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Matkakertomus. 
(Jatk.) 

Sunnuntaipäivä oli jo mennyt kun jätimme 
entisen koulukaupunkini. Olimme taasen juna
matkalla. Katselimme ja ihailimme vaunun 
ikkunasta ulos vaihtelevia maisemia radan var
silla. Kuopion ja Iisalmen välinen rata on 
kauneimpia maassamme. Pianpa olimmekin 
Iisalmella ja tapasimme kokouksessa 6 kuuro
mykkää. Ikävä, etten saanut nähdä ent. luokka
toveriani Juho Väisästä, joka on ollut monta 
kuukautta Vaivastalolla reumatismin runtele
mana. Hänet vietiin Runnille nauttimaan 
tunnettua, terveellistä lähdevettä. Kuulemma 
oli siellä viime kesänä 2,000 vedenjuojaa. 
Sitten kävimme tervehtimässä helsinkiläistä 
kuuromykkä-potilasta keuhkotautiparantolassa. 
Hän on jo paranemaan päin. 

Siellä yhden päivän vietettyämme jatkui matka 
höyryhevolla läpi kolkon erämaan Kajaaniin, 
jossa Määtän talossa pidimme kokouksen nel
jän kuuromykän kanssa. Nuorukainen I. Määttä 
opasteli meitä katsomaan kaupungin ihanaa 
ympäristöä. Merkilliset linnanrauniot vetivät 
huomiotamme puoleensa sillalla kulkiessamme 
kohisevan kosken yli. Tältä sillalta aukeaa 
kaunis näköala mahtavan kosken yli nimeltä 
Ämmänkoski, jonka putous on 5 m. korkea. 
Sitten vaelsimme Pöllyvaaran vuorelle, joka on 
kuuluisa laajasta näköalastaan. Idässä näkyy 
vesiä kaukaa Sotkamosta päin, lännessä ki
maltelee Oulunjärvi; pohjoista ja etelää kohti 
aukeaa laajoja metsämaita. Tähän päättyi 
työmatkamme tiistaina. 

Seuraavana päivänä alkoi oma virkistys-
matkamme. Juhlallisesti ja verrattain hupai-
sesti kului päivä koskenlaskussa Oulunjokea 

alas. Mainittakoon koskeista huomattavin Pyhä-
koski, jonka pituus on 9 klm. Koskivene kiisi 
huimaavaa vauhtia siinä alas kuohuja taitavan 
laskumiehen pitäessä perää. Samana iltana 
laittauduimme yöpuulle Oulussa hurmaavan mat
kan jälkeen. Virkistyneinä syvästä unesta ryh
dyimme taas laatimaan matkasuunnitelmia Poh
janmaan rataa varten. Tuossa tuokiossa oli se saa
tu järjestetyksi. Lähetettiin ilmoituskortit km:n 
kokouspaikoista ja -ajasta moneen paikkaan. 

Aatetoverini John erosi minusta toivottaen 
hauskaa matkaa ja lepoa pikaiseen jälleennäke
miseen asti. Hän meni Haukiputaalle Johta ja 
Edw. Luckin huvilaan. Suuntasin matkani 
Vihantiin lankoni luo lepäilemään viikon päi
viksi matkan vaivojen jälkeen. En malttanut 
lötkötellä laiskana siellä, vaan heräsi minussa 
halu lähteä katsomaan kotiseutuani. Tuumasta 
toimeen. Tultuani Oulaisten asemalle tein 
sopimuksen automatkasta. Auto porhalsi hui
keasti läpi kauniin Haapaveden kirkonkylän 
Pulkkilaan. Ajoimme kaikkiaan 66 kilometriä 
kahdessa tunnissa. Ja tkoin matkaa hevoskyy
dillä Piippolaan yöksi. Seuraavana päivänä 
kävelin maantiellä katsellen tuttuja paikkoja, 
jotka muistuttavat mieleen menneitä lapsuuden 
vuosia kotipitäjässäni. Pistäysin pappilaan, 
vanhaan lapsuuden kotiini, jossa kirkkoherra 
R. Calamnius vastaanotti ystävällisesti minut 
toivottaen tervetuloa. Painettuani puuta paki
simme herttaisista lapsuuden muistoista, jotka 
eivät hevillä tahdo unohtua pois mielestäni. 
Puhuimme myös km:iä koskevista asioista. 
Olin yötä vanhassa lapsuuden kodissa näke
mässä hyviä unia. Aamulla kiitin kirkkoherraa 
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vieraanvaraisesta kohtelusta ja läksin pois hevo
sella toista, suorempaa tietä myöten Leskelän 
kylän kautta Haapavedelle, jossa olin tapaa
massa erästä enoani. Hän hoitaa terveyttään 
kylpylaitoksessa. Tämän uimahuoneella olin 
huuhtelemassa matkapölyä pois ruumiistani. 
Sieltä palasin samaa tietä kuin olin tullutkin 
Vihanti in. 

Kun lähtöpäivä alkoi nopein askelin lähestyä 
jätin hyvästit ja lausuin kiitokset sukulaisille 
herttaisesta sielläolostani. Virkistynein mielin 
maanantaipäivänä heinäk. 19 p. nousin junaan 
ja kättelin taasen reimakkaasti aatetoverini 
Johnin kättä kysyen: „mi tä kuuluu Haukipu
taalta". Vastaus kuului: terveisiä paljon J o h 
taja Liickin perheeltä. Jouduimme Kokkolaan 
iltapäivällä ensimaiseen kokouspaikkaan, missä 
13 kuuromykkää odotti pastorin rouva E . Sand-
strömin ja tyttärien kanssa meitä. Jälkimäiset 
ovat ennestään tuttuja Vaasan kuuromykille. 
He ovat auttaneet monella tavalla km:n pyrki
myksiä sekä Vaasassa että Kokkolassa. K o 
kouksen jälkeen menimme katsomaan valloi
tettua tykkivenettä, jota säilytetään voiton
merkkinä eräässä tarkoitusta varten rakenne
tussa huoneessa kaupungin pohjoisessa puis
tossa. Aatetoverini John piti puheen heille 
tästä historiallisesta tapahtumasta itämaisen 
sodan aikana. Silloin tapahtui nimittäin ottelu 
kaupungin satamassa englantilaisten ja tänne 
majoitetun pienen venäläisen sotajoukon vä
lillä, jolla oli apuna vapaaehtoisia Kokkolasta. 
Tämä reipas urotyö pelasti kaupungin joutu
masta tulen hävittämäksi. 

Kun päivä oli kallistunut iltapuoleen, poik
kesimme Pietarsaareen, missä oli 13 kuuro
mykkää kokouksessa. Väliaikana kävin Rune
bergin tuvassa kunnioittamassa hänen muistoaan 
3 klm. koilliseen päin kaupungista. Siellä oli 
runoilijan lempiasunto, jossa hänellä oli tapana 
lepäillä metsästys- ja kalastusretkillään. Myös 
olimme kuuromykkäin koululla. 

Matkan varrella poikettuamme taasen Uuteen 
Kaarlepyyhyn käväsimme pappilassa tervehti
mässä kirkkoherra J . Vesenterää, mutta hän ei 
ollutkaan kotona. Ajoimme hevosella 5 klm. 
matkan päähän meren rannalle, jossa hän olei
lee perheensä kanssa virkistyäkseen raikkaassa 
meri-ilmassa. Pastori, entinen km:n matka
pappi ja ennen kaikkea km:n harras ystävä, 

tervehti iloisena meitä odottamattomasta yllä
tyksestä. Ystäväll isyys meni niin pitkälle, 
että hän saattoi meidät reippaalla mielellä 
ankarasta sateesta väli t tämättä asemalle. 

Sitten jatkoimme matkaa Lapualle torstai-
iltana. Perjantaina ja lauantaina pidettiin 
km:n kokous, jossa oli saapuvilla ainoastaan 
1/s osa 30 kuuromykästä. Osaaottajien vähä-
lukuisuuteen oli syynä se, että kiireinen heinätyö 
ja sopimaton aika tekivät vaikeuksia heille. 

Seinäjoella yövyt tyämme tulimme Alavuuden 
asemalle sunnuntai-aamuna, jolloin palstati-
lallinen Matti Savisaari vei meidät omalla hevo
sella Naaralan talolle, johon oli kokoontunut 
20 kuuromykkää ympäristöltä. Herra Elias 
Savisaari oli tullutkin Turusta pitämään pu
heita heille. Kokouksen loputtua vietiin meidät 
hevosella palstatilallisen Savisaaren kotiin, joka 
sijaitsee sydänmaassa, rauhallisessa paikassa. 
Onnellinen kotiväki kestitsi meitä vieraanvarai
sella tavalla. Meillä on syytä kiittää heitä hy
västä huolenpidosta. Isäntä saattoi hevosella 
meitä laivarantaan asti. 

Aamuyöllä nousimme „Pohjola"-laivaan, joka 
meidät aamupäiväksi joudutti Tampereelle, mistä 
löysimme km:n yhdistyksen huoneuston. Siellä 
tervehdimme toisiamme iloisella päännyökkäyk-
sellä. Jäsenet seurasivat mielenkiinnolla aate
toverini Johnin kertomusta kuluneelta kierto
matkalta. 

Matka oli nyt lopussa kestettyään kuukauden 
ajan, mutta muistot elävät ja säilyvät meidän 
esitelmöitsijäin mielessä. Matkan tulokseen 
olemme täysin tyytyväisiä varsinkin kun olemme 
saaneet uusia huomioita ja vaikutteita maalais-
kuuromykkäin elämästä. En voi lopuksi olla 
mainitsematta erästä seikkaa. Tampereen K u u 
romykkäin yhdistys on ottanut alotteen pitä
mällä piirikokouksiaan. Olemme sitä mieltä, 
että vastaisuudessa, säännöllisten olojen pa
lattua, järjestetään muuallekin useampia piiri-
kokouksia esimerkiksi Kokkolaan, Seinäjoelle, 
Riihimäelle, Kouvolaan, Pieksämäelle y. m. 
Niihin kokouksiin osanotto tuottaa maalais-
kuuromykille paljon iloa ja hyötyä ja parempi
osaisten km:äin puheiden kuuleminen sekä 
keskustelu heidän kanssaan opettaa ja vaikut
taa kasvattavasti heihin ja opettavat heitä 
oikein ymmärtämään ja tuntemaan toisiansa. 

Lempäälä 29. 7. 15. Eino Karilas. 
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Aina Wialen 
50 uuotias. 

S y y s k u u n 19 päivänä täyttää Nikkari lan kuuro
mykkä-kodin johtajatar, neiti Aina Wialen 50 vuotta. 
Neiti Wia len on suorittanut kuuromykkien ope
tuksen ja kasvatuksen alalla jo pitkäaikaisen ja 
tärkeän tehtävän. H ä n kävi koulua ensin lapsena 
Turussa ja suoritti sitten Jyväsky län seminaarissa 
kansakoulunopettajatar tutkinnon. E m m e tarkem
min tiedä mistä syystä neiti W . sitten päätti ru
veta kuuromykkäin opettajaksi. Ehkä siitä syystä, 
että hän jo lapsuutensa kodissa tottui seurustele
maan kodin kuuromykkäpalveli jan kanssa. Tahi 
ehkä hän käydessään rippikoulua piispa Alopaeus'en 
luona Turussa huomasi kuuromykkäin opetusalan 
tarvitsevan uhrautuvia ja väsymättömiä työnteki
jöitä. Suoritettuaan opettajatar-tutkinnon J y v ä s 
kylän seminaarissa rupesi hän valmistautumaan 
kuuromykkäin opettajaksi. Hän matkusti Kuopion 
kuurojenkouluun, seurasi siellä opetusta 2 vuotta 
sekä suoritti opettajatutkinnon. Opettajaviran sai 
neiti W . Turun kuuromykkäinkoulussa, jossa toimi 
7 vuotta, ensin puhe- sitten kirjoitusosastolla. 
Mutta neiti W. tunsi halua ruveta toisella tavalla 
kasvattamaan ja opettamaan kuuromykkä-tyttöjä 
käytännöllistä elämää varten. Hän erosi opettaja-
toimestaan Turussa, muutti maalle Loimaalle , vuok
rasi siellä langoltaan, pastori Mäkiseltä pappilan 
ja rupesi sitä viljelemään. Tähän pappilaan otti 
neiti Wia len nuoria kuuromykkä-tyttöjä oppimaan 
taloustoimia. Hän tahtoi opettaa ja kasvattaa heitä 
kelvollisiksi palvelijoiksi ja työntekijöiksi. Näin 
syntyi kaikessa hiljaisuudessa ensimäinen, vaati
maton kuuromykkä-tyttöjen talouskoulu meillä. 
5 vuotta työskenteli neiti W . oppilaittensa kanssa 

Loimaan pappilassa kunnes hänet kutsuttiin Piek
sämäellä avattavan S . ja A . Boval l ius 'en kuuro-
mykkäkodin johtajattareksi kymmenen vuotta sit
ten. Tämä talouskoulu alkoi marraskuussa v. 1905 
ja on sen toiminta kaikille lehtemme lukijoille 
tunnettu. Näitten 10 vuoden kuluessa on siinä 
ollut 83 oppilasta paitsi nykyisiä oppilaita. Erit
täin tärkeä, suuriarvoinen ja vaikea on se työ, joka 
neiti Wialen ' i l la on tämän laitoksen johtajattarena. 
Niin suuren talouden johto ja nuoren oppilaspar
ven opetus vaatii paljon tarmoa, huolta ja taitoa. 
Johtajattarella on aina ympärillään 20 kuuromyk-
kätyttöä. H e ovat tulleet Nikkari laan eri puolilta 
maata, eri kouluista ja erilaisista olosuhteista. 

Kul lakin oppilaalla on oma luonteensa, omat 
tapansa ja omat erityiset taipumuksensa. Johtajat
tarelta vaaditaan paljon kärsivällisyyttä ja ihmis
tuntemusta kasvattaessaan oppilaitaan niin, että he 
vastedes omalla työllään palvelijattarina ja kodeis
saan voivat henkeänsä elättää. Suurel la vakavuu
della ja antautumisella onkin neiti W . käynyt työ
hönsä. Rakkaudel la ja taidolla toimii hän suurem-
moisen laitoksensa johtajana uhraten voimansa ja 
kykynsä oppilastensa hyväksi . K u n l i ikkuu Nik
karilan kodissa niin huomaa, että siellä vallitsee 
järjestys, sopusointu ja uhrautuva työ kuuromyk
kien hyväksi . Tyynenä jaksaa johtajatar suorittaa 
raskasta työtään laitoksessa oppilasten ja muun 
henkilökunnan keskuudessa. Vieläpä riittää osan
ottoa ympäristönkin muille kuuromykil le , sillä 
Nikkari la on heille kaikille yhteinen koti, johon 
he ovat jo tottuneet kokoontumaan saamaan neu
voja ja virkistystä. 

Toivotamme neiti A ina Wialen ' i l le runsasta tyy
dytystä sekä J u m a l a n siunausta ja voimia jatka
maan hyvin suoritettua työtään. 

Huomatkaa! T i l a n P u u t t e e n t ä h -
den on monen arvoi

san kirjoittajan lähettämien avustusten täy
tynyt jäädä odottamaan toistaiseksi. Kirjoi
tuksenne painetaan lehteen sen mukaan kuin 
tilaa saadaan. Kiitos lähetyksistänne! Äl
kää unohtako lehteämme vastakaan! 
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Elise Eklund. 

Elokuun 21 p:nä kuoli Helsingissä Diakonissa
laitoksella rouva Elise Eklund 66 vuoden vanhana. 
Hän oli syntynyt Kokkolassa u / s 1849. Hänen 
isänsä oli merikapteeni A . Wick lund . Lapsena 
tuli El ise kuuroksi. Hänet pantiin Turun kuuro-
mykkäinkouluun, jota kävi v. 1860—1868 ja oli 
m. m. C . O . Malm' in oppilaana 4 vuotta. Kou
lusta päästyään toimi hän hattujen laittajana Tu 
russa 1870—1872. Vuonna 1873 meni hän nai
misiin entisen koulutoverinsa Lorentz Eklundin 
kanssa. H e muuttivat Pietarsaareen, missä hra 
Eklund sai viran kuuromykkäkoulun opettajana. 
Hra Eklund oli opettajana kuolemaansa asti v. 1892. 
El ise Eklund asui leskenä lastensa kanssa Pietar
saaressa vuoteen 1898. Silloin hän muutti H e l 
sinkiin lapsiaan kouluttamaan. Helsingissä hän 
asui kuolemaansa asti. 

El ise Eklund oli erittäin lahjakas ja ymmärtä
väinen kuuromykkä. Hän oli Hels ingin kuuro
mykkäin keskuudessa pidetty ja kunnioitettu jäsen. 
Hartaasti uskonnollisena ja herttaisena oli hän 
erittäin sopiva esikuva ja opettaja nuoremmille 
kuuromykil le . Hän rakasti lämpimästi Jumalaa ja 
ymmärsi paljon J u m a l a n sanaa ja jumalisen elä
män asioita. Hän tahtoi mielellään kertoa koke
muksistaan toisille tovereilleen. Vakavuudel la ja 
taitavasti osasi hän kasvattaa monia lapsiaan, niin 
että lapset kunnioittivat äitiänsä ja on heistä tullut 
eteviä ja hyviä ihmisiä. 

Kuuromykkä-vanhempain ei ole aina helppo 
kasvattaa lapsiaan. Mutta rouva Eklund ' i l le on
nistui lasten kasvatus hyvin, sillä hän rukoili J u 
malalta ymmärrystä. Hänen vanhin poikansa, O s 

sian, oli lähetyssaarnaajana Intiassa ja on nyt pro
viisorina Vaasan Apteekissa. Toinen poika, Arthur, 
on filosofian tohtori ja kirjailija. Kolmas poika, 
Runar, on etevä arkkitehti. Tyttäristä on toinen, 
Thyra, rahastonhoitajana eräässä Hels ingin liik
keessä ja on hän jo kauan ollut jäsen Pelastus
armeijassa. Toinen tytär, rouva E lma Ignatius, on 
taas tunnettu ja rakas Suomen kuuromykkäin pii
reissä. 

Vanhuutensa päivinä otti rouva Elise Eklund 
innolla osaa Hels ingin kuuromykkäin yhdistyksen 
rientoihin. 

Rouva Eklund ' in ruumis ei haudattu Hels inki in , 
vaan vietiin se junalla Kokkolaan Wicklund ' in 
perhehautaan elok. 25 päivänä. Ennenkuin ruu-
missaatto läksi Diakonissalaitokselta pidettiin sen 
kirkossa jumalanpalvelus, johon ottivat osaa vai
najan sukulaiset ja joukko Hels ingin kuuromykkiä. 
Diakonissalaitoksen pappi, pastori Palmroth, saar
nasi. Rouva Lindström viittasi saarnan kuuro
myki l le . Ruumisarkun kantoivat ruumisvaunuihin 
vainajan poika, arkkitehti Runar Eklund, vävy, 
maisteri G . Ignatius sekä kuuromykät A x e l Nor
stedt, H j . Westl ing, Fr. Schoul tz , Karl Lindström, 
Su lo V u o k k o ja Eino Karilas. Ruumissaatto saat
toi vainajan rautatieasemalla odottavaan rautatie
vaunuun. — Illalla kokoontuivat Hels ingin kuuro
mykät yhdistyksensä huoneustoon, jossa viettivät 
surujuhlan. 

Monet vainajan toverit pitivät siellä puheita ja 
kertoivat muistoja vainajan elämästä. 

Ruumis siunattiin haudan lepoon Kokkolan hau
tausmaalla. Pastori Mellberg toimitti haudansiu-
naamisen. Kukk ia laskivat haudalle vainajan omai
set ja ystävät, laulukuoro lauloi. Rouva E . Sand
ström piti puheen Kokkolan ympäristön kuuro
mykkäin puolesta Kukk ia ja seppeleitä laskivat: 
Hels ingin Km-yhdistys , Hels ingin Km-ompelu-
seura, Ida Eklund tyttärineen, Vainajan sisaret, 
Wal l in ' in perhe, Vanha ystävä ja koulutoveri Ma
ria Hirn , Netta He ike l , Hanna , Mia ja U n o Mark-
lund, Ade le J u n g e l , Hilda Malm, Irene Malm, 
Tekla Nordman, Alma Svanljung, Maiju Kahel in , 
Hulda ja Hjalmar Westl ing, Charlot ta Forsman ja 
Irene av Björkesten, Hilda Ström, Km-Rai t t ius-
seura, S igyn Heike l y. m. 

Vainajan poika, hra Oss ian Eklund, piti vielä 
kauniin puheen äitinsä muistoksi. 

• 
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Kirje Iisalmelta. 
Nyt kirjoitan ensi kerran Iisalmelta k. m. 

lehteen. Olen kotona vanhempaini luona. 
Meitä on 5 lasta ja minä olen kaikista vanhin. 
Nuorin on 13 v. vanha. Olen käynyt Heimarin 
puutarha- ja talouskoulua ja myös Kuopion 
keittokoulua 3:ta kuukautta. — Mulle tuli 
äkkiarvaamatta kirje k. m. J u h o Haloselta, 
joka ilmoitti, että Iisalmella pidetään k. m. 
kokous heinäk. 5 p:nä klo 5. Ilostuin kovasti 
ja odotin sitä päivää, jollain pääsisin sinne 
tovereita tapaamaan ja kun se tuli, ajattelin 
mennä aamulaivassa sinne, vaan kun olisi pitä
nyt olla jouten koko päivän, muutin mieleni 
ja lähdin vasta puolisen syötyä siskoni kyydit
semänä yli salmen. Sitten menin Jalkasin 6 km. 
maantietä myöten Haloseen. Viivyin yhden 
tunnin. Oli niin tavattoman kuuma ilma. 
Loppumatkalla aurinko oli vähällä paahtaa 
minua, kuin tulella paahtaisin kahvia. Klo y2 5 
saavuin Haloseen. K . m. Elina Johansson tuli 
minua katsomaan sinne. Sitten klo y2 6 ilta
sella menimme neiti Edith Rissasen luo, mutta 
kun hän ei ollut kotona, niin toinen neiti neuvoi 
meille, missä pidetään k. m. kokous. Marssimme 
iloiten vastapäätä olevaan kansakouluun. Meitä 
oli sinä iltana 5 k. m., jotka odotimme sydän 
kovasti tykyttäen Helsingin herroja, J . Sund-
bergia ja E . Karilasta. Ennenkuin he tulivat 
puhelimme paljon neiti Rissasen kanssa, joka 
on k. m. Auttajayhdistyksen asiamies, puutar
hastamme. Yks kaks he jo tulivat ja ilolla 
tervehdimme heitä esittäen itsemme. Sitten 
pidettiin hauskoja keskusteluja ja esitelmiä, 
joita pitivät yllämainitut herrat. Klo y2 9 
loppui kokous ja sitten palasimme tyytyväisinä 
kortteereihimme. E . Johansson ja minä läh
dimme Haloseen, jossa me olimme kortteeria. 
J . Halonen on kihloissa entisen luokkatoverini 
Miina Tuovisen kanssa. Kun tulimme sisälle, 
hämmästyimme nähdessämme herrat Sundbergin 
ja Karilaan Halosen kamarissa. Menimme istu
maan ja puheltiin paljon, sekä naurettiin heidän 
kanssaan. Juoti in Halosen ystävällisen äidin 
keittämää hyvää teetä leipineen. Hauska 
keskustelu päättyi noin klo 12 yöllä. Meillä 
kaikilla oli niin lysti, etteivät toiset tämän leh
den lukijat voi aavistaa. Sitten herrat S:rg ja 
K:las menivät Seurahuoneelle väsyneinä nukku

maan. Meitä nukutti hyvästi siellä kaupun
gissa. Sitten aamulla Johansson ja minä me
nimme laivasatamaan katsomaan ketä tulisi 
kotoamme kaupungille asioilleen. Ilokseni ta
pasin äitini, isäni ja siskoni. Samassa tapasimme 
myös hra K:laan ja Halosen, sekä myöhemmin 
k. m. Vihtori Balk'in, jolle ilmotin, että hänen 
pitää tulla Haloseen k. m. kokoukseen klo 10. 
Sitten hra K:las ja Halonen menivät kaupungin 
lähellä olevalle Koivikolle, jossa asuu varatuo
mari Snellman, kyläilemään, koska Snellmannin 
rouva on herra Karilaan sukulainen. Elina ja 
minä menimme kokoukseen Haloseen. Odo
timme turhaan y2 tuntia hra Sundbergia. 
Sillä aikaa tuli kokoukseen 2 uutta k. mykkää. 
Otaksuimme, että hra Sundberg ei muistaisi 
tulla kokoukseen. Tuli hän kuitenkin klo y2 11 
ja tervehdimme iloiten häntä. Sitten hän esi
telmöi meille Avik'ista, Leskenrovosta y. m. 
Sitten tulivat Karilas ja Halonen Koivikolta 
kokoukseen. Heitä harmitti, kun heillä oli 
tavattoman kuuma. Kun klo oli 12, lähti hra 
S:rg keuhkotautiparantolaan, jossa on nyt vielä 
k.m. herra puuseppä Aukusti Virtanen H:gistä, 
häntä ilahduttamaan. Hra Karilas sillä aikaa 
kertoi meille pienen kertomuksen ja keskuste
limme myös paljon, mitä vain päällämme pisti. 
Sitten klo 1 Halosen kehotuksesta Heta Kauppi
nen, Johansson ja minä lähdimme parantolan 
portille odottamaan heitä. Silloin tulivat hrat 
S:rg, K:las, V:nen ja H:nen. Tervehdittyämme 
herra Virtasta menimme kaikki varjoiseen paik
kaan rappusille istumaan. Keskusteltiin taas. 
Nyt on hra Virtanen paranemaan päin. Kuu
kauden päästä hän pääsee pois parantolasta 
Helsinkiin. Neljännestä vailla 2 matkaherrat 
menivät Seurahuoneelta hakemaan tavaroi
tansa vossikalla asemalle, mutta me tytöt me
nimme suoraan asemalle odottamaan heitä. 
Ei tarvinnut meidän kauan odottaa heidän 
tuloaan. Menimme sitten rautatiesillalle, jonne 
tuli postijuna etelästä päin. Vielä vähän kes
kusteltiin. Kellon soidessa täytyi meidän heit
tää hyvästiä ystävällisille herroille. Tuli ikävä, 
kun piti erota tovereistamme. Klo oli noin 3, 
kun juna katosi näkyvistämme. En osaa kyl
lin kiittää meidän k. m:kien puolesta Teitä 
molempia herroja, jotka olitte hyvin ystävällisiä 
ja osasitte ilahduttaa meidän yksitoikkoista 
elämäämme. Siis kiitos viimeisestä! 
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Odotin koska tulisi viileä ilma, että hyvästi 
pääsisin taas maanteitse rakkaaseen kotiin, 
koska laiva on jo mennyt klo 1. Klo oli y 2 7 
kun läksin kaupungista. Jouduin illallista syö
mään toisten kanssa. Sitten luin yläkerrassa 
hra K:laan antamia vihkoja. Painuin peh
meään sänkyyn, koska olin niin väsynyt. 
Aamulla nousin virkeänä ylös huoneita siivoo-
maan. Autan joka päivä vanhempiani sekä 
sisä-, että ulkotöissä. Pysyn mieluummin ko
tona maalla, kuin kaupungissa, jossa on pölyä 
ja muutenkin epäterveellistä. Maalla saa aivan 
vapaasti liikkua avojaloin j . n. e. On niin hauska 
asua maalla, jossa on vain vihreitä maita. 
Olen myös kiintynyt maalaistaloon. En tahdo 
pois muuttaa vieraaseen paikkaan työhön, kun 
kerran kotonani ei ole yhtään ahdasta ja van
hempani mielellään hoitavat minua kuin pikku
lastansa. Kotona on aina työtä ja virkistävää 
ruokaa, koska kotona on kaikkia kotieläimiä, 
mitä tarvitsemme. Nykyisessä kodissani on 
asunut monta vuotta sitten Minna Canthin 
poika perheineen 5 vuotta. Sitten muuttivat 
Kuopioon. Nyt on tänä kesänä 10 vuotta 
kulunut, kun muutimme „ I t ikka" nimiseen 
kartanoon Peltosalmelle. Entisessä oli hyvin 
ikävä asua, kun ei ollut metsää, kuin kaukana. 
Nykyisessä on paljon hauskempi asua, kun se 
on mäellä, järven rannalla, niittyjen ja peltojen, 
sekä komeiden, hyvin korkeiden, ikivanhojen 
kuusi- ja lehtipuiden ympäröimänä. Yl immäi 
sestä kerroksesta on kaunis näköala puiden 
lomitse järvelle, kaupungille, niityille ja pelloille. 
Mutta meillä on vielä hyvin huonossa kunnossa 
navetta ja talli. Ensi talvena rakennetaan 
tiilistä navetta 60 lehmälle ja talli 7—10 he
voselle, kumpaankin sementtilattiat ja vesi
johdot viimeisen mallin mukaan. Minä ajattelin 
ruveta uuteen navettaan karjakoksi, kun siellä 
on hyvin terveellistä työtä. 

Tämän talon ensimmäinen omistaja oli Sota
herra Collan-vainaja, joka on istuttanut sipe
rialaisia kuusen taimia pihamaalle. Ne ovat 
noin 60 v. vanhoja ja ovat paljon korkeampia, 
kuin meidän kaksikerroksinen kotimme. Aina 
ihailemme niitä, kuinka tuuheita ne ovat. 
Meidän pihamaallamme on myös 1 tammipuu, 
joka on mainiosti kasvanut. Se on ehkä 15 v. 
vanha ja on jo yli 3 metriä korkea. Luulen 
ettei kasva hyvin korkeaksi, eikä hyvin pak

suksi, koska on kylmä paikka. — Minulla on 
oma erityinen mukava, valoisa nurkkakamari 
vihreine yksinkertaisine huonekaluineen. Se 
on hyvin rauhallinen ja päivänpaisteinen huone, 
jonka akkunut ovat pihalle ja puutarhaan 
päin. Kamarini akkunoita avattaessa hulmah-
taa sisään kesällä pihkapuiden, kukkivien tuo
mien, pihlajien ja omenapuiden, sekä ruusujen 
hajua. On mitä hauskinta asua minun kama
rissani, jossa on aina hyvä ilma. Pidän päivä-
ja yökaudet akkunat auki paitsi sateisilla ja ukkos
ilmoilla, koska se on hyvin terveellistä. Minun 
täy tyy olla hyvin varovainen, ettei synny mi
nuun keuhkotauti, kun minussa on ollut vii
dettä vuotta kova keuhkokatarri, vaan se 
kuitenkin kokonaan hävisi 3 vuotta sitten 
jouluaattona huolellisen äitini hoidon kautta. 
Suuri kiitos siitä suuresta terveyden lahjasta 
taivaalliselle Isällemme. 

Minun 15 v. v. veljeni tilasi viime tammi
kuulla Kuopiosta 2 hopeakaniinia. Niitä minä 
hoidan ja ruokin joka päivä. On hyvin huokea 
hoitaa. Nyt on yht. 9 kaniinia. Niistä 2 myön 
E . Johanssonille, kun se tahtoi. Aina kun saan 
kaniineista rahaa, niin panen säästöpankkiin 
korkoa kasvamaan. Hyvin kannattaa köy
häinkin hoitaa kaniineja, joista saa sievoisen 
tulon. Kaniinien nahka on arvokasta. Kani i 
nia on joka päivä säännöllisesti hoidettava ja 
ruokittava. Sillä ne ovat puhtautta rakastavia. 
Jos tahdotte saada tietoja, miten niitä on hoi
dettava, ruokittava ja tapettava, ostakaa Mikko 
Ilkan kirjoittaman „Kaniinihoitokirja" niminen 
kirja. Kaniinit osaavat huvittaa meitä niin, 
että joskus täy tyy nauraakin. 

Olen laittanut myös hyvään kuntoon puu
tarhan keittäjän kanssa, joka on ollut Heimarin 
puutarha- ja talouskoulussa. Puutarhamme on 
vielä vähän pieni, mutta kun puretaan vanhat 
ulkohuonerakennukset ja uusia rakennetaan 
kauvemmas, niin tulee ehkä puutarha 3 kertaa 
suurempi nykyistä. Puutarhassa kasvaa jo 
keittiökasveja nim. kurkkuja, tomaatteja, kelta-
ja punajuuria, salaattia, pinaattia, kaalia, lant
tuja, rediisejä, hopeasipulia y. m. s. ja kaiken
laisia kukkia. Sen vuoksi kehoitan teitä t. leh
den lukijoita pyrkimään Heimariin. Pääsette 
halvalla vain 150 mkalla koko ajalta. Kuulevien 
pitää maksaa sinne noin 300 mk. Sen koulun 
johtajatar on hyvin tyytyväinen k. rmkiin. 

K U U R O M Y K K Ä I N LEHTI 83 

Hän tahtoisi ottaa vain k. mykkiä oppilaikseen. 
Mutta se on vaikea. Parempi olisi, että toinen 
puoli olisi kuulevia ja toinen puoli k. m:kiä, 
jotka saavat oppia olemaan paljon kuulevien 
seurassa. 

Lämpimät terveiseni entisille opettajille ja 
tovereilleni sekä matkaherroille. 

A. Räisänen. 

Teruehdys Mäntästä k. m. leh
den lukijoille. 

Olen yksi tämän lehden lukijoista ja tahdon 
nyt kirjoittaa tähän Mäntän paperitehtaasta. 

Tiedättekö Te, lukijat, missä Mänttä on? 
Se sijaitsee Vaasan läänin itä-osassa Vilppulan 
pitäjän Mäntän kylässä. Se on kotiseutuni, 
jossa olen syntynyt, kasvanut ja lapsuuteni ajan 
elänyt. Kotiseutuni on muodoltaan kannas, 
jonka katkaisee vesirikas Mäntän koski. Sinne 
oli rakennettu ensin pieni massatehdas ja sen 
ohessa paperitehdas, joka on nyt kehittynyt 
suuressa määrin. Tämän tehtaan perusti kauppa
neuvos Serlachius-vainaja noin neljäkymmentä 
vuotta sitten. Paperi täällä valmistetaan puusta. 
Metsässä hakataan „massapuut" parin metrin 
pituisiksi, jotka sitten lautoissa uitetaan aivan 
tehtaan alapuolelle. Sieltä ne nostokoneen 
avulla kuljetetaan niin sanottuun „kuusivers-
taaseen", jossa sitä varten laitetussa koneesa 
katkotaan puolen metrin pituisiksi pölkyiksi. 
Samassa paikassa ne toisella koneella kuoritaan 
aivan puhtaiksi ja konevoimalla nostetaan ylä
kerrokseen, josta ne johdatetaan suuriin neljän 
metrin korkuisiin ja puolentoista metrin levyi
siin hautomapannuihin. Niihin lasketaan kuu
maa höyryä ja seitsemän tunnin ajalla on pöl
kyistä irtaantunut pihka ja kaikki kelpaamaton 
aine. Pannun pohja avataan ja pölkyt tulevat 
ulos. Vaunuilla kuljetetaan ne hiomoon, jossa ne 
suurien pyörivien kivien avulla jauhetaan hie
noksi jauhelmaksi. Kivien alta johdatetaan 
massavelli rautaputkia myöten suuriin siivilöi
hin, joissa vesisuihkun avulla eroitetaan suu
rimmat puukappaleet. Kelvollinen massa juok
sutetaan kokouskoneisiin. Siinä kuivuu se seu
raavalla tavalla: villahuopa kulettaa sen kahden 

suuren tukin väliin, jotka puristavat veden siitä 
pois. Toisen tukin ympärille kääriytyy massa, 
joka sitte halastaan ja kääritään. Tässä tilassa 
se on märän nahan muotoista, jota sitten voi
daan säilyttää kauvan aikaa, jos ei sitä tarvita. 

Hissillä nostetaan tarvittava massa „hollan-
terille" eli Hollannin koneille. Niissä jauhetaan 
se entistä hienommaksi kahden hammasreunai-
sen pyörivän tukin ympärillä. Nyt se muuttuu 
taas vellin muotoon. Rautaputket kuljettavat 
massan paperikoneisiin. Se on moniputkinen 
kone. Ikäänkuin taikavoimalla muuttuu siinä 
märkä massa kestäväksi paperiksi. Ensin massa 
juoksee metallikankaalle, jossa se pudottaa pois 
suurimman märkyytensä. Niistä johtaa villa
huopa sen suuriin kuumiin sylinteriin, jotka 
vetävät siitä pois lopun kosteuden. Paperi
koneen edessä on erityiset rullat, joiden ympärille 
paperi kääriytyy koneesta tultuaan. Ne vie
dään kiillotuskoneisiin. Niissä ne suurien ja 
kuumien pyörien välissä tulevat aivan sileiksi. 
Näin saatu paperi viedään vielä leikkuukoneisiin, 
joissa se katkotaan määrätyn suuruisiksi pala
siksi. Hissillä kuljetetaan paperi pakkasaliin, 
jossa monta ihmistä on sitä lajittelemassa. 
Toiset laskevat paperilevyt kirjoiksi ja riiseiksi, 
jotka sitten viedään paaluttavaksi. Paperi ase
tetaan kahden puristimen väliin, kääritään 
rautavanteet ympärille ja niin on se valmis 
käytettäväksi. Sitten lähetetään paperi rauta
teitse tilauspaikkaan. Sitä paitsi valmistetaan 
myös haavapaperia ja pusseja. 

Alituisen liikkumisen kautta menee koneista 
monta kappaletta rikki. Niiden korjaamiseksi 
on täällä kolme pajaa, joissa joka päivä miehet 
korjailevat kuluneita kappaleita. Mäntän liik
keen välittäjänä on kapearaiteinen rautatie, 
joka samalla kuin se kulettaa tehtaan teoksia, 
välittää muutakin liikettä. 

Mäntän paperitehdas on tu l lu t Suomessa kuu
luisaksi teoksien kautta. Täältä lähetetään 
paperia ympäri maailmaa, Jaappaniin asti. — 

Minä toivon, että Te ymmärtäisitte tästä, 
miten paperia valmistetaan.. 

Oletteko, lukijat käyttäneet Mäntän pape
ria? 

Tämän kirjoittaja on nyt samassa tehtaassa 
tekemässä pieniä namuspussia. Se on muka
vaa työtä. Minä olen käynyt Oulun kuuro
mykkäinkoulua 8 vuotta ja lopetin kouluni 
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viime keväänä. Kuuromykkiä täällä ei ole 
paljon. Meitä on 4; kaksi poikaa on käynyt 
Oulun k. m. koulua ja toinen tyttö Jyväskylän 
k. m. koulua 2 vuotta. He asuvat kaukana mi
nusta, että en ole usein heitä tavannut. 

Sydämelliset terveiset entisille opettajilleni 
ja tovereilleni 

Saimi Suikkaselta. 

• 
Tietoja kotimaasta. 

Jumalan palveluksia on pidetty syyskuussa 
m. m. Lahdessa t. k. 5 pvä. S inne oli kokoon
tunut 38 kuuromykkää . Lappeenrannassa oli ju
malanpalvelus t. k. 12 päivä, jolloin 18 kuuro
mykkää oli koolla. Kokouspaikkana oli nytkin 
Lastentarhan huoneusto, jossa Luannan kuuro
mykkäinyhdistyksen puolesta tarjottiin kahvia ja 
vehnästä. — Pieksämäel lä oli jumalanpalvelus t. k. 
14 päivä, jolloin 34 km. oli koolla Nikkari lassa. 
Sieltä käveltiin H . ehtoolliselle kirkkoon. Kirkon 
vieressä on Nikkari lan entisten omistajain Boval-
liusten sukuhauta ja korkea hautakivi. Sen ki
ven alla lepäävät m. m. neidit S . ja A . Boval l ius 
jotka lahjoittivat koko suuren omaisuutensa, ra
hansa ja talonsa kuuromykkätyttöjen talouskou
luksi . 10 vuotta on talouskoulu nyt toiminut. 
Ensimäiset oppilaat tulivat sinne marrask. 1 pnä 
1905. Neiti Boval l ius ' ten haudalle olivat N ikka 
rilan tytöt sitoneet suuren ja kauniin seppeleen 
petäjän oksista ja kukista. Seppeleen kantoivat 
tytöt kirkkoon mennessään neitien B . haudalle, 
johon se laskettiin nyt kiitollisuuden osotukseksi. 
Seppelettä laskettaessa puhui pastori Nyberg ko
koontuneille kuuromykil le , että heidän pitäisi kii
tollisuudella kunnioittaa hyväntekijäinsä muistoa. 
A ikomus on joka vuosi, kun Nikkari lan oppilaat 
menevät kirkkoon Herran ehtooliselle, viedä kuk
kaseppele Bovall iusten haudalle. 

Koulut. Mikkel in k-m. koulun poikien käsi
työ- ja piirustusopettajaksi on valittu hra Emil 
Ahola . — Turun k-m. koulun opettajattarelle, nti 
Tekla HolmströmMlle on annettu virkavapaus; 
sijainen neiti H e l g a Ackren . 

Kuolleita. Porissa kuoli e lokuun 8 p:nä A ino 
Solander 13 vuoden 4 kk. vanhana. Vainaja oli 
Turun kuuromykkäinkoulun oppilas. 

* 
Heinäkuun 26 päivänä kuoli Vaasassa kunnal-

lissairaalassa tehtaalaisen vaimo Iida Sofia Söy-
rinki, omaa sukua Hänninen, sairastettuaan kau
van aikaa sydäntautia. Vainaja oli syntynyt Saa
rijärvellä huhtikuun 13 p. 1877 ja oli siis kuol
lessaan ainoastaan 38 vuoden, 3 kuukauden ja 13 

päivän vanha. Käytyään Kuopion kuuromykkäin
koulun muutti hän Vaasaan, jossa sai työpai
kan puuvillatehtaassa. Si t temmin meni hän nai
misiin saman tehtaan työmiehen Nikolai Söy-
ringin kanssa, joka nyt 3 lapsen kanssa suree 
nuorena kuollutta puolisoaan. Vainajaa kaipaavat 
myös monet kuuromykät ja kuulevat ystävät. Iida 
Söyr inki haudattiin elokuun 1 päivänä. Kuuro
mykät ja kuulevat ystävät saattoivat vainajaa hau
taan. Hautauksen toimitti pastori Nyman . K u u 
romykkäinyhdistyksen puolesta laskettiin haudalle 
kaunis seppele. 

Vihitty. Avioliittoon vihittiin Porissa elokuun 
15 p:nä Senja Lydia Öster lund ja J u h o Anton 
Marjamäki . 

Kilpakirjoitus. 
Edistääkseen ja kehittääkseen Suomen kuu* 

romykissä kirjailemisen kykyä on Suomen 
Kuuromykkäin Liiton keskushallinto päättänyt 
julkaista taas kirjoituskilpailun, johon kuuro* 
mykkiä täten kehoitetaan osaaottamaan. 

Kukin kuuromykkä saa kirjoittaa mistä ai* 
neesta itse haluaa. 

Kirjoitukset pitää lähettää ennen ensi loka* 
kuun 1 päivää osotteella Kuuromykkäin Lii= 
ton toimisto, Helsinki, Rikardinkatu 2. 

Kirjoituksia arvostelee toimikunta johon on 
päätetty pyytää johtaja K. Killinen Kuopiosta, 
neiti Naema Helsingius Helsingistä ja opettaja 
J . K. Palomaa Turusta. 

Palkintoja jaetaan 3, nimittäin 

I palkinto 30 mk. 
II » 20 » 

I I I » 10 » 

Palkitut kirjoitukset julkaistaan joko »Kuu* 
romykkäin Lehdessä», »Kuuromykkäin Jou* 
lussa», tahi muussa sopivassa julkaisussa. 

Kilpailuun saavat ottaa osaa ainoastaan kuu* 
romykkäinkoulun läpikäyneet kuuromykät. 
Kilpailijan pitää itse ajatella ja kirjoittaa ker* 
tomuksensa. Ei saa lainata kirjoitusta muualta, 
eikä käyttää toisten apua. 

Kilpailun osanottajat merkitkööt kirjoituk* 
sensa alle salanimensä sekä liittäkööt mukaan 
suljetun kirjeenkuoren, jonka päälle on kirjoi* 
tettu tämä salanimi. Kuoren sisään kirjoittaa 
lähettäjä paperille oman oikean nimensä. 

Kuuromykkäin Liiton Keskushallinto. 

Hels ink i 1915. K . F . Puromiehen Kirjapaino O . - Y . 


