Ryhmäkirje joka talouteen Auran, Pöytyän, Marttilan ja Tarvasjoen kunnissa sekä Liedon asemaseudulla.

Talvi on ollut tänä vuonna erityisen pitkä, mutta varmoja kevään merkkejä on Auran markkinoiden ilmaantuminen. Perinteiset markkinat tuovat tänä vuonna
yhteen taas markkinamyyjät ja markkinaväen. Auran
Lions klubin tärkein varainhankintatapahtuma mahdollistaa taas tänäkin vuonna monenlaisen avustustoiminnan. Kohteet ovat perinteiset eli nuoriso ja vanhukset. Lähetimme viime kesänä yhden auralaisen nuoren
Australiaan asti ja tänä kesänä lähtee taas yksi nuori
Eurooppaan. Lions Quest-ohjelma koulussa antaa eväitä nuoren itsetunnon rakentamiseen ja valmiuksia
kohdata erilaisia hankalia tilanteita.
Sotaveteraanien joulujuhla on klubimme vanhimpia
aktiviteetteja. Vanhusten joulujuhlassa esiintyi tänä
vuonna klubimme kitarakaksikko, joka sai varmasti
joulumieltä aikaan.
Markkinat ovat suuri ponnistus, ja toivommekin paikalle runsaasti markkinamyyjiä, sekä ennen kaikkea
markkinaväkeä. Markkinat ovat myös Ladyille vuoden

tärkein varainkeruutapahtuma. Ladyt ovat tänä vuonna
osallistuneet uuden biljardipöydän hankintaan nuorisokahvila Cafescoon. Tällä hetkellä on tavoitteena hoitopatjan hankkiminen Pöytyän terveyskeskukseen yhdessä alueen muiden Lions Ladyjen ja klubien kanssa.
Lions-toiminta on ollut minulle itselleni antoisaa,
koska auttaja saa itselleenkin hyvää mieltä. Lions-toiminta on myös erinomainen tapa tutustua paikkakuntalaisiin. Toivonkin aktiivisia uusia leijonia mukaan
klubimme toimintaan.
Toivotan lukijoille antoisaa lukuhetkeä lehtemme parissa ja ennenkaikkea kiitän lehtemme ilmoittajia, joita ilman tämä lehti ei ilmestyisi.

Pitemmittä puheitta tavataan
Auran markkinoilla!
Mikko Lipsanen
Presidentti LC Aura

Osallistu keinun
ARVONTAAN!

Markkinoilla arvotaan kuvan pihakeinu!
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Me palvelemme
Kotimainen teema: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vastuu on minun
Kansainvälisen presidentin teema: . . . . . . Toivon merkkituli
Järjestön tunnuslause: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auran Lions Club
Jäsenet toimintavuonna 2010-2011

Aalto Jani ...........................................lakritsi
Aaltonen Kalle T:mi ........................muikut
Apu Palloilijat ..................................arpoja, makkaraa
Auranmaan Mopedi ja Ajon.Ha ...vanhat mopot
Beg Samuel .......................................tekstiilit
Blue Sea / Janina Frosten ..............makeiset
Elega Oy .............................................keittiön ovet
Etumies..............................................kylmäsavulohta
Frosten Kari ......................................lasten onginta
Harri Taimi .......................................makeiset
Ha-Trading/Kati Ahonen...............pölypusseja
HS-Rasing / Reijo Sillanpää .........hot-dog, makkara
Härkätien Puhelin ..........................esittely
Johansson Jorma .............................lelut ja vaatteet
Jokinen Viljo .....................................kenkiä
Jäniskangas ......................................pärekorit
Järvinen Raili ...................................neuleet
Kallio-Mannila Heikki ...................liha- ja kalajalost
Kanerva Anna-Liisa ........................neuleet
Karribu Shop ....................................pähkinät, hedelmät
Keskilä Antti.....................................koreja
Keskustapuolue ...............................politiikkaa
Kokoomusarvo Laakso ..................politiikkaa
Koriste Kipsi/Ranta Jouni.............kipsi- ja betonikorist.
Korvenoja Maarit ...............................lahjatavaraa
Kristillisdemokraatit ........................politiikkaa
Kuitulinja .............................................köydet, narut ym.
Kulmala Sirpa ..................................laukut, lompakot
Kulmala Tapani................................makeiset
Lahja- ja Lelupuoti Marjamäki ....lelut ja vaatteet
Lahtinen Eila....................................tekstiilejä
Laitilan Leipä ...................................leipomotuotteet
Lb Wear Oy /Hannu Leppä ............Suomi-tekstiilit
Lei Kei myynti ..................................loimulohi

Mattila Heli.........................................makkaraa ja kahvia
Mattomäkelä ......................................mattoja
Mirway .................................................vaatteita
Moto Aura ...........................................pienkoneet
MR-Ruokapalvelu Oy........................kahvila ja letut
Mustikkatassu / Satu Korpiaho ....vaatteet, lelut, sis
Mäkelä Päivikki.................................makeiset
Navakka Oy .........................................nahka- ja puut. puuk
Nenonen Heidi ...................................laamat
Nuora / Lelu Ritva .............................leluja
Nurminen Eija ...................................laukut, lompakot
OP-Pohjola/OP Kiint.kesk...............vak. ja kiint.asiaa
Oriﬂame...............................................kosmetiikkaa
Perussuomalaiset/Pertti Hannula...poliitiikkaa
Pihkanen Harri ..................................kalajalosteet
Pääkkönen Antti / Apman OY ........paperikauppaa
Raappana ............................................puulelut
Rautanyrkki Oy .................................pölypusseja
Rieväkylän Leipä ...............................leipätuotteet
Riihiluoma Antti ...............................
Rosholl Laina .....................................
S ja J Korpela ......................................palvituotteet
Satusavi ...............................................savituotteet
Sivenius Markus ...............................makeisia
Toivola Mika .......................................tauluja ja mattoja
Tuomela Juha......................................vaatteet, pakastep.
Turun Sanomat ..................................lehtiasiaa
Turun Seudun Jätehuolto ................jäteasiaa
Ugin torimyynti .................................
Uusitalo Kirsti....................................neuleet
V-S Lähivakuutusyhdistys ..............vakuutusasiaa
V.L. Import Export ............................vaatteita
Vasemmistoliitto ...............................arpoja
Vennex OY/Toivoniemi Vesa...........nahkatuotteet

Mikko Lipsanen
Timo Suominen
Matti Antikainen
Hannu Takala
Ari Heikola
Mikko Lipsanen
Markku Ääri
Matti Simola
Pekka Tolvanen
Ari Vilen
Jari Kainulainen
Pertti Leppäkoski

presidentti
1. varapresidentti
2. varapres. + tiedotussiht.
sihteeri
rahastonhoitaja
seremoniamestari
klubimestari
urheiluvastaava
nuorisovaihto
ARS-lion
Lions-Quest
past presidentti

Etuoikeutetut veljet:

Jaakko Ahtinen
Erkki Jussila
Sven Mattsson

Heikki Pelttari
Pekka Rinne
Tauno Tauriainen

Muut veljet:
Vaito Aalto
Kalevi Ali-Keskikylä
Kalle Eloranta
Hannu Hakala
Heikki Isotalo
Pekka Isotalo
Rauni Jokinen
Osmo Kivikkoja
Mika Kuusisto
Risto Kuitunen
Arto Lehtiniemi

Matti Lehtonen
Markku Matikainen
Veikko Miettinen
Harri Muurinen
Hannu Mäkinen
Sauli Nuolemo
Mauri Rosvall
Jouko Sirkiä
Jaakko Vuori
Reino Väisänen

Markkinalehti
Jakelu 8000 kpl

Kun on kauan elänyt,
on oppinut katsomaan myös lähelle.

Moni meistä on raunioitunut,
mutta harvat ymmärtävät pyytää entisöijää paikalle.

Mielipiteillämme me todistelemme,
että yritämme myös ajatella.

Auralainen elämänmuoto? . No jaa…antaa olla.
Sivistykseen tarvitaan sivistymättömyyden tuntemusta

Salarakkaat eroilevat julkisuudessa toisistaan
Tietokilpailu tyhmentää osallistujansa.
Miten sitä osaisi elää niin,
että pääsisi kunnialla hautaan.

Kävin kylässä menneisyydessäni.
Matka oli ilmainen, mutta kokemus tylsä.
Papusoppapäivä innostaa liikkumaan ketterästi.
Tauno Tauriainen

Toimituskunta:
Jari Kainulainen
Veikko Miettinen
Ari Vilen
Tauno Tauriainen
Hannu Takala
Pekka Tolvanen
Timo Suominen
Pertti Leppäkoski
Mikko Lipsanen
Markku Ääri

Vastaava:
Jari Kainulainen
Talousvastaava:
Veikko Miettinen
Taitto:
Nina Grönqvist
Paino:
Allatum Oy, Pori
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PIIRIKUVERNÖÖRIN
TERVEHDYS

Lions-toiminta tarkoittaa

vapaaehtoista palvelemista omalla paikkakunnalla ja
koko maailmassa. Lions-järjestön perusti vuonna 1917 Chicagolainen liikemies Melvin Jones.
Suomeen toiminta rantautui Arne Ritarin tuomana vuonna 1950, jolloin ensimmäinen klubi
perustettiin Helsingissä. Lions-aatteen peruspilari on palvelu. Se tarjoaa mahdollisuuden
auttaa muita ja samalla kehittää itseään. Lionstoimintaa on nykyään jo 206 maassa ja jäseniä
yli 1,35 miljoonaa. Suomessa jäseniä on 26.000
ja klubeja 950. Maantieteellisesti Suomen Lionsliitto on jaettu 16 piiriin. A-piirin muodostaa Turku ja sen ympäröivät kunnat saaristoineen sekä
Ahvenanmaa. Pohjoisimmat klubit ovat Uudessakaupungissa, itäisimmät Ypäjässä ja eteläisin
on Kiskossa. Klubeja on yhteensä 93 ja jäseniä
niissä n 2600. Lions-klubin toimintaan kuuluu
eri aktiviteettien järjestäminen. Aktiviteeteillä
kerätään varoja hyväntekeväisyyteen tai tehdään
työsuorituksia hyvään tarkoitukseen.

Maailmanlaajuisesti

lionsklubit tunnetaan palvelusta sokeiden ja näkövammaisten ihmisten hyväksi SightFirst-kampanjojen kautta. SightFirstin ansiosta lionit ovat
palauttaneet näön 7,5 miljoonalle henkilölle
kaihileikkausten avulla, ehkäisseet 30 miljoonan henkilön vakavan näönmenetyksen ja parantaneet satojen miljoonien ihmisten näönhoitopalveluja. SightFirstin välityksellä lionit ovat
ehkäisseet sokeutta tukemalla kaihileikkauksia,
auttamalla laajentamaan silmäsairaaloita ja
-klinikoita, jakamalla näön säästäviä lääkkeitä,
kouluttamalla näönhoidon ammattilaisia ja perustamalla kestäviä näönhoitojärjestelmiä alueille, joilla on heikosti palveluja. Vuosien varrella
Lionsin palvelut ovat laajentuneet, nykyään on
mm kuulo-ohjelma, on nuoriso-ohjelmia, on kulttuuriohjelmia ja on ympäristönsuojeluohjelmia.

Asukkaiden eri keräysten kautta lahjoittamia varoja on klubien kautta ohjautunut

takaisin tarpeessa oleville ja hyvään tarkoitukseen. Talouslehti The Financial Times päätyi
2007 tutkimuksessaan, että Lions on maailman
luotettavin palvelujärjestö. Aktiviteeteillä kerätty varat menevät aina lyhentämättöminä lahjoituksiin tai varustuksen hankkimiseen esim
vanhustentaloihin, nuorisotiloihin ja kouluihin.
Vuosittain jaetaan stipendejä koululaisille ja
opiskelijoille.

Nuorten kasvamisen tukemiseksi Lions

on kehittänyt eri asteen opettajille tarkoitettu
Lions Quest-nimistä ohjelmaa. Lions Quest on
turvallisuutta ja terveyttä edistävä toiminnallinen ohjelma, joka on kehitetty ajankohtaisten,
suomalaisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Ohjelma tukee 5 - 25 -vuotiaille suunnattujen
valtakunnallisten opetussuunnitelmien toteuttamista. Keskeisenä teemana on ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä kasvaminen. Ohjelma sopii
opetusmenetelmien monipuolistamiseen, arvo-,
terveys- ja yrittäjyyskasvatuksen, eri kulttuuris-

ten ryhmien yhteenhiomiseen ja ennen kaikkea
antamaan elämisen taitoja. Koulutustapahtumat
järjestää Lions ja osallistujien kustannukset hoidetaan yhteistyössä paikallisen klubin ja koulutoimen kanssa.

Keskeinen

Lions-aktiviteetti on myös
nuorisovaihto. Se on 17 (16) - 21 -vuotiaiden nuorten, pääsääntöisesti kesäaikana tapahtuvaa
muutaman (3 … 6) viikon mittaista tutustumista
muihin maihin ja niiden kulttuuriin perheoleskelun ja kansainvälisten leirien muodossa. Se on
kaksisuuntaista, Suomesta lähtee ja Suomeen
tulee nuoria. Se on erinomainen mahdollisuus
nuorille ja isännöiville perheille päästä kansainväliseen kosketukseen ja saada usein elinikäisiä
ystäviä muista maista. Monelle nuorelle se on
myös ensimmäinen pitempiaikainen oleskelu
vieraassa ympäristössä yksin ilman vanhempien
mukanaoloa tarjoten siten merkittävän mahdollisuuden nuoren itsenäistymisessä.
Paikallisesti klubit tukevat myös vanhuksia mm
järjestämällä pyhälounaita eri pyhien yhteydes-

sä, juhlallisuuksia, kirkkokäyntejä.
Auran osalta voidaan vielä mainita, että Suomen
Lions-liitto järjesti kaudella 2009–2010 ensimmäiset SKEBA-kisat, eli kilpailu nuorisobändeille. Piirikohtaisten karsintojen jälkeen pidettiin
ﬁnaali Hämeenlinnassa kesäkuun 2010 alussa
liittokokouksen yhteydessä. Finaalin parhaaksi
valittiin The Windfall-yhtye Auralta.

Hyvää Lions-toiminnan
jatkoa Auralla ja muualla,
me palvelemme yhdessä.
Björn Taxell
Piirikuvernööri 2010-2011

Lisää tietoa Lions-toiminnasta löytyy
osoitteista lions.ﬁ ja lionsclubs.org.
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Kari Mäkelä

Säveltäjien ja
sanoittajien linkkisivusto

3 subia
2 hinnalla
markkinapäivän
tarjous

subway® Aura tarjoaa edullisimman subin. Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin. Tarjous voimassa vain subway® Aurassa.
Tuplaliha, -pekoni ja -juusto tai muut erikseen maksavat lisukkeet eivät sisälly tarjoukseen. Yksi tarjous/ asiakas.

“Musiikkirintamalla on ollut tarve sivustolle, jonka tavoitteena on löytää
lauluille laulajia ja laulajille lauluja. Tuntemattomien ja nimekkäämpienkin
tekijöiden on tänä päivänä perin vaikeaa saada musiikkiaan radioihin ja
äänilevyille. Toisaalta moni tuntemattomampi artisti painii materiaalipulassa.
Tähän yhtälöön Biisinurkan on tarkoitus hakea erilaisia ideoita ja ratkaisuja”,
kertoo Kari Mäkelä.

subway®Aura
Huuskantie 17, 21380 AURA
Puh. 045 275 5744
aura.huuskantie17@subway.fi
©2011 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc.

Joulukuun 10. päivänä vuonna 2008 lanseerattu www.biisinurkka.com -sivusto on luotu
keskussivustoksi säveltäjille ja sanoittajille, joiden on muutoin vaikea saada tuotoksiaan julki.
Mukana olevat biisintekijät saavat sivustoilleen
parempaa näkyvyyttä Biisinurkan kautta. Verkostoituminen on tärkeää myös biisintekijöiden
kesken. Mukanaolevat säveltäjät ja sanoittajat
ovat koko Biisinurkan idean ydin ja kukin voi
hyödyntää sitä omalla tavallaan.
Biisinurkan sivustolla käy keskimäärin 150
vierailijaa päivässä ihmettelemässä, joten kiinnostusta riittää. Biisinurkan taival on vasta alkumetreillä, vaikka kaksi vuotta saatiinkin jo täyteen, sillä intohimo asian eteenpäin viemiseen
vain kasvaa ja tästä onkin tullut Karille erittäin
mieluinen harrastus. “Biisinurkan perustamisen syitä ovat mm. useiden radiokanavien yksipuoliset soittolistat ja isojen levyﬁrmojen musiikkipolitiikka. Musiikintekijöitä ja esiintyjiä
on varmasti enemmän kuin koskaan, mutta yhä
pienempi osa pääsee julkisuuteen, joten www.
biisinurkka.com on lyönyt oman lusikkansa soppaan tekijöiden puolesta”, lisää Kari.
Biisinurkkaan on liittynyt jo 34 sivustoa,
jotka tarjoavat biisejään levyille ja keikkaohjelmistoon, lisäksi on 30 omaa musiikkia tekevien artistien sivustoja. Karin mukaan suunta
on nouseva. Biisinurkan aloittaessa mukaan
ensimmäiseksi tulivat Jari Niemelä Jurvan Musiikkipajalta ja Hannu Takala Auran Äänipajalta.
Biisinurkka on oiva paikka myös yhteistyölle ja
jotkut biisintekijät ovatkin löytäneet toisensa
juuri Biisinurkan kautta. Lisäksi yhteistyötä on
tehty musiikin äänittämisen puolella siten, että
yhteistyökumppanit hoitavat oman osuutensa
äänityksistä omassa studiossaan. Näin voidaan
saada säästöä studio- ja matkakustannuksissa.
Kari Mäkelä on rakentanut Biisinurkkalaisten
kesken yhteistyöverkoston, jonka kautta musiikin tuottaminen onnistuu suhteellisen edullisesti ja vaivattomasti demosta valmiiseen tuotteeseen.

I LTA R A N TA K Y.
Kattavat talonmiespalvelut Aurassa
ja lähiympäristössä edullisesti.
Esa Metsäpuro 050 409 1391
www.iltaranta.fi
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Pionista
ammattitaidolla

• Jane Iredale –mineraalimeikit
ja meikkaukset
• tulokselliset Exuviance
-kasvohoidot ja
ihonpuhdistukset
- myös ultraäänilaitteella
•
-ihonhoitotuotteet
• ripsien- ja kulmienvärjäykset
• jalkahoidot
• ihokarvojen poistot (PhD-vahaus)
• lahjakortit
• kestopigmentointi
• Dermajet-vartalonhoito

CIDESCO SECTION FINLAND
SUOMEN CIDESCO r.y.

Marika Koliseva

Sky-Cidesco -kosmetologi

www.jokioistenleipa.fi

Nälkämäentie 7,
21380 Aura
w w w . h o i t o l a p i o n i . n e t

Biisinurkka cd- ja
karaoke-dvd -sarja
“Kaikki alkoi vuosia sitten, kun ajatuksenani
oli tuottaa omista biiseistä cd- ja karaoke-dvd
ja asiaa useita vuosia pohdittuani ja opeteltuani erilaisten ohjelmien käyttöä, ryhdyin
tuumasta toimeen”, muistelee Kari Mäkelä.
“Syntyi ensimmäinen Biisinurkan tuote eli Biisinurkka 1, joka tunnetaan myös
nimellä “Unelmat upeimmat”. Tämä sai
jatkoa, kun Biisinurkkalaiset yhteistyössä
toteuttivat jouluksi 2010 ilmestyneen Biisinurkka 2 cd:n ja karaoke-dvd:n. “Levystä
saa mastiaisia You Tubessa hakusanalla
Biisinurkka”, kertoo Kari.

Jatko-osia on tarkoitus koota samalla yhteistyöidealla. Laulajan, joka ei ole biisintekijä
on mahdollista päästä Biisinurkan levysarjaan
jollakin biisinurkkalaisen biisillä. Mukaan ilmoitettua biisiä pitää voida kuulla biisintekijän
omalla sivustolla. Biisit ovat kuitenkin tarjolla
myös levytettäviksi ilman, että ne tulevat Biisinurkan levyille.

Biisinurkan Tähtiaines
-laulukilpailu
“Laulukilpailussa on kaksi vaihetta: alkukarsinta, josta valitaan 50 kilpailijaa ﬁnaaliin, ﬁnaalissa valitaan kolme parasta. Idea tuomaroinnissa
on, että biisintekijät valitsevat voittajat ja voittajat valitsevat biisit biisintekijöiltä idealla, että
ensimmäinen valitsee ensimmäisenä ja toinen
seuraavana jne. siten, että jo valitulta sivulta
eivät muut voi voittobiisiänsä valita. Näin kannustamme myös biisintekijöitä, sillä useampi eri
tekijätiimi saa biisinsä mukaan. Tämä on laulukilpailu, jossa nuoruus, ulkonäkö eikä lavakarisma ratkaise, vaan pääosassa on laulusuoritus!”,
muistuttaa Kari.
Laulukilpailu on parhaillaan käynnissä ja
siihen pääsee tutustumaan Biisinurkan sivuilla,
joilta laulukilpailun ehdot ja ohjeet ovat luettavissa. Kilpailun 3 parasta laulajaa saavat levytysdiilin Biisinurkan levysarjaan.
“Tämän laulukilpailun tarkoituksena on
löytää levylle sopivia laulajalupauksia levyttämään Biisinurkkalaisten tekemiä biisejä, saada
näkyvyyttä Biisinurkan cd- ja karaoke-dvd –sarjalle sekä sarjan kautta julkisuutta Biisinurkalle
ja siinä mukanaoleville biisintekijöille! Tavoitteena on myös, että nämä karaokebiisit löytävät
tiensä laulajien ja karaokeyrittäjien biisivalikoimaan. Jatkumo Biisinurkan Tähtiaines –kilpailulle on yksi tavoitteista. Tavoitteena on myös
kasvattaa uusien biisintekijöiden kiinnostusta
liittyä Biisinurkkaan ja laulajia etsimään levytettävää sivustoilta. Haemme kiinnostavuuden
ja toiminnan kasvua sekä luottamusta biisintekijöiden ja laulajien keskuudessa yhtenä vaihtoehtona toimia alalla”, kertoo Kari.
“Laulukilpailun myötä on
vuodesta
2011
tulossa erittäin
mielenkiintoinen
ja toivotan kaikki
pöytälaatikkosanoittajat ja -säveltäjät liittymään
Biisinurkkaan ja
tuomaan julkiseksi
tekemisiään”, lopettaa Kari.
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Pinja Kuitunen

Lions clubin nuorisovaihtomatka on elämys, joka
jokaisen nuoren pitäisi
saada kokea!

Naistenvaatteiden
erikoisliike

Daniella

Yksi unelmistani todellakin täyttyi, kun
pääsin viideksi viikoksi Lions clubin nuorisovaihtoon Australiaan. Lähdin Australiaan 1.heinäkuuta ja palasin Suomeen 5.elokuuta. Ensimmäiset kolme viikkoa vietin
kahdessa eri isäntäperheessä, sen jälkeen
vuorossa oli kymmenen päivän leiri, jonne tuli vaihto-oppilaita ympäri maailmaa
ja viimeiset kolme päivää ennen kotiin
paluuta tutustuimme kaupunkiin nimeltä
Sydney!
Seikkailuni ensimmäiset päivät menivät matkustaessa. Menomatkalla sain tutustua Lontoon, Bangkokin ja Sydneyn lentokenttiin yhdessä muiden suomalaisten
vaihto-oppilaiden kanssa, jotka olivat myös
matkalla Australiaan. Olin valmistautunut
siihen, että matka Australiaan on pitkä,
mutta kyllä se silti hieman yllätti kestollansa! 27 tuntia pelkästään lentokoneessa
on suhteellisen pitkä aika ja siihen päälle
vielä odottelua lentokentillä. Kaikki eivät
pitäisi moisesta matkustamisesta, mutta
itse kyllä nautin jokaisesta hetkestä!
Ennen matkaa isäni sanoi, että kyllä Pinjalle koti-ikävä vielä ennen pitkää tulee. Itse
vastalauseena heitin, että ei varmasti tule!
No pakko myöntää, että isä osui oikeaan!
Ensimmäisellä viikolla kaipasin perhettäni, ystäviäni ja etenkin Suomea, vaikka minulla olikin ihana isäntäperhe. Suurin syy
tähän oli varmaan se, että ensimmäinen
viikko oli melko raskas niin fyysisesti kuin
henkisesti! Ensinnäkin minuun iski pieni
jet lag eli aikaerosta johtuva väsymys ja
toiseksi piti koko ajan miettiä englanniksi,
mikä oli aika uuvuttavaa. Toisella viikolla
kaikki oli jo toisin! Australia alkoi tuntua
paikalta, jossa voisi viihtyä vuoden jos
toisenkin! Aloin pikku hiljaa ihastumaan
australialaiseen rentoon elämäntyyliin…
Isäntäperheeni olivat suunnitelleet jokai-

seksi päiväksi minulle jotakin ohjelmaa.
Näin ja koin vaikka mitä! Tutustuin australialaisiin eläimiin: silitin koalaa, näin
villikenguruita, pääsin keritsemään lampaita, olin katsomassa kuinka valaat uiskentelivat meressä, pääsin ratsastamaan
upeaan vuoristoiseen metsään ja kävin
karjamarkkinoilla. Osallistuin myös erilaisten järjestöjen ja yhdistyksien tapahtumiin: pidin puheen paikallisen Lions
clubin kokouksessa, olin Punaisen Ristin
hyväntekeväisyyslounaalla, countrymusiikkifestivaaleilla sekä Lions ladyjen vuosikokouksessa. Eikä siinä vielä kaikki…
Vietin mahtavan viikonlopun rannikkokaupunki Fosterissa, jossa isäntäperheeni
toinen asunto sijaitsi. Pääsin osterifarmille, shoppailemaan, tein mustikkapiirakan,
söin elämässäni ensimmäistä kertaa hummeria yms. Toinen mahtava kolme päivän
reissu oli Gold Coastilla. Siellä on paljon
pilvenpiirtäjiä, isoja ostoskeskuksia, hienoja taloja, rikkaita ihmisiä.
Tein myös muutaman havainnon. Ensinnäkin Australiassa ihmiset ovat huomattavasti sosiaalisempia ja yhteisöllisempiä
kuin Suomessa. Vietimme monta iltaa yhdessä isäntäperheideni tuttujen kanssa.
Välillä olimme jonkun luona kylässä, välillä taas lähdimme porukalla ulos jonnekin
ravintolaan syömään. Toiseksi huomasin
sen, että australialaiset eivät stressaa tulevista asioista, vaan keskittyvät elämään
hetkessä. Aina on aikaa, ei ole kiire mihinkään!
Australia ei kuitenkaan ole kaikessa
parempi. Retkillä huomasin, kuinka paljon
huonompi Australian infrastruktuuri on
verrattuna Suomeen. Tiet ovat kuoppaisia
ja mutkikkaita, rautatieverkosto on miltei
olematon ja junalla matkustaminen hidasta. Monella ihmisellä on useampi kuin yksi

auto, mikä on mielestäni erittäin epäekologista. Australialaiset eivät osaa myöskään
kierrättää. Tuotteissa on käytetty ihan liikaa pakkausmateriaaleja, jotka sitten heitetään kaikki yhteen samaan roskikseen.
Isäntäperheissä viettämäni aika oli erittäin antoisaa. Heidän ansiostaan pääsin
jyvälle siitä että, millainen maa Australia
todella on.
Kolmen viikon jälkeen suuntasin Sunshine Coastille, jonne menin leirille. Leiriohjelma oli varsin monipuolinen: surﬀasimme, kävimme kiipeilemässä, ajamassa
kartingia, opettelimme sirkustemppuja,
pääsimme ostoksille, kävimme kanoottireissulla, uimme, hengailimme ja pidimme
hauskaa!
Leirillä ehdottomasti hienointa oli surffaaminen! Olin ensimmäinen ryhmästämme, joka pääsi seisomaan laudan päälle! Se
oli niin mahtavaa ja siitä tulee niin voittaja
ﬁilis että hui!
Matka huipentui Sydneyyn, jossa minä
ja muut pohjoismaalaiset vaihto-oppilaat
vietimme 3 viimeistä päivää ennen kotiinpaluuta. Sydneyssä kohokohta oli ehdottomasti vierailu kuuluisalla oopperatalolla.
Aikamoinen monumentti! Eksyin myös
pieneen putiikkiin, jossa myytiin vain
suomalaisia tuotteita: marimekkoa, iittalaa, fazerin makeisia, ﬁskarssia yms… No
tietysti minun oli pakko ostaa salmiakkia,
koska olin niin kyllästynyt Australian makeisvalikoimaan ja se kyllä kannatti… salmiakki maistui niin hyvältä pitkästä aikaa!
Matka ei ollut vain mahtava seikkailu, sillä
se antoi paljon muutakin! Ensinnäkin englanninkieleni kehittyi huimasti ja toiseksi
sain uusia ystäviä. Suurin kiitos kuuluu
Auran Lions clubille, joka mahdollisti matkani. Ilman clubia tällainen elämysmatka
ei olisi koskaan ollut mahdollinen.

Matkalla rannikkokaupunki
Fosteriin pysähdyimme
isäntäperheeni kanssa
ihailemaan kauniita maisemia.
Kuvassa minä & ihana
”äitini” Helen.
AURA
KAARINA
SASTAMALA
Turuntie 2
Puntarikatu 1
Itsenäisyydentie 8
puh. 02 2434 824 puh. 02 2434 825 puh. 02 2434 828
AVOINNA ma-pe 10-18 la 10-14

www.daniella.fi
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Ari Vilén

Tee hyvä kauppa Loimaalla!

Ostamme ja vaihdamme
halvempaan.

Alennukset
100–5000 €/auto/pyörä
jopa ilman käsirahaa ja korkoa!
Ensimmäinen erä tammikuussa.

Meiltä kaikki tarjoukset
ja tarvittaessa “kylkiäiset”
Lamminkatu 7,
32200 LOIMAA
puh. 075 325 7900

Kuuskosken kylä mainitaan asiakirjoissa ensimmäisen kerran 1436. VarsinaisSuomen ensimmäisen maakirjan mukaan kylässä oli 1540 kaksi taloa. Kuuskoski
muodosti 1600-luvun lopulla 1 ½ manttaalin suuruisen ratsutilan, joka jaettiin kahtia 1750. Isonjaon aikaan 1785 Kuuskoski oli jakaantunut jo neljään tilaan, joista
kolme oli talonpoikien hallussa ja yhden omistivat turkulaiset Johan Dahl ja Simon
Granberg. Vuoteen 1917 Kuuskoski kuului Pöytyään.

Lamminkatu 39,
Palvelemme ma 9-18
32200 LOIMAA
ti-pe 9-17, la 10-14
puh. 075 325 7950
www.loimaanlaatuauto.fi

Kuuskoski puiston puolelta.

Saha ja mylly

Virikehäkki sikojen hyVinVointiin

48 € kpl
alv 0 %

www.ransuco.fi

Aalteko
2 x 45

AURAN
TUKKUPARTTI Oy
Riskintie 3, 21380 AURA, puh. 020 785 0400, fax (02) 486 3420

Pöytyälle ja Yläneelle perustettiin
1700-luvun alkupuolella verosahat, joista
toinen Aurajoen Kuuskoskeen. Ylisotakomissaari Nils Hultin sai 1723 omistusoikeuden Kuuskosken ratsutilaan ja maaherralta luvan sahamyllyn perustamiseen.
Hän rakennuttikin sekä sahan että jauhomyllyn. Sahan toiminta käynnistyi 1727.
Kuuskoskessa oli ollut yhden kiviparin
mylly jo 1500-luvun lopulla ja 1630-luvulla
oli rakennettu toinenkin mylly.
Omistettuaan sahan vain viisi vuotta
myi Hultin sen turkulaiselle kauppiaalle
Karl Magnus Sierckenille. Hänen epäonnekseen saha paloi 1734 maan tasalle, mutta rakennettiin uudestaan.
Sahan paloa tutkittiin oikeudessa. Sahan hoito oli uskottu neljälle miehelle, jotka sahasivat kahdessa vuorossa. Sahaan
oli juuri asennettu uudet terät, joita oli
koekäytetty illalla. Yövuorossa ei oltu nyt
sahattu, koska miehet olivat väsyneitä.
Keskellä sahaa oli tulisija, jonka alustana
oli vanha myllynkivi. Miehet olivat ennen
nukkumaanmenoaan sammuttaneet tulen
tarkoin, mutta kuitenkin yöllä tuli oli päässyt irti ja polttanut 800 tukkia ja 30 tolttia lautoja. Koko vahinko arvioitiin 8 580
Navetta, meijeri ja väentupa.

kuparitaalariksi, josta sahan ja myllyn
osuudeksi laskettiin 6 000 taalaria. Miehet
katsottiin syypäiksi tulipaloon, mutta koska he olivat saaneet maksun vain sahaamiensa lautojen mukaan ja kipinä saattoi
ryöstäytyä irti kenenkään huomaamatta,
vapautettiin heidät syytteistä.
Vielä samana vuonna Siercken pani
alulle uuden kaksiteräisen sahan rakentamisen. Hänelle myönnettiin myös 20 vuoden verovapaus, jotta sahan toiminta pääsisi hyvään alkuun. Vuonna 1753 omistajaksi
tuli notaari Karl Jacob Dobbin Turusta. Hän
muutti sahan hienoteräiseksi (hollantilaiseksi) ja sai samoin 20 vuoden verovapauden. Dobbinin jälkeen sahan omistivat
edellä mainitut kauppiaat Dahl ja Granberg, laamanni af Heurlin sekä vuodesta
1838 Christian Ludvig Hjelt, Littoisten verkatehtaan omistaja. Hjeltin ura kulki teologian kandidaatista kirjanpainajaksi sekä
edelleen tehtailijaksi ja suurmaanomistajaksi. Hän hallitsi mm. Nautelan kartanoa,
Vääntelän ja Moision sätereitä sekä Vanhalinnan ratsutilaa Liedossa.
Säätyläisomistajien jälkeen saha siirtyi 1800-luvun puolivälissä Kuuskosken
suvulle. Kun metsät Kuuskosken lähiympäristössä alkoivat harventua, enteili se

sahan tarinan päättymistä. Juho Juhonpoika Kuuskoski anoi verontasoitusta ja sitä
varten tehtiin 1855 koesahaus. Se osoitti,
että vedenkorkeus riitti sahaustoimintaan
kahden viikon ajan keväällä ja syksyllä.
150 tukin sahaukseen laskettiin kuluvan
seitsemän vuorokautta, kun työajaksi laskettiin 18 tuntia vuorokaudessa. Tehtyihin
työaikalaskelmiin vedoten vahvisti kuvernööri 1856 sahausajan viikoksi vuosittain, mitä Juho Juhonpoika piti rankkana
urakkana ja veromäärää liian korkeana.
Siksi hän anoi niiden alentamista tai lupaa
sahan lakkauttamiseen. Senaatti vahvisti
maaherran päätöksen sahan lakkauttamisesta ja toiminta päättyi 1859.
Erland Kuuskoski perusti tilalleen
1892 höyrysahan. Saha ja mylly sijaitsivat
alun perin vierekkäin sillan lähellä, mutta
1910-luvulla tuolloin jo sähkökäyttöinen
saha siirrettiin sille paikalle, missä rakennukset vieläkin ovat. Paikkakunnan ensimmäiset sähkövalot 1800-luvun lopulla
olivat myllärin asunnossa. Vuonna 1920
omistajaksi tuli Auran Saha Oy, jonka ensimmäisenä toimitusjohtajana oli V.O. Tilkanen. Johtokuntaan kuuluivat tuolloin
isännöitsijä Pauli Puras, Kaarlo Huuska,
Vihtori Määhäri ja Maurits Raatikainen
Pöytyältä sekä Kustaa Merikanto Kyröstä.
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Meijerikkö Miina Saari aloitti uransa
Kuuskosken meijerissä ja jatkoi
Osuusmeijerin palveluksessa.
Kuuskosken sisarukset Kasper, Maija,
Timo ja Leena. Vanhin poika Reino
puuttuu kuvasta.

Kartanon palvelusväkeä
1910-luvulla.

Erland Kuuskoski (1854-1930)

Auran saha 1930-luvulla.

Sahan toiminta päättyi 1980-luvulla. Mylly
oli käytössä toiseen maailmansotaan asti.
Rakennus purettiin 1960-luvun alussa.

Ratsutilasta kartanoksi
Kuuskosken suku on hallinnut osaa kylän maista vuodesta 1749 lähtien, jolloin
Juho Tuomaanpoika Pöytyän Raatikaisista
osti Vähätalon. Kuuskoski säilyi useampana tilana 1800-luvun jälkipuolelle asti,
jolloin Vähätalon omistajat alkoivat ostaa
naapuritiloja. Leskiemäntä Maria Johanna
Juhontytär osti Isotalon 1872, jolloin Kuuskoskesta tuli yksinäistila. Hänen vävynsä
Erland Kuuskoski alkoi ostaa maita myös
naapurikylistä. Puhon Martintalo ostettiin 1885, Hypöisten Knaapi ja Simola 1892
ja Auvaisten Ali-Tuomola (Saha-Tuomola)
1900-luvun alussa. Erland Kuuskosken
ajauduttua vararikkoon hänen vävynsä varatuomari Mauri Lindström lunasti tilan.
Lindström laajensi tilaa ostamalla 1914
Peltolan ja Rannikon tilat Auvaisista, 1915
Leisalan yksinäistilan ja 1917 Auvaisten
Pelto- eli Taka-Äären. Kuuskosken pintaala oli suurimmillaan lähes 1 000 hehtaaria, josta viljeltyä oli runsaat 300 hehtaaria. Vuoden 1918 maanhankintalain nojalla
kartanosta erotettiin kolme torppaa.
Mauri Lindströmin kuoltua perikunta
palstoitti ja myi pääosan Auvaisissa sijainneista maista. Seuraavan kerran kartanon
maita jaettiin 1940-luvulla perikunnan
kesken sekä siirtoväelle ja rintamamiehille. Tällöin muodostui lähes 20 uuttaa tilaa
Isoniittyyn, Perkoon ja Takalistoon.
Uusia tiloja isännöivät mm. Kuolemajärveltä, Metsäpirtistä ja Viipurista tulleet
Hounit, Lerkit, Loukoset, Mamiat, Revot,
Tiaiset ja Tuokot.
Kartonon rakennuskanta on poikkeava muihin Auran suurtiloihin verrattuna.
Melko tiheään rakennetusta talouskeskuksesta on myöhemmin purettu navetta
sekä pari varastorakennusta. Navetan tii-

listä Kalle Mäntylä rakensi omakotitalon
Perkoon. Nykyisin eri tilan alueella olevat
entinen meijeri ja väentupa (pirttirivi) ovat
alkuaan kuuluneet kartanoon. Päärakennuksen yksikerroksinen osa on rakennettu
1840-luvulla Vähätalon päärakennukseksi. Nykyisen jugend-tyylisen muotonsa
rakennus sai 1898 arkkitehtien Nyström,
Petrelius ja Penttilä toimesta. Rakennuksen alakerrassa on 12 ja yläkerrassa seitsemän huonetta. Osa kartanon sisustuksesta
hankittiin Niemen hovista Kanneljärveltä.
Kartanomiljöö on luokiteltu valtakunnallisestikin merkittäväksi kokonaisuudeksi.
Runsas tiilen käyttö rakennuksissa on
seurausta siitä, että Erland Kuuskoski oli
osakkaana 1890 Kyröön perustetussa tiilitehtaassa. Kartanolla oli aikanaan myös
oma meijeri, joka toimi aluksi vesivoimalla
Hypöisissä. Meijeri siirrettiin 1890-luvulla
pirttirivin viereen rakennettuun tiilirakennukseen. Nyt voita valmistettiin höyrykäyttöisellä kirnulla. Kartanon meijeri myytiin
1907 perustetulle Auran Osuusmeijerille,
joka myi sen takaisin Kuuskoskelle uuden
toimitalon valmistuttua 1924 rautatien
varteen. Mauri Lindströmin aikana Kuuskoskella toimi jonkin aikaa karjanhoitokoulukin ja pirttiriviä laajennettiin koulun
tarpeita varten.
Kartano oli toiseen maailmansotaan
saakka merkittävä työllistäjä. Torppia oli
vain muutama, joten palkattua työväkeä
tarvittiin runsaasti. 1900-luvun alussa kartanossa oli 7 renkiä, 12 muonamiestä, 10
piikaa, karjakko, meijerikkö, konttoristi,
mylläri, sahanasettaja, puuseppä ja 5 torpparia. 1920-luvulla palvelusväkeen kuului
myös työnjohtaja, tallimies, emännöitsijä
ja seppä oppilaineen. Joen itäpuolella Myllymäessä oli useita työväenrakennuksia
muonamiesperheitä ja muuta palvelusväkeä varten, mm. Kulmatorppa, Kola, Lanssin tölli, Tuiskunen, Himmeli ja Emman
tölli. Vielä 1939 kartano tarjosi leivän
yhteensä 72 auralaiselle (perheenjäsenet

mukaanlaskettuna). Konekantaan kuului
tuolloin kaksi traktoria.

Koskipirtti ja museotalo
Leena-Maija Kuuskoski (1911-2007)
avioitui 1934 porvoolaisen Lauri Jäntin
(1909-2006) kanssa. Kuuskoskella kaupunkilaispoika sai tutustua maalaiselämään ja
talonpoikaiskulttuuriin, mikä teki häneen
syvän vaikutuksen. Jäntti viehättyi talonpoikaisesineiden ajattomasta kauneudesta
ja niin sai alkunsa yli 50 vuotta kestänyt
keräilyharrastus. Kokoelmien karttuessa
heräsi ajatus omasta talonpoikaismuseosta. Vuonna 1963 he ostivat Leenan veljeltä
Kasperilta pirttirivin ja meijerin tontteineen. Viimeksi kanalana toiminut väentupa oli jo saanut purkutuomion. Onneksi se
pelastui. Rakennuksen kunnostus ja entisöinti valmistui 1967 ja kaksi vuotta myöhemmin museokahvila Koskipirtti avattiin
yleisölle. Se on palvellut jo yli 40 vuotta talonpoikaisesta perinteestä kiinnostuneita
retkiryhmiä vierailukohteena. Se on myös
suosittu juhlien ja kokousten pitopaikka.
Koskipirtille myönnettiin 1979 Talonpoikaiskulttuurisäätiön kunniakilpi tunnustukseksi vanhan rakennuskulttuurin vaalimisesta.
Meijerirakennuksen
muuttaminen
museotiloiksi saatiin päätökseen 1978 ja
kulttuurihistoriallinen Museotalo avasi
ovensa yleisölle. Työ jatkui senkin jälkeen.
Viimeisimmät näyttelyosiot Lauri Jäntti
teki vuonna 1987. Tämä yli 2 000 esineen
kokoelma tarjoaa kävijälle tilaisuuden tutustua suomalaisten elämään 1800-luvulta
aina 1900-luvun viime vuosikymmeniin
saakka. Rakennuksesta löytyvät mm. maitohuone, lasi-, posliini- ja kuparikokoelmat, työläiskoti 1910-luvulta, herrasväen
olohuone 1920-luvulta, opiskelijaboksi
1930-luvulta ja sotamuistojen korsu. Nykyisin kokoelmat omistaa Koskipirtin museosäätiö, jonka toiminnasta vastaa Jänttien tytär Marjukka af Heurlin.
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Mahtavat Stiga-tarjoukset!
VILLA 12 -etuleikkuri
B&S PB 3115 AVS -moottori
Combi 85-leikkuulaite
Multiclip ja taaksepuhallus
Valmistettu Ruotsissa

Kampanjahinta

2200,-

SHJ 550 -pensasleikkuri
Vahva 2-tahtimoottori 24,5 cc
Mekaaninen teräjarru
Tärinävaimennettu

Kampanjahinta

149,-

www.stiga.fi

Kuvat ylhäältä alas:
Tunti aloitetaan usein virittäytymisleikeillä, josta kuvissa esimerkkinä
Hedelmäsalaatti ja Katseet kiertää
-leikit.

Syksyllä 2010 meille kolmelle alakoulun opettajalle tarjoutui
mahdollisuus osallistua Lions quest -ohjelman koulutukseen.
Kaksipäiväinen koulutus pidettiin Paimiossa 8.-9.11.2010.
”Lions questin

tavoitteena on lasten ja
nuorten terveen kasvun tukeminen ja riskikäyttäytymisen ennaltaehkäisy. Ohjelman myötä
lapsen terve itsetunto vahvistuu, vuorovaikutus- ja tunnetaidot paranevat.” Koulutuksen ja
ohjelman sisältö kuulosti meistä erittäin mielenkiintoiselta ja samalla haasteelliselta. Lähdimme kaikki koulutukseen avoimin ja innokkain
mielin, sillä olimme kuulleet paljon positiivista
palautetta muilta koulutuksen käyneiltä opettajilta.

Molemmat päivät olivat tiukalla aikataululla täynnä laadukasta ja hyvin suunniteltua
ohjelmaa. Ensimmäisen koulutuspäivän aikana
kävimme läpi Lions questin työtapoja ja ohjelman sisältöä. Erilaiset leikit, ryhmätehtävät ja
pohdinnat tempaisivat koko porukan mukaan,
ja aika kului kuin siivillä. Toisena päivänä pääsimme kaikki suunnittelemaan ja toteuttamaan
Lions quest- tuntia eri ryhmissä. Näin saimme
tuntumaa, miten tunnin pitäminen käytännössä
toimii.

Koulutus alkoi aamukahvilla ja lyhyellä
infotilaisuudella, jonka aikana kaikki koulutukseen osallistujat pälyilivät ympärilleen hieman
epäluuloisen näköisinä miettien, mitä kaikkea
seuraavat päivät pitävätkään sisällään. Kouluttajamme Hanna Kokkala kuitenkin sai tilanteen
ja tunnelman rennoksi jo muutaman minuutin
jälkeen. Reilun 30 hengen ryhmä alkoi toimia hyvin ja jännittynyt tunnelma muuttui rennoksi ja
avoimeksi.

Kahden päivän

aikana saimme valtavan
määrän pieniä, mutta toimivia käytännön vinkkejä koulun arkeen, esimerkkeinä erilaiset tavat
jakaa oppilaat ryhmiin, hiljaisuusmerkki ja sosiaalisia taitoja kehittävä leikit ja harjoitukset.
Olemme ottaneet Lions quest -ohjelman luokissamme käyttöön ja soveltaneet useita toimintatapoja myös tavallisilla oppitunneilla, esimerkiksi
äidinkielessä ja liikunnassa. Viereisistä kuvista
voi nähdä tunnelmia Lions quest -tunnilta.

Ryhmiin jakautuminen tehtiin
syntymäkuukausien perusteella.
Ryhmissä oppilaat pohtivat
erilaisuutta ja samanlaisuutta.
Pienissä ryhmissä paperille
siirtyneet ajatukset käydään
yhdessä läpi. Näin jokainen
ryhmä saa esitellä oman työnsä
muille ryhmille.

••••••••••••••••••••••••••••••
Lions quest – koulutus on tarjonnut
meille paljon välineitä arkipäivän
opetustyön tueksi ja haluamme
kiittää lämpimästi Auran Lions
clubia mahdollisuudesta osallistua
koulutukseen.

Kiittäen: Johanna Henriksson,
Jenni-Elina Jalonen ja
Laura Lehtonen
Auran yhtenäiskoulu, Aura

9 / Auran Markkinat / 2011

LC Aura
Olin jo pidemmän aikaa ollut sitä mieltä, että tästä perheestä puuttuu karvalapsi.

Alkujaan olin sitä mieltä, että ilman muuta karvalapsi on kissa, sillä tässä huushollissa paikka on aina ollut kissalle. Kuitenkin vanhat kokemukset kissoista
nostivat päätään ja totesin, että naukujaa tähän perheeseen ei voi hankkia.

Olen sitä mieltä, että kissan pitää voida kulkea ulkona vapaana,
mutta nykyisen asuinpaikkani sijainnin vuoksi moinen ei ole mahdollista.

Ja ei muuta kuin koiran hankintaan. Missään
tapauksessa en halunnut kotiini räksyttävää rakkia, vaan ystävällisen ja älykkään perheenjäsenen. Voisin itsekin jotain vielä oppia… Alkujaan
olin hankkimassa labradorinnoutajaa, mutta useankin henkilön mielipidettä kyseltyäni päädyin
kultaiseen noutajaan. Ehdoton vaatimukseni oli,
että hauva haetaan kennelistä, jossa se on saanut
hyvän alun elämään ja josta minäkin saisin asiantuntijaneuvoja. Siispä tutustumaan Golden Ringin
kotisivuille.
Järjestön kotisivuilta löysin pentuvälityksen,
josta löysin useammankin kennelin kotisivut. Ajatukseni oli, että saisin hauvan jouluksi, sillä silloin
minulla olisi pidempi loma ja aikaa tutustuttaa
uusi perheenjäsen talon tavoille. Odotettavissa oli
unettomia öitä, kun pentu kaipaa emoaan ja pentukavereitaan.
Löysin Kangasalalta Karvinin kennelin, jolla
oli heti joulun jälkeen luovutettavia kultaisen noutajan pentuja. Minäpä siis aloin viestittelemään
sinne päin ja vastaus tuli piankin. Heillä oli vielä
vapaana urospentu, jollaista juuri oli toivonutkin.
Marraskuun viimeisenä viikonloppuna suuntasin
auton kuonon kohti Tamperetta ja Kangasalaa tutustumaan tulevaan perheenjäseneen Samalla tuli
käytyä myös Ideaparkissa jouluostoksilla.
Kennel löytyi helposti, kiitos navigaattorin.

Eletään Tammikuun alkua
vuonna 1974. Joululoma on takana
ja aloitan kevätlukukauden Auran
kirkonkulmankoulussa. Olen 10
vuoden ikäinen ja kansakoulun
neljännellä luokalla. Olimme kavereiden kanssa ihmeissämme!
Miksi kouluumme oli tullut
kolmannes oppilaita lisää? Keitä
nämä uudet tummat, vierasta kieltä
puhuvat oppilaat olivat? Kysymyksiä oli paljon mutta kaikki selvisi
aikanaan.
Kaukaisessa Chilessä oli vaikeat
ajat. 11.9.1973 kenraali Augusto
Pinochet kaappaa verisesti vallan
maan hallitsijalta Salvador Allendelta. Maassa syntyy kaaos ja
sotilasjuntan pelossa moni pakenee
maasta. Suomi tarjoutuu ottamaan
ensimmäiset sotien jälkeiset pakolaiset.
Chileläisiä saapuu Suomeen
vuoden -74 loppuun mennessä 150.
Silloin tyhjillään oleva Käyrän poikakoti toimii sijoituspaikkana.
Pienen kylämme hiljaisuuteen tulee
eloa. Paikallisessa osuuskaupassa
kauppa käy. Olut tuntui näille lämpöön tottuneille maistuvan myös
pohjolan pakkasissa. Kerran näin
kaupan pihalla parikymmentä chile-

Vastassa oli kennelin omistaja Heidi, joka esitteli
meille pentueen. Pentueen emä, Amber, tuli ensin
nuuskimaan vieraan, minkä jälkeen pääsin tutustumaan pieniin palleroihin. Pennuille oli rakennettu oma pieni karsina, jossa ne saivat viettää rauhallisia hetkiä ja nähdä kummallisia pennununiaan.
Välillä Amber kävi ruokkimassa pentujaan ja antamassa märkiä nuolaisuja kullekin erikseen. Sain
tavata myös pentujen isän, terhakkaan Ramsayn,
joka päätti tehdä heti tuttavuutta oikein kunnolla.
Kennelin toiminta näytti vakuuttavalta ja tein Heidin kanssa sopimuksen urospennun ostamisesta.
Sitten alkoi ankara odotus, sillä saisin pennun
vasta kuukauden päästä eli heti joulun jälkeen.
Sain Heidiltä mukaan kirjallisuutta, jota sitten
opiskelinkin kannesta kanteen ja tarkkaan. Olin
mielestäni varsin kirjaviisas ja sormeni syyhyivät
päästä kokeilemaan teorioita käytännössä.
Nimen keksiminen olikin sitten oma lukunsa.
Jokainen kynnelle kykenevä perheenjäsen teki
omia ehdotuksiaan, mutta yhteistä säveltä ei tahtonut millään löytyä. Kului viikkoja ja nimeä otukselle ei vain tahtonut löytyä. Lopulta eräs kavereista
tokaisi ehdotuksensa, jonka kaikki perheenjäsenet
hyväksyivät. Hänestä tuli Roki. Juuri ennen kuin
lähdin hakemaan uutta tulokasta perheeseen, sain
tietooni hauvan virallisen nimen: Karvin Please Be

läismiestä jotain odottavan. Kaupan
sisällä kerrottiin että panimoauto on
tulossa.
Osa näistä chileläisistä oli
ilmeisen varakkaita. Osa köyhiä
intiaaneja. Luokkaero oli olemassa
eikä nämä rikkaammat veljeilleet
intiaaniväestön kanssa. Osa pakolaisista oli myös poliittisesti aktiivisia.
Iltaisin pidettiin Käyrän tiloissa
poliittisia kokouksia, jotka kuitenkin
kiellettiin. Supo eli suojelupoliisi
palkkasi poikakodin silloisen vahtimestarin vakoilemaan tulokkaita.
Tämä ammattitaidoton vakooja
kuitenkin paljastui nopeasti.
Mutta mitä koululle kuului?
Mielestäni pelkkää hyvää. Kieltämättä harmitti hetken aikaa kun
minulla eikä paljon muillakaan ollut
pulkkaa mäenlaskuun. Meillä oli
NPK-malliset kelkat eli apulantasäkit. Kaikilla tulokkailla oli uudet
hienot muoviahkiot. Ilmeisesti SPR:n
hankkimat. Koulunkäynti kuitenkin
muuttui mielestäni hauskemmaksi.
Suurin osa uusista oppilaista oli
tyttöjä. Pojat eristäytyivät omiin porukoihin mutta nämä tummat tytöt
olivat vilkkaita ja hauskoja. Opettajamme Olavi Kupela oli hankalassa
tilanteessa kun ei vierasta kieltä

ymmärretty. Meno meni välillä aika
hurjaksi. Tytöt saattoi pamauttaa
kesken tunnin pusun poikien poskelle. Hauskaahan tuo oli ainakin itseni
mielestä. Minäkin sain pulpettiini
viereeni Pia nimisen tytön. Kiva
tyttö vaikka mielestäni Valeria ja
Jovanki olivat kyllä kauniimpia.
Osa tulijoista oli kotoisin muista
Etelä-Amerikan maista. Uruquasta,
Boliviasta ja Argentiinasta. Nämä
olivat tulleet Chileen tukemaan
Salvador Allendea.
Keväällä kuitenkin tämäkin
hauska loppui. Chileläiset muuttivat
perheineen eri puolille Turun seutua.
Oli erittäin haikeaa jättää nämä
uudet koulukaverit. Muistan, kuinka
koulun jälkeen urheilukentän reunalla halailtiin jäähyväisiksi.
Suurin osa näistä tulijoista palasi
myöhemmin kotimaahansa. Osa
on kuitenkin löytänyt paikkansa
Suomesta ja asuu nykyisinkin Turun
seudulla. Näistä asioista on aikaa
kulunut lähes neljäkymmentä vuotta
ja kirjoitin aiheesta jotta se ei kokonaan jäisi unohduksiin.
Pertti Leppäkoski

Proud of Me. Nimi on varsin velvoittava…
Lopulta odotettu päivä koitti ja lähdin hakemaan hauvavauvaa kennelistä. Perillä kennelin
omistaja Heidi jo odottikin meitä ja sain viimeiset
ohjeet koiran hoidosta. Sen jälkeen Heidi lähti tarhalle hakemaan pentua. Jännitys oli varsin suuri,
kun Heidi palasi takaisin pieni karvapallo sylissään. Olin heti täysin myyty. Otus lähti tepastelemaan reippaasti ympäri lattiaa ja alkoi tehdä tuttavuutta joulukuusen alla istuvien koristejänisten
kanssa haukkumalla niitä napakasti.
Perillä kotona Roki alkoi reippaasti tutustua
uuteen kotiinsa ja luonnollisesti teki tarpeensa ensimmäiseen sopivaan paikkaan eli keskelle lattiaa.
Onneksi olin ollut kaukaa viisas ja ottanut matot
etukäteen pois lattialta, joten suurta vahinkoa ei
päässyt syntymään. Tyynen rauhallisesti pyyhin
talouspaperilla liemet pois lattialta ja jatkoimme
tutustumista. Jo parin päivän päästä aloimme harjoitella vessan käyttöä ulkona ja onnistuimmekin
siinä melko hyvin. Joskus vain aamuisin saatan
löytää yöllisiä lottovoittoja lattialta.
Yöt ovat sujuneet vaihtelevalla menestyksellä
Annoin pennun nukkua iltaisin ja kun yö koitti,
otus oli täynnä tarmoa ja paljaalla lattialla pennun
tuottamat äänet kaikuivat iloisesti. Siperia opettaa, joten aloin pitää hauvaa hereillä iltaisin pidempään, jotta hänkin ymmärtäisi, että yöllä nukkuvat

kaikki perheenjäsenet, myös koirat. Vielä joskus
keskellä yötä alkaa kuulua tassujen rapse ja siitä
isäntä ymmärtää nousta ylös ja päästää koira ulos
tarpeilleen. Siellä sitten värjöttelemme sekä isäntä
että koira toisiamme tuijottaen.
Etukäteen minua varoiteltiin, että uroskoirat
ovat varsin haastavia kasvatettavia ja sen väitteen
kyllä allekirjoitan. Mitä enemmän hauva kotiutuu,
sitä enemmän omaa tahtoa tuntuu löytyvän. Tämä
koira ei todellakaan ole arkalasta kotoisin. Pölynimurin salaiseen maailmaan tutustuminen vei hieman enemmän aikaa, mutta kyllä me senkin lelun
selätimme.
Jos aiemmin illat olivat tylsiä ja pitkäveteisiä,
niin nyt ei todellakaan voi sanoa samaa. Päivät
menevät kuin siivillä koiran kanssa peuhatessa ja
uutta opeteltaessa. Siinä samalla oppivat niin koira kuin isäntänsäkin. Tulevien päivien ohjelmaa
suunniteltaessa pitää ottaa huomioon aina myös
koira, sillä hän on nykyään täysivaltainen perheenjäsen, jota ei voi jättää yksin pitkäksi aikaa. Rokin
kanssa olen suunnitellut tekeväni kaikkea mukavaa ja hyödyllistä puuhaa. Kaikenlainen aivo- ja nenätyöskentely tuntuu kiinnostavan sekä karvalasta että isäntääkin. Aika näyttää, miten selviämme
tästä tärkeästä kasvatustehtävästä.
JK

• RR- teräspaalutukset • Perustusten tuenta
• Matalatilojen paalutukset

