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Kaarina Paltvalniemi: esäkokous Kuoksalla Heidän käsiensä kautta Pohjoisten Kirjailijain ta
vanomainen kesäkokous pi-
dettiin heinäkuussa Perun
kajärvellä kirjailija Viola 
Kuoksan luona. Kahden päi
vän aikana ll:äsiteltiin yhtei
siä kysymyksiä, vietettiin 
joutoaikaa seurust ellen ja 
väitellen, kalastellen, jopa 
uidenkin. Valokuvaaminen 
tuntui yhteiseltä harrastuk-
selta, joten toisinaan tunnel-
ma oli sama kuin jonkin ka
meraseuran kokouksessa. 
Luultavasti kirjailijat silti 
uskovat valheeksi väittämän, 
että yksi! kuva puhuisi enem-
män kuin sata sanaa. 

Nämä kuvat kertokoot kui-
tenkin tässä sanojen asemas
ta kesäkokouksesta ja sen 
tunnelmista. Foto: Reino 
Rinne ja Kalle Heikkinen . 

· Kir jailija A. E. Järvinen on tässä viimeiseksi jääneen kokouksensa puheenjohtajana. Aurin
ko lämmittää miellyttäväst i, ajatukset seuraa vat Veikko Haakanan puhetta. Kohta on kes

kustelun arka, ja silloin avautu vat silmät ja suut. 

Kävelin vaaran rinnettä alas. ruinkoskettamaan vettä ja näin tiellä, värisi vilusta. Poimin yh- Iin että minä olin vapautunut 
Aurinko oli varpaisillaan kir- tyynessä pinnassa omat kasvo- den ja tarkastelin lähemmin. jostakin ja että minä en enåä 
kontornissa, mutta kun saavuin ni. Niihin alkoi ilmestyä ryppy- Lehdessä oli mustia pilkkuja. Se pelännyt. 
kirkon luo, aurinko kalpeni ja jä ja uurteit a ja pian ne oliv9.t ei ollut läheltä yhtä kaunis kuin - Kiitos näistä syksyn ku
liikkui puiden taa. Kiiruhdin vanhan naisen kasvot. Ja kun etäältä katsottuna. Pidin lehteä kista. 
portaille ja pujahdin sivuovesta kumarruin lähemmäs veden kämmenelläni ja annoin tuulen Nuori mies ei puhunut ml
sisään. Urut soivat ja kansa lau- pintaa tuijottivat silmät minua viedä sen. Katselin, miten tuuli tään, vaan etsi taskustaan jota
loi. Kirkossa oli paljon nais!a vastaan kuin autiot jängät ja raastoi lehtiä puista. kin ja ojensi sitten minulle. Hä
hatut päässään. Vieressäni istui uurteet kutoutuivat lohdutto- En tiedä, milloin nuori mies nen silmänsä olivat totiset. 
vanha mummo. Hänellä oli hui- miksi kuin suot. oli siihen lähelleni saapunut. - Otatko tämän vastaan? 
vi solmittuna leuan alle ja hän Katsoin mummoa ja ajattelin, Näin mustien kenkien kärjet, Käsissäni lepäsi pieni raamat
piti virsikirjaa kömpelöin, vapi- etten minä tahtonut vanhaksi. jotka tulivat jostakin sivulta, tu ja siinä olivat valkoiset kan-
sevin käsin ja lauloi. En t iennyt oikein, mikä minä ohittivat ja kääntyivät Pitkät net. En minä pelännyt, mutta 

Minä kuuntelin. olin, sillä en tahtonut olla minä hoikat sormet pitelivät pientä olin outo itselleni ja mietin mlk-
Penkki oli puinen ja kova ja enkä tässä. En tahtonut elää! koivunoksaa ja mustikan varpu- si hän antoi minulle raamatun. 

selkääni alkoi särkeä. Ojentau- Tahdoin pois, pois jonnekin. Ja ja. Hänen ruskeat silmänsä oii- Katselin oksia; ja kirjaa käsis
duin suoraan ja katselin alttari- minusta tuntui, että kirkossakin vat minussa ja ajattelin, että säni. Siinä oli hyvin paljon kau
taulua. Se oli kaunis ja valoisa. kaikki naiset, joilla oli hatut niissä silmissä oli samaa kuin nista. Tunsin nuoren miehen 
Olin onnellinen ettei se ollut päässään, pelkäsivät vanhuutta mummossakiri. Katselin kättä Ja tutkivan katseen itsessäni. Näin 
Kristus ristinpuulla vaan yJn~-- ja kurkottivat käsillään j?sta~in oksia ja mietin, miksi hän oli hänen mustien kengänrkärkien 
nousseena. jonnekin ja kaikkialla Ihmiset siinä ja miksi minä olin outo liikahtavan ja ajattelin, että mi

Virsi loppui ' ja mummo laski kurkottivat jostakin jonnekkin. itselleni. Minusta tuntui että nun pitäisi jotakin sanoa. Tuuli 
virsikirjan pois. Hän kohotti Ja~ että he tahtoivat pois, olin lehti ja värisin. · hipaisi meitä. 
suonikkaat kätensä leuan alle POIS.. . p lk""tk" . t k' Kr' t· · - Laitan oksat maljakkoon 

K 1 1 · - k -1· k t 1· - e aa o JO a m. Is n- . ja aukaisi työn koukistamin sor- ansa au Ol Ja ru 01 1, a se.1 ? sanom. 
min huivin solmut ja laski sen nälkiintynein ja odottavin sil- na · . . . - . . -Panin raamatun väliin kir-
harteille. Hän asettui kuuntels:!- min puhujaa, rukoili ja lauloi Nuon mies puhm. Olm usem . ·t k T . tt.. 1 k' 't kuuli t h .. h'l · . .. .. .. JOI u sen. mvon, e a u 1s1 
maan ja hänen terävä leukaosa taas. Palkeet puhalsivat hengäs- u.. anen l J~1sen aanen~a sen ja kertoisit, mitä ajattelet. 
liikahteli, kun pappi puhui. tyneinä ilmaa ja urut soivat. En k~n han keskusteli mu.mm~~ Ja Nuori mies hymyili ja lähti 
Mummo mumisi jotakin itsek- katsonut enää mummoon, vaan mmun kanssa. Katsom hanen lk 1 ... L k' k t kasvoihin · .. . h .. po ua a aspam. as m o sa 
seen ja hänen le~·'-'\nsa -~-- nousin ja lähdin. Ovella ajatte- . ~a J_a nam anen rus- portaille ja avasin raamatun. 
nl. Iin että joku kutsui minua ja keitten Silmien lempeyden. s· 1.. .. . J l · • - mun e amas1 on uma an 

Minä katsoin alttaritaulua käännyin katsomaan, mutta Olen lehti ja irtoan jostakin lahja sinulle niinkuin jokainen 
i:nummoa ja minusta tuntui, et- näin vain outoja katseita jotka juuri nyt. uusi päiväsikin. Miksi siis pel
tä mummoklo oli ylösnoussut sivuuttivat minut j~ k~tosivat - Pelkään perhoseni siipiä, käisit, kun Jumala on sinussa. 
ja minä toivoin, että minäkin hat~_uj.en_ taakse. Rien.~m ulo.s. sanoin niin hiljaa kuin suinkin. . stiljin kirjan ja istuin portan-
oiisin ylösnoussut. Kesa Itki syksyn edessa. Arme- Lehdet pyrähtelivät tiellä ia le. Ajattelin että suonikkaat 

Pappi puhui. lias tuuli pyyhki maan ja pilvi- jäivät jalkojemme alle. Portilla työn koukist,amat kädet olivat 
--:- c_>n olemassa vain y~si Mes- lampaiden posket. P!,~~.hdyi~me:. _K~ts~l~n ~ärik- ~ joskus o.j entaneet raamatun 

tan, JOka parantaa me1dat, te- . II! . _ ka1ta oksia kas1ssam Ja aJatte- nuorelle miehelle. 
kee meistä jotakin: Jumalan Sunnuntama mummo ei ollut 
lapsia.. . tavanmukaisella paikallaan. 

Pala nousi kurkkuuni. Yritin Ajattelin, että se oli sittenkin 
Kalle Heikkinen: 

niellä, mutta se ei lähtenyt mummo, joka kutsui 
tunsin kipua rinnassani. Vieressäni istui outoja ihmisiä. 

1u.u-"-ko oli suuri ja kylmä. Kuu- Penkkien yllä aaltoilivat hatut TTA A 
papin puheen. Suljin silmäni y~ös _ja alas. Etsin huivia .ia Äärettömän kaukaisen vuoren tuolla puolen asui salassa ih-
käteni haparoivat toine!1 p1enta ~arn:aht~vaa ~utturaa. meellinen kansa. Onnellisina ja ahkerina he kävivät pelloil

Puristin sormiani, mut - Penkki oll pumen Ja kova. laan. Kuka-an ei siellä napissut, ei ahnehtinut, kukin tiesi mihin 
sanat panivat minut ristille Selkään! alkoi särkeä. Ojentau- pystyi ja tyytyi täten lunnaittensa mittaiseen saamiseen. 

ja minä. itkin. duin ja kiiruhdin eteiseen, kat- Vuoren toiselle puolelle saapunut kansa oli sotainen vaelrta-
Silloin tunsin heikon koske- selin lehterille johtavia portaita ja~ansa. Rohkein ja mitään pelkäämättömln soturein oli se 

tuksen käsivarrellani. Avasin ja ajattelin, että ne kaikuvat, ~alvan!lut _esteet tielt~-~-n. V~stass~ oli nyt t~mä 
1
VY:?ri. M_utt:a 

h't t· 'l .. . . hk .. - . jos astuu voimakkaasti Nousin e eivat aikoneet peraantya saa-ti asettua suhenKaan, vaikka 
I aas I SI mam Ja PYY aism hT · t ·t 1.. · • olivatkin kuulleet, että ken sen vuoren ylitse kävi · ei koskaan 

:kädenselällä poskeani. Katsoin 1 Jaa .por .. ~.1 a -~ 0~: . . takaisin tullut. · 
_ sivulleni. Näin suonikkaan kä.- UrkuJen a~ressa. nam m~ehen Sitkeästi he kiipesivät vuorelle ja laskeutuivat rohkeina .iYr-
1den ja punertavat rystyset. kapeat hartiat. Mies tutki ko- kät ja sumuiset vastapuolen r inteet - ja ryntäsivät esteensä 
Mummo ojensi minulle virsikir- raalikirjaa. Nuotit olivat kuin avautuvaan lihavaan laaksoon, tallasivat viljapellot ja alisti
jan. Palkeet puhalsivat ilmaa ja mu~~ia ~li;~päsiä. Ja siinä, lähel- -va.t .Jaak_sossa .•. sal:assa- elävän kansan. Ja laakson kansau'-•}a 
urut alkoivat soida. Mummo l~.Jl:f~~~1_; toise~la puolen näin -~kkä-ä'j~• suu~~S~1 hämm~stykse~i<·vastiland.t'ti~n sen ~äy~~~' 
lauloi mukana. . pienen harmahtavan nutturan. -·i1afstn1CWI11}uulb.-un·1Ja laulum~ alttuna palvelelfrfaan. 

Minä en laulanut sillä olin Nutturan silmä kääntyi aitta- Hyökkääjä kokosi saaliin alisti asukkaat orjarivistöiksi ja 
ollut ristillä ja oli~ uupunut, rille ja näin pienet, harmaat sil- aikoi P~!ata ... M~t~a &_aluutti~tä k ei ~llu~. h~o aiko/a si~ten suu~i 
Mutta tunsin virsikirjan käsis- mät. Katseen sateenkaarta pit- mna·~mana .. vtyoJ_Oryki~a o "ti~u l~nu ttaa stos a_ JOll avlank Ietn ra t~ltotsei-

.. . . . . . . . . , s n nu a o 1 saa anu vaiva a as eu ua, osm au-
sam Ja kuulm sOiton Ja laulun km JUOksivat. valke~t la~~a.~t tuivaJt nousuun mahdottomiksi. Alistetun kansan viisaat sanoi
ja minun oli hyvä olla. mummosta mmuun Ja ymparm- vat: tänne kyllä pääsee - mutta ei täältä pois. Hyökkääjän 

Urut soivat vielä, kun virsi vät minut pehmeällä vilalla. Is- tuli nyt alistua. 
loppui. Siellä oli paljon nais•.a, tuin mummon viereen. Hän hy- He ryhtyivät isänniksL He valitsivat parhaimmat asunnot ja 
jotka nousivat ja lähtivi:!.t myili ja kosketti miehen käsi- kauneimmat naiset viihdytJtäjikseen. Mutta ainoakaan nainen 
Mummo asetti huivin päälael- vartta. ei heille synnyttänyt. Se oli viisaiden ohje ja yrttien ansio. 

Neljä nuorta mi'estä Oiva Arvolan teltan edessä. He katsovat huvittuneina, kun Reino Rinne ryömii rantahiekassa löytääkseen_,Jeen ja solmi kömpelöin X:äsin M' ll 1 . h.. k" _ Kansa ei napissu·t vaan täytti mahtavan hyökkääjän kaikki 
oikean kuvakulman.- Oikealla on Raakana hattuineen yksin- paistaa makkaroita. · - ,__ . _ k 
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· Ies 0 nuor Ja anent 1~ · oikut, naiden vain keksiessä kuinka voisivat elää ylellistäkin 

-----·n_ u I_Da . eu~_n ~ e, _mu- tensä lepäsi kirjalla. Sorme o 1- ylellisemmin. · 

KIRJOJA POHJOISESTA 
Jotakm Ja hitty1 toisten vat pitkät ja kapeat. Ne ovat Mutta sitten tapahtui niin, että he, valloit.tajat, lihoivat ja 

joukkoon. lempeät kädet, ajattelin. Pieni tulivat aikaa myöten haluttomiksi, tylsistyivät. surkastuivat 

tomaattikoneiden ja sähkö lait-[ 
teiden tehdas . .. », »suunnitel
man mukaan heidän osuutensa! 
kasvaa seitsenvuotiskauden lop- ! 
puun mennessä noin puoleen 1 
kolco maan tuotannosta (kysy
myksessä on hiilen tuotanto ja 1 
tuottajina Siperian kaivosmie
het) », s. 47 »Kun alueen kaikki 
tehtarut ovat kymmenen-vii
dentoista vuoden kuluttua käyn
nissä, alueen pitäisi suunniteH 
mien mukaan tuottaa 15-20 
miljoonaa tonnia rautaa vuodes
sa (kysymys on Länsi-Siperian 
stalinski-nimisestä paikasta)», 1 
s. 50 »Seitsenvuotiskauden lo-I 
pussa suunnitelma edellJ"ttää! 
tämän määrän (joku sähkön! 
kilowattimäärä) nostamista kol- 1 
manneksen. Silloin Siperian i 
sahkövoima vastaisi 400.000.000 
ihmisen kätten työtä». Jne. Täl
laiseen alkaa kyllästyä kun si-

.. .. .. . . .. .. . Nousin ja kävelin hiljaa ulos ja outo vavistus kulki lävitseni. tahdoltaan ja tukehtuivat pian ylettömään elämisen lihavuu-

l
kot nayttaytyyat_ surkeassa pie-j~enpuo.~els~n osan· paakaupun- samasta sivuovesta, mistä olin Nuori mies katsoi mummoon ja teen. Kävi kuten laakson kansan viisaat olivat ennustaneetkin: 
nuudessaan s1llom, kun puhuu kla». Tallamen tarkka asutus- tullutkin Aurinko oli yhä vaa- ·tt · K".. · k t · sotaisten todellinen itsetuho ei ole hävitty taikka voitettu sota 
ja kirjoittaa mies joka tunsi eli keskuksen esitteleminen on tie- . · . si en mmuun. aansm a seem .. . . ... .. .. 

1

. · · ..... . . 'd t'· t" k 'l ' .. t t k' ·k 11 - . . . . ran takana Ja mustat lampaat pappiin mutta en kuullut mitä - vaan taydellmen vastuksen puuttummen. Nam tama laa-k-
Ja kirJOlvol a1 os I, ar ei ema - ~-n 1~ pal a aan, JOSklo riSti:- . .. . . . _ .. ' . .. . . ' .. son kansa sai verettömän voi-ton ja aika korjasi kaiken enti-
tä yksinkertaisesti ja suoraan. rudassa esipuheen määrittele- ltkivat taivaalla. Maa meh kyy- han sanOI. TmJotm papm ka- .. . . 

' -~ -- · h · · k' · ·tt· .. ·tk .1.. ., neleet Puiden lomasta aJ'oi esiin . 1 .. k tt" . . t· 1. tk selleen. Ja yha ehommaksi he tahtOivat kaiken rakentaa . ; • :Han, Jarvmen, pu m Ja IrJOI 1 man ma ai1Jan suuren tavmt- ·· · s1en n e a Ja mie In, oIVa o --------------· --------------
1 · d.. t " d" k - teen kanssa· »1 · k' t t .. kirkuvanpunainen auto J·a minä .. h t k · .. t" k - . 
ama ~Y ~mes a sy_ ameen, U. . · epoa, v1r 18. ys ~· . . . ne mm a naa um nus a er 'lllllllllllll lllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll'l'lllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'll'l -1111111111111 111111111111 1111 11111111111111 

.-.-- ' ten han Itse tapasi sanoa. Ha- Ja rauhaa, luontoa, eramaita Ja tunsm nuoren m1ehen. Mutr.a rottiin. Pahahenki, ajattelin. ' 1
' 1 11 

l
nen viestinsä menivät perille ja sinistä taivasta». hän ei tuntenut minua, sillä hä- Tunsin nuoren miehen katseen 

"' 1 men~y-~t y~ä, vaikk~ vie~.tin lä- Niteen. al~uun. on sij~itettu nen vierellään istui nainen huo- kasvoillani, enkä uskaltanut! Toini Maria Ralavo 
hettaJa . Itse on JO surtynyt lyhyt h1stona, Joka kaikessa miomerkki kasvoillaan: kirku- kääntää katsettani häneen. 
kau~?· .. .. . pelkistetyssä tietoudessaan on vanpunaiset huulet. Palkeet hengähtivät ja urut 

1 »Sarkyvaa klrkkautta» tule~.o varmaankin turistille mieleen • . . . .. . 
!tekijänsä tuotannossa muita jääpä. Samaan tiiviiseen tapaan . II .. _ alk01~~t so~da . Pitkat ~OI~at sor-
arvoja punnitsematta saamaan esitellään sitten mm. Rovanie- ~~rk~at Ja ahnaat ka~et kie~- met lnkkmvat koskettimilla. 
saman sijan kuin »Lähtö mat- men jälleenrakentamista uutta tyiVat JOssakm om1stam1sen hi- Jeesuksen kädet, pyhitetyt. 
kalle» Toivo Pe·kkasen. Sitä asem!llkaavaa, urheilua, r~javar- mosta vapisten -vuodesta vuo- Nuoren miehen kädet 
l'!et_aan ja ar_v?stetali:n, koska tiostoa, kulttuurielämää. metsä- teen. pyhitetyt soittamaan urkuja. 
suna on hen~1lokohta1sta k~h- miehiä, Kemijokea ja sen ra- Perhonen värisi kylmyydestä IV 
t~lo? .tuntu~ ]a ~osk~ se_ on u~- kentamis<ta, kauppaa, liikennet- ja levitti siipensä. ' Eräänä sunnuntaina nousin 
hi~rulh~e.r:: lammm! l~hem~n J_a tä, seurakuntaa, kunnallista Minä kiiruhdin kirkon portall- h · h't t· · tt" 
mietJtehaan surumielmen JOka!- toimintaa. nähtävyyksiä .ia ho- . . . . . .. .. . yvm 1 ~as I vaaran ~m.ne a: 

A E J .. . . S .. k .. .. elle Järvisen tai hänen kirJ·o- t 11 . le Ja puJahdm Sivuovesta sisaa.1 Muutama Irronnut lehti kleppm . . arvmen. ar yvaa s e eja. M . ·t · · 11 .. · - ·t· 
kirkkautta. WSOY jensa ystävälle. Kuin kädenpu- Tutustuakseen Rovaniemeen . u~~? ls u~ Vler~. am J~ P~ 1 

tä jatku~ 202 sivun_ ~j·~n. _To-~ Kirjailijamestari A. E. Järvi- ristus jäähyväisiksi. tämän kirjasen avulla on va- v~~s.Iki~Ja.a ko~pel?10 • v~pisevm 
della hyvien matkakirJOJen JOU- sen tämänsyksyinen teos jäi hä- Jorma Etto. rauduttava runsaalla ajalla. kasm 1kavuos1en tiheneva kart:-

E.apista löytyi 
40 näytelmää 

MATii.A LLA POIS 
ON YLIHERKKÄ SYYSMAISEMA JOEN RANNALLA 

PALJAINA RISTEILEVÄT MUSTAT PUUT 

OKRANV ÄRISEN MAAN 

HILJAISUUS 

VASTAVALOSSA PUIDEN TAKANA 

SUMUN TAKANA 

KYYNELTEN TAKANA. 

kossa Calicin kirja on epäonnis- nen viimeisekseen; se ennätti Kirja on näet luettava kannes- ta kasvoillaan Mummon silmis-
tuma, jota ei olisi maksanut k~~ppoihin v~in muu~amaa päL t~ kante_e~, j_~_s n~ieli tie•t~~- ~_i~ sä oli suovillan lempeys hänen J .. La~in. läänin nä~tel~~~i-~-~illllll-11111111111111111111111 11 11111111 11 1111111 11 111111 111111111111 1111111 111111111111 11 111111 111111111 1111 111 111 111 111111111 111111 111111111 11111 11111 111 1111111111 111111 11111 !11 
suomentaa. vaa ennen hanen po1smenoaan. ta se s1saltaa (ja se s1saltaa odotellessaan Jumalan raikasta JOituskllpalluun saapu1 maara-

N .. t t . k ... 1 t Teosta lukiessa ei näin lyhyen paljon) ja jos mieli osapuilleen- tuulta aikana kaikkiaan 40 työtä. t\r- • 
aJ" e suomen aJan asla as a · k 1 tt t h tk k · k · t 'lt.. · lt t · t 1 1 t k t · 1 t 

s 11. Kysymyksessä on »kivinen ~~-~-n u u h~a pys Y e te tshl ~~n mm:. ada, ~~ ~sivu-a a~- Katsoin mummoa ja muisti.n vos e u ~~ ~ttu~ a on JO ·~tus ~ 
kukka», Uralin ja Siperian ver- aa~·n ·u~o amkR:~n t'sens es _a- ~1 ll~va~. 1~~ tn. j~s ~ts _v~1 matt ~ silloin unen; kutsuin nuorta vsan k asi e ~~.. :~u?.~.~ anku . 
t k . T" .. 1 daa i- men 1 1s a mer 1 ys a.- en JO- o 1ses 1 oy aa. m1 ms a , e e1 . t" . ·t· h" 11 . . yys uussa p1 amassaan o-
aus uva. » am~n egen_ r kaiselta sivulta henkii vastaan , t ällaiseen nimenomaan haku- mies ~--ja osol 10 ane ~ ls_oa kouksessa se valitsi kymmen-

sen kukan suun edustaJ ~. on kirjoitl:lajan rakkaus elämään, ' teokseksi ja nopeaksi oppa_aksi rehevaa puuta. Kun nuon mies kunta parhaimmiksi katso-
Moskovassa ~!ev:n tekmika_? tietoisuus lähestyvästä siirtymi- 1 tarkoitettuun teokseen ole laa- katseli puuta hetken sen oksat maansa näytelmää, jotka lähe-
sa~v~tuster:h~~~~~lyn kesk~lla, sestä yli viimeisen vedenjaka- dittu edes sisällysluetteloa. ha- taipuivat ja lehdet varisivat. tettiin luettavaksi Kansallis-
pms on sui u a een muo os- jan. On aivan kuin kuulisi Jär- !kemistosta puhumattakaan. Kauhistuin ja katsoin mieheen teatetrin drama~ urgille, maiste-
sa.» visen, tyynen ja selkeän puheen i Esimerkki: minun oli löydet- ja yht'äkkiä hän oli hyvin van- ri Ritva Heikki 1 ä II e. Mais-

Tulika asia kertalukemisella ja n~kisi hä~en .. silmiensä eloi- . 
1

. t_ävä turistiystäväll_eni Pöykk~- ha. _ Vasta kun oksat taipuvat teri Heikkilän annettua lausun-
selväksi? san __Ja _hy~yllevan val~n. ! Jan museon. puhell?nun:ero J_a ja lehdet varisevat, vasta silloin tonsa, ko~?.o~~u~ .. ~rvostelu!au-

V. Raakana. Nama p1e~et lastut ~a luor~- 1 l saata~a.selv!lle_ auki~loa] a~. ~~- 1 .. d"t t t d J k . t- takunta. pa~-~t~maan lo~ulhses-
------------~- nonkuvat vaikuttavat aivan en- i ! ten kavi? Selailtuam kars1mat- ~Y a ? ~-u en. uo sm . me . ta palkmtoJarJestyksesta loka-

koiseUa tavalla juuri nyt luet-' tömänä viitisentoista minuuttia san halkl Jarven rantaan Ja al- kuun loppupuolella. Palkinto-

POHJOISET 
kiRJAILIJAT ry:n 

tuloa; ne ovat hyvästijättää opasta löysin sivulta 89 nähtä- oin uida kauas, kauas, sillä en jen jako suoritettaneen marras-
Lapille, kairoille, tämänpuolei- vyyksien joukosta maininnan tahtonut totuutta enkä tahto- kuun kuluessa. 
selle. Sellaisina niissä on per- ' Pöykkölän kotiseutumuseo - nut, että puut kuolevat. Kumar- _.. 
soonallista voimaa ja kirkkaut- Hembygdsmuseet Pöykkölä -
ta ja sellaisina ne ehkä olisi Regional history museum Pöyk- Sääli, että niin paljon työtä Italialaisen Gieseppe A c e r-

y LE 1 S K 0 K 0 U S luettavakin. Tuntuu jotenkin Rovaniemi. Virallinen opas. kölä - Pöykkölä Heimatmu- ja vaivaa, niin paljon tärkeää b i n »Matka Lapissa (vuonna 
. .. . turhalta vertailla tätä kirjaa Julk. Rovaniemen kaupungin seum. Mul:lta ei mitään osoitet- tietoutta ja selvää asiaa, saa 1799) julkaistaan osasuomen-

korkeatasoisia vaiko eivät. In- kaupunkia, »Euroopan luonnon- dalta Pöykkölän puhelinnumero tai hakemistoa. mat sijoittuvat osaksi Lappiin, 

Pohjoisten Kirjailijoiden julkaisu 

on yhä ajankohtainen 

on aina 

,: -· ~ :. ·~~ ~4;~. 

ULTIMAA saa kaikista hyvinvarustetuista kirjlllkaupoista. 
Kirjakaupat saavat sitä Kirjavälitykseltä tai suoraan 

osoitteella Ultima. Kuusamo. 

Kemlssa sunnuntama syyskuun tekijän aikaisempiin tai pysäh- matkailulautakunta. · ta, ei mitään puhelinnumeroa. mennä hUkkaan. Kirja - hyvä- noksena ja uutena painoksena. 
29 p:nä Suomalaisella Klubilla tJä arvelemaan, ovatko nämä Tämän opaskirjasen sivuilla (Kysykääpä huviksenne tiedus- kään kirja - ei ole minkään ar- Kaarlo Isot a 1 on romaa
klo 15.30. lproosakab)_{elmat taiteellisesti esitellään turistille Rovaniemen,telusta, minkä aakkosen koh- voineo ilman sisällysluetteloa ja nin »Lähin omainen» tapahtu-

himilliset puntarit ja arvoastei- puiston, Pohjoiskalotin Suo- löytyy!) Jorma Etto. lähinnä Kemiin. • • 
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