Köyliist-kirja 17

Muisteluksia ja kotiseutuarkiston aarteita – kirjoitetaan kirja yhdessä
Köyliö-seuran Julkaisujaosto on koonnut aineistoa Köyliist 17 -kirjaan kotiseutuarkiston aarteista. Aineistoa
on jo lähes 100 sivua koottuna. Kirjan sisältöä halutaan rikastaa seuran jäsenten kirjoittamilla lyhyillä
muisteluksilla, jotka kuvaavat köyliöläistä elämänmenoa ennen ja nyt. Tavoitteena on, että Köyliist 17 -kirja
saataisiin painoon syksyllä 2021.
Voit kirjoittaa mistä aiheesta tahansa, joka kiehtoo mieltäsi tai sellaisesta tapahtumasta, joka on tallentunut
mieleesi ikiajoiksi.
- Ensi tanssiaskel, ensisuudelma, Lallintalolla, sain matkaradion, meille hankittiin traktori,
keräilyharrastukseni, omenavarkaissa, moponi, paperinukkeni, leluni, kivoin vaatteeni, hauskin ja ikävin
kokemukseni, koulukaverini, rakas lemmikki, onnistunut käsityö, harrastuksen parissa, naapurimme,
ensimmäinen työpaikkani jne…aiheita löytyy loputtomiin.
Teksti pituus 1-3 arkkia tai 2 000 – 10 000 kirjoitusmerkkiä. Voit kirjoittaa useammista eri aiheista.
Kirjoitustyylin voit vapaasti valita. Äidinkielen koukeroista ja pilkkusäännöistä ei pidä olla huolissaan.
Julkaisujaosto huolehtii tekstien oikoluvusta. Kirjasta ei toki tehdä mitään kuvakirjaa, mutta jos Sinulla on
aiheeseen liittyvä valokuva tai jokin kuvattava esine niin aina parempi.
Tekstit, tiedustelut ja mahdolliset kuvat os. samuli.vahteristo@pp1.inet.fi tai 050 5611455
Esimerkkitekstejä (julkaistu aiemmin Köyliist 11 kirjassa):
Erkki Järnforsin pilkkireissu, kirjoittanut Leena Järnfors
Uusi kaira puri hyvin jäätä ja reikä syntyi. Erkki-isäni kumartui ihailemaan aikaansaannostaan ja hupsista –
kairan punainen puukahva jäi hänen käteensä ja kaira hävisi Köyliönjärven syvyyksiin. Urheilullinen pilkkijä
ei anna pienen takaiskun masentaa mieltään. Syötyään eväänsä ja yritettyään pari kertaa pilkkiä kairan
ahmaisseesta aukosta hän totesi, että olisi aika vaihtaa paikkaa. Niin muutkin näyttivät tekevän.
Ongelmana oli uuden reiän kairaaminen, mutta tarmokas kalastaja ei masennu pienistä vastoinkäymisistä.
Erkki käveli takaisin Lähteenkylän rantaan ja suunnisti naapurissamme mökkeilevän Harjavallan sairaalan
keuhkotautilääkärin, tohtori Elon mökille. Professori Elon luona ei ollut ketään kotona, mutta saunan
kuistilla oli jotakin: sininen jääkaira, jossa oli irrotettava punainen kädensija! Totta kai kairaa voisi lainata,
kun palauttaisi sen vielä aimo kalansaaliin kanssa.
Erkki otti kairan ja suunnisti takaisin jäälle. Nyt reikä syntyi jo rutiinilla nopeasti. Ja jälleen Erkki nosti kairaa
ylös irtonaisen kädensijan toisesta päästä. Köyliönjärvi nielaisi professori Elon jääkairan ahnaaseen
kitaansa. Jäljellä oli jälleen vain punainen puukahva.
Turhautunut viluinen pilkkimiehemme palasi kotiin. Hienotunteisina ihmisinä emme kysyneet mitään
tapahtuneesta. Pilkkionki heitettiin halkovajan perälle rojujen sekaan.
Optimistinen ihminen toipuu ikävistäkin kokemuksista nopeasti ja seuraavana päivänä Erkki kirjoitti Lalliin
pakinan ”Ikimuistoinen pilkkimatka”. Sitä seuraavana päivänä professori Elo soitti: ”Hyvä Veli! Onkohan
mahdollista, että toinen järveen heittämäsi jääkaira oli kenties minun? Saat toki lainata omaisuuttani –

paitsi vaimoani – vapaasti, mutta minusta olisi kohteliasta, että ilmoittaisit tekemistäsi tuhoista itse! On
ikävää lukea totuus lehdestä.”

Rikos ja rangaistus, kirjoittanut Kosti Hongisto
Merkillistä, etten muista rippikoulukavereistani kuin Hillin Matin ja Lepistön Taunon. Ehkä se johtuu siitä,
että ”koulu” oli suppea ja kaikki odotukset oman aikuistumisen tavoittelussa. Kuitenkin konfirmaatiopäivän
dramaattiset tapahtumat tallentuivat muistiini sitäkin yksityiskohtaisemmin siitä johtuen, että varmaankin
Jumala rankaisi minua jatketusta sapattirikoksesta - mielestäni aivan kohtuuttomasti.
Olin saanut rippijuhlaa varten mittatyönä tehdyn liituraitapuvun. Liikutusta tuntien ihailin sen
vartalonmyötäisyyttä räätäli Holopaisen suuren peilin edessä. Sillä mennään vielä pitkälle, ajattelin
toiveikkaana. Toisin kävi.
Jo ammoin oli käsky käynyt, ettei joulu- ja ripillepääsyn päivänä mennä maallisiin juhliin harrasta sieluntilaa
tärvelemään. Sitä myös rippikoulussa tähdennettiin. Tiesin, että rippijuhlan päivänä, varhain iltapäivällä,
Kepolan työväentalolla on arpajaiset, kevätkesän tärkeä tapahtuma. Minulle, malttamattomalle,
pidättyvyyden vaatimus oli ylivoimainen. Houkutus uuden puvun esittelyyn vähän laajemminkin vei voiton
jaakobinpainissani.
Äitini piti lähtöä sopimattomana, tosin lievin sanankääntein. Jumala rankaisee -varoituksia uhmaten
kiinnitin uutukaisen pukuni housunlahkeen pyykkipojalla ja ajoin polkupyörällä työväentalolle. Vaihtoehtona
olisivat olleet urheilukilpailut suojeluskunnantalolla, mutta paikka oli maantieteellisesti ja aatteellisesti liian
etäällä. Jälkikäteen arvioiden valitsin kuitenkin tuomarini silmissä kehnomman vaihtoehdon, mikä oli
omiaan korottamaan tulevaa rangaistustani, ehdollisesta nyt puhumattakaan.
Valitsin pienemmän pahan tien enkä mennyt taloon sisälle, vaan pysyttelin pihalla parveilevan arpajaisväen
joukossa. Siinä sivumennen sanoen uusi pukuni tuli parhaiten huomatuksi. Lopulta löysin tutun ringin, liityin
siihen ja istahdin kannolle. Löysäilin vielä uusien housujeni puntteja ja kuin sivumennen totesin: ei sitä uusiin
housuihin heti polvipusseja...
Kuinka kauan siinä viivyin, ei jäänyt mieleeni järkytykseltäni: takapuoleni oli tarttunut lujasti tuoreeseen
pihkaan. Vain epämääräistä ritinää kuului, kun riuhdoin itseni kannosta irti. Olin selvästi paniikissa. Kuin
sumussa, itkua tuhertaen - aikamies. Poljin takaisin kotiin. Oli odotettavissa rangaistusta rangaistuksen
päälle, päivittelyt siitä, kuinka pilalle mennyt puku oli vaatinut uhrauksia koko perheeltä, ja kuinka äitikin oli
rystyset verillä perannut kartanon mittaamattomia lanttupeltoja pukurahaa kartuttaakseen. Ja nyt kaikki
valui hukkaan. Äiti pillahti itkuun, pyyhki kyyneliä esiliinansa liepeeseen ja antoi tuomionsa: Jumala
siunakkoo, mitäs mää sanoinka! Sun onnekses isäs ei sentään ol koton.
Mutta syyllisyyteni taakka ei vielä ollut riittävä. Myöhemmin samana päivänä sain lisärangaistuksen: isä oli
menossa samoihin arpajaisiin, samalla polkupyörällä, jolla minäkin olin ajellut. Hän istahti pyörän satulaan
ja vasta työväentalon pihalla saattoi todeta, että hänen ainoat vaaleat housunsa olivat lujasti tarttuneet
pyörän pihkaiseen satulaan...

Blomqvistin Hanna Kepolasta teki parhaansa yrittäessään pelastaa housuni: imupaperia ja silitysrautaa
käyttäen hän yltikin jonkinlaiseen tulokseen, mutta housunpersustan kiiltämisestä johtuen minun oli
vuosikausia vältettävä estradille asettumista.
Jätän lukijan arvioitavaksi, oliko saamani rangaistus kohtuullinen. Tämän päivän arvion mukaan sitä voisi
suuruusluokassa verrata uuden auton romuttamiseen ensimmäisellä matkalla.

Ensirakkauteni, kirjoittanut Kalevi Salmi
Kouluun ilmestyi ensimmäiselle luokalle vuonna 1952 ihana, ruskeasilmäinen söpöliini, johon rakastuin
tulisesti heti ensi silmäyksellä. Itse olin jo iso poika, neljännellä luokalla.
Se oli sellaista kaukorakkautta, jossa katselin kohdettani vain kaukaa ihaillen enkä tänä päivänäkään ole
varma, pitikö tuo ruskeasilmäisyyskään ihan paikkaansa. Rakastunuthan on jonkinlaisessa huumatussa
tilassa ja hän näkee asiat niin kuin näkee, olivat faktat sitten mitkä hyvänsä. On myös käynyt ilmi, ettei
rakkauteni kohde tiennyt tuon taivaallista tunteistani. Mistäpä olisi tiennytkään, sillä enhän minä mitään
voinut kenellekään kertoa. Olisihan se ollut ihan kamalan noloa. Varmaan minulle olisi naurettu, ehkä
eniten rakkaani. Minähän olin ujo poika silloin ja vielä nykyäänkin.
Kävin tuon neljännen luokan loppuun ja vielä viidennenkin Tuiskulan koulussa ja siirryin sen jälkeen Euran
yhteiskouluun.
Jokainen tietää, että rakkaudessa on erilaisia vaiheita. Samalla tavalla siinä aina käy, on rakkaus sitten
ensimmäinen tai kymmenes, ja on ikä mikä hyvänsä. Mitäpä minä niitä vaiheita olen teille muille
”asiantuntijoille” kertaamaan.
Pääsinhän minä siitä ”taudista” ohi, jonakin aikana, en muista millä. Ihanalta tauti kumminkin tuntui niin
kauan kuin sitä kesti.
Yksi siihen liittyvä tapahtuma on kerrottava. Eräänä aamuna isä kyseli minulta, minne minä olin yöllä
menossa, kun olin kävellyt unissani. Isä oli tavoittanut minut maantieltä ja taluttanut kotiin jatkamaan
nukkumista. Olin koko ajan sikeässä unessa enkä muista tapahtumasta mitään. Jotain epämääräisen
välttelevää isälle oli tietysti kerrottava, ihan noloa. Totta kai minä olin menossa tapaamaan kultaani. Tosin
minulla ei ollut hajuakaan missä hän asui, mentävä vain oli. Tuo unissakävely on tietääkseni elämäni ainoa.
Kuka oli tuo minun kultani? Hän oli Ojalan Lea sieltä Kalmeen perukoilta. Lealle olen kertonut, että tämän
tapainen rakkauden tunnustus on nyt kirjaan tulossa. Hänelle tämä ei ole enää yllätys, mutta muutama
kymmenen vuotta se sitä oli.

