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POHJOLAN SIINOMAT 

Veikko Haakana 

' . Käsikirjoituksen 
\ · · 54. liuska . 

Hyvä on. Mie perustelen. tuntematonta vanhan kansan natöörin vierellee vaunuloihe. 

J Mie haastan mitä mie olen äijääkii mie tiijän etukättee, Näin on .. . -Tahottaks m uuten 
" kir juttamisesta puhheen- miittint. .. Tästä sovasta kir- mite täs kirjuttamishommassa k uull a1 mie ossaan ses runon 

ollen mie väbä luulen jot tä- .1uttaat ensimäisinä upse~rit. tullee käymää. Mie olen kahto- oikoo? . 
män sovan jälkee ei ruune- Eivät reser vin äijät va ne, joi!- tont ihmisii, ommaa ihtijäinkii He tahtoivat, ja Saarelainen 
perkilöitä pahast ilmaannu. le sotimine on elinkeino. Ja ku vähä sillä silmällä, jot mie tun- pudotteli runon mu~tistaan. 
Vaik sovasta tulevatkii kirjut- hyö kirjuttaat, on ilman muu- nen h änet kukuparrahan. Sitä Tupakat oli poltettu loppuun 
tammaa etupäässä ne jotka ei- ta selvää kuka niissä kir jutuk- paitsi täähä on muu tenkii vaik jo aikoja sitten, vuorokausi oli 
vät ehkis olleet sovassa muka- sissa potin korjaa. Ei Sven kui selvä: ku nuo kaverit jot- vaihtunut uudeksi. He nou
na - niinku ei olt Ruuneperk- Tuuva tai Kuormarenk. Ei Pi).- ka 'joko nuoruuttaa tai muusta sivat kivi-istuimiltaan, heittivät 
kikää mukana S uomen sovassa ve11 Veikko, ei Hurttiukka 1eikä syystä eivät ole täällä mukana, aseensa hihnasta olalle ja ka• 
- ei n iist kirjutta jista ryyne- noin. Aadlerkroitsit, sandelsit saavat sit tuonnempana .iatku- pusivat tielle sekä lähtivät jat
kreenilöitä kehity. Ja mistä tää nuorukaine haavoitetuin rin- vast kuulla sovassa olleih e ta- kamaan matkaansa. Etulinjasta 
johtuu? S iitä, jot h yö ~ivät os- ja dööbelnit sen tekkeevät. No, rinoita, ku hyö silläkuri jatku- päin kuului silloin tällöin joku
saa kirjuttaa. Hyö ei ossaa kir- .i a s.it tullee aika jolla näistä vast jou tuut ikkääku syr.iää nen laukaus, siellä täällä syttyi 
juttu u sovasta. Ja m ikä ih- a joista kirjuttaat ne jotka ei- ko'{eneihiin porukasta, ni jqha kirkas kajo joka pian sammui 
meellisintä - hyöhä ei hal- vät täällä ole mukana olleet. on ihan ihme jos eivät loppuin - sen he tiesivät johtuvan va
luukkaa osata. Ja tii jättäks te, voitteks te ar- lopuks pyllistä takapuoltaa ko- loraketeista - ja joskus, hyvin 

Tätä mie en ymm ärrä va ta mitä ja miten he kirjut- ko jutulle. Vanhan krenatöörin harvoin, möyrähti myös iso 
Tupala sanoi. taat? laulu k aikuu viimisellä just sa- pyssy milloin omalla, milloin 

- Tarviis vähä perustella, - No sano, Vilgren kehotti malla tavalla ku Ruuneperkin naapurin puolella. 
Varjoneo ehdotti. - Eikö mu- innostuneena. Markkinamuistossa "rahvahal- - On sulia pirun hyvä 
ka esimerkiksi talvisota ja - Hyö kirjuttaat jot ei se le, kutka kuulla tah toivat" ja muisti, Tupala sanoi kun he 
hyökkäys tänne vanhoille ra:. sota olt pal.io paskakaa, Se siii)e innostuu "nuori y liappi- olivat .ionkin matkaa kulkeneet. 
joille ;;nna aihetta parempiin mies kuka sano ensimäiseks jo Ias ja pari p oikaa risoissaan". - No enpä kehuis, Saarelai
kirjoituksiin kuin mitä Ryy- aikoja sitte jot happamii ovat, ,Eikä sunkaa tule käymää niin- nen sanoi. - Runoja on hel
nekreeni sai milloinkaan ai- sano k ettu pihla janmarjoja', on ku käi tuossa samassa runossa, pomp muistaa ku muuta. Kou-
kaan? olt näkijä. Mut ilman tuota nimittäin jot kenraal ottas kre- lussaha myö näitä luet tii ... 

~1v~~~~~~~~~~~~1v~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,P.,tkuri oli jo vanha ja rän
sistyny t. Sen kuluneet jalak set 
piirsivät lumen vaalentamaan 
jäähän uransa. Kuka sen lie
nee h ankkinut, sii tä olisi vai
kea saada selvää, vielä vähem
män sen teki jästä. Ei sitä tien
nyt oikean jalan lapikas, joka 
lepäsi jalaksella, ei sitä tienny~ 
vasenkaan lapikas, joka har
vaan tahtiin työnteki vauhti a 
potkurille, e{kä liioin lapikkai
den käyttäjäkään. Huutokau
pasta oli sen ostanut. Vielä 
sillä kulki näin syksyisellä 
jäällä, vanha mies, 

Rantajää avautui järvense
läksi. Jotain kipeätä palautui 
mieh en mieleen, jotain kau
kaista. Palautuivat syksyiset 
myskyt ja kesön , valoisat yöt. 
Nenäänkin tuntui aivan kuin 
tuoreen sillin tuoksu. Korva oli 
erottavinaan turskan pär skyt
tclyn meren ]aineilla. Kaikk i 
suli m ielessä yhdeksi kokonai 
suudeksi, muistoiksi. Se oli ai
kaa ennen .•• 

P ieni jolla, jossa oli kaksi 
miestä ja pitkäsiim a. H iljainen 
melonta ei häirinnyt laajan 
erämaajärven rauhaa. Jokin 
lintu lenteli ulapan yllä. Syvä 
hilj a isuus lepäsi kaikkialla. He 
olivat lähteneet viettämään ai
kaansa v aihteeksi suolattomille 
vesille, taimenten pariin. Ei 
kal-tstus niin . tärkeää ollut. Pi
ti vain saada olla luonnon rik
komattamassa r auhassa. Olivat 
he sen siim ankin laskeneet v ii
mein ja pala.illeet rantaan. Sii
nä he olivat nuotion loimussa 
miettineet ihmisen elämää ja 
se.'1 rponia ar voi tuk sia. Oli ka t
sottu tähtiä ja ihmetelty ava
ruuden äärettömyyttä ja .käsit
tämättömyyttä. Siin ä palavan 
hongan vierellä oli mietitty, 
m iksi puu palaa, miksei kivi 
pala. Ei sitä enää jaksanut 
mu.istaa, mihin oli päädytty. Ei 
tuota tiennyt tarkoin vieläkään . 
Ihanaa elämää, kaloja, mitä 
pyydystää, merta, mitä pur jeh 
tia, m etsiä, mitä samoilla, 
tä oli ollut .•. 

Vaan ei ole enää. Kaik!d on 
pyyhitty pois. Sota on hävittä
nyt m enneen . On vain muisto
ja jäänyt. Onhan kyll ä tu o 
asutustila, mutta minkä 
kanssa tottumaton. Eivät 
kalastajan kädet auran 
keen, ei .•• 

Se tuli niin äkkiä, ettei sitä 
silloin ehtinyt edes ajatella . 
Tuli auto. johon täy tyi lastata 
perhe vähine nyytteineen. Ei 
saanut v aatteitakaan t arpeeksi. 
Mitähän se sekin oikein tar 
koitti? Kai niitä olisi tarvittu. 
Auto lähti itkevine naisineen 
ja ilunettelevine lapsineen . 
Kyynel valahti m erituulten 
ahavoittamall e poskelle, mutta 
minkä sille mahtoi. Kaikki oli 
niin outoa. Ei tiennyt, että jos
kus n äkisi vaimoaan ja lap
siaan. Vetäis tiin verho tieoj en 
eteen. 

L entokoneiden ulina · ja kra
naaitien räiske pyyhkvä t itse
säälin ja pelon tunteet pois, 
mutta ikävä jäi. Mieli palasi 
omaisten luokse. Eteenpäin 
mentiin kuin miehet ainakin ja 
aseita kannettiin. Kun si tten 
takaisin pala ttiin, niin raunioi
n a olivat tutut talot, tuhkan a 
rakkaat $cinähirret. Itketti 

Mikko Ekorre 

PotkUri 
ihan. Kauan kesi aseiden synk
k ä yksinlaulu, pitkiä olivat 
kärsimysten vuodet, epätietois
ta odotus. Ahdisti ajatus, ettei 
tästä mitään enää voi seur ata . 
Kaikki päät tyy tähän, ei •ole 
m uut« tämän jälkeen. Varsin
kin vartiossa yksin seisoskel" 
lessa nuo n äkym ät uusiutuivat, 
yhä synkempinä ja synkempi
nä. 

Sitten se yhtäkkiä päättyi. Ei 
tiennyt oikein miten olla. Voi
sikö löytää omaisensa? Voisiko 
enää mennä tapaamaan heitä? 
Tuntisivatko? Vuodet r intamal
la olivat muuttaneet niin pal
jon. Olivat kasvojen uurteet j;:1 
r isaiset, törröttävät , h ampaat. 
Löytyi sentään vaimo ja lap
set ehjinä. Muuttuneita olivat 
hekin. 

Kaikkialla, missä he kulki
vat, oli vain savupiippuja ja 
tuhkakasoja. Siellä, minne hei
dät vietiin, oli synkkä kuusik
ko, jonka lomasta ei juuri au
rinkoa näkynyt. Oli pienoinen 
joki, joka hilj alleen virtaili sa
lojen ha lki. Näkihän siinä ve
den soli nan, ei muuta. Jonkin 

matkan päässä oli järvi. Se 
muistutti niitä suurista kuo
huista, jotka niin monta kertaa 
olivat ympäröineet veneen sy
~eilyynsä. Ei tiennyt kalastaja, 
mit.ä olisi tehnyt. Oli tottunu t 
aivan muuhun. 

Elämä jatkui, sen täytyi jat
kua muuttuneessakin muodos
saan. Ensimmäisinä vuosina se 
oli vaikein ta. Oli kapinamieltä, 
katkeraa vihaa niitä kohtaan, 
jotka olivat alkaneet sotimi
sen. Miksi piti sotia? Eikö oli
si ollu t paljon parempi , jos he
kin olisivat saaneet jatkaa rau
hallista elämää merten partaal
la. Vähitellen korpi otti osansa. 
Ei jaksanu t kapinor"da. Sijaan 
tuli ääretön kaipu u.· Kunpa 
kerran näkisi. . . edes yhden 
kerran - vaikkapa v ilauksel
ta .•• 

Jää rapsahtelee potkurin ja
lasten alla . Tuuli pöläyttää toi
sin ajoin lunta jään pinnasta. 
Rantametsikkö soi surumielise
nä huminana. Siinä hän mat
kaa työmaalle, mer ten kalasta
ja. Merkitsikö mitään, mikä 
hän oli ollut? Olihan hänellä 
järvensä ja '11etsänsä meren 

rannalla, oli toimeentulo, jonka 
hän osasi saavuttaa. Nyt hä
nellä on lupa vain käydä ker
jäämässä työtä, jotta voisi jat
kaa elämistään. Onhan hänellii 
tilansa, sanotaan, mutta siitä 
pitää maksaa takaisin jokainen 
neliömetri. Vaikka hän kerr an 
antoi omansa, jopa nuoruuten
sakin. Tasan ei käynyt si inä 
kaupassa. Toinen jäi varmasti 
huonommalle puolelle. Mutta ei 
hän työmaalle kulkiessaan sii
tä enää syytä kntään. Hän an
t isi takaisin rannallccn. Siellä 
taisi pois kaikki, mitÄ on, läh
hän olisi kotona. Täällä hän on 
ker jäläinen, huutolaispoika. E i 
ollut tänne tullessa [;;:attoa 
nään päälle. Sekin piti kerjätä. 
Navetasta, peränurkasta sen 
viimein sai. Kun voisikjn jättää 
ja lähteä. mutta se ·ei ole mah
d ollista. Hän on antanut kaik
ki, mitä on omistanut ja jäänyt 
silti vielä velkaakin. Velka on 
maksettava. Siksi täytyy men
nä tekemään kahdeksak si tun
niksi maantiet~ . että pääsevät 
au toilla ne, joilla ei ole vel
kaa ... 

Potkuri k arahtaa rantaan. 
Lapikkaat lähtevät talsim<~an 
eri rytmissä kohti k alseata pa
rakkia. Oikea jalka onnahtaa. 
Pieni metallinsirpale sen ker
ran rikkoi, eikä kukaan sitä 
hoitanut. Ovi narahtaa hiljaa 
lämpimän höyryn tulvahtaessa 
syysaamuun. 

Alkaa taas taksvärkki. 

~--~--~~---~~~~-~~~-~~-~-~--~~--~-~~~~~~~~~-~--

Kukka keväälle 

Toimittaja: JORMA ETTO Toimittanut Pohjoiset Kirjailijat r.y. 

A ~ahan kun kerron siitä 
Kaupin Reetasta, se kun on 
semmonen, että sille aina · sat
tuu niitä hupaisia juttuja. Se 
on luonteeltaan jo muutenkin 
säikky ja kun se lisäksi lukee 
sanomalehdistä vain kuolinil
n1oitu.kse ja onnettomuudet. 
niin ei ole ihme jos se niitå 
pelekää · aina oma]J.e kohdalle 
tulevan. Jos joku on päässyt 
hengestään vähän kummalli
semmalla t avaUa, niin Reela 
kyllä rupiaa kaikkiin toimen
piteisiin, ettei heillä vain sat
tuisi samanlaista. 

Tässä syksyllä se oli pannut 
vanhimman poikansa, sen Jas
kan vinttaamaan vettä jäiselle 
kaiyolle. Nuorimmainen oli la·s
ketellut siinä JDihalla ja itse 

Ritva- aij 

Apua, tulkaan auttamaan ... 
J ska . . . rakas Jas!ka, kiljuu 
Reeta täyttä kurkkua. 

Me ryntäämme naapurista 
kohti kaivoa Reetan koko ajan 
huutaessa J askaa ja kaivoäm
pärillä hän meuruuttaa epätoi
voisesti kaivoa. Jas!ka tulee 
samaanaikaan kaivolle ja kar
.iaisee hädissään. 

- K uka sinne meni, Mattiiko~ 
Reeta katsoo Jaskaa kuin aa
vetta .ia lopettaa kaivoämpä
rillä huitomisen hetkeksi. mutla 
kun Jaska m ainitsi Matin hän 
jat~aa välittömästi muuttaen 
vain nimeä: 

- Matti on kaivossa , autta
kaa, .. Jumala siunakkoon mi
nua ... auttaJkaa hyvät ihmiset .. 

_ Jo siitä älyämme mekin hä
t ä.äntyä .ia osa juoksee metsään 

itin 

- Mitä te minusta huuvat te'l 
Kaivon naaraajat katsovat 

poikaan ja sitten Reetaan, jon
ka suu on jäänyt auki palijosta 
huutamisesta. Hän oli jossakin 
välissä ehtinyt sanoa, että hän 
ensin luuli Jaskan pudonneen 
kaivoon ja tämän muistaen 
miehet k ysyivät tiukasti Ree
talta: 

- Ketä tässä nyt ruvetaan 
huutamaan? 
~utta Reeta ei niin vähällä 

anna periksi. 
- Siellä on varmasti joku. 
- No mutta näikkö sinä sin-

ne jonkun putoavan? 
- En, mutta kun minä kat

toin sinne. niin sielä selvästi 
pu.luppuili. 

Nyt Jaskakin selviää säikäh
dyksestään ja, sanoo vihaisen3: 

' 

se k ans, että puolensa se 011 

vaimojen pidettävä. 
Joulun alla se oli yhtenä 

yönä luullut, että n:v ' se sattui 
hänen kohdalle. Poro-Matti sitä 
muisteli, kun sattui olemaan 
yötä siellä. 

Niillä CDn hu,oneet ympyrässä, 
sillälailla, että eteisestä pääs.ee 
toisesta ovesta oirttiin ja toi
sesta vieraskamariin. Pirtin j3 
vieraskamarin· välillä on muk
kumahuone ja ka~kkien huo
neitten 'lälillä on ovet. 

Janne, se Reetan mies on 
nukk~nut nykyisin vieraska
marissa, kun sillä on ollut kova 
yski'! ja toiset eivät ole saatta
neet nukkua sen rvkimisessä. 

Siitä 

Poro-Matti oli yöll~ h erännyt 
pirtissä, kun Reeta oli käynyt 
asiallaan ämpärillä. Nukkuma
huoneen ovea vastapäätä on 
pirtissä ikkuna ja siitä heijas
tuvassa valossa Reeta on suun
taavinaan kulkunsa ovea kohti. 
Oven vieressä on kuitenkin iso 
peili .ia onnettomuudekseen 
Reeta luulee siitä hei jastu
vaa heikkoa valoa kamarin 
oveksi. Tullessaan lähelle hän 
näkee kauhukseen naisen vai
keissa vaatteissa tulevan kohti. 

Hän ei usko kummituksiin. 
vaan tekee salamannopean joh
topäätöksen: Jannella on ollut 
nainen vieraskamarissa .ia se 
on poislähtiessäär. er ehtynyt 
ovi5sa. Kimakalla äänellä Reeta 
aloittaa haukkumaryöpyn tuol
le tunkeili.ialle .ia samalla pu
noo nyrkkiä peiliä kohti-

r 
Kaupin 

• 

~1mw 

lneetasta 1 
Reeta oli ollu' pyykillä. Tapan 
sa mukaan hän oli tiheään 
kurkistellut oven raosta vint
taajaa, pel)w taas oli. kun kai
von kan .. si oli jäätynyt kupe
raksi. Ja eikös vaan sattunut
kin, että Jaskalla alkoi palell3 

' käsiä ja tämä kirmaisee pirt
tiin kinttaita hakemaan jättäen 
kaivon luukun aukL Nuorim
mainen, se Matti - poika oli juuri 
pyörähtänyt liiteri in ja Jaska 

~arveli, ettei se sieltä kerkiä 
tulla, kun häi1 äkkiä juoksee 
kinttaansa. 

No. tässä välissä Reeta taas 
kurkistaa sau nan ovelta. 

- Herran Jest<~s, J aska meni 
kaivoon, kajahti sydäntä sär
kevä huuto .ia suinpäin hän 
ryntää kaivolle. Kurkistaessaan 
kaivoon .hän on näkevinään 
veden pulppuileva;_ ja selvät 
renkaat Pö~kenemassa kaivoon 
reunoia kohti. 

hakemaan seipäitä ja joku on 
ehtinyt jo hälyttäi! naapuri
tontilla olevan puusepänvers
laan miehetkin. apuun. Kaivoa 
pengotaan mitä er ilaisimmill-1 
vehkeillä Reetan huutaessa yhä 
surkeammin Mattiansa. 

Tämä itse oli noussut liite
ristä vajan vintille ja löytänyt 
sieltä isänsä vanhan ammus
laatikon. Tämä oli pojan nape
rosta ollut niin kiintoisaa, ettei 
hän ollut ensin kiinnittänyt 
äitinsä huutoihin ollenkaan 
huomiota, varsinkin kun Reeta 
pakkasi pitämään muutenrkin 
suurta ~äntä puuhatessaan. Tä
mä huuto olisi kyllä pitänyt 
herättää ihmiset Siperiassa 
sac.l{ka, mutta Matti oli luon
teeltaan jahkea n iinkuin isän
säkin ja nytkin, kun hän vii
mein löntysti kaivolle hän kai
kessa rauh assa kysyi: 

- Ei sinne kukaan ole keri
jenny mennä, k un minä vain 
juoksulla pirtissä kävin. Eihän 
m elllä ole ketään muita koto
nak.aan. 

Miehet keräsivät tuil{eana 
seipäänsä .ia lähtivät töihinsä 
manaten mennessään Reetan 
touhotusta. 

Reeta vielä k urkkii kaivoon 
varmuuden vuoksi j a huutelee: 

- Onko sielä ketään? 
Meitäkin alkaa jo naurattaa 

ja me lohdutellaan Reetaa, ettei 
ne hukkuneet osaa vastata. 

Vähän luulotautine•1 se Reeta 
on kanssa, niinkuin sen mie
hestä kukaan huolisi, mutt:1 
R eetalla on hyvä mielikuvitus. 
Se kun lukee ntitä kertomuksia 
"totellisesta elämästä" ia niissä 
a ina meinata<n toisten miehet 
vallata, niin Reeta luulee, että 
häitäkin muka joku. Ja tiesi 

, - Vai toisten miehiä kulije-
1 taan houkuttelema.ssa. Tiijäkki 

se, että vaik:ka olisit minkälai
nen hemssankeik'ka, niin puo
leni pij~n. Mulla on sentää.:1 
la~set, eikä mies niitä tommo
sen lutkan takia jätä. 

Poro-Matti luulee, että nyt 
se on tullut hulluksi, kun 
omalle peilik u valleen huuta1 
ja nyrkkiä punoo. 

Reeta jatkaa: 

- Vai et muka puhu mitään, 
olet muka paremmalla puolen, 
annakko minä menen sen toi
sen heittiön haukkumaan. 

Reeta ryntää tohkeissaan 
kohti · luulemaansa oviauikkoa 
aikoen väistää kilpailijansa. 
mutta rämähtääkin vasten pei
liä ja samalla tajuaa koko ti
tanteen. Nyt hän vasta muist<""· 
että Poro-Mattikin on pirtissä 
ja kun tämä pyrskähtää peiton 
nurk:kaa vasten, tikaisee Reeta 
hänelle vihaisena: · 

- Nukkuu häntä ees, kun on 
toisten huoneisiin tuikkeunu, ja 
pa inuu \1äoeissään 1~ mariin. 

Poro-Matti kielsi tätä kyllä 
muistelemasta, kun se on Jan
nen kanssa niin hyvä kaveri. 
mutta ettehän te tätä pitem
mälle levitä. 

Ritva-Kaija Laitinen 

~------~----~-~~~-----~-~~----~---~~~--~~-~-~~--~~--~~~-~-~-~---~~~ 

K aukana erämaassa, monien 
kilometrien päässä asutuilta 
seuduilta, jyhkeän Pallastuntu
rin tal;;:ana välkehtii syvä }a 
kirkavetinen P allasjärvi ihanaa 
ympäristöään rannan tyvenee
seen kuvastellen. Nykyisin se 
kuuluu luonnosuojelualueeseen 
eikä sen rantam\Jla ole muuta 
asu tusta kuin metsänvartijan 
tupa, mutta r unsaasti puoli ' 
v uosisataa taaksepäin siellä sei
soi AaTon Möykkysen uudista
lo, joka pien sai naapur.ikseen 
kummallisen kata-asukkaan. 

Eräänä kesänä muoniolaisten 
porot söivät Möykkyseltä kai
ken heinänkasvun. Mistä nyt 
lehmien talvimuona? Möyt>:ky
nnen häätyi pyytämään kor
vausta m enetety:stä heinäsa
dosta porojen omistajilta, mut~ 
ta tyhjin toimin hän sai kään
tyä Muoniosta paluumatl{al
leen. 

. Muonioon oli hiljattain muut
tanut skotlantilainen u ppori
kas insinööri - Key nimel
tään - joka oli opittu t unte
maan hyväsydämiseksi m ie
heksi, vaikkakin "latvastaan 
vähän paleltuneeksi". Kun hän 
sai kuulla pallasjärveläisen hä
dästä, kutsui hän Möykkysen 
puheilleen ja tarjoutui autta
maan sillä ehdolla, että saisi 
rakentaa m ajan Pallasjärven 
rannalle: 

- Mini on anta sini niin pal
jon kuin tarvita. ,. 

Näin sitten sovittiinkin, ja 
keväällä skotlantilainen eli Mi
ni-äijä, 'kuten häntä käyttä
mänsä puhetavan mukaan oli 
alettu kutsua, kävi katsomHssa 
talonpaikkaansa. Hän ih<~stui 
heti sanomattom<Jsti Pallasjär
ven jylhään kauneuteen. Ke
sällä alkoi sitten rakentami
nen. Se vasta oli touhua. Kah
den hevosen ja kymmenkun
nan miehen voimalla haettiin 
metsästä rakennuspuita: ohuita 
mäntysalkoja, jotka a jet tiin 
järven r antaan. Rakennusten 
paikat " taakotettiin" ensin 
huolellisesti nuoran ja linja
keppien avulla. Kun tämä työ 
monen päivän uurastuksen .iäl
keen saatiin hyväksyttävästi 
suoritetuksi, alettiin latoa män
tyriukuja pystyyn niin, että 

muodostui jonkinlainen kota. 
Kun "rakennus" nyt oli val

mis, kutsuttiin Aaron Möykky
nen sitä arvostelemaan: 

- Sini Aaren, sini hyvä sil
mä, k atso nyt, on tämä suo
ra!" 

Möykkynen katsoi ja tok;..isi: 
- On se vähän järvelle päin 

kallellaan. Mini- äijäpä tuos
ta ihastui: 

- Mini on tietää, Aaren oi
k ein hyvä silrpä. Ja niin puret
tiin vasta valmistunut kota ja 
työ alkoi uudestaan. - Mini
Aijällä ei mikään työ saanut 
tulla aivan valmiiksi. 

Lopulta monen purkamisen 
ja pystyttämisen jälkeen tör
rötti törmän alla kaksi kotaa, 
toinen jyrkempi, toinen loiva
seinäisempi. Ja lähiseutujen 
köyhä väestö sai kipeästi tar-

pesi käsiään tuntikausia. Sau- tehtiin sitten suurella joukolla 
n assa Mini-äijä ei käynyt kos- ja yötä päivää, "kahta tu uria". 
kaan. Möykkyseltä hän haki Työmiehet saivat enimmäkseen 
maidon ja silloin hän usein jäi vain jouten seisoskella, sillä 
juttelemaan lasten kanssa, ioil- mestar i asetti höylän terän ai
le h än aina oli hyvin ystävä]- n~ nii~, ettei se ?~~an1;1t k1;1nnon 
linen. Erikoisen mielellään parettä, vaan s1ta Piti Ja tku
kuunteli hän lasten laulua. / vasti korjata; eikä se tullut 

Kerran hän laski pitkän~ii
man Pallasjärveen, ja siihen 
tarttuikin muutamia pikku ka
loja. Silloin pälkähti äijän 
päähän, että hänpä haluaakin 
oikein syvän veden kaloja, ja 
siima laskettiin järven syvim-
pään kohtaan, joka on "syvä 
ko kauhistus". Seuraavana päi
vänä siima n ostettiin - tyh- · 
jänä tietenkin, mu tta se ei 
merkinnyt mitään, koska Mini
äijän kalanpyynti-innostus oli 
jo mennyt ohi. 

koskaan kuntoon. 

Eräänä keväänä Mini-äijä 
olisi tarvinnut pikku pussilli
sen ohrajauhoja, mutta parin 
peninkulman päässä olevan 
myllyu oli tulva särkenyt. 

- Tämä on ei mithän, totesi 
skotti, rakensi myllyn uudes
taan - ja jauhatti jauhonsa. 

~'--~~~~~~--~~~,-~,~~~-~~~ 

Äijä oli rakentanut itseUeen 
myös valtavan purjeveneen, 
jossa oli oikein kajuuttakin. 
Kun sitten puhkesi kauhea 
myrsky Pallasjärvellä, piti suo
ritettaman veneen neitsytmat
ka. Tähän puuhaan ,hän ei 
kuitenkaan millään tahtonut 
saada apulaista, kunnes vih
doin Möykkysen Julius-poika 
suostui lähtemään. Vinhaa 
vauhtia vene kiiti myötäcuu
leen, pysyi hyvin pystyssä ~n
karasta aallokosta huolimatta, 
t ulipa vielä katselijoiden suu
reksi ihmeeksi - vastatuuleen 
t akaisin! Onnistuneen "meri
matkansa jälk.een äijä asteli 
y lpeänä Möykkysen pirttiin ja 
kysyi emännältä: 

Yrjö Niemelä 

Mini-Aijä 
~--''~''''''~-~~~,-~~,,,,. 

vitsemiaan tuloja olemalla 
Skotlannin äijän työmieheenä, 
vaikka hänen touhujaan taka
na päin naureskeltiinkin . 

Kodassa äijä sitten asui kai
ket kesät kahden koir&nsa 
kanssa, jotka nukkuivat sa
massa laudoista kyhätyssä vuo
teessa äijän tovereina. Tal
veksi hänen aina piti muuttaa 
Muonioon, koska kodassa ei 
tarennut. Hänen vaatetuksen
sa oli yksinkertainen, usein ri
sainenkin, paitsi milloin Pal
lasjärvelle sattui tulem::-.an 
"herroja", jolloin hän puki yl
leeen h ienon pukunsa ja pu
hui vieraitten kanssa ulkom;;it
ten kieliä . 

Itse h än valmisti vaatimatto
man ruokansa. Se oli m elkein 
aina samaa ohrajauhoista kei
tettyä puuroa. Joskus hän lei
poi piimään tehdystä taikiuasta 
kummallista leipää Möykkysen 
pirtissä. Ennen leipomista hän 

Muutamana kesänä Skotlan
nin-äijä ryhtyi tien tekoon. 
Työ tehtiin niin perusteellises
ti, että rannan kivikossa jokai
nen kolokin tukittiin siihen 
tarkoin sopivalla laudankappa
leella. Kun tietä oli tehty 
kolmisen kilometriä, väsyi äijä 
taas siihenkin puuhaan ja pa
ni miehet päreitä tekemään. 
P ärepuut uitettiin ensin lah
den poukamaan, jolloin miehet 
ehdottivat, että ne suljettatsiin 
siihen p~omilla, mutta Mini
äijä seUt ti, etteivät ne siitä 
kauas m enisi. Sattui kummin
kin tulemaan ankara myrsky, 
joka ha joitti tukit pitkin laa
jaa Pallasjärveä. 

- Tämä on ei mithän, tuu
mi äijä ja pani väkensä niitä 
veneillä kokoon haalimaan. 
P arisen viikkoa siinä meni, en
nenkuin edes osa tukeista taas 
oli päreentekopaikålla. Pärett ä 

- No, onki sini silmää, kun 
m ini ajaa? 

Näin kului kesä toisensa pe
rästä. Kuin muuttolintu Mini
äijä saapui joka kevät kot<t;;;n
sa virkkaen tervehdykseksi : 

- Na, nyt mini on taas tul
lee. 

Viidentenä kesänä hän kui
tenkin sair astui, ja hänet kul
jetettiin veneellä Kemiin ja 

' sieltä edelleen kotimaahansa. 
Seuravana talvena n ähtiin sa
nomalehdestä hänen kuolinil
moituksensa. 

Sellainen oli Mihi-äijä, joka 
yhtäkkiä ilme'styl k aukaa vie
r aasta maasta, vähän aikaa 
eleli Kiveliön kummana ja ka
tosi taas sinne, mistä oli tul
lutkin, mutta tarina hänestä 
on jäänyt elämään K.i.ttau 
kairoil~ 

.. 


