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PUHEENJOHTAJAN PALSTA  
 

ervehdys kyläläisille! 
 
Vuosi 2014 on tulossa päätök-
seen, jäljellä on enää kauneim-

mat joululaulut. 
 
Tammikuussa piristämme kyläiltoja 
sekä aivotoimintaa. Pidämme iltsikan 
tiloissa peli-iltoja ainakin shakin 
peluun muodossa torstaina 15.1. 
Mukaan saa tulla, vaikka ei olisi 
aiemmin pelannutkaan. 

 
Synkkä pimeys, ei aurinkoa näy. 
Nyt muista, tontut ikkunan takana käy. 
Kyläläiset nyt yhdessä toimimaan. 
Jos ei muuta, mummia halaamaan. 
Hyvä mieli ei tule siitä, että rahansa 
tuhlaa. 
Joulunaika on yhdessäolon juhlaa. 
 
— Kiikolan pöytälaatikkotonttu —

 
Rauhaisat joulun toivotukset, 
 
— Heidi Kiikola, puheenjohtaja — 
 
 
TAUNO LAAKSO IN MEMORIAM 
 

yyskuun 20. päivä kuluvaa 
vuotta poistui keskuudestamme 
Tauno Laakso, erityisesti Lutan 

ja sen naapurikylien varttuneelle väelle 
tuttu mies, joka ehti olla pitkään ja 
monipuolisesti mukana myös 
kyläyhdistyksen toiminnassa. 
 
Kuten Tauno itse aikanaan kirjoitti, hän 
oli asunut "ikänsä Lutan kylässä [ja] 
vain kerran muuttanut – korvesta 
kylään". Koska allekirjoittaneella oli 
tilaisuus tuntea hänet ainoastaan 
viimeisen puolentoista vuosikymmenen 
verran tästä ajasta, tämä muistelus 
käsittelee pakostakin vain tuota lyhyttä 
vaihetta, Taunoa kyläyhdistyksen ja 
lehden vaikuttajana ja omaa suhdettani 
häneen. Syvällisemmän ja laajemman 
muistokirjoituksen tekeminen on 

kenties syytä uskoa hänen 
henkilökohtaiselle lähipiirilleen. 
 
Vuosituhannen vaihteen tietämissä 
Lutan kylän rantasaunassa alkoi käydä 
yhdessä ympärivuotisesti ja säännöl-
lisesti pieni mutta tiivis ystäväporukka, 
johon minäkin innokkaana rannassa-
kävijänä kutsutin itseni mukaan. Siellä 
vasta varsinaisesti tutustuin Taunoon ja 
pääsin hänen kanssaan puheisiin. Tuota 
pikaa olin oppinut tuntemaan hänet 
kohteliaana ja hyvin vaatimattomana, 
ystävällisenä miehenä, jolla tuntui 
olevan muistissaan ehtymätön määrä 
entisaikojen elämänmenoa koskevia 
tarinoita, henkilökuvauksia, anek-
dootteja ja hupipuheita. Hänellä ja niin 
ikään saunaseuraan kantajäsenenä 
kuuluneella Olavi Katilalla oli vain 

T 

S 
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neljän vuoden ikäero, joten he olivat 
eläneet samat ajat ja muistivat suurin 
piirtein samat asiat ja ihmiset. Niinpä 
he usein ryhtyivät juttelemaan näistä 
menneistä keskenään, ja jos paikalle 
olisi joskus sattunut ammattilainen 
toimittaja tai paikallisen 
kulttuurihistorian tutkija mukanaan 
muistiinpanovälineet tai nauhuri, hän 
olisi varmasti lähtenyt kotiinsa 
mukanaan tarpeeksi aineistoa kolmeen 
tai neljään artikkeliin. Yksi erityinen 
seikka herätti jo tuolloin huomioni: 
Tauno ei milloinkaan sanonut pahaa 
sanaa lähimmäisistään. Hän saattoi 
kyllä muistella toisten erikoislaatuisia 
edesottamuksia ja harharetkiäkin, 
kauan sitten sattuneita, mutta sen hän 
teki aina määrätynlaisella myötä-
tunnolla ja osoittaen asennetta, jota 
voisi ehkä kuvaavimmin sanoa 
pieteetiksi. Toisten ihmisten ivaa-
miseen ja halveksimiseen hän ei kerta 
kaikkiaan alentunut. 
 
Kaapon Kaiun lukijoille onneksi Tauno 
innostui näihin aikoihin myös 
kirjoittamaan ylös muisteluksiaan ja 
tarjoamaan niitä lehteen. Hänen omat 
opiskelunsa rajoittuivat kansakouluun, 
mutta silti häneltä syntyi hyvää tekstiä 
helpon oloisesti. Muistan, miten hän 
saattoi soittaa edeltä käsin ja kysyä, 
sopisiko tulla tuomaan uutta artikkelia; 
jämptisti sovittuna aikana hän tuli, 
mukanaan käsinkirjoitetut liuskat, jotka 
me täällä kirjoitimme tietokoneella 
puhtaaksi ja lähetimme eteenpäin 
lehden päätoimittajalle. Tauno aina 
kiitteli kovasti ja epäili puhtaaksi-
kirjoituksesta olevan kohtuuttomasti 
vaivaa, mihin meillä totuuden-

mukaisesti vastattiin, että sellainen 
vaiva oli varsin vähäinen ja että 
lehdellä oli todella aihetta tyyty-
väisyyteen saatuaan avustajan, jolta tuli 
mielenkiintoisia ja suosittuja juttuja ja 
joka kaiken lisäksi toimitti ne vakaasti 
ajallaan, ilman että tarvitsi soitella 
perään. Kaikkiaan Taunon kirjoittamia 
tekstejä on Kaiussa ilmestynyt yli 
neljäkymmentä, ja niitä on julkaistu 
myös muualla. 
 
Tauno tunnettiin etevänä puuseppänä, 
ja kyläyhdistys pääsi hyötymään hänen 
taidoistaan esimerkiksi Rikantilan 
koulun höyläpenkkien kunnostami-
sessa. Kunnalle hän ja Mauno Paassilta 
laativat purettavan esiintymislavan 
toritapahtumia ja muita vastaavia 
varten, ja lisäksi hän osallistui 
perinnetorpan toimintaan innokkaasti. 
Joskus nämä harratukset veivät hänet 
Eurajoen rajojen ulkopuolellekin: kun 
Tyrvään keskiaikaista kivikirkkoa 
rakennettiin uudestaan tuhopolton 
jäljiltä, Tauno oli mukana 
katontekotalkoissa. 
 
Taunon terveydentila alkoi heikentyä 
tuntuvasti nelisen vuotta sitten, mistä 
seurasi voimien hiipuminen ja 
elinpiirin vääjäämätön kutistuminen. 
Niinpä en enää juuri tavannut häntä 
kasvotusten tämän vaiheen alettua. 
Viimeinen kylälehdessä julkaistu 
Taunon kirjoittama artikkeli on 
syysnumeron 2010 juttu "Aikansa 
kutakin", joka päättyy hyvän-
onnentoivotuksiin lehdelle ja Taunon 
tapaan lämpimiin kiitoksiin kaikille, 
jotka olivat avustaneet häntä juttujen 
julkaisussa. Muutenkin tekstistä saa sen 
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vaikutelman, niin riveiltä kuin rivien 
välistä, että kirjoittaja tahtoi sanoa 
lukijoilleen hyvästit ennen kuin 
sairauden verottama luomiskyky olisi 
kokonaan poissa. Olin vuotta 
aikaisemmin tullut Kaiun pää-
toimittajaksi ja elättelin vähän aikaa 
toivetta, että Tauno olisi kukaties 
pyörtänyt päätöksensä ja vaikkapa 
sanellut jollekulle yhden tai pari 
muistelusta, mutta "Aikansa kutakin" 
jäi lopulta – kuten sen oli tarkoituskin 
jäädä – hänen viimeiseksi palveluk-
sekseen kylälehdelle. 

 
Nyt on meidän, lehden lukijoiden ja 
toimituksen, vuoro kiittää Taunoa, 
vielä kerran. Kyläyhdistyksen piiristä 
on jälleen peruuttamattomasti poissa 
yksi aktiivinen toimija ja menneiden 
aikojen tuntija, joka osasi kertoa 
kokemastaan eloisasti ja hauskasti 
toisten iloksi, mutta hänen muistonsa ja 
työpanoksensa jäävät ansaitusti 
elämään. 
 
— Miikka Paassilta —

 

 
SÖIN MAAILMAN PARASTA KOULURUOKAA 
 

loitetaan ruokalistasta, 
arvosanat 4–10: 
 

Ma: kesäkeitto 9+ 
Ti: kirivelli + hillo 4 
Ke: makaroonilaatikko ja 
puolukkahillo 10 
To: kuoritut perunat lihakastikkeella + 
etikkapunajuuri 10 
Pe: perunamuusi ja murokastike 10. 
 
Oli myös kaalikääryleitä (10) ja 
kirkasta kastiketta. 
 
Ensimmäisellä luokalla olin kuitenkin 
tosi huono syömään, kuten lapset usein 
ovat. Silloin opettajani Anelma Aro, 
joka halusi, että me lapset saamme 
tarpeeksi ruokaa, kauhoi lautaset täy-
teen. Pieni tyttö oli ihmeissään; miten 
saan kaiken syötyä! Olin ainoa tyttö 
luokallani neljän pojan joukossa. 
Pojilta lautanen tyhjeni nopeasti. 

Sääntönä nimittäin oli, että kaikki 
syödään mitä lautasella on. 
 
Äiti oli ommellut minulle nätin kan-
sallispuvun. Sen taskuissa salakuljetin 
erään kerran ruoan, jota en jaksanut 
syödä. Kolmannella luokalla helpotti, 
kun keittäjämme Siiri Männistö 
annosteli ruoan oppilaille. Jos pyysi 
vähän, sai vähän. Lisää sai kättä 
nostamalla. 
 
Muita ruokamuistoja sain, kun paatilla 
ajettiin Munakarin veljeksiä tapaa-
maan. Aarne söi haahkan munaa, ja 
sanoi: "Mahtak ol jo vähä vanh muna, 
maistu vähä semselt." Muna oli 
ilmeisesti vanha, sillä Aarnen suu-
pieltestä roikkui haahkanpojan räpylä. 
 
Muistelen yhä lämmöllä Rikantilan 
koulua ja sen ruokaa. 
 
— Tarja Roslöf os. Haapanen —

A 
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PALVELUKSE TAHROTA – TONTUI. JOULUSATU 
 

älläi joulu al täyty kertto, et 
Korvatunturillekki kuulu valla 
kummi. Vaik täsä puhella, et 

tyättömi o paljo, ni o sitä tyävoima-
pulaki! Nimittäi tontuist! 

Syksyl, taik loppukesäl jo, rupesiva 
vanha tontu yks toises jälkke paohama 
pukil, et millailast sit ens joulun, ko 
tarttis saad vuarotteluvapaat taik jottai 
muut vapaat, et saisis uussi näkökulmi 
elämähä, ja joku tahdoi muuto vaa jääd 
poies oravanpyäräst, vähä daunshiftai-
lema.  Puk ei kyl ymmärtän, mitä se 
tarkot, ni Severi, se ko sitä tahdoi, selit, 
et se o semmost, ko loikoilla ja 
lekotella ja funteerata, viiteisik tehd 
mittä, ja jos ei viit, ni sit vaan loikoilla 
ja lekotella lissä. 

Puki miälest semne ol iha sukkela, 
mut minkäs sil voi, jos toine 
semmosest haaveile. Eikä hän mittä 
oravanpyäräkä missä Korvatunturil ol 
nähn, et sen puale. Paja siäl o ja puki ja 
muari mökki ja tonttuitten kortteer. 
Aika moni heist on vanhpoik taik -piik 
ja he asuva siäl, jos et sitä ol enne 
tiätän. 

Yks tonttu, Viljami, ol varan ittelles 
mailmanympärmatka, ko ol voittan 
lotos satatuhat, Unto tahdoi lähti etelä 
hoitama lapselapsi ja Tanelin tarttis 
men polvileikkauksehe. Hän ol se kerra 
oikke satuttan, ko ol joutun äkkiste 
loikkama piiloho. Joku ol avan klasi 
iha äkkiarvamat, ko o nii lämmint pitän 
koko syksy. Ni, tiädät kai ko ne käyvä 
kurkkimas, onk huusholleis kiltei lapsi.  

Siin oliva sit puk ja pukimuar valla 
helisemäs. – Mitä ny sit tehdä, puk 
aprikoit. – Täyty vissi pistä Lapi 

Kansaha ilmotus, et Korvatunturil 
rekrytoida uussi tontui. Tyähön kuulu 
lahjoitte valmistamise lisäks tiadustelu-
tehtävi, toivomuskirjeitte avamist ja sit 
tiätyst porokuskin olemine, ko puk sit 
taas aatton lähte kiarokselles. 

– O siin tyät monemoist, oikke 
moniossaja täyty ol, huakas muar. – 
Mut eiköst se siit sit iloks muut. Pistetä 
ilmotus ja pidetä haastattelu hakijoil. 

Puki miälest ehdotus ol hyvä ja 
sillai tehti. Sit koitt se päiv, ko ruvetti 
ehdokkai haastattelema. Aamust ast ol 
tohina. Muar ol antan ohjei, mitä puk 
kysyis ehdokkailt, ja ol leipon oikke 
joulutortui kaffen kans. Puki miälest ei 
olis mittä kaffetarjoilu tarvit, mut muar 
pit pääs ja kaffe ja torttu tarjotti jokasel 
hakijal. 

Tontu kurkeiva ikkunoist, mimmost 
porukka pihal ruppeis lappama. No, ei 
niit kauhja montta tullu, mut jokunen 
kumminki. Joku ol jään pysäkil 
linjabiilist ja kävel pihal, joku tul 
vanhal tojotal, misä ol pakoputk vissi 
rikk ja joku kurvas pihaha skootteril. 
Sen päät ei palellu, vaik pakkast ol 
toistkymment astet. 

Pukki haastattel sit heijä, yks toises 
jälkke, mut ko pualpäiv tul, hän raahust 
tuppaha iha epätoivosen. Hän huakas 
raskaste ja istui penkil. Taneli istui 
puulaatiko pääl ja veistel pajupilli, mut 
ei virkkan mittä. Hän ol hiljase sorttine 
tonttu, mut oikke ahker. 

– Mitä ihmet me ny keksitä. Joul on 
tuas tuaksaukses ja kaik ehdokka ova 
kelvottomi! 

 

T 
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– Älä ny ainaka kaikki parttas irt 
repel, muar päivittel. Puki peräs laattial 
tul karvane vana, ko hän ol nyppin 
partkarvoijas. Semmost hän tek ain ko 
hermostui. 

– Mitä vikka niis sit o? Eivä ossa 
tehd mittä, vai? Muar kysel ja pist pukil 
puurolautase ettehe. Sen ko puk näk, ni 
häne ilmes kirkastui sentä hiuka. 

– No, ei ne oikke mittä ossa. Kauhja 
nuariki ova ja ko mää kysyi, onk ne 
käyttän sorvi taik edes puukko, ni eivä 
ol. Veistämist ei enä koulus opetet, ko 
peljätä, et he leikkava sormes poik, 
sanos yks. Joku pelkkä kuulema poroi, 
ja jollai ei käy yätyä sillo aatton. Puk 
nyppäs taas yhde haituva leuastas ja 
heit lakkis laattial. – Kauhja kuumaki 
tääl o, kui pali sää ole oikke puit ajan 
pessähä! 

– No emmä se enemppä ko 
muulostenka. Sää ole ny muuto vaa 
niin hermostun, et hikiki pakka. Mut 
entäst sit ne muu? 

– Yks ol nii nuar, et sil ei ollu viäl 
poroajokortti, ja sit siäl ol semmone 
kuvatus, ko ol nenäs semmone renkas 
ko Miattuse sonnil. Mää kysyinki silt, 
et pruukatank sitä talutta siit renkkast 
vai mikä tarkotus semsel o, mut se nous 
ja läht menemä. Vaik emmää sitä olis 
palkannukka, sil ol lippalakkiki 
väärippäi pääs, pukki tuhaht. 

– Noo… mut jos sentä viäl tuurais 
ja tulis joku kunnolline ehdokas, muar 
tyynnyttel. – Syä ny se puuros ja sit 
mää kaada suul kaffet. Kyl se siit sit 
suttantu. 

Puk tek tyät käsketty ja kyl häne 
miäles vähä paranui. Tortui hän ot 
oikke kolmin kappalei, nii hyvi ne 
oliva. Sit täydyi oikast piänil 

ruakperäsil, ko rupes silmäluame 
lupsahtelema. Hän men keinutualihi ja 
pist silmäs kii. Hetken pääst kuului jo 
viano kuarssamist. 

Muar korjas lautase ja kupi poies ja 
meinas men posti hakema, ni porstuas 
oliki viäl yks hakija. Se ol semne vähä 
vanheve miäs, olisik ol viisiskym-
menis. Se tais ol se, kene tojotast se 
kamal pärin ol kuulun. Hän ol vähä 
semmone huamamattoma olone, ja ol 
päästän kaik muu, nuarema edelles. 

Muari miälest hän näyt niin 
surkkialt, et hänen kävei miakkost 
sääliks.  – Päivä! Onk se puk valla 
unhottan teijän tän? 

– En ossa sanno, pari tuntti mää 
olen täsä istuskellu. 

– Jos te tulsit tän tuva pualel, ni me 
voidais haastatel teijän tääl, muar sanoi 
ja viittas kädelläs tuppan päi. Miäs 
tottel ja tul peräs, ja tuvas ol nii huuma-
va hyvä tuaksu: puuro, rusinsoppa ja 
tortui, et hän vet oikke syvä henkki. 
Hän ei ollu pitkä aikkaha haistan nii 
hyvä rua haju. Hän ol yksnäine miäs, 
eik ollu opetel laittama ruakka. 

– Saisik teil ol puuro ja soppa? 
Muar kysyi. Hän ol huaman, kui miäs 
oikke niäleskel, ko näk puurokipa 
pöydäl.  

– Kiitos, kyl se maistu, miäs 
nyäkyttel. Muar lappas hänel kolm 
kauhallist puuro ja soppa pääl aika 
liraukse, ja rupes jututtama miäst. Häne 
nimes ol kuulema Mat ja hän ol ollu 
viimätteks Kemijärve sellutehtal töis, 
mut ol sit jään tyättömäks, ko se 
pistettin kii. 

Muar saiki jo monttalai hänelt 
kysytty, ennenko puk heräs. Hän ol 
hiuka muis mailmois ja ihmettel, mikä 
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viaras miäs heijä tuva pöödä viäres 
istuskele. 

– Mää ole tehn suu töitäs ja 
haastatel tämä Mati, huamaut muar. – 
Jaha, jaha, hmm… mutis pukki, nous 
ylös keinutualistas ja kokeil kaffe-
pannu, olsik siäl viäl ollu pual kupilist. 

– Ans se ny ol, keitetä koht uut, mut 
täsä suul o uus tonttu. Muar nyäkkäs 
Matti päi. Hänel o monelaisi taidoi, 
ossa kuulema sorvat ja hitsat, ja 
porokki ova tutui. 

– Ni, enkä mää tyät pelkkä, Mat 
kiiruht sanoma. – Tee vaik ylitöitäkki, 
jos tarvita. Enk pelkkä pimiä. 

– Ommar sit erinomane miäs 
tämä… pukki pudistel päätäs. – Mää jo 
funteerasi, et kui lainka seljetä joulust, 
kon ei kunnollissi ehdokkai meinan 
lainka löyttä. 

– Ne ol semssi pojaklopei, niitten 
täyty vissi kasva viäl, ehdot Mat. Puk 
ja muar nyäkyttelivä. 

– Saak ol lissä puuro? Sanoink mää 
jo, et ruak kuulu tiätyste tyä eduihi. 

Aamupuuro, päiväruak, ehtopualisruak 
ja ehtokaffekki viäl, luettel pukki. 

– Mahdank mää valla ruvet lihoman 
tääl, kon olen tottun vaa noit roiske-
läppi mikros lämmittämä… ei vaiska. 
Kyl mää tämä paika ota, jos te vaa muu 
hualit, Matti vakuut. 

– Roiskeläppi. Mitä semse lainka 
ova? En ol ikä kuulluka, pukki 
ihmettel. 

– No ne ova semmossi pitsoi, mitä 
mää ole lämmitel, kon en ol viittin 
perunika keittä, selit Matti. 

– Mut ny se muuttu. Muar pitä teijä 
ruas täst lähtei. Mennäs pajal kattoma, 
mimmost siäl o. Puk taput Matti 
harttioil ja läht ookama sitä pajal päi. 

Muar hymyil ittekses ja pist 
kaffepannun pääl. – Naisten täyty välil 
puuttu asioihi, ko ei muu aut, hän 
huakas, ja isk silmä Tanelil. 

Ja sit o Korvatunturil taas kaik hyvi. 
Lahja ovat tulos (ni jos olla olt kiltei.) 
Sen pitune se. 
 
— Leena Falttu —
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KAUKALONHOITOASIAA! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kaukalon hoitovuorot kaudella 2014-2015: 
 
vko 48, 52, 4, 8, 12 Saari 
 
vko 49, 1, 5, 9, 13  Köykkä, Ritavuori, Vaimala 
 
vko 50 , 2, 6, 10  Lutta 
 
vko 51, 3, 7, 11  Rikantila 
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Konserttimatka: 
 
Rikantilan koulun kyläyhdistys on järjestämässä yhteistä konserttimatkaa sunnuntaina 
22.3.2015 Tampereelle. Menemme katsomaan Winterreise (talvinen matka) -nimistä 
konserttia, jossa esiintyvät Eurjoen oma poika, tunnettu basso Mika Kares, pianisti 
Marita Viitasalo sekä näyttelijä Esko Salminen. Kuulemme upeat tulkinnat yhteensä 24 
laulusta sekä näiden suomenkieliset käännökset ennen jokaista liediä. Konsertti koostuu 
Franz Schubertin vuonna 1827 säveltämästä teoksesta. Sen kesto on noin 2 tuntia ja 
siihen sisältyy yksi väliaika. Konsertti pidetään Tampere-talon pienessä salissa (457 
paikkaa) klo 18 ja ryhmälippujen hinnat ovat (normaalihinta olisi 37 eur / kpl): 
 
 - 31,40 eur / kpl, jos lähtijöitä on 36-50 henkilöä ja 
 - 33,50 eur / kpl, jos lähtijöitä on 15-35 henkilöä. 
 
Kyläyhdistys tarjoaa kaikille ilmaisen edestakaisen kuljetuksen, mukaan mahtuu 
maksimissaan 50 henkilöä. Konserttilipun hinnan ja muut mahdolliset kustannukset (esim. 
väliaikatarjoilut) jokainen kustantaa itse, lippujen hinta maksetaan etukäteen. Ennalta 
varatut paikat ovat hyvät: nousevasta katsomosta permannolta riveiltä 6-10, kultakin riviltä 
10 kpl vierekkäisiä paikkoja (ei suoraan äänipöydän vieressä).  
Matkan järjestäjänä toimii allekirjoittanut ja minulle voi jo ilmoittautua p. 040 507 4843 tai 
kirsi.hassinen@tvo.fi. 
 
Sitova ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään sunnuntaina 15.2.2015, jotta 
mahdolliset ylimääräiset varatut paikat voidaan perua eikä niistä tule ylimääräisiä 
kustannuksia. Salissa on myös pyörätuoli + saattajapaikkoja, kerrothan mahdollisesta 
tarpeesta ilmoittautumisen yhteydessä. Tila on varustettu myös induktiosilmukalla. 
Lisätietoja paikasta ja konsertista saa Tampere-talon nettisivuilta. 
 
Tervetuloa mukaan!  
 
Fingrid: 
Kantaverkkoyhtiö Fingridin Olkiluoto 4 (OL4) -ydinvoimalaitosyksikköhankkeen 
edellyttämiä 400 kilovoltin ja 110 kilovoltin (kV) voimajohtoja koskeva ympäristövaikutusten 
arviointimenettely (YVA) päättyi keväällä 2013. Nyt Fingrid on valinnut ne 
voimajohtoreitit, jotka etenevät jatkosuunnitteluun laitoksen toteutusaikataulun 
täsmentyessä, reittikartta löytyy Fingridin sivuilta kohdasta (katso liitekartat): 
http://www.fingrid.fi/fi/verkkohankkeet/hankkeet/voimajohtohankkeet/olkiluoto4/Sivut/defaul
t.aspx 
 
Hyvää joulun odotusta kaikille, nähdään kauneimmissa joululauluissa! 
 
T. Kirsi 
 
P.S. Syyskokouksessa toivottiin vanhojen Rikantilan koulun oppilaiden kuulumisia sekä 
muutoinkin nuorten kirjoituksia lehteen, kirjoitelkaahan ja välittäkää tietoa eteenpäin 
sopiville henkilöille :-) 
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JOULULAULUVISA  
 

(tehnyt Topias Vaahensalo, 12 v.) 
 

Missä joululaulussa on tällaiset kohdat? 
 
1. tunturit ne kohoaa 
 
2. joulu on tullut 
 
3. kilisee, kilisee  
 
4. ompi kuusen oksilla 
 
5. soihdut sammuu kaikki 
 
6. eikö taakka paina selkää 
 
7. lapset herätkää  
 
8. kirkkaat joulukynttilät 
 
9. korkeat nietokset 
 
10. lahjat suo, kauemmin 
 
Vastaukset sivulla 16. 
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KALEVANPOIKIEN JALANJÄLJISSÄ 
 

aitila on aina ollut olemassa.” Väitteen saattoi jopa uskoa sen jälkeen, 
kun oli ollut mukana opas Katriina Kaitila-Karttusen kiertoajelulla, jolla 
seurattiin kalevanpoikien edesottamusten merkkejä Laitilassa. Sellaiselle 

meidän seitsemän hengen porukkamme osallistui lauantaina 23.8.2014.  
 
Kuvassa Laitilan kartta muinaisine kohteineen. 

 
 
Keitä nämä kalevanpojat oikein olivat? Todellisuudessa kukaan ei tiedä varmaksi, 
mutta joitain arveluja on esitetty. Suomessa heidät tunnetaan erityisesti Vakka-
Suomen alueella. Heidät kuvataan usein punaisiin asuihin pukeutuneiksi voima-
miehiksi ja vierasmaalaiseksi päällikköluokaksi. Ensimmäinen suomalainen 
kirjallinen maininta on Mikael Agricolan Psalttarin esipuheessa vuodelta 1551. 
Virossa näiden jättiläisten nimi on kalevipoig. Myös germaaneilla ja frankeilla on 
samankaltaisia tarinoita. Samaten Raamattu kertoo jättiläisistä, nefileistä, ihmisten ja 
enkeleiden sekasikiöjälkeläisistä, joten voimme todeta, että tarinan taustalla pilkottaa 
totuuden hiven. 
 
Merkkejä kalevanpoikien elämästä Laitilassa on kaikkialla! Ymmärrettävästi ihmiset 
ovat esimerkiksi kummastelleet kaukana metsissä, tiettömien taipaleiden takana 
olevia kivilatomuksia ja yrittäneet löytää niille selitystä. Tunnetuimpia ovat Kalannin 
Kalevanpojanmuuri, Kaisamäen Kalevanpolku ja Pahaistenmaan kirkko Seppälän 
kylässä. Todellisuudessa ne ovat muinaisrantoja, jotka maankohoamisen takia ovat 
nykyisin kaukana merestä.  
 
Valtatie 8:n tekijät eivät 1950-luvulla tienneet minkä tihutyön menivät tekemään! 
Koveron kylässä oli kalevanpojan sänky, jossa nukkuja makasi jalat koukkuasennos-
sa yli Turku–Rauma-tien, mutta sitä uuden tien tekijät eivät käsittäneet, vaan rikkoi-
vat kiven! Paikalliset asukkaat olivat olleet kovin näreissään tästä. 

”L 
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Palttilan harju Palttilan kartanon lähellä on lähtöisin kalevanpojan santasäkistä. Näin 
on, vaikka ei heti ohi ajaessaan niin ajattelisi. Jättiläinen oli tavannut loikata yhdellä 
loikalla Valkojärven yli Untamalan harjun rakennustöihin mennessään, mutta kerran 
säkkiin oli tullut reikä, ja siitä valuneesta hiekasta muodostui kapea Palttilanharju. 
 
Kalevanpojat puuhasivat monen moista, ja usein he olivat kilpasilla ihmisten kanssa. 
Kun laitilalaiset rakensivat kirkkoa, piti kalevanpoikienkin saada sellainen, ja he 
rupesivat rakentamaan sitä Pirttikylän Kirkkelinnaan (kuva alla). 
 

 
 
Ihmiset olivat kuitenkin viekkaita ja laittoivat pelkän kellon tikun nokkaan soimaan, 
ja sekös suututti kalevanpojat! He luulivat ihmisten kirkon jo valmistuneen ja harmis-
tuneina viskelivät rakennuskivensä pitkin metsiä. 
 
Kristinuskon vakiinnutettua asemansa kalevanpojat häipyivät, lopullisesti. Yksi tarina 
kertoo heidän rakentaneen lautan punaisista hiekkakivistä ja soutaneen Sirppujokea 
pitkin pois. Minne he mahtoivat matkata?  
 
Kierroksen jälkeen söimme maittavan lounaan ravintola Louhenlinnassa ja ryhdyim-
me odottamaan päivän päänumeroa: musiikkinäytelmää Kivellä Soutajat. Ohjaaja 
Tapio Väntsi kertoo näytelmän käsittelevän erilaisuuden ymmärtämistä. Kapeanäkö-
kulmaiset henkilöt joutuvat näytelmässä naurunalaisiksi, ja samoin käy usein 
tosielämässä: yksioikoiset ja jyrkät mielipiteet näyttäytyvät naurettavina. 
 
Kyllillä, rikkaalla turkiskauppiaan leskellä, on kaunis tytär, Tuomikki, joka salaa 
äidiltään riiustelee kalevanpoika Karen kanssa ja on lupautunut tämän emännäksi. 
Tarinassa eletään aikaa, jolloin kalevanpojat ovat jo osittain sekoittuneet ihmisiin, 
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mutta osa vastustaa ankarasti näitä liittoja. Siinä on oikeastaan näytelmän 
perusasetelma, jota pyöritellään parin tunnin ajan, toki sopivin väärinkäsityksin 
höystettyinä. Katsojan aika ei silti käy pitkäksi, ei suinkaan! Näyttelijät osaavat pitkät 
dialoginsa, eläytyvät osiinsa loistavasti, ja ajan hengen mukainen musiikki ja laulut 
täydentävät juonta. Ja nimenomaan täydentävät eivätkä vie liikaa tilaa draamalta! 
 
Juha Ojala esittää hiukan yksinkertaista ja rehvakasta nuorukaista, Osmoa. Nuori 
näyttelijä vuoroin laulaa, vuoroin breikkaa tai tappelee jättikokoisen Karen kanssa ja 
siirtyy taas puherooliin. Hahmo on aivan mainio ”Osmo määrää” -lauluineen, ja Ojala 
hoitaa osassaan kaikki pisteet kotiin. Louhenlinnan jyhkeä piha-alue sopii loistavasti 
tämän tyylisen näytelmän esittämiseen.  
 
Koko seurueemme nautti Kalevanpoika-päivästämme, vaikka kaikki eivät suinkaan 
kaltaisiani historiafriikkejä olekaan. Siksi uskallan ”mainostaa” esitysten jatkuvan 
ensi kesänä. Tämä on teatteria, jota kannattaa lähteä katsomaan kauempaakin.  
 
— Marja Hiltunen — 
 
Lähteet:  
Sirppujoen Sanomat 2013 
"Kivellä Soutajien" ohjelmalehtinen 
 

  
 
Näytelmän esitysympäristöä.
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(ILMOITUS) 

ROMAANI KOIVIKON AGATHA, kirjoittanut Marja Hiltunen 
 
Koivikon Agathan tapahtumat alkavat syksystä 1864. Päähenkilö Agatha Wilhelmiina Johanintytär 
asustaa vanhempiensa kanssa Koivikon mäkituvassa, kun hänen isänsä kuolee keuhkotautiin. Äiti 
lähtee yllättäen Turkuun ja sysää 14-vuotiaan tyttärensä Juuselan taloon. Hän lupaa hakea Agathan, 
mutta aika kuluu, ja lopulta äidiltä ei tule enää kirjeitäkään. Agathan on opittava pärjäämään 
omillaan, paikoin jopa taisteltava paikkansa talonpoikaisessa yhteisössä. 
Kirja on fiktiivinen, mutta viitekehys on mahdollisimman pitkälle totta. Siinä on sekä paikallista 
että valtakunnallista historiaa, mm. suuret nälkävuodet Eurajoen näkökulmasta. Sen lisäksi kuva-
taan todellisia tapahtumia ja henkilöitä sekä yhteisön tapoja ja juhlia, ja tekstissä vilahtaa oikeiden 
eurajokelaisten talojen nimiä.  
Ennen kaikkea kirja on kuitenkin kertomus Agathasta ja hänen elämästään. 
Lopussa Agatha johkaantuu Laitilaan, Vainio-Tanin taloon. Porstuan kynnyksen ylittäessään nuoren 
naisen elämä muuttuu täysin. Tosin hän ei itse tiedä sitä vielä siinä vaiheessa… 
Kirja sijoittuu pääosin samaan kuvitteelliseen Sammaliston kylään ja Juuselan taloon kuin vuonna 
2012 ilmestynyt Mansikkamäen Elina ja työn alla oleva Juuselan Maija. Koivikon Agathalle 
ilmestyy myöhemmin jatko-osa.  
 
Kirjassa on 330 sivua, ja se on pehmeäkantinen. Sen kustantaja on kemiläinen Nordbooks.  
 
Myyntipaikat: 
- Eurajoella: Matkailuinfo, Säästöpankki ja Raila Viinamäen parturiliike 
- Raumalla ja Porissa: Info-kirjakaupat 
- nettikirjakaupat 
- suoraan kirjoittajalta: hiltunen.marja@gmail.com, puh. 040 717 0221. 
 
Marja esittelee kirjaa Matkailuinfossa ti 16.12.2014 klo 12.00–13.30. Tervetuloa juttusille! 
 
Tässä on lukunäyte kirjan alkupuolelta, Agathan isän siunaustilaisuudesta: 
 
Vollotuksemme keskeytti portin luota kuuluva vinkuna, ihmisten liikehdintä ja hälinä. Nesten lopetti 

puheensa ja loi harmistuneen katseen äänien suuntaan. Otimme tyttöjen kanssa muutaman askeleen 

taaksepäin ja näimme, että portti oli jätetty auki, ja emakko porsaineen oli tullut heti katsomaan 

mitä syötävää kirkkomaalta löytyisi. Pieni, laihasäärinen poika hosui hermostuneena niiden 

perässä, mikä vain sai siat hajaantumaan ja juoksemaan lujemmin. Tytöt tirskahtivat, ja minä 

painoin käden suulleni. Vasta kun muutamat miehet yhtyivät sikojen häätämiseen, ne saatiin 

aisoihin. Juuselan renki, Juha, lyhyenläntä ja tumma mies, tarttui viimeistä mustavalkoista porsasta 

korvasta ja retuutti sen kauheasta kiljunnasta huolimatta kirkkomaan ulkopuolelle. Jopa 

vanhemmat ihmiset joutuivat puristamaan huulensa yhteen, etteivät olisi vallan häpäisseet 

naurullaan vakavaa toimitusta. Nesten huokaisi ja jatkoi Psalmien kirjan lukua. Isä meidän ja 

Herran siunauksen jälkeen tilaisuus oli ohitse. Käteltyään äitiä ja Sammaliston kyläläisiä Nesten 

käveli eteeni. Hän katsoi minua hetken, taputti olkapäätäni ja sanoi: ”Jumala sinua siunatkoon, 

lapsukainen.” Ruumissaarnan ja jumalanpalveluksen jälkeen meidän olisi pitänyt tarjota 

saattoväelle jotain. Ehkä olisimme pystyneet varaamaan velliä näin isolle väkimäärälle, mutta se 

olisi ollut ainoastaan noloa. Kyläläiset tiesivät tilanteemme eivätkä toivottavasti odottaneet mitään. 

Oletin äidin selittävän tätä isoisälle ja sedilleni, kun näin hänet heidän hevosensa ja kärryjensä 

luona. Lopulta en ollut enää varma mistä he puhuivat, koska hetken kuluttua miehet kääntyivät 

katsomaan minua, ja isoisä puristi päättäväisesti harmaahiuksista päätään. 
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Joululauluvisan vastaukset: 

 
1. Laulu joulupukille 
 
2. Juhla verraton 
 
3. Kilisee kilisee kulkunen 
 
4. Joulupuu on rakennettu 
 
5. Tonttujen jouluyö 
 
6. Joulupukki, joulupukki 
 
7. Joulukirkkoon 
 
8. Joulunkellot 
 
9. On hanget korkeat nietokset 
 
10. Pikkuoravien joululaulu 
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KIRJAESITTELY: 
 
 
Marja Hiltunen esittelee uutuuskirjaansa Koivikon Agatha Eurajoen 
Matkailuinfossa 
 
tiistaina 16.12.2014 kello 12.00–13.30. 
 
 
Tervetuloa! 
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KAAPON KAIUN TOIMITUS 

TOIVOTTAA KAIKILLE 

LUKIJOILLE 

RAUHALLISTA JOULUA JA 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

2015!
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JOULURISTIKKO 

 


