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Ispinäpotut
KAIJA MAIJALA
Tämä tapahtui siihen maailman
aikaan, jolloin kesät olivat aina
lämpimiä ja aurinkoisia, villimansikat tuoksuivat riihen seinustalla ja peukalonpään kokoiset vatukat riippuivat ojien pientareilla
odottaen poimijaansa.
Oli kevät, lumet olivat sulaneet
pelloilta ja kivijalan juuressa viheriöi jo ruoho. Ihmisten mielikin piristyi heräävän luonnon
kanssa, ja me lapset hyppäsimme alituiseen toisissa.
Satuin erääseen taloon juuri,
kun siellä oli vieras, Ruusa, mökin emäntä naapurikylästä. Oli
jättänyt lapsensa ja miehensä
Luojan huomaan, kävellyt peninkulmaisen taipaleen, toimittanut
vähäiset asiansa kirkolla ja tullut
tuttuun taloon yöksi.
Ruusa makasi sängyn kannella, kun tulin. Fanni-emäntä oli
iltanavetassa. Hän oli jo kahvittanut vieraansa, sillä pöydällä oli
kahdet nurin käännetyt kupit.
Saatoin kuvitella, miten hänen
kumarainen olemuksensa oli
käpsehtinyt sukkelasti kahvinkeittopuuhissa. Hän oli jauhanut
muutaman ylimääräisen pöönän pannuun, käynyt kylmästä
kamarista toppasokeripalasen,

josta sitten helmassaan leikellyt
sokerisaksilla pienen pieniä sirusia siniseen lasikooliin, ja vastoin
tavallisuutta, ottanut kermapääräristä vähän nekan pohjalle.
Ruusalla ei ollut lehmää, joten
pitihän hänen toki saada kermakahvit.
Navetasta tultuaan oli emännällä kiire iltasen laittoon. Väki
saattoi tulla minä hetkenä hyvänsä syömään, ja pitihän vieraankin
saada ruokaa. Hän nouti kellarista perunoita, napsi idut pois,
kuori, lohkoi pienemmäksi ja pani
pataan kiehumaan. Sitten hän
haki puojin hyllyltä puupytystä
ispinöitä, suolan kanssa tiukkaan
nuijittuja, hienoksi hakattuja
eläinten taleja. Viimeinenkin lihamurene oli aikoja sitten syöty,
eikä tiinun pohjalla ollut edes
suolaista keuhkon palaa.
Fanni sulatteli ja ruskisti ispinöitä paistinpannussa ja kaatoi
perunoiden joukkoon. Tavallisesti keittoon pantiin sipuliakin,
mutta tähän aikaan vuodesta oli
vain siemensipulit jäljellä. Olin
nähnyt Fannin tekevän kastikettakin ispinöistä ruskistamalla
ruisjauhoja rasvassa ja lisäämällä
vettä. Suolaa ei näihin ruokiin
tarvinnut laittaa, sitä pakkasi
olemaan ispinöissä liikaakin.

Fannin pikkuisen köökin hellassa ei ollut suuluukkuja, vaan
toinen pää oli aivan avoin ja siitä pantiin puut sisään. Ruusa,
kuoppaposkinen ja laiha, lukemattomien synnytysten, puutteen ja köyhyyden ennen aikojaan vanhentama nainen, istui
vaisuna ja väsyneenä tulen loisteessa.
Kun ruoka oli valmista, laittoi
Fanni astiat pöytään. Taittoi
tuvan katosta pari reikäleipää,
nosti pöytälaatikosta rokkavoilautasen, haki kaivosta läkkipääräristä kurnaalia ja pyysi vieraansa syömään.
Istuin köökin ovensuussa
tuolilla ja katselin, kun he söivät. Kumpikaan ei kiinnittänyt
minuun mitään huomiota. Lusikoivat vaan rauhallisesti perunoita suuhunsa ja ryyppäsivät läkkimotista maitoa päälle.
Ruusalla oli nälkä, kun oli jo aamusella lähtenyt, eikä kotoa ollut varmasti liiennyt muruakaan
evääksi. Molemmat söivät kauan
ja hartaasti täyden äänettömyyden vallitessa.
Enää ei tarvitse keittää ispinäpottuja edes omalle väelle, saatikka vieraille. On terveellistä
muistaa se joskus.

PYHÄJOEN KUNTA

Sami Joensuun sanoituskirja
ilmestynyt
JENNI NIVALA
Nykyisin Salossa asuva pyhäjokislähtöinen Sami Joensuu
on julkaissut runomuotoisen
kirjan. Kirjassa on hänen omia
sanoituksiaan, biisien tekstejä.
Sanoitukset ovat päiväkirjamaisia, tarinoita hänestä itsestään
ja kavereistaan.
Joensuulla oli aikoinaan erilaisia bändivirityksiä Pyhäjoella,
niin englanninkielistä kuin suomenkielistäkin projektia. Idea
kirjan julkaisuun tuli jo vuosia
sitten. Laulujen tekstejä rupesi
tulemaan niin paljon, että niiden
hukkaaminen alkoi pelottaa. Oli
kannattavaa laittaa niitä samoihin kansiin. Hänen hyvä ystävänsä Rax Rinnekangas auttoi tässä
projektissa.
Kirja ilmestyi kolmisen kuukautta sitten. Kirjaa voi lainata
kirjastosta tai tilata suoraan Samilta ja se on tulossa lähiaikoina
myös kauppoihin.
Sami voitti 16-vuotiaana kansallisen runokilpailun. Tällä hetkellä hän tekee lauluja itselleen
ja myös muille.

Sillä mieli käy ympäri kuin cirkelissä; vuoron iloa ja surua, toivoa ja epätoivoa,
kevyttä elämän halua ja elämän iloa ja taas väsymystä kuolemaan asti. Ja nämä
kaikki usein päivän kuluessa kiertävät ympäri.

- Minna Canth

PYHÄJOKINEN TYÖNANTAJA!
Kesätyöpaikkatuki vuodelle 2005
haettavana

ORAVAISTEN METSÄAUTOTIEN
OSAKKAAT

Pyhäjoella toteutetaan tänä kesänä ylikunnallinen vuosina 87-89
syntyneiden nuorten kesätyöllistyminen. Kunnallisen
tukijärjestelmän tarkoituksena on saada aikaan lisää kesätyöpaikkoja
siirtämällä työllistämisen painopistettä kuntien työpaikoista
yksityiselle sektorille.

Oravaisten metsäautotien osakkaiden YLEINEN TIEKOKOUS
pidetään Parhalahden koululla ke 6.4.05 klo 18.00.
Käsitellään tiehoitokunnan tilit, uusi keräys tiemaksuista ja
tien kunnostukseen liittyvät asiat.
Maksuunpanoluettelo on nähtävillä Pyhäjoen virastotalon
ilmoitustaululla kaksi viikkoa ennen kokousta.

Pyhäjoen kunta maksaa määrärahojen puitteissa tukea työnantajalle,
joka tarjoaa kesätyöpaikan vuosina 87-89 syntyneelle nuorelle ja
sitoutuu työllistäessä täyttämään kunnan kesätyöpaikkatukipäätöksessä asettamat ehdot. Ehdot ovat yhteneväiset kaikissa
toimintaan osallistuvissa kunnissa.
·
Tuen suuruus on 84,09 /viikko/nuori
·
Tuen voi saada 2 viikon työsuhteeseen
·
Tuki myönnetään hakemisjärjestyksessä
·
Tukea voi hakea 29.04.2005 saakka

Tervetuloa!

Työntekijät haetaan Pyhäjoen työvoimatoimiston kautta kesätyön
yhteishakujärjestelmässä mukana olevista nuorista.
Työvoimatoimistossa nuorten kesätyöpaikka-asioita hoitaa Anne
Anttila, puh. 010 60 44710. Virastotalolla tukiasioita hoitaa
Vuokko Haapakoski puh. 4390 233 sekä Maarit Lehto puh. 4390
203 joilta saa myös lomakkeita tuen hakua varten. Lomakkeet
tulostettavissa myös internetsivulta osoitteesta www.mol.fi/raahe.
Tervetuloa työllistämistalkoisiin!
KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN
KESÄTYÖPAIKKOJEN HAKU VUONNA 2005
Vuosina 87-89 syntyneet nuoret hakevat keskitetysti
työvoimatoimiston kautta yhteishakulomaketta käyttäen. Hakemus
on palautettava henkilökohtaisesti Pyhäjoen työvoimatoimistoon
29.04.2005 mennessä.
Vuosina 81-86 syntyneet opiskelijat: Pyhäjoen kunta valitsee
kesätyöntekijät leikkikentille ja muihin kunnan kesätöihin Pyhäjoen
työvoimatoimistoon ilmoittautuneista kesätyönhakijoista.

esim. Aarikka

Metalli amm.os. 351

KEVÄTKOKOUS
su 3.4.05 klo 18.00 ravintola
Nuotassa.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Ruokailu. Tervetuloa!
Toimikunta

