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lukea uusinta romaaniaan. KtLn 
vi.imeksi mainittu on lopetta

LAPIN TUTKIMUSSEURAN lisesti täil'lkeätäikin tietoutta. Jos nut, kävelee korokkeelle Paavo 
VUOSIKIRJA V. 1964 koh!ta kokonaisv.ailkutelma on- Rintala. 

iksi r)OIII Pikkan i t~~TTINEN· 
-. . . .. .. . . . . . . . . . Jl Toim. Jorma Ahvenainen 1964 ·ktn .sekava, seuloutuvrut albu- Rintala katsoo a~kunasta. 

Ykst .1a tomen on kaantynyt Joka naki meidat Kitttlassa, jaansa noudattavat sanoma- . . . . . • . . mtsta esi1le muuta,mat ensiar- ulos Ja alkaa lukea. Han lukee 
arvokkaasti puoleeni ja kysy- -tuntureilla, Nilivaarassa. lehdet suurin valokuvin ja ot- ki ~a'P'1lll 'I.~~k~uj ss.e~ran ... vuosi- v.oisen täirkeä•t kirJoitulkset ku- ki.rjoi.ttamansa puheen uudesta 
nyt: Taru oli muuttunut todelli- sikoitumaan esille heidän tun- · .~Ja on e . .' my 0 vuderru;:ese~n ten Jorma A:hv·enais.en »Rovanie-~suomalaisesta proosast a. Hän 

- Miksi kirjoitit Pikkan? suudeksi. nustekojaan: täimä•n he ovat m ~estee~ls·~· . se .. nou_dt~ a:a. _J.O men piltäjän pohjoisrajan syn- lukee, että arkkitehtuurimme 
M.t.. h t"ll" k t t hn t 1 kk perm ee" Isefkst kayne~ a llnJO- t · o k · 1 t· ohella a t'noastaan esl·telta" va" .r a e a a ysymyksellä Tun uu kummalliselta ajatel- · e ~e. una ja sekä ulkoa:sultaan tt" ·, .. ~ · Y'» Ja s .ari K eme· m »Muuro- : · .. · .. · .. .. · . 

ovat aina tarkoittanee sitä he Ja ihmisen kasvua. 'I1orsekseen: ehkä meissä jo- l"lt" .. S t . ;;,t a sif-~t lan lohipadon teknillisistä lait-1 taidelaJI herattaa . eul.'ooppalal-
tuskin ovat . itsekää~ tien:e~? Enkä koskaan unohda noi- kaise~sa on pie~i kiJ?~ne tätä. : ·t~~~n.tie~~J:- li~~~si ::~L;~~= te~~ta,). ~uis~aki~ on ti-~tenkin se?sa -~atsannossa yleisempää 
ovatpahan vam kysyne_~_t, silla danlukkoa, jonka löysin . sala- Valitettavaa, JOs nun on. . · jassa OJl viisi lä,hinnä katsaus- palJon asraa Ja a rtoa ~o·t:seu~u- mrel_enknnto~: . .. .. . 
-:-:.kuten tunnettua_ - - Jalke~n- peräisin kukilmoin sieltå Aa!{e- . Ja_ sen me tunnemme to_dek_si Avara ikkuna - maiseman seinä. ten luontoista artilkkelia, jotka tunnetta, J?utta varsm:km tJe- . Mmus_ta v~Jt~ama on kovasti 
pal~1 . he ovat_ vom~et ~yvm- nusjoen. Jähettyviltä vanhan Ja- Slllom, kun ol:emme yksm J~ Raskaita ieliä in oittavat voittopuo.Usest.i littty,v.ä•t talous- .tous. ja ·a:slat tahtovat huk~ua rohkea J:a ~un~ aJ_attelen, onko 
omm-tunnom Ja nom hieman don läheltä. Yhtä vähän kuin huomaamme aJa•tuk>Settomastn ... · .. .. P P g elämä" E' K k 1 k' .· ·t- momsanaisuuteen, tunnelmom- muu ka1kk1 ~lbehu!{~esta Sar-
k.uin ehkä erikoisesti itseään unohdan Sätkänän Tuomaan seulovan sormi&sa.mme vain Jaykat kadet . .. .. .. . .. taa L~nin 1:aat~~-:: el~~~~l- ·tiin ja kaunomaalailuun. Pai- p~nevaan yhta ty~1Jan .. ~a?ss_a . 
k_orostaenkin j~ _kuin_ k~iken mökkiä, josta nyt on muisto- t~1hkaa, ja et~ä k~ltapaloja ei sen: JOka. ka_tso~. h1eV.al~tamatta , varahtamatta poisuud~sta, Pe'!{Jka ke:kola Poh- krullaanhant s~llai_n~11Jkin . on, ~I~_ua on mformot-tu vaa~·m .)a 
t1etaen sanoa snna, mtssa on nani Einari Junttilan yksi hie- loydy, kultaplsarOJta, kultato- avormm sdmm nakematta joi:s-S ome· ta.Io . . l": .. . t.. . mutta tuskm tä:llaisissa pmkal- s1_kt>1 odotan p~heeJ.ta JOtairt 
tullut puhe Pikkasta että juu, noimpia töitä: mitenkä lumi- mua. . . . . odottaa jotain, mikä on jo oleva t.eollis~udes~a Un~s~!~~~afo.tl: lishistorian vakavan tutlldmuk- aivan uutta ratkaiSevaa 
itse se sanoi niin, en tiedä sit- pyry puhaltaa. kaan tylysti Tuo- - M1ksikö kirjoitin? Saa- II ikuisesti poissa. .alueen raja,k'aupa;sta. . Kailk!.k .. I i se~ m~inioi~si lä_ht~iksi ka. i t:~~s~ 1 . P~tyn. . .. . . 
ten. . .. maan mökillä. daksem e~es xhden het~en ' OVIlit täynnääJn asiatietoja, nu- k01tetmssa JUlikR:I:~ULSSa. ~h:~ap~ ~mta~a ~I VlltSJ. todiStaa pu-

- Itse se sano1 mm Mutta silloin, monta monta aJ ~n , _nol.tLen . v:I~kOJ er~ .. aJ ~~· .. . ... . . . . meroita ja tärkeLtä fa,ktoj a. 'I1otto.. ta_l?.ud~lhslst~. sy1~t3; e1 1 he1taan_, han katsoo ~kkun~ta 
Usein sanotaan niin : itse se kesää sitten, kukki Tuomaan JOtK.a hanta_ k~_rJOI_tin, elaa m:n ill an valo SllviiOityy nst1kon muoto1sen var1on EngJa.nnimikieliset . synopsikset ~aa kayt~o~~sa edella m_a1mttu- u~_~s . J_~ _sanoo, etta Ruo~in 

&anoi niil.1 . , mökin lähettyvillä väkevänä ett~ helm1 _Ioytyt _Ja kultaca .1 a 

1 

yrnpäri lle lattiaan. ovat ken.t ies liian. ikin su.pp. ei. t.a •. )en , vu. os.IklfJOJ ~n .. tapats!~. .:'-nk- paamtmt>teri . arvost~a. ny~y-
Tahdotaan korostaa: tunnus- mesiangervo ja koiranputki Ja t~~ds~ukr~ lokht Ja sam kaaru;ttua suorastaan k:oomillisen lyhyt o·.n kelekita. Vhot.tk~:tst~ullkok ~un~.l~a-~pr~?_sa_~~~~k~rvan entylsestl. 

ti tehneemä niin 'niin' niin -~sinilatva ja me pelkäsimme Vl ~"n In ar~un. Ja olm se .. .. Uno Dahlin 'kirjoitU'ksen vi-eras- P~Ut s~·~sa. ~1'. 1 a ] ·. alSuv_aten tma .. ar 1. .. . . .. .. 

J\1nmlla olJ alk?maan hyva olimme -' etta miten onkaan desta. Ja sain soutaa ja soutaa Unen hiljaisuus Pohjois-Suomen ·raj~k~ r eI tä.mistä asiaUisuuden ja pai.:kal- jkin tuttuun asiaan ja luett.elce. 
. .. . . .. nirv.eästi _ hilla. matkalla ku. 11 va.nhm. Ja mmut otettiin to-1 Tama on uni. l klelinen . ref.·e-raatti. A ·t'kk l' prde. n. ,tanu.sta Ja siVuJen vahen- Sen. Jalkeen han JO rlentaa-

ystava~ :!oka tapasi ~.anoa: . Tuomaan kanssa jospa se syök·- ja soutaa, loppumattomiin, ja loppuu minussa, ~oskevi.sta määräylksistäupp~ lishistoriallisen pätevyyden hy- nime.t Lasse Nummesta Antti 
- Ala puhu mm palJOn ' 'k ·r .... k · "ht . . 1 k · · » ""·si'? Hy yy L · V"d 1 t kuuntele. ' syy ulos ~uvast~an ih~n. kepi_n ru ~ r.<aan mn P!sa ' y1 J~ a - s ii rtyy minuun noin vähää tuslk.in olisi kanna,t- v"'"" · . r n . . aun 11 an au;s 0 _ 

. , . . kanssa Ja aJaa meidat pms ' k~sl . ~lemasta mmkum JOSkus äänettömyys ! tanut enghnniksi sanorukaan. "'- Rmtala totea~ korosta~n o.et 
Man"ro. neuvo. AJ.attelen omilta hillamailtaan. Mutta ltmvolSI olevan. . Paavo RaJ·alan kalot:tiko fe- -{;1 tamalla, etta »Moreem) avasi 

~atkki nnt" puhuvais' · a · M'+ 1 1 'k · · unta syvempr · n 1 11' t· '1 .. t "k .... . 3:... . . · ta SIS na- meidän salaisesta toiveestamme 1 . Ioen au 01· aa.n Lemo: JO-J · ' · renssissa pitämä esitelmä riis- op~ · lses I ~I ma . na en:~ll.~ 
n1 Ja velJlam, J:otka omaavat huolimatta se ei sittenkään. teh- ll;ll~at JOUt~en.et ~o~Ua .. siu~Oi'Va:t unta raskaampi ta. n runsaudes,ta pohjoisk. alotin AULIS AKOLA: uu~1a mahdolhsuuksJa. ~assä 
kuuntelem1sen taidon. He. ovat nyt na'in. _ ei me saimm. e ai- sm.Iset snvet smisella v1rran-~ kuollut valo. alu.e.ella J·a Mi'l~k. 0 Korhose .· _ . . . . . vaiheessa maaherratar porstuu 
koko aJ·an hilJ·a ku· 't · • · ' 1 'll - . ' · . n ar Sodanpameen alla. RunoJa. 196(l ·k" k 1 tt.. h · h "k : .. . a In omen van rauhassa poimia hillamme lsm a - .. .. . . ~ ti:kkeli Lapin mu·rteiden kes.ki- . .. , .. ·. · ,. .. _ ei a uu e. e a pu UJa yva -
puhu~ . Mika ih_ana as~nne. Ja ja keittää kahvimme Sätkänan Ja onha.n mm etta IhmiSen . . . .. .. . näisistä suhteis•ta t ä dent" "t Eh_kapa ~n mkeu~_ tassa yh_tey syy Hyryn »Junamatkan ku-
he sa1Jyvat palJolta et sanota 1. h tt .1t.. k 1 , on aina palattava lähtökoh-1 ., , Hautuumaan kello v~n.ttyy kume1s11n lyonte1hrn. . . t" .. t· . . . Y av.~ dessa tod. eta, etta salla.la.tnen vauksen>> nykyproosan ohjelma-
b 1 t .. . ' . vaaran a e YVI a Ja uunne - .- T" .. k 11 1 h kk P1ris avas 1 vuosi,kirJa,n koikona1- A:ulis A:kola on omalla kust 11 e s .a kai koskaan: mmulle se Ja mit<>n väsymattön;.asti kes- taansa, puhtaaseen, lempeään. j ; assa unessa uo ut va o yytyy 1 unaan. suUitta Viiden vu. 0 ik' . k k . · . . · . . a ·- julistukseksi. Minä ajattelen, 
sanoi niin - kellä hellettikii1 laulOl Såtkå- Sinne mistä hänen sielunsa ; 1 naisuu:tta ta !.'!kast~ll~~~~n Ii~~~~ nt uksellaa~ toimittanut JUlklSuu- että nyt se Rintala ryhdistäy-

He osaavat otta asenteen .. . . < k . 1 .. ht t J · ' ' een var·sln runsaan kokoelman t 1· t II H 1 · · a · · 'nan lmtu korptrastas vielå on erran a" eny - ----------------oikeutettua to1voa että saa.ta·i·- · · . .. · . . ... YY pa Ja.'> ama a yryn nove-
k~:mnella, kuunnella lop~tto- hillanpoimi~ta-aikoihin ' Annikki Kariniemi siin mukaan myös' ns humanis- l"Ufl:?Jatan: . ..Jotka _Iahelsestr _Iu~- utaiteen koko viisauden, mutta. 
mun. .. .. . .. · .. -- -·-·· - t· . . · · . tyvat ekiJankotiseudun vaihei- mitään sellaista Rintala ei viit-

.. . .. . . .. Kuvat pur·tyvat teravma ts.ta tutkimusta taloudellis•ten sUn sellaisina kuin h än on ne . . . 
En ta_ ~I~a ?_ J~ -~ma: kaik~ke.~!.l· .. .. ja l~on~?'n~ieteeUisten aih:ei- viime sotten vaiheilla kokenut. s~ ~alJastaa se katsoo v~m ~~= 
- MlkSI kil'JOit1t Pikk·an? M1staan en. ole loytanyt sem- l l den tarkea1ks1 va-sitapa.imolksi. AlkoJan ko:koelma osoittaa mi- t imtseen akkunasta ul~s Ja p::a 
Alkakaamme alusta moista hillamäärää kuin löy- • * "' t · . . ' tyy lopulta hokemaan. eleeton-

. · · · · t .. .. .. ·.. /( p ,. • ~ . ten avallmen kansanmies - tä Sitten Rintala käärii pa,perlt 
Kun olin syntynyt, aJ.koi en- sunn.1e sit en taas eraana kesa- f • • .A 'a ~ •• • • ..,;4 &.: • e LAPIN MAAKUNTALIITON tukikitöiiS'ä pöllisavotoilla uit- . . .. . .. 

-~mäinen maailmansota, ja nä joen takaa vanhalta lappa- .. ,.... _. ,., ,. VUOSIKIRJA 1962-64 topuroill= J'·a pienen peJ.totilkun rullalle Ja kavelee pots. Yleiso 
"-1.) . . . . . l . t .k . lt h t T . t . taputtaa .. ~ a JOS~a mmun laJ?su~tem oll, ais en a1 ~1se _a au. ausm~~- ~· mm: 0 to T~mon~n, 196~ kimpussa aherta.nut _ voi ko- · 
o~~m. aaill.nan~odan Jalo.Issa: me k_?~ve.sta. 0 hyvanen ~1ta ma~- '1~ . E~ellis.e;n tapals~.k.~I. vu•osiku·- 'ke.a yhteise. n. v. a.ikean ka uden . . ... · * . . 
natmme karken muun, mutta raa, Ja mitenka suuna ne oli- · J3Jksi keh1ttY:uy•t, vallllå surkean 11JUn v•oimaakkaa.sti että se pur- 8;Itapmm puheenJo?taJa. U. 
~me r~ntam_aa, ja senkin me vatkaar:! . . . . . . 

0 
v~a,tima,ttoman~ ilmestynyt La- kautuu kirjalliseen' muotoon. ~- Korhos-en lopetta.]a:s.sano)en 

na1mme JOllakm tavalla, se tuli - M1ks1 kirJOitm Pikkan? ~ p~n Maakuntalii-ton »'toiminrta- aikana kokoan vaikutelmia 
pirttUmme omalla tavallaan, Kun oli Lapissa, oli aina kesä, •w kertomus» on täUai:senaan pi- Runoista henkii luja kiintymys yh~e~_. . .. .. .. 
isäni toi sen sinne harmajas.sa nimenomaan juuri varhaisvuo- ristävä ja runsaasti tietoja sisäl kotiseutuun ja usko raja.Jkansan ~In~ aJattelen, etta ~ll:man 
uniformussaan, tuossa aktivis- sina. ,1 tävä kirja. Onkin pai'kallaan, et- tulevaisuuteen. Vaik:karkim runot ~aidev~rkon ohjelmassa klrJaili-
tien uniformussa, joka ei km:i- Me makasimme Hannulan tä Maakuntaliitto julkaisee sille täimän hetlcen mittapuLlia mi- Jan:atmea ed~staa runsainta. 
kaan lakannut kertomasta törmällä ja odotimme kun piiat toiminnan mukana kertyvää ai- tat tuna eivät kohoa yleislyriikan antia, mu_tt~ toi~aalta _taa~ k!-
omalla äänettömällä tavallaa,n lämmittivät saunaa , kannoim- nei\S•toa ja saattaa sitä 1-aajem- va,a.tLmustasolle, us,kon niillä sel~n: et~o palJO antr .Y0~_talS~ 
että sota oli olemassa, so,taan me tOiki vedet itse ja sitten me paankin käyttöön. Vuosi,ki·rjaan olevan n imenomaan sallalaisille tarJOllla . hiv~n ke~yempana. Ei 
kuului sanat että kun Tuiskun- uimme ja meidän si.eluamm.e 1 sisä.Jtyvä't mm . . Lapin teoliisuus- pal}o.n'kin sanottavaa, eritoten kukaan Ihmmen Jaksa torkah-
kin maha halkastaan niin kyllä poltti kaipuu kov.asti, .sillä oli m toim1kunnan osamie,tinnö·t 2 ja vanhemmalle i'käpolvelle. Monet tamatta kuunnene yhteer: me-
rapa juoksee ja v.arokosm Kari- juhannusilta, aatto .tietenkin, lP 3, j-otka koskeva·t teollisuuden runoista tiivis,te•ttyinä soveltui- noon kahdeksa,n m'?:t;J:ologia. Ei 
niemi keppiään, jo hyvin käy ja metdän piti nousta LevHle ja kehittämistä ja 8.1lnma:tti~oulu- sivaJt vanhantyyliseen sävel- e?es kahdeksaa ~yvaa mon~lo-
saattaa tarvita vielä kahta kep- s1tä ennen kuitenkin · tietää ke~ 1 tulksen kehittämistä läänin asuun, lauluiksi kuoroille koti- g_~a ... S~ on ~h~ella_ kertaa mel-
piä ja nilkuttaa molemmilla ja- tä lähti mukaan j.a lähtikö niitä -alueella. LisäJksi on saatet.tu seutu tilaisuuksiin. En usko nii- t~va_ksi _yllvmm~men. annos. 
aoillaa.n tai kuasties V·oi Joutua keitä me toivoimme :_ lähtikö, painoasuun Jussi Linnamon esi- den paljoa•kaan kiinnostavan si- ?Ikst. kuvlttel~nkm, miten pal-
lyyhä.ämään ilman jalkoja. lätikö! · telmä »Alueen (so. Lapin) ta- tä ~käpolvea , joka nyt nuorena J0?. 11~.~-ostav_ampaan tulokseen 

Sotaa,n kuului paljon muuta, Ne eivät tulle.et, ' ne olivat . .... . . . -· loude.Jli:nen kehitys- ja kehittä- seuraa aikansa lyrii!kkaa ja elää 0~~I P~~~ty, _}~S nuo kahdeksan 
ensimmäiseen maailmansotaan. menneet apteekin nei.tien kans- Paneelikeskustelu KemiJarven semmaarilla 2S, 10. 1964. mispolttiilkiklll» (.tavuviiva käsit- sen tu.ntqjen tul•kLts·emaa nyrky- esnntyJaa ol~SI pa~t~ kesk~te-

Kuului nälkäaika ja espan- sa jonnekin, Ja me ktikuimme täJmåtö.n!), Jaruklko Nummisen päivää. lemaR?.. es1mer:ktkst maLSteri 
j~n~\I.u:n?· ; ;; -; .• -, ,·: Leville_k~rkrenäm_El~, me ser~ut Ritva··Kaija Laitinen: M· • • ·- .· @ , .... ·- ··.: esyte~~r >La;pin •:läänin R;ouJu-- , . ·- ... . Suurpaan teem~ta. ... . · 
Nälkaatka ,tuli:*tupaammepet~. - unelma kauneimmasta JU- ,,·· ~ clC\lht.f'<> ' . " :" -· ,,.,,.,:)l.Fh:.,;,n,'!. ·~·· x ' l 'ht' t ' (t !{' ' . ~'':it ·- it.Hs:polltilik>ka», ;,,. uJioo~ ••. MoU'aos~n · .,. Jorma Etto . ·.~ ~ t ;' ;-~uno Kesälabtt.•-;:: 

~leivan muodossa ja Ietpäan- hannuksesta jäi toteutumatta. PITKA .. MATKA SIVISTYKSEEN ~? .. a .. et. ~uu ;s1st.
1D: na YY· ·tu'tlkimus nuor~sorikioHisuudesta. - u·• ' • " 

nosten laskemisessa - mitä Jäi n.iin paljon toteultuma·tta. , mr:~~ -~e ust e ~ mmmna~ pe- La.pLn: lää,n issä ja teollisuustoi- PARHAA. T 
merkitsi e-ttä oli rahaa! Kun Emme koskaan JöytäJ;J,eet sim- rut spnkr e1

1 
ent un e

1
m
1
. us 0k1 eas- mikunnan osamietinnön liite 

... t . J"ht' 0 · k. k · t h 1 ... · k 't k' V" 'k . . .. .. . . aan . uu uu arpee 1seen ansa- K 11 T.r. 1 . G ta.f · .. x 1mme a · I unas}o IVarres- pu ms a ·e mia, Ja . m en m mne a1 oma on me1kalamen kaan Angehkan monivaiheista; 1 . t1 t t tt it 1 ii u ervo .n:uuse an ya UIS 

ta os:~a-~aa~ ... iso~ r~~:R!fl:. kansr- t9is~t löysivät. Emme ~osk~n p~ni?änpy~rittelijä ~aneutunut kieltämättä mielikuvituksellista ::h~o~~s~~~anjo ha vi~o :~o~ ~irenin 1ta~?iteo:hj.elma P·e·räpoh- . .. . . . . . . 
sa letpaa, vaa~SI eraassa rote- I~yt~~-eet kultaa - Ja tmset o1~e~ t?s.1ssa3;n_ p_ohdisk~lert:a.an ja ehkä hiukan pomograafistakin vierailla asioilla kulki 'oita. Ja }Olan me~sänhor~oHe.. .. 1 Edellisen Ju~teen klr]Oit?rks~sta saav~·t kur:rman:am~.~nan -~eu-
v~ssB:. ~aal~LSt_aLossa _paksu loySiva~:.. ~mme ko~ka~~ saa- mmkal~lsia kino.~a ~op1_1 SlVIs- vaellusta 1600-luvtm Ranskassa. koln1anneksi haluaa Mtkelä te- Ku.~I.tu~na . e~Ite~min~. us~a;t raav31t: Y'kkost1~a Kalle He1r~~I~en F~re:ra, tmse,kst Y!Jo Kerasen 
isanta JUUrt Ie1vottua neskaa neet elaa aikaa, ettei olisi ollut tyneeksi tekeytyvan Ihmisen lu- Nyt on totisesti hyvät neuvot k 11 k . 'tt "t" . edella esttetytsta l1enevat asta- runo ~anteleem. - Arvo.stehJOtna toimrvat Al1an JO'kmen ja Jor-

h . .. . .. .. 11 kk .. k 1 k . 11 . t' . . .. 1 . o se aan unmo1 aa nu a m1e- ··t . d k 'k t k .Ett 
suu unsa. Ja .. r~Y_J?P~~ ?aa e pa o menna ou ?un, ~~me ea. JU. nses 1 Ja .. m-~~~ sa _aa. .. t~r~een. KI:)~_Ylly~sä on . teh- hiä ·a naisia . ·otka uhrasivat PI _Olsuu e~saa~ a:1 ~nee · _uu- ma o. .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. 
ku~lakelt~I.Sta Vl~lpumaa Ja sa- koska_an oll.eet ~a.nhm - Jalm- AJ~tuksen heratt~Ja .. oh _ _ e_:a~ ~ava ~odenn~k~-~sesti suurs~t~o~s, henJensä Su~m~n tiedustelutoi- roil!'e. lk:or~~ne Ja sem1lle;_ pa1no- A~vost~hJOl_den mi,ele_stU: FereLra osort taa t~kiJ a~·saan ky,psaa 
no1 ryystayksen~a .. takaa: me ama t~Iseks:! .. kunmas_taan kovasti knnmp1tav~ JOS aik~o kayaa edes puolisiVIS- minnan alveluksessa ·a 'oiden asmsma nn~en or::1aks~mm~~- on havai:ntosil~naa Ja ~yylltaJua, ote on. tuore Ja ~It~_. ~{er~<;>n;ta 

- Onha.D: te1~la kortit hau- . S~ure.t fiJo_sofit s~_no.~at! _etta ro~v~, JOk_~ huo~es.~ur~~~na pyysi tynef'~ta puhumat~akaan seu:rus- 'uhrista e~ kansakunnalla ;le 01_ helpompaa Ja hyodyll:s~n;paa. l~~o~tev~a Ja .. eks?~.t·~lr:en tunnelma tarJO·tt~ eleet~omarStl. Tuyi~-
ka~~~ll:'a_kortin laiasta.! .. Ihmisen. tomen elama, to:~e:,t me1kala_1st~ s~lv1ttam~an _Itsel- telusta _a~ateemis!en ~~~n~sa, lut mitään tieto·a. Monet heistä ~11\coa~ulta~n vuo~I,ki•rJa on taJ?liSm:~less_a ol:si Jorta,~m turh_antar~asti kuva~tu_Ja detalJeJa 

A1tin~ (kal;ldeksan lapsen aLti, ul<;>t~uva.I~,u~s _koostuu nns_ta leen, mmka .':'~_rhe~n. han oh teh- r::~tta mita ottaa Ja mtta .Jat- lö sivät matkadsa pään siviili- parempi k_u:_n . .T~~-kLmusseuran vom~~t Jattaa pots, sa,mom ke:to-rar:nu:~an tunnepetlailu:t. Jurtussa 
yhde~ n_uk~~ ~urmen -~Ua) as_Iorsta,, JOita et koskaan, m1l- ~yt .-?::enne~saar: klrJas~ossa JJ~Y- taa. . . . . . . · · ,. · h:nkilöinä Kollektiivisena muis- v~t~ava. ~Isall?l.taw? saa~tavat o~ kay;~~-tty tehOikka~sti destknptuvista kertomat apaa. MuUttamia 
palasi ka1 klVIstavin sydamin lomk-aan tapahtunurt. tamaan lamaksi Angellkaa. Kir- Nobel-kirjaillJat vm huoletta t kkinä h ill t" .. ltir- nama_ka;ksi sarJaa aJilln mit taan kLelel11s1a. h ellkkouksta. , 
ikotlin ~an ~~~skaaJ~man kul- !D~~ä i~~ine~, tämä tä_ssä: J~-~~o~~~itaja oli nyrpist_änyt ~e- jättää ja tietysti Linr:a~, ~llei ol~- -~mer kunnes· ~äy~e~~se= ehkä m~r:?å. h~eman pääUekkäi~kin, . Y:_Jö. K!er~se~ Kante_leeni: Runo jo~ka k~kee miellyttä'Vänä. 
lanJ~el~~l&ta vn~xpiimaa. ~~?a, sir:a, :h~·~.-:: me ~~Ik·~l naan~~ Ja sanon':t~ ette1 sellaxs-,t~ Havun t~lev~? visnt~!l~ _(r::l,- ~oskus kirjoitetaan. Sillä Mäke- mt,ka ~~ !1er:~ suotavaa. ::-owot- !PI•r teast1 kapmo1va , soVIttavasti humorr.stin•en . 

.. T~a -~uulm !a~suute_~~e, jaamme paitsi s1t~ ta~?~~l!~mta. ta .. kifJ~a ~01 .. kirjastos.~a olla. ka o~ ~ylla epa_tode~naköistaJ. Iän kirja on yksinäisen miehen tl\Jyas~t t!liiila va3;_ra J;l:~van yh
mtma nayt. ~Lka p~lkastaan · .. ~~~t~ o~. myo~ nnt~, JOtka Han oli nayttan~t yht_a louk- C.C>goht Ja Dost?Jevsktt voi jät- työtä. Viranomaisilta, joiden val- teiStyon avulla va•J.tetaa,n. 
nayt, vaan reaallteettema. va~ttavat, etta se taydellmen on kaantuneelta, kmn ollsi ollutrtaa .Ja koko sanan "Eläviä kan- 1 1 . .. h" . t" _ * 

tt · k t 1 t"h" •tt · 11" · · 'k" k' kk h · t · · k 11. k ' .. 1 .. 't · assa o ISI anen muis nnpano Mu a ama un ui a an s1 · en s1e a, mmne me 1 a- 1r o erranviras ossa Ja JO u sa IS 1fJai lJOl amme", onneksi, ·ensa tä dentäminen hän ei ole , 
maailmansodan keskelle Kitti- vöimme, minne meidän si:elum- olisi ohimennen poikennut kysy- sillä hylly voisi kohta ammottaa· 1 t Y ' t"" ' .. t" t·· TOTTO. KOTISEUTUJULKAISU .. h' .... .. . t J 11 . saanu ml aan ymmar amys a VII 
lan. sukulaisia - ja he tulivat me po ]alla on olemassa ikui- maan vumets a a u-numeroa. tyhJyyttään. Siinä on Rintala, t .. 11 · . . :. • 
kornea;sti kartanoon komein he- nen kallistuma siksi kunnes se Punastellen rouva parka oli hänet voi jättää Jukuunottamat- yo een. To!mrt~skunta ~~b Hann~, Kalle 
vosin täysinäisin rekihoidoin, saavutetaan. järjestänyt itsensä mahdollisim- ta Sissiluutnanttia, se on paras- --•-- Yhpulli, Oskari Klemetti. 1964. 
k.Uisiven kuJkusin, pakka,se.ssa Katso, me olemme, tulemme, man vaisusti ulos ja vielä se- ta poistaa kenraaleiden vuoksi, T II' f • Rovaniemen K:o.tiseu;t.uyhdis-
DSJtise~ nu~ukkain ja lämpöi-< me menemme --:- omine ~oivei- ~ässään ,tuntenu~ kirj.~tonh~ita- (ettäkö kenen kenraalin? Ei sitä ava IS a syvempi ty·~s~z: ... ~ulika.isusarja Totto Oln 
sin sus1tru~kem - se tt·esi JUh- nemme, unelnunemme, Ja me Jan Ja muutamten SlVIstynmden koskaan tiedä kehen sattuu var- nhmikaa.n saanut uuden · osan. 
laa. suunnittelemme niin palj.on (ja iainaajien paheksuvat katseet. sitiellä tutustumaan l. Sandemo- a oa 's Tämä ulkoisesti samean ja sut-

Lappi astui tupaa.mme. ,suu.rin osa meidän suunnitel- Ei meikäläinen puolisivistynyt sen voi tnyös jättää, hänhän oli r a. 1 u tuisen tuntuil1Jen kirja sisältää 
Niillä sedil~ä ja tä~eil!_ä _oli ~a- mi~t~mme koskee . nii?:enomaan to_slaan~aan osannut s_~m?_a, m~n- ehdolla pohjoismaista kirjalli-, MARY McCARTHY: RYHMÄ jiH!een paljon paikallishistorial

pana ottaa pteni sylimsa Ja hie- metdan parasta 1tseamme) - ka kardmaallvirheen tama ansio- suuspalkintoa jaettaessa, sellai-
:roa poskea susiturkkia vasten ja mita.tessamme päivien pääs- työstään ja perheestään väsynyt sesta voi aina olla varma, mutta 425 s. Weilin & Göös 1964 
ja. sanoa, että ohhoh onpa,s sä niitä arvoja, jotka olemme rouva oli tehnyt halutessaan il- sitten alkaa epämääräistä siili- »Ryhmä>> ei ole pelkästään 
täällä kasve.ttu. saaneet kootuksi kasaan , huo- talekemisekseen tietynlaista jän- salaattia. Kaikenkarvaista sitä on harmittoman hauska kuvaus 

Ja si.tten aukaistiin rasiat ja maamme että vähän on tullut. nitystä tarjoavan ajanvietekir- tullutkin vuosien kuluessa hank- kahdeksan juuri opintonsa päät
laukut ja sisään kanne•ttiin jää- Tiedän että joukossamme on jan. Katse hakeutui väkisinkin kineeksi. Hassu tapa kaiketi täneen nuoren naisen irroittau
tynyttä poronpaistia ja pirtin ihmisiä, joitten suurin kaipuu omaan kirjahyllyyn, jossa koko tuollainen kaikenlaisen matkalu- tumisesta Vassar-collegen kah
t.äytti herkullinen paistuvan Ii- on saada istua mahdbllisim - Angelika sarja häpeilemättä sei- kemisenkin säilyttäminen. Pyhä leista, heidän sijoittautumises
ban. tuoksu ja pienen käteen man lähellä isäntää tai juhlan soi. Kyllä meikäläinenkin sen kunnioitus kaikkea painettua taan yhteiskunnan virtauksiin, 
annettiin voileipiä puhtaa,sta emäntää, ja tunnen monia, jnt- luettuaan osasi asettaa ajanviet- kohtaan on kai saanut kirjahyl- rakastajattaren, vaimon tai äidin 

* ~ 
ohrasta ja päällä oli hyvästi ka asettavat päämääräänsä teen luokkaan, vieläpä hyvään lyn noin monenkirjavak:si. rooleihin. Se on tavallista sy- ______ _,__ ______ _ 
sentin _pak:mis:st~. iha~a~ voita. n~in e·t~äll~ että ikäänkuin_ hei- sellaiseen a inakin naise~ ~anna!- . Kuka n~u~oo .. ~opiiko niitä si- vempi raåpaisu, terävä ja syvä rönsyilevää kuten tyttöjen elä-

Sielta, KLttllasta, tull nkkau.s. dan thmisena.rv-onsa kutistuu ta katsottuna, mutta eipa,s vaan vistyneeksl Itseaan luulevan hyl- läpileikkaus 30- luvun amerikka- mäkin. He harrastavat kaikkea. 
Isän veljet sa,apastelivat kes- tuon päämäärän johdosta ole- ollut älynnyt piilottaa sitä hyl- lyssään säilyttää ja tunnustaa laisen nuorison sieluun tai sie- mahdollista aina Darwinista 

lkell~ pirtin_ lat~_ia~ p~tki;n sa- ~~t~o~iin. Tun?-en_ k~n~~veJ- lyssäns_ä
1 
~oisten kirj?jen ~a.akse vielä saanee::sa ajan mukavast~ luttomuuteen. Armottomasti se posliinimaalaukseen ja lasten

metmpehmem sapikkam Ja sa- Jiam Ja kanssasJsanam , JOitten ed~~- s1~.om, k~n ~u~ppus1~1sty- kulumaan nuden seurassa. Vai ualjastaa sivistyksen vain l{e- kasvatuksesta uskontoon. Vaik-
noiva·t, että hätä ei ole tämän elämässä on tärk•eintä saada ne1ta oli ollut vieraiSilla, va1kka- onko parempi julkisesti heittäy- ~"eksi pinnan naarmutteluksi k k' . .1.. .. · k' t· .. .. 

.. 11 k k 'k · t t k ' J' · · t ' t · t .. . . t "tt" "k . . ... tt"" • , a 1r3a1 lJan savy on m erava nälkäinen, ja e-ttä teidankin so- o a mu ana ar essa Ja un ea, m o 1 ama v1sus 1 varonu ma1- ya SIVIS yma oma SI Ja Ja aa J'ossa yhteiskunnalliset edistys- . . . .. .. .11 · 'tt'l".. · 11" "t tt" h ä:k:' .. t k · tt" ' tse a ta lukeneensa nuoruu k' · h 11 .. uh k · · Ja Ironmen, on snna sama a pl.i tulla K1 I aan, ste a rn - e a e n · yva aus Ja e a m m s . . .. ...... . .. : 1rJa Y ynsa ra aan, un ei aatteet kilpailevat tärkeydestä .. 'nh' '11 ' t" 1" .... t ttö-
.... k ll" 1 · .. · Iih · 11" · · 11" t h k ' dessaan sellaisia epamaaraisia k · t".. · · myos 1 Imi IS a ampoa Y taa · y a e1paä Ja aa- s1e a Ja s1e a sano aan: e m e.rran osaa ve aa raJaa sopiVan ! hk'" 'T 'd k ... k ht . "tt"" .. 't" .. 
Eikä sinne kuitenkaan läh- olivat siellä, he ova,t esillä, kas, julkaisuja, joissa nimen alla ko- ja sopimattoman luettavan vä-: e aisyva mel en ~nss~. . Ja. ?. ~n, ~a rn ~ap~ Sl a ~yos 

d tt ·t ·k" h• ·. h 'd" •k meili: "KaunokirJ·allista luetta- 1-11 D kk ' t .. k 11 .. t '" Kerronta on kepean nkasta Ja he1dan a1deilleenkm, JOtka xtse-e y. m~ en a :rvm ei an on aan 1 e. e are1 a sopu y a un . t . t' 'ttä "t .. k" . 
- Mi:ksi? se on jääny,t selvit- käyny.t. vaa Suomen kodeille". nustaa. lukevansa ajanvietteeksi pm .~1~e~-~ yn va pysya nn?1 

tämättä. Niinkuin jää niin pal- He rakentavat listaa siitä, Sellaisen luettavan meikäläi- silloin, kun ei tunne olevansa vi- t~tta~~ssaa?, .~u?ruu~essa, tyttä-
jon muuta. Mutta tästä Kitti- missä he ovat. nenkin oli jo a jat sitten käsittä- reessä raskaamman sulattami- ~-tensa avlOlntmssa Ja rakasta-
Iästä, tästä Lapista jonka pe- Mie·ttivä-t silti, voivatko olla nyt kuu'luvan "Jmnsan syville ri- seen. Se ei ole mitenkään sopi- JISs~. . . . 
rukoilta tuli sitten inyös Oska- kaikessa ja onko kaikki se mis- veil~e", eikä sivistyn~e~~~ teke~- matonta, puolustellaan, sitä 

1
_ KirJa PY~tyy t~r~_oamaan lukt-

r.i-setä ja Agda-täti kauniissa sä he ovat nyt kyllin hyvää tyvan saanut edes txetaa sellax- harrastavat monet kuuluisuudet- iJal:een mie~lytt~van rent~utu-
kirkkaissa Lapin vär,eissään ai- heille. sen olemassaolosta, mutta eipäs kin vapaa-aikanaan, mutta mitä mishetken Ja aiheuttaa p1enen 
na Enontekiöltä saa,kka ja ker- He ti-etämättään sormeilevat ollut tiennyt olevansa yhä niin tekee meikäläinen, joka ei ole olank?hautuks~n n~orisolle ja _ _ . . . . • . 
toivat, kertoivat loputtomiin h iekkaa . käsissään ja e.tsivät alhaalla, että oli lukenut sellai- koskaan jaksanut innostua kir- etenkm amenkkalaiselle nuori- l\'I~amme kuulwsm tletm~ues Esko Kivtkos~I val~lstautuu 'P~J-
Lapin muisteluksia _ sillä hei- kul·ta;ra1keita omisrtU~a;kse.en ne. sia kirjoja, joille todella sivis- jaan, jossa aluksi tehdään mur- solle. Mutta kaiken tämän pin- haillaan kohtaamaan yhdistetyn muun PohJolan JOUkkueen tv-
dän sisimmässään oli lähempä- Ja voi olla että naapureitten tyneet ihmiset nyrpistävät ne- ha tai .seampia ja sitten vatvo- nan alle on kirjailija hyvin tai- ottelussa Tukholmassa. Kivikoski vaikutti ratkaisevasti Suomen 
l1ä vielä Lappi kuin näitten mielestä ja lähimmän ystäva.,- näänsä (mistähän tiesivät, että taan ne selville. Miltähän kohtaa tavasti kätkenyt syvenimänkin maajoukkuevoittoon »Arpa on heitetty»-oh,jelman pöllö-ottelu!'lsa, 
toisten, joitten äiti oli Välitalon piirin mielestä h e ovat päässeet pitää nyrpistää, kun eivät olleet ja mistä syystä tuollainen Iuetta- sanoman, joka ei ole sidottu ai- minkä johdosta hän joutui ihailijapostin tulvan kohteeksi. Ki,j-
tyttäriä eikä varsinaisia lappa- jo mahdottoman korkeaän ase- lukeneet?) Meikäläinen ei toki va on sivistyneempää, kuin seu- huomaamme yhtäkkiä olevam- kaan eikä paikkaan ja josta ei koski valmistautuu viimeiseen »titaanien koitokseensa». Itse hän 
laisia _ j.a tä:stä kailkesta koos- maan ja jos he varsinkin saa- ollut älynnyt lukea niitä nokka rata jonkun naisen seikkailuri- me vielä pitkän matkan päässä enää selvitäkään olankohautuk- suhtautuu rauhallisesti asiaan kertaillen· ja kartuttaen edelleen tie-
tui kuva Le.pista. Ensimmäinen va.t v1elä julkaistua jotakin, kii- kippurasssa olipahan vain mie- kasta elämää. • "todellisesta sydämen sivistyk- .sella. tojaan kirjojen pårissa. - Kuvassa hänet nähdään valitsemassa 
koululaiskesä olikin sitten se·, rehtivät paikalliset heidän lln- lenkUnnolla seurannut vauhdik- Siinäpä ongelma meille, jotka sestä". Tuula Mukka lisää tietolähteitä johtaja 0 . Lammen opastuksella. 


