LAATUA
EDULLISUUTTA
AMMATTILAISELTA
• Kellohuoltopalvelu
• Käsikaiverrukset
• Konekaiverrukset
• Korukorjaus/
kivi-istutustyöt
• Sormuksien
valmistus
• Ja nyt myös
lasikaiverrus

Kurkijokelaisen, hiitolalaisen ja karjalalaisen hengen vaalija ja ajankohtaisten kysymysten selvittäjä

KAIKKI PAIKAN PÄÄLTÄ
KELLOLIIKE

Juhani Lankinen Ky
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Sisäsivuilla

Kuralan kartanotila
Ritva ja Heikki Majuri
ovat luoneet yläneläisestä
1700 luvulta peräisin olevasta Kuralan kartanosta
täyden palvelun matkailuyrityksen 17 vuoden aikana. Perinteisen maatalouden rinnalle alettiin kokeilla ja kehittää pienimuotoista palvelutoimintaa matkailijaryhmille. Kokeilu osoittautui hyväksi, sillä nyt Kuralan kartanotila tunnetaan
laajalti matkailualan piirissä ja ryhmiä, pieniä ja suuria, käy säännöllisesti viihtymässä kartanotilalla sekä
kesällä että myös talvella.
Kuralan kartanotila on
vanhoja yläneleläisiä maatiloja. Sen suuri hirsinen
päärakennus on vuodelta
1830. Neliöitä on alakerrassa 315 ja lisäksi on huoneita myös yläkerrassa.
Majurien nimi liitettiin
Kuralaan vuonna 1940 jolloin Kurkijoelta evakoksi
siirtyneet Kerttu, os. Malmivaara ja Eero Majuri ostivat Kuralan tilan. He
osoittivat kaukonäköisyyttä
siinä, että eivät jatkosodan
aikana tapahtuneen Kurkijoen valtauksen jälkeen
luopuneet tilastaan eivätkä
näin ollen muuttaneet takaisin Kurkijoelle. Näin on tilan nykyinen isäntä Heikki
syntynyt Yläneellä vuonna
1943. Tilan emäntä Ritva
on syntynyt Loimaalla ja on
siis vakaita saviseutulaisia.
Ritva ja Heikki lunastivat
tilan Kerttu ja Eero Majurilta vuonna 1968. Tilan kokonaispinta-ala on noin 160
hehtaaria mistä peltoa 56
hehtaaria. Osa metsämaasta on kalliota ja suota, niitähän Yläneellä riittää. Maatalous tilalla on pari vuotta
sitten lopetettu ja tilan pellon ovat vuokrattuna toiselle viljelijälle.
Kuralan päärakennus on
remontoitu nykyaikaiseen
kuntoon hyvällä maulla ja
vanhaa kunnioittaen. Jopa
huonekalut on vuosien mittaan hankittu niin, että niis-

PALVELEE YLÄNEELLÄ

– Emme ole tottuneet istumaan näiden pöytien vieressä,
sanovat Ritva ja Heikki Majuri.

tä muodostuu tyylikäs kokonaisuus. Jo eteisaulassa
voi tulija istahtaa vanhaan
Yläneen kirkonpenkkiin
joka on peräisin 1700 - luvulta. Suuressa salissa on
vanha, kunnostettu ja viritetty flyygeli 1800-luvulta.
Arvokkaat ovat myös Kurkijoen Räihävaarasta Kerttu - emännän kotoa pelastetut suuri salin pöytä, tuolit
sekä Kertun isän kirjoituspöytä joka ovat vaatineet
myös evakkomatkan jälkeen perusteellisen entisöinnin.

harrastuksille ovat moninaiset. Puhdasvetisen Yläneenjoen rannalla ovat saunat, myös savusauna. Joelle
pääsee melomaan kanooteillamme. Suurin kanootti
on 12 hengelle ja lisäksi
useita kahden hengen kanootteja. Pitkätkin patikkaretket Kuhankuonon luonnonpuistoon ja luölakalliolle ovat mahdollisia ja retkille saa myös oppaat ja ateriapalvelut tarvittaessa. Talvella voi vaeltaa lumiken-

Kauppalankatu 2, Loimaa
Puh. (02) 763 2760
(Kaupungintaloa vastapäätä)

Irtonumerohinta 1 E

55. VUOSIKERTA

TÄNÄÄN

gillä ja koiravaljakkokin
saadaan naapurista tarvittaessa. Myös hyvä 10 kilometrin hiihtolatu vaihtelevassa maisemassa on käytettävissä. Pyhäjärvelle voidaan tehdä kalastusretkiä ja
Alastaron moottoriradalle
pääsemme tarvittaessa, luettelee Heikki Majuri.
Ritva Majuri kertoo, että
oman keittiön kapasiteetti
riittää noin yli 100 henkilön
ryhmille. Mikäli omat voimat eivät riitä, niin Yläneen
Maa- ja Kotitalousnaiset
rientävät
tehokkaasti
apuun. Myös naapureiden
emännät ja rouvat tulevat
mielellään tekemään tilapäistä työtä. Suurin vierailijaryhmä on ollut 250 henkeä. Silloin alkoi jo hieman
ahdistaa. Kesän aikana 150
henkeä käsittävä ryhmä
mahtuu vielä ihan mukavasti.
-Meillä on tapana, että
me otamme vain yhden ryhmän kerralla vaikka tilaa
olisi parille, kolmelle pienemmälle ryhmälle. Jokainen ryhmä saa viipyä meillä sen ajan, minkä haluaa.
Vasta sitten vapautuvat tilat
uudelle ryhmälle. Näin taataan jokaiselle ryhmälle
juuri heidän tarvitsemansa
rauha ja viihtyvyys sekä
heille räätälöity ohjelma,
kertoi Ritva Majuri.
-Kultturia
haluaville
Yläneellä ovat nähtävyyksiä vanha kirkko, Yläneen
museo ja uudempi Luonto-

Arvi Heinosen pääkirjoitus sivulla ....... 2
Loimaan Seudun Karjalaseuran
teema alkaa sivulta .............................. 3
Karjalaseura toimii sivulla ................4-5
Toimen mies sivulla ............................. 6
Kojot korjaavat sivulla ........................ 7
Vappua sivulla ..................................... 8
Tänään Loimaan Seudun
Karjalaseurasta
Rauni ja Tellervo
kahvittavat klo 10-14
Tervetuloa!
kapinetti ja maisemallisesti
kaunis ja arvokas Pyhäjärvi, jonne pääsee myös Yläneenjokea pitkin. Erikoisuutena voin vielä mainita,
että vanha Turuntie kulkee
Kuralan pihapiirin läpi. Liikenne kulki sitä pitkin aina
vuoteen 1967 jolloin uusi
tie valmistui, kertoi Heikki
Majuri.
-Niin, ja pihassamme on
vanha kivinen kilometripylväs, joka kertoo, että
Turkuun on matkaa 50 kilometriä. Sen pylvään olisi
eräs saksalaisrouva halunnut ostaa miehelleen 50vuotislahjaksi, mutta ei
Heikki raaskinut myydä,
kertoi Ritva Majuri.
-Erään yksityiskohdan
haluamme vielä mainita.
Meillä on täällä kenttä, jossa voidaan pelata suopotkupalloa. Täällä oli aikanaan
joukkue, jonka oli koonnut

Suopotkupallo on rankka laji.

Hyvää yhteistyötä
yrittäjien kesken
Ritva ja Heikki Majuri
kiittelevät yläneläisten yrittäjien välistä yhteistyötä.
Kaikkia matkailupalveluja
ei suinkaan tarvitse itse
tuottaa vaan niitä järjestetään yhteistoiminnassa toisten yrittäjien kanssa.
-Paljonhan meiltä löytyy
palveluja ateriapalvelujen
lisäksi. Mahdollisuudet eri

poikamme Mikko. Joukkueessa oli 1 + 5 pelaajaa ja
joukkueen nimi oli "Räävittömät". Nimestään huolimatta joukkue voitti suopotkupallon EM- kisoissa
Hyrynsalmella rehdin pelin
palkinnon. Poikamme Mikko, samoin kuin tyttäremme Minna käyvät täällä vapaa-aikoinaan mielellään
auttelemassa, kertovat Majurit.
Laakereilla lepäilemiseen ei Majureilla ole aikaa,
alaa on seurattava jatkuvasti ja ovatpa he käyneet alan
kursseillakin luennoitsijoina opettamassa alan kouluttajia. Haasteena ovat usein
myös ulkomaiset vierasryhmät, viimeisin kävi aivan
äsken Virosta. Kerran takavuosina yllätti 24 hengen
venäläinen professoriryhmä. Hieman ylpeänä, eikä
syyttä, Majurit esittelevät
ympäristöystävällistä jätteiden käsittelyä. Keittiöjätteet lajitellaan 8 astiaan.
Kaikki mahdollinen kompostoidaan tai poltetaan.
Kaatopaikkatavaraa tulee
vain muutama sata litraa
vuodessa. Esimerkiksi kertakäyttöastioita ei käytetä.
Tilan jokirantapeltojen reunoilla on 15 metrin levyisiä
suojavyöhykkeitä noin kilometrin verran. Hyvästä
ympäristöystävällisyydestä
tilalle onkin saatu useita
palkintoplakaatteja.
Arvi Heinonen

KURALAN KARTANOTILA
Puh. (02) 763 2889
Teollisuuskatu 3, 32200 LOIMAA
www.specialbag.net

Loimaan
kaupunki

Loimaan
kunta

Entistä vahvemmat vuoden 2005 alusta
www.loimaa.fi

www.loimaankunta.fi

T I L A A

* majoitus-,
* juhla-,
* kokous* kurssipalvelut

Rakennamme toiveiden mukaiset
ohjelmapaketit – yllätyksineen

– patikointia luonnonpuistoissa
– tunnelmaretket
– melontaretki kanootilla Yläneenjoella
– retken lomassa nuotiokahvit
sämpylän kera
tai kartanotilan maittavaa ruokaa
A-OIKEUDET – lisäksi savusaunan lämpöä
– joen viileyttä
– juomien kylmyyttä
– tutustuminen Yläneen nähtävyyksiin,
esim. Luontokapinetti

Talvisia aktiviteetteja:
– lumikenkä- ja hiihtovaellukset
– kelkkailu
– Kuralan curling

Esitä toiveesi, me toteutamme!

Ritva ja Heikki Majuri
Kuralantie 11, Yläne
p. (02) 256 3203,
fax. (02) 256 3911
www.kolumbus.fi/kuralan.kartanotila
e-mail: kurala@kolumbus.fi
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Kurkijokelainen perintömme
Ken on syntynyt heimoomme helisevään
ken on laulanut lauluja noita.
Ken on kantanut Karjalaa sydämessään
häntä houkutus muuhun ei voita.
hänen kotinsa maisema tallessa on
se on uskoni horjumaton.
Nämä Tuhatvuotisen Karjalan runoilijan Samppa Uimosen säkeet ovat syöpyneet sieluuni. Hän
esitti edellä lainatun ensimmäisen värssyn sekä
koko pitkän runon pitäjäjuhlissamme Hirvihovissa joskus 1960 - luvun loppuvuosina. Itse olen
esittänyt ne muutaman kerran sekä täällä Varsinais - Suomessa että Satakunnassa.
Säkeet kertovat hajalle lyödystä heimostamme,
joka ei kuitenkaan ole joutunut tuuliajolle. Työtä
jokapäiväisen leivän eteen sekä perinteen vaalimiseksi on tehty, ja tehdään edelleen. Se kertoo
jotakin. Periksi ei ole annettu, perintöä ei ole haudattu vaan sen vaaliminen jatkuu. Vielä 60 vuoden jälkeenkin.
Tästä on eräs, ja ainutlaatuinen osoitus, tämä
meidän oma pitäjälehtemme. Kuka olisi uskaltanut ennustaa sille näin pitkää ikää lehden perustamisen aikoihin?

Tapahtumia
Kurkijokiseuran
kevätretki
teatterin merkeissä
Hämeenlinnan kaupunginteatteri
Tuula-Liina Variksen

Maan päällä paikka yksi on
lauantaina 15.5. klo 14.

Eräs osoitus tästä perinteen vaalimisesta on
myös tämä Loimaan Seudun Karjalaseuran jälleen ilmestyvä teemanumero. Siinä kerrotaan
myös nuorempien kurkijokelaista sukujuurta olevien henkilöiden töistä, tehtävistä ja kurkijokelaisuudesta. Toivotamme heille kaikille hyvää menestystä edelleenkin. Uskoa tulevaisuuteen ja heimomme kulttuurin säilyttämisen mahdollisuuksiin.
Tulevaa ajatellen, olisiko mahdollista että ryhtyisimme kertomaan lehdessämme meille rakkaiden, Kurkijoelta tuotujen perintöesineiden tarinoita? Lyhyesti, liuskan verran, tärkeimmät tiedot ja valokuva. Olisiko siinä ajatusta? Toimitus
varmaankin suhtautuu asiaan myönteisesti.
Ja lopuksi: Samppa Uimosen säkeitä lainaten:
Ei heimomme siis ole perinnötön
on laaksot laajat laulujen multaa.
Eikä multamme tuo ole hedelmätön
vaan kylväjän käsi on täynnänsä kultaa
siitä kylvöstä kerran kohoaa
uusi, ikuisen hengen Karjalanmaa.
Arvi Heinonen

Muistettavaa
– Elisenvaaran marttakerho kokoontuu Ullalla ti 11.5. klo 18.
Huom. Kellonaika.
– Loimaan Seudun Karjalaseuran
hallituksen kokous ke 5.5. klo
18.30 Eino Hyvösellä, Kustaantie
16. Huom. Osoite.
– Tervetuloa kaikki mukaan keskiviikkona 5.5. 2004 klo 13. Aune
Niskaselle Joutsenoon Huvilatie 9.
Nyt ne kukkivat kaikki kevätkukat.
Tervetuloa!

1.5.la

Vappu,
Suomalaisen
työn päivä
Vappu, Valpuri
2.5. su Vuokko, Viivi
3.5. ma Outi
4.5. ti Ruusu, Roosa
5.5. ke Maini
6.5 to Ylermi

Matkalla käymme Riihimäen lasi- ja metsästysmuseossa ja ruokailemme.
Kotiin lähdemme teatterinäytännön jälkeen.
Linja-Auto: Oripää-Hirvikoski- Loimaan tori - Helsinki
- Riihimäki- Hämeenlinna.
Lähtö Oripäästä aamuvarhaisella. Retken hinta 27
euroa.
Pikaiset ilmoittautumiset 30.4. mennessä:
Helky Nevala p. 019-645 731, 040-762 8947
Kirsi Savolainen p. 09-8796 294,
Heljä Suveri p. 09-5623 063
Riitta Sainio p. 040-5447 582
Loimaalaiset ilmoittautukaa
Kihlangin Allille puh. 7621 840.

Tule tunnistamaan kuvia
N:o 16. Lauantaina huhtikuun 24. p:nä 1954

Ensi torstaina 6.5.2004 kokoonnutaan tunnistamaan valokuvia Kurkijokelaisen toimitukseen klo 14-18. osoite
Vesikoskenkatu 13 as 21 . Sisäänkäynti ent. Sarasportin
ja Nordean välisestä porttikongista.Tervetuloa mukaan!
Olkaa hyvät ja ilmoittakaa tulostanne ennakkoon (0504036050 Ulla Clerc, Kurkijoki-museo-hanke) jotta tiedämme varata kuvia sopivista kylistä.

Hartaus sunnuntaiksi 2.5.
3. sunnuntai pääsiäisestä

Tuhatjalkaisella
ei ole
tuhatta jalkaa
Kadunkulmassa lyhtypylvääseen nojailevat miehet saavat
monen kulkijan kiihdyttämään askeliaan. Kun pääsee vilkkaasti ohi, ei tarvitse kieltäytyä vippaamasta muutamaa lanttia, ei tarvitse vastailla kummallisiin kysymyksiin, joita niin
sanotut kunnon kansalaiset eivät kysele.
Ohituskaistalla voi kuitenkin menettää jotain, kuten uuden näkökulman tai ehkä kokonaisen ihmisen, jolla ilmeisestä rappiostaan huolimatta kenties olisi jotain annettavaa,
niin kuin myös ristiinnaulitulla Kristuksella, josta Raamatun
sanoin "käänsimme päämme pois ja jota emme minään pitäneet".
Tämän tajusin, kun yksi kadunkulman mies pakotti puheisiin. Hän kysyi: "Minä justiinsa kuulin kirkolla luettavan sitä
raamatunkohtaa, jossa paholainen vei Jeesuksen vuorelle ja
näytti hänelle seitsemän valtakuntaa. Miten se oli mahdollista? Minä kun kiipeän lämpökeskuksen piipunnokkaan, niin
näen enintään puoli kaupunkia. Mutta miten Jeesus saattoi
nähdä seitsemän valtakuntaa? Miten ihmeessä? Minä kun
näen vain kaistaleen tätä kylää." Vastasin nopeasti, etteihän
tuhatjalkaisellakaan ole tuhatta jalkaa, vaan varmasti vähemmän. Siitä huolimatta on oikein kutsua sitä tuhatjalkaiseksi.
Häntä vastaus ei tyydyttänyt ollenkaan.
Hän kysyi lisää: "Entä mitenkäs se oli mahdollista, että
Jeesus siellä Golgatalla ollessaan ruokki yhdellätoista kalalla
ja kolmella leivällä koko Iisraelin kansan? Miten se oli mahdollista?" Tähän en edes yrittänyt vastata. Paikka ei ollut
Golgata, ja leipiä oli viisi ja kaloja kaksi, eikä ruokittavana
ollut "koko Iisraelin kansa" vaan ainoastaan viisi tuhatta
miestä; niin evankeliumit kertovat. Sen olisin voinut sanoa,
mutten väittänyt vastaan.
Tuntui äkkiä siltä, ettei tämän miehen ajatuksia, uskoa,
kaikkea sitä kannata kumota esittelemällä täsmennettyjä numeroita, jotka korjaisivat vain sinne päin menneet yksityiskohdat oikeiksi.
Sillä mitä sillä on väliä, jos muistamme jotain jumalisia
väärin, erehdymme jossain? Kunhan vain mietimme, kysymme, pysäytämme ihmisiä, jotka luulevat tietävänsä enemmän
kuin muut ja kuvittelevat muistavansa oikein.
Arto Köykkä

1. Miten suuri osa nuorista
suomalaismiehistä suorittaa varusmiespalveluksen?
2. Kuka on presidentti Halosen lehdistöpäällikkö?
3. Mikä on maailman vanhin huumausaine?
4. Mikä on israelilaisten
papillinen ns. Aaronin
siunaus?
5. Mikä joki virtaa Rooman
läpi?

Lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia ilmestymättä
jääneistä numeroista ei suoriteta korvausta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enimmillään ilmoituksesta
maksetun hinnan palauttamiseen.

Kustantaja ja julkaisija: KURKIJOKI-SÄÄTIÖ
Toimitusneuvosto: Kurkijoki-Säätiön hallitus
Toimitus: Päätoimittaja Maire Soiluva
ja kaikki Kurkijokelaisen ystävät
Konttori: Vesikoskenkatu 13 As 21, 32200 Loimaa
Avoinna: Tiistaisin ja perjantaisin klo 9–14
puh. (02) 762 2551
Matkapuh. 050-521 3336

ILMOITUSHINNAT: (Kaikki ilmoitukset)
Etusivu ............ 60 centtiä/mm
Muut sivut ....... 45 centtiä/mm
Säännöllisistä ja jatkuvista ilmoituksista huomattava alennus. Väri-ilmoitukset sopimuksen mukaan. Puhelimitse annettuihin ilmoituksiin sattuneista virheistä lehti ei vastaa.

Lehti ilmestyy perjantaisin, mutta vuoden aikana on
joitakin kaksoisnumeroita juhlapyhien aikoihin.
Painosmäärä 2000 kpl.

6. Mikä on unen ja valveillaolon rajatila?
7. Kuka syntyi Paikkarin
torpassa?
8. Paljonko Suomessa on
poroja, noin suurin piirtein ?
9. Mistä maasta AA-liike
on lähtöisin?
10. Mikä on Suomen pohjoisin paikkakunta?

TILAUSHINNAT:
vuosi ............... 35 euroa
6 kk ................ 20 euroa
3 kk ................ 12 euroa
Pohjoismaat ..... 39 euroa
Muualle ........... 46 euroa
E-mail:
toimitus@kurkijokelainen.inet.fi
Tilinumero: LSOP 523900-4897
Sivunvalmistus:
Etusivu Frontpage, Loimaa
Paino: Satakunnan
Painotuote Oy, Kokemäki
ISSN 0782-5668
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Tapahtumakalenteri
Karjalan Liiton ja sen
jäsenseurojen tilaisuuksia vuonna 2004
Tilaisuudet Karjalatalolla
Helsingissä ellei toisin
mainittu.
Karjalan Liitto ry, Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki,
puh. 09 – 7288 170

LOIMAAN SEUDUN

KARJALASEURAN TEEMANUMERO
on merkittävä esimerkki seuran aktiivisuudesta.
Kiitos aktiivisille ilmoitushankkijoille Eero Kososelle
ja Reino Parviaiselle sekä toimittaja Arvi Heinoselle
teksteistä.

Tuoreet tuotteet edullisesti
paikallisesta leipomosta

Vapuksi
Tippaleivät, patongit ja pasteijat
Äidille
Täytekakut, käpykakut, voipitkot, vuokaleivät ym.

Toukokuu

5.6. Jääski-seuran vuosikokous, Imatra
6.6. Jääski-juhla, Jääski
(Enso)
9.-13.6. Matka Lumivaaraan, Lumivaarajuhla
12.6., ks.
www.lumivaara.fi
11.-13.6. Kotiseutumatka
Uudellekirkolle, järj.
Pääkaup. uusikirkkolaiset ry, ks.
www.uusikirkko.net
12.-13.6. Säkkijärvi-juhla,
Loviisa
13.6. Kanneljärven pitäjäjuhla, Salo
13.6. Käkisalmi-juhla,
Heinola

KAUTTAMME
KAIKKI
MATKAPALVELUT
Esim. LENNOT,
LAIVAMATKAT,
SEURAMATKAT,
VIISUMIT, YM.

Terapeuttiset nestepohjalliset
Tehokas väsymyksen lievittäjä jaloille ja säärille
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• jos joudut seisomaan tai kävelemään pitkään
• kylmille, väsyneille tai turvonneille jaloille
• suonikohju- ja diabetespotilaille
• niveltulehduksen hoitoon
• raskauden aikana

Jalkahoitola Irma Paljakka
Levonkuja 6, Loimaa, p. 02-7631 353 tai 0400-765351

Kauppakulma • P. 7632 898
MA-PE 7-17, LA 9-14

Kauppalankatu 13, 32200 LOIMAA
puh. 02-7622520

Taimimyymälä avattu
• Kukkia • Taimia • Kukkasidontapalvelua

LOIMAAN
LUKKO OY
Turuntie 7
LOIMAA
P. (02) 763 2444

Oy

☎ (02) 762 2528
Puutarhurinkatu 1 - 3, LOIMAA

Ota selvää Nordean
kanta- ja avainasiakaseduista!
Loimaa, Vesikoskenkatu 13 LOIMAA
www.nordea.fi

Kuva Kurkijokimuseon kokoelma

Ensi torstaina 6.5.2004 kokoonnutaan tunnistamaan valokuvia Kurkijokelaisen toimitukseen klo 14-18.
Tervetuloa mukaan! Olkaa hyvät ja
ilmoittakaa tulostanne ennakkoon
(050-4036050) jotta tiedämme varata kuvia sopivista kylistä.

TYYLIÄ PUKEUTUMISEEN

S T Y L E

&

S P O R T

REIPPAASEEN MENOON

P u h . 7 6 2 2 0 0 1 • Ve s i k o s k e n k a t u 1 7 • 3 2 2 0 0 L O I M A A

ASKELEEN
EDELLÄ!

SOILITUOTTEET
(02) 762 1149

MEKOT

86 e ÄITI
KOOT 34-54

Ken tietää?

Kuvassa olleen tekstin mukaan kyse on ylioppilasjuhlista vuonna 1937. Ollaanko tultu joukolla onnittelemaan perheen uutta ylioppilasta? Tiedot kuvasta pyydetään osoitteeseen Kurkijokimuseo, Kojonperäntie 446, 32260 Kojonperä tai puhelimitse
050-4036050 Ulla Clerc tai sähköpostilla:
ulla_clerc@hotmail.com.

Viljavarastontie 6, LOIMAA, puh. (02) 7622 631

Turuntie 16, puh. 02-762 1341

Kesäkuu
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Nordea Pankki Suomi Oyj

8.5. Matkanjärjestäjäkoulutus, Kangasala
15.-16.5. Naistoimikunnan
koulutus, Viipuri
15.-16.5. Praasniekka,
Rautalampi
17.-20.5. Vepsäläiskylät ja
vanhauskoiset Äänisen
rannoilta Syvärille
20.-23.5. Vienan Karjalan
matka, järj. Keuruun
Karjalaseura ry
21.-23.5. Sortavalan hautausmaan kunnostustalkoot
22.-23.5. Hautausmaan
hoitomatka Uudellekirkolle
22.-23.5. Valkovuokkomatka Pälkjärvelle, ks.
www.palkjarvi.cjb.net/
24.5. Maastojuoksumestaruuskilpailut, Kangasala
toukokuu Käkisalmen
kaup. Rouvasväen yhdistyksen kevätretki
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EDULLINEN
KAHVI JA
JÄÄTELÖPAIKKA

¯ SIELTi MISTi PYyRiTKIN
W W WV T W I N C I T YF I
,AMMINKATU  s ,OIMAA
0UH    

Kauppakeskus Loimari
ma-pe 9 – 17
la
9 – 13

Domus toteuttaa asumisen unelmia.
Suomalaiset Domus-ikkunat, -ovet
ja keittiöt mittatilauksena,
toivomustesi mukaan.

Metsäpuu Oy
PL 6, 32201 Loimaa
puh. (02) 760 521, fax (02) 763 2349
www.domus.ﬁ

RAVINTOLA

LOIMAA,
Opinkuja 5
Puh. (02) 762 1291
Vesikoskenkatu 7, Loimaa
Puh. (02) 762 2156

KONE TUPA
Satakunnantie 25, LOIMAA
Puh. (02) 763 1820
0400 481 978

JOHDANTO
Seuran tarkoituksena on
olla karjalaisten keskeisenä
yhdyssiteenä ja toimia heidän sosiaalisen ja henkisen
asemansa tukemiseksi, sekä
tehdä tunnetuksi Karjalaa ja
karjalaisia koskevia kysymyksiä. Pyrkiä toiminnalla
arvostamaan ja kunnioittamaan menneiden sukupolvien työtä sekä vaalia karjalaista kulttuuria.
Vuosi 2003 oli seuran
viideskymmenes kahdeksas
( 58 ) toimintavuosi.
Seura kuuluu jäsenenä
Karjalan Liitto ry:hyn.
SEURAN KOKOUKSET
Kevätkokous pidettiin
18.3.2003
kokoukseen
osallistui seitsemäntoista (
17 ) seuran jäsentä. Nautimme Sampo-lf:n tarjoamat kokouskahvit. Toimitusjohtaja Seppo Toivonen
kertoi ajankohtaista asiaa
vakuutuksista ja Sampopankin johtaja Tuula Tervonen kertoi Sammon ja Karjalan Liiton yhteistyötä
sekä säästö- ja sijoitusnäkymistä. Syyskokous pidettiin
14.10.2003, kokoukseen
osallistui neljätoista ( 14 )
seuran jäsentä. Kokouksessa mukana Kurkijokelaisen
päätoimittaja Maire Soiluva.
HALLITUS
Seuran asioita hoitaa
hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän 9
muuta jäsentä. Hallituksen
kokoonpano vuonna 2003:
puheenjohtaja Alli Kihlanki, sihteeri Saini Repo, rahastonhoitaja Taina Suvila,
varapuheenjohtaja Martti
Repo. Muut jäsenet: Markku Sihvonen, Maija Levonpää, Ulla Lamminaho, Lauri Veijalainen, Arvi Silvennoinen, Eino Hyvönen,
Hannele Piiparinen.
Hallitus on kokoontunut
vuoden 2003 aikana viisi 5
kertaa. Osallistujia hallituksen kokouksissa yhteensä
neljäkymmentäkaksi ( 42).
Tilintarkastajina
ovat
toimineet Eero Tynkkynen
ja Reino Parviainen. Varatilintarkastajina Kari Äikää
ja Kari Kiiski.

Shell Loimaa

LOIMAAN SEUDUN KARJA

Toimintakertomus vu

TOIMIKUNNAT
Naistoimikunta,
joka
huolehtii juhlien ja muiden
tilaisuuksien tarjoilusta ja
leipomisista sekä järjestää
kesäaikana Loimaan torilla
vohvelinpaiston. Naistoimikunnan
kokoonpano:
Maija Levonpää on toimikunnan vetäjä, jäseninä
Eevi Kemppinen, Ritva
Rastas, Airi Heinonen ja
Saini Repo.
Jälkipolvi ja Juuret Karjalassa toimikunta: Koko
hallitus.
Kurkijokelaisen teemanumero toimikunta: Eero
Kosonen, Reino Parviainen, Arvi Heinonen, Saini
Repo. Toimikuntakokouksia on vuoden 2003 aikana
pidetty yhden kerran, osallistujia kolme 3. Kurkijokelaisen teemanumero ilmestyi 25.4 2003
JÄSENISTÖ
Vuoden 2003 seuran jäsenmäärä oli sataneljäkymmentä ( 140 ). Vuoden aikana poistuneita seitsemän ( 7
), uusia jäseniä liittynyt viisi ( 5 ). Kunniajäseniä kaksi
( 2 ). Esteri Äikää ja Aili
Sarre. Vuoden 2003 jäsenmaksu oli kahdeksan( 8 )
euroa.

VARSINAINEN
TOIMINTA
Koulutustoiminta
Järjestettiin yhdessä Loimaan
Työväenopiston
kanssa luentosarja Karjala
silloin ja nyt 1.10.-26.11.
Kokoonnuttiin joka toinen keskiviikko, järjestettiin kahvitarjoilu luennoille
osallistuville
Luento-ohjelma: Historia - Pentti Virrankoski,
elinkeinot - Hannu Kujanen, Kasvillisuus - Maija
Inki, Karjalan kieli - Kaisa
Häkkinen, EU -ja Karjala
Urpo Kivikari.
Luennoille osallistui yhteensä sata kahdeksankymmentä henkeä ( 180)
Virkistystoiminta
Teatteriretken teimme
Ypäjälle, missä esitettiin
Paavo Liskin ohjaamana
Sammon tarina. Osallistujia
kolmekymmentäviisi ( 35 )
Osallistuimme Matka-Viitalan järjestämälle, Viipuriristeilylle, osallistujia neljätoista ( 14.)
Onkikilpailut järjstettiin
Loimijoella. Niihin osallistui neljätoista ( 14 ) henkeä,
Kolme parasta saivat kaulaansa mitalin. Palkitut olivat Martti Repo ( 402 g )

Pentti Kemppinen ( 352 g )
ja Lauri Veijalainen ( 323 g)
Muu toiminta
Karjalan Liiton Karjalaarpa
myyntikampanjaan
osallistuttiin
Tiedotustoiminta
Jäsentiedote on lähetetty
jäsenistölle kaksi ( 2 ) kertaa vuoden 2003 aikana.
Seuran tilaisuuksista ilmoitetaan
Kurkijokelaisen
muistettavaa palstalla ja
Loimaan Lehden seurapalstalla. Seuran toiminnasta on
ollut kirjoituksia Kurkijokelaisessa ja Karjala-lehdessä. Seuran hallituksen
kokouksissa on luettu Karjalan Liiton sekä VarsinaisSuomen Karjalaiseurojen
piirin tiedotteet sekä muu
seuralle tullut posti.
Varainhankinta
Loimaan torilla paistettiin naistoimikunnan toimesta vohveleita yhtenä toripäivänä kahden naisen
toimesta. Kurkijokelaisen
teemanumero
ilmestyi
25.4.2003. Kurkijokijuhlissa ja joulujuhlassa on ollut myynnissä Karjalan Liiton tuotteita.

Palvelu pelaa
Pesu-Huolto
Simpukka cafe

SHELL LOIMAA
Taisto Vuorio Ky
Asemakatu 9 Puh. 7622 022 Fax 7622 000
Avoinna: Ma-pe 7-20, la 8-20, su 9-20

LOIMAAN
AUTOKUNNOSTUS
TUOMINEN OY

Loimaan Kaukolämpö Oy
Linjakatu 1, 32200 LOIMAA

Leppäkuljunk. 5
32200 LOIMAA
Puh. 763 2175

Hyödy enemmän asiakkuudestasi.

Platina
Alastaro, Loimaa, Loimaan kunta,
Mellilä, Metsämaa ja Niinijoki

Ilmanvaihto- ja
rakennuspeltityöt
Voimakatu 2, 32200 LOIMAA
Puh. 762 2228, fax 762 2278

• ALASTARO
• AURA
• KARINAINEN
• KOSKI
• LOIMAA
• LOIMAAN
KUNTA
• MARTTILA
• MELLILÄ
• ORIPÄÄ
• PÖYTYÄ
• TARVASJOKI
• VAMPULA
• YLÄNE
• YPÄJÄ

VIHREÄ KOLMIO
L O I M A A N

M AT K A I L U A L U E

Perustettu 1927

S E U T U K U N T A

MATKAILUTOIMISTO / INFOPISTE

Loimaan seutukunnan
matkailupalvelutiedot
keskitetysti
Kauppalankatu 2 A, 32200 Loimaa,
puh. (02) 7611 286, fax (02) 7611 281,
e-mail: ulla.kaskiluoto@loimaanseutu.fi
Avoinna: Ark. 9-16, la 9-13.

www.vihreakolmio.com

NORMALO
KANGASKUTOMAVÄLINEIDEN
ERIKOISLIIKE
Satakunnantie 7,
32200 LOIMAA
P. (02) 762 2082,
fax (02) 762 2082
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mukanaolosta ja osallistumisista koko jäsenistölle.

ALASEURA RY

uodelta 2003
Muistamiset
Seuran pyöreitä vuosia
täyttäviä jäseniä on muistettu merkkipäivänä onnittelukortein. Kortteja lähetettiin vuoden aikana kaksikymmentäkaksi( 22 ). Eevi
Kemppistä ja Eero Kososta
muistettiin merkkipäivänä
Karjala-viirillä, Esteri Äikäätä kukkatervehdyksellä.
Itsenäisyyspäivänä yhteisöjen yhteisiin seppeleisiin
sankarihaudoille on osallistuttu Loimaan kaupungissa,
Kanta-Loimaalla ja Metsämaalla. Kynttilöitä on toimitettu Karjalaan jääneiden
muistopatsaalle karjalaisuuden päivänä, jouluna,
vainajien päivänä, talvisodan päättymisen päivänä ja
kaatuneitten päivänä. Kurkijokipuiston evakkopatsaalle on myös viety kynttilöitä em. päivinä. Joulukannel- lehdessä oli seuran joulutervehdys. Karjala-viiri
luovutettiin Loimaan Kivelle kiitoksena hyvästä yhteistyöstä. Samalla tarjottiin piiraskahvit koko Loimaan kiven henkilökunnalle ( 3 5 henkeä).

Nuorisotyö
Eino Vepsä on opettanut
Metsämaan koululaisille
leirikoulussa kyykkäpeliä.
Yhteistyö
Seuran jäsenet ovat osallistuneet muiden järjestämille Karjalaan tehdyille
kotiseutumatkoille useita
kertoja vuoden aikana. Joulujuhla järjestettiin yhdessä
Karjala-kuoron kanssa Vesikosken Seurakuntakodissa. Osallistujia kuusikymmentä kaksi ( 62
Edustukset
Alli Kihlanki on Varsinais-Suomen karjalaiseurojen piirin hallituksen jäsen
ja osallistunut kokouksiin
kuusi ( 6 ) kertaa, VarsinaisSuomen Karjalaisseurojen
piirin järjestämään keskustelutilaisuuteen ja Karjalan
Liiton järjestämään järjestöseminaariin. Ali Kihlanki
on Karjalan Liiton Liittovaltuuston varajäsen
Loppusanat
Toiminnaltaan rikas vuosi on taas takana. Kiitos

Muista äitiä

_t{}t~ÉÜà|ÄÄt
Turuntie 14, Loimaa,
p. 762 1350, 0500-741 437

Loimaan Seudun Karjalaseura ry

Toimintasuunnitelma
vuodelle 2004
KOKOUKSET: Pidetään kevät- ja syyskokoukset Hallitus kokoontuu tarvittaessa Osallistutaan piirin ja liiton kokouksiin
RETKET: Teatteriretki
ja kesäretki
MUUT TILAISUUDET:
Yhteislauluilta, Joulujuhla,
Työväenopiston
kurssi
esim. kirjansidontaverkonpunonta, Karjalan kirkot näyttelyn järjestäminen
KOULUTUS Hallitusten jäsenten koulutuspäivä
KILPAILUT Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan liiton kilpailuihin
Kyykkäpeli esim. haastekisana Onkikilpailu.
NUORISOTOIMINTA
Koulujen urheilutunneille
kyykkäpeliä. Koulujen kotitaloustunneille karjalaista
ruokaperinnettä. Koululaisten tutustumiskäynnit Kurkijokimuseolle. Lasten päiväkotiin piiraiden paistopäivä. Koululaisille kirjoituskilpailu Karjalaisuudesta.
TIEDOTUSTOIMINTA
Jäsenkirje ( 2 ) Virallisten
kokousten ja muun toiminnan ilmoittelut lehdissä
EDUSTUKSET Osallistutaan kokousten päätösten
mukaan
MUISTAMISET Merkkipäivät ja surutilaisuudet
hallituksen harkinnan mukaan. Osallistutaan itsenäisyyspäivän
seppeleisiin
sankarihaudoilla. Tervehdykset Karjalaan jääneiden
vainajien patsaalle ja Kurkijokipuiston muistomerkille jouluna, vainajien päivänä, talvisodan päättymisen päivänä, kaatuneitten
päivänä, sekä karjalaisuuden päivänä.
VARAINHANKINTA
Jäsenmaksut, juhlien tuotot,
arpajaistuotot, lahjoitukset,
vohvelien paisto torilla, liiton tarvikkeiden myynti,
myyjäiset, Kurkijokelaiseen mainosten keruu ja
kirpputori

Sari ÄikääTorkkelin
laji on
ilmaisutaito
Laila Hietamiehen näytelmä "Mäeltä näkyy toinen
mäki" oli loimaalaisen Kertunmäen kesäteatterin viime kesän näytelmä. Sen
ohjasi kurkjijokelaista suSari
kujuurta oleva Sari ÄikääÄikääTorkkeli.
Torkkeli
-Tutustuessani näytel- piipahtaa
joskus
män tekstiin ja ohjatessani
sitä tulin kokeneeni karja- Loimaan
torilla.
laiset sukujuureni elävämmin kuin ennen. Katselin
tarkoin mummoni vanhat sekä Turun Suomenkielisen
Työväenopiston
ryhmää
valokuvat Kurkijoelta ja
esiintyen
usein
myös
itse
kuuntelin hänen kertomuknäytelmissä.
siaan
tarkkaavaisemmin
kuin koskaan ennen. Näyt- Uusia haasteita
telijöille, sekä myös minul- Loimaalla
le, Karjalan murre oli suuri
Sari Äikää - Torkkeli
haaste, kertoi Sari Äikäämuutti
miehensä, Jari TorkTorkkeli.
kelin,
joka
on räisäläistä suHänen isänsä on Elisenvaarassa vuonna 1944 syn- kujuurta, sekä lapsiensa
tynyt Pertti Äikää. Tämän Aleksin, nyt 8 v. ja Eveliivanhemmat olivat Kalle ja nan, 6 v. kanssa Loimaalle
Aili Äikää. Mummo Aili vuonna 2000. Jari, sähköelää vieläkin. Sari Äikään teknikko ammatiltaan, pyöäiti on länsi-suomalaisia, rittää nykyisin omaa yritystyttönimeltään Marja Salo- tään Loimaalla.
Sari on Loimaalla ollut
nen..
Sari Äikää kävi koulun- mukana Loimaan Teatterin
sa lukion loppuun saakka toiminnassa ohjaten useita
Loimaalla. Sen jälkeen hän lasten ja nuorten näytelmiä
oli vuoden Voionmaan kan- sekä vetäen erilaisia ryhsanopistossa Ylöjärvellä miä. Kertunmäen kesäteatnäyttelijätyön linjalla. Il- terissa odottaa uusi haaste
maisutaito ja teatteriala kun kun viime kesäisen näytelkiinnostivat häntä nuoresta män jälkeen Sari ohjaa tupitäen. Sari oli mukana jo levaksi kesäksi Liisa Heisvuonna 1987 kun Loimaan kasen näytelmän "Koivu ja
Teatteriyhdistys perustet- kotitähti". Se sijoittuu syksyn 1944 aikaan kotirintatiin.
Opiskeltuaan Turussa malle, jolloin paikkakunTaiteen ja Viestinnän oppi- nalle oli jo tullut evakoita
laitoksessa, joka on nykyi- Karjalasta. Näytelmä ei ole
sin Turun Ammattikorkea- varsinainen murrenäytelkoulu, hän valmistui sieltä mä, paitsi, että evakot haasvuonna 1994. Sen jälkeen tavan Karjalan murretta.
Näytelmien ohjaamisen
hän toimi sekä ohjaajana
lisäksi
Sarilla on määräaiettä näyttelijänä Turussa.
Hän ohjasi mm. harrastaja- kainen työ seutukunnalliteatteriryhmä
Maneeria sen Nuorten osallisuushan-

SAURIOLTA:
-

Viljavarastontie 4
32200 LOIMAA
p. 02-762 1882

TYÖKALUJA - TARVIKKEITA
KAASUPISTE
RAKENNUSKONEVUOKRAAMO
LAINAPEITE VUOKRAUSPISTE
KIERRÄTYS - REALISOINTI
METALLIRAKENNETYÖT

w w w. p r e t a x . n e t

keen parissa Loimaalla.
Työ kestää maaliskuun loppuun saakka 2006. Sen alkuunpanijana on MLL:n
Loimaan kaupungin yhdistys ja työ kattaa seutukunnan kunnat, siis Loimaat,
Alastaron Auran, Karinaisen, Kosken, Marttilan,
Mellilän, Oripään, Tarvasjoen ja Pöytyän kunnat.
-Projekti on Eu- Leander
+ -hanke ja tarkoituksena
on aktivoida kuntien nuorisotoimintaa edesauttamalla
mm. nuorisovaltuustojen
perustamista kuntiin. Sellaiset ovat toiminnassa Alastarolla ja Loimaan kunnassa. Myös Aurassa on ollut,
mutta siellä on toiminta lopahtanut. Pyrimme tekemään yhteistyötä mm. koulujen kanssa lähinnä tietoa
levittämällä. Ellei hanke ota
tulta nuorison piirissä, niin
sen eteenpäin vieminen on
vaikeaa, määrittelee Sari
Äikää- Torkkeli.
Hän sanoo, että projektin
puitteissa on mahdollista
viedä eteenpäin myös nuorten taholta tulleita, heidän
tärkeiksi katsomiaan hankkeita. Vireillä on esimerkiksi Kosken yläasteen oppilaiden ajama linja-auton
pysäkin katoshanke nuorten käyttämällä linja-autopysäkillä.
Arvi Heinonen

6 – 2004 – N:o 17

Perjantaina 30. huhtikuuta

Teollisuukatu 8,
32200 Loimaa
p.02-76 21 299
Jutta 050-571 26 72
Pasi 0500-818 013

Meiltä maistuvat
lounaat sekä
ammattitaitoista
juhla-ja
pitopalvelua
kaikenlaisiin
tilaisuuksiinne.

Leppäkuljunkatu 3, puh. (02) 762 1030
Hulmin teollisuusalue
32200 LOIMAA

SOPURENGAS
KANNISTO KY
Heimolinnankatu 12
32200 LOIMAA

Rengasalan osaava
ammattilainen
Turuntie 64
32200 LOIMAA

Varaa itsellesi aikaa,
soita (02) 7631 250

Tervetuloa lounaalle
ARKISIN KLO 11–14

5,70 E

Loimaan Liikekeskus
Puh. (02) 7621 437

Turuntie 16, 32200 Loimaa
NOTARIAATTI
Pentti Eskola
puh. (02) 762 2495

PERINTÄ
Erkki Partanen
puh. 762 2192

Loimaan Kauhanojalla
Kalliomäki- nimistä maatilaa viljelevä Pekka Ahokas
on monen toimen mies.
Maanviljelyksen
lisäksi
hän tekee koneurakointia,
on mukana kunnallisissa
luottamustehtävissä ja hoitelee omien ohessa naapureidenkin Eu- paperisodan.
Lisäksi riittää vielä kiinnostusta
elämänkumppani
Aino-Maija Uupon kanssa
myös sosiaaliselle sektorille, sillä Ahokkaat toimivat
tehdyillä sopimuksilla tukiperheenä Pelastakaa Lapset ry:n sekä eräiden kuntien kanssa hoitaen määräajan, siis tarpeen mukaan,
vaikeuksiin
joutuneiden
perheiden lapsia ja nuoria.
Pekka Ahokas on jo kolmas isäntä Kalliomäen siirtotilalla. Kurkijoen Mikrilästä Loimaalle siirtynyt
Juhana Ahokas osti vapaehtoisella kaupalla Kauhanojalta Kalliomäki- nimisen
tilan sotien jälkeen. Mikrilässä Ahokailla oli Hynnisenmäki-niminen sukutila
joka oli ollut suvulla 1780
lähtien.
Tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos vuonna 1962
jolloin isäntäväeksi tulivat
Loimaan kunnan nuorisoohjaajana toiminut Teuvo
Ahokas ja hänen vaimonsa,
Loimaan kunnan kodinhoitajana toiminut Aili, os.
Loikas, syntynyt Johanneksessa. Heillä on kolme lasta, Elina, Jaakko ja Pekka.
Myöhemmin Aili toimi kodinhoitajana Loimaan kaupungilla.
Seuraava sukupolvenvaihdos tehtiin tilalla vuonna 1990 jolloin vuonna
1966 syntynyt Pekka otti
ohjakset käsiinsä ja pian
tuli vierelle elämänkumppaniksi Aino-Maija Uuppo.
-Olin muualla töissä,
mutta jätin vieraan työt ryhdyttyäni päätoimiseksi viljelijäksi.
Lisähankeeksi
aloitin kehitellä koneurakointia joka on vuosien mittaan laajentunut pystyttyäni
hankkimaan lisää tarvittavia koneita. Joku sivuansio
on pienillä tiloilla nykyisessä EU- ajan maataloudessa
välttämätöntä. Vaikka peltoa on vuokramaiden kanssa noin 50 hehtaaria, ei se
riitä pienen sikalan ohessa
turvaamaan toimeentuloa,
määrittelee Pekka Ahokas.
Aktiivisena osallistujana
Pekka Ahokas on mukana
monessa muussakin tehytävässä. Loimaan kunnanvaltuustoon hän kuuluu toista
kautta oltuaan sitä ennen
keskustaryhmän varajäsen,
joka joutui usein osallistumaan valtuuston kokouksiin. Pekka on nykyään
myös kunnanhallituksen jäsen. Kunnan maaseutulautakunnan puheenjohtajana
tulee tämän valtuustokauden jälkeen täyteen 12 vuoden putki. Se tehtävä on ollutkin
kurkijokelaisten
"heiniä" pitkään, sillä ennen Pekkaa hommaa hoiti
Veikko Nenonen 16 vuotta.
Hanna pääsi hakemaan
Suolahdesta uutta traktoria
isän, Pekka Ahokkaan
ja äidin Aino-Maija Uupon
kanssa.

Pekka Ahokas
on monen
toimen mies

Harrastuspuolella "ajankulua" antavat sekä Keskustapuolueen VarsinaisSuomen piirin luottamustehtävät, että MTK:n Varsinais-Suomen piirin luottamustehtävät. Kun aikaa kuluu syksyisin hirvi - ja peurametsällä ja metsästysseuran puitteissa, ei vapaaajan ongelmia pääse syntymään.
-On selvästi havaittavissa se, että koko EU-ajan on
maatalouden asema heikentynyt. Pysyäkseen pelissä
mukana, on ollut pakko
tuottaa aikaisempaa enemmän. Viljelijän ajatusmaailmassa on tuottajahinnan
aleneminen ja suhde erilaisiin tukiin täysin "metsässä" mutta minkä sille nyt
enää voi, sanoo Pekka Ahokas.
Kurkijokelaisuudesta
Pekka Ahokas kertoo, että
toki hän oli kuullut tarinoita sekä mummoltaan että
myös isältään. Nuoren miehen monien kiireiden takia
ei Loimaalla syntyneelle
karjalaisuus tuntunut kovin

tärkeältä eilä karjalaiselle
työlle tuntunut liikenevän
aikaa.
-Käynti Kurkijoella isän
ja suvun synnyinseudulla
vuonna 1995 isän, AinoMaijan, sisko Elinan ja tämän miehen Karin sekä heidän kahden lapsen kanssa
oli merkittävä kokemus ja
antoi aivan uuden näkökulman kurkijokelaisuuteen.
Olimme perhemajoituksessa Elisenvaarassa ja se oli
myös oma kokemuksensa.
Toivon pääseväni käymään
Kurkijoelle toisenkin kerran ja aion olla aktiivisempi karjalaisuuden vaalimisessa, kertoi Pekka Ahokas.
Pekka ja Loimaalla syntynyt Aino Maija ovat nyttemmin kiinnostuneet perinteistä, sillä talon alakerrassa on erän huone muutettu perinnehuoneeksi jonne
on koottu vanhoja sekä karjalaisia että länsi-suomalaisia esineitä. -On ollut mukava havaita, että aivan samoilla esineillä ovat olleet
aivan erilaiset nimet Karjalassa ja Länsi - Suomessa.

Olemme pyrkineet tallentamaan
mahdollisuuksien
mukaan myös esineiden
historiaa niin että nyt nelivúotias tyttäremme Hanna
tietää isompana mistä on
kysymys, määritteli AinoMaija.

Apua ja virkistystä
syrjäytyneille lapsille
-Vuosien mittaan meillä
on ollut hoitoon sijoitettuna
lapsia melkein vauvaikäisistä murrosikäisiin saakka.
Hoitojaksot ovat varsin yksilöllisiä ihan viikonlopusta vuosien mittaisiin jaksoihin saakka. Sijoittajina ovat
Pelastakaa Lapset ry sekä
muutamat kunnat. Kaikista
nuorin vauva tuotiin meille
suoraan synnytyslaitokselta. Myöhemmin hänet saatiin sijoitettua hyvään kotiin. Pisin sijoitusjakso on
kestänyt kolme vuotta, kertoo Aino-Maija Uuppo.
-Lasten sijoittajat pitävät
tärkeänä, että sijoitusperhe
sijaitsee maaseudulla ja
sekä perheen äiti että isä
ovat kotona, koska lapset
kaipaavat usein juuri äidin
tai isän mallia. Aina ei kasvatus ole ollut helppoa,
varsinkaan murrosikäisten
kohdalla ja jopa monilla
nuoremmillakin on vaikeita ongelmia,. Pitkää pinnaa
se usein vaatii, mutta se on
ollut tiedossa jo hommaan
ryhtyessä,
määrittelee
Aino-Maija Uuppo.
Pekka puolestaan lisää
tähän: - Usein on kovinkin
pienistä asioista kysymys
elämysten
saamiseksi.
Maaseudulta löytyy uusia
kiinnostavia virikkeitä aivan toisella tavalla kuin
kaupunkiympäristössä jossa vastassa on vain katu.
Joillekin lapsille riittää jo
se, että pääsee kesällä pihasaunasta nakuna ulos luontoon kesäiltaa haistelemaan, lintujen laulua kuuntelemaan ja saunan löylyjä
kuivattelemaan.. Kerrostalojen saunoissahan se ei ole
mahdollista. Vastaavanlainen luonnonläheisyys rauhallisessa maalaismaisemassa on jo muutenkin
monille sellaisenaan elämys samoin kuin mukana
olo erilaisissa askareissa..
Arvi Heinonen
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Jos vanha on rikki
kyllä Kojot korjaavat
Jos vanha huonekalu on
rikki, niin nykyään se korjataan ehjäksi, mutta entisen vanhan näköiseksi. Loimaan Hirvikosken tuntumassa vanhojen huonekalujen korjaus-, entisöinti - ja
verhoilutyötä tekevät Sirpa
ja Erkki Kojo. Ovat tehneet
jo vuodesta 1978 lähtien.
Verstas sijaitsee Erkki Kojon vanhempien Elisenvaaran Möltsinmäeltä kotoisin
olleiden Eino ja Aili Kojon
hankkimalla siirtotilalla.
Se on nykyään myös Erkin
ja Sirpan omistuksessa. Aili
Kojo asuu Loimaan kaupungissa mutta Eino on jo
siirtynyt ajan rajan takse.
Sirpa Kojo, os. Peltola, on
syntyisin Mellilän tyttöjä.
Verstasta, tai oikeammin
verstaita, on vuosien mittaan laajennettu useampaan
otteeseen. Ensimmäinen
verstas on perustettu siis
vuonna 1978 ja sen nimi
oli, ja on edelleenkin, Loimaan Entisöinti, omistaja
Sirpa Kojo. Vuonna 1995
on perustettu Loimaan Kalusteverhoomo, omistaja
Erkki Kojo.
- Työnjako on meillä sellainen, että Sirpa puhdistaa
vanhat huonekalut. Minä
teen puuverstaassa niihin
tarvittavat uudet puuosat ja
Sirpa huolehtii pintakäsittelystä ,hänhän on sen alan
ammattilainen, hankkinut
taitonsa Turun Maalariammattikoulusta. Verhoilu on
minun alaani, hankin siihen
ammattitaidon Teuvan Ammatillisesta Aikuiskoulu-

tuskeskuksesta, kertoi Erkki Kojo.
- Tarvittavat raaka- aineet hankitaan alan tukkuliikkeistä, koska paikallisista lauta- ja rautakaupoista
niitä ei saada. Vaahtomuovia on varastossa vaikka
muille myydä. 10 - 100 millimetrin vahvuista vaahtomuovia määrämittaan lei-

kattuna. Erikoismuoveja
toimitetaan tilauksesta, kertoi Erkki Kojo.
Hän sanoo, että töitä on
riittänyt ihan mukavasti.
Vieraan palkkaaminen ei
kuitenkaan tule kysymykseen vaikka töitä olisi tarjolla enemmän mitä itse ehditään tehdä. Työ on suurimmaksi osaksi käsityötä

eikä sen osaajia liiku tilapäistyötä etsivien markkinoilla.
- On selvää, että suuritöisten huonekalujen entisöinti ja verhoilu tulevat
usein melko kalliiksi. Sehän ei ole hätäisten hommaa. Niitä ei kuitenkaan
voi verrata siten, että uudet
huonekalut voisi saada halvemmalla. Maksetaanhan
10 vuotta vanhasta Mersustakin enemmän kuin uudesta Ladasta, vertaa Erkki
Kojo.
Asiakaskunta koostuu
ymmärrettävästi Loimaan
talousalueen asukkaista,
mutta kauempaakin eteläisestä Suomesta töitä tulee
kun vanhojen huonekalujen
arvostus on viime vuosina
kääntynyt nousuun. Kaukana on ne ajat, jolloin vanhat
heitettiin surutta kaatopaikalle ja ostettiin uudet tilalle.
Moniin harrastuksiin ei
huonekalumestarilla riitä
paljon aikaa mutta yksi on
kuitenkin tärkeää: Kokea
kesäisen maiseman kauneus ja tuulen suhina moottoripyörän satulassa. Kesän
aikana 1400 - kuutioisen
Suzukin mittariin kertyy
noin 10 000 ajokilometriä.
Tuleepa joskus tehtyä pitempiäkin reissuja yhdessä
Sirpan kanssa maisemia
ihailemaan aina Pohjois Norjaa myöten.
Arvi Heinonen

Monipuolinen ja edullinen kalustetalo

Loimaan Huonekalu ja Matto Oy
Satakunnantie 56, 32200 LOIMAA, puh. (02) 762 2269

LAAKERIT + STEFAT
MURTOPULTIT
SKF - KOYO
- FYH
laakereita
maatalousym. koneisiin
JOS TARVITSET
LAAKEREITA –
TULE MEILLE!
LOIMAAN AUTO JA LAAKERI

HEIRAN AUTO
LOIMAAN
PYÖRÄHUOLTO

Lamminkatu 32, Loimaa

Puh. (02) 763 1118

0400 - 477 928

Kauppakeskus
Loimari

Vapun herkullinen seisovapöytä
Juhla Ankkurissa
1.5. klo 12–16
á 16 hengeltä.

Satakunnantie 11
32200 LOIMAA
Puh. 763 1615

Varatkaa
paikkanne ajoissa!

Juhla Ankkuri

VUORENKULMA
Koulukuja 7
32200 LOIMAA
Puh. (02) 7621 828

ASIANTUNTEVAA PALVELUA
Paremman
autoilun puolesta.
Kaikki korjaus
ja huoltotyöt.
Lamminperä 4,
32200 Loimaa
Puh. (02) 7621820

Turuntie 12
32200 LOIMAA
P. (02) 762 2569

Raamiverstas
POKA

Yksiö keskustassa
Pekankuja 10, 1h+kk= 31 m2

Ylimmän kerroksen siisti koti.
Eteläparveke. Kunnon keittiö. Läpi
talon huoneisto. HP: 45.876 Eur.

Puh.

763 1841

Kelloliike
J. Mäkelä Oy

KEHYSTÄMÖ

Turuntie 14, 32200 LOIMAA,
Puh. (02) 763 1888

Saunallinen kaksio
Luhtikuja 1, 2h+k+s= 59 m2

Puh. (02) 762 2532

Turuntie 10, 32200 Loimaa.
Puhelin (02) 4148 400, fax (02) 4148 400
www.datainfo.fi & www.akrdata.fi

TILAUSRAVINTOLA

Hissitalossa, vaaleasävytteinen
asunto aivan keskustassa. Näkymä
puistoon. Heti vapaa. HP: 33.000 Eur.

Vesikoskenkatu 13 As 21
32200 Loimaa
Avoinna:
Tiistaisin ja perjantaisin klo 9–14
puh. (02) 762 2551
Matkapuh. 050-521 3336

MA-PE Seppälänkatu 5, p. (02) 763 1944
LA
8-17.15 LOIMAAN PIKKUAUTO KY 9.30-13.00

– Tämän pöydän takana ne rahat vastaanotetaan,
myhäili Erkki Kojo.

TTP
Ruusunen OY

T I L A A

Satakunnantie 11,
32200 LOIMAA
Puh. 7632 731

Lähivakuutusyhdistys
Loimi-Häme
Heimolinnankatu 18,
32200 LOIMAA
Puh. 020 522 5000

nk. A8
a
n
n
i
ol IMA
Heim200 LO 2642
32 ) 763
2
h. (0

Opinkuja 5-7, 32200 LOIMAA
Puh. 02-762 4591
fax 02-762 1913
pirjo.lundeqvist@yrityspalvelupirjolundeqvist.fi
Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy on kirjanpitotoimistojen liiton jäsen ja auktorisoitu tilitoimisto.

www.yrityspalvelupirjolundeqvist.fi

Pu

Palvelutoimisto

Liisa
Kylämarkula
Kauppalankatu 2,
32200 LOIMAA
Puh. 7631 667

SÄHKÖLIIKE

HANNU RAJALA OY
Turuntie 73, 32200 LOIMAA
Puh. (02) 763 1355, fax 762 2790
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Vapusta tuli opiskelijoiden juhla jo 1800-luvulla.
Jäljet johtavat ylioppilaslakkiin. Ylioppilaillahan oli
ennen vanhaan kaksi lakkia: tumma talvilakki ja
valkoinen kesälakki. Kun
talvilakki vaihdettiin Floran
ja Kukan päivänä 13.5. kesälakkiin, vietettiin myös
kevätjuhlaa, missä laulettiin Maamme-laulu ensimmäisen kerran vuonna
1848.
Ylioppilaiden isänmaallistunteelliset kevätjuhlat
eivät miellyttäneet tsaaria,
ja hän lakkautti ne. Kun he
saivat sitten luvan jatkaa
niitä, päiväksi valittiin 1.5.,
koska Upsalan ylioppilaat
olivat alkaneet viettää tuota
päivää juhlapäivänä 1840luvulla.
Monissa opiskelukaupungeissa lakitetaan vapun
aattona jokin patsas ylioppilaslakilla. Helsingissä lakin saa Havis Amanda eli
Manta, Turussa Lilja, Rovaniemellä Jätkänpatsas,
Oulussa Franzen ja Kuopiossa Veljmies.
Teekkareiden, eli teknillisen korkeakoulujen opiskelijoiden vappujuhlat ovat
ihan oma lukunsa. Tamperelaisten teekkarien erikoisuus on ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kaste
Tammerkoskessa vapunpäivänä. Tapahtumalla on
aina runsaasti yleisöä.
Vappu on myös kaiken
kansan juhla. Siihen kuuluvat marssit, toripuheet, rihkamakojut, ilmapallojen
myyjät, vappulounaat jne ...
1800-luvun lopulla sosiaalidemokraatit halusivat
kaikille maille yhteisen ke-

Englannissa v. 710, matkusti veljiensä kanssa
Pohjois-Saksaan tekemään
lähetystyötä ja liittyi benediktiiniläisiin. Vuonna 750
Walburgisin asettui Heidenheimin luostariin, missä oli sekä munkkeja että
nunnia. Walburgisin toinen
veli, Wunibald, toimi luostarin apottina, ja Walburgisista tuli hänen apulaisensa. Veljen kuoltua piispana
toiminut Willibald-veli nimitti sisarensa luostarin abbedissaksi. Teko oli tuohon
aikaan kohua herättävä.
Keski-Euroopassa vappu oli kevääntulon juhla ja
germaanisissa maissa jopa
kesänalkamisen
päivä.
Keskiajalla aateliset pitivät
vappuna turnajaisia. Turussakin nähtiin tällainen Juhana-herttuan järjestämänä
v. 1557.
Saksalainen kansanperinne tietää että valpurinyönä suoritettiin erilaisia noitamenoja. Silloin
suojataan asumukset ja
karjasuojat. Suomessahan
tätä on ollut aikoinaan pääsiäisyönä.

Vappu
väisen juhlapäivänsä. He
päättivät vuonna 1889, että
päivä olisi 1. toukokuuta.
Ajankohta on peräisin Yhdysvaltojen työläisten mielenosoituspäivästä.
Helsingissä marssittiin
ensimmäistä kertaa v. 1898,
silloin kylläkin raittiusaatteen puolesta. Poliittisien
marssien yhtenä perustana
pidetään työväen yhteisiä
kävelyretkiä,1800-luvulla
he lähtivät kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina kaupunkien pölyisistä kortteleista eväskorien kanssa
retkelle luontoon. 1890-luvulla ne saivat poliittista
väriä ja ne siirrettiin 1900luvun alussa virallisesti va-

Raili Poutanen
Lähdeaineisto:
Suuri Perinnekirja

punpäivään.
Siman valmistuksen oppivat meillä säätyläispiirit
1700-luvun lopulla ruotsalaisen Cajsa Wargin keittokirjasta, samoin kuin munkkien leipomisen. Simaa
alettiin tarjota pappiloiden
vappukalaaseissa, mitkä
olivat koko seurakunnalle
tarkoitettuja juhlia. 1800
-luvulla
simanvalmistus
yleistyi nopeasti.

ONKS TIETOO
VASTAUKSET
1. Yli 80 %.
2. Marita Romantschuk.
3. Oopiumi
4. Herran siunaus.
5. Tiber
6. Hypnoosi
7. Elias Lönnrot.
8. N. 200 000.
9. Yhdysvalloissa
10. Nuorgam.

Vappua vietettiin keskiajalla abbedissa Walburgisin pyhimykseksi julistamisen päivänä. Hän syntyi
erään ruhtinaan tyttäreksi

Ok-talo Loimaa kk
4h+k+apk+saunatilat+varasto+at. RV.
2001. Rak.ala n. 160 m2, as. ala n. 100
m2. HP 119.000 e.
Lisätietoa www.oikotie.fi

Turuntie 66
32200 LOIMAA
FINLAND

SPAR Päärynäsiideri 1,5 l

kg

(0,66 l)

TUORESuomalainen
TORILTAMME

ruukkusalaatti

Merilohifile

0

Puh. (02) 762 2677
Fax (02) 762 2808
Auto 0400 860 268

OK-talo Loimaa Suopelto

Savelantie. Alakerta 2h+k+wc, yläkerta
2h yht. n. 100 m2. Varastorakennus n.
140 m2, jossa sauna + kellari + autotalli,
ym. Rauhallinen puutarhatontti
1587 m2. Hinta 56.000 e.

Asianajajia

2H+K+yläk. 2 H n. 100 m2
Loimaa Annistentie (remonttitaitoiselle)
navetta + halli 70/100 m2, kanala n. 90
m2, tontti 5000 m2 tai sopim. mukaan,
laiturin pito-oikeus Loimijokeen vh.
27.000 e.

Tupa+kk+wc+suihku
n. 27 m2 yläk. 18 m2 Ypäjällä2 2
kpl uusia mökkejä ja uusi sauna 20 m
lammen rannalla, laiturioikeus
Loimijokeen. Kaunis rauhallinen paikka
(myydään myös kahdessa osassa).

TOIMITILOJA
Kuvia kohteista www.oikotie.fi
• Vuokravälitys edullisin palkkioin

LOIMAAN KIINTEISTÖNOTARIAATTI OY

ASIANAJAJA
on asianajajaluetteloon hyväksytty lakimies, jolla on
säädetty kokemus ja taito.
Asianajajan toimintaa valvovat Asianajajaliitto ja oikeuskansleri. Asianajotoimistot
hoitavat myös maksuttomia
oikeudenkäyntejä ja oikeusturva-asioita.

Asianajotoimisto
HEIKKI RANTANEN
Varatuomari
Julkinen kaupanvahvistaja
Kauppalankatu 9–11 B, Loimaa
p. (02) 762 2888, fax 762 2313
heikki.rantanen@kolumbus.fi

Turuntie 13, 32200 LOIMAA,
p. (02) 762 2200

Asianajotoimisto
JARI HEIKMAN OY

Pertti Äikää 0500-320 751
klo 8.00-22.00

T I L A A

249
KukkaBox
90
1050
599
079
12pack

20 900
23 500
13 900
21 900
17 400
11 900
14 900
13 400
17 900
11 900
16 600

MÄKELÄN
KORJAAMO

Varatuomari Jari Heikman
varatuomari Kaarina Nylamo
oik.yo Tiina Tähtinen
Turuntie 8–14, II krs. Loimaa,
puh. (02) 762 4400, fax 763 1301
jari.heikman@aatsto.inet.fi
www.heikman.com

Coca Cola & Coca Cola
Light 1,5 l 2-pack (0,56 l)

Suomalainen naudan
paistijauheliha

MUSIIKKIVÄEN
PALVELUPAIKKA

Puh. 762 2669

Vastapäätä Loimaan
Aluesairaalaa

Puh. 7622 950,
Oikokatu 3
Avoinna: ma-pe 10-17.30 la 10-14.00

LOIMAAN VIIALAN
KONDITORIA-KAHVIO
Kauppalankatu 2, puh. 763 2001

kpl

Avoinna: Ma – pe 8.30–17

Palvelemme Vappuna!
Vapun aattona perjantaina
30.4. klo 7.00–18.00
Lauantaina 1.5.
vietämme Vappua
Sunnuntaina 2.5. klo 12.00 – 21.00

Popsi
Iso Viitonen nakki
900 g (2,21 kg)

1

99

Forssan Perunasalaatti
1 kg

Valion maustetut kermajäätelöt 1 l

249

169

SPAR LOIMAA
Kauppias Sami Toivonen
puh. (02) 763 6850

www.
loimaankiinteistonotariaatti.fi

Loimaa, Kurittulantie, kunnan vesi,
määräala 5000 m2, 12.500 e.

Karhu III-olut 12-pack
(2,43 l) 9,70 + 1,20 pantit

rasia

-02 Citroen Xsara B. 2.0 HDi 70 tkm
-99 Chrysler Grand Voyager 182 tkm
-00 Ford Focus Amb 1.4 5-ov 41 tkm
-02 Mitsubishi Carisma 1.6 Aut. 19 tkm
-00 Nissan Primera 1.6 Si
70 tkm
-01 Skoda Fabia sedan
48 tkm
-00 Toyota Corolla 1.6 LB
75 tkm
-00 Toyota Corolla 1.4 4-ov
64 tkm
-02 Toyota Corolla 1.4 5-ov
21 tkm
-00 VW Polo 1.6 Classic
87 tkm
-00 VW Golf 1.6 comfort 3-ov 66 tkm

1 H+K+wc+suihku n. 40 m2

Vapun varhaisimmat
vaiheet

Ta r j o u k s e t v o i m a s s a : p e r j a n t a i n a 3 0 . 4 . 2 0 0 4

Huippu vaihdokkeja

pkt

HAUTAKIVET
Vuodesta 1921
luotettavaa ja yksilöllistä
palvelua

pkt

PUHELIN (02) 760 511

Taffel Chips
180-250 g
(7,96-11,06 kg)

1

99
ps

Ruokakauppa Sinun makuusi

762 2062

040-765 7028

LOPKultapiste
762 4432

763 2150

Ainutlaatuiselle
naiselle ja lapselle

762 1413

762 2848

Ritvan
ja Oilin
Eineskeittiö
76368520

Haapasen Hautaustoimisto
TÄYDELLINEN HAUTAUSPALVELU
Puh. 762 2700 ja 762 2857
Heimolinnankatu 16, 32200 Loimaa
Liikeajan jälkeen Reunanen puh. 762 2700
Matkap. 0500 531 814, 050 561 0547

