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BEACH VOLLEY, BIITSI ON RANTAUTUNUT MEILLEKIN.
Monet meistä ovat TV:stä katselleet kuinka viehättävät tytöt rannalla kepeissä pukimissaan
pehmeällä hiekkakentällä pelaavat palloa. Biitsi on kovasti yleistynyt.
Nykyisin sitä harrastavat naiset ja miehet, nuoret ja varttuneet. Biitsiä pelataan kaksimiehisin
joukkuein lentopallokentän kokoisella areenalla. Peli sopii hyvin kaikille, jotka haluavat kuntoilla ja
harrastaa liikuntaa hauskalla tavalla.
Biitsiä pelataan laajasti myös kilpailumielessä. Sehän on myös
olympiakisojen ohjelmassa.
Juha Peltomaa kertoi, että 14.6. pidettyyn biitsiturnaukseen osallistui 7
paria.
Pelit pelattiin Peltomaan kentällä. Kovan ja värikkään turnauksen
voittajaksi selviytyi pari Juuso Peltomaa ja Jani Rantanen.
RS

Iltakoulussa
Me oltiin iltakoulussa 21.08 torstaina. Siellä Erkki Rantamäki esitteli meille hirvenmetsästykseen
liittyviä asioita ja Harri Mäkinen kertoi meille koirametsästyksestä.
Eero Kylä-Sipilä kertoi ensimmäisistä päivistään
hirvenmetsästyksessä ja Soini Jussila metsästysjuttuja. Sen jälkeen
söimme lettuja ja katsoimme suunnistukseen liittyviä tavaroita.
Sitten teimme ryhmät ja lähdimme suunnistamaan. Suunnistaminen
oli hauskaa kun oli kaikkia kivoja kysymyksiä rasteilla. Myös
suunnistuksessa oli haasteita esim. puita oli kaatunut, piti ylittää yksi
joki ja jossain kohtaa reitti oli ihan järven vieressä. Suunnistuksen
järjestivät Pietisen Matti ja Liisa-Marjatta. Kun olimme ollut
suunnistamassa niin paistoimme makkarat ja joimme mehua. Sitten
sai lähteä vapaasti kotiin. Siihen päättyi meidän iltakoulumme
kirjoittajat: Siiri Riukka ja Santra-Maria Leveäoja

VESIHUOLTOLINJA KURHILA-PADASJOEN RAJA
Koululla 5.8. pidetyssä tilaisuudessa kunnan edustajat esittelivät alustavan linjauksen ja kuulivat
maanomistajien kommentit asiasta. Muutamia muutosesityksiä tehtiinkin. Kunnan tekninen johtaja Harri
Hirvonen kertoi 8.9. että muutosesitykset on käsitelty ja ne on otettu huomioon lopullista linjasuunnitelmaa
tehtäessä. Mm. Kirkolantien kohdalla suunnitelma hiukan muuttuu aikaisemmin tehdystä. Hirvosen mukaan
RS
linjan rakentaminen alkaa vielä kuluvan vuoden aikana.

Kesämuistoja

Kiitos vielä kerran talkoolaisille
hienoista Pysäkkipirteistä.
Seremoniamestari leikkaamassa
nauhan poikki. Olkaa hyvä ja
nauttikaa Katoksista! Pidetään
ne kylämme kaunistuksina!

Joenniemen ja Myllykselän kyläläisillä oli
kunnia kukittaa juhlajumalanpalvelus
Asikkalan viettäessä 160 v juhlaa.

Kukkamestari työssään.

Wanhassa Vääksyssä kylämme osallistui
näyttävästi kyläläistemme tekemiä
tuotteita myyden.

Torilla sai myös näytöksen Eino
Oksasen taidonnäytteestä kuinka
hyvä saunavihta valmistetaan.

Kiitos Höltän Kaarinille ja Erkille mieleenpainuvasta,
kauniista kesäpäivästä kukkien ja kestitysten kera!

Omat, yhteiset ja muiden asiat
-Puheenjohtajan mietteitäKesä meni menojaan ja syksy saapuu. Pitkän loman piti aurinkokin, kun niin vähän näkyi
kesällä. Nyt varmaan jaksaa syksyn ja talven aikana paistaa. Kaihan sitä auringon
paisteellakin on vuotuinen valon määrä olemassa, kun voidaan ennustaa vuotuiset
lämpö-ja sademäärätkin.
Alkusyksyn uutisista paikallistasolla voi kyllä päätellä, että vähäksi on jäänyt myös
päättäjien saama valon määrä. Kovin hämärissä tuntuvat tekevän esityksiä ja
lautakunnat päätöksiä asioiden eteenpäin viemisestä. Valoisia ei ole päätökset mitä
päättäjät nuijii. Kouluasiahan tässä jälleen mietityttää. Ehkäpä sinuakin.
Kesällä oli aikaa pohtia näitä asioiden hoitamisia. Tai paremminkin sitä, kuka näiden
asioiden hoitamisesta on kiinnostunut ja vielä sitä kuka on valmis tekemään asioiden
eteen oman panoksensa. Omat asiathan ne tietysti pitäisi olla tärkeimpiä ja lähteä
liikkeelle niiden hoitamisesta. Tämä elo se vaan on niin ihmeellistä, että välillä tuntuu,
että kaikista vähiten sitä aikaa jää juuri noille omille asioille tai oman perheen asioille.
Näin kylää ajatellen kuitenkin jokaisen meidän omista asioista koostuu ne yhteiset
asiat. Ja kuitenkin voisin väittää ettei ne yhteiset asiat sitä aikaa syö niiltä omilta
asioilta, koska ei voi sanoa, että väen paljoutta olisi viime vuosina ollut kyläyhteisön
asioiden hoitamisessa. Ei ole tarvinnut vuoroja jaella, että älkää te nyt tulko vaan
tulkaa ensi kerralla. Ehkä ajattelet, että onpa katkeraa. Ei ole. Vaan totta.
Loppupelissä, jos satsaisi aikaa yhteisten asioiden hoitoon, tulisi se todennäköisesti
hyödyksi myös itselle. Muiden asiathan eivät meille kuulu, eikä niistä todellisuudessa
toinen tiedäkään mitään, eikä tarvitsekaan. Kohtuuttomasti väittäisin kuitenkin niihin
käytettävän aikaa ja energiaa. Siitä voisi siis vapautua aikaa omien ja yhteisten
asioiden hoitoon.
Kovinpa usein olen todennut tämänkin lehden sivuilla, että jokaisen panosta tarvitaan.
Panos ei tarvitse olla suuri vaan juuri sen kokoinen kuin mikä itse kullekin sopii sillä
hetkellä.
Koulu on ollut olemassa koko ajan edellisestä koulukeskustelusta tähänkin päivään asti.
Rohkenen kysyä mikä on ollut panoksesi koulumme säilymisen, kehittämisen ja
elinvoimaisena pysymisen puolesta? Kyllä liian vähän on tullut yhteydenottoja asian
tiimoilta. Toivottavasti luottamushenkilöt ovat saaneet viestejä sinulta.
VIIMEISTÄÄN NYT on aika tarttua toimeen! Vai TARVITAANKO sinusta lainkaan
koulua kylällämme?
Yhteistyöterveisin pj Outi Leveäoja 040 9622382, outi.leveaoja@phnet.fi

Syystervehdys.
Puheenjohtajan pyynnöstä lupauduin tekemään jonkinlaista juttua Äinää-Vähimaan
asioista. Oma taustanihan on sellainen, että olen kotoisin Viitailasta. Nyt lähes 50 vuotta
ollut Joenniemeläinen. Oman kyläyhteisön asiathan kai kaikkia kiinnostavat. Ja siinäkin
varmaan on lähes ykkösasia oma kyläkoulu. Myös minun näkökulmastani, kun omatkin
kolme lastani saivat aikoinaan sitä turvallisesti käydä. Koulu tuntui aiemmin olleen lähes
itsestäänselvyys, mutta nyt 2000-luvulla ei näin enää olekaan. Tilanne on nyt kylän
kannalta aika ikävä ja pulmallinen. Henkilökohtaisesti en lopettaisi kunnasta enää yhtään
kyläkoulua, koska säästöistäkään ei ole mitään todellista näyttöä. Ainakin Heinolassa kävi
niin, että kun kaksi kyläkoulua lopetettiin, koulukustannukset nousivat. Toivotaan, että uusi
erilainen valtuusto hakee säästöt muualta kuin sivukylien ainoasta palvelusta ja antavat
lasten saada alkuopetuksen lähellä kotejaan.
Oli hieno asia, että kylätoimikunta sai hankittua tonttimaata ja tarjota näin myös täältä
mahdollisuuden uusien asukkaiden kotien perustamiseen paikkaan, jossa on rauhallinen
maalaisympäristö ja toisaalta hyvät yhteydet lähes joka paikkaan ja myös toimiva julkinen
liikenne.
Äinää-Vähimaan vesi- ja viemärilinjatyön lopulliset suunnitelmat valmistuvat Harri Hirvosen
mukaan kahden viikon sisällä ja työn pitäisi alkaa vielä tämän vuoden puolella valmistuen
kesään mennessä. Ehkä onkin tiedossa, että linjaus noudattaa maantien viertä. mutta
tietämäni mukaan tekee kaksi mutkaa "vanhan tien" vartta. Tällä hetkellä ei ole mitään
pakkoa liittymiseen, mutta myöhemmin syksyllä valtuusto päättää, tuleeko tietyllä
etäisyydellä asuville velvollisuus liittymiseen. Kurhilassa liittymismaksu oli vähän yli 5000€,
mutta Äinää-Vähimaan osalta ei ole vielä tehty päätöstä. Jokainen liittyjä maksaa itse
oman linjansa runkolinjasta.
Olen aina iloinen. kun joku kotikyliltä soittaa ja kysyy jotakin, mistä voisin jotakin hyödyllistä
tietoa antaa. Jos minulla pitkän kokemuksen myötä on tarttunut jotakin tietoa
kunnallishallinnon byrokratiasta, olen käytettävissä. Ilokseni olenkin saanut tällaisia
yhteydenottoja. -Toivon, että rohkeasti vain otatte yhteyttä, vaikka kuinka pienissä
asioissa. Nyt kun vaalit ovat lähellä, on tärkeää, että jokainen käy nyt käyttämässä tätä
oikeuttaan. Ei ole ihan sama niin kuin kuulee välin sanottavan, ketkä Asikkalassa käyttävät
ylintä päätösvaltaa. Vaikka kunnanhallitus on tärkeä ja päättää monista asioista, on
kuitenkin
valtuustossa ylin päätösvalta taas seuraavat neljä vuotta.
-------Hyvää syksyä kaikille lukijoille toivottaen: LEENA TUOMAILA kunnanvaltuutettu.

LUONNOLLISTA
Kyyhavaintoja runsaasti Marketta
poistui linja-autosta ja käveli kotiin
Kirkolantietä pitkin. Pienen matkan
päässä valtatiestä hän näki kolme kyytä
ja tietenkin pelästyi. Oli tavallinen
poutapäivä. Kyyt lämmittelivät soraalueen ja ruohikon rajassa muutaman
metrin päässä toisistaan. Niillä ei
tuntunut olevan kiirettä pensaiden
suojaan, jonne ne kuitenkin rauhallisesti
matelivat. Suurin kyistä oli
harmaanruskea ilmeisesti naaras.
Sahanteräjuova erottui selvänä koko
pituudelta. Kaksi muuta olivat mustia. Kyyt ovat oleilleet päivittäin jokainen samassa
kohdassa. Niitä voi tarkastella aivan läheltä. Ohi ajavista autoista ne eivät tunnu
piittaavan. Ei myöskään hevosista, jotka oleskelevat
tien viereisellä laitumella. Käärmeitä on enää kaksi, sillä toinen musta kyy jäi jokin aika
sitten auton alle. Käärmehavaintoja tänä vuonna onkin ollut runsaasti.
Pääskyset kokoontuvat vanhan kansanviisauden mukaan Laurilta laumaan ja Perttuna
peräti pois. Kyöstilän tilalla Viitailassa räystäspääskyllä on vielä pesintä käynnissä
vaikka Pertun päivä oli jo 24. elokuuta. Ehtivätköhän enää muuttomatkalle?
Korpit ovat kaikkiruokaisia. Ne kokoontuvat suurin joukoin mm. haaskoille
ruokailemaan. Kyöstilän Matti Viitailasta kertoi havainneensa pellollaan olevalla
haaskalla noin 50 korppia. Lähikylässä Matjärvellä on havaittu jopa sadan linnun parvi.
Korpit maassamme ovatkin yleistyneet. Kannan ollessa nykyisin noin 8000 paria.
Auringonkukka kääntyy yleensä auringon suuntaan. Pihallamme portaikon vieressä
lähes kolmemetrisen varren latvassa oleva kukka ei tunnu auringosta piittaavan, sillä se
on hyvävoimaisen näköisenä verannan ikkunaseinän suuntaan kääntyneenä.
Suruvaippa lenteli aurinkoisena ja
tuulisena syyskuun alun päivänä
pihallamme ja tuntui erityisesti
viihtyvät kuivumassa olleen
lattiamaton pinnalla. Matossa oli
vielä kosteutta jäljellä. Perhonen oli
siivet levällään matolla tuntikausia
joskus vähän paikkaa vaihtaen.

Raimo

Pellavareissu
Äinää-Vähimaan koulun 5.-6. luokkalaiset kävivät Pellavatuvalla. Siellä Airi ja Erkki Raunio
kertoivat pellavan historiasta.
Oppilaat saivat tutustua ja kokeilla erilaisia pellavan valmistukseen liittyviä asioita ja esineitä.
Täysikasvuinen pellava kerätään maasta juurineen. Se nyhdetään kourauksittain ristin
muotoisiin kasoihin että tuuli pääsee niiden lävitse ja etteivät ne homehtuisi.
Oppilaat kokeilivat rohkimista .Pellavaa otettiin kourauksittain ja vedettiin rohkaraudan
lävitse, jotta sylkyt eli pellavan siemenkodat irtoaisivat pellavan varresta. Rohkimisen jälkeen
sylkyt otettiin talteen uutta siemensatoa varten.
10 kourausta yhdistetään nipuksi eli pioksi ja viedään likoon. Liotus kestää lämpötilasta
riippuen viikosta kahteen viikkoon. Pellavan liotusta on syytä tarkkailla hieromalla pellavan
vartta. Kun liko on valmis puumainen varsi murtuu sitä hieroessa.
Piot nostetaan liotuksen jälkeen kuivumaan ja kerätään lyhteiksi odottamaan loukutusta.
Ennen loukutusta lyhteet kuivataan esim. riihessä miedossa lämmössä aivan kuiviksi.
Kuivat pellavat loukutetaan kourauksittain jolloin liotuksessa hajonnut varsi murenee
päistäreiksi
ja näin ne eroavat varsinaisista pellavakuiduista. Pojat saivat kokeilla loukutusta koska siinä
tarvittiin voimaa. Loput päistäreet poistetaan lihtaamalla. Lihdatut kuidut kierretään
sormaukseksi. Tytöt saivat kokeilla lihtaamista koska se tiedettiin naisten hommaksi.
Jotta saataisiin pellava eri
käyttötarkoituksiin tarvitaan sopivia
kehruuaineita. Sormaukset
häkilöidään ensin harvemman piikiston
avulla karkeiksi rohtimiksi ja
tiheämmän piikistön avulla vähän
hienommiksi rohtimiksi.
Käteen jäävät hiuksen näköiset hienot
pitkät kuidut eli aivinat. Aivinoista
saadaan erittäin hienoa ja ohutta
lankaa.
Pellavatuvalla oli mielenkiintoista ja oli
kivaa oppia uusia asioita.
kirjoittanut: Sanni Kumpulainen, Karoliina Riukka ja Mariia Kokko

HIRVIKOTA KUTSUI NUORET JA VARTTUNEET

Kihlualla Hirvimiesten kodassa ja pihapiirissä oli vauhtia ja vilskettä.
Elokuinen kaunis ilta. Ilma happirikasta. Olihan iltapäivällä satanut oikein
kunnolla. Tapahtuman teemoina oli hirvenmetsästys, suunnistus ja
kouluyhteistyö.
Hirvimiehet halusivat tuoda harrastuksensa laajemmin esille ja kertoivat
metsästyksestä, sen historiasta ja nykytilasta. Suunnistajat taas esittelivät
suunnistuksen reipasta ja ihmeellistä maailmaa. Nyt erityisesti koululaisia
haluttiin perehdyttää luonnonläheisen lajin harrastamiseen. Äinää-Vähimaan
koululaiset olivatkin opettajiensa Juha Kuljun ja Petri Pekkalan johdolla
paikalla.
Avatessaan tilaisuuden kylätoimikunnan puheenjohtaja Outi Leveäoja korosti
erityisesti yhdistysten ja harrastusryhmien välistä yhteistyötä. Erilaisten
harrastusten lomassa nuoret ja varttuneemmat tapaavat, vaihtavat
ajatuksia, viihtyvät ja tuntevat seilaavansa samassa veneessä.
Liisa-Marjatta ja Matti Pietinen johtivat suunnistustapahtumaa. He olivat
valmistautuneet hyvin ja johdattivat lapset suunnistuksen alkeisiin. Esillä
olivat kartat ja muut tarvittavat välineet. Suunnistusreitti rasteineen oli
merkitty lähimaastoon. Suunnistukseen liittyvät asiat olivat seikkaperäisesti
esillä. Pietisten havainnollinen esitystapa tuntui kiinnostaneen nuoria
kovasti. Kysymyksiä tuli ja keskustelua syntyi.
Kun nuoret kirmaisivat reitille oli ilmassa urheilujuhlan tuntua. Yleisö seurasi
ja jännitti myös, olihan reitti kaikkien näköpiirissä. Ei niinkään jännitetty
voittajia vaan hyvää selviytymistä. Jokainen selvisi reitistä kiitettävästi.
Hikisestä urakasta huolimatta kasvoilla oli mieluinen ilme; olipas kivaa ja
selvisin hyvin. Innokas ja värikäs keskustelu vallitsi. Niin myös sen jälkeen
kun saatiin kuulla miten Pietisten järjestämän suunnistusaiheisen kilpailun
vastaukset olivat onnistuneet.
Nuorten innostus takaa sen, että Raikkaan hyvät saavutukset tulevat
jatkumaan tulevaisuudessa. Täältähän aikoinaan alkoi Raikkaan maailman
maineeseen johtanut maine ja saavutukset, jotka edelleen huipputasolla
jatkuvat. Suunnistaminen on myös harrastusmielessä hyvin suosittua.
Hirvenmetsästys on syksyinen odotettu ja merkittävä tapahtuma kun
hirvimiehet ja –naiset pukevat päällensä punaisen metsästysasun ja rientävät
koirineen metsiin hyvin valmistautuneina. Erkki Rantamäki on ollut mukana
kolmisen vuosikymmentä. Hän kertoi hirvenmetsästyksen historiasta
paikkakunnalla, sen nykytilasta ja miten pyyntiin valmistaudutaan. Täällä,

Asikkalan takamailla ja metsäalueilla on erittäin sopivat maastot.
Hirvestäjät tuntevat ne läpikotaisin. Nykyisin hirvenmetsästys on paljon
tietoa ja taitoa vaativaa ja kurinalaista, jo yksistään turvallisuussyistä.
Hyvä hirvikoira on metsästäjän paras työkaveri. Erkillä itsellään on
parhaaseen ajoikään tulossa oleva kolmevuotias karhukoirauros Kira. Hyvän
hirvikoiran haukun sävystä voikin päätellä onko ajon kohteena hirvi, karhu,
jokin muu pyynti- tai saaliseläin, joita pyyntialueilla on kertoi Erkki.
Jahtipäällikkö Harri Mäkinen kertoi myös kokemuksistaan. Hänellä oli
mukana itäsiperialainen laika-karhukoira. Tämä 7-vuotias Simpa voitti
äskettäin koirarotunsa kilpailussa Euroopan kauneimman tittelin. Tulossa on
Valkovenäjältä morsian, jonka kanssa Simpan on määrä järjestää laadukasta
jälkikasvua.
Aikaisempina vuosina pitkään jahtipäällikkönä ollut Soini Jussila kertoi
kokemuksistaan. Tuolloin takamailla ja metsissä ei ollut teitä, kuten nykyisin.
Ei myöskään ollut tiedonsaantia ja ajon seurantaa helpottavia teknisiä
apuvälineitä. Hirvikanta oli paljon pienempi kuin nykyisin. Hirvenpyynti
perustui tuolloin pelkästään metsästäjän hyvään fyysiseen kuntoon, taitoon,
kokemukseen ja etukäteen valmistautumiseen. Ajat ovat muuttuneet, hyvä
niin.
Äinää-Vähimaan hirviseurueessa on nykyisin kolmisenkymmentä metsästäjää.
Yhteenkuuluvaisuus ja –henki on hyvä. Varmaan jatkuvuutta ajatellen
uudetkin metsästäjät ovat tietyin edellytyksin tervetulleita mukaan. Yhteys
hirvimiehiin, niin selviää vaatimukset ja mahdollisuudet.
Hirviseurueella on nyt retken kohteena olleen Kari Lohtarin maalla olevan
kodan lisäksi muuta laavu. Niissä on muillakin kuin metsästäjillä mahdollisuus
käydä. Tietenkin on olemassa tietty ilmoittautumis- ja kontrollijärjestelmä.
Seurueella on myös käytettävänä Tarmo Bladin tontilla nykyaikainen
teurastamo kylmätiloineen.
Kotaretki syyskesän illassa oli miellyttävä tapahtuma. Ohjelman parissa
nautittiin ohukaisia ja makkaroita kahvin ja virvokkeiden kera. Tarjoilusta
vastasivat kylätoimikunnan vastuunaiset Pirkko Lohtari ja Airi Paavola sekä
osaltaan myös koulu.
RS

Äinää-Vähimaan Kyläyhdistys ry

RS 30.6.2008

TANSSIKURSSIT
Kolmena peräkkäisenä torstaina 13.6. alkaen pidettiin pidettiin Äinään seurojentalolla
kyläyhdistyksen järjestämät tanssikurssit. Vetäjänä toimi kursseja ehdottanut Juha
Kamppila avustajanaan Marjut Kärki.
Kurssien tarkoituksena oli johdattaa osanottajat tavallisiin lavatansseihin ja niiden
perusteisiin ja parempaan osaamiseen. Opetellut tanssit olivat valssi, foxi, humppa,
jenkka ja tango. Opettajat johdattivat kurssilaiset taitavasti, kansantajuisesti ja
huumoripitoisesti asiaan elävän musiikin myötä, josta vastasivat Asko Leveäoja ja Raimo
Salmela. Kursseille osallistui 10-20 henkilöä.
Päätöstilaisuudessa kyläyhdistyksen pj. Outi Leveäoja esitti kiitokset ohjaajille,
kurssilaisille ja muille mukana olleille. Yleinen mielipide oli, että vastaavia kursseja
järjestettäisiin myöhemminkin. Hän myös luovutti ohjaajille, soittajille sekä tarvittavan
sähkövirran lahjoittaneelle Paavo Tammiselle Jorma Leveäojan valmistamat puiset
päivänkakkarat.

WANHAN VÄÄKSYN KESÄPÄIVÄ 26.7.2008
Wanhan Vääksyn kehittämisyhdistys oli kutsunut
Asikkalan kyliä osallistumaan Vääksyn vanhalle
torille kylätapahtumaan Asikkala 160 vuotta.
Kyläyhdistys ilmoittautui juhlaan. Pyydettyä
näytelmää ei saatu esitysvalmiiksi näyttelijäpulan
vuoksi. Kyläyhteisömme oli kuitenkin parhaiten
esillä. Santra-Maria ja Miika Leveäoja esittivät
useaan otteeseen haitarinsoittoa, mikä kovasti
viehätti yleisöä. Eino Oksanen piti
havaintoesityksen siitä miten hyvä saunavihta
valmistetaan keröten ympärilleen paljon uteliaita
katsojia. Kyläläisistämme käsityötuotteitaan tarjosivat Einon vihtojen lisäksi Outi ja
Jorma Leveäoja puisia päivänkakkaroita, Kari Mäkinen katiskoja ja visakelloja, Reijo
Meriläinen tuulimyllyjä sekä Raimo Salmela hanapakkaustelineitä ja muita puutuotteita.
Sää oli kaunis ja lämmin. Yleisöä ja
tavarantarjoajia oli kuitenkin vähänlaisesti.
Ilmoittauduimme mielihyvin mukaan, mutta
järjestäjillä alussa ollut innokkuus tuntui loppuvan
sitä mukaan kun päivä läheni. Olimme tasokkaasti
ja edustavasti esillä, mutta
pettymyksen aiheutti se, että muista kylistä ja
tahoilta esiintyminen jäi vähäiseksi.
Siksi päivä ei vastannut odotuksiamme.

TÄMÄ TÄSTÄ .
KERROMPA ERÄÄN TARINAN KOULU AJOILTA. NÄIN SE MENI.OLIN KOULUSSA EI
USKOISI,MUTTA USKOTTAVA SE VAIN ON,SIELLÄ OLI NIIN KUIN ON VARMAAN
VIELÄKIN VALTAKUNNALLISET PIIRUSTUSKILPAILUT.NO MIKÄPÄ SIINÄ, OPETTAJA
JAKOI KAIKILLE LEHTIÖN.SIITÄ OLI LÄHTEMINEN, JA LÄHTIHÄN SE EI SIINÄ MITÄÄN
MINULLE POLOISELLE SE OLI PAHA PAIKKA SIINÄ KYNÄÄ PURSKELIN AIKANI ,MUTTA
EI AUTA EI AUTA TEHTÄVÄ SE ON ENNEN KUIN KYNÄ ON KOKONAAN SYÖTY .
AIHEET OLIVAT TOISTA EN TÄHÄÄN HÄTÄÄN MUISTA, MUTTA TOINEN OLI KUITENKIN
ISÄ TYÖSSÄÄN. TÄSTÄ MINÄ YRITIN TEHDÄ TAIDETTA JA TULIHAN SITÄ
NIIN SE OLI NÄHTÄVÄ. MINÄ EN OMASTA MIELESTÄNI OLE KYNÄN KÄYTTÄJÄ EI SE
MINUN VIKA OLE. SE VAIN ON NIIN, ETTÄ IKÄÄN KUIN KÄSI PELKÄISI KYNÄÄ TAI
PÄINVASTOIN.NÄIN SE ALKOI ,LEVITIN ARKIN NENÄN ETEEN JA KYNÄ TÖKSÄHTI
PAPERIN OIKEAAN LÄHELLE ARKIN REUNAA TULI PISTE. SIITÄ SE LÄHTI ENSIN TULI
AURAA MUISTUTTAVA SUTAISU EN MINÄ SITÄ ITSEKKÄÄN TIENNYT MIKÄ SE VOISI
OLLA. KYNÄ LÄKSI KUIN OLISI PYRKINYT KARKUUN, SINNE ARKIN VASEMPAAN
NURKKAAN SE PYSÄHTYI. SE HELPOTTI OLOA KUMMASTI,HEI TÄMÄHÄN TAITAA
OLLAKIN KIVAA.
NYT MINULLA OLI JO JOKU VÄKKÄRÄ JA VIIVA ARKIN YLI MITÄS SITTEN? NOO
TEHDÄÄN TOINENKIN VIIVA SIELLÄ SE KYLLÄ SILTÄ SE NÄYTTI NIIN MILTÄ.
ENTIENNYT ITSEKKÄÄN EI SITÄ AINA ETUKÄTEEN AINA TIEDÄ MISSÄSE PIRU ISTUU.
SIINÄ SE SATTUI SILLON ISTUMAAN NYT OLI JO ARKIN YLI KAKSI VIIVAA JA
VÄKKÄRÄ, TAAS KYNÄ TEKI KEPPOSEN LEHTIÖN VASEMPAAN REUNAAN. SITÄ KUN
TARKASTI KATSOI SEHÄN NÄYTTI AIVAN HEVOSEN TAKAJALALTA NO OLKOON
SITTEN SE JOS SILTÄ NÄYTÄÄ SANOI KEKKONENKIN TAULUSTAAN ENPÄ KERINNYT
PALJON MUUTA TEKEMÄÄN ,KUN OPETTAJA TULI KERÄÄMÄÄN LEHTIÖT POIS .MINÄ
OLIN TOTISTA POIKAA OPETTAJA KYSYI MITÄ TÄMÄ ESITTÄÄ SANOIN AIVAN
VILPITTÖMÄSI EN TIEDÄ ,MUTTA TIESIKÖ OPETTAJA OLIKO TAITEEN TUNTIA
SITTENKIN MINÄ EN OLLUT ENKÄ OLE VIELÄKÄÄN .
NIIN SIINÄ PÄÄSI TOTISESTI KÄYMÄÄN TEKIKÖ SE SEN PIRUUTTAAN VAI MITÄ. KYLLÄ
SE OLI JO SILLOIN ASIANTUNTIJA ALALLA NÄIN MINÄ SEN NÄEN. KOSKA
KUUKAUDEN KULUTTUA ERÄÄNÄ AAMUNA TULI LUOKKAAN JA SANOI IVALLISETI
ONHAN TAITEILIJAKIN SAAPUNUT TÄÄLLÄ OLISI PALKINTO SE ON LÄHETETTY
SIELTÄ PIIRUSTUS KILPAILUSTA.MINÄ EN OLLUT MOINASKAAN VÄHÄN OIKAISIN
RYHTIÄ JOS SITÄ NYT VOI RYHDIKSI SANOA.NIIN MUUTENSE PALKINTO SE OLI
SILLOIN PUOLI KILOA TANSKAN KUNINKAALLISA
OLI AIVAN TOISTA MITÄ NYKYÄÄN SAA .NIIN OLIHAN MEITÄ KAKSI
TAITEEN TUNTIJAA MINÄ JA OPETTAJA, EI MUUTEN TULLUT KUTSUA TAIDE
AKATEMIAAN SITÄ SE OPETTAJAKIN VARMAAN ODOTTELI EI TULLUT EI MONESTI
TÄSSÄ ELMÄSSÄ KÄY JA KYVYT JÄÄ LÖYTYMÄTTÄ . NIIN JÄI.
R MERILÄINEN

