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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

T

ervehdys kyläläisille!

Kesä on täällä, ja yhdistys ei
ihmeemmin lomaile. Avoimet Kylät
-tapahtumaa olemme jo viettäneet
tämän
Kaiun
ilmestyessä,
ja
tämänhetkisen sääennusteen mukaan
sitä vietettiin hienossa +20 °C
aurinkoisessa ilmassa.
Lahdenperän ulkoilutapahtuma on
keskiviikkona 12. elokuuta. Sitä vietetään perinteeksi muodostuneella kaavalla uiden, saunoen ja makkaraa
grillaten.
Koska
Tampereen
konserttireissu
peruuntui alkuvuodesta, johtokunta
valmistelee ja suunnittelee uusintaa.
Luvassa jotain uutta ja spektaakkelimaista, tai sitten uusimme saman
kohteen ja konsertin helmikuussa 2016.
Siitä keskustellaan lisää mm. Lahdenperässä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa toivottua Kuuskajaskarin retkeä emme tälle
kesäkaudelle saaneet järjestettyä, mutta
otamme retken asialistalle ensi vuoden
puolella ja toivottavasti pääsemme
toteuttamaan sen kesäkaudella 2016.
Vaikka
koulu
on
kesälomilla,
Ministadion on kyläläisten käytettävissä. Pallot ja verkot löytyvät
luistelukopista, avainta saa lainata
samoilta henkilöiltä kesä- sekä
talvikaudella:
- Köykältä Korkeakoskilta (postilaatikossa),
- Rikantilasta Hannu Tarkilta,
- Lutalta Tuomo Jaakkolalta ja
Mika Virtaselta;
- Saarella Jarmo Luotoselta.
— Heidi Kiikola, puheenjohtaja —

POLKUPYÖRIEN KATSASTUSTA RIKANTILAN KOULULLA

E

urajoen
pappamopokerhon
jäsenet Jari Syren, Olli Jaakkola, Martti Lempinen ja Mikko
Päiväkkö huristelivat 19.5. koulun
pihaan erilaisilla kulkupeleillä. Pihaan
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ilmestyi pari autoa, yksi kiiltäväkylkinen vanha moottoripyörä sekä
mönkijä, jonka perässä oli pikkuruinen
saunamökki. Siinä oppilailla riittikin
välitunnille päästyään ihmeteltävää.
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asettui pihalle tuodun pulpetin taakse ja
ryhtyi kirjurin hommiin. Muut miehet
toimivat katsastusmiehinä.

Saunamökki ja mönkijä.

Tiesimme kyllä etukäteen heidän tulostaan, sillä oli sovittu, että he tulevat
tekemään polkupyörätarkastusta. Lähes
kaikki oppilaat olivat tulleet pyörällä
kouluun. Minäkään en aamulla herätessäni keksinyt yhtään tekosyytä, ettenkö
lähtisi pyörällä kouluun, sillä aurinko
paistoi pilvettömältä taivaalta ja päivästä näytti tulevan lämmin. Niinpä me
kaikki sitten asetuimme pitkään jonoon
tarkastuspisteen lähelle. Jaakolan Olli

Pappamopokerhossa oli laadittu valmis
tarkastuslomake, joka sitten jokaisen
pyörän osalta täytettiin. Kaiken kaikkiaan pyörät vaikuttivat olevan hyvässä
kunnossa, mutta mahtui joukkoon muutama
korjauskehotusmerkintäkin.
Toivottavasti oppilaat ovat muistaneet
näyttää laput kotona! Parasta tässä
tarkastuksessa oli se, että Pappamopokerholaiset suorittivat samalla myös
huoltotoimenpiteitä; ketjuja kiristettiin
ja rasvattiin, muttereita kiristettiin, renkaisiin lisättiin ilmaa, vääntyneitä osia
oikaistiin. Minunkaan pyöräni ei kotimatkalla enää kilissyt ja natissut yhtään! Suuret kiitokset Eurajoen pappamopokerhon
miehille!

Juho Elon polkupyörä tarkastuksen kohteena.

— Minna-Mari Kares —
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VIERAILU RIKANTILAN KOULUSSA JA KOULUPIIRISSÄ

S

ain yllättävän ja mieluisan puhelinsoiton Rikantilan koulun entiseltä
oppilaaltani Kalevi Luhtavaaralta, joka ehdotti, voisiko hän tulla hakemaan
minut ja vaimoni Ritvan ajelulle Rikantilan koulupiirin tutuille ja oudomillekin
teille. Tietenkin vierailisimme myös koululla, jossa vietimme vuodet 1959–1962.
Pian poiketessamme tervehti meitä tuttu vuosiluku 1911 koulun seinällä. Ja tuo iso
kuusikin oli vielä paikallaan uhmaten aikaa. Muistan, että pelkäsimme kuusta
ukonilmalla. Mutta saunarakennuksen ja kaivon ovat hävittäneet, samoin
perunamaan. Tilalle oli tullut tosin paljon hyvää! Ulos sekä sisälle. Vanhalle
opettajalle oli iso yllätys nähdä vielä entisajan ruoan valmistamista omassa
keittolassa. Kun pistäydyimme oppituntia seuraamassa, panimme merkille, että
oppilaat tekivät tehtäviään biologiasta ahkerin ottein. Oma nostalginen muistikuvani
heräsi, kun meille näytettiin nykyisiä opetuksen välineitä kehityksen kärjestä. Miten
alkeellisia olivatkaan minun käytössäni olleet välineet silloin kerran. Mutta asiat
opittiin silloinkin. Eivät oppilaat sanoneet: emmää jaksa, emmää viitti, tää ei oo mun
juttu jne.
Kiitämme lämpimin ajatuksin koulun henkilökuntaa, kyläyhdistyksen jäseniä Ullaa ja
puolisoaan, Helenan kodin maukkaista kahveista sekä erityisesti Kalevia, joka tarjoili
meille mukavan matkan, meille, jotka kahdeksankymppisinä mielellämme
muistelemme niitä entisiä hyviä aikoja.
Toivotamme hyviä aikoja myös koulunne tulevaisuudelle.

— Antti ja Ritva Pihlava —
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RUUSUJEN KUULUMISIA

P

arina viime vuonna ruusulajikkeiden määrä ei ole juurikaan kasvanut pihallamme, ja niitä on nyt vajaat 200. Tällä erää en aio lisätä määrää oleellisesti, vaikka joka vuosi muutama hyvä yksilö lähtee taimistolta matkaan ja etsii tiensä
jostain penkin syrjästä tai täyttää aukkopaikan. Yksi heinikkoalue talon ja hallipihan
välissä vaatisi kyllä jotain. Alun perin suunnittelin siihen ruusukäytävää (yksi sellainenhan on jo pihallamme), mutta se on ollut toistaiseksi pakko unohtaa tärkeämmän
rakennusprojektin takia.
Penkit kaipaavat jonkun verran hoitoa, ja sitä myöten tietenkin aikaa, vaikka en
mihinkään ”mustan mullan” linjalle ole lähtenyt eikä se sovi näiden ruusujen tyyliin.
Olen antanut sopivien luonnonkasvien täyttää ruusujen ympäristön perennojen,
maksaruohojen ja sipulikasvien kanssa. Teen täsmäkitkentää poistamalla vain eitoivotut kasvit, kuten juolavehnän, peltokortteen, voikukan, vuohenputken, niittyleinikin ja muut tämän kaltaiset.
Valkovuokko on lähes ensimmäisiä kukkijoita, ja se on valon lisääntyessä levinnyt
tiheinä mattoina, ja myös sinivuokkoa on alkanut ilmaantua sieltä täältä. Ahomansikka on erinomainen maanpeitekasvi, ja niittynätkelmä ja hiirenvirna kiipeilevät pitkin
ruusujen varsia. Maahumala kukkii sinisin kukin tähän aikaan vuodesta, ja siankärsämön valkoiset ja vaaleanpunaiset lääkkeeltä tuoksahtavat kukat ilahduttavat keskikesällä. Orvokit ovat niin suloisia, että niitä ei ole koskaan liikaa. Puna-ailakki
ilmestyi yhteen penkkiin jonkun toisen taimen matkassa, ja toivon sen levittäytyvän
laajemmalle. Harvinainen mesimarja on hakenut turvapaikkaa penkistä, joka pihan
laidalla erottaa hoidetun ja luonnontilaisen alueen.
Tämä tyyli, vaikka se on tavallista ruusuharrastajien joukossa, on herättänyt joissakin
vieraissa ihmetystä. Eräs suorapuheinen ystävättäreni hämmästeli käydessään meillä
ensimmäistä kertaa: Kuisuulkasopaskruahoikukkaspenkeis?

Ruusujen kohdalla on totuttu puhumaan talvenkestävyydestä, mutta viimeisimmässä
Ruusunlehdessä Lauri Korpijaakko lanseerasi termin keväänkestävyys, eikä syyttä.
Kevät kaksi vuotta sitten oli pienoinen katastrofi. Talvella oli kyllä suojaavaa lunta,
kun matalapaineet pyyhkivät ylitse ja pitivät auringon piilossa. Tammikuussa tuli
sellainen lämpöjakso, että puutarhaviisaat sanoivat kasvien koettaneen silloin kasvuun lähtöä. Kun kevätaurinko alkoi paistaa, se suorastaan kärvensi monet kasvit.
Pihaltamme kuoli esim. pari metriä korkea hernesypressi, vaikka se oli peitettynä.
Jopa erittäin kestävinä pitämäni ruusut kuivahtivat, ja suurin kevättyöni oli leikata
kuolleita oksia pois. Muutaman ruusun jopa nappasin irti maasta, ehkä kylläkin liian
aikaisin, koska kaikki kuolleilta vaikuttaneet lähtivät kasvuun.
6

Kaapon Kaiku II/2015

Yksi sellainen, todellinen yllättäjä, näyttäisi
olevan tässä kuvassa oleva pinkki kanadanruusu
William Baffin. Se on ruusukäytävässä John
Cabotin vieressä, joka voi oikein hyvin, ja siksi
ehkä en ole toimeentunut istuttamaan mitään
William-pojan tilalle. Viime viikolla huomasin
maasta pyrkivän esiin kaksi tiilenpunaista
versoa. Nähtäväksi jää, jaksavatko ne kasvaa.
Joka tapauksessa ihmettelen miten ja miksi
juuristo on näin kauan lepotilassa, jos se kerran
on elossa!
Ryhmänä ranskanruusut kärsivät eniten, mikä oli
kummallista, koska meillä on varsin kestäviä
lajikkeita, ja monet harrastajat pitävät niitä paljon parempina vaihtoehtoina kuin
esim. neidon- tai kartanoruusuja. Meillä ne saavat kaiken lisäksi nauttia erinomaisesta
pienilmastosta, koska suurin osa niistä kasvaa alueella, jonka kolme sivua on
suojattu. Yhtä suojaa talo, toista terassi ja penkin edessä on lämpöä sitova
vallikivimuuri. Luulin jo, että minun on luovuttava koko ryhmästä. Mutta kun olin
leikannut mustuneet oksat pois, pensaat saavuttivat kesän aikana menettämänsä mitat.
Kukinta jäi tietenkin valitettavasti uupumaan.
Kuvassa
on
yksi
upeimmista
ranskanruusuista:
Tuscany.
Pensas
kasvaa noin 150 cm korkeaksi. Sen nuput
ovat punaiset. Puolikerrannaiset kukat
taas aukeavat ensin purppuranpunaisina,
ja niissä on tumman sinertäviä kohtia ja
valkoisia raitoja. Myöhemmin väri
muuttuu violetimmaksi. Keltaiset heteet
loistavat kukan keskeltä.
Tänä keväänä jotkut herkimmät ruusut
ovat esittäneet samoja oireita. Pahiten on
kärsinyt
kesädamaskonruusu
Marie
Louise. Se on noin parimetrinen
rentokasvuinen pensas, jonka litteät, syvän roosanpunaiset täysin kerrannaiset kukat
tuoksuvat voimakkaasti. Viime kesänä se ilahdutti meitä upealla kukinnalla. Oksat
taipuivat kukkien painosta vallikivetyksen ylitse käyvälle asti. Ruusu kuuluu
ehdottomiin suosikkeihini, ja minun on ilmeisesti tehtävä jatkossa sen kohdalla
poikkeus siihen ”periaatteeseen”, että en peitä ruusuja.
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Tähän aikaan alkukesästä ensimmäiset ruusut ovat yleensä aloittaneet kukintansa,
mutta nyt se ilo on vielä edessämme. Odotan kuitenkin hyvää ruusukesää, jos ilmat
vain hiukan lämpenevät ja sateet vähenevät.
— Marja Hiltunen —

KAFFEL!

A

ika tuttu kehotus meil kaikil,
vähä erilaisist paikoist taik
tilantteist. Tulkka ottama, tai
tehkä hyvi, sanotti enne vanha. Kaffe o
meil suamalaisil nii tärkkiä, et sitä
juada, tai ainakin tarjota aamust ja
ehtost ja siin välissäki montten
kerttaha. Koton ja tyäpaikal, juhlis ja
kaikenäköisis kissaristiäisis ja muis
kokkontumisis. Kokous taik kyläreisu
ei ol mimmonenka, jos ei saa ettehes
sitä kaffekuppi. Ni, tai o niit semssiki
kummajaissi, ko eivä voi sitä siättä. Ne
pruukkava juad teet, mehu taik
limunaatti. Mut me em ny puh heist
kon kaffest ja meist kaffetrateist.
Kahvil o mont nimi ympär Suami. Se
voi ol kahvet tai kahavet, kohvi taik
kaffi. Rakkal lapsel o mont nimiväännöst. Tääl rannikol o niinko ossais
vähä tota länsnaapuri kiält, ko sano
kaffe, vaikkei muuto ossais sitä sanaka.
Ova pitän oikken kirja, et suamlaise
juava kaffet, tai ainakki ostava kaffenpaoi semse pyäriästen 12 kilo vuades.
Se o aika lail, jos verrata vaik Italiaha,
5,7 kilo, taik Espanja, al viis kilo
vuades. Raha jokane kulutta siihe
suurin piirttei 80 euro. Kuppi kohde se

teke al kuus sentti; ei ol paljo, vaik ai
sanotanki, et kaffe o kallist.
Kaffe jauheta kaffepuska paoist ja
paahdeta erilaisil menetelmil, joko tääl
Suames, esimerkiks Pauligil, misä
tehdä Presidentti- ja Juhla Mokka.
Juama alkuajoist kerrota erilaissi
tarinoi, ja se viljely o alotet kuulema
Jemenis. Joku vuahpaimen äkkäs, et
häne vuahes eivä oikke nuk, ko ne
oliva syän kaffepenssa marjoi, ja hän
kokeil itekki pureskel niit. Sit huamatti,
et pavuist voi tehd kuuma juama ja se
oliki oikke virkistävä ja hyvä makust.
Loppu onki sit historia ja nykypäivän
kaffest on keksit lukemattomi versioit
ympär mailma.
Enne keitetti sitä pannukaffet hellal,
pantti kiahuva vette kaffejauho ja
varrotti, et se selkke. Nykysi melkke
kaikil on keitin ja monel jopa joku
kaffekone, niinko niit nykysi nimitetä.
Aikamoissi konei ovakki, ko niihi
pistetä erilaissi kapselei ja kon kone o
hetke aikka pöhissy, ni latte,
cappuccino taik espresso o valmist ja
niihi saa viäl erilaissi makuvivahteiki,
jos tahto.
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Tavaline sukukuluttaja niist oikke edes
mittä ymmär; ne vaati perehtymist.
Helpomppa o pistä vet pannuhu, jaoho
suadattime ja tiätä ainaki mitä saa,
vaikkei siin sit mittä karamelli makku
oliska. Ko vaa o sopiva vahva, mist
kukaki sit tykkä.
Soda aikan ihmiste kaffehammast kyl
kolot oikke tosisas, ko sitä ei saan.
Jatkosoda aikan kaupoist rupes saama
kaffen korviket. Siin ol ruist, ohra ja
lanttu, ja hiuka lailist kaffettakki.
Voikukkase
juureistakki
korviket
keitetti ja vissi vähä kaikest, mitä ny
kotto satui löytymä. Varma oliva
pahamakussi tökötei, mut juatti niitäkki
parema puuttes. Vast soda jälkke, 1946,
Suamehe saatti taas kaffet, ko
Herakles, se Zeukse poja mukka nimes
saannu laiva, sitä toi. Sitä ol oikke
ihmissi vastas, ko sitä ol niim pali
varrot; ja Turu Sanoma otsikoi:
Toivelaiva onnellisesti Turussa.

Eikä kaffet juada vaa sen tähde, et se
maistuis hyvält. Kofeiini piristä ja
virkistä, puhumattaka siit, mimne
vaikutus yhteisel kaffehetkel o vaik
työpaikal. Siin voi rentouttu hetkeks ja
vaihta päivä kuulumise. Ja muutonki,
semne höyryväine kup o kaiki puali
kodikas, taik muki. Kaffekupi tasseines
ova jään jo historiaha, ainakki arkisemmis olois.
Viimisimmä lääketiättellise tutkimukse
sanova, et kaffe juamine voisis jopa ol
tervellist, mikä tiätyst o hyvä asi. Saa
kahvitel hyvä omaltunnol. Kaffen
pidäis niitte mukka suajat maksa, etei
tulis kirroossi, taik diabeetekselt. No,
tiäd hänt, mut ainakki se monel o se
päivän alotus, sanomleht ja kaffekup;
muuto pakka paha aikka, jos ei jomppa
kumppa joku aamu olekka.
— Leena Falttu —

SANAPÄHKINÄ
Keksi keskiruutuihin sanat, jotka muodostavat oikean yhdyssanan erikseen kummankin viereisen
sanan kanssa.
syys
haukka
kesä
nalle
kukka
orvokki
valta
karhu
säde
kukka
valo
galleria
sorkka
tanko
uima
juhla
mehu
kioski
jänis
puku
sätky
koti
lapsen
koira
— Laatineet: Emma Pörsti, Helena Heino ja Nuutti Gilojev —
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(ilmoitus)

ROMAANI JUUSELAN MAIJA ON ILMESTYNYT
kirjoittaneet Leena Falttu ja Marja Hiltunen, kustantaja Nordbooks
Kirja on jatko-osa vuonna 2012 ilmestyneelle Mansikkamäen Elinalle, jonka tapahtumat päättyivät
jatkosodan jälkeisiin vuosiin. Juuselan Maijassa hypätään ajassa eteenpäin kesäkuuhun 1964.
Mansikkamäen Elinassa pikku tyttönä esiintynyt Elinan ja Markun esikoistytär Maija on
aikuistunut. Hän on voimakastahtoinen nainen, joka rakastaa Juuselan tilaa ja hevosia ja josta on
kaavailtu tilan jatkajaa. Hänen elämänsä on ollut tähän asti onnellista, turvallista ja tasaista. Hänellä
on kaksi nuorempaa sisarusta: Mirja, joka opiskelee Turussa sairaanhoitajaksi, ja Mikko, joka on
päättänyt, että hänestä tulee eläinlääkäri.
Mutta sitten Maijan elämältä putoaa pohja pois. Mustikkalan Osku ja Korhosen Hilkka, jotka
muuttivat Kanadaan 1948, tulevat ensimmäistä kertaa käymään Suomessa. Se saa monet
muistelemaan jo melkein unohdettuja asioita, ja yhdessä vihanpuuskassa lausutut sanat suistavat
Maijan raiteiltaan ja pakottavat hänet etsimään totuutta.
Eikö Markku olekaan hänen isänsä? Miksi asia on salattu häneltä?
Maija joutuu käymään kiivaan taistelun ennen kaikkea itsensä kanssa. Kirjassa keskitytään
nimenomaan siihen, miten ihminen selviää tällaisesta tilanteesta. Vai selviääkö? Mitä Maijalle
lopulta tapahtuu?
Tapahtumat kerrotaan monen ihmisen näkökulmasta. Kertojina ovat kaikki sisarukset ja samoin
heidän vanhempansa. Myös vanha emäntä Kerttu saa puheenvuoron. Osku ja Hilkka kertovat
omista tuntemuksistaan ja vuosistaan Kanadassa.
Dialogi käydään pääasiassa Eurajoen murteella.
Mukana vilahtaa todellisia ihmisiä kuten Kirkonkylässä Osuuskaupan johtajat Erkki Ruohola ja
Kalevi Huhtikari, kirjakaupan hoitaja Iiris Rantala ja Kuivalahdella Saima Aarikko. Kirjassa on
paljon ajan kuvausta yleisellä tasolla samoin kuin siitä, miltä Eurajoen keskusta ja Kuivalahden kylä
näyttivät tuolloin.
Mansikkamäen Elinan lukijat tutustuivat jo säkkijärveläiseen Poskiparran perheeseen. Osa heistä on
asettunut Eurajoelle, ja heidän elämäänsä seurataan Juuselan Maijassa.
Kirjaa voi ostaa Porissa ja Raumalla Info-kirjakaupoista, Eurajoella: Matkailuinfosta,
Säästöpankin konttorista, Vuojoen kartanon putiikista ja Raila Viinamäen parturiliikkeestä sekä
lisäksi monista nettikirjakaupoista.
Sen voi tilata myös suoraan Marjalta: puh. 040 717 0221, hiltunen.marja@gmail.com tai Leenalta
puh. 044 991 0075, paulee@jippii.fi. Hinta on 25 €.
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(ilmoitus)

Kaapon Kaiun toimitus toivottaa
kaikille lukijoille hyvää kesää 2015!
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KESÄRISTIKKO

— Laatineet: Katri Kuusisto ja Milla Kettunen —
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