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PUHEENJOHTAJAN PALSTA  
 

ervehdys kyläläisille! 

 

Kauniit talvisäät suosivat vielä, 

ja seuraava yhdistyksen järjestämä 

ulkoilutapahtuma tulee olemaan 

kaukalon purku koululla. Eli odotellaan 

vielä hetki kevättä. 

 

Muistakaa äänestää kunnallisvaaleissa! 

 

— Heidi Kiikola, puheenjohtaja —
 

 

KOULUN KUULUMISIA 
 

Basso Mika Kareksen kouluvierailu 
 

 
 

Basso Mika Kares vieraili Rikantilan koulussa  tiistaina 13.12.2016. Mika kertoi 

meille ooperan maailmasta. Hän näytti meille videoita. Hän myös lauloi meille. 

Mikan ääni oli kova. Klassisen laulajan ääni kantaa ilman mikrofonia. Oli  hienoa 

tavata kuuluisa laulaja. 
 
 

T 
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Luistelukilpailu 

 

Rikantilan koulun luistelukilpailu pidettiin 8.2.2017 upeassa talvisäässä. 

Luistelukilpailun tulokset:  

 

0.–2. lk mitalistit: 1. Mauri Kuusisto, 2. Frans Hietaniemi, 3. Sofia Pörsti  

3.–6. lk tyttöjen sarjan mitalistit: 1. Essi Tarkki, 2. Milla Peltomaa, 3. Sofia Elo  

3.–6. lk poikien sarjan mitalistit: 1. Leevi Tarkki, 2. Ville Hassinen, 3. Daniel 

Korkeakoski  

 

Kilpailun jälkeen saimme kuumaa kaakaota ja tuoretta pullaa. 

 

— Mauri Kuusisto 2. lk, Frans Hietaniemi 2. lk ja Lauri Leino 2. lk — 
 

23.1 Vierailu Ali-Unkin lammastilalla 
 

 
 

Rikantilan koulun alaluokka oli vierailemassa Ali-Unkin lammastilalla. Siellä oli 

ohjastamassa Hanna-Leena Juhola. Siellä oli paljon lampaita ja karitsoja. Lisäksi 

siellä oli kanoja, sorsia ja kukkoja. Leena kertoi, että heidän naapurinsa herää aina 

kukon laulun aikaan. Leena näytti miten ruokitaan lampaita. Näimme myös, mitä 

lampaan villasta voi tehdä. 
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28.2 Laskianen 
 

Kävelimme Rikantilan koulun alaluokan kanssa pellon poikki kallioille laskette-

lemaan. Aina kun laskimme, huusimme "pitkiä pellavia". Laskettelu oli kivaa. 

 

— Inka Sosala 2. lk, Sofia Pörsti 2. lk, Kai Mikkola 1. lk — 
 

Palapelihaaste 

 

Alaluokassa oli helmikuussa palapelihaaste. Koottavana oli 200 ja 300 palan pelit. 

300 palan pelissä kuvana oli hevosia. 200 palapelin kuvana oli avaruus. Saimme pelit 

koottua kahdessa viikossa. Koska me teimme palapelit niin nopeasti, saimme 

palkinnoksi lelupäivän (kaksi tuntia). 
 

Kaupungit 
 

 
 

Käsitöissä teimme ryhmissä kaupungit. Ne tehtiin puusta. Kaupunkien nimet ovat 

Volvo city, Pupu city ja Flamingo city. Ensin teimme pohjan vanerista ja sitten 

teimme talot puusta. Kaupungeista tuli hienoja. 
 

— Lasse Leino 2. lk ja Senni Kiikola 1. lk — 
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KAUSIKATSAUS 
 

alpausselällä hiihdetyt 7:nnet 

MM-hiihdot on kisailtu histo-

riaan. Takana on talvi, jota ei 

oikeastaan tullutkaan. Liukkautta on 

kyllä ollut sitäkin enemmän, mutta 

lumitöitä talvi ei paljoa teettänyt. Lah-

dessa lunta kuitenkin näytti olleen yllin 

kyllin ja sääkin suosi kisoja, sillä ainut-

takaan mäkikilpailua ei jouduttu siirtä-

mään. Tavanomaista tuulesta johtuvaa 

odotteluakaan ei sanottavasti ollut. 

 

Ylioptimistiseksi arvioimani virallinen 

mitalitavoitekin täyttyi yllättävästi. Se 

oli 5 mitalia, joista yksi kultainen. 

Kultamitaleita oli tulossa jopa kaksi, 

mutta norjalaiselle Iversenille häämöt-

tänyt menetys oli liian kova pala? 

Uskon, että Iivo Niskanen sai siitä 

ylimääräisen sisulatauksen, mikä auttoi 

ratkaisevasti kultamitalihiihdossa. 

Järjestäjien yleisötavoite ei täyttynyt. 

Ottaen huomioon Suomen mäkimiesten 

menestystoiveet enempää katsojia ei 

olisi ollut lupa edes odottaa. Mikäli 

Matti Heikkisen menestyminen päätös-

päivänä olisi ollut arvattavissa, talou-

dellinen tuloskin olisi parantunut 

huomattavasti. 

 

Alkuvuoden kestopuheenaihe on 

maailmanlaajuisesti ollut Yhdysval-

tojen presidentinvaalit. Presidentiksi 

valinta oli yllätys Donald Trumpille 

itselleenkin. Ei ihme, että maailma on 

vähän varpaillaan. Suomessa alku-

vuotta on sävyttänyt eutanasiakeskus-

telu. On myönnettävä, että niin 

vaikeasta asiasta on kyse, että ei ihme 

vaikka mielipiteet jakaantuvat. Toinen 

mielipiteitä jakava ja usein esillä ollut 

asia on ollut tasa-arvoisen avioliittolain 

voimaan astuminen. Aikanaan kiistel-

tiin naispappeuden oikeutuksesta, ja se 

nyt vihdoin aletaan tunnustaa nyky-

aikaan kuuluvaksi, mutta kirkollista 

vihkimistä en kyllä homo/lesbopareille 

ikinä haluaisi hyväksyttävän. 

 

Meidän pienessä piirissämme, niin 

suur-eurajokelaisia kuin nykyisin olem-

mekin, aletaan nyt valmistautua kunta-

vaaleihin. Vanhan valtuuston päätöstä 

olla valitsematta Vesa Jalosta uudeksi 

kunnanjohtajaksi en edelleenkään 

oikein ymmärrä. Hänelle olisin suonut 

onnistumisen pyrkimyksessään, aivan 

kuten tapahtui toisille ”omille pojille” 

Asko Aro-Heinilälle ja Marko Mikko-

lalle. Marko ei kuitenkaan uuteen 

virkaan lainkaan ehtinyt, kun Laitilan 

”Kukko”-yrittäjä pestasi Aasiaa tunte-

van miehen todella isoja markkinoita 

luomaan. Mitä sitten onkaan odotetta-

vissa, sillä Kaukoidässä ei minkään 

pienpanimon tuotokset tunnu missään. 

 

Lopuksi saanen ilman erityistä mainos-

tamista tehdä tiettäväksi, että Tuomo 

Aro-Heinilän ilmoitettua oman vaikut-

tamisensa kunnallispolitiikassa tulevan 

päätökseen, meillä täällä Saarella 

kuitenkin tulee jälleen olemaan uutta 

tuoretta voimaa tarjolla kyläyhdistyk-

semme yhteisen edun hoitajaksi/ 

ajajaksi. 

 

— Matti Virta —

S 
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PIKAVISIITTI LEVILLE 
 

jattelin otsikoksi ensin Mini-

loma Levillä, mutta eihän 

eläkeläisillä enää mitään lomia 

ole, joten vaihdoin tekstin. Joulukuun 

alussa, itsenäisyyspäiväviikolla, olem-

me jo monina vuosina viettäneet 

kaamosaikaa Levillä. Tuomon luotta-

mustoimien johdosta olemme joutuneet 

karsimaan päiviä viikosta, ja viime 

vuonna päädyimme kolmen päivän 

Levinmatkaan.  

 

Ajoimme tällä kertaa Turkuun, jossa 

saimme autollemme silmälläpitäjän 

matkamme ajaksi. Matka jatkui Turusta 

Tampereelle, mistä yöjunalla Kolariin. 

Tampereella meillä oli aikaa, joten 

päätimme käväistä syömässä. Löysim-

mekin sopivan paikan aivan Tammer-

kosken rannalta. Tampereen asema on 

tosi kolkko, ja myöhäinen ajankohta 

varmaan vielä tekee sen kurjemmaksi. 

Pultsareita ja epämääräisiä kulkijoita 

oli aika lailla eikä vartijoitakaan 

puuttunut.  

 

Joten kuten nukutun yön jälkeen 

saavuimme Kolariin. Ihanaa, lunta 

puoli metriä! Kyllä mieliala heti parani, 

vaikka VR:n tarjoama aamupuuro 

olikin jo vähän auttanut. Kolarista on 

ennen mennyt suoraan Leville linja-

auto ja Ylläkselle toinen, mutta tällä 

kertaa yksi auto kiersikin ensin kaikki 

Ylläksen turistihotellit ja suuntasi sitten 

vasta Kittilään. Pääsimme oikein sight-

seeingille ennen Leville saapumista. 

Saimme hotellista heti huoneen, vaikka 

olimme perillä jo puolen päivän aikaan. 

Koska aikaa oli vähän ja pääsimme 

majoittumaan, niin ajattelimme lähteä 

ladulle. Emme olleet tällä kertaa 

ottaneet mitään suksia mukaan, vaan 

ajattelimme vuokrata sen verran kuin 

on tarvis.  

 

Vuokrattuamme karvapohjasukset 

(vuokraamossa ei näyttänyt muita 

olevankaan) lähdimme ladulle. Meillä 

ei moisista ollut mitään kokemusta, 

vuokraaja sanoi kyllä, että voi tuoda 

takaisin, jos eivät toimi. Käveltyämme 

kuitenkin ladulle asti ja hiihdettyämme 

jonkin matkaa totesimme, ettei suksissa 

juuri pitoa ollut. Emme kuitenkaan 

viitsineet lähteä takaisinkaan ja päätim-

me hiihtää Draivi-nimiseen rinne-

ravintolaan kahville ja takaisin. Niin 

teimme, ja kuuden kilometrin matka 

tuntui kyllä kuudeltakymmeneltä, kun 

jokaisen pienenkin ylämäen sai käydä 

haarakäyntiä. 

 

Nälkähän siitä sitten tuli, ja päätimme 

mennä hyväksi tietämäämme hotellin 

lähellä olevaan ruokapaikkaan. 

Vahingoksemme vain siellä oli kokki 

vaihtunut ja Tuomon mielestä annos 

olisi voinut olla vähän isompi nälkään 

nähden. Italialainen kokki vissiin luuli, 

että syömme pastaa vain alkuruoaksi. 

 

Seuraavana päivänä lähdimmekin sitten 

mäkeen. Ilma oli ihmeen kaunis, aurin-

ko alkoi pilkistää tunturin takaa punai-

sena ja kirkkaana. Ylhäällä mäessä 

tunnelma ja maisema oli aivan usko-

maton. Eihän sitä aurinkoa kauan 

saanut ihailla, muutaman tunnin se vain 

niillä korkeuksilla valaisee. Iltapäivällä 

A 
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alkoi tuulla niin kovaa, että tuolihissi 

suljettiin. Jalat olivatkin jo ihan 

muussina, joten oli hyvä syy lopettaa 

laskeminen.

  

 

 
 

Poislähtöpäivänä menimme kylpylään. 

Levillä on laajennettu kylpylää, joka on 

nykyään melko mahtava monine altai-

neen ja saunoineen. Kylpyläreissun 

jälkeen ehdimme syödä ja sitten pitikin 

lähteä bussiin, joka kiersi taas kaikki 

hotellit päinvastaisessa järjestyksessä. 

Nyt vain oli pimeää, joten mistään 

sightseeingistä ei nautittu.  

 

Kolarissa juna tuli ajallaan ja lähti ajal-

laan kohti etelää. Meidän piti vaihtaa 

junaa Tampereella noin viiden aikaan 

aamusta. Vaihtoaikaa oli 20 minuuttia, 

joten mitään hätää ei pitänyt olla. Juna 

oli kuitenkin Tampereella kymmenisen 

minuuttia myöhässä, ja kun avasin 

oven, laituria ei näkynyt vaunun edes-

sä. Kuljettaja oli jättänyt junan tosi 

kauaksi asemarakennuksesta. Tuomo 

yritti jotain sanoa, ettei siitä ovesta nyt 

voinut mennä, kun ei laituria ollut 

kohdalla. Minä se vain huusin, että ei 

tässä nyt muutakaan mahdollisuutta 

ole, ja hyppäsin kivikkoon. Onneksi ei 

mitään sattunut. Olisihan ollut tietysti 

mahdollista kulkea junan läpi pari 

vaunua, niin olisi se laiturikin löytynyt, 

mutta ei ollut toi logiikka käytössä. 

Lähdimme sitten vauhdilla Turun junaa 

hakemaan. Muutama vanhempi mies 

siinä oli samalla asialla, puolijuoksua 

sukset ja kassit olalla kohti aivan toi-

sessa päässä asemalaituria seisovaa 

Turun junaa. Meillä oli onneksi vain 

pyörillä olevat matkalaukut, joita 

maltoimme vielä kuljettaa hississäkin 

hakiessamme oikeaa laituria. Pääsimme 

vaunuumme muutamaa minuuttia vaille 

lähtöajan ja saimme laukkumme säily-

tykseen. Vanhemmat miehetkin olivat 

tulleet samaan junavaunuun ja siinä 
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laukkujaan nostellessaan totesivat, että 

ei ollut ladullakaan näin hiki. Kielen-

käyttö vaihtui sensuroitavaksi, kun 

konduktööri kuulutti, että junan lähtö 

myöhästyy vähän, kun odotellaan 

Rovaniemen junaa. 

 

Kyllä kotiin on aina mukava tulla, 

vaikka reissustakin on nauttinut. Vii-

meiseksi mukavaksi muistoksi matkalta 

jäi Rovaniemen junasta tullut lento-

pallojoukkue, jonka huoltajan olin 

tunnistavanani. Kahvijonossa sitten 

uskaltauduin kysymään, että oletko 

sinä Marko – kaukainen sukulaispoika 

Sauvosta. Oli ihanaa nähdä ja kuulla, 

kun tämän nuoren miehen silmiin syttyi 

tunnistamisen pilkahdus ja sanat 

”Kyllähän minä sinut muistan”. 

 

— Kaisa Himanen, Saari —

 

 

KANADALAISTEN PENSASRUUSUJEN 
TALVENKESTÄVYYSKOE 
 

uomen Ruususeuran jäsenlehdessä oli vuonna 2015 syksypuolen numerossa 

kutsu osallistua kolmevuotiseen kanadalaisten ruusujen kasvatuskokeeseen. 

Tarkoituksena oli ”löytää matalakasvuisia pitkään kukkivia pensasruusuja 

korvaamaan ryhmäruusuja kylmillä vyöhykkeillä sekä kestäviä pitkään kukkivia 

köynnösruusuja”.  

 

Molempiin ryhmiin on viime vuosina tullut uusia jalosteita, joiden kestävyyttä 

halutaan tutkailla tavallisissa puutarhoissa. Aivan ymmärrettävä ja ruusuharrastajien 

näkökannalta katsottuna tärkeä aihe, ja enkös minäkin tarttunut tähän täkyyn. 

 

Olin nimittäin joku vuosi sitten ostanut 5–6 kanadalaista ruusua, mutta menettänyt ne 

ensimmäisenä talvena. Jotain oli mennyt totaalisesti pieleen, vai olinko vain yrittänyt 

kasvattaa liian arkoja ruusuja? Osittain tämän vuoksi lähdin mukaan kokeeseen, 

koska järjestäjät lupasivat niin tarkat hoito-ohjeet, että aivan noviisikin voisi siihen 

osallistua. Odotin siis löytäväni syyn, miksi istuttamani kanadalaiset eivät olleet 

suostuneet näkemään ensimmäistä kevättään. 

 

Liityin koekasvattajien sähköpostiryhmään, ja sieltä alkoi tulla sivukaupalla ohjeita. 

Huh ja huh, hetken jopa harmitti, että olin lähtenyt mukaan hankkeeseen ja taisin 

tipahtaa ”peesistä” jo alkuosuudella. Osa postista jäi huonolle perehtymiselle. 

Palautelomakekaan ei osoittautunut turhan simppeliksi, vaikka ymmärrän, että on 

selvitettävä maalajit ja lannoitemäärät, koska halutaan saada tarkkaa eteenpäin 

välitettävää tietoa. 

 

S 
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Kanadalaisteni kohdalla minun oli siis pakko ryhdistää touhujani, koska olen varsin 

laiska puutarhuri. Syksyllä tein ohjeen mukaisen talvisuojauksen juuri ennen 

pakkasten tuloa eli lisäsin ruusuille vähintään 15 cm turve/hiekka/multa-sekoitusta.  

Jo istuttaminen vaati uuden asenteen omaksumisen. Nimittäin istutussyvyys on 

minimissään 15 cm, mieluummin alempi. Joka tapauksessa käytetty syvyys 

ilmoitetaan lomakkeessa. Ylipäätään tällä varmistetaan se, että juuristo säilyisi 

elinvoimaisena ankarastakin talvesta huolimatta.  

 

Nähtäväksi jää, onko tämän erittäin hankalan talven jälkeen silti yksikään uusista 

ruusuista hengissä.  

 

Jos jotain lukijaa kiinnostaa niin paljon, että haluaa googlettaa, millaisia ruusuja 

tilasin, kerron niiden nimet: Adelaide Hoodless, Alexander MacKenzie, Da 

Montarville, Emily Carr, Lucy Irene ja Nicolas. Aloitin siis hyvin vaatimattomalla 

määrällä; jotkut ovat tilanneet kymmeniä ruusuja, mutta olen edelleen epäluuloinen 

kanadalaisten suhteen. 

 

Yleensä ihmiset 

ihastelevat, että ne ovat 

varmasti kestäviä, koska 

ne kerran Kanadassakin 

pärjäävät. Yllätys, yllätys, 

Suomen olosuhteet 

(ainakin rannikolla) ovat 

vaan niin paljon 

huonommat. Meidän 

kasvukautemme on 

huomattavasti lyhempi, suojaavaa lunta ei ole ehkä ollenkaan ja kesämme ovat 

sateisia verrattuna Kanadan kuumiin ja kuiviin vastaaviin. 

 

Ainoa ryhmän edustaja, jonka olen saanut todella menestymään, on John Cabot 

(kuvassa yllä). Olen istuttanut sen maanpinnan tasalle enkä ole antanut raukalle 

minkäänlaista talvisuojausta. Viime talven huippupakkaset, jotka tulivat lumettomaan 

maahan, verottivat kyllä versoja, mutta eivät vieneet henkeä. 

 

Toinen, joka sinnitteli monta vuotta, mutta joka ilmeisesti on herkempi ruusu, on 

William Baffin (kuvassa). Halusin kokeilla sitä toisen kerran paremmilla opeilla ja 

ostin viime kesänä Vakka-Taimesta uuden taimen. Taimi oli ison kokoinen, ja se 

palkitsi minut syksyyn asti kestävällä kukinnallaan.  
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Hongiston taimisto tarjosi 

koeryhmäläisille 

mahdollisuutta kokeilla 

heidän omia John Davis- ja 

Frontenac-risteytyksiä. 

Siihenkin minun piti 

ilmoittautua, kuinkas 

muuten. Timo Saarimaan 

ohjeistukset olivat onneksi 

hyvin maltillisia, ja neljä 

vielä nimetöntä, pelkillä 

numeroilla ja kirjaimilla 

kulkevaa ruusua pääsivät 

aivan uuteen penkkiin. 

 

Ruusut olivat kyllä 

mahdottoman pikkuruisia 

(alkuvuoden 2016 

yllättävän kovat pakkaset 

olivat koetelleet myös 

taimistoja), ja ne toimitettiin 

vasta loppukesästä. 

Toivottavasti ne ehtivät 

juurtua. 

 

Aivan ongelmatonta kokeeseen osallistuminen ei siis ole ollut. Mutta jos onnistun 

edes jossain määrin, jatkan kanadalaisten ruusujen kokeiluja. Jatkuvakukintaisina ne 

ovat sen arvoisia.  

 

— Marja Hiltunen — 

 

P.S. Lisää pihan ja ruusujen kuulumisia voit lukea blogistani, jota olen ruvennut 

kirjoittamaan tammikuussa. Osoite on www.ritavuorenjuurella.blogspot.com. Pihaan 

liittyvät päivitykset lisääntyvät todennäköisesti kevään edetessä ☺. 
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(Ilmoitus) 

VAINIO-TANIN AGATHA – ROMAANI 
 

Viime syksynä ilmestynyt kirja on jatko-osa Koivikon Agathalle. Jälleen seurataan 

Eurajoella, Sammaliston kylässä syntyneen nuorennaisen, nyt jo lesken, Agathan 

elämän käänteitä. Alkusivuilla ollaan ensin Laitilassa, jonne hän päätyy paetessaan 

poikapuoltaan Nestoria. 

 

Agatha asettuu Vainio-Tanin taloon eikä matkan jatkaminen tunnu enää järkevältä. 

Elämä näyttää hänelle ensimmäisen kerran lapsuuden jälkeen hymyilevän puolensa. 

Nuori isäntä Jaakko osoittautuu Agathan suureksi rakkaudeksi, ja hetken onni näyttää 

mahdolliselta, mutta sitten Eurajoen kirkkoherran renki tuo kirjeen. Siinä on tietoja, 

jotka keikauttavat kaiken päälaelleen. Agatha palaa järkyttyneenä Eurajoelle 

selvittämään asioita.  

 

Romaani on sekoitus faktaa ja fiktiota. Päähenkilöt ovat keksittyjä, mutta oikeasti 

eläneitäkin ihmisiä kirjassa esiintyy, samoin kuin taloja ja paikkoja, jotka ovat olleet 

olemassa. 

 

Omansa voi käydä ostamassa Eurajoen Matkailuinfosta (muutama kirja jäljellä!) tai 

tilata nettikirjakaupoista.  
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IHA METÄS 
 

ettähä men… sanota, ko joku 

asi mene pahaste piälehe. 

Siin olla oikkiastas valla 

hakoteil. Mettä, taik metthhä, niiko 

mun papan sanoi, ei ol lainkka hullump 

paik. Misä muuhal olis nii oma 

ilmapiiris. Viherjäisyys rauhotta ihmist, 

ja siäl sitä piissa.  O sammalt, saniaist 

ja kaikenäköst varppu ja kanerva, 

yläilmoist puhumattakka. Komia-

vartise, ruskiarunkose männy nouseva 

korkeuksihi ja siält tääl näky kuusei tai 

valkokylkissi koivui. 

 

Jos kiiruiltas suutta joskus men 

leputtama ahterias kannonokkaha ja 

nosta katsantos ylöspäi, näke kui 

puulatva heiluva tuules. Jos kovemppa 

tuule, pisimmä runko taipu nii, et 

näyttä, et ne juur koht kaaduisiva. Välil 

kuulu sukkela narina, niinko ovi 

aukkeis oikke valittavaisest.  Joku oksa 

siäl väännyskele tuules, ei hättä mittä. 

Koputuksi kuulu, taik huhuilu, sillo o 

liikkel tikoi ja huuhkaji. 

 

Raikkalt mettä tiätyst tuaksatta. 

Ruaholt ja puilt. Sitä ko vetä henkkes 

oikke lailes, ni keuhko nautti ja 

ajukopp tyhjenty kaikenäkösist funte-

rauksist. Verenpaine laske, jos maltta 

olla paikallas tai hiljalles kävel ja aisti 

ilmapiiri. Puit voi halat, jos silt tuntu. 

Olen kyl freistan itekki joskus. Eik se 

mittä hullumalt tuntun.  Ja se puitte 

värähtely – elävi olennoi nekki ova – 

vaikutta kuulemma ihmise kehoho. Sitä 

o oikke tutkit ja Puuhalausviikkoki 

viätetä. Se liitty tiätyst siihe, et pidetäis 

ympäristöst ja metist hyvä hualt. Se 

taas käy tavalas luanikkammi, ko se o 

tuttu paikk. 

 

Nykyihmisist moni pakka olema 

viarantun metäst ja luannost. Pysytä 

kaduil ja pihoil, eikä mennä mettähä 

ikä. Ainakka nuaremp väki. Joku 

marjoitte noukkimine ei vois heit 

vähemppä kiinnosta, vaik se monel 

nuarel ja näppäräsormisel olis juur 

passeli homma. Lapsil olis opettavaist 

käyd säännöllisest metäs ja tarkkail se 

vuadenkiartto. Vaik puu siäl pysyvä 

melkke samannäkösen, ni aluskasvilli-

suudes tapahtu muutoksi. Kesäl o 

tiätyst ne mustika ja jualuka, siäne ja 

pualuka sit syksymmäl. Metsätähdei, 

variksemarja löyty. Kukkassiki o, 

erilaissi vuakoi. Suapursui. Muurahais-

pessi ja pahkoi, sammalmättäi, jäkäli… 

 

Joku mettä on välil ihan ko sadust. Voi 

kuvitel olevas vaik Punahilkka taik 

Hannu ja Kerttu, jos o vähä semmost 

synkemmäsorttist, tihuva mettä. 

 

Talvine tykkylumimettä vast hiano o, 

vaik semmost enä harvemmi tääl eteläs 

näke. Hyväl ladul hiihdel, mitä ny vähä 

joskus lunt tippu niskaha… mikäs sen 

paremppa talvisaja liikuntto. Sopiva 

alamäki, ni polvekoukkuha ja antamen, 

sujutel alas pellol. Jos metäs ossa ol 

oikke hilja, voi nähd jonku eläimenki, 

ainakki ketu tai rusako, joskus peura tai 

hirvenki. Yleensä ne kyl kuuleva tai 

haistava ihmise jo kaukka, eiväkkä tul 

liki. 

M 
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Mettä o ain ollu tärkkiä paik 

suamalaisil, sin o ment pakkoho vihol-

lissi tai piiloho jottai muit kahnauksi. 

Siit o raivat peltto ja asuinaluei ja puust 

on teht tarvekalui ain paateist ja 

tynnyreist puulusikoihi ast. Vaik 

nykysi puu o korvat metalleil tai mua-

veil ja puist mööpeli o vaikki enä uusist 

löyttä, puut arvosteta silti. Puuseppäi 

ammattikuntaki o viäl olemas. 

 

Mettäläisiks o joskus suamalaissi 

nimitet. No, kai tämä mettä o 

enimäkses ollu, ko tän o ensmäissi 

asukkai tullu. Tai sit voi karkkia-

käytöksist, epäsiisti ihmist viäläkki 

emmoseks nimittä. 

 

Nii mettä vasta, ko sin huuta.  Harvemp 

sentä mettähä mene mittä huutelema. 

Tai sin voi men ahdistukses purkama. 

Marssi nii, et hiki valu ja endorfiini 

ruppe myllämä aivois. Paha miäl häipy 

se siliä tiä. Tai karju ja kilju paha olos 

niil puil. Kukka ei kuul, jos ei 

kenenkkä huushol satu olema iha 

viäres. Sen pihal voi joku ihmetel, et 

mitä tua tual mekkaloitte. Kannatta 

valit joku tuulisemp päivä, ni huuto 

häipy mettä omi ääneihi. 

 

Joskus tuuskatta nenälles taik vähintä 

polvilles, kon kompastu johonki risuhu, 

mut yleensä metänpohi o nii pehmiä, 

etei siin käy kuinkka. Voi katel 

ymprilles, näkik kukka ja vähä naura 

ittelles ja krompoudelles. Huamat, kui 

olematon ja mitätön yks ihmine 

mailmakaikkeudes o. Se o jokasel jos-

kus tervellist. 

 

 

— Leena Falttu — 
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Lutanjärven suojeluyhdistyksen kevätkokous perjantaina 31.3. klo 19 

osoitteessa Lapintie 625 A. Tervetuloa! 
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