
� N:o 31 Keskiviikko 29. heinäkuuta 2009

Lapsellinen ilta Sievinkylällä
Torstai-iltana Sievi-viikko-
jen ohjelmaan kuului lap-
sellinen ilta Sievinkylällä. 
Lettupannu tirisi houkutte-
levasti, kun väkeä alkoi al-
kuillasta kerääntyä kyläta-
lon pihalle. 

– Tulee varmaan väkeä 
lisää, kun ihmiset pääsevät 
navetasta, Markus Niva-
la vakuuttaa. Kyläillan on-
nistuminen ei ollut ainakaan 
säästä kiinni, sillä ilma oli 
mitä mukavin. 

– Useampana vuonna on 
Sievi-viikoilla ollut täällä 
vastaavanlainen tilaisuus, 
Nivala muistelee.

Syömisen ja rennon seu-
rustelun ohella tilaisuudessa 
oli tarjolla hevosajelua, jal-
kapallon pelaamista, trakto-
rikyyti aina Vanhankirkon 
kylänraitille saakka, sekä 
Jorma Hakomäen järjes-
tämä tietokilpailu. Yleistie-

tovisan kahdestakymmenes-
tä kysymyksestä puolet oli 
suunnattu lapsille ja puolet 
aikuisille. Palkintona oli sau-
nailtoja koko perheelle. 

– Viime kerralla tietokil-
pailuun osallistui kahdek-
san joukkuetta, Hakomäki 
kertoo. Lisäksi kaikki ky-
läillassa läsnä olevat osal-
listuivat arvontaan.

Miehet kertovat, että ky-
läiltoihin osallistuvat ovat 
yleensä oman kylän väkeä, 
mutta joskus joukkoon eksyy 
myös Sievin Jalkineen työn-
tekijöitä. Kivana yksityis-
kohtana kylätalon pihalla on 
korkea, muumitaloa muistut-
tava leikkimökki. Kyläläiset 
kertovat, että se on entinen 
muuntaja, joka on muutama 
vuosi sitten siirretty paikal-
le lähellä sijaitsevasta Tuo-
maalaan mäeltä. 

AR-H Traktoriajelu Vanhallekirkolle starttasi kylätalon pihalta lastinaan iloisia ihmisiä.

Ilmi Kangas nauttii kesästä Pönkälässä
Inke Saviluoto

Sievistä jo 15 - vuotiaa-
na työn perässä Hankoon 
matkannut, 71 -vuotias Il-
mi Kangas nauttii kesäisin 
olostaan ja elostaan Van-
hankirkon Pönkälässä. Täs-
sä mökissä mieheni Erk-
ki Kangas  syntyi vuonna 
1937,  kertoo Kannuksessa 
asuva eläkeläinen surua ää-
nessään. Mieleen tulevat ne 
lukuisat muistorikkaat kesät, 
jotka hän on viettänyt Pön-
kälässä puolisonsa kanssa.

- Minä olen tällainen 
rämppänä - on reumaa ja 
muita sairauksia. Erkki mi-
nua hoiti ja hieroi kun olin 
kipeä.  

- Oletin, että minä läh-
den pois tästä elämästä en-
sin, mutta toisin kävi. Erkin 
kuolemasta tulee kuluneek-
si jo kolme vuotta.

- Erkki oli terve, teke-
vä ja metsästystä harrasta-
va mies. Neljä vuotta sit-
ten,  vain hetken kuluttua 
sen jälkeen, kun  olimme 
tulleet tähän rakkaaksi käy-
neeseen kesäpaikkaan, niin 
jo kohta  mieheni sanoi, 
että hänellä on niin ahdis-
tava olo, että on pakko läh-
teä lääkäriin. Salakavala 
syöpä oli ottanut otteen ja  
se vei elämänkumppanini  
vuodessa, kertoo Ilmi  va-
kavana.

- Joskus olen miettinyt, 
miksi pitkään sairastanut 
jää tänne ja se terve temma-
taan äkkiä pois. Eikö terveil-
lä olisi enemmän virkaa täs-
sä maailmassa? Vaikka minä 
joskus tuollaisiakin asioita 
pohdin, olen kuitenkin täy-
sin tyytyväinen elämääni 
tänä päivänä. Onnellinen ja 
kiitollinen olen siitä, että mi-
nulla on suuri joukko hyviä 
ystäviä ja sukulaisia, joiden 
kanssa yhteyttä pitämällä ja 
aikaa viettämällä elämä me-

nee mukavasti eteenpäin.
- Kukonkylällä olen syn-

tynyt vuonna 1938. Isäni 
oli Iida ja Antti Koskelan 
poika Niilo ja äitini Eemil 
Kallion tytär Signe, joka 
tiettävästi kietoutuu Kyösti 
Kallion sukuun.

- Isäni työmaa löytyi rau-
tateiltä, äitini meni töihin 
koulun keittiölle sitten kun 
me lapset vartuimme sen 
verran, että pärjäsimme ko-
tona päinemme.

- Meitä lapsia oli vii-
si. Heikki ja Hannu 
ovat veljiäni, Aino ja Ei-
la siskojani. Himangalla 
asunut Aino on jo pois täs-
tä elämästä. Toinen veljis-
täni asuu Ruotsissa, toinen 
Eskolassa. Eila - siskon su-
kunimi on Pihlajaniemi. Hän 
asuu Haaparannassa.

- Isä kuoli ollessaan  47 
-vuotias. Nuorin veli  oli 
tuolloin vain puolen vuo-
den ikäinen. Työtä mei-
dän lasten oli tehtävä äidin 
avuksi. Minä olin 12 -vuoti-
as, kun menin ensimmäistä 
kesää Himangalle hoitamaan 
siskoni lapsia.  Ei äitikään 
saanut vanhaksi elää. Hän oli 
58 -vuotias kuollessaan.

- Tätini asui Vanhallakir-
kolla, Erkin kotitalon vie-
ressä. Tädin luona käydes-
sämme tutustuin Erkkiin 
ja kun rippikoulun jälkeen 
lähdin tyttökaverini kanssa 
Hankoon Hyvönin tehtaalle 
ompelemaan, pelasi kirjeen-
vaihto tiuhaan tahtiin Erkin 
ja minun välillä.

- Kun sitten tulin Sieviin, 
päätin lähteä Eemil ja Elma 
Kankaan pojan kanssa Suo-
lahteen, jossa Erkin työ-
paikka oli. Hän oli sairaan-
hoitajana mielisairaalassa. 
Pääsin sairaalaapulaisek-
si samaan sairaalaan. Suo-
lahdessa meidät vihittiin ja 
48 vuotta saimme matkata 
avioparina.

- Suolahdessa poikamme 
Kari syntyi vuonna 1959. 
Muita lapsia meillä ei ole-
kaan. Kari asuu Kannukses-
sa vaimonsa kanssa. Heillä 
on kaksi poikaa.

- Suolahden jälkeen 
olemme asuneet monel-
la paikkakunnalla. Työnte-
koa emme vierastaneet. Työ 
kuin työ kelpasi ja minä olin 
nopea oppimaan. Minä olen 
tehnyt töitä muun muassa 
tehtaassa, baarissa, kaupassa 
ja vanhusten parissa. Miehe-
ni oli töissä  merivartioase-
malla  ja on hän ollut koulut-
tamassa alokkaitakin.

- Vuonna 1967 muutim-
me Kannukseen ja siihen 
päättyi kiertolaiselämäm-
me. Mieheni meni Poutul-
le töihin ja minä kauppaan. 
Kolme viimeistä vuotta en-
nen työelämästä poisjäämis-
tä olin vanhusten toiminnan-
johtajana. Teimme käsitöitä, 
luimme lehtiä, ulkoilimme, 

vietimme nimipäiviä ja niin 
edelleen. Kävin myös saat-
telemassa vanhuksia sairaa-
laan. Tuostakin työstä tykkä-
sin ja näyttivät vanhuksetkin 
olevan mielissään, kun oli 
joku, joka järjesti heille ajan-
kulua.

- Tämä Vanhakirkko on ki-
va kylä ja täällä asuu mu-
kavaa väkeä. Lapsellises-
sa illassakin  olin ja siellä 
oli mukava tunnelma. Pää-
sin muiden mukana trak-
torin vetämän peräkärryn 
kyydissä kiertämään kylää 
ja ponillakin ratsastin, kun 
Lundströmin Pentti mak-
soi lystin. Pentti ja Annikki  
ovat ihania ihmisiä, ottavat 
minut monesti kyytiin, kun 
lähtevät liikenteeseen. Ku-
konkyläläisen, 91-vuotiaan 
Koivuojan Lyylin luona-
kin olemme jo käyneet ky-
lässä ja ikäisekseen varsin 
pirteä Lyyli esitteli meille 
tekemiänsä käsitöitä. Vie-

läkin muistan, kuinka hy-
viltä Lyylin paistamat  lätyt 
maistuivat, kun pikkutyttö-
nä sain niitä usein hänen luo-
naan syödä.

- Ajokorttia minulla ei ole 
koskaan ollut, enkä aio sitä 
hankkiakaan, tuumaa elä-
mässään polkupyörällä pal-
jon liikkunut Ilmi topakas-
ti.

- Enkä uutta miestä ota, jos 
nyt ei satu löytymään  sel-
laista, joka ei juo eikä polta 
ja on kaiken lisäksi vielä mil-
jonääri. Taitaa olla vaihtoeh-
dot vähissä, vai mitä?, tuu-
maa huumorintajuinen Ilmi 
iloisesti.

- Kesäaika on kulunut tääl-
lä Pönkälässä mukavasti. Ys-
täviä ja sukulaisia on käynyt 
kylässä ja monia lättykeste-
jä on jo tällekin kesälle pi-
detty. Täällä kesäpaikassa 
olen tunnettu siitä, että tar-
joan kävijöille lättykahvit.

- Taulujen maalaamista 

harrastin toistakymmentä 
vuotta. Enää minusta ei ole 
tauluja maalaamaan, mutta 
taidenäyttelyissä käyn mie-
lelläni, samoin teatterissa. 
Tykkään myös matkustami-
sesta. Monet maat on tulleet 
tutuksi etelänreissuilla. Olen 
myös ristikkohullu. Jospa se 
dementia ei iskisi, kun järjes-
tää aivoilleen töitä! 

- Vaikka harrastuksia onkin 
paljon, niin kaikista tärkeintä 
on yhteydenpito ystäviin ja 
sukulaisiin. Minulla on Kan-
nuksessa joukko naisystäviä, 
joiden kanssa kokoonnum-
me muun muassa nimipäiviä 
ja muita juttuja viettämään. 
Vaihdamme kuulumisia, pa-
rannamme maailmaa ja nau-
ramme paljon, luettelee elä-
mänmyönteinen, iloinen ja 
puhelias Ilmi Kangas Pön-
kälän pihalla.

Kun nauraa kolme sekuntia, tietää se kolme minuuttia lisäaikaa elämään, laskee välitön ja ihmisten kanssa hyvin juttuun tu-
leva Ilmi Kangas, kannuslainen eläkeläinen.


