HAKALAINEN
Haukiniemen Hakan jäsenlehti 2/2020

Liikuntakerhon vetäjä Siiri Luostarinen kertoo sivuilla 16-17 metsästysharrastuksestaan.

Pääkirjoitus

Elämä on joukkuepeliä
Tämä on Haukiniemen Hakan toimittama vuoden
toinen urheilupainotteinen kylälehti. Tässä numerossa muistellaan Hakan alkuvuosikymmeniä ja
aikaa ennen seuran perustamista. Jatkossakin kirjoitukset entisaikojen kilpailuista ja muista tapahtumista ovat tervetulleita.
Lehden sivuilta löytyy luonnollisesti myös kirjoituksia Hakan nykytoiminnasta ja hakalaisten muista
harrastuksista. Nyt ensimmäistä kertaa mukana
oleva henkilöhaastattelu toteutetaan samalla muotilla tulevissakin painoksissa.

viikkovuoro tuntui liian vähältä, ja äitien toivomuksesta alettiinkin pelata kahtena iltana viikossa.
Pitkin kesää uusia pelaajia liittyi joukkoon. Peli-iltoina kentällä kirmaili parisenkymmentä pelaajaa.
Kaikkiaan yli neljäkymmentä eri henkilöä löysi
kesän aikana kuningas jalkapallon. Pelaajien ikäero
nuorimmasta vanhimpaan oli yli kuusikymmentä
vuotta. Hakassa on aina ollut ”kaikki pelaa” -systeemi.
1990-luvun alkuvuosina kirkko jalkapalloilevan
arkkipiispansa John Vikströmin johdolla loi Suomen
Palloliiton kanssa projektin ”Elämä on joukkuepeliä”. Noihin aikoihin arkkipiispa otsikoi erään puheensa ”Milloin peli kulkee?” ja tiivisti siinä hyvän
pelin periaatteet seuraavasti:

Hakan toiminta on jatkunut kesällä ja syksyllä
2020 aktiivisena. Elokuussa, ennen koulun syysluukauden alkua, pelattiin muutamana sunnuntai-iltana pesäpalloa Juvolan koulun kentällä. Ennen tätä
laji oli ollut tauolla useita vuosia. Nähtäväksi jää,
jäikö pelikipinä kytemään ensi kesäksi.
Syksyllä ”Liikettä kinttuihin” -kerho jatkuu edellisvuosien malliin, tosin uuden ohjaajan hoivissa.
Enonkosken kuntosali- ja sählyvuorot jatkuvat
nekin normaalisti. Näistä kirjoitetaan tarkemmin
sisäsivuilla.

n Peli kulkee, kun on innostusta
ja sisäistä hehkua
n Peli kulkee, kun se on reilua
n Peli kulkee, kun se on hauskaa ja rentoa
n Ppeli kulkee, kun on erilaisuutta
n Peli kulkee, kun on yhteisöllisyyttä ja
saa tuntea kuuluvansa joukkueeseen
n Peli kulkee, kun on luottamusta
n Peli kulkee, kun on kannustusta
n Peli kulkee, kun osaa hävitä –
jos tahtoo oppia voittamaan,
pitää ensin oppia häviämään

Haukiniemessä on pelattu jalkapalloa jo noin sata
vuotta. 1920-luvulla helsinkiläisen Tammisalon jalkapallosuvun veljekset Hannes ja Armas lomailivat
kylällä ja saivat jalkapalloinnostuksen syttymään.
Vieläkään se ei ole sammunut. Viime kesänä kiinnostus peliä kohtaan kohosi entisestään.
Keväällä koronaepidemian rajoituksien purkauduttua jalkapalloilu aloitettiin Hiesun kentällä
hieman arastellen, pienellä porukalla. Pikkuhiljaa
palloilijoiden määrä lisääntyi. Nuoret perheet (äidit,
isät, lapset) liittyivät pelaajarinkiin. Myös useita
teini-ikäisiä löysi lajin. Innostuksen kasvaessa yksi

Noilla periaatteilla pyritään jalkapalloa Hakassa
pelaamaan. Myös muissa Hakan joukkuelajeissa
toimitaan samoin.
Lopuksi kiitän kaikkia talkoolaisia ja muuten Hakan toiminnassa mukana olleita.
Teksti ja kuvat Olli Loikkanen
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Yläkuvassa on peli käynnissä Hiesun viheriöllä.
Sivulla 2 alakuvassa jalkapalloilijat Hiesulla kokoontuneena ennen pelailua.
Alakuvassa TonkKumin heittoa kaukalolla lokakuussa iltavaloissa.
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Lauantai-illan
huumaa Enonkoskella
Enonkosken liikuntahallille kerääntyy lauantai-iltaisin klo 16–17.30 joukko eri-ikäisiä sähläreitä ja
kuntoilijoita. Hakan peli- ja kuntosalivuoro kokoaa
osallistujia vaihtelevasti, aina kuitenkin riittävästi.
Kuntosalilla on mahdollisuus hikoilla monipuolisten laitteiden kanssa klo 16–17. Siinä ehtii kiusata
lihaksia monipuolisesti ja halutessaan pääsee vielä
sähläreitten mukaan pelin pyörteisiin.
Sählypelissä jokaisella on oma paikkansa, vaikka
pelaajien ikähaitari on suuri: 5–6 vuoden ikäisistä
tuonne yli 60 vuoden ikäisiin reippaisiin mailanheiluttajiin. On mukava pelata yhdessä, lapset ja aikuiset! Vaikka pelien ja pelaajien taso ja taidot vaihtelevat kovasti, kaikki ovat porukkaan yhtä tervetulleita.

Sählypelit aloitetaan yleensä lasten tekemällä
mailajaolla, sitten juostaan enemmän tai vähemmän
tosissaan reikäpallon perässä – toisia tsempaten ja
niin omista kuin vastustajankin onnistumisista iloiten. Pelien päätteeksi pohditaan suurimmat onnistumiset ja päätetään haastaa itsemme ja toisemme
taas ensi lauantaina!
Kiitos Hakan urheiluseuralle lauantai-illan reippailumahdollisuudesta! Tervetuloa joukkoon kaikki
Hakan jäsenet vauvasta vaariin, salilla ja kentällä on
vielä paljon tilaa!
Teksti Pekka ja Elisabet Laitinen
Kuvat Pekka Laitinen

Sählypelien nestori Olli Loikkanen kiirehtii auttamaan maalilla päivystävää Saara Parkkosta. Pallosta kamppailemassa Leo Parkkonen ja Heikki Halonen.

Sählyä ja
ystävyyttä

nittää kovasti, olla ihan uusi ja vieras kokemus, ehkä
jopa kauhistus. Pojalle, joka ei ole koskaan kuulunut
joukkueeseen, ja koulun liikuntatunnillakin on vain
muutama osallistuja. Hälinä, kovat äänet, monet
vieraat kasvot ja uudet asiat voivat sinkouttaa aistit
ymmyrkäisiksi, niin että ne menevät aivan yli. Voi
iskeä jumi ja pelko, ja olosta voi tulla ihan hervottoman heikko.
Poika, jolle päivän kulku on hyvä esittää kuvin
joka aamu ja erikoisreissut ja -tapahtumat jo vaikka
viikkoa aiemmin, jotta ne kerkeää rauhassa prosessoimaan. Kotona tarjotun vahvan tukemisen
ja ennakoinnin sekä parhaan ystävän tuen merkitys uusissa tilanteisissa on todella tärkeää. Mutta
huomattavan suurta osaa näyttelee turvallinen,
hyväksyvä ja vastaanottava porukka, joka osaa myös
rauhassa reagoida erityistarpeisiin.
Tällainen nimenomaan on Haukiniemen Hakan
lössi. Sen positiivisuus, rempseys ja sydämellisen

Nyt haluan kertoa, miten huikea porukka tuolla Hakan vakituisella lauantain klo 16 salivuorolla kuljeskelee, mistä kaikki eivät ehkä tiedäkään.
Siellä on kaiken ikäisiä, aivan laidasta laitaan
ja laidan päästä toiseen. Ja se on selkeästi tämän
joukkueen voimavara, millä he pystyvät ihmeellisiin,
joskus jopa utopistisiin suorituksiin. Tämä kantaa
jopa pelikenttien ulkopuolelle, mitä usea ei ehkä
hoksaisikaan.
Monelle meistä se on arjen liikuntahetki, perheen
yhteinen aika, iloisessa ja härskyvän leppoisessa
joukkiossa.
Mutta se voi esimerkiksi pienelle pojalle, jota jän4

Sählyvuoron nuorimpiin pelaajiin lukeutuva Milo Malkki suojaa palloa taitavasti muiden
odottaessa hänen seuraavaa liikettään.
vastaanottava ilmapiiri on omaa luokkaansa. Se on
joukkue, joka vahvistaa jokaisen, myös erityislapsen
kokemusta, niin onnistumisien osalta kuin isoina
harppauksina itsetunnossa. Nämä kokemukset kan
tavat pitkälle tulevaisuuteen, aikuisikään saakka.

lähdön hetkeä.
Nuoret halusivat vielä kiittää pelistä ja kehua,
miten hyvin pienemmät pojat pelasivat, jolloin varovasti poikien hymyillessä kysäisin nuorilta:
–Saako uusi tulokas tulla vielä uudestaan?
Nuoret pamauttivat välittömästi vastauksen, hieman vitsaillen:
–EI! Kun taitaa pelata liian hyvin...
Pienen pojan kasvoille kirposi hämmennys. Nuoret kuitenkin jatkoivat heti hymyssä suin:
– Hetkonen, pitäähän se sittenkin ehdottomasti
tulla uudelleen, että päästään taas yhdessä mittelemään ja saadaan revanssi.
Poika ilahtui silminnähden ja mietti pitkän aikaa
kotimatkalla saamiaan kehuja ja sitä, kuinka hänen
kanssaan halutaan pelata vielä uudestaan.
Ja kyllä, seuraavana lauantaina poika ja isä taas
kentällä mittelivät.
Teksti Jenni Lääperi

”MINÄ OSAAN, MINÄ PYSTYN!”
Tämä on se, mitä tämä joukkue antaa mukanaan
pelin päätteeksi. Aivan huikea on siis koko tämä porukka isoimmasta siihen pienimpäänkin. Lauantain
sählyä siis en voisi enempää suositella jokaiselle,
joka haluaa kokea liikkumisen iloa. Iästä, koosta tai
erilaisuudesta (olipa se mikä hyvänsä) riippumatta. Aivan huikeassa porukassa, yhdessä toisiaan kannustaen.
Kiittäen kiteytän tämän kirjelmän rakkaan poikani, hänen parhaan ystävänsä ja kahden Hakan
nuoren tuumailuihin. Keskustelu käytiin poikien
ollessa jo autossa, jonne kaksi nuorta juoksi ennen
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Kuunnellaan ohjeita, jotta leikki sujuisi ongelmitta ja kaikilla olisi mukavaa.

Liikuntakerhossa
riittää vilskettä
Syksy alkoi mukavasti pihapelien merkeissä
Liikettä kinttuihin -kerhossa. Osallistujia
oli huikea määrä, ja oli mahtavaa huomata,
että niin moni lapsi tuli paikalle liikkumaan
kavereiden kanssa.
Kerhossa nuorimmat ovat eskarilaisia ja
vanhimmat käyvät jo yläastetta. Ikäeroista
huolimatta yhteiset pelit ja leikit ovat sujuneet mainiosti. Kerhoon ovat tervetulleita
kaikki 6–16-vuotiaat lapset, ja kerhoa pidetään maanantaisin klo 17.30–18.30 Juvolan
koululla.
Vanhempien pelaajien suosikkipelejä ovat
olleet jalkapallo ja kirkkis, joka on eräänlainen piilosleikki. Nuoremmat suosivat hippoja ja etenkin telinehippaa, jota pelataan
koulun kiipeilytelineessä keinujen luona.

Syksyllä illat pimenevät, ja se mahdollistaa
lamppupiilon leikkimisen.
Yleensä aloitamme kerhokerran lämmittelemällä yhteisillä leikeillä, kuten erilaisilla
hipoilla, ja niiden jälkeen pelaamme joitain
toivottuja pelejä. Lapset saavat itse vaikuttaa ja esittää toiveita, ja joka kerralla saa
jokainen valita mieluisan pelin/leikin päivän
vaihtoehtojen joukosta.
Syksy on ollut tänäkin vuonna kaunis, ja
luonnossa on ollut kaikenlaista ihmeteltävää. Leikkimisen lomassa olemme myös
ehtineet ihastelemaan syksyistä usvaa ja auringonlaskua sekä taivaalla loistavia tähtiä.
Teksti Siiri Luostarinen,
kuvat Siiri Luostarinen
ja Leo Parkkonen
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Yläkuvassa: Se, jolla on punaista, saa
ottaa kolme askelta.
Alakuvassa ihailtiin auringonlaskua.

Hakan historiaa:

Arvin malja
Haukiniemen Hakalla on
ollut tapana palkita seuran
menestyneimpiä urheilijoita
ja seuran hyväksi talkootäitä
tehneitä toimijoita vuotuisin
kiertopalkinnoin. Yksi Hakan
legendaarisimmista palkoinnoista on 60 vuotta sitten Arvi
Ikosen kunniaksi perustettu
Arvi Ikosen muistopalkinto,
”Arvin malja”.
Arvi Ikonen oli haukiniemeläinen maanviljelijä ja äärimmäisen innokas urheilumies,
joka uhrasi kaiken liikenevän
vapaa-aikansa kylien liikuntaharrastusten edistämisen
hyväksi. Urheilulajeista Arvin
sydäntä lähellä olivat erityisesti yleisurheilu ja hiihto.
Osmo Loikkanen kuvaa kirjassaan ”Kylät urheilevat” (1993)
Arvia ”näiden seutujen Tahko
Pihkalaksi”. Arvin malja syntyhistoriasta sama teos kertoo
näin:
”Kun Arvi talvella 1960 kuoli
62-vuotiaana, heräsi urheiluseuramme keskuudessa ajatus
muistaa häntä omilla muistokilpailuilla. Keräsin Arvin
urheilutovereilta ja muilta
kyläläisiltä mittavan muistopalkintosumman. Rahaa
kertyi kaksikymmentätuhatta
sen aikuista markkaa, ja sillä
ostimme palkinnon, jonka
nimitimme Arvin maljaksi.
Tauno Puronaho, Riennon
silloinen monitoimimies,
arvioi sen silloin arvokkaimmaksi kiertopalkinnoksi koko
SVUL:n Suur-Savon piirissä.
Ilmankos piirikunnalliset
Arvi Ikosen muistokilpailut,
jotka järjestettiin elokuun 31.
päivänä, eli Arvin päivänä, veti
osanottajiksi aina koko piirin
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parhaat urheilijat.
Kilpailuja pidettiin kahdeksana kesänä vuosina 1960–
1967. Palkinnon säännöiksi
tuli, että sen sai vuodeksi
haltuunsa kilpailuissa parhaimman tuloksen pistekirjan
mukaan saavuttanut. Edelleen
palkinnon säännöissä oli,
että se oli ikuisesti kiertävä,
ja voittajalle annettiin vuosittainen omaksi palkinnon
pienoismalli. Palkinto on nyt
jämähtänyt Reino Vepsäläisen palkintokaappiin, josta se
lähtee liikkeelle sen jälkeen,
kunhan Arvin kisat toivottavasti joskus elpyvät eloon.”
Arvin kisojen eloon elpymistä odoteltiin Hakan 40-vuotisjuhliin vuoteen 1993 saakka.
Juhlien yhteydessä Arvin
maljaa reilut pari vuosikymmentä hallussa pitänyt Reino
Vepsäläisen lahjoitti palkinnon kiertämään edelleen,
määräten sen jaettavan vuosittain Hakan aktiivisimmalle
seuratoimijalle. Tästä lähtien
palkinnolla on ollut uusi, sekin
hyvin tärkeä tarkoitus.
Teksti Juuso Loikkanen
Kuva Eira Kaartinen

Ennen laskua on keskityttävä huolellisesti.

Laukunkankaan karpaasi
Olet viime vuosina siirtynyt freestyle-laskun
pariin. Mikä lajissa viehättää?
- Lajin vaikeus ja vapaus.

Korona sulki keväällä Suomen hiihtokeskukset,
mutta Laukunkankaan rinne on pyörinyt siitä huolimatta koko ajan. Tätä yhden miehen rinnettä hoitaa
ja kehittää talon omistaja Kare Lampinen.
Kare on kuvataiteen opettaja Savonlinnan taidelukiossa. Hän on elämänsä varrella harrastanut
lukuisia urheilulajeja.
Tämä 58-vuotias ikiliikkuja on rakentanut pihalleen erilaisten temppujen harjoittelua varten vauhdinottorinteen, hyppyreitä, reilejä ja alastulorinteen.
Vapaalaskun harrastaja on pikkuhiljaa siirtynyt
freestylen pariin. Kare on tunnettu siitä, että mitä
ruvetaan harrastamaan, niin sitä tehdään sitten
”sata lasissa”.
Harjoituksen yhteydessä teimme pienen haastattelun.

Olet myös hiihdonopettaja. Annatko opastusta omassa hiihtokeskuksessasi?
- Ehkä…
Mitkä ovat tavoitteesi tulevalle talvelle?
Ykköstavoite on 360-temppu suksilla.
Olet harrastanut useita liikuntalajeja. Haaveiletko vielä jostain uudesta lajista?
Kyllä, perinteinen surffaus polttelee. Sitä voi opetella Pohjois-Norjassa, ei tarvitse kärvistellä kuumassa…

Mitä liikuntamuotoja olet harrastanut?
- Jalkapallo, maastohiihto, yleisurheilu ja uinti
ovat lajeja, joissa olen kilpaillut juniorina tai seniorina. Kuusi vuotta sitten aloitin telinevoimistelun
Savolin aikuisryhmässä. Olen myös lasketellut viimeiset kymmenen vuotta ja aika pian löysin vapaalaskemisen riemun.

Miltä tuntuu asua Laukunkankaalla?
Viihdyn erittäin hyvin täällä.
Aiotko tulevana talvena suunnata pohjoiseen
ja mitä hiihtokeskuksia suosittelet?
- Aion mennä aloittamaan lumikautta Rukalle,
missä on hieno parkkilaskualue. Pyhätunturi on
upea rinnekeskus ja vapaalaskupaikka. Lähipaikoista Koli on upea luonnon kautta.

Mitä liikunta sinulle merkitsee?
- Liikunta on oivallinen vastapaino työlle ja se
mahdollistaa toimintakykyisen arjen fyysisesti ja
henkisesti.

Teksti Teija Arokivi ja Juha Saunisto
kuvat Oskari Saunisto
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Kesäaikaan Fairya kuluu, kun rinne pitää
saada luistavaksi.
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Urheilu tärkeässä osassa
Lapsuus- ja nuoruusmuistoja kotikylältäni

Mehän kaikki tiedämme, että
Haukiniemi on ”aina” ollut urheilukylä. Kylällä oli lapsuudessani ja
nuoruudessani 1950- ja 1960-luvuilla paljon lapsia. Aikuiset
rakensivat ahkerasti elämää sotavuosien jälkeen.
Tunnelma oli eteenpäin menevä
ja optimistinen. Muutakin kuin
Hakan toimintaa toki oli: Maamiesseura järjesti tupailtoja ja
Martat erilaisia juhlia, ja lisäksi
talvikaudella oli ompeluseuroja
melkein viikoittain ja sunnuntaisin lapsille pyhäkoulu. Hyvä
tällaisessa kylässä oli kasvaa
ja varttua sekä oppia elämisen
taitoja.
Jalkapallo ja yleisurheilu
Ensimmäiset urheilua koskevat
muistikuvani ovat jalkapallosta ja
1950-luvulta: Hakan joukkueen
oranssiset pelipaidat kuivumassa
pyykkinarulla naapurissamme.
Loikkasen Maija oli mukana
huoltojoukoissa, niin kuin iso osa
kylän naisväestä. Toinen muistikuva: kävin isän ja veljieni Topin
ja Jonan kanssa Särkijärven kentällä katsomassa miesten pelejä.
Kuljimme kotoani Suontakaa

ensin Kahenlammen harjulle ja
siitä metsäpolkua pitkin kentälle.
Hakalla oli 1950- ja 1960-luvuilla hyvä joukkue, ja koko kylä eli
mukana.
Varmasti lähes kaikki kylän
pojat ja osa tytöistäkin pelasi tuolloin jalkapalloa. Meillä oli kotona
saranin edessä oma ”Wempley”,
niin kuin veljeni Jona kenttää
kutsui. Melkein päivittäin pelailimme ja monesti käynnistimme
Suomi–Ruotsi-maaottelun. Jona
ja minä olimme toinen joukkue ja
Topi ja naapurin Jorma toinen.
Kanssamme pelailemassa kävi
myös muita kylän poikia. Meillä
ei tuolloin ollut kotona televisiota, joten kävimme katsomassa
MM-otteluita Ikosessa. Suosikkini
oli Brasilia ja Pele. Tietysti myös
koulussa jalkapalloa pelattiin
innokkaasti, me tytöt kuitenkin
pelasimme pääasiassa nelimaalia.
Kun mimmipalloilu käynnistyi 1970-luvun alussa, myös me
Haukiniemen tytöt perustimme
mimmijoukkueen. Pelasimme
SavPan nimellä puulaakipelejä ja
jotain sarjaakin, mm. Mikkelissä
käytiin. Pelipaidat saimme lahjoituksena, ja pelaajamme Tuunasen

Arja ompeli niihin numerot.
Meistä sisaruksista pisimpään
pelasi Jona. Hän oli maalivahtina
useissa Savonlinnan joukkueissa
ja viimeksi Joutsenon Kullervossa, joka pelasi silloin II-divisioonaa.
Jona oli kova ja tinkimätön harjoittelija, hän kävi mm. juoksemassa vetoja Putromäen rinteessä
ja rakensi navettamme vintille
kuntosalin, jota käyttää vieläkin
Simon kanssa.
Kesäisin lapset ja nuoret harrastivat myös yleisurheilua Hiesun kentällä. Asko Ruuskanen ja
Reino Vepsäläinen olivat meille
hyviä esikuvia. Lisäksi muistan
Arvi Ikosen muistokilpailut aina
elokuun lopulla. Arvin maljasta oli kilpailemassa nimekkäitä
yleisurheilijoita koko Savonlinnan
seudulta, ehkä kauempaakin.
Hiihto
Talvella mentiin kouluun suksilla ja välitunnillakin hiihdettiin.
Taloissa järjestettiin viikonloppuisin hiihtokilpailuja, talonväki
tarjosi mehut ja pullat. Muistan
miten Loikkalan Sulo-isäntä kannusti meitä:

Osmo Loikkanen katsoo Hakan peliä Joensuussa 1960-luvulla.

Pyhäkoululaisten joulujuhla 1961.
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Vesa Laurion tekemä ilmoituspohja Hakan lavan tansseista.

Risto Ripatti tuo vaihtoa Tuula Kauppiselle.
”On se kyllä hyvä, että lapset ja
nuoret urheilevat”. Ensimmäiset
sukseni teki Taavetti Wunsch.
Harjoittelin hiihtoa muutaman
vuoden aktiivisemmin ja kävin
hiihtokilpailuissa Savonlinnan
seudulla. Yhden kerran hiihdin
Säämingin maakuntaviestijoukkueessa. Vuoden 1960 olympialaissa Squaw Valleyssa Kalevi Hämäläinen voitti 50 km:n hiihdon.
Koulullamme oli heti sen jälkeen hiihtokilpailut ja illalla
palkintojenjakotilaisuus. Veljeni
Topi oli pyydetty avauspuheen pitäjäksi. Hän kotona vähän tuskasteli, jolloin äitimme ehdotti, että
aloita ”Mitä isot edellä, sitä pienet
perässä”.
Näin Topi aloitti ja hyvän
puheen piti. Kerran kyläläisten
kesken järjestettiin Harjun pellolla viestihiihtokilpailu, jossa
oli ainakin seuraavat joukkueet:
nuoret pojat, tyttöjen ja poikien
sekajoukkue, poikamiehet sekä
ukkomiehet. En muista mikä
joukkue voitti.

Hakan johtokuntaan 1962, ja
olin mukana toiminnassa monta
vuotta. Osmo oli kerta kaikkiaan
hyvä innostamaan lapsia ja nuoria. Myös aikuiset hän sai mukaan
toimintaan. Loikkala oli keskuspaikka.
Osmo kuljetti meitä nuoria kilpailuihin eikä hän todella laskenut tuntejaan auttaessaan meitä
nuoria urheilussa eteenpäin.
Hänellä oli hyvät suhteet laajalle: urheilusta vastaaviin kunnan
henkilöihin, muihin seuroihin
ja järjestöihin. Hän sai asioita
tapahtumaan niin Hakassa kuin
kylällä muutenkin.
Toiminnan kulujen kattamiseksi Hakan lavalla järjestettiin
koko kesän lauantaisin tansseja.
Keväällä pidimme siivoustalkoot,
ja tanssien aikaan seuran pojat
hoitivat järjestysmiehen tehtävät
ja me tytöt pidimme kioskia.
Kesän kohokohtia oli, kun Kaiho
Simola ja muutaman kerran myös
Revengers-/myöhemmin H. Koskivirta -yhtye oli soittamassa.

Järjestötoiminta
ja Hakan lava

Olen varma, että lapsuus- ja
nuoruusvuosina harrastamani
urheilu antoi uskallusta siihen,
että muutettuani 1972 Helsin-

Loikkasen Osmo pyysi minua
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kiin uskalsin mennä HJK:n
mimmijoukkueen harjoituksiin
kysymään, pääsisinkö mukaan.
Thure Sarnola oli silloin joukkueen valmentaja, ja hän otti minut
joukkueeseen.
Hänen jälkeensä valmentajaksemme tuli Aulis Rytkönen. Pelasin vuodet 1973–1975 ja voitimme
Suomen mestaruuden jokaisena
vuonna. Ei mikään ihme, kun oli
tuon luokan valmentajat! Olin
myös mukana naisten ensimmäisessä maajoukkueessa, kun pelasimme elokuussa 1973 tasapelin
Ruotsia vastaan.
Kotikyläni on minulle edelleen
rakas, ja aina kun käyn siellä,
mielen täyttää lämmin olo. Haukiniemi on tänäänkin vireä kylä,
ja on mukava seurata uutisia ja
tapahtumia sieltä.
Tällä hetkellä Haukiniemi
taidetaan tuntea ennen kaikkea
kulttuurikylänä, mutta kyllähän
siellä urheilu on edelleen tärkeässä osassa. Ja Haukiniemen Haka
vireänä!
Teksti
Tuula Kauppinen
Kuvat
Tuula Kauppisen arkisto

Opettajat ohjasivat nuoria
liikunnan polulle ennen Hakaa
Urheilu- ja liikuntaseura
Haukiniemen (myös naapurikylien) Haka perustettiin olympiavuonna 1952, noin suurin
piirtein, Ylölän peräkamarissa.
Kansojen kisoja ei pidetty Särkijärven kentällä (Hiesun kenttä
odotti vielä tulemistaan) vaan
Stadissa.
Haukiniemeläisten edustus kansojen kohtaamisessa oli vankka
katsojakvartetti: Konsta Ikonen,
Kalle Pehkonen, Matti Kaartinen
ja Martti Koskivirta.
Maran autolla nelikkoedustuksemme Helsingin matkansa aloittivat, voittajina palasivat. Olihan
mitaleja ropissut lajinsa – ellen
aivan väärin muista...
Hakaa edeltävältä ajalta on vaikea (mutta ei mahdoton) löytää
organisaatiota, jonka varsinainen innostava tehtävä olisi ollut
jäsentensä ruumiillisen kulttuurin
edistäminen.
Sellaiseksi populaatioksi voitaisiin ajattelujen jälkeen nimetä
(ehken) SK-järjestö, myös palontorjuntatyöhön hanakasti suuntautunut.
Haukiniemen SK-osasto hiihti
ja hiihdätti ahkerasti, löi pesäpalloa tomerasti ja juoksutti nuoria
miehiä sukkelasti pesältä toiselle,
jopa kolmannelle – lopulta kotipesään saakka.
Amerikan tuliaisista kiitokset
Lauri ”Tahko” Pihkalalle, kansalliselle jäpäkyörälle. Tahko noteerasi tosi korkealle ne urheilulajit,
joissa urheilijat hikoilevat.
Niinpä hän vähätteli mm. mutkalaskua, pujottelua, slalomia vai
miksi tuota myöhäsyntyistä lajia
nimittäisikään: – Ei se ole mitään
urheilua, kun konevoima vetää
lyhytsuksisen ylös, ja painovoima
tuo hänet alas!
Tarkemman, jopa humoristisen
selon tästä toiminnasta saa Osmo

Loikkasen kirjasesta Kylät urheilevat. Suosittelen näitä kaikkia!
Eero Kurho toimi aikanaan
Haukiniemen kyläkoulun opettajana. Iltaisin ja vapaa-aikanaan
hän antautui kaikin voimin urheiluaatteen edistämiseen Pohjois-Säämingissä.
Yleisurheilu oli hänen rakastettunsa kaikissa mahdollisissa
ulkoilmamuodoissaan, mutta en
muista hänen kavahtaneen sisälajejakaan. Esimerkiksi vauhdittomat tasakäpälä-, kolmiloikka- ja
korkeushypyt kuuluivat Eeron
repertuaariin koulun suuressa
luokassa.
Nämä kisat kahden ensimmäisen lajin kohdalla alkoivat sisäurheilijoitten kantapäitten liituamisella, että saatiin nääs tarkka
mitta mihin kohtaan tatamilla
hyppyurheilija pudota tömähti
ankaran ponnistuksen jälkeen.
Liitua saatiin luokan liitutaulun
kourusta.
Kurho oli hyvin kylä- ja ihmismyönteinen opettaja, valtioviisas.
Pitipä hän eräässä kesäjuhlassa
tunteikkaan juhlapuheenkin
”Nuoruuteni vihreiltä vuosilta...”
Juhlasalina toimi Loikkalan sarani, jonka betonisella lattialla tanssia jytkyteltiin puolitoista tiimaa
sen jälkeen, kun puheet oli pidetty, runot lausuttu ja näytelmä
(Agapetuksen Olenko minä tullut
haaremiin) näytelty ja nautittu.
E.J. Kaartinen, Eero Juhana,
Ierikäksikin kutsuttu, oli kylän
ensimmäisiä, ellei peräti toinen
”kansankynttilä”. Hänestä olen
sanaillut niin paljon aikaisemmin
kylälehdessä, kyläkirjassa ja vapaassa keskustelussa, etten halua
enää lisätä, en myöskään vähentää yhtään ilmaisua.
Vaikka nykyaikaisesta liikuntaurheilusta E.J.K.:n luokassa
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ei ehken voidakaan puhua, niin
mentiin siellä sentään ”ympäri
salin... yks, kaks... ja juoksua...
yks, kaks...”
Sitten kiivettiin 1,5 tuumaa
paksua nelimetristä köyttä luokan
kattoon niin että hippulat vinkuivat ja puhina kävi kuin variksen
pesälle kavutessa (reitettäessä?).
Kansanomaisia liikuntamuotoja
olivat noina aikoina, tai vähän
ennen niitä, niskalenkin ja sormikoukun veto sekä kädenvääntö.
Kaikki lajeja, jotka näyttivät katsojien arvioissa johtavan kisailijat
ennen aikaisesti Namminlahteen!
Veistokoulu toimi talvella ja
keväällä -52 eräänlaisena liikuntasessioiden järjestäjänä. Koska
kylässä oli tuolloin hiihtohalullista ja juoksukyvyllistä väkeä
enemmän kuin näköradioita
(näitä ei yhtään!) niin jopa eräänä pakkasunnuntaina kutsuttiin
Harjulle Maamiesseuran ja Muun
kylän joukkueet kisailemaan
Veistokoulun joukkuetta vastaan
viestihiihdossa.
Jälkimmäisen nelikon muodostivat Leo Taskinen, Viljo Piironen,
Urho Muhonen ja allekirjoittanut.
Kahdesta muusta kombinaatiosta
muistan vain Esko Ikosen (Muu
kylä), Ilmari Laurion (Maamiesseura) ja Reino Nikkosen (ehkäpä
Muu kylä).
Veistokoulun pojat sujuttelivat
sukkelimmin Isonvuoren, Liko- ja
Pesälammen kaltahilla luikerrelleen ladun, voittivat, mutta
täytyy tunnustaa iloisin mielin,
että parhaan osuusajan hiihtaisi
Ikosen Esko. Toiseksi ylsi... mutta
jääköön se sanomatta.
Ajanottajana toimi urheilulle
elämänsä pyhittänyt Arvi Ikonen,
kisojen suojelijana johtajaopettaja
Pekka Sinkko ja ulkopuolisena
tarkkailijana naapuri Ylölän van-

Lähtö 10 kilometrin jäähiihtoon Haukiniemen nuorisoseuran kilpailuissa Lähelahdella maaliskuussa 1927.

Säämingin suojeluskunnan kyläosastoista koottu pesäpallojoukkue vuoden 1930 tienoilla.

ha isäntä Samuel Liukko.
Kevätkesällä rynnistettiin suunnilleen samoilla kokoonpanoilla
Särkijärven kentällä ruotsalaisviestiä.
Omaa juoksuosuuttani en enää
muista, mutta sen kylläkin, kun
Osmo-veli (Mms) latisti hämärän

rajamailla viimeistä osuutta Jussi
Liukon kirittämänä: – Osmukka,
nyt ota spurtti, muuten h-tti vieköön, hävitään!
Eihän siinä Jussin kiritys auttanut, kun ankkuriosuus (400 m)
oli aivan liian pitkä matka satasen
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erikoismiehelle.
Mutta se riemu mikä remahti
Särkijärven rannalla juoksun
vaihduttua yleisuinniksi, se tuskin
koskaan haaltuu muistini kentästä!
Teksti Tuomo Loikkanen
Kuvat Kylät urheilevat kirja

Lahjoja odotellessa
Joulun lähestyessä monet
jouluun liittyvät muistot tulevat
mieleen. Kun katson taaksepäin
lapsuuteni jouluaikaan ja vertaan
sitä nykypäivään, huomaan jouluperinteen kehityksessä selkeän
muutoksen. Ei se lapsuuteni joulu
ollut vapaa ”pakanallisista tavoista”; silloinkin jouluun kuului
kinkku, tonttulakki, kynttilät ja
joulukuusi.
Joulun odotus oli jännittävää
aikaa. Hyvissä ajoin ennen joulua
piti olla varuillaan, kun tontut
tarkkailivat sitä, että ollaanko kiltisti. Mitä lähemmäksi joulu tuli,
sen tarkempi piti olla vaelluksen
suhteen. Jos tontut raportoisivat
joulupukille pahoista töistä, niin
lahjat jäisivät saamatta. Tulisi
korkeintaan piiskaa.
Pitkän malttamattoman odotuksen jälkeen koitti jouluaatto ja
jännitys tihentyi. Miten kävisi lahjojen kanssa? Viimein oveen koputettiin, ja niin valkoparta astui
pirttiin. ”Hyvää iltaa, onko täällä
kilttejä lapsia?” Sitten tarkentava
kysymys: ”Jaakko, oletko ollut
kilttinä?” Kirkkain silmin vastasin: ”Olen ollut”, vaikka tiesin,
että se on valetta. Valehtelustani
huolimatta pukki avasi lahjasäkkinsä, ja niin oli joulu pelastettu.
Vaikka nämä joulupukkijutut
kuuluivat jouluun, niin silti oli
silloin myös kristillinen joulun
sisältö aivan eri tavalla esillä;
jouluun kuului joulukirkko, jouluevankeliumi ja kouluissa useat
erilaiset kristilliset joulunäytelmät. Nythän ne on kielletty.
Nykypäivän joulupukkihahmo pohjautuu nykyisen Turkin alueella 300-luvulla eläneeseen Myran piispaan Pyhään
Nikolaukseen. Pyhä Nikolaus oli
tunnettu hyväntekijä, joka osoitti
erityistä huomiota lapsia kohtaan.
Tämän vuoksi Pyhästä Nikolauksesta on tullut lasten suojeluspyhimys, joka on kunnostautunut
myös lahjojen tuojana.

Piispan kerrotaan muun muassa
tuoneen yöllä kultaa kolmelle köyhän miehen tyttärelle. Hän on siis
toiminut joulupukin esikuvana.
Pyhä Nikolaus jakoi lahjat aikoinaan piispankaapu yllään, mutta
nykyisin joulupukki kuvataan
kilttinä, vanhana miehenä, jolla
on pyöreä vatsa, pitkä valkoinen
parta sekä punainen nuttu.
Suomessakin Nikolaus jakoi
hetken aikaa lahjoja, mutta perinne yhdistyi pian suomalaisten joulunajan naamiohahmojen kanssa,
ja näin sai suomalainen joulupukkihahmo alkunsa.
1500-luvulla uskonpuhdistaja Martti Luther alkoi kannattaa
tapaa, jossa Jeesus-lapsi tuo
lapsille lahjoja jouluaattona 24.
joulukuuta.
Lutherin tarkoitus oli korvata
pyhän Nikolauksen hahmo protestanttisessa perinteessä, sillä
protestanttisuuteen ei kuulunut
pyhimysten kunnioittaminen samalla tavalla kuin katolisuuteen.
Joulupukkihahmo rinnastuu
myös jouluevankeliumiin. Me
ihmiset, jotka olemme olevinamme hyviä ja kilttejä, valehtelemme
olevamme kilttejä ja hyviä. Jokainen joulupukki tietää meidän valehtelevan. Omassatunnossamme
kyllä tiedämme totuuden. Silti toivomme, että saisimme vain hyviä
lahjoja eikä piiskaa eli saisimme
anteeksi rötöksemme.
Samoin kuin joulupukki, myös
Jumala tietää meidät kelvottomiksi. Raamattu kertoo aika
koruttomasti meidän tilamme:
Ei ole yhtäkään vanhurskasta,
11. ei yhtäkään ymmärtäväistä,
ei ketään, joka etsii Jumalaa. 12.
Kaikki ovat luopuneet ja käyneet
kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka
tekee hyvää, ei ainoatakaan. 13.
Heidän kurkkunsa on avoin hauta, heidän kielensä puhuu petollisesti, huultensa takana heillä on
kyykäärmeen myrkkyä, 14. heidän
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suunsa on täynnä katkeria kirouksia. 15. Nopein jaloin he rientävät
vuodattamaan verta, 16. tuhoa ja
kurjuutta he jättävät jälkeensä.
17. Rauhan tietä he eivät tunne,
18. jumalanpelko on heille vieras.
(Room. 3)
Tällaiselle ”juokelolle” kuitenkin
luvataan jotakin sellaista lahjaa,
joka ei hänelle kuulu. Meille, jotka
olemme epärehellisiä valehtelijoita, on lupaus lahjasta tuossa samassa Roomalaiskirjeen luvussa:
Nyt Jumala on kuitenkin laista
riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat
todistavat. 22. Tämä Jumalan
vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat
omakseen kaikki, jotka uskovat.
Kaikki ovat samassa asemassa,
23. sillä kaikki ovat tehneet syntiä
ja ovat vailla Jumalan kirkkautta
24. mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden,
koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. 25.
Hänet Jumala on asettanut
sovitusuhriksi, hänen verensä tuo
sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut
vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan
synnit rankaisematta, 26. mutta
nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa: hän on itse
vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen.
Tässä on tarjottuna Jumalan joululahja jokaiselle ”juokelolle”.
Teksti Jaakko Parkkinen

Juvolan
koululaisten
tekemisiä lisää
sivuilla 18-19.

Savonia-hiihdossa Mikkelissä.

Savonlinnan maratonilla 1989.

Minä: Matti Ensio Pehkonen
Synnyin 7.5.1940 Savonlinnassa.
Asun Varparannalla.
Olen työskennellyt kirvesmiehenä,
metsurina ja rakennusmestarina eri
rakennusliikkeissä sekä Säämingin
kunnassa.
Kuntaliitoksen jälkeen, vuoden
1973 alusta Savonlinnan kaupungin
työpäällikkönä, josta jäin eläkkeelle
vuonna 2003.
Harrastan liikuntaa. Tällä hetkellä
lähinnä sauvakävelyä. Kuntosalia
taas sitten, kun korona on selätetty.
Myös lukeminen kuuluu harrastuksiini.
Lempiruokani on karjalanpaisti
sekä ”nakit ja muusi”.
Ilahdun, kun kauniina päivänä
pääsen lenkille metsäpolulle ja näen
kaiken sen kauneuden, minkä luonto tarjoaa. Saan siitä voimaa pitkäksi aikaa.
Arvostan sitä työtä, millä edellinen
sukupolvi sodan jälkeen rakensi
Suomesta hyvinvointivaltion.
Myös sitä, että saamme elää vapaassa maassa, arvostan tavattoman
paljon.

Tuulen viemää:
3.–6.-luokkalaisia
syksyn tuulten matkassa.

Pahoitan mieleni kaikesta siitä pahuudesta, vääryydestä ja oman edun
tavoittelusta, mitä tiedotusvälineet
ovat tulvillaan.
Toivon, että tämä raaistunut maailma muuttuisi paremmaksi lapsiemme ja lastenlapsiemme elää.
Jos saisin kaiken vallan, muuttaisin maailmassa sen, että kaikki
sodat loppuisivat.
Haukiniemen Hakasta minulle
tulee ensimmäisenä mieleen jalkapallo-ottelut Särkijärven ”vemplillä”, kun seurasimme miesten jalkapallo-otteluita ja vanhemman väen
eläytymistä pelin kulkuun.
Mieluisimpia Hakaan liittyviä
muistoja on paljon. On vaikea nimetä mitään erityistä.
Terveiseni Hakan toimijoille on,
että jaksatte edelleen tehdä arvokasta työtä lasten ja nuorten hyväksi.

Haastattelija
Ritva Loikkanen
Kuvat
Matti Pehkosen arkisto
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3.–4.-luokkalaiset
askartelivat muun
muassa tämänkaltaisia naulatauluja.

Hirven ampuminen
Olen Siiri Luostarinen, olen
18-vuotias ja viihdyn luonnossa.
Hirvenmetsästys on minulle yksi
vuoden kohokohdista. Aikaiset
herätykset ovat usein inhottavia,
mutta jos kyse on hirvijahdista,
ei aamulla harmita yhtään herätä
aikaisin.
Mikään ei ole niin mukavaa
kuin seurata oman koiran toimintaa puhelimella ja jännittää,
että mistä löytyy hirvi ja pääsisikö
sen itse ampumaan. Samalla saa
nauttia ympäröivästä puhtaasta
luonnosta ja raikkaasta ilmasta.
Tämän syksyn toisena jahtipäivänä saatiin isän kanssa tehtäväksi viedä koira Tiheissalon saareen,
ja niin teimmekin. Päästimme
koiran omille teilleen etsimään
hirviä, ja itse kävelimme mäen
päälle aukon reunalle, josta oli
hyvä näkyvyys moneen suuntaan.
Seurasimme koiraa puhelimella
ja kauaa ei mennyt, kun kuului
ensimmäiset haukaukset. Koira
kerkesi antaa löytöhaukun ja hirvi
lähti etenemään. Koira seurasi
hirveä ja meidän onneksemme
hirven suunta oli meihin päin.
Puhelimen sovellus näytti, että
pian pitäisi hirven näkyä, mikäli
se aukolle kävelee, ja silloin se
näkyikin. Noin 200–300 metrin
päässä mäen päällä aukon toisella
laidalla näkyi kävelevän sarvipäinen hirvi, ja se jatkoi matkaansa
meitä kohden.
Koska me olimme toisen mäen
päällä, katosi hirvi hetkeksi näkyvistä, sillä se laskeutui mäkien
väliin. Odotin sen nousevan
edestämme suoraan eteemme ja
keskityin oikein kunnolla.
Radiopuhelimesta kuului, kun
muut hirvimiehet keskustelivat
jostakin, ja isä sanoi vieressäni,
että ”Laita nyt perhana hiljemmalle se puhelin, miekii saan
selevee mitä ne puhhuu sielä.
Se kuuloo varsin tuo hirvikii sen
kohta.” Minua huvitti, mutta

Metsästyskaveri Seita.
pidättelin nauruni sisällä, etten
säikyttäisi hirveä. Laskin katseeni
aukolta hetkeksi ja aloin säätää
äänenvoimakkuutta, kun havahduin ryskeeseen ja isän kuiskeeseen: ”Ammu!”
Hirvi oli poikennut odottamaltani reitiltä kuusikkoon ja ilmestyi
nyt kuusikon laidasta aukolle
jolkotellen eteen päin. Se oli meistä 20–30 metrin päässä. Hämmästyneenä nostin aseen ripeästi
poskelle ja tähtäsin. Vähän minua
jännitti eikä siinä helpottanut
isän jatkuva ”No ammu! Ammu.
Ammutko sie?!”
Nopeasti kuitenkin sain ristikon
pysymään jolkottelevan hirven
lavalla ja puristin liipasinta. Nostin katseen ja näin, kuinka hirvi
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Kuva Siiri Luostarinen
kaatui. Se nousi kuitenkin pystyyn
ja jatkoi matkaa hiljakseltaan laahustellen kohti risukkoa. Ammuin
varmuuden varalta vielä uudestaan päähän tähdäten, mutta
ensimmäinen paukku oli se tappava. Se laahusti hetken, kunnes
lopulta kaatui kannon juurelle.
Odotimme hetken ja kävelimme
hirven luo, minne koirakin oli jo
saapunut.
Siinä se makasi nyt, ensimmäinen oma hirveni. Kuusipiikkinen
kookas uroshirvi. Se oli uskomaton tunne. Olin todella iloinen. Se
hetki jää mieleen kyllä varmasti
lopuksi ikää. Muistoksi siitä hetkestä saan ne sarvet koristamaan
kodin seinää. Ensimmäiset omat
hirvensarvet.
Teksti Siiri Luostarinen

Siiri ja hirvi.

				

Kuva Miikka Luostarinen

Itse ammutun hirven sarvet. 							Kuva Siiri Luostarinen
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Juvolan
koulun
sivut
Pyörä
Pyörä,
hiljainen,
pieni,
renkaat kuin tyhjäksi imetty sieni.
vihdoin joku tuli ja täytti sen,
ihan niinkun joku ammattilainen.
Sitten se lähti kulkemaan alamäkeä alaspäin,
Jee!
Tämähän sujuu näin.
Kivi näkyy edessäpäin,
Voi ei!
Nyt sitä mennään kiveä päin.
Pyörä törmäsi kiveen heti,
siitähän se rikki meni.
Sanni Olasvuori

Kirja
Aurinko paistaa verhojen takaa,
taianomainen kirja hyllyllä makaa.
Se on kovakantinen ja paksu,
se on myös hassu.
Se on lämmittävä ja myös vähän
jännittävä.
Sitten hylly tärähti, värähti ja
räjähti.
Kirja tippui sängylle.
Kuului loru,
sängyllä oli koru.
Koru kertoi lorun:
– Mä voin sut eläväksi muuttaa,
koska minua suututtaa.
Koru muutti kirjan.
– Ei, ei, EI! Haluan normaaliksi!
– Hyvä on, aloitkin jo käydä tylsäksi.
Takaisin muuttui kirja,
loppuelämänsä se oli Mirjan.
Hilda Sallinen

Nalle
Nalle söpö, pörröinen.
Sängyn alle luikahtaa,

Syksyn satusienet (Hilda Sallinen).
Puut narisee
lintujen vahvoista iskuista.
Hirvien rytinä
kuuluu noin kahdensadan metrin
päästä.
Tuulenvire
Jekun korvia liepoittaa.
Haistan karhun sonnan,
mielellään sitä ei kukaan
haistele,
maistele.
Puun terva
tuoksuu mökin saunalta.
Kukkien hajut
avaavat sieraimeni.
Metsässä on rauhallinen, mutta
jännä tunnelma
koska Jekku jo hirveä haukkuu.
Kohta sitä hirvee voi ampuu.
Kun hirvi on kaatunut
niin metsässä on taas rauhallinen
Naulatauluja 3.–4.-luokkalais- tunnelma.
ten askartelemina.
Erkka Herranen
kun koira kuolainen sisään tallustaa.
Nalle alkaa puhua,
kun oli kuullut huhua,
että kuola koiran
avain puhumiseen oli.
Nalle päälleen keijupuvun veti
ja lähti maailmalle päin heti.
Lotta Olsonius

Metsässä
Lintuja lentää taivaalla.
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Kotipizza
Kadulla pizza tuoksuu kun sinne
rakennettiin Kotipizza.
Kotipizzassa pizzaiselta tuntuu ja
sekä tuoksuu.
Siellä kuuluu pizzan teko ja joku
lapsi leikkii asialla nimellä lego.
Siellä tiskin näen ja kävelen
pöytiä päen.
Vähän pizzantekometeliä myös
kuulen kun sinne tulen.
Samu Holopainen

Halloween-tarinoita

Halloween
Halloweenina kaikki on pelottavaa. Luurangot kolistelevat, kurpitsat oikean muotonsa kadottavat. Kaikki muuttuu pelottavaksi,
aaveet tulevat vieläkin kauheammaksi. Pahat henget heräävät,
peikot kiiltävät esineet mukaansa
keräävät. Lapset karkkia yöllä
hakevat ja kotona sen kaappiin
panevat. Yöllä maailma on pimeyden vallassa, aamulla se ottaa taas
oikean muotonsa.
Pietari Pehkonen

Isänpäivän yllätykset. Isänpäiväksi 3.–6.-luokkalaisilla valmistuivat ristinollapelit.

Houssaari
Ympärillä juoksee koiria
lintuja lentää puiden latvustossa
koirat haukkuvat toisilleen
kun minä tuulen huminaa kuuntelen
mahlan haju tulee mieleen
koirien seurassa kivaa on.
Savusaunaa lämmittelen
odotellessa koiria silittelen
ja veljeni kanssa seikkailen
illalla mökkiin nukkumaan menen
aamulla taas koirien kanssa juoksentelen
koira löytää kivan saaren sinne
siis menen
kaislikossa ryömistelen
koira pieni on niin vikkelä
ettei saareen kauaa mennä kestä.
Isak Laitinen

Hirvikivääri
Oli kerran hirvikivääri
hyvä kivääri
tarkka,
tyylikäs,
oli kerran kotona
asekaapin nurkassa
tärisi,
lensi,
rupesi se puhumaan
sitten meni nukkumaan,
tykkäs asekaapeista
koska oli nurkassa,

oli metsällä
ampui hirven
teki kassin turkista.
Rasmus Laitinen

Suklaa
Yksinäinen ja hiljainen,
ruokakomero pölyinen.
Miten muuttui eläväksi?
Kukaan ei tiedä.
Pudottautui alas kaapista vielä.
Juoksi karkuun äkkiä,
ettei sitä voisi kukaan suuhun
pätkiä.
Ei siitä ollut hyöty,
koska sitä ei koskaan syöty :(
Olivia Saariniva

Koulupäiväni
Yhtenä päivänä koulussa oli minulla jänis housussa.
Koska minua jännitti ja keittäjä
puuroa hämmenti.
Luokassa tein matikkaa kun opettaja heilutti valtikkaa.
Välitunnilla keinutaan ja puussa
heilutaan.
Tänään koulussa on makkaraa ja
kotona kohta hattaraa.
Elias Olsonius,
Niko Parkkonen,
Samu Laitinen
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Haamujen
valloitus
Kerran vuodessa halloweenin
aikaan täysikuu nousee taivaalle.
Tämä vuosi on se vuosi, jolloin
haamut, noidat, zombit ja hirviöt
heräävät. Ihmismaailmassa eletään normaalia elämää. He eivät
tienneet mistään hirviöistä. Illalla
tasan kello 12:00 haamut heräsivät suoraan kaupunkiin nimeltä
Höyhenpeite. Tunnin kuluttua
kaupungin hautausmaa oli täynnä
zombeja, katulamput sammuivat
ja hetken päästä koko kaupunki
oli pilkkopimeä.
Ainut, mikä näkyi, oli haamut.
Täyden kuun edessä lenti noitia
ja kaupunki kuhisi halloween
tunnelmaa. Asvaltti oli täynnä
kurpitsalyhtyjä ja hirviöitä. 6
tunnin kuluttua ihmiset alkoivat
heräillä töihin, mitä ei kuitenkaan
tapahtunut, koska kaupungin
valot olivat sammuneet eikä siellä
nähnyt kävellä.
Ihmiset alkoivat epäillä, että
alkoi loputon yö. Haamut luikertelivat ovien alta taloihin, katsoivat ihmisiä silmiin ja he muuttuivat haamuiksi. Koko talo oli
siis täynnä haamuja, eikä yhtään
ihmistä näkynyt missään. Yhden
yön aikana kaupungin nimi oli
vaihdettu Synkkikseksi. Haamut
ja muut hirviöt olivat valloittaneet
koko kaupungin.
Edith Sallinen

Hakalainen
toivottaa
kylien
asukkaille
hyvää ja
rauhallista
joulua!
Haukiniemen perinteinen jouluseimi on
ilahduttanut kylän
asukkaita ja ohikulkijoita jo monen
vuoden ajan. Kuva
vuodelta 2018. Tänä
jouluna seimen paikkana on kylän uusi
maitolaituri. Seimi
pystytetään parisen
viikkoa ennen joulua.
Kuva Katri Niemi

Sakastin Samoojat täyttää 50 vuotta.
Haukiniemen Haka onnittelee.
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