Kaapon Kaiku IV/2015

Kaapon Kaiku
IV/2015
21. vuosikerta

http://www.rikantila.fi
SISÄLLYS
Puheenjohtajan palsta .......................................................................................................................3
Joulupukki ja noitarumpu ................................................................................................................3
Kouluvierailu Virossa 15.10.–21.10.2015 .........................................................................................6
Sylvian joululaulu ..............................................................................................................................8
Jouluyä syntymäihme Marttan kamaris — joulusatu....................................................................9
Turistikohellusta ja muistoja iki-ihanasta Islannista ...................................................................13
Wiurilan kartanon historiaa ja nykyisyyttä ..................................................................................19
Rannat kuntoon yhteistyöllä ...........................................................................................................23
Järveltä tuulee ..................................................................................................................................25
Jouluristikko.....................................................................................................................................27

1

Kaapon Kaiku IV/2015

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

TOIMITUS
RIKANTILA:
Tauno Perkiö
Nurkintanhuva 26
27150 EURAJOKI
puh:8682602
matkapuh: 044 7103311
sähköp: tauno.perkio@samk.fi

LUTTA:
Miikka Paassilta (päätoimittaja)
Mauno Paassilta (lehden tilaukset)
Rikantilantie 25
27100 EURAJOKI
puh: 8682647
sähköp: manu47@eurajokinetti.fi

SAARI:
Kirsi Hassinen
Saaren kylätie 10
27150 EURAJOKI
puh: 040 5074843
sähköp: kirsi.hassinen@tvo.fi

RITAVUORI:
Marja Hiltunen
Ovaskantie 24
27100 EURAJOKI
puh: 040 7170221
sähköp: hiltunen.marja@gmail.com

RIKANTILAN KOULUN KYLÄYHDISTYKSEN JOHTOKUNTA V. 2015
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

Luotonen Ossi

044-5691708 Saarentie 162

27150 Eurajoki

Korkeakoski Jenni

050-3445166 Rikantilantie 342 27150 Eurajoki

Hassinen Kirsi

040-5074843 Saaren kylätie 10 27150 Eurajoki

Vaahensalo Maria

KOULU
Koulu

(02) 8682611Rikantilantie 194

Kares Minna-Mari

044-3124611

27150 Eurajoki

2

Kaapon Kaiku IV/2015

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

S

äätilat koettelevat pimeällä ja
sateisella vaiheellaan, mutta
eiköhän se talvikin sieltä kohta
tule. Lunta tai ei, kauneimpia
joululauluja
lauletaan
Rikantilan
koululla 18.12. klo 18.00.
Syyskokouksessa tuli johtokuntaan
uudistuksia, kiitokset Korkeakosken
Jennille ja Luotosen Ossille aktiivisistä
vuosista. Molempia nähdään vamasti
vielä kylätapahtumissa tulevaisuudessakin. Ja tervetuloa porukkaan, Marko
Mikkola ja Anna-Mari Mäenpää!

Syyskokouksessa vieraillut maisemasuunnittelija Sanna Seppälä antoi
hienoja vinkkejä vesistöjen hoitoon.
Toivottavasti niistä joku sai alkusysäyksen
vaikka
mökkirannan
siistimiseen.
Rauhallista joulun odotusta kaikille
— Heidi Kiikola, puheenjohtaja —

JOULUPUKKI JA NOITARUMPU
RIKANTILAN KOULULAISTEN OPPILASMUSIKAALI

M

usikaaliesityksen alussa reippaat
pikkutontut
tuovat
joulupukin tupaan syksyn
viimeisen kirjelähetyksen. Kirjeiden
joukosta löytyy ruskea, vanhahtava
kirjekuori, jonka sisältö ei aivan heti
aukea pahaa flunssaa sairastavalle
joulupukille, joulumuorille tai tontuille.
Kirjeen allekirjoituksena saattaisi olla
”Vekara”.
Ruskeaa kirjettä näytetään useammallekin mestaritontulle ja he kaikki tulkitsevat kirjeen tavallaan ja ryhtyvät
töihin. Tonttulan jouluvalmisteluja
häiritsee kuitenkin välillä outo ääni.
Muutamat joulutoimet menevät kummallisesti pieleen vuosien kokemuksesta, huolellisesta valmistelusta tai
uudemmasta tekniikasta huolimatta…

Lopussa ruskean kirjeen sisältö sekä
monien, monien, joka joulu toistuvien
pettymysten seuraukset selviävät ja
kaikki järjestyy parhain päin. Revontuletkin leijailevat takaisin paikoilleen
pukin lähtiessä viemään lahjoja kaikille
kilteille lapsille.
Olin seuraamassa musikaalin kenraaliharjoitusta. Jo koulun eteisen seinältä
tulijaa tervehtivät oppilaiden tekemät
roolihahmojen kuvat. Yläluokkaan oli
koottu ja talviasuun verhoiltu koulun
esiintymislava. Lavasteena oli joulukylän talvisia taloja ja joulukuusi.
Luokan älytaululla näkyi ympäristöä
selittäviä
taustakuvia.
Neljännen
luokan pojat Juho, Viljami ja Ville
olivat rakentaneet karkkikoneen, joka
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viskeli muutaman karkin yleisöllekin
samalla kun joulupukki muuttui
suureksi konvehdiksi.
Rikantilan koulun jouluesitys pohjautuu Mauri Kunnaksen kirjaan
”Joulupukki ja noitarumpu”, joka
ilmestyi vuonna 1995. Tarinan
koululaisten musikaaliksi oli muokannut ja ohjannut alaluokan opettaja Päivi
Hinno. Lavastuksesta ja puvustuksesta
oli huolehtinut koulunkäyntiohjaaja
Henrietta Karjalainen. Koko tonttuorkesteria johti yläluokan opettaja ja
rehtori Minna-Mari Kares.
Musikaaliesityksen roolien ja laulujen
harjoitukset oli aloitettu jo syyskuussa

koulun musiikkitunneilla. Koulun
kaikille oppilaille oli löytynyt sopiva
rooli tai osa tonttukuorossa. Esitykseen
sisältyi monia oikein mainioita roolisuorituksia. Nuorempien oppilaiden
tonttukuoro lauloi reippaasti ja nuotilleen sekä tanssi iloisesti hauskoissa
tonttuasuissaan henkseleitään tilanteen
mukaan paukutellen. Harmaat tonttupuvut palvelevat jo kolmatta sukupolvea ja näyttävät mielestäni edelleen
yhtä hienoilta.
Oli mukavaa päästä seuraamaan koulun
joulunalustohinaa ja hienoa esitystä.
Kiitos!
— Helena Heinonen —

Jokaisella 22 oppilaalla oli oma osansa musikaaliesityksessä. Lavalla seisomassa Juho Elo, Katri
Kuusisto, Milla Peltomaa, Milla Kettunen ja Daniel Korkeakoski. Lavalla istumassa Essi Tarkki,
Helena Heino, Viljami Vaahensalo, Emma Pörsti, Nuutti Gilojev, Leevi Tarkki ja Sofia Elo. Muut
tontut: Senni Kiikola, Frans Hietaniemi, Inka Sosala, Lauri Leino, Lasse Leino, Kai Mikkola, Mauri
Kuusisto, Sofia Pörsti ja Jemina Elo.
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Kuva: Viljami Vaahensalo, 4. lk

Kuva: Helena Heino, 6. lk
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KOULUVIERAILU VIROSSA 15.10.–21.10.2015

R

ikantilan koulu on aloittanut
syyskuussa 2015 Erasmus+
KA2 -projektin neljän muun
eurooppalaisen
koulun
kanssa.
Erasmus+ -projekti tarjoaa osallistuville kouluille mahdollisuuden kehittää
omaa toimintaansa tutustumalla muiden Euroopan maiden koulutusjärjestelmiin, vertailemalla ja vaihtamalla
hyviä käytäntöjä ja työskentelemällä
yhteisen aiheen parissa.
Valitsimme projektimme nimeksi
"Learn and share", koska haluamme
oppia toisiltamme uusia opetuskäytänteitä ja jakaa myös omaa osaamistamme muiden käyttöön. Hankkeen painopistealueena
on
mobiililaitteiden,
erityisesti tablettien, käyttö opetuksessa
ja
oppimisprosessissa.
Hankkeen
hyväksymisen myötä saimme EU:lta
rahoitusta
myös
tablet-laitteiden
hankintaan projektissa mukana oleville
kouluille.
Yhteistyökoulujamme ovat Metsküla
Algkool Virosta, Armenoi Primary
School Kreikasta, C.P. Salvador Vega
Berros Espanjasta ja Sandikli Nazmi
Topcuoglu Ortaokulu Turkista. Nämä
kaikki koulut ovat pieniä kyläkouluja.
Viron koulu on näistä pienin (14 oppilasta) ja Turkin koulu suurin (n. 130
oppilasta). On hienoa, että myös
pienille kouluille annetaan mahdollisuus osallistua tällaiseen projektiin!
Projektin ensimmäinen suunnittelutapaaminen oli lokakuussa Virossa.
Rikantilan koulun edustajina olivat

opettaja
Minna-Mari
Kares
ja
koulunkäynninohjaaja
Henrietta
Karjalainen. Varsinainen koulutusjakso kesti viisi päivää. Päivien ohjelma oli tiivis ja se sisälsi monipuolista
toimintaa. Tutustumiskohteina olivat
mm. Viron informaatioteknologian
opetuksen koulutuskeskus HITSA,
innovaatiokeskus INNOKAS ja Murasten luontokoulu. Näissä kohteissa
harjoittelimme erilaisten robottien
rakentamista ja niiden koodaamista.
Luontokoulussa pääsimme kokeilemaan, miten tablet-laitteita voi hyödyntää luonnossa liikkumisessa, suunnistamisessa ja erilaisten havaintojen
tekemisessä.
Metskülan koululla testasimme erilaisia
tablet-sovelluksia, joita tulemme oppilaiden kanssa käyttämään projektimme
aikana. Opetuskäytössä toimiviksi
sovelluksiksi osoittautuivat meidän
mielestämme ainakin nämä ohjelmat:
Kidspiration, BookCreator, Scratch jr.,
Lightbot, PicCollage, Quiver, Morfo
3D Face Booth, Anatomy 4D, iMovie,
GreenScreen ja Showbie. Quizlet osoittautui erittäin hyödylliseksi työkaluksi
esimerkiksi englannin sanojen harjoitteluun. Kahoot puolestaan on helppo
ohjelma erilaisten tietovisojen ja
kyselyjen laatimiseen.
Oppilaat tekevät yhteistyötä pääasiassa
internetin välityksellä. Käytämme yhteydenpitämisessä eTwinning -portaalia
sekä
videoneuvotteluja.
Projektin
aikana toteutetaan myös kolme
"students' camp" -leiriä, joihin osallis6
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tuu oppilaita kaikista mukana olevista
kouluista. Rikantilaan kansainvälisiä
vieraita saapuu syksyllä 2016 ja
keväällä 2017.

Lisätietoa projektistamme löytyy
koulumme nettisivuilta
https://peda.net/eurajoki/peruskoulut/ri
kantilankoulu/erasmus.

Kansainvälisessä illassa opetimme muille letkajenkkaa.

Bee-Bot-robotin ohjelmointi on tarkkaa puuhaa. Kuvassa Minna-Mari Kares ja Henrietta
Karjalainen.

— Minna-Mari Kares ja Henrietta Karjalainen —
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SYLVIAN JOULULAULU

S

ylvian joululaulu on äänestetty ainakin kahdesti kauneimmaksi joululauluksi.
Itse en osaa laulaa, mutta mielellään tätä ”Sylviaa” kuuntelen. Kuunnellessani
on usein tullut mieleeni, mitä laulun tekijä on tarkoittanut laulun sanoilla, jotka
poikkeavat aika tavalla muista, tavanomaisten joululaulujen sanoituksista. Muistin
virkistämiseksi laitan sanoituksen tähän:
”Ja niin joulu joutui jo taas Pohjolaan, joulu joutui jo rintoihinkin.
Ja kuuset ne kirkkaasti luo loistoaan jo pirtteihin pienoisihin.
Mutt' ylhäällä orressa vielä on vain – se häkki, mi sulkee mun sirkuttajain,
ja vaiennut vaikerrus on vankilan; oi murheita muistaa ken vois laulajan.

Miss' sypressit tuoksuu nyt talvellakin, istun oksalla uljaimman puun.
Miss' siintääpi veet, viini on vaahtovin ja sää aina kuin toukokuun.
Ja Etnanpa kaukaa mä kauniina nään, ah, tää kaikki hurmaa ja huumaapi pään,
ja laulelmat lempeesti lehdoissa soi, sen runsaammat riemut ken kertoilla voi!
Sä tähdistä kirkkain, nyt loisteesi luo, sinne Suomeeni kaukaisehen!
Ja sitten kun sammuu sun tuikkesi tuo, sa siunaa se maa muistojen!
Sen vertaista toista en mistään ma saa, on armain ja kallein mull' ain Suomenmaa!
Ja kiitosta sen laulu soi Sylvian ja soi aina lauluista sointuisimman.”
Sanat ovat Zacharias Topeliuksen ja (tämän) suomennoksen on tehnyt Martti
Korpilahti. Sävellys on Karl Collanin.
Aikanaan kuvittelin sanojen tarkoittavan Sylvia-nimistä vangittua naista, joka haikailee kotimaahansa Suomeen. Tähän ajatukseen orressa riippuva häkki sopi kovin huonosti, vaikka kuinka olisin yrittänyt ajatella asiaa symbolisesti. Sitten minulle selvisi,
että Sylvia tarkoittaa kuin tarkoittaakin lintua, mustapääkerttua (Sylvia atricapilla).
Tosikkona voisin ihmetellä, miksi tämä vaatimaton muuttolintu haluaisi keskellä
talvea Suomeen – yleensähän muuttolinnut pyrkivät syksyisin Suomesta etelään. On
myös vaikeata uskoa, että Sisiliassa pidettäisiin harmaata, mitättömän näköistä lintua
häkissä. No, runoilijalla on tietysti vapautensa, eikä sitä pidä pilata tämmöisillä liian
skeptisillä ajatuksilla. Runoilijan mielikuvitusta on myös maininta Etnasta ja kauniista maisemasta, koskapa Topelius ei tiettävästi koskaan käynyt Sisiliassa.
Eräs tulkinta sanoista on, että siinä on kyse Suomen itsenäisyyspyrkimyksistä. Näin
ajatellen Suomi olisi vangittu lintu, joka pyrkii ulosVenäjän häkistä. Nyt voidaan
todeta, että se häkki on auennut, ja olemme vapaita kuin taivaan lintu.
— Tauno Perkiö —
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JOULUYÄ SYNTYMÄIHME MARTTAN KAMARIS —
JOULUSATU

O

lipa kerra… yks Martta-nimine flikk, ekaluakkalaine. Hän asui isos
maalaistalos perhes kans ja ol pahnanpohjimmaine, elikäs kraapenkakk. Hän
ol kaikkei lemmikk ja isoitte siskoitte, ko jo oliva opiskelemas, piloil lellimä,
niinko äit sanoi. Talos ol iso navetto ja tallis kolm heost, kanala ja piän sikalaki viäl.
Marttal ol oma kisu, Misse nimeltäs, ja se ol häne silmäteräs.
Satui olema jouluaato aamupual ja Marta miälest sitä ol kestän jo vaik kuin kaua, mut
äit sanoi, etei ol viäl pualpäeväkä ja joulupuki tuloho o viäl ”paaaaljo aikka.” Martta
kävei tuan tuastakki vilkasemas tuva kaappikello, et liikkuk ne viisari, vai ei.
Ehtopualel käydäis joulusaunas ja enne sitä ol määräs tehd monttalai muut. Ukki ja
mummu tulsiva autollas naapurpitäjäst ja mamma ja pappa pihan toiselt pualelt heil
joulu viättämä.
Koko huushol ol ollu mulli malli ainakki viiko. Äit ja mamma olivat raahannu ulos
kaike, mitä irt saiva ja tomuttannu lumihankes, hinkannu ja tupsuttannu kaik paika
puhtaks. Tuvas ol saat haistel ihmellisi tuaksui, ko ol teht erilaissi ruakki, ja yhten
ehton, ko flika oliva tullu kotti opiskeluistas, ol valet kynttilöi. Siihe hommaha
Marttanki kynne oliva oikken kovaste syhyn, mut hänt ei päästet mittä tekemä.
Kuulema hän ol liika piän flik ja poltais ittes. Hän ol siit vähä möksättän ja menny
oman kamarihis, mut Pirjo ja Marjut oliva tullu hänt hyvittelemä. He oliva pelannu
tikkupeli ja dominot hänen kansas, ni paha miäl ol menny ohitte.
Jolla lail se Marttankin päev siin kului, joka paikas toiste jalois. Hänt hätisteltti
paikast toissehe ja iso salihi ei saan men lainka. Hän ol käyn ovel kurkkimas ja nähn,
et siäl ol kipois ite tehdyi karamellei, mut niit hän ei uskaltan selkäsauna uhal men
pitelemä. Sisko hääräsivä jottai salast Marjuti huanes. Siält kuului aika krapina ja
Pirjo lykkäs jottai selkäs taa, ko Martta men kattoma, mitä flika touhuva. Sit ko äit
komens heijä alakerttaha, Martta meinas men kattoma, mitä salasuuksi siäl o, mut
oliva kehvelip pistän ove lukkuhu.
”Eik se pukki jo vois tul? Kylma se o jo lähten siält Korvatunturilt?” Martta kysel
äitilt jo kolmat kertta.
”O se, iha varmast, mut käsit ny, lapskult, et o nii mont muutakki paikka, misä sen
täyty käyd…”
”Mut eik se voi tul tän ensi ja tuad muu lahjan ja sit vast kaikil muil?”
Äit huakas syvähä: ”Käy ny vaik ulkon ja huutel Misset”, hän komens.
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”Einaril ainakka ei tart tuad ko risui”, Martta jankkas suu mutrus. ”Se koit kampat
muu kuusjuhlas!”
Äitti naurut ja hän pyhkes hikki otastas. Hän palottel juur petkelel punajuurei ja tuvas
oli kauhjan kuum. Maksa-, ja räätikäslaatiko oliva uunis ja hellan pääl kiahumas
riispuuro ja sekametelisoppa, niinko isi puuron kyytipoikka nimit. ”Mut ny o joulu,
eikä ny funteerata tommossi! Kyl pukki tua varmaste lahjoi Einarillekki.”
Martta ei enää kuullu viimist lauset; hän ol jo porstuas menos. Misset ei ollu näkyn
koko päevän, ko hän ol se kuude jälist aamuste päästän ulos. Ulkon ol kova pakkane
ja Martta puhaltel isoi höyrypilvei ilmaha, ko hän kiärs talo, naveto ja kaik muukki
rakennukse. Hän huutel Misset, mut katti ei näkyn missä.
Samaha aikkaha uki auto ajoi pihaha ja Martta juaks innoisas viarai vasta. Mummu
nous etupenkilt ja puhis ja puhkui aikalail. Hänel oli paksu hapeti pääl ja huapikka
jalas, niinko ukillakki. He sanoiva oikke käsipäivä mammal ja papal. Ukki nostel
takahudlaristas ussemanki pussi ja laatiko, mut ne viätti äkkiste sisäl, ennenko Martta
kerkes menemä niit syynämä.
Lopult rupes hämärtämä ja äit sytyt kynttilöi niin tuppa ko kamarihinki. Talo väki
saunottel vuaron perähä, ensiks naiset ja sit miähe. Kon kaikk olivat puhtainas ja
suittuinas salis, kröhäyt Marjut kurkkuas ja ehdot, et lauletais pari joullaulu enne
syämist. Pia mummu ja mamma kirkka ääne kiireivä ain talon toissen päähä ast, ja
siin taustal mörisivä pappa ja isä.
Ko laulu vaiken, kuului porstuast aika kopina ja ovehe koputetti. Se aukes hittaste, ja
voi kauhistuksen kauhistus sentä, ite joulupuk siält kömmei sisäl. Hänel ol pitk
valkone part, punase poske ja koukkupäine köpp. Kovasti hänt toivoteltti tervetulleks
ja pyydetti keinustualihi istuma. Martta ol kovast varron tätä, mut ny men pupu hänen
pöksyihis. Ei millä hän olis kehdan laula pukil ”Joulupuu o rakennet” ja vast sit hän
rupes laulama, ko mamma, naiskuarolaine, alot.
Joulupuk kiittel laulust ja rupes jakama lahjoi. Marttaki rohkas ittes ja rupes
jelppama. Kon kaik ol saatu jaetuks, ol pukil jo kiiru seoravan paikkaha ja talo väel
aika käyd joulupöyttähä, salin pualel.
Martta olis tahton leikki uudel nukellas, mut ensiks täydyi
jolla lail aanan, että puk tois nuke Marttal ja hä ol neolon
pikkuruise huivi. Ni nukel, mink Martta ristei Hannaks,
vaatekertta, mitä sovei vaihta kesknäs. ”Ei tart ilkimulki
siskoas ja petas vauvalles peti vanhan kehtoho.

syäd kiltiste. Marjut ol
sil meko, taki ja kuton
ol valminnas jo kaks
ol ainaka”, hän kiittel
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Ol jo myähäne ehto, ko Martta muist Misse. ”Misä se Misse oikke o? Mää en kyl
men nukkuma ennenko se tule!” hän uhos. Misse oli tottun koissama häne jalkpääsäs.
Martta kömmei hyvi vastahakosen sänkkyhys, mut heti ko kamarin ovi men kiin, hän
nous, men klasi ette ja kurkkas ulos. Taivalt leijail suuri lumihiutaleit ja ulkovalu
valas piha kirkkaks, mut Misset ei näkyn. Martta meinas juur vettä villataki yäpaitas
pääl ja lähti ulos, ko äit kurkkas ovest.
”Eksää ny pys siäl petis!” Äit herist sormias, eikä Martta uskaltan enä sanoo vasta.
Hän men kiltist sänkkyhy ja vet peiton korvilles.
Yäl, ko pyry ol lakan, Martta heräs johonkki krapinaha. Hän pomppas ylös ja saman
tiä kattoma klasist. Misse ol oven takan ja naukui surkkiast! Martta ei kerin hakema
edes tohveleijas, ko hän ol jo ovel ja pääst kissa sisäl.
”Sil o varmaste jano”, Martta meinas, hak kellarin rappusilt maitokannu ja kaas maito
piänel tassil. Kisu ei kumminka tullukka hiaroma ittiäs häne sääreihis ja ruven
kehrämä, kon kiärtel vaa ympär tuppa, niiko kissa pistoksis. Maitoka ei kelvan.
Martta pelkäs, et toise herä. Hän kaappas kati sylyhys ja vei se oma kamarihis, istut
se sänkym pääl ja määräs: ”Ny huila kiltiste, et toisekki saa nukku.”
Martan varppa paleliva ja hän oikas itekki, mut kat vaan naukui levottomannas.
Martta ol kumminki niin väsyn, et hän ol jo hörvättän, ko kuul sukkela vikinä
jalkopääst. Hän nous istuma ja voi hyväne aik: Misse kehräs siin tyytyväisennäs ko
mikäki, ja se viäres ol kaks pikkuriikkist sokkia kissanpoikka! Ne inisivät piänel
äänelläs ja Misse nualeskel niitä vuaronperähä. Semmost ihanuut ei Martta olis
ikäpäivän osan kuvitellakka näkeväs.
”Äit, äit! Isä!” hän huus ja läht karama ko pyryharak, eikä kerin ko tuva ovel, ko isä
ja äit tölmäsivä vastaha. He oliva kuul ne aikamoise rääkäykse ja luul, et valu o irt,
taik jottai muut kamala sattun.
”Mikä hätä ny o? ” isä kysel ja ravistel flikkat harttioist. Flik ei saan sanaka suustas,
mut saman tiä he jo näkiväkki, mikä perhe siäl Martta peti pääl oikke odot.
”Misse o saan piäni poikassi!” Martta ilmot.
”No totmaar sentä, nii onki!” Isäki innostui ja hän silit Marta päätä helläste. Vinti
rappusist kuului kolina ja flika ilmestyivä kamari ovel…
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”Mitä ihmet tääl touhuta keskel yät?” Pirjo kysel silmä sikkaras. ”Mitä se kelloki vast
o? Ei sunka viäl tart lypsyl lähti?” Marjut haukottel nii, et leukpiäle meinas men
sijoiltas.
”Ei mittä hättä, flika. Tääl o kaik iha reeras.” Isä ja äit oliva istun Martta sänkyl.
”Tääl o vaa tapattun jouluyä syntymä ihme, meijä matalas majasan, ko Misse o saan
perhelissäyst.”
”Äit, äit… eik se Jeesuski syntyn juur joulun, ko kuusjuhlas sanotti?” Martta tenttasi.
”No o suu sentä jottai jää miälehe uskonnontunneil”, totes isä.
”Nii oikke, sitä syntymjuhla me ny viätetä ja aamuste aikasi lähdetä kirkkoho, ni et
paras men jo keittämä kaffet, ei täsä enä unt saa, enne lypsy”, virkkoi äit. ”Mut
menkkä te flika viäl pitkäksen ja Martta mene kans filti al ja pistä silmäs visusten kii.
Mää hae jonku kopa näil vauvoil, ni Misse saa hoitta heit iha raohas.”
Nii kului se jouluyä siin huushollis. Jälkkenpäi, ko toine kissanpoik sai kodo
naapurist ja toine jäi Marttal ikiomaks, käytti tämmöne keskustelu pikkukati nimest:
”Voisik se nimi ol Jeesus, ko se synnyi joulun?” Martta tivas.
”Ei se kyl käy, et kissa nimeks Jeesus pistetä”, äit totes jyrkäste, vaik hänt pakas vähä
nauruttama. ”Kaik kyläläise naorais meil.”
”Mut mitä jos se olis sit Jesse? Käyk se?” Martta ei antan peräks. Äit annoi luva ja
nii häne kissastas tul Jesse. Hän muist kaikil ain kertto, et se ol ollu häne paras
joululahjas.
— Sen pitune se.
— Leena Falttu —
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TURISTIKOHELLUSTA JA MUISTOJA IKI-IHANASTA
ISLANNISTA

S

iirtyessäni eläkkeelle yli 40-vuotisen työuran jälkeen sain työnantajalta lahjaksi
kahden hengen matkan Islantiin. Pätevästä syystä otin mukaani Aro-Heinilän
Tuomon. Kerrottuani matkasta naapurin Anna-Liisalle hän yllytti minua
kirjoittamaan tämän tarinan, sillä se nauratti häntä.

Lähdimme Helsingistä kohti Keflavikin lentokenttää aamulla 12.9. Saavuimme
samoihin aikoihin määränpäähän, koska aikaero on kolme tuntia. Lentokentällä oli
odottamassa bussi Siniseen Laguuniin eli isoon turistirysään, jossa on iso lämmin
allas. Olemme aiemmin matkustaneet enimmäkseen vain järjestetyillä
turistimatkoilla, joilla on opas mukana, niin olihan se aika jännittävää etsiä itse bussi,
mutta kysymällähän se löytyi.
Luonto lentokentän ympärillä oli aavikkoa, ja kun matka jatkui kuumille lähteille, oli
maisema kuin kuussa. Määränpää sijaitsi laavaröykkiöiden keskellä. Perille
saavuttuamme jätimme matkalaukut säilytykseen, paitsi minun lentolaukkuni, jonka
virkailija sanoi sopivan allasalueen kaappiin. Tuomon laukku oli vähän isompi ja se
piti jättää säilytykseen. No, kyllähän miesten varusteet, uimahousut ja pyyhe kulkevat
helposti vaikka kädessä.

Allasalueen aulassa opas jakoi kansaa eri porukoihin. Me kuuluimme economyluokkaan, jossa jono oli pisin. Onneksi olimme Levillä tutustuneet samankaltaisiin
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rannekkeisiin, joita tässä kylpylässä käytettiin. Lentolaukkuni ei kuitenkaan sopinut
valitsemaani kaappiin, jälkeenpäin tosin kuulin, että isompiakin olisi ollut. Purin
kuitenkin laukun sisällön kaappiin, minkä jälkeen pääsin suihkujen kautta
allasalueelle. Vesi oli lämmintä eikä edes haissut kovin pahalta! Altaan vierellä oli
jotakin kipsijauheen näköistä, jota ihmiset hieroivat naamoihinsa. Esitteen mukaan
sen piti parantaa ja pehmittää ihoa. No tietenkin mekin teimme kasvonaamiot ja
lilluimme aikamme kuumassa vedessä. Naamavärkkimme eivät käsittelystä
parantuneet. Saunassakin kävimme vähän heittämässä löylyä, mutta lauteet olivat
vähän alhaalla, joten ei siellä kunnon löylyä saanut.
Koheltaessani vaatteitteni kanssa en ollut huomannut, että kaappeja ja suihkuja oli
kahdessa kerroksessa. Takaisin tullessani en meinannut löytää pyyhettäni, sillä olin
jättänyt sen toiseen kerrokseen. Onneksi taas kysymällä löytyi sekä pyyhe että
kaappi. Mutta ei selvinnyt Tuomokaan kommelluksitta, hän nimittäin jätti
pyyhkeensä kaappiin ja joutui pysäytetyksi, koska ei ollut kuivannut itseään!
Virkailija kävi hakemassa hänelle pyyhkeen ja matka jatkui edelleen, mutta
kaappiaan joutui hänkin etsimään.
Matka jatkui hotellille, kunhan taas olimme löytäneet oikean bussin. Hotellimme
sijaitsi kaupungin laidalla, oli oikein siisti ja huone oli suurin hotellihuone, jonka
olemme nähneet. Olimme syöneet vähäisen aamupalan jälkeen vain kolmioleivät
laguunilla, joten suunnistimme hakemaan jotain ruokaa. Hotellissamme ei saanut
kuin jotain tapaksia, mutta kulman takana oli vietnamilainen ravintola. Parempi
puoliskoni ei kuitenkaan riisiruoista välitä, joten lähdimme hakemaan jotain muuta.
Lähimailta ei kuitenkaan mitään ravintolaa löytynyt silloin, ei edes pikaruokapaikkaa.
Palasimme siis vietnamilaispaikkaan ja saimme vatsamme täyteen. Myöhemmin
huomasimme, ettei koko Reykjavikissa ole MacDonaldsia ja hot dog -kioskejakin
vain yksi, jonka edustalla oli pitkä amerikkalaisjono.
Seuraavan päivänä suunnistimme niin sanottuun kultaiseen kolmioon, jonka nimi on
presidentti Vigdisin antama. Islantilaisethan ovat jonkun tyttäriä ja poikia
sukunimeltään ja toivovat, että heistä käytetään etunimeä. Myös puhelinluettelot on
tehty tällä järjestelmällä; olisin sellaisen luettelon halunnut nähdä, mutta ei kai niitä
enää ole kuin netissä.
Kultaiseen kolmioon päästyämme näimme ensin Geysirin. Tämä varsinainen, josta
koko maailma on kuuman suihkulähteen nimen saanut tulla tuntemaan, ei enää toimi.
Sen vieressä on kuitenkin sen pikkuveli Strokkur, joka purkautuu 5–10 minuutin
välein kymmenien metrien korkeuksiin. Tuomo sai siitä hyvän kuvan.
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Vahingosta viisastuneena nautimme ennen lähtöä erinomaisesta lammaskeitosta
paikallisessa turistisyöttölässä. Matka jatkui aavikkomaisemien ja kuumien lähteiden
alueiden halki. Kuumista (sanoivat olevan jopa 200–300 astetta) lähteistä lähti
kiemurtelevia isoja putkia kohti Reykjavikia ja muita kaupunkeja. Mutkittelulla
kuulemma putkien rakenteet kestävät paremmin. Melkein koko saari lämpiää ja saa
lämpimän vetensä kyseisistä lähteistä. Opas kertoi lisäksi, että jokaisessa
islantilaisessa koulussa on uima-allas ja jokainen oppilas opetetaan uimaan. Altaat
ovat sitten myös kyläläisten käytössä.
Seuraavaksi laskeuduimme jääkauden muodostamalle alankoalueelle, joka oli vihreä
ja täynnä islanninhevosia ja lampaita. Muutama lehmäkin nähtiin. Opas kyllä kertoi,
että niitä on, mutta kulkevat vapaana näin lämpimällä. Ilmeisesti hän tarkoitti
pihattonavettaa. Näimme myös islantilaisten istuttamia metsiä, kuusia ja koivuja,
jotka eivät kovin hyvin olleet kasvaneet. Luonnonmetsä Islannissa on tunturikoivua ja
opas kertoi kaskun niistä: Mitä tehdä, kun eksyy islantilaiseen metsään? Nouse
seisomaan ja katso ympärillesi!
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Saavuimme valtaville putouksille nimeltään Gullfoss, jota oltiin valjastamassa
voimalakäyttöön 1920-luvulla. Putouksen pelasti kuitenkin omistajan tytär, joka jopa
uhkasi hypätä koskeen, jos lupa sen valjastamiseen saadaan. Kun kaikki valitustiet oli
käyty läpi, oli aika jo ajanut ohi kyseisen voimalaitoshankkeen ja sijoittajat luopuivat
ajatuksesta. Nykyisin koski on valtion omistuksessa.

Matka jatkui mannerlaattojen väliselle kuilulle, joka oli aika pelottava elämys.
Islantilaiset ovat uskaltaneet rakentaa talojaan lähelle maanvyöryalueita ja geysirejä,
jotkut jopa kuuman lähteen päälle. Mannerlaatan reunalla ovat viikingit kokoontuneet
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parlamenttiinsa vuodesta 930. Paikka on nimeltään Þingvellir ja se on UNESCOn
maailmanperintökohde.
Seuraava päivä oli meillä vapaapäivä ja päätimme suunnistaa Reykjavikin
keskustaan, jonka sanottiin olevan kävelymatkan päässä. No kyllä se sitä oli, mutta
taksilla tulimme takaisin. Hintataso on hieman Suomea korkeampi, mutta kyllä sen
kestää. Reykjavikin keskustassa on muutama kävelykatu täynnä liikkeitä ja
kahviloita. Hyvä ruokapaikkakin löytyi, lounas oli hieman yli 20 per henki.
Satamassa on hieno oopperatalo ja muutama korkeampi talo, mutta keskusta on
matalahkoa ja vanhempaa rakennusta. Lintuja oli meistä koko saarella aika vähän –
kalaparvien päällä lokit sukeltelivat, mutta muutoin näimme vain pari kottaraista (jos
tunnistimme oikein) Reykjavikin keskustassa. Islannissa ei ole muita alkuperäisiä
nisäkkäitä kuin napakettu, ja muut ovat viikinkien mukanaan tuomia.
Sitten pääsimmekin valasretkelle. Ilmat olivat tosiaan suosineet meitä, ensimmäisen
päivän pienet sadekuurot olivat vaihtuneet aurinkoisiksi päiviksi lämpötilan ollessa n.
17 astetta. Eli hieno päivä merellä, vaikka ainoatakaan valasta tai delfiiniä emme
nähneet. Pieni pettymys siis. Ehkä ne ovat kaikki jo syötyjä.
Viimeisenä päivänä meillä ei ollut järjestettyä ohjelmaa, joten päätimme mennä
uimaan läheisille altaille. Vesi oli lämmintä, tietenkin. Siellä oli altaita, jossa oli 38-,
40-, 43-asteista vettä. Vähän aikaa lilluimme 40-asteisessa altaassa, joka tuntui aika
kuumalta. Tuomo kävi katsastamassa höyrysaunan, mutta tuli äkkiä pois, koska haju
oli kuulemma kaamea. Rikkipitoinen vesi voi haista mädänneeltä munalta.
Loppupäivän vietimme Reykjavikin keskustassa. Islannin kieli on muinaisnorjaa,
joten sitä ei ruotsinkielinenkään ymmärrä. Englannilla pärjää hyvin, jos vain itse
osaisi sitä kunnolla.
Seuraavana aamuyönä klo 4.30 meillä piti olla yhdysbussilla lähtö lentokentälle
menevään bussiin. Yhdysbussia ei vaan kuulunut, mutta vastaanottovirkailijan
ystävällisellä avustuksella saimme kyydin seuraavaan lentokenttäbussiin. Saavuimme
kentälle näin ollen puoli tuntia myöhässä. Kentällä oli hirveä ryysis: Keflavikin
kenttä on amerikkalaisten ja kanadalaisten välietappi Eurooppaan, aasialaisille ties
minne. Jouduimme myös opettelemaan automaattisen matkalaukkujen ”varaamisen
koneeseen”. Onneksi löytyi opastusta, mutta operaation jälkeen jouduimme taas
jonon hännille. Jouduimme jonottamaan yli 1,5 tuntia ja tuskanhiki oli kyllä kova!
Lopulta saimme matkalaukkumme jätettyä ja ei kun turvatarkastukseen. Siellä piti
ottaa tabletit ynnä muut esille, ja kun menin turvaportista, virkailija näytti, että
kenkäni huutavat. Ne piti riisua ja laittaa nauhalle takaisin, ja minä juoksentelin
sukkasillani hermoheikkona läpi portin. Kellosta näimme, että oli pari minuuttia
siihen, kun lentokoneen piti lähteä. Koetin ajatella, että kyllä se meitä odottaa, kun on
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paikat ja matkalaukut jo varattu. Kiirehdimme lähtöportille ja näimme, kun virkailija
sulkee nauhalla lentokoneeseen menevän käytävän ja lähtee pois. Huusin että ”Wait a
minute!” ja ”Stop!”, mutta en saanut mitään reaktiota virkailijalta. Tässä vaiheessa oli
jo paniikkia ilmassa. Menin käytävän päähän ja nähtyäni lentoemännän huusin
hänelle, että ”We want to the plane too!”, Hän tulikin sitten ja rauhoitteli minua, että
ei tässä mitään, että missä se virkailija on. Me vain osoitimme, että tuonne se meni
vaan… No, sieltähän se virkailija sitten palasi ja pääsimme koneeseen.
Lentokoneessa emme saaneet vierekkäisiä paikkoja. Olin kuitenkin niin tyytyväinen
koneeseen pääsystä, että oli ihan sama missä istuimme. Onneksi ympärillä oli
mukavia ihmisiä, joiden yli sitten Tuomon kanssa vaihdoimme pakolliset sanomiset,
ja ihmisten yli hän myös sai laukussani olleen lompakkonsa ostaakseen aamupalaa.
Icelandairin koneessa ei näet ollut mitään maksutonta tarjoilua. Coloradosta
Helsinkiin työmatkalle tulevan tytön kanssa jutellessa matka joutui, ja laskeuduimme
onnellisesti Helsinkiin torstai-iltapäivällä.
Kaiken kaikkiaan voin suositella Islanninmatkaa kaikille, jotka eivät rantalomasta
välitä. Tosi paljon tuli nähtyä ja koettua saagojen saarella. Jos joku epäilee, ettei
menninkäisiä ja muita satuolentoja ole, niin islantilaiset tietävät, kuinka asia
todellisuudessa on. Kysykää heiltä vaikka, miksi kiviä ei saa siirrellä?
— Kaisa Himanen, Saarelta —
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WIURILAN KARTANON HISTORIAA JA NYKYISYYTTÄ

H

alikko on vanhaa asutuspaikkaa, niin kuin koko Turun seutu. Halikonlahti
ulottui pronssikaudella Rikalanmäelle, kuuluisalle kauppapaikalle, jossa mm.
viikingit ahkerasti vierailivat. Ken on lukenut Kaari Utrion kirjoja, muistanee Rikalan, jonka nimen arvellaan tulleen rikkauksista. Toinen vaihtoehto on ruotsin
sana rike, joka tarkoitti mahtimiestä tai päällikköä.
Varhaisimmat maininnat Wiurilan kartanosta ovat 1400-luvulta, jolloin meri oli jo
paennut kauemmas Rikalanmäen rannoilta, ja kartanon paikka asettui lähemmäs
nykyisiä rantaviivoja.
Nykyään tila on Armfelt-suvun hallussa. Jos ei nimeltään, niin ainakin perimältään.
Suku on lähtöisin Norjasta. Historian muisti on vajavainen, mutta sellaista kerrotaan,
että ratsumestari Erik Larssonin isoisä (tai isä) oli menettänyt 30-vuotisessa sodassa
toisen käsivartensa (armfelt tarkoittaa puuttuvaa kättä), mistä sukunimi juontaa juurensa. Tämä vamma on jopa ikuistettu suvun vaakunaan. Armfeltit joutuivat muuttamaan Suomeen sen jälkeen, kun Pietari Suuri karkotti ruotsalaiset pois Inkerinmaalta.
Vuonna 1787 kenraalimajuri Magnus Wilhelm Armfel oli saanut rästipalkoiksi Joensuun ja Vuorentaan kartanot. Hänen vaimonsa Maria Catherina Wennerstedt sai
huomattavan isänperinnön, joilla rahoilla tiluksiin liitettiin Wiurila.
Pariskunnalle syntyi kaksi poikaa: Gustav Mauritz (Kustaa Mauri) ja August Philip.
Suomen historiaa tuntevat tunnistavat varmasti vanhemman pojan: kauniiksi suomalaiseksi kutsutun, taitavan poliitikon, isänmaan ystävän, naistenmiehen…
Riippuu painotuksista, millaiseksi ihmiseksi hänet halutaan kuvata. Tila ei riitä
objektiiviseen kuvaukseen, mutta kerron seuraavaksi sen, mitä kartanokierroksella
hänestä kuultiin. Skandaalithan ovat aina kiinnostavia☺. 44-vuotias perheellinen
Kustaa rakastui silmittömästi kauniiseen ja sivistyneeseen Kuurinmaan prinsessaan,
herttuatar Wilhelmine von Saganiin, joka tuli raskaaksi ja synnytti salaa tyttövauvan
Hampurissa vuonna 1801. Synnytys oli vaikea, ja lapsenpäästäjän ammattitaidottomuus johti siihen, että Wilhelmine ei voinut enää saada lapsia. Tyttö annettiin ensin
Kustaan sukulaiselle, ja vasta myöhemmin, vaimonsa suostumuksella, Kustaa adoptoi
hänet. Wilhelmine ei nähnyt tytärtään, Adelaide Gustava Aspasiaa (Vava), enää koskaan, ja saatuaan hiukan elämänkokemusta hän katui katkerasti sitä, että oli luopunut
lapsestaan.
Julkiskandaalin välttämiseksi Kustaa järjesti Wilhelminelle avioliiton, mutta se ei
ollut onnistunut ja päätyi eroon melko pian.
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Halikon keskustassa on Kustaan näköispatsas. Hän istuu penkillä itsevarman rentona,
takakenossa, jalka toisen yli heitettynä. Matkalaiset menevät istumaan hänen
viereensä ja kuvauttavat itsensä mahtimiehen kanssa.
Vava avioitui samanikäisen serkkunsa, Magnus Reinhold Armfeltin kanssa, ja heidän
vanhin poikansa August Armfelt oli seuraava isäntä. Hänen aikanaan kartanossa tehtiin paljon uudistuksia ja maataloutta tehostettiin samalla tavalla kuin tekivät
Björkenheimit Eurajoella, ja kartanon pinta-ala oli tuolloin suurimmillaan. August
perusti myös meijerin ja meijerikoulun ja tuotti maahan ayshire- ja holsteininlehmiä.
Lehmiä alettiin ruokkia uudenaikaisesti jauhoilla, timoteillä ja akanoilla, ja tuottavuutta saatiin parannettua huimasti. Vuoden tuotto oli 700 kannua (1820 litraa), kun
maatiaislehmien keskituotto oli lähes puolet pienempi. Talonpoikien oljilla ruokitut
lehmät eivät lypsäneet kuin 100–150 kannua.
Edellä mainittujen lisäksi tilalla oli monenlaista toimintaa: tiilitehdas, tuuli- ja vesimyllyjä, saha, olutpanimo ja viinatislaamo. August omisti myös Yläneellä toimineen
lasitehtaan.
August halusi tulla haudatuksi omaan maahan, kirjaimellisesti, ja hän ajatti siksi maata Halikon kirkon kellotornin viereen. Hänen hautamuistomerkkinsä on lähes ihmisen
korkuinen kivipaasi.
Kartanon omistaa nykyään Anne Marie Aminoff. Hänen äitinsä Anna-Louise Strandertsjöld sai lunastettua äitinsä sisaruksilta koko kartanon ja kunnosti rapistuneet
rakennukset. Anne Marien saksalainen isä Günter Brüninghaus on kiinnostunut puutarhanhoidosta. Kartanon puistossa on kunnioitettava kokoelma kasveja. Siellä kasvaa mm. jalopuita, yli 150 pensasruusua, 250 alppiruusua ja 150 atsaleaa.
Viime vuosikymmeninä on etsitty ja myös löydetty uusia toimintamuotoja. Talousrakennuksissa on ravintola-, juhla- ja kokoustiloja. Ratsastustallissa pidetään vuosittain ratsastuskilpailuja. Wiurila Golf on vuokralla kartanon mailla, ja vuonna 1989
perustettiin 18-reikäinen golfkenttä.

20

Kaapon Kaiku IV/2015

Kuvassa näkyy osa talousrakennuksista, jotka ovat C. L. Engelin suunnittelemat ja
jotka rakennettiin vuosina 1835–1845. Pylväät ovat varsin massiiviset. Ne suunnteltiin ensin sirommiksi, mutta Magnus Reinhold Armfelt oli kirjoittanut piirustuksen
päälle: dessa är för spinkiga, måste bli bastanta (nämä ovat liian heiveröiset, täytyy
tehdä paksummat). Sisäpihan ympärillä olevissa rakennuksissa on toiminut navetta,
talli, kiesihalli, työntekijöiden asuntoja, viljamakasiini jne.
Olin mukana Wuojokiseura ry:n järjestämällä retkellä. Anne Marie Aminoff toivotti
ryhmän tervetulleeksi ja kertoi meille kartanon historiasta, minkä jälkeen tutustuimme päärakennuksen juhlakerrokseen. (Asuinrakennukseen ei normaalisti ole pääsyä.)
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Tämän jälkeen siirryimme talousrakennuksen yläkertaan, jossa on kotimuseo ja
hevosajoneuvomuseo. Esillä on paljon suvun esineistöä: ihania pukuja, leluja,
keittiövälineitä, astioita, käsitöitä… Vuonna 1997 toimintaa laajennettiin jälleen
avaamalla kartanopuoti WiurilanWilhelmiina Oy, joka toimi ensin vain joulun
aikaan, mutta on nykyään auki myös kesäisin.
Jos kiinnostuit, niin sivuilta www.wiurilankartano.fi löydät tietoa, miten ja milloin
kartanossa voi vierailla.
— Marja Hiltunen —
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RANNAT KUNTOON YHTEISTYÖLLÄ
Ranta-alueemme tarvitsevat pikaisia kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä luonnon ja
ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Maa- ja kotitalousnaisten vuonna 2015
alkaneessa hankkeessa kehitetään toimintamalli rantojen kunnostukseen yhdessä
asukkaiden kanssa.
Rantojen merkitys huomataan usein vasta silloin, kun rannat ovat pusikoituneet, vedet
ruovikoituneet ja vesi hävinnyt näkyvistä. Kylien vene- ja uimarantojen virkistyskäyttöarvo
on monin paikoin laskenut. Myös rantojen rakenteet ovat vanhentuneet ja puutteellisia.
Kuntien rahatilanteen kiristyessä tilanne huononee ennestään. Maiseman kannalta
haastavinta on vesinäkymien umpeutuminen. Etenkin järvien rannat ovat monin paikoin
kasvaneet umpeen niin, että vesistöt eivät näy maisemassa. Tähän on vaikuttanut mm.
rantaniittyjen laiduntamisen ja muun käytön väheneminen.
Rantoja kunnostetaan kuudella alueella
Rantojen kunnostamiseksi tarvitaan uusia ja innovatiivisia keinoja, jotta ne säilyvät osana
kylän
kulttuurimaisemaa
ja
asukkaille
viihtyisinä
virkistysalueina.
Hoidettu,
vesikasvillisuudesta vapaa ranta myös säilyttää ja lisää kiinteistöjen arvoa. Parhaassa
tapauksessa vesistöä tai vaikkapa kosteikkoa voidaan hyödyntää paikallisten yrittäjien
liiketoiminnassa.
Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen Rannat kuntoon -hankkeessa kehitetään
muunneltavissa oleva toimintamalli siihen, miten rantojen kunnostusta lähdetään
suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä asukkaiden kanssa. Hanketta rahoittaa
ympäristöministeriön Ravinteet kiertoon -ohjelma.
Kuusi pilottialuetta ovat Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla,
Hämeessä, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Kaikki valitut alueet ovat erityyppisiä,
erilaisine tarpeineen. Kohteista kaksi on merenrantaa, yksi joenrantaa ja kolme
järvenrantaa. Valittujen alueiden kylät ovat sitoutuneita hankkeeseen.
Rannan kunnostus paloitellaan selkeiksi osa-alueiksi
Ranta-alueiden omistajat ovat kiinnostuneita hoitamaan rantaansa, mutta rannan
kunnostus koetaan niin isoksi asiaksi, että työ on vaikea aloittaa. Kysymyksiä on monia:
tarvitseeko oma rantani ruoppausta, miten saan ruovikon pois, mihin massat läjitetään,
mistä löydän yrittäjät, mihin asioihin tarvitaan lupa.
Rantojen kunnostaminen on jaettu toimintamallia varten pienemmiksi, selkeiksi osaalueiksi. Näitä osa-alueita ovat mm. vesikasvien niitto, rantaniitty, kosteikko, uimaranta ja
venevalkama. Eri alueilla voidaan valita juuri niille sopivat kunnostuksen kohteet.
Rantojen monikäyttösuunnitteluun, käytännön toteuttamiseen ja neuvontaan on
löydettävissä useita rahoitusmahdollisuuksia. Pilottialueilla haetaan hankkeen puitteissa
alueellisia rahoituksia kohteiden kunnostamisen.
Tavoitteena on, että hankkeessa syntyy selkeä toimintamalli kyläläisille siitä, miten
rantaan liittyvissä asioissa voi toimia. Hanke toimii vuodet 2015–2016.
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Pilottialueet
Varsinais-Suomi
Taivassalo, Helsingin kylä
Satakunta
Merikarvia, Riispyyn kylä
Etelä-Pohjanmaa
Vähäkyrö, 3 kylää
Pohjois-Karjala
Liperi, Riihilampi-Reilampi-alue
Pohjois-Savo
Nurmesjärvi, Kangaslahden kylä
Häme
Loppijärvi Lopella, 3 kylää
Satakunnan Merikarvian Riispyyn kohdetta toteuttaa ProAgria Länsi-Suomi/maa- ja
kotitalousnaiset.
Sanna Seppälä
maisemasuunnittelija, maiseman- ja luonnonhoidon neuvonta
ProAgria Länsi-Suomi/maa- ja kotitalousnaiset
MKN Maisemapalvelut
Itsenäisyydenkatu 35 A, 28130 Pori
puh: 050 5902 085
vaihde 020 7472550
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi tai etunimi.sukunimi@proagria.fi
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JÄRVELTÄ TUULEE

L

utanjärven suojeluyhdistyksen tavoitteena on toimia yhteisesti järven hoito- ja
kunnostustyössä. Järvi on kylän sydän. Maisemallisten ja kulttuuristen
arvojensa lisäksi se on ahkerassa kalastus- ja virkistyskäytössä.

Järvi on elänyt mukana maailman muutoksissa. Se on säilynyt reagoimalla ja
sopeutumalla ympäröiviin olosuhteisiin. Viime aikoina keväiset tulvavedet ja
vesikasvillisuuden lisääntyminen ovat huolestuttaneet. Siksi järven tilan seuraaminen,
sen muutosten tarkkailu ja veden laadun tutkiminen on tärkeää. Hoitotoimenpiteitä
suunniteltaessa asiaa on hyvä lähestyä joka suunnalta. Ekosysteemi pitää aina
huomioida kokonaisvaltaisesti.
Yhdistyksen toiminnan aikana Lutanjärvi on ollut mukana SATAVESI-ohjelmassa,
joka toteutettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton ja
TE-keskuksen kanssa. Satavesi-ohjelman tuella synnytettiin Etelä-Satakunnan neljän
järven kunnostusohjelma, jossa Lutanjärvi oli yhtenä mukana. Suojeluyhdistys on
ollut käynnistämässä toteutunutta Lutan kylän jäteveden käsittelyjärjestelmähanketta.
Yhteistyö Satakunnan vesistöjen suojelua ja kunnostusta edistävän Pyhäjärviinstituutin kanssa on tärkeää. Asiantuntija-apu, erilaiset projektit ja hankkeet
mahdollistavat talkootyön lisäksi yhdistyksen toimintaa.
Viime kesänä Raumalla järjestetty kaikille avoin vesistökunnostusverkoston
seminaari www.ympäristö.fi/vesistökunnostusverkosto kokosi yhteen alan osaajat
ja kokemukset. Seminaarin sisältö tuki kaikin tavoin pienen suojeluyhdistyksen
toimintaa, antoi uskoa yhteisille tavoitteille ja vahvisti vapaaehtoistyön merkitystä.
Yhdistyksessä on tällä hetkellä 50 jäsentä. Järven olemassaolo vaatii sekä osaamista,
ymmärrystä että tekoja. Hoitotoimenpiteiden pitää olla huolellisesti suunniteltuja ja
pitkäjänteisesti toteutettuja. Siksi tarvitsemme asiantuntijaosaamista, yhteistä tahtoa
ja talkoovoimia järven säilyttämiseksi.
Järven hoito- ja kunnostustyö on haasteellista, mutta ei missään tapauksessa
turhaa, vaan välttämätöntä.
(Prof. Jukka Horppila, HY. Vesistökunnostusverkoston seminaari 2015)
Tervetuloa mukaan!
www.lutanjarvi.weebly.com
Lutanjärven suojeluyhdistys facebook
— Maija Esko (puh. 0503650645) —
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JOULURISTIKKO

— TP —
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RAUHALLISTA JOULUA
JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
2016 KAIKILLE LUKIJOILLE
TOIVOTTAA
KAAPON KAIUN TOIMITUS!

28

