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Esipuhe
2012 on kymmenes vuosi toimin-

taa Lainerannassa.
Yhdistykselle kymmenen 

vuotta on lyhyt aika. Suomessa on yhdistyksiä, joilla 
on jo yli satavuotinen historia takanaan. Yhdistyksen 
perustaminen ja alkuvuodet ovat kuitenkin hyvin 
kiinnostavia aikoja. Miksi kyläyhdistyksemme pe-
rustettiin, ketkä sen perustivat – ja mitä sitten tapah-
tui? Meidän on jo aika muistella kiihkeitä ja kiireisiä 
alkuvuosiamme. Jos emme kirjaa niitä ylös, uhkana 
on niiden unohtuminen!

Kymmenessä vuodessa on ehtinyt tapahtua pal-
jon. Oppivuotemme ovat takana: olemme perusta-
neet yhdistyksen, pitäneet kokouksia ja kirjoittaneet 
pöytäkirjoja. Olemme suunnitelleet ja rakentaneet 
kovalla talkootyöllä Lainerannan mökin kyläyhdis-
tyksen toiminnan tukikohdaksi. Olemme saaneet 
aikaan kouriintuntuvia asioita: upean uimaran-
nan, viihtyisän tuvan ja kipakoita löylyjä sihisevän 
saunan. 

Mikä vielä tärkeämpää, olemme luoneet edel-
lytyksiä kyläläisten vuorovaikutukselle. Olemme 
kartuttaneet sosiaalista pääomaamme: olemme toi-

mineet yhdessä, olemme luottaneet toisiimme ja ky-
läläisten välille on syntynyt paljon uusia yhteyksiä. 
Tärkeä osuus tässä on ollut talkootyöllä ja monilla 
tapahtumilla kyläjuhlista ompeluseuroihin. Tästä on 
hyvä jatkaa kohti 20, 30 tai jopa sadan vuoden ikää!

Kyläyhdistyksen hallitus antoi Hannu Leskiselle 
tehtäväksi kirjoittaa kyläyhdistyksemme historiikin. 
Hannu oli epäilemättä paras henkilö tähän tehtä-
vään, koska hän toimi puheenjohtajana kymmenestä 
vuodesta kahdeksan. Hannun muistiinpanot ja ar-
kistot olivat nyt arvossa arvaamattomassa. Tämä his-
toriikki, Liplatusta Lainerannasta, on Hannun koke-
maa ja näkemää. 

Osoitan parhaat kiitoksemme Hannulle kyläyh-
distyksen ensimmäisten kymmenen vuoden kokoa-
misesta näiden kansien väliin.

Tieksmäellä 17.7.2012

Jaana Joutsen

Tieksmäki-Metola kyläyhdistys  
ry:n puheenjohtaja
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1. Alku menneisyydestä
Historiikki on määritelmän mukaan lyhyt esitys 
yhdistyksen vaiheista. Se voi olla myös sen histo-
riallinen yleiskatsaus, joka tässä on kirjoitettuna. 
Aivan pitävää historiaa on mahdoton kirjoittaa, 
koska siitä ei ole kirjallisia mainintoja 4512 vuot-
ta varhaisemmista ajoista. Varhemman kivikau-
den ajalta ei Suomesta ole tehty edes yhtä ainoata 
hautalöytöä.

Silloin 2500 vuotta eKr. merenpinta on ollut 
noin 25 metriä nykyistä ylempänä. Naarjärvi on nyt 
45,3 metriä merenpinnan yläpuolella, joten se ei ole 
ollut neoliittisella kivikaudella yhteydessä mereen. 
Naarjärven pohjoispäässä sijaitsevasta saaresta on 

löydetty tuolta ajalta Perniön ainoa kivikautinen 
asuinpaikka. 

Missään tapauksessa näillä main liikkunut jouk-
ko ei ole voinut olla suuri. Ehkä muutama vaeltava 
perhe tai suku, jotka ovat järven itäpuolelta, mei-
dän kyliemme alueelta, löytäneet otollisen paikan 
harjoittaa elinkeinojaan, metsästystä ja kalastusta. 
Karttaa katsomalla voi havaita, että sokkeloiset me-
renlahdet ovat aikanaan muuttuneet kapeiksi, poh-
jois–eteläsuunnassa oleviksi liuskaisiksi järviksi, 
sekä laajoiksi peltoaukeiksi ja mataliksi joenuomiksi. 
Tällaisena ajanjaksona on virrannut paljon vettä pois 
kyliemme alueelta. 

Kuva 1. Raimo Ajomaa, Esko Virtanen ja Jaakko Parkki mittailevat jään paksuutta maaliskuussa 2003.
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2. Kaupunkimme nykytilan kuvaus
Kyliemme läpi virtaavalla purolla on ehkä hieman 
suureellinen nimi, Tieksmäenjoki. Sen pääasiallinen 
tehtävä on kuljettaa pelloilta huuhtoutuneet ylimää-
räiset lannoitteet, typet ja fosforit Kirkkojärveen, ja 
sitä kautta mereen. 

Suurin osa Saaristomeren rehevöitymisestä joh-
tuu varsinaissuomalaisen maatalouden ravinnepääs-
töistä. Yli tuhat ravinteikasta lannoitetonnia joutuu 
joka vuosi maitokahvin värisiin jokiin Suomen suu-
rimman maatalouskaupungin, Salon savisilta pel-
loilta. Maatalous on tätä nykyä suurin vesistöjem-
me saastuttaja satojen, jopa tuhansien ojien kautta. 
Olisi mielenkiintoista päästä katsomaan jokeamme 
tarpeeksi korkealta, että näkisi hohtaako sen fosfori 
pimeässä. 

Mutta joka tapauksessa se muodostaa kylillem-
me leimaa antavan, jokilaaksossa olevan varsinais-
suomalaisen maanviljelyskulttuurimaiseman. Talot 
ovat nousseet jokilaakson molemmille puolille. Ne 
ovat hajallaan varsinaissuomalaiseen luonteenlaa-
tuun sopivan välimatkan päässä toisistaan. Turkkilai-
nen maahanmuuttajatar puki sanoiksi tämän luon-
teemme ominaisuuden: ”En ole vielä niin suomalai-
nen, etten haluaisi nähdä ihmisiä joka päivä.” Huip-
pukalliin sorastuksen ja suolauksen johdosta, ikään 
kuin kultahiekoitettu soratie kiemurtelee kivasti pol-
veillen laaksosta nousevien kallioisten harjanteiden 
juurella.

Kaukainen, suomalais-ugrilainen esi-isämme 
hioi kivikirvestään meren rannassa, Leppämäen ja 
Arkkilan kohdalla 4500 vuotta sitten. Hän teki ih-
misille ominaiseen tapaan tulevaisuuden suunnitel-
mia, kuten mekin. Hän ei tietenkään voinut kuvitella 
näkevänsä nykyajan maisemanmuokkaajia. Ei kym-

mensiipisiä kyntöauroja supertraktorin perässä, ei 
hehtaariäkeitä, puhumattakaan tietokoneohjatuista, 
ahnaasti viljaa sisäänsä ahmivista jättipuimureista. 
Hän ei nähnyt sitä uljasta uutta Eurooppaa, jonka 
me näemme, ja joka sanelee meille ehtojaan, ja joka 
satelliiteistaan valvoo jokaisen peltopalstan käyttöä. 

Hän ei nähnyt sitä tehoviljelyä, jolla tuotetaan 
mallasjuomaa kotimaan ja Euroopan pubeihin, eikä 
sitä ihmettä, että meidän kaupunkimme parhaat pel-
lot ja parhaat viljelijät ovat valjastetut mallasohran 
tuotantoon. 

Mutta silti on hienoa, että me saamme asua Suo-
men vilja-aitassa. Niin vain on käynyt, että kaupun-
kimme nykyisen tietotekniikka-ajan talonpoika istuu 
tyytyväisenä, pankkitili EU:n maataloustukirahaa 
pullottaen, supertraktorinsa pukilla radiosta tajun-
nan turrutusmusiikkia kuunnellen.

Kuva 2. Rantaa ruopataan maaliskuussa 2003.
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Suomen matkapuhelinten valmistus alkoi Sa-
lossa ja Salossa se loppuikin 8.2.2012. Työt siirtyi-
vät Vietnamiin, mutta osakkeenomistajille on aivan 
sama minkä värisillä käsillä tuotto saavutetaan. Tässä 
tapauksessa sen tekevät vietnamilaistyttöjen keltaiset 
kädet. Tuoko tietoyhteiskunta, tietotekniikka ja so-
siaalinen media erilaisine sivustoineen, jota meidän-
kin kaupunkiimme on rakennettu, mukanaan myös 
sydämen sivistyksen, se jää nähtäväksi. 

3. Raju muutos
Mutta yhtäkaikki. Sotiemme jälkeen vuonna 1947 
alkanut voimakas maatalouden koneistuminen on 
ollut valtava tähän päivään asti. Nyt kaupunkimme 
talonpojat pystyvät hoitamaan yksin isojenkin tilo-
jen työt tehokkailla koneillaan. Se on ollut metsien, 
niittyjen, soitten, eläimistön, kasviston ja veden käy-
tön osalta, luonnonsuojelulliselta kannalta katso-
en, väkivaltaisin ja tuhoisin vaihe meidän kyliemme 
historiassa. 

Kyläyhteisömme paikallisrakenne on ollut ra-
jussa muutoksessa. Kylissämme ollut työväestö on 
sen seurauksena joutunut lähtemään kaupunkeihin, 
ja maaseutu on lähes autioitunut. Koulut, kaupat ja 
postit on jouduttu lopettamaan. Rahaliikenne on 
pakotettu ainoasta pankista koteihin, ja sitä myöten 
pankkien entiset asiakkaat joutuvat netissä rikollis-

ten hyökkäysten kohteiksi. Linja-autoliikenne toimii 
vain valtion tukien varassa ja koululaisten kuljetuk-
sissa kaupungin keskustaan.

Kynnelle kykenevä eläkeläisväestö muuttaa kes-
kustaan parempien palveluiden ääreen, ja kykene-
mättömät rahdataan terveyskeskuksen vuodeosas-
tolle tai palvelutaloon ja vanhainkotiin, koska täällä 
ei enää pärjätä, ei vaikka haluja olisi. Olisi oma tupa 
sentään, vaikka olisi metri lunta, vesijohto jäässä, 
tai vaikka olisi säkkipimeää viikkokausia kestävien 
sähkökatkosten johdosta. Kasvakoon kasvimaa tai 
perunamaa vaikka pelkkää nokkosta, voikukkaa ja 
jauhosavikkaa, niin punaisessa tuvassa on hauskaa. 
Inisköön hyttynen korvan juuressa vaikka koko yön, 
niin hauskaa on sittenkin ja lisää ohraa kasvaa naapu-
rin pellossa.

Kuva 2. Rantaa ruopataan maaliskuussa 2003.

Kuva 3. Kolme kylän 
traktoria töissä 

ruoppaustalkoissa.
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4. Kyläyhdistyksen synty
Lainerannan viereisen Nummenpään lahden sulkeu-
duttua metolalaisten käytöstä, useitten kyläläisten 
mielissä alkoi itää ajatus oman uimarannan saami-
seksi kyläläisille. 

Niilo Tuomen ja Kauko Tammisen aloitteelli-
suus asiassa sai kun saikin Kiskon kunnan ostamaan 
Lainerannan tontin Laineen perikunnalta 31.8.1976. 
Muutaman seuraavan vuoden aikana rantaan ky-
hättiin pari laituria, mutta muuten tontilla sijaitseva 
hylätty sorakuoppa sai yhdessä rannan kanssa rau-
hassa kasvaa vesakkoa, ja jo ennestään tontilla olleet 
suuret puut saivat kasvaa yhä suuremmiksi, peräti 26 
vuotta. 

Lopulta lehtiartikkeli jaossa olevista EU-rahoista 
sai Helinä Träskin, Matti Inkisen ja Jaakko Parkin 

lähtemään Anne Andelminin juttusille. Andelmin oli 
Suomusjärvellä EU-hankkeiden aktivaattorina. Anne 
Andelminilta saatujen ohjeitten mukaisesti kutsut-
tiin kylien asukkaat yhdistyksen perustavaan koko-
ukseen Matti Inkisen kotiin 2.11.2002 klo 13.

Perustava kokous
Matti Inkisen toimiessa kokouksen puheenjohtaja-
na yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen valittiin 
hänen lisäkseen Martti Vainio varapuheenjohtajaksi, 
Risto Salmi, Hannu Leskinen, Jaakko Parkki ja Kari 
Rättö jäseniksi. Helinä Träsk valittiin sihteeriksi ja 
rahastonhoitajaksi. Muut läsnäolijat olivat: Maija 
Liisa Inkinen, Antero Tuomi, Pentti Laaksonen ja 
Saima Koskinen. 

Kuva 4. Esko Virtanen, Jari Halonen ja Tarja Leskinen 
katselevat tulevan mökin paikkaa hiekkakuopassa.
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Valmistautuminen 
yhteiseen työhön
Yhdistyksen tavoitteena oli 
alusta alkaen oman kokoon-
tumis- ja saunatuvan rakenta-
minen. Aika helmikuusta 2003 
toukokuuhun 2004 oli suunnit-
telun ja valmistautumisen aikaa.

Talkoot ranta- ja metsäalu-
een kunnostamiseksi päätettiin 
aloittaa mahdollisimman pian. 
Sen me joka tapauksessa voi-
simme tehdä, vaikka emme saisi 
mökin rahoitusta järjestymään. Kyläyhdistyksen en-
simmäiset talkoot Lainerannassa pidettiin 22.2.2003. 
Kun Tarjan kanssa tulimme sovittuna aikana ran-
taan, niin pajupensaikko heilui jo. Matti Vikman oli 
siellä raivaussahan kanssa. Hän oli ensimmäinen ih-
minen, jonka näin rannassa käytännön töissä.

Alku aina hankalaa 
Hallituksen varapuheenjohtaja Martti Vainio lähetti 
hallitukselle kirjeen 3.2.2003, jossa hän ilmoitti ero-
avansa yhdistyksen hallituksesta sen liian kunnianhi-
moisten tavoitteiden takia. Hän oli kuitenkin yhtenä 
Esko Virtasen kanssa vaikuttamassa siihen, että yh-
distys sai lakkautetun Kiskon Läntisen Pienviljeli-
jäyhdistyksen varat, mm. sorakuopan Hongiston ky-
lästä. Rauno Laitinen osti sen, ja niin saimme sievoi-
sen pesämunan yhdistyksen kassaan.

Martti Vainio oli myös varastoinut jo pitkään 
Pienviljelijäyhdistyksen kahvikalustoa, joka on pe-
räisin 1950-luvun alkupuolelta. Yhdistys sai myös sen 
lahjoituksena omaan käyttöönsä.

26.3.2003 pidetyssä hallituksen kokouksessa pää-
tettiin kutsua Esko Virtanen yhdistyksen hallituksen 
jäseneksi.

28.3.2003 tilanne yhdistyk-
sen hallituksessa oli edennyt 
niin, että hallitus yksimielises-
ti valitsi uudeksi puheenjohta-
jaksi Hannu Leskisen vuoden 
2005 vuosikokoukseen saakka.

30.3.2003 oli sitten yhdis-
tyksen ensimmäinen vuosiko-
kous kunnantalolla. Siinä hal-
lituksen kokoonpanoksi vah-
vistui puheenjohtajana Hannu 
Leskinen, varapuheenjohtaja-
na Risto Salmi. Jäseninä Jaak-

ko Parkki, Kari Rättö, Rauno Laitinen, Helinä Träsk 
ja Esko Virtanen.

Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi kutsuttiin Jaana 
Joutsen. 

Matti Inkisen hallituksesta eron syitä tiedustel-
tiin kokouksessa ja asetettiin hallituksen kokoonpa-
no kyseenalaiseksi, jonka vuoksi hallitus tarjoutui 
eroamaan kokonaisuudessaan. Erimielisyys menette-
lytavan sopivuudesta johti viisi yhdistyksen jäsentä 
vaatimaan ylimääräistä kokousta, joka pidettiin Lam-
polassa 10.5.2003.

Erimielisyys sovittiin hallituksen pahoittelun jäl-
keen ja kokouksen puheenjohtaja Kalevi Kaverinen, 
Jaakko Parkki ja Helinä Träsk löivät Matti Inkisen 
kanssa kättä päälle ja lupasivat unohtaa asian.

Kokouksessa oli 21 osallistujaa. Matti Inkinen 
ei kuitenkaan unohtanut asiaa, vaan oli yhteydessä 
johtavaan julkiseen oikeusavustajaan Jarkko Wä-
häsiltaan Salossa, joka ei kuitenkaan ollut halukas 
viemään asiaa oikeuteen, josta hän ilmoitti kirjeellä 
22.7.2003.

Tämä yhteinen kokemus, etten sanoisi koettele-
mus, tiivisti hallituksen ja kyläläisten yhteishenkeä ja 
kiihotti yhteisen tekemisen meininkiä. 

Kuva 5. Jaakko Parkki täryttää mökin pohjaa.
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5. Rakentamisen valmisteluja
Lainerannan tontti vuokrattiin Kiskon kunnalta 
14.3.2003 tehdyllä vuokrasopimuksella, joka vielä 
vahvistettiin maistraatissa ennen Kiskon kunnan liit-
tymistä Salon kaupunkiin.

Tontti vuokrattiin 25 vuodeksi ja sopimusta jat-
ketaan sen jälkeen aina viisi vuotta kerrallaan. 

Ranta ruopattiin maaliskuun lopulla 2003. Kai-
vinkone pystyi kaivamaan mutaa ylös jään päältä, 
sillä se oli aivan poikkeuksellisen paksua, noin yksi 
metri. Mutaa ajettiin nykyisen parkkipaikan alle noin 
2000 kuutiota neljällä viidellä traktorilla. Ruoppaus 
maksettiin sorakuopan myynnistä saaduilla rahoilla. 

Tontilla oleva puusto harvennettiin talven aika-
na ja sahattiin rakennuspuiksi. Lisäksi saimme met-
sänomistajilta tuulen kaatamia puita niin paljon, että 
puutavara riitti mökin rakentamiseen. Hakkuu ja rai-
vausjäte poltettiin sorakuopassa mahtavina roihuina 
useana talkoopäivänä.

Poikkeamispäätös
Poikkeamispäätös, joka saatiin 17.6.2003, oli meil-
le tärkeä. Kunnan taholta meille oli ehdoteltu 
vain 40 neliön mökkiä, mutta Lounais-Suomen 
ympäristökeskus antoi luvan 70 neliön mökin 
rakentamiseen. Koska oli mahdollista rakentaa 
lisäksi saman suuruinen terassi käytimme sen 
mahdollisuuden, vaikka sen kattaminen vei paljon 
puutavaraa, mutta meillähän sitä oli. 

Sitten alkoi mökin suunnittelu. Piirustukset val-
mistuivat rakennusinsinööri Teemu Träskin piirus-
tuslaudalta elokuun 2003 lopulla, ja kahden viikon 
kuluttua meillä oli rakennuslupa plakkarissa. Kaiken 
lisäksi äkkäsimme anoa kunnalta rakennusluvan suu-
ruista avustusta, ja saimme sen. 

Kiskon kunta olikin kaiken aikaa myötämielinen 
hankkeellemme. Myöhemmin kunnan johtohenkilöt 
tulivat pitämään ratkaisevan Saloon liittymiskokouk-
sen Lainerantaan.

Hankesuunnitelman teko 
Hankesuunnitelman teossa istuimme neljän hen-
gen työryhmänä kymmeniä tunteja. Laskimme 
kustannusarviota, arvioimme ammatti- ja talkoo-
työtunteja ja yritimme ottaa huomioon kaiken 
mahdollisen mitä vain rakentamisessa voi olla. 
Omasta takaa meillä on onneksi päteviä ihmisiä 

Kuva 6. Mökin pohja alkaa 
muotoutua toukokuussa 2004.
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näihin töihin. Työryhmässä Jaana Joutsen ja Helinä 
Träsk hallitsivat numerot, Jaakko Parkki projekti-
päällikkönä ja rakennusalan ammattilaisena hallitsi 
käytännön asiat ja pystyi hienosti hoitamaan myös 
kilpailutukset. 

Hankeaktivaattori Irma Mäkinen TE-keskukses-
ta oli myös meitä neuvomassa ja niin lähti EU-avus-
tushakemus matkaan marraskuun alussa 2003 hyväk-

symissuosituksin. Siis vuoden kuluttua yhdistyksen 
perustamisesta. Koko hankkeen kustannusarvioksi 
tuli 93 500 euroa, josta summasta EU, valtio ja kunta 
maksaisivat 55%, yhdistyksen omarahoitusosuus olisi 
45%, josta talkootyön osuus olisi puolet. Omaa rahaa 
tarvitsisimme noin 20 000 €. 

25.3.2004 tuli TE-keskuksesta myönteinen pää-
tös hankkeellemme. 

Kuva 7. Mökin runko nousee.
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6. Rahoitus
Kaikki tietävät, että rakentamisen alkuvaiheessa on 
monenlaisia, suuriakin hankintoja.

13.4.2004 meillä oli kunnanjohtaja Heimo Puus-
tisen kanssa neuvottelu hänen työhuoneessaan, jossa 
keskustelimme rakentamisen aloittamisesta ja kun-
nan takauksesta lainoillemme, joita tarvitsimme lo-
pulta vain 25 000 €. 

Vuonna 2004 emme saaneet EU-rahaa vielä 
senttiäkään. Avustushakemuksissa täytyy näet olla 
ostokuitit, joiden perusteella avustusta maksetaan. 
Meidän piti siis itse ensin rahoittaa kaikki hankin-
tamme. Puustisen kanssa neuvottelussa olivat Han-
nu Leskinen, Jaakko Parkki, Jaana Joutsen ja Irma 
Parviainen. 

Kiskon Osuuspankista saimme rahat kunnan ta-
kauksella. Lainan me maksoimme takaisin ihmetel-
tävän nopeasti. Jo syyskuussa 2006 lyhensimme lai-
naa niin, että jäljelle jäi vain 2000 euroa, jonka mak-
soimme pois vuoden 2007 alussa. 

7. Rakentaminen
Tontti maisemoitiin, sorakuopan pohja nostettiin 
neljä metriä, pinnan sora tiivistettiin ja sitten se 
alkoi.

Keltaisessa mökkikirjassa on merkintä 1.5.2004: 
”Kauniina Vapun päivänä Esko Virtanen ja Jaakko 
Parkki mittailivat korkeuksia ja virittelivät naruja 
ristiin rastiin. Matti Parviainen ja Hannu Leskinen 

hakkasivat valumuotteja. Leena Parkki toi kahvia ja 
munkkeja.”

Toinen merkintä on 12.11.2005, siis puolitoista 
vuotta myöhemmin: ” Esko ja Jaska saivat suihkutilat 
valmiiksi ja grillin myös. Ei sitten muuta kuin loppu-
tarkastus. Huraa!!!”

Tähän väliin mahtuu anturan, laatan ja lattian 

Kuva 8. Taukokahveilla vasemmalta Tero Laaksonen, 
Jaakko Parkki, Esko Virtanen, Teppo ja Raimo 
Laaksonen, Antero Tuomi ja Matti Parviainen.

Kuva 9. Tero Laaksonen ja Jaakko 
Parkki kattoa rakentamassa.
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valut, rungon ja kattotuolien teot, seini-
en laudoitus, katon teko, terassin teko, 
villotukset, paneloinnit, listoitukset sekä 
maalaukset. 

Useimmin keltaisen kirjan sivuilla 
vilahtelevat nimet: Jaakko Parkki, Esko 
Virtanen, Markku Lehtinen, Hannu Les-
kinen, Risto Salmi, Matti Parviainen, Rai-
mo Laaksonen, Kauko Tamminen, Antero 
Tuomi ja Juhani Joutsen. Tero Laaksonen 
oli haka katon teossa ja Pasi Santasaari 
muurarina.

Projektipäällikkö Parkki totesi tal-
kootuntilistaa katsellessaan: ”Kyll mää 
ain hullu olen.” Olen samaa mieltä, mutta 
meitä hulluja on enemmänkin. Se vain to-
distaa, että kivikauden miehen jälkeläisten 
karvaisessa rinnassa sykkii hyvä, joskin 
raihnainen suomalais-ugrilainen sydän.

Talkoomuonitus
Ja tietysti talkoomuonitus. Me muistamme Tar-
ja Leskisen emäntien kokoonkutsujana, jossa toi-
messa hän oli 18.4.2009 saakka, siis kuuden vuoden 
ajan. Häntä kiitettiin kaikista huolenpidoista ja ku-
kitettiin yhdistyksen vuosikokouksessa. Me muis-
tamme myös Irma Parviaisen, Helinä Träskin, Si-
nikka Salmin, Leena Parkin, Pirjo Lehtisen ja Jaana 
Joutsenen huolenpidot. Lihapullat, karjalanpaistit ja 
hirvikeitot. 

Kaikista näistä voit lukea keltaisesta mökkikir-
jasta, jossa on muistiin kirjattuna yksityiskohtaisen 
tarkasti kuka, mitä ja milloinkin on tehnyt. 

EU-avustushakemukset
EU-avustushakemuksiin kirjattiin talkootyötunteja 
2150, joiden rahallinen arvo on yli 22 000 euroa. Var-
masti yhtä paljon oli työtunteja, joita ei voitu kirjata 

maksatushakemuksiin. Oli kokousten valmistelua, 
kokouksia, palavereita, pilkuntarkka raportointi, ra-
haliikenne, kirjanpito, jonka Tuula Leino on hoita-
nut, ja paljon, paljon sellaista työtä ja asioista huo-
lehtimista, joka ei näy missään, mutta jos niiden teki-
jät olisivat puuttuneet, se olisi näkynyt. 

Niinpä ohjausryhmän loppulausunto 2.3.2006 oli 
paras mahdollinen: ”Tavoitteet on hyvin saavutettu 
ja jopa ylitetty.”

Ohjausryhmään kuuluivat Anne Andelmin Lou-
nais-Suomen Maaseudun Kehittämisyhdistyksestä, 
Lasse Svanbäck Salon Seudun Kehittämiskeskukses-
ta, Juha Punta Kiskon kunnanhallituksen puheen-
johtajana, sekä omat edustajamme Jaana Joutsen, 
Jaakko Parkki ja Hannu Leskinen. Tarja Leskinen 
huolehti hyvinvoinnistamme kahvinkeittäjänä niin 
näissä, kuin myös hallituksen kokouksissa.

Kuva 10. Harjakaisten harrasta tunnelmaa. Vasemmalta 
Matti Parviainen, Pekka Korpela ja Risto Salmi.
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8. Kyläsuunnitelma
Heti alusta alkaen me halusimme katsoa tulevaisuu-
teen, eli mökin valmistumisen jälkeiseen aikaan. Jo 
joulukuussa 2003 aloimme Irma Parviaisen johdolla 
tehdä kyläsuunnitelmaa. Sen tarkoituksena oli sel-
vittää kylien senhetkinen tila, sekä yhteinen tahtotila 
tulevaisuuden suhteen.

Kyläläisiä haastateltiin ja järjestettiin tilaisuuksia. 
Järjestimme jopa kyläillan 16.5.2004 Kiskojien majal-
le, jossa kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Pun-
takin oli puhumassa meille.

Kyläsuunnitelma valmistui niin, että sen sisältö 
hyväksyttiin 6.9.2004 ensimmäisessä Lainerannassa 
pidetyssä hallituksen kokouksessa. Se ei todellakaan 
syntynyt itsestään, vaan sen tekemiseen tarvittiin 
viisi suunnitteluryhmän kokousta. Siihen kuuluivat: 
Irma Parviainen puheenjohtajana, Jaana Joutsen, 
Hannu Leskinen, Tanja Vasenius, Esko Virtanen ja 
Rauno Laitinen. Lisäksi tarvittiin neljä pienemmän 
työryhmän kokousta, kaksi tulevaisuusseminaaria, 
joissa hallituskin oli kokonaisuudessaan mukana, 
sekä edellä mainittu kyläilta. Matti Parviainen otti 
paljon valokuvia kylämaisemista ja talkoista.

Varsin lämminhenkinen julkistamistilaisuus jär-

jestettiin Lainerannassa 8.10.2004. Vielä keskeneräi-
nen tupa oli täynnä kyläläisiä, myös kyläasiamies 
Tauno Linkoranta oli mukana. Lehdistö oli paikalla, 
ja paikallisradio 88,2 oli myös kiinnostunut meistä. 
Olihan kyläsuunnitelmamme ensimmäinen laatuaan 
Salon kaupungissa.

Kyläsuunnitelmaa aloimme päivittää syksyllä 
2009 edelleen kyläsuunnitelmasihteeri Irma Parvi-
aisen johdolla. Kuuden kokouksen jälkeen järjes-
timme kyläkyselyn, johon saimme 41 vastausta. Sen 
loppuraportti ilmestyi 29.1.2011. Siinä yhdistyksen 
toimintaa kiitettiin ja toivottiin intoa ja jaksamista 
jatkossakin. 

Kylissämme on noin 200 taloutta, joista 80 on 
vakituisia. Kyläsuunnitelman päivitystyö valmistu-
nee 2012 syyskokoukseen mennessä. Siinä katseem-
me ulottuu vuoteen 2020.

Kuva 11. Näin toivotettiin yleisö 
tervetulleeksi Elotulille 2008.

Kuva 12. Helena Rantala-Stewart esittää 
kanalanhoitajaa Elotulilla 2008.
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9. Kulttuuritapahtuma Elotulet
Kylien vakituiset asukkaat ja mökkiläiset ovat olleet 
näinä toiminnan vuosina aktiivisesti mukana yhdis-
tyksen ideoimissa ja järjestämissä kulttuuritapah-
tumissa. Irma Parviainen ideoi ja toteutti yhdessä 
kulttuuriryhmän kanssa ensimmäisen Elotulet-ta-
pahtuman 2004. Ohjelmassa oli Toivo Holmbergin 
esittämänä elävää musiikkia, muuta omaa ohjelmaa, 
kilpailuja ja ilotulitusta. Ilotulituksen saimme tosin 
vasta sen jälkeen kun sysipimeään metsään eksynyt 
ilotulittaja Jukka Hellstén pääsi paikalle. 

Seuraavana kesänä alkoivat ”Näin meil enne” 
-esitykset, jotka saivat suuren suosion. Ne vaativat 
myös paljon työtä niin ohjaajilta kuin kyläläisiltäkin. 

Irma Parviainen oli kulttuurivastaavana 2005 
”Näin meil enne” -kuvaelmassa, joka alkoi muinais-
perheen elämästä ulottuen 1950-luvulle. 2006 ”Näin 
meil enne” -kuvaelma jatkui 1950–1970-luvulle Jaana 
Joutsenen ollessa kulttuurivastaavana. 2007 edelleen 
”Juttu kulkee” otsikon alla. 2008 ”Työt ja tanssimist”.

2009 oli puutarhajuhla, kilpailuineen ja näytte-
lyineen. 2010 oli iltamat, 2011 kesäjuhla ”Hämärän 
hyssyä”. Näihin Elotulet-tapahtumiin liittyy arvaa-
mattoman paljon työtä ja huolehtimista, josta kai-
kesta Jaana Joutsen on selviytynyt. Tietysti hänellä 
on ollut apuna kylistä innokas avustajien joukko. 

Erikoismaininnan ansaitsee näiden kaikkien ta-
pahtumien ulkoinen ilme ja koristelu, jossa Irma 
Parviaisen ideat ja luovuus ovat päässeet esille. Myös 
Pirjo ja Marika Tuomi ovat olleet innolla mukana 
koristelemassa ja valmistelemassa tapahtumia. Sinik-
ka Salmi on selkä vääränä rahdannut paikalle rekvi-
siittaa, aina ”lypsylehmästä” lähtien.

Matti Parviainen on puuhannut tekniikan paris-

sa väsymättä. Samoin Risto Salmi on hoitanut mal-
likkaasti kuljetukset ja muut käytännön välttämättö-
mät työt.

Kuva 13. Risto Salmi juontajana puutarhajuhlilla 2009.  
Taustalla Eino Heino.
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10. Muu toiminta
Ompeluseura
Ompeluseuraperinne elvytettiin heti yhdistystoi-
minnan alkuvaiheessa. Pirjo Lehtisen johdolla yh-
distyksen naiset innostuivat tekemään käsitöitä jos 
jonkinlaisia. Niitä myytiin torilla jouluina ja pääsiäi-
sinä ja eri tapahtumissa. Näin naiset ansaitsivat tu-
hansia euroja omarahoitusosuuteen.

Retket
Pirjo Lehtinen veti myös liikuntaryhmää järjestäen 
monia retkiä lähiympäristöön. Äijämäelle, Karhumä-
elle, Tervalammelle, hirvimiesten kodalle, Malmber-
giin ja Orijärvelle. Myös Kari Rättö osallistui näitten 
retkien ideointiin ja toteutukseen.

Kulttuuriretket lähikaupunkeihin tulivat mukaan 
vuodesta 2007 alkaen. Pirjo Lehtinen oli myös niitä 
ideoimassa ja järjestämässä. Linja-autolla mentiin 
Hiidenlinnaan Somerolle, ja Turun Föribeatiin. 
2008 retkeiltiin Fiskarsiin, 2009 Espoon EMMAan 

ja Hvitträskiin. Keväällä 2010 tehtiin retki Kaarinaan 
planetaarioon ja Pukkilan kartanomuseoon. Syksyllä 
tutustuttiin Halikon kartanoihin. 2011 retkeiltiin 

Kuva 16. Avantouimareita Kuutamouinti-
tapahtumassa helmikuussa 2012.

Kuva 15. Kyläyhdistyksen teltta Kisko-
päivillä 2011. Irma Parviainen myymässä.

Kuva 14. Ompeluseura askartelee 
sytytyspaloja. Edessä Erja Kaverinen ja 
Pirjo Lehtinen, takana vasemmalta Päivi 
Nurmi, Pirjo Tuomi ja Irma Parviainen.
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kahdesti Turkuun risteilylle ja teatteriin. Myös Jaana 
Joutsen on osallistunut kulttuurivastaavana näitten 
retkien toteutukseen.

Kurssit ja luennot
Kansalaisopisto on ollut opettamassa kiinnostuneille 
pajun punontaa useaan otteeseen. Myös sauvakäve-
lyä meille opetettiin ihan kädestä pitäen. 

Vuonna 2009 Paula Ylenius piti hyvinvointiluen-
non ja Antti Nyman sieniluennon. Hannu Leskinen 
piti kosmologiaa käsittelevän, yhteensä kahdeksan 
luennon sarjan vuosina 2006 ja 2009. 

Vuonna 2011 Pertti Andelminin lintuilta ja Lauri 
Rantalan sydänterveyttä koskeva luento kiinnostivat 
myös. Toiverunoiltoja on järjestetty muutamia vuo-
sien aikana.

Avantouinti
Vanhempi avantouimari Pekka Anttonen, Kiskon 
Osuuspankin johtaja, kävi opastamassa meitä avan-
touinnin ihanuuteen 9.11.2005. Siitä lähtien on inno-
kas uimareiden joukko ähissyt saunan lauteilla ja hy-
tissyt avannossa lauantaisin jokaisena talviuintikau-
tena, keskimäärin 22 uimarin vahvuudella per kerta.

Kuva 17. Kyläläisiä retkellä Pukkilan kartanossa 2010.
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11. Hallitus
Yhdistyksen hallituksessa on ollut näinä vuosina yh-
teensä 17 henkilöä. Matti Inkisen ja Martti Vainion 
osuus kerrottiin jo historiikin alussa. 

Helinä Träsk oli yhdistyksen hallituksen jäsene-
nä 30.3.2003–23.4.2005 välisen ajan. Hän ajoi asioita 
tarmokkaasti yhdistyksen hyväksi alusta alkaen. 

Rauno Laitinen oli hallituksen jäseninä 
30.3.2003–23.4.2005 välisen ajan, eli kaksi vuotta.

Pirjo Lehtinen tuli mukaan hallitukseen 
23.4.2005. Sitä ennen hän toimi ja toimii edelleen 
ompeluseuran kokoonkutsujana ja aktiivijäsenenä. 
Pirjo veti liikuntaryhmää viisi vuotta 12.4.2008 saak-
ka järjestäen monia retkiä ja liikuntatapahtumia. 
Hän on koko ajan ollut myös emäntäryhmässä, ja on 
parastaikaakin emäntien kokoonkutsujana. Pirjo jäi 
pois hallituksesta 20.3.2011.

Risto Salmi on ollut mukana 2.11.2002 alka-
en. Hän toimi varapuheenjohtajana 
30.3.2003 alkaen ollen siinä 18.4.2009 
saakka. Perustajajäsenenä ja hallituk-
sen jäsenenä hän jatkaa edelleen. Ris-
to on käytännön mies. Hän on aina 
valmis, jos pitää tarttua traktorin

puikkoihin tai rautakankeen.
Esko Virtanen oli mukana hal-

lituksessa 26.3.2003–18.4.2009 väli-
sen ajan, eli kuusi vuotta. Esko oli 
ahkerana talkoolaisena ratkaise-
vassa asemassa rakennusvaiheessa. 
Hänestä tuli 29.4.2009 yhdistyksen 
ensimmäinen kunniajäsen. 

Kari Rättö oli mukana halli-
tuksessa alusta alkaen 2.11.2002–
18.4.2009 saakka. Hän on johtanut 

kaikki yhdistyksen järjestämät pilkkikilpailut asian-
tuntijan ottein. Siinä hommassa hän jatkaa edelleen. 
Myös soutukilpailut ovat olleet ja jääneet ”Roopen” 
mieleen.

Jaakko Parkki on ollut mukana alusta alkaen 
2.11.2002. Hän kantoi projektipäällikkönä vastuuta 
rakentamisesta, kilpailutuksista, hankinnoista ja mö-
kin valmistuttua kiinteistön hoidosta. Jaakko oli hal-
lituksessa 3.6.2011 asti, 8 ja puoli vuotta.

 Hannu Leskinen oli myös perustavassa koko-
uksessa 2.11.2002, jossa hänet valittiin hallitukseen. 
Kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi hänet valittiin 
28.3.2003. Siinä asemassa hän toimi 20.3.2011 saak-
ka, eli kahdeksan vuotta. Leskinen johti yhdistys-
tä vaikuttamatta siltä, että johtaa. Kuitenkin kaikki 
jo alussa asetetut tavoitteet toteutettiin. Yhdistys 
tuotiin kiihkeästä rakentamisen ja toiminnan sisäl-

töjen luomisen ajasta varmalla 
kädellä satamaan, kuten uusi pu-
heenjohtaja Jaana Joutsen asi-
an ilmaisi 23.10.2011 pidetyssä 
suunnittelupalaverissa.

Jaana Joutsen kutsuttiin yh-
distyksen sihteeriksi 30.3.2003, 
missä tehtävässä hän toimi 
18.3.2007 saakka. Hallituksen jäse-
neksi Jaana tuli 18.4.2009 ja halli-
tuksen puheenjohtajaksi 20.3.2011. 
Jaana Joutsen on toiminut yh-
distyksen rahastonhoitajana 
30.3.2003 alkaen 20.3.2011 asti.

Kalevi Kaverinen kutsuttiin 
hallituksen sihteeriksi 4.6.2007. 

Kuva 18. Joulujuhlassa 
Pirjo Lehtinen vetää 
perinteisen joulubingon.20
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Hallituksen jäseneksi hän tuli 18.4.2009 ollen siinä 
toimessa 20.3.2011 asti.

Piia Aarnio kutsuttiin hallituksen sihteeriksi 
27.4.2009. Hallituksen jäseneksi hän tuli 20.3.2011.

Maritta Korpela valittiin hallituksen jä-
seneksi 20.3.2011 ja hän on myös yhdistyksen 
varapuheenjohtaja.

Markku Pääkkönen valittiin hallitukseen 
20.3.2011. Hän toimii myös yhdistyksen rahaston-
hoitajana samasta päivämäärästä lähtien. Markku on 
ollut jo vuosia yhdistyksen aktiivijäsen ja hän on va-
lokuvannut useissa tilaisuuksissa ikuistaen yhdistyk-
sen vaiheita.

Markku Lehtinen valittiin hallitukseen 
20.11.2011. Markku kunnostautui erikoisesti raken-
nusvaiheen aikana tarkkana ja ahkerana kirvesmie-
henä. Markku jättäytyi hallituksesta kevätkokoukses-
sa 25.3.2012.

Timo Nurmela valittiin hallituksen jäseneksi 
25.3.2012. Timo on ahkera avantouimari.

12. Tulevaisuutta kohti
Viime vuosina on ollut ihan muotia puhua yhteisöl-
lisyydestä. Meidän toimintamme ei ole jäänyt puhei-
den tasolle, vaan me olemme jo aika pitkällä yhtei-

söllisyyden luomisessa ja kehittämisessä. Olemme 
todistaneet, että yhteishenki kylissämme on sitten-
kin hyvä. Nämä asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä, 

Kuva 19. Pilkkijät odottelevat pilkkikilpailun 
lähtölaukausta maaliskuussa 2012.

Kuva 20. Juhannusjuhlan yleisöä kesällä 2011.
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vaan niiden luominen, kehittäminen ja vaaliminen 
on pitkäjänteistä yhteistä työtä, kuten historiikista 
käy hyvin selville. 

Nyt voimme nähdä, että toimintaamme aina 
vuoteen 2020 kantaa taloudellisesti avantouinti, 
mökin vuokraus ja ompeluseuran käsityö- ja muu 
myynti torilla ja tapahtumissa. 

Näinä vuosina olemme luoneet mökin sisäl-
le monenlaista toimintaa käsittäen neljätoista eri 
nimikettä. On avantouinti, kuutamotapahtuma, 

pilkkikilpailu, retket keväisin ja syksyisin, juhan-
nusjuhla, kesäsauna, elotulet, miesten ilta, naisten 
ilta, kyläläisten saunailta, luennot, kevät- ja syys-
kokous, Hyvän Mielen tori ja joulujuhla. Näistä 
varmasti löytyy halukkaille sopiva osallistumisen 
mahdollisuus. 

On jopa tutkimuksin todistettu, että yhteisölli-
syys ja yhdessä tekeminen lisää viihtyvyyttä, luo on-
nellisuutta ja edistää terveyttä, siten jopa lisäten ak-
tiivisia elinvuosia. 

Kuva 21. Laineranta juhannuksen alla 2009.
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13. Luonnon merkitys
Kyläkyselyn 2010 teemana oli luonto. Kyläläiset ko-
kevat tärkeänä sen kauneuden, rauhan ja hiljaisuu-
den, sekä luonnonvaraiset eläimet. 

Hyvin, silmää hivelevästi on luonto laaksossam-
me onnistuttu valloittamaan, voittamaan ja alista-
maan ihmisen palvelukseen. Kuten tunnettua, metsä 

Kuva 22. Sään salliessa juhannuksena poltetaan kokko, tässä kesällä 2011.
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ja barbaria ovat aina kuuluneet yhteen. Niiden kum-
mankin on ollut väistyttävä sivistyksen tieltä. Alu-
eellamme kasvavat metsät on erittäinkin tehokkaasti 
otettu nykyaikaisen tehometsätalouden piiriin, tuot-
tamaan hyvinvointia alueellemme. 

Jokunen hirvi, joka on jäänyt jäljelle tehostetus-
ta metsästyksestä, vielä yrittää koikkelehtia ihmisel-
le läpipääsemättömässä raiskiossa. Silti, totta kai, on 
kylissämme harjoitettavaa maatilataloutta pidettävä 
järkevänä toimintana, puhutaan jopa ympäristön 
kestävästä kehityksestä. Totta kai myös meidän jäl-

keemme tulevilla sukupolvilla on oikeus mahdolli-
simman puhtaaseen ympäristöön. 

Me olemme täällä, me asumme täällä. Me rakas-
tamme tätä maisemaa. Se näyttää silmissämme kau-
niilta, jokaisena vuodenaikana erilaiselta. Se on mei-
dän maatamme, sitä me rakastamme, sitä me vaalim-
me, isiemme perintöä. He ovat hikensä vuodattaneet 
sen multaan sitä kyntäessään, kylväessään, niittäes-
sään. Kyntäessään, kylväessään, niittäessään vuodes-
ta toiseen, sukupolvesta toiseen.

14. Lopuksi
Kylissämme asuneitten ja yhä asuvien isien elämä on 
ollut, ja on yhä yhtä taistelua toimeentulosta, maa-

taloustuista ja leivästä. Elämisen pakko on ajanut 
työhön ja siltä pohjalta voi hyvin ymmärtää elin-
ympäristömme nykytilan. Jokaisesta mahdollisuu-
desta on sentti venytettävä. Samoin äidit ovat anta-
neet itsensä, oman korvaamattoman työpanoksensa 
lastensa, kotiensa ja viime vuosina yhä enenevässä 
määrin myös teollisen tuotannon eteen, vaivojaan 
säästämättä.

Me jätämme suomalais-ugrilaisen esi-isämme 
omiin mietteisiinsä ja unelmiinsa. Emme tiedä hä-
nen sanavarastostaan, mitä hän mahtaisi sanoa kai-
ken tämän meidän ihanuutemme nähdessään. Ihas-
tuisiko hän ikihyviksi, vai alkaisiko hän heti heiluttaa 
juuri hiottua kivikirvestään kovinkin korkealle. 

On parasta, että hyräilemme hänelle hiljaa Maa-
talousnaisten laulua1:

1  Kansanopiston laulukirja 1947, Maatalousnaisten laulu, 
5.–6. säkeistöt, Oke Peltonen san. Helvi Leiviskä säv.

Kuva 23. Pitkäaikainen puheenjohtaja ja 
historiikin kirjoittaja Hannu Leskinen.24
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”Oi, synnyinseutu, sun maisemas mä kaikkialla 
ja aina muistan: on korkein kaari sun taivahas, veet 
välkkyy heleinnä rannoillas, on kuiske pyhintä piha-
puun: sen kuulen taitse mä kaiken muun.

Sua, maani, suo minun ylistää näin liittyin eelläni 
kulkeneihin ja heihin, joilleka kerran tää maa armas 
asua vuoron jää. Oi Herra, heimolle Suomen suo sä 
armos, kasvosi siihen luo.”

 
 
 
 

15. Kaavio: Kyläyhdistyksen  
sijoittuminen historiaan
Sen mitä on tapahtunut vuosina 1550–1970 voit lukea kyläsuunnitelman 2004–2005 sivuilta 6 ja 7.
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16. Lähteet
Kyläyhdistyksen vuosikertomukset 
ja kokouspöytäkirjat

Kyläsuunnitelma 2004–2005

Kyläkysely 2010

Sarvas, Väärä, Kvist: Kiskon ja 
Suomusjärven historia I, II

Salonen-Salmo, Knaapinen: Perniön pitäjä

Salon Seudun Sanomat, Elina Lahti, 
18.4.2010, 3.2.2012, 11.3.2012 

Salon Seudun Sanomat, Mikko Kiviluoto, 19.6.2011

TV uutiset 8.2.2012
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