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Werkasalon Sukuseura ry
Vuosikokous 5.7.2009
Seuran vuosikokous pidenin kesän sukujuhien yhteydessä Kokouksessa Msteth sääntömååräiset
asal.muilaåsioitae kokoLkseleoiuimoletr! vuos kokouksen puheenjohlalana toimi Yrrö verkasa o ia
sfileeinä Maaalla Verkasalo. Kokouksen pöyräk ian tarkastajks ja lafrftaessa ääneslysten ää entas.

kjoiks val iniralll\likkeäjåLåuriLartuaKokousrodeltinlaiiseksilapäälösvaraiseksi
Kuull I seuraf I inpäalöksel vuosrkokouslenvälrse täko mellåvuodettasekäb m nrakerlomls Tiintar
kastat en esityksen muka sesli kokous vahvisri I Inpäälöks€n la ha lllukse te myönnettin vastuuvapaus
Alkavan kauden la ousaru o ol lehly vö massa o evanläsenmaksun peruslee ta Kokous kuitenk n ehdotti
läsenfraksun korollamisla l0euroon (a ka semm n 3 40 euroa). ehdotus hyväksy in.
Seuran ha lituksen pulieenlohtalaks vahiin ede leen Pekka Verkasao se kä våEplh ee niohtaiaksi ed€ ,
een lkka Verkasaro Halituksen fru ksijäsen ks va ttin Aino kumputa Mata Laht, E*kiFomppa nen,
E ja Hanh neva (uus )seka S lkka Luniåho (uusi).
Seurän li inrarkastaj na loinivat seuråavan kauden ata. Sa me Ahota ja Kaari.a Håkk tä sekä he dån
vårahenkiö nå An lla Raltioaho iaAn a Taskia.
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Juhlavalmisteluia
lula mukaan
valmslelemaan Verkasalon sLvuf 5 sukuluhaa
Jäieslelyvastuussaor Iå råkedaa Jaakon sukuhaa
ra.johonoinäln KGlinpuoleltatiennt4kuuluvani
Ensimmå sen kokoontum sen yhleydessä hånkin I
selen sukuknlan jonka paissa silten plk. tav€a
ku! llnl losensaperaän Lukiessan sukunikas
vo koko alan Huomasn. elrä minu la on työpaika '
akinsuurisuk!ympäilän Vasluufyhmäankuuu
Syksy lä 2002 sa n m e u san kulsun

)l

vatninun lisäksen NlarlaLahli Kaar na Hdkklä E no
Häkkläta slkuseu@n s hteei Marjalla Ve*asalo
Kokoonnumme ensmmäisen keran Lehtoassa I
veskoruassa. Mlkana kokoukessa ol my{js Matt
Mik(eä Häneläsaimmepalon aruokasta lieloa kåyrännön järjesle y ssä K tokset Mat I e v e äkint
Talven kuuessa jaomme vaslulau€ila keskefämme Monenla slalärieste yålalyötåo il edossa
ruoka lu. kahvlelu näylrely ohte ma kukal. ko sr€ u. pa nalukset. va okuvaus lalkooväe. hankk fri
nen Jokaise e riltilehtäviä. Sa mmepaljon nnok'
ka råtalkoo a sia jod€nav! allhavalmisterutja lse
luha saatin vedyksi kunnala api. Hauan lässä
meidän vasluuhenklöiden puol€sta sydämelsest
k ltäå lokasta. ioka a.to ofran Vöpanoksensa la
osaam sensa juh ien hyväks !Ol hefoa tehdå yh

Näyttelyn kokoaminen

,

-1

Näytlelypaikka uko.kanrt n varatrin kesäkuun
ausla sLkujuhaån saåkka Nåylteyyn saalln mo
ne. a sta käslyölå ja ei ais a taideleoks a monen-

vo lLrkea yhennerynäs!
kuseuran sNU lta nlerne
tssa l. mybs tästä eh
Marko O

ia

au or ko

Kolikummun s.estänänå
luh aPa kkaamme hyv n
soprvan au un lslui lär

ven rania a jonka lär
keen oi ausuntaa On
maisra ka k 5ra s llenk n
aulun s v xäm näs trryl-

l. te lo la,åharr.sl.r,la Tunlenura
kanläkeei iaylteyva mi3rui Mukanao eerrorcs.
var ertä o isa3ru kokoonrad.k.s. m e enk iil0iien
lå mon-imenen iayltey Naylteyyn kavituluslu
massa suu.iloukko vcra'la myos suvln u kopuo
ikaEilläsuvun

Sukujuhla
Juh apa va o I aunrko n.n la imm n Pjvaako
p.rnlers€sl v'rrann. k rkossd.lossa o yhyl ha
lalsheik Krkosla snry nme kirkkopha. lossa
:sketr r kukkaa eel s!k!h.rdare la nustopat

motrautum s€n la kahv rl€ru. onassa Kotse!
lukeskuksen a !e€ a a lo io ne. s€urusl. u lå r!.

tusle! sukuastan k€sk€n Ei.akkoimorl.ulumi
nen eiolul kov'n v kasla mulla Dakala or oputa
p

lkäsl lo sla salaajuh laa

PaaJurrlanllusså k?iku komeasr 'Kymmenen v

r

anrunncmaåi kka verkasao keno suunnllleta
oevrsla kyläkirlosl: rorvoen elrj i h n saalas n
monen a sta a n€ s1oå ky ei h storasla Kuoro a!o Laurun vhannil€ lonkaJälkeen pde i suku
K.kouksen puhe€nlohlaian.
lo,m Y1a ve*asa o la s hteer nå Ma4.tla verkasa
o sukuseuran puh€enJohlalaksi va in edc een
P€kkå Ve*asao. Llusks täsenrks s€!ran har luk
se€n va in sirkka Ldmiarroia Eila l'lanhineva

Lopuksi
Osa slun Ge e.simmasta kenaa suk!l!h/.ai
r<okemuksenr valnr slelu'sl. F lseluhasta olvalla
ovaledeleeik n nyonl€ sel Tapasrn vanhoJ!lasa n
uusiaystavra sukula'sra kakk Mrnulelä mukavia
m! stola. sa i opp,! uusaasoila.. Huomasrn erl.
luhavak vilrlyr yhdessä. ka'k,la o, nukåvaa. Ki
ros. kun Iu llle! Jä.n h.n odoltam

anmaa Sukusaura.puhe€nlohlåi€PekkaVerka
salolovoll juhåvaen l€rveluleelis Sukuun kuulu.
va opp asryhmä K onkyån koutunla r.!o kaks
rau ua lonkalä keeijuh apuheen ptiTuom. Jämså

(akka su{ asa

sydame I sesli l€Ivehlien

Erjallanhineva

Esil€ må kedo m e enkr nlo sa a lava a v hanl ases
1a€s'rr storasra seka vihditiij! sef arriseutLrun

lyvästä n misloslå. Verkasa o nimee. llyliannrs
röå Jimsa kuvai myös aalast M iu a tu ivat voi
nakka na m e e€n h sloran lunnrt ona la kou u.l.
ran. opatråian o val as asuan iinostune ra. fle o
val lailavia kedoja saaden h storan e åmään Nin.
pä nltkn luhasså nauln s!uresl kuuemastanija
alalleri ellå man a kaläu ua o isin islunulluntkau.
siakuunte emassa ehki kyselenja komnenloiden
k'n puhe as kun olen Kirokser Tuomo elalervei.
set myös ko!ukaver len Kås!r€ Jlhaesileman

Suklluh en öiiistunisentakanaon o utpal
io. iarjesteyä lvlyos JUhapåvdna on latuiltu
moner herk önta koolyÖla
Kakken lulrlaan osalsruned€n ja nyos
s€ura. hal iruksof puo esla rra urn v e a k ittää
ka kkali!esleyhn la ta koisr n osalsrunera
Tete me le h enonluhlan. k itos

Tuomo Jämsä

Verkasalojen vuosisadat
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koryen a uee la erly sesli Pip-

Sukuseura lukee suvun a un
kahdesla 1303 - sis kakssataa
vuonasinen synlyneeståhenki
d6lä: Ydö Juhonpoika Ved€salosiaja paavo å aisesta s$ina Kuslaa
va I sak nny'ärN va åsta Padskun

Savolaisia Vihannissa
Vuoden 1763 raJa-asiakiriassa
sanolaan enä Fla sulammen luola
puoenakaa Sauvon maan alue.
s kaloen ves stön atuavedet tun
n elaan vånhåstaa n s ika savona.
Sana savoainen' ienee alkuaan
la|koillanul uld sasukkaila laiy
päänsä ka aslal a la eränkävrjöilä,

la meni naimisiin 19 vuol a na 1422
ta asenui asumaan Yqön kot ta @n

Vedasao.Kaa elaan. Hei e synry kaikk aan 17 asta,toistayhd€k
Kåsitte ei seuraåvassa eity
sesl kahla sekkaar vihanl asla
es h sloiaå. josta fre lrä e sirs ore
lod sluskappå e na asiakidoja vaan
es neröyrojä, ja vihanriin la sen ra.
hiseutuih n sekå eftyisesri Verka
saloihin liiiyvää n mislöä Vanhim.
mar läkå ä ser nimel ovar mähdo
sest rlhans a vuosia vanhoja

Kivikautiset löydöt
vihannil a on haryinaise. r kås eslhisto,iå. Pohlois
Suome. kunnisla e yhdesläkään muusia o e öyd€t.
rynih paljonmuinasesineilä. Pohjo s Suomen ka kis
la kiv kaut sista löydÖsläon pedl ro%lehlyvihan.
n naluee a Löyldlen runsåuslolrtuus ilä.etävihånli
on muodostanulmuutam a kymmen ä mel€jåympå.
dstönså yäpuoe la o evan y älasangon. Kååkko s
slunnassa elen€e y älasankoakin korkeampi sorahartu alp uånhåiu jalke nee n se tyy kinleäsliHaa
paveden läryy änköön. Haiu muodosliptkän kapean ka.naksen. jola pitkin saatlo iikkua myös lalan
ranniko elasie Iälaka sin V hann nsuurclesa ole
suomusjåtuen kulluurin rileläån a puan Neva
Taskian pelosta vuonna 1S24 löydeny h onu ke
håänkäai. sen on loimitianul vuonna 1944 vihann n
s lo n perusteltuun kotseulumuseoon esineen öy
täiä maanvlieiiä K V Ve asao Se on koko Faahen seudun vanhimp a esineilå
Vihannin uku sal kv kautisetlöydöton uell€ o lu
Komsenkymmenlä lötIöä on tehv vihanninkylås
lå. erlyisesl Banlaseniäru€n liepellå. Enn osa V.
ha.ninkv kaurs sIa öydöislä on kubnkintehlymuu
ala Me* Iläviä löytöpa kkojå oval mm Fetälämåk
la Kuusdti llveskoryen Rislöla. ApuanjåNen ym
pärstö, Vim nko, Lumllåru ta Lumimersän lv€s.

iolkaovatnousseetvesislöläprkin
y äv rraan la yeisemm nkin lu eel
Yämaasla Nousemiseenei lau
vom seen v inaa suoEan asak
iasså ma nin! Sauvon maan n mi.
Vlhannin h stora lnen a ka al
kaa vuonna 1 562 jollo n Yiharni,
n m es ntyyensimmåisen kemn
Sa on pläläf kymmenysverollellerossa vihånn n kylän ens mnäi
sel isännål o ival Nilo e Niku Raulla, Juho Maunlnpoka Ol Laurnpo ka. Joho Juhonpo ka sekå
uudisasukas l,laft N miRautiavinaan menkanla.
lan ammatl rn. rauliaanel Gltioon (vd.sa.aan r.u

r

å) eiseppään Nim Vihaniby {by kylä)esinryy
vanhossakortoissa Sie äsijats vuodesla1743 äh
len

Sa on e i Saloislen seurakunnan kappe i.
Sanå sa,o rå&o lt 'suurta melsä slä saarta ionka
saåriuonne käviuse n im vaslatarkemma. paikålslunl€muksen perusleel a Se la nen o i myas kivi
kaullnen V hånninsaloja s ilren iftyväl lukuisat p enemmät saol. Sr/csanan nnala esinlyi samaa
la(orttaen myös sa/a Kun ihmsbn väinen kans
sakäymine.ol no na kaukais naaikolnapa jossasolimisla sa ol lalosivat orva isapr opaikkojavanola
s la. Nykysuomessakin esintyy ikivanha padiliv
sa/aa. joka larko tl aun pernsanatarkasl p iopa
kasta ja snen lonkn suorinamislanlnefle tokuläF
keå as anomainen sitä tiennyt'

Nimet kertovat
meloval use mmlen yhtävanhojaku n hmisen
la nimelyn paikanvä inen h stora. vesne rlanilden
ran nat oval o eel vanhim pia kulku väyliä. M elsäsläj en
N

käyftåmät ansapolul. joila sanoltin \rlkapoLiksi'
(sanä yi.ka on alun pe n la*oftanut 1yötä, tonka
€s merklksi stanpyyläjä louluu lekenäå. mfr. an
sapo kuta kok essaån ), oval synlyneet pitk en a ko
je. kuluessala n!rmelluneel omaan a kåamme ru
laessa y/e€nsä lå!etömlin

Verkasalo

Vielå o. käsltelemättä yks nim I rämän juh an
keskeinen n m yeÅasalo verkåsalo on sukunime
nän in haruina nen. etlåsuomarainen nimikirla ni.
m slantulkimuksefrhe perusteos e sitä tunne.
Tu iskauppaa h oilivat kesk aialla atasaksatatset etl Ky ien luene ossa man laan yksi ainaa Ve*apeå.
Kulen o emmeedellål0denne6l rarkoiltaa yelka
Pohlois'Saksåssa asuval hansakauppaat. Kylänni
mi,4/pra saanaa I ttyä saksalaisii. nifriin a/beri la sa/4nimen loppuosa sa/o melsä stä såana. NyNykyslomessa nilsläes intyyikvanhasuoma- ky sen Ve*aperän arueen on råylynyt ola kuivaa
jola on ympädnyl ves ioka puoleltå sinå
^/b,h
aine. mukaelma Ä/po mutta varhais ssa keskiakai, maala.
sissa asiak rialåhle ssa esiintyy mfr. Alpt. Alpn)a Al- vaiheessa ku. sile annetlin nih. Ve*asalon lalo
pon r nnalla oval esl nlyneel fryös alpa )a alpu. al" of o !ltämänsaaren keskeinen ehkäpä myösvai
pra.f mi k@slu! kahdesta oesla: kånlasanasta,4/po liin 1åo. Entisaikaan nimeä muuteiintalon mukaan:
lai.4/prsekä a kuperå sesläjoht hesla va,tostaään. es merkiksi lissä on 1300luvula e änyt eräs henki
ö, ionka nmion vahlunul kuusikelraa anä sen
ne vonkadonnul. N m Ä/p!åontad{oittanul jole.sa.
taon
mukaan, lohon hån kulolnkin on asenunut.
kin samaa kuin Apoleia Apule kuuluvä kyä'. KyällenimenanlanulAp!olisio lutsaksaainen hansa- voimme nåin arnak n 160rassa o eltaa, etä ye.ka
sa/cniminen talo on ol ut o emassa Verkasalcnimikaupp as. ioka olsiasunutainak n osa. vuona Alpusen saaren vanhinpanala onajaelläse. ioka asel
yil'
lu
Verkasaon laloon asumaan oh myös yerkasa.
Ä/puan nifre. alkuperäse vitys saä lisää puhlia
trrken men analyys sta N messä Vilninko an kak- /o, nimen. Verkasålon saaressa on o ui asuiusta
s osaa:kanlasana v/rijåjohd n rko.suomaaisen ainakln to siloin kun se ol vielä såarefa. Kanaf
nimikrjan mukaan lulee sukm m Vilni aasaksala . korkeuskäy ä mlta lema tavommelodela. eltåVer
kasalo on låkannutolemasla saai hyvin. hyv n käusesla nifre$ä l,v,hehtasen suomaaisisla muunn.
okssla Wirnah, Wern la Wn li]snä lisemmin n mes. an sllen. Sen askemlsen voijoku askutaito nen ottä Mh. Såmoin kuin a avaa rarko navasla a/a.sa- laa tehlävåkseen. Ne henkiidl. jolka nykysn VeF
nasla tu lul ,kcjohl men avulla a/arko sama a tavoin
kasa o nå llnnemme, ovåt saahaneel asua ve&aon lurkiskäuppiäan nimesrä ytlDivolnul lula vilfrir- Perä lä jopa vuos luhannen.
ko lurkiskauppias Vi mi le ku! uva a ue
Sana la ye*a tarko telaan sanak iän mukåan'tVihannink onkylä. jätoien pohja elenä tulk malå heä la yh!,l.ukkaisla tava lisesli yk s våislå kare,
on vo tu servlttää, että v lakasveja on vilje ly v han. s
lavi låka.gasta, joka o. perusleel isest vanuteltu'
sa kolmsentuhana vuona, non vuodesla 1000 eKr. JoAgricoh knjoillaa uude.resramenl nsuome.nok
sessaån verasta atookkaana kankaanå. vanhasa.
alkaen Nuodmmalv lelynmel llyvätfrelsäånlehly
nanlåsku sanoo saman as anr 'sarka verka kÖyhän
hin vilje ysaukko hin. E vio h n. Sellais a sa.ott n dur
oksl' kulenmonellaonnmel,esinediksi ukorrur niehen vaski va va sef hopea.' Sarla iadoitåa
pals karkeaä vlakangasla alln pern myös l lusIo, todistavat. Potoviieryn muodo sta on kynäm nen
e kydenåminen ik vanha lapa (ky'iö) Sihen nä!41äsi rå Jossa kasvo enemfrän ta vähommän epåmååyerkå.sanala on atoale.k n olut
v thavan myös nim sldssä esiin\,!ä kynisana. Iärä rä slä lie n kkoa
perua oval es med( ks suurel asutusnimel Hån€er- samantyyppnen merkilys. Kun verkåkankäa le on
o lul omina sta Iiheäja yhyl nukka, voimme o ettaa
kvö Sataklnnase ja Pohktkyrö eti Etetå Pohlanman
pu de.k n kanssa kasvanul verra (kute. o ete
Kr4t Vihann n Lumimetsässä on Kydrpaä.iminen lalo. eltä
lussa akuperäisessä Ve*asaon saaressa)on oN mef kniak eti.en muob obrKyddrp:jå.
ut hienoa nurm kkoa,joka on va kurtanul myds kat
Ensimmåinen lveskoruen asukäs,joka man taan
se iansa kauneudentajuun. Lönn@t ma nitseesana
asiaktoissa nimelå on Maft Lappalainen Vha..
k.tassaan es merkknä myös imauksen karkea
nin kian k aoitata oletaa, enän m olisllarkoiltanul
verka'nutta steeråa sämassa yhleydessä 1300saamelåisla. Näin €i kuitenkaan oe, vaan nmel
uvun vrc k ljän vir.lä: plutvehreälve€ssa sana
Lappija Lawalainenui tlasiuaty eenså ky åkeskusverka on voifut siis lillyä dyös uonroonj henoof
len ulkopuoe laasune s in h€nkiö h n iotka e ätt vät I heäån n!@eenta pLidef pukuunja ka!neuleen.
itsensä ja perheensä metsäslämålä ja kalastama
la. Lappnarkoinaa syrtäseulua ja Lawalainen syr
Tekdion yhenneny We(asaon suvun sukujäseudun asukasta. Kylssä ta laloryhmssä eivät
luhanluhlaesite mästä. Esitelmåon kokonaisuukatanhoitajåltamaånvi jeliiät Taloryhm in vilanne
dessaankin seurala ja on kop olavlssa ka k le
ra vanhoja sanola oivat plhro. puhos. pyiö )a htt
(kulen esimerk ks nimessä Ku!d€i4.

Kaisu Mikkelä

Verkasalolaisten suonissa
myös Titovien verta?
P.hjt)it

P.hio"krut\a tunrcrtittt.n rkarunrtkarjr

di.ll.lt trl..krn[rtu!!":iitrl

or.lhnhArlilintiiKlinritk,r(httkt.linriil\ntpirl\rrjrurrdarhii.|idnk.rtuntlih!il|!
tottukt. kro ltkrrr b$r \n.kn)jrktittujtrult.
Asiaan voimfre syvenlyä Tiilslen sukuknjån
a!ura. onhan es-åilimme Kirsti F sler nlytår Titnef joka syfly Fautaranmin laaiassa pläiåsså
noinl690jasolmiavloiitonsol asEiiasKokkosen
kanssa. He asu val Kuopion maas€uakunnassa
Niemiståryenkylåssä,nykysenKarlrulanalueela.
KnsI kuol sa oisten Maltianpeiälä 1772.
Tuikila Jaoo Ahlsrrandin n!kaan Tiirisren suk!
on mu .o n muullanul omanlsisia Anlreaan nykyisen lmatEnlieno le,ta s e lä Lappenrannan kaulta
Vesannol€. Es-sämme Penll A.l npoikäT itin€n
el Lappveteäinen manlaan ensimmäsä kedaa
sukdnlmel ä veså.non Juurikkaniemen kylässä hå
nen frultettuaan sinne v. 1539 !eiensä Pekan
kanssa Sielä Vesannola esäilimme Kirclin vanhemmal FislerTiilinenla Kirsl (uultavast To onen)
asuivalla muultival myöhemm. Ietoon Baapamä'

Antreasta juuria löytyi
Ennen vuorta 1600 eiJärmo Ahstrand ole öylä
nyl Til nen sukunfreä käylläviä. Lapveden pitä
jäsrä. josra pent Anri.poikaiu i, eikuirenkaa. maa-

rioisia öydy yhlään Tirtaista Naapurpiräjästå
Jååskeslä löytyy vuodelta 1554 main nla AnttiTit.
ia sesta s lläaluee la,joka myöhemmin o iAnlreån
plälää Sukun meä Tina nen ei esiinny tuoloin
muua la suomen sloisella älueela.Jäåsken pilä
k

lässä måinlaan vuonna 1563 Juho Tillanen Sa
mo nJäåsken naapurip råjssä savon plolela esi ntyy nykysisså Puumalassa ja Sulkavala Tillaisia

pysyvästijovimeisläänvuodeslal612 NåmåTiltaset muultival sukun mensä 1600' luvun ku uessa muoroih. TirtanenjaT ina.
Jäåsken koilispuö elta ålkoiNovgorodin puole
nen Kartala Sie lå asu.eetTillå setovatvero uet
Ieloissa vä i lå Ti lta siaia vä ilåsukunime lå Tiiloft

Ortodoksisessa llomantsissa
lähtökohta

a

Sälyneistä lähleislä öytyy pajon Tiitlais
o.
ja
manlssia
se. eteäpuoefta. usemmal heslä
mulll val1630-luvu la venäiäle Tverin l,loskovå.
änslpuolelle sekä monile mu lekin selduile ym.
päriV6nåläå.llseasiassa omanlsissalalaavieå
tänä påivånåk n äsua ortodoks sia liilla sia
Novgorod n puoleisessa Kaljalassa asuneel Tiilla setoval vero uetleloissåvålilåTita siäta vä ilä
sukunimelä Tiitlotl ei Titov. Tämä ve.älänkieen
sukunimiTilov ausllaanTillolt
Sukunim lå Tiflanen, Tilinen ja Titov ieneekin
kakila yhleinen åhtökohla. Kaikila lämän sukusilå lenee loskus 1300 1400' uvuila olul es - sä
n me lå Tiila. venålän kie elå Tiita on Tidko, joka
blsunin "T idhha. Etunim T dko sisåttåä n in kut
sutun oriapåälteen -ko ls kysesså on lavallisen
ka.san yhenneny etunimi Tämå yhennesaallaa

Jåmo Ahlslrandn mukaa. on hyan hatoinaisla
Suofren h srorassä, eft onodoksit muunavat lu.
ter a seleseudu le..iinku nes vånhehpammeTii
liset eLi Ti llaiset el Lappvelelälsetovattehneet.
Haryinaista myös on että sukuktia pystyy ko
koamåan låhes koko suvun VanYöjätuelåiaHå
meen innassaon muråTilsiå jotka ovat saaneet
sukunimensä Tililå ta on mukaan. e vätkå s ls oie
Titisten sukuknjajättää vähäte huom o te nas
puolislen Tilslen läkipolvel keskityen ko. suku
n men kanlaj en iå ke

äisiin

Kaisu Mikkelä, Suomen Turusta
Lähde: Jarmo Ahlslrand Tiitislen sukuknjå l,
Tiitislen sukuseua ry, He sinki2001

Marjafta Verkasalo

Kirkonkellojen kertomaa
Lapsuudenkolinip hamaale L mrngassakuu uikr
konkellojen åäni. siE knkkool akenneliu penele
'k&onmäele' . ia kasvustoa ja asusrusta vårssä
ol s lloin varsin våhån Vihannin kilkonkel olei åäni
eikanlaudu lveskoeeen asl. Kelon so tloa kuulakseenon olavalähes knkon v eresså Halush I etåä enemmän noisla kel o sta ja niden solostä
Seurakunnan esle kenoo. ettå Vihannh kellota'
pul on perå sin joensimmäisen knkon aja ra se ra
ken.e(in vuonna 1752. Tapulissaon kåylössä kaks
keloa lo slasuurempion vlodelå 1794,jas inä on

leksli: Clrris(lty mnä äänelän muslutan sifule
sekä Heran sabbaln eltå hyös rykös enlävän
klolemas Katso

näitii. itses aina jumatäl
isest vamslal' Pienemmässä, vuodetta 1964oe
vassa keiossaon knjoilus: 'Minä kilän Heiiaajoka
aka'. Ktkossäsaarnaluoln a la såiytetään kolmalla. ikk nåislå kel oa vuodelta 1736.
Vihann n K nllukankaala asuva lrja Käikkon€n on
s is. ettås

kkee e jäämisiäån seu aku nrämes,
laina5 vuona Hänelä sa n ladal tiedot s itå, mlen
ke lola V hånn ssa so letaan
K *onkel ola soilelaan h ukan er lavoin er påiviiä. Eriseurakunn la on lsåks omal låpansaia perlnleenså. Soitlöajal on päåp ineinä n samoja, multa
loim n ut enne n

of samanlainen ku n huomenkelolenalku
Yhleensoiltoja päälösso to soibtaan myös mu den kirkossa pldeltåven traisuuksen atuksila lo.
puksi ukuun onamaltahallaia s a. Kerlojå eisoirola
lai.kaan kinasbrctäin iliak *on yhlee.so lon jä keen
eMen Päåsiä syön päälösso floa.
Kelot klmsevat myds kuoemasia. Sanomakelbl lmontaval seurakunnan jåsenen kuolemasla.
vainalan sukupuolenja iän vuos kyhmeninäla n ilä
soneraan arkpävisin ko 10-12 våtisenä aikä.a.
Allksi i moitetäan miehe le isolla kellol a ia naise te
pienel ä ker o la kymmener vuoder, senjålkee. kel
or lasoilelaan vuoroltarn l0sekunnin vä e n 15 mi-

elä

solon keslossa ja symbo ikassa on €rc1a. Vihan'
n ssa ke loje. so llo on olutåutomåtsoilu jo kauan.
Kirkonkelot soval Vhannssa paikalse. perin
leen mukasesll Ehtookellolsoivatrauantaisin 17 55
13.00 Aluks iso kelo soikymmenen seklnnin vä.
en no n 4 min, siften ko me kerlaa neliån sekunn n
vålein, tåhä sarta loisluu ve å kahdesl niin, enä
vä issä on aina kyfrmefen sekunfh lauko. Kome
kenaa kuullava ko

me. yönnin saaå symbol

soi pypyhää
hääkolminaisuu a lsää, Pokaaja
Henkeå.
juma
su.nunla n
anpave ukseen v hanl asia fre
ftjtellåän huomenkeloila 9.00. Kellol soival kymmenen minuuniasilen, enååluks solelaånkolmen yitnnin satat kuten ehlookeloissa ja opuksil0sekufnin

Papnkelo soi9.30. so kello soikyfrhefen se
kunnin väle nviiden m nuul n aia..Jumaranpålveluk

se€n kulsuiaån yhteensoito la9 55.Aluksip enikel
o soikymmenen ke(aa neliän sekunnn vä e n,lopuks kel ot soivar vuorctel en niin eftäyhteensolon
kokona skestoks tulee vis m nulnla. Päälösso llo

Nauråusso llo/saattoke lot soitetåan s unauksen
jålkeen m €h€ le sola kelloia kolmekelråakymme,
nen sekunnin vå e n, naise lesoilelaan pienelå ke
lolla. Tälä jalkelaan 10 m nuuniå
Sankarhaudalelehdyn kunniakåynniniå keen soitelaan ko me kenaa ko men lyönnin sa4a.
Aiko naan saanoi iu nalla Limi.gan n ltyten hå ki mat.
kuslava .åhdä seitsemän k 4on lohit. Se aka o.
lakanapäin. onneksik *ol oval kuienki. pa ko laan
ja kelol kumiseval kutsuvasli.

Hohktisin d

ttll

ldpsilleni

h.kliil tu hrritiieng

rukkaustarirla

.'1ti kats.cstu tiihö, ihdtutun.

h\'ftkiai s?n
ett.i j o ka i s. I h a i kd ka rle I l.t
Haluaisi,t

on

oktu siir?lh.ks.nsai

jt1

itut)it^

ten

"ukanten.

Eeva Verkasalo

KALIFORNIA ON RYPPYINEN
Ol.n L.\d V.iia\rto, Lali oli Utto Hiitr.n l.r\rt.l.nLrtit^d .t1 \tihdnril l^aal.r\?trt. iIt
hrri.\tk) Kintntrirtiiitti tdrh.tlht l,iii
^.rtrh.nNui.lidtninthatitM.tiujrtJtkl\1..M
\illiiin ttht\iiot,i\ktliitksiSktnlahlittrli.r)irost, it tik\i ruriirnrt ,nddnl:i trnl.kri Kd
! ila n i rku, M ar b Purk I nr ir(t1 | ikkr fu r trr ki nl
1

Kallonia on amerkan suurn osavaltio. suunn leen suomen kokoinen. san Franc scosynlyila00uvun puoivälissä Golden Gale-sa men kauna Tyy
neenmereen askevån ahden annalle. K! lankaivalientalanläjssä a uee le on muultånulasukkåita hn
muinen määrä. Nykyisin koko 100 km p lkän ahden
ympäislö on tupalen läyteen rakennetlu Lahden
molemmi la puo i la k itävät aulol neltäå 5 ka sla sla
(yhteensuuntaan ) mooltoil etäpilkinlö h nla takai
sln kolin, san Josesla san Franciscoon lailosnpän. l,leidän asuinpaikkamme Men o Park on yksi
n 20 slä p kkukaupu.Oista,jolka ahlauluval ahden
Kuu

oslaa aika kammollavata asu.paikala!

Mutåpoikk€äpamoottorliellåmih nlahansakaupun
k in. nin öydätviihryisän omakoila ueen kukkineen,
pu neen, iilu neen. eläimineen Tontllosinovatpie
nlä. hädinluskn niile frahtlu.omaa i2O0 nelöinen
omakotrao Näiläa ue I a eiore pajon ikennellä.ja
suurcmm lakln kadu la vo hyvin ikkua pyörå låla
kävelen s lä räkåläisel allo ljat oltaval kevyen ike.leen hienosl huom oon. Munam e uumm n aian
moonoiten to sele puolele, tos

sellumaisla'kananoäsutusla. S e låvo aie la me '
ko låsåisla tielä San Franciscoon åsti. Ta polkea
läähänäen 300 meliå ko eille kukkuoile. TääLlå
akaa Kallom a,losra en ten.yt mitäån ve å vuos
Kaksimaapalon sulan magman p nna lakeluvaa
manne aartaa. Pohjois'amerika. jaTyynenmerenaalar, kohlaaval låäLlä toisensa. Hänkautuvat yh
teen, munavål toisistaan paasa, nostaval p ntaan
uutla maala ja kåänlävär sef ko*eiksi kukkuloiks.
Maa jäisee koko aian, useimmiren n in hijaa, ellei
hminen sitä tu.ne E sis o e kummalista, enäkoko
osåva lio on ryp py ne n. Kevääl ä vih rei.å kukkasisla
puna s na, sin s nå oransseina, muu loin kuivan hei

nän k!lankelraisina o stavia kukkuota diltääilral.
hviksi E kå larulse lyr4yä vain kalseLemaan kau.
kaa: luo.nonsuojelua ueita on pallo., ka k ssa hyvi.
hoidelulpolul,lolkånousevalsiksakk a h! man jyrk.
kä kanjoninreu.oiaylös varjo s a lamnimets ä, p!.
napuu ehtoja,la toisåa ta läkähdwävän kuum a läak
soja r iltää laivå leltavaksi. Haukatja kotkal kaane.
leval uteliaina päånyläpuo ela. Kauiit, pupd vinä
sella oraval vipeLlävät k neesl pensarkon suolaän,
ja iossain pilossa ymyävät pesukafhut, kojool l,

opossufr il, i veksel. puumal ia kalkkarokäärmeet.
Låhin.ä mena kasvavd pLnapuut. Ne kurkollavåi lalvansa sadan meldn korkeuleen. juoval sumua
jå klpa evål lo iensa kanssa aurngonvalosta. A
haala metsässäon varto säa ja vi leäå mka eio e
olenkaan huono asiå Kallonan kuumassäkesäs
sä. Pu den kaarna on pehmoisla aurngonpa slees
sa punasena hohlavaa. sihen eiväl pysly lefi itrl
e kitu i lan inpä puule ävälkin salole.vuosen ikäi
siks Punapuumebässä on hiliasia ia rauhalsla.
Li.tuia e oe parjo.,la eälmstä näkyvnpä oval
kelå set banaa. etanatja kostelkoissa v ihlyvålsa

amanterl. Kesålä pude. juurela eviää meken
suoma a sen nåkö nen kerunepämalto. Kauempana idässä, s erc Nevadanvuorsiossa, kasvaa h u
kan ed aisa punapuira. B gTrees'. Nee!ätyl äihan
yhlä ko*ea le ku n rann kon puut. multa kåä ja paksLulta nillesaållaa kenyä v e äkin enemmän. Kinqs
Canyon.p!islossa on punapuu nimeltä Genera
G€.t joka on maaiiman kolmanneksi vanhin puu.
ähes 2000 vuotta vanha ympärysm laltaan
n 35meliålapiluude laan yli 30fr etiä.
Se@ Nevadan korkeimmal huipul nousevat yi
5000 melin korkeuteen Hepoin lapa lulustua tå
hän upeaan seutuun on alaå Yosemilen laaksoonla

yös G ac erPo nlile.loståon mahtava näköa alääkåus ef muovaam I e gran inivlor le Kevå sin lufri
huiput k ma leleval auin9ossa la puloukset syöksy
vål kohste. alas lki kiomelrn korkuislta pysly.
suorlrå inleillä. vielähauskempaaon h€ llåa reppu
se käänjalåhleätaeomaan aalo h n mets nla hen
gästyltävi le vuorrle Täå låsaataavarovainef våe.
t4å kohdara musrakarhunkin. Krsla Inki kaat iar
vetta hum seval mannyl rroukutle eval islahlamaan
kaliole evaitä popsfraan. Mufta varc. eleiväl plkkuisel tiku ja laku oraval la kauns sininen Jay
Inluluepihislåmään e p äsi!
Maisemal muulluval kun alelaan Yosemleslå
muutafra tunl kohlikaakkoa Owen's Valey.aak
soapitkinlaPanamnt-vuoristonyr TääläonDeärh
Valley.jase ä änlisenpalonpuolskonnaralinkoh.
so

suoden kalode. ala hekkårannal houkutelevat
veden äärele. Fisul kengätla astas ja kahiaat veraen .elpäs kahraakaan si lä vesi on läätåvån kyl
måä! surtlaalar pitävätmer€n ranla-aa roisla, jamukava n itå on rannala kalseraja kuunn€ la. Mutta on
myöslo s€nlais a @nloja:tuurenjaaa lolen kooamia
kalioita. Hekkakveä v€den on heppo muobla.
Toln€n roislaa. mutk kkaamnat huodot ät islyllävät
ranna å käveliäå Kannanaamyös kumanua hmef
leemåån vuoroves lamm koita Niissä voi nähdä
värkkä lä mers iletäla meilåhtiä. simpukola, Epuja kålojå la levä Ja luilota myös nerele: yhtåkkä
vol hlomata pienen påä. kurkslavan åalloisla
Onkosehyll€, merleiionavaimeisaukko?Kauempana m€rela loit nähdä valaan ruisku avan veftå.
Pe kaanl iläväl nokal venå vitäen. Pikkuisel pipeltälät juokseval aalloia ka(uun. Kal iolohkarei la
sersoskeevalmermetsolla okir aumahylkeitäseu

venlärkåleilå pu ta. ja va@frattomia auloi iloira.
Sillen on vielä Kållornan paituhatk lometinen
rannikko Tyynen meren raniaka lola seistessätun
tuu sltä, eflä låmä on maainan reuna. Meijalkuu
opultomin. eikä saa@n saana näymissään. Pysty.

Nålä hmeitä kujemme kalse emässa vikonlop.
puisin Minå hme eren ohitäsilmuäfi ano katse
ree mieelrään myös kaneEn nssinläpi Niinpåusen
kuuuu käsky:'hei. an.a pikkutele"ta vaihtaisinko
sinenkin makraon? Mnå sis oen nssinvaihtoas
sislentli. ja Alb olräa kuvar.Joshaluatte ve ä ihmo,
lelä kaunisla, ryppysla (allornaa kanssamme.
vo rre kurkistaa osoiteeseen eww anaphato.ne|a
lamän anikke nvällsenäkuvtenuunveGioonosor.
\e ess a w w v a n op ha la n e tlE ev a.
Ja fählålaä riillääl Koko pohjoinen Kartonra on
lutk maltå Emmekäoe lllusluneetKa ilornian kaupungesta kuin San Franciscoonja Los Angelesin.
Va kkatoltapuhuen. meisråluontolääl äontosi pa
lon fr ie enkiinroisempaa kuln kaupu.gil

ta

no n salametiånefen p nnan alapuo e la Laak
onlodela'hirueä' pa kkå: kesäiä ämpöl lå nou
see50asleeseen eikäyölakäånoepajonv leämpåä. veltäeiolelarlo a. Kuvaluul pölyltäå h ekkaa
s lmin. Laaksoa ympäröivåt ka ke. vär sei ihmee
lisesl väänlyneel ko(ealvuod Tu kuum ssakan.
lone ssaon upeast hiouluneita p!naisia. ke ta siaja
oransseja kalosenämiå Jos Pahoasen Goltken
tälä. suola-aaviko la se sot ihan lrijaa. kuu et p e.
noisla rlinåäsuolan k l€ylyessä om lu s ksi muodos
lelmiks. Suo aloessaasuvalsuo aka al e vål ka paa
ra I slavettä. Muttajos vuoila sälaa. saanaa kantoniapitkinalas.'4sevärulva'aåro kullenaamukanaan
k
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Sinikka Hakonen

KIRJAT - ELAMANMITTAISIA
KUMPPANEITA
alLssa ol aapinen. Lukemaan oppfrrnen avaå
lapse le uuden maa lman,jossa hån lapåa k rjaiilo _
den uomiauusialultaluuksia saluolentol a, pe rkko
ja prinssejåiap nsessola iru stan omåsla rapsuu_
deslani kinnostlksen ukefiiseen jovarhain Oke_
aslaan maas€udulasilon 1940 ja1950.1!vu akn
latedusl val hemskaislaelämån1apäa, loka saalloi
ola rsftidassa kovan arkse. työn kanssa Kyä'
kniaslommeol vaåiimalon'par komerolsta Las
ren puol o ip an luenu. osa mone€nkeltaan. silten
openäjan uva lasain ainalalo tak n kirlolaaiku slen
hyly llå. Tos n opeltaja vavoi, mävalits n. Råkka
usknjoihinon keslänyl. Nyllemmin olen öylånyl k
ialisuuleen uuden näkökulman: mlte. k 4a lisuusvoL
merkilyksel istiä adea jå eheytråå e ämåå.Iarkas
relen lukemisla ukilan näkdku maslaia vuorova ku_
luks€na knla ljan kånssa.
K4alaioutu! meile kumppanks ja eämän tul
kiksi. vo mme pa ala llkemisen myötä elåmämme
tärk€sin vaheisin ia ukukokemlsten myölå ym'
mänää uudelleen elämäämme. saalamme puhua
oisra joista olemme vaienneel ia ylnää valkeitakin
e ämänkysymyks äia pääslänide. kanssalasapa
noon. Llkeminen o. näin osa aien kultluura lap'

r
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Eh€yrlåvä sana on tunnetu kauan. Sanan vo ma a

efi! maailmaä Suomala ne n li€'
ja
pa€ntaia
nsrluuto
on käyllånyt runÖra, roil'
låiå'
sujaja mahrisånoja uomaan hamon aa ia hyv nvoi.
ria yhle srjön. Jo anliikin Kreikassatuineil in laus!'
lun ja låu etun sa.an volma. Muina sen Aleksa.dr_
a. kiriaslon s säånkäynl ä kor sti kyhi 'mle en ää
ke ammat lisesrl knla isuunao.abnukäytåähen_
o

n se iletty ja parann

kisle. voimalarojen lukemsee. bib oieapianå
1goo-luvun ausla ählenisuomessa vasla loison
Kiallisuus uo kiellä jä kansallisla d6ntiteelllä.

Kaail jan jaluk janväl nenvuorova kurus käynnis
lyl kirla ljan kutsuessa ukijaa. on sanolt!. ellå k
jaiia kirioinaa puolel knrasta. jå lo sesla puoesla
huoehlli ukiia Kirlai ila voi o la myds supeGankan,
ioka kubnaa lkljaLla ähes ka ken hapen Marce
Prousl ia James Joyce voival o laläslä esimedke _
nå. Hitåuden ku ltu!ri sopinee seurusteluun he dän
kanssaan. vuorovakulus knjän kanssa on kään
k!n samassa rylm sså heng llåmislä läi yhläjalkaa
kurkemisra. Lukjan ja kirta lijan v
kenoo laira Leo Tolsloislå Hän anioivaimoleen
puhtaaksikirlo renavaks romaaninsa sola ja 6uha

r

vamokidoittimiehell€en Ku.aank4oitåa,sirryn
runoud€n maailmaan. ialolsinäan mi.usla lunluu vi€'
läpå silå. enäs nu. romaanis e oleniin hyvä, vaan
minå niln visas.'Lukita sanoi si
KirjaLlsuus on monele hmselle eämän voman
ähde Lukemln€nluoyksl0lslämerkityksiå esleeltslä fiielihyvää ia h€nkislå oivaltamisla. Kaläina
Eskoa on tu(kinut laiteen ja kirtalisuuden koelluF
medlyksiä. Tulkimus on osa Rakkaudedå tailee_
seen lulkinushankerta. Tulkimusaine slona o ikr
ja lisuus€ åmäkeroja. jostahahmonuiealuk jasukuporvia. Nuormmllaelämåkenak{oinari a(kljoilus_
helkel ä 26 vrollaita,synlrneet 1970-ja 1900'luvuil
la) ki4al o vatosa apsuudenunelma. 'Tadaninseu'
rassa pääsi vapauleen pois a4en harmaudesta'.
Kolm kymppiset k 4oitalal (syntyneel l96oruvula)
öysivät kirla I suudesta ilselleentärkeiE ten.åWe_
liä sånkare ta. io h n hevoivatsamaslla. He påås
vär €s m. .lnojen avul a mäa lmaan. rola vo val lse
ohjai La jaiohon mui laeiole påäsyå. Utoiaia hi jai_
senatytlönä sain pahan olon papehle runon muo
dosså'. Neikymppslä ( 1 gso-luvu lå synlyneet) ukeminenmerkils jo apsuudeslalählien selv r4ym ske noa. ilone la heistä elämå. låhlökohdal oval ol
eelvaatmattomat jause nlavolleeiaoLi pääslå'si.
sätbihin. mahdo isuulenaparempaan elåmäån. Viisikymppiset ukival jå k ,oittivat ym mänåäks6e n
seåän par€mm n jasaadakseen omaneåmänsahal'
linlan.K4oinamneno keinolullahyväksllyksi.Lap_
suusiä nuoruus o io lul ankäaalyönlekoaja ahke
ruus oli lärkeä aNo. Ki4olushetkelå kuuskymppi
set (1930. uvul asyntynee0eduslivalsodanlålke slä
jäl eenrakennuksenia nousun sukupo vea. Heil eol
lyyp llislä naunia lukemisesta la he odoll val ki4all _
suLdeltakohoilavarunl€la.vanh nsukupolv (1920
uvu rasynlynee0 pitiväl knjaLl suuiamahdoll suutena lopullakh lukea jakiriotaå. solakokemuksel ol val olleethe Le ankar a la he olival tehneet pa lon lyöiä.

Suomalaisile Kålevala ia Kiv€n Selsemän veLj€slä
åsetuvailässä kä|keen. suomalais€n yhteiskunnan
keh lysva heita ia aikålåiskuvauks a p Inyy mm
mai Kiannon, Joel Lehlosen, F. E. S I anpään, i/in'
nacanlhinja Penn Haanpåänteoks ssa. Kaunok.
jall suustäaoaame llevä ineenymmärtääkunkin ai
kakauden ajateluata yhleiskunnallisia siinym ä la
jänntelä.VäinÖ LinnanTääl å Pohlantåhden al aon
lehnyl näkyvåksivaietula as ola ia mahdolListänut
uuden vuoropuhelun yhteiskunnassa. Näi. teos on
ehe!4länyl kansakunlaa la vahvislanut ko lekli v sla
dentleeniå. Kaålislusvo nå ny itäåsuklpolvi la

il
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'Nihsemen lianålapsuus. kunräylinviisloislavuot
la låks n koloa sllåreissulaoen Lukefrislafrah
dolisuulena kuvaa kokemus eäkkeele sirryessä,
nhån minule vastålaivas aukeni Lrihd n lyöväenop stoon op ske emaan k rjo nam sla, runojaja proo
saa . Jokanen mestä voimurslela henklökohras.
ta ukiiahisloiaansa. frilen mi€liktal oval vaihdereeter ikäkaus nata mit€n kumppanuus knjan kåns
sa o. saanur en a sia merklyksiå
Sånotaan. eltå ihfrisen pläå huo eht a siiiä, etta
oman eähän keromus jårkuu Ktallsuus vo to
m a de.t teerh rakef n usai.eena la tuol1aa lunte muk.
s a m nån jalkuvuudestå. Lukeminenvoi omakohlaislua ja johtaapohlimaan kuka m näo en jahafrmot
tamaan omaa eråmäa kenomuksena Kunomaelämå kertomukse I sluu eämäntarkolussekintyyja
voimmesuunlauluatulevaisulteen uollava sesli. Lu
keminenvo isäläilsearuostusta rohkasra jatukeå

Eelly elåmä vo saada lukemlsen myölä uusa
herkilyksiä ja relrdå sen ymmä(enäväfrmäksi Lukukokemus voi nän olen yhdlsrää menneisyyden
nykyisyydef ta suunnara l!leva suuleen. K rla lja
Ma.celProuslh naistu ava keno luelluaan t€oksen
'Kadof nuliaaikaaetsimässä,sen enslmmäsenosan:
'paaan ana uLdestaansihen kohtaan. jossa kero
laan swann ensimmåiseslå ehlool sesta sllå koin
lsesaman pakokauhun saman illuusioten meneiyksen. Kiai ja Prousl hämmentyi. koska romaan ssa
eioelainkaan ehtoo liskuvau$a. Nåin tLellu ja oma
e ämäsu altuivat ja kietoutu ivar lolsi ns a
Llkeminen vol tåädä yks nä syyde. käylånnöks, kulen Harold Bloom sanoola lukukokemuks avo
jakaa toisle. kanssa. Lukup i€issä lukila voio la vuo
role ef kuulitanala vuorotelen kenola.a Hän saa
oman åäfen ja ryhmäslå Iuee monäänislä. Tarlna
iillyy lar naån. samälekst vo puhlteliaeitavalaei
ukjo ta voidaan puhua uovaslalukemisesla.

Lukem nenlukee uovurttåaktvoima taa stelam
me Näemne. kuu emme, tunnemmetuoksLja, kos.
kelamme ja likumme lekstin fryötå Esmetuksi
Aeks s Kiv v ftäå lukiian arsteja ikkaata kiele täån.
ote seilsemåstä vejeksesrä kerioo: Mutta utkona
hyppe ipakkanen d skyrellen pitkin åitoja, pohjoinen
I ehloi vo makkaast låhtkmhetråvän la vaan ata,
psta karveakuu hymyl€n kalsel alas'. Kivinå'41ää
kuvaavan paltontoiminlaa: pakkanen hyppe i" poh.
joinenl€hloi, kalvea kuu katseli
Kitaiiia puhllteee ukilaa teoksen aussa. Hän

my6s hyväslelee lukjansa Aeksis Kvi opellaa
kenomuksensase tsemästäveleksestzjnåin: Muita
låssäon kenomuksen oppu. Ja niln olen kedonul
setsefr ästå velekseslä Suomen såloissai ta mitäpäkeroisin enään heidänetåmänsäpäivästä jasen
vaiheista täälå? se kuki rauhaisesti puotpåvän
kolkelde le ylös jä ka I stul rauha sest atäs i tan te.
poon mo.en ruhannen kultaisenau ngonkertoes
sa. Parha mm llaan rukjavoijarkaa maikaansa kirtaiiian sanolen tunnelmien. kuvie. ja tunle den stivillåmänä ja kenoa jalkolarinaa, omaå tadnaa.sa.
Hyvä kiria voi tehdä e ämää suuremmaksi. Etåmån,
m llaisesla kumppa.uudesla k ioje. kanssa kenoo
ukukokemus eåmällä saa yhden elämänja uke
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Bloom. Harold {2002) Lukemisen ylisrys
Helslnki: Lo slo: Otava
Esko a Kala na (1993)raldeja ktiallisuuselämän voimana

Teoksessa:Kälarna Eskola(lom),Eämy$en jälilä Hesink:sKs
Hakonen s n kka (2003) Kirjallisuus - kumpp.ni ja etämän turkki.
Teoksessa: Matanå [,|änn jä sinikka Nakonen (toim.), senioi-]a vanhustyo arlen kuhuunssa Jyväsky ä: PS kustannus.
lhanus,Juhan (lo m.)(2002) Koskettavål larinsr-iohdantoa kirjattisuusteräpi.an
He s nki: BTJ K tastöpa v-. u.
Ma2zårela. Merere(ls99silloinenkoskaanoteyksin.Lukemisentatdosta.
l\,Iccanhy A een etål (1936) Bibliorheråpy. The inte€cticv€ process
A handbook. Bou der & London: Westview P€ss.
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Pekka Verkasalo

Juhlakonsertti
Jyväskylän maaseurakunta, Palokan kirkko
Kåleva an påivänä 2004

ieim stossaan myös Eercn sanoinaman la sävellåmän

p delysså yhle svasluu kon

serlissa kuulluia eslyksiä
yhd

st Eerc Verkasalo

loko
såve läjänä. sanoiltarana
solidina. kuorcn a! alanatar
kuoolen ja a! uryhmieniohtajana Paokan knkko oli
suuin p rlen täysi Yle söä
orl påikal a satojen ki ometiT laisuuden o kea luoni
palasruiauks konserlinohie masla jalopul sest kon.
serlin iäLke sessä kahv tla suudessa k rkkotor la Eerc
verkåsålo vieltilÖlå tehden 70 vuol ssynlymäpäi.
väänsä harastustensa. ystäviensä ta sukuaislensa

Knkkotori a konseilikahvien yhteydesså Eero ja
Filva Verkasao silten vapaut!vat opulisedi ona
maan vasraan onnte uja Eeron syntymäpä våjuh.
lahan näfr äolival Pilkän openalauransaåikåna Ee
ro e ja B lvalle oli kedynt4 palion ysläviä aina s€mi
.aarajala åslija va6inkin Heinåveden kuoron teF
veiser ähes ka k Ia he nåvetelå s låtunlu val hyv tä.
He dän kauttaan Eero saifryris onn fle !l unkarlasi
Vira||lslen ia epävirallslen au ujen la onnilleulen
omassa kuoro laulo Eeron kon kan loka sisälsi
kalsauksen Ee.on kou un aotamisesia Filvan valolnamisesla ana eäkepäven kuoro säve lys la

Nin7o-vuotaspoBkunaavauhd

a uusiin haaste

Konselrssa esiinlyvå Eebn kuorol Jyväskyän
måaseuäkunnai knkkoklom. lohlalana kanfl od Feik.
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Tässäpä lyhyt kuvaus opintoieni Tervelsiä Yhdysvalloista!
ia muun elämäni etenemisestå.

Nejän op skeluvuoden iä keen saan y ioptstouG
Tål ä helkel ä op ske en M nnesotaf Nodllleldin Sa ntO aly opislossa. Yl opislon perust val Noriasta muutlaneel
Lterlaisetsirlolaisel vuonna 1374. a olin opiskelu,
niyliopslossasyksyllä2000seniälkeen kunviimeks
kävn Suomessa. Opiskeun aikana oen osålislu
nur mon in eilas nloimii.ja hahsluks iniol€n muu.
muassaiyöskennelyl rav ntolassa, osa lislunutop s.
keilapoilikkaan ja laouslyöryhmin sekä urhe lu1.
Osa opskelusiani on lapahtunut hyös ukomala

n päåröks€en toukokuussa vuonna 2004.

Vuoden 2002 syksylä va mslu n tradenoniks
Ouun seudun ammanlkorkeåkoulusta ja BA tulkin
too. covenlryn yiopistosta. oprske u ntoa kun .ilr
ni n päål ntåydentääopinlolani MBAlulk nno la, jos.
sa eikoslu. rahoituksen mielefk inloise le alale.
Loppulyöni k 4oil n aiheesla. jonka voisi suomenlaa:
kåytläylymislielee isen rähotusmarkkinaleoian
m€*lys slralegisel e yilysjohtamise le
Jo e.ne. valm slln sta MBA:ksi syyskuussa
2003 sev sr seuraavaaskel. kun minu leloukokuus'
sa tarlonin lö Iä Prcewalerhousecoopers lla LonKun vamstun oen saavuttanut Bachetorol Alrs
loosta Hyväksyn Ia4ouksen ja syyskuusta lählen lulknnon (vaslannee suomalaisla uonnonr eteiden
oei Iyöskennel14kyseiseleyityksele.
kandidaatl a). Pääai.eenan on biolog aiasen isäkNykyifen lyönkuvan of selkeb kaksjakoinen: s oen opiske rul johlamistaitoia vailsn biorooan,
Puolel aiastani vielån as akasyityksie. nlormaa koska olen hyvin ki nnostunut yhmänämåän kuifka
tiosysleefre h n erkoisruneessa iski€nha I nrayksi. uontoloimi miten maai mä jossae ämmevaikutlaa
kössälato sen puolen vuodeslaleen.ormaal atil n me h nja me siihen. olen myös k innoslunutbiologl
taf kaslustyolå ja suoitan I linlarkaslåjålulkinloä to- an äåkel elee liseståalueeslalab von rse len lölå
honlavo eenaonvalmislua no n ko messavuodessa. Tåmä ka kkilapahiuu pankkija päåomafrarkki
Sa ntOalyiop stossaminu la on o tulhahdotisla
.al iikelo m ntayksikdssä. mikä uojalkuvuuftäopln- opiskellamon ssa ei maissåja o en kokenutmonenla s a seikka uja. Opiske in ranskan k ellä Mani. quen
Va kkak n uusilydpa kka on o lut alan er.ofra
saarc aKarbiånmere ålammikuussa2oo2 v moknen. ol se. hyväksyminen kulenkln suud påälös, s vrel n 5 kuukallla Auslralassa Penh ssäla opiss läsamalasiloudu niäämätu Englanl in v eläa na. kelln cunin leknisessä yl opislossa
kn komeksi vuodeks ioloin I inlarkaslajaopinlon
Tu eva sulden slufn te nissani on tielyst lör4ää
lo votlavast ovattakanapäin Tulk n sis hiukan pi. työlä Haaveenanio isilyöskennelä noin vuos iosdempikomennus. Tähän pävåån mennessä e oe san veraassa maassa, ja lälä helkellå kehitteen
kadlttanut si ra Lontoo on pa kkana a van mahtava deaaeng ann n kielen opettamisestå tlå Euroopas.
la lähes kåhdeksan mlloonan asukkaa. voimala sa ly öyslåväniFaclre in kansså Se olis kutenki.
uhkuu €lämää. vär å ja mitä er laisimpia lapahtumia
vä ia kainenl€hrävä€nnen kuinjalka s nop ske uan
los va n inloa la a kaa o. ni den seuraamiseen
Työn aletuaväpaa a ka on rajoiltunutse keäsl ia
Toivon loskus vielä pääseväni käymåän suomes
I eviävieroiliumisoireita on ol ut huolellomaanlava
sa väikka se e varmaankaan lapahdu ähiåikoi.a.
paaseenopiske laelämään. Liikunlaon ku tenk nvieå sLomiof kuilenk n raher ä sydäilåni. jatoskusrulen
låhelläsydänlän. Seuraavaksi ulheiulseks haas. lapaanaan suurenhoisia ihmisiä joita olen lavan.ul
leeksen olen valnnul maratonin iuoksefrisen. Tä aikaisemmilaveraiu lani Ba uan myds esiltåä kut
hän me.nessä nejånkymmenen kahden klometrin sun kaiki le lei le viera I a luonaniKalilorniassa. Hamalka on onneks pysyn,4 po sså unlsla (eis is pai. uan m e e län nå',nää teile kaupunk a ia osavalio
natasaelkåvoitonhaavela) iakannusranutrreenaa ta tola kulsun kod ksen. Såhkopostiosoitee.i on
maan. kun tu ee m e een uhkåkuvåelie laksa maa- ahatch 69 @ hatnail.@n.
1

llo slå kevätä ka kr l€ sukuseuran yslävile
b\oitaen JuhoLahdenpeå
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suk!kirja
90.00 euroa/kaksi kiriaå
isåkirtat 40.00 euroa/kPl

Hinroihin lisärään postituskuluiä
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Osoilteel ja pLhel nnLmefot ha liluksen
kokoonpanossa lo saa la tässä ehdesså

