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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
 

ei kyläläiset! 

 

Syyskokouksessa oli keskus-

telua aktiviteeteistä. Johtokunta ottaa 

puheista kopin ja järjestää 

tammikuusta lähtien reippaammin 

taas ohjelmaa, mm. kyläiltojen 

merkeissä. 

 

Syyskokouksen jälkeen meillä oli 

vieraana Eurajoen Puhelimesta 

toimitusjohtaja Henri Nieminen, joka 

puhui valokuituverkon laajentumi-

sesta kyläyhdistyksen alueella. 

Nieminen arvioi verkon laajentuvan 

Rikantilan ja Saaren alueille kesällä 

2018. Kokouksessa pystyi jo 

ilmoittamaan kiinnostuksensa, mutta 

Eurajoen Puhelimen verkkosivuille 

tulee alkuvuodesta ilmoittautumis-

kaavake kaikille kuntalaisille. 

 

Sosiaalisen median valtaus jatkuu: 

Instagramissa voi seurata kyläyhdis-

tystä @rikantilan_raitilla -tunnuksen 

takaa. Kaikkien halukkaiden kuvia 

julkaistaan. 

 

Rauhallista joulua kaikille. 

 

— Heidi Kiikola, puheenjohtaja — 
 
 

SUOMI 100 -JUHLAVUOSI RIKANTILAN KOULULLA  
 

oko syyslukukautta Rikan-

tilan koulussa on värittänyt 

Suomen juhlavuosi kuten 

monessa muussakin paikassa. 

Opetussuunnitelmaan kuuluva moni-

alainen oppimiskokonaisuus toteutet-

tiin syyslukukaudella otsakkeella 

“Mistä Suomi tunnetaan”. Valitsimme 

tämän näkökulman kokonaisuuteen, 

koska se sopii kansainväliseen 

Erasmus-projektiimme. Syyskuussa 

vanhempainillassa pyysimme huolta-

jia listaamaan mistä Suomi tunnetaan 

mm. urheilun, ruoan/juoman, taiteen, 

musiikin, keksintöjen ja yritysten 

saralla. Näiden pohjalta oppilaat 

työstivät ryhmissä esitelmiä. Kuinka 

monipuolinen maa Suomi onkaan!  

Oppimiskokonaisuuteen liittyen 

jär jestetiin koululla Suomi 100 - juhla 

kunnan muiden koulujen tavoin. 

Rikantilan koulun juhlaa vietettiin 

lauantaina 11. marraskuuta. Juhlan 

kanssa samanaikaisesti vietimme 

syksyistä Kodin ja koulun päivää. 

Juhliin kutsuttiin ainoastaan oppi-

laiden kotiväki juhlatilojen rajalli-

suuden vuoksi. Juhlajärjestelyjä 

olemme tehneet jo pitkin syksyä. 

Yhtenä lokakuisena keskiviikkona 

askartelimme joukon Suomi-aiheisia 

koristeita, musiikkitunneilla harjoitte-

limme keskeis iä suomalaisuuteen 

liittyviä lauluja, harjoittelimme 

lipunnostokäytänteitä sekä tansseja.  

 

H 

K 
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Itse juhla toteutettiin Cocktail-

tilaisuutena, jonne oppilaat koti-

väkineen pukeutuivat juhla-asuihin. 

Juhla alkoi lipun nostolla. Lipun 

nostivat 4.lk:n Leevi Tarkki ja 3.lk:n 

Sofia Pörsti. Lipun ollessa salossa 

juhla jatkui sisätiloissa. Yläluokka oli 

raivattu tanssiaissaliksi, jossa juhlan 

aluksi nostimme maljan itsenäiselle 

Suomelle ja kuulimme juhlapuhujaksi 

kutsutun Kirsi Hassisen laatiman 

juhlapuheen. Juhlapuheessaan Kirsi 

nivoi yhteen Suomen ja Rikantilan 

koulun historian. Juhla jatkui laulujen 

ja tanssien siivittämänä. Oppilaat 

pääsivät näyttämään tanssitaitonsa 

valssin, humpan, letkajenkan ja foxin 

merkeissä. 

 

Itse cocktail-pöytä oli rakennettu 

tietenkin suomalaisten makujen 

aatelista. Olimme saaneet avuksemme 

koulumme kaksi entistä oppilasta, 

Emma Virtasen ja Noora Tarkin, jotka 

nyt opiskelevat kondiittoreiks i. Iso 

kiitos pöydästä kuuluu itseoikeutetusti 

keittäjällemme Vappu Kaislalle. 

Oppilaat olivat myös itse valmistaneet 

ruokalajeja juhlapöytään. 

 

Cocktail-herkkujen nautiskelun 

yhteydessä oli mukavasti aikaa 

rupatella muiden kanssa niitä näitä. 

Iloista puheensorinaa ja naurun-

remakoitakin kuului er i puolilta 

koulurakennusta. Tunnelma oli 

leppoisa, mutta juhlallinen. Ainakin 

meille juhlan järjestäjille välittyi 

sellainen tunne, että täällä 

Rikantilassa me olemme kuin yhtä 

suurta perhettä! Täällä Kaapon-

kalliolla meidän on hyvä opiskella ja 

tehdä työtä teidän kaikkien kyläläisten 

tuen turvin. 

 

— Rikantilan koulun opettajat Päivi Hinno ja Minna-Mari Kares — 

 

 
Rikantilan koulun henkilökunta lv.2017–2018: Heini Böök-Aaltonen, Henrietta Karjalainen, 

Minna-Mari Kares, Päivi Hinno ja Vappu Kaisla. 
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Cocktailpöytä Suomi 100 v -juhlassa. 

 
 

 

 

    
Lippua nostamassa Leevi Tarkki ja Sofia Pörsti.               Tanssin pyörteissä. 
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Laulu raikaa Rikantilan koululla. 

 

 

YLI 100 V. SUOMEA JA RIKANTILAA – KOHTI UUTTA 
VUOTTA 2018 
 

ärkeä syksy on takana. Saimme viettää 100-vuotiaan Suomen 

itsenäisyysjuhlaa ja koulussammekin oli varsin upeat juhlat tansseineen.  

Kunnassa on viimeistelty strategiaa, ja se on ollut myös kaikkien 

kuntalaisten kommentoitavana. Lisäksi on ollut jokseenkin kovaa vääntöä kunnan 

talousarviosta ja siihen s isältyvästä investointiohjelmasta. Tarkan euron ajat ovat 

käsillä, sitä ei auta kiistäminen. 

 

Valtion osuuksiin tulee 1,2 miljoonan euron lasku, ja säilytämme kuitenkin 

kunnallisveroprosentin Satakunnan alhaisimpana (18,00 %). Koulukeskustelut 

ovat käyneet kiihkeinä, ja edellisen kirjoitukseni jälkeen on monta kiveä käännetty 

ja olenpa kuullut kysymyksiä omaan Rikantilan kouluunkin liittyen. Lopputulos on 

kuitenkin selvä; kyläkoulut on enemmistölle selvä valinta ja ne haluamme 
säilyttää. Meidän kyläläisten tehtävä on pitää kylät asuttuina ja hankkia 

mahdollisuuksien mukaan uus ia (tai tehdä uusia) asukkaita, jotta oppilaita 

kyläkouluissa riittää. Se on niiden säilymisen edellytys. Kunta sitten omalta 

osaltaan varmistaa puitteet toiminnalle, es imerkiks i ensi kesänä saamme koululle 

kaivatun valokuidun hyvien yhteyksien takaamiseksi ja Saarelta tulevan 

koulupolun sillan kunto arvioidaan mahdollista perusparannusta varten.  

Pidetäänhän tonttipankki kunnossa? Esim. yksin TVO on palkannut tänä 

vuonna yli 100 uutta työntekijää, ja paljon kysellään haja-asutusalueen 

rakentamis/asumismahdollisuuksista. Ilpo Tarkki kanssani yrittää saada asiaa 

eteenpäin ja mainontaa es im. näillä uusille tulijoille. Olettehan yhteyksissä, jos  

teillä on tarjota tontteja/kiinteistöjä, joita ei vielä näy tonttipankissa 

kunnan/kyläyhdistyksen internet-sivuilla? 

T 
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Tehokkaan, nopean ja siirtokyvyltään hyvän tietoliikenneyhteyden haluajan 

kannattaa nyt olla hereillä. Kyläyhdistyksemme syyskokouksessa saimme 
tietopaketin Eurajoen Puhelimen toimitusjohtaja Henri Niemiseltä 
valokuituverkon rakentamisesta alueemme kyliin. Kiinnostuneiden kannattaa 

alkaa vakavasti miettiä asiaa ja ilmoittaa kiinnostuneisuudestansa suoraan Eurajoen 

Puhelimelle (tietoa lehdessä muualla). Jo noin kahdeksan liittymää alueella voi 

riittää yhteyden rakentamiseen. Jopa jo ensi kesänä. Saarelta ainakin saimme jo 

hyvin nimiä listaan, ja toivon, että ensi kesänä päästään rakentamaan uutta yhteyttä 

kyläämme. Tulee huomata, että vaikka emme haluaisi, niin tulevaisuudessa 

lääkäriaikojen varaaminen, laboratoriotulosten katsominen ja muut kunnalliset ja 

muutkin palvelut siirtyvät enenevässä määrin internettiin ja hyvät yhteydet 

mahdollistavat näin ollen myös pitempään kotona asumisen. 

 

Järjestän kyläyhdistyksemme nimissä matkan Kädentaito-messuille Turun 
Messu- ja kongressikeskukseen lauantaina maaliskuun 17. päivä. Messuilla 

yhdistyy ideat, erilaiset materiaalit ja käsillä tekemisen taito. Messu- ja 

kongressikeskuksessa on samaan aikaan myös Taide- ja Antiikkimessut, jonne 

pääsee samalla lipulla. Menemme linja-autolla aamulla ja vietämme päivän 

messuilla ja palaamme illalla kotiin. Tarkemmat lisätiedot lähempänä, joku 

omakustannusosuus tulee mukaan lähtijöille, mutta linja-auto ainakin tarjotaan 

kaikille ilmaiseksi. Pääsymaksu on ryhmälle 10 eur/hlö, muutoin 16 eur/hlö. Voit 
jo ilmoittautua minulle: kirsi.hassinen@eurajoki.fi tai pistämällä tekstiviestiä 

numeroon 040 507 4843. Mukaan otamme yhden linja-autollisen alueemme väkeä.  

Olet tervetullut <3 

Kauneimmat Joululaulut kajahtaa koulullamme joulukuun 15. päivä klo 18, 

nähdään siellä.  

 

Rauhaisaa Joulun aikaa ja menestystä meille ja kyläalueellemme vuodelle 
2018. 
 

Teidän, 

Kirsi-tonttunne (K. Hassinen) 

 

 

P.S. Tiesitkö: Rikantilan koulu sai sähkövalon 1927,  

koulun kuusipärekatto vaihdettiin peltiin 1935, koulun 

keittolana toimi vielä 1948 saunan eteinen, koulu sai 

sisävessan 1985. 
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VANHAT KUVAT 
 

urajoen uudessa kir jastossa on joulukuussa vanhojen kuvien näyttely, johon 

paikkakunnalta muuttaneen Mirja Kuusiston toimesta itsellänikin on 

mahdollisuus toimittaa todella vanha kuva, josta ei varmuudella ole 

tunnistettu muuta kuin kaikkien Aro-Heinilöiden kantaisä, Nestor. 

 

Kuva on toden-

näköisesti nyky-

Rauman alueelta. Sen 

olen vienyt Länsi-

Suomen toimitukseen 

toivomuksella, että lehti 

julkaisis i sen sopivan 

tilaisuuden tullessa 

saadaksemme tietää,  

vieläkö keskuudessam-

me on henkilöitä, jotka 

osaisivat tunnistaa ja 

nimetä kuvan muitakin 

lannanhoitokurssilaisia. 

Ja missä on ollut 

navetta, jonka takana olevalle tunkiolle kurssilaiset ovat kerääntyneet kuvattaviksi. 

 

Kuva saattaa olla aivan itsenäisyytemme alkuvuos ilta, kun sen sijaan 

Pahantaipaleen-, Saaren-, Orvolan- ym. ojien perkauskokouksen osanottajien 

kuvaaminen Allan 

Koskisen pihalla on 

tapahtunut kesällä 

1930. Kirjassa 

Kotiseutumme 

Eurajoki XII sivuilla 

93–97 on laaja kuvaus 

kokousta seuranneista 

toimenpiteistä, joista 

olen taas lukenut kuin 

uutta asiaa, onhan 

kirja vuodelta 1995. 

Nuoremmille 

lukijoille tai 

vanhoihin kuviin 

E 
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tutustuvalle nimiluettelo on suorastaan välttämättömyys, mutta tässä yhteydessä 

lienee tyytyminen muutamiin esittelyihin etualalta! 

 

Kuvan oikeassa laidassa, varmaan kaikkein vanhimpana istuu Emmanuel 

Peltomaa, jonka syntymästä oletan ensi vuonna tulevan kuluneeks i 150 vuotta.  

Hänen vieressään on tarinaani varsin olennaisesti kuuluva Toivo Aro, toisella 

puolella appensa Nestor Aro-Heinilä. Hänen vieressään puolestaan mm. Minna-

Mari ja Mika Kareksen isoisoisä Akseli Kares. Aivan keskeisenä tietysti 

tilaisuuden isäntä Allan Koskinen Aina-vaimonsa ja kahden poikansa, Paavon ja 

Jussin, s. -27, kera. Kuvan toisessa laidassa oleva hattupäinen viiks iniekka on 

kirjoittajan isoisä Vihtori Virta, enkä taida voida olla kertomatta muistamaani: 

sota-aikana hän valjasti vielä jotenkuten Pilin kiesien eteen ja otti pikku-Matin 

mukaansa, kun lähti Peltomaan "Manua" tapaamaan. Siinä varmaan kessua paloi.  

Kaks i kovaa tupakkamiestä. Sitä ei moni tiedä, vähissä kun ovat nekin, jotka 

muistavat Mauno "Manu" Peltomaan, joka sentään oli pojanpoikansa. 

 

Hyvän joulun ja onnekkaan uuden vuoden toivotuksin 

— Matti Virta — 
 

 

SAIRAALASSA 
 

auman aluesairaalan alasajosta 

huolta kantaneena, mahdol-

lisen hoitotarpeen omalle 

kohdalle osuessa, Pori tuntui kovin 

kaukaiselta. Kun tämä sitten 21.11. 

toteutui, Pori alkoikin välittömästi 

tuntua huomattavasti läheisemmältä, 

niin lämpimän huolehtiviin olo-

suhteisiin potilas tunsi heti 

päässeensä. Totta kai muutenkin, 

olemmehan nyt rajanaapureita. 

 

Alkuillasta laitokseen tuotuna olin 

varautunut siihen, että tutkimukset ja 

toimenpiteet s iltä päivältä eivät enää 

koske tapauksia, jotka eivät vaikuta 

todella kiireellisiltä. Näin ei 

kuitenkaan ollut, sillä potilasta 

kuljetettiin tutkimuksesta toiseen aina 

tuonne kello 23:een asti. Sen jälkeen 

tapahtunut siirto osastolta toiselle teki 

myös sen, että ravinnotta-määräys oli 

kumottu ja potilaalta kysyttiin, 

haluanko syödä. Varsinainen ruokailu 

keskiyöllä ei tuntunut tarpeelliselta, 

mutta hyvä iltapala sitäkin 

tervetulleemmalta. 

 

Kello oli 01, kun kerrottiin, että nyt 

olisi aika nukkua ja toivotettiin hyvää 

yötä. Pari tuntia myöhemmin, juuri 

hyvään uneen päässeenä koin 

kuitenkin tylyn, täysin sanattoman 

herätyksen, todetakseni etteivät kaikki 

henkilökuntaan kuuluvat s ittenkään 

ole ihan enkeleitä. Runsaan 

parituntisen kuluttua koin uuden 

herätyksen, joka tapahtui kuitenkin 

aikaisen herätyksen valittelulla, mutta 

välttämättömänä sikäli, että 

R 
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verinäytteen tulos on oltava lääkärien 

7:ltä tullessa luettavissa. 

 

Se jäi arvoitukseksi, oliko tuloksella 

vaikutusta siihen, että aamulla annettu 

uusi ravinnotta-määräys oli myös 

kumoutunut. Ennen kello 11:30 

tulleen hyvän näköisen ruoka-

tarjottimen antamaa etukäteis-

nautintoa latisti hieman liha-

vihanneskeiton täydellinen 

suolattomuus, joka kuitenkin unohtui 

välittömästi, kunhan ehdin 

herkulliseen hedelmäsalaatti-

jälkiruokaan. Yllätys oli, kun kuulin, 

että lisäsuolaa pyynnöstä kyllä olisin 

saanut. Suolaa en ollut arvannut 

pyytää, vaikka aamupuurolle 

kaipaamaani sokeria minulle haettiin 

välittömästi. 

 

Viereiselläni petillä olleen ainakin 

ikäisekseni olettamani miehen kanssa 

yritin useampaan otteeseen juttua, 

joka ei kuitenkaan onnistunut 

oletetusti. Kertoi iäkseen 63 (?) ja 

olevansa keppikerjäläinen. Vakuutin, 

ettei sellaisia olekaan, eikä 

myöhemmin havainnoimani paksu 

kultasormuskaan ainakaan sen 

puolesta puhunut. 

 

Iltapäiväkahvit juotuamme viereisen 

petin mieheltä kysyttiin, vieläkö 

jaksat istua “kotio”-kuljetusta 

odottamassa. Miehen puheessa 

ainoastaan kirosanat ja muut 

sopimattomuudet olivat selvästi 

ymmärrettäviä, ja itse täytyi 

ihmetellä, miten on mahdollista, että 

kyseisellä tavalla käyttäytyvä potilas 

on kotiutuskuntoinen. 

 

Kaikki muukin pos itiivisuus 

kokemuksissani oli siinä vaiheessa 

saanut kovan kolauksen. Kun 

keskiviikoks i annettu ravinnotta-

määräys peruttiin toteamuksella, ettei 

aiottua toimenpidettä voidakaan sinä 

päivänä tehdä, menin syömään talon 

tarjoamaa, ja seurauksena oli kivulias 

ja lähes uneton yö. Saman toistuttua 

torstaina olin toivoton, etenkin kun 

kuulin, että vapaata on vasta 

maanantaina. Siinä vaiheessa vasta 

minua alettiin siirtää varsinaiseen 

hoitopaikkaani kirurgiselle osastolle, 

missä ehdin päästä ekan kerran 

hyvään jutun alkuun, kun 

räpsööläis lähtöistä, yli 8-kymppistä 

miestä alettiin siirtää kaupungin-

sairaalaan. 

 

Tämän jälkeen sain silmät pyöreinä 

seurata -61 syntyneen miehen 

johdolla tapahtunutta paikan siivousta 

ja sängyn uudelleen petausta. Totesin, 

etten mitään vastaavaa ole aiemmin 

nähnyt, mutta osaston huomioiden 

huolellisuus toisaalta ymmärrettävää. 

 

Kello 17 jälkeen jännitin minulle 

tulossa olevan ruokatarjottimen 

tarjontaa, ja ihmettelin, kun taaskaan 

ei mitään etukäteistiedustelua ollut 

tehty. Kevyen oloinen vihanneskeitto 

vaikutti sellaiselta, että pakko oli 

pyörtää sanomani. Saa nähdä, mikä 

tulee olemaan syönnin seuraus. 

Pienen tuoremehumukin sisältö oli 

hyvä, ja eka kerran taaskin tuotu 

maitolasi lähti saman tien takais in. 
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Kolmas yö oli jo helpompi, ja 

perjantaiaamu toi vihdoin lupauksen 

tutkimuksen toteutuksesta. Etukäteis-

tiedot mahantähystyksestä eivät hyviä 

luvanneet, mutta huoli osoittautui 

turhaksi. Toimenpiteen kestosta ei 

mielikuvaa, sillä se tapahtui kevyessä 

nukutuksessa. Herättyäni olo oli 

autuas, kun kivusta ei tietoakaan. 

 

Lauantai- iltapäivä oli jo pitkällä, kun 

edessä oli kotiutus ja taksin oli 

määräys ajaa apteekin kautta. 

Poristakaan ei avointa apteekkia 

löytynyt ja minähän sanoin, että nyt 

mennään Eurajoelle, jossa nyt on 

Käenpesäkin (Luvialla), jonne 

kyydissä oli paaripotilas. Pyhänä tuli 

sitten muun hyvän lisäksi lääkettäkin, 

kun Tuulikki Saksasta käsin velvoitti 

Soilikin niitä hakemaan. Ties mistä 

asti, Raisiosta kai.

 

 

— Matti Virta — 
 

 
 
 
 
(Ilmoitus) 
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KOTISEUTURETKELLÄ KOPONKANJONILLA JA -KOSKELLA 
 

änä syksynä Minun Eurajoki -Facebook-sivuilla käytiin keskustelua 

Koponojan kiinnostavista luontokohteista. Koponoja saa alkunsa 

Turajärvestä ja lähempänä Eurajoen keskustaa sen nimi vaihtuu 

Juvanjoeksi. Joki on Eurajoen sivuhaara, ja 

pituutta sillä on 10,1 km.  

 

Myös me Leenan kanssa innostuimme ja 

halusimme lähteä katsomaan Kanjonia ja 

Koskea, jossa on ajan saatossa sijainnut 

useampikin mylly. Oli selvää, että 

Sydänmaan kylään ja Rimmintielle piti 

suunnata, mutta tarvitsimme tarkempia 

ohjeita. Leena kyseli niitä facessa ja kävi 

itse aikaisemmin, ennen retkeämme, 

varmistamassa reitin Kanjonille.  

 

Traktorien jäljistä päätellen Kanjonille 

pääsee varmasti montaakin kautta, mutta me 

kuljimme lähes umpeen ruohottunutta 

polkua pitkin.  

 

Perimätieto kertoo, että joen uomaa on 

syvennetty patoamalla vedet pois ja sitten 

pohjalla on poltettu suuria puumääriä. 

Kuumaan kallioon on laskettu vettä, jolloin se 

on murentunut.  

 

 

 

 

 

 

Joen rantaa seuraamalla olis i tietenkin 

päässyt Koskelle, mutta emme 

arvanneet lähteä, vaan palas imme 

autolle ja siirsimme sen 

Tommilantielle. Toisella kertaa sitten.  

Kanjonilla olisi myös kiva nauttia 

termospullokahvit ja nautiskella 

T 
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samalla komeasta 

näkymästä.  

 

Ennen Koskea on 

suvantopaikka, jossa 

naiset ovat käyneet 

pyykkäämässä.  

 

Koponkosken kallioon 

on hakattu sanat: Isac 

Laurilan Myll 1818, ja 

vieressä on aurinkokello. Me emme nähneet näitä käynnillämme, koska 

pysyttelimme ”väärällä” puolella 

jokea, mutta Leena retkeili paikalle 

uudelleen ja löys i molemmat. 

 

Teksti ja aurinkokello ovat näiden 

paasien päällä. ► 

 

Kyseessä on talonpoika Isaak 

Antinpoika Laurila Lutalta, kolmen 

perintötalon isäntä, jonka 

hautapaasi on nähtävissä Eurajoen 

kirkkomaalla. Laurila on 

rakentanut myllyn kyseisenä 

vuonna, mutta ensimmäinen se ei tällä paikalla ole ollut. Mylly on ollut aikoinaan 

luttalaisten nautinnassa, ja myllytie on kulkenut Männistöntien kohdalta. 1920-

luvulla sydänmaalaiset rakensivat tänne myllyn, mutta sodan jälkeen se kävi 

tarpeettomaksi. Rovasti Suojamaa osti hirret ja jopa kivijalan, ja ne s iirrettiin 

Kirkonkylään uutta rakennusta varten.  

 

◄ Pato on sijainnut tässä, mutta se 

on räjäytetty.  

 

Aurinkokello on 20 minuuttia 

jäljessä, ja tämä on ihmetyttänyt 

vuosien varrella monia. Onko 

Laurila tehnyt virheen? Ei, vaan syy 

piilee aikavyöhykkeissä, koska 

ennen niiden käyttöönottoa vallitsi 

luonnonaika. Suomessa 

valtioneuvoston määräyksellä 
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vappuyönä 1921 siirryttiin Helsingin paikallisajasta Itä-Euroopan vyöhykeaikaan.  

Klo 24 kelloja siirrettiin 20 minuuttia ja 10,90 sekuntia eteenpäin. Laurilan kiveen 

hakkaama kello on siis erittäin tarkka kapistus.  

 

Leena kertoo tästä eteenpäin aurinkokellon ja tekstin löytymisestä.  

 

Kävin jo kesälomallani Koponkulmalla ja silloin löysin suvantokohdan ja lopulta 

koskenkin, kiitos ystävällisten neuvojen. Koskelle pääsee joko Tommilantieltä tai 

sitten Juvantieltä pellon yli, vanhojen Kuus iston rakennusten luota. Paikalla on 

myös geokätkö. Marjan kanssa retkellä käytyämme olin etsimässä aurinkokelloa 

kahteenkin otteeseen. Ens immäisellä kerralla menin kosken yli kiviä pitkin, koska 

vesi virtaili niin verkalleen. Liukkaita kivet toki olivat, mutta aivan kontallaan,  

puoliksi ryömien – onneksi ketään ei ollut näkemässä, olisi varmasti nauranut 

rapumaista etenemistäni – pääsin kosken yli. Tutkin mielestäni koko joenrannan 

suvannolle asti, mutta en löytänyt merkkiäkään aurinkokellosta. Loikkas in 

suvannon kohdalta takaisin joen yli; se oli kapeimmalta kohdaltaan vain ehkä 

runsaan metrin leveä. No, ehkä en ihan loikannut, vaan astuin kaksi pitkää askelta,  

toisen veteen. 

 

Siltä kerralta jäi pahasti mieleen nakottamaan, ettei Isakin tekstiä löytynyt, ja 

niinpä päätin yhtenä aurinkoisena lokakuun iltapäivänä lähteä paikalle uudelleen,  

vielä kerran. Mutta nyt oli satanut runsaasti ja Koponoja oli täys in erilainen. Se oli 

jo aivan joen näköinen, kun edellisellä kerralla se oli näyttänyt pahaiselta, nimensä 

mukaiselta ojalta. Kosken yli ei voinut ajatellakaan enää ryömivänsä, vesi kuohus i 

kivien välistä ja oli peittänyt suurimman osan niistä. Kohina kuului hyvin 

kauemmas metsään saakka. 

 

Suvannonkaan yli ei voinut loikata, vesiuoma oli kapeimmalta kohdaltaan 

leventynyt ainakin kolmeen metriin ja tietysti myös syventynyt. Kahlata en 

uskaltanut, pelätessäni kallioisen pohjan olevan petollisen liukas. Pettyneenä päätin 

kerätä polun varrelta puolukoita, jotta ei reissu olisi aivan turha. Hikoiltuani tunnin 

verran puolukoiden parissa – aurinko paistoi ja olin notkossa, johon ei osunut 

tuulenviriäkään -  mieleni muuttui, ja päätin kokeilla joen toiselle rannalle menoa 

Tommilantiellä olevan sillan yli. Matkaa koskelle asti tulis i jonkun verran ja 

puhelimen akku alkoi tyhjentyä, mutta uteliaisuus voitti ja pienen s illan ylitettyäni 

lähdin rämpimään joen toista puolta kohti koskea. Rämpimistä se todellakin oli,  

koska ranta oli paikoin pahasti puskittunut, kivikkoinen ja juurakkoinen. Piti 

katsoa tarkkaan mihin astuu, ja jos olisi sattunut tapaturma, minut olisi ollut aika 

hankala kuljettaa pois. Joenvarsinäkymät kuitenkin korvasivat tämän 

epämukavuuden, ne olivat todella kauniit ja tunnelmalliset.  Olisi voinut kuvitella 

olevansa jossakin erämaapurolla, eikä omassa kotikunnassa. Joessa on mutkia ja 

jokaisen kohdalta avautuu uusi näkymä. 
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Vartin verran kuljettuani pääs in koskelle asti, jonka jälkeen jokiuoma jatkaa 

virtaustaan peltojen läpi Kirkonkylään. Olin liukastua jäkälöityneellä kalliolla,  

mutta selvisin onneks i säikähdyksellä. Päätin tutkia kosken partaan todella tarkasti,  

mutta en ehtinyt edes aloittaa, kun huomasin, että Isakin aurinkokello ja teksti 

olivat todellakin aivan kosken äärellä, leveiden paasien päällä. Viimeksi olin 

seisonut ihan samassa kohdassa, mutta en vain ollut sitä nähnyt! Tuntuipas  

hienolta, kuin olis i suurenkin uroteon tehnyt… joskus voi hyvä mieli tulla niin 

pienestä as iasta. Puhelimen akussa onneksi r iitti vielä vähän virtaa, jotta sain ottaa 

kuvia. Tosin aurinkokello oli jo kulunut, niin ettei sitä kuvissa juuri erota, mutta 

teksti oli hyvin näkyvissä sen vieressä. Voin kuvitella Isakin, noin 26-vuotiaan 

miehen, kaivertamassa (hakkaamassa?) innokkaana suurta kivipaatta. Varmaan oli 

kestänyt jonkin tovin, ennen kuin koko teos oli valmistunut. Samainen Isak on 

kaivertanut pitemmän tekstin ja isomman aurinkokellon suunnilleen samoina 

vuosina myös kotikulmilleen Lutalle, mutta siitä retkestämme toisella kertaa.  

Jollain lailla kuitenkin Isak vaikuttaa paits i hyvin ahkeralta ja tarmokkaalta, mutta 

myös hyvin älykkäältä ja sinnikkäältä mieheltä. Lieneekö hänen jälkeläisiään vielä 

Lutalla? 

 

 
 

— Marja Hiltunen ja Leena Falttu — 



Kaapon Kaiku IV/2017 

 16 
 

 

RYSSÄNUUNI 
 

auno Laakso kirjoitti Kaapon 

Kaiussa 2001/3 Kivimäen 

polusta. Polku alkoi 

Hauensuolta Tiinan polkuna ja jatkui 

metsien ja kallioiden kautta Lapin 

puolelle, yli Niinistönsuon Turajärven 

kylään. 

 

Noin kilometrin päässä Hauensuolta 

polku kulkee Jopinnotkoon. Lutan 

hirvimiesporukka tuntee paikan 

hyvin, mutta nuoremmille kyläläisille 

paikka voi olla täysin tuntematon. 

 

Kyseisellä paikalla ennen notkoa on 

sijainnut Joopin asunto 

pihapiireineen. Perimätiedon mukaan 

Jooppi oli Ylisen Haudan renki. Hän 

kulki jalan työmatkansa polkua pitkin 

ensin Hauensuolle ja sieltä vanhaa 

tietä Marevuoren yli, Onsavanvuoren 

kallioiden takaa Varastielle ja Jokisen 

kautta Yliselle-Haudalle. Polun pituus 

yhteen suuntaan on noin viisi 

kilometriä. 

 

Pihapiiriin kuului asuinrakennuksen 

lisäksi navetta, kaivo ja ryssänuuni. 

Vuonna 2008 kävin Tauno Laakson 

kanssa katsastamassa tätä paikkaa. 

Kaivo oli hävinnyt metsäojan kaivuun 

yhteydessä ja rakennuksien 

pohjakivistä ei tahtonut saada enää 

selvää. Asuins ijan muurinperustuskin 

oli hävinnyt, mutta ryssänuuni oli 

vielä hahmossaan. Ryssänuuneja on ja 

on ollut paljon Suomenlahden 

rannikolla Turun saaristossa ja 

muuallakin ves istöjen varsilla. Niitä 

on hävitetty pelkkinä kivikasoina 

tietämättä niiden alkuperäistä 

tarkoitusta. Nykyään ne ovat 

suojeltuja kohteita. 

 

Suomenlahden ryssänuunit ovat 

saaneet nimensä, kun Venäjän 

sotaväki liikkui laivoilla pitkin 

rannikkoa, suojaisiin ja hyviin 

rantautumispaikkoihin rakennettiin 

uunit iso- ja pikkuvihan aikana. Uunit 

saatiin nopeasti lämmitettyä, joten 

tuore leipä ja kypsä kala tai liha oli 

syötävissä nopealla tahdilla. Uunien 

paikat olivat niin tärkeitä, että ne 

olivat merkittyinä sotilaskarttoihin 

samoin kuin saatava juomaves i. 

 

Uuni on periaatteltaan samanlainen 

kuin hienompi malli, leivinuuni. 

Ryssänuuni perustettiin kalliopohjalle. 

Reunakivet kannattelevat suurta 

kansikiveä, jonka päälle on vielä 

aseteltu joitakin kiviä, maa-ainesta ja 

hiekkaa. 

 

Uuni lämmitettiin pitämällä tulta 

kansikiven alla. Kun uuni oli 

tarpeeksi lämmin, tuhka ja kekäleet 

poistettiin. Leipä tai ruoka asetettiin 

uuniin. Suuaukko peitettiin ja 

odotettiin, kunnes kypsennettävä 

ruoka oli valmis. 

 

Muutama vuosi takais in Hauensuon 

takametsässä tehtiin laaja 

metsänhakkaus. Kesällä tuli mieleen 

lähteä katsomaan, miten ryssänuunin 

oli käynyt työmaan keskellä. Uunin 

sijainti oli onneks i pelastanut sen. 

Kallioisella paikalla ei ollut hyvää 

T 
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metsää päällä joten suuremmat 

mylläykset olivat jääneet tekemättä. 

Toisaalta en löytänyt uunia heti, 

vaikka tiesin sen paikan tarkkaan. 

Luonto oli ottanut uunin haltuunsa. 

Päälle oli kasvanut jo jokunen 

havupuu ja muurahaiset olivat tehneet 

pesänsä sen päälle. Seuraava 

sukupolvi tuskin tietää Joopin 

ryssänuunista mitään, jos paikkaa ei 

ehosteta ja suojella. Samoin taitaa 

käydä Kivimäen polulle. 

 

— Mauno Paassilta — 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                  

 

Ryssänuuni            Tauno Laakso tutkimassa uunia 2008                        

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joopin polku kotoa Yli-Haudalle 
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JÄRVELTÄ TUULEE 
 
Lutanjärven suojeluyhdistyksen kokouksissa erityisenä huolena on ollut järven 
silminnähtävä ruovittuminen. Järven suojelun keinoja on tutkittu ja yhteiskäytössä 
toimivan niittokaluston hankintaa on pohdittu.  
 
Tänä syksynä osallistuminen ilmaiseen 100 vettä -hankkeen veden tutkimukseen toi 
kuitenkin lohtua. Vesinäyte oli hyvä.  
  
Hei! 
Alla on tulkinta Lutanjärvestä 13.9.2017 ottamienne vesinäytteiden tutkimustuloksista 
sekä tulokset taulukoituina. 
  
Näytteenottohetkellä Lutanjärven vesi oli kirkasta sekä happamuudeltaan 
neutraalia.Väriarvo oli alhainen ja ilmensi vain vähäistä humusvaikutusta. 
Kokonaisfosforipitoisuus oli melko alhainen ja lähellä karulle vesialueelle ominaisia 
pitoisuuksia. Kokonaistyppipitoisuus oli hieman kohonnut, mutta kuitenkin kohtuullinen. 
Alkaliteettiarvon perusteella veden puskurikyky happamoitumista vastaan oli 
hyvä.Veden kokonaislaatu oli hyvä. 
  

 
Kiittäen hankkeeseen osallistumisesta  
  
Matti Jantunen 
projektityöntekijä 
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 
 
Seuraava vesinäyte on sovittu otettavaksi talvella, jäiden alta.  
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Kalastuskilpailut 
 
Viime kesänä järjestettiin jo toiseen kertaan kalastuskilpailut. Kesäinen sunnuntai oli 
aurinkoinen ja leppoisa. Oli mukavaa eikä kalansaaliskaan ollut huono. Pannukakku teki 
kauppansa ja yhdessä oli mukavaa.  
 
Kiitos kaikille osallistujille. 
 

 
 

 
 
Suurin saalis: 
1. Riika Jaakkola 394 g 
2. Kaija Jokinen 372 g 
3. Hanna-Mari Muikku 274 g 
4. Mika Jaakkola 220 g 
5. Lassi Jaakkola 216 g 

Nuoret: 
1. Emilia Jaakkola 228 g 
2. Hertta Karjanlahti 180 g 
3. Kerttu Karjanlahti 160 g 
4. Anni Toivola 44 g 
 

Suurin kala:  
Kaija Jokinen 244 g 
 
Pienin kala: 
Hertta Karjanlahti
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(Ilmoitus) 
 
R a n n a l l a  22.12. asti 
 
Vuojoen kartanon Gylich-galleriassa on Maija Eskon ”Rannalla”-näyttely. Näyttelyssä on 
esillä maalattuja kankaita, elettyjä raitoja ja kuvia maisemasta, hetkistä Lutanjärven 
rannalta.  
 

”Katselen maisemaa, värejä ja hetkeä kuvassa.  
Tiedän, että rannalle voi jäädä ja vastarannalle pitää olla rohkeutta mennä. 
Kohtaaminen tapahtuu horisontissa.” 

 
Näyttely on avoinna 22. joulukuuta saakka. 
 

	

	

	

r a n n a l l a   M A I J A  E S K O   
 

9.11. - 22.12.2017  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Vuojoen kartano, Galle ria Gylic h  
avoi nna t i-to 11-15, su 12-15 / 2.12. kl o 10 -14, 6 .12. sulj ettu 
Kartanontie 28  Eurajoki www.vuojoki.fi  

 
 
Näyttelyssä esillä olevat kuvat ovat myytävänä, ja jokaisesta myydystä kuvasta 
lahjoitetaan 10% Lutanjärven suojelutyöhön.  
 
Lisää järven suojeluyhdistyksen toiminnasta 
 
lutajarvi.weebly.com 
 
Tulkaa mukaan! 
 

— Maija Esko — 
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ILMOITUSASIOITA 
 

Jumppa pidetään perjantaisin klo 19–19.45 Rikantilan koululla Helena Heinosen 

vetämänä.  

 

Jumpat jatkuu tammikuussa, voit seurata ilmoittelua kyläyhdistyksen Facebook-

ryhmästä. 
 
 
 

Tonttipankki tiedottaa: 
 

Kyläyhdistyksen alueelle tarvittais iin uusia rakentamiskelpois ia tontteja. 

 

Lisäksi haetaan 3–5 hehtaarin maa-alaa ratsastustallikäyttöön; saa olla myös 

rakennuksia. 

 

Ilmoita myyntihalukkuudestasi tonttipankin ylläpitäjälle Ilpo Tarkille puh. 050-

3034827, niin saadaan myyjä ja ostaja kohtaamaan toisensa. 
 
 
 

Kaukalon hoito: 
 

Kaukalonhoitovuorot kaudella 2017–2018 
 

vko 48, 52, 4, 8, 12: Köykkä, Ritavuori, Vaimala  
 

vko 49, 1, 5, 9, 13:   Lutta 
 
vko 50, 2, 6, 10:  Rikantila 

 
vko 51, 3, 7, 11:  Saari 
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JOULUMIÄTTEI 
 

ikäs täsä o olles, jouluruakki mako piukas. 

Räätikäsloora, sallatti, kinkku, päälisruaks riispuuro ja makkia soppa. 

Kynttilä pistetti juur palama ja keittiö hella ja kamari muur hohkava 

kuumut. 

Yässeks o taas luvat pakast, vaik lunt ei kyl maas ol.  

Jotta räpäskä siält on tul, mut valkkiast joulust ei ol tiattoka. Sillai se Pouta ennust, 

oikken tiäs. 

 

Kirkkafärissi paketei o pari-kolm kuuse al. Mitä sitä ny enä, ko lapse ovat isoi. 

Toist se ol joskus, ko esikoisel ol kokkontun seittemäntoist paketti! 

Vähä liialoist, mut niit ol isält ja äitilt, mummult, kummitätilt ja yhdelt ja toiselt 

sukulaiselt. 

Ol siin availemist pitkäks aikka ja sitä paperi määrät, ko siit tul. 

Muista oma joulu lapsudest, ol niit paketei sillonki, jokune.  

Omast miälest ai liia vähä ja vähä isompan saatoi ol vaa yks! Se ol valla epist… 

Kova paketi avasi ai ensiks, ja pehmiä saatoiva jääd vaik valla avamat jos ei äiti 

sanon, et avas ny tuaki. 

Villasukki, phyh… mut jos ol kiri, ni se täydyi lukki saman tiä. 

 

Ny o miäles muu asia ko lahja. Hiuka loma töist ja ja vähä tylssäki saa pyhin jo ol, 

tälläi kaamosaikan. 

Koht päivä taas pitenevä, onneks, tapanipäivän pidäis jo hullunki huamat.  

Vaik em mää sunkka ol ikä huaman. Taida ol niim pali hul, etei asteikko riit. 

 

Perhet tarttis jokasel joulun ol ympäril, tai edes joku hyvä kaver. 

Kaikil ei sitä ol. Myätä tuntone ajatus heil. 

Sempuale, kaik eivät joulu viätäkkä, uskont määrä sillai, taik o kyllästyt 

kulutusjuhlaha, niinko tätä valo juhlat jokku parjava. 

Ite ole sitä miält, et jokane olkko oma joulus seppä, teke se semseks kon tahto. 

Teke jouluruakki, osta lahjoi, taiksit ei tee yhtikäs mittä, ko o vaa. 

Eripura siit ei sais tul, tarttis pääst yhteisymmärryksehe. 

Ja toivota, et jokasel olis se joku, kene kans joulu viättä. 

Edes ajatuksis. 

 

- Rauhallist ja kiva joulunaikka kaikil! 

 

— Leena Falttu — 
 

M 
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JOULURISTIKKO 
 

 
 
Laatinut: Tauno Perkiö 
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Kaapon Kaiun toimitus toivottaa 
kaikille lukijoille rauhallista joulua  

ja 
 onnellista uutta vuotta 2018! 

 
 


