
 

Kaapon Kaiku 
II/2017 

 
23. vuosikerta 

 
http://www.rikantila.fi 

Sisällys 
Puheenjohtajan palsta ......................................................................................................... 3 

Vaikuttamisen aika ............................................................................................................... 4 

Rikantilan koulun järjestämä Erasmus+ Students´ Camp Luodon leirikeskuksessa 22.5.-
26.5.2017 ............................................................................................................................. 5 

Gdansk ................................................................................................................................ 9 

Linnuist, jottai höpinä ......................................................................................................... 11 

Kyläluuta ja muita juttuja on ilmestynyt .............................................................................. 12 

Tietokilpailut ....................................................................................................................... 14 

Kun Pörri-kissa robottiruohonleikkurin ensi kerran kohtasi ................................................ 15 

Panoraamoja Saksasta ...................................................................................................... 17 

Onkikilpailut sunnuntaina 30.7.2017 klo 12-14 Lutanjärvellä ............................................. 19 

Ristikko .............................................................................................................................. 20 

 
  



Kaapon Kaiku II/2017 

 

2
  

 
TOIMITUS 

 
RIKANTILAN KOULUN KYLÄYHDISTYKSEN JOHTOKUNTA V. 201 7 

 

Julkaisija:   Rikantilan koulun kyläyhdistys yhteistyössä Eurajoen kunnan 
kulttuuritoimen kanssa www.rikantila.fi 

Painos:  n. 155 kpl 

Ilmestymisajankohdat: I Maaliskuu 
II Kesäkuu 
III Syyskuu 
IV Joulukuu 

Tilaushinta kotimaahan: 7 
euroa/vuosikerta 
 

RIKANTILA:  
Tauno Perkiö  
Nurkintanhuva 26 
27150 EURAJOKI 
puh:8682602 
matkapuh: 044 9802153 
sähköp: tauperk@gmail.com 
 
SAARI:  
Kirsi Hassinen 
Saaren kylätie 10 
27150 EURAJOKI 
puh: 040 5074843 
sähköp: kirsi.hassinen@tvo.fi 
 

LUTTA: 
Miikka Paassilta (päätoimittaja) 
Mauno Paassilta (lehden tilaukset) 
Rikantilantie 25 
27100 EURAJOKI 
puh: 8682647 
sähköp: manu47@eurajokinetti.fi 
 
RITAVUORI:  
Marja Hiltunen 
Ovaskantie 24 
27100 EURAJOKI 
puh: 040 7170221 
sähköp: hiltunen.marja@gmail.com 
 

PUHEENJOHTAJA 

Kiikola Heidi   040-7043458 Lapintie 431A       27100 Eurajoki 
 

JÄSENET 

Karjanlahti Tapani  044-5605581 Rikantilantie 231   27150 Eurajoki 

Jasu Hannele    050-4079608 Lapintie 463 B      27100 Eurajoki 

Pörsti Juhani    050-0824501 Rikantilantie 79    27100 Eurajoki 

Vaahensalo Maria  050-3785471  Köykäntie 271  27100 Eurajoki 

Mikkola Marko   050-4102078   marko.mikkola@me.com   

Mäenpää Anna-Mari 

Hassinen Kirsi                   040-5074843 Saaren kylätie 10   27150 Eurajoki 
 
KOULU 

Koulu  (02) 8682611 Rikantilantie 194      27150 Eurajoki 

Kares Minna-Mari 044-3124611 



Kaapon Kaiku II/2017 

3 

Puheenjohtajan palsta 
 
Tervehdys kyläläisille! 
 
Pitkän kylmän kevään jälkeen kesä on viimein täällä. Kerkesimme tekemään tienvarsistakin 
siivompia. Kiitos kaikille siivoukseen osallistuneille! 
 
Kesällä on luvassa liikuntatapahtumia, joita Eurajoen Voimistelijat järjestää. Voit seurata EVo:n 
toimintaa mm. Facebookista. Kyläyhdistyksen perinteinen rantatapahtuma Lahdenperässä on 
tiistaina 1.8.2017. Kutsu jaetaan vielä erikseen, kun tapahtuma on lähempänä. 
 
Riehakasta kesää kaikille! 
 
Heidi Kiikola, puheenjohtaja 
 
 
 
 
Vt. päätoimittajalta 
 
Tervehdys myös täältä Nurkintanhuvan perältä!  Sain tämän Kaapon Kaiun kesänumeron koos-
tamistehtävän, kun kylälehtemme vakituinen päätoimittaja on estynyt pitkän ulkomaankomen-
nuksen takia. Ilahduttavaa oli huomata, että kirjoittajia oli runsaasti. Hyviä valokuvia tuli paljon. 
Valitettavasti niiden laatu heikkenee mustavalkoisessa monistuskoneessa aika lailla. Kyllä tässä 
lehden teossa sadepäivä vierähti, eikä ihan riittänytkään, kun piti vielä ristikontapainenkin 
takasivulle värkätä. 
 
Kaapon Kaiku on tullut täysi-ikäiseksi ja näyttää voivan hyvin. Hyvää kesää kaikille lukijoille! 
 

– Tauno Perkiö – 
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Vaikuttamisen aika 
 

aajemman Eurajoen kunnan 
uuden valtuuston nelivuotiskausi 
on alkanut 1.6.  Vaikka pitkä-

aikaiset Rikantilan ja Saaren kylän 
vaikuttajat Ilpo Tarkki ja Tuomo Aro-
Heinilä eivät asettuneet enää ehdokkaik-
si, saimme kuitenkin oman alueemme 
edustajan ja Lapijoen alueeltakin useita 
edustajia valtuustoon. Nöyrät ja sydä-
melliset kiitokset kaikille oman alueen 
ehdokkaita äänestäneille, tärkeitä lauta-
kuntapaikkojakin olemme alueellemme 
saamassa. Tämä on entistäkin tärkeäm-
pää nyt, kun kunta on isompi ja 
suhteessa kunnan väkilukuun olemme 
entistä pienempi, vaikkakin erityisen 
fiksu ☺ ryhmä. 
 
Ensimmäinen valtuuston kokous on 
12.6. Tiesithän, että kuka tahansa saa 
tulla seuraamaan valtuuston kokouksia 
Eurajoki-saliin kunnantalolle? Valtuus-
ton kokousajat ja esityslistat sekä pöytäkirjat löytyvät Eurajoen kunnan internet-sivuilta 
hallinto/päätöksenteko – kohdasta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Allekirjoittaneen kanssa voi 
tulla myös juttelemaan mahdollisista kehityskohteista, haluttavista aloitteista tai muutoin 
kuntapäättämisestä tai vaikka vain yksittäisistä päätöksistä. Yleensä on parempi olla ajoissa 
liikkeellä, jolloin asioihin pystytään vielä paremmin vaikuttamaan. Työtä tehdään usein paljon jo 
ennen itse päätöstä ja päätöksen tekovaiheessa sitten mennään melko vähillä puheenvuoroilla. 
 
Olemme alkuvuodesta saaneet uuden edustajan myös valtakunnan politiikkaan; minut on nimetty 
Suomen Keskustan Ilmasto-, energia- ja ympäristötyöryhmään, ja työryhmä luo ko. teemaan liittyen 
tulevan eduskuntavaaliohjelman sekä käsittelee eduskuntaan tulevat ko. aihealueeseen liittyvät 
aloitteet. Kiitoksena minua äänestäneille lahjoitan valtuuston kokouspalkkiot eteenpäin seuraaville 
kuntalaisten hyväksi vapaaehtoistyötä tekeville eurajokelaisille yhdistyksille: 

- Eurajoen oppaat (matkailun edistäminen), 
- Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Eurajoen paikallisyhdistys (lapsiperheiden asiat), 
- Suomen partio, Eurajoen Jokilaakson ravut (lapset ja nuoret ja luonto), 
- Yläasteen tukioppilaat (nuoret), 
- Eurajoen Voimistelijat (EVo) (lasten ja nuorten liikunta), 
- Eurajoen Veikkojen pesäpallo, junioritoiminta (EuVe) (lasten ja nuorten liikunta), 
- Eurajoen löytöeläinten hyväksi, EHY (eläimet) ja 
- Eurajoen Walkers (nuoret). 

Vaikutetaan vahvana alueellisena ryhmänä, yhteisen elinvoimaisen kyläalueen puolesta. 
 
Teidän,  Kirsi Hassinen 

L 
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Rikantilan koulun järjestämä Erasmus+ Students´ Cam p 
Luodon leirikeskuksessa 22.5.-26.5.2017  

– oppilaiden kertomus 
 
Maanantai 22.5.2017 
Saavuimme Luodon leirikeskukseen klo 8. Sitten oli Suomen opettajien ohjaama aamujumppa klo 
8.15. Sen jälkeen syötiin aamupala. Aamupalan jälkeen kaikki leiriläiset jaettiin neljään ryhmään, 
joissa jokaisessa oli kaikkien eri maiden oppilaita. Koska leiriteemanamme oli “Maths & Science”, 
ryhmien nimet oli valittu teemaan sopivasti: Smart Scientists, Marvelous Mathematicians, 
Awesome Astronomers ja Magic Meteorologists. Sitten oli vuorossa oppitunti 1. Kreikkalaisten 
opettajien oppitunnilla tehtiin magneetti- ja valojuttuja. Siellä opettivat Maria ja Chrisa. Sitten oli 
lounas klo 11.30.  

 
 
Tässä koko oppilasjoukko opettajineen yhteiskuvassa 
 
Klo 12.15 menimme koko porukan kanssa vierailemaan Rikantilan koululla. Koululla oli 
toimintapisteitä, joita kierrettiin ryhmissä. Ensimmäisellä pisteellä pelasimme pesäpallon tapaista 
peliä, toisella pisteellä tehtiin katapultti, kolmannella pisteellä piti saada valolla näkymään värejä 
Cd-levystä, neljännellä pisteellä tehtiin jättisaippuakuplia. Viidennellä pisteellä teimme 
muovailuvahasta veneitä, joiden oli tarkoitus kannattaa veden pinnalla mahdollisimman suurta 
painoa. Meillä oli välipala koululla ja söimme Vapun tekemää simaa ja munkkeja. Kyllä maistuikin 
hyvältä!  
Paluumatkalla vierailimme Eurajoen vesitornilla, jossa meille näytettiin Foucault-heilurin toimintaa. 
Sen jälkeen meille esiteltiin Eurajokea ja sitten menimme takaisin luodolle. Retken jälkeen meillä 
oli kaksi tuntia vapaa-aikaa ennen päivällistä klo 18. Sitten alkoivat Heinin ja Hetan erikoispelit. Ne 



Kaapon Kaiku II/2017 

 

6
  

olivat erikoisia; sukkahousuhämähäkinverkkoleikki, kulmapolttopallo ja tavallinen polttopallo sekä 
vesipyssyammunta. Sitten syötiin iltapalaa klo 21, minkä jälkeen piti mennä omaan huoneeseen klo 
22. 
 
Tiistai 23.5.2017 
Herätyksen jälkeen mentiin ulos aamujumppaa varten. Nyt oli Kreikan aamujumpan vuoro. Sen 
jälkeen oli aamupala ja sitten alkoi oppitunti 2. Suomen pisteellä jokainen rakensi itselleen 
tussirobotin, joiden kanssa tehtiin lopuksi ryhmän yhteinen taideteos. 
Sitten oli lounas, jonka jälkeen lähdimme bussilla Merikarvian MuuMaahan. MuuMaa on maatila, 
josta on tehty matkailukohde. Maatilalla ruokimme eri eläimiä, taottiin nauloja sepän opastuksella, 
lypsettiin kutunmaitoa, “uitiin” kauranjyvien joukossa, päästiin traktoriajelulle yms. Sieltä 
menimme Prismaan ostoksille ja palasimme Luodolle. Kun olimme saapuneet takaisin luodolle, oli 
päivällinen. Sitten opetimme muille ja tanssimme omien maidemme tansseja. Taas oli iltapala ja 
sitten nukkumaan. 

 
 
 
Keskiviikko 24.5.2017 
Herätyksen jälkeen oli Turkin aamujumpan aika, jonka jälkeen syötiin aamupalaa. Sitten oli 
oppitunti 3. Espanjan pisteessä tehtiin ensin ilmapalloauto. Sitten valmistettiin nestettä, joka 
muuttuu kiinteäksi kun siihen koskee nopeasti. Lopuksi ammuttiin ilmanpaineella toimiva raketti. 
Sen jälkeen oli lounas.  
Iltapäivällä teimme retken Olkiluodon vierailukeskukseen. Siellä oli nopea videoesitys, jonka 
jälkeen syötiin munkkeja ja juotiin mehua. Sitten päästiin seikkailemaan vierailukeskuksen 
tiedenäyttelyyn. Kun palattiin Luodolle, oli vapaa-aikaa, jonka jälkeen oli päivällinen.  
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Illalla Luodolla vietettiin Rikantilan koulun kevätjuhla, jossa esitettiin monenlaisia esityksiä. Juhla 
alkoi esityksellä, jossa laulettiin Tuiki, tuiki tähtönen -laulu kuudella eri kielellä, jokainen maa esitti 
ensin omalla kielellään ja lopuksi laulu laulettiin yhdessä englanniksi. Jokaisella maalla oli lisäksi 
oma ohjelmanumeronsa juhlassa. Juhlan päätteeksi mentiin laiturille ottamaan yhteiskuva. 
  

 
 
 
 
Torstai 25.5.2017 
Päivä alkoi Espanjan aamujumpalla. Aamupalan jälkeen oli oppitunti 4. Turkin pisteellä 
ohjelmoitiin LED-valoja tietokoneen avulla Arduino-sovelluksen avulla. 
 
Sitten oli lounas, jonka jälkeen oli oppitunti 5. Viron pisteellä opiskeltiin eri havupuulajeja, tehtiin 
kartat leirialueesta ja suunnistettiin. Sen jälkeen syötiin välipalaa. 
Sitten menimme saunaan, uimaan ja tekemään leiripaitoja. Päivällisen jälkeen pidettiin 
leiriolympialaiset, jossa oli lajeina tietovisa, kännykänheitto, suunnistus ja lankkuhiihto. 
Olympialaisten jälkeen oli hieman erilainen iltapala. Kokoonnuimme nuotiopaikan ympärille 
paistamaan lettuja ja makkaraa. Kaikkien mielestä nuotiohetki oli oikein mukava ja herkut 
maistuivat hyviltä! 
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 Lankkuhiihtoa 
 
Perjantai 26.5.2017 
Viimeisenä päivänä 
aamujumppavuorossa oli Viro. 
Tanssittiin “Hands up”-biisin 
tahdissa. Aamupalan jälkeen 
menimme bussilla Raumalle, jossa 
etsimme erilaisia portteja ja niistä 
kertovia QR-koodeja. Kun ne 
olivat löytyneet, sai vapaasti kulkea 
kaupoissa, mutta täytyi olla kaverin 
kanssa, jos ei ollut 6.luokkalainen. 
Kun palasimme takaisin leirille, 
söimme lounasta. Sitten jaettiin 
kaikille leiritodistukset ja saatiin 
lahjoja muilta mailta. Tämän 
jälkeen oli yllätysvieraana taikuri, 
joka kuulosti koomikolta. Heti 
taikurin jälkeen oli välipala, jonka 
jälkeen virolaiset lähtivät 
kotimatkalle. Tämän jälkeen tytöt 
soittivat mankasta musiikkia ja 
tanssivat. Sitten oli ruoka, jonka 
jälkeen suomalaiset lähtivät leiriltä. 
Muut lähtivät leiriltä kotimatkalle 
vasta seuraavana aamuna.  Tässä kuvassa on Team Finland 
 
Parasta leirillä oli: 

● erilaiset retket 
● hyvä seura 
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● saunominen ja uiminen 
● sai tanssia muiden maiden oppilaiden kanssa 
● Kimblen pelaaminen eri maiden oppilaiden kanssa, jossa Hugo 10 kertaa peräkkäin 

ykkösen, kun taas Nuno sai 7 kertaa peräkkäin kuutosen 
● Heinin ja Hetan spesiaalipelit 
● espanjalaisten ilmapalloautot ja rakettikoe 

 
Kirjoittajat: Essi Tarkki, Leevi Tarkki, Daniel Korkeakoski, Ville Hassinen ja Viljami Vaahensalo 
 
 

Gdansk 
 

ieleni on jo pitkään tehnyt matkaa 
Gdanskiin, koska puolalaiset työn-
tekijät ovat mahdollistaneet halvat 

lennot Turusta. Matka-aika on vain puolitoista 
tuntia, joten tällainen vähän lentopelkoinenkin 
sen sitten kestää. Gdansk kuuluu kolmen 
kaupungin ryppääseen Pohjois-Puolassa. 
Vanhemmat ihmiset muistavat varmaan 
Gdanskin Lech Walesasta ja Solidaarisuus-
liikkeestä samoin kuin Sopotin laulukilpailusta 
ja Gdynian purjelaivoista. Nuoremmat tunte-
vat Sopotin pitkästä hiekkarannastaan ja 
laituristaan. 

 
Pääsiäisenä lapsien ollessa vierailulla pyysin 
tytärtäni auttamaan huonoa nettiosaajaa 
matkan varaamisessa. Yhdessä sitten tila-
simme lennon halpalentoyhtiöltä. Olihan siinä 
kaikenlaista kommervenkkiä. Matka itsessään 
oli vain 80 euroa henki, mutta matkatavarat, 
paikka koneessa, tarjoilu; kaikki vain lisä-
maksusta. Sanoin tyttärelle heti, etten minä 
ilman istumapaikkaa kumminkaan lentämään 
lähde! Kyllähän siellä lentokoneen takaosassa 
varmaan paikat olisivat ilmaiseksikin löyty-
neet, mutta ei ehkä vierekkäin. Nuoret ovat 
tottuneet matkustamaan pienin matkatavaroin, 
joten ajattelin, etteikö meillekin ilmainen, 
pieni mukaan otettava laukku riittäisi. Vasta 
jälkeenpäin mittailin kassin kokoa ja ilmaista-
han oli vain repun kokoinen laukku. Soitin 
tyttärelle, joka kehotti vaihtamaan isompaan ja 
maksamaan erotuksen. Kyllähän siitäkin sitten 
pienellä tuskanhiellä suoriuduin. 
Lentoasemalle oli tuttu tie ja saavuimme sinne 

ajoissa. Vaikka lippuun merkittyä terminaali 2-
rakennusta emme havainneet, mutta pääaulasta 
löytyi lentoyhtiön tiski.   Virkailija sitten antoi 
meille teipit laukkuihin ja sanoi, että heillä on 
niin tarkkaa, ettei muuta kuin tämä yksi laukku 
ole sallittu koneeseen. Tyttäreni oli sanonut, 
ettei käsilaukkuun kukaan kiinnitä huomiota, 
mutta niinpä vain. Tungimme sitten yli-
määräisten kassien tavarat ja minun käsi-
laukkuni matkalaukkuihin, enhän minä ilman 
käsilaukkua voi olla! Lompakot ja puhelimet 
taskuissa menimme sitten turvatarkastukseen 
ja koneeseen. 

 
Lento sujui ilman suurempia turbulensseja, 
vaikka kuulutuksesta ymmärsin yhden sanan, 
mikä oli turbulenssi. Miten sitä voi puhua 
puolaa ja englantia niin nopeasti? Puolan vielä 
ymmärrän, koska kielestä puuttuvat kaikki 
vokaalit, mutta englanti meni samalla 
vauhdilla ja aksentilla. Tuomon korvat eivät 
tykkää lentokoneen laskeutumisesta, mutta 
siihen tuntuu nykyisin tavallinen nuhasuihke 
auttavan. Minunkin pieneen lentopelkooni on 
olemassa lääke, mutta siihen koneen osaan, 
jossa istuimme, sitä tarjoiltiin vasta, kun 
laskeutuminen jo alkoi. 

 
Lentoasemalta pääsimme vauhdilla hotellille. 
Satuin katsomaan taksin nopeusmittaria 
viidenkympin rajoitusalueella, se näytti noin 
sataa. Ystävällinen taksikuskimme yritti 
opettaa minulle hotellin katuosoitteen 
lausumista, mutta ei se saanut kuin kielen 
solmuun. Taksikuski myös näytti, miten 

M 
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hotellilta pääsee vanhaan kaupunkiin. Hotelli 
oli pienen kävelymatkan päässä vanhasta 
kaupungista ja pienen kadun varrella. Siis 
erittäin rauhallinen, vanha, pieni hotelli. Muuta 
vikaa siinä ei ollut kuin että huoneemme 
sijaitsi toisessa kerroksessa, joka oli oikeastaan 
kolmas, eikä hissiä ollut. 

 
Majoituttuamme päätimme heti lähteä 
syömään. Sää Gdanskissa oli yhtä naurettava 
kuin Suomessakin toukokuussa. Puissa oli 
kyllä lehdet ja joku puu kukki (ilmeisesti 
koristeomenapuu). Onneksi olimme pakanneet 
sateenvarjot ja lämpimiä vaatteita mukaan. 
Tyttäremme kehotuksesta poikkesimme 
vanhan kaupungin läpi menevältä leveältä 
kävelykadulta muutaman korttelin ja 
löysimmekin mukavan ruokapaikan, mahtavaa 
ruokaa ja edullisesti. Pitää suurin piirtein 
paikkansa, että metri per zloty säästää hinnassa 
kävelykadulta sivukadulle mentäessä. 
Gdanskin vanhakaupunki on aivan mahtavan 
hieno upeine taloineen ja kujineen. Van-
hankaupungin ulkopuolella rakennetaan paljon 
uutta ja kun korjataan, niin vanhoista seinistä 
säilytetään se osa, mitä voidaan ja muu 

korjataan vanhan mallin mukaan. 
 

Matkapäivinämme kiertelimme vanhaa 
kaupunkia ja kyllä siinä riitti ihan tarpeeksi 
katsomista. Mariankirkkoa, joka on maailman 
suurin tiilistä rakennettu kirkko, korjattiin 
myös ulkopuolelta, mutta pääsimme kuitenkin 
kurkistamaan sinne sisälle. Ajattelimme kyllä 
lähteä myös käymään Sopotissa, joka on vain 
muutamien kilometrien päässä. Aamulla, kun 
heräsimme, oli lunta maassa ja lisää tuli 
taivaalta. Sattuneesta syystä jätimme 
rantakohteen toiseen kertaan, samoin kuin 
Gdynian ja Stutthofin keskitysleirimuseon. 
Olisi ollut turhan synkkää, kun sääkin vähän 
harmitti. 

 
Matkailu avartaa, senhän tiedämme. Gdansk 
on lyhyen matkan päässä oleva suomalaiselle 
suhteellisen edullinen kiinnostava kohde. Siltä 
seudulta jäi paljon vielä katseltavaa ja 
koettavaa, toivottavasti voimme tehdä 
toisenkin reissun. Ensi kerralla maksamme 
kyllä matkalaukunkin mukaan, koska 
pidämme tuliaisten ostamisesta ja sellaisille ei 
nyt juurikaan riittänyt tilaa. 

 
– Kaisa Himanen, Saari  
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Linnuist, jottai höpinä 
 

arsinki näi alkusuvest tule miäle, kui sukkela olis, jos ei talve jälkke kuulis lainka 
linnulaulu. Se liverrys o ain uude elämä ja toivo merk, pitkä ja pimiä talve jälkke.  Ne jaksa 
ain vaa perusta uude pesue joka kevät, tai yrittä ainakki, ja muuttolinnu lentävä vuas vuade 

jälkke takasi meit ilahduttama. 
 
Lintu laula keväl kuulema just sen tähde, et se ilmottele muil, et tääl olla. Koiraslinnu haukutteleva 
lurituksillas naarait omal revirilles. Välil laulu o varotus muil linnuil, jostai uhast taik vaarast. 
Naaraslinnu lauleleva hyvi vähä, niil o oma kiirus. 
 
”Koivun oksaan korkealle/tekipeippo pesän/ tiri tiri teijaa, tiri tiri teijaa/ lauloi koko kesän” 
Täst laulust tule ain vanha kansakouluaja miäle. Pruukatank tätä ilost viissu enä kouluis laula, en 
ossa sanno, mut nii se o miäle jään, et viäläkki sävele muista hyvi. Laulu sana ei sikäli kyl pid 
paikkatas:Naaraspeippo, ko muni, ei laul, ainaka pali. Mut voi ol, et ne koiraspeipo sit laulele 
niittenki edest.  
 
Käki o sikäli vähä erilaine, et se kukku, ja samate, koiraskäki, naaraskäe pitävä semmost pypytyst 
vaa.  Kukkumist hiljentyussei oikke harttaste kuulustelema. Vanha kansaperinttesse kuulu 
kukunnast arvutel erilaissi asioi. Naimattomat naise laskeva, kui mont vuat joutu viäl vartoma 
naimissipääsemist, ja vanhoil ihmisil se kerto, kui mont vuat o elinikkä jälil. Usko siihe, taik ei, 
laskettu sitä helposte tule. 
 
”Tikin takin tikka hakkaa, puuta nokallansa/viepä pienet poikansakin työhön muassansa” 
Tikka taas o omasorttises lint, se hakka vahval nokallas nii ahkerast. Ne tekevä joka vuas uude 
pesäkolo, ja siin saatta men viikko-kaksikki aikka. Lisäks ne ilmotta oma reviris rummuttamal. Siin 
sitä homma riittä ja nokka o varmaste kovil. Ite ole seuran yht tikka, tai en tiä onk sama vai eri 
kaver, ko laaha männykävyi toho yhte puhelintolppaha ja nokki niit siin välil pitkä tovi. Pylvä 
juurel maas o aika kasa, ja lissä tule joka talv. Iha kiva seurat kyl sitä, tikka o nii iso lint, et sen kyl 
huama. Lintulautta se kans käy verottamas, siit en nii pidäis väli. 
 
Tänä kylmän kevän 2017 muuttolinnuil on ollu aika holotna oltava. Vanhas tutus lorus sanota: 
”Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei päivääkään.” 
Tänä vuan se o aika kaukan totudest, kosk ensmäse kiuru (enne vanha leivo tai leivone) o näht 
Suames jo helmikuus. Ite ole nii huano tuntema linnui, et en ossa sanno, mitä lajei täsä Eurajoel 
nimeoma olis näht. Tuntu silt, et ei ol muit, ko ne sama haraka ja naaka ai vaa, ko tekevä pesä 
jokase ulkorakennukse savupiippuhu. Naakan pidäis ol muuttolintu, mut suur osa niist talvehti 
Suames, ainaki tääl Satakunnas ja Varsinais-Suames.  Ne kulkeva ylensä isois parvis, laskeutuva 
puitte latvoihi ja pölähtävä lentto, ko jottai häiriöt heijä miälestäs tule. Naakka o pidet kualema 
ennelintun ja silt se kyl näyttäki; ulkomuat o nii synkkiä näköne. Naakka kuulu varislinnuihi ja 
pärjä hyvi, niin ko vareski, syämäl kaikenäkössi jättei. Luannoruaka o välil kive al, linnuillakki, 
johtu näist muuttuvist sääolosuhteist. Moni lint o myäs tul laiskaks ja otta ravintos siält, mist 
helpommal saa. Pulu, loki ja se semmose nappava sapuskoit vaik ihmise kädest, toreil ja turuil ja 
päivystävä parkkipaikoil noukkimas roskiste viärest kaike syätäväks kelppava. 
 
Yhten ehto näi, ko vares ja orav tappeliva lehtikuuses. Luuli ensiks, et kaks linttu nokittele toisilles, 
mut eiko siin ol orava munavarkkais ja vares koet ajja sitä poies. Vares joudui luavuttama ja orav jäi 
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istuma oksal. Funterasi, et millai saisi ajetuks sen tiähes; ja huusi sil, et poies siält, mut ei se ollu 
kuulevannas, ja pesä ol nii korkkial, et en saan sin edes heitetyks mittä. Ja tais ol tihutyäs jo tehn, et 
sempuale olsi turhaha vähtihi ruven. 
 
Tänä kevän o näkyn poikkeuksellise pali hanhei ja kurjei lähipelloil. Enne niit näk enemänki jossai 
rauhallisil pelloil, mettäteitte pääs, mut ny heit on ollu iha joka pualel. Toise pelkkävä autoi, toise 
ihmissi ja ko niit mene likemmäks, ne ottava ensiks jokuse juaksuaskele, sit nouseva siivilles ja jala 
huitova hetke tyhjä, ennenko ne oikasta suariks,  ko o saat tarppeks ilma siippei al.Huvittava näköst, 
mut samal aika hiano, varsinki jos o isomp parv. Aikamoine pälpätys kuulu kans noist porukoist. 
Mahtavak juarut vai keskustel ajankohtasist asioist? Lenttäisäski pitävä kova motkotust. Mont kertta 
kuuleki ensi ääne, ja sit ko katto taival, ni suur parv o jostai päi tulos. Sitä vaa saa varro, etei saa 
linnu-sitä-ittiäs päi pläsi. Mikä siin o, et se tavar o välil tumma, välil valkost? Pesi täsä lakanoi ja 
yks ol keltane, ni eiköst siin ollu ehtost musta linnupeet, mones paikka. Ei muut ko uudestas 
konesse. Jossa värikkäs lakanas ol valkost, ni et ei kannat unhotel pyykei narul, edes ehtosse saak. 
Ne saateta koristel uudestas. 
 
Linnuist ja niitte seuramisest o monel paljo ilo, vaikkei mikkä lintuponkar oliska. Se vaati hyvä 
kiikari ja kamera, et saa todista nähnes jonku harvinaisuude. Ajokilometrei taik muut vaiva ei 
lasketa, jos joku erikoisemp lint o tiados. Ain tule uussiki lajei, Europast ja kauemppaki ja joku 
näke ensmäse kerra. Sit sitä lähdetä joukoittai kattoma ja lissämä pinnaluetteloihi. Pinnoi elikkä 
pisteit saa jokasest linnust ja erilaissi pinnalistoi o vaik mimmossi; kuukkelist vähä katteli, et o 
esimerkiks elämäpinna, mailmapinna, vuadepinna, pihapinna ja nii edelles. Ihmine ko ylensä tykkä 
kilpail, ni miksei sit erilaiste linnuittenki näkemisest. 
 
Kaikkist hauskin kisa o Eeliksen päivä unipinnaralli. Ensiks luuli, et se o joku aprillipila, mut se o 
oikke kisa: siin kilvotella siit, kuka on nähn enite linnui unisas, ja kilpailuaik ohuhtikuu 9 päivät 
seurava yä. Niis uneis ova jokku nähn Suames aika erikoissiki lajei: strutsei, aavikkopöllöi ja jopa 
kookaburrei. Kisaha treenata edelisen ehton kattomal lintuvideoit ja selailemal lintukirjoi. Jos et 
muu usk, kattokka ite juutuubist. Tai menkkä pihal kuulustelema ja kattelema, mitä linnui omas 
pihapiirisän näky. Ja nauttikka kesäst; toivota vähälumist juhannust! 
 

– Leena Falttu – 

 

Kyläluuta ja muita juttuja on ilmestynyt 
 

eena Faltun Kyläluuta ja muita juttuja  on ilmestynyt ja ostettavissa kirjailijalta itseltään tai 
Matkailuinfosta Eurajoen Portilta. Kirjassa on murrejuttuja ja -runoja sekä tarinoita myös 
kirjakielellä. Seuraavassa näyte tarinasta: Paat nimelt Pöhkö: 
 

”Olipa kerra paat nimeltäs Pöhkö ja se ol onnelline. Jos paati ossaisiva laula, se olis luikauttan vaik 
Puhelinlanga laula taik jonku muu ilose laulu. Matkaradiost se ol niit kuulustel monen suven.  Ny ol 
nimittäi aihet iloho; suvi ol tullu ja Pöhkö ol päässy vesil ensmäist kertta. 
Siin se makas rannas, aurink pohot kuumaste ja aika metel kuului ymprilt, ko mukula karasiva uima 
ja uimast poies, sauna ja mere väli. Merest noustes ne oliva vilust sinertävi, ja saunast tulles ne 
punottiva kuumist löylyist. Ilmas leijail sauhu haju; möki väki ol virittän sauna pesä heti ko oliva 
tullu, ja kaks oikke vilkast flikka ol tehn kiarrokse möksä ympär.  ”Pöhkö, Pöhkö” ne oliva huutan 
ja käsken isä-Anti heti nosta paatvanhus ranttaha. Flika tiäsivä, et Pöhköl he saisiva soudel vapaste 
– ei kyl kauas rannast, mut kumminki – ko toine paat, Carita nimeltäs, ol heil vähä liika suur ja 
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raskas.  Pöhkö ol harma ja vaatimattoma näköne, jo parikymment vuat vanh. Talve se viät möki 
seinustal, kaverinas kaks vanha airo. Siin he syksysi vartosiva talve tulo, näkivä ens lume ja sen, ko 
meri hiljalles jäädyi. Mökki oli piäne lahde rannal, ja se sai jääkantes ain aikasi. 
Tänäpä aamuste Pöhköl ol ollu aanaus, et olsik ny se päiv, ko möki väki tulis heittämä talviturkkis 
merehe. Jo pari päivä ol ollu kaunist ja oikke lämmint, kärväse oliva pörrän joka paikas ja puitte 
lehde oliva kason hiirenkorvist hiuka isommiks. Merivesi ol viäl kylmä, mut se ei uimareit peljätäis, 
ko vaa saun saadais lämmiäks, sen Pöhkö tiäs edellisist suveist. Sin ne mensivä ja kiljuisiva, et kyl 
o kylm, mut mensivä ai uudestas vaa. ” 
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Tietokilpailut 
 

läkeliiton Satakunnan-Pirkanmaan 
osasto on jo monena vuonna järjestänyt 
tietokilpailuja yhdistyksien kesken. 

Eurajoen yhdistys on osallistunut niihin varsin 
hyvällä menestyksellä.  
  
Vuonna 2016 oli taas kisat Siikaisten 
eläkeliiton yhdistyksen järjestämänä. Matti 
Virta, veljeni Markku ja minä olimme jostain 
syystä valittuja sinne Eurajoen edustajiksi. 
Matti kyllä oli jo ennenkin osallistunut näihin 
kisoihin, joten hän oli konkari alalla. Niinpä 
sitten ajelimme Siikaisiin ja löysimme paikan, 
jossa kilpailu pidettiin. Ensin oli runsas 
ruokailu, jonka paikallinen yhdistys tarjoili (ja 
jonka itse maksoimme). Itse kilpailussa 
menestyimme niin, että ensimmäinen 
palkintohan siitä tuli. 
 
Koska säännöissä lukee, että voittanut joukkue 
järjestää kisat seuraavana vuonna, niin 
Eurajoella kisattiin keväällä 2017. Eurajoen 
kristillisellä opistolla oli sali täynnä väkeä, 
joukkueiden lisäksi kannustamaan tulleita 
ihmisiä. Ensin ruokailtiin täälläkin (mutta me 
kilpailijat emme maksaneet). Osanottajia oli 
kymmenestä yhdistyksestä. Kysymykset olivat 
vaihtoehtoisia, kolmesta vastauksesta valiten. 
Kilpailijoilla olivat laput 1, 2 ja 3. Kilpailun 
vetäjä luki kysymyksen vaihtoehtoineen, jonka 
jälkeen nostettiin oikeana pidettävää vastausta 
vastaava numero ylös. Sihteerit laskivat oikeat 
vastaukset kirjaten ne ylös. Kymmenennen 
kysymyksen jälkeen todettiin meidän 
joukkueen johtavan selvästi. Tämän jälkeen 
jatkoivat vain viisi parasta joukkuetta. Senkin 
jälkeen olimme vielä johdossa. Varsinainen 
loppurutistus oli kolmen parhaan kesken.  

Mutta niin siinä sitten kävi, että lopussa me 
olimme voittajia. Emme sitä niin kovin 
tuulettaneet, koska olemme sen verran 
"cooleja" tyyppejä. Palkintojen jako ja 
valokuvaukset seurasivat tämän jälkeen. 
Lisäksi oli niin, että Eurajoella oli nyt viisi 
kiinnitystä kiertopalkintoon, joten komea pysti 
jäi meille (ks. kuva). 
  
Kilpailun jälkeen jotkut ihmiset kysyivät 
olemmeko joitakin opettajia tai muita 
lukeneita. Vastasin että "kansakoulupohjalta 
vaan, mutta ollaan muutenkin asioita seuraavia 
tyyppejä". 
 
Lasse Kiikola 
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Kun Pörri-kissa robottiruohonleikkurin ensi kerran kohtasi 
 

sä huuteli minua rappusilta, mutta 
painauduin matalammalle mustaviini-
marjapensaan juurelle. Olin ollut koko 

päivän sisällä, eikä minua todellakaan huvit-
tanut taas vaan maata korissani, kun perhe työ- 
ja koulupäivän jälkeen oli vielä lähdössä 
shoppailemaan. Mokomat, ajattelisivat joskus 
minuakin.  
 
Sitä paitsi, olin nähnyt naapurikadun Millan, 
joka ei usein päässyt ulos. Tämä oli valkoinen 
puoliangoratyttö, jolla oli poskessaan musta 
läiskä. Aah, kaikki lähialueen pojat olivat 
ihastuneet häneen, mutta kellään muulla ei 
ollut mahiksia silloin, kun Välikadun Olli oli 
paikalla. Hän oli komea ja iso, täysmusta kolli. 
Röyhkeä mahtailija, mutta tyttöjen mielestä 
aivan ihana, jolla oli vielä niin hersyvä 
huumorintaju. Pyh, sanoin minä. 
 
Tämän viikon Olli oli lomalla perheensä 
kanssa, ja minun oli käytettävä tilaisuus 
hyväkseni. Näytettävä Millalle, että vaikka 
olin vain harmaaraidallinen, tavallisen 
näköinen poika, sydämeni oli täyttä kultaa. 
Minua uskollisempaa ja rakastavampaa 
poikaystävää ei voisi saada.  
 
Nyt äiti huusi minua, mutta hiivin puskien 
suojissa pois pihalta. Yhdessä asiassa perheeni 
saisi ottaa oppia Ollin kodista. Ollia ei koskaan 
jätetty lomien ajaksi hoitajalle tai viety 
hoitoon, vaan tämä pääsi aina mukaan. 
Valittiin sellainen hotelli tai mökki, että sinne 
sai ottaa Ollin. Ja oli tämä rehvastellutkin 
reissuillaan! Milloin Olli oli nähnyt joulu-
pukin, milloin kiivennyt Kolille tai syönyt 
kalakukkoa Savonlinnan torilla.  
 
Minun oli tyytyminen näihin samoihin 
nurkkiin tai kökötettävä sisällä. Maailmani 
musteni, surin elämääni, enkä siksi ensin 
huomannut mitään kummallista. Olin melkein 
ohittanut Laaksosen aidan, kun sen alta vilahti 
jotain… sinistä? Olinko nähnyt oikein? 
Pysähdyin niille sijoilleni ja astuin sitten 

muutaman askeleen varovasti taaksepäin. 
Oliko sinne otettu koira? Nuuhkin, mutta 
perivihollisen hajua ei tuntunut ilmassa. 
Haistoin vain toisella puolen tietä kukkivien 
sireenien ja angervojen makean tuoksun. 
Niiden takana oli mänty, johon ehtisin kiivetä, 
jos oikein tiukka paikka tulisi. 
  
Vilahdus näkyi uudelleen, ja se sai 
niskakarvani nousemaan pystyyn. Sihisin 
varoittavasti, mutta otus liikkui siitä 
välittämättä tien suuntaisesti, hävisi välillä ja 
kurkkasi taas aidan alta. Mieleni teki pinkoa 
pakoon, mutta sisu ei antanut periksi. Mitä 
Milla sanoisi, jos tietäisi, että olin pelästynyt 
pelkkää sinistä vilausta? Hiivin talon portille ja 
kurkkasin pihalle. Ensin en nähnyt liikkujaa, 
mutta totisesti, kiljahdin ja hyppäsin metrin 
loikan, kun se äkkiarvaamatta tuli kukka-
penkin takaa suoraan minua kohti. Se olisi 
törmännyt minuun, jos en olisi hypännyt pois 
alta. Sydämeni jyskytti ja jalkani löivät 
loukkua. 
  
Mönkijä meni menojaan, nuuski maata eikä 
tuntunut välittävän minusta. Mitä se jäljesti? 
Siirryin huterin askelin turvaan kukkapenkkiä 
reunustavan vallikiven päälle ja toivoin, ettei 
otus osaisi kiivetä. Painuin matalaksi ja 
tarkkailin tilannetta. Kuului vaimeaa hurinaa 
vai murinaa, kun maanuuhkija, joksi otuksen 
ristin, liikkui nurmikkoa pitkin. Se tuli aivan 
lähelle vallikivetystä, tökkäsi siihen ja peruutti 
pois. Uskalsin kurottaa kaulaani nuuhkijan 
siirtyessä kauemmas. Ehkä menisin 
nurmikolle lähemmäs tutkimaan sitä? Siinä 
minulla olisi Millalle ja Ollille kunnon 
sankaritarina kerrottavaksi.  
 
Hiippailin maanuuskijan perässä ja siirryin sen 
taakse, kun se lähti tulemaan minua kohti. Sillä 
oli takaosassa isot pyörät. Hmmm… aloin 
harmistua. Minua oli vedetty viiksikarvoista. 
Vekotin oli vissiin taas joku ihmisten keksintö. 
Ettei se syönyt nurmikkoa samalla tavalla kuin 
se meidän hirvittävältä haiseva ja ilkeästi 
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mekkaloiva rakkine? Se, jota ei voinut vetää 
käyntiin ennen kuin äiti oli motkottanut isälle 
monta päivää. Mutta maanuuhkija kulki pitkin 
ja poikin, eikä ketään ollut näkyvissä. Kukaan 
ei moittinut, että tuosta jäi leikkaamatta ja 
tuosta, ja katso nyt, ajoit krookukset nurin ja 
että siinä oli viime vuonna istutettu Peace-
ruusu, miten saatoit sen unohtaa?! 
 
Rohkaistuneena lähestyin nuuhkijaa varovasti, 
ja kun se pysähtyi hetkeksi pensasaidan 
viereen, haistelin sitä. Vaan sitä ei olisi pitänyt 
tehdä! Se hermostui tavattomasti. Se käännähti 
salamannopeasti, aukaisi valtavan ruohon-
syöjän kitansa, vihreät silmät näyttötaulussa 
leiskahtivat ja sen sisuksista kuului maata 
järisyttävä karjunta! 
 
Oi apua, pian olisin kissojen taivaassa. Olin 
liian nuori kuolemaan. Rääkäisin ja pingoin 
ulos portista häntä viidentenä jalkana. Tuskin 
kinttuni osuivat maahan, kun kiidin kadun 
viertä kotia ja turvaa kohti. Milla istui 
Laaksosen naapurin postilaatikon luona ja 
katseli pähkähullua menoani vihreät silmät 
hämmästyksestä ymmyrkäisinä. 
 
Häpeäni oli täydellinen. Itkua pidätellen 
käperryin mustaviinimarjapensaan juurelle ja 
toivoin, että olisin antanut maanuuhkijan 
lopettaa surkean ja epäonnistuneen kissan 
elämäni. Milla kertoisi töppäyksestäni 
KAIKILLE, enkä voisi koskaan enää poistua 
kotipihalta. Eikä sekään riittäisi. Olli tulisi 

taatusti ilkkumaan minua heti, kun pistäisin 
vaaleanpunaisen nenäni ulos ovesta.  
 
”Pörri, Pörri”, Milla huhuili minua. Tungin 
itseni melkein maan alle ja rukoilin mielessäni 
häntä menemään pois. Mutta totta kai hän 
haistoi, minne olin piiloutunut, ja muutaman 
minuutin kuluttua oksat heiluivat.  
”Pörri, mitä sinä täällä piileksit?” Millan 
suloiset kasvot leijuivat yläpuolellani.  
”Minä… minun… tuli väsymys. Juuri niin, 
tulin ottamaan torkut.” Koetin hymyillä 
urheasti.  
”Höh”, Milla tökkäsi minua hyvin hoidetulla 
käpälällään. ”Minä näin sinut. Kävit 
Laaksosen pihalla.” 
”Öö… niin tuota, kun… luulin, että…” 
”Olet niin vaatimaton. Olit hirmu rohkea, kun 
menit katsomaan ruohonleikkuria. Sellainen se 
vain on, tiesitkö? Mutta ei edes Olli ole 
uskaltanut nuuhkia sitä.” 
”Ai, ei vai?” Piristyin hiukan.  
”Kuule”, Milla kehräsi, ”meillä on tuoreita 
muikkuja. Haluatko tulla maistamaan?”  
”Jaa, minä vai? Noh… mikä ettei. Voisihan 
sitä yhden… kokeeksi.”  
 
Kokosin kissan rippeeni puskan juuresta, 
puristelin turkkini mullasta ja roskista ja lähdin 
Millan perään. Muutaman askeleen jälkeen 
häntäni nousi ylös ja kaulani ojentautui. 
Maanuuhkija ei ollutkaan yhtään hullumpi 
keksintö.  

 
 

– Marja Hiltunen – 
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Panoraamoja Saksasta 
 

anoraama on korkealta paikalta avau-
tuva kokonaisnäkymä, Terho Itkosen 
Kielioppaan määritelmän mukaan. 

Oman kylän sellaisen piti olla tämän kertaisen 
kirjoitukseni aihe, mutta koska kyse olisi ollut 
ikivanhasta näkymästä, se saa jäädä vieläkin 
odottamaan, kun tuli tilaisuus kertoa varsin 
ajankohtaisista näkymistä vähän isommasta 
kylästä, Kölnistä. 
 
Alun vastusteluistani huolimatta Tuulikki sai 
minut suostumaan tälle vajaan viikon 
mittaiselle Saksan matkalle, koska se mah-
dollistui Soilikin, hänen miehensä Juhanin ja 
tyttärensä Iiriksen seurassa. Matkan varsinai-
sena aiheena oli Tuulikin tyttären Annikan 
konfirmaatiojuhla, ja kuinka sattuikin Kölniin 
osumaan samanaikaisesti jääkiekon MM-
kilpailut. Lauri-poika olikin hyvissä ajoin 
tiedustellut äidiltään, mahtaisiko faaria myös 
kisaottelut kiinnostaa. Tuulikki sitä sitten 
tiedustelemaan, mutta kuitenkin jo valmiiksi 
siinä mielessä, että ilmeisesti kustannusarvio 
ylittää hänen budjettinsa! 
 
Olimme juuri Tukholmassa matkalla laivalta 
lentokentälle, kun Tuulikin tekstiviesti tavoitti 
Soilikin. Suomen tiputettua yllättäen USA:n 
jatkosta maamme oli sittenkin taas 
mitalipeleissä ja porukka sitä mieltä, että 
Ruotsi-Suomi -välieräpeli on nähtävä, maksaa 
mitä maksaa. Nyt jälkeenpäin on todettava, 
että valitettavasti olin samaa mieltä! 
 
Olihan Suomi ottelussa vastaantulija. 18000 
katsojaa vetävän hallin (jonka olen ulko-
puolelta aiemminkin nähnyt) ylimmältä 
kerrostasanteelta, sen alimmaltakin penkki-
riviltä katsellessa, saatoin vain kuvitella 
kiekon olevan siellä, minkä pelaajan mailan-
lapa oli jäässä. Lähes tyhjässä yläkerrassa 
muutaman ”hassun” suomalaiskatsojan ponte-
vatkaan yritykset tunnelman nostattamiseksi 
eivät tulosta tuottaneet. 
Jos kuvailemani ottelu olisikin ollut yhdellä 
sanalla muotoiltavissa panoraamaksi, samaa ei 

voi sanoa toisesta kuvasta. Sen Tuulikki oli 
sattumoisin onnistunut löytämään minulle ja 
todennut kuvanottopaikan samaksi, jolta hän 
aiemmin oli meille kaupunkia esitellyt. 
Keskeisenä kaupunkikuvaan kuuluvan Rein-
joen lisäksi siitä haluan erityisesti esitellä 
Kölnin mahtavan tuomiokirkon Domin, sekä 
erästä Euroopan vilkkaimpiin liikennöityä 
rataosuutta, sen siltaa. Molemmat olivat 
minulle ennestään tuttuja 18 vuoden takaa, ja 
silloin Tuulikin kanssa kiipesin Domin 
kellotorniin niin ylös kuin se rappuja pitkin oli 
mahdollista. Ikinä en voi unohtaa ihmetystäni 
siitä, miten on ollut mahdollista satoja vuosia 
sitten sellaisen tuhansia kiloja (?) painavan 
kellon saaminen siihen korkeuteen. Onhan 
kellon kielikin miehen kokoinen mötikkä. Nyt 
kellotorniin kiipeäminen ei ollut edes 
mahdollista, mutta enpä siihen enää olisi 
pystynytkään. Eikä sinne silloinkaan juuri 
tuntunut menijöitä olevan, vaikka oli kesän 
paras matkailukausi. Mitä lie maksanutkin 
pääsy? Kun lähes koko kaupunki II maail-
mansodan aikana raunioitettiin, on hienoa, 
ettei niin ollut tehty Domille. Vihollisella 
tiettävästi sekin oli tarkoitus, mutta viimeisen 
sanan sanomaan päässyt ei kuitenkaan ollut 
antanut lupaa. Onneksi. 
 
Toinen kuvaa hallitseva näky on rautatiesilta, 
jolla on kuudet raiteet ja sellainen liikenne, että 
siltaa tuskin rauhallisesti kävellen päiväsai-
kaan pystyy ylittämään ilman junan näkemistä. 
Edellisellä käynnillä taivastelin sillan pituutta 
ja niinpä pistin päälle ”askelmittarin”, joka 
osoitti 167 metriä. Se on pysynyt mielessä, kun 
puhelinnumeroni päättyy lukuun 467. Kun nyt 
harmittelin, ettei tullut mittaa mukaan, jotta 
olisi voitu tarkistaa mittaukseni, totesi Juhani: 
”Olisit tehnyt etukäteen tiettäväksi, olisin 
ottanut laserin mukaan.” Varsinainen 
ihmettelyn aihe oli myös kävelysillan kaide, 
joka oli niin täyteen ahdettu lukkoja, että 
rakastavaiset nykyään varmaan joutuvat 
etsimään paikkaa, mihin oman ”sinettinsä” 

P
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sijoittaa. Mitä mahtavatkaan lukot painaa, kun 
avaimiakin taitaa olla joessa satoja kiloja!? 
 
Melkoiset panoraamat avautuivat Tuulikin 
perheen kotoakin. Kadulla ikkunan alta kulkee 
ratikka, joka maan alle mentäessä onkin metro. 
Ja vaikka autoja on, kaikki paikat täynnä, 
autoliikennettä oli yllättävän vähän. Ratikan 
kulkiessa äänettömästi kuin kumipyörillä 
olimme ihan maaseudun rauhassa – mil-
joonakaupungissa. Joukkoliikenne Saksassa 
joka tapauksessa on arvossaan ja viiden 
hengen ryhmässä niin edullistakin, että run-
saalla parilla eurolla per nenä voi metrolla 
ajella vaikka koko päivän.  

 
Suomeen ja kotiin saapuminen ilman isompia 
kommelluksia oli kuitenkin iso helpotus, ja 
melkoisesti vihreys täälläkin oli viikon aikana 
lisääntynyt, vaikka tätä 30.5. kirjoittaessani 
onkin pilvistä ja koleaa, eli kaikkea muuta kuin 
kesäistä. Poissaoloaikana ei ole pisaraakaan 
satanut, ja nyt maa pyytää vettä. Ikkunassa 
onkin muutama pisara, joten toivottavasti 
tämäkään toukokuu ei jää täysin millittömäksi, 
vaikka muutaman räntäsateen millit onkin 
jäänyt noteeraamatta. 

 
– Matti Virta – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jääkiekkohalli
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 Rautatiesilta 
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Onkikilpailut sunnuntaina 30.7.2017 klo 12-14 

Lutanjärvellä 
 

Lähtö klo 12 kylänrannasta (Lapintie, Lutta).  

Onkiminen päättyy klo 14. Punnitus klo 14.30 ja 

palkintojen jako.  

Sarjat:  1. Kalansaaliin kokonaispaino  

2. Suurin kala ja pienin kala.  

Osallistumismaksu 3€ sisältää kahvin, mehua, lettuja ja hyvät palkinnot!  

Lapset ilmaiseksi! 

Ota mukaan oma mato-onki ja vene. Lainaveneitäkin on tarpeen mukaan 

käytettävissä.  

T E R V E T U L O A !  

Lutanjärven suojeluyhdistys 
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Ristikko 
 
 
 
 
 
 
 

Laatinut:  T. Perkiö 
 
 
 
 
 
  
 


