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Olavi Kallioniemi

Kirkkoveneitd ennen kirkkoa

Kirkkoveneillii on pitkii historia. Virolahdelta
on loydetty vuoteen 970 ajoitettu l3-metrinen
vene, joka on yhdistetty viikinkien idiintien
jokimatkoihin. Sigtunan retkellii 1187 oli mu-
kana samanlaisia pitkiti veneita ja sellaisilla
liihdettiin Hiimeestd sotaretkelle Nevalle vuon-
na 124O piispa Tuomaan johdolla. (Kauppinen
ym. 1992.) Keskiajalla oli Ruotsissa sotalaitos-
jiirjestelmii, johon kuului laivalahkoja ja niillii
yhteisvastuullisesti hoidettavia aluksia. Sama
j arj estelmii oli k:iytdssti myos (Varsinais-)Suo-
messa niinkin mydhiiiin kuin vuonna 1450, jol-
loin Kaarle Knuutinpoika miiiiriisi kirjeessiiiin
jokaista uiskolahkoa (snekke lagh) valmistautu-
maan helluntaihin mennessd sotaa varten.
Laivalatrkoj iirj estelmii on juurtunut Suomeen j o
I I 00-luwn puolivrilissii.

Veneiden nimi snaeka tulee sanasta, joka
merkitsee teriiviiii esinettii, ktirkeii ja viittaa ve-
neiden pitktiiin kapeaan muotoon. Suomen
kielessii veneiden nimeksi tuli uisko. Vanhim-
mat kirjalliset tiedot uiskojen kAyto$A ovat
l300luvulta. Eerikin kronikka (1320-21) ker-
too Tyrgils Knuutinpojan retkestii Inkerin-
maalle:

Surmasivat kansan ja polttivat kyliit
samoin monet uiskot, uudet ja hylyt.
Siirkivlit haapiot ja polttivat ne
niin saivat rauhan ja palasivat he.

Keskiajan lopulla uiskojen merkitys sota-aluk-
sina loppui, mutta kruunu vaati edelleen, ettd
maassa oli pitiijiinvenelaitos, joka varusti suuria
veneite valtion virkamiesten matkoja varten.
1 500-luvulta tunnetaan eraita oikeudenpiiiit0k-

siii, joissa veneiden yllapidon laiminlyonnistti
on rangaistu. Vuonna 1639 tuomittiin koko
Asikkalan pitaja hankkimaan pitiij iinvene, jolla
kruunun viikeii voitiin kuljettaa Piiijiinteen yli.
(Vilkuna 1975.)

Kirkkoveneet kayttdiin

Kun kansa alkoi saapua yhteisiin jumalanpalve-
luksiin suurissa seurakunnissa hyvinkin kau-
kaa, olivat pitiijiinveneet sopivia my6s niiille
matkoille. Esimerkiksi Ikaalisista on kerrottu.
ettii sieltii mentiin Karkun kirkkoon kolmella
paatilla: ensimmaisellii Kyr0skoskelle, toisella
Siuroon ja kolmannella Karkkuun.

Karkun kirkkomatkoista kerrotaan myris
Parkanossa ja Kihni6llii, jotka ovat ennen olleet
Kyron pitiiiti,. Kun Kyrd on eronnut Karkusta
1300-luvulla ja kirkkomatkat ovat silloin
loppuneet, on mainittujen matkojen rayfinyt
tapahtua sitli ennen (Jokipii 1946).

Kirkkoveneiden voimakkainta leviamisaikaa
on ollut puhdasoppisuuden aika 1600-luvun lo-
pulla, jolloin jumalanpalveluksissa ja ripilla-
kiiyntiii alettiin kontrolloida. Vanhimmat arkis-
toista ldytyviit tiedot suomalaisista kirkkove-
neistli ovat juuri 1600-luvulta. Papisto saattoi
silloin jopa vaatia yhteisie veneita, kuten Pyh-
tddllii vuonna 1683, kun kansa kavi heidiin
mielestii"iin liian vdhiin kirkossa.

Kirkkoveneiden keytto on yleistii kautta
Suomen. Veneiden koko riippui paljolti matkan
pituudesta. Mita kauempaa tultiin kirkkoon,
sita edullisemmiksi todettiin suuret veneet.
Karkun veneet ovat olleet pienid suurten sel-
kien veneisiin verrattuina.

Suurin tunnettu suomalainen kirkkovene on
ollut 30-hankainen, joten siinii oli 60 airoa ja
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airossakaksi soutajaa. Tuhdolla istui nelji hen-
keii rinnakkain. Soutajia oli siis 120 ja kun mu-
kaan otettiin lisiiksi muuta vdked, mahtui ve-
neeseen 150-160 henke6. Tiim6 vene oli kay-
tOssii Siiiimingissii ja kuljettava kirkkomatka 50
km. Samassa pitdjtissa oli myris 24-hankainen
vene, johon mahtui 120 henkeii. Myds muualla
Suomessa tunnetaan yli 2O-hankaisia veneit6.
Tavallisesti ne olivat kuitenkin 6-15-han-
kaisia. (Vilkuna 197 5.)

Kirkkoveneistii ei paljoa tutkimustietoa

Siiti huolimattq *te kirkkovenelaitos on iki-
vanha, tarkkoja tietoja veneistd ei ole kovin
paljon siiilynyt. Se on ollut niin itsest66n selv?i
asia" ettei siitli ole ollut tarpeen mainita.

Kirkkovenelaitokseen kiinnitti ensimmaise-
ni huomionsa A. O. Heikel saatuaan vihjeen
rappeutuvasta kirkkoveneestb. Hiin ryhtyi
vuonna 1911 kyselemiiiin niistii tuttaviltaan.
Tiilloinkin tutkimuksen tiirkeimpiinii asiana oli,
missd on Suomen pisin kirkkovene. Kysely oli
melko sattumanvarainen. Pisimmtiksi osoittau-
tui Virtain Ikkalan l4-hankainen 21,40 m
pituinen vene.

Tiirkeiimpiiii kuin yksityisten veneiden ko-
ko, oli kuitenkin se, ettii tiissii yhteydessii todet-
tiin monien luettelossa mainittujen veneiden
olevan jo kaytdste poistettuja, lahoavia veneita.
Monikaan niistii ei ollut eniiii alkuperdisessd,
keytOss4 vaan jollakin ajettiin tiilitehtaalle
savea, jotlnrt olivat halkoproomuina. Kirkko-
venekausi koko maassa oli piiittymiissii.

Kirkkoveneiden vanhinta historiaa on sel-
vitellyt Kustaa Vilkuna. Paikallishistorioissa on
selvityksiii kirkkoveneistii jos niita pitiijtissii on
kaytetty. Laaja, runsaasti kuvitettu ja perusteel-
linen Savon kirkkoveneita kasittelevii tutkimus
on Kuopion kulttuurihistoriallisen museon jul-
kaisu Kirkkoveng jossa selvitetiiiin tuon laajan
jiirvialueen veneiden perinne ja viimeiset vai-
heet.

Karkun kirkkoveneet

Karkun seurakunta on ollut jakautuneena ve-
sistrin kahden puolen. Silloin, kun maanteita ei
viel6 ollut ja maitse kulkeminen oli sen woksi
hankalaa, oli jiirvi yhdistiivii tie. Sita pitkin
ptiastiin hyvin seki talvella etta kesalla. Keli-

rikkoajat olivat vaikeampia, mutta nekiiiin eivlt
kesttineet monta viikkoa. Venettd kiiytettiin
niin pitkiun kuin se vain oli mahdollista. Vuo-
sien 1800-1801 vaihteesta kerrotaan: "Kirk-
koon kuljettiin veneillii vielii joulukuun 14.
piiiviinii ja jiirvet jitiltyivet vasta saman kuun
16. piiiviinii pysyen vaarallisina kulkea aina
tammikuun 8. ptiiviiiin 1801." Tuolloin on var-
maan joulujumalanpalveluksessa ollut vihin
viikeii kun salokuntalaiset eiviit sinne pdiisseet,
elleiviit sitten kiertineet Vammalan kautta.

Karkussa oli siis totuttu kulkemaan veneillli,
olivatpa ne suuria kirkkoveneiti tai tavallisia
pienid soutuveneita. Jo vanhan Sastamalan seu-
rakunnan aikana jtirvet ja joet olivat parhaat
kulkutiet laajan seurakunnan kaukaisimmista-
kin osista emiikirkolle. Kuloveden, Rautaveden
ja Liekoveden rannoilla on kirkkovenelaitos ol-
lut siis toiminnassa vuosisatojen ajan. Titi'llii
puhuttiin murteen mukai sesti kirkkopaateista.

Seuraavassa kasitellaian Karkun kirkkopaat-
teja, jotka vielii 100 vuotta sitten kuljettivat
vdkei Sastamalan kirkolle ja joita parhaina su-
visunnuntaina keriiiintyi melkoinen joukko
Lukkarinkallion iiiirelle tuoden juhlapukuista
kansaa jumalanpalvelukseen.

K. J. Soinin mukaan kolmihankaisia tai sitii
suurempia veneita voitiin kutsua kirkkoveneik-
si. Kaksihankaiset eivlit sellaisia olleet, vaikka
niillii olisi kirkossa kAytykin.

Tiedot Karkun kirkkoveneistd

Tiimlin tutkimuksen tiedot ovat periiisin seu-
raavista lahteestd:

1. Kesiillii 1976 suoritin Karkun ja Tyrviiiin
seurakuntien alueella Helsingin yliopiston kirk-
kohistorianlaitoksen toimesta kirkollisen kan-
sanperinteen yleiskyselyn. Sen yhteydessii oli
kysely my6s kirkkoveneistii joista eriiiit kerto-
jat osasivat viel6 kertoa omakohtaisia muistoja.

2. Pertti Virtarannan teoksissa ovat era6t
karkkulaiset kertoneet kirkkoveneistii.

3. Satakunnan Museossa on sdilytetty K. J.
Soinin kirjoitusta vuodelta 1946 'Vanhoja kirk-
koveneita Karkussa".

4. Lisdksi on tietoja Tampereen yliopiston
kansanperinteenlaitoksen kokoelmista ja kirjal-
lisuudesta.
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Kirjoituksen lopussa oleva taulukko on teh-
ty niiiden tietojen perusteella. Tiirkein sarake
on ensimmdinen, joka sisiiltiiii Soinin esittemen
luettelon vuosisadan vaihteessa kaytossa olleis-
ta 15 veneeste. Hiin on tehnyt sen oman koke-
muksensa mukaa, silla han on eliinyt silloin,
kun nuo veneet olivat kiiytoss[ ja tietiiir
varmasti mycis veneiden koon. Hiinen tietoihin-
sa turvautuu joskus myos Virtaranta.

Taulukkoa tarkasteltaessa on huomatlava,
ette era?it eri nimillii mainitut paatit tarkoittavat
samaa. Kertoja on muistanut vain yhden omis-
tajan. Joku toinen on muistanut toisen. Venei-
den koossa esiintyviit erot johtuvat ehka muis-
tivirheistii tai siite, etti vene on uusittu ja tiedot
koskevat toista venettiL. Erttat kertojat myos
sekoittavat hankaluvurq sanoen kolmihankaista
(kolme paria airoja) kuusihankaiseksi.

Kirkkovenerantoja on ollut useita, mutta ei
niin monta kuin veneit6, sillii eriiissii rannoissa
on ollut usealnman veneen "kotisatama". Vih-
tori Marjamiiki luetteli Virtarannalle seuraavat
paikat: Karkunkylii Lielahti, Hurula, Kutala ja
Kojolan Pentti. Muutama vene oli Kiuralassa,
mutta eniten niite lahti pyhiiaamuisin matkaan
Kiirppelin rannasta. Palvialassa oli yksi vene.
Aluskyliillii ja Ketunkylallii oli yhteinen, vaik-
ka noilta seuduilta ei ollut vaikeuksia menna
kirkkoon maantietii pitkin. Vieliipii Heinoossa-
kin oli vene, ainakin Karvalla.

Lielahden ja Karkunkylan veneilla oli kirk-
komatkaa noin kaksi kilometriii, Kiirpptiliin ja

Kiuralan 6-8 km ja Nohkuan rantoihin hiukan
enemman. Kutalaan tuli jo kokonainen penin-
kulma ja Tyriseviille viela enemmiin. Heillii oli
kuitenkin huomattavasti lyhyempi matka Suo-
niemen kirkkoon, joka oli valmistunut v. 1803
ja jossa he myos usein kavivit. My0s Kutalasta
kiiytiin Suoniemella.

Veneet ovat alkuaan olleet venelahkon eli
joko koko kylen tai muutamien talojen yhteisiii,
mutta viimeisinii aikoina oli eriiillii taloilla oma
vene. Niihinkin veneisiin, jotka mainitaan vain
yhden talon nimell4 kuului tavallisesti muita-
kin. Veneen hankainmbiirii oli yleensa sama
kuin omistajien miiiir6. Varhemmin airoissa
saattoi olla talon puumerkkikin.

Eriitli yksityiskohtia paateista

Palviala: Suomen sodan ajoilta (1808-09) ker-
rotaan, ettti Palvialasta miehet oli viety niin
tarkkaan sotaan ettii Palvialan l6-hankaisessa
kirkkopaatissa Harsun seppii oli ainoa mies-
henkilo - ja luonnollisestikin hiin piti periiii
(Virtaranta 1953). Kylassii on ollut vene my6-
hemminkin. Palvialan venettd pidettiin silla
paikalla rannassa, mihin myohemmin raken-
nettiin Rakentajan konttorirakennus. Siinti oli
kyliin venevalkama.

Nohkua: Nohkualaisilla oli Ylisen rannassa
6-hankainen paatti. Sen jiilkeen Simppa ja Vira
rakensivat yhteisen 3-hankaisen ja huonokul-
kuisen paatin ja Ylinen 5-hankaisen. Nohkua-
laiset kilpailivat Aluskyliin-Ketunkyliin veneen
kanssa. Kotiin jaaneet nohkualaiset seurasivat
kilpailua Ylisen rantakalliolta. Matka kirkolta
Nohkuaan kesti noin puoli tuntia.(Virtaranta
r9s3.)

Lauri Viran mukaan veneen omisti lukulah-
ko ja h?in muisti oman kotitalonsa veneen ja
kertoi, ett6 venettd hankittaessa jo todenniik6i-
sesti huomattiin, ettii sen kayftO viihenee, eiki
siita tehty kovin suurta. Veneellii oli hyvd lato
Viran vanhalla tontilla Packalenin kohdalla-
jossa kaikilla taloilla oli soikionmuotoiset ton-
tit, jotka isonjaon yhteydessii jiiivit pois. Ve-
neen my<lrhemmdsti kohtalosta hiin ei muista
eika muista isiinsiikiiiin koskaan puhuneen
kirkkomatkasta veneel16.

Vira oli mukana v. 1909 kirkkoveneella
tehdyllii matkalla Pirunvuoren juhannusjuhlille.
Se oli toinen Nohkuan veneisti. Renkipojat
laittoivat sen veteen paisumaan juhannuksen

alla. Muuten se oli kunnossa, mutta airoja piti
hakea muualta lis?iii. Vene oli taynna nuorisoa
ja se palasi illalla takaisin Nohkuan rantaan.

Vilho Svahn muistaa, ettii Nohkuan vene oli
Packalenin, Viran ja Simpan yhteinen. Sen ve-
nelato oli Viran ja Packalenin rajalla. Loppu-
aikoina vene oli Packalenin navetan parvella.
Se oli loppuun saakka luja ja poltettiin toden-
niik6isesti juhannuskokossa.

Kiurala: Kiuralassa oli neljii venettii.
Soinin mukaan taloilla oli omat veneet siksi.
etta niita tarviuiin sadonkorjuuseen, kun vilje-
lyksiii ja heiniimaita oli saarissa. Kalle Jokinen
(s. 1899), joka asui lapsena Kiuralassa ja kiivi
hyvin usein aitinse kanssa kirkossa, sanoi, ettei
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Kutala: Rainion rann:rssa oli 5-hankainen
vene, jolla Marfti Kivikosken kertoman mu-
kaan kuljettiin Sastamalan kirkkoon. Sinne
mentiin Karkunkyliin kautta. On kerrottu sekii
Kutalan veneesti ettai Rainion veneestii. Kun
Martti Ketola mainitsee Rainion olleen Kutalan
veneen periimiehenii on kai kysymyksessd vain
yksi vene. Kutalasta kaytiin myris Suoniemellii,
jonne oli huomattavasti lyhyempi matka.

Suoniemen kirkolle mentiiessli aivan pifti-
jien rajalla, Kalvin rannassa oli neljti paaltila-
toa. Siellii oli Aatu Miienpiiiin ja Ulla Linnakon
yhteinen lato sekb Nikalin, Ahteen ja Frans
Kalvin ladot. Siitii oli 2-3 km:n matka kirk-
koon, Koskisen rantaan. Ndmii veneet olivat
kolmihankaisia. Toiset olivat kokonaan terva-
ttuja, joidenkin yliireuna oli maalattu.

Kojolan veneen koosta on erilaisia tietoja.
Se oli vitsahankainerq Soinin mukaan 3-, Palo-
sen mukaan jopa 9-hankainen. Palonen kertoi,
ettl se oli seudun suurin ja valitteli, ettei hiin
enniittiinyt plu;sta koskaan sen kyytiin. Se oli
h6nen mukaansa Saari-Kojolan ja Niemi-Ko-
jolan yhteinen ja oli liihes joka pyhti liikkeellii.

Maso: Soini ja Virtaranta mainitsevat suu-
rimmaksi karkkulaiseksi paatiksi masolaisten
15-hankaisen veneen, johon mahtui 50 henkeii.
Masolaisilla lienee loppuvaiheessa ollut kaksi
venett{ joista toisen omistivat Ketolq Koivis-
to, Linnunpiia ja Sillanpiia ja toisen Antila ja
Miikelii ja siinii oli mahdollisesti mukana my6s
Virtanen, koska Kalle Virtanen kertoi isiinsii
hoitaneen periimiehen virkaa ellei Miikelii ollut
mukana.

Virtanen kertoi myds, ettii Antilan vene oli
Ktirpptilln rannassa sailytetyista veneist?i
viimeksi kbyttdkelpoinen. Se oli tehty hyvist?i
aineista ja hoid*tu huolella. Viimeksi Suoja-
nen kuljetti sillS sahatavaraa Palvialasta.

Virtanen muutti vuonna 1916 pois Karkusta,
mutta kavi siella kesiiisin. Matkoillaan hiin niiki
veneen hyljAfiyna matalassa vedessii Sadanleu-
kaluulta Siuroon piiin. Siinii se vtihitellen la-
hosi. Viimeksi olivat jaljelle vain kaaret. Hiin
uskoi varmasti tunteneensa tuon veneen, olihan
han sita katsellut kotirannassaan vuosikausia.

Suoniemi oli Karkun kappeli vuosisadan
alussa. Sielta Soini mainitsee suurimpana Kau-
niaisten l5-hankaisen veneen. Vanha tarina Sa-
danleukaluun salmesta kertoo, kuinka Kau-
niaisten 24-hankaisella kirkkoveneella lahti
100 miesti pyrkimiidn yli Kuloveden. Kun
vene pdiisi salmeen, jota nyt nimitetiien Sa-
danleukaluun salmeksi, se upposi ja kaikki
siin6 olleet hukkuivat ja siitii salmi sai nimens6.

Veneiden rakentaminen ja huolto

Uutta kirkkovenettii rakennettaessa tydtii johti
oman kyliin tai liihiseudun venemestari apu-
naan veneen omistajat. Ketolan vene rakennet-
tiin todenntikoisesti viimeksi, koska sen ra-
kentamisen erliiit kertojat vielii muistavat. Sen
valmistumisesta vastasi tottijiirveliiinen tai ve-
silahtelainen venemestari. Vaikeimmat ja vaa-
tivimmat kohdat valmisti mestari itse.

Ensin tehtiin emdpuu eli pohja. Se oli noin
l0 tuuman levyinen mdntypuu, "kitukasvuista
jouhipuuta", ei sydiinpuutq josta tehty vene
olisi helpommin v66ntynyt. Pohjalankku oli
etupiiiisti leveiimpi kuin periistii. Levein kohta
oli ensimmiiisen soutajan tuhdon alla. Se oli
veneen rinta. Pohjaan kiinnitettiin puuv:larno-
jen avulla keulan ja periin kaaret eli karkkulai-
sittain kinupuut. Ne olivat juurimalla otethra
koivua. Yldspiiin tuleva osa oli juurta ja poh-
jaan liittyva osa runkoa.

Pohjan syrjien valmistaminen oli tarkkaa.
Sen teki mestari itse. Ensimmiiisen laudan
asento ratkaisi koko veneen muodon. Siksi se
oli tehtiivii tarkasti. Sivulautojen kiinnitystii
varten tehtiin valekaaret. Mita pitempi vene,
sitd useampi kaari tarvittiin. Niiden avulla saa-
tiin veneeseen oikea muoto sivulautoja kiinni-
tettdessii. Lautoja oli yleensii nelja ja ne kiin-
nitettiin tuoreina, ettii olisivat hyvin taipuneet
veneen muotoon. Niiden tuli olla yhtemittaisia.
Liitoksia ei viiliin tullut. Ylimpiini kiersi reu-
naa vahvempi hankapuu, johon hankatapit kiin-
nitettiin.

Karkkulaisten venelaudat, samoin kuin ter-
vakin saatiin Painonmaasta, joka oli Noormar-
kussa sijainnut Kollasen ratsutilalle jo keski-
ajalta kuulunut yli 1000 hehtaarin alue. Se
myytiin vuonna 1873, mutta erotettiin hallin-
nollisesti Karkun kunnasta vasta vuonna 1900.
Tiillii alueella oli neljti torppaa jotka maksoivat



veroa Kollasesta muodostuneille tiloille. Sieltii
tuotiin verotervaa niin paljo4 etta sita riitti
myyntiinkin. Painonmaassa kasvoi pitkiii puit4
joista saatiin venelautoja. Niiden valmistami-
seen kelpasi vain pitkii suora, oksaton ja hie'
nosyinen menty.

Pitktiii venetta oli tuettava vahvistajilla,
jotka kiinnitettiin sita varten tehtyihin tukikaa-
riin. Alkuaan ne tehtiin puusta, mydhemmin
raudasta. Vahvistaja laitettiin veneen poikki
sen ylalaitaan. Isommissa veneissi niite oli
kolme. Osa kaarista oli muita vahvempia paitsi
tukeakseen venettd" myds siksi, etta niista sai
soutaessa hyviin tuen jaloilleen. Perii- ja kok-
kakinut vahvistettiin vielii pehmeiiksi keitetyllii
halkaistulla vuohensarvella, joka taivutettiin
laitalaudan yliikulman yli ja naulattiin piiistiiiin
kinupuihin. Sen avulla pitklikin vene saatiin tu-
kevaksi. (Jokipii 1946; Soini 1946.)

Veneet tervattiin keviiisin jaiften lahdOn ai-
kaan tai vihin ennen. Parhaimmillaan koko ve-
nekunta oli sita tervaamassa. Vene haettiin
vajasta rannalle ja kiunnettiin kumolleen. En-
sin tervattiin ulkopuolelta ja sen kuivuttua vene
ktiiinnettiin ja tervattiin sisiiltii. Veneiden van-
hentuessa ja kaytOn vdhentyess6 niiden hoito-
kin viiheni. NiitA ei ene"e tervattu joka keviit.
Vanhat veneet olivat molemmilta puolin syn-
kiin musti4 kun niihin oli moneen kertaan ve-
detty tervaa.

Kerran keviulla oli Kiirppiiliin rannassa Frin
venetta tervaamassa l7-I8-vuotias poika. Kun
oli kolea piiivii, hiin piti tervaa liimpimiinii
poluamalla vieressi tulta ja kuumentamalla
siinii kiviii jotka sitten laittoi terva-astiaan.
Terva tuli juoksevammaksi ja helpommaksi
levittti4 mutta pian juoksi my6s tuli veneeseen.
Poika huusi apuq kun ei jaksanut yksin ty0ntii6
venettd veteen. Mutta ennen kuin apua tuli, oli
vene palanut.

Ketolan veneen yliilaita oli maalattu valkoi-
seksi. Kun suurilla vesilla liihes jokaisella ve-
neelld oli oma nimi, oli Karkussa kertojain tie-
dossa vain tuo Ketolan vene, jolla oli nimi Vir-
ma. Se oli tietysti otettu luonnehtimaan veneen
keveyttiija nopeutta.

Seurakunta ei milliiiin tavalla puuttunut
veneiden hankintaan, hoitoon ja kayftOOn. Ne
olivat omistajien yksityisasioita.

Pyhdaamuna venerannassa

Pyhiiaamuisin kokoontuivat mustiin pukeutu-
neet kirkkoon lahtijat venerantoihin. Kaikkialta
l6ht0 oli varmaan samanlaista.

Seuratkaamme sita nyt Kiirppilan veneval-
kamassa, joka sijaitsi Palosen maaritelman mu-
kaan "Mattilan haan rannassa Haapaniemen
sillasta Kemin saarelle piiin". Sinne laskeu-
duttiin maantielte entista Haapaniemelle johta-
nutta tietii pitkin. MyOhemmin Haapaniemen
tie on siirretty toisaalle ja silta tien ptidstd
purettu. Monet olivat tehneet jo pitkiin kiively-
matkan rantaan tullessaar! kuten masolaiset,
jotka tulivat sinne polkuja pitkin. Matkaan oli
liihdetty toista tuntia aikaisemmin ja kukin
kulki omaa tahtiaan.

Masolaisten kirkkopolku kulki Martti Ke-
tolan mukaan "Finskalta huoneitten sivu, edel-
leen miikipolkua Kantille. Siita mentiin Ali-
Viikarin pellonsyrjiid". Kerran oli vastassa po-
liiseja, jotka maanomistaja oli sinne toimittanut
estdiikseen kulun peltojensa kautta. Kulkijat
joutuivat kiirajiin. Jotkut maksoivat sovittajai-
siksi viisi markkaa. Juttu olisi muuten kantajan
osalta mennyt tiiysin pommiin.

Pellonsyrjat olivat varsinkin sateella kurai-
sia. Mattilan ohi mentiin sitten rantaan, jossa
ohitettiin Virtasen talo. Rantaan tullessa poik-
kesi joku Virtasen eteisessai ottamassa paattlla-
don avaimen. Ne otettiin siita tullessa ja sinne
ne taas viikoksi ripustettiin omann naulaansa
kirkkomatkan jdlkeen.

Pestiin matkalla likaantuneet jalat ja laitettiin
kirkkokengEit jalkoihin. Venevalkaman ranta oli
kivinen. Kevdtkesdlld vettii oli niin paljon, et-
teiviit venelatoihin voineet menni kuin miehet.
He vetiviit veneen pois ladosta ja toivat sen
rantaan, ettai naiset ptiiisiviit siihen kuivin ja-
loin. Rannassa ei ollut kunnon venelaituria, oli
vain pikkupoikien tekemii rakennelma.

Rannassa odoteltiin viimeisia tulijoita. Vii-
kolla oli yleensii jo selvitetty, ketka kirkkoon
lahtevet, niin ettti voitiin sopia soutajat. Joka
pyha ei lahdetty kaikilla veneill4 vaan niin
monella kuin oli tarpeen.

Silloin kun oli tiedossa kilpasoutu kotiin-
piiirl oltiin tarkkoja siit4 keta veneeseen ote-
taan. Viikolla oli puhuttu soutajiksi parhaat
nuoret miehet eikn ylimtiiiriiisia paljon suvaittu.
Muuten veneeseen aina sopi sellaisia, jotka
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eivlt soutaneet. Keulassa ja perlssd oli heita
varten laiskanteljot. Sopipa joskus joku solakka
ihminen soutajien viiliinkin, jolloin hiin istui
toisin pdin kuin soutajat, kasvot menosuuntaan.
Samoin istuivat laiskanteljolla istuvat ja jos
sattui kilpailu, heidan oli vartalollaan myotiiil-
tdvd veneen liiketta soudun tahdissa.

Lahd6t tapahtuivat rauhallisesti eri aikoina
site mukaa kuin veneet tZiyttyiviit. Kaikki ha-
lukkaat pyrittiin yleensii ottamaan mukaan ja
tarvittaessa heita soviteltiin eri venekuntien
kesken. Joka pyhii ei ollut niin paljon kirkkoon
lehtijoita, ettii olisi pifiinyt liihteii matkaan kai-
killa veneillii. Silloin otettiin esille tarvittava
mdir6 veneitii ja sovitettiin lahtijet niihin. Jos
taas joskus kaikki eiviit veneisiin sopineet, niin
tuttavuus ja naapuruus tai soututaito ratkaisival
valinnan. Niin saattoi veneiden l?ihdettyii nous-
ta rannasta joitakin surullisen niik<iisia naisiq
jotka eiv6t olleet sopineet mukaan.

Siiii saattoi muuttaa matkasuunnitelmia. Jos
liihtiessii nousi ukonilma tai kova myrsky, ei
matkaan liihdetty lainkaan. Jos taas oltiin ukon-
ilman alkaessa kirkolla" jiiatiin odottamaan
siiiin selkenemisti. "Kun oli myrskysiiii oli
kirkkoveneitten silloin pysyminen paikallaan.
Jos silloin halusi mennii kirkkoon- oli otettava
evispussi selkdiinsii ja liihdettiivii kahden piii-
viin kiertomatkalle", kertoo Soini salokuntalais-
ten vaikeuksista.

Kirkkomatka oli yleensii odotettu tapaus. Jo
veneessii voitiin keskustella naapurien kanssa
ja kirkolla tavattiin tuttavia ja sukulaisia muis-
takin kylista. Varsinkin nuorisolle kirkkomatka
saattoi olla tiirkeii toisten nuorten tapaamisen
vuoksi. Kirkossa kuultiin viimeiset uutiset sek6
kirkon ja viranomaisten tiedotukset ja tietysti
myOs avioliittokuulutukset.

Alapari mdiirdsi soututahdin

Kullakin veneelld oli itseoikeutettu perdmies,
joka astui rannassa ensimmiiisena veneeseen.
Hdn oli tavallisesti veneyhtidn isintii ja puu-
hamies, arvossapidetty vanhempi mies. Jos han
ei ollut mukana, oli vuorossa arvossa seuraava.
Periimiehen tehtavane oli jiirjesteiii soutajat niin,
ettti parhaat olivat perimmiisissd airoissa,
alaparina, koska heidiin mukaansa miiiiriiytyi
tahti.

Soutajat olivat jo yleensd rantaan tullessaan
sopineet pareistaan. Pyrittiin saamaan yhta voi
makkaat soutajat rinnakkain. Kuorma asetettiin
tasapainoon siten, ettd perti ui hiukan syvem-
malla kuin kokka. Mitiidn vakituista istuma-
jiirjestystii ei ollut. Viimeisenii mukaan tuleva
tyrinsi paatin rannasta irti.

Ensimmiiiseksi on vene kd^dnnettiivii meno-
suuntaansa. Moniairoisella veneellt sek[in ei
ole aivan yksinkertaista. Suuressa veneessa
soutajien saaminen samaan tahtiin oli vaikeaa.
Aluksi piti periimiehen moneen kertaan huu-
della "ophiija4 ophirjaa", ennen kuin sopiva
rytmi syntyi ja kaikki pysyiviit alaparin vet6-
miissii tahdissa. Perdmies antoi tahdin soutajille
ja piti huolen, ettei menty kiville eiki sattunut
onnettomuuksia. Hbnen tehtaveniien oli mybs
aysktiroidi pois vettii jos sita tuli veneeseen.
Veneen asennon vuoksi se keriDntyi hanen jal-
koihinsa.

Koska kirkkoon menijbistii useimmin suurin
osa oli naisia, olivat he luonnollisesti myOs
airoissq sill?i ylimiitiriiisiii sopi veneeseen vain
muutamia. My0s vihille tai kuulutuksiin mene-
vet parit tai kirkotettavaksi menevii iiiti olivat
samassa asemassa kuin muutkin.

Lai skantelj oilla, jotka oli periimiehen edessd
ja keulassa, istui yleensti naisia tai lapsia, mutta
joskus topakka nainen souti ja heiverOinen
mies istui. Jos mukana oli joku arvokkaampi
naishenkil0, hanen ei tarvinnut soutaa.

Jossakin on pitkillii venematkoilla veisattu
virsi6, mutta tiillaista tapaa Karkussa eivdt ker-
tojani tunteneet. Matka Kiirpptiliistii kirkolle
kesti noin tunnin eikii sen aikana vaihdettu
soutajia. Matkalla ei poikettu missiiiin eikii
ketiiiin tullut muualta mukaan.

Minkiiiinlaisia kurinpito-ongelmia ei perii-
miehellii ollut. Viinaa ei veneessii ktiytetty eika
pappien tarvinnut koskaan huomauttaa huo-
noista tavoista kirkkomatkoilla.

Taitava peramies ohjasi paattia

Veneet kiersivit laihtiessiiiin Haapaniemen
Myllynokan, jossa viihiin veden aikana oli ma-
talaa. Silloin tellOin saattoi vene raapaista poh-
jahiekkaa, jos periimies ei pitanyt varaansa.
Siitti matka jatkui kohti Karkunkyliin vuolletta
ja koko matkan pahin paikka oli juuri sen "ki-
viportti". Jos siihen saapui useampi vene sa-
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manaikaisesti, muodostui vuoroaan odottele-
vista veneisti jono, sillti kukin laski viyldn
vuorollaan.

Periimiehen oli oltava taitava,jotta osasi oh-
jata veneen nii4 ettei se ozunut kiviin. "Se oli
melkein tuuman piinlle laskettava oikein
muuten mentiin kiville", sanoi Palonen.

Lastia ei Arven luona tarvinnut purkaa, sillii
periimiehet olivat ammattimiehid. Uusi perti-
mies oppi reitin mukana kulkemalla ja entisen
perimiehen opastuksella. Pahimmillaan tilanne
oli korkean tai hyvin matalan veden aikoihin.

Joskus viiyliiii parannettiin ampumalla pa-
himpia kiviii. Jos vesi oli korkealla, vedettiin
vene tien yli. Kun vuolteesta selvittiin, soudet-
tiin suoraan kirkkorantaan, jossa veneet vedet-
tiin maihin muiden joukkoon Lukkarinkalliolle.
Kiirppiiliistii olisi piiiissyt kirkolle myds kier-
tden Hiedanvuolteen kautt4 mutta sitii virylaa
ei kaytetty koskaan.

Laitureita tai muita rakenteita veneite varten
ei kirkkorannassa ollut. Juhannuksena ja muina
juhlapyhine siellti oli suuri joukko isoja veneitd
ja mahtavalta niiytti niiden tulo ja lahto. K. J.
Soini, joka on syntynyt vuonna 1874ja asunut
nuoruusaikansa Karkussa, kuvaa omien koke-
mustensa ja muistojensa perusteella veneiden
tuloa kohti kirkkorantaa:

"Kun viel6 19- ja 2O-satalukujen rajamailla
katseli pyhiiaamuisin Rautaveden seliille, niin
huomasi sielld silloin mielie ylenfiivan nehta-
vyyden. Sielle kulki silloin ndit6 suuria ja
uhkeita kirkkoveneitii jotka kilvan kiitivtit ja
suuntasivat kulkuaan muinaisajan suuren Sas-
tamalan pitajan vanhaa kirkkoa kohden. Ja
kirkkoveneiden periisimiii hoitelivat kylien
vanhimmat, venekunnan ptitimiehet, jotka
istuivat venheitten periituhdoilla hyvin hartaan
ja awokkaan ntik<iisinii silln heillii oli kiisis-
siiiin kirkkoveneiden perdsimet ja polvillaan he
kannattelivat sen ajan isoa nahkakantista virsi-
kirjaa, josta he sitten Herran pyhtikOssi kiitos-
virsiaen Herralleen veisailivat... Nyt ovat tyys-
tin hdvinneet ja lahonneet entiset zuuret kirkko-
veneet ja samalla tavalla on lahonnut my6s ve-
neitten uskollisten periimiesten maalliset jiiiin-
ntikset."

Veneelta mentiin suoraan kirkkoon, mutta
jos oli aikaa" jiietiin hetkeksi keskustelemaan
tuttujen kanssa. Kaikki veneessi olleet kiiviviit
kirkossa. Muiden asioiden toimittajia ei ollut,

sillii oli sunnuntai eika kirkon liihelld ollut
paikkojakaan sellaisten toimittamiseen.

Paluumatkalla saatettiin kilpailla

Kilpailua ei ollut liiheskiiiin aina. Joskus se syn-
tyi pikku hiljaa matkalla, joskus tiedeuiin jo
viikolla, etti pyhiinii kilpaillaan. Jos se oli tie-
dossa, saattoi monelta sanankuulo jiiada pin-
nalliseksi. Saattoipa joku kAyda kesken juma-
lanpalveluksen venetteen tarkastelemassa ja
pitiimiissii huolta, ettei sille tehty mitiiiin kolt-
tosia. Kun tilaisuus loppui, rynnafiiin veneille
ja kilpa alkoi.

Niilla veneille, jotka kulkivat Karkunkyliin
kauttq oli kiire piiiistt ensimmdiseni vuolteen
kapeikkoon. Siite oli selvifieva nopeasti, etti
paasi taas vapaasti soutamaan pitkin leveitli
vesi6. Ktirppdiiln rantaan tuleville monesti kil-
pailu loppuikin siihen, sill6 loppumatka oli
siksi lyhyt, ettei siini enii6 enniittiinyt kilpai-
lijaa ohitta4 mutta Kutalaan menevilla viela
matkaa piisasi. Palvialan ja Nohkuan veneillii
ei ollut kapeita paikkoja, vaan ne voivat mennd
vapaasti pitkin Rautavettii.

Kun Kiirpptildssi kerran valmistui uusi ve-
ne, sen is?intti lupasi etuk6teen" ettd ellei se ole
Kiirpptiliin rannassa ensimm6isen6, niin vene
poltetaan heti. Toinen venekunta valmistautui
kilpaan varaamalla hyviit soutajat ja he myOs
voittivat. Kun he kiipesivit rantatdrmaa ylOs,
katsoi perdmies taakseen ja sanoi: "Ei sielta
viel6 sauhua nouse."

Kilpailuun valmistuttaessa valittiin, kuten
edella mainittii4 mahdollisimman hyvi mie-
histo. Veneitiikin koetettiin saada luistaviksi.
Niinpii kerrotaar! ettai Rainion vene voideltiin
kananmunilla, kun oli kova kilpailu tiedossa.

Eprirehellisyyttiikin esiintyi, sill6 naapurin
veneen pohjaan saatettiin naulata metrin pitui-
nen rartalanka tai nanr, jonka piiiissil oli tiilis-
kivi. Kun venetti soudettii4 se airoja nostet-
taessa palasi takaisinpiiin. Samoin vaikutti tii-
vis siikki, joka naulattiin veneen pohjaan kah-
desta paikasta ja siikkiin pantiin kivi roikku-
maan. "Kuri oli mielessii vaikka oltiin kirkko-
tielle", mainitsi eriis kertoja.

Kun matkalla ohitettiin toinen vene, kokassa
laiskanteljolla istuvat huutelivat hiivinneille
"kokkapuheita".
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Virtanen muisteli: "Kun iiiti lahti kirkkooq
h6n muistutti, eua pankaa kahvipannu tulelle,
kun tulemme Karkunkylan virrasta. Me pikku-
pojat seurasimme siti tarkasti ja teimme hel-
laan tulen ja kahvi oli aina silloin valmis, kun
tulijat olivat rannassa." Ja Virtanen jatkoi: "Ja
jos kilpasoutua oli, niin kyllti se usein niin kavi,
ettii meidtin vene ensimmiiisend Kiirppiilan
rantakiviin kolahti.'

Hautajaisten ia huvimatkojen
kulkuvdline

Kirkkoveneitd kaytettiin my6s hautajaisissa.
Siihen laitettiin havuja koristeiksi. Soutajien
mtiSrd riippui veneen koosta" mutta vainajan
kanssa olivat vain soutajat ja periimies. Periissii
hrlivat omaiset ja muu saattovfi. Veneiden
kaytosta sovittiin niiden omistajien kanssa.
Saatettiin kAyfiAA myOs pikkuveneita.

Soutumatkalla ei veisattu. Arkku tuotiin
rantaan hevosella. Kiirppeliisse se jyrkiin ranta-
tormin takia kannettiin tieltii saakka liinoilla
veneeseen. Kirkkorannasta omaiset kantoivat
arkun hautaan.

Martti Kivikoski kertoo nuorena souta-
neensa usein ruumiita Kutalasta kirkolle. Ne
vietiin silloin pikkuveneillii. Soutajia oli taval-
lisesti kaksi. Ruumiit vietiin jo arkena ruumis-
huoneelle tai valmiiksi hautaan. Pyhiinii oli
hautajaiset ja sinne mentiin ApuJaivalla.

Ktirppiiliin hautausmaa valmistui vuonna
1918, mista tihtien ei ruumiita enii2i kuljetettu
Salokunnasta vesitse toiselle puolelle.

Vainajista puheen ollen kerrottakoon vield
Eero Yli-Viikarin tarina Manskan viimeisestd
matkasta: "Mummoni kertoi, ettii kun Manska
kuoli, oli sula aika. Vanhalle kirkolle ruumiit
vietiin Likovalkamasta Pirunvuoren alta, missii
oli vihtiiiliiisten venepaikka. Kun ruumis tuotiin
rantaarL alkoi niin kova tuuli, ettei voitu liihteii
jiirvelle. Manskan arkku taytyi jittiiii vene-
latoon y6ksi ja mentiin toisena paiviinA yritt6-
md.6n uudestaan. Piiiistiin jo puoliselk66n, kun
alkoi taas tuulla ja nousi kova myrsky, kuten
edelliseniikin paivAne. Erdiit mukana olleet oli-
vat niin rohkeit4 ettd avasivat arkun kannen
sanoen: 'Kattotaas, mikii siel on niin vasta-
hakoonen, kun ei me site meinata saada
hautaarL eikti sita auttaisi takaisinkaan palata.'
Sielta loytyi verinen halko ja kun joku rohkea

otti sen pois ja heitti jtirveen, niin tuuli tyyntyi
ja piiiistiin menemiiAn. "

Useat haastatellut kertoivat kiiyttiineensii
kirkkovenettii kiiydessii6n rippikoulua. Aaro
Mattila kertoi, etta tyt6t ja pojat kulkivat eri
veneillii. Pojat saattoivat naulata veneiden poh-
jiin narun, toisen pdin omaan, toisen tyttrijen
veneeseen. Sitten saivat tytdt soutaa ja hinata
poikia.

Palonen kertoi, ettii he kaviviit rippikoulua
5-hankaisella veneellii, jossa oli mukana kym-
menen poikaa ja yksi tytto. Kun hdn on synty-
nyt vuonna 1895, on rippikoulu ollut noin
vuonna 1910.

Kiuralassa on veneiti kafetfy heinien kul-
jettamiseen saaresta kotiin, kuten on jo mai-
nithr.

Kirkkoveneillii saatettiin tehdii myOs huvi-
matkoja, kuten Vira kertoi. Jos venetti ei oltu
kaytetty pitkiun aikaan varsinaiseen tarkoituk-
seensa, ei se ollut jatkuvasti liihtOkunnossa,
vaan sita oli liotettava, niin etti saumat pitiviit
vettA.

Suuret veneet,
vakavat onnettomuudet

Missti suuret veneet halkoivat aavoja jarven-
selkiii oli onnettomuuden v:rara lihempinii
kuin pienilli jlirvill| kuten Rautavedellii. Tuuli
saattoi nostaa vaarallisen korkeita aaltojq jajos
onnettomuus tapahtui, oli suurissa veneissii
kymmeniii ihmisii vaarassa.

Tunnetuimpia kirkkoveneonnettomuuksia
ovat olleet Ruovedellii 30.8.1778 tapahtunut
onnettomuus, jolloin salama loi kirkosta palaa-
vaan veneeseen ja sen 33 matkalaisesta hukkui
16, sekii Keuruun onnettomuus 31.8.1845, kun
kovassa tuulessa ll-hankainen vene kaatui ja
sen 37 ihmisestii hukkui 26. Rautalammin Kon-
nekoskessa hajosi 30.6.1860 kirkkovene, jol-
loin 33 veneessi olleesta huk*ui 17.

Rautavedellii ei tiillaisia onnettomuuksia
tiedetii tapahtuneen.

Vuosisadan vaihteessa oli suuria vesivuosia.
Vuonna 1899, valarikon vtronna, vesi oli puoli-
toista metriii normaalia korkeammalla. Salo-
kunnan veneille oli Karkunkyllin vuolle ollut
aina ongelmallinen ja kysynyt periimiehen tai-
toja. Korkean veden aikana veneet piti vetliii
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tien yli ja laskea sillan toisella puolen uudel-
leen veteen.

TodenniikOisesti joskus noihin aikoihin
Kojolan kolmihankaveneen vdki ei noussut
veneeste eik6 raaskinut vetiiii sitii hiekkatien
yli, ettei pohjaterva olisi kulunut, vazn pdhtti
muista poiketen uskaltautua ajamaan soutaen.
Soutuyritys ei kuitenkaan onnistunut, vaan
vene kaatui. Toiset saivat sillan ansareista kiin-
ni, toisia vesi vei, mutta kukaan ei hukkunut.

Kiuralaan mentiessi oli soudettava Kirkko-
vuolteesta. Siinii on Kirkkokivi, joka korkean
veden aikana on niikymitt6missii. Tarinan mu-
kaan olisi siihen joku kirkkovene joskus tdr-
miinnyt ja kivi saanut nimensd siitd.

Tarinaa Kdrppiltin rannassa

Kun kesiillii 1976 kiivelin Paavo Palosen kans-
sa rantaan ruohottunutta tietii pitkin, hen kertoi,
etti vieressb olevan kuusikon kohdalla on
aikaisemmin ollut Mattilan lammashaka.
Haimme mukaan myos Kalle Virtasen. Valilla
sattuneen sadekuuron aikana istuimme Hinkka-
sen rantasaunan terassilla ja Palonen ja Virta-
nen muistelivat siinii" millainen maisema oli
ollut ennen.

Kirkkoveneiden aikaan ei puusto kasvanut
rantaan saakka, lnrten nyt. Veden siiiinndstelyn
jiilkeen rantaviiva on pysynyt paremmin koh-
dallaan. kun se aikaisemmin saattoi vaihdella
rannassa 10-20 metrin ptiiissi olevaan jyrkiin-
teeseen asti. Tnlln rannan ja jyrkiinteen viilisellii
tasanteella sijaitsivat paattiladot. Ne olivat niin
lahekkain, ettii pikkupojat juoksentelivat niiden
katoilla hypiiten viilien yli katolta toiselle.

Kertojani muistelivat, ettti lSTGluvulla oli
Haapaniemen Myllynokallq jossa aikoinaan oli
tuulimylly, pidetty 9-hankaista venett6. Sillan
luona oli meijeri, joka kovan tuulen vallitessa
paloi vuonna 1888. Siite lensi kekiileiti aina
Kojolan kylaan saakka. Ki@piiliin rarmassa
kauimpana tulipalosta olleen 7-hankaisen paat-
tiladon katolle tuli my0s kekiile polttaen sekii
vajan ettii veneen. Muut veneet siiilyiviit.

Vastapiiisellii rannalla Haapaniemen puo-
lella oli pieni puuton kukkula liihelli rarfiaa'.
Sen ptiiillii ei miesten muistin aikana ollut kas-
vanut muuta kuin ruohoa. Vanhat ihmiset oli-
vat kertoneet, etta kukkulan pfiiilla oli niihty

aarnivalkeiden palavan. Virtanen arveli kukku-
laa vanhaksi haudaksi.

Palonen taas kertoi, etti taaempana olevalla
toisella kukkulalla oli muinoin asunut karpiin
vikkelyyden omaava mies, jolla oli kaksi poi-
ka4 Jaakko ja Matti, joille isiin kuoleman
jiilkeen talo jaettiin Jaakkolaksi ja Mattilaksi.
Kiirppdiissii on paitsi Mattilan talo, my0p
Jaakkolan liihde. Tuota venevalkaman vastaista
rantaa on sanottu Vanhaksi Kiirppeliiksi.

Kertojat pohtivat, kuinka monta venelatoa
Kiirppaliin rannassa oli. Virtanen, joka asui
aivan niiden lfiellii muisti seuraavat etellstd
piiin lueteltuina: Ensimmdisend oli Mattilan
kolmihankq Lylyn kolmihanka" sitten kahden
veneen lato, jossa olivat Antilan viisihanka ja
Ketolarr.Virtasen--Mdkel6n vene ja muita ma-
talampi Frin kolmihankaisen veneen lato. Vii-
meiseni rivissii oli ollut se 7-hankaisen veneen
lato, joka paloi. Sen omistajaa eivit Virtanen ja
Palonen muistaneet.

Tiiss0 eiviit ehka ole kaikki Kiirppdliin ran-
nan paattiladot. Er6s kertoja muistaa varmasti
niita olleen seitsem64 joista yksi oli kahden
veneen lato.

Ladot oli rakennettu hirsistii, joiden vdlissi
oli raot. Kulmat olivat pitkiinurkkaiset. Pitkan
ladon seiniii tuettiin sisipuolelle rakennetuilla
pienilla seinlnpiitkilli. Katossa olivat vuoliai-
set, jotka kannattivat kattotuoleja. Katot tehtiin
piireistd. Jiirvelle johtava ovi suljettiin sis6-
puolelta puukangella ja maanpuoleinen ovi lu-
kolla. Viimeinen venelato vietiin Kallialan
kirkolle.

Venekauden peattyminen

Kirkkovenekausi piiiittyi vtihitellen vuosisadan
vaihteessa ja siihen oli useita syita. Vanhalute-
rilaisuus, johon liittyi liihes pakollinen kirkossa
ja ehtoollisella k6ynti, alkoi murtua ja kirkos-
sakiynti vdheni. Jumalanpalveluksia ei tarvittu
mydskiiiin eniiii uutisliihteinii sillii Vammalassa
alkoi ilmestyi Tyrviiin Sanomat vuonna 1894.
Aikaisemmin kanttori nousi jumalanpalveluk-
sen jiilkeen saarnatuoliin ja kuulutti siel6 mo-
nenlaisia asioita, joita seurakuntalaisten oli
tiirkeitL saada tietiiii.

Aikoinaan oli nuorisolle ollut tiirkeiiii toisten
kylien nuorison tapaaminen. Viiind Vaara kir-
ioittaa Valkealasta: "Miltei ainoa tilaisuus
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toistensa tapaamiseen oli nuorilla kirkolla.
Kirkkokankaalla kirkon lihellii oli Niiytinkolk-
ka, jonne nuoret kokoontuivat. Isiit ja ,iidit toi-
vat tiinne tyttiirensd. Tyt0illa oli mansikka-
tuokkonen, jota tarjosivat hiinta miellyttavaille
nuorelle miehelle. Jos tuohinen otettiin vastaan,
oli se merkki, ett?i lihentelyii voitiin jatkaa.
Tapa hiivisi viime vuosisadan siilliaikana."

Vastaavanlaisia kirkkopyhiii on ollut muu-
allakin Suomessa. Karkussa kyliit olivat niin
tiheiissii, ettii mitiiiin tiimainkaltaista tuskin oli
kiiyt<iss6. Nuorison tapaamismahdollisuudet al-
koivat kuitenkin vuosisadan vaihteessa pa-
rantua teiden ja kulkuvAlineiden kehittyessii.
Ensimmiinen tiirkeii jokamiehen kulkuviiline
oli polkupy<)rii joka noihin aikoihin alkoi
yleistyii. Autot tulivat maanteille vasta sitterq
kun venekausi oli p?iiittynyt.

Apu-laiva: Kun uusia kirkkoveneitii ei eniiii
rakennettq kaytiin jonkin aikaa kirkossa myds
omilla pikkuveneillii ja maitse mentiin Kiirp-
pliliistii Vammalan kautta. Hautajaisten tai
muiden yleisOtilaisuuksien ajaksi tilattiin Suo-
niemelte Tasson Apu-niminen laivq joka kulki
Hiedan vuolteen kautta. Varsinaisesti laiva kul-
jetti viikeii Suoniemen kirkkoon ja Karkun
kirkkoon vain rippipyhinii. Siitii on Eero Jir-
ventaus kirjoittanut tutkimuksen.

Rautatiet: l8OOluvun puoliviilin jiilkeen
alkanut rautateiden rakentaminen oli edennyt
niin, ettii Tampereen-Porin rata, joka kulki
mm, Karkun ja Tyrvdnn kautt4 valmistui
vuonna 1895. Sita kiiytettiin Karkun kohdalla
jo vuotta aikaisemmin. Junaa oli nyt ainakin
mahdollisuus kayftaia kirkkomatkoihinkin Pal-
vialasta" mikiili aikataulut sopivat, mutta sen
kiiyttO lienee ollut viihtiistd.

Maantiet Karkun kautta on ainakin jo
1500-luvulla kulkenut Himeenlinnan-Tampe-
reen-Porin tie. Se tuli Salmista Krouvin kautta
Palvialaan ja edelleen Vammalaan. Krouvissa
siita erosi Pohjanmaalle johtava Kyr<inkan-
kaantie, jonka kaytto kuitenkin vuonna 1869
pliafiyi toisen tien valmistuttua. Sita ennen se
oli ollut tiirkeii Hiimeestii Pohjanmaalle johtava
tie ja myds "suorin suvitie Turusta Pottjan-
maalle ja talla oli paljon kulkijoita", kirjoitti
Warelius.

Karkun kohdalla oli vesistdn poikki kuljettu
vuosisatojen ajan veneilla tai talviteita pitkin.

Kiurala on ollut kesiiisin tiirkein ylityspaikka.
Juho Jaakonpoika Iiponen (s. 1836) on kerto-
nut:
| "Muirtun viela ajan, jolloin Kiuralaan ei

kiynyt ratastieti. Silioin ie,at1i ratastie Toija-
lan kyldin, jossa silloin asui herroja. Kun tiihiin
aikaan Kiuralasta kesiillii matkusti, oli matka-
kuorma vietavd keissuilla, joiden pdiille tavarat
pantiin. Mutta ttihiin aikaan oli Kiuralassa hy-
vat veneet, joilla tavallisesti matkat tehtiin.
Mutta tievaikeuksista huolimatta Kiurala on
ollut jo varhaiselta ajalta asti pitajan ainoa ve-
sistdn ylikulkupaikka. Matkustajaliikennettii on
entiseen aikaan Kiuralasta viilitetty Isonsaaren
kautta Salonsinreen siten, ettii Kiuralasta vie-
tiin matkustaja veneellti Isoonsaareen. Sieltii
taima sai itse huolehtia ylipliiisystiiiin Salonsaa-
reen. Isonsaaren mitan, noin kahden kilometrin
matkan kulki matkustaja jalkaisin ja saaren
toisessa p66ssii sai matkustaja huutaa apua
siksi, kunnes Salonsaaressa olevasta Hiedan
talosta tuli ylinoutaja." (Soini 1946.)

Myohemmin ntiihin salmiin asetettiin lossit,
jotka sittemmin on korvattu silloilla. Jo vuonna
1901 oli 4l kuntalaista anonut Turun ja Porin
liiiinin kuvernoorilt4 ettii tie Ollinpojalta Hie-
dalle kunnostettaisiin. Silloin katsottiin kuiten-
kin Kutalan tie tiirkeiimmtiksi ja Kiuralan tien
kunnostaminen tapahtui vasta 30 vuotta my0-
hemmin ja tiille tielle rakennettu Hiedan silta
valmistui vuonna 1933. (Selander 1956.)

Tie Nokialta Stormiin valmistui vuonna
1868. Tyo aloitettiin jo vuonna 1861. Naiin
Rautaveden ja Kuloveden molemmin puolin oli
tiet, mutta vesisttin poikki oli yhteys vain
Vammaskosken sillan kautta. Sitten valmistui
yhdystie Kutalan saaren kautta. Tie on itiipuo-
lelta kiintealla sillalla ja liinsipuolelta lautalla
yhteydessii mantereen kanssa. Vaikka tie val-
mistui viime vuosisadan puoliviilin jiilkeen,
yleinen tie siitti on tullut 1900luvun alussa"
jolloin sitii myds on jonkin verran kunnostettu
(Ajo l9aa). MyOhemmin on saatu ttille tielle
toinenkin silta.

Kirkkoveneiden monisatawotinen perinne
padttyi edellii kuvatun kehityksen aikana ja
samaan vaiheeseen kuuluu mytls Sastamalan
emaikirkon kiiyt6n pii'iittyminen. Kirkon seutu
hiljeni. Sen vieressi olevalle Lukkarinkalliolle
eivit eniii suvisina sunnuntaiaamuina kirkko-
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veneet kokoontuneet kuin "sammakan pojat",
kuten eris kertoja mainitsi, odottamaan pari-
tuntisen jumalanpalveluksen piiiittymisti ja sen
jilkeen vauhdikasta kilpasoutua takaisin koti-
rantaan.

Karkun uusi kirkko valmistui vuonna 1913.
Kertojani eivdt muista, ettd sinne olisi eniiii
kirkkoveneillii Karppiiliistii soudettu. Kiiynnit
ovat ainakin olleet satunnaisia. Uusi aika uusi-
ne kulkuviilineineen oli alkanut. Siita huoli-
matta, ettti tiet ja kulkuvilineet paranivat, kark-
kulaisia aikaisemmin yhdisttinyt jiirvi muuttui
jyrkliksi rajaksi, niin ettii vuosisadan alussa
suunniteltiin muutoinkin pienen seurakunnan ja
kunnan jakamista kahtiq Rantakuntaan ja Salo-
kuntaan. Se ei kuitenkaan enndttinvt toteutua.
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Jokinen

Paavo
Palonen

Kalle
Virta-
nen

Martti
Kivi-
koski

Martti
Ketola
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Kuuti 3
Ollinpoika
Iiponen J

Yli-Viikari 4

Nohkua X

Ylinen. vanha 6

Ylinen. uusi 5 5 x

Simppa ia Vira 3 4-5

Palviala 7 6 x x

AlusMii-Ketunkvlii X

Karva x

Heinoo x

Esko X

Jvsii x

Rikainen 4

Rokka .J

vihtieki x

Karkunkvlii 6 x x

Haaoaniemi 6 x X

Mattila 6 l X 3 5-6 x

Maso t5 l 5 6 x 5-6

Ketola fvirma) x o 5 X

Lvlv x 3 x

lnka 3 5

Fri J

Anttila-Miikelii ) - $ x 3 x

Jaakkola x

Kiviranta 8

Koiola ) 8 o 6

Pentti 3
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Kallio 3
Tuori 5
Piipari X

Tuomola x
Antila-Liemola 5 x
Kauniainen l 5 l 5

Sarkola 9

Kuliun kartano 7

Mauri 6

Pakkalan kvld x
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