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Historian havinaa
Slkuseuraf uonnol nef lornintamuolo on
suvun hislorar talletus ja olemassa olevan
mater aal n ja tiedon levittä'r'riren seuranjäsentei keskuudessa. Tånrå ehlion yksitapa ker
toa slvun aikåansaannoksista, Sattumata lul
låas es n arksloten kålköista vanhota Pyhåiokiseudun numeroila ja kijo iuksia Oma viehålyksenså on llveskolpeen ta Vhantin iinyvllä
larinoila joissavarmaan on loia a nakin tolnen
puoli. Ainakintapahlumlenympåistö on mone e tuttua Ia heränåå omiakn muisroja aikojen

kelå. On toivotlu enälehieenkn satas esittelyjå nykysstä tavoisra ja ihmisislå. P kaisetta
kyse y läja sähköposlejå vaihiamala on synlynj,,1aukeåma nimehä letoeisiä ukomailta. Nuo
leryeiset ovarkin si en suv!n uLrlla historiaa, ta

takaa.

kaiseminen on ollts€!ramme mitlavin saavul!s. Myös suvun l€lokannan keråäminen on
vaal nui paljon vuosa, jopa yliseuran iän. sukotielojen multoksia varlen on lehdenyks sivL
varanu lomakkeelle, to a muulokssla voi keF
ioa seurale. M!unkinlainen pa aule on ainater
vetLrllullar toim nlaideoila laruilaan jaikossak r,
totta s€lra pyslyisiluomaan ise een uurtah s

lveskoruen kyäläiseioval yhdessä OL as
opislon kanssasuunnitel eetl9läkdanlekemislå
llveskoruesta. Koska Verkasalojen hsroria lir
qry vahvasll llveskoruen lq ään, påältisLkuseu
ran halilus ähleä tLkemaan kirjan lekem stå.
Seuramme vo kin åilopaikaha seuralå k rjan
synlymståla ola myös mLkara llomisen lus

MLtra

L

una hisior aa synlyy myös

iä

kuvaslavathyvin nykyå kaar Nuoretoplske evai,
kulkevål maai ma lå ja selvåsii nautivåt siitå liestä, m n kä ovat elämäil€en valrneet.

sLkuseuråläynil0vuollaohimennen voskosaroaeltäiyön merkeissa.Sukukrjanlu-

ä het

Jäseneksi sukuseuraan
Werkasalon Sukuseuran iäseneksi voidaan hyväksyä iokainef i8 vuotta iä),11änyi henkilö,joka isän raiäidin puo elra on sukuun kuuluvalaijoka avioliiton kauita
on siihen iitlynyt.
Jäseneks voil liittyä joko:
llmoitlautumalla jollekin sukuseuran halliiuksen jäsenelle joko puhelimiiso lai
mieluummin ki allisesti.
2 Tekemällä imoitlautuminen intemetin välitykse ä. Osoit€ l€hden lakasvulla.
3 I'laksamalla jäsenmaksu 8,40 e seuran 1ll e 551602-26098 (Vihannin OP)
Viesliosaan "Jäsenmaksu", iäsenen nimi ja osoite
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Kulla- ta kelloseppä Timo Turunen, Haastanelut Jaakko pesonen

Sukukorun toinen tuleminen
Korun ensimmäinen vaihe
(Lyhennemä kttasta
a nen talonpoikaissuk!)

verkasaot

vihantr-

S!kutu.nuksensynboratuonsukuåyhdislävänä volmara oivas e.simmäisenä Jaakko
Verkåsålo Hån suunf net 1960-iuvu. alussa
na6le. hopeisen rinlåkorun, jossa votmakkaan
elpsi nuol kuvion säkslo pienivaakunaripLs
sukutLr.nuksineen. Ko.u deaa sove ettiin
samo hif a ko h n yksinkenasempåna myös
m esle. kåyltöön Hanki.fat tehuin yhlå aika.
Miesten käyhöön tilålLrissa hopeisissa somio,
nellorssa kalvosinnapessa ja rnlåneL ossa
loist!u vaakunakuvo Korul, yhteensä64 kappa
etlå, vahisluival ioulukuussa i964 Rlh mäen
Ku 1åseppd Oy:n ia Hyv nkaån Kutåseppåoy:n
yhteistydnå. Puuhamlehenä ot unto verkasato,
joka ostikoruien vanistuksessa kä!1elr,l mro
l1 I ikkeidef lopetettua ioim ntanså.

Kiinnostus kasvaa
ja kys-a ty)
Kuusikymmenläluvun kor!å on o ulnäyltå
vimm I la åajmmif es lä lokå ko mas vlosi
kesän slkupåvllä Naistef kor! on loka vuos
heränånyt ånsåilsemaansa hlom ota.la m!u
ramal sukL aset ovat myös kyselleer vietäkö
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korla voisijostå n saada. Kor!n yks nkena nen
ka!neustuntru olevan ikLtsta aatra. Kun joka s lasLkujuhli aof olut kor!sta kiinnostuneila,
påäletiin selvitläalafkemm n mitenla m tä h nna la sukukorLrt nyt sa s

Korumuotin etsimistä
(talressa oi mufta m ssä)
vuoder 2000 loppuplole asukuseuran haitus pää1ti pyyläälarlouks a koruten lekehiseslä
Ensimmäiner tehtåvä oli öy1ää kotujen muolti.
Hyvinkääo uon.ol sest ersimmä nen pa kka
elsiä murtaTuomaankadLrn omakotlåtosla s tå
Kun tielo ers mtseslä evneltin h eman aa

lemmare

n

io muotr oylyiTampereeta Eias

Verkasaoolsaanrtjåsa yliänytmlolf.

Etias

ol myos suunr 1el ut korln uunapa nostalahä
nelä ol muutaman vLoden lakainen tarjous
Tämån o emassa oievån tartouksen perusleel a
saal n korulleh nta arvo javo I . sukuseurån
jAsen lrä kysya kLinkå pajof lodet suudessao
kiinnoslu.ela korun hankkjoia Naslen koru

or kyselysså suostLn. rnulta ky ä hlutama
ka vosrnnåppija

solmlofeurakin men s kaupak
Kymmenkunla suk! aista o k .nosilnlt
hankk nåån uusia koruja

s.

Tarjouksia tekemisestä
KorLf teeltåm stä vo vamaanki. verata
ra[een ostamiseen. va m stam sesta pyyden in
larjouksel kahde ta tekjåltå ja veda ura o l
mukana myds se multa.nan vloden takainen
tarjoLs, losla hinia atoiol lehtin. Korun tekläf
va fta e opuia olul vaikea, koska h ntaeroi

'E

ollvai iod€ la suur€i. Koruntilaukssn saiKultaja kolloseppäliike Aikamuoto waich & Dosign,
TimoTurunen. Tlattavai määftii arvioiliin saatul€n €nnakkotoiveiden psrustaella ja koruia
teeieltiin jolnkin veran ssural e va|astoon. Kuusitymmaniä uvu la oli koruna mukana myös vaakrnakuvioinen dnian€ula, iota ei tållå kenaa iee-

Vuodsn Lapponiå Oy:ssa työskenneltyåån
Timoperusli omåny lyksen, Kello- kultasepåi
ve€iås Aikåmudo-Desi9nin, jossa suor naa ku
iasepånlÖitå kåiverruksen, korukoiauksen ja'
va misiuksen rnuodossa. Taryittaessa våkanssi

vaihtuu kellosepåksi korjausien ja huolio

Sukukorun va misiuksesta rqsyiåessä Timo
kerloo, kuinkajokainen tilaustyö on ei a nen ja

Aikamuoto-Design

valmistus

-

Korun

"Suklkorul on vålmisteltu klltasepån
låidol a iå kellosepår linkimåtlömyydellä"
Muutama såna sukukorun uuden sukupolven valmislalasla lienee palkallaan. Timo Turunenon nuorenpojven kisilyöanmanilainen, joka
valmislui ke losepäksi 3:n vuoden opiskelun jålkeen Suomen kel oseppåkou usla Espoon TaTimo ei halunnul jättåå opiskeluaan siihen,

vaån suuniasi askeleensa kohii Lahden
åmmaifikorkeaa- Viiden vuoden ja kahdei luikinnon jåkeen ulos kåve i uunituo€ kultaseppämuoioilja. Jos ei keloseppå la kultaseppå
ole niiiä iaval is mpiå ammatleja, niin-ioisin kuin
uu laan, nä den yhdistelmä on iodela haryinai-

vååtii lyövaiheiden nivomisla uudella iavalla
valrnisluk€en saamiseksi sujuvaksi ja aslakkaan
toiveita tyryd'4låvåksi. Perusmelodit ovai samoja
kuin muulloinkin, on nm. sianssausia, sahausta, etsausla ja k illorusta. Tässä tapauksossa,
korusadan ol ssa kyseessä, tuoiieid€n iul€€ o la
mahdollisimman samånlaisia, kuiienkin k€rtoen
kåsityön olevan kyseesså.

Myynti, saatavuus
sukuseuralla on sukukoruja varastossa.
Korujen ma lion sama kuin kuusikyrnr.enlåu'
vulla. Miesten solmioreulan sekä kalvosinnappien tauslaija kone sioi ovat kuii€nkin nylqai
kaan paremmin sopivai,
Koruja vo iilaia seuran sihteeillå:
puh. (08) 284 888

86360llveskorpi

Mitäpä ios teettäisi oman kellon

Anikkeli le hd estå : Y B I f Y S-

?

Terttu Lehtola

KYLAKIRJA
ILVESKORVESTA
En enää iaftkaån onåef mubtå, mitroin ja
missä llveskorvsn kyläkirjan syntysånat tausui
tiin. vuosia siitå kuitenkin on. Kun elåkkeeite
jåånri lähesiyi, mietimme joskus kja E*kitän
kanssa, €ttä elåkevuosinakin pilåisi ot a joiakin
jä4ellistä teksmistä, jasirtoin nousi esi te äjaius
l<yläkiian kiroitlåmisesia.
Tietysti ajatuksen syntyyn vaikufti myds ajan
henki: paikallishistoioita a koi syntyä låhikunnis-

janstodislivallälpeellisulttaan. HairiTuru,
nen, rryläktjakuEsimme hisiorian asiantunrija
tolesi h€lmikuun lopulla 50-vuotihaastaltelussaan Kålevassa, €itå go-luku on ot ut
paikallishistorioilten aikaa, ne ovat sits myös
elåänlainen m!oti-ilmiö.
sa,

Oulasopisto mukana
hankkeessa
Harvoin idea muunuu heli leoiksl. l\,luda aiatusjåiilånåänja otti uutta tufta, kLnsiiiä kefiottiin Osmo Verkasalolle, joka heti innostui åsiasla. Oli vamaan jo itsekseenkin siämistrinyl.
Taas meni åikaa, kun odoteltiin Verkasaton his-

ioian ilmestymistä, Sitten saaiiin Ouasopisto

mukaån, ja hanks såatiln vi@ite. atkurekiöissåån kaikkivielä on, rnutta nyt jo tunluu sittä,
ettå kyllä se ki4a vi€lå syntyy, kLnhanloimeen
iosissåan iariuiaan, Onge nia varmasti fiitää,
vähåisin niistå ei vamaankaan ole kyläktjan råhoilus, rnulta yhte stoimin ongetmai vamasti ra!-

Ouldopiston mukåan tu o hankk€€seen tuntuilårkeähä, koska sltå kauiia saimr,re tarvittavaa åsiantunfemusta. Kurssln varsinalssnå veläjånå on oilutlehioi TuulaAino-oja Haapaveden opistosta. Hän on olut mukana aikatsemmrn useis kyläkirjahankkeissa. Kursst atkoi syksyllå 2001, jolloin kuLrnneltiin ensin Tuula Aittoojan luennor lryräkidan luonteesra, I edon hånkinnasta, lyölavoisia ja rahan hankinnasta,

Filosofian mai$en, hisioriantltkita Hard Turunen puorestaan kenoisit&l mi[aisiahisto aa
kylåkirjaan kannata otraa mukaan sekä a*istojen käytöstå. KuBsi jaikuu ny,r keväikaude a
eder een Tuula Aitto-ojan ohiauksessa. Yhrenå
iltana on jo kokoonnunu , jottoin rrytäkiian €-

kenne akoi hahmotua- Kokooniumisia on tuväftu tarpeen mukaan 2 3 kevätpuoielta. Tar
koitus on, ettå OLlasopisto on myöhemninkin
hankkeessa mukanå ainakin niin, enä Tuutatoimii jonkinlaisena tutorina eli työnohjaajana.

Kuvat ia muistitieto talteen
Omaioimisesti no n kymnenef hengen ryhmämme kokoonruu iaryittaessa. Ens mmåinen
kokooniLrminen on jo suunntietiut viikon oppr,
jonka aikana lqlå äisst tuovat vanhoja kuviä
nähiäväksi. Ne on iarl(oitus skannata sarnan lien
ja kerälå niihin Iinyvät tiedot. Toivottavaa otisi,
enä kylålåiset innostuisivat kaive emaan vanhoja
kuviansa nähtriväksi. Jokaisel a varnaan on jo
iakin kiinnosravaa- Erityisen toivotiaviå ovat ryd
krvai,jolka kenovat kylån menn€isyydestä. El
loi kaikkla kuvia voiraan lqtäki4assa kårrriä, ie
on iåfteåä kuitenkin tallentaa ja anraa eteen
päin kotiseuruarkistoon. Sama koskee myös
kaikkea keiäniivää muistitieioat mitåån ei men€

Ajatus pe nleon la lentamls€n tårkeydestä
on iurur miereeniioka keda, kun joku vanha ih
minen on kyiäsiä iai låhipiiristä kuouut. Ker€n
ioissnsajärkeen or€n åjåte tui, miten paion tie
ioa menneislå aioisiatuonkin ihmisen mukana
katosi. On tulLt hätä haastaietta vieå elossa
orevia vånhojä ja iallentaå nauhaue. Siinås vus
sa on ihmeekseen huomaniut, ettå omatkin
muistot kyån elämästå atkavat otta hsto aa.
Nillåkin on syytäiallentåa- Jos iärä ralteniamis
lyöiå eitehdä näinä vuosina, ei etåvåå muisti
ti€toa kylån historlasta kohta enåä iavoita. pat-

jon suur€mpi työ on låhleå kaiveemaan sllå
a&istoj€n kärköistå.
lVuurtamatvanhat ihmisetovål suhlåutuneei
haastatislupyyntöihini hiukån huvittuneina: Enhän minå nyi miråån ihmeellistå muista, iaval ista elåmåå valn. Juu sltå on kuilenkinlar
koitus tallsnlaa: ilveskolpelåisten lava lista elä-

måå, arkeå, työlå, rnutta myös juhlaa ja

llveskorpi ansaitsee oman
kirian
Aika paljon

nateialia

koo$akin, va kka sitä e ole velå mitenkään muokaiiu ki4an
larpeiia vaden. Saimme lia Erkklän kanssa
tulustua Esko Ristolän leikekokoelmin vuosikymmenien ajälia. Niiden ker?iämisen on alolttanui aikoinaan jo Eskon äiii. Kylässä on olui
vuosikymmentei saalossa monia meftiiiävä
pe nieen laleniaja joiden k rjoiiuksia näissä
leikkeissäoli runsaasli. JaakkoVerkasalo, likka
Nieme å, Matii Erkkilä ja Eino Paavali Harmaala
ovai kukin iehneei aruokasia tyÖtä kenoossaan
kyläi elämäsrä, menneisyyd€n iainoistaia lqon to

rän aiesrä. Lisåä näiden kidoitiajien tekstejå on
Verkasalon arkisloissa ia V hannin kotiseutuar
kistossa, joisia ioivomm6 voivamme ni tå taryittaessa sada, Pelktsiään niistå saisi synlymäån
yhden rqråkirjan, mutia kidaa eitietsrik.iän ote
ialkoiius painoilaa pe kästiiän rnenneisyyteen.
Myösnyrqhelki, iul€vaisuuden histoda, onsaa-

Koska Werkåsalon sukuseuEn jäsenillå on
jo kokemusta ja lietoa kirjan leosia, roivoisin,
enä heidän kokemustaån voitaisiin käynåä hy
väksi myÖs kyän hislo an leossa. Ki4oinajia
iarviiaanl I v€skopi ansaitsee oman knjan, kos
ka si lä on rionella tapaa e koinen hisroria. Esi
rierklksi Koften Tuli -loosin tapaista leosolisia
s€u€a si monellåkaan maalaiskylälå ole ollui.
Niin kuin li€dåmme, l@sin synty iinyyEhejsesii
myÖs Vei€så on suvun hisronaan.
llvesko|pi on viime vuosina ollui mon€lla tava lavi€å kylä,jossa lrylän yhleishenkeäjayh-

i€isloimintaa on kiiteltävästi heiiiieliy. Kyläkifjan meftilys yhleishengen vahvist4anaon vaF
masti merkiltåvå. Nykyajan monena iavalla juurenomassa maailmassa on lärkeåå antaa kasvava lesukupo veletieloaoman kylän menn€i-

Valokuva on varmankin atettu 194o1uvun taikkeiua ia oaikkana toden-

Mutta ninkå lalon aidasta an kyse la kenä kuvassa an?

Jaakko Verkasalo:

Poimintoja Vihannin
kirkkojen historiasta
Pyhäiokiseutu lokakuun 22. päivänä'1964

.
.
,

Peinetietaien nukaan

d

Vihannise o ut qsinnäinen pieni @atnahume KnkkojäNan annatta Es-

ttykyielle pairalle an ensimelren kitkko Bkemenu kuu'itoistafrtaatuvun lopu a. Vrcma 1691 nar
@skuh29päiviinävihkiouthkirkkohe a Jaakko Frosterus tänän knkan. Se ali suoa ns.labknkko ja
ati se kovin pieni. Penkkiä niesten prclella oL 15 ia "akkoihen" puolella 17, @kä kuai*a kaksi.
Kunno a istunaan sapivain 10a henkqi Tånän kitu@ aanatuoli an kunrcsbttutu nbhtäi*ä eud
kuntasati*a. vak yksi kuini on säitw @urakumassa tänän knk@ Bk.nu@iatE. vuon@ 1691 s@dteftu kikolisfraksua: vihandi, llve'gpbiby, canen Joseph Etickson ve*asala 2laalada.

Knkon pienuuden iåhden anoo seurakunia
kåppatatsensa, maiste Fredfik Hedbergin kaui
ta joko uuden isomman kikon rakeniam sia iai

entisen suurentarni6ta 25,2.1781 pideiyssä
p ispanla*astuksessa0.17s1 o i kuninkaan LåslrynhaLtijan mää
r:iyksesiå kihlakunnan styni, jossa vanhemman
kjlkoi ko4aus hylåliiin ja pååletiin råk€niaa uus .
29.5.1783 saapuival uuden ki*on p kustukset,
lotka kuningas 4.4. sarnana vuonna oli hwäk
synyl omakålise lå nimiknjoituksellaan,
1 .1

Kaiajoelia kotoisin olevan kikon fakentaja
Simon Sifuenln kanssa lehliin sopimus kirkon
rak€niamisesta. Palkka rakennusrneslaille oli
24 k llnkiå päivältåIa kaksikappaa v jaajokai
vuonna 1781 esitt väl A puån ky ålåis€i vaat muksen saada akentaa oma knkko ja niin eroia
Vihann n seurakunnasla. Tåmån kun nkaa e
osoitelun hallilus hylkåsi 14.5.1742, koska AIpuassa ol slloin vain 24savua. Kahden kirkon
rakantaminen o isimuodostlnul y ivoimaiseksi
sekä samoin kahden papin palkkåaminen.
l,lesiar S]lveiin vavonnan alls oli ki on
Eksnnustyöt edistyneet nlin, eltå ne voitiin lopenaa I 1 .6.1784 66 työpålvän jålkeen.
Viimelren jumalanpalvelus varhassa ki*os

sa pideltln 2.5.1784Ia uudessa kl*ossa sa
man kuun kuudenlenato sta påivånå.
vanhasia kirkosta onjåljellävain osa kaltolaudoiiuksesta, nykyisen kirkon sakaslln kalossa seki vanha saarnasluoli, ioka on nykyisin
silo tenuna "pikkukirkkoon .

Uuden knkon vihkimisen toimilt syyskuun
12 påivånå 1784 rovast, pyhäjoen kha, maisteriJohan Vestzynlh us psalmin 84:4 sanoilla.
Kirkko n miieniin siloisen Fluotsin kuningata@n

mukaan Sola Magdaleenan kirkoksi. Altlari
tau un kirkkoon on maa annutv hanlilaissyntyinen kirkkomaabn Emmanud Ganberg elokuusKilkon rakennuskustannukser olivat 29,784
kupa iaalarå 5 kilinkiå. Keskimmäinen katlokruunu on valur Lindholmi ta Ranrs lasra (1 834)
s€kä kyntti ånjalka (1833). Laikrurnun lahloitt
vhannista kotoisin olevå kåupusteija Paavo
A apere vuonna 1892 ja tolnen on osleltu sa-

Krsiilllnen penkkijä4estys otett in uudessa
kir*ossa käy{öön vasla vuonnå 1 794, koska sen
puuiiuminen oL aiheutianut moninaisa hankaluuksia ja epäjärjestysiä kirkosså kåymiselle.
Kirkon kunnossapidosla maininakoon, eliå
sen nurkat leruattiln sen valmlslumlslä seurann€ena vLronna. Sama lehli n tornil ekin vuonna
1790. Vuonra 1805 koko kirkko vuoråltin Lauri
Bjänbackan io miessa mestarina.

Laudai hankk seurakunta manltaalinsa
mukaan. Naulat ta pLnamuhä o$enlin seurakunnar varo !la- Låudoiluksesta lull tyypi linen
pyslö audoitus. Vuonna 1882 laudoiteftiin kirkko uudelleen rylvaakalaudotukse la. Työnlohlajana i:issä lyösså loimi iålok6 Jaakko verkasalo Olilasia. Maaauksen ketalseksi suoritri

Terveisiä ulkomailta
Rapakon Takainen

Siirtolainen

Lamän aikä. Olinjuud Kauppiksssla valmisiunut. Työpåikån såaminen våhinlåånkln kyseenalaisiat kolme suu rta syylå maaimå e
låhtemiseeni. Seikka lunhålu, ilsenåisyyden tavoittelu, sekå ki nnostus en kutruu€ihln täkäsival
påähånp sloni pysyvlyden: Liihdenpå ulkomaif
Maan kiellå o isi nukåva osalå jo alkuunsa
hanka ien lilanteiden välltiimiseksi. Sehån rajasikii maat jo lies kuinka nonesta" noin neljåän, jos "Hola, como eslas" luelaan kielen
kunnolliseksi haliinnaksi. Kulttuunn läytyisi o la
länsimaista, nuta ei liian tutlua. Tåmä taås lehokkaasli pudolti listaia Ruolsin. Lähdenpå

Lailiauduin siltå islumälta "Au Paia agenlll e. Valitsin peheen Chi€gosta. Ensimmäinen
haåsre luli kLilenkin jo niinkin aikaisin, kun kuLl
kausiennen lähiöä. si loinen P€sidenlu Bill clinton kun olisu kenut Amerlkan hallituksenjajåädy,ltrinyt kaikki viisumihakemuksel, lähtöni siis
Au Pair vuoreni chicägossa oI ennomainen
kokemus. lsåntåperheeni oli loistava. Amerlkan
vuoieni kLluessaolin otanutselvåå paikalisten

yliop sioj€n kurssivalikoimasia ja h nnoista. Kou'
lutushan rlkastaa (paiisi lsin lompakkoa), jolen
pääiöksoni o i iäydeniåå u komåånkaupån

tuikinioanl malkkinointi lulkinnolla.
Joululomalla Suor.sssa 199a nykyinen
av om ehsni Anthony pååtti kosia romanliisesli
s€isoessamri€ loskakasassa He singin bussias€malla. Kukapa riro s€en voisi sanoa eil Nlinpå Ame kan 'luoreni" on kååntnyt viideksi

-

Terveisiä ulkomailta
Terveiset Yhdysvalloista!
Aaron Hatch (Juha LahdenpeÅ)
Ha uån jåkaå kanssånne joilain jånniliåviä

tapahlumiå joita olen kokenut yliopisto-opiskeluniaikana. Ne iotkå eivåt minua vieä tunne,
ol€nJåmes Olilan låpsen åpsenlapsi. Perheeni
asuu Pohiois-Calilonia aisessa pienesså kaupungissä, neljån tunnin ajonalkai påässä San

Franciscon kaupungista. Kaksikymmenvuotiåånå olen peheeni vanhin apsi, minula on
myÖs kåksoispikkuveijet jotka oval kuusiiois-

låvuoliaita- Molemmat vanhempäni iyös"
kentelevål koulussa joka painoiiaa opinnoissa
musiikkia, tanssjä ja muiia iaiteen muotoja. ['linula on ollui upea mahdolljsuus vierailla Suomessa kahdestija lävaia siellä mahiavia ihmisiå. Odolan innollaetåpäåsei Suome€n iakai-

Tälä helkellä käyn koulua Ioia kuisutaan
saint olar colegeksi(Pyhän Olavin Yliopislo)
Minnesolan osavalilossa. Tässä noia a s-lutenåänisAsa koulusson noin kolmetuhanaoplskelijaä. opiskelen biologiaa ja johiamisiaja käyn
myös kusseja Skandinavian h sio asla, Ranskan kielestii ja sosiologlasia. Viim€ tammikuussa osalllsiuin Ranskan ku6si l€ ol a maiku$eniin
Maninique-saa ll€, jossa luokkamme asul kuukauden a oDeiteli rarskan kieltä.
Tammikuu lMinnesotassaon aika Da ion samanlainen kun Suomessa, siksi oli mukavaa
vaihiaa luminäkvmäl raniamaisemiin. Kamouksella asuminen on ollut miel€nklintoinen koke'
mus. Asun huon€kav€in kanssa oien€sså huo'
neessa kolmann€ssa k€nokssssa kymmsnk€r
roksisessa talossa. Olen tutusiunutlåä lä lukui-

Ioivon eRå kaiki le leille kLruluu hyvåäja ha'
uan loivoitaa teille hyvåå jalkoa. Jos haluaisitte
oiiaa minuun yhl€yttå englanniksi, sähkö
a h atch

1
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Greetings to you from the
United States
lwanl to shaG $me ol lh€ €xcling åv6nrs and
offisionå rhat r am exp€nenoing whi e enjoying ny uni,
v€ciry y6a6. For tho63 or you srro do nol know me I
m lhe G€al G€ndson ot Jamås Ollila. My lamny iy€s
n a sman bwn ldur hou6 nonh ol San FEncisco,

am

siln ihmisiin joka puolelia Amerikkaa ia vieiämm€
aikaa vilsaillsn, hauskui€llen a tistenkin oDiskellen. Huonoei ioissa asur.me oval aika Dieniå
muitasilii e inkelpoisia. Työsksntelsn koulutyön

ohella läheisessä raviniolassa muuiaman iunnin viikossavuorcnjohiajana. Påäsiåislomal ani
aion ajaa Nonh Carclinan osavatioon, mikå
kestää auiolla vuorokaud€n. Si€lå auiamme
ysiävi€ni kanssa jålleenrakeniamaan ialoja joiiaviimein€n Hunikaaniiuhosi,Sson minullohwå
mahdollisuus nähdä uusia Dalkkoia sama la kun

Ca.

rå ordåst år rwenty yea6 ord and I have
twoh n brohere who aE sixleon. My pa€nls bollr wolk
music, danc6, and
olrrq roms or årr. I have had the qoidetul oppodunily
ol visiting Finland rw@ and hav€ m
nary peopro ånd hanesl y oan nol wair lo com€ båck.
Curcnrry, I afrond a 6choo cned Sa nr Otai Cot,
leoe in lhe dale oi Minnåsora. Th
lhoosand slud€r'ls who 90 lo lhis No €gian LuthåEn
Un v€Biry wh€få | åm studyhq both Biotogy and Manå,

tomla. I

Juho Lahdenpeå, aatön Hatch

qement arong wrrh oth€r 6ur3ås in scånd nåvian H sto.
ry, Frcncrr, and socio ogy. Th s pasl January look a

Frcnch c ass lhat nave ed lo the ls and ol Maninique
wheG our c*s sp€nl lh6 monlh ivinq and spåaking

Jånuary n Minnesola is much like lhat in Fnand,

$an lo bå in lhåsnow. Lv ng on campus rras b*n an
inla€sung exper ence I live wilh a
o.y buirdino hav€
er ttre counlry and
spendinq llme paylngjokes, hav nq run and or
cou6e sludynq. Ihe moms är€ quirs smarbul sfn v6ry
håv6

iu.

nl on camp0s lor a
coupla hourc a week wherc lama
my Easler ho day lam divins lo N
s brcnly-rour h0u6 away by car I
lråp r€bu d houses lhat werc deslrcyed in ihel_lur
icane
be a qrcat oppodunly
pans d$e counrry whir6 horping oth6rs.

w

liw

I hop€ you al arc dolng w€l

and wsh you the

besl, il you would like to contacr m

s ahabh169@habna .can

Terveiset lsosta-Britanniasta, coventryn kaupungista
Jrho Lahdenped on nimen jå Engånllainen kaupunki Covenlry nykyiner asuinpaikkakunlani. Tie Englanliin vei Oulun seudun
ammaitikorkeakou un va hlo-ohjelrnån kaulla
taloushal innon ja aho iuksen opintojä kånssinväl siämään. Vaihlo-ohjelmanani on EU:n lukema Erasmus, jokaahoittaa kansainvålislå opisCovenlry on keskikokoinen Eng ant lairen,
vajaar 300000 ihmisen kaupunki. se sljailsee
Englannin sydämesså maan toiseksi suur mman
kaupungir, vajaan nejän miljoonan Bnminghamir kupeessa, kahdenlunnin ajomatkan påässäLonioosla luoleeseen. Kaupunk onb tiiteo lisuLrden keskLs sieltä öyiyy muun muassa
Jaguarin ja Peugeolii autotehiaal la maan vilkkain rahtilentokennä. Jos Coventry lunnetaan,
s€ mu sieiaan yleensä uskomattoman kauniista kaiedraa isiaanlaitoisen maailmansodan ai
kaisista pommitukslsra. Tuol oin koko kaupunki
tuhoiii n, mislå johtuu kaupungin yksiioikkoinen
arkkiiehtuuri, jola voi perustellusli uonnehUa
myöskin rumaksi. Positiivisempi i maisu vois o la
arkkitehiuur sen monimuotoisuuden puuttumi-

Opiskelen sis toisessa Coventryn yiopisloisla jola paikalliset kutsuval Covenlry Univets
sity:ksi. Kollu on vajaan l7 000 opiskelijan liedonlåhde joten opskelu onväillä hyvinklr er
laisla kuinSuomessa. Joi lakin luennoillavoiesimerkiksi olla lopa useita saroja kurntelijoita ja
istumapaikoista pulaa. Yksilö e myöskäån ole
yhlä aruossaan venattuna pienempåån oppi a
lokseen. Edellå mainir0r seikar eivåi vältämät
t?i oe helkkouksia, ne on vaan henkilökohtai

sest kåånrefiåvå voiroksi. En9lantiiainen
koulurusjärjesrelmähån on paikå lisi le måksul i
nen, mikå uonnolisesl noslåa opeluksen ia
soa, rahala on he pompisaada päieväähenki
lökuniaala uusirta laiiteistoa. Opeius on ollui
ernäin mie enkiinioisiå kunhar vaar kielellis€n
ymmånämiser alkukankeLrdei sai voi€ttua.
Valm siuner kesällä2002Covenirysiä Bba tul
kinioor ja a kusyksysiä Suomassa Trad€nornin
tutk ntoon. Tarkoituksenanion kuil€nkn vipyä
Covoniryssävislä ainakin vuosi jasuoriltaakan'
sainväinar maisr€ niuikinio (Mba) sariala kun
tyitöysläväni viim€ st€lee omaa iutkinioaan EngVoin todeia viihiyneeni Coveniryssä hyvin.
N!4, reilun puoen vuoden jäkeen bilti€n kulltuu on lul ui jo tutummaksi ja kommuniko nli
on heppoa. Vaikka Enganla aina rno ataån
ikuis€n saleen maaksl, en ilse ole huornannut
slelåsatavan paljoa enempää kuin Suomesså
keså s n. on tietenkin hLrorilåttava enå Englårti
on såarivalråkunrå ja selå on såaren ihasro
kosteine mertuuireer. Suomeslå ky iå kåipaa
puhdåslå l!onloa, lålvea ja hlihtåmislå sekå hiiaisuultå, jorka kolimaån luonnostå voi löt1åå.
Yhteenvelona kokem'rkseniErg ånnissaon o lut posilivlnen tä antolsa. Suositlelen kaikille
tutustumisla muihin maihin ja kansoihin, sllloin
oppiiasoita mydskin omasta kulttuu staan.

J. Verkasalo:

Tarinaa llveskorvesta
Helvetin susi
Kenomus Pyhäiokiseutu lehdestä vuodelta 1959 (-1960)
Taisin o laviidennelläsi oin, - kevåikesä se
oli, ohranieon aikaa- kun mlehetalkoivai syön
liaikoina puhua kaläjultuja. Oh€niekijöid€n jou
kossa ol näel lunneitu kalarnies, Vaiiiniemen
seppä, Haapavedeltå kotoisin. K€ffankin oli
lämå [4an]'seppä nåhn]t miten suuri haukka o i
jårye lå lskenyl kalaan, nutta ei ollulkaan jaksa
nut nosiaa s i:i ilmaan, vaan kalä olivelånyts€n
våhitell€n veden ale. Vuosien ku uttuaolisiti€n
joku saanui siiiä jävesiåioisia leivlskåå paina
van hauenjo a o iollut haukan kynnetselässä.
Ainalit, Osmangl, Kypädt, Apåtåt o i Vaii
niem koksiluijaiies takaleenmissåolipaljon,
misså våhän kalaa. Ajailel n minäkin sltå samaa
as aa ja påäi n lähleä kalsomaan onko niitå V'
hanninjoessa vähän vai pajon. Eerun paikan

leveån rouvansa nnala.
seoli jyisevåå puheila mitåsiellå puhutliin,
pöydän takana istui mies ia lyödå påtkl nyrkilåån pö!,råån puhuen helvelinsudesla,ioka kieli
pilkälå kierte ee jokaisen ympårillåta puhalteee sastaista hengilyslään ihmislen sieraimiin
'!ate synrisäkit o ene heti vaLnlitvaikka mihin
se käskeel ... Joo, kyllä ninä suden tunlisin,
olenhan minä pii iny,r niitä pitkån vin lamppuöljy lä läpinårq!äk6i lehdyL e kidoiiuspapeille
joulupukin iuomasla apisesta. Vaan aapisessapa lukee, susi llvoo ulapalla pakkaselia lalvella,ianyion låmmin kesä- näin minä, seuramies, kehiitelin alåruksiani siinä Aidn vlerellå
slu€ssani. Mufia eipås vain -sieltäse helvelin
susiiula oikkås! ihmisiä låynnä olevan penkin

kautta minå mennä taapersin, vanhaa kirkkomaapo kua Kesäp€dnleele - ei siinå olut
yhrään kalaa, eiainakaan näkynyt. Kun sinryin
slinå låhel å oLevallo lso leperänleelle,jota renki
lMikko sanoi kolm€a "sy ni' syväk€i, kuului sie tå
selväkirkonke lonsoino -ainakin minuslaiuntui
s ltri, että se kuului sisliä vedesfå. se lMikkorenki oli semmonen kova 'r skeeraamaan ja

altajatoisen ale kalos. Kyl

'

sirrojn piiar

srcivat s råPontlk":f

li?}4ik](:,"]
yhtään tykånnrt siiiå sanasia. Se kalakannan
lurkiminen minullaiåi s ihsn paikkaan. Tunlui riln
oudotasekelojen #ån , eitä lähdln hetiiuoksemaan koiia. (Oen minå myöhemminkin kuulLul
knkonkellon solton samalle saudulle, muila kyllä se silloin kuuluiVihannisia- Maikaa s itii on
kirkol e alun toista p€ninkulmaa.) silloin oli auanraiila ja seuraavana päivånä, pyhånå, oli
pyhäkou ujen lsd,€stus Sipormaa la. Siponmäan
Annikin o i pyhåkoulun op€naja. MinLnkin luvalriin lähteåsinne Siponmaalle äidin la isån nråtkassa. Aiii laitloi påålle mökkipohjaisetvaalteet
ja så sioi leukånsa a 16 sellaisen mustan sameftirapun, ioslaiåi näkösälle plnaise la javihreäLlä meikailu kukka, kun iivijalåkkisen pååF
litse napiteltiin. Pålion o isielä väkeå nilssäseuroissa - sillå se laiset n€ kai ol vai 'aivan oli piftli
tiynnä. Sekin l4aåmme-ki4an Kustaa llAadolfin näkiiinen kauppias si€liä kirkolta siellå islui

å

minåsåikähdinia

ntaan ia pähän koski, nlin enä ol n pakahtua.
Onneksi oli käsi suun edessä eltei knkaisua

paljoakaan kuu unLrt. Ei åili silä helveiin sutla
huomannut näkivain tilanija ku skasi:'Alå pef
kåä, ei pi€nten pokien iawitse ruoläisisla puheistavålitiää, katsohan." Kiunnyin katsomaan
jåsillons€jokuuluikn haarapåziskynenolilentåntl avatun ikkunan laidalleja påästisiinä riemukkaan liverryksensä kesken päpin pauhinan.
Kyllå mlnä atoaan, etiå vanhimmatv hanlllaisel
sanovat tistävänsä ku|a se pappio i, nutianinåpå enli€dä, enkä sano s, vaikkalietåis nkin.
Kokoseuaväk sie läSiponmåallakahvitetliin ja
kun slten al€tiiin hajautua sitå kukin kolinsa
påin, niin sydänmaalalsten malkassäkin h6lkkåsi aivan sen aapisen sLden näköinen konanroikale, S€uroihin iLrllaessa oli äill sanond eltå
isån oli kannetiava minul joen yli, etien puloa
podaaliajokeen. Mutla m näpåjuoksin edelleia
samoin len joer ylkin vanhän isän tekemåå
kolmiiatkoisia pomsta pilkin. Seuoisia palattaessa saiisä kanlaaminut enkå minähangotellutvasiaan. Seuraavan aamuna en jaksanutkaan nousta ylös. Olln kovassa kuumeessa
monta päivää ja sanoival minun houineen kum-
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Suvun tunnukset
lsånnånviiri

I

on koollaan 50 X 400 cm ta on sopiva
9metiseen ipputankoon.
lvaieraål lraan vini on kudoilualipp!kargasta, 100o/o poyesteriäia

lheydeltäär i55g/ne d.Kåy,ltdokeLsvirinonsukuunkuutuvåla,
Hintä:53,00 euroa + posl - la käslteyk! !t

sukukorut

on va mistetlu poryeslerlipplsa1in sta ja s ihen kuu uu kirkås neiall tanko sekä marmorijalusla
Hinrar28,00 euroa + postija käsinetyku ri
Sekäv rnenåslandaarnonsLunniie !t graatikko KaisL K emelti.
ovar målitaa. samatku n kuusikymmentäluvutaiehdy,ikorui. M es,
ten sohioneurar ja kalvosnnappen taustatja koneistoi ovat kutenkin wdetta nykyaikaan paremmin sopval. KorLt on kåsilydrå
va mrstanltkurtaseppå TmoTLrlnen, Aikamuolo Waich & Desigr
Nasien
35 00 e
Kavosn'råPll 30,00 e
Solmioneuta 30,00 e
Lisäksi perilåän k riårun k rjeer
postilus- ta käsirte yk!l!1, jotka

koru

qfllr

Verkasalol, Vihantilainen !alonpolkaissuku
Kustantaja: We*asa on suk!se!ra ry
JLrlkaslu vuonna2000, sldottu 562 sivua

Hintai5000 euroa + posti ja käsittetykutul
Kirlaa on myyåvänä kka Ve*asalol a Pekka Verkasatot a ia Mar ana Verkasa otra joiden osoitreetjaplhe nnume.ot töfyvälläslå ehdeslå sekä Etmå Koltata.
Ehan oso te on Luohuanie32 86460Atpua
Henkilökohraisia eslpolviiåu tuia voi 1 ata LaLr ri Lahde la puhe imet a O4O-71 82850
la poslitse Lehlolanlie 70, 86360 Vihanti.
Esipo vtau u sta maksetaår seuran ti tte 1 euro/s vu
(Vihannin Osuuspankk 551602 26098).
Esipolvei teksiinå, josså o. myds henktöstä ledosiossa oevaa tietoa
Eslpolvitaulu tosta or he ppo hahmoliaa sukuå h storaan
Tuoneider tilaukset tehdäån sukLseLran sihteeri te:

kleelå
verkasaoniie

1t

puhetimeta
(08)284 888

Tuotteet låheleiåån postissa ja mukana tutee ritisairlo-lomåke tai lasku llaksuehlona on 14 päivää
netlo (ls. lo volaan maksua mahdol isimman p an seu,
rannan he poltamiseksi) Tuolteiden muLn a seslå toi,
mnam sesta (es merkiks noulo) voisopia 1 aam s€n
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hreb låsibcå Gb!4$s
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