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Hei kyläläisille!

T

ätä kirjoittaessa laavun käyttöönottotapahtuma on lauantaina, eli uudella
laavullamme on silloin jo nimi. Suuri kiitos laavutyöryhmälle ja ahkerille
talkoolaisille, on se upea!

Yhdistyksen elinvoimaisuus on puhuttanut ja olemme yrittäneet keksiä erilaisia tapoja
saada yhdistyksen ydintä, Rikantilan koulua, esille. Pyrimme nostamaan rakennuksen
käyttöastetta koulupäivien ulkopuolella ja siihen kaipaamme kipeästi ideoita ja
tekijöitä. Jos sinulla on joku taito tai harrastuneisuus, jota haluaisit opettaa muille, ota
yhteyttä johtokuntaan. Iltoja voi pitää oman halun mukaan yhden, muutaman tai
pidempäänkin. Tähän samaan elinvoimaisuuden määreeseen kuuluu meillä myös
tonttipankin ylläpito. Tonttipankista on kyselty toistuvasti myös myynnissä olevia
taloja, joten jos harkitset myymistä ja haluat lisänäkyvyyttä, ota yhteyttä Tiia Capriin.
Ja koska mm.allekirjoittanut poistuu johtokunnan vahvuudesta, johtokuntaan mahtuu
hyvin uutta porukkaa.
Tällä hetkellä meillä on oikein hyvä pöhinä, joten ei tarvitse pelätä joutuvansa heti
vastuurooliin.
Hienona aasinsiltana siis; tulevia tapahtumia on syyskokous (ti 23.11. klo 18), jossa
päätetään yhdistyksen uusi puheenjohtaja ja vuoden 2022 johtokunnan kokoonpano.
Tule mukaan päättämään!
Viime joulukuussa debyyttinsä tehnyt Valopolku järjestetään marraskuun lopussa ja
pyrimme hyödyntämään siihen uutta laavua. Tapahtumasta tehdään tarkempaa
mainontaa myöhemmin. Myös ennen joulun odottelua Kekrinä, eli Köörinä, laavulle
on suunniteltu ohjelmaa. Muitakin tapahtumia mietitään ja suunnitellaan alati
muuttuvat kokoontumisrajoitukset huomioiden.
Aurinkoista syksyä kaikille!
Heidi Kiikola, puheenjohtaja
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Kuulumisia koululta
Tervehdys kaikille täältä koululta ja mukavaa alkanutta syksyä. Meillä on täällä
koulutyö saatu taas mukavasti käyntiin ja koulussa on tällä hetkellä 18 reipasta
oppilasta. Antti-ope on sujahtanut mukavasti työporukkaan ja oppilaatkin tykkäävät
hänestä kovasti. Muuten olemme jatkaneet samalla porukalla kuin viime vuonna.
Ohjaajina toimivat Heta ja Piia sekä keittäjänä Vappu (,jonka ruuista oppilaat
tykkäävät ihan mahdottoman paljon, ja me aikuisetkin!).
Uusi laavu on otettu koulutyöhön mukaan jo tässä ensimmäisten viikkojen aikana.
Laavulla on käyty urheilupäivän jälkeen paistamassa eväsmakkarat ja viimeksi tänään
(,kun tätä tekstiä kirjoittelen) olimme marjaretkellä keräämässä puolukat tulevan
vuoden puolukkahilloon. Vappu on luvannut tehdä puolukoista lisuketta pinaattiletuille
ja muille herkuille. Tänä vuonna sieniä tuntui löytyvät myös hurjasti ja saaliiksi
saatiinkin kassillinen suppilovahveroita. Aiemmalla reissulla löysimme myös
kantarelleja, joista Antti-open johdolla tehdään ensi vuoden alkupuolella
valinnaiskotitaloudessa herkkuruokia. Lähiruokaa parhaimmillaan 
Alkava valtuustokausi tuo väkisinkin eteemme jälleen keskustelut kyläkoulujen
olemassaolosta ja oppilasmääristä. Tänä vuonna meillä on tosiaan 18 oppilasta, joka
on pienin määrä koko kunnan kouluista. Syntyvyyslukujen laskiessa haasteita tulee
olemaan koko seutukunnalla ja siksi meidänkin pitäisi pystyä houkuttelemaan
lapsiperheitä muuttamaan koulupiirimme kyliin asumaan. Tätä varten täytyisi tietysti
olla taloja, joihin muuttaa ja meillä taitaa tällä alueella olla sellainen tilanne, että talot
taitavat olla kaikki asuttuja. Jos siis ajatuksissa on ollut talon laittaminen myyntiin, niin
nyt voisi olla hyvä aika koittaa saada kyliin uusia asukkaita.
Koululla aletaan lokakuusta alkaen pitämään tiistaisin lapsille kerhoa, joka on osa
Suomen harrastamisen mallia (Opetus- ja kulttuuriministeriö). Tänä vuonna kerhon
vetäjiksi on lupautunut myös kylien omaa väkeä. Koulun näkökulmasta tämä on aivan
superhieno juttu. Kiitos jo nyt tuleville kerhon vetäjille. Tällaista on koulun ja kylien
asukkaiden yhteisöllisyys ja yhteistyö parhaimmillaan.
Oikein mukavaa syksyä kaikille!

-Suvi
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Laavutapahtuma
Uuden laavun käyttöönotto oli lauantaina 18.9.2021. Tapahtuma houkutteli paikalle
runsaasti kyläläisiä. Laavun nimestä järjestettiin äänestys, ja voittajaksi selvisi nimi
Kaaponpesä, jota oli ehdottanut Kirsi Hassinen. Ohessa kuvia tapahtumasta.
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Kuvat: Helena Heinonen

Ristikon ratkaisu
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Kiitollisena eteenpäin
Saimme nauttia kuumasta kesästä ja syksykin on ollut säiltään hyvä. Illat pimenevät
ja ensimmäiset lyhdyt on sytytetty, kotoilu takan ääressä tuntuu hyvältä. Moni meistä
on saanut nauttia upeasta sienisyksystä ja tapahtumiakin on pikkuhiljaa tulossa.
Tätä
kirjoittaessa
Rikantilan
koulun
opettajainhuoneen uusi matto on maksettu ja
asennus tullee tapahtumaan samana päivänä kuin
uudella laavullamme on yhteinen tapahtumakin,
kiitos asennustalkoolaisille ja laavutapahtuman
järjestäjille.
On
hienoa, että tänä vuonna saimme
koronarajoituksista huolimatta tarjouspyynnöt,
tarjousvertailut ja ostopäätökset uuteen laavuumme
liittyen tehtyä. Kiitos kaikille asiaan vaikuttaneille ja
niille, jotka ovat osallistuneet talkoisiin. Meidän
perheemme
aikataulut
eivät
valitettavasti
mahdollistaneet talkoisiin osallistumista tällä kertaa
mutta onneksi aktiiveja löytyi.
Työ ja elinkeinoministeriöltä (TEM) oli kuntaamme
kovasti koskettava käytetyn ydinpolttoaineen ja
radioaktiivisen jätteen huollon kansallinen
ohjelman päivitetty versio lausuntokierroksella.
Kaikkiaan ohjelmasta annettiin 13 lausuntoa, mukana myös Eurajoen kunnan lausunto.
Toivomme todella, että se otetaan huomioon, sillä ohjelma oli kirjoitettu niin, että
tulevaisuudessa on mahdollista, että kaikki Suomessa oleva ja tuleva käytetty
ydinpolttoaine voitaisiin sijoittaa kuntamme alueelle. Eurajoen kunta vaati
vaikutusmahdollisuuksia ja oikeuksia lupaprosessien eri vaiheisiin. Tämänhetkisen
lainsäädännön perusteella sijoituskunnalla on kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen
osalta veto-oikeus vain periaatepäätösvaiheessa, ja sen olemme tehneet yli 20 vuotta
sitten perustuen sen aikaiseen tietoon. Posivan loppusijoitusratkaisu on saanut
rakentamisluvan. Kaikki lausunnot ja ohjelman pääsee näkemään TEM:in sivuilta
osoitteesta:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=e01c4855-5b1f4768-b41e-7e3392e07ad4
Kiitän kaikkia lämpimästi näistä kymmenestä vuodesta, jotka olen ollut täällä
Rikantilan koulun kyläyhdistyksen ja kylien yhteistyössä mukana, on aikani antaa tilaa
seuraaville ja satsata työhöni kartanolla. Nähdään tapahtumissa ja ehkä kirjoittelen
lehteemme silloin tällöin. Kaikkea hyvää rakkaalle koulullemme, sen henkilökunnalle
ja hyvää jatkoa kaikille kyliemme asukkaille!
Ystävällisin terveisin, Kirsi
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#KUPILLINENKULTTUURIA – kierros lähialueen kerroksellisessa
kulttuurissa.
#kupillinenkulttuuria on projekti, joka kokosi tänä kesänä saman reitin varrelle
paikallisia ja lähellä olevia kulttuurikohteita. Sen tarkoituksena oli esitellä lähiseudun
kulttuuritarjontaa ja rohkaista ihmisiä vierailemaan sivummallakin olevissa
mielenkiintoisissa paikoissa. Karttaan piirretyt reitit kulkivat nopeilta ja suorilta
pikateiltä piilossa, joten kierroksen oli tarkoitus olla kulttuurikokemus sinällään.
Projekti avasi samalla käsitettä kulttuurista. - Opetushallitus määrittelee kulttuurin
tarkoittavan yhteisön tai koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten
kokonaisuutta. Kulttuuri-sana selittyy latinankielisellä verbillä colere - viljellä. Siitä
johdettu substantiivi cultura tarkoittaa viljelystä. Merkitykset sanalle kulttuuri
’kehittää, jalostaa’ ja ’kunnioittaa, palvoa’ ovat vasta myöhäisempiä. Myös käsitteen
historia tuki hauskasti ajatusta kulttuurikierroksesta maalla, pellon pientareilla, metsän
reunoilla ja kylien raiteilla. Se antoi luontevan mahdollisuuden lähestyä jokapäiväistä
ja monialaista, meitä kaikkia koskettavaa käsitettä kulttuuri, lähellä olevana ja
kouriintuntuvana.
Tämän kesän #kupillinenkulttuuria kierrokset päättyivät elokuun viimeisenä
lauantaina, muinaiselle meren rannalle, Lutanjärven rantaan. Illalla sytytetyt tulet
olivat osa Itämeren rannoilla palavia muinaistulia, mutta nostivat esille myös Lutan ja
Rikantilan kylien ikiaista, pronssikautista kulttuuriperintöä, josta muistuksena on
maailmanperintökohteesta Sammallahdenmäeltä kylien läpi kulkeva muinaishautojen
jono. Samana päivänä vietetty Suomen luonnon päivä alleviivasi vesistöjen suojelujen
merkitystä sekä kahden kylän ja kunnan rajalla olevan pienen järven arvoa
lähiympäristölleen.
Iso kiitos kaikille tulien sytyttäjille, Lutanjärven suojeluyhdistykselle sekä kaikille
#kupillinenkulttuuria kierrokselle osallistuneille sekä mukana olleille.
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#Kupillinenkulttuuria tapahtuman sivuilla tiedotetaan kiinnostavista paikallisista
tapahtumista ja valmistellaan kierroksia syksyn lyheneviin päiviin ja aina yhtä nopeasti
lähellä olevaan jouluun.
Seuraa tapahtumia Kupillinenkulttuuria Facebook-sivulla #kupillinenkulttuuria ja pysy
mukana.

– Tiia Capri ja Maija Esko
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Vuosikatsaus

K

un elokuun 25. päivän aamulla herään sateen ropinaan, tiedän, että kunhan
menen sademittarille, voin jännittää, onko jo syntynyt elokuinen sade-ennätys.
40-vuotisen tilastointini ajalta se on 147 milliä vuodelta 2008.

Pekka Pouta oli aiemmin ennustanut tulossa olevan jopa kuukauden keskimääräistä
olevan sateen. Se sai minut laskemaan, minkälainen se meillä on ollut 2010-luvun
elokuissa. Vuosina 2011 - 20 meillä on satanut 548 mm, ja kun tähän tultaessa meillä
oli satanut 136 milliä, olisihan se hirveää, jos siihen lisättäisiin vielä 55 mm. Onneksi
ei tullut kuin 26, mutta 162 milliäkin on liki 3-kertainen keskimääräiseen verrattuna.
Keväällä kylvöaikaan oli ollut myös turhan sateista, ja kylvöt vähän myöhästyivät,
mutta orastuminen onnistui kosteuden ansiosta hyvin ja alku näytti lupaavalta, kunnes
sitten tulivat ennätyskuumat kesä- ja heinäkuu sekä kuivuus. Siihen hupenivat toiveet
hyvästä viljasadosta, ja kuten pelättävissä oli, nyt korjuuajan tullessa tämä sade.
Juurikasvien viljelijöillä näkymät sentään vielä ovat lupaavat(?).
Korona koettelee taloutta ja toimintoja ainakin toisen vuoden, mutta koulut sentään
pyrittiin alkamaan normaalisti.
Kun meitä Matteja Kaaponkalliolla koulun yläluokassa syksyllä 1947 oli kolme, heistä
Heinon Matille ei ainakaan suotu mahdollisuutta nähdä Olkiluoto 3:a
sähköntuotannossa. Olinhan vuosi sitten kirjoittanut, että sähköntuotanto aloitetaan
valtakunnan verkkoon helmikuussa 2022. Tässä vaiheessa sitä on taas siirretty, nyt 3
kuukaudella. Niinköhän se jää näkemättä meiltä muiltakin Mateilta ainakin, vai olisiko
nuorempienkin jo syytä luopua toivosta tämän vuonna 2009 valmistua pitäneen
laitoksen suhteen.
Saman otsikon alla sopinee esittää hieman kisamietteitäkin, joita myös on kertynyt.
Kun Helsingin olympialaisia mainostettiin viidensiksitoista nykyaikaisiksi (XV),
täytyi ihan ruveta laskemaan, monennetko nämä vuodella siirretyt Tokion kisat olivat
itselle ja yleensä. Lyhyesti kerrottuna sen voi todeta 19. / 32.
Olenhan suurella mielenkiinnolla seurannut kaikkia sodanjälkeisiä kisoja aina vuoden
-48 Lontoon kisoista alkaen. Suomelle kulta-aikaa ovat olleet ennen sotia pidetyt kisat,
mutta ihan mitalitta eivät nämäkään kisat menneet, kun pari pronssista sentään tuli.
Siihen kun lisäksi muutama pistesija, tulos saatiin johtoportaan mielestä näyttämään
hyvinkin tyydyttävältä. Ja mikäs siinä, kun unohdetaan pohjoismaisten naapureiden
ihmesuoritukset.
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Elokuun viimeisessä viikonvaihteessa Tampereella kisailtiin Suomen mestaruuksista.
Kun itse olen Ratinan Kalevankisakatsomossa ollut jo vuonna 1957 ensimmäistä
kertaa, sieltä on mielessä lähinnä Carol Lindroosin 54-alkuinen kiekkomestaruus, joka
oli maailmanluokan tulos. Olihan ME:nä vielä 50-luvun alussa ollut USA:n
Fortune Gordienin Hämeenlinnassa heittämä 56-metrinen. Kun tänä vuonna Kalevan
kisoissa oltiin mitaleilla samaisella 54-metrisellä, ei hyvältä näytä, kun tulevassa
Ruotsi-ottelussa vastaan tulee pari lähes 70 metrin miestä, olympialaisten
kaksoisvoittajat.
Parasta antia Kalevan kisoissa tänä vuonna oli Wilma Murron SE-hyppy ja tulos 472
naisten seiväshypyssä. Olisipa tyytynyt 3 sentin korotukseen, ennätys olisi nyt
todennäköisesti 475, niin hyvä oli kolmas yritys 480:stä. Kun sen lisäksi Murrolla on
5. sija olympiakisoista, niin kunhan vuoden lopulla nimetään vuoden parhaita
urheilijoita, oma ehdotukseni on Wilma Murto parhaaksi naisurheilijaksi, vaikka Mira
Potkosella onkin jaettu pronssimitali nyrkkeilystä.
Vuoden parhaana urheilijana puolestaan mielestäni on pidettävä porilaista
pronssiuimari Matti Mattssonia, etenkin jos vertailussa vähänkin katsotaan
harrastajamääriä.
– Matti Virta
P.S. Kun aiemmin olen pitänyt kesää ennätyslämpimänä, niin tänään 1.9. kuulin, että
vuoden 1937 kesä on ollut lämpimämpi. Onkohan kehitys verrattavissa Olkiluoto
kolmosen valmistumiseen!?

Vuosikatsaus-extra
Uuden laavun avaustilaisuus oli antanut lehden ilmestymiselle lisäaikaa, josta en
tiennyt, ja siitä kuultuani sain mahdollisuuden lisäyksiin itse tärkeinä pitämissäni
asioissa. Sellaisia tuli jo 4. -5.9. Tukholmassa pidetyssä Ruotsi – Suomi –maaottelussa.
Aiemmin vuoden parhaaksi naisurheilijaksi ajattelemani Wilma Murto menetti
roimasti pisteitä, kun naisjoukkueen kapteeniksikin nimettynä jättää
aloituskorkeutensa seiväshypyssä sellaiseksi, ettei pysty ylittämään sitä.
Olympiakisoissa riskiä sopii ottaakin, ja se kannatti, mutta maaottelussa esityksensä oli
sellainen, ettei ihme, vaikka joukkueen kapteenia ei sen koommin kuultu.
Asiantuntijakommentaattoriksi kutsuttu Petri Keskitalo puolestaan osoittautui
sellaiseksi niinkuttajaksi, että sietäisi myös olla viimeinen kerta, vaikka minään
”niinku-asiantuntijana” maan kaikkien aikojen parasta 10-ottelijaa kukaan tuskin voi
pitää. Mutta kun Ruotsin naisten 4x100 m:n viestivoittoakaan ei tarvitse ihmetellä,
maan vaihtojenkin mentyä ”niinku-hyvin” Elmon (Keskitalon) mielestä.
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Suomen yleisurheilukauden päättyessä poikkeuksellisen myöhään juostuihin
viestijoukkueiden SM-kisoihin Oulussa 10. – 12.9. en voi olla ihastelematta Eurajoen
Veikkojen esiintymistä kisoissa, joihin seura käsittääkseni osallistui ensimmäistä
kertaa. Mikä parasta, lauantain hienon 4x100 m:n viestissä saavutetun 4:nnen sijan
lisäksi samat tytöt seuraavana päivänä voittivat pronssimitalit 4x400 m:n viestissä.
Suoritusten arvo näin eurajokelaisittain nousee vielä valtavasti, kun kauan näytti, että
Veikot on ainoa satakuntalaisseura koko kisoissa. Porin Yleisurheilun nimi sentään
kerran näkyi, mutta ei itse joukkuetta, saatikka tulosluettelossa.
Ilmankos Satakunnan Kansa sunnuntaina ei sanallakaan mainitse koko kisoja, ja LänsiSuomihan ei maanantaisin edes ilmesty. Pyhänä lehti oli kuitenkin kiitettävästi
maininnut joukkueessa juosseiden nimet, joista edelleenkin urheilua seuraavalle
ennestään tuttu oli vain Aada Puosi. Joukkueen muiden juoksijoiden ollessa Elisa ja
Linnea Kallio sekä Sofia Määttä.
Siitä onkin aikaa, kun Veikot tätä ennen on ollut piirin ”paras” seura. Se tapahtui joskus
1960-luvulla Noormarkussa pidetyissä Satakunnan piirin poika- ja tyttöurheilupäivillä.
Hienoa nähdä tämäkin vielä! Tunne oli vähän sama kuin Lukon toisen mestaruuden
jälkeen.
– Matti Virta –

Hiekan siskot - viihderomaani vakavalla aiheella
Kuten moni ehkä, tai toivottavasti tietää, olen julkaissut kaksi tarina/juttu/runokirjaa,
eli Kyläluuta 2017 ja Suvibiili 2020, joissa on juttuja sekä murteella että kirjakielellä;
saman tyyppisiä mitä Kaapossakin on ollut vuodesta 2010 lähtien. Romaani on
kuitenkin pitkään ollut haaveena ja kun eräs tuttuni, jonka sisar on vuonna 1946
kuollut, juotuaan lipeää, ehdotti, että ”Kirjoita siitä”, aihe jäi mieleen hyvin kiehtovana.
Kyseinen pikkutyttö oli vasta 1-vuotias, ja tapahtuma oli tietysti herättänyt surun
lisäksi paljon pahennusta ja äidin syyllistämistä. Ensin mietin novellia, mutta kun
tunnen itseni, kovin lyhyttä siitä ei tulisi, ja sitten pitäisi taas koota lyhyitä juttuja, joita
putkahtelee aina silloin tällöin lisää, ja koota ne kirjaksi. Joskus juttu syntyy nopeasti,
kun aihe tulee mieleen, joskus sitä veivaa ja vääntää pitkän aikaa, ennen kuin on
tyytyväinen. Sitten kun lukee sen, kun se on julkaistu, muuttaisi monta kohtaa, ”kui
mää ole toho tollai pistän”, ja sitä jatkuu ihan loputtomiin. Siksi moni oikea kirjailija
sanookin kirjoittaneensa kirjan monta kertaa uusiksi, kun aina pitää jotain kohtaa
parannella. Mutta olisi siis paras tehdä saman tien romaani, ja kun valmiina oli jo noin
8-sivuinen kertomus Oilista (Suvibiilissä), päätin jatkaa kertomista Oilin ja hänen
isänsä sekä kahden vanhemman sisarensa elämästä, suruineen ja iloineen.
Aloin siis lisätä tapahtumia ja repliikkejä Oilin tarinaan, jonka olin kirjoittanut pari
vuotta sitten, ja jatkaa sitä. Siinä pääaiheena oli etiäinen, tai sen tapainen, jonka Oili
kokee eräänä yönä. Ikkunan takana koputtelee joku, ja sillalla, kosken partaalla,
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vilahtaa tutun näköinen kulkija. Vaihdoin myös murrerepliikit kirjakielelle, jotta niitä
ymmärtäisivät muutkin kuin me Eorjoen murteella puhuvat. Samalla kirjasta tuli
tietysti paljon helppolukuisempi. Tapahtumia alkoi tulla mieleen, mitä Oilille ja
perheelle voisi sattua, ja millaista hänen lapsiperhearkensa sotavuosina oli. Välillä
tekstiä tuli niin nopeasti kuin ehti kirjoittaa, eli prosessi sujui aika vauhdikkaasti ja
sujuvasti, pääosin. Suurta tutkimustyötä tämä aikakausi ei vaatinut, tosin joidenkin
asioiden tarkistelua, ja lipeälapsista piti ottaa selvää. Kirjan loppua piti miettiä; ensin
ajattelin jatkaa tarinaa pitemmälle, mutta kun tarkoitus oli myydä kirjaa Eurajoen
markkinoilla, päätin että Oilin perheen seuraavat vaiheet saavat jäädä jatko-osaan.
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Harmillisesti markkinat sitten peruuntuivat, ja jälkeen päin on tullut mieleen monta
asiaa, joita kirjaan olisi voinut vielä laittaa. Huomasin myös harmikseni, että vaikka
sitä tuli oikoluettua monta kertaa, ja wordin korjausohjelma huomautti lyöntivirheistä,
kahdesta kohtaa jäi jokin sana pois. Niin voi käydä, kun kirjoitusasua muokkaa, vaikka
puuttuva sana siellä olisi ollut alun perin.
Kirjan perussävyksi tuli positiivinen, vaikka Oilin lapselle, Siirille, näin ikävä
onnettomuus sattuukin ja se on lähinnä naisille tarkoitettua viihdettä, vakavilla
mausteilla. En halunnut tehdä kirjasta synkkää ja pelkkää kurjuutta sisältävää. Tarina
alkaa vuodesta 1943, jolloin Oili saa sotarintamalta ikäviä uutisia, mutta vähitellen
shokki ja suru hellittävät ja hän löytää uuden rakkauden, viestintuojasta, jonka sattuma
ohjaa hänen tielleen. Oilin sisarilla ja isällä on omat elämänsä, mutta yhteydenpito
perheen kesken on tiivistä ja pitkään leskenä olleelle isällekin koittaa onnellisemmat
ajat. Sota loppuu ja kaikki on hyvin, kun Siirin tapaus sattuu ja muuttaa perheen
elämän. Siitä seuraa itsesyytöksiä ja syytöksiä myös tietysti aviomiehen taholta. Miten
niistä selvitään, loppujen lopuksi, jää osin käsiteltäväksi mahdollisessa jatko-osassa,
joka siis on suunnitelmissa, mutta nyt luettavissa on tämmöinen pätkä Oilin ja hänen
sisarustensa, Hiekan siskojen elämää. Kirjaa voi lainata kirjastosta tai jos haluaa oman
kappaleen, hankkia minulta suoraan, hinta on 22 euroa. Lisäksi kirjaa on myynnissä eri
verkkokirjakaupoissa ja Eurajoen Matkailuinfossa.
Lipeälapsista sen verran, etten ole löytänyt heistä mitään tilastoja, paljonko heitä oli,
mutta aika lailla heitä täytyi olla, koska Suomi-Filmi on jopa tehnyt lyhytelokuvan
(noin 17 min), josta järjestettiin aikoinaan eduskunnalle kutsuvierasnäytäntö. Elokuvan
ohjasi Matti Kassila, joka kertoo muistelmissaan, että moni ei pystynyt katsomaan
elokuvaa loppuun ja yksi yleisöstä pyörtyi. Mukana oli ollut myös presidentin rouva
Alli Paasikivi, joka kuitenkin katsoi elokuvan loppuun.
Lipeää käytetään vielä nykyäänkin saippuoiden ja monien puhdistusaineiden
valmistukseen, mutta oikein käytettynä se on vaaratonta, kerrotaan netissä. Tarkkana
kuitenkin pitää olla, etteivät aineet joudu lasten käsiin tai esim. pääse höyrystymään.
Nyt kun kirja on ilmestynyt, useampikin vanhempi henkilö on kertonut tapauksista
lähipiirissään tai perheessään. Nuorempi polvi taas ei ehkä lipeästä tiedä, jos ei ole
sattumalta saippuaharrastaja.
– Leena Falttu
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Laatinut: T. Perkiö
Ristikon ratkaisu on sivulla 7
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