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Muistelus
n1 1 .:7l tcii'V

F.leiin 50-60 luvulla laiskan-
sitkiåinä asutustilallisen poika-
na sontaa ajellen 5-6 lehmän
j ätöksiä Leimu-tammalla. "Ne-
va-Kustilta" ostettiin, sitä en-
nen tamma oli Mettälän Kau-
kolla. Kauko osti traktorin ja
möi hevosen Nevasaaren Kus-
tille. Kusti kyllästyi hevoseen
jamöi sen isälle, kunLeimu oli
semmoinen kartanoviriä, tor-
masi vauhtiin heti kun vähän-
kään suihtia hamusi.

Mustanperällä ei ollut Pos-
tinkantoa vielä siihen aikaan.
Mett'älän Kauko ajeli maitoja
meijeriin traktorilla, kierteli
koko Kalaperän. Haaveili, että
saisi postinkannon lisährloiksi
maidon ajoon, kun oli tiedossa,
ettå Mustanperällekin ruvetaan
postia jakamaan. Oli ilmoitta-
nut minut, Maj a-Heikin, postin-
kantoon, jos hänen suunnitel-

mansa ei onnistu.
Kauko lopetti maidon ajon,

mutta minun nimeni jäi silloi-
sen postinhoitaja Erkki Koilru-
maan kirjoihin.

Kun Kalakankaalle Perustet-
tiin toinen postilinja OjaPerä-
Mustanperä, siinä aluksi toimi
Niininevan postin jakajan Poi-
ka Martti Solonen. Kun Martti
lähti sotavåikeen Pääsin häntä
tuuraamaan 1 3.6. 1968. Ajelin
mopolla postia OjaPerälle ja
Mustanperälle.

Olihan se mahtavaa ollaval-
tion palveluksessa. Palkkakin
taisi olla yli sata markkaa. Sillä
sai monta toPPaa lndiaa ja vii-
konlopuksi Bostoni-askin.

Puoli vuotta sitä kesti . Postin-
hoitaja Erkki Koirumaa soitti
Kalakankaan postiin, joka toi-
mi Kalakankaan Osuuskau-
passa, että HaaPajärven Postis-

sa olisi pitempiaikaista tuu-
rausta, jos asiakiinnostaa. Käs-
ki ilmoittaa postinjaon jälkeen.
kuka j atkaa Kalakankaalla.

Sain postireissullani hou-
kuteltua "vanhan paikan Pau-
lin" sijaisekseni. Pauli oppi pa-

rissa päivässä sen aikaisen posti-
linjan 36 savua.

Menin 9. l. I 969 Haapajärven
postiin 30 asteen pakkasella
Pappa-tunturilla. Kymmentä
vaille kahdeksan olin paikalla,
kahdeksaksi oli mäiirä saapua.

Silloiset fyökaverit kahtoivat
pitkään, ajattelivat, se on tullut
maalta, sen täyfyy olla maalais-
liittolainen, ainakin se siltänä)t-
tää.

Alkuhämmennyksen j älkeen
pääsin Tiitonrannan postia ja-
kamaan. Heikkisen Osku oli
opettajani. Aluksi meni Postit
sekaisin kun kaikki tuntui ole-

van Vilppoloita, Tiittoja ja 10-

put Vähätiinoja. Myöhemmin
huomasin. jos ei ole Tiino. njin
Vähä ainakin.

Mieleen on jäänl't Mullikon
Llylin moite, minä olen Mul-
likon Lyyli, se toinen VilPPolan
Llyli on Kivimäen LyYli. Sa-

noin, että minä olen tullut meh-
täperältä, enkä tiiä kenenkään
talon nimiä. Tiitonrantaset Pu-
huttelivat siihen aikaan kala-
kankaisia mehtäperäsinä.

Osku ajeli kolmirattaisella
mopolla j a minä polkuPYörällä,
oli kova pakkasviikko kun
opettelin. Mennen fullen läm-
miteltiin Tiitonrannan Osuus-
kaupassa j a kuunneltiin Uuden-
talon Aaten ja Nikkari-Jaakon
tarinoita. Nikanderin Oski oli
myös jokapäiväinen Postin
oottaja.

Kerran oli rullut kirje mei-
diin postinhoitajalle, että miksi
se postinkantaja istuu aina niin
kauan t*olla kauPalla, että me
alapään postin saajat joudum-
me oottamaan liian kauan. Jou-
duin Erkin puhutteluun, selvisin
ehjin nahoin, kun ajoin Polku-
pyörälinj an j oskus autolla.

Olin jo siinä vaiheessa "ri-
kastunut" Fiat 600 ajoneuvon.
Laiskuuttani ajoin autolla Pos-
tia Tiitonrannalle silloh tällöin.
Myöhemmin sain oikein viral-
lisestikin ajaa autolla Postia, 20
r,.uottaj a viisi kuukautta ohjasin
oikealta.

N1t on maailma muuttunut'
Ei ole osuuskauPPojajoka kY-
lä11ä ei postiasema kakkosia,
eikä joka kylässä Postiakaan.
Kilpailu on vienYt huonoon
suuntaan. Harvaan asutut alu-
eet joutuu luopumaan lähiPal-
veluistaan.

Olisi vieläkin mukava nähdä
postireissulla suihtivarsista pi-
iävä isäntä sontakuorman Pääl-
lä. Viimeisiä Postireissuja
Tiitonrannalle ajaessani näin
ER-Mike lietekärrym törröttä-
vän navetan päässä. Sekäiin ei

enää saa liikkua jäisen maan
aikaan.
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Postin histo riaa
Fo6iitähän ensimmäisEen Haapå-- - '

sadan Woden aialta
Alueemme postitoiminta

-täyttää tänä vuonna sata
v u otta. Entisaikojen toimi n -
nasta postille on laadittu
oma historiikki, josta tässä
julkaisemme lyhennelmän.
Historiikin on laatinut kir-
jastontoimeniohtaia Eila
Telinkangas.

Ensimmäinen virallinen postinkul-
jetusmuoto maassamme oli jo
14OO-luvulla kirkon piiriin luotu ns..
lukkarinposti, joka velvoitti lukkarit
huolehtimaan kirkon sisäisestä pos-
tinkulusta. Tavallisen rahvaan posti
kulki kauppiaitten ja sotilaiden mu- .

kana; maan mahtavilla oli omat lä-
hettiläänsä.

Kun Pietari Brahe 1637 määrät-
tiin Suomen kenraalikuvernööriksi,
hän heti tänne tultuaan teki Ruotsin
hallitukselle esityksen postilaitoksen
järjestämisestä myös Suomeen.
Vastaus oli myönteinen: Suomen
postilaitos perustetiin v. 1638 kunin-
gatar Kristiinan julistuksella.

Suur-Kalajoen alueella postinkul-
ku oli maan yleisen tavan mukaan
kytketty kyytilaitokseen. Talouselä-
män kasvaneet vaatimukset vaikutti-
vat postinkulkuun siten, että jo'
1840-luvulla kihlakunnan postin sal-
liittiin kuljettaa myös yksityistä pos-

tia, vaikka se olikin tarkoitettu alun
perin ainoastaan kruunun viran-
omaisten käyttöön. Kirkon postista
huolehti lukkarinposti edelleenkin.
Kun tavallinen rahvaskin alkoi tilata
sanomalehtiä ja kirjoittaa kirjeitä, tuli
tarpeelliseksi järjestää sisämaan lin-
joille erityiset postinkantajat. Haapa-
järvellä tiedetään 1840-luvulla toi-
mineen postinkantajana Kristian Ee-
nokinpojan: postimestarina oli ni-
mismies, joka vastasi lähetysten toi-
mittamisesta majatalosta toiseen"

Kalajoen jakeluverkko ei kuiten-
kaan toiminut moitteettomasti, sillä
v. 1 87 4 Haapajärvellä valitettiin pos-
tinkulun olevan huonolla tolalla, kun
Oulussa ilmestyvä Viikko-Sanomat
tulee Haapajärvelle viikon vanhana,
vaikka matkaa on vain 20 peninkul-
maa. Niinpä onkin luonnollista, että
haapajärviset vastasivat myöntäväs-
ti, kun heiltä v. 1881 kysyttiin haluai-
sivatko he kruunun "postinpysäytys-
paikan kahen satan markan vuotuis-

ta korvausta vastaan kruunulta".
Haapajärven postitoimipaikka

aloitti toimintansa 1.8. 1887. Sitä lu-

pautui hoitamaan kruununnimismies
H.K. Wickstrand ilman korvausta
kunnalta. Talokas Juho Leipälä tar-
josi 2 kamaria, köökin, ulkohuoneet
ja polttopuut 150 markan vuosi-
korvauksella. Näin kirkonkylän Lep-
pälän tilasta tuli ensimmäinen -ja
pitkäaikainen- postitoimiston paik-
ka.

mm*mmuml
tuiampuma-asejapostipilli. iiolsr-x"ttella oli usein postipyörässään enemmän

Junan risäksi 0"r,," "i,,ll'å?,riilu /asfia kuin om-aa painoa.
ja kuljetetaan PYörien Pää - r i

, mtnen postiautorinra 
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Pi kkU-Kal len ]oli postiauto Kokkola-Haapajärvi- _ - - --" i

Vaara, joka otettiin käyttöön ioka- kVVdiSSä i ;

rkuun 1 päivänä 1952. Aikaa myöten r r 
Isuuri osa rautatiekuljetuksista on Niin postinhoitajissa kuin kantajis_ . ,korvattu postiautoilla, ja Haapajär- ,uxin ån- offut persoonallisuuksia, ll _vestä on kehittynyt merko.suuri pos- r"Läia*at pitkiksa ajoiksi kuntarais-

tilinja-autoliikenteen keskuspaikka. i". "iåfii. 
funnetuin hahmo postin I I l

palveluksessa lienee kuitenkin v. i ]

Huhtikuun1päivänä1974Haapa-1895syntynytKalleLiimatainen.
järven posti- ja lennätintoimisto posti-Kalle tai pikku-Kalle, kuinka ;

muutettiin posti- ja lennätinkontto- vain. Kutsunnassa Kallea mitattaes- |

riksi. Tänä päivänä haapajärvisiä ja sa saatiin tasan j27 cm. Nuoruudes- i i

ympäristökuntia palvelee postialue- saan Kalle ajoi kievarikyytiä, esiintyi- 
i

konttori, joka on perustettu 1.9. pä kaksikymmenluvulla jonkin aikaa
1986. Siihen kuuluu postialuekontto- tivoolissakin, mutta pääasiallisen ;

rinlisäksi18postitoimipaikkaa,3.elämäntyönsähäntekipostinpalve-|.
palveluautoaja4palvelupistettä.luksessakantaenensinAholan,|]
Haapajärven lisäksi alueeseen kuu- myöhemmin Autiorannan ja Kaaki- 

|

luvat Kärsämäki, Pyhäjärvi ja Reis- puhdon postia n.30 vuotta. 
Ijärvi. Henkilökuntaa on yhteensä Kymmeniä kilometrejä pitkän tai- 
|

159. Päivittäin käsitellään postia paleen Kalle talvisaikaan taittoi ke- | i

iopa 11 rullakkoa ja rahaa 2,5 milj. listä riippuen suksella tai vesikelkal- 
|

Vertailunvuoksi mainittakoon,ettäy. la" Kesällä hänellä oli käytössään I I

1900 työntekijöitä oli 3, postilähe- normaalista naistenpyörästä madal- 
|

tysten määrä 15 919 ja sanomaleh- lettu pyörä, jossa edessä oli teline I

tiä kulki postin kautta 22 612 kpl. kirjelaukulle, takana lehdille. Monta 
I

Vastaavat luvut v. 1980 olivat henki- kertaa kuljetettava posti painoi 
I

lökuntaa 76, postilähetyksiä enemmän kuin Kalle itse. 
I

t_
901 00ojasanomalehtiän.3miljoo- Autiorantalainen vilio Vuoti. ionka IViljo Vuoti, jonka 
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järven postitoimipaikkaan
lähinnä Ylivieskan ja Nivalan
Aluksi postivuoroja oli vain Yk

mutta v. 1887 postihallitukselta ano
tiin, että "postinkulku
Nivalaan järjestettäisiin niin, että kir
jeet tulisi ja menisi viipymättä ja
valtion posti Nivalaan kulkisi vähin-
tään kaksi kertaa viikossa." Anomus
hyväksyttiin, ja toinen postilinja oli jo
v. 189o. Kolmas viikkovuoro saa-
tiin 1892, ja sittemmin viikkovuoro-
ja lisättiin viiteen.

naa kappaletta. tuona Kaile parion asui, k*il *;i;;; I

Kypsään ikään ehtinyttä Haapajär- 1T^:1t-" 9:^tJTt l':!TtP,?|]::l I,^qq, , e, ,r,,,y rrq

ven postitoimipaikkaa hoiti alulsi uv. l1l::11,^Tl"ten Kerran uksavan I

1qR7 _ raee Äina rnnman ^r^,,ii^^-i postnnorrala Matti Rautio oli riidellyt I1887 - 1888 Aina lngman, proviisori l;::,'_-";^:'^:^'::'";:,:^l_"^:.':."1::''l I .,
KH Juns raag-gs,i'.eg;rkiöll:lj;, f,:1"?.[:l'i:,,,j",ii;',1."Y,1å:5: 1 y-+
1894 - 1904, Anna Markukseli t 9^0-5 i nut, että ,,nyt ajoit rekes kantoon,, | -:,- 16 ja Erma Sammailahti 1e17 - 25. I i;i;; L,r;; riårrä 

"ri 
."itä;;;_ I

Postitoimiston siirtyessä 1a.ut9tie: I ten mukana oilut viettämässa itåa I

asemalle v. 1925 sen hoitajaksi trli I Okr"u.n Onnela_nimisessä kahvilas-
siiloinen asemapäällikkö Tuomas I sa. Jämsän Aarne oli soittanut haita_
Sopanen vuosikst 192ffi0, seuraa- I ria. Soitto ei ollut ilmeisesti suiunut '

vaksi asemapäällikö, o:,1": 
^j:"i I r"tt"n mieten mukaan r.o.r"på nan

1931 - 34 ja Maunu Mainela ]995.. I ori råiravitånvt Aarnea kasvoihin ja
39. Erillisen postitoimipaikan hoitaji- I sanonut; Soita eläkä kittuuta!,,.
na toimivat Anni Pohjamo 1940 - 41, I K;ii;" ,ri.t"tt"r.. voi vain kuvi-
suoma Kontio 1941 - 42' Aili fiT; I terra, mita vuosikymmenien päästä
pinen r943 - 44, Anni Hittunen]91a I r"riåtäån taran päivän posti-Her-
- 59' Erkki Koivumaa t9:: -" 86 ja I vistä ja Posti-Heikistä sekä muista
Tuomo Ronkainen 1.7. 1986 alkaen. po.tifåi.irä
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Postin satanrotistaival. Uudet postiautot uusine väreineen tulevat
käyttöön vähitellen.

S-Murketin
työkaverit ia
ammattiosuston
väki päöttivöt
järjestöö
viimeistö
työpäiväänsä
tehneelle
Kaija Soloselle
yllötyksen.
Pehmopukuun
puettu Kuija sai
ajella vapaalle
kiisikiirryjen
lqtydissö ympäri
kaupangin
keskustaa,
ennen kuin
kaverit
armahtivut
ja veiviit hönet
jahlullisesti
syömäön.
Kuijalla on
takanaan
jo 40 työvaotta,
joten nyt ulkaneet
vapaapäivöt ovat
todeUu
ansuittuja.
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Mutti
Nytpääsi Posti-Fleikki henkiin.
Suurus on turvatfu, kun naapu-
rin Veikko toi Eliaksen pojalta
Nivalasta ohrajauhoja, että pää-
see mutin keittoon.

Mutti on siitä mukava ruoka
kun se on helppo keittää. Mutti
sopii mukavasti siivouspäi-
väksi: sekypsyy mukavasti sil-
lä aikaa, kun pistät huushollin
puhtaaksi.

Pane kattilaan vettäja suo-
laa. Kun vesi kiehuu laita ma-
tala, kusiaispesän mallinen
keko ohrajauhoja veden pääl-
le, elä hämmennä. Pistä r'ain
pieni reikä keon keskelle ja
anna kiehua hienosti poreillen
noin tunti.

Sen jälkeen kaada jäljel1e
jäänyt vesi pois. Hämmennd
kauhalla jauhot hienoiksi kok-
kareiksi. Jos vettä jää liik::
tulee mutista pötkr lämLi.:"

Jos valutat kanilan .'r::.
kuilaksi saat mure\;: .r-:-
munia. \tunl .r i'j.:-: :.:'-' . - -

lairen rornii l.::i*.- ..-'-
O:h.::'.,'.,,

k:i:1.

Posti-Heii! E\?
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Reisjärveltä 1t1"au På.rr.{'inI.:

ta. Manu halusi näir o:i-;l;
oerinteiden vaalimiserc'' :r
lsuhteen. Onhan lar a r -Li -:-
ielukohteista. Lavaa i:;:'-
iuastu oo huomioitari ::= -:
saneerataan entiseen mr'cr;*:c-
sa. kertoo Tiitto.

- Tässä kun toimil e==-
mäistä vuotta puheenj erhca';r-: r

on kiitettävä kYläläisiä aL::: -
sesta toiminnasta' Talkoola::ir'i

on oitut kiitettävästi. \{--:*
muuhun toimintaan rurå! :r-
tiivisuutta. Järjestämn-.e l---:-
pajiirvi-viikolla lavalla F€:.-F-
tanssit, jome asu on \ ai,r,,L

Tarkoitus on jiiqestää r-a:r r:-
det tanssit 'v,uodessa. OD i;
ollut puhetta, jotta u-.ean-;r-
kin. Katsotaan kun lara la-
daan kuntoon.

Lavalla järjestetään c'' :s
häitä, kuten tänäkin \rc::å
Talvisin ja kesäisinprder;;- - '
spwttikilpailqa.

- Jäqestämme m-rös s'--
kuppeja, kinkereitä. piiiii-
isoja ja vierailuja. K1 Iä ii - -

aktiivisesti josta kiitcs -'.:.:.

kerran kaikille, kehuu T^:::.:
edelleen.

Tiitto kiinää kai,kkia L-r ä'- -

siä, jotka ovat keränneet r:::-
kuudestaan puutavaran .3; '-
kunnostusta varten. \auial -',:
huopaym. on ostettu its€. Ki::-
punki on avustanut hanL'etu -<

000 markalla.
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"Posti-Heikki" huolehtii siitä, ettei Haapajärvellä
suunnistuskilpailuissa tarvitse olla kuivin suin.
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pidetyissä

Kalakankaan
tanssilavil
kunnostetaan
talkoovoimin

)
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Heikki Ruonakoski

Kalakankaan kYlätoimikunta
kunnostaa kylän Yhdestä sYm-

boleista talkoilla. Tanssilava on

lrrosien saatossa raPisfunut.
Varsinkin katto on huonossa

kunnossa. Kylätoimikunta Pät-
ti kokouksessaan Puheenjohta-
ia Olli Tiiton johdolla aloittaa
-kunnostustYöt välittömästi'
Påreet on saatu lahjoituksena

Kytötoimikanta kunnostaa Kulakankaan tanssilavan talkoovoimin. Viime tiistai-
ifiana hommissa olivat Juhani Povelainen, Kauko Tuomela, Esko Soranta, Olli
Tiitto ja Taisto Vuohtoniemi.

Katuj ånj oen perkaultyöt
edistvvät kesää kohti

'/ 11,3, Loa5
OlLi Kuivanigni

Kalakankaan kyläyhdistyk-
sellä oli vuosikokouksessaan
päällimmäisenä aiheena Ka-
lajanjoen kunnostus. KYIäYh-
distys on jo talkoilla perkan-
nut jokivartta.

- Tarkoitus on jatkaa talkoi-

ta ja saada perkaukset valmiik-
si Karjalahden kylätoimikun-
nan osuudelle saakka, toteaa
kyl äyhdistyksen puheenj ohta-
ja Juhani Povelainen.

Kyläyhdistyksellä on suun-
nitelmissa kahden uimaPaikan
tekeminen, mutta niiden to-
teuttaminen jää ensivuodelle.

Ympäristökeskus kuitenkin
tekee joen kunnostustöiden
ohessa uimapaikkojen vesi-
järjestelyt valmiiksi jo tänä
vuonna.

- Joen osalta kaikki työt te-
kee ympäristökeskus. Maalla
tapahtuvat työt tulevat kYläYh-
distykset tehtäväksi, kertoo

Juhani Povelainen k11ä1 hdis-
tyksen uimarantasuum-r:e1-
mista.

Kalakankaan kr lrlr hd:.:'' ..-
sen johtokuntaan ei tuiiu: :.-':--

kilövaihdoksia tällr r r,,-;..:
Juhani Povelainen -jatk:: i;'' -

läyhdistl ksen puheen.ioi.:.. ,-
na myös tänä v'uonna.
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koululla iciqY vaikka
rauhanvhdistyksell ä Pidettä-
vat seuratilaiiuudet ovat kai-
kille avoimia, voi seurakYn-

nuksen vlittäminen olla hel- '
oämoaa kotikYlällä' Toisaal-

ia seurojen j?irjestämistä hel-

oottaa aktiiv iset kYläkulmat'
Viime wonna kuonalaiset j är-

iestivät seurat miltei omalla
rvövoimalla. EritYisesti laP-

åt nauttivat saadessaan olla
mukana oman lcYlän seura-

touhuissa.
Kaiakankaalta kotoisin oie-

va Eeva Jussila muistelee
Kalakankaalla, MustanPeräl-
lä ia TuomrPerällä PidetYn
seuroja jo vuosisadan vaih-
teessa.

Ruotsin haavikkaat ,LL ,} . *,1 TJ

apasivat perinnetanssElSSA
Heikki Syrjöniemi

- Täällä on vanaha lavatanssien mei-
ninki ja tunnelma, tuumasivat Eino ja
Terttu Ajakainen Kalakankaän
perinnetansseissa. Ajakaiset asuvat
Ruotsin Köpingissä ja tänä kesåinä
osallistuttiin taas perinteiseen tapaan
Haapaj ärvi-viikon tapahtumiin.

Tertulle perinnetanssit toivat hai-
keanamieleen nuoruuden, jolloin opit-
tiin tangoja juuri täällä Kalakankåan
tanssilavalla. Terttu asui nuorenaKala-
kankaallaj a Eino on puolestaan kotoi-
sin naapurista Reisjiirven Pakoperälä.

Perinnetansseihin oli saapunut
myös Ruotsin Eskilstunasta Pentti
Jäiiskeläinenj a Piltti Bruman. Niin-
pä tanssien lomassa riitti tarinaa yh,
teisistä kokemuksista Ruotsin maalla.
Penffi sanoo oppineensa jenkan salat
vanhemnralla iällä Eskilsrunassa ja
mikäpä oli Kalakankaalla jenkatessä,
kun solistina oli itsejenkkalaulun suo-
menmestari Päivi Kaattari. päivin
laulujen myötä K-alakankaan kesliilta
pursusi perinnettä vuosikymmenten
akaa.

Monien. kummastukseksi paikalta
puuttui kyliin qma poika Posti-Heik-
ki. Kertoivat, ettii Posti-Heikki täytti
vuosia j a piileskeli salaisessa paikas-
sa Reisj drven sydänmailla. Piileskely
jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, kun
s uunnistustaitoiset kaverit Vähäsöy-
rirgin VeikonjohdollajäljittivätPos-
n-Heikin lymypaikan.

KALAKANKAAN
ERINNETANSSI

lavalla 10.7. klo 20-01

MELEI(OSET
laulusolistina

Leena llaapapuro
SM-j enkkailun kakkonen
Liput 30:- Puffetti

KesäseLffat
Kalakankaan

- aåpa-j än'en rauhanyhdistyk-
::: r,ennt!'iset kesäseurat pi-
:::ään tänä vuonna Kala-
!-:.iaan kbuiulla 25.-26.1 .

{: s{seuro-i en pitopaikkana toi-
:-.,r :itkään Ylipään koulu .ja
:-.. r nemmin seurakunnan leiri-
.-:.i,rs Honkaniemessä. Tois-
.:',.Lonna Haapaj äruen rauhan-
. ::rs1's teki penaatepäätöksen
r.3J-ieuroi en kierrättämisestä
::^. q. rliä

R.auhanvhdistyksen pu-
ee:r,rohtaja Erkki Savelan

::-'r*-an "ki erräty sp dätöksen"
-:-rna on liihetystyön näkö-
-c:lna. Er ankeliumia haiu-
---i ruoda mahdollisimman
,-ri11ir tr en uiom]\'il1e.

Seuroissa kalåkan:
kaiset kulkivat myöhemmin
hevoskyydeillä Kärsiimäellä
j a Pyhäj ärvellä saakka. Niini-
nevan asutusalueen syntymi-
sen aikoihin vastaanottavaa
mielä löytyi useista taloista.

Haap a1äw en rauhanyhdi s-
tyksen kesäseurat Kala-
kankaan koululla alkavat lau-
antaina j a j atkuvat pienin vä-
liaj oin sunnuntai-iltaan saak-
ka.

Kalakankaan kyläyhdistys talkoisiin
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Jokaisen työhön kuuluu jon-
kin verran matkusteiua.
Useimpien työmatka on muu-
tama kilometri. Mutta entä-
pä, kun itse työ on mat_
kustelua. Neljättä vuotta
Combitranssin palveluksessa
ollut Hannu Kinnunen kuskaa

Jautoj a, parveke-elementtej ä,
kattotiiliä, normaalia raken-
nustiiliä, paperirullia ym.
ympåiri Suomen. Jonkin ver-
ran hän on kuskannut myös
sumllisen kuuluisia paperirul-
lia. Hannulle Helsinki on ete-
liiisin j a Kittilä pohj oisin paik-
ka, missä hän on tvöreis-
sullaan käynyt.

- Joskus olen hakenut
kuormaa Ruotsin puolelta
Haaparannasta, kertoo Han-
nu.

Rekkamiehen työ ei oike-
astaan koskaan ole siiiinnöl-
listli. Vaikka lastauspaikka ja
aika olisi valmiiksi sovitå,
saattaa aikataulu muuttua.

- Koko ajan täyryy olla
ajan tasalla, sillä jos ei ole
tiettyyn lastin purkamisaikaan
paikalla, saattaa lastin saapu-
minen miiäiinpäaihänsä myö-
häsfiljop4 viikon.

Pisin yhtäj aksoineniekka-
reissu on kestiinyt melkein
viikon. Kun on lähtenyt sun-
nuntaina, on tullut takaisin
kotiin vasta lauantaina.

Mitenkäs muutamat käy-
tännönasiat sitten hoituvat
rekkamiehiltä? Ainakin nuk-
kuminen sujuu ihan hyvin
rekoissa, joten hotellima-
joitusta ei tarvita. Huoltoase-
mat ovat olleet rekkamiesten
perinteisia ruokailupaikkoj a.
Myös esim. paperitehtaiden
ruokaloissa on mahdollisuus
syödä, j ottaj aksaa taas j atkaa
matkaa.

- Koskaan tiimä rekka-
miehen työ ei ole tuntunut
yksitoikkoiselta, toteaa Han-
nu.

Radiokanavat I

tutuil$i

Vaikka liikenne on ehkä
kaikkein vaarallisin työmaa,
ei Hannulle itselleen ole kos-
kaan sattunut mitåiåin vaka-
vampaa.

- Muutamia "läheltä-
piti"-tilanteita toki sattuu,
mutta onnettomuuksilta olen
säästynyt.

1 TraaginenKonginkankaan
onnettomuus on varmasti
monen tuoreessa muistissa,
mutta erityisesti se kosketti
rekkakuskien ammattikuntaa.
Onnettomuuden j åilkeen alet-
tiin yleisellä tasolla kiinnittä
enemmän huomiota rekka-

miesten ajo-lepojakson suh-
teeseen. Sillä väsymys ja lii-
kenne voi olla arvaamatto-
man kohtalokas yhdistelmä.

- Kun onnettomuus oli
vasta sattunut, huomasin it-
sekin hiljentäväni vauhtia
autojen vastaan tullessa liuk-

Niinkuin Hannun, mYös
monien muidenkin rekka-
miesten mielestä liikennetur-
vallisuuden suhteen mYös
henkilöautoilijoilla olisi Pa-
rantamisen varaa.

- Ohittavien autoilij oiden
pitiiisi jättää tarpeeksi pitkä
turvaviili. Liian l?ihellä rek-
kaa ei saisi ajaa. Kerran sattui
niin, että ajamastani rekasta
räjåihti takarengas ja voima-
kas ilmanpaine liskaisi lokarit
ja puskurit irti rekasta ja ne
lensivät kohti rekan takana
ajanutta henkilöautoa. Hen-
kilöautoon saattoi tulla muu-
tama pikku lommo.

Ihmiset, jotka eivät ole kos-
kaan ajaneet rekkaa, eivät tie-
dä, miten pitk?in j amrtusmat-
kan iso auto vaatii. Siksi mYös
rekan eteen olisi ehdottomas-
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kaalla kelillä, muistelee Han-
nu.

Kaikesta huolimatta rekka-
miehen työ on melko rentoa.
Suomen kauniit maisemat ja
eri radiokanavat tulevat rei<-
kaa ajaville tutuiksi.

Tiillä hetkellä kesdlomaa
Viettävä Hannu haluaa toivot_
taa oman alan ihmisille
jaksamista ja turvallisia kilo_
metrejä. Vaikka kotonakin on
mukava olla, aikoo hiin liih_
teä vaimonsa Srrpan kanssa
lomareissulle jonnekin päin
Suomea.

Hannul(innusen työmaana on liikenne. Nyt hän viettjiä ansaittua kesälomaansa.

ti jätettävä riittävä turvaväli.

- Tarkoitus on jatkaa talkot- teutlamlnel Jaa



Anni Inhtander lalavallajiirjestettiin ensimmdisettans-
sit. Nyt lava täyttiiä kunnioitettavat 50

IätIq4"*pp_1 j_alapintango soivat per- yuotta j.g syntymäpåiiv?in kunniaksi jiir-
3antai-iltana Kalakankaan lavalla - ian- jesteffyihin perinnetansseihin oli kut-
kasta ukkosmyrskystä huolimatta. Iki- suttu mukaan jo alkuaikoina mukana
vihreidentahdissatanssittiinsamallata- oleeita tanssijoita. Pe{antain perinne-
valla kuin viisikymmentä vuotta sitten- tanssien musiikkita{onnasta piti huoenkin. Kinset-yhtye soUstinaan rcån a*aapa_

- Silloin vaintultiinpyörälläja viilil- pur.o. Kalankaalla raikuivat niin jenkan
lä kotiväeltä salaakin, rä-ura xoit<tatai- kuin tangon sävelet. Ensimaåisista
nen muistelee. soinnuista alkaen tanssilavan lattia

.- Ja rippikoulu oli yleensä sellainen tä)rffyin innokkaista tanssijoista.
rala,lonkajiilkeensittensailåihreämie- 

- Samat kappaleet täiillä soi, kuinlil mäfin tansseihin, Ritva povelainen silloin ennenkir, tuu.u Koikkalainenjatkaa. muistaakin.
Hiin kertoilee myös miten 50-lulrrlla

tansseihin l?ihdettiin aikoinaan pyöriil_
lä. Aika kaukaakin asti.

tanssin taikaa _r*\f*ffi;?|1HJff",:Xf,iT
50-luvun alussaKalakankaan vanhal- i;aå, "utt 

siihen aikaa matka eikä mi-

50 vuotta

Perj antaina tansseja hliiritsialkuun
malkoinen ukkosmyräkkä. yhtye jou-
tuI Jo ennen yhdeksääpitiimään pienen
tauon, iLnanhaltijan niin sanellessa.
Loppujen lopuksi tanssit saatiin kui-
tenkin kunnialla päätökseen. Kala-
kankaalla hameiden helmat heilahte-
livatja kenkien kangat kopisivat aivan
kuln ennen vanhaan.

-Mieheni Hannu on tdltä samalta
kyliiltä kotoisinkin. Hiin on ollut täiillä
tansseissa ihan alusta asti, Ritva
Povelainen vielä muistaa.

Ritva itse ei osallistunut ihan en-
simmdisiin tansseihin, mutta melko
"alkuperiiisiä" tanssahtelijoita håinkin
on.

- Minåikin olin mukana jo aivan
ensimmäisesissä tansseisa, Laura
Koikkalainen verestelee muistoja hy-
myssä suin. Mielissä varmasti liikku-
vat kuvat "vanhoista hyvistä ajoista,,.

xalekqnkaat perinnetanssit vetivät runsaastitanssikansaa myös kolmetoista motta sitten. silloin tanssijärjestiijänätoimi Kalakankaan kytätoimikuntå yhd;;å Raivaa;at-elotuJan iehijerynmen kanssa. (arkistokuva)



vielä kaikuj & -r,e 
zt'eir 

x6n,i:L'öhffi:*1,* Hiruffiå,1åf,.J:å:;lKalakankaan laVan Kunsittenistahai--"tut- tämuisteniinjakunriLa,ri;:j:
selemaan ympiirille, niiimme vuosikymmenien tekee K:-- IpefinnetansseiSta 'i"ttzi -o',tu tuttua kymme- tos siitä.
nien vuosien tut*. Voiliia Kyllänytpassaamursi:rr. 1

lemrra ja.liimpöisiä halauk_ menneitä.- Vaikka kor a _- lPäiviinä kesäisenä sain kir- tanssien 5O-vuotistapahtu- sia! Tuntuisiftå,ettaoiemme kosmyrsky pauhasi illac r.-
Jj:,i _51"k"nkaan.kylätoi- m€Ian. ^ yhä se tiivis y;ä;6;i* kana, ei se meidÄn ,r"rr"-,- 1

li$Pi",plheenjohtaja Ju- _ Niinpäliihdimmematkaan. Muistelimme mennei?ä ;a haitannut.
ham Povelaiselta. Hämmäs- Saawimme lavalle ja vas- puhuimme myös tämiin pdi- Uskon, ettäkaikki kunn:;- i

1||| j1 iloitsin ki{een sisäl- taanotto_oli sydämölinen. vanasioista.Montameisåon ki{; ;;;;;;^;h*']];. 
1töä' minut kutsuttiin perinne- Juhani tuli portille vastaan ja jo muuttanut rajan toiselle tutåini. Hatualsin vieia ,.,,.. ;puolelle. kaikkia halata ja yhdess: -,,-- 'l

Pois muuttaneista muistan kaista erikseen, nåio prk, r..; {
erikoisesti Linda ja Vihtori puitteissa. ,

RunOn Siivin I Ii1ö: ff;.lLJJJilä f .*+,,kiiros poreiaris: {
meilä nuoria, saimme pitää Juhanille,olitniinsvdamel,-- .

tanhuharjoituksia heidän na- nen meille kaikille. "\'aiJ- :
vetan vintillä. Kokoontumis- unhottuis multa kaikki muu. {

^esa 
ZUA3 I p.aftorsta etenkin talvella oli tämä ilra ei miiloinkaar"

i silloin suuri pula. Kaikesta Teiräkaikkiarar"*tiuäÅ"t, l.

KrTTos su/le Jumalani i [t{l"ll" meillä oli palava taen..Hyvääkesänjatkoak;,.r -J

I lnto ja reipas nuorisoseura_ kille!

se seurausta mtlioonista sa/amorsta, ; -:M;iäJ"van- rakenrajia oli Marjatta Tuoriniemi jjotka meitä hrruitti
ean --ri^,^^.:^14 ,^'*^L-, , I 50 vuoden takaa muistettu La-hn .l

.s:l:*y:tlf /ermahduksrsta, I 'rur*wllu r-a'tr 
J

KeSä 2003 i l.aikoista etenkin t"i"åu" "ii åÅa ittu ei minoinkaarl

tglzlsa nn.kuumasta. I ;;i;Jy"äilårrrm-lrr"aäå. t

lbtka maata uaursutti.
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kangas Yoitti iKalal
koutujeniäliset iJ
suunnistukset zb j -,jb j
Ala-asteiden oppilaat ki- Parkkila 22.35 (l v) 9) Kaisa Juha- Korkiakoski Kumiseva J

sailivat 19.9. Kumiiåvassa pit- FiruriläKumiseva22.5410)San- 38.09 18) Sauli Hyyrönmäki 
)känkankaan maastossa suunnis- naSalomaaKalakangas24.4}(l Parkkila 39.33 19) Juha-Matti

tuksentaidoissa.Kilpailuraåää v) 11) Pirkko Vöhtoniemi LehtolaParkkila +4.+Apr'1. JvastasiRasTiimijamuistajärjes- Kumiseva 25.00 12) Katariina . .5-6_Ttukireitti 1)ErjaMylly-
telyistä Kumisevan koulu. Mu- MarjoniemiKalakangas25.40(l lahti Kumiseva 34.16 2) Niina 1
kanaoliosaltistujianeljältäkou- v) 13) Niina Härmä Parkkila VedenpääKr.rmiseva35.25 (1 v) 1
lulta. Kalakankäan koulu sai 26.31 l4)AmeMykkänenKala- 3) Jaana Kinmrnen Kalakangas )
yhteispisteidenperustee1latoisenkangas30.35.40.05(2v)4)SuviVähätiitto.<
i<iinnityksen kiårtopalkintoon. 3-4 P rastireitti: 1) Lauri Tölli Tiitto__49.06 (3 v) 5) Anne Salo- r'

Tiitto 12.05 2) Risto Leppänen maa Kalakangas 56.55 (3 v) 6) i
Koulujen pistemäärät olivat Tiitto 12.38 3) Petri Tiitto Tiitto Johanna Järvenpää Kumiseva

seuraavat: 13.27  )JukkaPovelainenKala- 58.32(4v).
1)Kalakangas 46p.2)Tiitto kangasi3.405)HannuÖsterberg 5.gf tukireitti: 1)Juha-Antti a

44 p. 3) Kumisevi 42 p. 4) Tiitto14.366)JaakkoOllilaTiitto KärkiKalakangas 13.522)Pek- I
Parkkilai 8 p. Henkilökohtåisten 15.25 7 ) JannePoikkimäki Tiitts ka Povelainen Kalakangas 17.31 

=tulosten aikoihin on lisätry l0 16.11 8) SamiPuputti Kumiseva 3) Jukka Osterberg Tiitto 22.31 e
min./rastivirhe 16.52 9) Ville Lödönen Kala- 4) Mikko Vähätiitto Kumiseva

3-4Trastireitti: l)MarjoTiitto kangas 17.24 1Ö) Verneri ?:11 5) !"r11t Österberg Tiitto /
Kalakangas 17.262)LauraMät- HirvasahoTiitto 18.48 11)Pauli ?! 29 6) Heikki Halonen
nistö Tiitto 19.50 j) Sari pieti- Siekkinen Kumiseva 20.15 12) Kumiseva29.0l7)KalleKamula
käinen KumisevaZö3s 4) Elisa Mikko Qvick Kumiseva 21.08 Kalakangas 40.45 (1 v) 8) Joni .

Tulppo Kumiseva Zt.Sl Sli[i 13) Tuomas Leppänen Tiitto Jqkolalo Kalakangas +S.tl 1Z (
Maria Niskanen Kalakangas 23.01 (1 v.1 14) Juuso Kamula v)9)Pasi Vi$polaTiitto(3v)ja ,)
22.07 6) Meri Kamula Ka"la- Kalakangas23 .27 (.1v) 15)Tom- Antti Ahola Tiitto (3 v).
kangas 22.08 7) Maiju Vilppola mi Paananen Parkkila 23.16 l6)
riiio 22.28 sj vi,ina *,i,i'"tlå i;;kk;iät'ktåTiitto z:.ss rzj E 

(

-
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-/-Tarkoituson.jatkaatalkot-teuttamlncnJaa9llSlvuUuwtrv.
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Veritankkaus suoritettiin Mustankalliotla
Kalakankaan kylätoimi-

kunnan järjestämä korkean-
paikanleiri j ärj estettiin Mustan-
kallion maastossa sunnuntaina
kauniissa kesäilmassa. Leiri al-
koi perinteiden mukaisesti
kiikaritirki stelyllä. Sillä varmis-
tettiin, onko Yihantolan Jussi
herännyt ja onko Katteluksessa
Niskasen Eeron verhot kiinni.
Samalla tuli tarkistettua efu-
maasto, etteivät Kuonalaiset
vain tulleet vakoilemaan uusia
Vähäsöyringin valmennus-
niksejä.

Kalakankaan päävalmentaj a
Veikko Vähäsöyrinki olikin
r.aimistellut aika yllätyksen
k-vlienvälisiin valmistautuvalle
hiihtojoukkueelle, eikä huuto-
sakkiakaan Norjan tavan mu-
kaan unohdethr.

Tilaisuus alkoi Pove-Jussin
nuotiokahveilla ja Kaijan ras-
vaisilla lätyillä. Sitten pääval-
mentaja komensi kaikki kilpai-
lijat jonoon ja suoritetti in veri-
tankkaus. Nuoret meinasivat
ensin hirvitellä tankkausta,
mutta kun on totuttu luottamaan
Veikon keinoihin niin lopulta
kaikki suostuivat. Veritank-
kauksessa ei armahdethr edes
Veikko Kamulaa eikä Heli
M arjoniemeä. si I lä openaj ien-
kin on oltava sellaisessa iskus-
sa, että mukana pysytään.

Veritankkauksen j älkeen
päävalmentaja palj asti repus-
taan testisuunnitelman, millä
varmistettiin, etteivät hemoklu-
piini (vai oliko se homelupiini)
arvot nouse liikaa ylös. Kilpai-
lijoiden oli selvitettävä erittäin

vaikea kilpailurata, joka nousi
melkein pystysuoraa seinämää
ylös vältellen mahdollisia lu-
mivyöryjä. Kilpailutehtävä
päättyi tarkkuurta vaativaan
lumipallon heittotehtävään.
Kaikki, jotka läpäisivät testin,
palkittiin päävalmentajan
oj entamaiia pienellä paketilla.

Posti-Heikkiä
tikulla ronkkaan

Viimeisiltäkin hävisivät
epäilyt veritankkauksen tehoa
kohtaan, kun lopuksi pääval-
mentaja komensi Posti-Heikin
ensin veritankkaukseen ja sit-
ten testiin. Kaikkien ällistyk-
seksi Posti-Heikki selvitti vai-
kean kilpailutehtävän määrätys-

sä ajassa loistavin tuloksrn.
Tytärniemen Otto oli vaLmis-
tautunut Fissin ohjeiden mu-
kaan suorittamaan yllätys-
testin doopingin käytöstä Pos-
ti-Heikille.

Otto yritti teroittamallaan
leppätikulla sohaista Posti-
Heikkiä ronkkaan, rnutta Heik-
ki pakeni testaajan tavoitta-
mattomiin.

Kylätapahtumaa kunnioitti
läsnäolollaan Kalakankaan
uusi kyläpäällikkö Ahti Kär-
ki puolisoineen. He toimivat
samalla tapahtuman suojeli-
joina. Kaikkiaan väkeä oli run-
saat 50 henkeä. Tarjoilusta
vastasivat kylätoimikunta ja
Haapajärven Siivouspalvelu
Oy.

Musa

Kalakangas säitytti
edustuksen valtuustossa

,1 1t,Ä Ql
iI I L' PJ I'ttarri Krthnu

Kalakankaan kylällä HaaPa-

-iärvellä pidäteltiin eilren vaa-
leja herkeä: saako kylä ketään
edustajaansa valtuustoon va-
paaehtoisesti paikkansa jättä-
vän Sakari Mustanojan
(kesk.) tilalle? KyläIlä oli kol-
me keskustaiaista ehdokasta,
joista kansa täIlä kertaa antoi
valtakirjan siivooja SirPa Kin-
nuselle.

Hänen valintansa oli todella
positiivinen asia kylän kannal-
ta, sillä Kinnunen on kYlä-
toimikunnan sihteeri. Hän on
muutenkin ollut kylätoimi-
kunnan toiminnassa mukana
koko sen olemassaolon ajan.

- Oli kyllä ihan kiva Päästä
läpi. Neljä ruotta sitten jäin
valinnasn kolmen äänen Pää-
hänja olen osallistunut 4-5 ko-
koukseen varaedustaj ana. Asi-
oihin perehrymisen kannalta on
kuitenlJn parempi olla mukana
varsinaisena edustaj ana. NY't

rä111'rain alkaa opiskella lu-
h,ria- toisu kenaa ehdolia ollut

Sirpu Kinnusta kiinnosta-
vat erityisen palion tYölli-
syyteen liittyvät kysYmYk-
set.

Kinnunen kommentoi valin-
taansa.

Uunituore valtuutettu ei itse
juurikaan tehnyt vaalitYötä.
Esimerkiksi vaali-ilmoittelu
rajoittui vain keskustan Yh-
teisilmoituksiin. Kinnusella oli
kuitenkin Kalakankaalla ruki-
ryhmä. joka teki töiä hänen

puolestaan.
Kinnunen pyrkii vaikutta-

maan asioihin sen. nrinkä r'ir i-
valtuutettu pystyy. Erityisen
paljon häntä kiirmostavat tYö1-

I isyyteen liittyvät kysymykset
- olen sitä mieltä, että jos

kaupungilla avautuu tYöPaik-
koja, on ne täytettävä eikä siir-
rettävä töitä jäljellejääneiden
työntek ij öiden hoidettavaksi,
koska heidänkin kestokY-
vyllään on rajansa. Toisekseen
katson, ettei vanhusten hoitoa
saa enää supistaa.

Kinnunen on tämän vaali-
kauden istunut koulutuslau-
takunnassa. Siinä jatkaminen
kiinnostaisi häntä. Myös Pe-
rusturvalautakunta kiinnostaa
Kinnusta.

- Mutta puolueen asia on
päättää, ketä mihinkin valitaan
Katsotaan, mitä he päättävät.

Oman valtuustotyönsä mo-
toksi Kinnunen sanoo, että Yh-
teispelillä eteenpäin.

- Yritetään tehdä hw iä Pää-
töksiä. Kaikiile eitosin 2in4 i oi
olla mieliksi.



Pasi teki omanfuen
Rantapaikkaa ei löytynyt

ry,st os! kiiytetyn kaivinkoneen eduuisesti ja opetteli samalla kaivamaan
ottut n rn ,nnostavao, efrei kaivaminen varmasti töihön lopu. Ki. lkuingn ryteikkö rämemetsineen onju,umm

si(eästi Antinkallion loivann kupeedn ruo,s_
lqrmmenten aikana. Taivaalta tihkuraa rt***
vett:ä ja luonto on sananmukaisesti h_rra.lla n
ikuiselta näytt,ävässä räkätaudissa.

ryöqn l{l:lS Heit*iSvidtm

Kalakankaalta kotoisin oleva Tytåraiero
Pasi ei ole niitä maan raavaimpia ukkoja mme
on silti uhmannut hirmuista luontoa kofo r""*n
Kaivinkone on käynyt ahnaasti maakerroks-
käsiksi ja kirves on iskenyt männyn käkhröfl:
pitkospuiksi. Ryteikön keskelle' on sr-no..=
yhden miehen hankkeena 250 metriä pr*å -*hehtaarin kokoinen oma jiirvi.

Pasi etsi aikansa itsöUeen sopivaa rmra-
paikkaa, missä saisi korven m*Oissa rmohraa
kaikki työhuolensa ja ajatella sinisia murOer
huru-ukkojen tavoin. Mutta minkä sille teer_
kun_. aikoinaan Kalakangasta luotiin, r.euå e:
nrttånyt kuin tilkka Niininevan suo_ojiin

,Yhden miehen jåirvibanke on kaikin puolc
uskomaton, yksinäisen kyliihullun määrärieror-
nen kesälomahanke. Tytiimiemen pasi ei olhn
kuuna kullan valkeana tarttunut kaivinkoneen
sompaimiin. Se ei ollut mikåi:in ongelma- pasi
osti kiiytetyn Åkermaninja kaiuoi oäuara r"r-
pohjat esiin ja tasoitteli ne penkereiksi.

Ennen sitii piti luonnoliisesti tehdä rryFonkijoille

Eikiijåirven kehiftiinrinen sii-
ben lopu. Pasin kaverit alkoivat
työntyä ryteikköön onset olka-
päil|ä ja kyselivät, mil'ioin sitii
påiiistiiiin nykkimiiiin punalihaa.
Pasi ajatteli, että samapa tuo,
rstutetaanjäween kiriolohta niin
jokainen halukas voi tul la onlci-
miutn.

Kalastus alkaa t?imåin viikon
lauantaina. Pasi on rakentanut
raruralle katoksen, johon tulee
lupakorttiautomaatti. Kuudella
kympillä saa kalastaa woro-
kaudenja se oikeuttaa kahteen
loheen.

happamuutta mittaava pH-mit-
tari. Jiirven vesi on sen verran
hapanta, että sitä joudutaan
kalkitsemaan. Muuten vedessä
ei ole miälin maatalouden haja-
kuormitusta. Kaivettaessa suo-
kerosten alta paljastui sora-
pohja, joka on ihanteellinen
lohilammelle.

Tytärniemen Pasi muutti
vuonna 1978 Tukholmaan ja
hoitaa siellä vartiointiliikkeen
palveluja. Paljon maailmaa
nähneenä Pasi haluaa pitiiåjuu-
ret kotiseudullaan.

- En minä ikinä muuta pois
Tulåolnasta, mutta täällä on
minun entiset kaverit ja tiinne
on aina qrukava tulla käynään,
Pasi tuutniå,r

Nyt se tuli, viestikulta,
kauan, kauan kaivattu.
Vaikk'ei siihen ennen kisaa
taaskaan oikein uskotfu.

Nyt ol'miesten henki tulta,
kunto oli terästä.
Myllylä, kun vauhtiin liihti,
muut sai tulla perästä.

Starttiin lähti merdzin Janne'

kovan onnen sotun'
Vaihdossa hän oli
upeasti kolmonen'

Matkaa jatkoi Hurj a-Harri'

taktikoinnin Ykkönen'
Sitkeästi sinnitellen
vaihdossa o1'nelonen'

S ami syöksyi kiirkiletkaan,
nelj änneksi beesaamaan.
Sitten norjalaisen kanssa
pääsivät he karkaamaan.

Ankkurit, kun matkaan låihti
katsottiin ettlken on tähti.
Myllylä vai Hetlandi
tuore sprintin mestari.
Hetlii mcntiin sopuisasti
mäen alle mukavasti.
Sitten Mika tykitti
pari kertaa revitti.

Hapot alkoi painaa jalkaa
Norjan poikaa väsytti.
Meidän Mika kunnollansa
sprintti:poj an kesytti.
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Miesten viestin maailmanmestareille
Janne Immonen-Harri Kirvesniemi-Sami Repo-Mika Myllylä

:

F

l,åöl
Loppu oli yhtäjuhJaa
MM-kullan säihkettä.
Nyt ei poikain tarvinnutkaan
suorifustaan hävetä.

Onneks'olkoon
Suomen pojat;
teitte tempun melkoisen.
Tästä Suomen kansa antaa
teille ikikiiroksen!
Leo Siekkinen+mummu

ryteikköön tie. Valtavia kivenjiirkåileitii piti no;
taa pois tieltii ja rumpuputki piti tökätii ojaan"

- Olen aina ollut'sen verran mukavuude=
haluinen, ettii tie pitr saaha perille asti, viittoile.
innokas uudisraivaaia murakon keskellä. L-l}lo-
puoli3en silrnissä urakka ei näyta eritl-iser
mukavuudenhaluiselta. Muttaminkäs sille tekee-

$t4 !4si sanoo tykkävänsä kaivamisesu ja r+'
kentamisesta.

Paisuu kuinfu ullataikin a

Itsetekoinen jiiwi on 1 5 metriä korkeammal la
kuinHautaperåinaltaan äyttölanava. Antinkalliol-
le onnousua 35 metriä. Sieltii ylhiiiiltii Äj innevaie
lirisee metsäoja, josta Pasi bn saanut vangim:a
veden jåirveensä.

- Ihan hupimielellä minä piiätin alkaa tö;h;n
Homma paisui pian kuin pullataikina. Töidec
edis\rttyä on aina uutta pulpahtanut mielecn-

Pasi kylvi mustiin penkereihin ruohonsiem€ren
ja istutti puita siteeksi. Rannoille tehtiin pitko-
puut kävelyn kannattamiseksi. Jatkosuunnitel-
mana on rakentaa oma lomamökki ympärilrroti-
seen käyttöön, grillipaika! savusauna ja i:pu
kota. Koko urakan hinnaksi on arvioitu noin 3Cl0

fi)O markkaa. Hintaan on laskettu käytetty kai-
vinkone, mutta ei oman työn hintaa. Mitåpä sirå
omalle työlle, kun se kerran on hupihommaa
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el lmalssut
Kalakankaan
tavoitelluimpia
poikamiehiä

Sakari Mustanoja

Peq' antai-ilta kokoontuivat
järjestysmiehet ja kahvin-
keittäjät Niinikankaalla
tanssilavalle hyvissä ajoin
ennen tansseja. Jiinnitvs oli
k'äsin kosketeltavaa, kähvi -
pannu hrhisi ja joku orpo
hyttynen ynisi ia etsi ruoka_
paikkaa.

Miten tässä oikein käy,
ovathan Kalakankaan
perinnetanssiaisissa ky-
seessä jo kymmenwotis-
tanssiaiset? Ainakin tähän
saakka on uskoilista väkeä
ollut tuvan täydeltä. Kuu-
saalaisten houkutukset
saattavat tehota ennenkaik-
kea poikamiehiin.

Sitten alkoi kakkostien
suunnasta kuulua tuttua
pyöränräminää. pulssit
kiihtyvät selvästi paikalla-
olijoilla, kun pyörämies
saapuu lavan kohdalle. pai-
neleeko hän suoraan Kuu-
saalle. Ei, ylväästi kurvaa
pihaan kylän tavoitelluin
poikamies hirvennahka-
liiveissään ja h armaa parta
suithrna -ja vahattuna tans-
silavan pihaan.

Kaukon paikanvalinta
on hyvä enneja kun Posti-
Heikkikin tuli meikein sa-
malla rytinälläpaikalle, niin
huokasimme helpotukses-
ta. Jos Kalakankaan poika-
miehet eivä1 lähde Kuu-
saalle, niin tytöt sieltä tule-
vat yuorenvarmasti Kala-
kankaalle.

Näitä kymmenvuotis-
juhlatansseja soittamaan
saatiin Melekoset. Ja mel-
ko epeleitä he olivatkin.
Kyllä Ahon Veikon sor-
met tanssivat kosketti-milla
icuin ennen Toivo Manni-
sella. Siinä naiset huokai-
livat, kun katsoivat sormi-
en hyppelyä ja tanssia ha-
nurien nappuloilla.

Kupulaa.ilTgfty ja
kepit kairyalodn

Erkrn Osrm€ifirn ronKat -
semana alkoi Kuusaan
suunnasta tulla viikeä köy-
tenä ja joku salaperäinen
kehuikin, eftä on ne vain
laatutietoisia nuo ihmiset
edempänäkin.

- Onpa täällä mukavaa.
Miten te olefte nuo sääsket
oikein kouluttaneet, kun ne
eivät kiusaa niinkuin muu-
alla. Joku orpo välillä käy
nälkäänsä inisernässä, mut-
ta ne immeeki niin sivistv-
neesti, eräs reisjärvinen
puolestaan kehui.

Taas kerran tuli todis-
tettua, että perinnetanssien
suosiota eivät heilauta tan-
gomarkkinat eikä mikään
muukaan.

Kalakankaan koululla L hu.i :r
kohisi maananlaina iltal.arn u..r-
Pihamaalle kertyi hiljallees ! &t r&
puheensorina yltli jå herj.emi r,u*
luttua lenteli kapula ilma::,"u. ! u
hän matkan påässä hoipendlr e,&r"r*

määräinen joukko miehia. n:rL.r;t
ja lapsia kepakot kainaloria. t r,-
lillä joku pyllähti nurin, puru,r,llr
hiekat housunpolvistaan ja jnrL:r
sitkeästi matkaa. Kl,seessa ei iur,m_
kaan nllut mikiiän hihhuleineu i*-
laseuran kokous, vaan halai*-oril-
kaan puujalkamestaruuskiJpa.r.luii
ja tirppapelin näytösottelu.

Tapahtuman järjes:ei..: _ _
kunra Heikki ja Veikko- : . .
päättäneet pari päiväå aika:,.;:.-
min, eträ kyläläisille pirää jår.3;:,,
jotakin hauskaa ja siirihän ..r.-.::
pelit ja leikit ovat. Ennen .,--; -
na-isen kilpailun alkua vksi :a - - -
nen yritti naapuriha salaa i;-_ . _

tella puujalkakävelyä. _\l::: .
ole kävetlyt ainakaan kahteenrl,:_-: -
neneen vitoteen ja hyvinhän iä:-:.
srriuu. .ioku hihkaisi. _OCr-:.:
i/64n, k,vljä minusta,,.asrul.:i,::_
saät, toinen vastasi.

firpan voittanut iivälim.arr', 
Eern:| !.!

Kaukolla
haku päätlä

Haapapuron Leena on
' pitåin1't kynttiläänsä vakan
alla pitkään. Jospa lie niin
tarkoitettukin, ettii hän suo-
rittaa ensi laulunsa lava-
tansseissa suoraan sydä-
rniin täällä kotikylän kul-
maila. Eivät olisi pestiköy-
detkään pidätelleet Kinnu-
sen Kaukoa, kun orkesteri
kajautti lempeän valssin.
Leenan kaunis lauluääni
siveli sielua. Harmaa parta
ja hirvennahkaliivit vain
vilahtelivat tungoksessa.

Kyllä sitä passasi katsel-
la: lievä takanojaja liukuva
pltkä aqkgl, \{Lehel!!! qq

Sotajoen kultaa röykki-
öittäin, mutta yhtä puuttuu
ja sitä Kauko on selvästi
hakemassa.

Puolen tunnin kuluttua
Kauko tulee puffettiin ja
pyytää pullon pilsneriä.
Hän siemaisee sen neniinsä
alle, pyyhkäisee
turpahaivenet kämmensel-
käiinja on j o menossa lavaa
kohti.

- Ensin pittää tanssittaa
oman perän akat, että naa-
purisopu säilyy, hän huik-
kaa mennessään.

-On neemmääsäparem-
pia nuo kultakenttien mie-
het, Posti-Heikki huokaili.

Kuusaalta
väkeä
kesken illan

Kello ei ollut vielä kym-
mentäkään, kun ennusmer-
kit toteutuivat. Kärkkäi-
sen Erkki tulla porhalsi ia
kehui pullakahvia juodei-
saan, että toin kolme nais-
takin tullessani. Sitä ei elä
eikä pala. jos ei pääse
perinaetansseihin.

Illan hämyssä tavattiin
h:ttuja, nähtiin nuoruuden
ystäviä. halattiin ia
muisteltiin menneitä. Tun-
nelma oli lämmin ja ilma
suosi. Kylätoimikunnan
tervehdyksessä yleisölle
luvattiinkin, että perinne-
tanssitjatkuvat ainakin seu-
raavat kymmenen luotta.
Kotiscutuvii kon perjantai,
hyväksi havainu ajankoh-
ta, on se huipennus..jolloin
lomalaiset ja lähiseurujen
lavatanssin ystävät saaou-
vat Kalakankaan lavälle
viettiimiiiin iltaa tuttuien vs-
tävien ja hWåin mrisiikin
merkeissä.
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Jänisjuhtiottelun palkintojoukkueel Keskellä voittajujoakkue Rambo & kumppa-
nit; Vesa Koirikivi, Kalevi Vehkalahti ja Ari Koirikivi. Oikeulla hopealle sijoittuneet
Esko Myllylahti, Jorma Koirikivi ja Sakari Mastanoja. Pronssijoukkue Eino jo
Esko Teppo vasemmslla.

Rambo & kumppanit
j änisj ahtiottelun voittoon

3,3,tq37
Joukkue Rambo & kumppa-

nit voitti Kalajanjoen Metsäs-
tysseuran järjestämän jänis-
jahtiottelun jo neliännen ker-
ran. Joukkueeseen kuuluvat
Vesa ja Ari Koirikivi, sekä
Kalevi Vehkalahti saaliinaan
komea rusakko joka painoi 4
875 grammaa.

Sopivasti lauhtunut pakka-
nen ja tuuleton sää tarjosivat
hryät puitteet kuudennelle jah-
tiottelulle. Osittainen hankikeli
soi myös jahdattaville mahdol-
lisuuden selviytyä kisasta voit-
tajana.

Kuusi voitonnälkäistä j ouk-
kuetta starttasi aamul'hdeksältä
seuran majalta maasioon.

Punnitukseen, iltapäivä11ä
määrättyyn aikaan, saalista toi
kolme joukkuetta yhteensä vii-
si jänistä. Tuloksetta jääneet
joukkueet joutunevat nosta-
maan harj oittelumääriäåin, sillä
)'hteisesti todettiin j äniskaman
olevan runsaan.

Punnituksessa isoimman saa-
liin olivat saaneet Rambo &
kumppanit -joukkue. Vesa ja
.{ri Koirikivi sekä Kalevi Veh-
kalahti. Rusakon painoksi pun-
nittiin 4 875 grammaa. Toisek-
si sijoittui joukkue; Sakari
Mustanoja, Jorma Koirikivi
ja Esko Myllylahti, sekä Seri-
Poika saaliinaan 3 865 g pai-
noinen jänis. Vahvistuksien
hankkiminen tähänlin lajiin on
tullut, sillä ampujana kunnr:s-

tautui Esko Myllylahti Kuonan
MS. Kolmanneksi sij oittuij ouk-
kue MIX + Eino TeppojaEsko
Teppo. Metsäj äniksen painoksi

punnittiin 3 650 g.
Kilpailun aj anotosta vastasi

Kauko Kinnunen. Virallisena
valvoiana toimi evp. Posti-

Heikki. Kokonaisuudessaan
onnistuneista järjestelyistä ja
palkinnoista vastasi Heikki
Jylkkä. -KMV

KalakankaiSet L,L,-y'V
haluaisivat rakentaa
koululle leikkike nttaå

Oma kyläkoulu on kalakankaistenkin
sydäntä lähellä, mikä näkyy myös viime
torstaisen kyläkokouksen- pä-ätöksistä.
Kylätoimikunra lahjoitraa ykkös_ ja
kakkosl uokkalaisil le pyöräiiykypäråt.
Koulun pihalle aiotaan'räkenråa iutt oit_
la leikkikenttää kiipeily.telineineen ja
murne vempaimineen, mufta siihen tar_
vittaisiin myös kaupungi lta avustusra.

Kyläkokous sisällytti alkaneen vuo_
den toim i ntasuunnitelmaan peri nteisten
tapahtumien lisäksi myös Leader_asian.
Asiaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin
haluttaisiin paneutua tarkernmin vhtei_
sessä tilaisuudessa. johon suunniieltiin
k-utsunar aksi as iantuntijoiksi Timo Sep_
pälä ja Hannu Kokl<oniimi.

. Kalakankaisilla oli viime ruonna kaik_
kiaan yli 30 tapahtunraa. ;a samansuun-
tllr"lu näyttäisi rorminta myös jatkuvan.
Ohjelmassa ovat talven paatåpafrtuma
puistohiihdot. hiisipi lkki.' kylienvälisiä
h iihtoja edeltävä korkeanpaikan l.irilarnuur
pennteiset tempaisut.

Kylätoimikuntaan valittiin Sirpa Kinnu_
nen. Heli Marjoniemi. Riina Jaakonaho.
Ahti Kärki. Ari Laine. pasi Leppänen. pirlo
Paassilta. Pekka Musrano.ja. S;il;; iirr,;_
o1a 1a Helena Vedenpää. T_rökiireinens5
\rloKsl Kviator m r k-unncn puheen_i.,hr:.::
tehtär ät 1änär än Olli Tiir,u ,.'.r'- l--
puheen jöhicran '.iii..- i', r1:::: i _:::
mr'öhemmin.

I



K.;.,*;o.ffi kylien
Autioran ta suksi voi ttoon
,(-7<,lqq7 * .-
u * Y' J Heikki Syriäniemi
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Tasaisen raivokas suksiminen
vei Autiorannan joukkueen
komeaan voittoon kyiienvälisissä
hiihdoissa Mäyrähovin pihalla
Nokkoudella. Rannan ankkuri
Pehi Kiirppä nosti joukkueen vii-

- _ meiselläosuudellakeskustanohi
ja pulinat päättyivät siihen.

Jännittävä viesti kä1tiin kai_
ken aikaa Autiorannan, Keskus-
tanja Parkkilan kesken. Vain Ka-
lakangas ja Ylipää kykenivät hä-
tyyttelemään kärj en tahtia.

Keskustan valttina oli tasai-
nen, kovan luokan kuntoilijoista

- - koothrjoukkue,jokakeikkuikai-
ken aikaa keulilla. Sivukylät no-

- -' jasivat puolestaan huippuyksi-
löihin ja vahvaan kylähenkeen.

Iloisimman piristyksen vies-
tiin toi Kernarannan- edustus-
joukkue. Vasta perustettu kylä-

: toimikunta oli saanutme-hengen
-... päälle ja varakkaat sponsorit
, mukaan. Kermarannan joukku-
r eenjohtajaJuhaEronenjaloijuot-
, topisteessäomillesuojateilleen

kermaryyppyj ä, j otka takertu ivat
, auttamatta sepelvaltimon seinä- ,

, miin.
:j 
- 

Monilla joukkueilla tuntuikin
i olevan vain yksi ja ainoa pää-

määrä; Kermarannan kellistä-
: minen. Varsinkin pitkään alem-
. muuskompleksiapoteneettiiton-
: rantalaiset,joilla ei ole edes katu-
, valoja, juhlivat Kermarannan

kellistymistä.

Parkkila aloitti vahvasti

Osittain aholankylä1äisten
vahvisäma Parkkila aloitti vah-
vasti hiihdon Jarkko Aholan
spurtilla. Ensimmäiseen vaihtoon
tullessa vain Ylipään Jorma Pii-

ponniemi hengitti niskaan.
Toisella osuudella Ari Laine

nosti Kalakankaan hetkeksi kär-
keen. Posti-Heikin lippu ehti jo
hulmuta maalialueella. Olihan
Mustankallion ohuenpaikanleiri
nostanut jälleen kalakankaisten
veriarvot huippuunsa. Kova talvi-
lentsu oli kaatanut kuitenkin
Kalakankaan edustusj oukkueen
väkeä siingynpohjallejaterävintä
kiirkeä ei saatu kasaan.

Kolmannella osuudella Meria
Myllylahti nykäisi Kumisevan
kärkikahinoihin mukaan. Kumi-
seva oli vaihdossa neljäs.

Karjalahden Juhu Pieksämäki
oman l+ylån puolestu

Kuudennella osuudella salaa
harjoitellut Karvosen Sirpa hiihti
Keskustan komeasti kiirkeen. Sii-
nä vaiheessa alkoi viime woden
mestari Kalakangas jo tippua.

Seitsemiinnellä osuudelia Kes-
kusta jatkoi voittokulkuaan iki-
nuoren Eero Savelan johdolla.
Kolmella viimeisellä osuudella
piirjäsivät luonnollisesti joukku-
eet. jotka olivat säästelleet ko-
vimmat fykit loppuun. Aholat
pitivät Parkkilaa keulilla, Väi-
säset oli mobilisoitu maailmalta
nostamaan Ylipäätä kohti kärkeä.

Henkien taistoa

tuistelemqan

Eronen antoi Kör*"tåi-
Ristolle hunnon kerr,r-

rwpyn ennen kilpailuo-

Neljännen osuuden huippu-
yllättäjä paremmin jääkiekkoi- Ennen jajälkeen kilpailun, la-
ljana tunnettu Jari Kaattari nosti dun ulkopuolella käyiin monen-
Keskustankärkeen.Vapaahiilrto- laista henkien taistelua ja val-
tapa tuntui sopivan nopealle mennusoppejajuonittiin.pekka-
luistelijalle. Alkuosuuksilia piir- lan Veikon mqLaan {uonabiset
jiittiin kärjessä myös pelkällä otiuai onnlrt,rneet löytämään
Pieksiimäennimellä.Viide.nnel- t"t.iit. *piu* suksiirofiilin.
lä osuudella Ranta otti jälleen Frhrkri åä.t.i hiihtäjien pro-
kiirkipaikan ja Kalakankaan Jor- niii 

"l 
off"i lentsun vuötsi tiotr-

r , ', t. : dallaan.

e,, rreD fr us tu n Jo a KKuegseen.
Hiihä] ien asuinpaikar puhul_

tivat kisakansaa hiihdon tuoksi_. -
nassa. Jo ennen kilpailua oli yli_;
piiä ja Kaq'alahri käyneet raia_ - _

neuvoneluja. Luonnolliselta tun_ 
_

tuva jokiraja ei riittiiny ylipää- kierrellyt Kalakankaan valmen-
läisille, vaan koulupiirirajat irin- taja.. Veikko Vähäsöyrinki .Gitlivat passaavan paremmin syitäveritankkauksen epäonnis_
hiihtogn, Näin Ylipää sai ostet- tumiseen. Siinä samalla kirkko_
tuå Mattilan Teuvon riveihinsä. r rannassa asuva Viihäsöyrinki ehti
T_euvo itse oli rajakiistasta pel- lipoa kunniaa Keskustan joukku_
käsäiin hyvilläih. Onhan mie- een kustannuksella. Kaläkansa-s
net_t1i V.n1 ly.ryntiU yli rajojen. aikoo Posti-Heikin mukaan fia-

Karjalahti osallistui hiihtoihin nostaaj atkossa juniorityöhön. 
S ii_

muutamanwodentauonjälkeen. tä oli jo osoituksena ke.maran_
Sijoitus oli ilman Koiwahon nankin voittanut Kalakankaan
Artoaja Liuskan Mauria kahdek- kakkosjoukkue.

9p..J9gkku9en johdon mukaan YleisöodotteliturhaanKopos_
Ka{alahti tulee nousemaan lähi- periin, Oksavan, Velckaperå ja
luos ina ykköseksi. Pel aajaostoi I - Ku.u_saan j oukkue ita ki saiaiJ<a I I e.
la.juniorityölläja kovalla riiiikilH Ehkä siellä vietetiiän väli'ruotta ja
se on mahdollista. luryoitellaan salaa ensi rtodån

Isoniemen Eskon mukau' koitoksiin.
Rannan menestyksen takana oli. - Tuloksia: 1. Autioranta 45.1 g.
uusihiihtostadion, jokaonmah- 2. Keskusta 45.20, 3. parf<fciia
dollistalut telroharjoittelun. M o- 45.30, 4. Kalakangas I 45.50, t.
nen mielestä Ranta vei mestaruu - Ylipaä 46. 19, 6. Kumiseva 4 7. i _1.

den onnistuneillanaimakaupoilla. 7 Tiitonranta 50. I 4, g. Ka{alahd
Hiihtäjien asuinp.aikalla ei niin- 52.14,9. Kuona 52.40, tO. fla_
kään ollut väliä. kangas II 60. I g, I 1. Kermaranå

Hiihdon jälkeefi kisapaikalt6 61.18.

laittas Tiina Tiiton taipaleelle



;Vanhan p o stink antaj anmui s te lml a
Olenseurannutposti-Heik' Seuraava nelko oli koulu. Pyh-
termia ia kommelluksia ",l,Tli_ 

titältä oti koiä i. L"rlrp"L", "jiät _,-y:'t}i.,T,i1._:i, r,i*r..qia tapah_- | termiajau.d."*:jT,"jjiT:':; Itirilääii,il,ä'3,å",:':i,?it,",lJåj tumia. Kourur,".r 
"i"?ii,:'iå,l"tfå1 | suista' Päätin' tnn "IT:Hli-.j å'.än"a i?"airenä irtana ajoin pyö- kivenheitonv..run-u*uu. Rautiossa

r I ;*.f;å*1"H'#,',13:?"*tr ;Jälåi:111ff1å1'fff#ffiifi: r:"i ?ilil?iiiäl4arkku, Fanni ja-' I kirjoittamiseen. Niir "

- | joittaa. rpa aran klr- ti.ön rapulla i"ro*i. opåi-til'i;;;-- I iliää:-'rs'erl' 
I\unpa aran kr- tiönra.pullaiui;; 6;;äk;;;: lapset Aaro-ja Raakkel. Eräänä iltana

] | '"'äifi ornnnen Tiironrq-naro ^ri si oppiiaitten viltt";r ittri* tä Markku oli 
Y:mentamrt Fannin keittä-Olintlttönen.Tiitonrannal' '. si oppilaitten vihkoja åt<tunantutn- marKKuolrKomentanutFanntnkeittä-

sfinkanrcian -^,uu" ^,,r, 'j.?jt daläja nati siita pthallels";ä p;fän, nostille kahvit- Posti ruli, ja
-' I #i:*T1ltr_*ty,"*if*l ffif,#,ääi,'åäi"Tfjfit'tXä11
J I H$trä*irä1tuTj$'"r$. f:'liä',:H:å'#htr"ffif*rui #rtr*'#:r**ffisåä:: I id;:1?:ä:1,#ilH,lr;*ii ponkaisi "^o-,. ."",";-** åHiiy',l"J,T:';l.ltl',,,fai.mlI I *,r: 1-' Lt - r'

: I ll5:""11:11,1",p"T:1,:l'_\",:lt paau".x*aui;.1åpvåääiffi1ö- tuo nisua". att"l.u *aå rå'rcttyärro4PdrErr tul Kolrrnl oäålle. Kaaduin.japyörätulipäälle- tuo ntsua". Akka teki työtä käskettyä: I L*l19:lij:1,11.:." *ilte, enä otta- ;i-'Akkf; ori ä'inia' i;;i;'tää; iu -.ni u..un ,J kä-..ostu nisua ha_
lxaateposttnkantoTiitonrannalle. ajamassarroiruu,juminaiaå]ilåi: kemaan.sivumennåssähankysyi,että: I ||H."::.^",-l|_thlT.."t .f.yn" r.åä"*Lu*ua. Sen jälkeen en koi- Lr--.ir.,""". v?ru.u ,uuttui, nousi

- | onhansevaltiontvötä,jateilläon iä^;räh";. pyhtilä ori antanut vii- rd;;;;l;läiäy*rrpöytään. Hiint l il9.t-tTpaa 
polvea avuksi. Ensin ."iräärtaon koiralle. kat'aisi: "säutu"u,äo m*-allekint,,- I :::j:ijjl'_'" p"ly"1 avuKsl. -bnsrn meisen lähdön koiralle. kat'aisi: "Saatana, tuo kummallekinr"-' I eparortrrn' mutta kun H11pa19n SeuraavapelkooliOvistinisoaio- Niin sain nisunkorvikkeet. Kiirehdin] I :l:T.*:nanviitonpafsi{ia mi"låä;"ir;i;r"i;.iä;",i# uros, ja kyuä nauru maisrui.I ruuLvrDeurcrrarrvrrKonpaasra,Ja koira,iokavihasiminua.Seolisiinä ulos,jakyllänaurumaisfui.

: I selvitti, euei tarvttse.ku'in roiä! ;#;'Ji.ii-i päivisin ja katsoi] r.äri ,;k*td menin Huitilaan- *T:"::l!::ltq#ähakemassa t"a tiäira kuki. Ketään se ei hauk- .+;-i-.--r--, . :. .. . ..-rso,o\eIraDD4 Keta nella kulh. Ketään se ei hauk: j',å:',i.:ä:ä'"T,;lt1T"Iilffiä lllx,:ims lxlni:x,itj #::trfiää.ä!+i,ö,fi.ääätnttra -,,L^^f :^'L*- ^tr--'
J unarra. riaaganperän posti.pitää Kivimäen miikia laskeuduin ;fi, Alno Kursl€sr minulle, että liihdetään

, ffil$:i",'"1,1fl;fri:"k:*i *a:m:mm:*xlå# åffi;11ffi'3#*T?:iT#ff"'*;
: virkko,jaHaapanentulijälleenja ,äiääiiäuffirella,koiraotimiestei me hiivittiin naurispellolle K"rt;i;

e että yritetään. Se yritys kesti lti i;;;;:;",- ^,.6_ :^ L^*:,-^j___ i- hyviä.
ot'-?.$', .. . päsi minua mrrii.'F"i.-t".1;l;#J; Aamullakotonaäitijaisälåihtiriihiä- -Äiluuiasemapäänikönkans- 

låäjiäj:?ljl"i*'lg;.li:l *'öää?l:lä11'#',ä'*il,tå1: i::ii'1öi::äififiäl*il";,'H?f::H#"Xi#'##'#; il"ä';rii#ft'J:fiä'ä?HTtrif
-_, lil3l" Niin mäista ton po'- r,äää'iåiri 

".d":F Fd,,ä;;ä'i tfffi,T1.1t",trå?fJffijffiå?
, E'.i.*ai,enkäyntipaikkaori S:iitrå,1'Jåti:"11Til:lli"*; V;irä[åilffi?ävasti. Seuraavatyö; p1,"'1t'"1, j;':..döili,:i i#itff'äl'::å"ä'fJif"Jåil1 "ri-*åä"låääid'dffiäi?;A lahti, ovist ja Piippo,.Sinne me- ;;;;k;;;; sitä tappaa. vaan ;;;j;;i puitu, oli saunan woro ja sitten otet-- ninäitiävuttuatt.Cjtinttaganperän s."äjånoirterrerrqlrci ""-r.r^,,t 

tiin päivätorkut. Ennån kuin ilå-ninäitiävastaan.OtinHaganperiin S"rt"rili.n"idettavaksi.Sankarioli tiin päivätorkut. EnnÄn kuin ilta-I postinialiihdinkohtiHaånperää. ää'ä'f#a.i Haapajärveltä. Tie_ hommat alkoi, minä-rahdin pos-

^ Isä lähti yhtä aikaa liohti tii- iå,il,^iJ. uniro.,i1,-.; *^-1:^ ^:^, tinkantoon. Poikkesin Huitilaan Ai-a isä lähti yhtä aikaa tåtrtj..gi- iä"rilrä*r.oiravihasipostiasiel- tinkantoon. Poikkesin Huitilaan'Al--- tonrantaa. Yö painoi päälle. iåti",;ärii" S""t".i j;;åt]öä_ T:^,Iiissa nauramaan yöllistä nau-
? flaaganperällä ei tarvinnui käydä ;;;;;;:"" 

esru\*rrrvu'ur ruPsrr.- risreissua.

3 postia odottamasia. - postille joululahjårah;;. öiiä;;' duin jalkamiehekii. Talutin pyåräa
Kavin mw p;vrvlt; io \/iL- nen isänrä ioka nli lreri'äiäll- ".-^ alla päin ja pahoilla mielin. Tie oli: . .5älP myös Pöyrynä ja viks- nenisäniä,jokuötrc.jåa:åii..*;- aua parnia pahoilla mielin. Tie oli

: ffi,ä";,ly*xi*'h:,r*,xl"ii #t::1#ffilä:Tllr,äii iil{l'i,Tiffiiöilrt'ffi:;äfi'åT
_ ::k"Täh"yt.l".*iiä,ä,"rä'iiJ; ;åä.bii;;';;ää?#""ii'oii."# päiihiin, että laskenpa, monäko a,-
1 löinpääniil;;;rhiÅ':.inään rr,n oaha ilma- hrmisarte wesicr.rp ^oL- 

kelta kilometriin måhtuu. Niin aroin' lötnpääni hevostallin seinaar. kvr- paha ilma, lumisade, vesi;de, ;;k- Kelta Klometntn mahtuu. Niin aloin
, 13.1{qi tui".;ih;;trbil;iää ilun"n. pi.ia ja väsytti, niin minä laskea askelia. ja sehän olijiinnä.

tähtiä. Seisoin t""ä" l.i"aa" ""ii 
poikkesin Huitilaan nukkumaan. Seuraavan kilometripaalun luona

' ten ennen Lri" rrr.ri.i"1;ä;;fi- ' H;iti; oti viimeinen"pår,i- askelia oli kertvny toiita tuhatta. En
kaa. pvsåikki. r'a sinne kerr'i rine icn lar,_ enää muista, paljonko yli fuhannen

= -1tr* ori, mieruisiakin muistoja. 3:*: ".ti1e 
kervi aina iso lau- ;i'#,,;":if;;:.:"::::

Lr^^1-^ -- _

- 
Hq$".:t" 

"ti rii-r*"äi1ä-";ä# -ääloitasi"soropuhostapöstiao,-. Tulisota,Talvisota 1939,-iakaikki

= :H*;4.i'åö:äia"" kamari ori jaTaan. i*i'åi f"*"JäÄä;iä,ä äXYL _T"I*1". :: T::*drr.,i"i"- siellä, å'i,m på'ii'"i.irii."öii#l t"it." 'n"* ;;ffiä"iäkri",i"'i3 ,199,päi"??,.Tufta.niin tavi. etta isa-
-- tsantäjakoipostin.Useinvanhais.l- kasivat savipailo.ja lattialle 

"åir 
åfrti- Il1]outut låhtemään isänmaata puo-:yfl"Kolposttn. Useinvanhaisiin- kasivat savipalloja lattialle pois låhti- i::'.1:"1::'l]"_:li'il lsanmaata puo-

I tatutijanvkäisiminuakyyna.påaria essään. Se-ei tälonvaesta'triiri*u, llYlllS.li:ll:.it.lt: jäi- Niin.jäi

- 1. yii1t"'i t"rnå.irn, :åiä'ffii,: ."tä""rt". Minä ominp.iiin ;|fi,il: f:tli9:]".1.inulta. l8 äotta.latlä-
-' emantä pannu kädessä odoni. Ja että rupean viemäiin poitia Sorolaan Irut norlma paaffyl.

sekös olimieleen. asti, va'ikkama*apltånitii"r""#å. Martta
_V_yöhemmin posti tuli ioka_ En sitä pahana pitåinyt. guitilan-tvtät

patvatseksi. pois asenralta ia paiva_ sai rauhan ja minä monet kiitokset
xantotseksi. Niin postinkanto iäi urotyöstäni.
ryununvastuulle,javierähti lg vuät- Ankolan posti jäi Kotilaan. Se oli
Iå. €nnen kuin jäin pois. pitkä postinhaklmatka. Ankolan
-- tg,rat olivat minun vihamiehiä. postinhakija oli renki Erkki Kinnus.
Korilassa oli riihet .*.; ;;h;;; Erkin kanJsa me aina lanaettirn tcotrti
rulga-4 siellä oli koiran frwäuai- Ankkolaa. Talvella tun tuii Län-na-koskapostirulee.Sittenl.ri*ätl tohanget, me Erkin tu"r*rriir,i.itiå
edellä kun menin talocn. n.i"". kilpaa enkkoran trennaaråå;: 

'Erilir.
:alcn po*a. oli huomannut. eftei oli Jaakon Jussin tekemät sukset. ia

L.ltta_3nn.a postin rulla rauhassa. minun sukset oli Vuohtoruemen Ver-
.nanpå tekikin lopun koiran rä- kontekemät.EnpärjännrrErkrllehiLtr-
rr1ksestä. dossa. kun Erkrn suksisia oli paremf i

!eIo.



i Kuumassa saqassa puolet olympiavoit tajia
: Heikki Syrjdniemi

Kalakankaan miinnynkäkkä_
röiden ympåirillä mesonneet
kansan syvät rivit eivät- såiästelleet äåinijiinteit,åiin, kun
olympiavoittaja Mika Mylly_
lä hujauni suksillaan mäaii-
lipun ali miesten kuuman sar-

I jan voittoon. Matkalla ei sattu_

I 1"1 tällä kertaa sauvarikkoja,
r keli oli talvisen raikasja suksi
, pelasi. Enemmänkin Mikatta' tuntuiolevanongelmiapalkin_
, lojen valinnassa. pöydälle
- katetusta arvotavarasta iriihto_

karpaasi nokki lopulta muuta-' .' man paketin kahvia mielen, virkistykseksi.

jestetty hiiitokisoja. m issä puo_
ler kuuman sa{an hiihtäjistii
oli olympiavoittuiiu. räta_
kankaalla sekin oli mahdollis_

' ta, huomioi kenttäkuulu_
I - tuksesta vastarurut Vähäsöy_

ringin Veikko. Kuumaan sar_

virusten ja fyöesteiden jälkeen, vain neljä hiihtäjää. Toinen
olympiavoittaja kisassa oli

, '- luonnollisesti Kalervo piek_
sämäki. joka on takavuosina
hi ihränyt paralympialaisissa
kultaa_

- ' . Naistenkuumansarjanvoit_I ti Virpi Leskelä ennen toisek-

Pilkkeen Essi Koskelu ja Tiina Kokkonen vaihtoivat
$atuksig klfailan jötkeen. Tiina sijoittui naisten sar_jassa toiseksi ja Essi hiihti viidenneksl

Kalahonkaon
paistohiihdot oliw

jiilleen todellinen
kansanjuhla" jon srlwi
vuodenaikaan nåhdca
talvinen pakkassöä
Toppatakit olivat
yleisölle tosi tarpeen

huhtikuun 6. Päivä

f//ES

konen jy*risi Katakankaan
lpuistohiihdoissa

t:
t:

_:._--- --- i

il

;- L-

7.33,7. VeikkoAho 7.36,8. paulr
Lampinen 7.42,9. Jari Kaarari
7.46, 10. Vesa Koirikivi 7._<0.
11. Teuvo Pieksämäki 7.53, I:.
Raimo Aho 7.56, 13. Olari
Ruhala 7 .57 , 14. Kalevi Rrrh:ia
8.09, I 5. Jouko Myllylä 8. I 7, 1 6
Veli Suhonen 8.23.

Kuhtusarja: l. Leo Ukkonen
3.41,2. Sirpa Karvonen 4.00. 3.
Veijo Tahkbkorpi 4.06,4. Esko
Myllylahti 4. 1 0, 5. Mauri Oikari
4.21, 6. Sauli Tiino 4.2 5, 7 . Eero
Niskanen 4.29, 8. Kari Ahola
4.52, 9. Ismo Hallapuro 5.04.
Veikko Kamula 5.04, 11. Timo
Somikoski 5.05, 12. Heikki S1r-
jäniemi 5.08, 13. Aimo Ruhkala
5.20, 14. Juha Uusivirta 5.54.

T 4v l. Jessica Tiino 1.04.
P 4v l. Veli-Matti Kivilahti

0.47, 2. Aleksi Marjoniemi 1 .45.
3. Veli-Matti Kivilahti 0.47. 4.
Anssi Koirikivi 2.1 l.

T 6v l Janika Tiitto 1.10.
P 6v 1. fusto Uusivirta 0.30.

2. Janne Salomaa 0.36,3. Matias
Honkimäki 1.49.

T 8v I . Mari Uu sivirta2.3}. 2.
Jonna Tiirto 3.21 .

P 8v L Pauli Koskela 1.37, l.
Saku Mäntylä 2.31, 3. Jaakko
Kärk'2.36.

si hiihtänyttä pilkkeen Tiina
Kokkosta.

Puistohi ihtojen perinteinen
ilopilleri oli perinteinen kuh-
tusarja, jonne oli haalittu
epämäärä isellä otannalla satun-

.naisia heittopusse_ja, mustia
hevosia. pöniiköitä poikia ja
entisiä kehäraakkeja.

Salaa harjoitellut Leo Uk-
konen Iuistel i maaliinjajlräytt i
sellaisen Ioppuajän",' eträ
kilpakumppaneilla oli ihmet-
telemistä. Kuhtusarjan ainoa
naishiihtäjä Sirpa Karvonen
aiheutti kovan kolhun miehi-
selle arvovallalle si joittuen toi-
seksi.

Miesten B-saqiassa ottivat

mittaa toisistaan kovan luokan
k'rrntoilijat. Voiton vei Vesa
Leskelä.

Kalakankaan 28. puisto_
hi ihtojen järjestelykoneistopir i
huolen kilpailijoiden hywin-
voinnista. Jokaiselle c sanotta-
jalte luo.r.utettiin kunniakirja
sekä kunnon ruislimppu kuå-
non ylläpitämiseksi,

. Tuloksia: Kuunra saria mie_
het: l. Mika Myllylä 5.56,2.Iari
Alola 6.38. 3. Arro Koiwaho
7 .00, 4. Kalew oPieksämäki 7.25.

Naiset: L Virpi Leskelä 4.52,
2. Tiina Kokkonen 5.03, 3. Aru
M.ykkänen 5.1 t. 4. Eija Mylly_
lahti 5. I 3. 5. Essi Kosiela 5.31-
6. Satu Saaranen 5.43.

Miehet ts.sarja: l. Vesa Les_
kelä 6.48. 2. Tapani Lampinen
7.03. 3. Sauli Sornikoski 7.29.4.
Aulis Pieksämäki 7.10. Kai Lap-
palainen -7.i0. 6. Marko LaiÅe

T 10v L Katariina Tiitto 3.21,
2. Johanna Tiitto 3.22,3. Salla
Kamula 5.05, 4. Silia Kamula
5. I 4, 5. Johanna Nis[anen 6.29.

P I 0v I. Janne Mykkänen,
Teemu Vedenpää 3.09; 3. llkka
Kärki 3.20. 4. Jonne Lappalai- -

nen 3.2 1, 5. Janne Uusivirta 3.45,
6. Matias Marjoniemi 5.01, 7.
Tuomas Vedenpää 5,57.

T 12v 1. Marjo Tiitto 6.06,2. -
JohannaAho 6.17,3. Anne Myk-
känen 7.14,4. Sanna SatoÅaa
7 .21. 5 . Henna Kamula 9 .2i . 6.
lda-Maria Niskanen l0.li,'I
Anna-Riina Niskanen 10.29.

T l4v 1. Anne Salomaa 6.23-
2. Aino-Leena Kamula 7.28.

P l4v Juha-Antti Kärki 6.36
,*-,.:. -.-- .- r.,,..il
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(Mustanoja) myfråi viimeisiä herrf;iä"ffii*1,?,HiT ll'fi,ä'"1-l;'ö:i,:'"Jji j
vlljong-rn^marsemissa tyfy- siensatonlir.-väiiääå, , _ ,;v'Jwutrl marsemtssa tylrty_ srensa pohjiin. Voittamaan j _I vliisenä. oltiin palattu:,1,irir- utrt"l,r{uoipiår ;i"iffi 1,ii i - ]:Telmaa riitti jälleen Kalakankaan puistohiihdoissa.

' väsenå. oltiin paäu juurit- urheitukauppi"r å"å',ifrJ'i,ii , f""]*lmaa riitti jälleen Kalakankaan puistohiihdoissa. .l' re' " 
lut, -uuu ko^u^tir."äpåt'r,i" ' It:!i:.tili i" loi tunneima". r"ri riuui;;;; i-ä;;rä; =-i

i -Käy-tössä on alku_perlii- muille panem;;.-*=''""-" I *' valmistautuu omaan spurttiinsa ,S,-r".Jurr". 
-- \vsvros/ 

J,

I l::^}ulli kutsu- ja titpa- ... j,i\ri""rrrotO"ttototo -_*; ;^:_;^ ,, - 1, _ t ' I r J

i ^-*:::,1,:ötö+*g .KuhtuB-sarjanpikakiitäjät :1-1lJy"-pi";kä;; ';i,,::.,?:1llo 
voiteruke :'-r A-sarlaant"truiiix""i rii- oriuut ,"r'a"Jti'fläffir,1',ll -"n"å.Tr""n"rilrkyld;i;[ Pulverikeli.l?:'""r^,"nrrnrc] :

r _ v',4! ovrv.rrr ,trrlrrostu_ Ennenkuhtusarjojanuoret Italven aikana, mutla en nyt.'.'..'-;,.1.)jli;'jihantätävarten,miesnaurah-mitte1ivät1atukuninkuudesta-. ru
,-,-...i;^i--- -r -'- -,. r- - Il"3d,sk1!!21:peiyq o^^^ i I f ; j- i- tt sankoinjoukoin.

d'ssa""'*""]fjm' 

ft,H#äqff,äm l

iiffi'ff:,,""i"ffil
,r ;:å'åx1frfl?J'ilåi:
_ palstetun makkaran I

Äal nimernä

euåstslhitj.aS olkapziiue. ' l 1i I

' sarjoineen. r,rtsusa.;aan'tu- p"iti pitt r"i-; ;;1,t5;]il lf"T!iu: Panoksia oli pelis- 
-Ja 

jos tiimä mies ei p:irjaa, tj lisihiihtiima:invarmånkoko Lettä hoitamaan siksi aikaa, sa. Konkarihiihtaia, åonet onsuksissavikaa. /lHaapaj2irvi,rnrittavalitseÅ-r*tt-i''yr'j"iiäi"ffi"J:-ma,akuntaviestitkokenut"''#;*å:;1ä;kaikkien
- mg s.opivasti pareja mies r-ur,.ttåuäii
i miesrävastaanjå.kyrienedus- orut -"-" rfiff'*:ilä1l fril#i*Jf;g'#X' 'ifffi*"',ff#"ipi'Jä 

{'i

-l "i**::-ri"iirå'åpu,,"ri. su!1e1. lif i_-diqäil-i;-ti;dä,; Ilt::'*'i:T:"f;;ffi:ll :

r- -.- **: - j 
-Kaikkipeliin. On sen KuhtuA-sarjanykkönen- - -

i , ; : i ; l- verrankiirelentopalloon, oliRistoJässkeliiinenjaB-- , l -, : i j - j,--:--.- . . kuittasi taktiikatieen B- sarjanVesaLeskelä.'fulok' )
i i i , ; i i i i i sarjalainenSauHsornikoski.isettulososastossa. *,-r



;Vanhan p o stink antaj anmui s te lml a
Olenseurannutposti-Heik' Seuraava nelko oli koulu. Pyh-
termia ia kommelluksia ",l,Tli_ 

titältä oti koiä i. L"rlrp"L", "jiät _,-y:'t}i.,T,i1._:i, r,i*r..qia tapah_- | termiajau.d."*:jT,"jjiT:':; Itirilääii,il,ä'3,å",:':i,?it,",lJåj tumia. Kourur,".r 
"i"?ii,:'iå,l"tfå1 | suista' Päätin' tnn "IT:Hli-.j å'.än"a i?"airenä irtana ajoin pyö- kivenheitonv..run-u*uu. Rautiossa

r I ;*.f;å*1"H'#,',13:?"*tr ;Jälåi:111ff1å1'fff#ffiifi: r:"i ?ilil?iiiäl4arkku, Fanni ja-' I kirjoittamiseen. Niir "

- | joittaa. rpa aran klr- ti.ön rapulla i"ro*i. opåi-til'i;;;-- I iliää:-'rs'erl' 
I\unpa aran kr- tiönra.pullaiui;; 6;;äk;;;: lapset Aaro-ja Raakkel. Eräänä iltana

] | '"'äifi ornnnen Tiironrq-naro ^ri si oppiiaitten viltt";r ittri* tä Markku oli 
Y:mentamrt Fannin keittä-Olintlttönen.Tiitonrannal' '. si oppilaitten vihkoja åt<tunantutn- marKKuolrKomentanutFanntnkeittä-

sfinkanrcian -^,uu" ^,,r, 'j.?jt daläja nati siita pthallels";ä p;fän, nostille kahvit- Posti ruli, ja
-' I #i:*T1ltr_*ty,"*if*l ffif,#,ääi,'åäi"Tfjfit'tXä11
J I H$trä*irä1tuTj$'"r$. f:'liä',:H:å'#htr"ffif*rui #rtr*'#:r**ffisåä:: I id;:1?:ä:1,#ilH,lr;*ii ponkaisi "^o-,. ."",";-** åHiiy',l"J,T:';l.ltl',,,fai.mlI I *,r: 1-' Lt - r'

: I ll5:""11:11,1",p"T:1,:l'_\",:lt paau".x*aui;.1åpvåääiffi1ö- tuo nisua". att"l.u *aå rå'rcttyärro4PdrErr tul Kolrrnl oäålle. Kaaduin.japyörätulipäälle- tuo ntsua". Akka teki työtä käskettyä: I L*l19:lij:1,11.:." *ilte, enä otta- ;i-'Akkf; ori ä'inia' i;;i;'tää; iu -.ni u..un ,J kä-..ostu nisua ha_
lxaateposttnkantoTiitonrannalle. ajamassarroiruu,juminaiaå]ilåi: kemaan.sivumennåssähankysyi,että: I ||H."::.^",-l|_thlT.."t .f.yn" r.åä"*Lu*ua. Sen jälkeen en koi- Lr--.ir.,""". v?ru.u ,uuttui, nousi

- | onhansevaltiontvötä,jateilläon iä^;räh";. pyhtilä ori antanut vii- rd;;;;l;läiäy*rrpöytään. Hiint l il9.t-tTpaa 
polvea avuksi. Ensin ."iräärtaon koiralle. kat'aisi: "säutu"u,äo m*-allekint,,- I :::j:ijjl'_'" p"ly"1 avuKsl. -bnsrn meisen lähdön koiralle. kat'aisi: "Saatana, tuo kummallekinr"-' I eparortrrn' mutta kun H11pa19n SeuraavapelkooliOvistinisoaio- Niin sain nisunkorvikkeet. Kiirehdin] I :l:T.*:nanviitonpafsi{ia mi"låä;"ir;i;r"i;.iä;",i# uros, ja kyuä nauru maisrui.I ruuLvrDeurcrrarrvrrKonpaasra,Ja koira,iokavihasiminua.Seolisiinä ulos,jakyllänaurumaisfui.

: I selvitti, euei tarvttse.ku'in roiä! ;#;'Ji.ii-i päivisin ja katsoi] r.äri ,;k*td menin Huitilaan- *T:"::l!::ltq#ähakemassa t"a tiäira kuki. Ketään se ei hauk- .+;-i-.--r--, . :. .. . ..-rso,o\eIraDD4 Keta nella kulh. Ketään se ei hauk: j',å:',i.:ä:ä'"T,;lt1T"Iilffiä lllx,:ims lxlni:x,itj #::trfiää.ä!+i,ö,fi.ääätnttra -,,L^^f :^'L*- ^tr--'
J unarra. riaaganperän posti.pitää Kivimäen miikia laskeuduin ;fi, Alno Kursl€sr minulle, että liihdetään

, ffil$:i",'"1,1fl;fri:"k:*i *a:m:mm:*xlå# åffi;11ffi'3#*T?:iT#ff"'*;
: virkko,jaHaapanentulijälleenja ,äiääiiäuffirella,koiraotimiestei me hiivittiin naurispellolle K"rt;i;

e että yritetään. Se yritys kesti lti i;;;;:;",- ^,.6_ :^ L^*:,-^j___ i- hyviä.
ot'-?.$', .. . päsi minua mrrii.'F"i.-t".1;l;#J; Aamullakotonaäitijaisälåihtiriihiä- -Äiluuiasemapäänikönkans- 

låäjiäj:?ljl"i*'lg;.li:l *'öää?l:lä11'#',ä'*il,tå1: i::ii'1öi::äififiäl*il";,'H?f::H#"Xi#'##'#; il"ä';rii#ft'J:fiä'ä?HTtrif
-_, lil3l" Niin mäista ton po'- r,äää'iåiri 

".d":F Fd,,ä;;ä'i tfffi,T1.1t",trå?fJffijffiå?
, E'.i.*ai,enkäyntipaikkaori S:iitrå,1'Jåti:"11Til:lli"*; V;irä[åilffi?ävasti. Seuraavatyö; p1,"'1t'"1, j;':..döili,:i i#itff'äl'::å"ä'fJif"Jåil1 "ri-*åä"låääid'dffiäi?;A lahti, ovist ja Piippo,.Sinne me- ;;;;k;;;; sitä tappaa. vaan ;;;j;;i puitu, oli saunan woro ja sitten otet-- ninäitiävuttuatt.Cjtinttaganperän s."äjånoirterrerrqlrci ""-r.r^,,t 

tiin päivätorkut. Ennån kuin ilå-ninäitiävastaan.OtinHaganperiin S"rt"rili.n"idettavaksi.Sankarioli tiin päivätorkut. EnnÄn kuin ilta-I postinialiihdinkohtiHaånperää. ää'ä'f#a.i Haapajärveltä. Tie_ hommat alkoi, minä-rahdin pos-

^ Isä lähti yhtä aikaa liohti tii- iå,il,^iJ. uniro.,i1,-.; *^-1:^ ^:^, tinkantoon. Poikkesin Huitilaan Ai-a isä lähti yhtä aikaa tåtrtj..gi- iä"rilrä*r.oiravihasipostiasiel- tinkantoon. Poikkesin Huitilaan'Al--- tonrantaa. Yö painoi päälle. iåti",;ärii" S""t".i j;;åt]öä_ T:^,Iiissa nauramaan yöllistä nau-
? flaaganperällä ei tarvinnui käydä ;;;;;;:"" 

esru\*rrrvu'ur ruPsrr.- risreissua.

3 postia odottamasia. - postille joululahjårah;;. öiiä;;' duin jalkamiehekii. Talutin pyåräa
Kavin mw p;vrvlt; io \/iL- nen isänrä ioka nli lreri'äiäll- ".-^ alla päin ja pahoilla mielin. Tie oli: . .5älP myös Pöyrynä ja viks- nenisäniä,jokuötrc.jåa:åii..*;- aua parnia pahoilla mielin. Tie oli

: ffi,ä";,ly*xi*'h:,r*,xl"ii #t::1#ffilä:Tllr,äii iil{l'i,Tiffiiöilrt'ffi:;äfi'åT
_ ::k"Täh"yt.l".*iiä,ä,"rä'iiJ; ;åä.bii;;';;ää?#""ii'oii."# päiihiin, että laskenpa, monäko a,-
1 löinpääniil;;;rhiÅ':.inään rr,n oaha ilma- hrmisarte wesicr.rp ^oL- 

kelta kilometriin måhtuu. Niin aroin' lötnpääni hevostallin seinaar. kvr- paha ilma, lumisade, vesi;de, ;;k- Kelta Klometntn mahtuu. Niin aloin
, 13.1{qi tui".;ih;;trbil;iää ilun"n. pi.ia ja väsytti, niin minä laskea askelia. ja sehän olijiinnä.

tähtiä. Seisoin t""ä" l.i"aa" ""ii 
poikkesin Huitilaan nukkumaan. Seuraavan kilometripaalun luona

' ten ennen Lri" rrr.ri.i"1;ä;;fi- ' H;iti; oti viimeinen"pår,i- askelia oli kertvny toiita tuhatta. En
kaa. pvsåikki. r'a sinne kerr'i rine icn lar,_ enää muista, paljonko yli fuhannen

= -1tr* ori, mieruisiakin muistoja. 3:*: ".ti1e 
kervi aina iso lau- ;i'#,,;":if;;:.:"::::

Lr^^1-^ -- _

- 
Hq$".:t" 

"ti rii-r*"äi1ä-";ä# -ääloitasi"soropuhostapöstiao,-. Tulisota,Talvisota 1939,-iakaikki

= :H*;4.i'åö:äia"" kamari ori jaTaan. i*i'åi f"*"JäÄä;iä,ä äXYL _T"I*1". :: T::*drr.,i"i"- siellä, å'i,m på'ii'"i.irii."öii#l t"it." 'n"* ;;ffiä"iäkri",i"'i3 ,199,päi"??,.Tufta.niin tavi. etta isa-
-- tsantäjakoipostin.Useinvanhais.l- kasivat savipailo.ja lattialle 

"åir 
åfrti- Il1]outut låhtemään isänmaata puo-:yfl"Kolposttn. Useinvanhaisiin- kasivat savipalloja lattialle pois låhti- i::'.1:"1::'l]"_:li'il lsanmaata puo-

I tatutijanvkäisiminuakyyna.påaria essään. Se-ei tälonvaesta'triiri*u, llYlllS.li:ll:.it.lt: jäi- Niin.jäi

- 1. yii1t"'i t"rnå.irn, :åiä'ffii,: ."tä""rt". Minä ominp.iiin ;|fi,il: f:tli9:]".1.inulta. l8 äotta.latlä-
-' emantä pannu kädessä odoni. Ja että rupean viemäiin poitia Sorolaan Irut norlma paaffyl.

sekös olimieleen. asti, va'ikkama*apltånitii"r""#å. Martta
_V_yöhemmin posti tuli ioka_ En sitä pahana pitåinyt. guitilan-tvtät

patvatseksi. pois asenralta ia paiva_ sai rauhan ja minä monet kiitokset
xantotseksi. Niin postinkanto iäi urotyöstäni.
ryununvastuulle,javierähti lg vuät- Ankolan posti jäi Kotilaan. Se oli
Iå. €nnen kuin jäin pois. pitkä postinhaklmatka. Ankolan
-- tg,rat olivat minun vihamiehiä. postinhakija oli renki Erkki Kinnus.
Korilassa oli riihet .*.; ;;h;;; Erkin kanJsa me aina lanaettirn tcotrti
rulga-4 siellä oli koiran frwäuai- Ankkolaa. Talvella tun tuii Län-na-koskapostirulee.Sittenl.ri*ätl tohanget, me Erkin tu"r*rriir,i.itiå
edellä kun menin talocn. n.i"". kilpaa enkkoran trennaaråå;: 

'Erilir.
:alcn po*a. oli huomannut. eftei oli Jaakon Jussin tekemät sukset. ia

L.ltta_3nn.a postin rulla rauhassa. minun sukset oli Vuohtoruemen Ver-
.nanpå tekikin lopun koiran rä- kontekemät.EnpärjännrrErkrllehiLtr-
rr1ksestä. dossa. kun Erkrn suksisia oli paremf i

!eIo.


