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KIRJAN TEKEMINEN ON HYVÅSSÄ VAUHDISSA'
MUTTA MITÄ SE SISÄLTÄÄ JA MILTA KIRJA
NÄYTTÄÄ ?
Kirjåsss on pe'itatlessa kåkti osasl

TEXSTIOSA

T"i'rio.llGtraa '"pp"nn kdrsaJlsen werLäsalon Suku'eura R):r hilutkimtrs
torilan,,nu1tå osan päåsisältönä on sukututkijå Mårkku O Kuorileldon

v$ka;aloista. Tutiimus käsitielee Verkasalojen aseltumista Vihantiin (1600 Luku)
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.-. tdl!.Lu sirlii Ytiö luhonpoika \tYerkasdlon
\uori
,L,"i" 1,"*"i.ri*, "lld v lol5 Iämä diksiåuii tirme vuossadarl dlusrc
'r akukymmenille oli kehitvksen aikaåja se näkvi monivivahteisenå sukumqram;e
ne elänässå. T;må utkimus on mielenkiintoinen siinåkin suhteessa, eitå siinä valol'

ruu vihanrilainen elämä yleisestikin. Tutkimus antaa hvvää perustietoa muillekin
kuin sukulaisillemme Tämå on li€tääksemme ensimmäinen vihdtilaisia koskeva
nåin kattavå tu&inus.
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Tauniin lehden valokuvi$a kertovassa osassa on nä)ae ANNA:n sukuhaa&n jälklolvirauluista. Tiedoslo-osan lerLrstiedol on keråtty seurakuntien arkisroislå
ja yksityisilti henkilöiltä.

Kaipaamme vielä henkilötietoihin tävdennyksiå' lisåyksie esim svntv'
nenien kohdalå ja pieniä kenomuksia riedoslo_osan nåusteeksi Esimerkiksi tällai'
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''SukututkinDtsen tulee ollå t$oktsra '

Pekk. verkåsålo, ilosoim maistei:" Kirjan tulee lähonlän s!ktrlli3iå toniinsa,
myös vallrmeren lalaa '
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TÄMÄ OSA PUHUU VALOKUVASTA
Valokuva on hyvä kcino tallcntåå ia vanha kuva kertoo asioistå,jotkå
kcnties olemnre unohtaneet tai kadottane€t.
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USKALLATKO LÄHETTÄÄ ARVOKKAAT KUVASI MEILLE?
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Ollilasta ennen ja nyt

Entisajan Ollilasla
Vanhaan eikaan maalaisla o ssa o ipal_
jon er €ksnnuksiata erilaisia rakennuk'
sia Es merkiksi Ol ilan talossa V hannrn

Verkåperalå olink lmpipha' elisa
massa phaPinissä ol 2 asuinrak€nnusta
rolka reln uslivat neiömuoloisen prhan
kahtå laitaå Kolmannella reunalla olll€lirakennus, ionka Påålyyn oli rakenneltu
kallari porakivistä. Neljånnellå relnålla
pihaa oli n6l osainen puolrakennus
("manklipuoji') ja navelta.
Råkennukset muodost vai hyvi. tiivin
nelÖn ånoasiaan kapeal solat erotlrval
rakennuksla loisistaan uriPipihan u kopuolella, mllla vå itlömåsså låhesyydesså olimm puuliileri, aittarakennuksia F
l?toja Hieman elååmmållå olival velå
saunz. paja, iihija elosuoja Jo paollG
va lisuudenkin takia tåmå o ilärkeväå
Pelloirata n ilyilå ol vielå luk!isia he nä
Kauk€isimmiLe nillyile ol tehty nrillyprrl
tejå heinåvåen yöpymistå varten Oli
myds Ollian maja, tota myös kesåriralaks
kutsllliin. Se staitsilinnLrniielå 35 km
ialoståAlplan suunlåan Siihen kLrului
pieni asuin6kennus, kårjasuoja ja iihi
ympånllå mlulama psllosårka Karla
ajettiinkesiksisinn€, lypsetliinselå jå
tuoliin våsta syksyisi. pors
Yhl€islä nåille entisatan rakennuksille oi,
ettå rakennusalneena oli kåyieily puulaja
nlmenomaan h ntä. Asu nrakennusten
perlsiana oli useimm ten porakivel luo._
nonkivstä poraamallatå ki aåmaLa oh_
kot!t. Isolöisinå ne olrval v€rmastL arvola_
varaa Murd€n råkennuslen petuslaks
katse ti n sopivia llonnonkiviå

Vielä 1950luvllla Ollilan råkenn1]kset olL
s!urimriaksi osaksi jåljollå. rMuila k!n
ta on våk vanhenija vähenL, lrlukset Fet-

trin lseamna e omslajalleja maatao!
dessa alkol uudet tuulel plhaltaa, eikakile rakennuksilLe olui enåå kä!41öä Ja
kln rakennuksela olole kåytlöå, ei sen
katollekaan lahdo lö'tyå ko.jaajaa ia se'
hån merkiFee jo rakennuksells loPPua
Helposli hlonokaltoisel riihel ja ladot
joutu våt polltop!iksi lManklipuoji losin
päålyi kesåmök ksi la "uudenkanti.
sistä sahaltih ankklia O lian nykyrsen
asu n.aksnn!ksen rakennustalpeiksi.

h.

Risto Verkasalon oslaessa Ollllån Piha
piirin 1975 v€nhoista råkennuksista ol
jåljellå enåå "vanha kantli'vuodeltå 1869,
raLlivuodeha 1875, aitta vlodena 1776
(Verkåpedn vanhin rakennus?) ja jo
!udempi Låularakenleinon p!uli ier Kaik_
ki nåmä olivat pikaista Pstloremonltia
va lla Lisåksi a su nraken nuksen petus_
ruksa olirouta liik!tellul pahast pohjolspäåtypahasliLahovikainen Hirsnakenrata svante Nikulan lyLy åusunto: E
kan.ata ko.jala, p|t:iå tehdå ulsiks koko
råro Jo hankiili kaxopellit låilott ink n
literin kalteeks Kln vanha k€ntt pu.et_
r ln, valilliin koval jå vähemmån lahol hnrel erilleen pollloPuisiaja ledottiin kah_
leen taapelin odottamaan parempia

Heinånteosta jä ojankaivuisla
Kulen allssa nrai.ils n o ilan lalossa ol
akonaan paljon luonnonniiltyla 1870]a
1880luvula, jolloin JaakkoYrtonporka
Ottte oli såntånå, heinäå nitetlin se!raavilla niilyiltä Låntinen, Vellkko l\,1å.
syn ahde, Alpuan oja, Tulineva, Våånnön
haka, Saarenmåki, Nevanperå, Plipsa,
Pyöriänneva, Jåryikorpi Håukkakorpi,
Pieni perkkiöym Heinänlekoa ol siis
raåjastijå se lehtiin s on avan käsrpelr
la Kun henaä aletlln vliella peloirå e
kauka siå uonnonnilly,ä enåå larvn.ul
nrinåå olllan ollin sanontå Kylä merllå
muulen heinål on seipällå mutlaTuinevålla sioo vielä kåt'tykäan o.jåånyl
useamman kuulijan mielesn Tuli.evan
heinänni tlo oli loppunul jo 30 vloila ats
kaisemmin Nitlypirtti or myyly Kaurape
1950- uvula e.t nen ntrlty ollelt r. åpo
iyonå 80 mekin sarkohLn meisämååksl
Ojavälil osoittaululvat liian hatuoiksr. På_
rikymm€niä vlolta myÖhemmin ioka vålrn
lshti n konetyönå uudet ojal

lrrohiFistå niittyPi.tiksi

mersarodenraukol!vaks muila.nrkåpa
esläisi s el ä joskls yÖpyriaståla van
hanatan her.änlekrlÖ[ä muiste emasta

Vanhoista rakennuksBta
Vanhoja hrcnakennuksia ei ols enaä
pållonraljele Virme vuosrkymmenten

ulden jå'modernin råkennlskulltlunn
ihannointi on lehnf lehtåvånsä PyörÖh rsisrå rehtyjå heinåatojåkin saa etsimållå slsiå. Jåljelle tåån€el rake.nukset
on nåin tull€er suhreellisesti arvokkaah"
mksi Joskus eävåssä elåmåsså luree

(ia.lena eft vanha

on ehdoliomaslr uuToLvollavast
e merdan taryrce
den lella
e.aa kullallrtllå eltz orpa helPPoa
p ståa mootronsahåLå nurkal po kkrhr renpssalle ha sevasla å tåsta, ekä ehtiny,l tula kukaan vaatim.an silå slojelia-

Nykyaikana pienemmåt ailål siirtyvål koko.a sena kätevåsli yhyen makanJo
parillå traktorlla lsommat rakennuksel
kn. kuten lJhluå. Kanlti, s i.lyvåt hepostl
uuteen pa kkaå. avellaulolala aus6llå ole akaa tal
lonosrlrlla Jajos
hal!a vanhan kortaamlsesn, nirn varmåsll
löylty sellaisiajotka siihen pyslyy Koville
irroh .sillekin on kärtlöå ai.akin jonkLrn
toisen lahovlkaisen rakennuks€n korlauksessa Kysyntå ja radonlå ptåisivaan
saada kohtaamaan Joku varmaan vorsl
vaihraa vanhal hnrer samaån mäåräan

e

vuosi sllen, keväållå 1998 påäsimme
viime n toteunamaan vånhaa hååvellamme:"Tehdåån Tulinsvan niillyplrtli uus kTlohimaan Leojå Rislolan Pentli
kasasvai ollilan vånhoista hnsislå ulden
pr.l n A imma set hns kerral haeniin kyllä

sf

pyslymelsåsla Jouun alusvikkona
mökkipuretl rn ja koolh. oudelleen van
hoi 16 hei.åmarlle. nyl losr. kymme.mel
risen koivikon keskelle Vanhankanlrn
porakivet ov€t nytlåmän lusvanrran nrl
typ rlin perustuksena. Vanhan välrkalon
kannatushrren pååsså näkyy vuos luku
1869 S llå olisivarriiaan pallon kerol
Iavaa! Prrn kåy,ltötarko tus mluttuu

Tårker.tå o s strs saada vanhal htrret
kåto. ale suojaan, kunnrort!ksesla menneiden povLen ryörå kohlaan (Vlo)

Tyttö pyykillä
Oli kununan kev€å lltöllä mieli, kun Ennalla Pvvkkiä pesi
Ja mersässä linruser lautelt seki krrtkaana kimnelsr vesi
Hän vmoärillensä vilkuili. hän kåtselilaivahan pilviin'
hän ;uhnpätkiä låulelija vaåhto se pårskvi silniin

vilkkui ne valkeat liinat jå kaian kellokin kaikåa
Työn nuoren poskia punoittaa ja äänensä rannallå nikaa'

Jå vaåhdosta

Kesän nernua kaikki olitulvillaanja meisässä raslas ilkkui
Neito aatteli omaå atmstaa.. pää kantuunihuivinen keikkur'

Me kuljemme valoa kohti
Me LuDemne IällehenJoulursaslitaas leväfla kaulusla kohli
on luomosv an isus kaunornen. sen \alteus sieluunme johri
On luonnossa valkeus k€väine[ se on voihanu hffrnåjan hållan
ja åunflgon vållån'
Soi låulut taas krmniak!' valkeuden ja valon iuojaq
heråå'
Maa kåuån on nukklulul hangen alla, mutt' pian se uudestaan
ja kohta se työhönsä kaunoiseen taas nuorel loirnatrone kerää

I'uhadpi )ör'j
Pran iälleen Ldunis on Pohjolan nråd pian valkeus
me l)olä
Pran meille se anlitua lahjoinaa. sen puolesla teenurF
Suomen'
Työn l.ahdomrne riksi trråallenrne anlaå' se on oleva ku'niaks
huomen
S; työ sadon kåunihin kantaå M€idän' ouoret' Suomn on

vuode ltä
Runol ovat Alpuan Nuorisos eu.an seulalehl i lllanvictosrt
Alpuan tf,vänahon talosra
1 914. Saimi ia Aate ovat sisarukia
Vdkasalon sukuunhe kuulurat Hilmån sulobadan kåuna'

TARUA IA TOTTA
Hilman sukuhaarasta Pappanik€rtomaa

*-..

ri

'ruran

åo iosg Hltman skuhalrana

Jallelårrm! ovar

synryneer

Hilnan rtlar Xaiå soia (1369-

jr asunel

Kun olin lapr nnn pappa (lsor'orJdkloKirmdarl396-198])
isru' kiikkuruolisj; ienoiJUtLn roueN pe@n HM oh luullul niito onrlta wnnemil'mn
häne' lapsuudesle'
ia sukulsisih@ ja ti6i teno& iso.vihd ajoill. dli Tålsti vksi e$me*Ii
Talv€lla oli em.n mvetat tylniå. Kun ttloon o$ettii. sisnpoMs' e bnetdit parekonse
r"allelsmDidtn hellm td uunin!Fr€en Ja tu'n posL sno kasvoirhniid lerm'rk na Oli
rsshri t; toreh kaslrå kutfl kot a ronsun Ksd sik qdtr Ju(ona laie' l 'nsa
parhaat
l€ikkien ;ilG kmniut lana Pihapinish si €n hun marjar kvpsvivdi mersNe sika ersi
mankot. Kenmkin l goo-luwn alusa laPs€l olivd sika nukao@ m€nnet ndjaan sikaoli
loltdnvt keskeliå mu$ihkam.tsåå lodella byviin hillapeikan Ensinolik€råttvastioihinlasilten
la ntrra hrlloia oliJdnyl rurn !alravtsrr m(aisiin dG laoser koun\ar
*rta
o..

".,t
nii;ta!'ne

.vl*"

itr

mhlel'vs' tobiun lvpliua hilloilla

S

en

vh!n€er
'ila iohoafi

la

kyknd

OLn kåvl'}a k.t$Msa pal@ josh pappa punui, eikä siehd €niiå hilloja Ltyvrvl MtremPi
liinpåte vain. jose o[ nilat chtiå siellt låållö vaiko oli kuvnelh lapsilaunaa Paskomase
hillois sika kavdi.un Niii ne aj.r muuttuvarla m€ ajd oukma

T€hd!,n yhd65t -omrl.hti". Jotl! siiti tövtvirijokxislLjolrlin' lrl. nuk!.r
-T!nrjr totr." otlikon dltjulkdsemn. t.iddn k€rtonukhme Ru.oj.jr
"Lr(eftuu3lr" kuuhujt jultujr i.&i l.!t.n jt aikuhr.n piiru3tlkir Irnirr.nd.

(!y&pdoiki, (MdniL.jd h.lutr6in. Piir$tuklet t.k tuin)
T;inih rin.Lto w.rt$tlon Suku..uo Rv sihn.rilc Mrrj.ta v.rlosnlolla
Osoirc V.rl@,lonti. r 1.36360 ILVf,S(ORPI Puh. ffi-24484&

NUORISOSEURALEHDEN "VALONTUIKAHDUS"
KIRJOITUKSIA 3O.LUVUN ALKUVUOSILTA

LAULAJAVANHUS
oli

lsulajavanhus

e

Yksin

ja h.maita hiuksia rukårR

(tri luoksne

h,,Pien h'laa
tAvin vonhush refr ehl,mdån

Hån poikti js pitkr mittas
ja
lå.i trivi sililtliniilin.

k

lad{javåihs sii yku
klivi kuiskaus sydame'q
ol€1

ja polrraw lusk. kovi ohnsein

Mike yksin on laulaJavanhus
nikC orpona knlkee hrint
Eikö laulujs kansasi kuul€,
eilö ntyhLyjå vanhus ik.vtin?

MITA UHRAAT
ni€s, dainer €lon mlkalaito
iyd ja toiminia kutsuu,tainelo, mrc

olerko valveilla, vdrakin sttuu

Nådr maari, k0nsat Mitc niilleuhrdat'
Uhretko vortua nuoruutos,

v@ rttdylkö siihfl diiå @t?
Mies ja nainen, ole

suotr'tle.ei

- ole kiirollinen kun elosi löYir

Nioin€rki. rakam Mrnti Mitlelå

Oler majaseni kulålavanhus,
Ji jos viihyner herkisrå herken

Kirj Nim Kaldi HePa
Nimin€rti. rakaM Manli Mrkkelii

LASTEI.ISUUST.A KUULTUÄ

I

M. halusi sk.n$a
yslsnlt,ikefiå jalku€sti lisui Aid luki
pullon lylesta Nrulil@ l$itallaren
lolme kend påiviiså" Matti k&ppasi
Matilla oli kovå yskii ja

Äillå ia oli luievineo ?ullon
!u6ta ryyp rt'äksi j! kulauti somalla
oullon

AIKA RIENTM
Vuosi moa nu'sro Jåå Toin.n tul* uuna elåhat

Porta kysyi hällaån "hn, niså
o. ybdikohti?
silloin kun

s riortu aika mcilta
Mukdn qti4 kukä meutä

lstja Åiii olilar niilyllåja varondivrt
Poik& kåämeest{ 'el.i sa kos*r Jos
nåkka senmosen ku vasiktn hått,l' Poika
naki sanftalon ja tuli tyslmåån isaillii
''Mik! seon semmone,3. on niin ku paka

Nåin

KiijNimTYM

Nioinertin talonå Toivo Y Mikkelä

*

o

e

tuuli on

HÄmäränkåhåmåså- Museo'Målille puhultuå

Vihrntihin.n kulrruurio.rsoon, Mttti Junftih, MBeo-M"tti' rvhtvi kolnil.ynn.nluvullr
k.riiiimåt..sineisrd{ j. ner*it3.nnnn muntiin {noktffksi kok nt.ns. p.rin,li.rot:
rNrinoir., s,ninlrtktrjr, en.ustuki,, nnoilukixj{ krnsrnltpoj,. Tjltå åinci!lor hin l'h'tti
ruhrrniårin Suomrl;is.i Ki{ lisuud.n S.rmn k{rsNnrunous!rt!.toonjn voinip,lkintojr
hnf np€rin1.d keråyslilptil!hsn.
T;-i";ineisron Lion;cl;b vihrnli kokosikiri.!eki "HÄMÄRÄNkÄtsÄMÄsÄ" _ Mu,co_
Mirille nuhutrrn, Ttu!iikirjasln o*r sctrmav{l le.imäliedol vihr.rilais.stt denÄ$ä
Ilv6kory6rå on e.nen kuletu ktkkoon venneellå vihanninjokia mvörcn. Ruumniil kons
jda on
kul€teftiin keeisin venneellt NiinD[ verkåsrlon lalon takea on olld venevalakåma'
hhd.hvtoummfra lulelraan k.rklordnr4l \dmor' otLa.i\år vorneel sturata ruunnntt'
k{velivåljobanr.å lltonperånleelle sukka, johonkajaiväl nkemrån llkonperånn. on saanul rasa
Tin:in

on ailoinaan kenonur

Muso Marille Jaakko verkasålo

verkasalon Osno kenoi. enavenevalkamåi nimi olL Kelara.ra. sinne iohti vek€t}l pnkospuur
pebnedn luonnonniilyn poikki Polku låhlikaneasp.lroien alalaida$a Joen perk aam ken v hevdessd
IrkonD.ft'nleen kohdolla iokea oikaistiin ja Ilkonpmnreen nurkå rd)4ennn

Neonpuhuneei aivanrorena sild, drdkun heranuomafi(oryen Jaakonpoika olikdan kavellv
Harn@lanJu$in kans maanliellä..iin kun ne oli pdI$eer Leelånan nihen kohall€. nii' eJåakon

-

KukaoohariLhenakkunåsla vnsaa nrua sormellaan ?
No e Hårmdlan Jussi oLi koirhnu kahtua. muneie ollu nahänv nnl.tn
Se lon olirlåsinpuolin laho ollu sllonserlihi. niine olituvenneer sitå konjaanen Siihenoli
sntd ollu seki Koten ra*on poita, kun n oliköyven kans tiskoneel niitå l.hoia Pois Slllon

-

Anlatd htnenki vettåå
Jaeoliv€läny, niinhnsiolikiniinåkkiåponnahtanu.

etrå se oli loutannu nr€sd niin pahasti enå

Mus6-Matille kenonui Mikko Lautila
Verkasalon Osno kenoi, €tld Leranan riihi on ollut heidan mahomökrn kohalla

ov.t KoruenkyUn e$i m m,ihel asu kkaa! tull..l Saarennåli-.i ni s.l le paikau.
vibannninjoen panåalle Tallå påikalla on ralon munioitaia rooppej0, ioita luullan susihauloiksi
Mvdhemmin asukler tållii paikall! muutrivar Oulaislei Ylipåthån Våiintdkdkulle vihanninjoe.
panaalle (orvenkylåså on vielaki Viärökankadr .ii(y. joka rlineiseslikuulu aikanaan
Våätökankaalaisille. sillon ku suku su Smrcnmielli ia iokr isojaon aikana kåisiinyi
Tan ncn mu kkaan

Verkaelo
koululaisel onaikoinen kåyneer laskraismaessa, ja nelenkin kaik issel sukiiaan

Mrs.o-Mltille keno.ur

sednådlå

Jaakko

Kun Nikkarin

lusin åkkaoli la$akipilana iå

lahliOhinmaalta hakkeen paåtnusk&. niin
se olilyyvå la$auna.u pittrllå korennolla
lahliisäån bevon0, enå lapsestt lulis v.nkka
mies Ja vankkahan tuosla tuliki
se

s)1lien psantamiseeon hyvåkonstl se, ku
p$w nina ej eveellii. jokå oi hajenujo$aki
kolosu alckiven pådhå larånnettaa n'ild
silliiki lavalla, enä peslåån syylrii

Kun nirulla ketran !uli rima kipitåksi,.iii
isr hcki kivennaavåa,ja sitå polren'in vne
kahaverånnåriså Nånlå pohotset keneniin
snte. ja tå|1, kuumaila veelld hauvoniin
aaniniin kuumanaku. kårsi. niin rinu
parani vesi kdajexiin Paasta villavaatteesen,

ri

Hadpana parannett&n, etlå ordaan ktko.
seinåsrå tikkuja kai!eten kiptäa hanmasia,
eua siih.n tullee vena Shr€tikku paineraan
sammaan kohhan kkasi, niin Fmn€e

Ennen kun on låhlenyl koto.vaikk,Pa
ameriikaan, niin on pitrntt onaa uunka

ruhkaaja tuhutunaa silä kaula$a rirppuvaan
ke!uun. niin eioo silre varvannu koii-ikala

r

prtlia kaåriå san
Kun lapsisynlyy, niin
pallan, niin tulleehyvajuorineD Neuvo ne
nuälipanenaan lapsen P€nin panaan, ku

tos lapsi 9ikähtåä p.steso. enå siihe.tull€e
ihottunne, niin kiiyvåån 6kas1i hakedåe
vetrå emaslå paikasta, nntÄ dlakupe.åslå
pesuvertäki o. otenu ja pes!*i. lapsi ja
viijäå. vesi rakasi, josta oli or€nukti, nnn

Palohaavoihin on hywåå vnsa raileheman
past.,tunvain heripanneckun pallaa, nnn e,

Jos tikku phtäå ihhoon, niin ku

vettää ihostå pohja pureskellee
niid jdlikiåei 0piå.jåmaa eikå

Meija. Arri-vainåjan kätta. råapasr kenan
rautMaula ja siila p.ba tuli Nurtkalan Erkki
neuvo, etlä otåa yhekslin råuvankappaletla la
k.itldå niitäja silte La vesi j:ihtyy, otlaa
pikkusen vett,i sisälleja sirte pc$.e kiptän
påjilltpåin Jasilla hoijollase niin pijad parani

Kdarmenpisroon o. p0rrs konsli, lqn onaa
sen lGärmeen kiinni.joka pislija paniee
elli!äna kiehuvaan vesipatte.ia keillåä Kun
rallä keitinveella pessa pisloksen kohan. nnn

Kun nainen on ollur laslakipitna, niin sauna
on pnänr1 lähdiuäa elamn sjirkehilla
puillå Mutrajos lapsi ei freinaniu synty4
niin runnrveinen mies on ajalellur, enå se ei
saa oikein sy.ty. Sillononpitåitr hakea
saunå.n Iunnavsinen mi.s, jå rekiåi on
pnånla mennå renjalkain valisd läpi. run
nies on ollu pyllylläån Sillaion lapsi

KYLMÄÄ KANAIVIUREKETTA

Oia % kiloa ksnanlihaa, 2Oo g.. siånselkisisusta. 200 9r' keitottvå sianråsvaa
1OOor suoåltuakehå, IOOdrherr^J_rah nuhasron'å 3 <ansnmaksåå suo
m-re
taa. öioouna ra must<otua, seio å s'ihen3dl kåEh€nta tee sitå hieno
r,J äiLi*nd se,ta tep' Koeb pannussa onko mursko Paråhurtason såkea
i. 'r,ooo"r" ge s'troin å'euan so,ieeksi kååd vaåfiees€en srdo lujast kinnikln
ia @n6 noin 1 % lår 2 lunnrlsi riehumåan 1 % lilraan kån€l'6nlå ota Pos
vaat€ iå
;n valmrs ,a ås€la levven panon alle 1 2 tutrksr noilå s€l peraslå
jauholä
ja
Lerkkaa .ek€ 2 snl iaksuksi, lasaisiksi vripaleiksi Kåistå voita
v;åbnrusk€aksi. lisåi selkeätå kananlientå ja anna kiehua mausta suolalla
p"n" ."^""n uat'"sen smoan.aå .å ånna kr€huå runnes <asli ol
'n
psrasta målaa^ hå4_
" "o'årr"
s'at<ea. ena trvuasr' pe'tras lus kan k aådå s€ sen
'n
men€€n runn€s,ådhtyy. Kåsla srhen mur€i€viipalool.a aselå hyy'ymåån
ja r6unusla sievilå
As6ta litten viioåieet pvramiidinmuoloon ympvdlle vadille

JAUHELMAPEITTOISTA LOHTA

Keilå kasti maidostå js jauhoistå, pane 3skaan sipulia muskottia teelus kal_
iin.n suotaa i. z re;r,iitattlnen iippu a Sekoila siihen 10osråmmåa voila
ia 2 munankåltuåisia. mltta varc. etteikaslitule kokrårsbta. Ruodilohijå
;€ne s å v€dillo vuorot€llon kast n kanssa lsstr vlnnå ja nputielo kenoslen
;;lirle suolaa ia oreoun€ taDe€n nukaan p€ |a kårl\ri lerpåjåuh€halla ra pån€
våri^ohlala,;n hu-måån uJnrn våhåsn 'usretl-måan Vrs sina-så pÖvlåin
L;h; äsemasla voi kåvltaå mitå lala hvvånså jå kastin asemasta velelån'

PAISTETUITA SÄILYKEKUOREITA
Leikkaa kuor€i[a påå poikki, huuhdo kalat sitlen shdissa kioritå leidijauhel;;ssa ia oaLsta koviGi voissa lahr rasvasså, kunne3 tulevat vallan jåvkiksi'
Pan€;uikuun etikan, pippudnjå laake lehtign kansså snon no såilvvåt
kauan vlilsåsså huoneess. Kåytåvoil€ipåPövdåsså

SL.lom€n Kuvallmen Kertbknja, 1905

låhelåtPä niiiä
Merkilse kuvåsi h)ryitr' olivålpr tre sitten uusiå tåi vanhoj.,

JOS KUKAAN
DI TItrDÄ, MITÅ KUVA f,SITTÄÄ,
KUVA ON ARVOTON' VAI ONKO? Ehkä ei sittenkåän

!

VARSTNKIN JQS
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YRITTÄÄ SEL!,ITTÄ]|
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(X;sdIa** *'"1/. .d-ltt ddt"t .r*
8"",r./h dt l*."/" (*t "",/t" /|tohte"/

.tc-s"

a.r'La

'@-i,b"E^t d1"./"
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SÄLTÖ.

LÄHETÄT KUVIASI
MEILLE! KIRJOITA LYIJYKYNÄLLÄ KUVAN TAAKSE TTEDOT
KUVASTA (hahd. kuvåtrstikr':
kuvaåjå, hcnkilöidcn nimet' raxennuksci låi esineet, sek! kuvån onb-

JOS

Voil ny&roi(rs nidull. ( Slmuli siponn
.n!en tuvi.n lihclljinislå nun.roon

J

09_3356s11

trji)
I.dIKK UROVIVMMYÖTEN

IA LÄ!ET^ KUVI!N

NlUUN^NEILLL'

Werkasålon Sukuseura Ry/ s'siponnda Mikåel Soiohen tie
OO72O

Låh€tnn W€rkrsalon Sukuseurslle trkisloa vårt€n kuvattavåksi
Tie.tot kuvista olen me.kitrnyi kuvien taåkse'

Lisåtieloja

Alkuperäkuvien Palaurusosoitc:

I B l0
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_-

kuvaa

