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Sukujuhlå- ja vDosikokouskutsu
Syltinki

KonekiräAreillå toiscss. maailmånsodusså
Tcrlrisiä Kiinnsh: Koti kaukaDa kotoa
Eeva H.ilala: Rnnoja

:ttatt uiiin antaa hl sileni
tirilan t at I liary ien sa n kkltls tdri' n
e si kdtseestatöhan iItatutu .

t'{ntlaisin rtlostll/r sen

e t t d j o fuii:e [!] aiie kautetta
on onat irettlkseLxi
ja sawitur sen nutaiien.

suvLn asioiden tulkminen l!o esiin aikaisem'
m n lunlemanoma ta vain haryojen iiedossa
oleva asota. Lehteemme on saatu tuikimus
kiinte sröelåkkeesrä eli sy!,l nkisiå jossa kero-
iåar yesesl käyidsså oleesla vaihtoehdosta
s!k!po venvåihdosra maal oilla.

SuvLr h storaasynw jatkuvasli. Sukukliaan
on saalu kuvausla suvun elämåstå lki200 vuo-
den ajaha. Sen läkeen on lo pa sukupolvea
inaanlur!tsuk!puLroksi e.Yksiserkku-paF
vi kohtas ja tasasl lietojaan vi me kesånå. lviltå
nåyitåvär nyky se1 nuoret aikuset, milå hestå
or iulossa? Heidän oma kenomuksensa tses'
iään on lLenav ssa lässä ehdessä.

Toisaå ta keski- käiset oval oleer jo työelå-
mässå !seila vuosia jå vakilnnulianui e åmisen'
sä, va ovålko siltenkäån? tMilen kiinalaisetym'
märtåväl suomalaisen iunnei ma sun vai niin"?
Työn peråsså kulkeudulaan joko pysyvåsli la
va n loksikin akaamitälhmeel smpin paikkoi'
hin a nakn suomalaisen mtapuun mukaan.

HuLmori on jonk n a nen yhleinen voina. Tå'
mär suvun huumor ilmäantu parinkin ehlar'
i kkelin Es merk ksiviime sodassa inlaman eri
puol la solaan osal sluneet suvun konekvåå-
nampujåi p1väthauskaa mu stellessaan yhdes-
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Tervetuloa Verkasalon suyun 5. sukujuhlaan
Werkasrlon Sukuseura ry:n säåntönääräiseen ruosikokoukseen
Vihannin kotiseutukeskukseen lauantaina 5.7,2003

9.30 HanaushetkiVihanninkirkossa
Seppelief lasku sukuhauda le ja sankarimuistomerkilre
Siinyminen ilmoiitauturiaanjå tervetuliaiskahve lleVihannin kotiseutukeskukseen

11.00 PääjLrh a alkaa
werkasalon Sukuseuran såäntöriäåd nen vuosikokous

llmoinautuminen 13.6. mennesså
Erilylsesti ruokailun kahvituksen sekå n nrilappujen ennakkovalmisruksen vuoksl pyydåmme
ilmo tiautumisen juhlaan 13.6. mennesså

Postiiseia puhelim€lla N4adåtta Velkasålo, p. (08) 284e88

Sähköposlilla
86360lveskop
pekka.verkasalo@kolumbus.li
www.genealogia.lilsukuvverkasalo/

Aiku s lta 20 euroa ja laps lla 5 eurca ( 7-18-vuoliaao
Oså listumismaksu makselaan vasia palkän påä lä Vihannissa.
[laksu sisållåå iuhlaohielman ruokailun sekå kahvil.

Nåyttelyt
Kokoamme suvun laiteijoiden ja haraslåjen löilå nåyltelyyn Ukonkantiiin k€säkuun ausia
juhaansaakka. Työt voivat o aesm. kuvaiaidena, kåsitöiiä, puuiötä, k€ramikkaa, posliiniå
jne. Ukonkanrn nä!4reltrloihin sopii meko rlnsaasii iötä. Jos haluat saada tötäsi esille,
otapa rohkeastiyhle),tlä sukuseurån sihleeriin. Eiusija on Jaakor sukuhaaran jålkeåsllå,
muta Ios rilaa jäå, myös mL ur ryöt ovat teruelu leiia.
Tänåvuonnalulee ku uneeksi 200 vuolta suvun ähiöhenkiöiden, Y!ö Juhonpokaja Sl inå
Kuslaava Verlasalon synlymäsiä. Sukujuhlila esiielään haidän poikansalaakon sukrhåa-
råa, slkukirjassa laulusta 1113lähiien, tauuihlr kannaitaa lutlsluajo etukåleen, Ajatle im-
me luoda juhlile myöstoiakin vanhaa suvule kru uvaa esinsistöä, esime*ikslYiö Oskari
olilalre kuuuneen ja ertisöldyn ajoreen. Sispä kenellå on halussaan tailletäå tolåkin mie-
lenk inioisia, voisi oiiaa yhieyriä souran s hie€nin

Marjata verkasaro, p. (08) 284 888
Verkasalontia 11

86360lveskopi

Werkåsalon Sukuseura ry.
Hallltus

Liiiy Werkasalon Sukuseuran jåseneksi
sukuseuEi jåseneks voidaan hyvåksyä joka nen 18 vuoita täWinyl hankiö, ioka isän iåiåidin
puoleha on slkuun kuulLvalaijoka aviolilon kauita on slihen liiilynyi. Jässn€ksivoitliiltyä maksa-
nallajåsenmaksun 8,40 euroå Vihannin Osu!sparkissa olevale seuran tilills 551602-26098, Ti-
lisircn viestiosaan pyydåmme kirjoillamaar "JäsenmaksLr'ja jäsener nimen ja osoilteen.



200 Smk NLorin apsslå sai
sis paremman talon ja kau
panpåä lisiksl syyr nki ä ser.,

syytinkiäisyys to stui rässå
peheessä velå Ka e Sipor
maånk n kohdåla. Kallen va
mo, Ka sa Haapamaå (spor
maa), oli perinyt rejänneksen
Haåpamåalaå d lään, ja myö
hemm n tehdyllä kaupalla Kai
saja Ka le sipormaå olvål os
raneer lo ser neliånnekser
Heikki Haapamaålta. Näino len
iåmä pariskunia lai perhe oi
päässyt jov!onna 1915 jolloin
heidän vanhin aps€nsa (Jaak
ko Sipoimaa) o 13 vuoden
ikä nen, melko vauraan laou
den om siaiaks ra aifakin har
rjaksi.s Taloi emåitå, Kaisa,
kuol 29,101918 ta Ka lelle tä
perheeseen kolme tytlda ta
kaks poikaa, nuorn lapsista oli
4-vrrol as. Taloja råsitl val ei
yhteyksissä mukaan lu eel hy-

Poteekk ialnal. 1930- uvun
ama-aika ja lakuui muodost! -

val nåhlåvåsl ylivoimaisiks , ta
niin Siponmaan ialo myyliin
huulokaupa lajoskus 30- uvul-

Jaakko olisilä ennen erotut-
lanul åltinså perinidosuuden,
pienen lorpan paikan jole
maalle rakens Vaamå'n m -

P rkko lhalaselle on jäånyt
sänsä, AhtiS pormaan, peru
ja asiakirjoja, jotkå kertovat
Kale Siponmåan lyltårer, lMa
rian, ostaneer asuilsl a s-at

Anna jå He kkiKåaftota Keto
a nimsei ohkotian (1.6.1934)
s lä hinnalla eitä otil vasiatta
vakseer tilaa ras ttavai anal.5
V ra iisosti Maria mu ulti Helsin
klin 21 .3.1940. Ka le Sipon.naa
asui Siponnraan myynn n jär
keen Kelo asssa joka o imef
kein maaton asuinlao. Katso

Håf en laloudestaan talonsa

meretlåmisenjä keenei
oe jåänyl kirjalrs a ti€

Ahl Sipormaaoiavi
oilun!l vLroden 1939
ålussa Sylvi Knuuli an
kaissa, ja perhe ol Pir
kon syniymån,25.3.
i939, jäkeen muutla
nut Kelo aan. Ahi ol st
len27 2.1940 haavoiitu
nLri vaikeasii Sa menkai-
dassa japarannll koti n.
E i.felsesl iledetty lo -
puuko hån, koskapa Ke-
toia siidyi kaLrpan kaut
ta Ahdin vairnon, Sylvin,
omislukseen 5.10.1 940.
Ahti kuol sodassa saa-
minsa vammoihin juur Ka e Siponnaa Etukilän piha av.1953

Kal e Siponmaar Sylviminiå
tå siis eåltåmåån kahta pien-
tå aslaan ja Kalle-appeaan.
Kale Siponmaa kuo is ilen ke-
våå tå 1955.

Kesk mmäinen r!,iölsrå (Lii-
sa) olimennyi vuonna 1933 ll-
veskoruen Elkk låän emännäk-
s,jå kaksi muLta lylärrä muur-
laneet aikuisluitLåan Hesin-
kiin Tyltöten eniiedä perineen
kotoåan milään. Koko täslå ta
pahlumasarjasta oi lääny,t se
kLva enei Kale Siponmåaltå
jåånyl perintöä kene lekään
apseleen.Ta oslå luoplm nen
saaltoi koskea kovastikir var
haisäåri. Nä läpu a aian ikäviä
seufauks a, ioika morir erita
voin k elouiu vai sukulaisin ja
t!tluihin naapur€ihin, e i.fel-
sssti ha uit! nostatella minln
sukupolveni tistläväksi. Vasla
asiak riola seaamala öysin

Ehtin muisl kuva vanhaisås-
tiini on valoisar maa iskuun au-
rinkoisena påivänå luo sym-
paatlinen syyl nki å nen sahaå

pokasahal a koivurankaa Erk-
k iån iile niakana.Taukoa pi
tåessäån hän låhetää m nut
Osuuskauppaan oslamaån
Sa maa-åskln. Joskus saan
ostaå ak lsipipun ilseleni.

syyl nkiä senä elåm nen
saanoisinå aikana ola ioivo-
ruin rapa viettäå vanhenemi-

1 Låinhuuio i8.4.1920. Sa

2 Lanh!uio L10.1913. Sa

3 La nhuuto 13.i 1.1917. Sa

4 La rhuLlto syysklulia 1930.
Sa oisien TKA Cia:133

5 Lainhuuto 6,4.1935 Salois,
ten tuomiokunnasta. P rkko



Samuli Siponmaa

Syytinki

Kun rnaala oulta elinkeinon
aan hadoiltava lao inen halu
si uovutlåa pe lötilansa suku
alse leen ennen kuolemaansa
tai m!rydå lilansa ulkopuolisel
e, lava llsin lapa huolshiia

omasla elannostaan oli tehdå
sopimus syytingislå osaksi so-
pimusta ral kauppaktåa. Täs-
sä es nerkissä, jonka lainaan,
isäni Jaåkko S ponmaan iso-
vanhemmal, Fleeta Slponmaa
o.s. Verkasalo ja miehenså
aniiisiPonmaa myyvärkaup-
pakirja la pojalleen Ka le Sipon-
maa le ja hånen vaimolleen
Ka saSiponnaa le o.s. Haapa-
maa Siponmaan perinlölilan.
Kauppahinnaksi sovilaan 4000
Smk, josta hei kullaiaan mak-
setuksi 1000Smk, oslala mak-
saa hypoteekkilå nan (2500
smk) javaaditraissa oprt 500
Smk. Tämän isäksiiu ee seu'
raava'r a nen syylinkive vo le:
(la naus ainhuulopö!4äkliasta)

49 l4olenpain myyjäin koko
el najaksijååpi meil e 1. hwäs
sä kunnossa oleva kaman huo-

re aslnavåksi låmmön va
lor ja ylösp don kanssa.

ssi Myöjilä on oikeus
syödä lalon pöydå lå, tah
jos he nin tahtovar saåda

65! Jos rirelulomma ky
kenemåttömåksi ostalan

7s! Hevosta p tää saa
da niin usen kun me kn'
kossa käynliin tarvils,am-

85 Jos emmesyyslålai
toisesta sopisi yhteiseh-
måån niin on ostaian kor
vatlava elåke kohluulise -

gsi Oslaja saapi iilan
ynnä inåimislon hel ha-
tuLnsa ja on hånenvaslat-
tava uloslavlsta ynnå
mLisla manliaal rasituksls-

Beeta vetkasata h AnuiSiponnaa, ta-

13 påivänå
1913.

109i ToDpart saavat v ljel-
lä kuLlLva liluksaan k rjåinsa

Kauppaki4assa on pä väys,

tosrå PUUL

si, eli syys-

myölä n puoesla. l4ydjåt ovar
vahvistaneet nimikirjoilukser
puumerkelläån.r Kalle Sipon-
maa puo isoineen elätli åiliåån
Reetaa vai'r vajaat kaksivuot-
la. ArtliSiponmaael vielå hie-
man yli 20 vuotta kuollen kolo-
naan9l vuoden iåsså'vanhuu-

FeelajaAnt Siponmaå lao i

o lut nejå lasla, joista Jaakko-
niminen o kuollur vähän yi
vuoden ikåisenå ja Antti Alåra-
lon kanssa naim s ssa ollul Hil-
mavuonna 1911.Samanapäi-
vänä kuin tuo ede ä kercttu
käuppatehiiin myivåi Reeta ia
Anni siponmaå om sramansa
Aho an (Fn:o 11)tianvanhem
malle pojaleen Antile. i/y1jäi
sa vårsiitåkln rilasra 1000 smk
käleislä ja vaad naessa vielä



Kati Monto, Ronja Verkasalo

Serkkukokous
rt) ktuntih erkköit.i\ii\ii tii

i ljnrkohnkrt utd Pr ttit.

Sedussalaan kuuluvat Kiv
niemeir Katja, Ti na ta Suvii
Montoi: M kala Kali, Matl€enal
(=Matli+Anna-Leena Ve*asa
lo): Ronja ja sanni sekå Pem
pul (=Pekka+lMampu Verkasa
lo): Hanna ja Fiikka. Kaikkien
lapsuusmuistoihin kuuluval J/h
reisel joulut piparkakkulalko -
neen Tuomaankadun lMummo-
lassa Hyvinkäälä sekä Lea-
Mummon johtamal påäsiåis'
markat Lappin PyhätLnluille.
Tåhä pohjalta on versonui Ver
kåsalon suvun omalaalurnen
huumori, jola llkopuo isen voi
ola vaikea eleimahdolon Ym-
mänäå.. (Noir vuosikymmen
siten kun Riikkaja Ronjaiuhli-
vat yl oppilaslakkelaan, he sal-
tuivai iltamydhå lA samaån lU-
nanvaunLUn. TåhAn Riikån seu-
rassa ol Lt koululove. annu lo_

kais |"Voi Luoja, KAKS|verka-
saloasamassajunassa Ken_

1 es Verl.asalojen kohlaaminen
eikuitenkaån o lul ylitsepä:ise-
månömän lraLmaatlinen koke
mus sillå samainen Annu oli
m eh neer låsnå myös
13.7.2002 bileissä..)

Jo ko mailå kerraa jårjesleiyi
selkkuiuhlai oval pailsi mlka
våa yhdessäoloa, myös oival i
nen foorumi €slielläserkullle niLn

sukuun syntyneel apsel krin
sukuun py*iväi puolisoehdok-
kaatkin. Juhlien järjeslämislä
ehdofi serkussarjan kuopus
SLrvi (23v), va okuvaava koliäi
I joka hoitaa kolmen lhmisen
ja kåhden kissan perhelläån
Helsingln Fastilassa. JLhlapai

kan puutarho neen la saunof
neen lariosi Pempun perhe
Rlikka (28v), jokå lyöskente ee
ch cagossa markkinolnnin alaL-

a, ja amerikanvävy Tony Haig
olivat ahenaneel la4o lljen pa-

Ensimmåsifå paikålle p," -

mahlival Ue singin äåk ksesså
2. vrona opiskeleva Kali (23v),
joka oll jänån!,l .Juha kihbnun-
sa Kausts lle mus so maan,
sekäTi na(24v), jokaonvå mrs-

lumassa Helsing n Yllopislon ly-
sikaalisen kemian laloGelta ia
Tiinan l<ylkäisenå uls lllokas
Vile.

Seuråavaksi saapui Pesosen
pelher l-lannå (os. Ve*asalo) jå
Jaakko sekä apselJukka Pek
ka (4v) ja Joonas (3kk). ser
kussarlar esiko nen Hanna
(3lv)on iä lä helkelä täysipai
väisenå kolåilinä ja perhe on
muutlanut vasl kåän Hannan la
Jaakon lapsLUden ma se.n in
TuusuLaan. väh telen iuh tal
vä uivaltakapihan a!inkoiseen
puularhaan, jonka leikkimdk s-
så ainakln isommal selkukset
ovat elåneel iännnävlä kesåöi
rå kummtusjuiluineen, kun on
påäsly ydpymään mdkln pikku

lavere le ihan imar aku sia.
Pian piha ls imaanlu val

myös opul Kivin emen kalraas-
lå: Katla (27v), ammali laan b o-
analyy,likko ja Laboaloriohoila-

la, joka lekee apsenho don
ohessatöllå Bio ääkel eleen ai-
ioksen lysikaalisef kem an lå-
boralor ossa (BLL) He singin yli-
opsiosså, Tommi-poikineen

(2,sv) sekä Suv la MikaLlaia-
tyllöfsa (1v3kk) kanssa. Su-
kuun omasla takaå kuu ova 1o -

nen M ka (26v) saapur srnen.
[,l]ka op ske ee He singin Kaup-
pakorkeakoulussa ninkå squ-
ashin pelaamiseilaan ehtii, ja
seurustelee Sa lan kanssa.

Mal eenan MOI Oltoineen ki -

ruhtivatiuhllin Odveden P!mos-
ta,lossa Fonja (28v), ammaliL-
laan tanss taitei ija ja koreogE-
li, lyöskentel kesän alar iars-
siianasuomala sen iykyta leen
näynelysså. San'ri (25v) joka
oplske ee4. vuolta psyko ogia
Heisingin YLiopislossa, oli ona
nul oman Ononsa mukaan tu
tustumaan Pumun nåyltely hin.
Siehä he poim vat mukaansa
aaikollisen Purnu-viinereitä

sekä isos sko Rontanja hånen
Oitonsa. (Kåhden Olon il
maanlLminen våvykokeaiks



samaan perheeseen on häm-
menlåvå sanuma, va6ink n kun
Otto eiole n mislä y eisimp ä -

Påivå ol au nkoinen ja kuu-
ma nin kuin kesän 2002 päi-
våt tapasival o la. Låsren kah
luua las oli suLressa sLosiossa,
kuien myös ves etku jonka
kanssa Jukka-Pekka, Tonmi ia
Jaakko e kkivät 'vesisitae k
kiå' Leikn ku ku onseuraavan
la nen: yksi le kkijö stå rLiskLI
laa ves lerkusta venå aalassa
kaå€ssa, ja roiset ydnåvät juos
ta sen aha kasiumatlå. Kun
j0oksuvuorossa on isä vesi
suihku sLUnralåan ålemmas,
jofta isä kasrL!. Kannåitaa ko
keila, eikkion kesäilh ien eh-
dolon h ltil M käån eiole haus-
kempåa kui juhapukuisei ai-
kuisen kastelem nen ves lelkul
a pailsi ehkå ves su hkun
suuntaaminen vaivihkaa kohli
pöydän äå€sså selin istuvia,
pahaa aavisrarianomia juh tor-

Plkku [,la a e] vie å uskallau'
iunui mukaan, vaikka imassa
k mallava ves vana se väsli
nå'41 kehlovan rynöslå. Ensi
vuoden tuhlissa hånen voi vei
kalato suihkuttavän kllpaa po -

kien kanssa. Varokaa siis hepe-

Selkkujuh ien luonneon nui-
hin juhliin venattLna aivan
omanlaisensa. SLhde om ir
serkkuihin on samaan aikaar
kiinleä Ia eräinen, ja ihmisren
arjei sivuavar roisiaan melko
haryoin Joilakin, kulen Kaiila
la Fonjåla on yhlesiå iyöieh
täviä joiden par ssa lörmätään,
mLta pääåsiåssa se*kuiuh at
täy,lyy nimenomaår järjesläå
jona serkLl tåpaisivai toisiansa.
Alkåa menee llni kausia kln
kaikki kyseleväl kaikkien kuu !-
m set. Jas€kin on erlyinen plir-
re veråilLfa muihin lilaisuuk'

s in: ihmisertodelahaluavatl e
tåä milä losile k!ulu!. lhan
hyväå kilos'elole ähe lekåän

E 1ämä serkussariå oe mi
lenkäår eityisen åK iv nen su
klpernteer vaalija Mlta jota-
kn tåssäon. Nällä hmis a saal-
taå lavaia hyvink n hafroin, käy-
länrösså voio ia eltemme tie'
då loisstamme mitään. Ja sill
yhleiner hisior a ja veisteet
lekevål meistä lava laaf aulo-
maatl sesti ähe siå ihrnisiå, slå
ei kyseenaasleta. se.kku ei
akkåa o emasta serkku vaikka
emme kuu isi lo sislarnme vuo-
slin, sde såiyy ja kesråå. On
vallava lahja kuulua suurcen
hä sevåån kalfaaseen, tossa
klitenk n huomalaan ja huom -
oidaan toisel. On vallava lahja
ola osa isoajoukkoa tossajo-
kainen or erily nen ja lårkeä.

Hyvå lapa luiusiua serkkLjen

ole kolrnenkymp n koruila liån
vanhotå leikkimäån. Lähivuosi
en suosikkeihin kuu !u kroketin
isåks papupel jota vo pe a1a

mybs sadesåållå. Ja va kka pe
ejå Pe ataan toskus tosissaan

ja hampaatiruesså täd<einlä or
yhteinen ilonpito Rankankåar
malsn jälkeen vähån atan ku
lutlua ihmsei eivåt edes mus

Olennaisena osana serkku
juh iin kuuluu iielenkin sauna.
Huim en urheilusuorlluslen lä
keen niin k.okel ssa, ruokallus
sa, kuin vesisilla eikissäkin on
autuaalisla lösählää aLieile ja
anlaa kipakan löylyn purra pois
våsymys ja kireys. Eivålkä po

tal näylä koskaan våsyvän ame
rlkanvävyn saLnotlamiseen,
va kka saunan sara laTonyon
kinlo suomalaisempi k!in mon

Såunassa lalleiaan perntei

^set saunalaulul ( dylyå lssåå!),
jatållå porukala or lapana lau'
eskel a saunan ulkopuolel akin
vaEin vapauluneesti. t\4iesten
v elå saunoessa puuiarhaan ke-
råänlyi spontaan au ukuoro,
kultakurkul aukoivat kivan äå-
n äån ja lekivåi lislaa bise stå
tolka osailin äulaa mahdoll-
simman moniåänisesl. Taka-
vuosien suosikki Fdbelin Pali-
kar sai väistyä pe nreisemmän
maleriaalin lieltä, kun Pekan

pijydån ääressä keskuslel en.
Yhleisherk kåsvaa ja ujous
karsee. E o e vålnämänä help-
poa i!lla !utena i!lokkaana su-
kLrjuhlin, jossa serk!ksel ovat
iLrnien66i lois€nsa vauvaslå asli
lasisåpinin v ls t lenlelevål ptjy-
dån yl vauhdikkaasti kun ou-
donmuoioisel ping spa lol maa-
llriran uokan otte ussa. Pelaami
nenja eikkimlnen on htryå lapa
pååslå nrukaanjoukkoon jaa -
nakaan nårnä serkuksel eivål

(\



Toisen Maailmansodan konekivääriampuiat
Ray Ollila, Osmo Verkasalo

Kun ensinnåisen kenan tapasin Asno Vetuasalan Vihannissa 1994, huonasinne eft ne ä
an paljan yhteistä Ensinnäkin, ne olenne lähes saman ikäisiä, nolenmat naanvilielikn poikia,

toininme aktiivisesn kunnan p seutakunnan luotlanLstainissa, olenne tarlnankedojia ja neile
an hyvin sananlainen huunorinEtu, ta kaiken tuan lisAksi ne malennat olinne konekiveärianpu-
jina loisessa naailnansadassa. Ne keskustelut osnon kanssa olivat mielenkiintaisia.

Konekivääriampujana pommikoneessa
wwll-Slory

Kuuslkymmentä vLotta sl'
len,22.1.1943 | tyin USA:n il.
mavoimin. Oir silo n pienen
koulurnme opp askunnan pre.
sidenlli, ja monet koL unme
tyiÖi lu ivaljaflåmään hyvåsre-

tä rautatieasenia e noin kello
yksipåvållå. S loin ment n u-
laa. Kelo nejä asluin solavä-
keen ja viisiloisla mnuutla YL

neliän min ul komenn€ltiin uul
tLamaån kasamin an o ta. sii
tå se sollaskou ulus alko.

Aokåskoulutuspaikkana o
Fresno Kallorniassa. Sie ä
opimme marssimaan ja totlele
maan, samalla peruskuntom
me kohosi. Seuraavana varus-
klntanå o i asekoulu Denveris-
sä Coloradossa, jossa meilä
opelelti n käsirielemåån kone-
k väär å pommeja ja laukai

sirn a. Hauskintå ko! LrLsra
saimme F ordassa, missä
meistå lehliin konekivääram-
putia. A uksi ammuimme savi-

harioiluskoneetkln syöksyivåt
maahan. Yleenså onnetlo-
muLksla lapahlui korke nlaan
pari kuukaudessa, mutia sinå

Ampumakou utuksef viine
ren vaihe o i ammunnal 50 ka
I ibeise la Browning konekiväå'
rlä. Harioiltelumaa eja h nanin
sekå naåssa ellå lmassa ta
koska aselaj na o i ilmavo mat
suorlett n ammLntota myös
leniokoneesra. Va letlavasli
lo!l!tuksen aikana muuiamal

lauantåina k0n låhdin lukikoh-
dasta. tuhoutui sielä ko me
konetla Kukaan eipe asiunut.

Tanm kuussa 1944 kokoon
tui kymne.€n hengen B 17
pomhikon€miehistö F oridaan
MacDi Fieldiin. sielä ha4oii
te imme ponrnilus-ja suunnis
tus enloja. Keran palalessam
me pitkå lå lennolta uuleen
Meksikoon, o isåålodela huo
no. Ensimmå nen askeutum s-
yrtys iehtiin valaislule sila la
jokaol åhe lå kiilotietå. Onnek-
si lenlåtåmme huomasi ajoissa
erehdyksen ja onnenomuude -

la vålli4iiin. Jouduimme lenlå-
måän Floidan Orandoon mis-
sä ol ainoasumulon lenlokeni-
tä Ka kkimuulkin harjotus en-
nor låskeuiuivatsi oin silLe sa-
male kentäle. Meidån konees-

JATKOA EDELLISELTA SIVULTA..,

iaklisesti esllle jänämäl puna -

set låLr uki4ai löydetliln ja au-
lettiln såmaniien äpi kannes-
ia kanleen. Kun auma PUna -

s a ja puhlåta poikiakin pel-
mahli saunasla kroroa komis-
tamaan, ei kesäillan huumas-
la puuttunut enää miiään.

Ainoan surumielisen v reen
iunnelmaan artoi vanhan
omenapuun oksa, joka Puu
iarhan perällå kåtkesi huo

kaisien. Syksyn etoa enle -

evien omenoiden painoko
kasvo i an raskåaksi kantaa,
vai iekö pru vain våsynyt
meidån laulåmiseen, kuka lie-
låå. Lempeä heinäkuun yö
laskeltui hiljaa, ähenijuh ijät
koleihinsa, kenet minnekin.
Pian kuulu puutarhåan avoi-
mesta ikkunasta vain uninen
luhina, ta satunnainen aslioi-
den kalke; Ri kka i skas .



laako potloaineola opussa
la jokanen ol to pukenul las-
kuvaron påålreen ja o ivalm -

na häipymåån koneesla Juuri
kun o imme laskeut!nee1
mooltoril pysåhlyivåt po iloai-
ne oli loppu.ul Huonosta il-
masta huolimalla vain yks
kone luhoulu sinä yönä. Siinä
koneessa olimukana hyvä ys.
läväniTom,loka olia noa on-
nenomuudesla pe aslunul
murta hänkin pa orpahoin

Hyvin onnistuneiden harjo!
tLspommnusten rakia meidäo
miehislömme va ilti n jalkokou-
lulukseen V rginian Langley
Fie din. Sie läop mme pomm t
låmåan lulkan avLllå Miehs
römme myös koulrell in toim
måar lalvueen iohlokoneena.
Tämån jälkeen me iå oii llpå
pomm naa pilvien y åplo e ra.
Tåmä vårmaank n peiasl hen
kemme, s | å saksala sten i ma
toriunla olihyvn tarkka ja am
pui alas €nemmän pommrko
ne ta kui. saksalalsel havtå
jä1.

Rinlamålle Eurooppaan
Englannissa B-l T pommitla'

jamme tukikohta olifo n kym'
menen kilometrlå Kelter ngi$A
pohto seen. Aloilimme pommi
lusennolloukokuun oppupuo-

e atatatkoimme nitå.naras-
kulhur as1. Me temme kaik-
kiaar 29 pommiluseftoa. Tuo
enlolen måårä oi askeltu to-

Pomm kone a vueeseen, ionka
kanssa pååsimme lurual sesl
taka sin tukikohtaamme En9-
lartin. Oiaka pe oltavaa ola

lamme Sitä huoimalla ma-
ro!!nra ol vielå suurn onge
må. Pah mpanapä vänä ol ko
neessam me y I 400 i matorjln

Pari kenaa me dän ol lovut
tavå pommillslavleen anlå
masta slojastå. Berl nin yä
puo eia29000jalan (8700 met
rin) korkeudessa enläiän håp
p.åama ålkoivloraå ia häi
sa astihadoia. Lenråiå kuvr
lel eltä koneemme ol vaurioi
lunll Lenloperåm eslu iradio
hytislä selviltårnaån ninkå a s'
la vah rkoa o i tapahtunul
Kaikk oi klilenkr kunnossa
Här olti koneen komenloorsa
ja pystyimme iitlymaån10 se€n

yl 10 minuLn a yks n Beriinin
yöpuolela40 saksa a shäviltå-

Erää lä pommil0s ernola
Miinchen in emme onn st!neel
pudonåmaån pommejamme, la
s ksikoreemme oli iiar panå
vå pysyäkseen muder konei
den mukana aivueessa. Noin
15 mlnLruilia ensimme yksin
rMticheiin änsipLro ella, ja ko
neei pomm naja koiil jaikuvas
r roltaa pommeia normaal la
lava la sähkö sesti. lMuistelim-
me hämäds1 kuu leemme, ellä
Pomrnit Pyslyy i(oltarnaan
rnyös kåsif, mekaanisesii. Len-
låtå kysy oisifko halukas va-
paaehloisena yrillämään,
Pommiosaslon ovel olivat auki,
ta parnkymm€nen senlin evyi
sellå kåytåvållå pyslyin ruuv -
messeilå rottamaan 21 mu-
kana olev sta24 pommisla. Lii
lyimmelo seen pommilus aivu-
eeseen jaiensmme jåleentur

Vlime syysk!ussa kävimme
äheise ä enrokenrålä kalso-
massa B-17 pomm ttataa, jo-
hon ol asennettu pönäkål pom-
ml1. Koilin näytdä yståvälleni
klinka sodan a kana oln rcr-
tanur pommil. Minu a e nyi
enää oll!1minkään asa mah-
do lisuuksiay enyä pommeih n.



Palasin New Yorkiin loulu
kuun ensimmäsenä pävänä
l944onnelisena enå oln hen
gissä. Sain neljån viikon loman
jå vietin se. kolona O€gonis

sa sekä Kålforniassa leväten
ja renioLrtuen. Loman lä keen
men n Teksasi n opiske emaan
ampumaopin openajaGi ja sen
jälkeei opeiii Nevadassa Nel
lisin iukikohdassa. Kun toinen

aiom Pommioll Pudotetu elo-
kulssa 1945, liesimme ellä
sola ol ohl. Vapauduin pave-

Kannaksen Kivennavalta Lapin Muonioon
Osmo Verkasalo muistelee iatkosola-aikaa'1943-1944

eriul .r.q atu)itliurott|t) t.r rDtnl

Låhlö siviilistå ouluun
Muistan, ettå olin kynlåmås-

så Vihannin knkonkylållå Han-
nes Pekkalan suola. lltahåmå-
risså 12.10.1943 sain suon
kynneliyä enkä ke nnyt luo-
måan traklor a pois, kun iu ipi
meä, eikå laklo ssa olui vä-
oja. seuraavana pälvånå
13.101943låhdin Ou uun suo-
rinaman asevelvol isuuna. sä
o isinen Ehipå vinälLonultak-

Oulun kasame lla olipallon
tuttujå. siellå huomasimme,
enämoretvihanlila setoli måä-
räiiy korekivääriin, riin ettå
melke n koko konekiväärijouk
kue tuli vihani laisista. Oulussa
vietimme stä iavallisia kasar
m e ämää ja saimms kaksi kuu
kåutta monenlaista kouluiustal
opelelliin kunnlanlekoa, s!un-
nistamisla ja konekiväåisuljet
lua. Hiukkåvåaråssa kåyl in
ampumassa. En mieleslåni vie-
lå silloin oikein osa'rnul arnpu-
akaan, mutta kun ammulliin
150 metrin etåisyyde tå, taak-
seni luli ammunnan johtaja
lultnanfti No o. Kun sain am-
muluks, koetin kalsoa milå ne
vinkkaroivatsiellåtau ujen uo-
na. No o sanoi, eliä siinäiuli
kin komppanian parasiulos, ja
italoma on s ilä liedossa.

Hyrynsalml - Sotkamo -
!ou un jå keen pass lelliin

kaikki 1924 -synlyneel Hyryn-
salme le läydennyspata joo-
naan, tossa kou ulus jatkur.
Konekivåårikomppan a la ol
siellä me ko hyvälpa6k i, mut-
la luieita oll hiryeåsti, niitä lp-
pu kaiostakin päälle Olisiellå
låitåkin, mutä kun kåy,liin äina
vålillä täsaunassa, elväl läit
påässeer minu la kovin va lan-
pää e. Tåydennyspaia joona
si rretriin solkamoon. KLmpikin
pitäjä oli soratoimialuettå ta
sielä nakseriin 6 mk:n päivå-
rahan isäksi rinlamaisä, yh
teensä 16 mk. Rahaajäikol in
kin lähetettäväksi, vaikka jos
kus kåytiinkin Soikamossa elo

Paveluksen aikana meilä
.fiehiåannen in s v iltöihin, kLl

ten mejeille puiia tekemään
sekä iaohn ja papilek n hal
kolöihin. KLrn kuljettiin siellä
meijer lä halkotössä ie myi
våi meile pimää irnan koritia,
ku'r rnåto tahio olLa hyvin vä-
hlsså. Pilmå haetriin pak lla rai

Mårssien Joursiiåruelle ia

Kuusamosla ähdeiti n sitten
marsslma la Jouisljåruell,a. Sll-
loin jo puhuUin etlä me voim-

metoutua Karta an kannaksel-
le, muila vamaslistäe liedel-
ly. Påivämarssi o ivar yhyirå,
20 km, multa kun 7 påiväå
marssll in niin 140 km rulikå-

Kun kesåkuun neljänlenä
päivånå, Mannerheimin synly
måpåivå pääsriin Joursijårye
e, pidetriin s e låluhlår ja sa m
me juh amuonaakin. Se ies
silå, etlä ne anioival vanhem
mille mehi ev nåa munakun
minä oin nuorempi, re anioi
vat minllle marmelaalia ja jo
tain mLurakin makeaa.

Vielå samana iliåna ruv€ttiin
iaslaamaan paia joonaa ju-
nåån. Kun meiläo ikonekivää-
rt niinjouduimme lTihen pari
konekiväärä paniin suofitla-
maan ilmatoriunlaa j!nan avo-
vauruun. Vasia kun tulllin Vii-
puiin tied€tiiin rrrihin oLtiin me-
nossa. si€liä ol vie ä åhes 100
km Kannaksen Raivo aan. Råi
volassa ol metsän sisåån leh-
ty svu€ide, jossa juna puret-
tiin ja sieliä iarkelrin åutollla
Vuoftaaseen. Samåna påivånå
09.06,1944 venålålsel o ival
aloillaneel suurhyökkåyksen
Karalan kannaksella, ja rauta-
tien vieresså olevia asemara-
kennuks a oli pommiletlu, mut-
ta rautal elle eiollui satiunul
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vuottaåsta låhdetliin 1 0.06.
1944 måEsimaan kohli Kiven-
rapaå, josla kuului hiryeå lykin-
jylinä, kuin yhlä nrootloin på
nåå.lMinua poikasta lahloi pe-
lotlaå, oin slloin tåt4tåny,1 19
vuotla. Kun kalselin niiden nn-
lamajemujen kasvoja, nin ky -

å nlilåkin o ivat vilsit våhisså.
Ajatlelin, ettå nekin saaltaval
våhån pelålå, ta o iaihee lista-

Jossain va heessaasemissa
o lessa o ipuhenå, eft?i seu€ä-
väl jolka lu evat, ovat ryssiå ja
niilä saa ta p tää ampua. Muna
sitlentu ikin aivan suoma aisen
nåköisiä miehiå. Sissijo!kkue
selå tulipois, ne olivåikin La-
guksen n ehlä. Elkå me niin
åkkiä amnusketL, saival rau-
hassa rula. lMutta sien seu-

Kun silien yölå 17.06.1945
lähdeii in Kivennavalta, ol mme
jääneei pajon jålkeer mLrista.
Venäälsei olivat jo melko pii
kållä sekä våsemma la etiä oi
kealla. O ipakko lähieä klo23
yö ä. sinne iuri joku jääkäi
joukku€en mies, ja kun veiäy-
dyitiin, rie ähdimme heil pe'
råån. Semmoinen iunne selä
silLo n olikaiken aikaa, etreirie-
dä, monlako sekLrntia vielä on

Kå{ålan Kannåstå ristiin

Jalkeltiin laas malkaa ia o-
tirr fiilloin lMuolaassa, Kupar-
saaressa, vuoksen6nnassa ja
milloin missäkin. Sitlen mentiin
viiB,lysasemiin, muita siinå ei
tullur raisleluti annetta. Oi yk-
sikin sella nen aukea paikka,

lohon venåläiseiiyk slön tulen-
johiajar ylenyiväträhysrämåän.
Sen aåvan yli pili mennä iso
toukko mehiå 50 melin väli-
malkoila. Aikaå ku u melko

kauan. Keran Vuoksen.annas-
sa oi annettu kova måäråys,
etå vaikka perunatsiellå hyvin
kasvoivat, niilå e saa otiaa,
kalsoltiin varkaaksi. Meilå oli
parimiestå, joika kuiienkin o-
liin sie lå perunamaalla kope-
oimassa poliuja juursla, vaF
sia ei otettu pois. Yhlåkkiå lu-
ee venå åinen maalaisteluko-
ne paikale. Kuullin se jo äå-
nestå Ia wödy,reiiin irsemme
ojaan. Koneesla ei meilå huo-
manu, muna rlpesivar vähän
myÖhemmin jorakin ampu-

26.06.1944 oltiin Helnjoeilå,
joka oimedän porukale paha
paikka. Komppanian påå likkö
kaatu! sie låjamyöhemmin ken
6å iks ylennyl Ylt sk! jaToivo
nen hevoiltu våt. S råpäivånä
rLpesin yhder konekiväärin
apuråiseksi jå hommasin pat
ruunolå. siinä ammuniin ehkä
parliuriiå. S lloin huomas n, eiiä
sillä ampujalla o i reikä päässä,
muna heli s ihen lu i ioinor am-
puia I lalle. Eiiainnul v holliner
pajon hLromaiakaan, enä yks

Anlfsassa ol in evossa jon'
kun aikaa, ja sie lå pid€ri in jLrh'

lai, kun koko rykmenniol kool
la. [4uun ohje man lisäks ryk'
menrin komentaja piri puheen.
I4yös divisioonan komenlata
kenraa irnatu Pajai puhui,
saaltoi våhån aryoste lak n mul-
lå -arernmån kuitenkin kehui.

Pån sen jårkeen pååsin vi-
hannin kunnar ånomalle trak-
loinajoloma le. lMeilå påäsi 4
mieslå pata joonasla semmoi-
selle lomalle. Se oli minulle
hyvä asia, lhantaassa kaalui
senkin jålkeen vielä pä jon mie-
h ä. Lomanraka minå myöhäs-
tyin sieliä Lap n sodastakin,
fon on maihinnoususlå, mLt-
ta Flovaniemelle kerkesin mu-

Kun o imme Rovari6melä
menossa, se o ilo suomalais-
len hallussa, nulta pa o ja kyli
vielä. Siften lähdefiiin pikkuh I
jaä menemään saksaaiston
pedssä. Saksalaislen suoriiia'
ma håvilysoli niln perusieell s
la, eft åtokainen puhelinpylväs-
kin oli ammunu poikki, angat
relle. lMyös sommar pLUl oli
dtå!,retty ja kaadenu iele, ja
nilden sekaan olipåntu mino
ja. Kaikk pienerkin sillatol rä
jåy,retty pois. Ojanvanet o i mii
noileltu molemmin puoLin, Ioton
parempioliola hypp mänä sy.
jäån. Kiitiläåkin ol polietiu ja
kirkkoa p deny hevosia lina.

Käs varrossa enn€n KilpisjäF
veä o saksaaisien kallioon
hakailLr puo usiuslinja, suoma-
lais a varien iehiy la miksei v€-
nä äisiäkin vanen. Suomalais€i
ovai n'4iemnrin eni sÖine€isilä
puo ustuslnjaa. Tienvaneen on
iyl €ksnnettu mekoinen rå-
kennus, jossa on saksalaisita

l,'luonio oliva bnu lokåkuun
viime s nå på v nå. Tåytin [4uo-

Slvllllin
låhdetln I elyst mleletlåån

kåvelemåån, vaikka malkaa
Tornioon oiyi300 km. Se
marss oli paljon nopeampaå
kuin Joulsljätuen maBsi, ma6-
siitin y i 30 km påivåsså.

Vihantilaisten osalta voidaan
todela, etlä kun Vihännin väki-
luku olis lloin n.3000 henkeä,
ja suuri osa vihanlilaisista soli-
laisla oli mååräfty konekiväänin
e ielu inlajoukkueisiin, niin kaa-
luneila olilalvi-, jatko-ja Lap n

Oli se vaan hyvä asia enä me
oimme siellä. Slomion nyt it



Kevyt ajoreki vuodelta 1881
'rt,tusa 
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Vuorela: Kansanperinteen sanakirja 1981
Kuvaieksli: Leveå siromainen ajelu

€ki jonkase usiassapiden ii kiiavaa
peitettä tai hiryennahkaa. Ajelureen
nimi Varsinais Suomessa oli taanirek

F:

I
.:.-

Suomalainen perinnekuvaslo
E lyyppisiä ajelLrek å kåyleftiin kar

lanoissajo 1500- uvulla ja 1700-luvul
la niilä akoi ilmestyä yhå enemmän
myös talonpo kien ta viseen ajovälineis
töön. Laldallisla ajorekiäovai mm oh
rat, joika tLhneitiin Varsinais Suomos-
sa hämeenlojoina, pLrlkkar€ot e ikaap'
pircoi, roslat ja Ka4alais€i ko4ai. Yh'
ieisiä näile r€kimall€ile oli, €ttä ne tarjosival malkalaisele lailojen jä selkånojan suojan viimaå
vasiaan. Kåt4lönsä mukaan nimetyislä kirkkoreistå tuli 1800luvu la yleistyessään paiisi maikus-
ius' myös riahiai uvälinellå.j Ki koreel la4osivalkin kekseliåålle puusepä le tai maa ail e mah-
doll suud€n ioi€utiaa omaa muoloiajuaan.

Ajelureki llveskoruessa
Kuvan ajelureki löytyi Ol ilan rantilia

poliiopuuläjåsiä huonossa kunnossa,
slloin eeitiin 1960luvun puoltaväliä.
verkasalon Yrjö näk r€en ja kysy
'Saiska sen iijä, siinä kun on ninikin
lo valmtina?'Fe€n etulaidasta sai u'
enua nimsnYowei<åsalo 188r. Bski
on Yrlö OskariVe*asalon (Olilan) le'
kerirä. LehtosaaGssa rski odotleli y i
kolmekyr.menlå vuolla, kunnes ke-
vää lå 2002 €kipåårerlin kunnostaa,
ja Onni Råsåner sai reen enlisöitåväk-
seer. Rekeen vaihdettiin muutaman
ahonneen pohtalaudan tilalle uudet !
audat. [,lyös jalaksei ia jalasien pohjaaudal
säilynyt myös punamusta rekiryijy, feltti, joka

.eki reNattiin. Lehiosaaressa on

12



Koti kaukana kotoa
OlliPekka Håkkilå ja Paula Härkönen,

"ln heaven there ls parådlse, on earlh th€re åre Suzhou ånd Hångzhou"
("Taivaassa on påraliisi, nraan påålå on Suzhouja Hangzhou")

Nykyinen, väliåikainen, koti-
kaupunkimme Suzhou on yks
kuu u san silkkilien kaLp!n-
geista, toka s jaiisee J angsun
provlnssissa tä Ki nassa, 80 ki
lomet å shangha sia länieen.
Kirlåimeilisesti r m "Suzhou'
tarkoillaa prefekiuLrrin heräå
misti muna muinaisina aikoi
rakäyietiiine merkkeläiavLrl'
le'5! joka ialkoitrikalaaia i-

llmastoll s€sti Suzhou sijair'
se€ sub'irooppis€lla aluee la,
joien vuodsn keskiärirpöiilå on
+16 asleita, vuoden kokemuk-
sella tåmä når4tåisi larkoilta-
van talve la korkeintaan -s as-
rellå ja kesållå lårnpdrila låhen-
teiee +45 asletta. Låmpölilan
våikutusta tehostaa vielå kos-
teus toka tåållå on ympårivuo-
tista. Vuositlainen keskimåådi-
nen sademäärå on 1200 mm
ja au nkoa riitlååliki2000tun-

SuzhoL on yksi Yangz Ba-
sin vanhinnista kåupLngeisla,
historlan u otruessa 2500 vuo-

A kuperäinen, Qn dynas an
aikainen (221-206 eK.) nim -
rys rälle Venetsian kåltaiselle
kaupungile oli Wuxian. Kau
punki n meiiiln SLr2houksi vas
ta589 jK, aikana jolloin Sui dy
nasi a valiasi eteäis€n Kiinan
ja siitä i€htin pfeleKuur.

Grand kanaalln va mistlmi'
s6n myötä 609 jK., Suzhou kas-
voi nopeasti laivauksen ia lyai-
€n vamslo nn n keskuksesl.
Tang ja Song dynastioiden ai'

kåna (6181279) riisiä kasvoi
ilin paljoi SuzhoLh ympäis
lössä enä kehinyisanorta Kun
Suzhou iuoilaa, kaikile r iilää.

Suzhou or ollui malkakoh-
leena aiko raan myösiunnaiu -

e maikaiijall€, Marco Pololle,
joka vieraii kaupungissa 1276
kuvaten kaupunkia suureksi ja
jaloksi jariainiis että våesrös'
sä ol suura v isa ta, äåkäreitå

1400 ukuun mennesså
Suzhou o iKiinan iohlava silk-
kiei tuotråjå. Våestön hyvin-
vointiluohon a kaar saiåikaån
paljon kaun ila puutaftojå,iois-
la yli 100 on så lynyl tossain
rnuodossatåhån påivåån saak-
ka. Sanoläan etlå Suzhoussa
sijaitsee Klinan to seksi kau-
nein puutarha, Hu mble
Admin stratofs Garden, kau-
neimman sijaitessa lielenkin
maan pååkaupungissa Pek n-
gissä.

Kiisityöt, paikalliset iuotteei
Nykypäivänä Suzhor onlå-

eenyks Klinan kuu uisisla sik-
kikeskuksisla sekå s lkkien val-
mistuksen tå kankaånk!don
nan osåfta. Turlsteille on vårar-
t! mahdollsuLs påästå silkkl
tehlaalle seuraamaan si kirva
mistusia. Ja iarjolla on myös
k n loppuiuotieila eurooppalai
s nain hLrokeaan hintaan.

Johiu€n Suzhoun mune€n
pehmeisiä äänt€istä s€n on
sanonu kuvastavan kaupung n
isminiinisiä p irle tä krten kau-
neulta, hel yyltå seest€isyyltå,
hi€novaraisuutia ja eleganssia.

Suzhoussa lavaliuja muilå wu
kullluurin piirleet ovat mm
unl kki Klinalaisen oopperan
t!ry|i, balaadinen laulaminen,
runous, gal i9afia tyyl, taide.

Paikalisiin kåsiidlhn kuulu-
vatkln pe nteisesli leminiiniset
si kkikidonratyör, silkki koruom-
me työt ja sanrelipu ser v Lhkår.

Ns. pohjoisen ke n ön kuu ui'
sin ruokalal lienee Pekingin
ankka ja iisin asemesla syö'
tåvä höyryieity vehnä e pä
(manlou). l*iisen keitiiön ruo
kä or melko mausienua. Si hen
kuu uvat o ennarsena osana
mm. makea perLha, merlovä,
papujuusio (ioolu), sienei, ia
ves kasvii. Et€ äis€ssä, ns.
kanlonllaisessa k€ittiössä ruo-
ka aineina Kå,teiään runsaasti
v hann€ksia ja rieren anlimia.
Erikoisuuksina oval mm. kåäf-
mek€iiio, sarirmakonreider jå
kotanlihapaisli. Låntisen keit-
tÖn ruat oval yleenså vahvasti

maustetruja. Fuokå'å neinå
kär,tetåän arnsaasl påpuiuus-
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toa, vo makåsra punapippuria,
va kosipu la, bambunversojaja

Kiinalaisel ovat maailmän-
mestareiia löylåmäån lLonnos-
la kaik€n mahdollisen syötå-
våksi sopivan. ovalpa aineet
mitå hyvånsä, kiinålaisl a on
laito yhdiste lä niiiä makLher
moja kutkuitavalLa tavålla.

Kieli
Vaikkå Kinan kei poikkeaa

omastamme aikatavala, n in
sekaannuksilta ei voi Iiäl äkään
vä ryä. Jolkut sanai kuulosla
var puhekielessa samarkallai
silta, jä use mmilen silloinjom
malakummaila iokosuomalai
sela rai kinalaisella, on haus
kaa. Esimerkkinå meidån suo
måla sen yleisesli kå$amä sa
nonla våi niin". Kun silå la.
peeksi monta ke åa toislaa
keskusle Lnyhleydessånlin kii
nalairen seurueen jåsen saal'
laa hmeielå iuora y itsevuolå-
vaatunleiden paloa koska hei
dän samankåha nen sanonta '
woa ni'iarkoinaa"minå rakas-

Kiinalainen uusivuosi
Kohta on jäleen se aika kun

vuosi våihluulää läKi nassakin,
joten riruulama sana myös tås-
tå k inalaisten iärkeimmåslå

juhlasia. Muia tårkeirä tuh å
heilä of labor day ja nal onal
day, joita riro empaå juhlilaan
seitsemän pä vän omåla.

Vuoden va ht!miren Aasiås
sa on aika k ifa a nen junu bn
s maalåiseen kalenierin ioitLl
nee le. Kina ainen uusivuosla
kaa vuoden ensimmäisen uL,

den kuun aikaan la pääilyy 15
påivån pååstå täysikuun a
kaan. Ki nalainen kuun ka erieri
perusluu kuun jå auiigon iik
keisin. Kuun kienoon no n29,5
pä väå. Kinalaiset llsååvåi yi'
mäåräisen kuukauden muuta'
man vuodenvå e n, etta hesai'
sivar aurnkoon perustuvan ka'
lenle n kiinnl. KåtlåntÖon mef
kein sama kuin ylimååråisen
päivän isäåminen vuot-aen.
Nåiden sy den lakia auinkoon
perusruvan kålentern mukaan
klnalainen uusivuosi stoilluu
eri päivåmåäräl e ka*ausvuo-
sina. Yleensäuusivuos on joko
lammi lai hemikLusså. Tånå
vuonna uudenvLodenpåivå on
1 ,2. , ja iäiäkin luhl nlaå vaden
on varaiiu seiisemän päivän
kansaLinen loma. M heipuolel
Aasian masia iuhli kinålåsra
uulla vuolta. Nämå maat ovat
Japani, Korea, Kiina, Tawån
Hongkong, vielnam, singåpo-
re tå Malesia, mislä kinalaiset
kullluureineen ovai perä sin.
use mrnal näistä maista ovat
maalalousyhteiskuniia ja ser'
raavat kuun kalsnleria lannoi-
tuksen, viielyn ja muiden tuo'
tantotekitÖ den lakia. alun Pe-
rin kiinalaistå uutta vuotia juh
illiin viljelykasvien elonko4uu

å kaan, eikåjuh ålla ol !t miliän
lekemistä uskonnon kanssa.

Tamm kuussa påånwä vuo
si on hevosenvuosi. Seuraava
vLrosi on vLohen vuos. Kina-
laiset vLodet måäråytyvål 12
släinkunnån hahmon.nukaan.
Yleensä enilen lapsiå synlyy

ohikåärmeen vuonna, si lå van-
hemmar haluavai lapsensa ole-
van menestyvå. Muinaisina ai
koina lohikååme oi symboli
jotavain keisa l salval kä!,ftåå.
Koska åpsia synttry samana
vLonnå paljon, kohraavat he
enemmän ki påi uå esimerkiksi
s!osifiuihin kouluihin pyrkies-
säån kuin muina vuosina syn-

Syy minkå vuoksiolemme

Su2houn 1eo istuminen on
keskiitynyl kaupungin molem-
min puoln sija sevinleoLlisuus-
a ueisir, suzho! ndusrrlal
Pa(kiir ia Suzhou New D stnct
auees€ar.Työpaikkari Nokiå
Suzhou Telecommiricalions
sjailsoe ndustial Palkissa yh-
desså rnonen muun ulkomaa
lasen firman kanssa. Nokian
tehtaål a vahisieiaan GSNI tu
k asemia ja lransmissio tuono
ta malkapuhelinverkko hin. No
kian leoll suud€na a on yksi kil
pailullsimmisia aloista maai
ma iå ja låmån me huomaam
me påiviltåin tyÖmme alatiuu-
siuluvissa haasteisså ja tavoit-
ieissa. Llinun tehlåvånåni y|i
tyksen luolsaamisessa on ma-
te aha into. Toimn slis NST:n
Maieiaa ipåållikkönå ja vas'
ruul äni on tuotanto materiaalin
hankkiminen lehlaal e. Lisäksi
rehlåviini kuuluu koordLnoida
Nokia Neiworks'in Sourcinq ja
lehlå ilen maieiaaLiasioilå Kii-
nassa. Puolisoni,joka on virka-
vapaa la nämå kaksi vuolla,
käytråå a kansa opiskeluun.
Takanaonlovuodenvercn kii
nan kiehå, ja edessä ammatli
korkeakou uopintoja. Hån on
op skellut jo muulåman vuoden
Ou un Teknilisesså oppilåiiok-
sessa, ja näin hänelle raiourui
mahdol isuus suorittaa opinlon-
sa opPuLn hyödynråen elå-
opiske umahdolisuuna.

suzhoun Rauput g6ta kauppa-
keskukesta kaunis akqnus



Eeva Heilala

Minä olen tullut kotona käymään
P hala kahlaan p tkää heirää
peltoja pe nävät ka peat koivui
kalo la murskana muLrin piippu
ovl on lukossa porraspuu poikk
seinän suojassa r!oslunut pyöftl

Varoen irroilan asisen rLudln
k ssana ki peån aukoslasisään
tuvan pedllä on penkilja pöylä
luulessa lanssiva vanha verho
itkevån ikkunan kyyne tä pyyhki

Keiniön nurkåssa runu he la
h€läle unohtund kanibr kåns
kuuleeko kukaan tos soinaisin silä
kuuleeko sä kuuleeko äili
kuuleeko siskol kaupungilla

lMinä olen lullur korona käymåän
plha e kasva niin pilkää heinäå
eilei jalkani kahlala laksa
koliin eilöydy nin lLjaa l!kkoa
etei käreni avainta keksi

Va.oen irroilån asisen arudun
kissana kiipeän aukosla sisään
tuvan perå lå oi penkiija pöyiä
tuuessa tårssiva vanha vorho
ilkevän ikkonar kyyre tä pyyhkil

Eeva Heilala

Teoksesta Kirje maalta
Ajatelkaa rakkaar ysråvär:

maanjåislyksel iehuvål
vanhuksel kioleval rålkåån

l',4 nå nojaan våslålapetoidun

someri vae taval ruususta rLUsLUn.
Ne kohoaval puhtaa ta pinnaha

ja olen niin synlisen iloinen.
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Suvun tunnukset

on kooltaan 50 x 400 cm ia on sop va 8 - 9 metrseen ppulan

koon. Maleraal laan v n on kudoxua ippukangasla, 100% po!v_

eslerå ta tiheyde tåan 1559/neliö Käynöoikeus viiiin on sukuun

Hinta:53,00 euroa + posti_ ia käsne yku Lt

on valmsleltu polyesleril ppusal inlsta ja slihen ku ou ktrkas me

tal ilanko sekå marmoijalusta.
Hinlär 28 00 euroa + posliia käsilielvkulul
Sekä vlnin etiå standaarin on sulnnle lul graalikko Ka su Klemetl

oval ma lhaan sarnatkLin kuusikymmentåluvll a tehdv't korul Mies_

ten soLmioneuan ja kavosnnappien iauslai la koneislot ovat kur

tenkn oudel ia iykyaikaai paremmin sopivat Korul on käs työnä

valmistanut kutaseppä Timo Turuner Aikamuolo Wålch & Desgn

K!t, fJ F
18r

Naisten korL 35,00 e
Kavosinnapit 30,00 e
Somioneula 30,00 e
L säkslperitään kniatun knieer
postitls ja kås tlelyku ut jotka

Sukuki4a Verkasalot, Vihanlilainen talonPoikaissuku
Kustanlajar Werkasalon sLkuseura ry
JulkaistL vuonna 2000 sdoliu,562 sivua

Hinta:50,00 euroa + posli iå käsineyku !t

lehdåän sukuseuran sihleer le:

(08)284888

Kitaa on my!4åvånä kka Verkasalolla Pekka Verkåsaolaja Mariana verkasa

Lola,lolden osoilteella plheLnnlmerol LÖyryväliåslå ehdeslä sekå E ma Kolilal_

la. Ernan osote on Llohuantie 32,86460 Alpua

H€nlitökohlåisla esipolvila!luia vol I lata Laui Lahdelia puhe imela 040-7182850
iaioosi tse Lehtolantie 70,86360 Vihanll
Esipo vtau u sla makseiaån seuran tiLlle 1 euro/sivu
(vihann n osuuspankki 551602 26098)
isiDolvel lekstinä, ossa on mvÖs henk löslå liedosiosså olevaa tieloa
Esioolvitaulu, roslaon he ppo hahmotaa sukua hisionaan

Tuotleet låheietåån Postisså ia mukana tulee lili_
slirtonomake tai l.sku. l\,laksLehlona on 14 påivåå

neno (ts,loivotaan maksua mahdo lisimman pian seu
rannar helpottamiseksi). Tuoiteiden mu!n a sesla tots

mltam sesta (eslmerkiksinouto) voisop a tiaamisen

Flir
ri,



lrmoittaudumme Wer*asalon suvun 3ukujuhlille
T€wetuloa verkasålon suwn s sukujuhlaån

VihDnin kotiseutukeskuk!€en tåuanråin. 5.7.2003
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