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Kevät keikkuen tulevi 
 

aailma on suuressa mullistuksessa. Pandemian jatkoksi saimme 
lähellemme sodan, ja ties mitä siitä tulee seuraamaan ainakin nyt hintojen 
nousun lisäksi. Nämä asiat muistuttavat meitä siitä, että kyllä kylissämme 

on hyvä asua, ja koulumme on lapsillemme turvallinen paikka saada elämän 
alkutaipaleen opit. Kuinka tärkeä maaseutu onkaan nyt, kun puhutaan 
huoltovarmuudesta ja varautumisesta. Toivottavasti päättäjät kunnassamme ja 
valtiotasollakin tämän muistavat. Kuollutta maaseutukylää ei enää nosta mikään, eikä 
kaupungeissa tuoteta ruokaa, jos maaseutu ei tuota mitä jalostaa. 

 

Koulussamme tapahtui muutos, kun Vappu jäi ansaitulle eläkkeelle ja uusi keittäjä 
aloitti työnsä. Ruoka on tärkeää ja erityisen tärkeää se on kasvaville lapsille. Se ei ole 
ainoastaan polttoainetta, vaan myös tärkeä osa kulttuuria. Siksi onkin hienoa, että 
koulummekin sai edelleen oman keittäjän, eikä Vapun jälkeen aloitettu ruokakulttuurin 
alasajoa tuomalla keskuskeittiöruokaa jostakin muualta. Kiitos Vapulle lastemme 
huoltamisesta ja hyvästä ruoasta, josta meidänkin Kai monesti on kotona kehunut. 

 

Kylällä on jo tänä vuonna tapahtunut ja tulee tapahtumaan monenlaista kivaa. Tiia 
kirjoittaakin tässä lehdessä lettujuhlista. Pääsiäisviikonloppuna on tulossa lapsille 
suunnattu pääsiäismunien metsästys 17.4. Aikuisille, siis todellakin vain aikuisille, 
järjestetään laavulla K-18 metsätapahtuma päivää ennen eli 16.4. Tervetuloa kaikki, 
joita hyvä meininki kiinnostaa. 

 

Maailman hurjasta menosta huolimatta kevät on tulossa ja aurinkoisia päiviä on jo 
useita takana. Tätä kirjoittaessa on vielä hankikantokelejäkin hiihtäjille ja 
Lutanjärvellä mahtava napakelkka! Hyvää kevättä kyläläisil 

 

– Marko Mikkola, puheenjohtaja 

 
 

 

  

M 
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Lettukestit laavulla 
 

aaponpesän laavulla sytytettiin tulet kyläyhdistyksen toimesta jo 
neljännettä kertaa sitten viime syksyn avajaisten. Tällä kertaa pientä 
vikkelää väkeä tuli runsaasti paikalle, ja hanki laavun ympärillä oli 
nopeasti jalanjälkiä täynnä. Metsä on lapsille luonnostaan rajaton 

leikkikenttä, ja vielä kun päästiin etsimään Kurren karkkikätköä, kaikki kurkkivat 
innoissaan läpi metsän suojat ja kuusen alaoksien piilot. Lapsen mielikuvituksella ja 
innokkuudella mäkeäkin päästiin laskemaan vaikkei varsinaista mäenlaskupaikkaa 
laavulta löydykään.  

 

Leikin päälle maistui nuotiolla paistettu herkku eli letut hillolla. Erityiskiitos Maija 
Eskolle, oman kylän lettumestarille. Käytössä oli tauotta kaksi pannua ja vohvelirauta 
koko tapahtuman ajan. Pienellä kärsivällisyydellä jokainen lapsi ja aikuinen pääsi 
nauttimaan herkuista kera mehun tai oman kylän paahtimon kahvin. Tapahtumaan 
osallistui lähemmäs 45 henkeä, joista lapsia omilta ja muilta kyliltä yhteensä lähes 
20. Kiitokset kaikille osallistuneille! 

 

Kyläyhdistyksen seuraava laavutapahtuma on omien kylien täysi-ikäisille 16.4. eli 
lastenvahdit varaukseen;) 

– Tiia Capri 

 

 

 

 

 

Lettukestiväkeä 
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Nyt ja ennen 
 

n 10. maaliskuuta. Vuonna 1992 eli tasan 30 vuotta sitten olin kesärenkaiden 
vaihtopuuhassa Kaarina-vaimon tullessa kertomaan “Masa”-enoni kuolemasta. 
Täytyi tässä vaiheessa laskea, ettei ole kuin pari viikkoa siihen kun olen 

ikäisensä. Enoni muistan, oman lähtönsä läheisyyden ilmeisesti aistineena, kertoneen 
olevansa saman ikäinen kuin molemmat vanhempansa kuolinvuotenaan. Samainen 
84:s vuosi nyt siis itselläkin meneillään. 
 
Aivan niin paljoa ei ole aikaa siitä, kun Suomella oli sama tilanne kuin tällä hetkellä 
Ukrainassa. Jospa tilanne nyt ei kehittyisi samaan mihin silloin ajauduttiin. Edessä olisi 
tilanne, jollaisen Raili- ja Kaija-serkkujeni eno Veijo Ripatti Seura-lehdessä 1950-
luvulla julkaistujen aforismiensa mukaan näki. Kuinka onkin kaikki nämä 
vuosikymmenet sanomansa pysynyt sanatarkasti mielessäni: “Jos maailma räjähtäisi ja 
joku jonkun kiven päälle ehjänä jäisi, niin presidentiksi itsensä nimittäisi.” Venäjän 
Putinin sitä ei enää tarvitsisi tehdä, ja taitaisinpa hänelle kyseisen “kunnian” suodakin. 
 
Ei ole monta viikkoa siitä, kun talviolympialaiset kisailtiin Kiinan Pekingissä ja Kiina 
sai ylpeillä sillä, että Peking on ainoa kaupunki, jossa on järjestetty sekä kesä- että 
talviolympiakisat. Tulee ilmeisesti tulevaisuudessa olemaan ihan mukava 
tietokilpailukysymys. Juuri ilmestyneen Suomen Kuvalehden Knoppia ikä kaikki -
visailussa puolestaan kysyttiin, missä maassa järjestettiin ensimmäiset 
talviolympialaiset. Kysymyksissä annetaan aina a-, b-, c- ja d-vaihtoehdot, joihin 
sattumoisin minun ei tarvinnut turvautua, kun aiheesta olin jo valmiiksi miettinyt 
kirjoittavani juttuni ennen-osiossa. 
 
Ranskan Chamonix’ssa v. 1928 aloitettujen kisojen jälkeen on ennen omaa aikaani 
pidetty vielä kahdet muutkin kisat, mutta kun sotavuosien jälkeen neljännet v. 1948 
pidettiin Sveitsin St. Moritzissa, silloin ja niistä alkaen kaikissa olen ollut hengessä 
mukana. Kyseiset kisat minulla on mielessä Heikki Hasun ja Suomen ensimmäisestä 
yhdistetyn hiihdon kultamitalista. Pari vuotta myöhemmin Hasu voitti MM:n, ja tällä 
hetkellä oletan miehen olevan Suomen elossa olevista kultamitalisteista vanhimman. 
 
Vuonna -52 Oslossa alkoi Veikko Hakulisen valtakausi, mutta vallan olin unohtaa 
Tapio Rautavaaran, jonka kultamitali vuoden -48 Lontoon kisojen keihäänheitossa 
aikaan sai itsessä erityisen kiinnostuksen lajiin. Etenkin kun samoin lienee käynyt 
naapurissa, Mäntyniemessä, jonne oli ilmestynyt keihäskin, jota todennäköisesti itse 
olen heitellyt aikanaan eniten, vaikka en kuitenkaan pisimmälle. Kyseisen keinään 
ennätys varmuudella, uskallan sanoa, on kouluaikani idolilla Pekka Saaristolla, SE-
juoksija Kimmo Saariston isällä, joka minua 3 vuotta vanhempana, v. 1949 Raumalla 
pidetyissä Satakunnan koululaiskilpailuissa voitti sekä 60 m juoksun että pituushypyn. 
 

O 
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Kun 1960-luvulla itsekin tulin keihään ostaneeksi, sitä tuli heitettyä sen verran 
enemmän, että mikäli ei toisin todisteta, voinen julistautua kyläyhdistyksen 
“ennätysmieheksi”, vaikka 50 metriäkin jäi ylittymättä. 
 
Parempi olisi tietysti ollut nytkin pysyä vielä vanhemmissa asioissa, eli 50-luvulla. 
Hiljattain olen kuullut monivuotiselta kirje- /puhelintuttavuudeltani, että hänen (tuleva) 
kummisetänsä on ollut Suomen maratonedustaja Helsingin kisoissa. Muistissa oli, että 
Suomen paras maratoonari Veikko Karvonen oli silloin neljäs, mutta keitä ne muut!? 
Parempaa tietoa olen saanut Savosta, sillä Veikko Karvosen sijoitus on ollut viides, 
kummisetä Erkki Puolakka on ollut kahdeksas ja kolmas edustajamme, vuoden 1946 
Euroopan mestari Mikko Hietanen on jäänyt sijalle 17. Pari vuotta myöhemmin 
Karvonen olikin itse Euroopan mestari Sveitsissä Bernissä. Ja pronssilla sitten vuonna 
-56 Melbournessa. 
 
Nykyaikaankin täytyy vielä palata, kun juuri olen todennut, että 15.3. viime vuonna 
olen bensiinistä maksanut 1,559 e / l ja kun nyt on mentävä tankkaamaan, täytyy 
varautua 2,20-alkuiseen hintaan. 

 
– Matti Virta 

 
P.S. Tuli juuri sanottua sekin mitä ajattelin kirjoittaa, joten se siitä! 
 

  Ristikon ratkaisu 
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Aurinkovoimalakauppaa 
 

iime kesänä tulin katselleeksi netistä aurinkovoimaloiden mainoksia. 
Mahdollisesti siitä syystä voimaloiden myyjät tiesivät ottaa yhteyttä. 
Kotonamme kävi neljä myyjää, ja viideskin olisi tullut, mutta torjuin hänen 
yrityksensä. Tämä kirjoitus ei käsittele voimaloiden hyötyjä tai haittoja, vaan 

yritän kertoa kauppiaiden myyntimenetelmistä. Ehkäpä niiden tietämisestä on 
jollekulle etua. 

 

Yksi voimalamies myönsi heti alkuun, että hänen tarjoamansa paketti ei ollut 
markkinoiden halvin, mutta teknisesti edellä muita voimaloita. Hän esitti muutaman 
edistyksellisen yksityiskohdan voimalansa huipputekniikasta. Olin tietysti kiinnos-
tunut uudesta tekniikasta. Myöhemmin kävi ilmi, että myös muut valmistajat olivat 
ottaneet nämä parannukset käyttöön.  

 

Myyjä esitti myös, että joku muu kauppa oli viime hetkessä peruuntunut, mistä syystä 
asentajat ovat tiettynä päivänä tyhjän panttina, mistä syystä hän voisi myöntää 10% 
alennuksen, jos kauppa tehtäisiin heti. Hän jopa soitti esimiehelleen varmistaakseen, 
että näin oli tilanne. Puhelun jälkeen hän ilmoitti, että sai pomoltaan luvan tarjota jopa 
15 %:n alennuksen kauppaan. Olin jo innostunut kaupasta, mutta viisas vaimoni sanoi, 
ettemme tee mitään nelinumeroista kauppaa nukkumatta yön yli. Hyvä juttu, sillä kävi 
ilmi, että voimala olisi ollut kallein tarjotuista. 

 

Sitten kotonamme kävi kauppias, joka puhui paljon kotitalousvähennyksestä. 
Kotitalousvähennys on veroista tehtävä vähennys, kun ostaa työtä kotiinsa. Veron 
maksaja saa 40 %: alennuksen työn arvosta veroistaan tiettyyn ylärajaan saakka. 
Omavastuuosuus on 100 euroa. Esim. jos työn arvo on 2000 euroa, vähennys on 
0,4     x 2000 - 100 = 700 euroa. Veronmaksaja hyötyy tämän summan. Esim. 
työmatkavähennys tehdään ansaitusta tulosta, josta sitten maksetaan vero. Se ei näin 
ollen ole yhtä ”tehokas” kuin kotitalousvähennys.Kauppias olikin nostanut työn 
osuuden mahdollisimman ylös.Vähennys tietysti hyödyttää aurinkopanelin ostajaa 
työn osuudelta, mutta on tietysti älytöntä ensin maksaa liikaa, jotta saisi verotuksessa 
helpotusta.  

 

Ja sitten oli vielä myyjä, jonka mielestä aurinkovoimalan ostaminen on erinomainen 
sijoitus, verrattavissa vaikka asunto- tai indeksirahastosijoitukseen. Esim. jos voimalan 
ostohinta olisi 10000 euroa, vuosittainen sähkölasku saattaisi alentua 500 euroa, mikä 
tarkoittaisi 5 %:n vuosituottoa! Yritin selittää myyjälle investoinnin nykyarvolaskentaa 
huonolla menestyksellä. Emme päässeet yksimielisyyteen, joten kauppa jäi tekemättä. 
Jälkeenpäin minulle tuli mieleen, miten minun olisi pitänyt esittää kantani myyjälle. 

V 
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Verrataanpa kahta henkilöä: A =Aurinkovoimalaan rahansa laittanut ja B = börssimies, 
joka sijoittaa 5% tuoton antavaan rahastoon. A saa alkuun etua em. kotitalous-
vähennyksestä, vaikkapa 3000 € x 0,4 -100 = 1100 €. Sitten kumpikin hyötyy 500 € 
vuodessa. Tässä yksinkertaistetussa esimerkissä en ota huomioon verotusta, enkä 
muitakaaan asiaan vaikuttavia seikkoja. Mikä on tilanne 10 vuoden kuluttua? A on 
hyötynyt 1100 + 5000 € = 6100 €. B on hyötynyt 5000 €. Alkuun näyttää, että A voitti 
kisan. Mutta B voi irtisanoa sijoituksensa, jolloin hänellä on rahaa 15000 €. Ostaako 
aurinkovoimalafirma A:n paneelit takaisin ja mihin hintaan? Tuskinpa A saa käytettyä 
voimalaansa kaupaksi juuri mihinkään hintaan. Tämä osoittaa, että investoinnin ja 
rahasijoituksen vertaaminen ei ole mielekästä. 

 

- Tauno Perkiö 
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Kon Niämelä poja apinat jaakasiva 
(Tarina perustuu tositapahtumiin, Eurajoen Seurojentalolla tosiaan seikkaili aikoinaan sirkuksesta 
karkuun päässyt apina) 

Osa 2 
i tiä, kuin kaua tätä vähti poja olsiva pitän, vaik Kalle ol kolmanne yä jälkke 
sanon, et häne vattas ei enä tätä kaffen kittamist kest. Hän ol joutun yäkausin 
käymä seoraintalo huussis ja ol iha varisparve pakan lentämä.  

 

”Lakata jo, anta ol koko eluka”, hän sanoi seoravan yän Villel, ko he taas paarustiva 
vahtipaikalles. Poja oliva väsynnyi mone yä huanost nukkumisest ja Kalle pahal pääl. 
Mut velipoik ei ollu kuulevannaska, potkei vaa kuivettunnui heose sontkikkarei 
tiäsiuhu. Poja kulkiva selkä hiuka kyyrys ja pälyilivä ymprilles, mut kettä ei näkyn 
missä. Ol juur se kesäyä hämärin hetk, ennenko idäst ruppeis taa valkenema. 

”Muu makotan pakotta”, Kalle valit. ”Huamenehtost en kyl enä kaffet ot, vaik mikä 
olis”, hän jupis. 

 

”Shh, ol ny vait, sää peljätä Väiski”, Villenki suu aukes. He olivat juur tulos Talol. Sit 
hän sähät: ”Enkä muutonka viit kuulustel  tommost viurumist! Emmää ol suu 
pakottan.” He oliva ristin apina Väiskiks, ko tunnui sukkelalt sanno stää vaa apinaks. 
Huamamattas he ol jottalai sanon Väiskist nii, et Vilho ol kuul ja kysyn: ”Kuka semne 
Väiski sit o? En tunnekka tält kylält.” 

Ville on sävättän iha punaseks ja hän ol koittan selittä: ”Noo… se o yks vaa… es sää 
sitä tun.” 

”No ei mittä, en sunka määkä kaikki tiä ja tun…” Viljo ol vastan, mut ei ol malttan ol 
vähä kiussamat poikki: ”Vaik se olis paljo vakavamppa, jos te jostai flikkihmsest 
paohaisit.” Se oliki saan poikkihi liiket. He oliva juur siin iäs, ko flika rupesiva hiuka 
kiinnostama, mut sitä he eivä ikäpäivän olis kenellekkä tunnustan. 

 

Mut tämä Kalle kiukutteleva vatta sit koidui heijä kohtalokses. He asetuiva 
vahtipaikalles seoraintalol ja kuulusteliva, misä päi eluk liikku, mut ei kuulun muut ko 
aikamoine plöräys Kalle mahast. ”Muun täyty taas lähti huussihi”, hän huakas raskaste 
ja nous ylös laattialt. 

 

Kalle ol edelisöin viarail siäl kyseises hotelli helpotukses, mut ny kävei sillai, et heijä 
naapuri Osku ol kulkkeil sama-aikkasest, ja satui näkemä, ko Kalle tul ulos huusist. Se 
kurkkas ensi ovest, näkyk kettä, vaik harvoi kettä liikui yäaikkaha tämses maalaiskyläs. 
Pahaks onneks hän ei huaman Oskut, ko hän livaht taloho sisäl takasi. 

 

E 
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Osku tiätyste ihmettel, mitä keskekasvuse pojakolli tekevä jalkkeil siihe aikka, ja viäl 
pitki kyli karava. Hän päät otta asiast selvä ja men kattoma. Poja tiätyst kuuliva, ko 
ulko-ovi aukes ja joku tul sisäl. Leviä laattiaparru narisiva ja sit he kuuliva, ko tulitik 
raapasti ja rupes haisema tupakilt. Kalle sydän hakkas tuhat ja satta, ja Ville peljästyi, 
et isä-Niilo olis tullu heijä peräsäs – sillo olis kova selkäsaun varma - mut hän puhaht 
helpotuksest, kon tuns Osku ääne. Eikä Niilo pruukan tupakoid, jos ei sit iha salasest. 

 

”Onk tääl kettä? Kalle, misä sää ole?” Osku huutel, ja vet pitkä sauhu tupakistas, kosk 
kuului oikke maiskaus. ”Jos te poja olet tääl, ni tulkka vaa piilost poies. Vai käynk mää 
käskemäs Niilon tän?” Ei kuulun pihaustakka, seinkello vaa raksut peittos al. 

”Mää laske ny kolmehe ja sit mää lähde herättämä Niilot!” Osku koit muutta äänes 
oikke uhkavaks ja naureskel ittekses. Mitä se hänel kuului, misä poja oliva, mut niit 
olis kiva vähä kiusotel. 

Poja eivä uskaltan enä piileskel, kon tuliva piilostas ja ko Osku aikas kysel, he kerroiva 
koko jutu hänel. 

”Vai et semmost meinasit… ” Oskut naurut. ”Olis se veikkiä eluk, mut millai te 
meinasit semse pyydystä?” 

 

Poja selittivä kilppa, kui he oliva kaikenäkösil sapuskoil koittan stää haukutel ja 
selväste Väiski niist oliki melkke kaikist tykän. Ja et melkke he oliva se saan kii, ko se 
ol ollu puulaatiko takan, mut se ol niin vilpas, etei he ollu saan edes se pitkäst hännäst 
kii. 

 

”Vai semmost, vai semmost… hmmm… ” Osku rupes funterama. ”Tiäsik te poja, et 
siit on oikke palkkaki luvat, sil kuka se löytä ja viä takasi omistajal.” 

”Tiädetä me, mut ensiks me ollais vähä leikit sen kans, ja opetet sil lissä tempui”, Ville 
selit. 

”Oi voi sentä, teit lapsellissi poikki”, Osku päivittel. ”Kyl semmost elukka o vaikki 
opetta ja luulekte, et teijä muar annais sen teil assu?” 

Poja roikottiva päätäs. ”Kyl sää Osku taida oikkias ol”, Kalle vastas. ”Äit käskis 
kumminki viäd se ulos ja olis kiukkune. Kylma meijän täyty lahotta koko asi. Ja muun 
on vattaniki nii viholise kippi!” Hän painel mahatas ja ol tuskase näköne. 

”No ei kyl lahoteta! Sit ollais iha turha tääl kökötet mont yät.” Ville ol heti melkke 
nyrki pystös. 

”Olkkas ny vai poja.” Osku kaivoi tooli jostai pressu alt ja istui siihe. ”Kertokkas ny, 
millai te olet sitä kii koittan.” 
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Poja selittivä yhte äänehe, kui he oliva kotto haalin yht ja toist, pulla, fläskinpalase, 
ruskioi pipparei, juusto… kaikennäköst vähä, mitä uskalsiva otta ilma, etei äiti 
huamais. He ol pistän niit eri paikoihi, ja kyl ne joku syämäs ol käyn ja murustel lopu. 
He näyttivä Oskul se paffikopa, mihe he ol koettan se saad, ja Osku pyrskät nauruhu, 
ko se näk. 

 

”Vai sillal…” hän lakas naoramast, ko näk, kui poikkai muato musten entisestäs. ” Mut 
jos te meinat se joskus kii saad, teijän täyty muutta taktikka. Lailline ansa sil täyty 
virittä!” Osku meinas. ”Semne, mist se ei ite pääs poies, vaik kui triihais.” 

”Ei sunkka sil sit mittän käy?” Kalle kysyi silmä ymmyrkäisin. Hänel tul heti ansast 
jokku keturaoda miälehe. 

”No ei sunkka, tono… miksei me ite tota hoksat…” Ville mulkas velipoikka ja hänt 
nolot. Ansa tiätyste… 

”Jos tehdän poja tälläi…” Osku vilkas rannekelloas – se ol häne ylpeytes, mitä kaikil 
ei sunka ollu, mut hän ol voittan se yhdes vedolyännis – ”tänä yän taita ol paras, et 
painuta pehkuihi. Mut huame-ehtost, taik yäl… mää tule uudestas, ja värkkä sil semse 
ansa, et ko se sin mene, kolatta luukku kii, naps, ja siäl se sit o, kiikis.” 

 

Osku ol haistan, et täst voisis hänki tianat, ja sekös hänt kiinnost. Mut poja eivä tähä 
suastun. He oliva koko asia keksin ja he tulsiva talol kans, Ville vänkkäs ja Kalle 
nyäkyttel viäres. Hänel ol tullu vähä pare olo, ko hän innostui. 

 

”Tehdä sit nii, et te tuat syäti, ja mää tee semse loota.” Sillai sovitti, ja poikkai ol pakko 
suastu suunnitelmaha, muuto Osku olis men ja kerton koko jutu isäl, ja se olis lopattan 
siihe. Eikä Oskuka raaskin poikki pettä, tulkko mukkaha. Hän voisis ite kumminki 
eluka kuskat sil tirehtööril ja otta palkast oma osutes päält, ja se olis tiätyste häne 
miälestäs isomp ko poikkai, ne saiva elatukses viäl kotto. 

 

Mut ei mittä, seoravan päevän tunnui aik pitkält, ja jännitys rupes kasvama, saadaisik 
se otus nyt lopult kii. Ehtoste Kalle ei enä viittin juad kaffet, ol hän semse ruljanssi 
edellisyän läpikäyn. Vai olisik kerma ollu hapant, kon Niiloki ol kuulemma huusis 
istun mone ottesse. Äit valit kui ei hänkä saan nukutuks, kon toine trimppas ulos ja 
sisäl. Niilo ja Kalle stää oliva kupeihis kaatan, toise oliva ottan tavallist maitto. Vaik 
Niilo ol nuuk, kerma hän kaas kaffesse, jos sitä vaa huushollis ol.  

 

Rupes se kello kumminki lopult pualt yät näyttämä ja pojil ol reitti tul tutuks. Osku ol 
jo paikall ja funteras, olik koko apin enä lainkka paikal. ”Mut koiteta ny kumminki, ei 
se sit ot, jos ei annakka”, hän tuumas. Pojil oli tuamisinas iha tuaret kakko ja lonkasiivu, 
ja ne pistetti siihe vanerisse loottaha. Sit kolmikko men visuste piiloho, ja poja jäivä 



Kaapon Kaiku I/2022 

 

12

 
 

sydän kurkus vartoma, mitä tapahduis. Ei kestän kaua, ko Osku rupes kuarssama, ja 
poikkai täydyi nuljutta sitä vähän väli, et se pysyi hereil. Oskul ol kova tupakituska 
kans, mut hän ei arvan pressu al ruvet polttelema, eikä lähti uloska, jos heijä saalis olis 
juur menosa anssaha. Hän funteras vaa sitä palkkiot, mink eluka viämisest saisis. Sitä 
ei paranis missat. 

 

Ja uskokka tai älkkä, heijä juanes onnistui! Vaik olis luul, et apina olis ottan ritola jo 
aikka sit, jollai lail se tunnui viihtyvä täsä talos, ja palas ain öisi takasi, hakema ruakka. 
Se reppana, tai joku ainakki, hipsei piänil koivillas suara sude suuhu, eli täsä tapaukses 
loodaha, ja poja säpsättivä, ko kuuliva, et joku kolaht köökis. 

”Nonni! Nonni! Tais onnat!” He riamastuiva ja tuljuttiva Oskut. Pualpöpperös se ol, 
mut onneks hilja, kon Ville oli sitä ain tuupan, taik rutistan nokast, ko piäniki päräys 
ol kuulun. ”Shh, olkka ny hilja! Tua kuulu ulos saak!” Osku koit hillit, mut hiuka 
häntäki rupes nauruttama. Olisik se kumminki näin helposten käyn. 

 

Hilja he hiiveivä köökkihi ja juu, siäl ol koppa selvästen kii,.Se he oliva laittan hellan 
pääl ja murustel viäl piäne polku pullamuruist laattial. Siält kuului aika rapina ja 
naputust.  

”Siäl se Väiski ny o!” Ville toitot kauhjal äänel, vaikkei meinannukka usko koko asia. 
Osku pist kiiruste tupakiks ja Kalle hak säki valmiks. Ny otetais Väiski ja viädäis kotti. 

Jatku ens nummeros… 

 

– Leena Falttu – 
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Miespuolinen ruusu 
 
’James Mason’ taitaa äkkiseltään olla ainoa tietämäni ruusu, joka kantaa miehen 
nimeä. Rouvia, herttuattaria, prinsessoja ja madameja on vaikka millä mitalla, 
meidänkin pihallamme.  

Varttuneempi väki muistanee tämän miehen. Hän oli englantilainen näyttelijä (1909 – 
1984), joka siirtyi teatterista eläviin kuviin 1930 – luvun puolivälissä. Usein hän oli 
pahan pojan roolissa. Tunnetuimpia elokuvia ovat mm. Kuningatar Elisabeth, 
Rommel, erämaan kettu, Julius Caesar, Tähti on syttynyt (Golden Globe – palkinto), 
Vaarallinen romanssi, Taivas saa odottaa jne. Urastaan hän on saanut tähden 
Hollywood Walk of Famelle.  

Mason oli myös ruusuharrastaja. Siksi hänen toinen vaimonsa Clarissa pyysi Peter 
Beatsia nimeämään yhden jalosteistaan James Masonin nimellä.  

Beates (1936 – 2013) oli erityisesti klassisten ruusujen asiantuntija ja kehitti 70 uutta 
lajiketta. Edelleen ’James Mason’ on Peter Beates Roses Ltd:n listoilla myynnissä.  

James 
Mason 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’James Mason’ on valloittanut meillä useamman neliön alan. Korkeutta sillä on vajaat 
kaksi metriä. Se on ollut terve, mutta kovin talven kestävä se ei ole. Edellistalvi 
kuritti pensasta ankarasti. Minä en jaksanut saksilla katkoa kaikkia kuivia oksia, sinne 
ne jäivät, ja siksi työ on edessä tänä keväänä. Moottorisahan tehoa ja apua tarvitaan. 
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Eikä vielä kukaan tiedä, mitä vaurioita tämä talvi on aikaansaanut. Pakkasta, lunta, 
suojaa ja taas pakkasta jne. 

Jo näistä kahdesta kuvasta näkee, miten tyystin erilainen kukka voi olla eri kukinnan 
vaiheessa ja valossa. Se on siis muuntautumiskykyinen, aivan kuten näyttelijän täytyy 
pystyä olemaan.  
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Yhtä kaikki, ’James Mason’ kuuluu suosikkeihini.  Ihailen aamukierroksellani pitkiä 
nuppuja, joista aukeaa jopa toistakymmentä senttiä leveitä kukkia. Kukinnan edetessä 
pensas peittyy erivärisiin ja – kokoisiin kukkiin.  

Miten roiston ruusu voikaan olla näin ihastuttava! 

– Marja Hiltunen 

 

Kaapon Kaiku 20 v. sitten 
Tähän kohtaan lehteä oli jäämässä tyhjä tila, minkä täyttämistä jouduin hetken 
miettimään. Kun en muuta keksinyt, hain hyllystäni lehden numeron 1/2002 ja päätin 
tehdä siitä lyhyen katselmuksen. Vanha lehti näyttää olevan erinomaisen 
monipuolinen. Käyn sitä lyhyesti läpi. 

 

Aluksi pj. Ilpo Tarkki  pj-palstallaan kertoo yhdistyksen tulevaisuusillan tuloksista. 
Tärkeimmät kehittämiskohteet olivat: 1. Luontopolku 2. Rikantilan ja Saarentien 
päällystäminen 3. Monitoimitila 4. Yhteinen uimaranta Lutanjärvelle 5.Koulun 
pihapiirin parantaminen. Nyt voi todeta, että aika monta tavoitetta on saavutettu. 

Lehti jatkuu jutulla Lutanjärven suojeluyhdistyksen rekisteröimisestä. Se on nyt 
kunnossa. 

Seuraavaksi lehdessä on jutut sähkölinjojen uudelleensuuntauksesta ja Kesäteatterin 
talviesityksestä. Teatteriesitys oli sentään ollut sisätiloissa. 

Matti Virta on kirjoittanut perusteellisen jutun Saaren Andrelleista. Valokuviakin on 
löytynyt juttuun. 

Minä itse olen laatinut kirjoituksen Amerikan reissustan vuodelta 1999. Silloin 
turvatarkastukset olivat vielä vähäisiä. Jutussani väitän, ettei paluumatkalla Suomeen 
passia kysytty ennen Porin lentoasemaa! 

Miikka Paassilta jatkaa juttusarjaansa ”Tulevaisuuden näkymiä”. Kyseessä onkin jo 
osa 9A. Avaruusasioista jutussa kerrotaan. 

Vanha tekijä Tauno Laaksokin on osallistunut lehden tekoon. Hän kertoo erään 
torpan kanatarhaan hyökänneen kanahaukan touhuista ja muista kommelluksista. 

Vielä lehteen on mahtunut ilmoitus kurpitsan kasvatuskilpailusta ja Elina Tähtivuoren 
runo. 
    – Tauno Perkiö 
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Ristikko 
 

 
 

Laatinut: T. Perkiö 

 

Ratkaisu on sivulla 6. 


