,l1eet Haimi'lan a,Jkuaiikoj,en 
",opetus:Ja,psia", ovat kertoneet 
että se o,li j,oslku,s oikeata op1n
saunaa Kiven kertomaa "[uk
ka1rin!kou1lua". L:enee ehlkä 
j10,r1,kLnil a: s,en ag1res1si'o,n purlkau
tuma oppi'laissa tu10,Uoin syHy
nylt ho1k'ema: "Ha'.milan Manu 
se on aLnioa Ma,nu, se on se'1-
lainen Manu, j,oka ei veny ei
kä vanu." Tämläikin oppilaiden 
h:O:kema, ta,vanaan kuvaa opet
tajanisa pe,rä,änantamattomuut
ta ja mäiä['ätiefoi,s,ta eteenpäin 
pyr\kimi:st1ä. Kai'klki tuo1'tlainen 
kuulemani on ke,riro,btu hieno
vaira'.se,n kunniortuksen, samal
la kui'tenlk:n myös hLrtehishuu
mo,r :n kannalta. 

Oma,Jmhtaiset k'oikemulkseni 
j'a kl0isketuik!s,e,n i ope tltaj aan oH
vat m:fättömän pienet. Tuo ,tu
l'eentunut ulklk10 teki kui'tenkin 
va:lkutuksen. Pi'!Jkä,pa,rita, aamu
talklkinen t,ohiv,elijaltkainien, sel
lai'S·ena hän kessultteli ol:oihu10-
nees,saan. Käytännön as:at hoi
teli taLon 11ouva mutta k(YUä 
uklkio itsekin n ii,s,sä mullrnna oli. 

TutU1S1tuin heihin tästä näkö
kurrma,sta, kun j1outi'laisuude:s
sani olin heiil,lä j10,siku,s "lkä,slkyä 
tierkemä,S'S,ä''. 

ROUVA OLI 
TYöIHMINEN 

Otetaanpas el:ämänfkumppa-
n'.lkin estlle, hlän oli k1ova työ
ihtni1nen re:,pa,s liu1kas~iilklkei
nen. Häne1n sa,nontanis,a "nyt
ten siitten" siirtyessään työs:tä 
to1seen 1kävi tutuiksi kuu!lila, 
j1oskin ,oJ,i omalaatuista muvret
ta. Riouva ,oli opetltaijaa 115-20 
vuotta, nuo,r1e,mpi, Lapsia ei 
hei,lllä tietämäni muikaan oUut. 

Opetus,to1mes1saan Haimila · 
Oili radvaaja mutta myös maan
asumLsessa to imi samaan suun
taa,n. P10Jklkeusiha1rjuun K['uu
nun maa,Lle raivattiin hänen 

toimesltaan pe,'.,t,oa j,ota hän vil
jeli h:y,vi,nkin vioimalklkaa,s,ti a,i
kanaan. MaanvHjel,y vaati 
kavjanpltoa jota heLlfä myös 
Oili y,lieernsä 2 1ehimälä, siihen 
pi,k!kulka1.7j aa j10,pa kuttuj akin. 

Rlouva hoiti ja v,a,lvoi työasi
art "ikydöJLlä" - sitä nimityistii 
käytettii,n - samoin kairjan
hoidon a1siaan lkuuluivine aippeen
hanlkkim:1Sineen. T ietY1sti myös 
tuott,eiden myynnin ja sijoituk
sen. Myöskään opettajaa ei 
unohdettu huoneeseensa, tehtä
vää pe'Uolla oli myös hänehle. 

Sifä aikanaan monet ihmet
telivät, että m~kä o::i se kii
hoke, jl<Yka pani miehren tou
huamaan pientä maa,nvilljielyis
yr: tY1s tä 5 kim etäisyydeHe. 
Oipettaja san1oi vain, etfä mat
ka ei ole pitJklä, se on vaan 5 

.tJuhannen metrin pä:t!kää pää
täppäin. Se a1s1Jm]jparien määit'ä 
on suuri jioka on kävel:ty sen 
ky,t.ömaan viljelyn täihden. Pal
jon 1kiä1V1eli vansi'Dlkin riouva jo
ka lehimien \y,psämi,sen takia 
ku,lJki ma,tlkan vielä maHo'hink
kej ä kantaen. '8oQku,pyfuien 
ailkakausi toi suuren he1poh.uk
sien. Pyö['iä ha,nkittiin myös 
noUJVa,fie ja s,e ,laite va,rmasti 
hanlk!ki hin'tansa. 

Ei luoll,l1oin o,ppirr,aarukaan osa 
01::,ut helppo, pitkiä ma11koja 
kuilljettiin , vi,eLä 6 - 7 kilomet
rin pää1S1tä k'äytiin kiotona öi
tå KylllJä,hä,n n:i!tä "ik1ortteeri
la:s:akin" k1r!lmniky[äs1sä oli. 
Opp'llail]la ,otli raisit,teena myös 
n .s. "jiä,rij e,s'läjänlä" oleminen 
j,oihion s:,s1ä[tyi luiokkahu,oneiden 
lämmityJS, ,latt:oiden puhdi1stus, 
lumitöiden telm talv,e,ltla. 

P'.meänä v:u,odena ukana oli 
va:laistulksen kanssa omat vai:-
keut,en1sa lmu'lU1s1sa samoin kuin 
k;otona tai kiouluikodteerissa 
läikis,yjä luettaessa. Kioulutointa
han h)oidettiin Parlkarms.sa ill
man sählk'övalai,s1tus:ta lähes 40 
vu,oHa. 

En ole ta,rlk,oittanut tätä 
"ep:sw,laani" mikstkään vaU
tu3,vw,r,efk1si kene1nlkään pfUo1'es
ta . e:1kä k!etäiän va1sfaan. Mi1e-
1estäni 1kumminrkin jä~lkipo[vi
enkin on hyv'ä tietää j'otain 
ajan haaJlistamasita me,nne:,syy
desitä ja esi-is:emme taistelusta 
elämän jatkuvuuden pu,o,1,esta. 
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Olen syntynyt v. 1915, ja 
suorittanut asevelvollisuuteni 
Viipurissa, silloisessa Viestipa
taljoonassa 1937 - 1938. Kä
vin RUK:n Haminassa syys
kurssilla -37 - 20-vuotiskurs
silla siis. Ylennys vänrikiksi 
saatiin silloin vasta kotiutta
misen jälkeen ja minulle se 
tuli 16. 5. -38. 

Niihin aikoihin, juuri toisen 
maailmansodan edellä, koki
vat kaikki pienet valtiot, Suo
mikin, asemansa ja vapauten
sa uhanalaiseksi. Se herätti 
luonnollisesti voimakkaan kan
sallistunnon ja esim. suurin 
osa opiskelevaa nuorisoa kuu
lui suojeluskuntajärjestöön. 

LINNOITUSTÖITÄ 
KANNAKSELLA 
Koko kesä 1939 oli kiivasta 

toimintaa Suomessakin. Karja
lan kannasta linnoitettiin va
paaehtoisin voimin. Kemistä, 
jossa silloin olin Veitsiluodon 
tehtaalla harjoittelemassa, läh
ti erikoinen kuljetusjuna elo
kuun alkupuolella viemään !in
noittajia viikoksi töihin Pyhä
järven ja Laatokan Sortanlah
den välikannakselle. Taipaleen 
taa. Elokuun lopussa oli Viipu
rissa Suomen siihen saakka 
suurimpien Kannaksella pidet
tyjen sotaharjoitusten päätös
paraati. Harjoituksia olivat 
seuraamassa muiden suurvalto
_ien sotilasasiamiehet muttei 
Neuvostoliiton - tietenkään. 
"Talvisodan ihmettä" oli ra
kennettu jo kauan sekä henki
sesti että aineellisesti ja koko 
kansa oli yhtä. 

SOTA ALKAA 

Marraskuun viimeisenä päi
vänä NL aloitti totaalisen so
dan taipumatonta Suomea vas
taan. Helsingissä sai mm. 
Tekn. Korkeakoulu pommiosu-
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KALLE SYRJÄ 

Kuinka minä koin 
talvisodan 

mia, kaksi professoria kuoli ja 
kirjasto paloi samana päivänä. 
Myöhään illalla olivat Helsingin 
asemalaiturit täpötäynnä eva
kuointijunia odottavia, mutta 
tietääkseni ei asemalle osumia 
silloin tullut. 

Tästä alkaen olikin sitten 
osaltani 105 pa1vaa yhtä 
tauotonta hullunmyllyä ja kii
reistä kaaosta. Jouduin Lapin 
joukkoihin, JR 40 :een. Neu
vostojoukot yrittivät katkaista 
Suomen "vyötäröltään" ja JR 
40 siirrettiin Oulusta Kemijär
velle sunnuntaina 17. 12. il
lalla - vielä lähes varustamat
tomana. Siellä saatiin varasto
rasvassa olevat aseet ja kokar
di siviililakkiin sekä kaupoista 
lapikkaat ja vaatetta, mm. fla
nellipakkoja jalkaräteiksi mut
ta sukkia ei ollut. 

Noin kahden tunnin kuluttua 
heitettiin osasto kuorma-autol
la Pelkosenniemelle, kilpaa 
Sallasta sinne rynnistävän 
panssaroidun vihollisosaston 
kanssa. Panssareita vastaan 
saatiin liikkeistä haulikoita, 
piti ampua tähystysluukkuihin 
vaan. Ensimmäinen kolonna 
ajoi kunnes panssarit tulivat 
vastaan. Tulin toisessa kulje
tuksessa vasta noin 1 - 2 tun
tia myöhemmin. 

Pelkosenniemellä sain heti 
samana iltana 17. 12. tehtä
väkseni ottaa selvää Savukos
kelta Kemijokivartta Pelkosen
niemelle työntyvän vihollisen 
eteläsivustasta. Me - 20 mies
tä - saimme konepistooleja 
lisää sekä uudet lumipuvut 
mutta suksia ei ollut. Lunta 
oli metsässä kahlata suunnil
leen polviin asti. 

Aamuhämärässä ylitimme 
Kemijoen taaempaa, Pelkosen
niemen ja Kemijokihaaran vä
liltä. Talsimme seuraa vana 
päivänä itäänpäin, sitten poh-

JOlSeen Kemijokivarteen. Koko 
ajan meillä oli kyllä kuuloyh
teys taisteluun, ehkä n. 10 -
15 km :n päähän. Ja siinä joki
varteen tullessahan sitten otet
tiin yhteen ensi kertaa. 

Joen takaa kauempaa, näky
mättömissä olevalta tieltä 
kuului kovan liikenteen aama. 
Joen toisella rannalla oli piip
palakkeja, lähin, aivan kohdal
la oleva hakkasi polttopuuta 
nuotioon. Emme ymmärtäneet 
silloin vielä, että puhdas lumi
puku näkyi liikkuessamme sel
västi takana olevaa synkkää 
kuusikkoa vastaan. Yhtäkkiä 
vaan mies lennätti kirveensä 
menemään, syöksyi lähellä ole
vaan paksuun petäjään nojaa
van aseensa luo ja sen kera 
maahan puun taakse. 

Tehtävänämme oli tiedustel
la ja olin kieltänyt miehiäni 
ampumasta ilman lupaani. Kun 
totesin; että meidät oli nähty, 
viittasin pojat asemiin jokiran
nan korkean vallimaisen äy
rään suojiin. Jonon soluessa 
ohitseni pamahti äkkiä mieles
täni aivan korvani juuressa. 
ArJa1sm takanani tulevalle: 
"miksi ammuit jo melkein kor
vaani?" Hän vakuutti, ettei 
kukaan heistä ampunut. Kun 
käännyin jälleen eteenpäin, 
toistui sama uudelleen. Nyt 
kuitenkin huomasin, että pyl
vään vahvuisesta koivusta 
edessäni lensi sälö.iä vähän pää
ni yläpuolelta. Tajusin, että 
olin edessäni alle 100 m:n pääs
sä joen toisella rannalla ole
van miehen tähtäimessä. Ajat
telin, että kolmatta tilaisuutta 
et kyllä saa. Varasin konepis
toolini paremmin otteeseeni, 
kohosin uudelleen ia heti kun 
sain kohteeni tähtäimeen, an
noin tulta. Senjälkeen sieltä 
ei kuulunut enää mitään, mut
ta olihan vielä muitakin. Räti
nä loppui kuitenkin yhtä äk-



.. 

Kuva Viipurinlahdelta, Säkkijärveltä maaliskuussa -40 heti rau
hantulon jälkeen. Olimme jo kokeneet jännittävimmät hetket ja 
tulleet pois "motista" läpi venäläisten linjojen lähelle Viipuris
ta Haminaan menevää tietä. Kolonnan kulun auttamiseksi oli lun
ta välillä lapioitava. 

Iin nukuksissa varmaan suuren 
osan. Välillä oli yksi pieni 
torppa ja sen luona pataljoo
namme pysähtyi hetkeksi. Ai
noa huone täyttyi niin täyteen, 
ettei kaatumaan päässyt. 
Vaikka ovi oli koko ajan ai
van auki porstuaan, pysyivät 
perällä olevat vain kotvan 
omien jalkojensa varassa. Hei
dät täytyi keinotella ylös ja 
olalta olalle ja ulos selviämään 
ja happea saamaan. Ulkona 
olevat - pääosa - tekivät 
suuria nuotioita, joita myrsky
tuuli ja lumipyry pieksi. Puu
ta ei tahtonut löytyä ja pakka
nen oli kova, varmasti yli 20 
astetta. Kovin patterimme tal
visodan aikana mittaama pak
kanen Sallan suunnalla oli 51 
astetta :ia tältä taioaleelta ker
rottiin korvesta löytyneen yh
den sammuneen nuotion ympä
riltä paleltuneina 13 täysin 
ehyttä miestä: kaikki viholli
sia, jotka eivät enää uskalta
neet tielle. 

kiä kuin alkoikin. Komensin 
pojat irti ja takaisin mars 
mars. Eikä yhtään liian aikai
sin, takaviistosta sivulta alkoi 
konetuliase "niittää" jokivar
ren vesakkoa. Onnistuimme 
kuitenkin pysymään "viikat
teen" edellä sen verran, ettei 
tappioita tullut, tiheä metsä , 
pelasti lopulta. 

Paluu takaisin Kemijoen 
länsipuolelle tulokohdassamme 
muodostui sekin vielä kujan
juoksuksi. Vihollinen oli eden
nyt tietä jo ylityspaikkamme 
tuntumaan ja pyyhki tulellaan 
pitkin jokea kun sen yli juok
simme. Jokainen miehistä tie
si, että tieto sivustan tyhjyy
destä oli tärkein asia eikä voi
mamme tässäkään olisi riittä
neet. Etenimme niin suojassa 
_iokirantaa kuin suinkin ja sit
ten äkkiä yllättäen joen yli 
10 metrin välein jonossa juos
ten. ja pääsimme tappioitta. 

Komentaia oli ilmoitukseeni 
hyvin tyytyv1Unen mutta tiuk
kasi vielä, että eikö ollut edes 
vihollisten jälkiäkään. Sanoin, 
että ainoat jäliet mitä tapasim
me olivat pesästään liikkeelle 
pelästyneen karhun tekemiä :ia 
nekin veivät itään päin, meno
matkamme tietä hangessa meil
le avaten. 

Sen ilHkeen "koukkasi" kak
si patålioonaa vihollisen kyl
keen pohjoispuolelta ja se lyö
tiin täysin tuossa kolmen vuo
rokauden taistelussa, jossa 
ei ollut juuri hetkeäkään tau
koa. 

AUTOLLA 
LUOTISUIHKUUN 

Patal:ioonaan palattuani il-
moitti komentaja, ettei hänel-

lä ollut enää yhteyttä yksik
köihinsä. Kun niitä ei miten
kään enää viestivälineillä saa
tu, käski hän ottaa henkilökoh
taisesti yhteyttä. Niin meitä 
lähti muistaakseni 3 upseeria 
selvittämään asiaa. Tarkoitus 
oli ajaa autolla alkumatka, n. 
2 km, mutta kun puolitiessä 
tulimme _metsän suojasta au
kealle avattiin oikealta sivulta 
autoa vastaan heti tuli, sarjat 
vaan ropisivat taakse tavara
säilöön. Nopeammin en var
maan ikänä olisi päässyt au
tosta ojaan. olimme ajaneet 
suoraan melkein piiopalakkien 
keskelle. Tulitus lakkasi kun 
auto pysähtyi, moottori käy
den. Me upseerit ryömimme _ia 
konttasimme aukealta metsän 
reunaan, jonne uudelleen au
t oonsa syöksynyt kuljettaja 
autonsa salamavauhtia peruut
ti ia aioimme taaemmas. 

Muistan varmaan koko elä
mäni miltä tuntui etsiä omaa 
pataljoonan komentajaa taiste
lutantereelta, n. 2 km :n mat
kalta yöllä klo 2 - 5, kun 
kentällä oli omia kaatuneita 
109 ja vihollisia n. 1300 -: 
osa vielä hengissä. Kanteem 
Saarela ei ollut siellä, hän oli 
joutunut pienen ryhmän kera 
väistymään tien läheltä jonne
kin. 

KUOLEMANVÄSYNEINÄ 
VIHOLLISEN TAKAA
AJOON 

KUMMAA SOTASAALISTA 

Pelkosenniemellä sotasaaliik
si saadussa kolonnassa oli en
simmäisenä ihmeellinen kulku
neuvo : parihevosten vetämät 
nelipyöräiset vankkurit 

Kuvassa olen kotikorsuni ovella. 
Saman kuvan nappasi myös Sal
lan taivaalla liikkuva vihollisen 
lentotähystys ja seuraavana päi
vänä pommitti Laieselän komen
toaluetta 9 nelimoottorista ko-Vihollinen oli paennut mut-

ta emme mekään jaksaneet netta. Katselin tapahtumaa kii-
suin päin painua perään, mut- kari11a noin kilometrin päästä 
ta kun Saarela löy~x_i, ei m~~- Laieselän laelta, jonne olin par
nyt k:1uan kun peraan ~le~tnn hail1aan asettamassa suurta ko-
marssra. Savukoskelle oli lahes .... . r· 

40 km, tuosta matkasta käve-vaaanis a. 
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Partio Sallan lumien ja talvisen hämärän keskellä. 

pressuilla hyvin peitetty suuri 
,torvikuorma. Saaduista kar
toista kävi selvästi myös ilmi, 
että oli luultu päästävän pa
raatimarssia ainakin Ruotsin 
rajalle asti. Ja olihan n. 300 
km leveästä Suomen "vyötä
röstä" jo katkaistu runsaat 
120 km linnuntietä mitaten. 
Ruotsi alkoikin pelätä rajojaan 
ja pääasiassa ruotsalaisten 
muodostama vapaaehtoisjouk
ko, 9000 miestä, ottikin Sal
lan suunnan koko vastuun 28. 
2. -40. Siihen mennessä oli
vat suomalaiset, paaasiassa 
JR 40 ja Er P 17 käynyt nel
jä muuta suurta taistelua ja 
lyönyt vihollista taakse 85 km 

SIIRTO 
VIIPURINLAHDELLE 

Heti maaliskuun alussa mei
dät siirrettiin Viipurinlahden 
torjuntataisteluihin. Junakulje
tus kesti kolme vuorokautta. 
2. 3. -40 noin klo 6 aamulla 
ohitimme Pyhäsalmen, jossa 
veturimme otti vettä ja hal
koia. Isävainajani oli silloin 
Pvhllsalmen rautatiesillalla 
vårtiossa. mutta emme asioista 
tietiimättöminä tavanneet toi
siamme. 

Juriaa lastatessamme Kemi
färvelHi pommitti meitä 4 ne
iimoottorista pommikonetta. 
S<>uraava pommitus Pieksämä
elFi käsitti 4-9 samanlaista ko
netta ia viPUi kolmas jossain 
Kouvolan lähellä 4 7 konetta. 
Vihin mmma koko aikana oli 
noin neljä metriä :iunasta mut
ta esim. Pieksämäellä olivat 
aseman ja ratapihan vauriot 
suuria. 

Sallassa sota oli liikkuvaa, 
koukkailtiin tiettömien korpien 
kautta yllättäen ja metsä suo
jasi. Kannaksella ja Viipurin7 
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lahdella maasto oli avointa, 
lahtikin niin vahvassa jäässä 
n. 80 cm ettei yli tulevia hyök
käysvaunuja tahtonut edes 
Ristiniemen 12-tuumainen ran
nikkopatterin kranaatitkaan 
(500 kg) saada uppoamaan 
ilman täysosumaa. Neuvosto
joukkojen ylivoima oli oikeuk
sissaan ja niitä osattiin myös 
käyttää. Edes pimeäkään ei 
katkaissut yhtämittaista tuli
tusta ja hyökkäystä. Valon
heittimillä ja valoammuksilla 
sokaistiin ja valaistiin koh
teet. Vastapuolella oli vuoro
työ, meillä koko ajan samat 
miehet. 

RAUHA TULI 13. 
MAALISKUUTA KLO 11 

Rauhan tulo varmistettiin 
meille muistaakseni n. klo 8, 
siis kolmisen tuntia etukäteen. 
Vasta n. 3 - 5 min vaille 11 
alkoi aiemmin sekunniksikaan 
hellittämätön tulimyrsky hei
ketä. Klo 11.00 :n jälkeen tuli 
vielä jostain kauempaa 2 ps
tykin ammusta mutta ei ainut
takaan kiväärin laukausta. Tu
litauon hetkellä oli kohdallani 
linjojen väli n. 70 - 80 met
riä eikä seurannut hiljaisuus 
ikinä unohdu. Viimeinen kaa
tunut lähelläni oli eräs kersant
ti, joka n. 3 min. vaille yrit
ti täysin varustamattomassa 
metsässä liian korkealle pää
tään nostaen tarkastaa tilan
netta ia sai luodin kaulansa 
läpi. E.ihän siinä aluksi jaksa
nut millään uskoa, että kaikki 
voisi päättyä kellon mukaan, 
noin vain. Mutta hiljaisuus 
todisti toista, kuitenkin se 
tuntui pahanenteiseltä. Yllättä
vä toteamus, että olikin vielä 
mahdollista selvitä, selvitä 
hengissä, ja entiset kokemuk-

set, jotka varoittivat miten 
käy jos nouset, vaativat aikaa 
ja varmistusta. Mutta ainakin 
minua helpotti paljon nähdes
säni erään vihollismiehen 
ylös varovasti noustuaan ja 
hetken iloissaan _ hypähdelty
ään, iskevän äkkiä kiväärinsä 
perän kiveä vasten poikki. Pii
ritettiinhän hänet heti, mutta 
sen pahempaa ei ainakaan sii
nä heti tapahtunut, kova po
lotus kyllä kävi. 

HERMOJA KOITTELEVA 
PALUU ÄSKEISTEN 
VIHOLLISTEN KESKITSE 

Viipurinlahden länsirannalle 
oli silloin päässyt vihollisia 
n. 50 000 miestä ja n. 500 
hyökkäsvaunua. Meidät oli 
tungettu Viipuri - Hamina 
tien pohjoispuolelle runsaan 
3 km:n päähän, meistä vasem
malla oli vihollinen jo n. 10 
km :n päässä selustassa. Em
me tienneet oliko oma tiepaha
semme sekin siellä katkaistu 
vai ei. Upseerineuvottelussa 
päätettiin ratkaista asia koh
dallamme tunkeutumalla vielä 
kerran linjojen läpi päätielle, 
joka oli auki vielä lähellä, sen 
tiesimme. Näin saisimme kai
ken kaluston mukaamme ja 
katsoimme sitä tarvittavan. 
Miehille annettiin käsky panna 
kovat piippuun ja edetä tais
telujärjestyksessä, varmistet
tuna. Jos joku meikäläinen 
ampuisi ensin, hänet ammut
taisiin heti siinä, jos taas vi
hollinen antaisi tulta, suojau
duttaisiin. Vasta jos tulisi tap
pioita, olisi lupa puolustautua. 
Tietenkin siinä kävi melkoinen 
viittelöinti ja pulina, aikaa 
meni, piirrettiin upseerien välil
lä lumeen karttapahaistakin 
mutta läpi linjojen vaan tul-



tiin koko revohka. Kukaan ei 
ampunut kertaakaan. 

Viipurinlahden toisella puo
len, rauhan tulohetkellä paikas
tani ehkä n. 25 km :n päässä 
ja omalta puoleltani miltei 
näkyvissäkin oli Viipuri, jossa 
oli vaimoni koti. Sillä hetkel
lä vielä suomalaisilla. Arvaat
te varmaan silloiset ajatukse-

ni ja mielihaluni mutta ei kun 
ei. 

Talvisota oli varmaan 
Suomen raskain koettelemus 
tällä vuosisadalla, raskain 
siksi, että olimme yksin niin 
murskaavan ylivoimaista vi
hollista vastaan puolustautu
massa. Kuitenkin se lienee 
ollut väistämätön tulevaisuuden 

takia. Käsitykseni mukaan 
tuskin olisi tällaista vapaata 
Suomea olemassa ilman käy
tyjä sotia, niin raskaita ja ne 
kokeneille unohtumattomia 
kuin ne ovatkin. 
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MARTTI KEMI 

l lmavalvontaa Päivölän 
katolta 

Martti Kemi 

Saksan hyökättyä Puolaan 
Suomi julistautui puolueetto
maksi ja tehosti 1. 9. 1939 al
kaen puolueettomuusvartiointi
aan. Reserviläiset kutsuttiin 
ylim. kertausharjoituksiin, mi
kä käytännössä merkitsi kent
täarmeijan liikekannallepanoa. 
Kotialueella ryhdyttiin samaan 
aikaan eräisiin varotoimenpi
teisiin, mm. vapaaehtoiselle 
maanpuolustusväelle oli kurs
siluontoisena koulutuksena an
nettu jo aikaisemmin ensitie
toja tärkeästä maanpuolustuk
seen kuuluvasta tehtävästä, il
mavalvonnasta. Liikekannalle
panon tapahduttua pantiin sa-

manaikaisesti voimaan ilma
valvonta. Näin tapahtui myös 
Parkanossa. 

Iv-aseman perustaminen ta
pahtui käytännössä siten, että 
Parkanon ilmavartiointijohta
jalle, Georg Nylanderille tuli 
Keuruun sotilaspiiriltä suori
tuskäsky. Sen mukaan oli heti 
perustettava ilmavartio palo
asemalle ja aloitettava jatkuva 
vartiointi. Tarvittavat asiakir
jat tuli noutaa suojeluskunnan 
paikallispäälliköltä. Vartion 
varajohtaja oli Arvo Janakka 
ja ilmavalvontaryhmien johta
jina Lauri Vähätalo Alaskyläs
tä ja Isak Ponsiluoma Kuivas
järveltä. 

VARTIOTUPA PÄIVÖLÄN 
SALIN PARVEKKEELLA 

Vartiotupana oli Päivölän 
juhlasalin parvesta väliseinällä 
erotettu huone, Iämmityslait
teena puukäyttöinen kamiina. 
Vuorossa olevat ilmavartijat, 
lotat ja suojeluskuntalaiset, 
majoittuivat Päivölään, neljä 
vartijaa ja vartiopäällikkö 
kerrallaan. Vartiotuvassa kei
tettiin kahvia ja oleskeltiin var
tiovuorojen välillä. Ruokailu
paikkana oli Lehtolan ruokala. 

V ARTIOTORNI KATOLLA 

Päivölän vesikaton päälle 
oli rakennettu valvontatorni 

jonne johtivat raput vartiotu
van eteisestä. Tähystämässä 
oli useimmiten yksi vartija 
kerrallaan yhden tunnin ajan. 
Valvontatornista oli puhelinyh
teys vartiotupaan ja toinen 
puhelinyhteys hälytyskeskuk
seen. Hälytyssireeni sijaitsi 
nykyisellä SYP :n tontilla, pa
loaseman kuivaustornin päällä. 
Ilmavartijain käytössä oli kak
si turkkia ettei heille tullut kyl
mä viimassa tornin ylätasan
teella pakkastaivaan alla. Sel
lainen kylmä talvi kuin 1939 
- 1940 oli ankaraa aikaa myös 
ilmavalvonnassa toimiville lotil
le ja sk-laisille. Tammikuussa 
nelissäkymmenissä pysyttelevä 
pakkasaalto muodostui todelli
seksi koettelemukseksi. 

V ARTIOVUOROJA YÖTÄ 
PÄIVÄÄ 

Kello 8, 16 ja 24 vaihtuivat 
ilmavartiat. Itse vartionvaihto 
taas tapahtui tunnin väliajoin. 
Vuorokaudessa oli siis 12 lot
taa tai sk-laista ja 3 vartio
päällikköä vuorossa. Iv. ase
man vartiokirjan mukaan il
mavartiointi on aloitettu 7. 10. 
1939 klo 10.00., jolloin vartion 
ovat asettaneet lotat ja suo
jeluskuntalaiset. 

Ensimmäisen paivan ilma
vartio oli kokoonpanoltaan seu
raava: 1. vaihto Alli Sipilä, 
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Sanni Korpela iv.lottana Parkanon 
ilmavalvontatornin ylätasanteel
la . 

1· ·-Martta Erola, Toini Roiha, 
Helmi Pentti, 2. vaihto Terttu 
Tammela, Martta Toivonen, 
Irja Viita, Fanny Hakomäki, 
3. vaihto Paavo Pentti, Kauko 
Kiviniemi, Arvo J anakka, Isak 
Ahola, Toivo Rönni, Isak Pon
siluoma ja Georg Nylander. 

. TEHTÄVÄNÄ LENTO
TOIMINNAN TARKKAILU 
JA KULONVALVONTA 

Seuratalo Päivölässä toimi
nut ilmavalvontayksikkö oli 
ilmavalvonta-aluekeskuksen 
(Ivak :n) alainen. Parkanon 
iv.aseman tehtävänä oli puhe
limitse, tähystyksin ja kuunte
lemalla saada tietoja vihollis
koneiden tulosuunnasta, mah
dollisista maahanlaskuista ja 
säätilasta sekä lähettää tiedot 
edelleen Ivak :lie ja naapuri 
iv.asemille. Kesällä kuului 
tehtäviin myös kulotähystys. 

LENTOTOIMINNASTA 

Sotien aikaisen lentotoimin
nan vilkkain kuukausi Parka
nossa on ollut helmikuu 1940, 
jolloin iv-asemalle on saapunut 
lähipaikkakunnilta lentokone
havainnoista 114 puhelinsano
maa. Useimmiten koneiden lu-
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kumäärä on ollut 3 - 5 ko
netta ja koneessa kaksi moot
toria. Puhelimitse ilmoitettujen 
koneiden lukumäärä talvisodan 
aikana saattoi olla 3 - 47 ko
netta. Jatkosodan ilmatoimin
ta Suomen kotiseutua vastaan 
oli yleensä vähäisempää kuin 
talvisodassa. Tosin venäläiset 
suorittivat ennen varsinaisten 
vihollisuuksien puhkeamista 
melko laajojakin hyökkäyksiä 
kotiseudulle. Helmikuussa ja 
kesällä 1944 ne olivat ajoittain 
hyvinkin keskitettyjä ja voi
makkaita. Talvi- ja jatkosodan 
aikana Parkanon aluetta ei 
pommitettu. 

POIMINTOJA TALVI
SODAN AIKAISISTA 
PUHELINSANOMISTA 

Puh.sanoma N:o 107 saapu-
nut Parkanoon 31. 12. 1939 
klo 10.30. Koneita Tampereelta 
päin tulossa. Ilmahälytys Tam
pereella ja Ikaalisissa. Tam
pereelta lähtenyt 8 konetta 
tänne päin. 

Puh.sanoma N:o 76 saapu
nut 24. 12. 1939 klo 10.12. Kii
tän vartioston henkilökuntaa 
hyvästä yhteistyöstä sekä 
toivon Jumalan siunaamaa 
joulurauhaa. Iv.päällikkö Vän
rikki Kariparre. Lähetti Sunds
tröm. Vast.otti P. Hauturi. 

Olavi Laine ja Ilmo Ruokonen 
Päivölän ilmavalvontatornissa 
pakkaskestävine sudennahkaturk
keineen. Olavi lähti sittemmin 
vapaaehtoisena rintamalle ja 
kaatui Simpeleellä jatkosodan 
alkaessa. 

Puh.sanoma N:o 287 19. 2. 
1940. Yksi kone nähty junaa 
kiertelevän klo 15.35. Antoi: 
Roiha. Vast.otti E. Virtanen . 

Puh.sanoma N:o 322 saap. 
13. 3. 1940 klo 17.40. On va-
rattava tilaisuus kuunnella 

Parkanon Lottia iv.kurssiila Ravanissa. Kuvassa Elvi Virtanen, Ai
no Petäjistö, Helmi Pentti, Vappu Sahromaa, Sanni Korpela ja 
Pirkko Sipilä. 
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presidentin ja sotamarsalkan 
puheita tänä iltana. Tiedoitet
ta va kaikille ! 

Talvisodan aikani), s~apunut 
puhelinsanomia 340 ja lähete
ty puhelinsanomia 387. 

IV-ASEMAN TOIMINNAN 
LOPETTAMINEN TALVI
SODAN JÄLKEEN 

Tv-asemalle 16. 4. 1940 klo 
20.05 saapunut puhelinsanoma 
n:o 340. Ilma vartiointi iopete-

OLA VI KOIVUKOSKI 

taan 17. 4. 1940 klo 10.00. Var
tiopäälliköiden on huolehditta
va iv-kalustosta sekä kaikista 
valtion ja sk :n omaisuudesta. 
Lähipäivinä tulen sen tarkasta
maan sekä inventoimaan. Tätä 
ennen ei mitään iv-aseman hal
lussa olevia välineitä saa mi
hinkään luovuttaa. Kiitän var
tiopäälliköitä sekä iv-lottia hy
västä yhteistyöstä. Jumala 
synnyinmaatamme siunatkoon! 
I.p.a.k :n 52 :n päällikkö res.ltn 
Kari Porra. Vast.otti: lotta Vir
tanen. 

ILMAVALVONNASTA JAT
KOSODAN AIKANA 

Jatkosodan alettua ilmaval
vonta aloitettiin uudelleen 
21. 6. 1941. Toiminta jäi sil
loin kuitenkin lyhytaikaiseksi, 
sillä jo elokuun lopussa sama
na vuonna tuli käsky vartioin
nin lopettamisesta, kaluston 
pois lähettämisestä ja henki
löstön siirtämisestä suojelus
kunnan käyttöön. 

*** 

PappHan kautta sotaan 
Toukloikwun loppupuolellla v. 

1941 sa1IB.aila.iset olivat upottaneet 
maailman suurimman taiste!111-
ri1stefäijän Hio,odin ja kesälkuUIIl 
alwssa heidän Krieetan s.aareB,e 
su1oritt.ama,rusa la,slkuva.rjohyök-
k1äy;s oli s,aatetitu onnis•t111neeseen 
pää1tökiseen. Samoihin a:lkioihi>n 
Olli:v•at Hifäer ja Mussolini ullloo-
ministereineen 
piä1ä1:Lilkiköineen 

ja yileiesiikunta
tavm11neet toi-

sensa Brennerin solassa. Maail
ma hau:k!koi heinlkeään: mikä on 
seuraava iSiku? 

Par,kanos,sakin odlotettiin jota
kin tarpahtuva1Jrni. Sit1keält hJUhut 
k.evboiv.a,t liikekanna:li,eparuon 
a'.Joittam:,sesta. J ,otakin s-m.1JI'ta 
o1i tekei'.!Jä, se vaiistottiin. K,esä
kuUJn 14. päivänä o'li Haapamä
eltä tullut eräis tuttava, j1olkia ker
toi, ku:n:ka a,seman kautta kul
kee päivittäin moni>a j1Uni,a täyn
nä sa~sala:,sia kohti Suomen ja 
Neuvio,staliit101n rajaa. SKl!ti1aat 
syövä,t Haa,pamäelB.ä, ja nii'Llä on 
muikana suunnattomat v,arastiot 
ammU!ks:a ja elintarv~klkeita, 
v:el-äpä ·,,2hmiä ja heV\osia. Pa:
väikirjaani o,len ki1rj10:1ttanut sa
mo:hin aikloih:n, kuinlka tied~t
tiin Kotlk,an edustalhla ammutun 
afas venä[fönen lentiok,one ja 
sotilaitten lomait peruutetu~. 
Lentoikoneen alasampuminen lie
nee myöhemm:n t,odettu vain 
huhuksi. 

Kes-äikuun 16:n'tena päivänä 
olen kirjo:iittaruurt päi-vä:kirjaani 
näin: "Tänään ei ole mulunut 
mitääin häilyttäviä uutis:a, mutta 
liik~kannalfäepan,oa odotetaan jo
ka hetki tapahituvalklsi." Sitä ei 
s:tten kauan tarvinruutlkaan 
odiotta.a: jo seuraavana pälivänä 
minull1la on melikintä "enisi yö
nä kilo 24 aJllkaa Suomes,sa lii
kekannallilepano.'' 

Paprpi'l,a l,woV1Utettiin peru,stet- • 
t,avaJn Parikanon pataajoonan 
käyittöön. Lainaan suo,r.aan päi
viälkirj aani. 

18. 6. Nyt on sHs ensimmä:
nen ~k)p-<päivä. Kfo 12 pitäisi 
me:11e twllla soti'1aita ja up,see
reita. Aamiai,s.en aikaan tuH 
tänne kenUäikeittiö ja k,olme 
Lottaa. He a1likloiv,at heti keittää 
hernes.oppaa. Tänne tu,otiin kak
si au tolkuorma:\ili,sta vaTuisteita: 
puserioita, housu.ja, kenlkiä, all'\JJS
vaatteita, ruokailiuväline:tä,, pyy,
hefönod a, nenäiliiruod a, pa,kikej,a, 
kyipäröitä ym. seka[,aista. Suoje
luskunita1)1ojat kiuljetti'Vat niifä, 
mutta meikin kanruo:mme ffilllika
na. Vöitä oli 145 kpil. Va['as-itosta 
k!ävi aina si1lil'oin fäUlöin jl(i;k,u m:es 
va'lils.emassa itse~lieen parhaim
mat vaxustteet. Syömä1ssä oli vain 
muutamia miehiä. Tänne pitäisi 
tuma esi1klunt.a ja osa esilkunta-

. ~.womppaniaa: 5 up3., 9 aliups., ja 
l6 m:estä. Viime yönä ei o[[.ut 
kuin 8 - 9 miestä. Pall'ikanon 

\ ,sfäuinna·n hommat ovat vähän 
huonOinllaiset. Miehet kiur.ikevat 
pitikin teitä juiovuksis:sa ja ma
j1oitu1kJs.esta -ei kuJkaan tiedä mi
fään. 

;t9. 6. 'I1ä,äll[ä meillä käy esi-
. kun:talkompipani:a syömässä, sH

hen kluUILuu suunnilHeen 130 mies
tä. Niitten varust.eet 01Vat myös 
täältlä. Tänälän to.Jili ka.kisi auto-
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k,uormalllista tavaraa: viesti vä
lineitä, kaasu,suojeluvälineitä, 
kivääreitä, pika- ja automaatti
khnää<:r>eitä, pi1stooleita, läälkintä>
vällineitä ym. OHn Pä:vöfäSislä 
halkema,s15a ,Luik!Qojai vaxa1stojen 
ovillle. PappiiLain s:a1lista tulee 
toi:mistohu10,ne, vieraslkamadsta 
komentajan huone, 11san h1.m
l]e,esta u~seeri,en, ruakas:alli!sta 
ailiupseer:en ja minun huonees
tani miehistön h1111one. 

20. 6. Elsilkunta tiuili v:hdoinkin 
tänne. AamulHa oli jlO täällä 
adjutantti, LUJ1.1tn. Numminen ja 
eräs kiorpriaalli. Päivän mittaan 
tuli sitten esitlmntaJlmiffi[)ipanian 
pääll11i~kö J,u,utn. Sjöhiolm, luutn. 
RiotJkirah, Juutn. Pitkänen ja 
luutn. Hautaila. Kesiki'I)äiv,ä1lä 
tUJli pata1tjtoonan komentaja 
kaipt. Hurmeril]ta. Tavara1a tu
li taas kaksi an.i:ti0ikuiorma1nista: 
kivääreitä, pistooleja, ammuk
sia, k:ä,sikra·naatteja ym. 
- 21. 6. Miehille jaetaan ede[
leen valrUst,eiita. Upseerit saivat 
meiltä ruialkaa, kmm kentltäkeilt
tiöön ei amut saatu Lihaa :kuin 
vaisfa niin myöhään, että. sen 
k)'ipsyminen kesfää kauan. Ko-
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ko ajan on ko,va liike kun s,o
tilaat ja upseerit kulkevat edes
talkaisin ja puhelin soi yhtä mit
taia. 

22. 6. Esi:kuntai~o1mppania j.a 
klolklo pataaijoona Lähti k!fö 7.20 
ju,mailan1pa:l1veLuks,een ur'heHu
ken:tälne. Se ailkoi kll10 8 ja sen 
piti past. RytiLä. I,sä pulhui myös 
mu,,utaman sanan. Lä1s:nä o,1i n. 
7150 miestä. Pa11,velu,s,oh:j,e1ma 
22. 6. -41 oli seura1ava,n1J.ainen: 
kilo 5.00 - 5,30 HerlätYis ja aamu,
tee, 5.30 - 7.1,5 K 1uo,11mien ja 
paijtjk.au,sten viimeistely, 7.15 

JärjeSltäyi~yiminen jluma,Laillpail!ve
lus:ta va.rlten, 8.-00 - 8.30 Juma
lanpaih11el1us, 8.3'0 - 10.10. Lah
töva1Lm1stel uj a, 110.115 Järj estäyty
minen marns.ia v,arten, 10.20 Lä'h
tö aisema:rle, H:00 La,s1tauJs, ruo,
kaillu. Kun t1.1Hmrne juma!Ja,n
lpaltvelluU-!se1sta,, tullivat radiosta 
u,uti,set, j,oissa luet1tiin osa Hit
lerin julis,tU1klse1sta Sa;kisan !kan
salUe. Siinä1 hän sanoi l1uoneen
sa Neuv,ostio1liiton rajaUie rinta
man s,en petak!sen vuoksi. 

Upseerit lälhtivä't aisemall1le v,ä
hän ennen ,kyimmentä ja komp-
painia pää'l'liikiköineen väihän 

myöhemmin. AsemaHa tarkastaa 
joukot div.k,omen:taja evevsti 
Hersalo. HersaJ,on mukana oli 
eräs ev,er:sti<luutnant:ti ja muuta
ma kapt,een:. Hän piti j1ou~oi1le 
pi,enen puheen. Aisemail,La dli 
a:lka pa1Ljlo.n sivii'LHhmi1siä. .Ase
ma1lta j:una lälh'ti k~o 15.30 k!oh
ti tuntemattomia teitä ... 

23. 6. Tuntuu niin k:ovin hill
jai,selta, kun kailklki sotrlaat 
ova,t mennieet. Tänäiän siivioHiin 
llJUJoneita so,tilailtten jäilikeen. 
Buuta1rlha,an täytyy kantaa vet- · 
tä kamallaisti, kun ei sada ol
lenlkaan. I:sä lähti piides,i-kluntaan 
Kankaa·n:pläälhän ... 

P:eni päivälkir!jamerlkintä j,ol
takin rnyähemmäiUä piäi:välltä: 
' 1Pii•s1pantarika,s!tuksen piti oUa 
22. 6., mutta s1attuneesta syys
tä s,e siirtyi hämär,ä•äin tulevai
suuteen. Uipseeri-t ja miehet söi
vä.t piis,pan edestä p~kikiuleipiiä, 
kabvia, solkeria Yiffi". 

Ja niin oli paippila,n kaUitta 
lälhdetty sotaan. Päi,väki'r'jani 
kertoo tämäln j1ä,'likeen nuorukai
sen pailava1Ha innol1la sodan edis
tyim:1s,e.stä, mutta se on sitten j,o 
toinen juttu. 

.. 
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HEIKKI HA V ANKA 

HIRVENHIIHTO KIINNOSTAA 
Metsästystä harrastavan var

sinainen sesonki on yleensä 
lyhyt - pisimmilläänkin vain 
pari kolme kuukautta. Lisäk
si monet riistalajit, lukuunot
tamatta hirviä, ovat vähenty
neet, jolloin tietenkin supistu
vat myös erällä käynnin mah
dollisuudet. Metsästykseen liit
tyvät urheilulajit tulevat tässä 
kuitenkin apuun, ettei riista
polun samoilusta kiinnostuneen 
tarvitse rajoittaa harrastus
taan, vaan se voi, hieman eri 
muotoon muuntautuneena, ol
la hänelle ympärivuotinen. 
Näitä metsästysurheilun la
jeja ovat erilaiset ammunnat 
haulikolla ja luotiaseilla, erä
polkukilpailut, hirvenhiihto 
jne. Kaikki ne kehittävät 
käden ja silmän tarkkuutta 
sekä nostavat fyysistä kuntoa, 
joita sitten tarvitaan itse met
sästystilanteissa. Seuraavassa 
kerrotaan hirvimiesten lajeis
ta, hirvenhiihdosta ja lumetto
man ajan hirvenjuoksusta, joi
den harrastajia on runsaasti 
Parkanon seudulla. 

HIRVENHIIHTO 

Hirvenhiihdossa on kolme 
osalajia: hiihto, etäisyyden .~r
viointi ja ampuminen seisovaan 
hirvikuvioon. Kilpailu tapahtuu 
yhtäjaksoisesti siten, että etäi
syyden arviointi ja ammunta 
suoritetaan hiihdon aikana ja 
hiihtoaikaan kuuluvana. Hiih
tomatka on 8 - 10 kilomet
riä helpohkoa murtomaata. 

Etäisyyden arviointi suori
tetaan hiihtotaipaleen alkupuo
liskolla ja se käsittää kaksi 
hirvikuvion päätä, joiden tulee 
olla 50 - 200 metrin etäisyy
dellä suorituspaikasta. Arvi
ointi on suoritettava silmäva-

raisesti. Käden, suksisauvan 
tai muun laitteen käyttö apu
na on kiellettyä. 

Ampuminen suoritetaan hiih
totaipaleen jälkipuoliskolla. 
Kiväärin tulee olla sellainen, 
jolla lain mukaan saa metsäs
tää hirveä. Kiikaritähtäimen 
käyttö on sallittua. Ase kan-

netaan koko matkan mukana 
ja se saa olla varustettuna 
kahdella kantohihnalla. Am
puma-asento on seisten, suk
set jalassa. Ampumamatka on 
100 metriä. Tauluna käytetään 
hirvikuviota. Kilpailuissa am
mutaan 10 laukausta. Aseen 
saa panostaa ja ladata vasta 
kilpailu paikalla. 

Kilpailun tulos saadaan 
laskemalla osalajien pistemää
rät yhteen. 

Paras hiihtäjä kussakin sar
jassa saa 300 pistettä. Seuraa
vat hiihtoaikansa mukaan täs
tä vähemmän. 

Etäisyyden arvioinnissa mo
lempien tehtävien täysosuma 
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antaa 300 pistettä. Jokaisesta 
virhemetristä vähennetään 2 
pistettä. Ammunnassa taulun 
keskusta on kuutonen. Piste
määrä saadaan kertomalla 
ampumatulos luvulla kymme
nen. Siten maksimiampumapis
temäärä on 600 pistettä. Koko 
kilpailussa on siten maksimi
pistemäärä 1200 pistettä. 

SULALLA MAALLA 
JUOSTEN 

Hirvenjuoksussa nimensä 
mukaisesti juoksu korvaa hiih
don. Matka on 5 - 6 kilo
metriä. Kilpailussa ase viedään 
ampumapaikalle etukäteen, ei
kä sitä tarvitse kuljettaa juos
tessa mukana. Muuten päte
vät samat säännöt kuin hirven
hiihdossa. 

VIESTIÄKIN VIEDEN 

Hirvenhiihtoviestissä jouk-
kueet ovat nelimiehisiä ja läh
tö tapahtuu yhteislähtönä. 
Kullakin osuudella hiihto
matka on 4 - 5 kilometriä. 
Etäisyyden arviointi tapahtuu 
yhteen hirvikuvion päähän. 
Kuvion paikkaa muutetaan jo
kaisen vaihdon jälkeen. Am
puminen käsittää 5 laukausta 
viiteen rikkoutuvaan maaliin. 
Maalit ovat ympyrän muotoi
sia ja halkaisijaltaan 30 cm. 
Jos etäisyyden arvioinnissa tu
lee virheitä ja ammunnassa 

taulu Jaa rikkoutumatta, tu
lee kilpailijalle sakkokierroksia. 
Esimerkiksi jos jää yksi taulu 
rikkoutumatta, tulee yksi 700 
metrin sakkokierros ja jos arvi
oinnissa arvio heittää 11 - 15 
metriä, tulee kaksi 350 metrin 
sakkokierrosta. Jos virhe on 
alle 5 metrin, ei tule sakkokier
roksia. 

Hirvenhiihto ja hirvenjuoksu 
on jaettu viiteen eri sarjaan 
osanottajien sukupuolen ja iän 
perusteella. Sarjat ovat naisten 
sarja ( alle 20 vuotta), ikä
miessarja (yli 45 vuotta) ja 
veteraanisarja (yli 55 vuotta). 

KILP AILUONNI 
VAIHTELEE 

Mikä sitten saa metsästäjät 
innostumaan näistä lajeista. 
Mielestäni syynä on lajien mo
nipuolisuus. Harvoin samassa 
kilpailussa kaikki osalajit on
nistuvat täydellisesti. Jos am
puu hyvin, voi arvioinnissa 
epäonnistua pahoin ja taas 
toisella kerralla voivat am
munnassa osumat kiertää kes
kipistettä. Lisäksi on huoleh
dittava hiihto- ja juoksukun
non hankkimisesta. Aikaisem
min sanottiin, ettei hiihto- tai 
juoksuajalla ole merkitystä, 
mutta nykyisin on taso niin 
suuresti noussut, ettei jarrut
teluun enää ole varaa hyvällä
kään ampujalla. 

Innokkaimmat harrastajat 
kiertävät kaikki kilpailut, jot
ka vain lähiseudulla järjeste
tään. Täten voivat jotkut osal
listua jopa kolmiinkymmeniin 
kilpailuihin talven aikana. 

JÄLKIPELIÄ . . . 

Vielä on mainittava eräs la
ji, nimittäin jossittelu, jota 
harrastetaan saunassa kilpai
lun jälkeen. "Jos olisinkin pis
tänyt toiseksi matkaksi sen 
enkä sitä, niin olisin saanut 
niin paljon enemmän pisteitä 
kuin nyt sain, ja minkä takia 
minun piti sillä yhdellä lau
kauksella nyppäistä niin, että 
tuli ainoastaan kakkonen." 

Lajeja voi harrastaa nuores
ta pojasta vanhaan vaariin. 
Se joka näihin lajeihin todella 
innostuu, harrastaa niitä kyllä 
niin pitkään kuin jalka vielä 
hiukankin nousee ja on sanot
tava, että hirvenmetsästykses
sä metsästysurheilulajeja har
rastaneet ovat varmimpia 
ampujia ja kunto muutenkin 
kestää parhaiten metsästyksen 
rasitukset. 

Hirvenhiihtokausi on jälleen 
alkamassa. Laji tarvitsee edel
leen uusia harrastajia. Nyt 
arkailematta mukaan. Sukset 
vaan ullakolta alas, kivääri 
talviöljyistä puhtaaksi ja har
joittelu käyntiin! 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ELSA LEPPÄNEN 

AJATELMIA 
Onnellinen ihminen on sopu- Lapsen herääminen on kuin 

soinnussa itsensä kanssa. auringon nousu. 

Harvoin ihminen luonnon pa
rissa villiintyy. 

Meillä kaikilla tulisi olla tu
kihenkilö. 
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Naapuriin saattaa olla pit
kä matka, vaikka se olisi ai
van nurkalla. 

Luonnon suuressa teatteris
sa ovat parhaimmat näytän
nöt. 



E rklci 
Kirjoittaja 

Rauma-Repolan 
kaivos junia. 

on Sardiniassa asentanut ja huoltanut 
Parkanon konepajan sinne toimittamia 

Sa,rdin:a, ItaliaQ~e k1uuJ1t.wa 
saari ke,skeU,ä V!älimerta, lienee 
iLman omaa syytään jäänyt suo
mar1'aisturistien huomion ulko
puio[efllle. Se on noin 200 k,m 

pitJk>ä jia 100 km leveä, noin 
puoi!,i boi'S,t ami'1j,oon a·n <l!siuk1ka an 
eriko1sfaatu:nen lmtiseutu. Saa
vu:n sinne ,ennen ete1länmaitlkioi1-
la käymättöm'änä, joten kaikki 
oli m inui11 e ouboa ja tultl'tema
i,onta. J,o laent,okoneesta kaltse~
len hä't,kälhdytt,ävät tiurli j aa karut 
mus,tasä1vy:,s,et viuor,et. Toki pel
toaukeamialkin nakyy ta,sangoi'1-
la ja pieniä kylliä sie)il1ä tä'ällilä. 
Lenitolkentä:n laidallla tervehtivlät 
en1s',mmäi1s,et paiLmupuuit, olean
teri t, ja agavet. 

Matlkani suuntautui 300 000 
a,su1klkiaan Gaglia1r in kaupungista 
pois maa,seud:uUe, pitkin laa!kieaa 
tarsa!llkioa. Tietä reunwsti.vat he
delmiä:- ja vihannesfa:rihat ka1k
lkine Laji!klkeine,en kulkin tibklku 
lkalktiwsaidalla tioisest,aan erotet
tuna, pie111et euca,lY1ptuspuu-imet
si1köt, vi>lj avainilO't ja taustall11a 
terävä1har}ais.et tummalt vu,ore~, 
utuisina keskipäiivän räi1kJeä,ssä 
auring,onvallaoisisa. Mabka jatikui 
laakson kaven:tuessa ja ylhä l.ä
hemmälk,si puristuivat vuorten 

seinäm1ät, ri111te~m1ä h elisivät tu
·hans ien lampaiden kell:11ot pai
menten niitä ver1klkaan s,eurates
s,a. 

Saa,vumme aiueelle m:,ssä kyim
menet s1u1ku:po1bve1t ovat ha1rj1oit
ta1neet ka i:v,ostoimintaa kuJ:bois~ 
tenlkin va,ltiaiden käskyis1tä. Sii
fä kiertovat hyllä•tylt rnkenne!mat 
rinteilllä ja va11tava1t, kuonalkasat 
laalksoiss a . Ohitamme pieniä ky
liä< ja, kam1punlkeja <l!htaine ka
tuineen tY]pötyihjinä näin keski
päiväl:lä ; va:n jioku vanha na~s
rhmirne,n nälkyy is,tumasrsa ka
dun va1rj1ois.ema pu;o1,ella. 

'TUJltua,mme saaren toi,selilie 
la1daJlile auikeaa eteen si,Jttnän
kantamaton hielkika,ranta, jlota 
V.ä,!imerein suolais,et aaQ1lo1ti verik
kaan huuhtiovat. Vieliä muutama 
ktLom,etri vUJoren rintee11lä kiou
kertelevaa "hytlLyitietä" ja olem
me peril1lä. Neb:da, noin 1000 
aswkkaan kyll,ä r inteelHi,, yiläpwo
lebLa huika:sevan jyirlklkä· vuori, 
a:: apuolel1la smmen VäHmeri. 
~ "ilkiun Y!l'IllPäriis,tös1slä katis·eUen 
raunioilta vuiositu:hansien taikaa, 
puuni'Latsten eli ikarthagollaist,en 
kaupunJkeja, voomalai1S'a~an ra
kennu1ksia, muwr,eja Pisan ku
ninJka:de,n ajloillita, pala1Sia Jmu1u-

a:ikojen historian tunneilita nyt 
omin sLLmin nähtynä. ~ert-omulk
sia ammoisista va!l!Loittajista , 
riistäjistä. 

OMAPERÄISIÄ 
ROTUPIIRTEITÄ 

lihmislten pii•r ite:ssä on :huo
maavinaan vai1kultiteita muinai.
s•is.ta r,oduis:ta, mm. vanihioi·s t·a 
foimilkialais irsta. Ka·riheat mus tat 
hiulkset, komea,t v.ä:hiä1n (kyöm~t 
nenät, ko['k,eat posikipäät , t iuk
ka]meis.et suut. LuonteislS a an
nio,s y,ltpeylttä, tulisuutta ja temp
peramenttia. Viral1linern kieU on 
tietenkin italia muitta asrulklkaiLla 
on kiolm,elkin oimaa murretfa, 
Murire on orkea,sta,an vä·ä,rä· sa
na tässä ylh;teydeSlsä kloslk:a nä
mä kielet eroavat viral[i,sesta 
kielestä täyisin. 1E,stpanda on niil1-
1'e l.ä'he:semiplää sukua, sekin 
vU101si1Salboj,en ta(klaia, muiUttunee
na, erisitäytyneenä. 

·T1uris~i11aumat, j,otlka kesäisin 
kan1soittav,a,t kauniit rarnna>t ja 
levititei1evät rahaa puooen vie
ra ita kieiiään, hämmentävät 
sa,rdinia'laisern j,:i hän on pidät
tyvä jopa v ihamielinen. Vaisto
a1t l1UontaLsen ytlpeyiden,, jota ei 
vieras V10i muuttaa, mutta jos 
lähes1tyt sairdinia[aisita hänen 
oma1Lla ki·ele,Jläiä'n ve:helil.isesi1:i 
hänen p idättyvyytensä suJaa het-
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kessä ja, vähän a,j an .lmluttua 
0:1elt kutsutitu hänen kO!tiinsa eh
kä köy!hää1nlkin mutta siistiiin, 
j10ssa saait kokea v:eraa,nvarai
suutta kuten muinoin Suiomes
sa:kin olii ta,pama. 

SaJrd:nian ruoat ja juomat oli
sivat l,ukru. s:.nä1ns1ä. Mialinitta!koon 
spag1he1tlti, jo1s-ta vaJ!m:,stetaan sa
ta ja y!kJSi t,oiisistaan maiulkika,am
paa a>ter :aa, sarmr0in suus1s.a,sula1-
va t pi tza t e~iLa-;s,ine täytteineen. 
Kala t ja 1,rnnens,o,rttiset äy,riäi
se•; hfäJmment ävä1t pohj,olan ih-

ARVI A KOIVISTO 

m ~sen al]u,kisi. Sa,rdinia,s1ta löytyy 
mon1ta eri,nomairs1ba viiniliajia her
iku1liEsine vivarhite '..neen, miedois
ta vahvoihin. 

]]'lain vii1entyes,sä S'aapurvat 
va1niha t ja n,uore t k,y1liensä ja 
kaupunlki-ensa kuj iCTil e ja torei'!we 
isl'.umaa,n, kä'velemään ja kes
kwstelem,a,am, monet ta,paa,maan 
lemmitbyjääin . Vanlhemmat nai
set istu,skelevat 1tälllöin tallojen 
ulbkiipu101le.:ila t elhden käs~töitään 
ja ta,r:ruoiden kun taa,s miehett 
isltus'kelevat ka-tUikaJhvi,],oissa j;uo-

den viin iään, keik,ustiemen ääne'k
kä'älsti viime tapahit1Umista tai 
j a1!rk,a1pa1~:10,sita. Vähä n myöhem
min kadut ja tor:t tyihj,entyväit 
väen lw tiutue::1s,a ilta-ateriawle. 

Vi[Lpeä yö la,S!keutuu maiseman 
yl:',Je, taiva,a,Ha lro'srtavait tähdet, 
sir1kaJt si.rittävät ja mainingit 
~ois:k,uvat 11,a1skas,ti rantaan. Ku:k
ikien huumaavaan tur01k:Jsuun yh
tyy j'os:tain vuo,r enr:n teellä pa
lavan pensaik!o,n sa,vu. 

* * 

Tanhuajat Ranskanmaalla 
Parkanon Nuorisoseuran 

kansantanssiharjoituksissa on 
viime vuosina käynyt sataan 
nouseva joukko lapsia ja nuo
ria. Eri ikäluokat muodostavat 
kukin omia harjoitusryhmiän
sä. Vanhinta, ns. nuorisoryh
mää on jo hyvin monien vuo
sien ajan ohjannut Aino Pok
kinen, ja tämä joukko on vä
hitellen tullut tunnetuksi ja 
taidoiltaan tunnustetuksi kaut
ta maan ja jonkin verran ulko
maillakin. Ryhmän suuri saa
vutus oli nousu tanhuajien 
mestaruussarjaan luokittelu
kilpailussa Pispalan sottiisin 
yhteydessä kevätkesällä 1978. 
Tältä pohjalta hyväksyi Suo
men Nuorison Liitto Parkanon 
maamme edustajaksi Ranskas
sa loppukesällä järjestettäville 
kansantanssifestivaaleille. 

LENTÄEN PARIISIIN 

Matkaan lähti heinäkuun 
lopulla 33 hengen joukko. Pää
osa oli 14 - 22-vuotiaita tan
huajia; sen lisäksi 5 soittajaa 
ja muutama huoltaja. Tanssi
joita oli mestaruussarjan ryh
män lisäksi mukana myös yh
tä astetta nuoremmasta jou
kosta. 

52 

Pariisin lentokentällä ottivat 
juhlien järjestäjät meidät 
huostaansa ja veivät bussilla. 
Keski-Ranskassa olevaan pie
nehköön Gannat-nimiseen kau
punkiin, joka oli juhlien pito
paikka. 

Festivaalit muistuttivat 
Kaustisella pidettäviä - kui
tenkin niin, että täällä oli nyt 
pääteemana kansantanssi, kun 
Kaustisella keskitytään enem
män soittoon ja lauluun. Jär
jestelystä vastasi Gannat'n 
kaupungin kansantanssiseura 
- meikäläisittäin nuorisoseu
ra. Pääjuhlapaikkana oli val
tava teltta, jonne mahtui 6 000 
ihmistä istumaan. Esiintyjä
ryhmät asuivat kaupungin kou
luilla. 

KORKEATASOISESSA 
SEURASSA 

Mukaan oli kutsuttu kymme
nen esiintyjäryhmää - kaksi 
ranskalaisia, muut eri puolilta 
maailmaa. Kun näimme Puo
lan, Romanian ja Neuvostolii
ton monikymmenpäiset esiinty
jäjoukot täysine orkesterei
neen, vahvoine kuoroineen ja 
ehtimiseen kansallispukua vaih
tavine mainioine tanssijoineen, 
kalpenimme omien tanhuajim-

me nuoruuden ja soittoryh
mämme vaatimattoman vähä
verisyyden takia. Tuollaisten 
rinnallako meidän siis on esiin
nyttävä ja kilpailtava yleisö
joukkojen suosiosta! Vaikutuk-

Käytössämme oli koko juhlien 
ajan oma bussi. Sen kuljettajan, 
Pierren, kanssa ehdimme jo hy
vin ystävystyä. Mies osasi vain 
ranskankieltä, mutta oli niin nok
kela, että tuntui silti tajuavan 
ajotoivomuksemme puolesta suo
men sanasta! 



Kirjoittaja esittämässä 
juontaja Jean Roche. 
kansallispuvuissaan. 

Suomen tervehdystä juhlille. Kuvassa myös Aino Pokkinen ja festivaalien pää-
Lavan reunalla paikallisen kanantanssiseuran Bourreen nuorimpia jäseniä 

sen meihin teki myös Perun 
intiaanien pillin- ja kitaransoit
tajista koottu mam10 soitto
ryhmä ja israelilaisten välitön 
paljasjalkainen porukka. Ou
dolta ja joskus melkein käsit
t ämättömältä tuntui kauko
idästä tulleen Korean ryhmän 
temppelitanssien ja taipuile
van omalaatuisen musiikin sa
noma. 

Ranskan omat ryhmät ja 
Englantia edustava joukko pyr
kivät lähinnä esittämään van
haa tanssiperinnettä aitona, 
yrittämättä muokata sitä kat
sojiin tehoavan baletin ja tai
demusiikin tasolle, kuten itä
eurooppalaisten pyrkimyksenä 
näytti olevan. Myös meidät 
luokiteltiin juhlilla suhteelli
sen muuttumattoman perinteen 
esittäjiksi. 

Eräänä esimerkkinä festi
vaalien hyvästä järjestelystä 
mainittakoon, että sen kymme
nen päivän aikana, jonka me 
esiintyjäryhmät juhlilla olim-

me, ehdittiin meidän musiikis
tamme tehdä äänilevy. Niinpä 
meilläkin oli Lp-kiekko kaina
lossa, kun sieltä kotiin lähdim
me ja kiekolla joku minuutti 
myös omien tanhusäestäjiem
me soittoa! 

TIUKKA OHJELMA 

Kunkin illan pääesiintyjinä 
oli aina kaksi ryhmää vuorol
laan. Me jouduimme kummal
lakin kertaa Neuvostoliiton pa
riksi. Yleisöä oli paljon, mutta 
emme vaivautuneet pohtimaan 
kumpi oli varsinainen kassa
magneetti. Lisäksi oli päivit
täin pienempiä esiintymistehtä
viä. Hioaksemme esityksemme 
aina t er äkuntoon pidimme Ai
no Pokkisen johdolla harjoituk
sia vielä joka välissä. Lienem
mekin edustaneet maatamme 
- ja niinkuin isännät sanoi
vat - koko Pohjois-Eurooppaa 
suhteellisen kunnollisesti, mut
ta vapaa-aikaa kaupungin ja 

ympäristön katseluun e1 Juuri 
jäänyt. Lähdön hetkellä lau-
13ui juhlien pääjuontaja ja orga-
nisaattori meille taitavasti 
muotoillun kohteliaisuuden : 
"En ole milloinkaan ennen 
nähnyt suomalaista kansan
tanssiryhmää, mutta Te olette 
tähän asti näkemistäni suo
~alaisryhmistä ehdottomasti 
paras! 

KIELIVAIKEUKSIA 

Kotoa lähtiessä luotimme 
rauhallisesti siihen, että kou
lussa oppimamme englannin
kieli on käypä kaikkialla maa
ilmalla ja sillä tulemme var
masti pärjäilemään Ranskan
maan festivaaleillakin. Näin 
ei kuitenkaan aivan ollut asi
anlaita. Kas - ranskalaiset 
katsovat, että myös heidän 
kielensä on suuri maailmankie
li ja olettavat maahansa tule
vien matkaajien opetelleen si
tä. Pelkästään tällä kielellä 
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oli painettu ohjelmat ja vain 
sitä puhuivat järjestelyjä hoi
televat isännät. Mutta mepä 
emme saaneetkaan tolkkua sii
tä. Parina ensimmäisenä päi
vänä lienemme pyörineet ym
mällä kuin säikähtäneet lam
paat olematta tarkoin selvillä 
mitä meidän piti kulloinkin 
tehdä . sillä ja tällä paikalla 
minne isännät joukkoamme 
ystävällisesti hihasta talutteli
vat. 

Pelastus pulmaan tuli Fran
coisen muodossa. Hän oli 
Pyreneitten ryhmään kuuluva 
23-vuotias tanssijapoika. Hän 
tarjoutui oma-aloitteisesti tul
kiksemme, koska osasi äidin
kielensä ranskan lisäksi suju
vasti englantia. Hän käänsi 
meille kaikki kirjalliset ohjel
mat ja istui kokouksissa vie
ressämme sopottaen korvaam
me englanniksi sen, mitä juu
ri oli ranskaksi puhuttu. So
vimme, että saan palkaksi 
löylyttää häntä ensi kesänä 
täkäläisellä rantasaunalla, kun 

hän toivottavasti tekee elämän
sä ensimmäisen matkan näin 
kauas pohjolaan. 

RUOKATAPOJA JA 
HERKUTTELUA 

Ranskalaiset olivat kohteli
aita isäntiä, jotka todella ha
lusivat vieraidensa viihtyvän 
ja tuntevan olonsa kotoiseksi. 
He jopa lähtivät sellaiseen 
suureen järjestelyyn, että 
meidät kolmisensataa ulkomaa
laista kutsuttiin muutaman ih
misen ryhmissä paikkakunnan 
perheisiin ilta-aterialle. Itse 
osuin ensimmäisellä kerralla 
viisihenkisen kirvesmiehen per
heeseen ja toisella kerralla 
paikallisen maanviljelijäin pan
kin suomalaisittain ehkä 
osuuspankki - markkinointi
miehen kaksihenkiseen perhee
seen. Kummassakin tapaukses
sa oli mahdollista keskustella 
osittain saksankielellä, koska 
kumpikin perheenpää oli ollut 
asevelvollisena Saksassa ja osa
si siltä pohjalta jonkin verran 
kieltä. Muuten turvauduttiin 
tanskalais-suomalaiseen sana-
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kirjaan, josta vuoron perään 
haettiin asioitten nimiä. Tun
nelma oli vapautunut ja haus
ka ja vierailusta jäi hyvin 
miellyttävä muisto. 

Perheissä tutustuttiin rans
kalaisten rauhalliseen, herkut
televaan ruokailutapaan. Van
ha perinteinen järjestys on, 
että kukin ruokalaji, salaatti, 
liha, kala, hedelmä, juusto 
tms. tuodaan pöytään ja syö
dään aivan erikseen, makuja 
ei sekoitella keskenään. Lajien 
välillä huuhdotaan suu sopival-

la viinillä. Kiirettä ei pidetä. 
Pari - kolme tuntia hurahtaa 
helposti pöydässä istuessa ja 
seurusteltaessa. Päivällä pide
tävän ruokatunnin arvostami
nen näkyi siitäkin, että liikkeet, 
pankit ja virastot olivat sul
jettuina klo 12 ja 14 välillä. 

Loppuvaikutelmaksi isäntä
maan asukkaista jäikin, että 
heistä heijastuu vuosituhansi
en ikäinen sivistys ja heillä on 
rauhallista elämisen taitoa, 
josta sopii ottaa oppia mei
dänkin. 

Tulkkimme Francois ja tyttö, molemmat Ranskan Pyreneitten 
kansallispuvussa. Pukuun kuuluvat erikoiset pitkänokkaiset puuken
gät, jotka hauskasti kopisivat tanssittaessa. 

.. 



Parkanon tanhuryhmän loppukumarrus ranskalaisyleisölle. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦++♦♦♦++♦♦♦+.♦++♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«~•·~·······••+♦♦♦♦♦♦♦♦ 

HANNELE RAUHALA II B (Parkano-Seuran kirjoituskilpailusta) 

MUUTTUVA KOTITIENOONI 
Olen asunut Parkanossa ko

ko pienen ikäni. Vuosien var
rella ympäristö ja maisemat 
ovat muuttuneet, ja niitä on 
muokattu ihmisvoimin aivan 
erilaisiksi, mitä ne ennen ovat 
olleet. Mutta mielestäni Par
kanolla ei ole mitään kaupun
gin leimaa, Parkano on ulko
asultaan samanlainen kuin 
mikä tahansa pikkupitäjä. 

Suurimman muutoksen on 
kokenut ehkä Parkanon kes
kusta. Ennen keskustassa oli 
vieri vieressä vanhoja puuta
loja, joiden lomitse kiersi yk
si soratie. Nykyisin siellä ko
meilee uudenaikaisia, kaksiker
roksisia liiketaloja, joiden py
säköintipihat ovat aina ruuh
ka-aikaan täynnä autoja. Jos-

kus ennen vanhaan keskustas
sa ollut pieni puisto on hävitet
ty, ja tilalle on rakennettu 
pysäköintialue. Entisen vihre
än ruohon ja pölisevän sora
tien sijalla on nykyisin vain 
mustaa asfalttia. Asukkaiden, 
ja varsinkin jalankulkijoiden, 
turvallisuutta ajatellen on Par
kanoon rakennettu jalkakäy
täviä ja suojateitä. Muutenkin 
keskustan liikenne ja elämä on 
kokenut muutoksen. Autot ja 
jalankulkijat täyttävät tiet ja 
kadut iltapäivisin, ja vielä 
illallakin riittää vilinää, kun 
ravintolat sulkevat ovensa, ja 
ihmiset lähtevät koteihinsa. 

Parkanon keskustan ympä
rillä olevat alueet ovat myös 
muuttuneet. Ennen oli siellä 
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täällä muutama omakotitalo 
puutarhoineen, ja seisoihan 
siellä pari kerrostaloakin. Ny
kyään valtaavat tilaa moniker
roksiset vieri viereen rakenne
tut kerros- ja rivitalot, joiden 
piha-alueeseen nykyisin kuuluu 

muutakin kuin asfalttia. Vii
me vuosina on Parkanossa 
vallinnut suuri omakotitalojen 
rakennusinnostus. Uusia taloja 
on rakennettu varmasti satoja, 
ja näin on syntynyt Parkanon 
eri puolille asuma-alueita, jois
sa talot on rakennettu melkein 
toisiinsa kiinni. Mutta onhan 
niissä sentään oma puutarha ja 
piha, vaikka vain pienikin. 
Uusia liiketaloja on laajennet
tu myös keskustan ulkopuolel
lekin. Olen kuullut kerran erään 
ulkopaikkakuntalaisen sano
van, ettei hänen mielestään 
Parkanossa ole nykyisin lain
kaan vanhoja taloja. Kun 
laajemmin katselee ympäril
leen, niin asia tosiaankin lie
nee niin. 

Parkano on saanut paljon 
uusia rakennuksia ja taloja. 

Parkanoon on perustettu uu
sia kouluja ja tehtaita. Alku
jaan työnantajana oli Parkano 
Oy, joka viime vuosien aikana 
on laajentanut huimasti. Kun 
Reima Oy alkoi toimintansa, 
pääsivät myös naiset työelä
mään. Muistan vielä vanhan 

kansalaiskoulun, joka myö
hemmin purettiin, ja uusi, 
entistä hienompi rakennettiin 
muiden koulujen läheisyyteen. 

Ulkoisen kehityksen myötä 
ovat varmasti myös asukkaat 
muuttuneet: ennen jokainen 
tunsi toisensa, iloinen terveh
dys heltisi helposti jokaisen 
huulilta. Mutta kuinkahan 
monta asukasta nykyään on
kaan, joka tuskin tuntee naa
puriaan! Kehityksen myötä 
myös aina saasteongelmat kas-, 
vavat. Mutta onneksi Parka
nossa ei niitä vielä ole enem
mälti esiintynyt. 

·~·········································~·························· 
ANNELI LAURILA 

Suomen paras paikkakunta 
"Kukas kissan hännän nos

taa, ellei kissa itse", ja kukapa 
Parkanon suosta kaivaa, ellei 
parkanolainen itse. 

Näin matkailun aikakautena, 
kun kaikki tiet johtavat Lap
piin, eikö voitaisi ajatella, et
tä jäätäisiin tänne Parkanoon. 
Täällä on mahdollista kokea 
kaikki Lapin nautinnot. On 
metsiä, soita, järviä, jokia, kos
kia ja vuorennyppylöitä, eipä 
Parkanoa suotta kutsuta Sata
kunnan Lapiksi. 

Kuten kreikkalaiset muinoin 
luulivat erästä temppelinsä 
paikkaa "maailman navaksi", 
niin parkanolaisetkin uskovat 
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olevansa "maailman navalla." 
Liikenneyhteydet ovat lähes 
täydelliset. Junalla pääsee kah
desti päivässä pohjoiseen ja 
etelään, jos vain meno sattuu 
sopimaan junan aikatauluihin, 
ja mikä ettei, eihän parkano
laisella koskaan ole kiire. Myös 
kulkuvälineen seitsemän kilo
metrin päässä olevalle asemal
le voi vapaasti valita. Muuna 
aikana "mennään bussilla" mi
hin vain, kaikkialle pääsee. 
Valtatie n:o 3 sivuaa aivan 
keskustaa. 

Asuessasi täällä kaikki pal
velut ovat käytettävissäsi. On 
pankkeja joka setelille ja kaup-

poja, pieniä ja suuria aina 
tavarataloihin ja erikoisliikkei
siin saakka, joihin voit rahasi 
sijoittaa. 

Täällä ei turistinkaan tarvit
se nähdä vilua eikä nälkää, ra
vitsemusliikkeitä on useita. 
Vaativille matkailijoille on ho
telli uima-altaineen, on mat
kustajakoti ja kesämatkaajille 
leirintäalue mökkeineen. Yö
matkaajaakaan ei ole unohdet
tu. Snack-baarin hot-dogit ja 
ranskalaiset perunat höyryä
vät hetkessä kädessäsi. Päiväs
aikaan voit poiketa hakemassa 
entisen apteekkarin "mörkö
tippoja" uusitussa muodossaan 
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keskustasta. Kesällä, perjan
taisin saat tuoretta kalaa, vi
hanneksia ym. torimiljööseen 
liittyvää ja samalla tapaat 
kaikki parkanolaiset ja kuulet 
viimeisimmät syrjäkylienkin 
tapahtumat. 

On pienteollisuutta: Parka
nolaiset lapikkaat jokaisen 
suomalaisen jalkaan ja Reima
asu ylle ja sitten mäkeä laske
maan parkanolaisen sahan sa
haamilla lautasuksilla. On 
meijeri ja kotileipomoita, jois
ta saa uunituoreita munkkeja 
kotiin vietäväksi. 

Kunnallisista palveluista 
mainittakoon: kaupungintalo 
virastoineen, terveyskeskus sai
raaloineen, hammashoitola, jo
ka hyvän ja edullisen palvelun
sa vuoksi kannattaa mainita. 
Maininnan ansaitsee myös VPK 
ja "varmasti ei pala kaikki." 

Lisäksi kunta pitää yllä kou
lua lähes joka kylässä ja maan 
parasta lukiota, jossa "ei op
pi ojaan kaadu eikä taito tiel
tä työnny." Tästä ovat todis
tuksena lukuisat kuuden lauda
turin ylioppilaat. Taivaltaan 
aloittelee myös ammattikoulu, 
kunpa vain nuoret ymmärtäi
sivät hakeutua opinahjoon ei
vätkä jättäytyisi työttömyys
avustusten varaan. 

Nuoriso Parkanossa on maan 
parasta, rauhallista ja kohte
liasta, jopa avuliastakin tar
vittaessa. Enpä näin opettajana 
koe nuorempia koululaislapsia
kaan kovin mahdottomina. 

Vain kerran kuluneena syksy
nä eräs poika uskaltautui ra
vistamaan opettajaansa tukas
ta koettaakseen oliko tällä pe
ruukki vai oma tukka. 

Kulttuuriakaan ei pidä 
unohtaa. Kun suomalainen 
kuulee sanan Parkano, heti 
hänelle tulee mieleen sana: p_a
rooni. Parkanon parooni, tuo 
sarkapukuinen, pitkäpartainen 
"konttiselkä pahkakeppeineen,. 
on legenda sinänsä ja parka
nolaisen kulttuurin "ydinhah
mo". 

Vanhaa musiikkiperinnettä 
pitävät yllä lukuisat kansan
tanhuajat ja pelimannit. Muina 
kulttuurin uranuurtajina mai
nittakoon: monet kuorot, ur
heilujärjestöt, naisvoimisteli
jat, nuorisoseura, musiikkiopis
to ja kansalaisopisto ym. 

Kotiseutuhenki henkii yhä ja 
museotkin kokisivat uuden tu
lemisensa restauroinnin myö
tä, - mutta ne määrärahat. 
Kulttuuriin liittyy läheisesti 
myös kieli. Parkanossa puhu
taan suomea, jota koko kan
sa ymmärtää. Parkanon kult
tuurijuoma on kautta aikojen 
ollut sahti. Parkanolaiset 
eivät kadulla kulkiessaan kos
kaan murjota, korkeintaan 
avioparit joskus mököttävät 
toisilleen. Parkanolainen on 
iloinen ja välitön ja "sinä" 
lähes kaikkien kanssa. Tämä 
välittömyys heijastuu myö& 
parkanolaiseen liikennekult
tuuriin. Autot ja mopot ajavat 

jalkakäytävillä jalankulkijoi
den seassa - ja hyvin menee, 
ainoastaan poliisi on joskus 
vähän huolestunut. 

Vieläkö kyselet, mikä on 
Suomen paras paikkakunta. 
Kun luit edellisen, varmasti 
totesit, - sehän on PARKA
NO. 

ILMOITUS 

Ensitulevalla viikolla ostaa 
allekirjoitettu voita, sekä vaih
taen kaikenlaisella kauppa
ja ruoka tavaralla, joka tä
ten tietä annetaan. Parkanos
ta heinäkn 25. p. 1863. 

E. J. Enqström 
Kauppias 
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AARRE HAAPANEN 

Lamako 
Parkanossa 
Ensi silmäys toiminnalliseen Parkanolaiseen elämänmenoon ja sen väestöpoh

jaan ei pidä sisällään vaikutelmaa josta lama olisi havaittavissa. Meillä on kai
ken kukkuraksi ihme kyllä vielä ryhdikäs nuoriso. Mutta ei mitat täyttävää urhei
lukenttää. Ja välineet ovat vuodesta toiseen lukkojen takana. 

Tyypillinen tii,mänpäiviim parkanolaisasukas on erittäin ahkera ja toimelias. 
Pienimmilläkin ahertajilla mielessä pyörii bisnes ja parempien olosuhteiden tavoit
telu. Kuitenkin ne tekijät jotka Parkanossa laman aiheuttavat ovat sellaista luok
kaa joihin tavallisen kansalaisen ahkeruus tai päätäntävalta eivät uletu. Onko 
lama eräänlainen tehty tilanne jonka aikana voidaan jopa hallinnon ja lainsää
dännön alueella tehdä väestöpohjalle minkälaisia petoksia tahansa. Tuotanto
suunnan muuttamisesityksiä myöten. Maataloudessa ei ainakaan tällainen toi
menpide käy päinsä ei tuotantosuuntaa vaihdeta niinkuin tytöt hametta. Todelli
suuspohjiin kai herätään siina vaiheessa kun pellot ovat paketissa ja leipä, jau
hot Dakotassa Yhdysvalloissa. Näin kuuleman mukaan on käynyt hyviksi vakuute
tuille naapureillemmekin ja monasti. Tlmä kaikki on vaarallista lamaa, mutta 
tehtyä sellaista. 

Ajattelen sinuakin maanviljelijä, teet arjet ja pyhät kymmentuntista paivaa, 
Kun puolet maksat itse saat kesälomaa 10 - 12 päivää. Käytännössähän tämä 
on miltei solvaus tehdyistä töistäsi. On alentavaa todeta lomitusjärjestelmän pyö
rivan Sosiaaliministeriön alaisena eikö asia kuuluisi Maatalousministeriölle. 
Epäkohdat painavat varmaan sinuakin autoilija. Siksikö koukkuvero sinulle, 
että olet ahkera. Niin monasti illan hämärtyessä vielä kaukana . kotikylästämme 
talutat Scaniaasi kohti pientä Parkanoamme. Olkoompa pyhä tai arki, yö tai päivä 
aina olet valmis palvelemaan kaikkia meitä. , 

Näyttää usein siltä kuin käsitteeseen hallita tai ohjata toimintoja sisältyisi 
reilu annos päivän selviä puppuja. Tarvitaanko Parkanossa ta.i muualla vält
tämättä harkintaverotusta, keskikaljaa /paareissa, ketä ne inspiroi ja mitenkä. 
Seurauksena on vain kaikenlaista rikkinäisyyttä, välinpitämättömyyttä ja työt
tömyyttä. Näilläkö aseilla Parkanolaisen väestöpohjan mielipiteet yritetään vääntää 
tietynlaiseen massa-ajatteluun, moni kokee laman ennenkaikkea muuta vakavana 
luottamuspulana. Ikävintä asiassa on yrittäjän oleminen jatkuvasti yleisen mieli
piteen muodostajien hampaissa. Tämä tuo muassaan auttamatta suomettumisen. 

On päädytty tilanteeseen, jossa ei ole työnteko rauhaa tekijällä eikä teet-
täjällä. Kaikenlaisten ammattisohlaajien toimesta on menetetty työntekomahdol-
lisuudetkin, ellei tämä ole lamaa ei kai sitten mikään. 

Herätäänkö haaveista siinäkään vaiheessa kun yksilö tuo pieni ihminen Yrit
täjä on matkustanut täältä pois joku kertoo että Manillaan. Herrat Helsingissä kai 
pyhkeilee . leukaansa ja arvelee, että puppuja on vaihdettava uskottavampaan muo
toon. Näin syksyn vaihtuessa talveksi enteillen joulun läheisyyttä tulet mieleeni 
kaukaa menneisyydestä sina armoitettu sanan ja sävelen sepittäjä Paassius. Oi 
kallis Suomenmaa kuinka mielettömän kallis ja velvoittava tänäkin päivänä, 
mutta kuitenkin niin harvassa onnellisena nukahtaneita. 
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YLA·SATAKDNTA 
Parkanoa -luvlan -llhnlla palkalllslehH 

- JOKAISEEN KOTIIN -

Parkanon 

Autoja 
Varaosa Oy 

Puh:2525 

EDULLINEN 

il-KAUPPA 
PARKANOSSA 
Tilavat pysäköintitilat 

Valinta-Lehto 
Parkano 2031 
Jokiharju 2431 

KOLISTAJA OY 
Puh. 2992 

Kalliolouhintaa, hiekkapuhallusta ym. 

+ Parkanon 
Sairaankuljetus 

Puh.2020 

A. VIITASALO & POJAT 

INSINÖÖRITOIMISTO 
HEIKKI HAVANKA 

Sapelikatu 1 
39700 PARKANO puh. 2702 

KIRJAPAINOSSAMME 
• KOHOPAINO 
• VALOLATOMO • AEPAOKAMEAA 
• NYLOPAlttT-KUVANVALMISTUS 
• KONTTOAIOFFSET ym. 

TERVETULOA TUTUSTUMAAN 

Ravintola Käenpiika 
Grilli-Baari 
Kolmosparkki 

Kiittää kuluneesta 
vuodesta ja toivottaa 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

MATIN ASUSTE 

Miesten ja 
nuorisoasujen 
erikoisliike 

Parkano puh. 1353 
M. Patokoski 

Parkanon fysikaalinen 
hoitolaitos 

myös hierontaa 

Parkano puh.1228 

PARKANON AUTOKOULU 

J. ROIHA 

Parkano, puh. 2033 

~ -VALINTA 
LI.J SEPPO VIITASALO 

Linnankylä, puh. 3402 



PARKANON-KIHNIÖN 

OSUUSMEIJERI 

Parkano 

Puh.2067 

PARKANON KAUPUNGIN 
ELINKEINOLAUTAKUNTA 

toivottaa kaikille parkanolaisille ja erityisesti 

yrittäjille RAUHALLISTA JOULUA ja 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA. 

Autonkorjaukset, maalaukset, varaosat ja 
tarvikkeet 

rrJ•H·l!J=iU:13:C·tl 
Puh.2507 

Pentin teollisuusalue 2 km keskustasta Karvlantletä 

PARKANON LISTA OY 

39700 Parkano - Puh. 933-281 1 

JOULUNAJAN HERKUT: 

Piparkakut, joulutortut, täytekakut 
jne. 
Leipoo puolestanne 

OJENNUKSEN 
KOTI LEIPOMO 
Puh. 1339 · 2893 

YHDYSPANKIN 
TAKUUKIRJALLA 

RAHOITAT 
HANKKEESI 
JÄRKEVÄSTl. 

YHDYSPANKKI 



Edullinen ostopaikka Joulun arvolahjat laajasta valikoimastamme. 

MAR IMEKON TRIKOOT KELLO-, KULTA- ja SILMÄLASILIIKE 
SANELMAN V AA TEAITT A E. SYRJÄNEN ,Parkano, puh. 2181 

Parkano, puh . 2551 

RENGAS BETONI KY RADIO- JA TV-HUOLTO 
S. HUUSKONEN 

Puh.2423 PARKANO 

KORKEALAATUISET BETONITUOTTEET RADIO• JA TV-LAITTEIDEN KORJAUKSIA 

Puh.2966 
. 

VESIJOHTOLIIKE LEHTOLAN BAARI 

ESKO PAAVILAINEN suosittelemme 

maittavia ruokia ja hyvää kahvia. 
Puh.2175 Puh. 2060 

PUUSEPÄNLIIKE VAPO VOITTO PAJUNEN 

Puh. 2254 
Puh.1313 

PARKANON KODINKONEHUOLTO 
Parkanon Kemiallinen 

ja Valkopesula puh. 2748 Taisto Mansikkaviita 
Puh.2460 

1 
PARKANON PAPERI- JA 

LIISAN KIOSKI 
KONTTORITARVIKE 

Puh. 2096 
Puh. 2120 

Jliy- RAKENNUSPALVELU LAIHIA 
Puh.2423 

Parkanon KiinteistöVälitys Oy-LKV 
Suunnittelu • Rakentaminen 

3870 0 Parkano. p uh. 8 3 3-2880 ALAVUS•, EKO-TALO JA PUHALLUSVILLA 
EDUSTUS 

PARTURI-KAMPAAMO PARKANON KUVAAMO 

YLINEN Hyttisen li iketalo 

Pankkitori puh. 2546 Puh. 2127 



Parkanon Rakennustarvike 
Rakennusliike 

om. ERKKI HUHDANPÄÄ 
ERKKI HUHOANPÄÄ Parkano - Puh. 2696 

Parkano - Puh. 2897, 1255 Edullinen 

asiantuntija 

rakentajille 

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 

ja toivotamme 

KOFF- PORI 
HYVÄÄ JOULUA SEKÄ 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA. 

Aureskoski Oy 

Parkanon myyntikonttori 

Puh. 2703 

HYVÅÅJOULUA 
JA 

MENESTYSTÄ UUDELLE VUODELLE 

MYYNTI-HALLI 
KAUHAJOKI 

TOIVOO ASIAKKAILLEEN 

HYTTISEN HALLI 
PARKANO 

KAUPPATALO HYTTINEN 
JALASJÄRVI 

SPAR-HYTTINEN 
JALASJÄRVI 

~, r.,.\f"'l,f1"lf11l f "'l, f"'\ r .,.1J"'11··~r.,.·\r~·\rl 
~~.t-'"' , ... ~-:.<' ''11),,.~ .. ".?'4,~'" ''/,;~.,'lf' .,.,,; ... ~~ ''1fi.._.*,;,' '''!/,,.~ ..... '11t,,.t•-"' ''-'Ii,,.$!-""'.,,,,,,,_~'!-' ..,,>,, .... ~" MYYNTI-HALLI 

KURIKKA 



Hyvää 
Joulua ja 

Onnea 
vuodelle 
1979 

• TAVARATALO 
• RAUTAHALLI 
• ESSO 

KIVINIEMI -,,.· 

39700 PARKANO 

Puh. 933-2222 

Juhaja Satu Ravander: ~ 

?J#' 
Säästämällä 30% 
ja Kättä päälle 

-lainall:;1 päästiin 
omaan. asuntoon. 

& KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 
Parkano Puh. 2046 



lkaalisten-Parkanon 

Puhelin Oy 

Puh.6101 

PARKANON TB-HUOLTO 

A. ja J. KUIVANEN 

Puh. 2409 

POHJOIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ Ky 

Matti Mäntylä 

Puh.1331 

KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA 

Parkanon toimisto 

Puh. 2785 

Parkanon Sora ja Murske Oy 

Kont.1241, 1264 

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 

Saab-huoltopiste 

Shell-huoltoasema 
Korpela 
Puh.2290 

J:lKANKAANPÄÄN 
~utotalooy 
Edustajamme Parkanossa 

Antti Aaltonen, puh. 933-2878 

Suoritamme rakennusurakointla 
Parkanossa ja lähikunnissa. 

Myymme rakentamiamme kerros
ja rivltalohuoneistoja 

rJl'I RAKENNUSLIIKE 
1#1" • VIITASALO KY 

39700 Pll'kano pajl. 933-1293 tai 2348 

Luotettava perusta 
kotikukille 
OK-multa. Nurmikoille ja 
istutuksille. 

TEHO-kasvuturve 



Ota suunnaksi TUTTU TAMMELA 
- Saat halvalla korkealaatuisia 

kalusteita 
- Edulliset maksuehdot 
- limaisen kotiinkuljetuksen 

MEILTÄ: 

PARKANQN Puh.2075 

HUONEKALULIIKE 

- Uusi POLSKI-FIAT 125 P hintaluokkansa parhaiten 

varustettu ja pidemmälle taattu auto. 

- Edulliset vaihto-autot 

AUTOPELTIKORJAAMO 

RI-WE 

Parkano puh. 2808 

Valtuutettu Fiat-huoltokorjaamo 
HUOLTO MÄKIRANTA 

Puh. 2780 
Alkuperäiset Fiat-varaosat 

Kasvuturpeet, kukkamullat 

KRUUNUTURPEESTA 
Lauri Nieminen 

39660 Lapinneva, Parkano 
Puh. 933-3503 Helsinki 90-2785688 

PARTURI-KAMPAAMO 

MÄKIRANTA 

Puh. 2459 

RIIPISEN KUKKAKAUPPA 

Puh. 2037, 2036 

SEIJAN KUKKA 
Puh.2786 

PARKANON PALAKANGAS 

Parkano, puh.2634 

Hyttisen liiketalo 

T:mi MANNINEN 
Parkano puh. 2030 

Elektroniikan komponenttien 
tuonti ja tukkuliike 

MAALAUSLIIKE 

HANNU NUMMELA 

Puh.1215 

Parturi-Kampaamo 

PIRITTA 
Parkano puh. 2252 

PARKANON KALUSTETUOTE 
0. Vainionpää & P. Järvenmäkl 

Keittiö- ym. kalusteita tilauksen mukaan 
puh.2074 

Automaalaamo 

PEKKA RISTOLAINEN 

Parkano,puh.2649 



Parkanon 

Kum·ikorjaamo 

Puh. 2149 

Rengasalan erikoisliike Parkanossa 

1 

Naisten erikoisliikkeenä 1 

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 

Parkanon 

Asu-Ale Oy 
Liikekeskus, puh. 2867 

SULOSEN 
LEIPOMO 

Om. P & L. Sulonen 

Parkano,Puh.2009 
Ylistaro, Puh. 964-42207 

* FORD AUTOMYYNTI, VARAOSAT, 
HUOLTO. 

* HONDA MOOTTORIPYöRÄ
MYYNTI, VARAOSAT, HUOLTO. 

Parkano, puh. 2295, 2296 

TERVETULOA 
UUSITTUUN 

KAHVI- JA RUOKAPAIKKAAN 

KESTI KIEVARI 
(entinen Kuoppasalmi) 

puhelin 2082 

Parkanon Urheilu• ja Nuorisotalon 

KAHVIO 

Oy W. ROSENLEW AII 



PARKANON AUTO JA 
PUU OY 

AUTOJÄRVENSIVU 

Parkano, Puh. 2323 vaihde 

PARKANON 

KOPIOJA 
ONTTORITARVIKE ~v 

PUH.2980 
Kotiin, Kouluun, Konttoriin 

Kelloja, Kultaa, Hopeaa 

KELLOLIIKE HERRANEN 
39700 Parkano puh. 2588 

(Alkon talo) 

Aja edullisempaan, Tietysti 

1AU»Olå# 
KALUSTE 

PARKANO 1J' 2630 
Teolllsuuulue Karvlantien varrella, 2 km keskustasta. 

Puhtautta puolestanne 

- kokolattlamattojen pesut 
- soplmussllvoukset 
- kotlslivoukset 
- tekstllllhuonekalut, autojen Istuimet 
ym:t alaan kuuluvat 

Soitto 

Parkanon Siivouspalvelu Oy · 
Puh. 2642 ja sillä siisti 

Parkanon Neule• ja Käsityö 
Puh.3508 

Toivottaa aslakkallleen 
Hyvää Joulua Ja Onnellista Uutta Vuotta 

~~V____.;, 

Vain paras on,.~; 
kyllin hyvää 
joululahjaksi -*t 
Perheen naisväelle 
Uusia Husqvarna-ompelukoneita. 
Vapaavarsiautomaatit alk. 1495,•. 
Kaikki merkit vaihdossa mukavas
ti käteisellä ja os.amaksulla. 
Varastossa yli 100 vaihto-ompelu
konneen valikoima. Hyviä ja hal
poja takuu vaihtokoneita. 
Sähkökoneet alk. 150,-

Parkano-Karvia-Kihniö 

Husqvarna l9J 
Piirledustaja Tuomo Heinonen 

Parkano, 2294 

Parkanon Kotileipomo 
Keihänen 

Puh.2400 

TERVETULOA TUTUSTUMAAN JA 
JOULUOSTOKSILLE UUTEEN 
LIIKKEESEEMME 1 
Itse neulomalla saat kauneimmat Ja edulllslmmat 
neulevaatteet. 
- Melltl löytyy Jatkuvasti edulllsla lankatar)ouksla 
- Valmllta neulelta lapsllle Ja alkulsllle 
- Mlttatllauspalvelu 
- Neulekonelta 

Liimmlntl Joulua teille kalkllle 1 

PARKANONKUTOMAKONE 
JA LAN KALII KE 
Vanha osuuspanklntalo 

Lella Rauanmaa 

Betoniasema 
Puh. 3525 



Tule osuuspankin 
asiakkaaksi 

Aikamme pankki 
Voimakas 

Turvallinen 
Erilainen 

Paikallinen 
Poikkea omaan osuuspankkiisi -

Parkanon osuuspankkiin - kerromme 
mielellämme lisää osuuspankista 

Parkanon OSUUSPANKKI 

KYLLÄ 

reimawP 
PARHAATHOUSUTPARKANOSTA 

REIMAN TEHDAS PARKANO PUHELIN 2626 



TuleJoulu 
Kultmnen 

TALVIURHEILU
VÄLINEET EDULLISESTI ' 
OSUUSKAUPASTA 

ESIM. KARHU ALL STARS 
SUKSET 
Karpor-rakenteiset 
täysmuoviset latu
ja retkeilysukset. 
- leveys 52 mm 
- polyteenipohja 
koot: 160-220 cm 

MONIPUOLINEN 
LAHJATAVARATALO -
PARKANO - KIHNIÖ 

' nuorisokoot: 
130-150 cm 129,-

EDULLINEN CENTRUM· 
on lahjanostajan asialla 

Parkanon Kirjapaino - 1978 

1 
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