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Sukukirjaa toimitetaan vielä silloin' kun luet tiitä' mutta se on painotuoreena kädessäsi lauantaina 1,7.2000'
jolloin vietämme neljättä sukujuhlaamme.
Juhlrn Drikkan! on lolultuun ilDrrn vihrnnin kotiscutuk.skus jr Ukonkrnlu
Juhtr nlk.r hftaushctk€Iln vihrnnin kirko$N cn lrurntain! klo 9 Htrtxudcn j,ilkccn las
kelrnn seDpcl.el sul{uh,ndrlleja s!nktrihnud0ille l lm0iltaurnminc. ja .nmuk!h!i MikkcUn
kanihs.. Sukujuhlr rlkr. Ukonkrnrnsr klu I l, J!h|rn )l,lcydcssi julkisrcrlrn sukukirj, iN
piderjinn lvhyt vuosikokou!. Juhhn jiirjcslclliJrii \Nha liinä vuonnå ANNÄN SUKUHAA_
I{Ä. Tnlk0orDu! l.nitMn tietysti nuistlkin sukuhmroista. Edcllhissjl juhlissa j0krtcast on
sitslty joku sukuh,rru. Annrn jnftcliininii kuulenrne vlrmlsti jotrin kiinbnaa, ntrltr
kaikkh Yrjö Juhonpoikl Vcrkasalon jitlk.ljiisiii val0lt!r nll e.sinn'iiscn kcrr.n nillrvn jt
I',Ndrklrkin SUKUKIRJA. Juhln.n ilmont!ulumise(x jr hirjan cnnrkkolilrukr.sl, jutlnr
seurråYass! vähän

ene0itn.

ILMOITTÄUTUMINtrN:
Tänänkcrtlinen sukujuhla slan€ osiolrajia vGlä runedmin kuin edelliser ja
jormj.destelyr sujuisivarjajuhlaloinikurra roisiv!raurux, olisi sy)'tä ilnroirrduru.crukäteen &pl:

l pr\-n mr."J n 2000mcnn^,
\,,knlonk rlle \ur, ol 'r-lrl .n \1.. l
Tonnitat[nn juhtriltooiltrulumiscsi kuilenkin kesiihuun l5 paiiviiin 2000

{karso

lomakel$!l

nennessä, llmoilhurudlncn ei ole snova, mura Dlki mulava saad! rihiå
Juhlan loi tierysri tulla ilnoirautunatakinl

jlh|loiden måirånå

SUKUKIRJA:

vihlntitrista vc.knlnloh suku esntclcrn sukukirjt on

ensnnmåinen nåin laaja
esnrely vihmtilaisper:iiscsu ralonpoik.issuvusla Et!i se olisi cdusava, on Sukuseud iccnåny ld
jantulkimuk$n ammaunrtkijalla, Markku O Kuorilehdolh Kuorilehlo ulolraåsiinå Vcrkasalojen
aseuunisla vihe.in scudulle vuodesh 1560 l$ricn lliinen tulkimusaluccnsa piiältv laajdn kcF
tonukseen Yrj6 Juho.Fik! V.rkNalon G.2l 4 l80l)ja häneD lancns! elåntså Tulkinuksen
ldnii osa käsileiä nrinollcn noin 100 vuoden dielenkiinloisen jakson muscudun clämiiä Tåfrå
ru&inruksen i!nuiraa i(kelena ia kuvia shsltälii osa on noin200 siwnmilllinen.
Rinnan tinån lulkimukscn ka.ssa Sukuscu on kasvaltanul Elias vcrkasrlo! alulle_
p.nemaa sukutiedosoa, johon on kerdtry kaikki nrndollhel tieroomnc Iulleer Yrjö Juhonpojan

jälkeläisel sekä Yrjö Juhonpojan csipolvia. Kolinkun nonen liedol eivfi ol. voineet jåädti po's
sillä työlå on lehty tarksri ja aje kesss. Hentilö_ ja nuita liebja on rekislerissiinme vli 7300:sla
benlilöslii. !jg!9!t9:9q kiisitrltl n. 300 sivna jå roinritetm ns jålkipolYirauluina los deroomme
on rullut sululsiseme Duolieiden vanicmpien nimel. niin oeldn nåtvvät puolhoid.n vht€vdess{'
Tähån osan lule lisålisi sukulaisFnnc Bneftimiä elånäkedalielojaja valoklviå Y4ö Juhonpojallaja henen vaimollMn Stiinå KuslMva Nivalalalla oli iso lapsilauna, joista kåndeksalla (LIISA

(ÄLLE- ELlAs, JAAKKo, GRETA jä HILMA) olijålke
hisie Näiden kandeksm ldpsenjålkeläisel nruodoslavar seudsamn. sukuhaml Olenmc lske'
neet etul nir oloss olevia Yriö Jubonloian iålkelåisiä on enemnån tuin Vihannissa 4ukka'la

iAIiIA. ANNA. KUsrAAvA,

O
-

HIEMAN TILOSOFOINTIÅ TIEDOSTOSTA
Ku !y olen usciden vuosien äikaia ke!äqilr dcdoisra muodosr.llur suku!u!kimusohjelmd_
le sukuriedonon- olcn u5ein iömlntr\4 nielenkiinroi*ci sukunine.nja aj ellur, ertii ruorakin kauft h'dan
olra sukulainen ji ruonki! taurb jn. Nåinhån se seraisiollaki!,jos o*kisiatr vihmrion orlll vi'l|
esim. lgosluvundu$akin nii. suljcnuj. syrisinen paikkakunl!, clteisiellr kasvtncisiin sutuihin ole tullut
'i'cdi{ retu ruu,imNåa, R,iiuumarld.tdokolkerprlDJåpuolnoon löJh-y u{'mmr'i år\dn
er, -."fln rdir' \rsri ldi{ro årrour'n rå-tu rois'eni 'uru'
rrt*
'..
"
".rsrur
".'r,q***.
lrnir
iokrhclbnan mehrå on isr ia Niri. roinen (ois$t suvusla Km mencmme kolm. s ukuto lvea rakse'
påi',, meilll onkb si.llåvanåsajo klhdcbrn sukuajne Josvokimme& anella.sim kokosodtnjllkei
joka kånaisi [ihes koko
scn vihanliliiscn isujamisron, siirl synqisi aivm vamoni liheii sukulakv. to'
o'uiln"r*ron e.t".n,rta"lo.illoin,lutrminu ho-l.rclrrnul'in.uLde min Tsdi L'un! olcn voin-t

iiu."*r'uarrju.i".itr.oni''on.nlin.u'D,nålin'amlnvhd.ns-\dno\akiOl.nrurllurol!ib

'

vrn: 'ErDn ninit Inid! oua p.ljon rukua nni . V.rklslloille' kun on tuoeukunimiUn livat toinen"
Kunenki;jokaincn sam.tn (nytyis*n) sukupolveen kuuluva,joko iotM olenns Yrj6luhonpoik! vska_
$bnjrlkclåin.n, on srmtllå eceniosuudcll. Vclkåsalo kuin dekin,ioilla Ön ruo V.&åelosukunimelå'.
aivan rokedlain.trki',jajårkynrvd huo'nio oo !å$å ttrllur los lapslo oli ennentikaan pelhe6sl paljon, niin sukuaon jarra'n$n .i hesrd selvinned Låhskäån k.ikki sill3 hrtrlajrise! olivår u*tnititr
senåDi kuvirell!. e!å liillai$n ruhonsia nimii klsiråvån iedo$on teko olisi kuivatj! vksi
ja
roikkoisl!. onhan se joskus iiåkin, muns lyllå siidi vååjriåmänömåsi $lvi;[i s.kin. ctrå esi-isimne
riiinmc oval clåner paljon onktrmpu tlåo6å kuin me,jorkanång 6ioi6 kåelcmme moninvcrun iu'
vållis.mDa$iynpårinö$u. siiril inkamnms$ielihå$Ikitr sast rietot knjdomme L!' 3ukuki'j:r' tiin
Iuul.r lauslnrrasi v,ihcmnlnl

O

ar*rrararon u"*onauat^

painaa Gunn.rukser kirjapaino ja siroo sen koviin kansiin Kirjm ulkoasun
suun.itlelee sukuooe mmaltier&fiklo. Kahu Klederti Talkoilus on s&då siitä lRokrsilncinen
ja t.sokluudell@ tonisrE sulukirioisra erorruva kokonaisus Sivljaon.oin 500'joisra noin 300

Knj&

sivua on sukuriedosloa. Osin

(IT{IÄN TILAÄMISf,STA

hyvi! vannojakin nlstavalkokuvia

on noih 100

Monisb nerkcislå päåtelleo när4tåä silta. että tirialla on runsaastikw.låÄ Meillå on
kyslty, enä voiko kirjaå halukssd dlala useampia kappaleila K'selijät tuuluval piläeän lållaisl!
sukuknjaa hy!åhä lahjana lapsilleenja hstenlaFillech Emme djoilailausmääräåja luo mahdolli
suus ilab knjå €makkooi onjuuri siksi hy!å, efti ticdänrme onM niin suuren plinoksen kuin on
r@een V alasbalam cnme ai o |ehdå n ii den vo ra h a, j olka vuo si en j älkeen haluanival seda sukukirjah. Oh.sa on tiltudonak€. Siinå o. paiuc nyösjuhlan ilmoitlåutdisellc. Kun tävdr lonåkke.q nuisla p!nn. riib€tr tåhlosoilleerikin, .ltå postiGe ioinifttrat. kirj! lövrää perille!

TOSITAPAHTUMIA
Tåm:i tapånrui PdikkalssÄsodan jtlkeen
rajan rdlse jåånessr kun.dsa Mokn uånla
o[ haasr€ttu kråjille viin.n kentan$slä
Tc oleue keittånyi viinar,$oi tuomri slv' i@a Tuomdi.jos min:i sd viinåaiii. niiä
ön miia srå k€uvd dnäJuon so
- Te ole e kui&.kin valnish€el sitå
No se o.kin lus @ asia
Nain mollin isånrt pni h&ne uudelleen pon

vihmin kapp€lisr.kunnde oli

.lkupuoleUa pappim Virklanen H,i oh
vthiin huonokuuloin n, nuua €i aina halunnul,
ena rdnu vit. olisi tullul n,'kwiin Rippilou_
lupojal ossivat kå$taj' siu onaLsi hvodvk_
P.pi. I(ysy.sså kotitil6r'd. poik! trous

vln

s,

rippmsti*ien@ j! soi
- v,fraieNattu eti dee ddåkm e|i. huts

Hlaå, hy!t\ sdoi pappi,kosta luuli pojan
os@van li&synså kosk se luli n,nn dppesn
- Ja sinå sieUä.kuinka kluluu en$mma'ne.
- s,mzkai

El€rliin $dan jälkeistd pula_aiku Silloin piti
viljelitin ilnoill@ tesnhuotoon kaikld
omistana.e karja Mutta kuinlo ollakdn
rallå emåislla ism:itlä oli sta joka ei ollut

1900 lu_

- Aivd

s

on mirå sulle sdoo ku! cl kuule

.åi^hyvåbi Virkkune.

kansdhuollo.kirjo6sa Ainatakk&va6el

ndpu kuitdki. tutelivrt
Poliisi

tuli virkmiehen

sen

vidonaisille

kes larkd@ai\

onko asissa peraå Ja lÖ}lyih:m seltå $un
sika vndhrlli. mäå6si.allö iia menetelaitit
valtiolle ja se tull@ kåhdo viikon kulullla
halemd. pois. Kun fikastajål olivål lilhle_
nelriin isåntt mc Bv.n@ Ja iappor eu
Perhe sdi loksi vi;tko. Iihdotu ja tainpa
siiii nnåå mlyävtksikin. Kun aulo k.hd€n
viikon kululluä luli halenun sikaa,ei siini
ollui kuin rippcet jåljellå, iolloin isånlå tMs
joutui kårtijille vasramdn reoisid. Tuoman
ktsyi isån.dn menetrely,\niin isänlå tuunasir
' Mim kutr luulin . €ttö te olette nii! viieita,
enå tuofte nale DyÖs tuoke En dnå rupq

Isa.ta sa

pio.t ekot ja sill.

siisti

Talvella 1867 oli arkria pa}losia iotka kes
ivå1 pnldb kdtrsen. Lulo oli $vallista

tunsatrni^iolG toukotuun aluss oli hiljal_
led suldde Toukokuun puolivalisi luli
ukåra lumipyry jå 18 s Erkin p,'ivänä sita
oli lain keskilalveUa. vi.lii blkokuun viim€ts
*.ä pårvånn joen j,i:i k€si kulkd h4o*lla
Kylvöroihin pååstiit va$a vnktoa mnen ju
had.uga ia teniiinpä nilå viela juhmuksn
jlilk enlin, vaikka Blallisesd ne allo'våt loukokuu. 20 påivu lienoilla Keja joutui ole'
daan mveiass kuukaula tavallisla nvöb@_
ptän Nålliirlyille elåimille syoi.niin laiol.n

ja laona

olkilotojr, puido

oksiå

luoros putosi l,lh€s

olmatroniin.

( siikajokileksoi histotun Lirjasia )

Ma'doi

byvå ellå

kuin muiln iariltÄ

Oii

s

ji $ljin

Olisilp. iannyl
Tuntenut

s

rånpisiin kå3iini

s

omd

srial'll:i4
kuks rielåis ,mito lohdurua
Nrl liuk*tkin jo ha4@
ja

lqmt haldi,loh*eih.

ei

pitnat.bdlsit,eiki lålkn

hdon v.Pimn

vein sen sisMe lanptniåa
amoin Pien€t l.ivånnurus.t der4
jolk! hetki sitt€n jriiviil pöydåll.ni

d1itt,':i

lhu sydrinpske

sydån loppuu kohtc

n

än

Ta, t,i'qt alke r@P!tt*,

He*er nokin@ s tlli €r*ni,
pid.srå sislå stnlyi yståqys
ja lintuni ldy il*uBni låk@
kiniänåss:i ja uerlådälsa minulle
sehtn oliki. Luoj& l
'h€l$ma.
p'€n6la
joua ninå ieiiiisin dno
Nain

ysråvrls voi alk@
NYT SINÄKIN SEN

IIEDAT

Ky9eleis€l sildät

Mils

silhÄ6

4ynelei$ jrillen näin

sorntd

Sus loukkåsitlo,vai nitt sulle
Suo nulle &taks kaikki sMt nuo

oisirpa nåluyl

Siid *istii.

ktwl ou'dd

sånomtÄ

pidit ninu lGi roivonoMa
Halusir lutustua ninuun nåq
kun jonokM €i kulkout .tdpån
L&suisit sa@ ja katsoisit silmii4
tu,jotn /t'3 kuin
Pilviin
Miksi .i lditdi kosktui kuk@
los oisir v.pe oisi. tihtdtl mka{'.

lded

inå påtityisi Ld&
olla hn lts es haken

tiesin.lf
Sainhan

vmn

TaMon,na bhdon kaitq hyvixa.
Tlhdon.nå bhdon liiton pyhnte
Ei slnås l_yyn€liriå olls
sen lup@

Kun

Sulle

*

råt.s tlr ia dnr@

nnt'ri 6teo liell

Pdnal Peas

en ttFel€itå. o:ii kosk@ n,i,

Luomakunnan henoille

voi

bna luonDku@,
nl1 sapun@t oone u€r&kem€

Te rilant,rc

fe nååtie.kuinka ok](uru suuren sumd
nyl uhrdnne vain teid.n dtotsme
Karsokaare miehet,kaikldalla
huuler hlmyile ja siltrdl loisle
Nrl p*'sekåån 1€ €ne kdk@alla,
loi nai*n l@pi katd murh@n Poistd

tm& suoh'n
kylkiluuksi,anrBhÅIsi
onaksi
Noin valdihiksi hållc €te. luot'n
vhliesli paratiisiin kuuluv.*si
Feva

Aaddill€

dmne
Oli kpa.ae(a ty1öijuj6ti'al iltmt
l"ru.

runon on kirio'll&ur

vd atpoj.lkuiila ohi sonu

rcidan naalmss taiv.ltd,
kun vdioo vi.r€llå ois iki-o@
mi jäii vois riM$an.e sulatta

ltlftist. ku. ai.a odoluvar
Kun kalssl'me h€itä yhdfl kde
ruo mienet

he sydli@nsir kohla kådottsval

vstdntd

on rctia.
jo
l'!n anor tuol4e und:inn]4 o. r.ihin
Me sydiinnaroilldnc ruomme jodia,
ja hell"l€nne kohdistuupi ndhm

Teidän urhå

ki Sabina AlPuan

Nuoriss'M kekauill'm'n wonla

1016

Ohj'lmc oli
larkauspetnni Ja pojal olivåt lamlttu
friytelnä3st
kehui ii$i'ån n.ast. låivasiin kulen tuo runoki' o$ittd

mukai;a iyt
narr nanklimyos me$o oerj n e
jondn Ervnoien ionooll
llldn lohokohrå;hOmen Vålsi Pojat lo'tut$iin dqntols puoklte
paå$vr t&$inen vu'ov€
salin luol.llo. Ja siinri jonoss oli t.Iuulla nekiniollo ei lavlllissti
jonole
midtlråsd ol*& daaron
raot;iin sitr6 rnvero,.tta vksi poika kedsll@ si
jajoseikavd
joiooÄ
paiked Joskusettui, ettåjotu pååsi kutkrmmdtyttÖj€.
niellyrtanlt,niin pyoci pois Mutta sdraavå urhe inli tildl€

mvd

s.

oli råpM jåri.srd.d ilrania ai reenoj.n vmlirille vuod€n suurimr tilaisuuder oli
oli ruorissuråldnfl påivs 'eM r'flvni k*iuhlat \aihjn
^ta Dmnpu ohj€lme oliMtl€lnll kMtanhura i' puhJiat
nl;NJisiin låildtun vrnan lavilrtsk
Lisålsi ti.tysd ne tunot F pdhn.i joila oli l.valli'3eslikii Kesi_
iokin vmh.noi nuorisosflnlan
hop@lusk_
luhlhe oli p,'ivilld uiholukilPtilur. Sinne tuli urh€iljoiio loisita lryliltrikill, liekÖ ollul

Nuo'iesalla

""-."""*

.-;o"i;".Ä

.

t

Vaheuavåsti

ill@pom.onunohrunul nvkv4d.uonb

LHMEELLINEN SEIKKAILU

olin iotaln 6_vuotias la srskoni

3

Meni;me Pukinkursuun Muhosjori-

rantaan jotaln katselemaan ..
Kun olimme istumassa rannalla, nlLn

tull siihen samalle rannalle pitlå

koskenlaskuvene kahden miehen
sauvomana. Silnä he söivåt Ja
tuttelivat meldån kanssa karken ar_
sista asloista

Me kvsvimme/ että eikö me sarsL
tula veneeseen kyytille 5yvåyksen
rantaan asti, Josta vene nostetaan
malhin la josta sltten vene hevoslen

vetåmänå viedåän Sotkajarven
Oialan rantaan losta sitten alkaa

h;istelUe koskenlasku PYhäkosken
kautta l4ontanlampeen jo5ta taås
alLaa sauvominen f4uhosjokea vlos

ettå

varmasti siel!ä syvåyksen rannasta

[?i1"

saatirn
." jao,,""
kun venettå alettiin

Pallon
oialan rannassa jaolihevosmres
turistia
monenkielistå

Derultti vankkurit veleen ia vene oLl
iantöt<unnossa loslenlaskuun
Turistit nousivat välittomåst'

veneeseen ja me Jäimme sinne elKa
kLrkaan tiennyt kenen matkaan me
luuluimme, niin melstä tuli lerralLa
vhteinen porukan lemmlkt rpar '
ivhånLoskellå kaik[r svottivåt ! ilvan
meille jåatelditä Ja kairl'ea nvvaa

iortä me ei tiettv olevankaan run
;itten kosket oli lasketiu ja olimme
taas viimelset veneesså servrsl
seuraavllle sauvojille seikkailumme
ia Dåäsimme taas kotirattaan'

ilnieellistä

oli että kun

kotona

lerrothin srtten seiklailustdmme ne
eivat tahtoneet sitä millään uskoa

Ihmettelivät,

et$ onpa lapsilla

Jäädå

veneeseen
nostaa hevosen perään lähtiv-t sau_

vontamlehet omille teilleen

jäimme istLrmaan

hevosmies

la

me
veneeseen,

alol
ylös
vedestå eikä me
vankkureineen
uskalleltu enäån niin korkealta
laskeutua alas. Jåimme istumaan
veneeseen, kun ei hevosmreskaan
meltä Pois ajanut Luuli kai ettå
meidän Piti mennä

€t-

Kertonur Kalervo Håikiö

-.

J"

_{fi,,,#;^.1,

KATOVUOSI IE62
Vuoe ls62 oli an*@ hallavuosi Jo kdiiålla
halh vi.raili viljelyl$ill,i ja stlskesllt s vei
keskentåswGen vilid kokon@ Kolme
.deUisrå wotla oli ollul kobtalaiPn hrvid
Taloi.n ldeisa oli vielå vilje. Nåitå katowona ol vielä yksi loi.eN jålk€m Våsia
wosi 1866 oli tohtalaisd hya{, nuna sdraavr wosi olikn lrret ekarin kaikisla
T:imå li6i yleistå ahdinloa Nåltn heikentå_
mft ihmi*t saito$elival ja luolleisuus oh

Joulukuun

It

pdv:inå 1362 kokoontu' kunla-

pappilaan ia irttr:il keslav
kappalaisen R€inhold lielanddin kanse

kokousvihdin

teli

tärt[ votavdlr

lilel*sto

Ja nåin siellå

piiiietiin kappal0i$n oll6sa

Ruodit pideliiån enlisellåån j. ruolilaiva'set
sovirell@ niifid asianhurain nukM
Apujyryiti annetdn niiokuin täha.kn åsl1
Bnt'n
Tänål wod€n jyiä
D@sFn vavsiskdsssa oldalla råhalla
huulot.upm kau$a sillt, jok niitå rupiaa

$letM

ff-

3. semoisia va'noia ja vaivaish joit! ei
sovi Pam ruotdnin, sekli nyös köYhiii

lapla do*sjol@ huurokruPala vfin
nm vdtiville hoidetlavaksi rah.pålkinloa

huutosunma mtlseld vai_
vaislGsa$a olevilla mhoilla niinkaud kum
ninå ottuu, ja jå.nnös $nma jaeimn la_
loin påålle mdlaaleid.n jältefl mak*tt&
lalsi. Niille talouisil€, iotka olbval huuvokl@i4 luet@ ylöskeno$a huudol hvmal@ rav:iksi, niin ettei heidår
h@ muuse t.pauh6s4 lain jos heidän
huubne on pieoopi loin maksune, lol_
loin he ainoatrd hal€vat Jriännokscn

v.sl@ Ttn.

td[te

toionte allelidoittaiut
nii. pie kui" suinti nandollista

Tärå ylöskanlo.

r5

kappalainen
on . muna niil,\ iotka eivrt ensi loskvllå tule

Låillisella.jållajulislelun kuuuuluksen kautta
6vat seunlutrm miebei liilsi pdiv,ikt ko_
koon käsketyt t!w&n@
Pååntmåj'!
j:d.stäni*sti
wotulev.lle
köyh,'innoidon
delk Kdalalt. ja vaik4lta lu.tuu nv1 rtm.
åsir , vdsinli4 koska talollisih nse åån on
låpr
ryd ja tusk. p:iåslå råndn kovan wod€.

jt

sekå

kdka sd

k0yhä1

latttval

noiseq v€ltrouE. j3

eft_

'lsoså
huolinattonuu_

&e4etteivål ite tddo hnolta piuå nseståin,
eikå ryd'jtiuin tehd., v@ jållivät 'lsoså
kokond $lolli$€n njskoille.Kuitenlin ryh
dyllii. asiu tuu@r sillä påålöksellå, ett
lehdå:tr mitÄ void@ ja parhaten ymlirr€_
sån ja siåsta tuumttua ja k€elo$eltDa
suosru i in j a piiålcttiin , njinloin s$r&:

ruls.ll@, ylöskMelm sei

mal6u knu_

nun voudin klulta ensi tapantuvasa pö)4å
laskuse y@å muiden lderaus ranäin kans

2ö
Tlirån $vinno. ichlyå tuelliin ruotivåivåina
sovill€lenad ruoluihi., ja nii. aseleliin

T,wa ruotuiärj*l.lnd p@stui l70o luwlla
tehr1n etuts*n, jolloid jokåisd Fu'arao_
nm oo itse nuolehdi ava oni$a köyhstiiä
Tåbän dt@ luli Pohj&tEallaljn kit4löön
ruotujå.jesl.lmå, ja ,e , jorka ei sopinul ruo
r€ihin, svat liild vanq petustelusra rahs_
lo$a, vovaiskasesta åpua.

Vihao.is nåia ruoutaloja oli kaikkid 2r,
ioihin kokous si en rup.si tuunr]d@ 6ukkaira.yki ain. taloa tohdeo Naisia aiisl! oll
ll Ja tueni:i 10,. Mani Kotk nätlt,u wnd
j1ädå mokliios4 ja hånelle &neliin iv{ä K€_
sald*ä 4 k ppa., L*iilahosia 6 kappe lå
Lain.jyvdslö$a m:drafiiin apujyviå 4l taflil_
levall€, yleensi @in nuur@å kappoJa, nuna
eipa jokin suurp€.h€ takri iynnyn*in

4lj
Sirien mtdariin, kutno tuIsi huudolle pdla_
viksi ja nousi niden luku 54 Huulo*luppr
pateuiin topåbtuv.ksi tulevM nr.@ntdm
palu-a tassi tuus Esilettiin mvös, efle

i:

w hunte lap5..e,
seki nyds ,€no budaid s nillåiin .hdolla
va.hem.r eivtt ilse

anre huuddtuis lapsia vdhemill€ talc$in
la et. en jora *n tek*, tiuå måls !d_
vakten t.!sd oiit p.ljon ,tuin hånd nuulo_

tuvertiin dedusl€lenu!4 k€nd halulla's

j.

(ep€ri Asud@ ldjosi l0
jywiå
lvmlrä puolcksi kunPmkin ( tuislaja ohre)
6 tuplalla lytuyn Ja allekirjoilllnul kappala!
IO lymyrid ja Jeklo Korpi 5, seld
nd
zåkn Jumila 6 sanulla hinnall.Ja koska e'
kuulunur ketiån, jok4 olisi halvemdlla Dcn_
td_
nur mrynåå4 niin piiåteniin et i nån
drydå

sml

t

!Y/Z z .. ;y --. ,z*"

z'.t;

.."--'t""-'.r. /--4,
:kt..r/'--- -
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4,A',2."-."'r'
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kute. viine kokouk*s
(lssteriin ). ind.{!

he

oliwl eidedqmom

mol.ftnin puolic siie vielå ttysin tvö ildisiåNiinpii sieltli huudefiiin taloon tvov:'keä
Huudorh& ne.ivfi nii4 etlti !fiftn:in tehlv
trjous hyvaks'tdån T:im:ihån nerkit*e sild
e :i alliersla ia luol.nlvdls luMelusu tull
kilpaluaju hinta lski Halvin nin1! olild. vksi
Ssklo tdjos Ania
ruplå" jonlo
H€dborsislå Lieka ollul amn sis Manå
Hedbors , håndt r<d Kdlfl iKall. v€.kåsalo) tejosi l0 ruPle Tånå ei ollul Kallen
ainoa nuub, vM 53 woti6 nainen 3 ruplalla
ja 48 wotias mies 2 ruplalla ja 50 lop€ekalla
siinyi K@l€. talon ruokala.lMn

Jon

dti

vihånnin valiluku
ländr dk@ oli noin 2000, niin aitå paljon oli
raloilla yliD,iå.årså huolldavia NAihid Iukui
hi. 6t4yy vieL lisålå !e l.psei jolka huuder-

Kur orl!å huomioon,

Katowos€n taLa rloj€o vsoisdcukv*v
huonori. jor6 o. aivm ymären,ivåå pel_

lo,etlä roisilb pallåtnDilla tulwiha e mieNiiniQin
lenå.in otexu nuunokirjM vå
siliåkin ni€hend, joka oli jo louluur€tb ja
olhi mo6ime. ka.s halumul kun@n.
nuna [a å&okoN p.lkåsi, ellä mimisiin
n.,tya voi lulls sunld. perhe meidån nis
koill€, eikå hyaålsynt4 plynröa
Myös tohi$. kutnisla luleea kdjälritsiå ei
kalsolln lovin suopssti tuun kriliimi$n
sldnisksi oli lrtnd tuotuj:'rj€stely tulestenv

d

t{
NI

*

p'nv4 jol
Joulukuun 22 pdd oli sil1m
loin loimite ijn huutokdpp. Näiti oli ne 54,
råknäniin

..21",*.42-,'r'
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s€ut4vsa.tsedehddså listi katowosisla
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Sitten Uenasin vähån

LAPSUUSMUISTOJA
VARKAUDESSA

vuosina 192a-3a Juho

ia

Hilda

Olen heidän poikansa Oskarin tvttÖ

ia he kasvattivat minut. Heillä oLi
'varkauden
loutenlahdessa Pieni

maapaikka, jossa oli ukin rakentama
pieni vaLkoiseksl rapättu mökki
Mökin asukkaat luho Ahola, mr'rmml
Hida Ahola, os Herranen, Armas
Ahola, heidån Poika ja minå.
Minå sain heiltä hyvän laPsuuden,
sillä kaikki hemmotte ivat min!å
Olin kyllä leikeissän! vksinäinen, kun
ei muita lapsia ollut, mutta varsrnkrn
Ärmås setä l€ikki kanssani paljon.
N1ökin låheliå oli valtavan suurr
Laakeä kivi. Se oli minun leikkikotini
matto lattialla, vanhat astran
kappaleet ja käPylehmät sun muut

itsellenl
vaaterahaa kastemadoi!la armas ol
laittanu! lyhdYn, jonka avulla
keräsin satoja matoja la lehtaan
lyömlehe! ostivat, k!n ka!astivat
Ditkållä siimalLa Nain sain myos
elåmåni enslmmäiset Pikkukengät
ostettua. la kirkkomatkalla ken9åt
panin jalkaan vasta kirkon portailla
Avojaloin kavelin muuten
kerran olin mumrnon kanssa
kaupassa. Oli kaksi herrasrouvaa ja

la

valituvat, että on kvlrna, kun el
tu lut villahousuja mukaan Mummo

nosti hameenså ylos ja

lÖl

oaliaaseen reiteenså ja sano, että
mi;ä olen Pi!önyt näitä housuja

kohta 70 vuotta, eikä ole kylmä
ollut. sen ajan useåt naiset eivåt
pitäneet housula

Näitä "temppuja" sattui

oll

matk.nL
varrelle kåikenlaisia Mumml ja ukki

olivat seuranani, Oli ukki tehnyt
kåtkyen nukelleni/ jota hoitelin

tehtaallar samoln Armas

"pikkuåitinä".
sitten kun vähän vartuin, toimiltelln
pleniä asioita, kävin kaupasså ja sen
sellaistä, Kerronpa vhden ka!ppareissun. Eiollut sähkojä/ joten kävin
ostamassa öljyä pLrllolla Keran taas
olin asiallå, oli kolm€nvaltin pullo,
nahkaremmi kiedottu pullon suuhr'rn,
ja minä poloinen pyöriltelin sitä niin,
että se pullo roiahU tielle ja sårkvija
hihna poikki. våhän aikaa mietin,
mita nyt lekisin. Ja muistln yhden
mummoni iuttavan Porvalin Marin ja
niin menin heiltä pyytåmään pLrlloa,
kun matkakln oLi jo Puoressa en
takasi kääntYnyt Sain PUllon la

uuden remmin. Tulin kotiin la
mummo huomasi heti, ettå oli tlusi
pulLo. reroin miten låvL Sain torlt
la oiti viedä Marille uusi PUlo lå

pyyiää anteeksi- r4yös nreneiin 10

penniå/ jonka

o

isin

matkasta

olivat sen ajan ahkeria !urastalra
ukkl oli työssä 7 -4 Aströmin
sela

luoksin usein heiiä vastaan la kasr
kädessä tultiin koliin ukki oLi hvvin

kookas/ harteikas komea mles,
hyvln rauhallinen. N4ummi taås

vastakohta,

vilkas

savolaLnen
tåpauksen/ oli pula_

Ketronpa vielä
avunPYYtäjiä oli Paljon
aika
Kerrankin oli kova pakkanen, tulee

ja

nuorehko mies kesäkamPPeissa
surkean oloisena sanoo, saisko

tehdå työ!ä, että sais r!okaa, kun
on kova nälkå. No mummo s.noi,
eftä er hänellå oLe lyÖtä kun on 2
miestä talossa jo. Mutta kyllä hån

ruokäa antaa, jos kalakeitto
nraistuu. la kohta hÖYrysi soPPa
miehen lautasella ja isääkin meni jå
vielå marjäpu!roa lisäksi. Låhtiesså
mummo teki isot voileivät mieheLl€
m!kaan, joka toivotti lumalan

si!nausta mummole l'4utta mrna
kun o in lapsi, P€lkåsin näitä

kulkureita,

kun

kuo|nPäivän

heitäkin

^
tåmmikuun 14 pälvå vuonna re+o

monenlaisia.

Mummo

IerronDa vrela/ kun naapLrnrn IUr
rivoli. la mlnå onneton run oprn
tåikli sen alan isfelmäL' aallorot
Tåmmerkosken sillalla, Asemån
reLlot, Pulit s!ln seislarin 5rrrtr

rutlavaperheen
menehtyny! Portaille
halvaulseen.

sedån kanssa
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hautaiarsirn vårlauteen Kåvrrnme
mum;on asunnollå jå villatakkr or

siella misså sen Piulin
-olra
Hintalappulin olt vielä Lirnn raKKl

annethin mrnun adilleni se run orr
vanhan ihmisen takki ja mrna or
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Pula-ajan kaupantekoa
N*ybessli flnsqott ,arjoman moil'
;atsa nt tuu koin kaukaiselta aika,
ioloh kaikki oli kaikkl Na6anhuoL
'toministeiön
jakltnia ostokofteio
kdlttåen hou?aslo sal

nok.t kodn

M niukat

ott-

kuPonkeia tastosn
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Jå

kruppr kåvi

Mon€sti l(åli

lfllå nn4

€ttä niiti kutonleja ja1

Iryrtinattl' sinå yksintenåis6lå stfsu, etå
€i ouul mitö osts Kun l'lului huhuja' ellä
johontin kauppa oli spunul kmgdl! nnn

adula oli plkit jonol odonmssa kupd

ovien aukaisua. Ensimäiset olival tulleet jo
duyösl{ vaikkd €i olui rietoa dillasta Ld_
casta sieltå si. Mull6 ksikli kelpasi Snl€n
iun kånkana io si lrnl'l Parcmin, niin os
tajat rulivar

j;

krdlumhjksi, ihd klikld.

Kail&i ned

E*iåsd kuppe. |uli Pa$a tuntw EF
naai. nde i., iolo ei kovin htarn ldl'lenlt

kaupa*,i KaupPi6 pani venN riskin ållela
\uhahti v&!'hld å,iak*alle, enå tuolla ori
kaneasts, mutta siti ei aMeta knin kohe melnå ana yM€lle Kugas ncni kupalo vhdee

konisså oli kandenlsisa loponleia
Entynkupongit oli ninellå mäa.åttvjå luotteila
van€n. kuto esiderniksi: ldinti $i luorclon
vå$aava
kav€lytuLa, hyos iatkupuku

vdetus

td

m:L:d kaiga$a, bme td v6lava miikå k!._
sasta ine N6sl€n 3ukille oli kolme kuponha,
kuni- ia iaMare.C.. onPelulanle
sai kolne k.pp0letr. 200 neristti tuUd jne
Enkohkupongi. lisålGi neni nåårå1tv miiiirä
pistekuponteja tuotetta tohden Enkoisliu_
ponsit ja pi$eet oli otte sMsta oslokonG_

-

;do;

$. jotra ei pystttty h@slra,ll1@ Foletut
pist*l eivåt myösLå,n kdv@*l, ioted nde
ionela paik]ål'lni.lla oleval€ shrlåiseue
ttyty lalttd koko torni Ja se tuli nvos ullene hwia sillä hul(k@ ol@€d sjall€ €i

ei

-1=

Runo koulukirjasta 20luvulta

Pikku Liisa
8.

1.

alui eukko enn€n mumon,

2.

9.

3.

10.

sylihinså h€lläsli.
Kuinka

mnta ketuå sakaan,

11.

12,

5.

Miodi, påäs Pååhån asli

k€mn mummo h€tceks|
Silloin oivan keinon keksr

6.

MumM

silmäl nouli hef

Opin ryppyyn oisan veu,

1.

ki4os silmål P€manbon

,

13.

PORKKANA' JA PUOLUKKAHEDELIVÄVOITA
Samå måårå po kanoita ia puoloja. Kuoritui jå Paloitellut porkkanåt keitelåån
pehmeiks vd€sså, noslelaan poisja Puseretåaniouhisellan låpi llraial kei
lelåån soseekslia pLrseretaan seulan jäpi Molemmal soseel pånnaan hillokasariin, lisåtåån soksla noin 1/3 iai % sosoitlen Påircsta, ia k€ilel?iån he kolla tulella, kunnes"voi'on niln sakeala etlå lusikka Pvsvvpvslysså Välillä
sekoii€taan ahke€str Pannaan plrkkeihin, ioika sitå ennen låmmitelåån ja
suleiaan sitren kun sose ontäähtyntt

OMENATEETA
Kå!,letåån håpahkoja omonia, jotka leikataan kuulioiksi kuorin€en ja srtten kuts
vålaan uuninlåmmÖsså såilyle1åän l€nne is€ssa låatrkose
Tee valmistetaan siten. eltå kannuun pannaan muutama lusikallnen nåLlä kul
vatuita omenia. sitten niille kaadetaan kiehuvaå vetlå ia asotetaån haulumaan
våhåksiaikaå. Jlodaan soke.in ia l€ivån ke€. Ken haluaå, sååtlaa myös kåvl-

TOI\4MTTIKASTIKETTA

ruokål vehnäjauhoiå, voita, våhån suolaa, sokeiaia sitruu'
nanmehuå. Tomaåtiti pånnåån kannellieen kasariin veteen klehumaan (vetlå
nrin palpn sttå p€iriyvat) Jau-ot rusheuleraå' vors$, ja kun tom€alit oval
k enuneet nikr kaaoetaan n€ lou\koon, sehorletåsn j€ keiielåålronrun årkaa
sli6n ousereiaan s€Lrlan låpi lå mausietaan suolallå, soke la ia silruunanmehulia. Syödltin keitetlyjen ja Paistettuien mabrconien sekå makårooni-

5€ lomaatiia.

1

Samastå seoks6sta saattaa valmislaa lomaalt ksiltoa, jonka voisuuruslaa
sillå taikkå syödå piirailen kerå

Kåyrån^ollinen håswisl€irloktrjå, Viipui 1912
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Kl5SA]UTTU

r" relc SF

etti l/lon'd,!aoallolä

Kssapaåsr -los
5e meni mum-olddn. -u-ePn lä p en d Jal' a lvllö /itve iJålkiä pitlln, etla
saisi kissän tåkaisin. Tytto lövsi kissan pusikon vleresta Se oli lumineo
olsikko, Tvttö otti kissan syli n ja vel omaan kotiin ja sanoi, ettei kannata
mennä poi; täåltå, k!n tåä lä on hauskemp.a Sitten kissa uskoi tvttöä
Krssa oJunarlee

Kerto li Hanna 5 vuotta.

O7,
t4
KOULULAISVITSE]A
Miksi rinnut lentävöt etelään ?
Koska sinne on liian pitkä matka kävellä
Mitä eroa on te kkar lla, radiol . ja palkankorot!ksella?
Telkkarista n.kyy, radiost. kuu uu, m!tta pa kankorotusta

I'litä yhteistä on M ka Häkkisella ja hevose la?
Kummallakin o. talil
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