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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys kyläläiset!
Syyskokous saatiin onnistuneesti pidettyä ja allekirjoittanut jatkaa puheenjohtajan
roolissa vuoden 2020. Johtokuntaankin tuli muutoksia vain lisäyksen muodossa,
tervetuloa johtokuntaan Markku Kiikola!
Capri Coffee toimitti ystävällisesti taas kokouskahvit ja arvonnassa Kerttu
Karjanlahti oli onnekas yllätyskorin voittaja. Köykän tilapuodista tuli arvontaan ison
yllätyskorin lisäksi runsaasti pienempiä yllätyksiä jaettavaksi ja saatiin jakaa iloa
enemmänkin.
Tulevia tapahtumia ovat tätä kirjoittaessa Kauneimmat joululaulut koululla to
12.12. klo 18.00 ja koulun kanssa yhteistyössä pidettävä puurojuhla ke 18.12. klo
18.00 Onsanpirtillä. Toivotamme kaikki tervetulleiksi osallistumaan.
Onneksemme myös postin lakko päättyi, koska myös Korvatunturille on lähetetty
osallistumiskutsu, ja odotamme erään parrakkaan punanuttuisen herran osallistuvan
puurojuhlan rientoihin.
Melkein jo tonttulakki päässä Heidi Kiikola, puheenjohtaja

Viime kesän klapitalkoiden jälkeen (kuva: Heidi Kiikola)
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KUTSU
Toivotamme kaikki ikään katsomatta tervetulleiksi

Rikantilan koulun ja kyläyhdistyksen
yhteiseen puurojuhlaan
Onsanpirtille ke 18.12.2019 klo 18.00 alkaen.
Illan ohjelman hoitaa koulun väki ja tähtitortun kylkeen kahvin
tarjoaa Capri Coffee.
Tarjoilla myös perinteistä riisipuuroa, jouluista tunnelmaa ja
yllätysvieras.

Tule sinäkin viettämään joulujuhlaa koululaisten kanssa!
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Joulun aika on

V

uosi on jälleen vierähtänyt nopeasti ja alkaa olla aika antaa joulun tulla kouluun
ja koteihin. Joulukuun alku tai joulun lähestyminen ei kuitenkaan tarkoita vielä
sitä, että voisimme jo rauhoittua keskittymään juhlan viettoon, vaan vuoden
yksi kiireisimmistä ajoista on vielä edessä.
Eurajoen kouluissa ei jouluisin anneta todistusta, vaan oppilaiden koulunkäyntiä
käydään läpi niin sanotussa oppimiskeskustelussa kunkin oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa. Tämä prosessi on oma puristuksensa, mutta onneksi sitä saa jatkaa
tarvittaessa tammikuun puolelle.
Toinen joulukuun kiireiden aiheuttaja on koulun joulujuhla, jota tänä vuonna
vietetäänkin koko kylän voimin Onsanpirtillä (tervetuloa siis kaikki!). Koulun
joulujuhla on sellainen perinne, että se viimeistään saa joulumielen kohoamaan. On
hienoa huomata vuosi vuoden jälkeen, kuinka tärkeä tapahtuma tämä oppilaille on ja
kuinka vanhemmat, sukulaiset ja muut tuttavat ihaillen katsovat oppilaiden valmistamia esityksiä. Arvokasta esiintymiskokemustakin nämä juhlat tuovat oppilaille.
Tänä vuonna Rikantilan koulun joulukuu on myös siitä syystä normaalia hektisempi,
että olen itse jäämässä ainakin kevätlukukaudeksi vanhempainvapaalle ja olemme
henkilökunnan kanssa jo nyt yrittäneet suunnitella kevätlukukautta mahdollisimman
pitkälle. Oman ”lomani” aikana rehtorin tehtäviä hoitaa koulumme alaluokan opettaja
Päivi Hinno ja vastuun yläluokan opettamisesta ottaa luokanopettaja Päivi Sundholm.
Nähtäväksi jää, miten oppilaat selviävät tästä kahden Päivin dilemmasta .
Tässä kohtaa haluankin siis toivottaa kaikille kyläläisille oikein rauhallista joulun
aikaa ja onnea tulevaan vuoteen! Toivottavasti nähdään isolla joukolla Onsanpirtillä
keskiviikkona 18.12. klo 18.
Jouluisin terveisin, Suvi Varjonen

P.S. Seuraavalla sivulla on vielä muutama oppilaiden tekemä jouluruno.
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LUMISADETTA JA KORISTELUA
Minä ja perheeni kuusta koristeltiin,
ja samalla joululauluja laulettiin.
Ja sitten menin ulos ja näin lumisadetta,
se näytti niin lumoavalta.
Jouluruokailussa kinkkua syötiin,
ja samalla kermaa vatkattiin.
Kello oli jo paljon, joululahjat olivat saapuneet,
joulupukin säkistä pudonneet.
Inka Sosala 5. lk & Taimi Hietaniemi 4. lk
JOULUPUKKI
Joulupukki on vanha ukki.
Joulupukin pajassa on paljon lahjoja.
Muori hoitaa pukkia.
Kukaan ei pukkia pelkää.
Ihmiset kuusen hakee.
Tontuilla kiire on.
Lasse Laaksonen 5. lk & Leevi Mikola 3. lk
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MAIJA ESKO ©

Järviasiaa
Teija Kirkkala Pyhäjärvi-instituutista on tulossa 10.12. klo 18 kertomaan Lutanjärven
suojelusta, käynnissä olevista hankkeista ja vastaamaan kaikkien kysymyksiin.
Kokoonnumme Kiikolan Eeron mökin kodassa, tulilla. Opastus Eurajoentieltä.
Illan päätteeksi pidämme yhdistyksen vuosikokouksen.
TERVETULOA kaikki asiasta kiinnostuneet!
– Lutanjärven suojeluyhdistys –
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Ajatuksia kupposen äärellä

K

ahvi. Mitä jos olisimme mukana mielikuvaharjoituksessa ja vuorossa olisi
tämä sana: kahvi. Oma ensireaktioni taitaisi olla: Kyllä kiitos. Minulle
maistuisi kupillinen. Mutta jos kuitenkin lähdemme siitä, että tarkoituksena on
valita ensimmäinen mieleenjuolahtava sana. Sana, joka kuvastaa omakohtaista
näkemystä kahvista.
Omaan mieleeni tulvahtaa sanan sijaan tunne, sarja tunteita, aistimuksia. Kahvi on
paahdon tuoksu, joka valtaa kotipihani ja seuraa minua kylätielle asti. Se on yksi
maaseutuni tuoksuista. Kahvi on pavun sileä pinta, joka soljuu sormieni läpi. Se on
vihreä, raaka papu joka tuoksuu maalta ja melkein kuin viljalta. Se on matka toiselta
puolelta maailmaa aivan toisenlaiselta maaseudulta. Se on eilen paahdetun, juuri hetki
sitten jauhetun kahvin tuoksu, vivahteet hedelmistä, suklaasta, pähkinästä. Se on
käsiäni lämmittävä lempimukini, jonka korvan olen jo kertaalleen liimannut
paikoilleen.
Kahvi on sekä sielun maisema rauhasta että näkymä keittiön ikkunasta, joka aamuusvaisena herää ympäröivällä viljapellolla. Joinakin aamuina se on jo pelkällä
tuoksullaan voimauttava lupaus siitä, että kohta väistyy väsymykseni (tuo tuttu tunne,
joka johtuu puhtaasti siitä, että painoin pääni tyynyyn aivan liian myöhään. Voisin
tähän väliin syyttää iltavirkkuja lapsiani, jotka nukahtivat vasta kello 20:45 mikä
luonnollisesti selittää sen, etten mitenkään voi syyttää heitä siitä, että itse nukahdin
kolme tuntia myöhemmin).
Kahvi. Se on muisto viime kesän norjalaisesta kalastajakylästä, jossa aurinko ei
laskenutkaan ja puoli tuntia ennen keskiyötä joimme pannukahvit uuden ystävyyden
kunniaksi. Kahvi on syysillan nuotio ja kuksassa höyryävä lämmike. Se on talviaamuna
rakkaan ojentama kuppi, jaloissani villasukat ja puuhellassa tulen ritinä. Kahvi on
kevättalven hankikanto, jalassa sukset ja repussa termospullo kuumaa.
Se on hymyilevä aviomies, joka tyytyväisenä kertoo paahtaneensa jälleen erän erittäin
onnistunutta kahvia. Se on tunne, että teemme jotain hyvin ja hyvästä syystä. Kahvi
on tuoksu ja maku, joka on juuri oikea ja joka on ilo jakaa muiden kanssa. Se on tieto
siitä, että olen omalla kahvivalinnallani motivoinut kestävää kehitystä ja tukenut
kahviviljelijöitä reilulla palkalla. Kahvi on minulle hyvä omatunto ja hyvin selkeästi
mahdoton kuvata yhdellä sanalla. Tämä sallittakoon kuitenkin minun vastauksekseni.
Mikä onkaan sinun vastauksesi?
– Tiia Capri –
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Joulua kaikille

J

oulu tulee vääjäämättä joka vuosi; ensin adventtiaika, joka alkaa neljä viikkoa
ennen joulua, ja sitten itse juhla, johon kuuluu aatto, joulupäivä ja Tapaninpäivä.
Koulussa on opetettu, että joulua vietetään Jeesuksen syntymän muistoksi, ja sen
tietysti pitäisi olla sen päätarkoitus. Nykyään, kun Suomessakin on paljon eri
uskontokuntia ja kirkosta eronneita, ateisteja tai muuten kristillisyydestä vieraantuneita, on joulun merkitys kumminkin muuttunut ja hämärtynyt.
Yleisimmät yhteiset piirteet joulunvietossa lienevät lahjojen jakaminen, joulupukit,
jouluruokien syöminen sekä erilaiset jouluvalot ja -koristeet. Näitä tapoja tulee itsekin
noudatettua, varsinkin jouluruuat ja joulukuusen hankkiminen ovat perinteitä, joita
tulee noudatettua. Joulunpyhät ovat myös hengähdystauko töistä ja rauhoittumisen
aikaa. Sukuloidaan, tavataan ystäviä ja käydään haudoilla muistelemassa vainajia.
Televisiosta katsotaan sarjojen joulujaksoja ja pelataan lautapelejä. Tulee syödyksi
vähän liikaa ja varsinkin suklaata, konvehteja kun yleensä tulee hankittua vain jouluksi,
kolme laatikkoa kympillä tai jopa yhdeksällä eurolla, ”pakko” niitä on ostaa, jos
suklaasta pitää.
Ennen joulua kaupoissa vallitsee melkoinen kaaos ja tungos. Lelukuvastoja tippuu
postilaatikosta, vaikka monissa talouksissa ne menevät saman tien paperinkeräykseen.
Joko taloudessa ei ole sen ikäisiä lapsia tai jos on, kuvastot on paras piilottaa, etteivät
lapset tee mahdotonta toivomuslistaa mitä ihmeellisimmän nimisistä leluhahmoista.
Tarjouksia ovat lehdet täynnä, koruja, vaatteita, urheiluvälineitä. Osta, osta, osta sitä ja
tätä. Äidille, isälle, mummille, papalle. Monille kauppiaille joulukuu on tuottoisin aika
vuodesta. Tätä kirjoittaessa rummutetaan Black Fridaysta ja Black Weekista,
ulkomailta meille rantautuneista uusista hullunhalvoista ostospäivistä. Postilakon
jälkeen laatikko pursuili mainoksia, täysin turhaan.
Mutta tulisiko joulu ilman että ostaa lisää uutta tavaraa, kenties tarpeetonta? Joulun
jälkeen lahjoja käydään vaihtamassa, kun ne eivät ole mieluisia tai muuten sopivia.
Paitsi jos niitä ei ole hankittu alekorista, jolloin niitä ei saa vaihtaa. Parempi ehkä
hankkia yksi kunnollinen lahja kuin monta krääsäpakettia, on hyvä neuvo, mutta
moniko sitä noudattaa?
Useimmissa talouksissa samat jouluperinteet säilyvät vuodesta toiseen. Ennen aattoa
hankitaan kuusi, näinä aikoina usein muovinen, joka säilyy ilman että neulaset
krapisevat pitkin nurkkia ja niitä saa imuroida vielä juhannuksena. Kuusia saa myös
valkoisina ja eri kokoisina, vaikka pöydälle sopivia. Kuusi koristellaan hyvissä ajoin
tai sitten vasta aattona paniikissa, samalla kun radio ja tv tuuttaavat ilmoille
joululauluja ja Joulupukin kuumaa linjaa. Lapset odottavat levottomina iltaa ja pukin
tuloa, niin, tai ainakin lahjapakettien ilmestymistä. Äidit ovat kovilla ennen joulua ja
varsinkin aattona, perheen organisaattoreina. Mihin aikaan syödään, milloin käydään
haudoilla, milloin pukki pistetään tulemaan, milloin sauna laitetaan päälle. Usein äidit
ovat uupuneina tehneet laatikoita, paistaneet kinkkuja, leiponeet, pilkkoneet
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rosolliaineksia ja keittäneet riisipuuroa ja sekahedelmäsoppaa. Aattona haluaisi vain
heittäytyä pitkälleen ja huilata rankan syksyn jälkeen, kun nurkissa ulvoo tuuli tai
märkää räntää lentää päin kasvoja.
Mutta ei, puuro on hautumassa, eikä saa palaa pohjaan – onneksi nykyään on kiehumaitoa, niin meikäläisenkin puuro onnistuu – ja mantelipussi ostettu kaupasta, että
lapset saavat arvuutella, kuka sen saisi. On koteja, joissa äiti, tai välillä isäkin, on
varpaillaan heti aamusta, ettei puoliso ala naukkailla olutta tai viiniä, pahemmassa
tapauksessa väkeviäkin, ja on sitten iltapäivällä tai alkuillasta, kun pukki saapuu, aivan
tillin tallin ja pahimmassa tapauksessa nauttinut vielä rähinäviinaa. Niihin perheisiin
saattaa tulla oven taakse valkopartaisen möhömahan sijasta poliisipartio, ja joulu on
pilalla. Lapset eivät halua niitä jouluja muistella myöhemmin. Tai saattaa olla perheen
äitikin, näinä tasa-arvon aikoina, joka ottaa naukun tai kaksi, liikaa, ja joulutunnelma
onkin tiessään.
On koteja, joissa asuu vain yksi ihminen, sinkku, kuten niin nimitys nykyään kuuluu.
On leskiä ja eronneita, joiden lapset asuvat kaukana tai ei vain ole ketään, kenen kanssa
joulua viettäisi. He ehkä toivovat, että joulunpyhät olisivat ohi mahdollisimman pian
ja arki koittaisi.
Ns. jouluihmiset alkavat valmistella joulua hyvissä ajoin, viimeistään syys-lokakuussa.
Luin vastikään jutun naisesta, joka keräilee jouluisia koristekäpyjä ja on jo näihin
aikoihin, marraskuussa, valinnut minkäväriset kävyt tänä vuonna laittaa kuuseensa.
Hänelle on kertynyt niitä yli 300 kpl, toinen toistaan kauniimpia. Jouluvaloja on jo
ilmestynyt pihoille, tai kaamosvaloja, kuten niitä myös kutsutaan, ja onhan nyt vuoden
pimein aika. Joulukuussa, ennen talvipäivänseisausta ei päivä näytä valkenevan
ollenkaan ja valoja tarvitaan, jos jotain meinaa tehdä. Tai sitten vietetään
hämäränhyssyä, ollaan vain kynttilöiden tai tuikkujen valossa.
Oli miten oli, ollaan iloisia, että meillä on se joulu, odotettu tai pelätty kolmen päivän
ajanjakso. Voimme viettää sen miten tahdomme, tai toivotaan ainakin niin.
Valmistellaan joulua kaikessa yhteisymmärryksessä, mieli avoimena ja sopuisana.
Laitetaan ruokia sopivasti, eikä niin paljon, että loput lentävät tunkiolle joulun jälkeen
ja ostetaan vain kestäviä ja hyödyllisiä lahjoja, tai annetaan lahjaksi palveluksia tai
yhdessäoloa. Hyvää joulumieltä kaikille!
– Leena Falttu –
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Vuosikatsaus
Miten satuinkin toteamaan, että vuosi
sitten aiheenani on ollut pitkä kuuma
kesä, ja koska nytkin takana on paljon
hellepäiviä, se antoi aiheen tutustua
muistiinpanoihini. Puintikauden olin
nähnyt alkaneen 10. elokuuta ja
huipentuneen 27:nteen ja 28:nteen
päivään, jolloin samat lukemat löytyivät
lämpömittarista. Siinä vaiheessa olin
kesässä todennut 22 hellepäivää, enkä
ilman merkintöjäni olisi voinut kuvitella
niitä olleen edelliskesänä peräti 30.
Kaksi viimeistä niistä on ollut
syyskuussa, ja kun tätä kirjoitan 1.9., on
taas käyty hellerajalla. Ennusteen
mukaan nytkin toinen vielä on
mahdollinen.
Kun tämän vuoden satonäkymiä ei
syyssateet enää pahasti voi pilata, lienee
kiintoisaa verrata myös alkukesien
sateita, jolloin sitä vettä lähes aina
kaivataan. Ja kun korjuuaika nyt on
suosiollinen, niin satoi tänä kesänä
touko–kesäkuussa sentään 70 milliä,
kun edellisenä puolta vähemmän eli 35
mm. Heinäkuun 105 mm enteili silloin
mitä tuleman piti, kun tämän vuoden 63
milliä melko normaali ja riittävä, kun oli
se kylmä kausikin. Silloin oli tuotava
puitakin pesään, jollaista ei varmaan
ikinä ennen ole heinäkuussa tapahtunut.
Hiljattain olen lukenut sananparren,
jonka meidän ohikulkijat ovat ajat sitten
todenneet paikkansa pitäväksi: Kun
mies vanhenee, niin tarha pienenee.
Annabellesta, jota monet vuodet olen
pitänyt varhaisperunana, olin yhden
sängen jättänyt siemenperunoiksi, jotka
eilen juuri olen krääkkinyt kellariin, ja

ainakin tulevan talven perunat myös
vielä olen kasvattanut, mutta niiden
nostossa aion taas turvautua Tuomo AH:n koneeseen.
Näiden arkisten kuvausten lisäksi en
malta olla kertomatta myöskään
juhlavasta tapahtumasta, jollaiseen
minulla viikkoa aiemmin oli tilaisuus
osallistua. Kutsun olin saanut kastejuhlaan, jollaiseen en joskus olisi ikinä
voinut
kuvitella
mahdollisuutta.
Kuitenkin sillä kesänumeron “Suomen
suosituimmalla” sinne olin jo aikeissa
lähteä, kun Päivikin Juho-poika ei
asiasta oikein innostunut. Olihan
tilaisuus suhteellisen kaukana Lammin
Evolla, joten ihan mukavaa oli päästä
hänen kyytiinsä. Juhlan harvinaisuutena
kai voidaan pitää jo sitä, että paikalla oli
kastelapsen isoisoisiä kaksittain, mutta
että vielä viidennen polven isäkin, 90vuotias Veikko Halminen.
Kun Soilikki-tyttäreni oli kiinnostunut
pojan saamasta nimestä, hän Oiva
Anselmin kuultuaan totesi, että onpa
oivallinen nimi. Tämän lisäksi en malta
olla kertomatta, miten historiallinen on
Oivan Anselm. Se kun alkaa jo Juho
Anselm
Korkeakoskesta,
jatkuen
Väinöltä Velille, Veliltä Pasille ja
Pasilta Juholle, mutta Oiva Anselmin
ollessa kuitenkin Juhon isosiskon Ellan
poika.
Tämä riittänee vuosikatsaukseksi, sillä
haluan muistella myös vanhoja. Olihan
Lammille tultaessa mieleeni tullut Heli
Rantanen, Lammin Säkiä, enkä voinut
olla Juholta kysymättä, sanooko nimi
12

Kaapon Kaiku IV/2019
hänelle mitään. Eikä suinkaan ollut
yllätys,
ettei.
Onhan
Rantasen
keihäänheiton
olympiakultamitali
Atlantasta Juhon syntymävuodelta
1996. Vasta myöhemmin kotona satuin
radiosta
kuulemaan
tietokilpailukysymyksen: kuka on yleisurheilun
ensimmäinen pohjoismainen olympiavoittaja naisissa? Enkä olisi osannut
sanoa, että se on Heli Rantanen, vaikka
tiesin, että hän suomalaisista on
ensimmäinen ja samalla kukaties myös
viimeinen sellainen.
Keihäänheitossa ei ainakaan tänä
vuonna ole miehiltäkään ilouutisia
odotettavissa, ja surullisin sellainen on
Jorma Kinnusen kuolema. Pauli Nevala
oli verraton kilpakumppaninsa, ja kun
Suomi–Ruotsi-maaottelussa v. 1970
olin näkemässä hänen 92,64 metriä
kantaneen heittonsa, ei lainkaan tarvitse
ihmetellä sitä, miten häntä oli jäänyt
harmittamaan ne puuttuvat 6 senttiä,
jotka jäivät erottamaan häntä Kinnusen
ME:stä. Kinnunen siihen vielä oli
virnuillut, että onhan siinä eroa. Tietämättä vielä aikoihin, että olihan se
valtava ero, jos verrataan Juha Miedon
tappiota Thomas Wassbergille 15
kilometrin hiihdossa; sen kun sanottiin
myös olleen 6 senttiä.
Kun tässä vanhoja aloin muistella, tuli
vielä mieleen Suomi–Ruotsi-ottelu
vuodelta 1958, sen katsomosta minulla
kun on varhaisimmat muistot. Tänä
vuonna surullisesti päättyneessä Ruotsiottelussa seivästä oli hypätty 6 metriä,
kun 61 vuotta sitten Eeles Landström
yritti ties monettako kertaa selvittää
korkeutta 450, kuitenkin onnistumatta.

Edellä mainitun urheilukysymyksen
sisältäneessä ohjelmassa olin kuullut
sen, että Landström samaisena oli
kuitenkin hypännyt vielä 451 eli
sivunnut Euroopan ennätystä. Nuorikin
lukija varmasti osaa pistää valtavan
tulosparannuksen
välinekehityksen
ansioksi, mutta se monelle voi olla
uutinen, että ensimmäinen lasikuidun
taitaja ja 5 metrin ylittäjä oli tänä
vuonna 80 täyttänyt suomalainen Pentti
Nikula. Sihteeri-Soilikki uteliaana luki
Wikipediasta, että Landström olisi
hypännyt kyseisen EE:n jo 1956, ja
parantanut vielä vuonna 1958 SElukemiksi 457. Minä olen nyt
päätellyt,että Landström olisi kyseisen
tuloksen tehnyt jo v. 1956 ja parantanut
sitä v.1958 vielä lukemaan 457. Minä
olen nyt päätellyt, että ilmeisesti
maaottelussa rima on sittenkin ollut jo
455:ssä. Muussa tapauksessa Wikipedia
”muistaa väärin”.
Tämmöst tämä ny sit o, sanos Eetu ko
juavuksis ol. Tämä Pyhämaasta lähteneeksi kerrottu vanha toteamus on tullut
mieleeni nyt marraskuussa, kun olen
kuullut, että n:ron IV/2019 materiaalin
tulisi olla toimituksessa kuun loppuun
tultaessa. Vuosikatsausta syysnumeroon ajateltuani se olisi ollutkin ennenaikainen, mutta siitä se myöhästyi.
Tässä vaiheessa onkin tapahtunut yhtä
sun toista vuosikatsauksessa mielestäni
maininnan arvoista. Sellaisena pidän jo
lokakuussa tullutta talvea, se kun tuli
samaisena Simon päivänä kuin yli 20
vuotta sitten, jolloin Salamakalliolla
hirvipäivällisillä olleen suuren yleisön
yllätti
valtava
lumentulo,
eikä
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varmaankaan kellään vielä ollut
talvirenkaita autossaan. Toisin on
nykyään ja tällä kertaa ei ei itsellänikään
ole
ollut
syytä
arvosteluun
nastarenkaiden
hätäisen
käytön
johdosta.
Onhan
tätä
9.11.
kirjoittaessani yhdessä yössä mennyt jo
toinen ”talvi”, ja lehdet hakiessani
totesin, että nyt oli murskeella poistettu
muuten
vielä
hetken
kestänyt
pääkallokeli.
Huomenna on isänpäivä, ja tulee
kuluneeksi 47 vuotta minulle minulle
melkoisen kohtalokkaaksi muodostuneesta kuntolenkistä.
Koska vuosikatsausta olen lähtenyt
tekemään, 11.11. on päivä, jota yleisesti
on pidetty huomionarvoisena Kalle
Päätalon satavuotissyntymäpäivän johdosta, ja itselleni erityisesti sikäli, kun
Masa-enoni, Martti Jutilan syntymästä
sattuu olemaan vuosinakin pelkkiä
ykkösiä, 111.
Yhteensattumia huomattavasti merkittävämpi tapahtuma on tässä vaiheessa jo
viikon kestänyt postilakko, kun
ennestään jo melkoisen kurjaksi mennyt
postinkulku pysähtyi kokonaan. Tällä
kertaa lakkoiluakin on kuitenkin helppo
ymmärtää, sillä onhan täysin ennen
kuulumatonta, että siihen on ryhdytty
palkkojen alentamisvaatimusten takia.
Se mielestäni on varmaa, ettei Posti
toimenpiteellään taloudellista tulostaan
ainakaan parantamaan kykene, vaan käy
samoin kuin kalliiksi tulleen yrityksen,
kun
pystytettiin
toiset
laatikot
vähemmän kiireellistä postia varten, ja
ne häipyivät vähin äänin kuvasta, koska

niihin ei mitään kertynyt. Yhtä toivoton
oli yritys tarjota kirjeelle nopeampaa
kulkua tuplamaksulla.
Positiivisena asiana sentään on
todettava
Suomen
selviytyminen
jalkapallon EM-turnaukseen, mutta kun
se tapahtui kääåiövaltio Lichtensteinin
kustannuksella,
täytyy
ihmetellä
syntynyttä kojua ja yhtyä Satakunnan
Kansan verkkokommentoijaan, joka on
todennut, että voisi kuvitella Suomen
voittaneen Euroopan mestaruuden.
Toivotan Kaapon Kaiun
Hyvää Joulun odotusta!

lukijoille

– Matti Virta –

Ja Virta jatkaa…
Keskiviikko 27.11.
Yli 2 viikkoa kestänyt lakko on saatu
päättymään, eikä voi kuin toivoa, että
sopimukseen pääsyn ehdot olisivat sen
verran kovat, ettei ”roska”-Postisen
julkaisuun enää olisi mahdollisuutta.
Sitä ei varmaan kukaan jäisi kaipaamaan.
Valtion
Postin
liiketaloudellinen
kannattavuus on nähdäkseni vasta viime
aikojen vaatimuksia ja lakon päättymistä saattoikin vauhdittaa uhkana ollut
joulutervehdysten tuoman tuoton pois
jäänti. Itse olin uhannut, etten
ainuttakaan korttia lähetä, saa sitten
nähdä, miten käy. Ainakin tämän
lukijoille Hyvän Joulun toivotukset
tulevat tässä.
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Lauantai 30.11. Talvisodan
alkamisen 80-vuotispäivä
Olen juuri lukenut Erkki Liikasen kirjan
Olin joukon nuorin, missä kirjan
loppupuolella hän komissaarina ollessaan toteaaolevansa enää toiseksi
nuorin. Itse tässä vaiheessa on täytynyt
todeta, että alan olla joukon vanhimpia,
niin vähissä ovat ennen sotaa syntyneet.
Liikasen kirjan arvioin heti ilmestyttyään niin kiintoisaksi, että kirjastossa ilmoitin lukuhalukkuuteni. Kirjastossa sitä ei kuitenklaan vielä ollutkaan,
mutta yhteystietoni haluttiin ja luvattiin
ottaa yhteyttä tilaisuuden tullen. Taisi
kulua pari kuukautta, ja kun aloin
tutustua kirjaan, hämmästyksekseni
totesin siinä Rauman kaupungin kirjaston leiman. On meillä hyvien palvelujen
kunta.
Maineikkaan uran tehneen Liikasen
muistelmiin tutustumista voin suositella, onhan kirjan lopussa oleva 15sivuinen ja ainakin 800 nimeä sisältävä
nimihakemisto jo melkoisen vaikuttava
sekin. Kirjansa nimessä hän oletettavasti haluaa sanoa olevansa lähinnä
sodan jälkeisten suurten ikäluokkien
nuorimpia, mutta se on pätenyt häneen
oikeastaan kaikissa vaikuttamissaan
joukoissa.
Minuun teki kirjan alkupuolella jo
vaikutuksen kertomansa urheilutietokilpailusta, jossa palkintona oli ollut
ulkomaan matka. Norjan Bergenissä oli
v. 1955 juostussa kilpailussa kaksi
parasta alittanut voimassa olleen MEn,
ja kysymys oli ollut, kuka oli juoksussa
toiseksi tullut. Vuonna 1964 alle 14vuotias Liikanen oli tiennyt Vladimir
Kutsin.
Mutta kun palkintomatka

osoittautui kansipaikaksi Helsinki –
Tukholma –linjalle, Erkki oli kiinnostunut, minkä verran hän saisi rahana
matkan sijasta. Oli luvattu 52 markkaa,
jonka hän oli valinnut, ja kertoo
ostaneensa rahalla teryleenihousut.
Hän kertoo myös, miten hänessä ja
forssalaiskaima-laulajassa on erehdytty
vahingossa parikin kertaa, mutta kerran
se on tehty tarkoituksella! ”Jokkaietu”Liikanen olikin pitänyt puheen, ja kun
tuli toisen vuoro, oli alkanut soida Unto
Monosen Satumaa, eikä hänen auttanut
muu kuin pistää parastaan. Kertoo sen
laulaneensa ennenkin, mutta ei koskaan
2000-päiselle yleisölle.
– Matti Virta –
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Maalaispuoti Emerald
Anne Tarkki toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja perusti kauppapuodin kotinsa
yhteyteen Rikantilaan viime vuoden syyskuussa. Kauppapuodin osoite on Kinnontie
31, 27100 Eurajoki. Kaupan nimi on Maalaispuoti Emerald ja se toimii myös
verkkokauppana osoitteessa www.emeraldpuoti.fi. Kauppa ilmoittaa tapahtumista
myös Facebookissa.

Emerald on talviaikana aina avoinna, kun Anne on paikalla. Varmistaaksesi asian
soitathan etukäteen Annelle numeroon 050 3013043.
Kesällä Tarkin pihalla oleva sievä vaaleanpunainen mökki on säännöllisesti auki
muutamana päivänä viikossa. Voit tarkistaa aukioloajat yllä mainitusta
nettiosoitteesta. Emerald osallistuu myös paikallisiin myyntitapahtumiin.
Puoti voi ottaa vastaan pienehköjä ryhmiä ja järjestää tarjoiluakin. Vielä ennen joulua
Emerald on auki perjantaina 20.12. klo 12 … 18. Tervetuloa viimeisille
joululahjaostoksille!
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Haastattelu
Helena Heinonen (HH): Mitä tuotteita Emeraldista voi ostaa?
Anne Tarkki(AT): Ekologisia, kotimaisia tuotteita kotiin ja itselle.
HH: Miten valitset myyntiin tulevat tuotteet?
AT: Valitsen tuotteita, jotka miellyttävät minua ja ovat peräisin kotimaisilta
pienvalmistajilta. Testaan ja kokeilen tuotteita itse, ennen kuin ne pääsevät kaupan
valikoimiin. Olen havainnut hyviksi erityisesti Carita-kosmetiikan, Candle Light
Story –tuotesarjan pyykkietikan, siivoussaippuan, imurointipuuterin ja kynttilät,
samoin kuin FiiniNaturelly –sarjan kasvotuotteet ja Euca-yleispesuaineen. Kun
aloitin, ensimmäisenä otin myyntiin Saaren Taika –sarjan.
HH: Keille puodin tuotteet on suunnattu?
AT: Aivan kaikille, jotka suosivat kotimaisia, luonnon aineista tehtyjä tuotteita.
HH: Miten tuotevalikoima on muuttunut ajan mittaan?
AT: Valikoima muuttuu ja kehittyy koko ajan. Kokeilen eri tuotteita ja tuotemerkkejä
koko ajan, mutta myös vuodenaikojen mukaan.
HH: Mitkä tuotteet ovat suosituimpia?
AT: Suosituin tuote on Saaren Taika –sarjan teepuusaippua, joka on tarkoitettu
ongelmaihon hoitoon. Muita suosikkeja ovat shampoopalat, suolasaippuat ja
ihonhoitotuotteet. Myös Capri-kahvia on jatkuvasti myynnissä.
HH: Onko tuotteita, joista olet luopunut?
AT: Olen luopunut langoista, vaikka myynnissä ollut tuote olikin laadukas. Se ei
kuitenkaan saanut riittävästi ostajia.
HH: Miten verkkokauppa perustettiin?
AT: Emerald toimii kotimaisen Vilkaskaupan pohjalla. Siihen sisältyy tilaus- ja
maksujärjestelmä. Tarvittavia kuvia ja tekstejä voi itse lisätä nettisivuille. Myös
tuotteiden valmistajien tarjoamia kuvia ja tekstejä voi käyttää.
HH: Miten aiot kehittää Emeraldia tulevaisuudessa?
AT: Puoti ja verkokauppa on tarkoitus pitää ennallaan. Uusia tuotteita tulee tietysti
silloin tällöin myyntiin. Intialainen päähieronta ja muutkin hyvinvointiin liittyvät
hoidot kiinnostavat. Niihin voisin suuntautua.
Toivotan Kaapon Kaiun lukijoille Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä Onnekasta
Uutta Vuotta 2020!

– Helena Heinonen –
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Jouluperinteitä naapurimaissa
Ruotsissa Gävlen Slottstorget-aukiolle on jo vuosikausia rakennettu ensimmäisenä
adventtisunnuntaina 13-metrinen olkipukki. Olkipukki on kuitenkin poltettu vuoden
1966 jälkeen jo 29 kertaa, viimeksi vuonna 2016. Eräänlainen ”perinne” tämäkin.
Norjasta löytyy erikoinen jouluperinne. Siellä nimittäin ihmiset piilottavat luutia.
Perinne sai alkunsa jo vuosisatoja sitten, kun ihmiset uskoivat, että noidat lähtevät
liikkeelle jouluaattona etsien luutia, joilla voi lentää. Nykyisin tämä perinne lienee
hiipumaan päin.
Tanskalaiset ovat innokkaita joulunviettäjiä. Joulukuusia kasvatetaan runsaasti, ne
ovat jopa vientituote. Suomeenkin on tuotu tanskalaisia joulukuusia, vaikka
kotimaisia joulupuita riittäisi kaikille.
Islannissa uskotaan,että kolmetoista keppostelevaa tonttua lähtee liikkeelle ennen
joulua. Joulupojat käyvät lasten luona kaikkialla maassa kolmenatoista joulua
edeltävänä iltana. Joka ilta joulun aikaan lapset laittavat kenkänsä ikkunalle, ja eri
joulupoika käy jättämässä lahjoja kilteille tytöille ja pojille, mutta mädäntyviä
perunoita tuhmille lapsille.
Venäjällä joulun juhlinta keskittyy uuden vuoden puolelle, jolloin siellä liikkuu
Pakkasukko (Ded Moroz) yhdessä Lumityttönsä kanssa. Vaikka Pakkasukon työt
ovat samat kuin meidän joulupukkimme – jakaa lahjoja ja jutella lapsille - niin häntä
voisi yhtä hyvin kutsua uudenvuodenpukiksi. Joulua vietetään 7. tammikuuta. Miksi
vasta silloin? Koskapa silloin on Venäjän ortodoksien käyttämän, vanhan juliaanisen
kalenterin mukainen joulu.
Virossa joulu on kokolailla samanlainen kuin Suomessa. Väitetään tosin, että siellä
joulunvietto ei ole aivan yhtä kaupallista kuin täällä. Lisäksi Virossa voi halutessaan
viettää kaksi joulua peräkkäin, sillä maassa on runsaasti ortodokseja, jotka juhlistavat
omaa jouluaan vasta tammikuun alussa, kuten edellä on kerrottu.

Kaapon Kaiun toimitus toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja
Menestystä vuodelle 2020!
– Tauno Perkiö –
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Tonttujen jouluyö
Tonttujen jouluyö on ruotsalainen lasten joululaulu, jonka alkuperäinen nimi
on Tomtarnas Julnatt. Laulu tunnetaan Ruotsissa myös nimillä Midnatt
råder tai Tipp tapp. Laulun on säveltänyt Vilhelm Sefve-Svensson ja
sanoittanut Alfred Smedberg. Suomenkielisten sanojen tekijää ei
tiedetä. Laulu julkaistiin alun perin Ruotsissa vuonna 1898 Jultomtenlastenlehdessä. [Wikipedia]
Soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu, väki nukkuu.
Öitten varjoon talon touhu hukkuu, touhu hukkuu.
Tip-tap, tip-tap, tipe, tipe, tip-tap, tip, tip, tap.
Tonttujoukko silloin varpahillaan, varpahillaan,
varovasti hiipii alta sillan, alta sillan.
Tip-tap …
Jouluruokaa tarjoo kunnon väki, kunnon väki.
Raoistansa sen jo tonttu näki, tonttu näki.
Tip-tap …
Pöydän päälle veitikkaiset rientää, veitikkaiset,
syövät paistia ja juovat lientä, juovat lientä.
Tip-tap …
Herkkua on siinä monenlaista, monenlaista.
Kuiske kuuluu: ”Miltä ruoka maistaa, ruoka maistaa?”
Tip-tap …
Sitten leikitellään kuusen alla, kuusen alla,
kunnes päivä koittaa taivahalla, taivahalla.
Tip-tap …
Hiljaa hiipii joukko varpahillaan, varpahillaan,
kotikoloihinsa alle sillan, alle sillan.
Tip-tap …
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Jouluristikko

Laatinut: T. Perkiö
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