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·ta~in Knns~ s LAUANTAILIITE 

Lauantaina ioulukuun 22 p:nä 1962 

ohjoisen 
puolesta 

Tämlt on nuorten kirjoittajien areena. Et ole tarkoitus, 
että varttuneemmat, tunnetut, jo kirjoja julkaisseet ktr7 
joittajat täyttäisivät enemmltltt näitä palstoja; heillä on 
käytettävissä muita teitä, kanavia ja keinoja. Sen sijaan 
·aloittelevila et ole ainakaan täällä pohjoisessa mitään yh
teistä jo jotenkin taattua polkua julkisuuteen, mutta sellat
nen on nyt vihdoin tästä Kirjallisuuslehdestä muodostu
massa. Tämä on eräs hyvä merkki henkisen aktiviteetin 

· heräämisestlt, virtämisestä, voimistumisesta pohjoisessa. 
Vuost 1962 merlcittlineen pohjoisimman Suomen osalta 

aikakirjoihin ertiltssä ~uhteessa arvosanoin: hyvä vuosi. 
· Luovan henkisen kumuurityön alueella on · pohjÖisimman 
Suomen horisontissa sarastamassa uusi ajanjakso; joka al
kaa vuodesta 1962. Kirjailijain ja k{rjotttamtsta harrasta
:vien yhteenliittymän Pohjoisten Kirjailijain syntymine"! ja 
ripeä, varmaotteinen liikkeelle lähtö on todellinen kulttuu
ritapahtuma, jonka voi odottaa aiheuttavan uusia reak
tioita, uutta etenemistä. 

Monet pohjoiset kirjailijat esiintyvät jälleen omin teolc
sinsa vuoden suomalaisessa kirjallisuudessa. Tämä on nor
maalia, entisenmukaista. Mutta pohjoisen kirjailijat ovat 
saavuttaneet ensimmäiset yhteistoimintansa näkyvät tu
lokset julkaisemalla Ultima-antologian ja ryhtymällä toi
mittamaan tätä Kirjallisuuslehteä. Lisäksi kirjailijayhdis
tys on ryhtynyt rakentamaan yhteylcsiä täältä kaukana si
jaitseviin Suomen tärkeimpiin kulttuurikeskuksiin, joissa 
tuskin usein muistetaan ja tuskin milloinkaan täysin taju
taan, miten vaikea on kulttuurityöntekijän asema ja miten 
vähäiset hänen työskentelymahdollisuutensa täällä poh
joisessa. 

j on sanottu ja sanotaan, että polrjoisen vaikeuksista 

(

' puhutaan liian paljon, että niitä maalataan ylen mustin 
värein. Minä torjun sellaiset väitteet. Ei ole puhuttu lähes
kään riittävästi, ja mikä on saatu sanotuksi, on ilmeisesti 
tullut sanotuks~ vaatimattomin äänenpainoin, liian sievästt, 

'-omaan poveen tupisten. 
Suomen kirjallisuutta ja taidetta tuetaan nykyisin vuo

sittain lukuisin apurahoin ja palkinnoin.-Valtio ja erinäiset 
t~äätiöt jakavat jopa kunnioitettavia summia. Mutta jako 
toteututt kaikkea muuta kuin tasapuolisesti. Valtion aka
temia-apurahojen, Suomen Kulttuurirahaston, Kordelinin 
ja Wihurin rahastojen stipendien osuus on pohjoisen koh
dalta j(tlleen ttlnli vuonna plus miinus nolla. Onko niin, et
tei LO:Pi_n lääniä ja Koillismaata mitenkään voida rinnastaa 
muuhun Suomeen? Pohjoisen järvet ja joet on padottu ja 
valjastettu tai niitä parhaillaan valjastetaan tuottamaan 
sähköenergiaa nimenomaan muun Suomen tarpeeksi, poh-
1oisen metsiä hakataan koko maan hyväksi, jotakin muuta
'tin pohjoinen antaa muulle Suomelle, mutta vastalahjaksi 
saa pääasiassa unohduksen. Tämä tosiasia on syytä sanoa 
yhä uudelleen. 

vuoden 1962 kuluessa herätettiin jälleen henkiin kysy
mys: onko pohjoisimman Suomen kulttuurityön tarkoituk
sen mukainen tukeminen mitenkään muutoin mahdollista 
kuin perustamalla tätä laajaa maankolkkaa varten oma 
kulttuurirahasto? lilköön tämä ajatus hautautuJoo mennei
syyteen pian päättyvän vuoden 1962 mukana, siirtyköön se 
tekemlittömlinä työnä vuodelle 1963, sellaisena kuumana 
tosiasiana, ;ota ei käy unohtaminen. 
· Oman kulttuurirahaston atkaansaamiseen täällä on, us
kallan väittää, yhtäläistä mahdollisuttksia kuin Pohjois
Karjalassa. Siellähän aloitti äsken elämänsä Suomen yh
destoista maakuntarahasto. (Muistettakoon, että koko 
fnaakuntarahastoidea on lähtöisin Lapista). Pohjoisen 
omaa kulttuurirahastoa on ennen muuta pidettävä vält
tämättömänä niitä nuoria yrittäjiä ajatellen, joiden näem
me esim. tämän Kirjallisuuslehden valokeilassa ponnistele
'van alkuun ja joiden päämääränä on itsensä kehittäminen 
,kypsäksi edistämään mahdollisimman pätevin panoksin 
kulttuurikehitystä tässlt arktisessa maanääressä, jossa kaik
ki kehitys pakostakin on jäänyt muista jälkeen. Eikä oma 
kulttuurirahasto ole tarpeen yksin nykyisiä ja tulevia kir
jailijoita, vaan yleensä eri alojen taiteilijoita, samoinkuin 
tieteen piirissä täällä tehtävält kulttuurityötä varten. 

( REINO RINNE. 

ULTIMA - Pohjoiset Kirjailijat ry:n ensimmäinen julkaisu 
on äskettäin ilmestynyt. Sen m toimittanut kirjailija Reino 
Rinne. ULTIMA on antologia, joka sisältää kirjoituksia mm. 
'seuraavilta kirjailijoita: Reino Rinne, Aku-Kimmo Ripatti, 
'Jorma Etto, Veikko Raakana, Hilja Mörsäri, Elvi Nieminen, 
·Tuomo Itkonen, A. E. Järvinen. Yrjö Kokko, Allan Jokinen, 
Lauri Kaarto, Rauni Kivilinna. Annikki Karinienii-Willamo 

. viola Kuoksa, Helmi Salokannel, Raija Rovamo, Carl Frey ja 

. Jarl Sundquist. Lisäksi kirjassa on uusien lupaavien nimien 
·tuotteita. ULTIMAA saa kaikista hyvinvarustetuista kirjakau
poista ja sen hinta on ~00 mk. 

Toimittanut Pohjoiset kirjailijat r.y. 

Nuoren Voiman 

Liiton Talvipäivät 
Nuoren Voiman Liiton talvi

päivät kilpalluineen pidetään 
Tampereella 8.-10. 3. 1963. Kil
pailuohjelmassa on mm. seu
raavaa: 

Kirjallisuus: a) runot (2-5 
kpl>, b) novellit U-2 kpl, c) 
yksinäytöksiset näytelmät (1 
kpl>, d) pakinat (1-2 kpl>, e) 

esseet Cl-2 kpl), f) aforismit 
(5-15 kpl), g) sadut (1-2 kpl). 

Kirjallisuuden kilpailutyöt on 
postitettava 25. 1. 1963 mennes
sä os. Nuoren Voiman Liitto, 
Kaisaniemenkatu 4 B, Helsinki. 
Kirjekuoren tal muun lähetyk
sen päälle sana :.Talvipä!väkil
pallut». Kilpailutyöt varustetta
va nimimerkillä. Oikea nimi ja 
osoite suljetussa kuoressa mu
kaan, samoin riittävä palautus
maksu. Kuoren päällä mainitta
va nimimerkki, ikä _ja onko 
NVL :n jäsen. 

Kunkin alan hopea- ja kulta
merkkijäsenet eivät saa osallis
tua kilpailuihin. Jäsenten lisäk
si ne ovat' avoimet myös liiton 
ulkopuolisille harrastajille. Kil
pailusuoritukset · käsitellään 
pyynnöstä harrastusnäytteinä 
liiton jäseneksi pääsyä varten. 
Tarkemmat kilpailuohjeet Nuori 
Voima-lehdessä. 

Runsasta osanottoa toivoen 

NUOREN VOIMAN LIITTO 
Leo Meller Tauno Peltomäki 

Pentti Palen. 

Kaarina Paavalniemi: 

PORSLIINIKOIRAT 
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raamatun ja alkoi lukea joulu
psalmia. Äiti istui isän vierellä 
ja oli syventynyt kuuntelemaan 
lukua. Hänen päänsä oli hle-

• 00 • man kohonaan ylöspäin. Sll-
Täti ja isä tulivat sadun kon kanss~ s1ella va_lm1stan~~s~a 1 mäluomet. olivat painuneet puo· 

~-aas~a. Iltarusko ~~~ h~idän sel- joululahjoJa .. Ku~_mmme a1d1l. ~ liksi alas ja suu oli kiinni. Ajat
kansa takana. Mtna se1soln por- le P~_tala~puJ_a. _Tati sa~ol, e~ta telin, että jos minä menisin ja 
tailla pyhäpukimissa ja kuulin nilsta. tull Olkeu~. h~~ia •. valk.: nykäisisin häntä hihasta, et 
alsakellon helähdyksen. Juok- ka mmusta kylla nayttl, etta hän kuulisi eikä näkisi mitään. 
sin pirttiin. meidän pa talappumme kapeni· Minusta äiti oli vähän hassun 

_Helsingin täti tulee! huusin vat loppua kohti kuin lappalais- näköinen ja kaikki oli vähän 
ja kiiruhdin takaisin portaille. kota. Sitten, kun sisko oli jo hassua kun he olivat siinä ja 
Veljet ja sisko kipaisivat pe- mennyt ja me jäimme 

00 

~ädin minä 'tässä. Jotakin pulppus\ 
rässä ja äiti v~rkka1sesti jou- kanssa kahden, nosti_ ~at1 ne minussa. Sitten isällä tipahti
ken jatkona. Heillä kaikilla oli kaksi va~koista p~rslilrukoiraa, vat lasit kesken lukua ja minä 
pyhäpuklmet }'llään. Iltarusko joist~ P.~~i~. J?.alJ~n, ~ork~a~ muistin sen illan, jolloin isä 
oli metsänreunassa ja isä kaar- kaapm paaltä poydalle Ja mma nukkui lukiessaan. Mlnulla Jll 
sl rekineen pihassa portaiden sain silittää niitä. Joskus sil· nauru suussa. Vilkaisin salau 
eteEln. l~in:. kun ~äti .. o~i vl~l~ Helsi~- pöydän yli veljeenl. Pistin kä-

Isä heitti suitset maahan Ja g1ssa, mina huvm hllJaa pera- teni suun eteen ettei nauru tu
täti kömpi lammasvällyjen alta ~~~m~riin, sei~oin kaaP.!~ äär_el- lisi ulos. Veli puristi lujasti huu
turkkiin kääriytyneenä. Olin 1~ Ja uppo~1.n po~sll~:ukoinen liaan yhteen. Isä poimi la~it 
jännittynyt ja katsoin, miten lu~ku~attom~m . Sl~nm~. _Ker · nenälleen ja luki psalmin lop
äiti ja täti tervehtivät toisiaan. ~moonnll~ ~armoita Ja Slllom ne puun. Pikku Sirkka istui tädin 
Tädin sileään turkktin oli tal- s1lmat ehvat! sylissä. Kun alettiin veisata 
jasta tarttunut poronkarvoja. Isä siirsi lamppua pöydällä ja jouluvirttä, hän levitti suuret 
Kun tuli minun vuoroni ja täti hänen varjonsa liukui etääm- siniset silmänsä ihmetyksestä. 
kiersi kätensä ympärilleni, tun- mäs. Sanomalehti raplsi hänen Silmät olivat kuin suuret sini
sin turkin painalluksessa kau- käsissään. Lampun lasin täpi set teevadit. Veli huomasi Sir
punkilaisen hienon tuoksun. kipusi valojuova kattoon ja jäi kan silmät ja alkoi tirskua. !'3it-

- Pikku Annukka, sinähän siihen pieneksi Iäiskäksi. Hä- ten me nauroimme jo ääneen ja 
olet kasvanut ja kehittynyt, tä- märä leikki ympäri pirttiä. Koi- kaikki toisetkin nauroivat eikä 
ti sanoi. Hieno tuoksu nenäs- rat elivät mielessäni. Täti oli siitä virrestä tahtonut tulla ml
täni loittonl ja täti katso! ml- sanonut, että hän veisi ne mat- tään. 
nua etäämpää. Olin ylpeä, !mn kassaan. Minun tulisi ikävä Joulupukki tuli eteisestä. Sil
olin kasvanut ja olin melkein niitä . . . Jospa koirat muuttui- lä oli isän susiturkki yllä ja 
aikuinen. · sivatkin siellä laukussa eläviksi huopatossut jalassa. Minä tie-

Toimittaja: JORMA ETTO 

h .... 
yvaa • al aan 

Kuvia Rovaniemen Teatterin 20- ja 30-luvulta 

Kotimaista alaston-kulttuuria eli saunomista voimalla seitsemän miehen. Vasemmalta Ti-
1mo (Lasse ·Hyvärinen), Simeoni (Pekka Räsänen), Aapo (Aapo Nopä:rien), Juhani (Viksteri 
Pihl), Tuomas (Sarta?) Lauri (Eemeli Elo) ja pikku-Eero <Vili l.indström). 

Menimme sisään ja minä py- ja kun täti kantaisi niitä pit- sin, ettei se ollut oikea pukki. 
syttelin tädin lähettyvillä. Hän kin katua kotiinsa, ne alkaisi- Se oli naapurin Ville, joka oli r 
rllsu! hienon turkkinsa ja kat- vat _ha~kkua. Ja silloin tarinat pukkina. Äiti sai patalappum- Tässä .esittävät »Daniel Hjortia» kultaseppä Väinö Nopanen, nyttemmin kirjailijana tuo-
soi minuun. viens!vat kultapalloina kadu!- me. Sitten hän avasi kaiitki ne nettu Annikki Kariniemi-Willaino ja teatterin kolmas johtaja Ilmari Unho. 
-D~~~Unn~~! ~Th~M~m~~~tä~~~kU~~j~~~~~~--~~------------~-------~--------------
Hän silitti hluksiani. Olin selleen ja kun tulisi joulu, he olimme hänelle laittaneet. Hän 

nolo. Näin veljeni ilkikurisen ripustaisivat ne joulukuusee11. hymyili ja pyysi tätiä katso-
katseen. Täti meni isän ja äi- Jouluaattona kultapallot alkal- maan. Sitten he nauroivat mo
din kanssa vierashuoneeseen sivat helistä oksilla ja kertoisi- lemmat ja katsoivat pahv!ra-
tul!a!skahVi.lle. vat tarinoita ja saittaisivat jou- sioita. Minä ihmettelin, miksi 

- Unnukka pullukka! lulauluja. Ja kaiitki ihmettelisi- he nauroivat. 
vanhempi veli katsoi härnää. vät, mistä tuollaisia kultapal- .. t k . t ill k 'k'll 1 1 1- . . ootkoo . . t - Kn o sta e e a1 1 e a 1-västi minuun. OJa saapuu, e1va a arva1s1, e - .. t J t moo •tt 
- Itse olet unnukka pulluk· tä ne olivat kaukaa Lapista Ja J~ls a .. ka. ny mek a! 011 sdl kesnl 

.. . 1.. 'k i t r t h kk p1ppuna m mone s vuo e , 
ka! Sanopa vain viela, ~:~n pors mu o ra o Iva au ~- kokonaista viisi rasiaa! 
kerron tädille etkä saa yhtaan neet ne suustaan kadulle. Ela · 
joululahjaa. vät porsliinikoirat! Ja jokainen. Illalla, kun olin jo sängyssä. 

Yritin pukata hänen kahvi- joka löytäisi sellaisen kultapal- kuulin äidin ja tädin keittiössä 
kuppinsa kumoon. Veli nauroi. lon, olisi hyvin onnellinen... puhuvan vielä pippurista ja he 

- Unnukka pulluklca, kutti 1 p. öydän äärestä kuului tuttua ~auroiva~ yhdes~ä: Minä katse-
kutti! · ääntä. Isä oli nukahtanut sano- lm ruske1ta kuv1o1ta katossa ja 

Otin kahvikuppini ia menin malehden ääreen. Hänen pään- ajattelin Helsinkiä. Täti oli lu-
vlerashuoneen ovelle. sä retkahti tuon tuostakin alas vannut, että saisin joskus, en-

- Menen sanomaan tädille. ja hän veti ja puhalsi ilmaa nen joulua, tulla Helsinkiin. 
Aukaisin oven. Isä kuorsasi. Minusta se oli ha::. Silloin näkisin joulukadun 
- Juorukello, juorukello, huu- sunkurisen näköistä ja aloin a.vauksen, valkoiset hevoset ja 

si veli. hlh!ttää. Äiti tuli keittiöstä ja tuhannet jouluvalot sekä pal-
Illalla isä siirsi öljylampun hymyili. Hän herätti isän. Äiti jon mielenkiintoista ioulutava

piislnkorvalta pöydälle ja l.sän puhalsi lasin reunasta lampu:n raa ikkunoissa. 
varjo liukui sängyn .Ylle. Sis- sammuksiin ja he menivät '<>är Joulun jälkeen täti lähti. Isä 
ko nukkui vierelläni. kanssa keittiöön. valjasti hevosen ja ajoi reen 

Minä olin vielä valveilla ja Aattoaamuna kuusi tuotiin kuistin eteen. Me seisoimme 
katselin kattoon. Se oli joskus pirttiin ja pantiin jalkaan portailla tätiä saattamassa ja 
vuotanut ja pahviin oli muo- kiinni. Latvapuolelta se sidot- meillä kaikilla oli puhäpukimet 
dostunut ruskeita kuvioita. Ve- tiin orteen ja iltapäivällä koris- yllä, Kun täti kumartui vielä 
li nauroi, kun sanoin, että sii- tettiin. Kuusi oU lähellä pirtin kerran puoleen! sanomaan hy-

, nä oli joulukuusi. Mutta siinä pitkää pöytää. Me istuimme ~h- västiä, tunsin hänen turkkinsa 
oli, varmasti oli joulukuusi. kon kanssa vierekkäin ja supa- painalluksessa hienon kaupun-

Tätl nukkui peräkamarissa. timme hiljaa. Kahvipöytä oli kilaisen tuoksun. Hän istui re
Iltapälvällä olimme olleet sis- I1yvin juhlallinen. Isä avasi ison keen porontaljalle ja isä peitti 
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hänet vällyihin. Hevonen ki.r-1 
maisl pihasta ja täti vilkutti 
Juoksin nopeasti peräkamarUn 
ja katsoin ~orkean kaapin pääl
le. Se oU .tyhjä. Porsliinikoirat 
olivat jättäneet minut ja ~nat

kustlvat köhtl Helsinkiä tädin 
laukussa: - ;Katsoin ikkunasta 
tielle. Näin .reen mustan selän 
kun se loittoni metsänreunaa 
kohden; :: 

~~,,~~,,~,,,~~~~~~,~~~' 

~ Sirk~ ;;~i::~k;: U N O 
KIRVEEMME METSÄN PUUHUN 

KYNTEMME POSSUN LUUHUN, 

HAMPAAMME LIHAAN, 

ISKEMME, SILLÄ 

"PUUTETTA VIHAAN". 

KIPPIS JA KULAUS! 

HELPOSTI HAIHTUU 

HUOMISEN HUOLET, 

RIEMUKSI VAIHTUU 

TUNTOJEN PAINOT, 

VIHAT JA VAINOT. 

HYVÄÄ JOULUA! 

ILOISTA JOULUA! 

JOULURAUHAA! 

MAASSA ON JOULU JA LEPPOISA SOTA . 

HÄVITÄ, MURSKAA, TAPA JA OTA! 

.-.~'""~ .... ~~·'-~ .............. ~ ...... "' 


