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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

S

yysaurinkoinen tervehdys!

Lahdenperän ulkoilutapahtumassa oli tuulista, mutta silti rohkelikot
uskaltautuivat uimaan. Paikalla oli
hieno määrä osallistujia. Muun aktiviteetin ohessa kokeilimme mobiilisuunnistusta, kannattaa ehdottomasti
testatata!
Olemme siirtymässä syksyyn, ja viime
viikonloppuna meillä kävivät Rikantilan koulun vieraina Erasmus+ projektin ulkomaalaiset vieraat. Laavulle saapui mukavasti kyläläisiä ja
yhteistyössä
valmistetut
herkut
maistuivat kaikille.

Iltsikan hoito on nyt siirtynyt kyläyhdistykseltä kunnalle ja iltsikan
tiloissa on tehty pientä pintaremonttia.
Samalla tiloja muunnettiin koulun
lisätiloiksi sopiviksi niin, että ne
palvelevat edelleen iltapäiväkerhon
toimintaa. Rikantilaan valittiin myös
uusi koulunkäynti- ja iltapäiväkerhon
ohjaaja
Heini
Böök-Aaltonen.
Toivotamme hänet tervetulleeksi!
Ulkoilukelejä kaikille toivottaa
— Heidi Kiikola, puheenjohtaja —

ERASMUS-VIERAAN HAASTATTELU

K

iitos opettaja Minna-Mari
Kareksen
aktiivisuuden,
Rikantilan koulu on mukana
EU:n tukemassa kolmivuotisessa Erasmus+
-hankkeessa.
Hankkeeseen
kuuluu Rikantilan lisäksi ala-asteen
koulu Virosta, Espanjasta, Kreikasta ja
Turkista. Kaikki koulut ovat ns. kyläkouluja, ts. oppilasmäärältään suhteellisen pieniä. Kumppanuuskoulujen
opettajat ja oppilaat pitävät yhteyttä
netin kautta ja tekevät yhteistyötä. Tarkoitus on, että hyvät ideat ja toimintatavat leviävät yhteiseen käyttöön.

Hankkeessa järjestetään kolme leiriä,
joissa oppilaat tutustuvat muiden koulujen oppilaisiin ja saavat kokemusta
kansainvälisyydestä. Ensimmäinen leiri
oli jo Virossa (ks. Kaapon Kaiku nro
II/2016). Seuraava leiri onkin sitten
Rikantilassa. Tätä varten opettajia em.
kumppanuusmaista oli tutustumassa
Rikantilan kouluun ja Eurajoen seudun
oloihin ja nähtävyyksiin. Vieraat
tarvitsivat majoituksen, ja kun meillä
oli tilaa ja sijaintimme on kouluun
nähden sopiva, saatoimme tarjota
osalle vieraista majapaikan.
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Kun
Hyypän
laavulla
pidettiin
tervetuliaistilaisuus, pääsimme puheisiin espanjalaisopettajan Mercedes
GalánPina’n kanssa. Heti alkuun
huomasin, että hän puhuu erinomaisen
selkeätä ja ymmärrettävää englantia.
No, sittemmin selvisikin, että hän
toimiikin koulussaan englannin kielen
opettajana! Sivumennen sanoen, espanjalaisilla on kaksi sukunimeä, esim.
Mercedeksen isän sukunimi on Galán
ja äidin Pina. Minna-Mari pyysi tekemään jutun vierailusta, ja ratkaisin
asian
siten,
että
haastattelin
Mercedestä.
Tauno Perkiö (TP): Kertoisitko jotain
taustastasi ja perheestäsi?
Mercedes GalánPina (MG): Olen
kotoisin Madridin läheltä monilapsisesta perheestä. Nyt asun Espanjan
pohjoisosassa Asturian alueella. Perheeseeni kuuluu aviomieheni lisäksi
12-vuotias Nuno-poika.
TP: Minkälainen koulutus sinulla on
opettajan tehtävään?
MG: Olen opiskellut englantia kolme
vuotta yliopistossa. Jotta voisin toimia
opettajana, minun oli suoritettava lisäksi opettajan loppukoe, johon kuului
aluksi teoreettinen kirjallinen koe.
Sitten oli vuorossa kuulustelu, jossa
lautakunta asetti hankaliakin kysymyksiä siitä, miten selviäisin erilaisista
pedagogisista ja muista ongelmista.
TP: Miten pitkään olet nyt toiminut
opettajana? Minkälaisia lapsia opetat?

MG: Olen toiminut nyt 15 vuotta
opettajana. Oppilaat ovat 4–12-vuotiaita. Nuorimmat ovat esikoulussa ja
heille englannin opetus on lähinnä
leikkiä ja laulua.
TP: Minkälaisia se kylä ja koulu ovat,
jossa toimit?
MG: Kylä on melko pieni, siinä asuu
noin 100 henkeä. Koulun tarkkaa oppilasmäärää en muista, mutta se on yli 50
lasta. Koululaisia kuljetetaan kauempaakin bussilla kouluun. Asturiassa
Espanjassa on sääntö, että yli 2 km:n
koulumatkoille on järjestettävä kuljetus. Vuoristoisilla erityisalueilla saattaa olla hyvin pieniä, jopa neljän lapsen
kouluja, koska kuljetusmatkat siellä
ovat pitkiä ja tiet huonoja talviaikaan.
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TP: Miten
opettajia?

paljon

koulussa

on

MG:
Opettajia
on
kaikkiaan
kymmenen, joista seitsemän päätoimista. Kolme opettajaa toimii sivutoimisesti. Heillä voi olla työtä myös
muissa kouluissa.
TP: Minkälainen espanjalainen koulupäivä on?
MG: Koulu alkaa aamulla klo 9.30 ja
päättyy 14.30. Puoliltapäivin on 30
minuutin ruokailutauko.
TP: Eroaako suomalainen opetussuunnitelma espanjalaisesta?
MG: Suomessa on tunti enemmän
liikuntaa viikossa, eikä käsityötunteja
Espanjassa ole.
TP: Miten vanhemmat suhtautuvat
kouluun ja opettajiin?

netin avulla. Näen opettajia myös
kylällä, esim. ruokakaupassa. Yleensä
yhteistyö vanhempien kanssa sujuu
hyvin.
TP: Miltä Suomi ja suomalaiset
vaikuttavat espanjalaisen silmin?
MG: Suomen maaseutu on samankaltaista kuin mitä näimme Virossa.
Suomalaiset vaikuttavat lämpimiltä ja
ystävällisiltä.
Kaiken kaikkiaan erot suomalaisen ja
(pohjois-)espanjalaisen koulun välillä
olivat pienempiä kuin oletin. Espanjalaiset lapset oppivat lukemaan varhain,
kuten suomalaisetkin. Tämä johtunee
siitä, että sekä suomen että espanjan
kielen kirjoitusasu on hyvin äänteenmukaista (”lausutaan niin kuin
kirjoitetaan”). Suomen koululaitos sai
kiitosta vieraaltamme, mm. hyvistä
tuloksista PISA-testeissä.
— Tauno Perkiö —

MG: Yhteistyö vanhempien kanssa on
tiivistä. Yhteyttä pidetään puhelimen ja

Erasmus-opettajat kokoontuneina ruokailuun.
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Artikkelin kirjoittaja juttutuokiossa Hyypän laavulla.
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SAAREN KYLÄN MUKULOIDEN KOKOONTUMINEN

E

lokuun yhdeksäntenä päivänä 2015 suuntasin kulkuni vanhan rakkaan
kyläkoulun pihalle. Facebookin kautta olin aiemmin kesällä lähettänyt viestin
kaikille mahdollisille tasan 30 vuotta sitten Rikantilan penkkejä kuluttaneille
oppilaille ja pyytänyt heitä tiedottamaan tapahtumasta niille, joita en itse ollut
tavoittanut. Tarkoituksenamme oli tavata luokkakokouksen hengessä, päivittää
kuulumiset ja tutustua Kaaponkallioon sellaisena kuin se on nyt, omien lastemme
tultua kouluikään.

Aluksi sain tyhjällä pihalla jännittää, tulisiko paikalle ketään. Minna-Mari toki oli jo
saapunut hyvissä ajoin avaamaan ovet, varautuen tekemään kanssamme esittelykierroksen. Ensimmäisenä seuraamme liittyi Hietaniemen Tarja – anteeksi, Valtasen
Marianne! – jonka kanssa kuljimme koulupolkumme Saarelta saakka pyörillä, joskus
myös suksin tai potkukelkalla. Kohta paikalle saapui Korkeakosken Petri, jonka
muistin olleen hyvin tervetullut lisä kolmosluokalle, kun hänen paluumuuttajaisänsä
toi perheensä Valkeakoskelta Rikantilaan. Vaikka ala-asteajoistamme oli kulunut
kymmeniä vuosia, kaverit tuntuivat olevan ihan ennallaan, eikä vieraudesta tai
jäykkyydestä ollut jälkeäkään.
Ehdimme jo ihastella alaluokan nykyilmettä, johon kuuluivat edelleen samat, pienet
punaiset kalusteet puolipyöreine pöytineen, joiden ääressä ruokailimme ja teimme
käsitöitä Aron Anelman kanssa 80-luvun alussa. Muistan Anelman kysyneen luokalta,
kenelle sopii syödä perunat kuorineen. Joko ymmärsin kysymyksen väärin tai halusin
vain tehdä samoin kuin kaikki muutkin – sillä seurauksella, että kaksi vuotta jouduin
totuttelemaan kuorimattomiin perunoihin, joiden päälle kastike oli annosteltu
valmiiksi. Eihän se kivalta tuntunut, mutta silloisen käsityksen mukaisesti vakuuttelin
itselleni, että kuoressahan ne perunan terveellisimmät ainesosat ovat. Yläluokalle
päästyäni annoin kyllä nopeasti piutpaut sille terveellisyydelle!
Eteisessä muistelin, kuinka ihanalta tuntui tokaluokkalaisen tytön huolenpito
ensimmäisenä koulupäivänä. Silloin vielä aivan vieras, kaunis tummahiuksinen tyttö
näytti minulle naulakkopaikkani, jolloin tunsin oloni tervetulleeksi joukkoon. Siinä
samassa kuuluikin ovelta iloista puheensorinaa, ja kyseinen tyttö pelmahti paikalle
pikkusiskoineen. Molemmilla oli vielä perheensä mukana. Haapasen Katja ja Soile,
eli nykyiset rouva Riihonen ja rouva Heino, eivät hekään olleet muuttuneet juuri
enempää kuin nimeksi. Sama positiivinen olemus ja pulppuava nauru toivat yhä eloa
hiljaiseen kouluun, nyt vain kahden sukupolven voimin.
Yhdessä sitten kierrettiin koulun kaikki tutut ja vähän vieraammatkin kolkat. Vintillä
muisteltiin Koulu-TV:n kultakautta, sen jälkeen kun Nylundin Taunon ei enää
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tarvinnut kantaa televisiota Volvon takapenkiltä lainaksi, vaan veistoluokkaan saatiin
ihan oma laite. Pelkkää tuijottamista katselu ei saanut olla, vaan meidän oli määrä
kirjoittaa näkemästämme muistiinpanot erityiseen Koulu-TV-vihkoon. Muitakin
erikoisuuksia yläluokka-ajoilta tuli mieleemme, kuten käänteinen sanajärjestys, jonka
saloihin opetimme nopeasti myös "oudosti puhuneen" uuden oppilaan. Mysteeriksi
meille jäi, mistä sellainen oli alkunsa saanut ja miksi opettaja meiltä moista odotti,
mutta saimmepahan aiheesta jo hyvät naurut.
Yläkerrassa olivat yhä tallessa upeat kirjaintaulut (mukana myös N niin kuin neekeri;
niin se maailma muuttuu!) todisteena menneiden aikojen arkipäivästä. Yläluokassa
taas pohdimme, miten kummassa koko koulun ja kodin väki mahtui tilaan viettämään
perinteistä joulujuhlaa kuusineen ja esityksille varattuine lavoineen. Siellä sitä
laulettiin monen monet kuoroesitykset ja tanssittiin tonttuleikit; pääsinpä mukaan
täysimittaiseen tiernapoikaesitykseenkin ja vielä kahdesti. Luokan piristynyttä
yleisilmettä sinisine paneeleineen ihastelimme porukalla. Päällimmäisenä meille
välittyi se tunne, että ajan hampaan purtua ja monen asian muututtua paljon oli yhä
ennallaan. Ja että kyläkoulu elää ja voi hyvin – varmaan entistä paremminkin.
Vanhemmille, henkilökunnalle ja Eurajoen kunnalle siitä onnittelut ja täydet pisteet!
Uuden lukuvuoden alkumetreillä toivoa sopii, että pieni luokkakokouksemme
innostaa muitakin kokoontumaan koulumuistojen äärelle. Saarenkylän mukulat ovat
jo oman tapaamisensa sopineetkin.
— Sisko-Soilikki Nykänen, os. Virta —

Katja, Soile, Sisko-Soilikki, Petri ja Marianne.
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600-VUOTIAS LAUKON KARTANO

N

äköjään jokavuotiseksi tavaksi muodostunut kartanoretki suuntautui tällä
kertaa Laukon kartanoon, Vesilahdelle, Pirkanmaalle ja Pyhäjärven rannalle.

Kartano on sijainnut alun perin suuren saaren länsipäässä, ja maayhteys on kuroutunut umpeen vasta jokunen sata vuotta sitten. Itäpäässä on Hinsalan ikivanha kylä,
josta on löydetty kivikautisen asumuksen merkkejä. Ja muuten, tästä kylästä Elias
Lönnroth taltioi Elinan surmarunon, jonka tapahtumat liittyvät kartanoon.
Kartanolla on tyylikkäät kotisivut, jossa kerrotaan sekä tästä päivästä että historiasta.
Nykyinen omistajapariskunta Liisa Lagerstam ja Jouni Minkkinen mainostavat tilaa
teemalla Suuri suomalainen historiakartano. Se on mielestäni osuva, koska kartanolla on hyvin kiinnostava menneisyys, joka itse asiassa puhuttelee minua paljon
enemmän kuin nykyisyys.
Joka puolella maailmaa tämän kaltaisten kohteiden on ollut pakko löytää keino selviytyä, ja Laukossakin se on tehty käyttäen apuna turismia. Myös vanhoja työntekijöiden asuntoja on kunnostettu
vuokrattaviksi, ja lyhin vuokra-aika
on yksi vuosi. Poikkeuksen tekee
Puistotalo ja varsinkin sen toinen
kerros, kartanon ylellisin asunto, 103
m², jonka viikkohinta on 850 €. Miltä
tuntuisi viettää muutama tai vaikka
vain yksi lomaviikko tällaisessa
asunnossa? Avara pohjaratkaisu,
kattoikkunat ja alas asti avoimet
seinäpinnat, avoin keittiöruokatila,
komea
olohuone,
kaksi
makuu/työhuonetta
+
tilava
kylpyhuone. Vapaa käyttöoikeus rantasaunoihin, laitureihin ja peltopalstoihin. Ei
hassumpaa, vai mitä?
Nykyinen päärakennus on vuodelta 1931, ja se on rakennettu paikalle, jossa ”Laukon
omistajat ovat aina halunneet asua”. Pääsymaksu alueelle on 15 € (ravintolaan ja
putiikkiin pääsee ilman lippua), ja sillä saa kuljeskella 8 ha puistossa, käydä näyttelyissä ja Pirunkellarissa.
Päärakennuksen alakerrassa on barokkihuonekaluja, kaksi vanhaa gobeliinia, arkeologisia löytöjä ja mm. muotokuvia kartanon edesmenneistä valtiaista. Eteisessä vieraat ottaa vastaan tämä varsin harmiton ja hiljainen veikko. Katsopas hänen mitta9
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suhteitaan! Kuka nykymies saisi sullottua
itsensä näin pikkuruisiin jalkoihin ja
kapeaan vyötäröön, pituudesta puhumattakaan?
Juhani
Lagerstamin
menestyksekäs
hevosjalostus esittäytyy myös alakerrassa.
Jopa minä olen kuullut esim. Choctaw
Bravesta, Houston Laukosta ja Isla J
Bravesta. Yläkerrassa on esillä empire – ja
kustavilaisesineistöä ja uudempaa taidetta
mm. Helge Dahlmanilta, Guy Friskiniltä,
Marja Pirilältä ja Kauko Lehtiseltä.
Jos mielii syödä kartanolla, on syytä tehdä
pöytävaraus. Me emme näin viisaasti
toimineet ja saimme etsiä ruokapaikan
muualta. Koko päivä oli buukattu täyteen,
vaikka elettiin lähes elokuun puoltaväliä.
Oletimme, ettei enää olisi kovin paljoa turisteja liikkeellä, mutta väärin arvattu!
Vierailijoita tuli sekä omilla autoilla että linja-autoilla. Ryhmät olivat varanneet
opastuksen, mikä on erinomaisen järkevää. Sillä tavalla paikasta saa varmasti
tarkemman kuvan kuin vain haahuilemalla ja lukemalla esittelyjä. Minä olisin
erityisesti kaivannut tarkempaa selostusta kartanon menneisyydestä ja sen omistajista,
mutta etsin ne tiedot vierailun jälkeen.
Pelkästään sanan Laukko alkuperä on mielenkiintoinen. Asiasta ei ole yhteisymmärrystä, mutta esittelen tässä muutamia teorioita. Perimätieto kertoo, että paikka olisi
ollut lappalaisten (ei tarkoiteta pelkästään saamelaisia) heimolinnoitus. Laugh tarkoittaa muinaisissa pohjoisissa kielissä kahlaamoa, mikä sopii erinomaisesti kartanon
maastoon. Ylipäätään kartanon ympäristössä on paljon lappalaisperäistä nimistöä.
Balttilainen sana laukki taas on käännetty hevosen otsassa olevaksi läikäksi. Toisaalta
balttilaiset sanakirjat kuvailevat sanan labbis lappalaisen luonnontuotteiden hankkijaksi, kauppiaaksi tai varallisuudeksi. Liettuan kielessä sanat lapenos ja lapinis
tarkoittavat ketun nahkaa tai turkkia.
Tässä kohtaa astuu kuvaan mukaan perisuomalainen kateus, jonka nimi on Matti
Kurki. Hänen todenperäisyydestään ei voi olla varma, mutta tarinoissa hän seikkailee
ja ryöstää lappalaisia, käy suorastaan sotaa näitä rikastuneita kauppiaita vastaan. Mielenkiintoista on, että joissain karjalaisissa kielissä sana laukko tarkoittaa kauppiasta
(vrt. laukkuryssä).
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1400- ja 1500-lukujen taitteessa Laukkoon rakennettiin uudenaikainen tornimallinen
kivilinna. Se on ollut todella hieno rakennus! Katto oli päällystetty Itämeren eteläpuolelta tuoduilla majavanhäntätiilillä, ja takkojen lisäksi lämmönlähteenä toimi
pottikaakeliuuni (kellomaiset keraamiset kaakelit peittivät tulisijan ulkopintaa).
Ikkunat olivat lyijypuitteista lasia.
Toinen rakentaja Arvid Kurki oli syntynyt vuonna 1465, ja hän toimi Turun
viimeisenä katolisena piispana kuolemaansa, vuoteen 1522 asti. Hänen mukanaan
sammui keskimmäinen Kurki-suku. Hänen sisarensa (tai sisarpuolensa) Elinin lapset
jatkoivat uudempaa sukuhaaraa, jonka viimeinen jäsen kuoli vuonna 1946.
1600-luvulla Suomen mahtavimmaksi mieheksi tituleerattu Jöns Kurki, valtaneuvos
ja hovioikeuden presidentti muodisti rakennusta. Hänen aikanaan Laukko oli pintaalaltaan suurimmillaan. Valitettavasti tammikuisena yönä vuonna 1704, Pohjan sodan
aikana, linna paloi, ja sen mukana tuhoutuivat asiakirjat, maalaukset ja huonekalut.
Linnasta ei jäänyt jäljelle kuin em. Pirunkellari, josta kertomusten mukaan johti
jättien ja peikkojen tekemiä käytäviä läheisille vuorille. Ikävä kyllä käytäviä ei ole
löydetty, mutta toki on mahdollista, että kellarista on ollut pakoreittejä.
Ei ole ihme, että kellari on aina kiehtonut ihmisten mielikuvista, ja kiehtoo edelleen.
Se on aika synkkä paikka, vaikka ulko-ovi on auki, ja ulkona paistaa aurinko. Toista
metriä paksut seinät mykistävät nykyajan epäjumalan älykännykän, ja silloinhan
ihminen on heti avuton ja melkein eksyksissä.
Kivilinnan muureja ei löydetty huolimatta kymmenen vuotta kestäneistä kaivauksista,
mutta kellarissa on kuva siitä, millainen linna-alueen on ajateltu olleen 1500-luvulla.
Rannan tuntumassa, kukkulan alapuolella, on rivi matalia rakennuksia, joita ylemmäs
kohoaa tornimainen kapea linna. Se on muistuttanut muita Ruotsin valtakunnan sen
aikaisia kivilinnoja, kuten Paraisten Kuitiaa.
Arvokkaita esinelöytöjä tehtiin runsaasti, mm. Laukon raha-aarre: vanhimmat olivat
tanskalaisia valkopenninkejä vuodelta 1448, ja nuorimmat kolikot oli lyöty Riiassa
aivan 1500-luvun alussa. Uusimmat rahat paljastivat, että kukkaro oli kätketty
kivilinnan lattialankkujen alle keskiajan viimeisinä vuosina. Koska löydöksessä ei
ollut ruotsalaisia rahoja, on päätelty, että kätkön on piilottanut joku vieras tai työn
vuoksi kartanolle tullut, ei siis ”omaan väkeen” kuulunut ihminen.
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Kurki-suvulta
kartano
siirtyi Turun akatemian
professorille
Agapetus
Törngrenille. Hän tapasi
Elias Lönnrothin yliopistolla ja tarjosi tälle työtä
ottopoikansa
opettajana.
Lönnroth viihtyi kartannolla
muutenkin ja viimeisteli
siellä Kalevalan.
Törngrenin jouduttua vararikkoon Herman Johansson
Hallonblad osti tilan, mutta
myi sen jo vuonna 1872 vapaaherra Carl August Strandertskjöldille. Hänen poikansa
Herman Sigfrid Strandertsjöld-Nordenstamm joutui kärhämään torppareidensa kanssa, mikä johti suurlakkoon ja häätöihin. Ne muistettiin vuonna 1918, ja punaiset
polttivat kaikki Laukon rakennukset.
Kauppaneuvos Rafael Haarlan, omistajana vuosina 1929–1968, perikunnalta kartanon osti Juhani Lagerstam, nykyisen omistajan isä.
— Marja Hiltunen —
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MATKAILU AVARTA

N

iin ai, se tul todettu taas tänä
suven. Talvisaikka ei nii pal tul
käytty missä, mut onneks
lomal toimentu sentä johonkki lähtemä
ja sillo huama, kui kiva o vaihteks katel
erilaissi maisemi. Kotonurka ko ova
liiankin tutui. Läksi ajelema pohjosSavoho tosa yhten perjantain. Oi, ko
nykysi o hiano, et voi netist katto karta,
välimatka ja viäl kuvanki monist
paikoist, google mapsist, niinko varma
olet muukki kokeillu. Vaikkei sin
Savoho ny nii vaikkia ollu men, ni o
hyvä vähä tutustu paikoihi etukättehe.
Siit tule semne mukava odotukse
kutina, et koht olla menonkenos! Eikä
tarvin men ko Parkanoho saak, ko
löydyi koeran pisutuspaikal ensmäne
juttukaver. Naisihmisel ol villakoer
fölis ja he oliva menos Vaassaha. Ni,
sen tähde tätä mainitten, ko ihmse
tuntuva oleva mones muus paikas
niipali luanikkamma tuntussi, ko me
mörököllit tääl Satakunnas. Täst ny ei
tart hernet nenähä vettä, varma meis o
mont muut hyvä pualt, mut joskus o
kiva ruvet paohama ventoviarankin
kans.
Määränpään ol Keitele, tarkemmi
sanottunas Lossisaar, ja se o viimise
pääl kaunis paik. Se o saar, niiko nimi
kerto, Nilakka-nimises jorpakos. Se o
melko isonkokkone järv ja siit mene
Säviän kanav Pialavettehe. Se o niit
isoi järvei, mitä aikanas koulus
opeteltti. Lossisaare keskelt mene tiä,
sinine tiä nimeltäs. Taita ol nimi tul
näist hianoist sinisen läikehtivist

järveist, niit kyl matkal riit.
Karstulassakki nävyi vet joka pualel,
mihe vaa päätäs kääns ja nii nätinäköst,
et. Sitä paitsi siäl päi ol pellol valla
hemppiä färissi heinpaalei, mitä en ol
muuhal nähn… vaalevanpunassi. Tiä
viitois vilattel semmossi nimei, kon
yleensä näke jossai maajussi-ohjelmas,
niiko Tervo, Kyyjärvi taik Multia, mut
normaaliste ei ol mittä haju, misäpäi ne
ova. Ny nekki sijotuiva kartal ja jäivä
pääknuppihi ainaki vähäks aikka.
Lauantai aamu valken aika lail satte
merkeis ja sitä hauskut kest koko päivä.
Tuul kans kohtalaise navakast. Onneks
auto hytis ol lämmint ja kuiva, ni ei
muut ko nok päi Kuapiot. Puijo ja
kalakuko
siintelivä
silmis.
En
muistannuka, et Puijon torn o nii
korkkial ahtel, siält olis saan huima
faarti alas, jos olis ollu polkpyäräl
liikkel.
Ja
alhal
äkkipyssäys
liikennevaloihi, et hyvä jarru olis saan
ol. Mäkihyppytornei siäl on kans, ja ne
heiluiva iha reilusten tuules, vaik
betonisil jalustoil seisovakki. En
ihmettel, et hyppykisoi joskus siirretä,
kosk alust jo saatta heilu nii, et
merisairaks varman tulis, jos ite
uskallaisis semssi vekottimihi edes
kiivet, saatikka sukseil tul alas. Rohkioi
nuarukaissi ova.
Toril jäi poikkemat satte tähde, ko se
vaa friskas. Matka jatkui Iisalmehe
päi,mut ei siäl sen kaunemppa ollu.
Siält lähteis johkannutti Runnihi. Siäl o
kuulusa terveyskylpylä ja lähde, mikä o
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tul tunnetuks jo 1700-luvul. Sen
erinomane vesi o parantan sairai, ni et
kuulema joku kuuromykkäki ol saan
kuulos ja puhekykys takasi, kon ol stää
ryypiskel. Nykysi Runnis o oikke
instituut, misä kouluteta hiaroji ja muit
senkaltassi terveysihmissi. Mut se,
mink tähde me Runnil päi väärätti, ol
Saarikoske
kanava
ja
puusulu
Kiurujoes. Siäl o kulken joskus
höyrylaivoi Iisalme ja Kiuruvede väli,
mut se o ol suljettunnas vuaskymmeni,
ennenko se restauroitti 2000-luvul.
Sulku täyty avat ja sulkki, et saada vesi
nousema, ennenko matka paatil jatku.

Seisotti siäl tihkusattes ja kasteltti
kenkä, ni käveiki tuur, ko joemutkan
takka tul kon tuliki, ei mikkä laev, mut
lautta, nuar pojaklop
ohjaimis.
Peräprutku tuuppas terassi näköst
hökötyst ettippäi iha kohtalaist faartti.
Hän pysäs sulul, solmei kulkupelis kii
ja kiipes rappussi ylös, veivama sulkku
auk. Samal hän morjest meit ja jutuihi
päästi heti koht, vaik ensmäne
puhevuaro meniki muul valla ohitte, et
mitä hän oikke mahdoi sanno. Ol se
severa leviä savvoo, et ei menny kerral
jakeluhu, mut en kehdan näyttä
tyhmyttän
ja
tivat,
et
häh?

Hänki aanas, etei me ainaka savolaissi
olla ja kysyi, mist kaukka ollan kotosi.
Yleissivistykses hänel ol piän aukko,
kon täydyi selosta, misäpäi Suami
Eurajoki oikke o. Hän veivas niit laiva
ruarinäkössi vehkeit ja sai porti auk,

ajoi paattis sulkkuhu ja sinä aikan ko
vesi nous, ol aikka jutustel lissä. Hän ol
menos RunniRockihi, mikä järjestetti
siin liki, keskel kylä, instituuti viäres.
Siäl, keskel peltto, ol esiintyjil lava ja
värivalo soikotteliva täyt häkkä, vaik
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kello ol vast ehtopualist aikka kolm.
Kaveri vartosiva hänt siäl ja föleis
hänel ol puutarhatualei, krilli ja
monttalai muut tykötarvet; piänt
pilettämist vissi suunitteliva. Talvel
kuulemma lautal o hyvä nosta
moottorkelkka ylös, jos semne sattu
jäihi puttoma. Semmost vissi sattu
suhtkoht ussei, siäl ”veellä” niinko hän
mainit läheist Haapajärvit. No, siin ko
olt tovi praakkaskelt, ei mittä, ko
toivoteltti hyvä päiväjatko ja festivaali
hänel ja jatketti matka Pyhäjärvel
kattoma kelloi.
Eikä mitä tahanas kelloi, ko oikke
saksalaissi kirkonkelloi. Paikka o
kahvila-ravintola Vaskikello, ja sin o

Moni o katton telkkarist, taik
pareminki, ei ol välttyn näkemäst
huutokauppakeisari, Akit ja Helit
Uuraisilt, ja ova he tääläkki päi ollu

ensmäne
messinkine
soittokello
hommat 1973. Sit kellokokoelma o
laajentun nii, et ny niit on tuhanssi.
Piänimmä ova vähä sormustint
suuremppi, ja kaikkist suurin paina 8
tonni. Suuris kellois luke saksalaissi
raamatulaussei ja ne o maalat eri
färisiks. Ol sinist, pinkki ja kretliinist
kello, jokane färi omas ryhmäsäs. Joitai
kelloi saa soitta kans, ja se oliki aika
juhlallist kumahtelu. Ruakaka ei ollut
hassumppa. Kermases lohikeitos ol
kerma, eikä mittän kurri. Poikkemise
arvone paik ja aikka kannatta varat
enemä ko vartti tai kaks, o niis kellois
severa pällistelemist. Kuuklakka ihmes
paik jos kiinnosta.

huutokaupoi vetämäs. Sinä viikoloppun
ei kumminka ollu huutokauppa, muuto
olis ollu mukava men sin tutustuma ja
nähd Sauko Markkuki ilmi elävännäs.
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Eikä Ruuskanenka ollu koton, ko tehti
kiapaus viäl Pihtiputal; hän ol Riios
valmistautumas
keihäskoitoksehe.
Kiminkise
kotipaika,
Pylkömäe,
viittaki ohitetti, mut sin ei viitit kääntty
lainkka. Rupes tuntuma semselt, et
paikkakuntti ol näht yhdelpäiväl iha
tarppeks. Monemoist kyl nähtinki.
Ylitetti Kuapio kuuluisa ja komia
Kallasilla, ja Iisalmes nähti talo, misä
Kekkose Urkki ol käyn yhteiskoulu.
Hyväl miälel palatti takas Lossisaarehe
ehtokaffel.
Pyhän kiapautetti viäl Pialavedel
pikasest ja aurinkoki näyt parha puales.
Järveitte pinna liplattiva ja kimmelsivä.
Uiman ei tehn miäl, kylmä se vesi ol.
Lepikon torpa vissi tiätävä kaik, taik
ainakki kaliperiltas semse viiskymppise
ja siit ylöspäi, kuk muistava Kekkose.
Tämä selvis, kon pisti kuvi tutuil ja
arvutteli, et mikä nähtävys. Eikä tarvin
antta edes vihjei. Mut kakskymppine
flik ei tiätän. Ei taidet koulus enä opetta
tomssi nii tarkkaha.
Oliva sin torppaha haalin muuhaltakki
kaikenäköst tavara, ja siäl ol oikke
opas, niiko museois pruukka ol. Hän

kerroi, et kastemalja ol kyl alkuperäne,
et siin oli Urkki ja häne sisaruksias
kastet. Sit oliki aik lähti kottipäi
ajelema, ja kävei viäl tuur, ko satui
silmihi klap, et Koskimarket. Sitä
täydyi pysät kattoma, mimmone
erinomane marketti siäl (korves) olis.
Se ol Huapanakoske rannal, ja siin ny
ei ollu kovin kummose kuahu, mut
kalasa paik kuulemma. Sillonki siäl
joku ukkel seisoskel perhostelemas.
Marketti taas ol pikemminki kiosk. Ol
tarjol kaffet, jäätelö ja se semmost, mut
sit muu silmän ponkasiva, et siäl myytti
kalakukoi! Eik Savo reisu tiätyst
mimmonenka ol, jos ei kukot saa.
Ehtost koton sitä sit vast maisti. Se ol
muikkukukko ja siäl ol sisäl laillist
fläski, ni et tul miälehe vanha Harju
koulu fläsksoossi ja kuarperuna. Niist
ei kyl ol kauhja kehuttavi muistoi, mut
koer ol enemä ko ilone, ko sai maistel
niit fliitei ja se ne kyl tekivä, et kuko
leip ol oikke maukast ja pehmiä.
Semne se vissi kuulu ollakki, vaikken
mikkä asiantuntija olekka. Hyvä maku
jäi suuhu täst reisust. Joku toine kert sit
sin Aki ja Heli tyä…
— Leena Falttu —
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HAAVISTON TORPPA
HAAVISTO

Timo ja Kalle Katila raivasivat Hulolan takapihaa, ja näkyviin tuli tilaa, jossa on sijainnut
1850-luvun ja 1900-luvun alun ajan Haaviston torppa. Torppa sijaitsi aivan Lutan kylän
keskustassa Eurajoki–Lappi–Rikantilantien risteyksen tuntumassa nykyisellä Hulolan
tontilla. Torpan tarkka paikka ei ole enää tiedossa, mutta se on luultavasti sijainnut
kalliopohjaisella alueella aivan tontin pohjoisreunassa. Se oli Mäki-Jaakkolan torppa.
Jaakkolaa isännöi 1800-luvun alussa Eurasta tullut Kustaa Juhonpoika, s. 26.9.1801,
vaimonaan kotitilallaan syntynyt Fredriikka Kustaantytär s. 8.9.1798. Heidän lapsiaan
olivat Fredriikka s.16.8.1825, Kustaa s.16.4.1827, Leena s. 25.12.1829 ja Marjaana s.
29.3.1832.
Isä Kustaan kuoltua väkivallan uhrina tehtiin perinnön jako 1865. Vanhin tytär Fredriikka
osti Jaakkolan tilan, Kustaa sai Haaviston torpan, Leena Niittymaan, Marjaana meni
naimisiin Kustaa Juhonpoika Kiikolan kanssa. Kiikola on yksi Lutan taloista. Nuorempana
Kustaa (s.1825) muutti Raumalle ja tuli melkein heti takaisin 1857. Kustaa avioitui
joulukuussa 1861 Vanha-Uolan tyttären Fredriikan kanssa. Aiemmissa kirkonkirjoissa
1867–1876 mainitaan Kustaan asuneen perheineen Ala-Jaakkolan tilalla. Haaviston
torppa mainitaan nimeltä ensi kertaa Eurajoen kirkonkirjoissa 1877.
Kustaalle ja Fredriikalle syntyi seitsemän lasta. 1862 syntyi Aleksandra, joka kuoli pienenä,
1864 syntyi Vilhelmiina, 1866 Matilda, 1869 Fredriikka, 1872 Kustaa, 1874 Verner ja 1877
Maria.
1886–1895 kirkonkirjoissa Kustaan ammatti oli muuttunut rusthollarista itselliseksi. Haaviston torpassa asuivat Kustaan ja Fredriikan lisäksi lapset, Kustaa, joka oli ottanut sukunimekseen Salminen, Verner, jonka sukunimi oli Salonen, Maria ja Vilhelmiina lapsensa
Fannin kanssa. Isä Kustaa kuoli 24.6.1896. Kirkonkirjojen 1896–1905 mukaan Haavistossa asui äiti Fredriikka, joka kuoli 1914, Kustaa Salminen, joka muutti Raumalle, Verner
Salonen ja Vilhelmiina lapsineen Fannin, Kustaan, Väinön ja Katrin kanssa. Maria oli
lähtenyt 1894 piiaksi Kirkonkylään, Nikusiltaan ja Raumalle. Maria avioitui Tyvennön
kanssa ja muutti Kuivalahdelle.

17

Kaapon Kaiku III/2016

Vuonna 1915 Haaviston torpassa asui Verner Salonen yksin. Verner avioitui Olga Katariina Järvenpään kanssa 1919. Verner jäi perheineen asumaan Lutalle.
Verner mainitaan seuraavaksi 1920 kirkonkirjoissa Kiikolan sivulla, jolloin hänellä on
ammattina poliisi ja ensimmäinen lapsi Veikko Olavi on syntynyt. Perhe muutti Hulolan
Järvelän torppaan 1921. Perheeseen syntyivät lisäksi lapset Terttu Sisko Tuulikki, Tuttu
Mielikki ja Ahti Aimo. Veikko avioitui Selma Jaakkolan kanssa. Terttu Sisko muutti Polvijärvelle avioituen Mauri Kokkosen kanssa. Tuttu tuli emännäksi Hulolaan avioiduttuaan
Olavi Katilan kanssa.
Ahti pysyi myös Lutalla, poikamiehenä. Vernerin lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsia asuu
edelleen Lutan kylässä. Torppa on ollut ilmeisesti hirsirakenteinen ja se on purettu ja
siirretty pois n. 1920, koska Olavi Katila ei muista, että tontilla olisi ollut vanhoja rakennusaineita.
Haaviston torpan tarina loppui viimeistään 1950-luvun alussa. Siihen saakka Yli-Jaakolan
lehmät laidunsivat Hulolan ikkunoiden alla ja kellarin katolla oli Jaakkolan puuvarasto.
Katilan Olavi ja Yli-Jaakolan Aarne sopivat vaihtokaupan maa-aloista, jolloin Haaviston
maa-ala liittyi Hulolan maihin.
Kuvassa näkyvän maakellarin syntyä ja omistusta ei varmasti tiedetä, mutta Olavi Katila
muistelee sen kuuluneen kauppias Laineelle. Laine olisi rakennuttanut sen pitäessään
kauppaa Eurajoki–Lappi-tien varrella 1920 luvulla. Voi olla myös, että kun Osuuskauppa
oli ensin Hulolan tiloissa vuokralla, olisi se rakennettu Osuuskaupan toimia varten.

Kuvassa Verner ja Olga Salonen lapsineen. Vasemmalla ylhäällä Terttu Sisko, Ahti Aimo,
Tuttu Mielikki ja Veikko Olavi. Kuva on otettu Tammelinin kuvaamossa n. 1940.

— Mauno Paassilta —
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Raikasta syksyä 2016 kaikille lukijoillemme!
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SYYSRISTIKKO
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