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Puheenjohtajan tervehdys 
 

ulunut alkuvuosi on ollut melkoisen erikoinen. Koronassa käännettiin jo 
kolmas vuosi käyntiin, ja sen muunnos saavutti kylissämmekin monet. Sitten 
tuli Ukrainan sota, joka näkyy ja kuuluu mediassa joka päivä ja joka tuuppasi 

Suomen pikavauhdilla kohti NATOa. Kaksi isoa asiaa ei näytä mahtuvan lehtien 
sivuille samaan aikaan, joten korona ja sen tuomat rajoitukset ovat jo unohtuneet. 
Ainakin sen osalta voimme taas elää kohtuullisen normaalisti. Toivotaan, että sotakin 
on jo pian historiaa. 

Jottei elämä olisi ollut kylässämmekään mitenkään tylsää, niin kaikkien maailman 
tapahtumien keskellä tuli eteen vielä taistelu oman 111-vuotiaan koulumme puolesta, 
jonka käänteistä katsaus tässä lehdessä. Kyläyhteisömme näytti, että yhdessä tekemällä 
voimme vaikuttaa asioihin, kuten demokratiassa pitääkin voida. Pidimme ääntä koulun 
lasten ja koulun henkilökunnan puolesta sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa 
ja vaikutimme suoraan päättäjiin. Lasten etu nähtiin selkeästi lopulta myös kunnan 
päätöksenteossa ja koulumme saa jatkaa ainakin tämän valtuustokauden loppuun, 
vaikka vastavoimiakin tuli lopussa esiin. Nyt on aika ryhtyä työhön oman ja muiden 
kyliemme elinvoiman eteen, jotta sama ei toistu aina neljän vuoden välein. 
Tulevaisuuden Eurajoki tarvitsee kaikki lapsensa ja sen eteen pitää pystyä tekemään 
pitkäjänteisiä päätöksiä. 

Kesä on jo vihdoin saavuttanut kylämme pitkälle venyneen talven ja viileän kevään 
jälkeen. Koulukin on hiljentynyt reiluksi pariksi kuukaudeksi, kunnes oppilaat ja 
henkilökunta palaavat takaisin elokuussa. Nyt on aika hengähtää ja nauttia auringosta 
sekä sen tuomasta lämmöstä. Keväällä oli paljon tapahtumia, kuten tässä lehdessäkin 
saatte lukea, ja kun koulut ovat taas auki, niin tapahtumatkin palaavat pikkuhiljaa 
kesätauolta. Tietoa niistä tupsahtaa taas postilaatikoihin tuonnempana. Tervetuloa 
kaikki niihin mukaan! 

 

– Marko Mikkola 

 

 

  

K 
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Taistelu Rikantilan koulusta keväällä 2022 
 

Saimme lopputalvesta eteemme mahdottomalta tuntuneen haasteen, kun kunta 
ilmoitti lopettavansa Rikantilan koulun jo tähän lukuvuoteen. Kuten yhdistyksen 
nimikin jo velvoittaa, Rikantilan koulun kyläyhdistys päätti yrittää tehdä asialle 
jotain, koska perusteet olivat hatarat ja sekä lapsille, alueen kylille, että koko kunnalle 
oli oikeudenmukaista avata asia läpinäkyväksi. Tässä alla on tiivis katsaus eri 
vaiheisiin. 

Aloitus 
Sivistystoimesta tuli 22.3. aamulla Wilma-viesti koulun oppilaiden vanhemmille, 
jossa kerrottiin, että Eurajoen kunnanhallitus on 15.3.2022 kokouksessaan käymässä 
lähetekeskustelussa antanut sivistystoimelle tehtäväksi valmistella Rikantilan koulun 
toiminnan lopettamisen 1.8.2022 alkaen, perusteena alhainen oppilasmäärä ja no-
peasti muuttunut tilanne. Sivistysjohtaja kävi myös koulussa asiasta opettajille ker-
tomassa ja sana levisi sitä kautta myös suoraan oppilaille. 

Viesti jatkui kutsulla yhteiseen infoiltaan, jossa sivistysjohtaja avasi asiaa enemmän 
kertoen valmistelun yksityiskohdista, huoltajien kuulemisesta, ennakkovaikutusten 
arvioinnin toteutuksesta sekä päätöksenteon aikatauluista. Infoillassa vanhemmille ja 
henkilöstölle kerrottiin valmistellusta ja se olikin jo pitkällä kuljetusten ja muiden 
käytännön järjestelyjen osalta. Kysymyksiä oli vaikea sivistysjohtajalle esittää, sillä 
koulun lopettamiselle ei ollut pätevää perustetta, koska taloudellista perustetta ei 
ollut, ja asia tuli niin sanotusti puskista. 

 

Mediapelin aloitus 
Kyläläisiä kehotettiin olemaan pitämättä tarpeetonta ääntä asian suhteen, koska siitä 
aiheutuisi kunnalle mainehaittaa ja kirjoittelu ei auttaisi asiaa. Päätimme kuitenkin eri 
tahojen neuvojen rohkaisemina tehdä toisin ja olla luovuttamatta ilman asian 
laajempaa julkista käsittelyä. Koulun kyläyhdistyksen puheenjohtaja aloitti 
mediapelin mielipidekirjoituksella Länsi-Suomessa 4.4. 

Hyvin pian lehtien palstoille tuli muita Rikantilan koulun säilyttämistä tukevia 
kirjoituksia. Myös sosiaalinen media heräsi kirjoituksen myötä ja keskustelu oli 
vilkasta, kuten odottaa saattoikin. Koulun säilyttämistä tukevia tahoja oli enemmän 
liikkeellä, mutta myös vastakkain ajattelevat nostivat esiin omia näkökulmiaan. 
Keskustelu pysyi tunteiden kuohunnasta huolimatta asiallisena tai ainakin hyvän 
maun rajoissa, kuten kirjoittelua on kuvattu. 

Kuuleminen 
Kunta järjesti kunnanjohtajan vetämän kuulemistilaisuuden 20.4. Vuojoen kartanon 
auditoriossa. Sivistysjohtaja osallistui tilaisuuteen etänä. Paikalle tuli arviolta sata 
ihmistä. Asia kiinnosti kyläläisten lisäksi useita kunnan päättäjiä ja muita kuntalaisia, 
erityisesti Eurajoen muista kylistä. Mediakin oli raportoimassa tilaisuudesta. 
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Tilaisuuden avaussanojen jälkeen lukivat Rikantilan koulun oppilaat terveisensä pai-
kallaolijoille. Tilaisuuden tärkein viesti tuli heiltä. Lasten terveisten ja kyläyhdistyk-
sen puheenvuoron jälkeen keskustelu jatkui useilla puheenvuoroilla noin kahden tun-
nin ajan. Puheenvuorot käsittelivät asiaa hyvin laajasti ja sekä tukevat että vastustavat 
mielipiteet saivat sijaa. Päättäjät panttasivat pääosin vielä omia mielipiteitään asiasta, 
mutta muutama rohkea ulostulo asiasta sentään nähtiin myös heidän suunnastaan. 
Muita kohokohtia oli mm. Rikantilaan muuttavan perheen puheenvuoro sekä kylä-
läisen kysymys: ”Mitä hyvää lopettamisella saadaan”? Kysymys, johon ei ole vielä 
kukaan osannut vastata. 

 

Lautakunta ja ennakkovaikutusten arviointi 
Sivistyslautakunta kokoontui 27.4. kokoukseen, jossa päätettiin myös Rikantilan 
koulun tulevaisuudesta. Esitys päätökseksi tehtiin vasta kokouksessa.  

Sivistystoimi oli tehnyt kokousta varten ennakkovaikutusten arvioinnin, joka oli tehty 
niin huolimattomasti ja virheellisin tiedoin sekä vahvasti mielipiteisiin pohjautuen, 
että sekä koulun rehtori yhdessä muiden koulujen rehtorien kanssa että koulun 
kyläyhdistys tekivät arviointiin omat vastineensa. Nämä virheet ja olettamukset 
korjanneet vastineet jaettiin viranhaltijoille ja päättäjille. 

Sivistysjohtajan kertomien ennakkovaikutusten arvioinnin perusteiden ja sivis-
tyslautakunta kävi keskustelun. Keskustelun aikana sivistysjohtaja antoi kokouksessa 
tehdyn päätösesityksen:  

”Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, 
että Rikantilan koulun toimintaa ei lopeteta kuluvan lukuvuoden 2021-2022 
loppuessa.” 

Keskustelun aikana kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi pyysi neuvottelutaukoa, joka 
pidettiin klo 19.00 - 19.13. Keskustelun jatkuessa Teppo Uusi-Uola pyysi neu-
vottelutaukoa, joka pidettiin klo 19.14 - 19.30. Keskustelun aikana Teppo Uusi-Uola 
teki päätösesityksestä poikkeavan päätösesityksen: "Sivistyslautakunta päättää, että 
Rikantilan koulun toiminta jatkuu entisellään lukuvuoden 2021-2022 jälkeen." Teppo 
Uusi-Uolan esitystä kannattivat Anniina Näyrä ja Soile Holmström. 

Keskustelun aikana Katja Mäkelä teki päätösesityksestä poikkeavan päätösesityksen: 
”Sivistyslautakunta päättää, että koulunkäyntiä jatketaan Rikantilan koulussa syksyllä 
2022. Vähenevä lapsimäärä on haaste myös Eurajoella, joten kouluverkkoa tulee 
tarkastella kokonaisuudessa ja kuntalaisia osallistaen ja sen pohjalta laatia 
suunnitelma, miten perusopetus tulevaisuudessa järjestetään. Selvityksien ja 
suunnitelmien pohjalta asiaa tarkastellaan uudelleen viimeistään keväällä 
2024.”  Katja Mäkelän esitystä kannatti Henri Joensuu. 

Sivistyslautakunta äänesti kokouksessa tehtyjen päätösesityksestä poikkeavien 
päätösesitysten välillä seuraavasti: "Uusi-Uolan tekemää esitystä äänestivät Teppo 
Uusi- Uola, Soile Holmström, Anniina Näyrä, Esa Talasma, Martti Viinamäki, Outi 
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Veijonaho ja Tapio Laaksonen. Mäkelän esitystä äänestivät Katja Mäkelä ja Henri 
Joensuu. Äänin 7-2 Uusi-Uolan esitys eteni äänestykseen varsinaisen päätösesityksen 
kanssa. " 

Sivistyslautakunta äänesti alkuperäisen päätösesityksen ja Uusi-Uolan tekemän 
päätösesityksen välillä seuraavasti: Uusi-Uolan tekemää esitystä äänestivät Teppo 
Uusi-Uola, Soile Holmström, Anniina Näyrä ja Tapio Laaksonen. Varsinaista 
päätösesitystä äänestivät Outi Veijonaho, Martti Viinamäki, Esa Talasma, Katja 
Mäkelä ja Henri Joensuu. Äänin 5-4 sivistyslautakunta hyväksyi sivistysjohtajan 
tekemän päätösesityksen.  

Teppo Uusi-Uola esitti päätöksen liitteeksi toivomusponnen: Hyvinvointi- ja 
kuntakehityslautakunta sekä kunnanhallitus aloittavat yhdessä Eurajoen kylätoimi-
kuntien ja koulujen vanhempainyhdistysten kanssa selvitystyön, jolla selvitetään 
Eurajoen kylien näkyvyyttä ja osallistamista eri messujen ja tapahtumien yhteydessä, 
joihin Eurajoki kuntana osallistuu. 

Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, 
että Rikantilan koulun toimintaa ei lopeteta kuluvan lukuvuoden 2021-2022 
loppuessa. 

 

Kunnanhallitus 
Asian käsittely jatkui kunnanhallituksen kokouksessa 10.5. Siellä päätös syntyi 
seuraavan käsittelyn mukaisesti. Päätösehdotus, jossa kunnanhallitus päättää esittää 
kunnanvaltuustolle, että Rikantilan koulun toimintaa ei lopeteta kuluvan lukuvuoden 
2021-2022 loppuessa sai enemmistön taakseen. 

Keskustelun kuluessa Teemu Valtonen esitti Marja-Leena Siirin kannattamana, että 
kunnanhallitus päättää, että Rikantilan koulun toiminta jatkuu ennallaan ja asian 
käsittely päätetään sekä lisäksi kunnanhallitus lausuu, että ilman ilmenevää erityisen 
painavaa syytä, Rikantilan koulun toimintaan ei tulla puuttumaan kuluvan 
valtuustokauden aikana. Keskustelun kuluessa Maria Hollmén esitti Kristiina 
Isokorven kannattamana, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Rikantilan 
koulun lopettamista lukuvuoden 2021-2022 loppuessa, koska perusopetusta ei ole 
tarkoituksenmukaista järjestää 13 oppilaan koulussa. 
 
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska on tehty 
pohjaehdotuksesta poikkeavia kannatettuja vastaehdotuksia, suoritetaan 
nimenhuutoäänestys siten, että ensin äänestetään Valtosen ja Hollménin esitysten 
välillä. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että 
Valtosen esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Hollménin esitystä kannattavat 
äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 
jaa-ääntä (Laakso, Sainio, Salonen, Siiri, Vaitomaa, Valtonen ja Jalonen) ja 2 ei-
ääntä (Hollmén ja Isokorpi). 
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Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 7-2 Teemu Valtosen 
esityksen jatkavan äänestykseen pohjaehdotusta vastaan. Puheenjohtaja esitti 
toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että pohjaehdotusta kannattavat 
äänestävät JAA ja Teemu Valtosen ehdotusta kannattavat äänestävät EI. 
Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä 
(Hollmén ja Isokorpi) ja 7 ei-ääntä (Laakso, Sainio, Salonen, Siiri, Vaitomaa, 
Valtonen ja Jalonen).  
 
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 7-2 hyväksyä Teemu 
Valtosen ehdotuksen. Vesa Lakaniemi jätti eriävän mielipiteen. 
 
Maria Hollmén ja Kristiina Isokorpi jättivät eriävän mielipiteen: "Kunnan 
päätösvaltaa käyttää valtuusto (kuntalaki 14§). Päätösvalta kuuluu valtuustolle, ellei 
toisin ole säädetty tai ellei valtuusto ole delegoinut toimivaltaansa muille kunnan 
viranomaisille. Koska asiasta ei ole Eurajoen kunnan hallintosäännössä toisin 
päätetty, asian käsittely kuuluu kunnanvaltuustolle. Näin ollen käsittelyssä tehtiin 
menettelyvirhe, koska päätettiin ettei asia etene valtuustoon. " 

 

Loppunäytös 
Kunnanhallituksen päätös oli odotettu, mutta se ei silti miellyttänyt kaikkia, vaan 
nimettömät mielipiteet ja tekstarit pysyivät lehtien palstoilla reilun viikon verran 
päätöksestä. Se, että Rikantilan koulun lapset saivat pitää oman koulunsa ja jatkaa 
opiskelua siellä oli kirjoittelun mukaan joiltakin toisilta jotain pois. Se kuulunee 
tähän itsekeskeiseen aikaan, mutta vaikea sitä on silti ymmärtää. 

Tärkeintä kuitenkin oli, että lasten oikeudet toteutuivat ja päätökset tehtiin faktoihin 
vedoten. Tunteita ja mielipiteitä saavat toki kaikki tuoda esiin, mutta lopulliseen 
päätökseen pitää asiat selvittää niiden kohdalta, joita asia koskee. Rikantilan koulun 
jatkuminen koskee vain ja ainoastaan koulun oppilaita, henkilökuntaa ja oppilaiden 
perheitä. Päätöksissä pitää kuulla heitä, ei yksittäisiä mielipiteitä. 
 

– Marko Mikkola 

 

 

Ristikon vihjesanoja: 

-  Kazakstanin kaupunki: Aktau 
- U Nu : Burman (Myanmarin) entinen pääministeri 
- Robert Alt: kelkkailija 
- Petri Takala meterologi 
- Tot eli Thot on egyptiläinen jumala 
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Kevään juhlintaa kylillä  
ääsiäisajan kylätapahtumat kokosivat aikuista väkeä laavulle ja lapsia 
koulun pihaan etsimään yllätyksiä. Lasten pääsiäismunametsästyksen 
kyläyhdistys järjesti jo kolmatta kertaa. Pääsiäismunien määrä on 

vuosien ajan pysynyt huimissa luvuissaan, ja koulun pihapiiriin kätkettiinkin 
jälleen yli 200 suklaayllätystä. Tänä vuonna erikoisyllätyksen eli kultaisen 
munan löysi lumisesta kätköstään ekaluokkalainen Elias Capri. Tapahtumaan 
osallistui noin 23 lasta. 

Aikuisten illan teema oli yllätysmetsästys kuten lastenkin, mutta pääsiäismuna-
kätköjen sijaan tässä debyyttitapahtumassa etsittiin vähän erilaisia herkkuja. 
Laitilan Virvoitusjuomatehtaan antia oli piiloteltu laajalle metsäalueelle laavun 
läheisyyteen. Ahkeria etsijöitä onneksi ilmaantui mukavasti paikalle, sillä 
piilotettujen tölkkien lukumäärä oli kuta kuinkin sama kuin lasten 
suklaayllätysten,  

Kolmas kyläyhdistyksen huhtikuussa järjestämä tapahtuma oli koko kylän ja 
kuntalaisten silmäniloksi ja vatsantäytteeksi järjestetty Traktoriparaati ja 
Vappumyyjäiset. 

 

P 
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Aurinkoiseen alkuiltaan osunut juhla oli mitä iloisin tapahtuma, sillä väkeä oli 
paikalla hienosti. Simat ja munkit sekä kahvipaketit lasten piirtämillä etiketeillä 
myytiin nopeimmille. Buffettijono saatiinkin purettua juuri sopivasti ennen 
kolmentoista traktorin paraatia. Ilmapalloin, serpentiinillä ja vippureilla 
koristellut traktorit lähestyivät koulua Rikantilantien molemmilta suunnilta sekä 
Koulupolkua pitkin. Koulun pihan halki letkassa ajaessaan ne muodostivat 
komean kulkueen. Suurkiitokset vielä kaikille kuskeille sekä myös karkkia 
jakavalle Vaahensalon Marialle, joka hienossa pellen asussaan kruunasi 
tapahtuman. 

 

Kiitokset vielä kyläläisille; pienille ja isoille! Yhteiset kyläläisten hetket ovat 

aina arvokkaita ja palkitsevia.  –Tiia Capri 

Kevään tapahtumia 
Vanhojen talojen tarinat oli tilaisuus, jossa nimensä mukaisesti muisteltiin 
asumusten menneiden aikojen vaiheita. Paikalla oli yli 20 henkeä, ja usean talon 
historiaa ehdittiin käsitellä.Vanhimmat kirjoitetut tiedot alueen asutuksesta ovat 
1600-luvulta. Juttua riitti niin paljon, että "tarinoita” jatketaan vielä syksylläkin. 

 

Otsolan opisto järjesti lintukurssi n, johon saatiin paikallinen luennoitsija Jarmo 
Luotonen. Kurssi eteni muuttolintujen tulon ”siivittämänä”. Luentojen jälkeen käytiin 
aina ulkona kuuntelemassa lintujen ääniä. 
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Kesäkuun ensimmäisenä päivänä koulu järjesti Koko kylän kevätjuhlan. Koululla 
olivat avoimet ovet ja kahvitarjoilu. Leivonnaiset olivat oppilaiden valmistamia. 
Varsinainen juhlaohjelma jatkui ulkona ministadionilla. Siellä kuultiin ja nähtiin 
uutterasti harjoiteltuja ohjelmanumeroita: lauluja, soittoa, pieni näytelmä ja 
oppilaiden suunnittelema tanssiesitys. Vielä kuultiin yläasteelle lähtevien poikien 
puhe entiselle koululleen (kuva). Tervetuliaispuheen piti opettaja. 

– Helena Heinonen 

 

 

 

 

 

 

Oppilaiden puhe 

 

 

 

 

 
Koulun musiikkiesitys 
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Ennen ja nyt 
 

un toukokuun 30:nnen päivän aamuna Suomessa heräiltiin jääkiekon 
maailmanmestareina, minusta ei tuntunut lainkaan yhtä älyttömältä kuin 
aiemmin se, että olympiavuonnakin pelataan erikseen MM:sta. Mikäli joku 

minulle ennen kisoja olisi ennustanut kultamitaleita molemmista kisoista, olisin 
epäilemättä sanonut jotenkin siihen suuntaan, että älä unta näe. Kuitenkin näin pääsi 
tapahtumaan, enkä sitä voi olla toteamatta tässäkin, kun epäilen, ettei tapauksen 
toistumista monikaan tule näkemään. 
 
Samaisen aamun radion aamuhartauden lyhyestä virsi kaunis - virtenä Rauhan Herra, 
suo rauha, kaipaamme rauhaa niin (918) - oli Ukrainan tapahtumia järkytyksellä 
seuranneille niin osuva, että se tässäkin on toistettava. 
 
Suomen menestyksen mukavilla asioilla aloitettuani en voi olla huomioimatta myös-
kään Juha Kiikolan jos ei nyt maailman, mutta Euroopan tasolla tapahtunutta menes-
tystä. Toivottavasti Juha jossain vaiheessa kyläyhteisössämme pyrkii todistamaan, 
että menestyskilpailussaan kyse oli muustakin kuin siitä, kuka saa autoradionsa väli-
tyksellä kovimman metelin aikaiseksi. 
 
Kuten viime numerossa ilmeni, olen viimeistään nyt tilanteessa, jossa jokainen yri-
tykseni omalta osaltani saattaa olla viimeinen lehtemme jatkuvuuden turvaamiseksi. 
Nyt kun koulun jatkotoiminnalle on ainakin hetkeksi saatu lisäaikaa, olisi Kaapon 
Kaikunkin jatkon turvaamiseksi lehdelle saatava avustajia paremminkin kuin muu-
tamille koulunkävijöille. 
 
Itselleni yhtä sun toista on kouluaikojeni jälkeen tapahtunut, mutta jouluinen kuva 
minua 80 vuotta nuoremmasta Oivasta pikkusiskonsa Friian kanssa sai minut 
etsimään kuvaa saman ikäisestä Matista (itsestäni). Uudempi kuva, jolla ajattelin 
voivani värittää kirjoitustani, on neljännen polven kuva, jollaista en joskus olisi 
voinut kuvitella koskaan näkeväni. 

K 
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Oiva ja Friia 

 

 Matti n. 2,5-vuotiaana 
 
Nyt kun Suomen itärajalle on alettu puuhata aitaa, on kerrottava hiljattain kuulemani 
juttu ajalta, jolloin puolustusministerinä oli Pertti Paasio, sd. Häneltä oli kysytty, eikö 
häntä huolestuta se pitkä itäraja, johon Paasio oli todennut, että paljon enemmän huo-
lestuttaisi kuitenkin, mikäli rajaa ei olisi. 

- Matti Virta 

 



Kaapon Kaiku II/2022 

 

13

 
 

Kon Niämelä poja apinat jaakasiva  
Osa 3. Millai sit perältäkkin kävei? 

Jäi vähä jännähä paikkaha viimätteks tämä trilokia. Poja ja Osku oliva juur saannu 
apina kiikkihi, vai olivak? Joku anssaha kumminki ol menny, ko juhlasalihi saak kuului 
kopina köökist. He hiiveivä kattoma hiire hilja; Osku etumaisen, tupak väpät suupiäles, 
sit Ville ja viimätteks Kalle. Hän virittel säki suut valmiks. Osku nikkaroittema looda 
ol puukopa pääl, ja se heilui ja krapis, ko he menivä liki. Osku ei malttan ol kehasemat 
ittiäs: ”Näekte ny poja, kui viisas mää taas oli! Heti se jäi kii, ko meikäläine tul föleihi. 
Muuto olsit saan tääl ol tisuris koko suve!” 

Poja eivä sanon tähä mittä. Villet harmit, vaik toisen kaut hän ol miälisäs, et se ruljans 
ol nyt ohitte. Ja voisis ol huame tähä aikka mukava summa rahaki taskus, ko he saisiva 
eluka omistajalt palkkios. Jollei muut ni lakritsipussi edes saisis vaivoitte palkaks. Se 
ol heijä suurint herkkuas. Osku taas funteras tupakaski ja älkkä kertok kellä – kolme 
tähde Jalluviinpottu – jos ei se sirkuksen tirehtöör sit oikke kauhi kiitupiik olsis. Pojil 
hän meinas antta vaa severa raha, et saissiva vaik Sisuaski miähe. Jos ruppeisiva 
kiukuttelema, hän uhkais juarut Niilol. Ei ne klopi uskallais hänel vasta sanno. 

Ville meinas virittä säkisuu kopa päähä, mut Osku nappas se häne kädestäs: ”Annas ko 
mää pistä… jos se oikke koval hyämyl siält tryykä!”  

Hänenki kätes kyl vähä värisivä, mut sai hän säki tällätty siihe jollai lail ja käsk sit 
Ville varovaisest nosta luukku. Kalle seuras viärest, ja meinas melkke pökertty, nii 
kauhjaste hänt jännit ilmielävä apina näkemine. Ville nost luukkut vähä, sit viäl vähä 
enemä, ja kyl siält reijäst joku karvane ponkas, putos suara säki pohjal, ni et se meinas 
pudot Oskult maaha, ja alot senpäiväse triihamise. Sukkela vikinä se pit, pelkäs tiätyste 
rauk, mitä ny kävei. Osku pitel säkki molemi käsi ja se heilui edestakasi. Hiuka hän 
ihmettel, et ei se apina niin kauhja iso ollu, vaik tunnui kyl aika raskalt. Riamuisas he 
kaik kumminki oliva, ja Osku hok montte kerttaha et nonni, nonni, ja poja kiljattiva 
pari kertta iha pelkäst ilost. 

”Mut paras sitto säki suu kii, etei arvokas saalis karkka”, Osku meinas ja käsk Ville 
otta narupätkä häne taskustas ja solmi se piukkaha. Sit alkoi aika kinamine, et mitä ny 
tehdäis. Osku ol sitä miält, et hän veisis säki kotti ja menis aamuste osuskaupa 
telefoonist soittama, et apinat saisis tul täält Mullinkylält hakema. Tämä ei kumminka 
pojil sopin, he sentä oliva koko homma keksin. Ville hokas heti, et palkkaraha saatta 
men siu suu, jos he ny Oskul antava täyde valtuude. Sitä paitsi, he tahdoiva nähd Väiski 
ja vähä seurustel sen kans, ennen ko he annaisiva se poies. Tämä he myäs pontevaste 
Oskul ilmottiva, ja aikas viurusiva, ni lopult Osku annoi peräks. 

”Mennä sit meijä pikkulaha ja katota stää siäl. Se o nii piän kop, et saada se kii, jos 
meina karat”, hän nyäkyttel. Ol hän itekki utelias näkemä iha likki karvanaama, vaikkei 
hän sitä pojil viittin sanno, kon esit karskit vaa. 

Osku mökil ei ollu pitkä matk, ko he oikasiva peltotiät pisi. Osku elel poikamiähen; 
häne isäs ol kaatun sodas ja äit ol men keuhkotauttihi jokune vuas takasi. ”Ammatiltas” 
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Osku ol sekatyämiäs. Hän elät ittes kaikenäkösil töil, suviaikka pelttrenkin, talvel 
mettätöis taik sahal. Hän ei ollu ottan sahalt vakituist paikka, vaik olis saan, ko hän 
tahdoi pitää oma loma kans. Sillo hän kävei kalas taik ajel polkpyäräl ympär kyli ja 
hörppäs kirkasklasise potu suust ai välil. Mut ain hän tul töihi, jos lupas, ja ol nii kaua 
ko ol sovit. Sit hän saatoi ol poies paikkakunnalt jokuse viiko, ja pöffät taas takasi. Hän 
pist luuda huushollis ove taa pönkäks ja siit tiädetti, et Osku ol poies kotto. Hän ei 
omistan mittä arvokast tavara, ja rahas hän kätk visuste, jos stää satui olema. Ylensä ei 
ollu, loma jälkke ainakka ja sit täydyi taas men tianama lissä. Sillo ko hänel ol raha, 
hän ajel välil taksil Kirkonkylähä taik Raumal saak, taik lähti Kuivlahdel ostama 
silakoit suara paatist. Hän vaa kävei herättämäs Taksi-Aatu ja sanoi, et rupes tekemä 
sualsilakka miäl. Ko Osku ol keväste ol ussema viiko jossai häviksis, Niilo ja Viljo 
oliva paohan, et se o taas jossai flikois, kon ei ol saunanka tul ja luuta ol paikallas 
melkke koko maaliskuu. Poja ol ihmetel, mitä semne flikois olemine meina, ni Viljo ol 
naoran ja sanon, et kyl se teil sit joskus valkene. 

Poikkai miälest Osku huussis hais kamalalt, kon ei sitä ol tyhjenet pitki aikoihi. 
Huussireijäst näyi, et ***kasa uletui melkke kanttehe saak, mut kumpaka ei viittin 
sanno mittä, pidättivä vaa henkitystäs, ko he oliva kolmisi kopis. Osku asettel tarkaste 
istunno kanne kii, ennenko avas säki solmust. Säki eläjä ol koko matka vähdän nii 
viholisest ja vinkahdel, nii et Kallen ol tul sääli. Hän ol kuvitel, kui hän otais piäne 
ressuka sylyhys ja rapsuttelis korvan takka, niiko Misset koton. Mut välil totuus o 
toiselaine… 

Osku sai rämplätyks naru auk – hän jo manas, kui Ville ol se niin piukka umpisolmuhu 
saanukka – ja raot säkisuut varovaisest. Kaik kolm hyppäsivä, jos ei puale meetteri ni 
mont sentti ainakki, ja Kalle huus niinko henkes hädäs, ko oikke kauhi ja lihav rotta 
hyppäs pussist ulos! Sit se alkoi sen päeväse karamise ympär huussi, pitk hänt vaa vipot 
ja viikse tärräsivä. Osku sen paremi ko pojakka eivä saan sanaka suustas, ja ennenko 
Kalle ymmärs mittä, hän ol jo avan huussi ove auk ja päästän rota vapaks, nii etteivä 
he enä nähn siit vilaustakka, kon kömmeivä ulos kopperost.  

Täst hän sai kova satikuti Oskult, et ei sunkka semmost tuhoeläint olis enä saan vapaks 
päästä… mut viäl kiukkusemmaks Osku muutui, ko hän käsit, et he oliva koko aikka 
jaakan rotta… eikä ollu mittä tiatto, olik koko apinat ollu olemassakka. Niinko tämä 
harmitus ei olis riittän, hän viäl kompuroit siihe loottahas ja löi polves kippiäste huussi 
kivirappussihi. Hetke aikka hän huus raivost ja kivust, mut sanoist ei saan mittä selvä. 
Eivä poja silti jään sitä melttomist kuulustelemanka, kon katoiva parhaks pinkko 
pakkoho niin luja ko pääsivä ja suara oma kamarihis. Onneks äit ja isä oliva sikkiäs 
unes, eiväk kuullu, ko norsulaum jymistel yläkerttaha, puukenkä jalois. Vast omas 
kämpäsäs poja vetivä henkki ja oliva pää pyäräl, mitä oikke ol tapahtun. Olivak he 
koko aikka jaakan vaa rotta, vai olik se apin ollu seoraintalos lainkka. Vaik oliva he se 
miälestäs nähn. Sitä he funterasiva nii etei uni tullu silmähä millä. He kuuliva ko 
alakerras kel löi neli, mut sit kumpaki simat, ja he virkosiva vast, ko Niilo uhkas hakki 
vesiämpäri ja kaatta heijä päälles, jos ei ollais alakerras, ennen ko hän laske kolmehe. 
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Sitä he eivä arvan, et heijä huussiseikkailullas ol todistaja, Kattila-Manta. Manta asui 
Oskun mökkit vastapäät, metä reunas. Hän ol saan nimes siit, ko hän kävei talois 
kysymäs töit ja hänel ol ain kattil mukan. Siihe hän pyys osta puuro, velli, soppa tai 
mitä millonki, kon ol kuulemma unhottan käyd kaupas. Ussemmite hän sai kattilas 
täytte ilmatteks. Emännä eivä kehdan piänelt muarilt, kon kulk kulunnuis hameis, 
kulahtan esliin edes ja jokku kamala kenkäronttose jalas, mittä raha pyyttä. Mut ol 
niitäkki, kon pistivä vellipatas äkkin piiloho, ko näkivä, et Kattila-Manta ilmestyi pihal. 
Hän osas tul juur rua taik ehtokaffe aikois. Ny hän ol herän asioilles ja janoho yäl ja ko 
hän ol ottan kupil vet ämpristäs ja hörpän, ol kup melkke pudon häne kädestäs. Hän ol 
nähn, et Osku tule huusistas ulos kahde piänemä miähe kans! Mitä ihmet ne kaiki oliva 
sin huussi yhtäaikka pakan! Tätä hän ol ihmetel monel kyläläisel jälkken päi, mut 
poikkai onneks hän ol pualsokki, eikä ollu tunten Niämelä poikki. Se hän erot, et miähi 
ne oliva, eivä flikoi, onneks. Muuto oliski tul Osku kuuma oltava kyläs: naisviarai ja 
yätmyäte kuhkata ulkon. 

Sen päevä poikkai onnistui piilotel Oskult. He pelkäsivä, kui Osku heijä haukuis. Se 
varma väitäis, et he olsiva huijan sitä. Mut kyl apin ol ihan oikkiaste seoraintalol ollu, 
mut jossai kohta se ol livistän, ja rotta haistan heijä herkkus. Men pitkä aikka, ennenko 
poja edes keskenäs täst puheliva, niin pali heit nolot ja harmit.  

Sanomlehdes ol jokuse päevä pääst piän uutine, et sirkusapina ol löytyn ja pääs 
onnellisest kottihis. Niämelähä ei tullu sanomlehdei, mut Niilo pruukas lainat niit 
yhdest naapurist, sit ko ne oliva muutama päevä vanhoi. Hän tahdoi pyssy aja tasal 
uutisist, mut ei nuukuttas tilan oma Läns-Suami. Oskul ei tullu lehti, mut hän sai tiättä, 
kui ol käyn, heti seoravan aamun, ko hän läks osuskaupal. Siäl miähe päivittelivä, et 
Korhose Masal ol käyn moukan tuur. Hän ol nähn se apina seoraintalolt yhten aamun 
aikasi ja rookan saama sen kii, ko se ol pakan hätäpäisäs semsse koloho, etei ollu pääs 
pakkoho, keittiö hella takan. Siäl se ol potkotel ja Masan ol helppo otta se kii. Hän ol 
telefoneeran naapristas koht tirehtöör Lahtisel ja se ol sit edellisehton käyn hakemas 
elukkas kotti. Sukkela kyl, et poja eivät stää ollu kuul mistä, eikä Oskuka. Hän ol ollu 
koko päevä poies kotto. Lahtine ol antan Masal viidekympi seteli, mitä tämä Masa ny 
sit esittel isännil ja funteras, mitä hiano sil oikke ostais. Kukka ei viittin hänel ruvet 
leukailema, kon tiäsivä, et ruakkaha se menis. Korhosel ol seittemä last ja piän 
maaplänt, mikä juur ja juur elät perhe, ko Masa tek kirvesmiähe hommi sen kon kerkes. 
Kattellissi he tiätyste hiuka oliva, mut sitä miält, et raha men juur laillisse osottesse. Ei 
Oskuka kaua jaksan stää harmitel, raha tul ja men muutonki. Poikki hän ei viittin sen 
enemppä kovistel, kyl hän uskoi, et apina ol siäl ollu, ko Masa se kerra siält pyydyst. 
Mut häne tuurillas he saiva rota, hyvä et edes jottai.  

”Anta se asia ol… tiädät kai mink… ”, hän vaa kuhis pojil, kon kävei ehtoste maitto 
ostamas Niämeläst. ”Ei siit kannat kellä paohat… ” Poja arvasiva, mitä hän tarkott ja 
oliva iha hilja. Uussi seikkailui tulis, minkäs voi, et täl kertta ol huano tuuri.  

Sen pitune se.      - Leena Falttu 
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Ristikko 

 
 

Valitettavasti lehteen ei mahtunut ristikon ratkaisua. Joitakin vihjeitä on sivulla 7. 

– Tauno Perkiö 


