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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

K

evätaurinkoinen
kyläläisille!

tervehdys

Meillä ei ollut tänä talvena talviulkoilutapahtumaa, koska johtokunnassa nousi
hieno idea yhdistää kaukalonpurku ja
ulkoilutapahtuma. Eli huhtikuussa on
tiedossa ulkoilutapahtuma. Ajankohta
ilmoitetaan, kun päästään selkeästi
kevään puolelle, eikä koululla ole enää
tarvetta kaukalolle.
Kevätkokouksen pitoon ei onneksi
säätila
vaikuta,
ja
yhdistyksen
kevätkokous
pidetäänkin
30.3.
Rikantilan koululla. Saamme kokouksen jälkeen Marttojen Leila Virtasen
esitelmöimään villiyrttien käytöstä mm.

ruoanlaitossa. Toivottavasti
sankoin joukoin paikalle!

tulette

Ja mikäs keväästä paremmin kertoisi
kuin lisääntyvä lintujen sirkutus. Hetki
sitten käynnistynyt Miljoona pönttöä
-kampanja on päässyt hyvään vauhtiin.
Tätä kirjoittaessa Eurajoella on
rekisteröityjä
linnunpönttöjä
719
kappaletta ja koko Suomessa pönttöjä
on yli 234 000. Haastankin nyt
kyläläiset nikkaroimaan pönttöjä. Ohjeita
mm.
Ylen
sivuilla
www.yle.fi/aihe/miljoonalinnunponttoa
Terveisin (varsinainen pönttö)
— Heidi Kiikola, puheenjohtaja —

BLOGIMERKINTÖJÄ KOULUN ARJESTA
Ma 7.12.
Aamulla kun saavuin koululle, kiinteistömiehet olivat jo tulleet purkamaan
esiintymislavaa. Muutama oppilaskin oli saapunut hiukan aikaisemmin ja he auttoivat
tuolien kantamisessa yläkertaan. Osa tuoleista siirrettiin ullakon puolelle ja sieltä
tulikin vastaan melkoinen yllätys, sillä vastaan lennähti käpytikka! Lintu lensi
teknisen työn luokkaan ja sieltä hetken kuluttua eteisen kautta alaluokkaan.
Onneksi kiinteistömiehet olivat paikalla ja he saivat tikan saarrettua alaluokkaan ja
sieltä vihdoin ikkunasta ulos. Hetken ihmettelimme, miten tikka oli päätynyt
ullakolle, mutta pian selvisi, että sepä oli hakannut koulun seinään kolon ja
meinannut tehdä pesänsä sinne. Kiinteistömiehet estivät tikan pesäntekoaikeet ja
tukkivat seinässä olleen reiän. Saas nähdä luopuuko tikka näin helpolla
pesäpuuhistaan vai aikooko tehdä seinään uuden reiän...
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Ke 9.12.
Tänään oli koululla perinteinen jouluruokailu. Keittäjämme Vappu oli huhkinut koko
alkuviikon keittiössä kaikenlaisissa valmisteluaskareissa ja hyvät tuoksut olivat
leijuneet ilmassa koko viikon. Nyt vihdoin päästiin nauttimaan joulupöydän
antimista. Tarjolla oli vihersalaattia, rosollia, savukalaa, kinkkua, perunoita ja
kastiketta, perunalaatikkoa, lanttulaatikkoa ja suussa sulavaa bataattilaatikkoa.
Olimme kutsuneet paikalle myös muutaman vieraan, jotka jollain lailla ovat olleet
kuluneen vuoden aikana osallisena koulun arjessa ja tehneet oman tärkeän
panoksensa koulun hyväksi. Paikalla olivat iltapäiväkerho-ohjaajamme Kyllikki
Nordling, Rikantilan koulun kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Hassinen,
linturetkioppaamme Jarmo Luotonen ja IT-tukihenkilömme Kalle Ketola.
Oppilaatkin nauttivat ruuasta kaikessa rauhassa ja hakivat monta kertaa lisää. Suuret
kiitokset Vapulle!
Ma 14.12.
Koululla oli tänään jälleen hieman normaalista poikkeavaa toimintaa, sillä
kymmeneltä pihaan saapui ihan oikea paloauto. Mukana tulleet palomiehet pitivät
meille poistumisharjoituksen ja tarkastivat muutenkin, että koulun palovaroittimet
ovat kunnossa ja poistumistiet vapaita tavaroista yms.
Sovimme niin, että kaikki menevät luokkiin ja aloittavat oppitunnin luokassa
(saimme kyllä olla takit ja haalarit valmiiksi päällä, ettemme palelisi turhaan ulkona).
Niinpä sitten olimme kummassakin luokassa ovet kiinni jonkin aikaa ja
keskustelimme oppilaiden kanssa turvallisuusasioista. Jonkin ajan kuluttua kuulimme
käytävältä palovaroittimen äänen, minkä seurauksena poistuimme ulos
rakennuksesta. Oppilaat poistuivat reippaasti, mutta rauhallisesti. Pieni ruuhka tuli
kenkähyllyn kohdalle, mutta kaiken kaikkiaan tosi nopeasti saatiin rakennus tyhjäksi.
Päivi-ope taisi kyllä käytävältä napata pienimmät oppilaat kainaloonsa mukaan, jotta
aikaa ei kulunut liikaa. Kaikki oppilaat tiesivät, minne kokoonnutaan ja odottivat
siellä opettajien saapumista hyvässä järjestyksessä.
Tämän jälkeen lapset saivat tutustua paloautoon ja palomiehet kävivät henkilökunnan
kanssa palautekeskustelun poistumisen onnistumisesta. Samassa yhteydessä
harjoittelimme myös ap-/ip-kerhoa käyvien oppilaiden kanssa poistumista iltsikan
päädyn rappusista. Se onkin aika haastavaa, sillä raput ovat jyrkät ja alastullessa
joutuu hyppäämään korkealta. Tähän onkin luvassa nyt luvassa jotakin parannusta,
kun palomiehet raportoivat asiasta eteenpäin.
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Vko 51
Viimeisellä kouluviikolla olimme yhteyksissä ulkomaille. Erasmus+ -kumppanikoulujen kanssa oli päätetty pitää ns. videoneuvottelut vielä ennen joulua.
Harjoittelimme uuden iPad-sovelluksen, Zoom Us, käyttöä tässä yhteydessä. Tämä
sovellus osoittautuikin erittäin helppokäyttöiseksi. Olimme juuri saaneet luokkaan
AppleTV:n, joten pystyin heijastamaan tablet-näytön kuvan älytaululle niin, että
kaikki näkivät hyvin, keitä vastapuolella puhui.
Ke 16.12.2015
Keskiviikkona oppilaat aloittivat keskustelun espanjalaisten oppiladen kanssa. Alussa
oltiin kovin ujoja ja arkoja sanomaan mitään, mutta pikku hiljaa rohkaistuttiin
käyttämään omia englannin kielen taitoja. Se ainakin kävi selville, että espanjalaiset
rakastavat jalkapalloa!
Ensimmäisen keskustelutuokion jälkeen valmistauduimme sitten hiukan paremmin
seuraavia tapamisia varten. Oppilaat kirjoittivat paperille valmiiksi ylös kysymyksiä,
joita he halusivat toisilta kysyä, ja miettivät myös omia vastauksiaan näihin
kysymyksiin.
To 17.12.2015
Torstaina otimme videoyhteyden ensin Kreikkaan, tarkemmin sanottuna Kreetalle.
Siellä he nauttivat yli 20 asteen lämmöstä ja meillä oli nollakeli ja ulkona satoi
lunta/räntää. Oli kuitenkin hienoa voida näyttää kreikkalaisille kuvaa koulupihan
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lumisesta maisemasta. Keskustelu kreikkalaisten kanssa sujui jo paljon paremmin, ja
paljon puhuttiin oppilaiden lemmikeistä ja harrastuksista.
Iltapäivällä otimme yhteyden Turkkiin, Aydeniin, jossa niin ikään paistateltiin
auringon lämmössä. Samoilla kysymyksillä jatkettiin turkkilaisten kanssa, ja aika
moni meidän oppilaista uskaltautui jo itse hetkeksi puhumaan englantia. Myös
alaluokkalaiset kävivät esittämässä oman tervehdyksensä turkkilaisille. Tästä on hyvä
jatkaa kevätlukukaudella eteenpäin. Motivaatiota englannin kielen opiskeluun tuli
varmasti reilusti enemmän.
Ennen joulua alaluokkalaiset saivat mukavan jouluyllätyksen, nimittäin aivan uudet
työpöydät ja 3D-keinumekanismilla varustetut tuolit. Samassa yhteydessä hankittiin
myös luokan seinien sävyyn sopivat lipastot, joissa oppilailla on omat
nimikkolaatikot. (Ja yläluokkalaiset saivat vastaavat kalusteet omaan luokkaansa
maaliskuussa 2016.)

Ti 19.1.2016
Tänään olimme yhteydessä Erasmus-kumppanikouluihin ja pidimme kaikkien viiden
koulun yhteisen Kahoot-tietovisan. Jokaisen maan opettaja oli laatinut 10 kysymystä
liittyen omaan kotimaahansa. Oppilaat olivat opiskelleet muiden maiden tietoja
ennestään syyslukukaudella laadittujen video- ja powerpoint-esitysten kautta. Nyt siis
testattiin, miten oppi oli mennyt perille. Hienosti sujui niin itse kisailu kuin
nettiyhteydet muualle Eurooppaan.
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Ma 8.2.2016
Kansanmusiikkiyhtye Freija vierailu koulullamme. Esitys oli viihdyttävä ja
mukaansatempaava!

— Minna-Mari Kares —
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LAITILAN MUINAISLINNOISTA JA PAHOJÄRVEN
PIILOKIRKOSTA

L

aitilassa on peräti kuusi muinaislinnaa. Jostain syystä ne ovat pareittain,
kolmen ryhmissä. Kaksi niistä, Hautvuori ja Kirkkelinna (Kirkenlinna)
sijaitsevat lähellä keskustaa. 8-tieltä
käännytään
Kusnintielle,
josta
erkanee
Pirttikyläntie, ja molemmat linnat ovat tämän
pikkutien varrella, lyhyen kävelymatkan päässä.
Muinaislinnoja
on
käytetty
tilapäisinä
turvapaikkoina, ja niille on viety arvotavaraa
piiloon. Niiden käyttö on ajoitettu erään arvion
mukaan välille 500 eKr. – 1300 jKr. Suomenkin
historiassa nämä ovat olleet kuohuvia aikoja:
viikingit, ristiretket, ja varsinkin ajanjakson
loppupuolella vilkastuva kaupankäynti on tuonut
tullessaan monenlaista kulkijaa. Saaristomme
läpi kulki tärkeä merireitti.
Kuvat ovat Hautvuorelta. Se on laajempi,
jylhempi, ja mielestäni kiinnostavampi alue kuin
Kirkkelinna, ja siellä on luolia uskalikkoja varten. Vielä ennen toista maailmansotaa
sitä ympäröivät suoniityt, mutta karjalaiset muuttivat maisemaa: kuivasivat suot ja
asettuivat asumaan. Oli syntynyt Pirttikylä.
Valtionarkeologi Hjalmar Appelgren
(-Kivalo) teki väitöskirjan Suomen
muinaislinnoista
vuonna
1891.
Hautvuoresta
hän
kirjoittaa
seuraavasti: ”Pitkulainen kallionkukkula, arviolta 20 m korkea, joka
on kaikilta puolilta äkkijyrkkä, paitsi
lounaispäässä, missä kalliot ovat
luisut. Tältä puolen onkin vastaan
rakennettu isoista kivistä 22 m
pituinen, 2,5 m levyinen ja 1,3 m
korkuinen aita, joka käy mäen poikki kaakosta luoteeseen. Siinä on kaksi
hajottamisen kautta syntynyttä aukkoa. Pohjois- ja itäpuolella nousee suosta omituisia
vuorenkin korkuisia, luultavasti sen kupeesta lohenneita pystyjä kallioita, joiden
väliin ja alle on syntynyt luolia ja käytäviä.”
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Kirkkelinnaan johdattaa mustapohjainen kyltti: Kirkelinna, mikä kirjoitusmuoto on
kuulemma väärin. Pirttikyläntieltä kuljetaan ensin 150 m kaakkoon. Kulkija tulee
laajalle aukiolle, jossa on opastaulu. Tästä vasemmalle lähtee polku, joka vie vanhan
porttiaukon kautta linnanpihalle. Tämä linna on jyrkkärinteinen ja kivikkoinen mäki,
jonka itäpuolella on peltoja. Lounaisrinteessä erottuu 20 m pitkä kivivalli. Korkein
seinämä on nimeltään Kellokastari, ja matalampia kutsutaan Kalevan poikien
taakoiksi. Noh, taruhan kertoo, että tämä on paikka, johon Jätit eli Kalevan pojat
rakensivat kirkkoa, mutta ihmiset voittivat heidät rakennuskilvassa viekkaudella.
Kotimatkalla on helppo koukata tielle numero 196,
Ropan suuntaan. Autotieltä on vajaan kilometrin
kävelymatka hyvin merkittyä ja paljon käytettyä
polkua pitkin Pahojärven piilokirkolle. Valtavat
siirtolohkareet ovat muodostaneet huonemaisen
tilan. Kirkkona paikkaa tuskin koskaan on käytetty,
mutta vainolaiselta täälläkin on piileskelty.
Paikkaan liittyy isovihan aikaan sijoittuva
”karmiva” tarina. Varhonkyläläiset olivat saaneet
kuulla, että venäläiset olivat tulossa, ja koko kylän
väki lähti pakosalle kuvissa olevien kivien suojiin.
Vain Killun talon muori ei suostunut lähtemään,
vaan hän piiloutui aitan rappujen alla olevaan
onkaloon. Vaan kuinkas sitten kävikään?
Vihulaiset löysivät hänet ja pakottivat paljastamaan, minne muut olivat hävinneet.
Seurasi verilöyly, jossa kaikki tapettiin. Vain petollinen muori jäi henkiin. Hänelle ja
hänen jälkeläisilleen kyläläiset huusivat kuolintuskissaan kostoa ja langettivat
kirouksen. Killun talossa tulisi aina olemaan riitaa ja epäsopua.
Mutta tämä on todellakin vain tarinaa. Ammattisukututkija Hannu Numminen
kirjoittaa: Tällaisesta joukkotuhonnasta olisi jäänyt historiankirjoihin ja etenkin
9
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kirkon kuolleiden luetteloihin selvät
jäljet. Kun kuitenkin Pyhärannan
kirkonkirjat ovat säilyneet tuolta
ajalta katkoksitta, on helppo todeta
sekä haudattujen luettelosta että
rippikirjoista,
ettei
tuollaista
joukkomurhaa ole tapahtunut. Lisäksi
hän toteaa, että jos piilokirkossa on
tapahtunut tämän kaltainen murhatyö,
se on sattunut ennen kirkonkirjojen
käyttöönottoa, tai ainakin ennen kuin
säilyneet kirkonkirjat on tehty.
Joka tapauksessa lähialueiltamme löytyy monia mielenkiintoisia retkeilykohteita.
— Marja Hiltunen —

RAKAS YSTÄVÄ, KÄNNYKKÄ

E

n taid ol iha hakoteil, jos väitän, et kännykkä o monel aika tärkki kaver nykysi.
Se herättä aamuste, palvele monis asiois ja o ain seuran, jos o tylssä. Se
edellyttä kyl, et kännys o äly mukan. Sillo siit saa irt vaik mitä: uutissi,
Feispuukki, Instagrammi, säätiadoi… taik sit iha vaa kavereitte ottami kuvi ja viästei.
Vanhas nokialaisesakki ol matopeli, mut se ei monel nykyihmisel enä piissa.
Ain täyty ol tavotettavis, yäl ja päiväl, saunas, vessas taik syämäs, mitä sit millonki
puuhaile. Hassumaist o se, et enne teatteri taik muut esityst täyty ihmisil huamautta,
et sulkekka ne rakka kännykkän. Eik semse liikke voisis tehd muutonki joskus? Taik
se, et mennä ravintolaha ja oteta ruakannoksest kuva, ennenko ruveta syämä. Kuva
lähte kavereil, et kattokka, tääl mää ole tämmöst sapuska tilan ja ny ruppe juur koht
sitä nauttima. Joskus, et näi kamala annokse mää sai, ko luuli iha muut, et älkkä ikä
tähä paikkaha syämähä tulk.
Pitki päivä ja yät voi ol kavereittes kans yhteydes, eik ol sukkela? Enne vanha piisas
lankapuhelin ja ny ihmetellä, jos ei joku heti vasta puheluhu taik viästihi. Mitä se
oikke siäl touhu? Sit ko se lopult lanka päähä saa, ni täyty ensmäitteks kyssy, et misä
sää ole. Muu oikke naurutta töis, ko joku vasta puhelime: ”hei/moi/ni/mitä/kerro” ja
sit seuravaks: ”no mää ole tääl kirjastoautos.”
Sen tähde se onki tylkkiä paik, jos känny joskus mene hukkaha, niinko muul viime
suven kävei.
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Ol oikken kaunis sunnuntaipäiv, suvi kauneimmillas, ko läksi koeran kans lenkil.
Kello ol siin kahden paikkeil ja kolmelt ol määräs trefat kolm kaveri Irjanttel, KyläLaurila kesäkahvilas. Pit juad ehtopualiskaffe siäl ja sit lähti retkeilemä Sydämaihi.
Tarkotus ol tutki Isovuare maasto ja jokune koeraki ol matkas, et he saisivat vähä
karat siin samal ja haistel uussi hajui.
Kännyn tiätyst oti taskuhu, ko läksi sin kävelyl ja kiärsi semse ympyrämallise lenki,
pelto- ja mettätiät, vähä maantiätäkki. Muutama kerra pysäsi noukkima kukkassi,
niittyleinikei ja harakankelloi.
Pualise tuntti siin tais men, mut voi hyväne aik sentä, koton huamasi, et kännykkät ei
ol missä! Ensiks tul kauhi paniikk ja tuskahiki. Kokeili montte kertta kaik tasku, mut
ei auttan, missä sitä ei ol, ja sit hokasi, et se o tiätyst pudon, ko niit kukkassi kokosi.
Ei muuto hättä, mut ko ne kaveri pit nähd. Läksi äkki autol sama lenkki kon äskö
meni, pysäsi tuan tuast ja koiti soitta siipan puhelimel oma numerohon. Ei kuulun
tuttu äänt missä. Hermostui sit jo nii pali, et kon kello tul kolm, ni meni kahvilaha ja
sanoi kavereil, et ny en kyl arva retkel lähti, ko loppupäiv mene kännykä ettimises!
Se o pakko löyttä, ennenko joku varas viä ja soitta sil vaik Afrikkaha tai Ekvadorihi
ja mää saa maksa lasku. Vaik koitinki rauhotel ittiän, et ei sitä siält mettätiä varrest
heti kukka rosmo löyd, kon en itekkä löytän.
Vähä pettyn oli, mut ei auttan. Kaffe kumminki juatti ja täsä o vähä mainokse paikk,
et o tosi kiva kesäkahvila ja hyvät trahtmenti Kylä-Laurilas. Siin kahvilapäätys o
joskus ollu kestikiavar ja se huane o aikalail 1800-luvu asus viäläkki. Vanha hella ja
muuri ova paikallas ja kulunnu penki kiärtä seinustoi. Klasis o vanhamallise salusiini
ja keinustoolis sopi kiikutel, taik juad kaffes pirtipöödä viäres. Paakkelssi ova ite
Kuituste leipomi ja oikke suussasulavaissi.
Mustikkapiiraka siin syätti neljä naissehe ja sit toise läksivä koerines sin Sydämaihi.
Mää meni taas hakema kännykkä. Käveli viäl sama lenki ja ny rupesi oikke pöyhimä.
Ni, meni polvillen ja pöyhei, niist paikoist, mist oli harakakelloi ottan. Ei mittä.
Vehje pysyi piilosas. Ko men auto, nousi ylös ja oli olevinas muuto vaa päiväkävelyl,
ilma huale häivä.
Ehtostenki viäl käytti hakemas ja syynämäs sitä oikke porukal ja sillo mää jo eppäili,
et joku sen ol löytän, ko ei se voi sauhun ilmanka häippy.
No, sai hyvä tekosyy maanantain lähti ostama uut puhelint. Eikös se vanha ollu jo
vähä verkkane ja nuhruse näköne. Vaik numero vahettumine tiätyst harmitais, ilma
puhelint ei kumminka toimen tul.
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Mut eiköst ollu kohtalol sorme pelis, kon poikkesi tyäpaikal, ennenko läksi Raumal ja
puheli tyäkaverillekki, kui ol käyn. Hän ol edelisen päivän ollu pyäräl liikkeel meijä
nurkil ja men ny valla sukkela näköseks, ni et iha peljästyi ensiks. Sit hän sanoi, et ol
kuullu ihan ko puhelin olisi soin jossai, ko hän polk kottipäi Irjantte museoreisultas.
Misä kohta, mää oli tiätyst pelkkän korvan. Hän kerroi paikan, maantiä viäres. Mää
kiitteli hänt kovast ja läksi siit paikast kotti päi ja kattoma niilt paikkeilt, ko hän ol
ääne kuul.
Ni eiköst juur siin kohta ollu iso harakankellopuska, ja mää muisti, et siitäkki oli eilä
jokuse noukkin, mut se ol iha eine verra sius silt reitilt, mitä oli edellisehtopual
trampan ja kolpan. Vaikkan nii muka muisti joka puska. Ja siin se rakas kännykkä
lepäs, iha kauniste siäl heinikos, severa piilos, etei tiält näkyn. Oli mää onnelline
hetke aikka! Oti häne varovaisest kättehe ja vei kotti hellähä hoittoho, ensiks
latauksehe tiätyst.
Mut sit mää teinki julma tempu. Oli jo severa pääs uuden kännykä ajattelemise
makkuhu, et häne hylkäsi ja kävein ko käveinki ostamas uude. Ko ihmine, tai ainaki
mää, jonku älli saa, ni se o sit pakko saad peräks. Ja se vanha ol, niiko sanoi, jo vähä
ruma ja vanha-aikkane, eik ruudust tahton näkki mittä, kon aurink paist kirkkaste. Eik
siin ol jo tarppeks syit vaihta uuttehe? Vanha sai jääd ansaituil eläkepäivil.
— Leena Falttu —
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LUTANJÄRVEN suojeluyhdistyksen kevätkokous Onsanpirtillä perjantaina
1.4. klo 19. Kaikki mukaan!

Hallituksen kokous samana päivänä 1.4. klo 18.
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KYLÄLEHTI 20 VUOTTA SITTEN

A

lkuvuodesta 1996 Kaapon Kaiku ei ollut vielä saanut nykyistä nimeään, vaan
lehti ilmestyi otsikolla Rikantilan koulun kyläyhdistyksen tiedotuslehti. Tasan
20 vuoden takaisessa numerossa, I/1996, oli kuitenkin jo hyvin samantapaista
sisältöä kuin myöhemmissä: kyläyhdistyksen puheenjohtajan palsta, jutut yhdistyksen
talvipäivästä ja koulun jääkiekkokaukalon laitojen pystytystalkoista, runsaasti
entisaikojen muistelua ja artikkeli lintuharrastuksesta. Kirjoittajat ovat tällä välin
vaihtuneet enimmältä osaltaan: joukossa on niin paikkakunnalta muuttaneita kuin jo
edesmenneitäkin. Eräänlaisena sittemmin (valitettavasti) paljolti pois pudonneena
erikoisuutena on kaksisivuinen loppukevennys vitsipalstoineen ja kolmine
sarjakuvineen.
Seuraavassa esitellään numerosta I/1996 näytteeksi lehden silloinen otsikko sekä
koululaisten kyläyhdistyksen talvipäivästä kirjoittama juttu.
— Toimitus —
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RISTIKKO

16

