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Joulukiriviikon jälkeen edus-
kuta kokoontuu vielä ennen 
uutta vuotta (lauantaina 28. jou
lukuuta) ja seura'avan kerran 
keskiviikkona, kahdeksantena 
tammikuuta ainakin pariksi vii
koksi. 

Kansanedustajain nelivuotinen 
toimikausi lähestyy täten puoli
väliään. 200-päisessä edustaja
joukossa on kuolem a,n vuoksi 
tapahtunut seitsemän vaihdosta. 
Poissiirtyneet ovat Inkeri Vir..: 
tanen, Esa Hietanen ja Yrjö 
Murto (kaikki kd), Eeli Erkki
lä ja Markus Niskala (molem
mat ml), Väinö Kuoppala (kok) 
sekä Pentti Niemi (sd) , joka 
kuoli heti vaalien jälkeen. 

Puhemiehistö on vuoden 1962 
ja 1963 valtiopäivillä ollut sa-

Sähkökokous 
Ranualla 

Ranuan Nikkilän ja Tenämön 
muuntopiirissä oli eilen kokous, 
jossa päätettiin anoa ko. muun
topirieihin voimavirtaa. Kokouk
sessa puhetta johti Onni Korte
salmi ja sihteerinä toimi Vilho 
Sarajärvi. Koillispohjaa edusti 
insinööri Jaakko Anttila ja 
asentaja Väisänen. Ko. muun
tapiiri on rakennusaikana jä
tetty ilman voimavirtaa. 
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Kalastaja asui pir":-essä mökis
sään rannan hiekkavallien taka
na. Suurilla jäntevillä käsillään 
hän taisteli merta vastaan. Hä
nen kookas, keltaiseen öljytak
kiin verhoutunut olemuksensa 
työntyi myrskyn läpi, kulki ran
taa pitkin, kantoi päänsä päällä 
kalalaatikoita ja hänen kasvonsa 
hymyilivät. Hän tyytyi siihen 
leipään, minkä elämä hänelle 
tarjosi merensuolaisella rannal
la. Eikä hän lakannut uskomas
ta . Kun hän kerta toisensa jäl
keep palasi verkoiltaan tyhjin 
käsin, niin hän hymyili ja luotti 
mereen . 

Kun hän onnellisena tei Viipu-. 
rin matkaltaan esikoiselleen pu
naisen villamekan ja 1 tiin tul
tuaan sai vaihtaa sen ruumis
arkkuun, niin hän hautasi lap
sensa, lähti aamulla verkoilleen 
hartiat vähän entistään alempa
na, mutta hänen huulensa hy
myilivät aivan kuin hän olisi 
houkutellut kohtal0nan suopeam
maksi. 
1 Kaikki hänen la~ '"Sa kuoliv&t 
pieninä yksitellen. Hän hautasi 
heidät, lähti aamulla verkoilleen 
hartiat joka kerta entistään 
ale1npana, mutta hän ei kapinoi
nut, sillä hän oli snnri. hyvä ja 
nöyrä ja hänen aseensa oli ilo, 
ja hän uskoi n:~rc:-!1 ja kohta
loon. 

Kun hän vie!;; sai •l'oon tu
paansa pienen pojan, niin hän 
työnsi veneensä vesille täynnä 
kiitollisuutta . Elämä kantoi hän
tä sittenkin kädessään. Hänellä 
oli poika. Hänen poikansa kas
vaisi ja voittaisi kerran suuren 
meren. 

Mutta mere'nhuuhtomien aa
mujen joukossa oli eräs aamu, 
josta tuli pienen kylän elämään 
vedenjakaja. Se ol; myöskin ka
lastajan elämän ved <>niakaja. 

Sinä aamuna 'laskettiin verkot 
- lujat ja sitkeät - elämänpi-
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tuiset verkot. Ne verkot laski . 
suru itse ja ne olivat kovaa len
tokoneen terästä, sillä niihin piti sa. 
saada sitkeä saalis. Eikä suru me 
laskenut verkkojaan .turhaan: ne 

Sinä ' päivänä kun pommiko- k~ 
neet kävivät kylän yläpuolella, ml 
ja m ies poimi vaimonsa ja poi
kansa jätteet p; ~-~en puulaatik
koon, hän la·kkasi oremasta iloi
nen kalastaja ja hän lakkasi ole
masta kalastaja. Silloin hän oli 
itse saalis. 

Sen päivän po:·'ista käveli ulos 
kovakasvoinen , i' ~ ' - mies . . Hän 
käveli ulos tyhjiin päiviin. luke
mattomiin yhdentekeviin. merki
tyksettömiin päiviin. 

Kun hän oli kävellyt kaksi
kymmentä vuotla ' .. ·· osui mi
nun ovelleni. 

Ku)l tajusin taas ym:;>äristöni, 
näin veitsenterottajan uurteiset 
kasvot. 

Silloin tiesin, että tuollaiset 
uurteet tulevat vain sen kasvoi
hin, joka poimii koko perheensä 
pala palalta pieneen puulaatik
koon. 

Oli tullut vedenja1,'1ialta läh
teneen matkan etappi. 

Sirpale oli· le-' .. · -·t toisesta 
maailmansodasta asti, kahden
kymmenen vuoden tak<-~ 

Veitsenterottaja läht; hiljaises
ti. Ilottomin kasvoin hän kulki 
ovelta ovelle, terotti veitsiä ja 
tinasi pannuja. 

Kadun lapset katsoivat pelois
saan. Vastaantulijat n ~ urahteli
vat: 

Katsos setää! 
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140 

H 
vi ir 
Hat 
koe 
me 
my 
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On, on tosi puliukko! 
Kyllä niitä vaan on 

kenlaisia! 

roi 
kai- 1 ta i 

kJ: 
Hän meni katua alaspäin, au

ringonkiilan ylitse varioon . Veit-~ tu 
senterottaja. Tippaukko. ne 

Taivaalle ' kerääntyneet mustat le 
pilvet . _ ;ähtivät harmaudeksi. pE 

Katsoin hclnrott .. ~~ -,,,kun ke-~ro 
väinen auringonpaiste muuttui k~ 
keväiseksi l11mimyrskyksi. m: 


