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Puheenjohtajan palsta 
Hei kyläläiset! 
 
Ikävä kyllä tilanne muuttui koko maailmassa viimeisen Kaapon Kaiun painoon lähdön 
jälkeen. Meilläkin valtion antaman suosituksen mukaisesti peruttiin yhdistyksen koko 
kevään toiminta. Jotta jatkossa tällaisiin tilanteisiin varauduttaisiin, syyskokouksessa 
pitää miettiä tulevaisuudessa mahdollisesti pidettävien etäkokousten muoto ja 
päätösvaltaisuus. Tulevassa kokouksessa käsitellään myös pitämättä jääneen kevät-
kokouksen asiat. 
 
Ja jos ajateltiin, että onpa yhdistyksellä tylsä kevät-kesäkausi, se muuttui surkeaksi 
Hyypänvuoren laavun palon jälkeen. Laavu on palanut 19.-20.5. yön aikana, ja paikalla 
on käynyt 20.5. asianmukaisesti virkavalta. Myös kaikki laavulla 19.5. vierailleet on 
tavoitettu.  
 
Laavu oli asianmukaisesti vakuutettu, ja siitä on tulossa rahallinen korvaus mahdollista 
uudelleenrakennusta varten. Uudelleenrakennuksesta keskustellaan yhdessä tulevassa 
kokouksessa.Toivonkin, että kaikki, joilla on asiaan mielipiteitä tai ehdotuksia, tulevat 
kokoukseen paikalle myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.  
 
Kaukalon käyttö jäi lämpimän talven ja etäkoulun takia ikävä kyllä hyvin vähäiseksi. 
Etäkoulun päätyttyä koululta tuli pyyntö kaukalon purkamisesta. Pyyntöön vastattiin 
hyvin reippaalla otteella, mistä iso kiitos kaikille nopeasti reagoineille talkoolaisille. 
 
Vaikka tämän vuoden tapahtumat saattavat jäädä normaalia vähäisemmiksi, kunta 
myönsi haetun toiminta-avustuksen. Sillä toivottavasti päästään osallistumaan Suomen 
Kädentaidot -messuille 13.–15.11.2020 Tampereella.  
 
Jos tilanne koronaviruksen kanssa pysyy näin rauhallisena, vietämme perinteisen 
Lahdenperän tapahtuman 10.8. 
 
Terveyttä ja turvallista kesää kaikille! 
 
Heidi Kiikola, puheenjohtaja  
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Kesäinen tervehdys koululta! 
 

auantaina 30.5.2020 päätimme lukuvuoden joka jää varmasti kaikkien mieleen. 
Lukuvuoden aikana olemme saaneet kokea monenlaista poikkeavaa. Kaikesta 
huolimatta työt on tehty, ja on aika kesäloman. Aloitimme syksyllä koulun 

hieman eri henkilöstöllä ja koimme siinä muutoksia. Ja nyt keväällä koimme korona-
epidemian vuoksi etäkoulun, joka varmasti jää meidän kaikkien mieleen jollakin 
tavalla. On silti hienoa huomata, kuinka meidän oma pieni Rikantilan koulu on 
selvinnyt tästäkin. Koulu on aikoinaan selvinnyt sodistakin. Onneksi meillä oli hyvät 
digivalmiudet etäkoulun kohtaamiseksi Eurajoella ja erityisesti Rikantilan koululla 
(kiitos päättyneen Erasmus-projektin). Ja ennen kaikkea tiivis yhteisömme antoi 
mahdollisuudet sellaisiin asioihin, joita ei olisi voitu isoissa kouluissa toteuttaa. Oli 
kuitenkin todella hienoa, että saimme päättää lukuvuoden yhdessä koululla vaikkakin 
erikoisjärjestelyjen siivittämänä. Koulussa opittiin viimeisen kymmenen päivän aikana 
varmasti ainakin kaksi asiaa: käsienpesu ja turvaväli. Oppilaat osasivat huomioida 
nämä seikat todella hyvin. Syksy näyttää jatkammeko opiskelua vielä poikkeavin 
toimenpitein. 

Haluan vielä kerran kiittää teitä kaikkia: oppilaita, huoltajia ja koulun henkilökuntaa 
kaikesta siitä työstä, joustavuudesta ja ymmärtäväisyydestä, jota on tänä lukuvuonna 
vaadittu erityisen paljon. Ilman kotien upeaa yhteistyötä olisi etäkoulu saattanut olla 
erittäin tuskallista ja ennen kaikkea oppilaille hankalaa. Ensi syksynä toivottavasti 
saamme resursseja etäkoulun aikaisten oppimiseen tulleiden puutteiden korjaamiseksi.  

 

Näillä sanoilla tahdon toivottaa teille kaikille erittäin hyvää kesää. Palaamme 
kouluarjen pariin jälleen elokuussa. Suvi Varjonen jatkaa perhevapaalla jouluun ja 
siihen asti hänen virkaansa hoitaa Päivi Sundholm ja rehtorin virasijaisena Päivi Hinno. 
Ohjaajina koulussamme tulevat jatkamaan Henrietta Karjalainen ja Piia Leiniö sekä 
"keittäjä-siivoojana" Vappu Kaisla. Erityisopettajana syksyllä aloittaa Ainomari 
Vettenranta. 

 

Tässä vielä tiedoksenne oppilaille lauantaina 30.6. jaetut palkinnot: 

* Lions Ladyjen hyvän käytöksen stipendi: Leevi Tarkki 6.lk 

* Reilu Pelaaja -palkinto: Sofia Pörsti 5.lk 

 

Todistusten jakotilaisuudessa laulamamme Suvivirsi taltioitiin ja se on nähtävissä 
Eurajoen kunnan Facebook-tilillä. 

 

Rikantilan koulun vs. rehtori-luokanopettaja Päivi Hinno 

       

L 



Kaapon Kaiku II/2020 

 

5

 
 

Rikantilan koulun oppilaiden muistelmia etäkoulusta 17.3. - 13.5.2020 
 
Tuotokset teetättänyt ja koonnut Päivi Sundholm 

 

Etäkoulu 

Etäkoulu oli tylsää, koska en nähnyt kavereita. Etäkoulussa oli hyviä puolia. Ne olivat, että 
voi olla kotona ja koulu loppui heti, kun oli saanut tehtävät tehtyä. Joka päivä tuli uudet 
tehtävät. Tylsin aine oli äidinkieli. Me pidetttiin suurinosa tunneista meetissä. Meetti on 
sovellus, jossa puhutaan näköyhteydellä. 

Musiikissa oli rumpujen soittoa ja muuta. Liikunnassa oli ihan kivaa kun piti mennä lenkille. 
Hajoitin myös pyyhekumini neljään osaan. Latasin tablettini tasan 10 kertaa. Vapaa-ajalla 
minä pelasin ja kävin pyöräilemässä. 

Frans Hietaniemi 5.lk 

 

Etäopiskelu oli joskus tylsää,koska ei saanut nähdä kavereita. 

Mutta oli se joskus kivaakin,koska sai itse joskus päättää liikkatunnin. 

Etäopiskelussa matikka oli helppoa. 

Ja se oli hauskaa,kun pidettiin meettejä. 

Pidin eniten matikasta ja liikasta,ja tylsin oli ehkä enkku. 

Kivointa oli kans mun mielestä kuvis. 

Ja kivoita oli vielä, kun pääsi aiemmin koulusta. 

Olin paljon trampoliinilla, 

Pelasin myös tietokoneella ja piirsin paljon. Ajoin myös paljon pyörällä. 

Sofia Elo 6.lk 

 

Etäkoulu oli tylsää. Siinä piti olla melkein koko ajan sisällä. Etäkoulussa oli kyllä kivaakin 
kun tehtävät sain tehtyä niin periaatteessa oli koulu loppu. Sen takia pystyin leikkiä 
kauemmin pikku koiran ja vanhemman koiran kanssa. Etäkoulussa en oppinut mitään. 
Toivoisin että lääke keksittäisiin nopeasti. En haluaisi joutua uudestaan etäkouluun. En 
tykkää etäkoulusta. 

 

Mauri Kuusisto 5.lk 

 

Etäkoulu oli tylsää. 

Tylsää oli se kun ei nahnyt kavereita. 

Yhteiset meetit olivat kivoja. 

Kivointa oli käsityö ja liikunta. 

aamunavaukset oli mun mielestä liian pitkiä. 

Vitsit aamunavauksissa oli hauskoja. 

Olisin koko ajan halunnut katsoa puhelinta,mutta en katsonut. 
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Kivaa oli,se että heti kun sai tehtyä tehtävät niin koulu loppui. 

Kokeet ei ollut niin pahoja,kun ei tullut niin paljon paineita. 

Tehtävät mitä tehtiin ulkona oli kivoja,kun silloin virkistyi. 

Matikassa vikat tehtävät oli ärsyttäviä. 

Kotitalous oli ärsyttävää etänä. 

Kun olin meeteissä,niin veljeni tuli välillä häiritsemään. 

Musiikissa tuomaksen musanurkat oli hauskoja. 

Leevi Tarkki 6.lk 

 

Etäkoulu oli tylsää, koska en nähnyt kavereita. Ja olin yksin kotona tekemässä tehtäviä. 
Tehtävät olivat helpompia kuin koulussa, mutta ne olivat myös tylsempiä. Se oli kivaa, kun 
ei tarvinnut herätä niin aikaisin. Eikä tarvinnut lähteä minnekkään. Tylsintä oli, kun piti 
pysyä kotona. Koulusta sai hakea ruokaa. Sieltä sai jokatoinen päivä keittoa ja jokatoinen 
päivä laatikkoa. Kivoin tehtävä oli kun piti mennä keräämään roskia. Etäopiskelun 
vaikeimmat tehtävät olivat matikan tehtävät. Rupesin harjoittelemaan montaa uutta juttua. 
Harjoittelin pianon soittoa ja kärrynpyörän tekemistä. "Koulu" loppui kun oli saanut kaikki 
tehtävät tehtyä. Muuten etäkoulu oli ihan kivaa. 

 

Inka Sosala 5.lk 

 

Lassen etäopiskelu 

Minulla on mennyt etäopetus ihan ok. Huonoja puolia etäopiskelussa oli, että en pystyny 
keskittymään , en nähny kavereita ja etäopiskelu oli tylsää. Minun teki mieli katsoa 
youtubea tai katsoa tiktokkia tai pelata brawl starsia. Hyviä puolia oli että juttelin 
kavereiden kanssa ja olin trampalla. Yksi huono puoli oli se, että oli järjettömän kuuma, 
meidän kämpässä. Noh, onneksi mulla on oma veli kenen kanssa voi leikkiä. Rakastan 
omaa veljeä varsinki sillon kun on hauskaa. Minulla oli mennyt viikon jälkeen jo motivaatio 
etäopiskeluun. Halusin vaan koko ajan katsoa puhelinta koska mulla oli tylsää. Oli kiva 
päästä pois etäopiskelusta ja normi koulu on kivaa.  

 

Lasse Laaksonen 5.lk 

 

 

Etäopetus oli tylsää, koska kavereiden luokse ei saanut mennä. Tehtäviä oli sopivasti. 
Huonoin asia oli joka tapauksessa se, että kavereiden luokse ei saanut vierailla eivätkä he 
saaneet tulla meille. Ajan sain kulumaan harrastuksien ja pelien kanssa. Etäopetuksen 
aikana raivasimme varastot. Toisesta varastosta löytyi virtalähde ja kaksi joystickkia, jotka 
sopivat kotitietokoneeseen joka oli löytynyt kaksi vuotta aiemmin. Nyt pelaan kyseisellä 
tietokoneella, kun pelikasetit löytyivät myös. Hyvä että etäopetus loppui. Toivon että 
vastaavaa ei tule vähään aikaan. 

 

Kai Mikkola 4.lk 
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Etäkoulu 

Etäkoulu oli hyvin tylsää, koska ei saanut nähdä kavereita. Kaikki aikuiset eivät välillä 
tajunneet, että pelaaminen on keino olla kavereiden kanssa. Itse pelasin hyvin paljon ja 
sain sen kautta uuden ystävän . Hyviä puolia oli ainoastaan pelaaminen ja pääsi 
aikaisemmin koulusta. Etä koulutehtävät olivat ihan kivoja. Kivointa oli liikunta. Meetit olivat 
välillä todella tylsiä, mutta Päivi yritti parhaansa tekemällä kivoja tunteja. Piti lukea 
lukukirjoja. Luin itse viisi kirjaa. Kokeet olivat ihan kivoja. Voitin etäkoulun aikana Kahoot 
kisan. Viimeisenä etäkoulupäivänä olin innoissani, kun pian pääsee takaisin kouluun. 
Meillä oli pääsiäiskisa, josta sai palkinnon. Etäkoulu muutti minu mielipiteitäni 
kouluaineisiin. 

 

Sofia Pörsti 5.lk 

 

Kissa ja hiiri 
Olipa kerran kissa ja hiiri.  

Kerran kissa kotiinsa kiiri.  

Hiiri odotteli kissa kaveriansa.  

Kun kissa saapui, hän alkoi nuolla tassujansa.  

 

(Seuraavana päivänä)  

Kissa äkkiä sängystään pongahti,  

hiiri kissaa syömään odotti.  

 

Kissa saapui aamupalaa syömään.  

Hiiri kysyi: -Valvoitko taas yö myöhään?  

Kissa tuolissaan vaikeroi kovasti.  

Ja sanoi: -Ehkä jopa kolmeen asti!  

Hiiri vastasi: -Ei se haittaa! 

Ensi yönä sitten uni maittaa. <3  

 

Taimi Hietaniemi 3.lk 
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Rikantilan koulun yläluokan kuvataiteen öljypastelli-töitä 
Opettajana Päivi Sundholm. 

 
Inka Sosala, 5.lk 
 

 
Kai Mikkola, 4. lk 
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 Leevi Mikola, 3. lk 
 

  
Leevi Tarkki, 6. lk 
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Sofia Elo, 6.lk 

 

 

 
 
  



Kaapon Kaiku II/2020 

 

11

 
 

Kotiseutumatkailua: Liinmaan linnanmäellä 
 

iksi ihminen ehtii kauas, mutta ei lähelle? Miksi pyrkii kauas, mutta ei 
muutaman kilometrin päähän?Kävin nimittäin kolmisen viikkoa sitten 
elämäni ensimmäisen kerran kyseisellä rauniolla, muinaislinnan paikalla. 

Minulla ei ollut mitään odotuksia. Viittaan tällä siihen, mitä google mapsissa on 
kommentoitu: ”Ei mitään nähtävää.”  

Tiesin taustat suurin piirtein, mutta en tutustunut aiheeseen sen paremmin, vaan 
lähdimme ystävättäreni ja koirien kanssa vain keväiselle retkelle, kylläkin Leena 
Faltun visiitin innoittamina.  

Liinmaan perinneyhdistys ry (Hanna Elo kirjoittaa yhdistyksen toiminnasta uudessa 
kotiseutukirjassa) on pystyttänyt mäen alapuolelle kylttejä, joista mattimyöhäinenkin 
voi lukea ja laajentaa tietojaan historiallisesta kohteesta.  
 

 
 

Kovin paljoa ei ole nähtävissä, se on totta. Linna tai paremminkin keskiaikainen 
linnoitus on ilmeisesti palanut (tahallaan tai vahingossa) 1300 – luvun lopussa tai 
seuraavan vuosisadan alussa.  

 

Kohteen tekee mielestäni mielenkiintoisemmaksi sen löyhä liittyminen suurempiin 
historiallisiin käänteisiin. Ruotsin valtakuntaa riivasi 1300 – luvun lopulla Albreckt 
Mecklenburgilaisen ja Margareta I:n valtataistelu. Molemmilla oli omat perustelunsa 

M
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kruunun hallintaan, mutta taiston voitti lopulta Margareta, josta tuli Kalmarin unionin 
perustaja. Tähän soppaan lusikkansa upottivat vitaaliveljet. Albreckt Mecklen-
burgilainen valtuutti näiden aatelisten merirosvojen toiminnan antamalla heille 
kaapparikirjeet. Kuningattaren joukkojen saartaessa Albrecktin hallitsemaa 
Tukholmaa kaapparit yhdistivät voimansa, mursivat saartoringin ja toimittivat 
elintarvikkeita (latinaksi victualia = elintarvikkeet) piirityksen keskelle. Vitaliaanit 
pystyivät noin kahdella tuhannella miehellä ja sadalla laivalla aiheuttamaan hämminkiä 
Tanskan salmien ja Ahvenanmeren välisellä alueella. Tiedossa on useita dokumen-
toituja tapauksia kaappauksista, ryöstöistä ja jopa kaupunkien ryöstelyistä. Heidän 
keskuspaikkansa oli Gotlanti, mutta 1300 – luvun lopussa vitaaliveljiä majaili myös 
Suomen rannikon linnoissa ja saaristossa.  

Mitä sanoo tähän nykytutkimus? Liinmaan perinneyhdistyksen esite kertoo, että erään 
legendan mukaan linnassa pitivät majaansa vitaaliveljet, Meckelenburgia kannattavien 
kaupunkien tukemat merirosvot, jotka aiheuttivat häiriötä Ruotsin ulkomaankaupalle 
ja hansakaupalle. Kuka tietää, mutta on mukava antaa mielikuvituksen lentää! 
Varsinkin kun linnaan on liitetty runonpätkä, joka kertoo kansan ahdingosta. Syitä sille 
ei kerrota, ja se voi olla niin yksinkertainen kuin ylipäätään raskaan veronkannon 
lisäksi linnan ylläpito. Tosin asiakirjat puhuvat vain kahdeksasta asemiehestä.  

 

”Ei silloin hyvin eletty, 

kun oli linna Liinamaassa, 

kuisti Kumolan kedolla, 

leivän silloin lehmä maksoi, 

murusella mullin sai, eli 

lehmän silloin leipä maksoi, 

muru mullisen vasikan.” 
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Miltä linna-alue on näyttänyt? Hiekka/hietapohjaiselle mäelle rakennetussa 
varustuksessa voidaan erottaa kaksi sisäkkäistä vallia, joiden välissä on vallihauta. 
Sisemmän vallin reunustama piha on suorakaiteen muotoinen ja kooltaan 42 x 30 m. 
Pihamaan kaakkoispuolella on sijainnut portti. Merta vasten on rakennettu kivivalli, 
johon on oletettavasti liittynyt puuvallituksia. Linna on ollut pääosin hirsirakenteinen, 
mutta paikalta on löydetty myös runsaasti tiiliä. 1970 – luvun kaivauksissa löydettiin 
rakennus kooltaan 5 x 6 m, ja siitä luoteeseen pyöreä tulisijan pohja. Toinen rakennus 
löytyi alueen luoteisosasta, ja siitä oli jäljellä kiviperustus.  

 

Linnan aktiivinen käyttö sijoittuu 1300-luvulle, ja vuonna 1398 kuningatar Margareta 
I käski purkaa Suomen pienet puulinnat. Harmillinen päätös, sanoisin Margaretalle, jos 
voisin. Millainen historiallinen kohde meillä olisikaan käsissämme ilman tätä 
määräystä! Vai onko tulipalo sittenkin ollut vahinko? 
 

  
Mäki on ollut keskiajalla saari, ja peltoja katsellessa voi helposti kuvitella ympärilleen 
merenlahden.  

 

Jotain kuitenkin jää aina jäljelle. Arkeologia paljastaa paljon ihmisten elintavoista. 
Mäeltä on löydetty mm. luiset arpakuutiot, hevosenkenkiä ja pronssisormus. Eläinten 
luut kertovat osaltaan elintasosta, joka on ollut korkeampi kuin ympärillä asuvien 
talonpoikien.  
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Linnanmäki ja sen 
ympäristö on mukava 
retkeilykohde myös 
nelijalkaisten ystävien 
kanssa. Poluilla on syytä 
pysytellä jo senkin takia, 
että säästetään arvokasta 
kulttuurimaisemaa. 
Niiltä käsin pystyy silti 
vaivattomasti ihailemaan 
ympäristöä.  

Tervemenoa 
aikamatkalle omaan 
historiaamme!  

- Marja Hiltunen – 

 

Lähteet: Suomen historia, osa 2 

 Eurajoen historia, osa 1 

 Liinmaan muinaislinna – esite (alla kansikuva) 

 Wikipedia: vitaaliveljet 
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Korona 
 

orona on auringon kaasukehän uloin osa, joka on antanut nimen nopeasti 
maailmanlaajuiset mittasuhteet saaneelle influenssavirukselle. Tämä Kiinan 
Wuhanista liikkeelle lähtenyt kulkutauti levisi ennennäkemättömän nopeasti 

kautta maailman, saaden mittasuhteet, joita nykyään elävät aikalaisemme eivät ennen 
ole kokeneet. Vaikka tässä vaiheessa epidemian pahin vaihe oletetaan ohitetuksi ja 
annettuja rajoituksia ollaan lieventämässä, meidän kyläyhteisöämme korona ehti 
järkyttää uskomattomalta aluksi kuulostaneella tavalla, kun tuli tieto, että meidän 
kaikkien ainakin tietämämme, Tammisen veljessarjan Matti, on viruksen uhrina 
menehtynyt. 
 
Oli lauantai, 23.5., kun kuulin toisen uskomattomalta tuntuneen uutisen siitä, että 
kyläyhdistyksen talkoilla ja isoin taloudellisin uhrauksinkin pystytetty 
Hyypänvuoren laavu on jonkun mielestä ollut täysin sopimaton ja se on täytynyt 
sytyttää tuleen. Hyvä, että sen verran järjissään tekijä on ollut, ettei jäänyt odottamaan 
aikaa, jolloin olisi ollut metsäpalovaroitus, tai peräti kulohälytystila. Siinä tapauksessa 
seurauksilla olisi saattanut olla maailmanlaajuista huomioarvoa silläkin. 
 
Kun keväällä olin kertonut talvesta, jota ei tullut, nyt mielessä on pelko, että edessä on 
kesä, josta ei ole odotettavissa ainakaan odotetunlaista. Toukokuun ollessa lopuillaan 
on todettava, että varhainen kevät oli sittenkin ihan aprillia. Tätä 26.5. kirjoittaessani 
en ainuttakaan tuomenkukkaa vielä ole nähnyt, enkä käen kukuntaa sattunut 
kuulemaan. Tokihan sitä jo on kuultu, mutta ei ole kuin pari vuotta siitä, kun käki 
kukkui vappuna.  
 
Kevään kylmyydestä kertoo myös se, kun naapurin 9.5. tekemistä kylvöistä 
ensimmäisiä oraita ilmestyi pintaan vasta pari päivää sitten. 
 
Hyvää, koronatonta kesää toivotellen 
 

– Matti Virta – 
 

 
  

K 
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Kohtaloa, sattumaa vai onnea? 
arsinkin tämmöisenä erikoisena keväänä ja muulloinkin, olen miettinyt, miksi 
toiselle osuu kohdalle todella huonoa onnea, tai sitten erinomaista tuuria, 
säkää, tai "flaksia." Vai onko olemassa kohtalo, joka kaikkea säätelee. 

Uskonnolliset ihmiset ja moni muu uskoo korkeampaan voimaan, joka järjestele, tai 
niin kuin nykyään sanotaan, koordinoi kaiken, niin säät ja muut olosuhteet kuin kaiken 
meille kullekin kohdalle osuvan. Olen aprikoinut, onko olemassa jokin ihmisen elämän 
käsikirjoitus, kohtalo, tai miksi sitä sitten kutsuukin, joka määrittelisi jo etukäteen, 
osuuko kohdalle hyvää vai huonoa vai molempia vuorotellen, tai sitten todella huonoa 
ja kauheaa, kuten kuolemaa, avioeroja, konkursseja, tulipaloja, onnettomuuksia. 

Miksi toisille sattuu vähän väliä jotain ikävää, ja toiselle ei? Miksi pieni lapsi saa 
syövän tai kuolee onnettomuudessa? Miksi vanhemman silmä välttää juuri silloin, kun 
lapsi on tekemässä jotain vaarallista? Miksi toiselle tulee sairauksia jo nuorena, tai 
vähintään muisti menee tai jalat eivät enää kanna, joku toinen porskuttaa terveenä ja 
hyvämuistisena yli 90-vuotiaaksi. Miksi kaksi autoa kohtaa toisensa nokkakolarissa 
sekunnin murto-osan aikana, vaikka sekuntia ennen tai jälkeen ne eivät olisi osuneet 
toisiinsa. 

Joskus aikoo lähteä jonnekin suurin piirtein jollain kellonlyömällä, mutta sitten 
suunnitelmat muuttuvat jostain syystä, ja esimerkiksi tapaa jonkun ihmisen, jota ei ole 
tavannut aikoihin tai on pitänyt soittaa. Joskus sattuu olemaan liikkeellä sopivaan 
aikaan, että tapahtuu jotain mukavaa. Tai vastaavasti, jos olisi jäänyt kotiin, joku ikävä 
juttu olisi jäänyt tapahtumatta.  

Jokainen ihminen voi vaikuttaa omaan elämäänsä, tekemällä hyviä tai huonoja 
päätöksiä tai valintoja. Jospa osaisi nähdä tulevaisuuteen jo nuorena, valitseeko hyvän 
ammatin, johon on tyytyväinen, puhumattakaan siitä, että osaisi valita hyvän 
elämänkumppanin, tai jättää valitsematta. Voihan ammattia ja puolisoa tietysti 
vaihtaa... mutta siitä seuraa yleensä stressiä ja pahaa mieltä. Joku valitsee 
sinkkuelämän tai lapsettomuuden, ja katuu sitä ehkä myöhemmin. Varovainen tai ujo 
ei uskalla tehdä oikein mitään, ja paljon jää kokematta, toinen taas suorastaan uhmaa 
kohtaloa, tekemällä kaikenlaista vaarallista ja ottamalla riskejä. 

Miksi sitten toinen syntyy hyvään maahan, kuten Suomeen, jossa vallitsee rauha ja 
yhteiskunnassa on suurin piirtein kaikki hyvin, vaikka moni siitä jaksaa valittaakin... 
joku taas syntyy Afrikkaan tai sota-alueille, ja saa heti huonot lähtökohdat; nälänhätää, 
pelkoa, toivottomuutta. Olen monasti kuvitellut, millainen elämä itsellä olisi ollut, jos 
mammani ja pappani, jotka 1900-luvun alussa lähtivät "kultaa vuolemaan" 
Minnesotaan, Amerikkaan, olisivatkin jääneet sinne. Olisinko siis nyt amerikkalainen? 
Ensimmäisen maailmansodan syttyminen aiheutti sen, että perhe palasi Suomeen, 
mutta tätini ehti syntyä "rapakon takana" 1916, isäni sen sijaan täällä. Yksi mamman 
sisarista jäi muuttomatkalleen, ja oli erikoinen "Amerikan täti", joka lähetti silloin 
tällöin postia, mutta mamman kuoleman jälkeen ei ole enää pidetty yhteyttä. 

V 
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Miten tiemme sitten kulkee ja lutviutuu, se on monen sattuman summa. Nykyään 
muutetaan paljon paikasta toiseen. Synnyinpaikka tai lapsuuden asuinpaikka enää 
vaikuta kuten ennen, kun ammatti tai työ määrittyi monilla sen mukaan, eikä monilla 
ollut mahdollisuuksia lähteä muualle. Elämänpiirit olivat useimmilla pieniä. 
Aviopuoliso löytyi tai oli pakko ottaa lähipiiristä. Joku "onnellinen", ehkä 
varakkaaseen perheeseen syntynyt pääsi opiskelemaan tai matkustelemaan ja elämä 
laajeni sen myötä. Nyt koko maailma on periaatteessa avoin ja melkein kuka tahansa 
voi lähteä minne vain ja valita erilaisia opiskelupaikkoja tai työpaikkoja. Sitten ehkä 
kohtalo puuttuu peliin ja eteen tulee erilaisia käänteitä. Eräs kouluaikainen 
kirjeenvaihtotoverini, joka oli mielestäni hyvin eksoottinen suomalaiseksi, koska asui 
Nuorgamissa ja on saamelainen, löysi itselleen mauritiuslaisen aviomiehen. Eipä olisi 
arvannut silloin 70-luvulla, että nyt kumpikin meistä, ahkerista lukijoista, kirjoittaa 
kirjoja. Lähetimme silloin kirjapaketteja toisillemme ja se oli aivan ihanaa, 
kirjastostakaan kun ei kaikkia löytynyt.  

Mutta ehkä eksyin taas sivupolulle, kuten helposti käy. Summa summarum, onneksi 
kuitenkaan emme tiedä emmekä toivottavasti aavistakaan, mitä kaikkea kivaa ja 
yllättävää meille voi elämässä sattua ja tapahtua tai sitä, jos tulossa on jotain vähemmän 
mukavaa. Tämän kevään koronavirus muutti monen elämän ainakin hetkellisesti aivan 
toisenlaiseksi ja liiankin monille jopa pysyvästi. Sitä ei juuri kukaan, ehkä viruksia 
tutkivia tiedemiehiä lukuun ottamatta, osannut arvata, kun uutinen Wuhanin torilta 
alkuun lähteneestä viruksesta tuli uutisotsikoihin. Muutos, eli Suomen ”sulkeminen” 
kävi sitten todella nopeasti, esimerkiksi oma työni loppui kuin seinään ja on tauolla 
elokuun alkupuolelle asti, mutta onneksi olen saanut tehdä töitä kirjastossa. 

Kohtalo siis kuljettaa, kuten vanha sanonta kuuluu, mutta on kohtalo-sanalle muitakin 
merkityksiä. Jollain murrealueella kohtalo voi tarkoittaa osuutta jostakin 
konkreettisesta asiasta, kuten maksusta. "Tulin maksamaan kohtaloni", voidaan sanoa 
esimerkiksi Sotkamossa. Tai sitten kohtalo voi olla osa tai pala jostakin jaettavasta 
ruuasta, esim. joissakin Karjalan alueen murteissa, osuus maa-alueesta tai myös tapaus 
tai sattumus, joka osuu kohdalle. (lähde: Pauliina Peltokorpi, Kielikello-lehti) 

Sattumalla me ymmärrämme hetkellistä tapahtumaa, kohdalle osumista, jotain mitä ei 
voi ennustaa tai arvata. Satunnaisuudella on suuri merkitys matematiikassa ja 
luonnontieteissä. Kun jotain asiaa tapahtuu sarjassa tai muuten usein, jonkin asian 
todennäköisyys kasvaa, niin matemaattisesti kuin ihan normaalissa elämässä. Voidaan 
sanoa, että todennäköisesti niin ja niin tapahtuu, vaikkei etukäteen voi arvata milloin. 

Onni-sanaa käytetään paljon arkisissa asioissa, onni voi olla vaikka se, että ehtii ajoissa 
bussiin tai onneksi on kaunis sää, kun pitää tehdä jotain ulkona. Onni merkitsee hyviä 
ja positiivisia asioita, sitä voi koetella, ottamalla riskejä tai voi sanoa, että on 
Onnettaren suosiossa tai epäsuosiossa. Mutta kai onnikin perustuu sattumiin ja 
kohtaloon. Onnellisuus taas on mukava olotila, jota me kaikki jossain mielessä 
tavoittelemme eli sitä että olemme tyytyväisiä elämään ja kaikki sujuu normaalisti.  
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”Onneksi olkoon” on tuttu toivotus syntymäpäivän viettäjälle tai jotain saavuttaneelle 
kuten opinnot päättäneelle. Silloin se tarkoittaa ainakin minun mielestäni, että 
toivotuksen saajalle toivotaan hyvää onnea myös jatkossa, vaikka hänellä on jo ollut 
onni saavuttaa joku ikä tai esimerkiksi tutkinto tai oppiarvo. Mutta olen pohtinut, miksi 
jotain arvonnassa voittaneelle toivotetaan onnea, koska se onnihan kohtasi häntä jo. 
No, se on luultavasti vain sanonta, mitä käytetään tietyissä tilanteissa. 

Mutta joka tapauksessa, tällä hetkellä voi vain toivoa, että koronaepidemia menisi ohi, 
tulisi kaunis ja lämmin kesä, ja kaikilla olisi asiat hyvin,  johtuu se sitten kohtalosta, 
sattumasta tai onnesta.  

– Leena Falttu – 

 

Presidenttivitsit 
 

altakunnan johtajista keksitään aina kaikenlaisia hauskoja juttuja. Laitanpa 
tähän kokoelman viimeaikaisia presidenttejämme koskevia vitsejä. 
Varmuuden vuoksi vakuutan, ettei tarkoituksenani  ole ottaa poliittista kantaa 

mihinkään. Otetaan vitsit vitseinä. 

Presidentti Urho Kekkosesta on lukuisia vitsejä, varsinkin hänen kampauksensa 
jakaukseen liittyviä. Laitan tähän kuitenkin erilaisen jutun. Kekkonen oli maakunta-
matkalla jossakin Itä-Suomessa, kun hänen puheilleen tuli eräs miekkonen.  

Mies sanoi: ”Herra presidentti, minulla on kovin ruma nimi. Tein kyllä anomuksen 
nimeni muuttamisesta, mutta sitä ei hyväksytty. Voisitteko te auttaa minua?” 
Kekkonen vastasi: ”No katsotaan, mitä voin tehdä. Mikä teidän nimenne sitten on?” 
Mies: ”Se on Urho Sianperse”. 
Kekkonen: ”Ymmärrän. Onhan tuo rumanlainen nimi. Minkälaiseksi haluaisitte sen 
muuttaa?” 
Mies: ”Arvasinhan, että ymmärtäisitte. Haluaisin olla Seppo Sianperse!” 

 
Presidentti Mauno Koivistoa syytettiin joskus pitkällisestä fundeeramisesta ja hitaasta 
päätöksenteosta. Seuraava vitsi liittyykin tähän asiaan: Kun Koivisto oli ollut jo 
useita vuosia eläkkeellä, eräs lehtitoimittaja saapui haastattelemaan häntä. Koivisto 
nauraa hohotteli iloisesti. Toimittaja kysyi, että mikäs presidenttiä niin kovasti 
huvittaa. Koivisto sanoi: ”No kun Johannes Virolainen kertoi niin hauskan 
Neuvostoliitto-vitsin.” Sitten toimittaja kysyi, miten Suomen taloudella menee. 
Koivisto vastasi: ”Keskinkertaisesti. Huonommin kuin viime vuonna, mutta 
paremmin kuin ensi vuonna!”  
 
 
 

V 
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Presidentti Martti Ahtisaaren lakeerikengistä keksittiin yhtä jos toista tarinaa, mutta 
laitanpa tähän Ahtisaaren diplomatian kunniaksi jutun siitä, kun hän vieraili Eng-
lannin kuningattaren Elisabeth II:n luona. Britanniassahan noudatetaan vuosisataisia 
perinteitä, ja niinpä Elisabeth ja Ahtisaari matkustivat kuningattaren linnaan hienolla 
hevosvetoisella vaunulla. Kun olivat juuri nousemassa vaunuun, valjakon yksi 
hevosista päästi mahtavan pierun. Elisabeth pahoitteli kovasti tapahtunutta ja pyysi 
anteeksi. Ahtisaari sanoi: ”Mitäs tuosta. Itse asiassa luulinkin, että se oli tuo 
hevonen!” 
 
Presidentti Tarja Halosesta ei syystä tai toisesta ole montakaan vitsiä. Tässä 
kuitenkin yksi:  
Tarja Halonen oli kävelyllä Töölönlahden rannalla, kun yksi rantojen asukeista 
lähestyi häntä ja sanoi: ”Saiskos euron, kun janottaa niin kovasti?” 
Halonen kaivoi käsilaukustaan viiden euron  setelin ja ojensi sen pyytäjälle. Pyytäjä 
kiitteli: ”Säähän se vasta reilu rouva oot! Mitä sää oikein hommaat?” 
Halonen: ”Minä olen Tasavallan presidentti.” 
Pyytäjä: ”Kappas vaan, oleppas sää kivan duunin kekannu ittelles!” 
 
Presidentti Sauli Niinistöstäkin on jo ehditty juttuja kehittää, esim. tällainen: 
Mitä Sauli Niinistö sanoi, kun hän saapui ensimmäistä kertaa Jenni Haukion 
vanhempien kotiovelle ja ovi avattiin? Hän sanoi: ”Hyvää iltaa. Pääseekö Jenni tänä 
iltana ulos?” 
 
Pannaan tähän loppuun vielä vitsi itänaapuristakin. Putin tapasi unessaan Josif Stalinin. 
Hän kysyi Stalinilta, kuinka hän voisi parhaiten johtaa Venäjää. ”Helppoa. Laitat kaikki 
demokraatit seinää vasten ja ammutat heidät”, Stalinin haamu vastasi. ”Sitten maalautat 
Kremlin muurit sinisiksi.” 

 ”Miksi ihmeessä sinisiksi?”, Putin ihmetteli. 

 Stalin naurahti: ”Arvasinhan minä, että kysyt vain siitä maalaamisesta.” 

 
 

– Tauno Perkiö – 
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