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Hei kyläläiset! 
  

esä hellii lämmöllään ja yllätyksekseni toiminkin taas hetken yhdistyksen 
puheenjohtajana. Haluaisin ensimmäisenä taas muistuttaa, että johtokuntaan 
mahtuu aina ihmisiä. Eli ei haittaa, vaikka olisit juuri alueelle muuttanut tai 

aiemminkin kyläyhdistyksessä toiminut. Jos sinulla on hiukankin paloa yhteisen asian 
eteenpäin viemiseen, tule mukaan! 
 
Rikantilan koululta kuulin sellaista, että Päivi Hinno siirtyy ainakin väliaikaisesti 
opettajakierron kautta Keskustan koululle. Päivin tietotaito ja oma yhdistystausta oli 
johtokunnan tietotaidossa arvostettu osa. Toivotamme Päiville onnea uusiin 
työhaasteisiin! Innokkaina toivotamme myös alaluokan haltuun ottavan Antti-
opettajan tervetulleeksi. 
  
Tätä kirjoittaessa, kuluvan viikon lauantaina osallistumme Avoimet Kylät-
tapahtumaan 12.6. Ohjelmassa on virtuaalista kiertelyä kylien alueella kotisivujen 
kautta ja pyöräily/kävelyreitti luonnossa lähtien Rikantilan koululta. Toivottavasti sää 
suosii liikkujia ja muut löytää tiensä kotisivuille. 
  
Lämmintä kesää kaikille!   Heidi Kiikola, puheenjohtaja 
 
 

Terveisiä koululta 
 

ätä kirjoittaessani koululaiset ovat päässeet jo ansaitsemalleen kesälomalle. 
Todistustenjakopäivänä olikin mitä parhain sää aloittaa lomailu. 
Kuudesluokkalaiset lähetettiin yläkouluun ja ansioituneita muistettiin pokaalein 

ja stipendein lämpimässä auringonpaisteessa. Tänä vuonna lähetimme matkaan myös 
koulumme pitkäaikaisen alaluokan opettajan Päivin, joka lähtee niin sanottuun 
työnkiertoon Keskustan koululle ainakin tulevaksi lukuvuodeksi. Päivin jättämä aukko 
kouluumme on luonnollisesti valtavan suuri. Onhan hän tehnyt pitkän työuran 
Rikantilan koulussa. Tästä työstä haluan kiittää Päiviä vielä näin tätäkin kautta. Kiitos 
ja tsemppiä uusiin kuvioihin! 
 
Tulevana lukuvuotena joukkueeseemme astuu siis uusi pelaaja, Antti Hilander, joka on 
edelliset kaksi vuotta toiminut luokanopettajana Lapijoen koulussa. Antti on monelle 
koulumme oppilaalle entuudestaan tuttu, koska hän toimi kiertävänä erityisopettajana 
muutama vuosi sitten. Muuten henkilökunta tämän hetkisellä tiedolla on entisellään 
viimeistään alkusyksystä. 
 
Kulunut kouluvuosi oli jälleen mitä erikoisin, mutta onneksi oma koulumme säästyi 
karanteeneilta ja etäkouluilta. Koulua käytiin niin normaalisti kuin mahdollista, vaikka 

K 
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myös erityisjärjestelyjä on arjessamme ollut. Harmillisesti lähes kaikki kouluarjesta 
poikkeavat tapahtumat ja retket on jouduttu pitämään etänä tai kokonaan perumaan. 
Laitamme kuitenkin toivomme ensi vuoteen, että pääsisimme jälleen reissuihin ja 
tapahtumiin. 
 
Ensi vuosi on varmasti jännittävää aikaa myös koko kunnassa, kun kuntavaalit on 
pidetty ja todennäköisesti keskustelu kyläkoulujen tulevaisuudesta nousee jälleen 
pintaan. Mielenkiinnolla jäämme tuota keskustelua seuraamaan ja pidämme 
pikkukoulujen lippua korkealla. 
 
Lopuksi haluan toivottaa kaikille koulupiirimme kylien asukkaille ihanaa ja aurinkoista 
kesän aikaa! Elokuussa taas jatketaan :) 
 

– Suvi Varjonen  – 

 

Lukko mestariksi 
 
Kun minulle sittenkin tuli tilaisuus nähdä toistamiseen Rauman Lukko jääkiekon 
Suomen mestarina, kuvittelin itseni erääksi aniharvoista paikkakuntalaisista, jolla on 
ollut ilo olla mukana riemussa, joka Äijänsuolla puhkesi ensimmäisen varmistuttua. 
Kauan ja kaukaa minun ei kuitenkaan tarvinnut hakea korjausta asiaan, kun Olli-
naapurini - rapiat 10 vuotta nuorempanakin - kysyi, muistanko mikä oli tilanne Lukko-
Tappara -ottelussa 1. erän jälkeen. Minun oli myönnettävä, ettei mitään muistikuvaa, 
mutta Olli sen muisti, että Tappara johti 2 - 0. Kun mestaruuspokaalia pelin päätyttyä 
pelikavereiden olkapäillä kannatteli kuitenkin Lukon kapteeni Seppo Vainio, tässä 
vaiheessa on todettava, että sääli ettei hänelle jäänyt mahdollisuutta nähdä toisenkin 
riehan syntymistä. 
 
Siitä oli seurauksena kyllä negatiivistakin huomiota koronatartuntojen lisääntyessä, 
mutta oli muutenkin melkoisen käsittämätöntä, kun ottaa huomioon, että ainoa yllätys 
oikeastaan oli mestaruuden Turussa varmistuminen. Mikä olisikaan ollut 
koronatartuntojen määrä, mikäli siihen olisi tarvittu viides ottelu, Raumalla. 
 
Sikälikin riemu meni vähän yli ymmärryksen, kun ottaa huomioon, minkälainen 
muukalaislegioona voittoon tarvittiin. Olihan ensimmäinen mestaruus saavutettu 
omien poikien toimesta, kun tällä kertaa heitä ei ilmeisesti ollut kuin pari. Tämä on 
kuitenkin nykypäivää ja ymmärrettävää sikäli, koska kaikki parhaat pelaajat hakeu-
tuvat nykyään maailman rahaliigoihin, ja siinä vaiheessa kesti vielä vuosia, ennen kuin 
ensimmäistäkään suomalaispelaajaa nähtiin ainoassa ammattilaisliigassa, NHL:ssä. 
 

- Matti Virta - 
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Kielipoliisi 
 
”Semmone niinku ajatus on tullu... ”Aloitukseni on sanatarkka lainaus lauantai-illan 
27.2. pääuutislähetyksestä, enkä voi olla toteamatta, että kieltämättä itsellekin joskus 
on tullut mieleen ajatus, että mitä olisi tehtävissä monille puhekielessä esiintyville 
omituisuuksille. 
 
"Kaikussa" II / 2020 tuli jo arvosteltua sitä puhetyöläisten olumpiaa, vaikka korva 
siihen kansankielessä onkin tottunut. Nyt täytyy ihmetellä sitä vuosia jatkunutta 
niinkutusta, joka jossain vaiheessa on kieleen pesiytynyt, eikä tunnu olevan mikään 
ohimenevä ilmiö. Siitä on hyvä, että kansa sentään osaa sanoa asiansa niin kuin se on, 
eikä vaan niinku.  
 
Radion puheohjelmia kuunnellessa se on joskus täytynyt jopa sulkea, kun ajatus itse 
asiasta onkin keskittynyt niinkujen laskemiseen, se kun on tullut joka toiseen 
virkkeeseen. Ainakin kerran asiasta on tullut pidettyä ihan tukkimiehen kirjanpitoa, 
kun kynä on kädessä ollut. Nyt kun tämä korona tuntuu olevan entistä enemmän 
leviämässä, ja radio haastatteli asiasta vieläpä oman alueemme kansanedustajaa, kyllä 
tuntui pahalta hänen todetessaan, että on tärkeää niinku arvioida, onko lisääntyneiden 
esiintymien johdosta harkittava pakotteisiin siirtymistä. 
 
Kun minua, mitä suurimmassa määrin riskiryhmäläisiin kuuluvana, kehotettiin 
tilaamaan aika alkaneisiin rokotuksiin, tein työtä käskettyä, ja minulle sanottiin 
ilmeisesti lähes kaikille tutusti: Olette soittaneet..., mutta meillä on nyt ruuhkaa jne. 
Olin saanut jättää soittopyynnön ja kyllä tuntui hyvältä, kun pyyntöön vastannut totesi, 
että olit soittanut... Kauan sitten olen terveyskeskukseen tehnyt tiettäväksi, että mikäli 
halutaan olla virallisia, kyllä kerta teitittely riittää, tapaan olette soittanut. Muutosta ei 
kuitenkaan ole katsottu tarpeelliseksi. 
 
Joskus on jopa tuntunut kuin olisin ollut jotain vaikuttamassa. Aikanaan kun tuli 
Kielitoimiston kanssa kiisteltyä mm. Iso-Britannian taivutuksesta. Kielitoimisto oli 
kuitenkin sitä mieltä, että Ison- / Isoon- / Isosta-muodot  ovat ihan hyväksyttäviä. 
Mielestäni pelkkä Britannia olisi yleensä riittävä melkeinpä kaikessa muussa kuin 
olympialaisten ym. arvokisojen tulosluetteloissa. Enkä muista, että koskaan olisi 
puhuttu Ison- / Iso-Britannian brexitistä, vaan pelkkä Britannia on riittänyt mainiosti. 
 
Koska lukijoissa on varmasti monia, joiden mielestä minulla ei ole poliisin valtuuksia 
tässäkään asiassa, tämä riittäköön lehden palstoilla. 
 

– Matti Virta – 
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Lutanjärveltä  
 

utanjärven haastehiihtoa hiihdettiin niin kauan kuin lunta ja pakkasta riitti. 
Suunniteltu pilkkiopen jouduttiin siirtämään ensi vuoteen. Nyt toivomme, että 
loppukesästä on taas mahdollista kisata järvellä onkikilpailuissa sekä sen 

jälkeen syödä lettuja yhdessä pyyktuvan rannassa. 

Haastehiihdon palkitut ovat: Heli Tarkki ja Helena Uusi-Uola sekä Hertta Karjalahti 
ja Sini Toivola. Palkinnot (Capri kahvit tai Mäkitalon fudget) toimitetaan kotiin. 

Iso kiitos kaikille osallistuneille!  Lutanjärven suojeluyhdistys, Maija Esko 

 

 
 

 

 

Ajan takana -näyttely    4.6. - 5.9.2021 Vuojoen kartanon 
puistoalueella ja Galleria Gylichissä 
Hanna Elo | Maija Esko | Mollu Heino | Pirjo Jaakkola 

 

Aika kulkee peruuttamattomasti käsillä olevan hetken kautta. Olemassaolomme on 
liikettä menneisyydestä tulevaisuuteen. Muistomme, kokemuksemme ja haaveemme 
sekoittuvat ajassa. Kohtaamisista ja elämästä toistemme rinnalla jää jälkiä, painaumia, 
viivoja, välähdyksiä, heijastuksia, kaikuja tai tuoksuja, jotka tunnistamme. Vuojoen 
kartanolla valmistuu uusi, ajan taakse kurkisteleva ja ajan kerroksia pohtiva näyttely. 

L 
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Ajan takana -näyttely esittelee teoksia kuvataiteen, arkkitehtuurin, tekstiilitaiteen ja 
tarinoiden keinoin.  

Näyttelyn taiteilijat ovat eurajokelaisia eri taiteen alojen ammattilaisia. Hanna Elo on 
Vuojoen kartanossa työskentelevä arkkitehti. Historiallinen henkilö Anna Smith, 
Hanna Elon alter ego esiintyy videoteoksen päähenkilönä sekä tulee näkyväksi 
valokuvissa.  

Tekstiilitaiteilija Maija Esko tuo näyttelyyn kesän aikana muuttuvia, esineiden 
merkitysten ja materiaalien, painaumien ja kosketuksen kautta välittyviä viestejä. 
Kuvataiteilija Mollu Heino tunnetaan pääasiassa tummista maalauksistaan, mutta tässä 
näyttelyssä esillä on kaunokirjoitusharjoituksia pihalle asetettuina veistoksina, sekä 
peiliin perustuvia minimalistisia teoksia, joissa katsotaan aliseen, toiselle puolen.  

Eurajoki-opas, paikallisen kulttuurin elävöittäjä Pirjo Jaakkola muistelee lasten 
elämään kartanon mailla sata vuotta sitten. Katsoja voi kuunnella tarinoita omenapuun 
alla tai pelata entisaikain pihapelejä. 

Näyttelyssä painottuu aiheen uudelleen muotoilu; aika esitetään nykytaiteen keinoin 
peilaten kartanon historiaa ja ajan kerroksellisuutta. 185-vuotias kartano on jokaiselle 
näyttelyn tekijälle tärkeä maamerkki ja teokset asettuvat sen tarinassa osaksi tätä 
hetkeä. Näyttely on avoinna 5.9. asti. Puistoalueelle on vapaa pääsy, mutta Galleria 
Gylichin avoinna olo kannattaa varmistaa Vuojoen kartanon Facebook-sivulta tai 
kartanon toiminnasta vastaavalta Elina Nurmorannalta 044 242 4085. 

Näyttelyä tukevat mm. Eurajoen kunta, Porin Saskiat ry ja TVO. 

Lisätietoja näyttelystä: 
Maija Esko, 050 3650645 Hanna Elo, 050 4370737 Mollu Heino, 044 
5581240 Pirjo Jaakkola, 045 2141252  
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Tottin Ookesta – aikuste satu 
 

lipa kerra, kaua kaua sit, yks maalaspitäjä. Siäl asui talonpoikki, jokune pap ja 
kaikenäköst muut väkki. He elelivä maaviljelyksel, kalastuksel, metästyksel ja 
ol jokusil laevaki, et sovei käydä kauppa naapurmaitte kans. Mut hyvi 

yksinkertasest eletti, eikä kaikil piisan ruakkaka tarppeks.   

Se maa, misä tämä pitäj ol, ol naapurvalla alasen. Naapuris ol mahtavi kuninkkai. Yks 
kon kual, ni toine tul tilal. Kaik lai määrätti siält ja semne säför, ko käskyhaltija, katoi 
vouttei ja veronkerääjitte perähä. Kaikkei suurin pomo maas oli kenraalkuvernöör. Hän 
asui Turu linnas. Semmost loisto, moni ko kortteeras jossai  maakuapas, savupirtis taik 
piänes mökis, ei osan edes kuvitel.  Naapurmaa ol käyn sotta vuaskaude, suurt ja 
mahtava Venäjät vastaha. Aikamoist triihamist ol muutonki valtioitte välil; rikkamma 
eivä ollut lainka tyytyväissi siihe, mitä heil ol. Valtta ja mait kumminkin olis tarvin ol 
pali enemmä, mikkä ei meinan riittä. Köyhil taas ei ollu oikke mittä muut ko tyät ja 
nälkkä, ja suur räkänokkane lapslauma. 

Siält naapurist ol tämäki miäs sukujuuriltas, aateline ja rikas, Ooke nimeltäs, kon 
yhtäkki pöffät tähä pitäjähä, ja koht omist siält melkke kaik maa ja mannu.  Hänest 
paohatti, et kovaste jämptti hän o, ja suur sotasankar. Mone miälest hän luul olevas 
kaikkei muitte maanpäälliste yläpuolel, taik, no, tuski kuninkka sentä. Hän ol lähten jo 
viidentoist ikkäsen sotima ja se tyä kuului hänelt luanistuva oikke hyvi. Kestikiavareis 
paohatti, et hän oli kuninkas Kustaa Aadolffi suur suasik, ja se ol sanon hänt 
Lumiauraks. Ooke kuulemma ratsasta eturintamas joukoines ja lakase viholise, niiko 
lumikinokse, poies tiält; muu sotaväe o sit huakkemp tul ja vallotta lopu. Kuninkas 
Kusta ol ylentän Ooke sotamarsalkaks, mut sit  Kustal kävei köpelöste Saksas. Ko hän 
kaadui sotatanterel, Ooke joudui häne ruumis kyärämä kotomaaha, Tukholmaha 
siunattavaks. Onneks ol sentä jottai mitä sai tuattu, etei sentä hukka men, niiko moni 
kaatun uudemmis sodis.  

Mut enne sitä Kusta Aadolf ol käsken Ooke koot komppania verra sotamiähi, hän 
tiätyste suunnittel juur sitä sotareisu sillo. Eikä kestän kaua, ko Ookel ol poruk kasas 
ja luvatti palkaks mait täält Suamemaast, juur täst nimenomasest pitäjäst. Lopult häne 
omistuksehes tuliva melkke koko pitäjä tilukse, kaiken kaikkia viistoistatuhat hehtari 
maat ja mettä. Pitäjäs ol kylä, Vuahjoki nimeltäs, ja se vero ol kerän yks kapteen 
Falkkenperi. Ooke tahdoi kumminki tämä kauni kylä ja se viljavainio omakses ja ne 
hän myäs sai. Tämä herra F oli merkkauttan Vuahijoe kylä kartanoks, veroluetteloihi, 
vaikkei siäl mittä mahtava kartano ollukka. Joku sali ja kamar vaa. Ookel ol ennestäs 
kartanoit Suames, Lohjal hän ol syntyn ja kaks muut hän ol perin. Häne äitis ol entise 
kuninkas Eeriki tyttäri. Enimäkses Ooke asustel naapurmaas, siäl suvul ol viäl isoma 
pykninki. Mut tähä pitäjähä hän tahdoi silti sätereit, ko ne ol verovapait ja kartuttiva 
tiätyste omaisuut. 

Oliski pysyn poies täält, moni funteras, mokomaki jumalatoine miäs ja öykkär. Kon 
Ooke tul komioil heosvaunuillas lunastama uussi maitas, jouduiva tiluste omistaja 

O 
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lähtemä. Sillai kävei Lavila tilallekki ja monil muil. He kirjottiva kuninkkal kirjenki, 
nii närkästynnyi he oliva, mut ei auttan. Lavilaha Ooke annoi rakentta asuinrakennukse 
ja ol voorotelle siäl ja Vuahjoel, tääl päi käydesäs. Enimäkses asioi hoitiva häne voutis 
ja muu asiamiähes. 

Irjantten kyläs ol piän kappel, mikä ol kyläläiste suures suasios, mut Ooke olis tahton 
rakentta kartno se viärehe, jokiranttaha. Kirkko olis saan lähti sen tiält. Kansa pit sitä 
ihmekirkkon, kosk moni ol siäl käyn rukkoilemas ja saan avu vaevoihis, varsinki, jos 
ol sattun olema joku kolik, mink heit se uhriarkkuhu. Sukkela kyl, Ooke vouti ol sitä 
miält, etei kartno kannatais nii piänel tontil rakentta. Hän ehdot, et pytink tulis 
vastarannal, Vahusmaa pualel. Siäl olis yllin kylli tila. Ooke suastui tähä, mut ei sin 
mittä kartano ikä tullu. Jottai elukoitte suaji sin pykätti, mut ei sen kummemppa. Nekki 
siirretti myähemi Irjantte pualel, kirko viärehe, mut asuinkartano rakentamine unhotui 
pikkuhilja. Nimi vaa jäi, Tottimäki. 

Piän kappel jäi kumminkin jollai lail Ooket kiukuttama, ja vimmoisas hän käsk koot 
kaik kirko penki yhdel syrjäl ja ajja rakennukse täytte heini. Sillai tehti, kon ei hänt 
kukka uskaltan vastusta, mut sit rupes tapahtuma sukkeli asioit. Ooke-herra painui 
pehkuihi Lavilas, mut heräs aamuyäl Irjantte kirkost, niitte pahnai päält ja aivastel nii 
viholisest. Kylmäki siäl ol ja paikoi särk. Hän ei käsittän lainka, mitä ol tapahtun, ko 
kömmei ulos kirkost. Hänel ol pitkä yäpaita ylläs ja hiippalak pääs. Aamuvirkku väki 
ihmettel, mikä ihme äij toikkaroitte pitk kylä polkui. Eksyksis se kuului oleva, ja väit 
olevas muka sotamarsalkka Tott, mut sitä ei kukka uskon. Jostai hourulast paremminki 
karan. Jollai lail hän sit Lavilaha pääs, mut ei häne piinas tähä loppun.  Yläkerrast päi 
hänt tahdotti ojentta, ja tämä sama toistui nii mont kertta, et hän lopult annoi käsky ajja 
heinä ulos kirkost ja pistä penki ja muu tilpehööri paikalles. Sitä paitsi, kävei viäl nii, 
et häne viljapeltos lakasiva kasomast. Vaik ol suatussi ilmoi ja sadettakki saatti 
tarppeks, ei kartno tiluksil vilja kason, eikä tähkä ruven tulentuma. Mut Kuivlahdel 
kerätti iha kelpo sato. Sitä hallit Nils Bjelke, aatelisherra hänki. 

Tämmössi ikävi Ookel kävei, ja hän ei pitkä aikkaha näyttän nokkatas tääl päi. Hän 
huilas Ruatsin pualel ja koit parannel ittiäs. Sotavuasin hän ol saan monelaissi kolhui 
ja klupui. Ne muistuttiva ittestäs joka päev ja vilukärsimisest hän ol saan luuvalu, vaik 
ikkä hänel ol vast 42 vuat. Välil hän kumminki muistel Lavila mainioit metsästysmait 
ja sai älli, et hän tulis viarailul. Ei muut ko tuumast toimehe ja suvel 
kuustoistsatanelikymment hän ilmestyi Lavila kartnol. Hänt ol saattamas 
kolmkymmentpäine ratsuväkijoukko. Kyl siin menivä ihmiste silmä ymmyrkäisiks, ko 
se näkivä!  

Sotasankar ei kumminka osan aanat, kui ikäväste tämä lomareisu päätyis. Hän huilas 
yä yli, kon ol väsyn, mut silti hän tuns olos kovaste huanoks seoravan aamun. Tohtoreit 
haalitti kiirusten paikal, mut he eivä enä voin Ooket autta. Hän sai yhtäkki kauhja 
kouristukse ja veri truiskaht häne suustas, suara yhde tohtri ja palvelijattare pääl, ko 
hän ol pyhkemäs sotaherra hikist otta. Joku fati siin ol onneks liki ja sekin tul melkke 
pualilles. Sänky viäres ol vouti ja muut väkki, ja kaik kurkottiva kaolatas. He oliva 
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luullu, et aatelise veri olis sinist, kon eivä ollu enne semmost nähn. Mut helakapunast 
se ol, samafärist ko kaikkei muittenki. He oliva siin todistamas, kui Ooke sydän pet ja 
hän vet viimäse henkäykses. Hetke ol ihan hiljast, ko kaik peljästyivä, linnuitte liverrys 
vaa kuului ulkko, mut sit alkoi sempäeväne pulina, et mitä ny tehdä. Vouti Kustavson 
sit tokenui ensmäitteks ja ajoi ylimääräse väe poies huanest, et vainaja sais levät raohas. 
Mut mitä verifatil tehdäis? Ei aatelismiähe elämäeliksiirit voisis nii vaa mihenkkä 
tunkkiol heittä. Lopult hän määräs, et se täydyis viäd siunattuhu maaha, Kirkokylä 
hauttausmaal, ja kaatta sopivaha kohtaha. 

Tyähö hän määräs kaks piikka, Valpuri ja Kaisa, ja he läksivä emalist fatti kantama, 
voorotelle. Vähä enne pappilat Valpur huamas iso laakkia kive, ja ko hän ol ollu 
jalkkais pääl kukolaulust saak, hän huamas, et siin voisis hetka aikka leputta ajettunnui 
jalkoi. Tyäpaikal semmost ei sopin tehd. Kaisa funteras hetke ja suastui, et jos iha 
pikkuriikkiseks aikka istutais kivel. Mut heil ol huano tuuri. Juur kon Kaisa meinas 
laski astia maaha ja istatta kivel, hän kompastui johonkki juurehe ja meinas men 
nokilles. Fati ei pudon, mut siit lens iso plänt sitä vert suara kive pääl. Nuaril naisil 
tuliki aika kiiru! He koittiva ruahol pyhjet ylimäise vere poies, ja läksivä sit aika kiaru 
hauttausmaal, tyhjensivä fati jonku puu juurel, viruttiva se jokirannas ja karasiva kova 
faartti takasi kartnol. Siäl ol viäläkki vallal nii suur järkytys, et kukka ei huaman heijä 
takastuloas. Mut liika aikasi he huakkasiva helpotuksest. Pappila paimenpoik ol 
ihmetel, mitä kivel häärätti, ja menny kattoma. Hän ol kerton pappila väel, eikä menny 
paljo aikka, ko asi tul ilmi kartnos. Molema piia vakuuttiva, et asi ol vahink, ja muuto 
he oliva tehn, niinko heit ol käsket. Vouti ol severa hellämiäline miäs, etei ajan heit 
poies talost, mut kova moitte he saiva. Ja siit pittäi sitä kivi o sanot verikiveks, ja se o 
viäläkki samal paikal, Kirkokyläs. 

Ooke kuljetetti Turu tuamiokirkkoho haudattavaks, ja härä vetivä kärry, misä ol häne 
arkkus. Väki ol kokkontun tiä varrel kattoma, ko aatelisherra läks viimisel matkalles, 
ja suust suuhu levis tiato, et ite piru ol istun kärry aisal. Jälkkenpäi kerrotti, et hänen 
hautajaissaattos ol ollu pitkä ja mahtava, semmost ei olttu enne Suamemaas näht. 
Peräte kuustoist miäst ol kantan häne arkkuas ja saattoväkki ol mont sata. Häne 
leskifrouvas on teettän kirkkoho myäs muistomerki, siin o Ooke ite ja häne ensmäne 
vaimos. Seki o tuamiokirkos, voi käyd kattomas.Sen pitune se. 

– Leena Falttu   – 

 
Lähteenä mm. Kustaa Killisen teos: Kiinteitä muinaisjäännöksiä Ulvilan kihlakunnassa 
(1888) 
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Katilan kuivuri 
 

utalla aivan Rikantilantien vieressä on vanha, pieni, harmaantunut rakennus, 
jota vanhemmat ihmiset sanoivat kaappikuivuriksi. Kalle Katila omistaa 
rakennuksen ja hän kertoi muistojaan ajalta, jolloin kuivuria tai kuivaamoa vielä 

käytettiin. 

 

 
 

Kuivurin alakerrasta noustaan portaat yläkertaan. Niitä pitkin kuivattava vilja 
kannettiin säkeissä yläkertaan ja säkit tyhjennettiin täyttöluukuista kaappeihin. 
Kaappien päällä etupuolella on viisi täyttöluukkua ja niiden takana kohti kattoa 
nousevat ilmaputket. Kunkin kaapin sisäpuolella on pystysuunnassa säleikköseinillä 
erotettuja vilja- ja ilmaosastoja.  Säleikköseinän kautta lämmin ilma pääsi kulkemaan 
viljakerrosten läpi ja näin lämmin ilma sitoi kosteutta kuivaten viljan. Kostunut ilma 
kulkeutui sitten katolla olevan pitkän ”hikitorven” kautta ulkoilmaan. 
Kuivatuskaappeihin mahtui viljaa kerrallaan yhteensä ehkä 15-30 hl (hehtolitraa). 
Täydessä säkissä oli noin yksi hl ja se painoi 50-70 kg. Viljaa oli siirrettävä useaan 
kertaan säkeissä ennen kuin vilja oli aitassa varastossa, mikä oli tietysti raskasta työtä 

L 
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Kuivurin alakerta on väliseinällä erotettu kahteen osaan. Toisessa osassa, kuivaus-
huoneessa, on tulisija, jossa viljaa kuivatettaessa oli koko ajan poltettava puita. 
Tulipesä lämmitti kiuasta ja huonetta, josta lämmin ilma kulkeutui edelleen kuivurin 
alaosasta ritiläseinien kautta viljakerrosten läpi ylöspäin. Lämmittäminen oli yleensä 
iäkkäämpien ihmisten työtä. Kallekin kertoo olleensa pikkupoikana kuivurissa 
isoisänsä kanssa, kun tämä vahti tulipesää ja huolehti polttopuun lisäyksestä. 

 

Kuivuria  lämmitettiin niin kauan, että vilja oli tarpeeksi kuivaa.  Sitten kuivurikaapin 
alaosasta vedettiin pois lautoja, niin että kuiva vilja pääsi valumaan alapuolella olevaan 
vinoseinäiseen osaan, josta se saatiin säkitettyä. Kuivatuksen tulos todettiin käsin 
tunnustelemalla tai jyviä hampailla purren. Viljankosteusmittareista ei silloin vielä 
tiedetty. 

 

Kuivuri on rakennettu vuonna 1932, jolloin sen hirsikehikko on siirretty lähettyviltä 
Ruohosen paikasta. Kuivurin sisäosat on hankittu aikanaan valmiina tehtaalta. Sen 
kaikki osat tulipesää ja savupiippua lukuunottamatta on tehty puusta. Kuivurin 
toiminnassa ei tarvittu sähköä, ja tarvittava valokin tuli ikkunoiden kautta tai tulipesän 
loimotuksesta. Katilan kuivuria käytettiin 1960-luvun alkuvuosiin asti. 

 

Kaappikuivuri oli riittävän tehokas aikanaan, kun viljaa kuivatettiin ensin seipäillä 
ennen puintia tappurilla. Mutta pellolla kulkevalla leikkuupuimurilla puitu vilja oli 
kosteampaa, ja kaappikuivurissa sitä oli kuivattava pitkään, jopa muutama päivä. 

Kaappikuivurin sisäosat ovat yleensä tehdastekoisia ja ”kaappeja” (kuivaussiiloja) 
saattoi isoissa kuivureissa olla enemmänkin. 

 

Eurajoen maatalousmuseossa Irjanteella on nähtävänä erityyppisiä kuivureita ja niiden 
osia. Loimaalla olevan Sarka-museon kuukauden esineenä oli huhtikuussa vuonna  
2006  kaappikuivuri. Siitä voi lukea lisää museon nettisivuilta (www.sarka.fi). 

 

Kalle Katilan ja Antti Puosin haastattelujen pohjalta kirjoittanut  

Helena Heinonen 
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Projektin vaiheet 
ukemattomien firmojen ja laitosten ilmoitustauluilla ja sisäisissä sähkö-
posteissa esiintyy otsikon mukainen vitsi, josta on hiukan toisistaan 
poikkeavia versioita. Vitsin mukaan projektin vaiheet ovat seuraavat:  

1) Projektin aloitus 
2) Suuri innostus ja touhu 
3) Valtava sekaannus ja hölmöily 
4) Projektin jumiutuminen 
5) Syyllisten etsintä 
6) Syyttömien rankaiseminen 
7) Projektiin osallistumattomien palkitseminen. 

 
Kyläyhdistyksellä on menossa Luontopolkuun liittyvän laavun (versio II) 
rakentamisprojekti.  Emmeköhän me kuitenkin onnistuta poikkeamaan edellä 
esitetystä vaihejaosta. Luotan siihen, että meidän laavuprojektimme kulku 
loppuosaltaan noudattaa vaiheita: 
3b) Projektin työnjako 
4b) Hommien eteneminen 
5b) Rakentajien kehuminen 
6b) Työn tuloksista nauttiminen.  – Tauno Perkiö – 

 

Ristikon ratkaisu 
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Ristikko  
 

 
          Laatinut: T.Perkiö 


