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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys kyläläisille!
Ja lämmintä syksyn alkua. Pääsimme elokuun alussa viettämään perinteistä saunailtaa
Lahdenperään. Osallistujia oli vallitsevasta tilanteesta huolimatta oikein kivasti ja oli
ihana nähdä ihmisiä näin pitkän tauon jälkeen.
Pidämme yhdistetyn kevät- ja syyskokouksen lokakuussa, kokouksesta tulee vielä
jakeluun kutsu. Asialistalla tulee olemaan tärkeimpänä asiana laavun uudelleenrakennus ja sijainti. Toivonkin, että kaikki, joita asia kiinnostaa, tulevat paikalle, jotta
pääsevät vaikuttamaan päätöksiin.
Toisena tärkeänä aiheena tulee olemaan uuden puheenjohtajan valinta seuraavalle
vuodelle. Olen aloittanut kokopäiväisen opiskelun enkä pysty enää jatkamaan
puheenjohtajana. Ja onkin mielestäni taas hyvä aika saada joku uusi vetäjä vaikuttamaan toimintaan. Jos hommat puheenjohtajana kiinnostaa ja haluat päästä vaikuttamaan yhdistyksemme toimintaan, ota yhteyttä! Myös johtokuntaan kaivataan aina
uusia ihmisiä.
Aurinkoista syksyä kaikille!
Heidi Kiikola, puheenjohtaja

Kuulumisia Rikantilan koulun 3.-6.lk:n oppilaiden kesälomalta ja
lomalta paluulta
Tekstit teetättänyt Päivi Sundholm
Kesä veneilemässä
Vene otettiin laiturista irti. Sitten me mentiin syvemmälle merta. Sitten käänsimme
veneen vasemmalle. Sitten menimme suoraan. Sitten nähtiin satama siellä oli laiva.
Näimme kala-altaan, siellä kasvatetaan kaloja. Sitten olemme kohta perillä. Siellä
näkyy saaria. Olemme perillä. Sitten laitettiin vene rantaan. Sitten katsoimme veneitä.
Sitten syötiin ja näimme veneitä. Sitten lähdimmme veneelä takaisin Mökille. Sitten
laitimme veneen laiturille.
Henry Nissilä 3lk
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Minun kesälomani
Kävimme Forssassa hakemassa minulle crossimopon. Se on 2006 vuosimallia 65cc
ktm 2. Olemme käyneet kaksi kertaa Kokemäen crossiradalla. Ja olen ajanut sillä kuusi
kertaa pihalla. Eli olen ajanut sillä kahdeksan kertaa. Kävimme myös Särkänniemessä.
Ja olin X-nimisessä laitteessa. Enkä mene enää toista kertaa. Ja olin Tornaadossa, mikä
on kiva laite. Ostettiin lakuja 20metriä.
Leevi Mikkola 4lk
Kesäloma
Me käytiin koko perheen kanssa eläintarhassa. Siellä me katsottiin eläimiä ja grillattiin.
Seuraavana päivänä me lähdettiin Powerparkkiin. Minä kävin kaikissa laiteissa. Sitten
me mentiin syömään. Sen jälkeen me mentiin Vaasanhotelliin ja alettiin nukkua.
Aamulla me syötiin aamupala, joka oli tosi hyvää. Sitten me lähdettiin uimaan. Siellä
oli paljon liukumäkiä. Sitten me lähdettiin katsomaan Vaasaa. Me syötiin siellä. Siellä
ruoka oli ihan ok. Sitten kun oltiin kotona me lähdettiin mökille. Me uitiin kolme tuntia
putkeen. Sen jälkeen me grillattiin kalaa ja saimme jäätelöt. Sitten isi veti meitä
renkaassa. Sen jälkeen mentiin ostamaan minulle koulutarvikkeita. Sitten me lähdettiin
Puuvillaan ja ostettiin vaatteita. Kun oltiin kotona seuraavana päivänä koulu alkoi. En
saanut läksyä. Olen kavereilla.
Saana Tynkkynen 3lk
Minun kesälomani
Harmittaa, kun ei päässyt Jukuparkkiin. Mutta tykkäsin
Nokian Edenistä ja Ikaalisista. Rauman maauimalassa
hyppäsin sieltä laiturilta kahden metrin korkeudesta. Koulun
alku oli kivaa, koska oli ikävä koulua. Halusin maistaa raakaa
sipulia. Minulla on ollut hauskaa ja myös huonoja hetkiä.
Käytiin Lahdenperässä kaksi kertaa. Kavereitten kanssa on
hauskaa ja olen pelannut paljon sekä hengaillut kavereiden
kanssa. Tykkään koulusta. Oli tosi kiva loma.
Lauri Laaksonen, 5 lk

Kouluun palaaminen
Oli kivaa palata kouluun. Koulu on vähän erilaista kuin ennen.
Pyöräilen joka päivä kouluun, kaverini kanssa. Oli kivaa, kun
sai nähdä kavereita. Nämä koulupäivät tuntuu viikoilta.
Lempiaineeni ovat matematikka ja liikunta. Koulussa on
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maailman parasta ruokaa. Istun takarivissä keskellä. Olen välitunnilla aina parhaiden
kavereiden kanssa. Ruotsin tunnit ovat kivoja.
Sofia Pörsti, 6lk
Kesäloma ja koulun alkaminen
Minä olin kesälomalla kahdessa kylpylässä. Kävin kaksi kertaa Rauman maauimalassa.
Minulla oli koulua ikävä, joten se tuntui hyvältä, että koulu alkoi. Toivon, että
etäopiskelu ei alkaisi uudestaan, koska minun pääni ei kestä. Meidän suunnitelmana
oli, että me mentäisiin Jukuparkkiin, mutta se meni kiinni. Ensi kesänä koitamme
uudestaan. Kun kesäloma oli loppumassa, niin me mentiin kaffel, niin ylläri pylläri
meidän kaveri tuli sattumalta sinne, niin se meni vähän pelleilyksi. Olen ollut
trampalla. Olen tehnyt TikTokkeja. Olen tehnyt Youtube-videoita.
Lasse Laaksonen, 5lk
Kesälomalla kalastin paljon joessa ja meressä ja järvessä. Kävin veneen kanssa
kalassa. Sain kaksi venettä, joissa oli moottorit. Kävin pelaamassa salibandya
Raumalla. Olin myös maajoukkueleirillä. Kävin uimassa meressä ja järvessä. Olin
myös Rauman ja Porin maauimalassa. Mielestäni Porin maauimala oli parempi, koska
Raumalla ei pystynyt kunnolla hyppiä. Söin kesälomalla paljon ruokaa, joka oli tehty
kalasta. Oli kiva kesäloma, mutta liian lyhyt.
Mauri Kuusisto, 6lk
Mökkiviikonloppu
Minä olin kesällä serkkujeni kanssa meidän mökillä yötä. Ensimmäisenä päivänä
mentiin mun kahden serkun kanssa veneellä keskelle järveä kalastamaan. Se oli minun
ensimmäinen kalastuskerta koko elämässäni. Mutta kukaan meistä ei saanut kalaa.
Myöhemmin mentiin uimaan samaan järveen. Illalla mentiin vielä laiturille
kalastamaan ja sain ihka ensimmäisen kalani. Se oli noin 5cm pitkä hauki. Seuraavana
päivänä aloitettiin heti aamusta pelaamaan Monopolya. Ja minä voitin sen. Heti sen
jälkeen pelattiin Aliasta. Ja pitihän meidän myös mennä uimaan. Illalla mentiin vielä
kalastamaan.
Inka Sosala, 6lk
Kesäloma Huikeessa
Ajelimme Nellan, iskän, Hannan ja Kertun kanssa kiipeilypuisto Huikeeseen.
Ensimmäisenä oli valjaitten laitto. Sen jälkeen alkoi harjoittelurata. Kuutonen oli tosi
vaikea ja pitkä. Kun oltiin tarpeeksi kiipeilty mentiin syömään Rolssiin. Ja sieltä
ostettiin myös karkit. Mentiin uimaan Yyteriin. Siellä oli kauheita aaltoja. Kaikkien
karkit tippui ja Nellan Maraboulevy maistui hiekan jälkeen Kindersuklaalle. Tätä
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ennen me oltiin äitin kanssakin Huikeessa. Oli kivaa eli toisella kerralla olivat radat
tutut.
Hertta Karjanlahti, 3lk
Loma
Olimme heinäpellolla ja nostimme heinää seipäille. Saimme ruskean shetlanninponitamman. Sen nimi on Hilma. Äiti vei Hilman ja isot hevoset kesälaitumelle.
Kävimme Ähtärissä. Se oli kivaa. Olimme Tampereella ja Vuojoen kartannolla
valonäytöksessä. Olimme saksalaisen naisen juhlissa, jossa söimme herkkuja ja uimme
ja olimme saunassa. Kävin kavereilla. Ratsastin Hilmalla paljon. Pyöräilin mummin
kanssa. Oli kiva loma.
Pinja Capri, 3lk
Kesäloma
Olin kesän alussa mun tädin kanssa. Myös olin uimassa kavereiden kanssa . Olin
Hertan ja Kertun kanssa kiipeilypuisto Huikeessa. Sen jälkeen mentiin syömään
Rolssiin ja valittiin karkkipussit. Ja mentiin uimaan Yyteriin ja kun tultiin
lämmittelemään niin Hertan, Kertun ja minun karkkeja tippui hiekkaan ja ne olin sen
jälkeen pahoja. Olen ollut eniten Hertan ja Kertun kanssa. Olin minun pikkuveljen
jalkapalloharjoituksissa. Olin Muumaassa ja siellä oli kivaa. Minä olin siellä
ratsastamassa. Olin Saanalla ja Emmalla yötä. Minä ja Saana mentiin käymään
kaupassa me ostettiin sieltä sipsipussi ja suklaalevy ja karkkipussi. Ostettiin uusia
vaateita kouluun. Oli kiva tulla myös kouluun. Oli kiva nähdä kavereita.
Nella Heino, 3lk
Sarahin löytö
Sarah mietti vieläkin Fazerin tapausta. Sarah oli kuitenkin onnellinen että Fazer oli
tälläkin hetkellä syömässä omassa häkissään onnellisena. Sarah vietti paljon aikaa
Fazerin kanssa ihmepuulla. Mutta yksi kerta oli erityinen. Sarah meni normaalisti
klo:15 aikaan ihme puulle Fazerin kanssa. Kuitenkin kun Sarah oli aloittanut läksyjen
tekemisen hän kuuli äänen, oudon sellaisen. Ihan kuin joku iso susi olisi murissut
kurkku kipeänä.sarahia kuitenkin kiinnosti tämä ääni, joten hän päätti mennä
tarkistamaan tilateen. Sarahin onneksi se ei ollut susi vaan kissan pentue. Sarahin
harmiksi kissat olivat likaisia ja nälkäisiä. Mutta Sarahilla ei ollut antaa kissanruokaa
kissoille. Sarahilla oli kuitenkin rahaa joten hän päätti mennä ostamaan ruokaa heille.(1
tunnin päästä) Sarah oli menossa ihme puulle. Sarah sanoo:-Onkohan tämä hyvää
kissanruokaa? No kyllä se kelpaa. Sarah täytti ruokakupit täyteen ja jakoi kupit kaikille.
Kun kissat olivat syöneet oli pesun vuoro ja kaikki kissat kiintyivät heti Sarahiin!
Kissanpennut olivat onnellisia niinkuin äitinsäkkin. Sarah keksi:- Minähän voisin
viedä kissat hoitoon kotiini! Eikun ain niin... mun äiti on allerginen kissoille... MUT
HEI! Mähän voin rakentaa kivan mökin noille! Sarah otti tuumasta toimeen ja meni
6
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kotiin, suunnitteli mökin, valitsi värit ja lopulta toteutti suunnitelman. Valmis mökki
oli väriltään ruskea ja vihreä jotta muut eläimet eivät löytäisi heitä, mökissä oli
lämpöpatteri kylmillä säillä, mökissä oli pehmusteita sisällä ja mökissä oli pieni luukku
josta pääsi sisään ja ulos. Sarah oli todella iloinen loppu tuloksesta:) Sarah päätti mennä
viemään mökin heti paikalla kisuille. (15 minuutin päästä) Noniin kisut tässä teille koti
ja ruokaa tässä, vettä tässä. Seuraavaksi Sarah aikoi laskea kisut ja nimetä ne. Sarah
aloitti:-1,2.... seitsemän! Niitä on seitsemän! Sarahilla oli tunne kuin kaikki nimet
sopisivat kaikille. Sarah vielä tarkisti että kuinka monta tyttöä ja poikaa:-1,2... toi on
poika ja toi on tyttö. No nyt! Neljä tyttöö ja kolme poikaa. Okei sä oot Pena ja sä oot
Laku jä sä oot.... Rölli, JOO! Sarah nauraa nimelle mutta pitää siitä. Sarah muistaa:Ai niin vielä tytöt! Sä oot miisu ja sä oot Viisu ja sä oot Minni ja sä Leea. Sarah rakastui
nimiin ja kisut uuteen kotiinsa. Mutta Sarah muisti:- vielä äiti kisu, sä oot vaikka Leidi.
~loppu~
Taimi Hietaniemi, 4lk
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Kesäkatsaus
Heti alkajaisiksi on todettava kirjailija Tuomas Kyröä siteeraten "kyllä minä niin
mieleni pahoitin", kun elokuun toiseksi viimeisessä viikonvaihteessa Olympiastadionin 4 vuotta kestäneen remontin jälkeen urheilupyhätön uudelleen käyttöönottoa
vihkimään päässeelle tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikollekin paikka tuntui
toistuvasti olevan Olumpiastadion. Olenhan itse ikäluokkaa, joka Helsingin vuoden
1952 kisojen valmisteluissa muistaa uusia selostajia valittaessa ensimmäisen ehdon
olleen olympia-sanan hallinta. Tämä on ilmeisesti pakko ollut unohtaa, mutta
ministeriltä sitä sentään odottaa ilman erityisvaatimusta.
Varsinaiseen aiheeseeni palatessani totean olevan päivälleen 3 kuukautta siitä, kun olen
kirjoittanut viime numeroon alkavan kesän odotuksista kevään näkymien perusteella.
Niistä on todettava, että onneksi vähemmän mukavat ennusteeni ainakaan kaikki eivät
toteutuneet.
Kesäkuun kuivuus oli lähes sitä mitä pelkäsin, mutta loppukuun 40 millin sade tuli
viime tingassa pelastamaan viljasatoa. Toukokuun kylmyyden jälkeen kesäkuussa
saatiin sitten osin liiankin kanssa lämmintä. Hellepäiviä kertyi peräti 16. Heinäkuussa
alkoi vettä tulla turhankin paljon, ja aloin seurata tilannetta sillä mielellä, että
rikotaanko 40-vuotisen tilastoni ennätys. Suurin määrä, 175 mm, oli vuodelta 2007, ja
kun nyt oli päädytty 180:een, täytyi vilkaista kaikki muutkin kasvukausien tilastot ja
kävi niin, ettei löytynyt toista niin isoa kuukausilukemaa.
Kun keväällä pihlajan kukkimista ei juurikaan tapahtunut, silloin jo oli pääteltävissä,
ettei omenasadosta tule iloa olemaan. Näin myös on käymässä, vaikka määrällisesti
sato vaikuttaa tosi hyvältä. Metsäkauriita vasoineen matoisuus ei kuitenkaan ole
haitannut, ja niitä onkin ollut ilo seurata. Ehdin kuitenkin jo huolestua, kun Saksasta
käymään tullut Tuulikki sai odottaa monta päivää, ennen kuin hänelle tuli mahdollisuus
seurata siroja eläimiä lähietäisyydeltä.
Vasat ovat kasvaneet paljon ensinäkemästä, ja siitä minulla onkin tosi mukavat
muistot. Pienet vasikat kun innostuivat tasaiselle nurmikolle päästyään ihan hippasille,
mikä puolestaan innosti omenia syövän emonkin pomppimaan ihan tasajalkaa
paikallaan.
Tänään 28. elokuuta uutinen oli, että Olkiluoto kolmonen aloittaa sähköntuotannon
valtakunnan verkkoon helmikuussa 2022, ja joskushan siinäkin asiassa ilmoitus saattaa
pitää jopa paikkansa. Ken elää, näkee koska näin tapahtuu.
Matti Virta
8
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Luontokuvia

Peuroja pihamaalla. Kuvaaja: Matti Virta

Tämä n. 8 cm:n mittainen ”mato” lienee matarakiitäjän toukka.
Kuvaaja: Helena Heinonen
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Kansakoulumuistoja

I

rjanteella vanhassa omakotitalossa vuodesta 1998 lähtien sijainnut koulumuseo
siirrettiin kesäkuussa entisen Irjanteen alakoulun tiloihin. Olin mukana projektissa
ja vanhoja esineitä tarkastellessa mieleeni tuli paljon koulumuistoja. Kaiken
kaikkiaan tuli koulujen penkkejä kulutettua yhteensä yli 15 vuotta. Koulutieni alkoi
siinä nimenomaisessa alakoulussa ja jatkui 3-4-luokat Harjun koulussa. Sitten oli
vuorossa yhteiskoulu, lukio ja ammattikoulu. Lisäksi vielä ammattiin opiskelua
Huittisten kurssikeskuksessa ja Hgin Liikemiesten kauppaopistossa. Tosin liikemiestä
minusta ei tullut, vaan kirjastoalan merkonomi.
Ihan ensimmäisistä koulupäivistä en muista juuri mitään, vaikka kuinka yritän
pinnistellä, kai se sen verran jännittävää oli. Äiti oli mukana ensimmäisenä päivänä,
kun pyöräilin kouluun. Sekä eka- että tokaluokkalaiset opiskelivat samassa
luokkahuoneessa, ja 60-70-luvun taitteessa kaikki mahtuivat jo sinne hyvin, vaikka
ahdasta taisi olla. Aikaisemmin oli välillä tarvittu muitakin tiloja, ja Irjanteella opetusta
annettiin 1950-luvulla mm. Niemisen talon salissa, kun sodan jälkeen syntyneet isot
ryhmät aloittivat koulunsa.
Tokaluokkalaiset vaikuttivat ensinäkemältä jo isoilta ja kokeneilta koulunkävijöiltä.
Meille tulokkaille nimettiin heistä joku kummin sorttinen, joka neuvoi alkuun. Minulla
se oli eräs Ritva, jonka tunsin ennestään, ja olin mielissäni. Koulumatkakin oli meillä
sama, tosin minulla lyhyempi. Pian löytyi myös muita kavereita, mm. Eija, jonka
kanssa olimme kuin paita ja peppu, kunnes yhteiskouluun menoni erotti meidät. Niistä
ajoista on huolettomia muistoja; leikittiin, pelattiin pelejä ja ajeltiin pyörillä pitkin kyliä
vailla huolen häivää. Usein meitä oli muutaman hengen tyttöporukka, ja käytiin
vuorotellen jokaisen kotona, milloin missäkin pyörittiin, akselilla KaukomäkiMullilla-Irjanne. Irjanteen kirkosta kerrottiin kummitusjuttuja, mm. että jonkun
selkään olisi lentänyt sieltä veitsi. Kyllä sitä tuli kammottua ja pistettyä lisää vauhtia
töppösiin kirkon ohi kulkiessa, ainakin pimeällä. Irjanteen kaupasta tai myymäläautolta
ostettiin evästä ja limsaa, jos sattui olemaan rahaa. Myymäläauton tulo oli aina
kohokohta, ja maitolaiturilla odotimme, koska sen keula alkaa näkyä mutkan takaa.
Ennen ekaluokalle menoa minulle oli kotona opetettu, että aina pitää viitata, jos tietää
vastauksen, kun opettaja kysyy. Mutta entä jos tulee pissahätä kesken tunnin, mikä
neuvoksi? Isä oli monta kertaa kotona demonstroinut, että pitää nostaa käsi pystyyn,
heiluttaa sitä tomerasti ja kysyä että ”Opettaja, opettaja, voinko käydä huusissa?” Tästä
opetuksesta oli muutama muukin versio, joita en nyt ala tässä toistaa, mutta aivan
todesta ne otin. Tosin en tätä ohjeistusta koskaan tarvinnut, kyllä ne asiat tuli hoidetuksi
välitunneilla. Kaikilta se ei onnistunut; kerran oli yhden pojan tuolin alla märkä
lätäkkö, ja jonkun pehvassa saattoi olla myös tumma läikkä… Mutta en muista, miten
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opettaja nämä kiusalliset tilanteet selvitti. Suurempaa kiusaamista vahinkojen johdosta
en ainakaan muista, tai sitten aika kultaa muistot.
Aika lailla ovat tavat muuttuneet vuosikymmenten kuluessa. Siihen aikaan oltiin
opettajille kuuliaisia ja hiljaa, mikä varmaan helpotti kurinpitoa. Joku saattoi jopa
pelätä tiukan oloista Taina Vartiaista, minä itse ainakin hieman. Ei olisi tullut
mieleenkään, että opettajaa olisi sanottu Tainaksi tai puhuteltu ilman lupaa. Vastatessa
piti nousta seisomaan ja seisoa ryhdikkäästi. Mutta ovat opettajienkin oltavat
muuttuneet. Ei ollut vielä Wilmaa, sidosryhmiä, OPSia, kehityskeskusteluja ym. ym.
Ei tarvinnut pitää palavereja, tehdä raportteja, vastata sähköposteihin, eikä puhelin
piipannut taskussa. Tietysti opettajallakin oli sosiaalista elämää, visiiteille ainakin
hänet yleensä kutsuttiin. Visiiteiksi sanottiin kahvikutsuja, joita siihen aikaan oli
säännöllisesti, ehkä erinäisistä syistä kuten syntymäpäivien johdosta, tai ehkä ei aina
ollut mitään syytäkään. Se oli sen ajan sosiaalista elämää, ja visiiteille kutsuttiin
naapureita, jotka usein olivat myös parhaita ystäviä. Lapset karailivat peräkkäin pitkin
huusholleja, ensin ujostellen ja sitten olivat parhaat leikit menossa, kun tuli
kotiinlähtöaika.
Yhdysluokkia on nykyisinkin kyläkouluissamme Eurajoella, mutta tilat ovat paljon
isommat, ja oppilaita voidaan jakaa eri ryhmiin. Jokaisella on oma pulpetti, eikä istuta
kahdenistuttavissa kylki kyljessä, useimmiten poika ja tyttö vierekkäin, kuten silloin.
Pulpetit olivat räikeän värikkäitä ja naurettavan pieniä, kun niitä nyt katsoo. Taina
Vartiainen jäi eläkkeelle, kun menin toiselle luokalle ja opettajaksi tuli Satu Kuusisto,
nuori ja lempeän oloinen opettaja, joka myöhemmin toimi rehtorina pitkään Lapijoen
koulussa. Irjanteen koulussa loppui koulunkäynti 1973, ja alimmat luokat käytiin
sittemmin Harjun ja Huhdan kouluissa. Satua muistelen lämmöllä, hän oli nuori ja
innokas opettaja, eikä yhtään pelottava, tietenkään.
Harjun kouluun kolmannelle siirtymisestä alkaa jo olla enemmän muistikuvia.
Koulumatka lyheni niin, että saattoi lähteä kouluun viisi vailla 9, ja ehti mainiosti
yhdeksäksi. Martta Kari, Harjun opettaja oli, jos mahdollista, vähän vielä pelottavampi
kuin Taina V. oli ollut. Vaikka nyt sitä miettii, että varmasti hän oli mukava ihminen,
mutta jonkunlainen arvovalta ja tiukkuus vain pelottivat. Eivätkä silloin opettaja ja
oppilaat juuri puhelleet muuta kuin kouluasiat, ei juteltu kuulumisia saatikka vitsailtu
mistään. Ennestään Martta oli jo hieman tuttu, koska olin ulkoiluttanut hänen koiraansa
Hippeä, mutta emme koskaan varsinaisesti puhelleet mistään.
Harjulla sitä tunsi itsensä jo melkein isoksi, ja oppiaineiden määrä lisääntyi. Musiikkia
opetti Jorma Peltonen, ja kiertävä englanninopettaja Unto Heinonen englantia.
Enkuntunneista pidin kovasti, vaikka, kai sen voi jo tunnustaa, inhosin englantilaista
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nimeäni Hazelia. Minusta se kuulosti jonkun vanhan mummon nimeltä ja oli inhottava
lausua. Tosin vielä rumempi oli minusta Ruth, jonka lausumisessa piti osata th-äänne,
samantapainen kuin the-sanassa. Se taas tuli useimmiten suusta ulos tankeromaisesti
”tö”, eikä siten kuin olisi pitänyt. Musiikkitunnit ovat myös jääneet mukavina mieleen,
kuten käsityötunnitkin. Käsitöitä tehtiin yleensä perjantaisin kaksi tuntia peräkkäin ja
puolivälissä saimme syödä omia herkkueväitä, mikä oli huikean erikoista siihen aikaan.
Yleensä kaikilla oli limsa-tai mehupullo ja jotain karkkia tai pullaa.
Siitä pääsemmekin sopivasti ruokailuasioihin. Irjanteella ruoka tuli seinän takaa;
Harjulle taas se kuljetettiin käsirattailla, noin kilometrin matka, koska siellä ei ollut
omaa keittolaa. Ruoka oli tietysti aika haaleaa, varsinkin talvisin. Kaikki kunnia kyllä
Sypelle, ruuan tuojalle. Olosuhteet vaan olivat sellaiset, ettei autokyytiä järjestynyt.
Maito tuotiin muovisissa mukeissa, joissa oli metalliset kannet päällä. Se oli välillä
hileistä, vaikka muistelen, että sitä olisi kuljettanut Vaalton Topin taksi. Metallisista
kansista askarreltiin kaikenlaista, kun niiden pintaan sai kaiverrettua kuvioita.
Nolottaa tunnustaa, mutta kouluruuista ei oikein mikään jäänyt mieleen mieliruokana.
On ollut iso asia ja etuoikeus, että Suomen kouluissa on niin pitkään jo saatu lämmin
ruoka, joka joillekin on saattanut olla päivän ainoa lämmin ateria. Silti ei ole jälkeen
päin tullut ikävä mautonta lantturaastetta, liisterimäistä haaleaa kaurapuuroa, kivikovia
voinappeja, teemakkaraa, jossa oli valkoisia länttejä (läskiä!) eikä etenkään
kuoriperunoita ja läskisoossia. Kuinka olinkaan niin kranttu! Kauhulla aina mietti,
mihin saisi jäljelle jääneet sitkeät lihanpalat piilotetuksi, siihen aikaan, kun joukossa
oli niitäkin, tai jotain rustoa. Kastikkeista onneksi se yleensä onnistui, kun huolellisesti
sekoitti palaset perunankuorien joukkoon ja vei laskiämpäriin. Lihakeitosta niitä oli
vaikea kätkeä mihinkään, kun ei ruokaa saanut jättää; piti vain niellä pureksimatta ja
kulauttaa maitoa päälle, että sai niellyksi. Taskuun en sentään paloja kätkenyt, vaikka
niinkin taisi joku tehdä. Papusoppaa olen aina inhonnut, mutta jotenkin sekin maidolla
blandattuna meni alas.
Välitunneista on mukavia muistoja. Pelattiin mitä milloinkin; erityisesti tippaa eli
hippaa, ja tytöt linkkasivat eli hyppivät ruutua. Tehdäänköhän näin enää vai ovatko
välitunnit jo ohjattuja? Keväisin pelattiin pesäpalloa muita kouluja vastaan ja
muistaakseni Harju oli kärkipäässä. Se oli minullekin mieluisaa tekemistä; hiihdosta
tai yleisurheilusta en välittänyt. Joka vuosi oli myös hiihtokilpailuja, koska lunta oli
aina talvisin, toisin kuin nykyään. Muutama kakkos- ja kolmossijan lusikka minulla on
vielä tallessa, vaikka en ollut kovin nopea hiihtäjä. Minulla on aina ollut henkisemmät
kiinnostuksen kohteet, kuten himolukeminen ja kirjoittaminen, eivät niinkään
urheiluharrastukset. Irjanteen alakoulussa oli kirjasto, joka oli torstaisin auki ja siellä
kävin ahkerasti, ensin äidin kanssa ja sitten yksin, kunnes aloin käydä Kirkonkylän
uudessa hienossa kirjastossa, joka valmistui Keskustan koululle 1975.
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Kuusijuhlissa oli kansakouluaikoina lämmin tunnelma, kun kaikki kokoontuivat
samaan luokkaan. Kuusessa paloivat elävät kynttilät ja kulkuset kilisivät tonttulakeissa.
Ohjelmanumerot suoritettiin hartaalla innolla, etukäteen kovasti jännittäen, ja
helpotuksesta huokaisten, kun oma vuoro oli ohi. Lopuksi kaikille jaettiin joulupussit,
joissa oli omena, piparia ja ehkä joku karamellikin. Juhlan jälkeen oli mukava lähteä
kotiin joululomalle ja odottelemaan joulupukkia. Ennen joulua oli kaikille muille
koulun oppilaille annettu joulukortti, joita kieli poskessa kirjoitettiin, saajan nimi
omalle viivalleen ja osoitteen kohdalle ”Käteen”. Parhaille kavereille valkattiin
kaikkein kauneimmat kortit ja vieraammille riitti pieni kortti, joka oli puolikas
normaalista postikortista. Vähän jännitti antaa sellainen isommille pojille, esim.
kuudesluokkalaisille, jotka vaikuttivat hirveän aikuisilta, pitkille hujopeille.
Kaiken kaikkiaan, murheet olivat pieniä, ja pienessä kyläkoulussa oli huoletonta
kasvaa. Tuntuu siltä, että lapset saivat olla lapsia, eikä paha maailma koskettanut siten
kuin nykyään, huonojen uutisten ja sometulvan vyöryessä yhä pienempien korviin.
Koko kylä myös kasvatti, sen muistan hyvin, eikä siitä loukkaannuttu, vaan otettiin
opiksi.
– Leena Falttu –
Ristikon ratkaisu

13

Kaapon Kaiku III/2020

Sanaristikoiden laadinta ja ratkaiseminen

T

eenpä jutun sanaristikoista ja niiden laadinnasta, koska olen niitä Kaapon Kaiun
takasivulle jo koko joukon tehnyt. Ristikoiden ratkaisemista harrastaa
Suomessa yli miljoona ihmistä, mutta laatijoita on paljon vähemmän. Erään
lehden mukaan ammattimaisia laatijoita on 30 – 40 henkilöä ja harrastelijoita noin 100
– 200. Minullapa on sitten melko harvinainen harrastus! Ammattilaiseksi voitaneen
lukea henkilö, joka saa laadinnastaan tuloja. Pelkästään laadinnalla elantonsa saavia
lienee Suomessa kuitenkin vain kymmenkunta.
Sanaristikoita laaditaan kaikkialla maailmassa, mutta suomalainen ristikko on
tavallisesti kuvaristikko, kun taas muualla ei yleensä käytetä kuvavihjeitä. Suomen
kieli on kyllä erittäin sopiva ristikoiden laatimiskieli. Suomen kielessä konsonantit ja
vokaalit vaihtelevat monipuolisesti, ja diftongeistakin on suurin osa mahdollisia,
kaksoiskonsonanteista puhumattakaan. Olen lukenut väitteen, että suomen kielen sanat
ovat keskimäärin pidempiä kuin minkään muun eurooppalaisen kielen. Pitkistä
sanoista on mielestäni ristikoiden laadinnassa enemmän hyötyä kuin haittaa. Niistä saa
helposti tehtyä ristikkoon eräänlaisen kehikon, jota sitten voi täydentää lyhyemmillä
sanoilla. Tunnettu ammattilainen Veijo Wiren kirjoittaa teoksensa Ristikkosanojen
pikkujättiläinen (2003) esipuheessa: ”Kolmikirjaimisia sanoja en juurikaan ole
viljellyt, koska niitä ei hyvissä ristikoissa esiinny.” Masentavaa, sillä olen joutunut
”viljelemään” jopa kaksikirjaimisia sanoja ristikoissani! Voisin toki lopettaa kaksi- tai
kolmekirjaimiset sanat ristikoissani, mutta se lisäisi laadintaan kuluvaa aikaa ja johtaisi
helposti ns. fakkisanojen käyttöön, joita yritän välttää. Fakkisanat ovat sanoja, jotka
esiintyvät vain sanaristikoissa, eivätkä oikeastaan missään muualla. Vahingoniloisena
olen pannut merkille, että Wirenin itse laatimissa ristikoissa on toisinaan fakkisanoja.
Fakkisanat voi jakaa kahteen luokkaan: 1) jonkin alan erikoissanat 2) vanhentuneet tai
muuten kummalliset ”keksityt” sanat. Ensimmäisen tyypin fakkisanoista tulee heti
mieleeni sana aiai, joka esiintyy jatkuvasti ristikoissa. Aiai eli sormieläin on
Madagaskarin saarella elävä melko harvinainen otus. Aiai on laadinnan kannalta
erittäin kätevä ristikkosana, koska siinä esiintyy kaksi suomen kielen sanojen yleisintä
kirjainta, eikä muita. Näin ollen on helppo keksiä ko. sanan kanssa risteäviä sanoja.
Kummallisista fakkisanoista mainitsen esimerkkeinä seuraavat: eteys, utami ja renaksi.
Kuinka moni tietää, mikä on esim. utami? Mielestäni tällaisten sanojen käyttö osoittaa,
että laatija on ajautunut umpikujaan laadinnassaan ja on joutunut turvautumaan
hätäratkaisuun. Joskus laatija joutuu tosin tinkimään oikeinkirjoitussäännöistä
saadakseen ristikon tehtyä. Esimerkiksi lapsellisuutta tai sinisilmäisyyttä tarkoittava
adjektiivi naiivi kirjoitetaan kahdella i:llä. Mutta entäpä jos kyseiseen kohtaan ei
mahdu kuutta kirjainta, mutta tarvittava sanaa alkaa n:llä ja loppuu ”ivi”? Silloin on
suuri houkutus lyhentää sana muotoon naivi.
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Laadinnassa joutuu usein turvautumaan johonkin erikoissanaan, jotta ristikon saa
onnistumaan. Esim. yhteen ristikkooni tuli sana unna. Unna on lähellä Dortmundia
sijaitseva kaupunki Saksassa. Enpä sitä ensin tiennyt, mutta kokeilin Googlella, mitä
ko. sanalla löytyy. Riippuu kovasti vihjeestä, miten vaikea ratkojan on tätä sanaa
keksiä. Esim. kuva, jossa Dortmundiksi nimetyn pisteen itäpuolella on toinen piste, on
helppo vihje, jos ratkaisijalla on Saksan kartta.
Ristikon ratkaisemisen vaikeus riippuu yleensäkin kovasti siitä, minkälaisia vihjeitä
siinä on. Ratkaisin eräässä viikkolehdessä ollutta ristikkoa, jossa yhden kuusikirjaimisen sanan vihjeenä oli ”metallikasvi”. Mietiskelin, että kait joku kasvi voi
sisältää jotain metallia, mutta en keksinyt, mikä kasvi se voisi olla. Ei auttanut muu
kuin turvautua tietokoneen apuun. Ratkojat.fi-sivustolta löytyi ratkaisuksi sana tinata.
Onhan tina tietysti metalli ja nata kasvi, mutta silti mielessäni hiukan kapinoin tällaista
ratkaisua vastaan. Vai pitäisikö tuo tulkita näin: Ti on titaanin kemiallinen merkki ja
nata on kasvi, yhdistettynä tinata. Vihje antaa ymmärtää, että kyse on substantiivista,
mutta ratkaisuna on kuitenkin verbi. Tällaisia voisi keksiä lisää, esim. laittamalla
vihjeeksi ”kultareitti”. Ratkaisu olisi seuraava: Kulta = Au (kullan kemiallinen
merkki), reitti = rata. Näin saadaan ratkaisusanaksi aurata.
Yksi temppu vihjeen vaikeuttamiseksi on poistaa kirjain (tai kirjaimia) alustavasta
ratkaisusanasta. Sääntönä on, että lopullisen ratkaisusanan tulee tarkoittaa jotakin;
mikään älytön siansaksa ei kelpaa. Eräässä ristikossa oli vihjeenä sana ”väekäs”. Tässä
alku-v oli viivattu yli. Pähkäilin aikani, kunnes viimein tajusin ratkaisun: antaa.
Vantaalla on väkeä runsaasti, ja kun kaupungin nimestä jättää v:n pois, saa haetun
sanan. Onneksi risteävistä sanoista sain ratkaisuun kolme kirjainta…. Jos poistamme
ensimmäisen kirjaimen, saamme joidenkin kaupunkien nimistä uuden sanan. Kouvolan
nimestä ei alku-k:n poistamisella tule mitään ymmärrettävää, mutta Turku, Rauma ja
Pori tuottavat kukin uuden ratkaisusanan (urku, auma ja ori). Tamperekin kelvannee,
koskapa ranskalainen fyysikko André-Marie Ampère (1775–1836) kuuluu pysyvästi
sähkötekniikan historiaan.
Palataanpa jutun varsinaiseen aiheeseen. Ristikoiden laatiminen on mielenkiintoista ja
siinä mielessä koukuttavaa, että kun aloittaa ristikon tekemisen, se on ”pakko” saada
valmiiksi. Toisinaan homma jää kuitenkin kesken, kun puolenyön tienoilla alkaa
väsyttämään. Kun asiaan palaa seuraavana päivänä, usein keksii melko helposti
laatimisen ongelmiin tyydyttävän ratkaisun, vaikka se yöllä tuntui mahdottomalta.
– Tauno Perkiö –
JK. Kun näytin tätä juttua vaimolleni, hän huomautti oitis, että on olemassa ristikkoon
kelpaavia ”metallikasveja” kuten rautayrtti, hopeapaju ja kultapiisku.
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Ristikko
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