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Tarvasjoen palvelukeskus ja palveluasun-
not ovat toimineet jo 10 vuotta. Juhla-
vuoden kunniaksi järjestettiin juhlia kah-
tena päivänä. Virallisempaa juhlapäivää
vietettiin 27.10.2005 palvelukeskukses-
sa. Juhlassa puhui kunnanjohtaja Stig
Nyberg palauttaen mieliin Tarvasjoen
sosiaalihuollon kehityksen ja palvelukes-
kuksen suunnittelun ja rakentamisen his-
torian. Juhlassa muistettiin myös palve-
lukeskuksessa jo 10 vuoden ajan työssä
mukana ollutta henkilökuntaa. Ohjelmas-
sa vanhustyönjohtaja Raija Mellanen esit-
ti ohjaaja Kirsti Lehtisen runon, joka
elävästi kuvaa palvelukeskuksen histori-
aa, sekä sen hoitajien ja asukkaiden arkea
ja juhlaa.

Tarvasjoen kunnan palvelukeskus 10 vuotta

Palvelukeskus 10 vuotta
Palataan vuoteen yhdeksänviis.
Jo kymmenen vuotta on mennyt siis,
kun saatiin kuntaan palvelukeskus
talo monien toimintojen.

Oli tontilla ennen, niin tarina kertoo,
riihi Ketola-nimisen talon sen.
Siksi nimi tuo, Ketola, seinässä seisoo
meille kylttinä palveluasuntojen.
Monta asujaa huoneissa palvelutalon
näiden vuosien varrella asunut on.
Monta muistoa jokainen mukanaan tuonut,
jotka elävät mielissä jälkipolvien.
Hauskat sanonnat, teot ja mielipiteet,
väliin riidankin poikaset itkuineen.
Sehän elämää on, joka kotiinkin kuuluu,
sillä kotihan tämä on vanhuksien.

Kyllä vanhakin tarvitsee virkistystä,
siten unohtuu hetkeksi vaivat ja murhe.
pienet lapsetkin iloksi poikkeaa.
Onhan jokainen tulija tervetullut
ja olethan toki myös sinäkin kuullut,
että välillä oikein myös tanssitaan
oli ystävänpäivä tai vappuaatto,
sehän mammankin jalan saa nousemaan,
kun kuuluu jo haitarin haikea soitto.
Retket yhteiset, sekä myös ostosmatkat,
mieltä kummasti piristää.
Eri ihmiset, ryhmät, meille esiintyessään

 hyvän tunnelman virittää.
Tai jos haluat hartaampaa ohjelmaa,
kyllä sitäkin sinulle tarjotaan.
Kirkonmenot voit kuunnella sunnuntaisin,
nehän kotikirkosta lähetetään.
Ehtoollinen ja hartaudet säännöllisesti,
seurakunnan puolesta järjestetään.
Mutta vierailijoista se kaikkein rakkain
vetää hymyyn asukkaan suun,
kun omainen ovelta kurkistaa
ja sitten sisälle astuu.

 Jotta onnistuu elämä sisällä talon,
siihen henkilökuntaa myös tarvitaan.
 Monen ihmisen yhteistyön tuloksena
kunnan vanhustyötä näin hoidetaan.
Vuonna kaksituhatta perustettiin
uusi vanhustyönjohtajan virka.
Tuli meille näin tuttu esimies,
jolla laajeni oma työnsarka.

 Ketolan henkilökunta
oli vanhustyöntekijöitä ensin.
Nimi, hoitaja, käyttöönotettiin,
sillä perushoitoa, hoivaa, siis hoitamista
työn sisältö suurelta osaltaan on.
Vaatii taitoa, tietoa, kunnioitusta,
vanha ihminen hoidettavana kun on.
Saadaan turvallisuutta myös koteihin,
Siitä huolehtii turvapuhelin.

Vastaa hälytykseen ympäri vuorokauden
ja tarvittaessa apua lähettää
hoitajat Ketolan.

Tien toisella puolella Hollituvassa
kotipalvelun toimisto ensin oli.
Sieltä siirryttiin palvelukeskukseen,
myöskin päivätoiminta vanhusten,
pian päivätuvassa oli.
Työtehtävät kotipalvelun
veivät eri puolille kuntaa.
Avuntarpeet kodissa kartoittaen
avun tuoden ja yhdessä toimien
voi vanhuskin kotona asumistaan
ehkä pidemmän aikaa jatkaa.

Työtoimintaan tulivat taloon myös
Kevalaiset nää meille tutut.
Työn touhussa yhdessä jaetaan,
niin ilot, kuin myös surut.

Keittiönväki tekee maukasta ruokaa
talonväelle, henkilökunnallekin,
ruokaa lähtee vanhusten ateriapalveluun,
siitä riittää myös lapsille ryhmiksiin.
Ja jos nälkä yllättää ruoka-aikaan
voi sisälle poiketa ohikulkijakin.

Onhan tärkeää kaikille meille,
että talossa siistiä on.
Yksi toimista tärkeimmistä
sehän siistijän toimi on.

Eikä unohtaa työssämme tässä
voida sijaista luotettavaa,
joka työväkeä ollessa vähän
saadaan avuksi tulemaan.

Laatu on vanhustyön päivänsana
oli kuntakin projektissa mukana.
Työn laatua pohdittiin, arvioitiin,
työn avuksi mittareita laadittiin,
syntyi laatukäsikirja ja huomattiin
on työssä jo paljonkin laatua
tekee hoitajat työtänsä taidolla.
Vaatii hoitotyö jatkuvaa koulutusta,
myöskin tarpeeksi työvoimaa, uurastusta,
että toteutuu vanhuksen päivä hyvä
ja keskeinen luottamus syvä.

Talon ovi käy tiuhaan myös iltaisin,
yhdistykset kun kokoontuu.
Pienet juhlatkin tiloissa näissä
pidettäväksi onnistuu.
Nytkin juhlissa täällä me olemme
vuosikymmentä juhlitaan.
Mitä tapahtuu sitten edessäpäin
sen vuodet tuo tullessaan.

Kesäinen kahvihetki Palvelukeskuksen pihalla. Vanhojen tuttujen juttuhetki.

Vappuna iloksemme soitti torvisoittokunta Pöytyältä. Pullien leivontapäivä Ketolassa.
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Tarvasjoen Karjalaiset kokoontuivat
13.11.2005 viettämään toimintansa 60-
vuotisjuhlaa. Juhla alkoi jumalanpalve-
luksella ja kunniakäynnillä muistomer-
keillä. Pääjuhla seurakuntatalolla oli läm-
minhenkinen ja arvokas. Niin laulut, ru-
not, musiikki kuin puheetkin kertoivat
Karjalan kansan kohtalon vuosista, evak-
koon lähdöstä ja asettumisesta uusille
asuinsijoille, jälleenrakentamisesta ja jat-
kuvasta kaipuusta synnyinseudulle. Juh-
lapuheen pitänyt Päivi Klemelä palautti
mieliin ne ratkaisevat tapahtumat, kun
Karjalasta oli pakko lähteä, raskaan evak-
kotaipaleen ja väliaikaisen sijoittumisen.
Hän kertoi myös asutustoiminnan vuo-
det uusissa sijoituskunnissa, karjalaisten
sopeutumisen uuteen asuinympäristöön
ja uusien sukupolvien kasvun muun Suo-
men yhteyteen. Hän korosti Karjala-seu-
rojen merkitystä karjalaisten yhdyssitee-
nä, karjalaisen kulttuurin vaalijana ja sen
historian sekä perinteen tallentajana.

Juhlassa esitetty Alpo Jaarisen 1998
kirjoittama runo kuvaa elävästi sitä muis-
tojen kirjoa, joka on piirtynyt niiden kar-
jalaisten sydämiin, jotka joutuivat jättä-
mään Karjalan yli 60 vuotta sitten.

Tarvasjoen Karjalaiset 60 vuotta Muistan kauniin Karjalan

Vielä muistan kauniin Karjalan.
Aatoksissain  aina kiiruhdan
sinne, missä Vuoksi päilyy.
Muistoissani aina säilyy
kuva kauniin Kotikarjalan.

Rannat muistan kauniin Kaltoveen.
Niin monet muistot jäivät sydämeen
Äyräpäällä muistan kesää
tuhannet, kun linnut pesää
rakenteli kaislarannoilleen

Muurainsuot ja runsaat marjamaat,
mansikoita täynnä koivuhaat.
Aallot kotijärven armaan
vilvoitusta antoi varmaan
heinänajan päiviin helteisiin.

Lapsuuteni muistan koulutien.
Lapsenlapset sinne mukaan vien.
Käymme ohi viljapellon
Kuulla saamme karjankellon,
jossain kaukaa käen kukkuvan.

Niin monet muistot mieleen piirtyneet
on kerallamme tänne siirtyneet.
Vei sota meiltä paljon toki
muistoissamme yhä Heinjoki
on sydämessä pala Karjalaa.

Päivi Klemelä piti juhlapuheen. Kuva Auli Kumpunen.

Tarvasjoen Karjalaisten puheenjohtaja Reijo
Tetri ja piirin puheenjohtaja Kaarlo Kojo. Kuva
Auli Kumpunen.

Lauluryhmä Mantelit lauloi evakkomatkasta.
Kuva Auli Kumpunen. Ansiomerkkien saajat ryhmäkuvassa. Kuva Auli Kumpunen.

Kuten Tarvas-lehti viime numerossa ker-
toi, ehti Tiileri-Areena 10 vuoden ikään.
Varsinaisia kymppisynttäreitä  juhlittiin
lauantaina 29.10.2005. Juhlat alkoivat jo
aamupäivällä monenlaisella ohjelmalla
ja varsinaista pääjuhlaa vietettiin illalla
Tarvas-Hovissa.

Juhlassa muisteltiin Tiileri-Areenan
rakentamisen historiaa paikkakunnan
yhteishengen ja talkoorakentamisen me-
nestystarinana, mutta myös siinä toimi-
neen jääurheilun rikkautta alueen nuori-
solle ja muillekin asukkaille menneen
kymmenen vuoden aikana. Tervetulleek-
si juhlaan yleisöä toivottaessaan Juha Til-
kanen muisteli sitä innostusta, jolla jää-
halli rakennettiin ja on pidetty yllä. Näin
luotiin alueen lapsille ja nuorisolle erin-

Tiileri-Areenan 10-vuotisjuhlat 29.10.2005

omaiset harrastusmahdollisuudet. Niiden
laajuutta kuvaa se, että nyt on tuotettu
75 000 tuntia ohjattua toimintaa vuodes-
sa ja sen ohessa luotu alueesta maakun-
nan voimakas jääurheilukeskus.

Juhlapuheen piti SLU:n toiminnanjoh-
taja Jukka Pekkala. Hän korosti puhees-
saan vahvan seuratoiminnan merkitystä
koko yhteiskunnalle. Urheiluseurat tuot-
tavat yksityisille ja laajemmin kaikille
ihmisille terveyttä ja yhteisöllisyyttä.
Seurat aktivoivat liikuntaan ja luovat lii-
kuntapaikkoja rakentaen mahdollisuudet
sen harrastamiseen. Hän uskoi, että muut-
tuvassa yhteiskunnassa tulee entistä tär-
keämmäksi terveyden edistäminen lii-
kunnan avulla ja seuratoiminnan yhtei-
söllisyyttä lisäävä vaikutus. Kunta- ja

palvelurakenteen uudistuessa paikkakun-
nan elinvoimaisuutta vahvistaa ja yhtei-
söllisyyttä ylläpitää alueen seuratoimin-
ta ja urheilun lajikulttuuri. Siinä suhtees-
sa Auranmaa ja Tarvasjoki on vahvassa
asemassa jäähallin ja koko Tarvas-Hovin
urheiluympäristön toiminnan ansiosta.

Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja,
eduskunnan varapuhemies Ilkka Kaner-
va onnitteli juhlivaa Tiileri-Areenaa ja
sanoi: ” Tällaista saa aikaan vain rohkeat
ihmiset, jotka ovat mukana täydellä sy-
dämellä. Urheilu yhdistää suomalaisia.
Urheiluseuroissa tapaa aidointa paikka-
kunnan henkeä parhaimmillaan. Sen hen-
gen luojina liikuntapaikat ja liikunnan
vetäjät ovat hyvin tärkeässä roolissa. Tästä
Tiileri-Areenan nousu Tarvasjoelle on

loistava esimerkki jopa valtakunnallises-
ti. Tälle siviilirohkeudelle haluan antaa
huikean hatunnoston kymmenen vuoden
mittaisesta menestystarinasta.”

Juhlassa muistettiin ja palkittiin myös
ratkaisevasti jäähallin rakentamiseen ja
toimintaan vaikuttaneita henkilöitä. Eri-
tyisesti muistettiin jäähallin syntymisen
sielua ja suurta puuhamiestä Pasi Vesa-
moa, joka palkittiin Suomen Jääkiekko-
liiton hopeisella ansiomerkillä. Pronssi-
sen ansiomerkin saivat Ismo Koivusaari,
Matti Laine, Lassi Mellanen, Jarkko
Mäenpää, Markku Pönni, Simo Tapani,
Asko Vesamo ja Timo Vesamo.

� Pasi Vesamol-
le luovutetaan ho-
peista ansiomerk-
kiä. Kuva Päivi
Teerimäki.

� Markku Koski-
nen, Juha Tilka-
nen, Pasi Vesamo,
Ilkka Kanerva ja
Jukka Pekkala
Tarvashovin juh-
lassa. Kuva Päivi
Teerimäki.
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lähtien, ovat olleet rakentamassa tätä seutua.
Vaikken halua mitenkään korostaa tai kehua
itseäni, minusta ainakin tuntuu, että olen pääs-
syt varsin pitkälle sisään tämän seudun sielun
ja hengen syvimpiin sopukoihin.

Nuorena 32-vuotiaana intoa ja tarmoa täyn-
nä olevana ryhdyin hoitamaan virkaani. On
vielä syytä mainita, että aloittaessani kunnal-
lista uraani 36 vuotta sitten, tapahtui heti
alkuvuosina kuntakentällä suuria, kansalais-
ten elinoloja parantavia uudistuksia, joista
tässä yhteydessä mainitsen mm. peruskoulu-
järjestelmään siirtymisen 1970-luvun alussa,
samoin kansanterveyslain voimaantulon täy-
täntöönpanoineen ja lasten päivähoidon. Uu-
distusten virta on jatkunut aina näihin päiviin
saakka. Talousarvioasetelmat ja kirjanpito
ovat moneen kertaan uudistuneet Tarvasjoel-
la oloaikanani. Konttoritekniikka on näiden
kolmen vuosikymmenen aikana kehittynyt
valtavin askelin (myös kustannukset). Ei nyt
ihan enää sulkakynää käytetty, mutta lyijyky-
nä, kalkkeeripaperi, vahakset, Aga-levy kir-
janpidossa jne. olivat vielä kova sana toimis-
totyössä. Jouduttiin tekemään paljon päällek-
käistä työtä. Paljon myöhemmin ovat kopio-
koneet ja ennen kaikkea tietokoneet tulleet
helpottamaan ja monipuolistamaan toimis-
totyötä ja antaneet paremmat mahdollisuudet
palvella luottamushenkilöitä monimutkais-
tuneissa asioiden valmistelu- ja päätöksente-
koprosesseissa ja ennen kaikkea palveltaessa
kuntalaisia. Tämän seurauksena on kuitenkin
ns. A4-saaste lisääntynyt valtavasti.

Tarvasjoki on ollut melko pitkään elinkei-
norakenteeltaan maatalousvaltainen kunta.
Vielä vuonna 1960 maataloudesta sai toi-
meentulonsa 71 % ammatissa toimivasta vä-
estöstä. Vuoteen 1970 mennessä maatalou-
den osuus elinkeinorakenteessa selvästi su-
pistui ollen kuitenkin vielä yli 50 %. Vuonna
2003 maatalouden osuus elinkeinorakentees-
sa on enää 8,9 % ja työpaikkarakenteessa
13,2 %. Maatalouden osuuden supistuessa
teollisuuden ja palveluelinkeinojen osuudet
ovat vastaavasti kasvaneet. Teollisuudesta saa
elinkeinorakenteen mukaan toimeentulonsa
35,1 % (työpaikkarakenteen mukaan 39,9 %)
ja palveluista 53,9 % (työpaikkarakenteen mu-
kaan 43,7 %). Maatalouden vapauttaessa työ-
voimaansa, eikä paikkakunnalta löytynyt tuol-
loin korvaavia työpaikkoja, joutuivat lähinnä
nuoret hakeutumaan kaupunkeihin, lähinnä
Turkuun. "Maaltapako" oli myös tavallaan
muotia. Väestökatoa jatkui melko voimak-
kaana aina 1970-luvun puoliväliin saakka.
Väestön väheneminen alkoi selvästi hidastua
1970-luvun loppupuolella ja kääntyi nou-
suun vuodesta 1980 (1682 asukasta) ja on
jatkunut näihin päiviin saakka plusmerkkise-
nä kolmea pientä notkahdusta lukuunotta-
matta. Lokakuussa 2005 asukasluku oli 1956.
Tarvasjoki poikkeaa ikärakenteensa puolesta
varsin selvästi suurimmasta osasta Suomen
kuntia. Meillä on paljon lapsia suhteutettuna
väkilukuun. Esimerkiksi 0–6-vuotiaita on
9,5 % väestöstä (sijoittuu maan kunnista 40
parhaan joukkoon). Alle 15-vuotiaita on 21 %
(maan tilastoissa 50 parhaan joukossa). Vas-
taavasti yli 75-vuotiaita on n. 10 % ja yli 65-

vuotiaita 17,8 %. Ikärakenteemme noudattaa
siten melko hyvin ns. Gaussin käyrää ja on
siten tasapainoinen.

Maaseutukunnat havahtuivat väestökadon
tosiasiaan tultaessa 1970-luvulle ja ryhtyivät
kaavoittamaan omakoti- ja rivitaloalueita.
Näin tapahtui myös Tarvasjoella. Ensimmäi-
nen melko suppealle alueelle kirkon seudulle
saatiin vahvistettua ensimmäinen rakennus-
kaava marraskuussa 1973. Tullessani kun-
taan oli kaava jo osittain toteutumassa. Ra-
kentajat olivat tuolloin enimmäkseen vielä
kunnan sisältä. Suurin ongelma kunnan ke-
hittämistyössä oli ja on edelleenkin se, ettei
kunta omista maa-alueita kunnan keskustaa-
jamassa. Tilannetta helpotti hieman pieneh-
kön (n. 20 tonttia) kunnan alueen kaavoitta-
minen kaava-alueen luoteisnurkkaukseen.
Varsinaisen sysäyksen kunnan kehittämiselle
antoi Virola-nimisen tilan saaminen kunnan
omistukseen ja alueen kaavoittaminen v.
1975–1976. Kunnan tuli olla aktiivinen ja
tarkkana, jotta kunta saisi ko. tilan ostettua.
Allekirjoitin kauppakirjan heti, kun kauppa-
mahdollisuuksista tuli vihiä, vaikkei kunnan
minkään toimielimen virallista päätöstä ollut
edes olemassa. Tämä osoittautui kunnan ke-
hittämisen kannalta aivan ratkaisevaksi het-
keksi. Tämän jälkeen olikin aikaa rauhassa
tutkia eri laajentumismahdollisuuksia, laatia
maakäytön suunnitelmia ja edetä siltä pohjal-
ta. Saimme aina riittävän aikaisin uuden alu-
een omistukseemme  ja kaavoitettua, ettei
koskaan tarvinnut myydä "eioota". Aikanaan
tulivat Hankaanmäen ja Päivärinteen asunto-
alueet, jota viimeksi mainittua on parhaillaan
laajennettu. Kun katsoo karttaa kunnan kes-
kustaajaman kohdalta, voi yhdellä silmäyk-
sellä todeta, että aluetta halkoo kaksi joki-
laaksoa peltoineen ja siten rakennuskelpoiset
maat sijoittuvat pienehköihin metsäsaarek-
keisiin. Taajamarakenteesta tulee väkisinkin
hieman hajanainen ja pitkähköt etäisyydet
tekevät kunnallistekniikan kalliimmaksi.
Vuonna 1976 toteutettu keskusta ja Juvan
välinen vesi- ja viemäriverkosto sekä vuonna
1979 rakennettu jätevedenpuhdistamo ovat
palvelleet ja palvelevat eri asuntoalueiden
lisäksi Härkätien varren vanhempaa raken-
nuskantaa. Tämä on tärkeää aikana, kun haja-
asutusalueiden kiinteistöjen tulee ratkaista
jätevesiasiansa. Merkittävä kunnallispoliitti-
nen päätös tehtiin 1980-luvun puolenvälin
paikkeilla, kun lähdettiin toteuttamaan vesi-
johtoverkoston laajentamista kattamaan koko
kunnan alueen. Tämän mahdollisti Marttilan
ja Karinaisten kuntien kanssa rakennettu yh-
teinen vedenottamo Marttilan Rahkioon har-
jualueelle. Veden riittävyyttä ja paineen tasa-
usta varten rakennettiin kymmenkunta vuotta
sitten vesitorni.

Oman lukunsa vaatii elinkeinotoiminnan
ja yritystoiminnan kehittäminen. Kunnan teh-
tävähän on tällä sektorilla yritystoiminnan
yleisten edellytysten luominen, ei yrittämi-
nen eikä riskien ottaminen. Kaiken kehittä-
misen edellytys oli taasen yritystoimintaan
soveltuvan ja loogisesti hyvällä paikalla si-
jaitsevan maan hankkiminen valtatie 10 var-
relta. Vähitellen monien vaiheiden ja maan-

Kolme vuosikymmentä Tarvasjoen kuntalaivan peräsimessä
Tämän kirjoituk-
sen ei ole tarkoi-
tus olla tilinpää-
tös eivätkä muis-
telmat niistä 31
vuodesta, jotka
olen ollut Tar-
vasjoen kunnan-
johtajana. Tähän
ei anna edes
mahdollisuutta
käytettävissäni
oleva Tarvasleh-
den palstamäärä.

Muutama ajatus ja muistelo on kuitenkin pai-
kallaan. Ensimmäinen käyntini Terttu vaimo-
ni kanssa Tarvasjoella tapahtui marraskuussa
1974, jolloin olin työpaikkahaastattelussa.
Ajettuamme noin 500 km silloisesta työ- ja
asuinpaikkakunnaltamme Pulkkilan kunnas-
ta lähestyimme Tarvasjokea lännestä päin. En
silloin tietänyt ajavani yli tuhatvuotista histo-
riallista Hämeen Härkätietä. Täälläpäin Suo-
mea oli tuolloin ollut harvinaisen lämmin
syksy. Syysviljat viheriöivät laajoilla pelto-
aukeilla ja puiden lehdetkin olivat osittain
vielä puissa. Kiinnitimme jo silloin huomio-
tamme kauniiseen jokilaaksomaisemaan. Nyt-
temmin tiedän, että se kuuluu Paimionjoen
kulttuurihistoriallisestikin arvokkaaksi luo-
kiteltuun maisemakokonaisuuteen. Vähitel-
len tuli Tarvasjoen kirkko torneineen näky-
viin ja tiesimme lähestyvämme kirkonkylää.
Kunnanhallituksen kokoushuoneessa odotti
minua kymmenkunta tummiin pukuihin pu-
keutunutta herrrasmiestä (haastattelijoina ei
ollut yhtään naista). Haastattelu tapahtui lep-
poisessa hengessä, minä taisin olla aktiivi-
sempi kyselijäosapuoli. Haastattelun jälkeen
ajoimme samat 500 km takaisin Pulkkilaan.
Jonkin ajan kuluttua tuli kunnanvaltuuston
pöytäkirjanote, josta kävi ilmi valintani Tar-
vasjoen kunnanjohtajaksi. Otin viran vastaan
14.2.1975. Olin kiitollinen, että sain tervetu-
lolahjaksi Tarvasjoen historiakirjan. On var-
sin tärkeää tuntea seudun historia, tietää se
perusta, jota menneet sukupolvet ovat jo ra-
kentaneet ja jolle uusien sukupolvien tulee
jatkaa rakennustyötä. Kaikessa rakentamises-
sahan perusta ja perustukset ovat rakennuk-
sen tärkein osa. Tämä tuntuu nykyaikana hel-
posti unohtuvan. Rakennetaan pilvilinnoja,
jotka sortuvat sen vuoksi, ettei ole otettu sel-
vää perustuksesta, historiasta. Luettuani muu-
taman kuukauden kuluttua Tarvasjoen histo-
riakirjan uudestaan avautui se jo eri tavalla,
kun olin oppinut tuntemaan ihmisiä, paikkoja
ja paikallisten ihmisten ajatusmaailmaa. Tar-
vasjoen seutu ei ole ollut mikä tahansa metsä-
kulma, vaan täällä on ollut elämää kivikaudel-
ta ja esihistorialliselta ajalta lähtien nykypäi-
vään. Tarvasjoen seutu on ollut muinaisteiden
risteyspaikka, Härkätietä pitkin ovat kulke-
neet niin kuninkaat, keisarit, eri maiden sota-
joukot kuin kauppiaat, talonpojat ja käsityö-
läiset. Olen ylpeä ja kiitollinen, että olen voi-
nut nämä 31 vuotta olla jatkamassa sitä kat-
keamatonta ketjua, yhtenä sen lenkkinä, jota
menneet sukupolvet, aina 1300-luvun alku-
puolelta ja kunnan itsenäistyttyä vuodesta 1869

vaihtojen jälkeen saatiin 1980-luvun puolen-
välin paikkeilla hankittua alkuun riittävästi
maata kaavoitettavaksi. Teollisuusalue sai
nimekseen Tylli ja sinne saatiin melko nope-
asti kymmenkunta yritystä ja teollisuuslai-
tosta, joista useammat ovat jo muutamaan
kertaan laajentaneet. Yritykset eivät ole tul-
leet alueelle itsekseen, vaan se on  vaatinut
lukemattomia yhteydenottoja ja neuvottelu-
ja. Olen iloinen, että kaikki kunnassa toimivat
yritykset ovat hyvin menestyviä, ovat muka-
na maanlaajuisissa hankkeissa ja projekteis-
sa. Tarvasjoki onkin, vaikkei sitä hevin myön-
netä, taasen asukaslukuun suhteutettuna, var-
sin teollistunut kunta. Teolliset yritykset työl-
listävät nimittäin noin 200 työntekijää. Yri-
tystoiminta edellyttää tonttimaan ja kunnal-
listekniikan lisäksi, että muutkin yritysten
sijoittumiseen kuntaan vaikuttavat asiat ovat
kunnossa. Näitä ovat erityisesti asuntotuo-
tanto, tonttitarjonta ja kunnalliset ja muut
palvelut. Asuntotuotantoon kunta on satsan-
nut varsin paljon 1970-,1980- ja 1990-luvuil-
la. Vuokra-asuntoja on kaikkiaan 45, joista
viimeisimmät 12 vanhusten asuntoa valmis-
tuivat tänä vuonna. Kysyntä ja tarjonta ovat
tällä hetkellä tasapainossa. Kaikki peruspal-
velut löytyvät omasta kunnasta. Luksusta
meillä ovat vapaa-ajan palvelut, mm. Tarvas-
hovi uimahalleineen, palloilusaleineen, kun-
tosaleineen ja jäähalli. Moderni yhtenäis-
koulu, joka valmistui elokuussa 2001, antaa
hyvät lähtökohdat nuorillemme jatko-opis-
keluun ja elämän kouluun.

Tässä oli joitakin esimerkkejä niistä hank-
keista ja kunnan kehittämistyöstä, joita olen
saanut olla konkreettisesti edesauttamassa ja
vetämässä. Kehittämistyö on vaatinut suun-
nattomia markka- ja euromääriä. Hankkei-
den toteuttaminen ei ole aina osunut valtion
toimenpiteiden vuoksi kunnan talouden kan-
nalta ajallisesti parhaalla mahdollisella taval-
la. Hankkeita on jouduttu toteuttamaan sa-
manaikaisesti. Kunnan talous on ollut tästä
syystä varsin kireällä. Eräänä johtotähtenä
olen pitänyt sitä,  ettei kunta velkaantuisi
enempää kuin maan kunnat keskimäärin.
Tämä on onnistunut varsin hyvin. Välillä on
ollut hyvinkin raskasta, mutta aina on kuiten-
kin selvitty ja onnelliset, iloiset asiat jäävät
aina muistoina päällimmäisiksi. Olen tieten-
kin jäävi arvioimaan omaa toimintaani, mutta
olen mielestäni onnistunut luotsaamaan kun-
talaivaamme ohi vaanivien karikoiden eikä
juuri pohjakosketuksiakaan ole ollut.

Vastuullista työtäni ovat helpottaneet asi-
oihin hyvin perehtyneet luottamushenkilöt ja
koko kunnan henkilöstö. Jäädessäni 1.3.2006
alkaen eläkkeelle esitän parhaimmat kiitok-
seni Teille kaikille menneistä vuosista. Kävi
vireillä olevassa kunta- ja palvelurakenneuu-
distuksessa miten tahansa, maantiede on ja
pysyy meille edullisena, olemme lähellä Tur-
kua. Mikäli Turku aluekeskuksena kehittyy,
ulottuu sen vaikutus myönteisenä meille joka
tapauksessa ennemmin tai myöhemmin.

Stig Nyberg
Kunnanjohtaja

Tarvasjoen monien vuosijuhlien sarjassa viimeisenä Tarvasjoen Martat
viettivät 90-vuotisjuhliaan 19.11.2005 Tarvas-Hovissa Wanhanajan
Iltamien muodossa. Runsaslukuinen yleisö sai eläytyä Martta-aattee-
seen ja yhdistyksen historiaan nykyisten marttojen taidolla esittämän
näytelmän muodossa.  Iltamien sykähdyttävin osuus oli murrekirjailija
Heli Laaksosen esitys murteiden kirjoittamattomasta viestinnästä esi-
vanhemmilta nykypäivään. Esimerkein hän elävästi kertoi murresano-
jen rikkaasta tunteiden ja huumorin tulkinnasta ja niiden yhteisöllisyy-
teen yhdistävästä voimasta. Esittämällä omia runoja esityksensä lomas-
sa, hän osoitti kuinka elämää, arkea ja juhlaa voi syvemmin kuin
kirjakielellä kuvata murteiden ja murresanojen elävällä kirjolla.

 Tarvasjoen Martat 90 vuotta

Heli Laaksonen ja murrerunoja. Kuva Pekka Vaari.
Marttayhdistys perustettiin 90 vuotta sitten. Kertojana
Nina Lampa. Kuva Pekka Vaari.

Juhlayleisöä. Vas. ohjelman juontaja Marja Norha ja toinen oik. Tarvasjoen Marttojen puheenjoh-
taja Maija Mäkitalo. Kuva Pekka Vaari.

Ansiomerkeillä palkitut martat. Kuva Pekka Vaari.
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Jaa, jaa…joulu se tulla jolkottaa. Me
seurakunnan työntekijät huomaamme sen
viimeistään silloin, kun tämän lehden
puuhamies Kalervo Mäkinen rupeaa jut-
telemaan meille, että niitä juttuja Tarvas-
lehteen taas kaipaillaan.

Viime kesästä on vielä todettava tuo-
reessa muistissani olevat kovat kuulaki-
sat, johon Minna-kanttori ja Outi-pappi
oikein urakalla treenasivat. Herrasman-
nin laavulla oli paljon väkeä ja ilmassa
oikean urheilujuhlan tuntua. Voittopo-
kaalini on edelleen olohuoneen parhaalla
paikalla. Kiitos kaikille kuulakisan arva-
uksiin osallistuneille; ystäväseurakunta
Novaa tuli näin autetuksi monella sadalla
eurolla.

Kuluvana syksynä on pitäjässä ollut
monenmoista juhlaa, joissa osassa olem-
me saaneet mukana olla. Martat ovat hää-
ränneet näillä main jo kunnioitettavat 90
vuotta ja Tarvasjoen Karjalaisetkin 60
vuotta. Palvelukeskus ja jäähalli täyttivät
10 vuotta. Jokavuotiseen tapaan olemme
myös viettäneet sotaveteraanien kirkko-
pyhää, kymppisynttäreitä, 75-vuotiaiden
syntymäpäiväjuhlia, kinkeritalojen ja
yhteisvastuukerääjien kiitoskahveja, rip-
pikoulun aloitusta, perhekirkkoja, sadon-
korjuun kiitosjuhlaa, pyhäkoululaisten
juhlaa ja ovatpa monet yksityiset ihmi-
setkin juhlineet tasavuosiaan. Hautaus-
maan laajennusosa valmistui ja elokuus-
sa se vihittiin käyttöön. Melkein joka
sunnuntaiksi on perinteisen messun li-
säksi ollut jokin teema erilaisten juhlien
merkeissä. Olen ensinnäkin kovasti iloin-
nut siitä, että jumalanpalveluksissa on
ollut niin paljon väkeä. Toiseksi tämä
suuri juhlien määrä osoittaa sen, ettei
Tarvasjoki missään tapauksessa ole mi-
kään ”tuppukylä, jossa ei koskaan tapah-
du mitään”. Päinvastoin, papilla ainakin
on ollut kiirettä.

Seurakunnan talouden tasapainottami-
seksi on tehty kovasti työtä. Valoa tunne-
lin päässä näkyy; muutama arkkihiippa-
kunnan talousasiantuntija on sitä mieltä,
että vaikeimmat vuodet rahan suhteen
saattavat hyvinkin olla takanapäin. Tiuk-
kaa taloudenpitoa on harjoitettu siksi,
että voisimme osoittaa Kirkkohallituk-
selle ja Turun tuomiokapitulille pärjää-
vämme omillamme. Nyt maassa jyllää-
vän kuntarakenteen uudistusten myötä
näyttää kuitenkin siltä, että jossain vai-
heessa meidän seurakuntammekin liittyy

osaksi suurempaa yksikköä. Monet ovat
kyselleet: ”Milloin tämä kaikki tapahtuu
ja mihin suuntaan?” Aikataulusta ei voi
sanoa mitään varmaa, mutta muutaman
vuoden sisällä päätöksiä on tehtävä,
muussa tapauksessa joku muu, ylempi
taho tekee päätökset meidän puolestam-
me. Luonnollinen suunta yhdentymis-
neuvotteluille on Lieto. Tietenkin seura-

asti ovat olleet Suomen vapauden perus-
tuksena – isiltä peritystä uskosta, isän-
maanrakkaudesta, päättäväisyydestä -,
niin maamme kansa voi lujasti luottavai-
sena katsoa tulevaisuuteen.”

Tänä vuonna olen yrittänyt valmistaa
mieltäni siihen, että meidänkin huushol-
liin joulu tulee, vaikken sitä niin kovasti
valmistelisikaan. Mitä järkeä on paljossa
valmistelussa, jos siitä seuraa vain liikaa
kiirettä, väsymystä ja rahanmenoa. Sitä
paitsi monissa kodeissa juuri joulunalus-
aika on perheriitojen aikaa. Odotukset
lyövät yli laitojen, pinna kiristyy.

Maria kantoi Jeesus-lasta 9 kuukautta
kohdussaan. Jeesusta odotettiin, niin kuin
jokaista syntyvää lasta odotetaan. Tietys-
ti kotia valmistetaan vauvan tulolle, mut-
ta sittenkin tärkeintä odotusaikana on
henkisesti kasvaa ottamaan vauva vas-
taan. Rauhoittua.

Kaiken kiireen ja hössötyksen sijaan
kannattaisi tehdä himmeli (meikäläinen-
kin on osannut sellaisen väsätä, niin var-
masti Sinäkin) ja laittaa sen kattoon hil-
jakseen pyörimään. Sitten toosat kiinni ja
kynttilä palamaan, mukava asento noja-
tuolista. Himmelin katseleminen rauhoit-
taa, himmeli tarkoittaa taivasta (ruots.
himmel = taivas). Unohda maallinen
meno, hiljennä vauhtia, kosketa tuon-
puoleista. Olkikoristeen äärellä hiljenty-
en seimen lapsi, pahnojen lapsi  saa syn-
tyä sydämeesi.

Jouluni on erilainen kuin koskaan en-
nen elämäni aikana. Ensimmäinen joulu
ilman isää. Kosken hautausmaalla saan
käydä sytyttämässä kynttilän hänen hau-
dalleen. Olen usein puhunut siitä, kuinka
haudalla saa ja voi tehdä surutyötä. On
joku konkreettinen paikka, jossa olla su-
runsa kanssa. Isänpäivänä haudalla ei
ollut helppoa eikä varmaan joulunakaan,
mutta lämmöllä ja rakkaudella kynttiläni
sytytän.

Sinä, joka olit rikas, tulit köyhäksi, että
me Sinun köyhyydestäsi rikastuisimme.
Sinä, joka olet kaikkein herrain Herra,
olet tullut meidän veljeksemme, että me
tulisimme Jumalan lapsiksi. Sinä suuri
Rauhanruhtinas, lahjoita meille rauhasi.
Aamen.

Nähdään joulukirkossa!
Outi-pappi

Pastori porisee

kunta seuraa tarkasti, millaisia ratkaisuja
Tarvasjoen kunta tekee. Kunnan ja seura-
kunnan on järkevintä liikkua samaan
suuntaan. Tuo tulevaisuus mitä hyvänsä
tullessaan, on hyvä muistaa Marsalkka
Mannerheimin sanat: ”Jos pysymme us-
kollisina itsellemme ja kaikissa vaiheissa
yksimielisesti ja järkkymättä pidämme
kiinni niistä arvoista, jotka tähän päivään

Kotikirkon alttari kutsuu taas joulunaikaan.

Kuvasarja pitäjän kesäjuhlien kuulantyöntökisasta. Kuvat Pirkko Koskinen ja Hanna Haapanen.
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Kuulakilpailu
Paljon on kyselty kesän kuulakilpailun
vaiheista ja kesälomien takia tiedottami-
nen kansan keskuuteen jäi vähäiseksi.
On tullut aika korjata tilanne ja näin
Tarvaslehden välityksellä kertoa kisatu-
loksista. Voittotuloksen arviointi sai ai-
kaan suuren osallistumisen ja ennakkoon
arvauspisteissä oli monta mukavaa het-
keä kun arvioitiin mahdollista kuulakaar-
ta. Askeleita oli mitattu ja pohdittu voit-
tajavaihtoehtoa kirkkoherran ja kanttorin
nuoruusvuosien kisakokemuksia pohtien
ja nykykunnon tilaa arvioiden. Itse kisai-
lijat loivat toisillensa paineita tekstivies-
teillä harjoituskaaria ja –ohjelmia ver-
taillen. Srk:n työntekijöiden keväisessä
virkistyspäivässä käytiin harjoituskisa
kaikkien työntekijöiden kesken, jonka
tulos jätettiin salaisuudeksi kesää ajatel-
len.

Itse kilpailupäivä sai väkeä liikkeelle
Herrasmannin laavulle toista sataa hen-
keä. Sää suosi kilpailua ja järjestäjät oli-
vat luoneet oikean kisatunnelman työntö-
paikalle palkintokorokkeineen. Pohjoi-

Kanttorin kantaatit
sen poikien tekemän doping-testauksen
jälkeen kisa pääsi käyntiin. Lopputulos
oli, että arvolleen sopien kirkkoherra voitti
tuloksella 8.70 ja kanttori sai toisen pal-
kinnon tuloksella 7.36. Outin voitontahto
on yleisesti tunnettu, nytkin se toi toivo-
tun tuloksen. Tunnelma nousi huippuun-
sa kun palkinnot jaettiin ja osallistujat
seisoivat palkintokorokkeella pokaalien,
mitalien ja kukkapuskien kera. Kansa
kajautti vielä Maamme-laulun, kuin suu-
remmissakin kisoissa. Sekä Outilla että
minulla palkinnot ovat arvokkaimmalla
paikalla kotona kaikkien nähtävänä.

Kisaan liittyen kaikkien osallistujien
kesken arvotun voiton, kylpylän lahja-
kortin voitti Sofia Savolainen ja parhai-
ten voittotuloksen ja voittajan arvasi
Markku Pönni sentin heitolla. Hän voitti
tiilisen pihagrillin. Ystävyysseurakunta
Novan hyväksi kertyi arvausrahoja 304 €
ja Herrasmannin isäntäväki lahjoitti kah-
vituloista vielä 100 €. Tapahtuma oli siis
hyvinkin onnistunut – kiitos idean isälle
Timo Isotalolle!

Voiko urkupillillä juoda mehua?
Kirkko Suomessa 850 vuotta tiimoilta
päätimme järjestää koululaisille urkukon-
sertin. Turun tuomikirkon kanttori Anu
Åberg oli vieraanamme 17.11. ja neljäs-
sä eri tilanteessa ikätason mukaan käy-
tiin läpi koululaiset eskarista yläastee-
seen. Kyseessä ei ollut perinteinen kon-
sertti, vaan jutellen ja lapset mukaan ot-
taen käytiin läpi urkujen rakennetta, eri-
laisia esitystyylejä ja luotiin jopa satu-
tunnelmia. Bachin d-molli Toccatassa sai
pienimpien esityksessä joku lapsista soit-
taa jalkion urkupisteen säveltä Anun oh-
jauksen mukaan. Jäätelöauton teema sai
kyytiä Bachin tapaan. Anun improvisaa-
tiosta tuttuun lauluun sai kuunnellen et-
siä, koska tunnisti melodian. Yläasteikäi-
sille esiteltiin jo perinteikkäämmin urku-
musiikkia. Kaikki kuulijat saivat istua
parvilla – sekin uusi kokemus monelle.

Tulevia tapahtumia
Musiikkityön joulunaikaa monipuolistaa
Turun NMKY:n Aino-kuoron joulukon-

serttivierailu Satu Luukkosen johdolla
perjantaina 16.12. Oman pitäjän koulu-
laisten musiikkiryhmä Kultasirkut esiin-
tyvät myös Sadun johdolla. Konsertti al-
kaa kirkossa klo 19.30.

Neljäntenä adventtina  18.12. klo 19
lauletaan kauneimpia joululauluja kir-
kossa ja Loppiaisena 6.1.  kirkkokahvilla
messun jälkeen pääsee vielä mukaan lau-
lamaan joululauluja. Olethan paikalla,
sillä monelle joulumieli syntyy musiikin
kautta.

Espanjalainen joululaulu kertoo
meille näin:
Se aasi katseli kummissaan,
kun talliin Maria tuotiin.
Sai muuli nähdä, kun päälle maan
tuo Jumalan Poika suotiin.
Ja härkä havahtui uuteen
tuon jouluyön valoisuuteen.
Ja yllä niittyteiden
soi laulut nuo enkeleiden.

Minna Mäkinen
toistaiseksi kanttorin töitä hoitaen

Kotikirkko
”Kynttilät sytytetään. Uruissa sävelet soivat.
Alttarin kukat jo nään. Kotikirkkoon näin askelet toivat.
Kotikirkko, oma paikka, täällä yhdessä rukoilla saa.
Kotikirkossa iloinen laulu, kertoo hyvää sanomaa.

Hiljaisuus niin rauhoittaa. Yhdessä on hyvä kiittää.
Rakastavaa Jumalaa, Hänen armonsa kaikille riittää.
Kotikirkko, oma paikka, täällä yhdessä rukoilla saa.
Kotikirkossa iloinen laulu kertoo hyvää sanomaa.”

Kotikirkko laulu - Kaija Eerola

Tervetuloa kotikirkkoon! Tervehti vas-
taanottaja kirkon ulkoportailla vierailul-
le tullutta ryhmää. ”Vierailijoita” tutussa
paikassa, kotikirkossa.

Ensin kyseltiin mistä kirkon tunnistaa
ja mitä erityistä kirkossa on muihin ra-
kennuksiin nähden tai rakennuspaikkaan
nähden. Huomattiin ristit, iso koko, si-
jainti mäellä ja ympäröivä hautausmaa.

Ja kellot. Vaikka kukaan ei nähnyt kir-
kon kelloja, kaikki ryhmät kertoivat kir-
kon tuntomerkkinä korkealla olevat kir-
konkellot. Niinpä olikin aika kirkonkel-
lon kutsua väki kirkkoon.

Pieni vellikello kilkutteli eteisessä kut-
suen sisään ja ryhmälle annettiin tehtävä:
haistellen ja mittaillen siirtyä alttaria koh-
ti.

Sisällä kerrottiin kirkosta tilana; histo-
riallisesti tärkeänä, perinteiden ylläpitä-
jänä, kehityksen ja sivistyksen tuojana,
kylän yhteisenä paikkana, pyhänä Juma-
lan kohtaamisen paikkana.

Etsittiin mielenkiintoisia kohteita kir-
kosta valokuvasuunnistuksella. Kerrot-
tiin häpeäpenkistä, messukasukasta, ru-
koilemisesta, ehtoollisesta, lähetystyös-
tä, hautauksesta, vihkiryijystä, kasteesta,
vanhoista tavoista, Jumalan puistosta...
Etsittiin pappia, kanttoria tai suntiota.
Kuunneltiin, katsottiin, laulettiin, kuljet-
tiin, haisteltiin, tunnusteltiin. Ja lopuksi
maisteltiin. Käytimme kaikkia viittä ais-
tia kirkon kokemiseksi omana tärkeänä
paikkana, kotikirkkona.

Kotikirkkoon kävi tutustumassa lähes
400 lasta ja aikuista erikokoisina ryhmi-
nä. Kotikirkko tutuksi –rintamerkkejä
tehtiin 350 kappaletta, kirkkopipareita
paistettiin paljon ja pussitettiinkin sata-
kunta, kirkkokaramelleja jaettiin 6 pus-
sillista ja viinirypäleitäkin pari tertullis-
ta.

Kotikirkko tutuksi viidellä aistilla liit-
tyi Kirkko 850 vuotta Suomessa –juhla-
vuoteen, jota tänä vuonna on vietetty.
Innostuimme saamastamme materiaalis-
ta ja kokemuksista teemaan liittyen. Suun-
nittelu ja toteuttaminen oli mukavaa ja
erittäin palkitsevaa ja siitä vastasivat las-
tenohjaaja Päivi ja nuorisotyönohjaaja
Kaisa. Mukana toteutuksessa olivat myös
Outi-pappi, Minna-kanttori, Leena-sun-
tio ja Riitta-varasuntio. Yhteistyö koulun
ja päivähoitoväen kanssa oli ensiarvoi-
sen tärkeää.

Toivomme, että erityisesti lapsille ja
nuorille jäi mieleenpainuvasti muistoi-
hin vierailun ydin: Kotikirkko on ollut
kauan ennen meitä ja on edelleen meille
tärkeä paikka. Pitäkää se arvossaan ja
käykää kotikirkossa!

Kotikirkosta Leena-suntion
kirkonkellojen soittokoulu,
lyhyempi oppimäärä:
Tarvasjoen kirkon kellotapuli on n. 20m
korkea ja siellä on kolme kelloa.

Kelloilla on aina viestitetty kyläläisille
erilaisia asioita. Vieläkin kellojen erilai-
set soittotavat kertovat eri asioista.

Tarvasjoen kirkossa kelloja soitetaan
käsin ja niin sointiin saadaan persoonal-
lisia ja tilanteeseen sopivia vivahteita.

Perinteiset soittotilanteet, jotka voi pi-
demmän matkan päässäkin tunnistaa:

Läppäykset 3+3+3 pienen kellon ly-
hyttä soittoa soitetaan ehtookellojen alus-
sa. Ne kuvaavat Kristuksen ristiinnaulit-
semisen naulanlyöntejä käsiin ja jalkoi-
hin.

Ehtookellot aloittaa lauantai-illalla py-
hän vieton ja niitä soitetaan myös muiden
pyhien aattoiltoina.

Hautajaisiin liittyvät kellot
Sanomakellot naiselle tai miehelle sil-
loin, kun vainaja tuodaan hautausta odot-
tamaan.
- naisen sanomakellot aloitetaan soitta-

malla pienemmällä kellolla ikävuosi-
kymmenet ja suuremmalla pitkä väli-
soitto ja loppuun vielä vuodet.

- miehen sanomakellot samalla tavalla,
mutta vuodet isolla kellolla
Toinen hautajaisiin liittyvä soitto on

saattokellot matkalla kirkosta haudalle.

Jumalanpalveluskellot
- Huomenkellot klo 9 tai tuntia ennen

jumalanpalvelusta
- Yhteensoitto jumalanpalveluksen al-

kaessa (aloitetaan läppäyksillä)
- Loppukellot jumalanpalveluksen päät-

teeksi

Hääkellot soitetaan hääjuhlan alussa. Sil-
loin soittaja voi eniten ”säveltää” soitel-
lessaan iloisesti kahdella pienimmällä
kellolla.

Nyt vain kuuntelemaan korvat tarkka-
na kellojen soittoa.

J O U L U N A J A N    K I R K K O T I L A I S U U D E T

24.12. KLO 15 JOULUAATON HARTAUS
24.12. KLO 22 JOULUYÖN MESSU
25.12. KLO 8 JOULUAAMUN SANAJUMALANPALVELUS
26.12. KLO 19 TAPANINPÄIVÄN MUSIIKILLINEN ILTAKIRKKO
1.1. KLO 10 UUDENVUODENPÄIVÄN MESSU
6.1. KLO 10 LOPPIAISEN MESSU SEKÄ KAUNEIMMAT  JOULULAULUT  VIELÄ KERRAN

Nuorena voi vitsan vääntää ja opetella kirkonkellojen soittoa. Leena-suntion apulaisina ovat Väinö
ja Helmi.
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Amerikkaan paremman elämän toivossa
Suurin Suomesta ja Tarvasjoelta Amerik-
kaan suuntautunut siirtolaisuus sijoittui
vuosille 1870-1926. Suomen väkiluku
kasvoi nopeasti noina vuosina. Maatalo-
us ei kehityksestään huolimatta pystynyt
antamaan työtä ja toimeentuloa enää kai-
kille, eikä kasvava teollisuuskaan pysty-
nyt työllistämään runsasta maaseudulta
kaupunkeihin muuttavaa väestöä. Kun
tieto ”lännen kultamaasta” kantautui Suo-
meen, näytti muutto valtameren taakse
antavan mahdollisuuden uuteen ja rik-
kaampaan elämään. Myös laivayhteydet
mantereiden välillä moninkertaistuivat
höyrylaivojen rakentamisen lisääntyessä
ja niiden nopeuden kasvaessa. Laivamat-
ka Suomesta Pohjois-Amerikan ranni-
kolle oli hyvin kallis, sillä maatyömies
sai tehdä vuoden työtä lipun ansaitak-
seen ja naiset jopa kaksi vuotta.

Eniten Amerikkaan lähti siirtolaisia
Pohjanmaalta ja Suomenselän alueelta,
mutta myös muualta Suomesta, vähiten
kuitenkin Savosta ja Karjalasta. Aikai-
semmin ei liene kartoitettu paljonko Tar-
vasjoelta on lähtenyt siirtolaisiksi, eikä
täydellistä luetteloa pysty enää laatimaan.
Hangosta lähteneiden matkustajien ni-
miluettelot ovat tallella, mutta niissä ei
mainita kotipaikkaa. Maakuntamuseoon
on koottu passikokoelma, joka sekään ei
ole täydellinen. Seurakunnan poissaole-
van väestön luettelo antaa tietoja muuta-
mista ja monella on muistitietoa siirtolai-
siksi lähteneistä sukulaisista tai tuttavis-
taan.

Suurin osa Amerikkaan lähteneistä on
jäänyt sinne pysyvästi. Eräät eivät ole
pitäneet yhteyttä sukulaisiinsa tai koti-
maahansa lainkaan ja ainoa tieto on il-
moitus heidän kuolemastaan. Toiset taas
ovat säännöllisesti olleet kirjeenvaihdos-
sa kotiseudulleen ja eräät ovat tehneet
matkan Suomeen ja Tarvasjoelle. Myös
seuraava sukupolvi on ollut kiinnostunut
vanhempiensa juurista ja käyneet täällä.
Oma lukunsa ovat ne tarvasjokelaiset,
jotka ovat muutaman vuoden Amerikas-
sa oltuaan palanneet takaisin kotiseudul-
leen ja eläneet loppuelämänsä täällä. Jo-
kaiseen Amerikkaan lähteneeseen henki-
löön sisältyy oma tarinansa, toisilla hy-
vin värikäskin, joita ei tässä voi kuiten-
kaan laajemmin kertoa, mutta jotka toi-
vottavasti myöhemmin tallennetaan.

Lähtijät olivat enimmäkseen nuoria
miehiä ja naisia. Ali-ikäraja oli naisilla
21 vuotta ja sitä eräät odottivat tehtyään
päätöksen lähtemisestä. Myös miehiltä
odotettiin 20 vuoden ikää. Kerrotaan erään
nuorukaisen yrittäneen karkaamista mat-
kalle jo ennen lähtöiän täyttymistä, mutta
hänet palautettiin kotiin. Vaadittu passi
kertoi tarkkaan iän, mutta silti luettelossa
on muutamia jo 17-18-vuotiaina mat-
kaan lähteneitä.  Tarvasjoelta Amerik-
kaan tiedetään lähteneen ainakin seuraa-
vat henkilöt aakkosjärjestyksessä:

Aaltonen, Eeli  Horristen Uusitalosta.
Hän oli syntynyt 1893 Marttilassa ja kuo-
li 1954 Duluthissa. Amerikkaan hän lähti
1913 ja käytti siellä sukunimeä Aalto.
Elämäntyönsä hän teki metallialalla.
Hänellä oli suomalainen vaimo Hilda os.
Asumalahti , joka oli syntyisin Parkanos-
ta. Heillä on poika Reino, joka oli taiste-
lulentäjänä jo II- maailmansodassa liit-
toutuneiden ilmavoimissa ja rauhan tul-
tua hän jatkoi liikennelentäjänä. Nyt elä-
kepäivinä ja jo yli 80-vuotiaana hän on
vielä vieraillut Suomessa.

Anttila, Väinö Suurilasta. Hän oli syn-
tynyt 1893 Tarvasjoella ja kuoli 1972
Deer Riverissä Minnesotassa. Lähtövuo-
deksi ilmoitetaan 1920. Hänen muiste-
taan käyneen synnyinmaassaan 1961 ja
ihmetelleen elämän muuttumista täällä
muutamassa vuosikymmenessä sota-
vuosistakin huolimatta.

Grönroos, Väinö Suurilan Kujanpääs-
tä. Hän oli syntynyt 1894 Tarvasjoella ja
kuoli 1973 Kanadassa. Lähtövuodeksi
ilmoitetaan 1912. Kanadassa hän otti ni-
mekseen Vaino Green. Vaimo Margaret-

Ann oli englantilainen. Lapsia oli kaksi
poikaa, joista  Wayne oli kuten isänsä
tehokas metsuri. Greenit olivat jatkuvas-
sa kirjeenvaihdossa sukulaisten ja van-
hojen tuttujen kanssa. He kertoivat mie-
lellään ammatistaan, kuten kuinka suuria
puita kaadettiin tehokkailla moottorisa-
hoilla.

osoitteeseen toiselle Jussi Virtaselle.
Hakala- Hill, Frans. Edellisen veli,

joka oli syntynyt 1887 Tarvasjoella ja
kuoli 1963 Virginiassa Greewoodissa.
Hänen elämän vaiheistaan tiedetään vä-
hemmän, sillä kirjeenvaihto oli epäsään-
nöllistä.

Hakamäki, Johannes Horristen Ha-
kamäestä. Hän oli syntynyt 1890 Tarvas-
joella ja kuoli 1984 Floridassa. Hänen
ilmoitetaan lähteneen Amerikkaan 1911.
Hanna Tikka muistelee, että tämä hänen
enonsa olisi ollut kaksi kertaa naimisissa
suomalaisen naisen kanssa. Molemmat
avioliitot olivat lapsettomia. Amerikassa
hän otti nimen John (Janne) Mäki. Hän
vieraili Suomessa 1954 kiertäen synnyin-
seutuaan ja vieraillen nuoruuden ystävi-
ensä luona.

Hakamäki, Olga. Edellisen sisar, joka
oli syntynyt 1893 Tarvasjoella ja kuoli
1877 Lake Worthissa Floridassa. Lähti
veljensä kutsumana Amerikkaan 1913
yhdessä Anna Ylhäisin kanssa. Hän oli
naimisissa kaksi kertaa, jolloin sukunimi
muuttui Piiraiseksi. Toisesta avioliitosta
syntyi tytär Ilona. Vuonna 1971 Martta
Vaiste kävi katsomassa sisartaan ja velje-
ään Floridassa.

Heitto, Frans. Tämä Jauholan Heiton
poika oli syntynyt 1893 Tarvasjoella. Hän
oli lähtenyt Amerikkaan 1912. Kanadas-
sa hän aloitti metsätöillä kuten suurin osa
siirtolaisista. Myös kaivostyössä hän toi-
mi, joka työ oli hyvin palkattua, mutta
raskasta ja vaarallista. Myöhemmin hän
teki rakennustöitä itsenäisenä yrittäjänä.
Hän avioitui pohjalaissyntyisen Venla-
vaimon kanssa Port Arthurissa, jossa he
asuivat. Vuonna 1949 he palasivat Suo-
meen asuen eläkevuodet Liedonperässä.

Ihamäki, Heikki. Horristen Ihamäes-
tä. Hän oli syntynyt Tarvasjoella 1892 ja
lähtenyt Kanadaan 1912. Siellä khän toi-
mi ensin metsätyömiehenä, mutta siirtyi
myöhemmin rakennustöihin. Ihamäestä
lähti Amerikkaan kolme sisarusta, joista
Heikki oli nuorin. Hän palasi kotimaahan
1920-luvulla, mutta matkusti sinne uu-
delleen noin vuoden kuluttua. Laina Hon-
ka muistaa tämän enonsa hyvin leikkisä-
nä miehenä, jolla oli kaunis tumma kiha-
ra tukka. Lähtiessään toisen kerran hän
sanoi äidilleen, ettei hän sieltä merien
takaa paljoa kirjoittele, ne vain herättävät
kylillä turhia tarinoita. Hän ei kotiväel-
leen kirjoitellutkaan, eikä hänen myö-
hemmistä elämänvaiheista tiedetä. Seu-
rakunnalle on ilmoitettu hänen kuolleen
1968 Kanadassa.

Ihamäki, Hilma oli syntynyt 1882 Tar-
vasjoella ja lähti Amerikkaan 1903 Elina
Sepän kanssa. Amerikassa Hilma kou-
liintui taitavaksi pukuompelijaksi ja sa-
malla hän oli töissä vaatteiden tärkkäys-
ja prässäyslaitoksessa. Palattuaan kuu-
den vuoden jälkeen 1910 kotimaahan hän
elätti itsensä ompelijana asuen omassa
asunnossaan Kyröntien varrella.

Ihamäki, Kalle. Neljäntenä Ihamäes-

tä lähti Amerikkaan Kalle. Hän oli synty-
nyt 1885 Tarvasjoella ja lähti matkalle
1906. Hän ei kuitenkaan viihtynyt Kana-
dassa metsätyömiehenä, vaan palasi ko-
timaahan jo 1910. Myöhemmin hän
maanviljelijänä ja kirvesmiehenä toimi-
essaan kertoili paljon tarinoita Amerikan
matkaltaan. Yhteiskunnallisesti valveu-
tuneena hän oli mukana myös kunnallis-
elämässä.

Junnila, Paavo Mäentaan Junnilasta.
Hän oli syntynyt 1882 Tarvasjoella ja
kuoli 1965 Kingfordissa. Paavo lähti
Amerikkaan vain 18-vuotiaana yhdessä
Maria Santalan ja hänen miehensä kans-
sa. Esteri Kankare kertoo tämän enonsa
toimineen ensin kaivosmiehenä, sitten
farmarina ja olleen myös töissä laivatela-
kalla. Hänellä oli lyhyt lapseton avioliit-
to. Vuonna 1921 hän kävi kotimaassaan,
mutta palasi takaisin Amerikkaan enää
tulematta Suomeen. Vanhana ja sokeana
hän vietti viimeiset elinpäivänsä vanhain-
kodissa.

Juusela, Eerik Seppälän Juuselasta.
Meni siirtolaiseksi Amerikkaan veljensä
Kaarlen jälkeen 1914. Hänen tiedetään
olleen naimisissa ja heillä oli kaksi tytär-
tä. Toisen tyttäristä Helen O’neil kirjoitti
1947 kirjeen, jossa hän ilmoitti isänsä
Erkin kuolleen 1946 New Jerseyssä.

Juusela, Kaarle. Edellisen veli, joka
oli syntynyt 1878 Tarvasjoella ja kuoli
1972 Mount Iron, Minnesota. Lähti koti-
tilan myynnin jälkeen Amerikkaan 1902
etsimään uutta tulevaisuutta. Mauri Met-
sola muistelee näiden äitinsä enojen men-
neen ensin metsätöihin Michiganin osa-
valtioon, mutta siirtyneen myöhemmin
työnjohdollisiin tehtäviin Minnesotaan.
Kaarle, joka Amerikassa käytti nimeä
Ville (Villehard), oli naimisissa ja hänel-
lä oli 12 lasta. He kaikki saivat hyvän
koulutuksen toimien opettajina ja muina
virkamiehinä pohjoisissa osavaltioissa.
Isänsä kotimaahan oli kirjeenvaihdossa
Lempi-niminen tytär, joka oli avioliitos-
sa ruotsalaisen Abrahamssonin kanssa.
Toinen tytär Veera Juusela-Drei kävi mie-
hensä kanssa Tarvasjoella 1991.

Jännäri, August Vilhelm (Ville) Mä-
entaan Jännäriltä. Hän oli syntynyt 1887
Tarvasjoella ja kuoli Turussa 1952. Hän
lähti Kanadaan 1910. Oltuaan siellä met-
sätöissä vuoteen 1915 asti hän palasi
kotimaahan aikeena palata Kanadaan ta-
kaisin. Kaisa Jännäri muistaa, että matka
kuitenkin peruuntui, kun äiti esteli sa-
noen: ”Kyll sull Suameski töitä on, mitäs
sinne lähret.” Pienviljelijänä ja työmie-
henä hän sitten täällä elätti itsensä. Au-
gust Jännärin Amerikan arkku on koti-
seutumuseon kokoelmissa.

Kanerva, Otto Kallelan Kanervalta.
Hän oli syntynyt 1886 Tarvasjoella ja
kuoli 1958 Minnesotassa. Hän oli lähte-
nyt Kanadaan 1906 metsätöihin. Risto
Järvinen muistaa, että tämä hänen isoäi-
tinsä veli lähetti sodan jälkeen herkullisia
ruokapaketteja Suomeen ja hänen tyttä-
rensä kirjoittivat kirjeitä. Käymään hän
ei tullut kotimaahansa.

Koskinen, Aarne Seppälästä (Kosken-
mäki) oli syntynyt 1891 ja kuoli New
Yorkissa 1972. Lähti yhdessä veljensä
kanssa Amerikkaan 1909. Eivät pitäneet
yhteyttä Tarvasjoelle, mutta kylläkin si-
sareensa Lempi Saariseen, joka asui Tu-
russa.

Koskinen, Villiam  oli syntynyt 1886
Kuusjoella ja kuollut 1962 Amerikassa.
Edellisen veli. Elämän vaiheista ei nyky-
polvi tiedä.

Kujanpää, Kaarle Euran Kujanpääs-
tä. Hän oli syntynyt 1893 Tarvasjoella ja
kuoli 1961. Kalle matkusti Amerikkaan
veljensä Evert Tarvaksen jälkeen 1926.
Palattuaan takaisin Suomeen viljeli Salo-
mäen tilaa Euralla vuoteen 1950 asti.

Kylänpää, Kustaa Seppälästä oli syn-
tynyt 1892 Tarvasjoella ja matkusti Ame-
rikkaan 1912. Toimittuaan metsätöissä ja
kaivoksilla työmiehenä hän palasi takai-
sin kotimaahan 26 vuoden jälkeen 1938.
Amerikassa vietetyt vuodet olivat anta-
neet hänelle paljon elämänkokemusta ja
–viisautta. Hän kuoli 1977 85-vuotiaana.

Vaino Green eli Väinö Grönroos (Kujanpää)
valokuvassa ennen Kanadaan lähtöään. Kuva
Kaarina Mäkinen.

Grönroos, Ida oli Väinö Grönroosin
sisar. Hän oli syntynyt 1883 Tarvasjoella
ja kuoli Forssassa 1936. Hän avioitui
1906 Kustaa Simolan kanssa Jokioisilta,
joka oli käynyt jo kerran Amerikassa.
Miehensä ja ensimmäisen lapsensa kans-
sa Ida  lähti uudelleen Kanadaan 1909.
Kanadassa heille syntyi kolme lasta. On
todennäköistä, että Idan kehotuksesta
Väinökin lähti Kanadaan, jossa suuret
metsätyömaat antoivat työtä riuskoille
suomalaisille. Työ oli varsinkin talvisin
raskasta kovan pakkasen ja runsaan lu-
men takia. Miehensä tehdessä metsätöitä
Ida piti metsureille ruokalaa. Simolat
palasivat muutaman vuoden kuluttua
kotimaahan ja Forssaan. Ida tuli lasten
kanssa edellä 1917, joutuen matkalla lai-
van haaksirikkoon Newfoundlandin edus-
talla, mutta siitä pelastuttuaan he saapui-
vat Suomeen. Aviomies tuli seuraavana
vuonna ja perhe ryhtyi viljelemään Joki-
oisten kartanolta torpparivapautuksessa
lunastamaansa tilaa, johon tuli mahdolli-
suus 1920.

Hakala, Matti Suurilan Hakalasta. Hän
oli syntynyt 1881 Tarvasjoella ja kuoli
1967 Minnepolisissa. Lähti Amerikkaan
1909 yhdessä veljensä Fransin kanssa.
Otti Amerikassa nimen Mats Hill. Toimi
siellä rakennusalalla. Into Virtanen muis-
telee, että tällä sedällä olisi ollut 12 lasta,
jotka hän koulutti vaativiin ammatteihin.
Kirjeenvaihto jatkui vuosikymmenten
ajan ja eräs hänen pojistaan, joka oli
valittu senaattoriksi, kävi Suomessa 1970-
luvulla. Sotavuosina sedät lähettivät pa-
ketteja, joista osa meni kuitenkin väärään

Toisen polven amerikansuomalainen Reino Aalto on saapunut vierailemaan isänsä kotiseudulle.
Kuvassa hän on isänsä lapsuudenkodin pihassa Ari Aaltosen perheen luona Horrisissa. Kuva
Aarne Aaltonen.
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Kylänpää, Väinö. Hän oli edellisen

nuorempi veli, syntynyt 1901.  Hän mat-
kusti siirtolaiseksi veljensä perään  Ame-
rikkaan 1920-luvun alussa ja toimi myös
metsä- ja kaivostöissä. Veljekset olivat
koko ajan toisiinsa yhteydessä, vaikka
eivät samoilla työmailla. Väinölle riitti
15 vuotta ja hän palasi ennen sotaa koti-
maahan. Avioiduttuaan 1947 hän ryhtyi
viljelemään Korvenpään tilaa Marttilas-
sa. Hänkin eli 90 vuoden ikään.

Lietonen, Aleksander Jauholasta. Hän
oli syntynyt 1892 Tarvasjoella ja kuoli
1968 Negarensessa . Hän oli muuttanut
Kanadaan 1913. Siellä hän asui Port Art-
hurissa ja käytti nimeä Eric Hill . Hänen
tiedetään olleen teknisesti erittäin taitava
ja tehneen työtä konetehtaissa.

Marjamäki, Kaarle Yrjäntylästä. Hän
oli syntynyt 1884 Karinaisissa ja kuoli
USA:ssa 1961. Lähti Amerikkaan 1906.

Mäntylä, Kustaa Horristen Mäntyläs-
tä. Hän oli syntynyt 1891 Tarvasjoella ja
kuoli  1970 Retlessä Kaliforniassa. Lähti
Amerikkaan Hangon kautta 1912. Teki
monenlaisia töitä USA:n pohjoisvaltiois-
sa. Hän tapasi 1920 Minnesotassa tule-
van vaimonsa Maryn os. Luhtasen, joka
oli Amerikkaan tullut Kauhajoelta. Sai-
rastuttuaan hengitystiesairauteen he
muuttivat lämpimämpään ilmastoon Ka-
liforniaan, josta he ostivat maatilan. Siel-
lä he ryhtyivät viljelemään viinirypäleitä
ja munittamaan kanoja. Heillä oli yksi
tytär Nelma, jolla oli neljä lasta. Nuo
Tauno ja Paavo Penttilän pikkuserkut elä-
vät eripuolilla USA:ta. Sotavuosina ja
sen jälkeen Amerikasta tuli paketteja.
Myöhemmin tytär Nelma Scott on ollut
Suomeen kirjeenvaihdossa ja käynytkin
lapsineen täällä. Kirjeissä hän on kerto-
nut isänsä olleen nuuka, tarkka ja yritte-
liäs, joka koulutti lapsensa ja turvasi hä-
nen elämänsä taloudellisesti. Toinen Nel-
man pojista, Robert,  joka asuu Nebras-
kassa, oli Vietnamin sodassa taistelulen-
täjänä.

Mäkinen, Kalle. Hän oli syntynyt Ka-
rinaisissa 1871. Jäätyään lapsena äidis-
tään orvoksi hän oli tullut kasvatettavaksi
Seppälän Tuomolaan. Tultuaan miehen-
ikään hän lähti Amerikkaan, jossa hän
kävi kolme kertaa. Yksi kotimaassa käynti
jäi vain vuorokauden mittaiseksi, kun
vapautunut menolippu järjestyi toisilta

lähtijöiltä. Matkaan tarvittavan passin
uusimista varten hän käveli Turusta Mart-
tilaan ja takaisin. Näin hän päivässä kulki
yli 100 kilometrin matkan. Kaino Kalli-
ola muistaa hänen olleen töissä rautateil-
lä ja kaivoksissa. Työ oli kovaa, mutta
toimeentulon antavaa. Erään kerran hän
sairasti ankaran keuhkokuumeen majoi-
tusemännän hyvässä hoidossa. Taudin
kovuutta kuvaa, että tukkakin lähti pois
taudin aikana. Palattuaan 1916 lopulli-
sesti Suomeen ja avioiduttuaan, hän osti
maatilan ensin Raisiosta ja sitten Ruskol-
ta. Vaimon kuoleman jälkeen hän osti
1934 Juvalta Noholan-tilan, jota viljeli
kuolemaansa 1953 asti.

Nieminen, Niilo Seppälän Pullerilta.
Hän oli syntynyt 1901 Tarvasjoella ja
kuoli 1973 Thunder Bayssä  Kanadassa.
Tarkkaan ei muisteta hänen lähtövuot-
taan, mutta oletetaan sen olleen 1926.
Hän toimi työmiehenä Kanadan suurilla
metsätyömailla siirtyen paikkakunnalta
toiselle. Hän oli naimaton ja vietti hyvin
yksinäistä elämää. Harvakseen hän oli
kirjeenvaihdossa sisartensa kanssa ja
ajoittain hän lähetti pakettejakin koti-
maahan. Pirkko Rouskun mieltä lämmit-
tää vieläkin enolta pikkutyttönä paketis-
sa saamansa pitsihame.

Ojanen, Martta Juvalta. Hänen tiede-
tään syntyneen 1888 Loimaalla, mutta
tulleen jo lapsena Juvalle, mistä hän on
lähtenyt Amerikkaan vuonna 1911. Siel-
lä hän on asunut Washingtonin osavalti-
ossa toimien ompelijana ja kotiapulaise-
na. Hänet ilmoitetaan kuolleeksi 1964
Seattlessa.

Rekikoski, Ilmari Euralta. Hän oli syn-
tynyt  1897 Huittisissa, mutta tuli per-
heensä mukana Tarvasjoelle 2-vuotiaa-
na. Kansalaissodan ja sen vankileirin
koettuaan hän meni Kanadaan 1923.
Uurastaessaan siellä metsätöissä hän oppi
hyvän englanninkielen taidon, niin että
pystyi lukemaan sen kielistä kirjallisuut-
ta ja toimimaan tulkkina tarvittaessa. Pa-
lattuaan kotimaahan hän 1934 avioitui ja
perusti suuren perheen. Tarvasjokelaiset
muistavat hänet pitkäaikaisena kunnal-
lismiehenä ja mm. kansanhuollon johta-
jana sotavuosilta. Hän kuoli 1980.

Ruohonen, Armas Juvalta. Hän oli
syntynyt 1905 Tarvasjoella ja lähti Kana-
daan Nestori Lehtisen kanssa Marttilasta

1928. Ilmoittamatta 24 vuoteen mitään
itsestään hän tuli käymään Suomessa
1952 ja 1954. Tällöin hän kertoi veljel-
leen Aaro Ruohoselle kiertäneensä laa-
jalti metsätyömiehenä ympäri Kanadaa
ja ottaneensa osaa Espanjan sisällisso-
taan kapinallisten puolella 1937-1938.
Kahden vuoden kuluttua hän oli palannut
sieltä Kanadan metsätyömaille. Naimat-
tomana ja paikoilleen asettumatta hän eli
kuolemaansa asti Kanadassa.

Saari, Kaarle Suurilasta. Tämä Lie-
dossa 1885 syntynyt mies oli Kalevi Saa-
ren muistitiedon mukaan hänen isänsä
isoisän veli. Hänen kerrotaan olleen erit-
täin vahva ja iso mies. Erään kerran jos-
sakin huutokaupassa häntä vaadittiin pois-
tumaan paikalta, jolloin hän sanoi: ” Orot-
takka mää juan ensin”. Sitten hän otti
suuren saavin korvista kiinni, nosti sen
suulleen ja joi saavin laidalta, sekä lähti
ulos voimansa näytettyään. Hän oli il-
meisesti lähtenyt USA:n 1900-luvun al-
kuvuosina, eikä pitänyt yhteyttä kotimaa-
hansa paitsi 1953 pyytäessään Tarvasjo-
elta itselleen virkatodistusta. Tiedetään
käyttäneen itsestään nimeä Kustaa. Hä-
nen ilmoitetaan kuolleen 1961 West Du-
luthissa  Minnesotassa.

Simola, Emma (Kunnas) Jauholasta.
Hän oli syntynyt 1884 Hollolassa ja kuoli
Kanadassa 1956.

Tahila, Kaarle Horristen Tahilasta.
Hän oli syntynyt 1880 Tarvasjoella ja oli
lähtenyt USA:n  1905. Siellä hän toimi
Minneapolisissa , jossa hänen ilmoite-
taan kuolleen 83-vuotiaana 1963.
USA:ssa hän käytti sukunimeä Fredriks-
son, eikä hänen tiedetä olleen naimisissa.
Veljen tyttärensä Anna Tahilan kanssa
hän oli kirjeenvaihdossa.

Tamminen, Verner Liedonperästä.  Ti-
lastotietojen mukaan tämä 1885 syntynyt
mies lähti Amerikkaan 1910 ja kuoli siel-
lä 1971 Kirkland Lakessa Ontariossa
Kanadassa.  Muita tietoja ei hänestä ole.

Tamminen, Hulda Liedonperän Tam-
miselta. Syntynyt 1896 Marttilassa ja
kuollut 1947 New Yorkissa. Lähti USA:n
1916 Tammisaaresta. Tapasi jo laivalla
tulevan miehensä tanskalaisen Lauritz
Jenssenin, joka oli liikemies ja perusti
New Yorkin satama-alueelle muistoesi-
nemyymälän. Hulda toimi talousapulai-
sena ansaiten lisäansioita. Pentti Tammi-

nen kertoo, että Hulda-täti ei koskaan
käynyt Suomessa, mutta hänen kuole-
mansa jälkeen aviomies tuli käymään
1949 ja uudelleen vielä olympialaisiin
1952, käyden myös Tarvasjoella.

Tarvas, Evert Arvi, Euran Kujanpääs-
tä. Hän oli syntynyt 1896 ja kuoli 1976
Alberthan Eckvillessä Kanadassa. Hän
lähti 1926 Kanadaan metsätöihin. Siellä
hän kuitenkin taitavana puuseppänä ryh-
tyi rakennustöihin. Koottuaan oman ra-
kennusporukan hän rakensi läpi Kana-
dan mantereen puutaloja vuodenajan ra-
kentamiselle edullisten ilmojen mukaan
idästä länteen tai lännestä itään. Naimat-
tomana miehenä hän oli vapaa kulke-
maan, kunnes eläkevuosiksi jäi länteen
Alberthan  viljavalle tasangolle Kallio-
vuorten juurelle. Ei käynyt Suomessa,
mutta Toivo Kujanpää kävi hänen luo-
naan kaksi kertaa.

Wigren, Yrjö Seppälän Eskolasta. Hä-
nestä on vain tieto, että hän lähti  Amerik-
kaan 1912 yhdessä Kustaa Kylänpään
kanssa ja jäi koko iäkseen sinne. He piti-
vät vielä kirjeyhteyttä toistensa kanssa
Kustaan palattua Suomeen.

Virta, Kaarle Satopäästä. Hänen il-
moitetaan syntyneen 1890 Tarvasjoella
ja kuolleen USA:ssa 1966. Hänestä ei
kuitenkaan kukaan nykyisin elävistä tie-
dä.

Ylhäisi, Anna Horristen Ylhäisistä.
Hän oli syntynyt 1889 Tarvasjoella ja
kuoli 1972 Virginiassa, Minnesotassa.
Hän lähti USA:han vuonna 1913. Anna
toimi keittäjänä ravintoloissa. Hän solmi
avioliiton ruotsalaisen Karl Nygårdin
kanssa 1917. Annan muistetaan käyneen
Suomessa kaksi kertaa ja käydessään
1960 hän kulki laajemmin katsomassa
vanhoja ystäviään ja osallistui mm. kin-
kereille kotikylässään. Anja Koskinen
kertoo myös Annan pojan käyneen Suo-
messa kesällä 2000. Hänellä oli säilynyt
hyvin äidiltä oppimansa suomenkielen
taito.

Näiden 39 tarvasjokelaisen lisäksi on
vielä muutamia täältä Amerikkaan lähte-
neitä joista ei ole tietoja mm. edellä mai-
nitut Maria Santala ja Elina Seppä.
Liedonperäläiset muistavat Arvo Lepo-
lan olleen 5 vuotta Kanadassa ja seppälä-
läiset Amerikkaan lähteneen Juho Hol-
man.

Joulukuun 2 p:nä
2005 tuli kymmenen
vuotta fil. toht., apu-
laisprofessori  Han-
nu Mansikkaniemen

kuolemasta. Hannu Mansikkaniemi aloitti
Turun yliopiston maantieteen laitoksen
ja Suomen Akatemian tutkijana ja pro-
fessorina Lapin luonnonmaantieteen ja
Pohjanmaan ja Lounais-Suomen jokien
vesitalouden seurausilmiöiden tutkimi-
sen ja erityisesti niiden maaperän eroosi-
on vaikutuksesta luontoon. Hän kehitti
menetelmät ja mittarit tutkimukseen, joi-

Hannu Mansikkaniemi
1938-1995

ta vieläkin käytetään ympäristötutkimuk-
sissa. Hänen 1973 Tarvasjoen kunnalle
tekemänsä ympäristönhoitosuunnitelma
oli maamme ensimmäisiä.

     Hänen suuri kiinnostuksensa ja rak-
kautensa luontoon oli virinnyt jo lapsuu-
dessa Paimionjoen rantamilla Juvankos-
ken ja sähkövoimalaitoksen ympäristös-
sä, jossa hän eli lapsuutensa ja nuoruu-
tensa. Viimeisinä elinvuosinaan hän kir-
joitti omiin lapsuudenmuistoihin liitty-
vän novellikokoelman, joka kuitenkin jäi
julkaisematta. Tarvas-lehti julkaisee nyt
yhden hänen jouluisen novellinsa.

Elämänlanka
Lunta oli jo sen verran, että pelloilla ja
jokiahteilla pystyi hiihtämään. Mutta um-
pimetsään ei ollut vielä suksilla asiaa.
Pojat kävivät mäkeä laskemassa joen toi-
sella puolella, Isontalon kesäisellä lehmä-
laitumella. Siellä he pujottelivat sukset
rahisten katajapensaitten välissä. Tai sit-
ten viilettelivät syöksylaskijoita matkien
alas jyrkimmistä kohdista, missä lehmien
polkemat polut kiersivät hyllyinä rinnettä
ja hypyttivät laskijaa vimmatusti.

Mutta poikien oli kuljettava jokiahteel-
le sillan kautta, koska jää ei ollut vielä
riittävän paksua. Vanhemmat olivat anka-
rasti varoittaneet heitä. Niinpä mäistä oli
laskettava aina niin, että ladut eivät vie-
neet jokijäälle. Myllysuvannon puolivä-
lissä oli lyhyt niemi, joka jatkui korkeana
ja terävänä harjanteena jokiahteen poikki.

– Se on juts ko jättiläisen nenä, sierai-
met on tual jokijään allla, sanoi Heikki
pää kallellaan Pekalle heidän odotelles-
saan alhaalla Paavon laskemista.

– Niin onkin! Ja me olemme liukuneet
nenän päältä kumpaankin suuntaan! Mi-
käs tuo yksinäinen mänty sitten olisi tuol-
la harjanteen korkeimmalla kohdalla?

– Se olis – vaikka jättiläisen käppyräöi-
nen ja vihotteleva nenäkarva!

– Heh heh! On ainakin monihaarainen!
– Mut olis siin vaan jättiläinen, ko nenä-

ki olis jo kahreksantoist metrii korkkija!
– Mistäs tiedät?
– Isä sanos kerran, ko meil oli viarai

kyläs, et toi männynkränä on kakskym-
mentyks metrii Myllysuvannon pintaa
ylempänä. Vesihallituksen miähet oli mi-
tannu. Kuule, ne oli punninnu koko tämän

joen pääst päähän?
– Mitenkä punninnu?
– No, semmottos vaan – jos niil oli vaik

iso vaaka, ja sit siihen pantiin jokivettä –
ja sit punnittiin tarkkana, tai – en mää
oikein nuukaan tiärä!

– Pois alta!, huusi Jouko mahtavasti yl-
häältä männyn vierestä. – Minä teen uu-
det ladut! Ihan siitä vesirajaa pitkin! Tulee
pari pikkuhyppyriä lisää!

Hän työnsi varovasti sauvoilla ja kyy-
kistyi liukuun. Sukset lepattivat rinteen
töyssystä töyssyyn, mutta notkistamalla
polviaan joustavasti Jouko selviytyi pa-
himmasta kohdasta. Alempana, pitkässä
loivassa liu’ussa hän heitti sauvat rennosti
taakse kainaloon.

– Huh, siinä oli vauhtia!, hän huusi ja
kurvasi lumi pöllyten Heikin viereen. –
Ihan tuli vesi silmiin! Täytyy oikein pyyh-

kiä. Se on tosi Vesisilmänahde!
– Nyt pojat laskemaan perässä!, innos-

tui Pekkakin ja lähti kiipeämään Paavon
kanssa ylös.

– Kunhan Myllysuvanto rupee kannat-
tamaan, niin minä teen vielä hiukan hur-
jemman mäen tuosta Vesisilmänahteesta
suoraan jäälle.

Heikkikin rupesi laskemaan uusia latu-
ja pitkin, mutta sluksi puolivälin alapuo-
lelta, sitten ahteen keskeltä ja vähitellen
metri metriltä ylempää. Pekka ja Paavo-
kin uskalsivat vasta neljännellä kerralla
aivan ahteen päältä – ja kummatkin kaa-
tuivat pyörien sekaisena kasana pitkät
matkat.

– Viäl pari kertaa täält alempaa, ja sit
mää lähren suaraan männylt, kehaisi Heik-

ki kääntäessään suksiaan jyrkässä rintees-
sä.

Mutta silloin sompa otti kiinni siteeseen
ja suksi irtosi. Aluksi se liukui pitkin la-
tua, hyppi ja kallisteli puolelta toiselle,
mutta oikaisi sitten suoraan jäälle. Ja py-
sähtyi vasta Myllysuvannon keskellä. Yk-
sinäinen, loivasti kaartuva jälki jäi koske-
mattoman lumen pintaan.

– Voi kauhia, mult pääsi suksi! Sinne se
meni! Ei sitä voi hakkee!

–Jos odotetaan. Kyllä se keskitalvella jo
kantaa, ehdotti Jouko.

– Milläs mää nyt hiihrän? Mitä isä sa-
noo?

Mutta isä ei ollut yhtään vihainen, kun
pojat menivät myllylle joukolla kertomaan
asiasta.

– Sattuu sitä kuule kivihommis, puhu-
mattaka nyt sit mäkihommis! Mää pääs-
tän ensiks tämän kuorman kotti, ja kato-

taan sit mitä voiraan tehrä. Se oli pojat
oikein, ettette menny sinne jääl omin nok-
kines!

Jonkin ajan päästä isä tuli myllystä mu-
kanaan pari lautaa ja suuri köysivyyhti.
Matkalla Vesisilmänahteelle Heikki ky-
syi isältä:

– Hei, meinaaks sää heittää sen suksen
lassol?

– Ehei nyt sentäs! Ei semmost lasson-
heittäjää olekka, et olettuis tonne Mylly-
suvannon keskel. Ja mihes se köysi sit
tarttuis?

– Älä vaan men jääl, sää voit hukkuu
siäl!

– No, katotaan nyt.
Rannassa isä sitoi köyden pään lep-

pään. Vetäessään solmun tiukkaan hän
tokaisi naurahtaen:

– Siin on nyt elämänlanka kii!
Isä otti köysinipun kainaloonsa, heitti
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laudat rinnakkain rantajäälle ja asettui
kontalleen niiden päälle.

– Isä, älä men sinne jääl! Kauhia, sää
puttoot!

– Ol nyt rauhalline! On täsä tämä köysi.
Mutta Heikki ei voinut jäädä rantavii-

valle muiden poikien kanssa. Hän juoksi
vähän ylemmäksi ahteelle katajan taakse.

– Isä, älä men!, hän huuteli kurkistellen
kuitenkin pensaan oksien välistä.

Nyt meidän isä hukkuu... mun sukseni
takia. Voi kauhea! Miksi se hullu suksi
lähti! Voi, kun isä ei menisi!

Mutta isä vain loittoni rannasta. Hän
kyhjötti nelinkontin lautojen päällä ja siir-
si niitä varovasti vuorotellen eteenpäin.
Köysi luisti hiljaa olkapään yli. Jää moi-
kasi ja paukahteli.

Hölmö suksi, isä kuolee sen takia! Älä
isä putoa... voi kun jää kestäisi!

– Ol jää  vahvaa, ol jää vahvaa, ol jää
vahvaa!, Heikki hoki hiljaisella äänellä.

Jäällä ei ollut lunta enempää kuin lau-
dan paksuuden verran. Isän tekemissä jäl-
jissä pilkotti monessa kohtaa tumma, sy-
vyyttä huokuva jää. Heikki säikähti jo-
kaista paukahdusta ja ujellusta. Ne tuntui-
vat kiirivän suvannon reunasta reunaan
edestakaisin.

– Nyt isält lopuus köysi!, parahti Heik-
ki. – Isä, älä men enää!, hän huusi kaikin
voimin.

– Ol rauhas vaan! Ei ol ko pari kolme
lauran mittaa jäljel! Kyl tämä täst suttaan-
tuu!

Köyden pää jäi odottamaan. Isä jatkoi
matkaansa entistä hitaammin. Jään räsäh-
dykset tuntuivat nyt yhä pahemmilta.

– Hyvä, nyt se sai suksen!, hihkaisivat
pojat rannassa yhdestä suusta.

Isä otti suksen käteensä ja kääntyi lauto-
ja nostamatta niiden päällä rantaa kohti.
Rauhallisesti hän läheni poikia. Nyt hän ei
edes koskettanut köyteen, vaan antoi sen
maata suorana ja siirteli lautoja hitaasti
kummallakin puolella.

Lähellä rantaa isä työnsi sukselle vauh-
tia ja karkulainen liukui suoraan poikien
luo. Heikki juoksi vastaa katajapensaansa
takaa. Hän melkein halasi suksea.

– Kiitos isä! Kyl mää pelkäsin sun pua-
lestas!

– No, se jää kesti paremmin, ko paino
jakaantus näitten lautojen avulla paljon
suuremmal alueel, ko tavallisest kävellen.
Mut oli se silti hiukan jännää! Vaik ei siin
mittään torellist vaaraa ollu. Määhän oli-
sin kiskonu köyrest itteni ylös, jos olisin
puronnu.

Jää rytisteli kumminkin mahtavasti!,
ihaili Jouko auttaessaan isää köyden vyyh-
timisessä.

Kotimatkalla Heikki kysäisi arkaillen
isältä: – Mikä se semmonen elämänlanka
oikein on!

– Not, se on nyt niit vertauksii. Sitä
ajatellaan, et ihmisen peräkkäin kuluvat
päivät muarostavat semmosen pitkän, jat-
kuvan narun tai – lankan. Ja sit se elämän-
lanka katkee, ko ihminen kualee.

– Sun lankas ei katkennu, vaik köysi
loppus!

– Heh heh, niin se oli!
Siitä lähtien Heikki muisti olla varovai-

nen joka kerta, kun hän käänsi suksiaan
jokitörmällä. Ja Vesisilmänahteen hän sel-
vitti kaatumassa jo muutaman päivän pääs-
tä.

Tuli sitten koulun kuusijuhla. Pojat oli-
vat jo monta kertaa kehuneet suksimäessä
mitä he esittävät joulupäätöksessä. On-
neksi äiti lupasi viedä myös Heikin ja
Paulan juhliin.

– Saa sitten poikakin nähdä millaset
paikat kesän jälkeen odottavat, hän puheli
isälle päivällispöydäs. – Ja voi sinne tulla
joulupukkikin! Mitäs sanot, Paula!

Ilta oli jo täysin pimeä, kun he lähtivät.
Äiti kulki keskellä pitäen lapsia kädestä.
Heille oli puettu pyhävaatteet päälle. Pi-
meässä oli vaikea tuntea ihmisiä, mutta
tuttuja ääniä kuului tuon tuostakin. Kou-
lun ulkovalo ja valaistut ikkunat paistoi-
vat jo kaukaa koivukujan päästä.

Pihassa oli kova huuto ja meno päällä.
Pojat juoksentelivat sinne tänne heitellen
tähtisateita tai eri värisinä palavia tikkuja.

Poikapiirien keskellä leimahtelivat tuliti-
kut.

– Pois alta, nyt tulee penkaali!
– Myy vielä yksi autotikku! Senkin ki-

tupiikki!
– Sillä on noidannuolia! Kohta se pääs-

tää.
– Koiranpommeista ja tähtisateista ei

ole mihinkään.
He pysähtyivät katselemaan ja kuunte-

lemaan. Pauke, huuto ja kaaressa lentel-
vät valot täyttivät pihamaan.

– Hianoo! Mut kui ne tommottos saa
huutaa? Eis opettaja pistä nurkkaan?, ky-
syi Heikki nykäisten äitiä kädestä.

– No, ne pitävät hauskaa, kun koulu
loppuu.

He menivät alakoulun puolelle.
– Tämä juhla on paremminkin pienten

ja isommat pitävät omansa tuolla, selitti
äiti vaatenaulakon tungoksessa. – Sinun
kaverisi ovat kaikki täällä.

Ja heti alussa nähtiinkin Paavo joulu-
evankeliumia lukemassa. Luokka oli tu-
paten täynnä.

Täällä sitä sitten ruvetaan käymään. Ei
hassumman tuntuinen opettaja, kirkasää-
ninen nainen. Paneekohan helposti nurk-
kaan? Oli pihalla meteliä. Näissä koulu-
hommissa näyttää kuluvan paljon tulitik-
kuja. Mitähän muut pojat esittävät?

Kuorolaulun aikana Heikki kuiskasi äi-
din korvaan:

– Ratios lapset laulaa aina yhtä aikaa,
kui noi huutaa tommottos erikses? Pekan
äänikin kuulu ihan selväst, ko se riakasee!

Äiti hymähti, mutta ei vastannu mitään.
Esa esiintyi näytelmässä leipurina. Hä-

nellä oli korkea valkoinen hattu, aivan
kuin satukirjojen kuvissa.

– Sen pyäree naama soppii ihan oikki-
jast leipuri Pullaks!, naureskeli Heikki.

Jouko oli päässyt saituriksi. Hänellä oli
kimaltelevia rahoja laatikot täynnä, mutta
kärsi silti nälkää. Kitupiikki ei raaskinnut
ostaa ruokaa!

– Semmost tarttis vissiin pakost syät-
tää, ettei kualis. Annetaan possuilki väki-
sin lääkkei, toinen vääntää suun auki ja
toinen lykkää myrkyt sisäl!

Kotimatkalla Heikki kulki pitkän aikaa
hiljaisena.

On sinne kai mukava mennä. Joulupu-
kin antama pullakin oli tosi hyvää! Tämä
matka voi olla vähän rasittava, onneksi ei
tavallisesti ole pimeä. Mahtaakohan sitä
koskaan oppia ulkoa noita näytelmän sa-
noja. Joukollakin oli vaikka kuinka pal-
jon... muuten olisi kiva mennä... en minä
varmaan opi.

No, ainaski on mukava paiskella pen-
kaalitikui, hän lopulta tokaisi itsekseen.

Jouluaatto oli aivan erilainen kuin muut
päivät. Myllyä ei käytetty, joten isällä oli
aikaa muille puuhille. Vakaasti hän kulki
ulkorakennusten väliä katsoen tarkasti,
että paikat tulivat kuntoon pyhiksi.

Sitten hän meni puuvajaan. Heikki seu-
rasi silmä kovana, kun isä pani kuusen
jalkaan. Mutta siellä oli lisäksi vielä pik-
kukuusi, joka kiinnitettiin lankun palaan.

– Menes Heikki pyytämään äitilt muu-
tamii vanhempii kuusenkoristei. Ja ota
Paula sisält mukkaas!

Lapset kulkivat isän perässä alas myl-
lylle koristeet käsissään. Ovella isä py-
sähtyi ja sanoi salaperäisen näköisenä:

– Jaaha, nyt viärään myllyynki joulu!
Täytyy myllytontullaki sentään kuusi olla.
Tääl se tonttu asustelee pyhätki.

Myllyn hämärässä pölyiset hirret ja tu-
kiparrut näyttivät juhlallisilta. Aivan toi-
senlaisilta kuin tavallisesti! Nekin vietti-
vät juhlaa.

Kuusi pantiin myllytuvan pöydälle. Lap-
set koristelivat pikkuisen puun huolelli-
sesti oksa oksalta.

– Meil ei ol latvaan muuta tähtee, ko
tämmöne mun tekemä, harmitteli Heikki.

– Se on ihan sopiva! Kyl tuli kaunis!
Kelpaa nyt tontun tulla jouluyänä kattele-
maan! Ja on siit iloo mulki ison joukon.
Mää pruukaan antaa sen olla tosa loppiai-
seen saakka!

– Ei kai tontul tul kylmä tääl?
– Ehei, kyl se tarkenee!
– Olis kiva nährä! Muitaki ko koulun

tontui!
– Ei se niin välttämätönt ol. Mää jutte-

len sil ussein ja se kuuntelee jossain piilos.
Hualehtii myllyst öisin. Nytki se varmaan
kattelee meittii kolostas. Ja om miälissäs,
ko me tuatiin sil kuusi! Joulurauhaa vaan
tonttu!

– Voi hyvin!, jatkoi Paulakin isän pai-
naessa oven kiinni.

Keskipäivällä kaikki kokoontuivat ra-
dion ääreen kuuntelemaan joulurauhan
julistamista. Äitikin istahti.

– ...Suomen Turku julistaa joulurau-
han... Huomenna, jos Jumala suo, viete-
tään...

Miksi Jumala ei soisi? Kyllä Taivaan Isä
varmaan antaa meidän viettää joulua. Ei
siinä voi olla mitään pahaa. Jos se setä
sanoo vaan muuten, vaikka tietää, että
joulu tulee kumminkin...

Iltapäivä oli tuskallisen pitkä. Paula ky-
seli yhtä mittaa: – Koska pukki tulee, kos-
ka pukki tulee? Vaikka koristeltiin kuusi,
levitettiin joululiinat, haettiin kynttilänja-
lat ja käytiin saunassa, niin aina vaan
täytyi odottaa.

– Pukki tuo varmaan Orvokille lisää
vaatteita, minä olen toivonut. Sitten minä
puen ne heti sen päälle.

– Mää toivon, et mää saisin uuret, pitkät
sukset!

Silloin Heikki säikähti! Hän heitti kar-
valakin päähänsä ja juoksi ulkoeteiseen.
Siinä olivat nurkassa hänen vanhat suk-
sensa.

– Jos joulupukki huamaa täsä porsuas,
et mul on jo sukset, ni se ei pian annakka
mul niit uusii!, hän höpisi itsekseen.

– Nämä tarttee piilottaa liiteriin. Hyvä
ko huamasin ajois!

Jouluaamuna lähdettiin kirkkoon. Mam-
ma ja Paula pääsivät Isontalon autossa ja
lupasivat odotella pappa-vainajan haudal-
la. Mutta Heikki käveli isän ja äidin kans-
sa.

Kynttilät paloivat talojen ikkunoissa.
Oli paljon väkeä liikkeellä. Tien reunassa
vaelsi yhtenäinen ihmisjono, jota ohi aja-
vien autojen valot aina hetkeksi valaisi-
vat. Jotkut joutuivat ajamaan kapealla tiellä
pitkät matkat hevosten perässä. Aisakel-
lot kilisivät ja valot paistoivat rekiraanu-
jen heiluviin tupsuihin. Ihmiset toivotteli-
vat hyvää joulua.

Kirkkomaalla levisi kynttilämeri joka
puolelle. Tummia ihmisryhmiä liikkui hil-
jaa. Mamma ja Paula odottivat kylmis-
sään papan haudalla.

Jokaisella kuolleella on kynttilä... kuin
pieni tähti... ja nämä tähdet katselevat
tuonne ylös – Taivaan Isän tähtiin...

Tuuli sammutti heti pappavainajalle sy-
tytetyn kynttilän.

– Täytyy rakentaa lumesta tuulensuo-
jaa sil, sanoi isä päättäväisesti. Hän leik-
kasi kämmensyrjällä hangesta paloja ja
pinosi niitä kynttilän ympärille.

– Sä teet, isä ihan lasten hommii. Sää
rakennat lumilyhtyy!, päätteli Heikki hy-
myillen.

– No, se on kaunis kumminki!
Lämmin, kostea ilma tulvahti kirkon

eteisessä vastaan. Ihmisiä seisoskeli käy-
tävillä. He nousivat urkuparvelle.

He pääsivät vielä etupenkkiin, kaiteen
ääreen, koska pari tuttavaa tätiä siirtyi
ystävällisesti lasten takia seuraavaan ri-
viin. Kirkkosali näkyi komeasti ylhäältä!
Kaikki penkit olivat täynnä ihmisiä. Ys-
kittiin ja kuiskailtiin. Valaistu kuusi oli
varmaan pitkä ihmiseen verrattuna, mutta
täältä se näytti pieneltä. Urkuparvessa sei-
soivat mustapukuiset miehet ja naiset. Ne
hymisivät hiljaa, kun edessä seisova mies
osoitteli sormella. Lisäksi viittoilija nap-
sautteli jollakin kiiltävällä, kuin kynällä,
ja vei sen välillä korvansa juureen.

Sitten miehen kädet pysähtyivät koho-
tettuina. Se kynä kiilsi toisessa kädessä.

– Hiljaa, hiljaa, joulunkellot kajahtaa...
Laulajat katsoivat tarkasti johtajaa, hen-

gittivätkin yhtä aikaa. Se kirkas välähteli
käsien heiluessa. Välillä mies repi ja mur-
joi rajusti, sitten taas – vain sormenpäät
värisivät.

Mahtavasti pauhasi Enkeli taivaan, kun
kansa lauloi täysin rinnoin. Koko kirkko

kumisi!
Pappikin oli saarnatuolissa heitä alem-

pana. Kirjat ja paperit näkyivät selvästi.
Mutta vaikka oli hyvät näköalat, rupesi
Heikkiä silti väsyttämään. Pian Paula nu-
kahtikin äidin kainaloon. Heikki ei anta-
nut unelle ylivaltaa.

Tuli hienoja lahjoja... aivan sopivan
mittaiset suksetkin... Sitten se peli. Joulu-
pukin ääni oli vähän kuin Ketolan sedäl-
lä... mutta voihan se olla. On kahdella
myllyssä käyvällä miehelläkin melkein
samanlainen ääni. Täällä on kuuma, vaik-
ka ulkona tuulee jääkylmästi... ja Jeesus-
lapsi syntyi tällaisella pakkasella talliin.
Olis ollu edes kesä! Silloin Jeesuksen
elämänlanka alkoi... ja katkesi ristillä, tuos-
sa on kuva. Mutta se on erilainen kuin
mamman raamatussa. Joku lapsi kuuluu
parkuvan...

Oli vielä jokseenkin hämärää kun pääs-
tiin kotipihaan. Tieltä kuului yhä aisakel-
lojen ääniä.

– Jaaha, sit mennään ja keitetään oikein
väkevät kirkkokaffeet!, hyrisi isä hyvän-
tuulisena pyyhkien jalkojaan porrasha-
vuihin. – Menes Heikki hakemaan ulko-
oven avain siält puuvajan piilonaulasta!
Kyl sää sen tiärät!

Heikki kipaisi asialle. Palatessaan hän
pysähtyi keskell pihaa ja kuvitteli olevan-
sa laulajien johtaja. Avain välkähteli kä-
dessä, kun hän viittoili aluksi hitaasti,
sitten pari pyöräytystä nopeasti, ja taas
rauhallisesti. Äkkiä vimmattu riuhtaisu ja
kaari! Mutta... kauhukseen hän huomasi
avaimen kadonneen! Nahkakintaan peu-
kalo vain puristi etusormea, mutta siinä
välissä ei ollut mitään!

– Mitäs sää siäl seisot? Tua avain, et
päästään sisäl lämmittelemään!

– Tota – se lensi johonki, ko mää näin
viittoilin ja johrin leikistäs kuaroo.

– Mitä teit?
– Viittoilin niin ko kuaron johtaja.
– Ja heitit avaimen!
– En heittäny, se lensi!
– Näytä misä sää huitosit!
– Täsä jossain. Mut se oli vahinko!
Isä katseli tarkkaan lumihankea. Muut-

kin tulivat etsimään. Mutta työ tuntui toi-
vottomalta.

– Ei sitä nyt voi löytää! Puist on tippunu
lunta ja hanki on reikii täynnä. Pahuksen
poika! Aina sää teet vahinkoo! Antaa nyt
joulun takia olla täl palkal, mut opetuksen
tarttisit! Vara-avainkin on sisäl.

– Kyl se sit varmaan löytyy, ko lumet
sulaa.

– Juu viiren kuukauren pääst!
– Antaa Heikin olla, vahinko se oli!,

tynnytteli äiti isää vilusta värisevällä ää-
nellä.

– No, ei sinne millän pääse! Ovet on
lukos ja akkunat piukast kiinni hakois.
Tarttee vaan rikko yks lasi tost verannast!
Päästään ainaki pois täst pakkasest!

– Voi kauhia!, pääsi Heikiltä. – Mun
tähteni taas!, höpisi hän painaen kintaalla
suutaan.

Isä oli jo kaksi käsin työntämässä ruu-
tua sisään, kun hän muisti äkkiä:

– Hei, meil on katol paloluukku! Se on
naulattu ulkoo päin! Siit pääsee vintin
vintil, sit luukust mamman kamarin etei-
seen, sit alas ja aukasen teil oven! Nyt
haetaan liiterist sorkkarauta ja vasara. Täl
kertaa mää menen itte, hän sanoi vilkais-
ten suu pienessä hymyssä Heikkiin. Suut-
tumus näytti menneen ohi.

Ruostuneet naulat narisivat räikeästi,
kun isä väänsi luukkua auki. Lunta tipah-
teli katolta.

– Kyl vaan on ajat, ko joutuu joulu-
aamunaki murtautumaan omaan kottis!,
hän huusi alhaalla katseleville. – Mitä
mahtavat naapuritki meinata, äijä heiluu
katol heti aamust!

– Ol isä varovainen, ettei elämänlanka
katkee!, uskalsi Heikkikin jo huutaa.

– Kyl on syytäki varottaa. Nämä puala-
puut on jokseenkin niljakkaiset.

Hetken päästä isä avasi oven vilusta
väriseville.

– Nyt se kaffe vast maistuu!
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