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Päätoimittajan 
wabutervehdys  

Hei iloiset villuslaiset! !  

On ollut ilo huomata, kuinka ihmiset ovat eläneet vappua sydän lämpöisenä ja koko rahan 
edestä. Elämänilo, joka ihmisistä näin vappuna huokuu, voisi ylettyä myös vapun 
jälkeiseen aikaan. Vappu voisi todella olla ikuinen – vappu voisi olla elämäntapa. Olisiko 
juuri ”wabu” elämänasenteena avain onnellisuuteen ja pitkään ikään? Avain siihen, ettei 
v*tuta ihan joka päivä. Ainakin osan siitä voisi elämässään joka päivä säilyttää. Joten sinä 
joka meinaat ahdistua vapun jälkeisestä ajasta, ei mitään hätää. Vapun ei tarvitse olla ohi – 
vielä. ”wabu ei lobu” 

Wabuterkuin Aada 



pH ja TT 
osallistujakartoitus 
Olivia Ollikainen  

Y ksi kaunis päivä Kopilla, päätimme 
laskea koko Villuksen 
haalarimerkkivaraston saldot, 

PowerHour- ja Tonttutunti-merkkejä 
unohtamatta. pH- ja TT-merkit tilataan 
aina 50 kpl erissä, joten näin ollen jäljellä 
olevista merkeistä voimme päätellä 
jokaisen vuoden osallistujalukumäärät.  
 Data kerättiin laskemalla kaikki jäljellä 
olevat haalarimerkit ja miinustamalla se 
50:stä. Joiltain vuosilta ei ollut dataa 
saatavilla ollenkaan, koska merkkejä ei 
löytynyt ja tähän syynä on luultavasti 
haalarimerkkien katoaminen. En toisaalta 
tiedä, onko esimerkiksi vuoden 2014 
powerhouriin tai vuoden 2015 
tonttutuntiin osallistunut 50 Villusta, 
jolloin kaikki haalarimerkit olisivat 
menneet.   
 Alla kaavioissa näkyy tapahtumien 
osallistujamäärät (tonttutunti 2014–2021 
ja powerhour 2015–2021). Tonttutunnin 
osalta on nähty mukava osallistujamäärän 
kasvu viimeisimmän tapahtuman myötä. 
Tonttutunti onkin Punaisten Pikkujoulujen 
odotetuin ohjelmanumero. Powerhourin 
osalta käyrä on valitettavan 
laskusuhdanteinen ja voimme todeta 
koronapandemialla olleen suuri vaikutus 
kevään tapahtumien osallistujamääriin. 
PowerHour on järjestetty etänä kaksi 
kertaa ja molemmille kerroille on tilattu 50 
merkkiä. Tietojeni mukaan molemmilla 
näistä kerroista on kuitenkin ollut vähän 
osallistujia, mutta silti esimerkiksi kevään  

2020 merkkejä on 50 jäljellä. Uskon, että 
etäosallistujille ei olla saatu merkkejä  

jakoon. Kaikkein yllättävintä oli vuoden 
2016 Powerhour, koska varastosta löytyi 
tämän vuoden merkkejä enää 2 kpl. Tämä 
tarkoittaisi hurjaa 48 osallistujaa, mitä ei 
ole pH:n ja TT:n historiassa tuskin 
koskaan nähty! Tästä syystä myös etä-
pH:iden pienet osallistujamäärät näyttävät 
entistäkin surullisimmilta. Toisaalta 
artikkelin kirjoittaja ei ole ollut 
todistamassa tätä yleisöryntäystä, joten 
tämän tutkimuksen luotettavuudesta 
voidaan olla useaa mieltä.  



Tämän tutkimuksen saattelemana 
rohkaisenkin kaikkia osallistumaan 

jatkossakin Powerhouriin ja Tonttutuntiin, 
niin voimme jatkaa tätä Mikrovilluksen 
kaunista perinnettä. Nostetaan 
Powerhourin käyrä eksponentiaaliseen 
kasvuun kevään 2022 pH:ssa!   
Jos olet osallistunut edellisiin 
Powerhoureihin tai Tonttutunteihin, etkä 
ole saanut tai muistanut hakea merkkiä, 
nykäise minua hihasta tai laita viestiä! 
Vanhat pH- ja TT-merkit odottavat 
kuumeisesti, että pääsevät koristamaan 
osallistujien haalareita. Ihanaa ja 
aurinkoista vappua kaikille!  

 



Puheenjohtajan 
vapputervehdys 

Hei kaikki villuslaiset! 
Lukuvuosi alkaa jo olla lopuillaan ja pian on aika suunnata kesälaitumille, kuka 
tekemään töitä ja kuka vain oikeasti lomailemaan. Itseäni ainakin kutsuu lokoisan 

riippumaton sijasta tehtaan ankean harmaat seinät ja kiireiset päivät. Tätä kirjoittaessani 
on kuitenkin pääsiäinen loppumaisillaan ja 2 vuoden tauon jälkeen oikea 
opiskelijavappukin aivan nurkan takana. Tässähän alkaa vanhaakin jännittää, kun pitkästä 
päästään juhlimaan oikein kunnolla. Vappuhulinoissa tavataan! 
Tähän loppuun vielä kevään sykähdyttävin bilsarikokemus: pihapiirin linnunpönttöjen 
jokakeväisen siivouksen yhteydessä  tulivat pikkuvarpuset istumaan viereiselle oksalle 
sirkuttamaan, aivan kuin esittäen toiveita tulevan pesäpaikan sijoituksesta ja tarjolle 
laitettavista pesätarvikkeista. Tämän 
luontokokemuksen siivittämänä haluan 
toivottaa kaikille teille oikein hauskaa 
vappua sekä mukavaa loppukevättä ja 
kesää! 

Keväisin terveisin, 
PJ-Sauli 



Siunatun maan 
perunoita 
Kauko J. Aho FM 

OSA I  
”Suntio! Suntio Torsti!” kantautui pastorin 
vaativa huuto sakastista.   
Suntio kyllä kuuli huudon, mutta häntä ei 
varsinaisesti kiinnostanut vastata siihen. 
Jo vuosia pastori oli juoksuttanut häntä 
kuin marduusialaista maaorjaa vailla 
säälin hiventä tai pienintäkään huolta 
suntio hyvinvoinnistaan. Toki joku 
kaunainen voisi sanoa sen olevan Torstin 
omaa syytä. Eihän kukaan pakottanut 
häntä kähveltämään pennosia 
vaivaisukosta, mutta toisaalta minkäs 
köyhä luonnolleen voi.  
”Suntio Torsti, jos te ette tällä siunaaman 
hetkellä astu eteeni, tuomitsen teidät ja 
lapsenne ja vielä lapsienne lapset aina 
seitsemänteen polveen asti ikuiseen 
kadotukseen ja kiirastuleen 
tiristettäväksi!” vaati pastori suorastaan 
karjuen.   
Torsti kirosi partaansa ja paiskasi luudan 
seinän viereen. Perjantai oli ollut 
muutenkin pitkä ja tulevan pääsiäismesun 
järjestelyt olivat pahasti kesken. ”Lapset ja 
lapsieni lapset, kattia kanssa”, hän mutisi 
löntystellessään sakastin suuntaan. ”Olispa 
ees akka, jonka kanssa tehdä niitä lapsia”  
Sakastin ovi aukeni naristen, muistuttaen 
kovaonnista suntiota kipeästä rasvauksen  

tarpeesta. Huone oli hämärä, ainoastaan 
pöydällä palava kynttilä valaisi kituliaasti  
puolityhjää ehtoollisviinipulloa ja 
kirkkoherran synkkiä kasvoja. Pastori oli 
taas juopotellut ja ilmeestä päätellen ei 
iloonsa.   
”Tulithan sinä viimein, senkin työtä 
vieroksuva syntisäkki”, pastori pihisi ja 
kietoi pitkät sormensa viinipullon kaulan 
ympärille. ”Sinä vain lorvit ja vetelehdit, 
tuo ovikin on vielä öljyämättä.”  
”Tiijjäppä sitten kumpi meistä on 
suurempi syntinen,” suntio sanoi vastaan. 
”Meikäläinen ei sentään juo vapahtajan 
veriä muulloin kuin messussa.”  
”Päh, pidä suusi!” pastori ärähti. ”Siunattu 
viini on juotava pois ennen päivän 
päättymistä, kuten hyvin tiedät”, hän 
jatkoi nostaen pullon turpeille huulilleen ja 
nauttien pitkän siemauksen siunattua 
eliksiiriä.  
”Kyllä maar mää sen tiedän”, suntio 
tuhahti. ”Mutta kun pastorilla on tapana 
siunailla sitä viintä tuolla kellarissa sitä 
mukaa, kun hälle tulee jano.”  
”Luontaisetuja, kirkkoherran virkaan 
kuuluvia luontaisetuja”, pastori vakuutteli 
ja nappasi suuhunsa muutaman öylätin ja 
suolasillin, jotta jano säilyisi. ”Mutta en 



käskenyt sinua tänne puuttumaan 
teologisiin dogmiin! Minä käskin sinut 
tänne siksi, että seurakuntamme on 
konkurssin partaalla!”  
Torsti järkytti niin, että oli paskoa 
housuihinsa! Hän nappasi pullon pastorin 
kädestä ja otti siitä pitkän siemauksen. 
”Oiva, mitä hittoa tarkootat?! Miten niin 
konkurssin partaalla?” hänen onnistui 
lopulta kysyä.  
Pastori Oiva heilautti kättään ja voihkaisi. 
”Se on tämä rakennus. Aina on jotain 
korjattavaa. Eikä asiaa auta patalaiska 
suntio, joka varastaa kolehtirahoja ja 
vaivaisukon pennosia. Ja se on pastori 
Oiva sinulle!”  
”Elä kuule hurskastele siinä! Mää en ole 
enempää, kun lailliset kymmenykseni 
ottanut ja niistä ei seurakunnan talous 
kaadu. Mutta pappilaanhan pantiin vasta 
uudet parireet ja kakluunit. Eikä varmaan 
tuo vapahtajan verikään ilmasta ole!”  
”Pah. En minä voi paimentaa 
seurakuntalaisten sieluja, jos palelen öisin 
tai jos en pääse heidän luokseen 
talvikeleillä”, pastori puolustautui. ”Ja 
minä olen keksinyt ratkaisun!” hän jatkoi 
pahaenteisesti, ovela ilme viinin 
samentamissa silmissään.  
”Jaa ottia tuotaa. Mitäs se pastori on 
suunnitellut?” suntio kysyi, peläten jo 
valmiiksi pahinta.  
Pastori myhäili hetken omaa nerouttaan, 
mutustellen samalla vielä yhden sillillä 
päällystetyn öylätin. ”Me alamme 
viljelemään perunoita!” hän julisti lopulta.  
”Jaa notta pottuja? Missäs met semmottii 
aletaan kasvattaa?” suntio äimisteli 
suhtautuen edelleen epävarmasti ja 
pelokkaasti pastorin päähänpistoon. ”Ei oo 
peltoo kesannolla.”  

”Hähää, siinähän se suunnitelman ydin 
onkin! Me käännämme kirkkomaan 
itäisessä nurkassa olevan köyhien ja 
vaivaisten hautausmaan pottumaaksi ja 
kylvämme siemenperunat sinne.” pastori 
virkkoi ääni täynnä tyytyväisyyttä.  
Suntion äimistys muuttui suoranaiseksi 
epäuskoksi. Vaikka hän olikin odottanut 
pahinta, tällaiseen hän ei olisi koskaan 
osannut valmistautua. ”Pastori Oiva, ette 
työ voi tosissanna olla!” hän kakisteli 
järkyttyneenä. ”Se onpi hautarauhan 
rikkomista ja pyhäinhäväistystä ja sen 
kieltelööpi jo ihan Suamen rikoslakikin!” 
suntioparka parkaisi.  
Pastori nauraa röhötti pilkallisesti suntion 
hädälle. ”Minä olen ylin laki ja Jumalan 
edustaja tässä pitäjässä. Annan meille 
synninpäästön siitä, jos sinä sen 
tarpeelliseksi koet. Ja ei ketään kiinnosta 
parin huutolaisen haudat. Ovatpa 
kerrankin mokomat mierolaiset hyödyksi, 
kun lannoittavat meidän potaattejamme!”  
Epäuskoissaan suntio katsoi sekopäistä 
sielunpaimenta. Tämä ei voinut olla 
tosissaan. Moneen kyseenalaiseen tekoon 
pastori oli hänet kiristänyt, mutta tämä oli 
jo liikaa. Hautarauhan rikkominen oli 
kuitenkin hieman eri kaliiberia kuin 
ehtoollishopeiden korvaaminen 
pläkkipeltikopioilla. ”Mää en suostu”, hän 
lopulta jyräytti.  
Pilkallisen omahyväinen ilme katosi siinä 
samassa pastorin kasvoilta. Nyt niitä peitti 
kova viha. Hän nousi seisomaan ja 
paukautti nytkin pöytään. ”Perkele! Torsti 
sinä teet mitä minä käsken! Muutoin 
kuulee nimismies kolehtivarkauksistasi ja 
suojeluskuntavääpeli rikoksistasi 
vapaussodassa”, hän sanoi jäisellä äänellä.  



Suntio joutui hetken tosissaan 
puntaroimaan tilannetta. Hän tiesi, että 
kirkkoherran sana painaisi raastuvassa 
enemmän kuin hänen omansa, joten ei 
olisi mitään mieltä yrittää paljastaa 
pastorin omia rötöksiä. Häpeissään hän 
painoi päänsä, tuijotti hetken kumiteriensä 
kärkiä ja tuhahti sitten ”hyvä on.”  
”Noniin, arvasinhan minä, että ymmärrät 
järkipuhetta ja suostut!” Pastori riemastui. 
Hän korkkasi uuden pullon ehtoollisviiniä 
ja hollasi puolet sen sisällöstä pitkin 
sakastin pöytää huitoessaan innoissaan. 
”Nyt menet heti hakemaan kuokan ja 
möyhennät sen köyhälistökorttelin 
perunapelloksi, ennen kuin kirkkoväki 
saapuu.”  
Häpeissään suntio käänsi selkänsä 
pastorille ja käveli ulos sakastista. Ennen 
oven sulkeutumista huusi pastori vielä 
hänen peräänsä ”Ja rasvaa saranat tuosta 
kirotusta ovesta! Eihän täällä kuule edes 
omaa juomistaan!”  
  
OSA II  
Kesän ilot olivat väistyneet ja syksyn värit 
peittivät alleen vehreyden. Pastori Oivan 
perunapeltosuunnitelma oli onnistunut yli 
odotusten, joten hän oli määrännyt 
suntionsa Torstin muokkaamaan 
perunamaan jatkoksi myös hautausmaan 
kaakkoisnurkassa sijaitsevan 
venäläissotilaiden hautausmaan. Nämä 
ulkopaikkakuntalaiset urhot olivat 
edellisen vuosisadan sodissa menettäneet 
henkensä vieraalla maalla ja nyt heidän 
maalliset jäännöksensä ravitsivat 
vehmaana kasvavia maaomenoita. Ja nyt 
olivat perunat kypsiä!   
Vesisateessa, öisen täysikuun loisteessa 
keräsi nyt suntio syntisen työnsä 

hedelmää. Ruosteinen kuokka upposi 
kevyesti sateen pehmentämään maahan ja 
jokainen käännös paljasti sylikaupalla 
ensiluokkaisia, presidentti Ståhlbergin 
pään kokoisia perunoita, joiden myynnistä 
käärityt voitot tulisivat pelastamaan 
seurakunnan konkurssista. Tuottelias työ 
ei kuitenkaan nostanut tuskaisen 
työmiehen mielialaa. Hiljaiset kiroukset ja 
sadattelut rytmittivät kuokan 
heilahduksia.  
”Perkeleen potaatit. Tällasia joutuu vanha 
ihiminen kuakkimaan  yösydännä. Ja vielä 
vesisateessa, voi hevon helevetti”, hän 
manasi huohottaen. ”Ja siellä se yks 
juoppo istuu sakastissa kiskomassa 
kirkkoviinejä”, hän jatkoi ja heristi nyrkkiä 
kirkon suuntaan. Se oli kuitenkin virhe, 
sillä hänen tasapainonsa petti, liukkaat 
kumiteräsaappaat luistivat pitkin mutaista 
perunapeltoa ja suntio kaatui turvalleen 
tantereeseen.  
”Voi vuohen vehkeet tätä elämää!” suntio 
parkaisi, otti karvahatun päästään ja 
pyyhki sillä mutaa kasvoistaan. Mudan 
lisäksi kuluneeseen kaninkarvaan tarttui 
muutakin, jotain punaista ja tahmeaa. 
Hämmentynyt suntio tunnusteli kasvojaan 
ja huomasi kauhukseen lämpimän veren 
pulppuavan poskeensa ilmestyneestä 
avohaavasta! Kaatuessaan hän oli iskenyt 
kasvonsa kuokan terään ja nyt veri roiskui 
pitkin perunapeltoa kuin öljylähteestä 
konsanaan.   
”Tämä on kyllä vihon viimeinen kerta, kun 
mää näitä hommia teen”, suntio mutisi ja 
yritti tyrehdyttää verenvuotoa 
kulahtaneella karvareuhkallaan. ”Kirottu 
olkoon tämä pottupelto, pastori Oiva ja 
koko seurakunta!” hän karjaisi, heristi 



veristä karvahattuaan villisti sekä 
perunoille että kirkolle.  
Tämä teko oli kuitenkin virhe. Vielä 
tänäkään päivänä kukaan ei varmuudella 
tiedä, mitä oikein tapahtui tuona 
täysikuisena syysyönä syrjäisen pikkukylän 
hautausmaalla, mutta selvää on, että 
pahuuden voimilla oli sormensa pelissä 
seuranneissa tapahtumissa. Oliko sitten 
kyse entisaikojen unohdetusta 
manausriitistä, jonka suntio tietämättään 
suoritti, vai olivatko häväistyjen hautojen 
asukkaiden piinatut sielut vihdoinkin 
saaneet tarpeekseen, sitä voi vain arvailla. 
Sillä syntisen suntion veren osuessaan 
häpäistyjen hautojen päälle kaivettuun 
perunapenkkiin alkoi se kihisemään ja 
savuamaan. Maa järisi ja outo valo hehkui 
savuavasta perunapenkistä. Mullan pinta 
kohoili ja jostain syvältä maan alta kuului 
epämaallista örinää. Kauhuissaan suntio 
katsoi kuinka pitkät ja paksut, 
lonkeromaiset idut puskivat esiin maasta 
vetäen perässään valtavaa demoniperunaa! 
Peruna oli tiineen emakon kokoinen, yltä 
päältä verestävien mulkosilmien ja 
sykähtelevien suuaukkojen peittämä ja 
jokaista kuolaavaa suuta reunusti rivi 
neulanteräviä, väärän vänkyröitä 
torahampaita.   
Helvetillinen juureshirviö nousi väräjävien 
itujen varaan ja katsoi edessään pelosta 
vapisevaa suntiota niillä silmillä, jotka 
olivat olennon oikealla puolella. Oli 
paholaispotaatin onni, että sen ulokkeisiin 
ei kuulunut nenää, sillä kauhuissaan 
suntio oli menettänyt tiettyjen kehon 
osiensa hallinnan ja nyt savisen mudan 
ryvettämät pussihousunsa ryvettyivät 
myös sisäpuolelta erinäisten eritteiden 
vaikutuksesta.   

Tunnekuohun vallassa suntio ei kyennyt 
muuta kuin katsomaan hirviötä suu auki ja 
päästämään katkonaisia äännähdyksiä, 
mutta kun olento alkoi vaappua lähemmäs, 
hälveni paniikki onnettoman ihmisraukan 
päästä ja hän ampaisi juoksuun. 
Peloissaan hän suuntasi lähimmän 
rakennuksen suuntaan, kohti kirkkoa. 
Kompasteltuaan portaat ylös suntio kaatui 
ovesta sisään ja huusi hädissään pastoria 
avukseen.   
”Mitäshinä Torsti thäällä mölishhet?” 
kuului pastorin sammaltava tiedustelu 
sakastin ovelta. Juopunut sielunpaimen oli 
havahtunut kuulemaansa älämölöön ja 
tullut selvittämään sen syytä.  
”Sse, se on, sson pottu! Paholaisperuna 
suoraan Helevetistä!” suntio mylvi 
sekopäisenä, yrittäen teljetä kirkon ovea 
kolehtihaavilla. ”Se tahtoo syörä meittin!”  
”Ässhh, älä shinä työtä vierokshuva 
hushvotti valehtele. Mene noshthamaan ne 
perrunat. Ne on shaatava myynthiin 
mahdhollishimman nopeashthi!” Pastori 
tiuskaisi närkästyneenä ja hoiperteli kohti 
suntiota kiukkuinen ilme kasvoillaan.  
”Eijjei ei ei!” suntio vastusti. Hän juoksi 
pastoria vastaan ja yritti vakuuttaa tämän 
tilanteen vakavuudesta ja houkutella 
takaisin sakastiin piiloon, mutta 
kirkkoherra ei ottanut alaisensa anelija 
kuuleviin korviinsa.   
”Oletko shinä Torshti phaskonut 
housuihishi? Shinä haishet aivan 
jhärkyttävältä! Äläkä vuoda vertashi 
minun päälleni! Mene poish!” pastori 
ärähti ja iski puolityhjän viinipullon 
pirstaleiksi suntion päähän. Onneton 
kirkonpalvelija menetti tajuntansa iskun 
voimasta ja kaatui penkkirivien väliin.  



Päästyään eroon ahdistajastaan pastori 
jatkoi matkaa kirkon ovelle ja riuhtaisi 
kolehtihaavin pois oven edestä. 
”Perunaperkeleithä mukash, phaskat 
shanon minä. On taash juopotellut 
työaikhana tuo Torshti. Pithäisi tehdä 
valoithus phiispalle”, hän jupisi, mutta 
siinä samassa kirkon ovet lensivät selälleen 
ja pastori katsoi hämmästyneenä kuinka 
sisään vyöryi demoniperuna silmät 
selällään ja suut vaahdossa.   
Hämmästys ei kestänyt kauaa ja sitä 
seurannut kauhu vielä vähemmän aikaa, 
sillä ne molemmat saivat väistyä tuskan 
tieltä kirotun juureksen kietoessa itunsa 
pastorin ympärille. Luut rutisivat vahvojen 
lonkeroiden puristuksessa, ääntäkään ei 
päässyt kirkkoherran tukahdutetusta 
kurkusta, kun perunapeto kiskoi hänet 
luokseen ja alkoi raastaa lihankimpaleita 
irti pasrotin ruumiista torahampaillaan. 
Karmea oli pastori Oivan loppu 
perunademonin käsittelyssä ja hänen 
verensä tahrasi kirkon lattian ikuisiksi 
ajoiksi.  
Muutaman metrin päässä, piilossa 
penkkien takana suntio Torsti tuli 
tajuihinsa. Hänen päätään jomotti ja se 
vuosi verta nyt myös pullon 
osumakohdasta. Hänellä kesti hetken 
tajuta, missä oli ja miksi, mutta sitten 
hänen korviinsa kantautui kosteaa 
maiskutusta. Tämä ääni sai hänet 
muistamaan kaiken tapahtuneen ja pelko 
kylmäsi jälleen hänen kurkkuaan. Housut 
litisten hän kääntyi vatsalleen ja ryömi 
penkkirivin päätyyn. Kurkistaessaan 
kirkkokäytävälle, hän näki sen päässä 
brutaalin näyn. Demoninen perunahirviö 
ilakoi pastorin silvotulla ruumiilla 

käytävän toisessa päässä, täysin 
keskittyneenä kauhutekoonsa.   
Suntio arveli tämän olevan hänen 
hetkensä, ainoa tilaisuutensa. Hän ryömi 
penkkirivien ali kohti sakastia, 
aikomuksenaan paeta kirkon takaovesta. 
Takaansa hän kuuli, kuinka pottuperkele 
kurlasi pastorivainaan verellä ja 
maiskutteli tämän luita, mutta Torsti 
kovetti mielensä ja jatkoi matkaa 
päättäväisesti, vilkaisemattakaan taakse. 
Ohi saarnastuolin, ylös alttarin viertä ja 
siinä se oli: sakastin ovi, tie vapauteen!  
Torsti nousi varovasti polvilleen, jotta 
ylettyi oven ripaan. Hipihiljaa hän käänsi 
kahvasta ja alkoi liu’uttaa ovea auki. Mutta 
silloin hänen menneisyytensä synnit 
viimeinkin kostautuivat! Hänen 
laiskuutensa sato niitti itsensä, sillä ovea 
avatessaan suntio Torsti muisti, että 
saranat olivat edelleen öljyämättä ja 
nariseva ääni kantautui kirkkosalin päästä 
päähän. Narinaa seurasi hiljaisuus, sillä 
petopotun veriorgiat olivat päättyneet ja se 
loi verenhimoisen katseen sakastin ovella 
värjöttelevään suntioon. Peruna korisi 
pahaenteisesti ja Torsti tiesi tämän olevan 
hänen loppunsa.  
Aamu valkeni raikkaana yöllisten sateiden 
jäljiltä ja päivästä oli tulossa vuodenaikaan 
nähden tavallista lämpimämpi. 
Kuoroharjoituksiin matkalla olevat 
seurakuntanaiset keskustelivat vilkkaasti 
kylän viimeisimmistä tapahtumista ja 
heidän mielialansa oli korkealla. Kirkon 
pihalle saavuttaessa rouvia kohtasi 
kuitenkin eriskummallinen, kammottava 
näky. Kirkkorakennuksen ovet olivat auki, 
osittain irti saranoiltaan. Ja mikä 
kamalinta,  porrastasanteella lojuivat 
pastori Oivan ja Suntio Torstin irti revityt, 



runnellut päät, joiden molempien suihin ja 
silmäkuoppiin oli työnnetty ituiset 
siemenperunat! Sinä aamuna eivät 

kuorolaiset tarvinneet erillisiä 
äänenavausharjoituksia. 

 



Helmirallin tulokset 
2022 
Maiju Tanskanen 

 

Helmirallin eliöitä etsiskelevät eräät selvittivät jälleen, mitä tasalämpöisiä eliölajeja 
lumisesta luonnosta oli löytyvillä Pohjois- Karjalan alueella talven kenties 
karuimpana kuukautena, eli helmikuussa. Aika vähän oli, nimittäin tämän 

vuoden rallissa havaittiin koko rallin historiassa vähiten eri lajeja, yhteensä 45! Vertailuksi 
huippuvuotena 2020 havaintoja oli kaikkiaan 63 ja kautta aikain rallien keskiarvo on 54,8. 
Alhaiseen havaintomäärään saattoi vaikuttaa leuto keli, joka voi vähentää lintujen 
hakeutumista ruokinnoille, joiden äärellä taas rallaajat mielellään havainnoivat. Tilhiä 
piisasi muidenkin lajien edestä ja keskustelua herätti mm. saukon ääntely. Kaikki 
osallistujat havaitsivat ja tunnistivat harakan, variksen, talitiaisen, käpytikan ja naakan. 
Koko helmirallille uutena lajina havaittiin punakylkirastas. Poikkeuksellisen piilottelevia 
olivat koskikara ja valkoselkätikka, joita ei näkynyt tutuilla kantapaikoillaan. Tänä vuonna 
tapahtuma oli ensimmäistä kertaa myös vaihto-opiskelijoille suunnattu ja rallaajien 
joukkoon saatiin kansainvälistä osallistujia. Kaikenkaikkiaan rallituloksensa palauttaneita 
 osallistujia oli 28, joista 16 ekosarjassa ja 12 autollisten sarjassa. Ensi vuonna uudestaan! 



 
  

 
  

 
  

EKOSARJAN VOITTAJAT
Ympäristöystävällisesti havaintomatkansa taivaltaneet kisaajat

Sija Pisteet Nimi
1. 29 Juha-Matti Ovaskainen
2. 27 Petri Kesti
3. 25 Juho Kolehmainen

AUTOSARJAN VOITTAJAT 
Moottoriajoneuvoja havaintomatkoillaan hyödyntäneet kisaajat

Sija Pisteet Nimi
1. 30 Petri Keinonen
2. 29 Maiju Tanskanen
3. 27 Laura Koivu

ÄSSÄT - Näistä lajeista oli vain yksi havainto
EKOSARJAN ÄSSÄT
Laji Havaitsija
kanahaukka Sauli Mäkinen
kettu Sauli Mäkinen
töyhtötiainen Juha-Matti Ovaskainen
teeri Juha-Matti Ovaskainen
metso Juha-Matti Ovaskainen
varpushaukka Teemu Partanen

AUTOSARJAN ÄSSÄT
Laji Havaitsija
helmipöllö Maiju Tanskanen
huuhkaja Maiju Tanskanen
metso Maiju Tanskanen
metsämyyrä Laura Koivu
peippo Petri Keinonen
töyhtötiainen Petri Keinonen
valkoselkätikka Laura Oinas
varpushaukka Laura Oinas



Penkki joen varrella 

Joen varrella oli yksinäinen penkki. Tämä penkki oli jo hieman kulahtanut, ajan 
jäytämä. Kaupungin huoltomiesten olisi pitänyt jo aikoja sitten uusia rikkoutuneet 
laudat ja maalata penkki, mutta se oli unohtunut kiireisempien projektien varjoon. 

Ulkonäön ei pitänyt kuitenkaan antaa hämätä. Kyseinen penkki oli nimittäin eräs 
kaupungin parhaista. Sen sijainti oli optimaalinen ilta-auringon säteet huomioon ottaen ja 
joki ei ollut liian lähellä, mutta ei myöskään liian kaukana. Lisäksi penkillä oli mukava 
istua, sillä vuodet olivat pehmentäneet laudat ja antaneet niille liki samettisen tunnun 
takamusta ja selkää vasten.   
Leslie tiesi nämä edut ja suuntasi askeleensa päättäväisesti kohti penkkiä. Hän tervehti sitä 
kuin vanhaa ystävää ja istuutui syvään huokaisten. Tämä oli hänen penkkinsä. Ei hänen 
penkkinsä siinä mielessä, että se olisi hänelle nimetty, tai yksin hänen käytössään. Ehei, 
kyllä penkillä saivat istua kaikki. Mutta penkki oli hänen siinä mielessä, että noin 
kolmasosan elämästään hän oli viettänyt sillä istuen. Ei tietenkään yhtäjaksoisesti, mutta 
kun lasketaan yhteen Leslien penkillä istumat tunnit, kertyi niistä varsin kunnioitettava 
lukema. Se lukema voitiin muuttaa päiviksi, ja edelleen vuosiksi.   
Penkki oli siis ollut näyttämönä monissa Leslien elämän tapahtumissa. Tällä penkillä hän 
oli rakastanut ja vihannut, itkenyt ja nauranut. Hän kaivoi laukustaan pienen pussukan. 
Pussukka sisälsi huolella valmistetut eväsleivät. Leslie ihasteli hetken aikaa leivän 
tasapainoista muotoa ja täytteiden tarkoin laskettuja suhteita ja sitten hän haukkasi. Suun 
täyttävä herkullinen kasvisten, leikkeleiden, juustojen ja rukiisen leivän soinnillinen 
harmonia sai hänen mielensä ajautumaan lounaisiin, jotka hän oli nauttinut tällä penkillä 
istuen. Kulinaristisia nautintoja, gastronomisia taidonnäytteitä ja joskus myös 
keskinkertaisia mössöjä ja karvaita pettymyksiä oli hän niellyt penkillä istuen. Osan niistä 
yksin, mutta suurimman osan yhdessä muiden kanssa. Ystävien, kollegoiden, satunnaisten 
ohikulkijoiden, kaikkien näiden kanssa hän oli lounastanut. Ja parhaita olivat 
ehdottomasti ne lounaat, jotka olivat venyneet naurettavuuksiin mielekkään seuran 
johdosta. Joella uiva sorsaparvi huomasi hänet ja ui tuttavallisesti lähemmäs. Leslie väänsi 
leivästään palan ja murensi sen sormissaan, viskaten mureneet nälkäisille linnuille.  
Sorsien mässäillessä murusilla, Leslie kaivoi laukustaan termospullon ja kaatoi itselleen 
höyryävän kupillisen. Hörpätessään hän muisteli kaikkia niitä kertoja, kun oli juonut 
kyseisellä penkillä. Osa muistikuvista oli utuisia ja katkonaisiakin, mutta ah niin hauskoja! 
Hän näki silmiensä edessä toverit, joiden kanssa oli seikkaillut. Useat seikkailut olivat 
alkaneet ja monet myös päättyneet tuolle penkille. Osa muistoista sai hänet punastelemaan 
nolona, mutta monet lämmittävät hänen rintaansa pienen kynttilän lailla. Monessa on oltu 
ja ties mitä koettu.  



Mutta oli penkillä tehty muutakin, kun vain syöty ja juotu. Tällä penkillä oli käyty vilkkaita 
keskusteluja, parannettu maailmaa, ratkottu ongelmia ja maalattu taivaanrantaa. Penkki 
oli myös joutunut notkumaan rankan puurtamisen alla Leslien yrittäessä saavuttaa 
useiden eri projektien paukkuvia deadlineja. Mutta niissäkin tapauksissa olivat penkin 
lisäksi tärkeässä roolissa olleet kanssaistujat. Ei hän olisi yksin pystynyt viemään kaikkia 
niitä hommia päätökseen. Yhdessä työskennellessä tehtävät tuntuivat helpommilta.  
Leslie haukkasi viimeisen palan eväsleivästään ja katsoi pussiinsa. Se oli tyhjä ja leivät 
loppu. Lounastauko oli siis päättynyt. Hän laittoi termoksen takaisin laukkuunsa ja veti 
keuhkonsa täyteen joen tuoksuja. Hänen teki vielä mieli jäädä penkille, mutta oli aika 
siirtyä eteenpäin. Hän katseli ympärilleen haikeana. Sorsat olivat uineet takaisin 
vastarannalle ja penkille johtava polku oli autio. Ystäviä, edes tuttavia ei näkynyt. Leslie 
mietti kaikkia noita ihmisiä, joiden kanssa oli istunut penkillä. Hän muisti heidän 
kasvonsa ja nimensä, yhteiset keskustelut ja jaetut naurut, mutta myös jaetut surut. Hän 
mietti, missä he ovat nyt. Hän mietti, muistavatko he häntä. Ajatuksissaan hän halusi 
kiittää kaikkia heitä yhteisistä hetkistä. Kyynel vieri pitkin Leslien poskea hänen 
muistaessa kaikki penkillä vietetyt vuodet ja ymmärtäessä, että ne eivät enää palaisi, eivät 
ainakaan samanlaisina. Haikeus kuitenkin väistyi uudenlaisen toiveikkaan jännityksen 
tieltä. Muistojen rinnalle oli vielä tuleva paljon uusia muistoja. Osa parempia, osa 
huonompia, mutta kaikki yhtä rakkaita. Leslie katsoi virtaavaa jokea. Samoin elämä virtasi 
eteenpäin, aina muuttuvana, koskaan pysähtymättä. Ja niin oli hyvä. Leslie naurahti. Hän 
otti laukkunsa, nousi penkiltä ja astui virtaan.  

Kaikilla kanssani penkillä istuneita kiittäen:  
Kauko J. Aho, FM  
  



”Villuuus voittaa 
aina kaiken…” 
Viimeisen vuoden aikana villus on taas osoittanut mahtinsa ja dominoinut huolella niin 
vappusoiduissa, räkiksessä kuin futiksessa. Ohessa todistusaineistoa niistä. 



Fuksien terkkuja 



 



Villuslaisten 
anagrammit 
Aino Rovio = Viroon aio        *vapaaehtoiset 

Anni Lehtonen = Lohen antenni       

Elisa Nironen = olen risainen 

Ella Suonio = unelias olo 

Heikki Soininen = sininen kiihoke 

Juho Kolehmainen = hajuinen kohmelo 

Karoliina Kuhmonen = kermakakun oloihin 

Lasse Hakkarainen = kikherne salasana 

Milla Aaltokallio = liitokala lomalla 

Mira Puustinen = puristaen miun 

Niko Kiiski = kiksi-ikoni 

Paulus Heikkinen = Punkku Lihaeines 

Petri Kesti = persetikit 

Piia Laitinen = eliitin ipana 

Riikka Lipponen = Ripe Kilpikonna 

Rosa Silventoinen = innostelevan siro 

Teemu Partanen = turpeen maaten    Tämän kokosi teidän oma 

Veera Niiranen = Narnia viereen      Eveliina Oinonen = 

Vili Jormanainen = voimalinja rinne     vinoa onni lienee 



Kiitos kuluneesta vuodesta rakkaat villukset ! Wabu ei lobu ja tämän laulun siivittämänä 
kaikille oikein hauskaa vappua! !  

Kun ennen häntä tuskin suvaittiin 
Nyt tehdään patsasta jo Kuwaitiin 
On siinä menossa pankkiin selkä kenossa 
Hassan 
Kun öljy rikkaudet itään toi 
Ei sille sivulliset mitään voi 
On voimaa sanassa, seisoo käsi hanassa 
Hassan 
Mustan kullan mies, tää mies, päämies, 
suurmies 
Ha-ha-ha, sheikki Ali Hassan 
Ha-ha-ha, käänsi kansan kassan 
Ha-ha-ha, luonnonvarat kaikki ovat 
Yhdelle yksilölle valjastettu 
Haaremin huumassa (häärää Ali Hassan) 
Yössä niin kuumassa (kaikuu huuto 
massan) 
Kellariruumassa (kuohilaita tuhat ja ne) 
Käskystä kivittävät 
Patsas on nyt paljastettu 
Kun öljykenttä Alin elättää 
Voi kenet tahansa hän selättää 
Et tunne estettä, hallussas on nestettä, 
Hassan 
Kun öljy rikkaudet itään toi 
Ei sille sivulliset mitään voi 
On voimaa sanassa, seisoo käsi hanassa 
Hassan 
Mustan kullan mies, tää mies, päämies, 
suurmies 
Ha-ha-ha, sheikki Ali Hassan, 
Ha-ha-ha, käänsi kansan kassan 
Ha-ha-ha, luonnonvarat kaikki ovat 
Yhdelle yksilölle valjastettu 
Haaremin huumassa (häärää Ali Hassan) 

Yössä niin kuumassa (kaikuu huuto 
massan) 
Kellariruumassa (kuohilaita tuhat ja ne) 
Käskystä kivittävät 
Patsas on nyt paljastettu 
(Samum-tuuli aavikolla hiekkaa pöllyttää. 
Se silmiin jää 
Keitaan luona beduiini tankkaa kyttyrää. 
Ja painuu pää 
Näinkö Allah viisaudessaan säätänyt sen 
on? Ken tietää vois 
Köyhällä on kameli, mut sheikillä Rolls-
Royce) 
(Sheikki Ali Hassan, Sheikki Ali Hassan 
Käänsi kansan kassan, a-ha, a-ha, a-ha) 
Ha-ha-ha, sheikki Ali Hassan 
Ha-ha-ha, käänsi kansan kassan 
Ha-ha-ha, luonnonvarat kaikki ovat 
Yhdelle yksilölle valjastettu 
Haaremin huumassa (häärää Ali Hassan) 
Yössä niin kuumassa (kaikuu huuto 
massan) 
Kellariruumassa (kuohilaita tuhat ja ne) 
Käskystä kivittävät 
Ha-ha-ha-ha-ha-ha-haa 
Häärää Ali Hassan 
Ha-ha-haa 
(Yössä niin kuumassa) Kaikuu huuto 
massan 
Ha-ha-haa 
(Kellariruumassa) Kuohilaita tuhat ja ne 
Käskystä kivittävät 
Patsas on nyt paljastettu 
Ha-ha-ha-ha-ha! 


