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HURAKKA on Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n  
sisäinen tiedotuslehti. Toimintasuunnitelmassa on sovittu,  
että se ilmestyy noin 4-5 kertaa vuodessa. 

Lehti toimii tiedotuskanavana toimikuntien,  
hallituksen ja jäsenten etuja vaalien. 

Jokaisella on mahdollisuus käyttää palstatilaa lehdessä.

VANTAAN KANSANPERINTEEN YSTÄVIEN 
internet-sivut löytyvät osoitteesta
www.vantaankansanperinteenystavat.net

Materiaalia sivuille voi lähettää sähköpostilla:
jani.leskela@saunalahti.fi

TEKSTIT/KUVAT: Mirja Antila ja Liisa Pöyhönen
ULKOASU/TAITTO: Ulla Mielonen
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Puheenjohtajan

PALSTA

Hyvät  ystävät!

KALERVO PELKKIKANGAS
Puheenjohtaja

Lämpimin terveisin

Pari päivää sitten palasi 27 matkalaisen jouk-
ko, joka koostui seuramme jäsenistä matkal-
ta.  Se suuntautui Latviaan, jonne menimme 
bussilla Viron kautta. Matka onnistui erin-

omaisesti, joskin aikataulu oli välillä turhankin ki-
reä, vaikka erinomainen oppaamme Kalli Kukk 
tekikin parhaansa.  Kaikki mitä näimmematkan ai-
kana oli kuitenkin mieleen jäävää ja kohteiden hy-
västä valinnasta voimme kiittää Eneä, joka jo vuo-
den alussa teki matkasuunnitelman yhdessä viro-
laisen matkatoimiston kanssa.  Mirja on laatinut 
tarkan matkakertomuksen kuvineen tähän Hura-
kan numeroon enkä siksi ryhdy tarkemmin erit-
telemään näkemäämme, mutta haluan kuitenkin 
tuoda esille Rundalen barokkipalatsin, jossa kävim.
me sunnuntaina päivällä. Harva suomalainen var-
maan tietää, että Kuurinmaan herttua Ernst Bi-
ron rakensi 1700-luvulla n. 80 km päähän Riias-
ta aivan upean palatsin, jota syystä kutsutaan Itä-
meren Versaillesiksi. Palatsia ympäröivä ranskalai-
nen puutarhakin oli niin suuri, että ehdimme näh-
dä siitävain pienen osan. Kannattaa käydä palat-
sin kotisivulla (rundale.net).

Yhteinen matka tuo yhteenkuuluvuutta, kun 
voimme jakaa samat kokemukset ja tutustua pa-
remmin toisiimme. Uskon, että seuramme halu-
taan jatkossakin järjestävän jäsenilleen matkoja. Ne 
voivat suuntautua ulkomaille, mutta kyllähän ko-
timaastakin löytyy mielenkiintoisia kohteita.  Eh-
dotuksia otetaan mielihyvin vastaan.

Runsaan kahden kuukauden kuluttua onkin sit-
ten taas vuoden päätapahtuman eli Laurin elojuh-
lien aika. Päivämäärä on lauantai 8.8. Teemana on 
”Lapsi keskiajalla”. Valmistelut ovat täydessä käyn-

nissä ja elojuhlien ”käskynjako” on entiseen tapaan 
elojuhlia edeltävänä maanantaina 3.8.

17.10. vietämme perinteistä kekrijuhlaamme ja 
vuoden viimeiset tapahtumat ovat 28.11. pikku-
joulujuhla ja 12.12. joulumyyjäiset.  Näiden kaik-
kien paikkana tietenkin Påkas.

Tervetuloa  mukaan seuramme 
mielenkiintoisiin tapahtumiin.
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Tensi-Reisidin hieno bussi odotti meitä Tallinnan satamassa

Latvian matka 22.-24.5.

Haikara istuu pesässään. Näimme paljon haika-
roita ja niiden pesiä matkan aikana.

Ikla Kantiinissa pysähdyimme mennen tullen. 
Se sijaitsi aivan rajalla, Viron puolella. Paikalle 
oli saapunut muitakin porukoita, joten jou-
duimme jonottamaan.
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Tensi-Reisidin hieno bussi odotti meitä Tallinnan satamassa

Vastakkaisilla seinillä oli enkelimaalaukset, jotka oli saatu esiin ruskean maalin ja rappauksen alta 
kunnostuksen yhteydessä. Uskonnolliset teemat oli peitetty Venäjän vallan aikana. Ruotsin tuella 
on muunmuassa korvattu huonoja hirsiä uusilla.

Ungurmuizan kartano oli ensimmäinen kohteemme. Se on Baltian vanhin puinen kartano.
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Nälkäiset matkalaiset saivat syödä maukkaan 
kolmen ruokalajin aterian

Kartanossa oli lelunäyttely, esillä guttaperkasta 
valmistettuja nukkeja

Toisen kerroksen sotilaat oven molemmin 
puolin välttyivät päällemaalaukselta ja -rap-
paukselta, koska eivät olleet Raamattu-aiheisia 
ja ovat säilyneet hyvin, koska olivat olleet lasin 
alla suojassa.
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Keskiaikaiset vihreät lohikäärmeet punaisi-
ne kielineen olivat olleet vesirännien päissä 
parvekkeella

Kierroksen jälkeen meitä odotti herkullinen 
päivällinen pihalla sijainneessa ravintolaraken-
nuksessa

Ravintolan ulkoseinän orvokkikoriste

Kartanon lasten suunnittelema ja osittain rakentamakin leikkimökki

[7]
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Eila ja Veini Vuorelan evakko-aiheinen näyttely

Matkalla vanhaan kaupunkiin näimme kultakupolisen Kristuksen syntymän 
ortodoksisen katedraalin

Vapaudenpatsas (Brivibas piemineklis) ilta-au-
ringossa

Raatitorin päänähtävyyden, Mustapäiden talon edessä jouk-
ko matkalaisia, oikealla matkan järjestäjä Ene Beeren

Tulppaanien loistoa vanhassa kaupungissa
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Kaupunkinäkymä korkealta hotellin ylimmästä kerroksesta 
kuvattuna

Hieno hotellimme Riikan keskustassa, Radisson BlueMatkalla vanhaan kaupunkiin näimme kultakupolisen Kristuksen syntymän 
ortodoksisen katedraalin

Tulppaanien loistoa vanhassa kaupungissa
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Yläkerroksen hieno näköala Daugavajoen 
(suom. Väinäjoen) yli kaupunkiin

Kirjastovierailu 
23.5.2015

Kiersimme kirjastorakennuksen ulkokautta

Latvian kansalliskirjaston, 
Valon palatsin jylhät muodot
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Myös Jäävuoreksi kutsutaan tätä rakennusta, joka on 
kansallinen ylpeys

Vasemmalta: kuljettajamme Varga ja Kalervo Pelkkikangas sekä hänen vaimonsa

Vuorelat hilpeissä tunnelmissa

[11]
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Oppaamme Kalli Kukk vasemmalta, kirjaston opas ja Eila ja Veini Vuorela

Edellisinä päivinä eli 21.-22.5. oli tässä rakennuksessa koolla EU:n itäisen kumppanuuden huippu-
kokous kuuden itäisen kumppanimaan kesken. Tämän vuoksi pääaula on suljettu heinäkuuhun 
saakka.
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Oma bussi odotti kirjaston edustalla

Vanhojen kirjojen kokoelma, vanhimmat ovat 1500-lu-
vun lopulta,mutta pääosa 1700-1800-luvuilta. Ranska-
laisia ja saksalaisia kirjoja on paljon.

Eri kerroksissa oli eri väriyhdistelmä, 
ylhäältä punainen, sininen, keltai-
nen, viininpunainen, sinipunainen

Sisään- ja uloskäynti tapahtui tästä
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Liepaleja ravintolan tunnelmaa

Kiipesimme monet portaat torniin 
ja sieltä avautui näin ihana näkymä

Jaunmokan opas kelloineen. Sitä 
soittamalla kutsuttiin aikoinaan 
1920-luvulla syömään ja töihin. Kel-
lo päätyi 1930-luvulla Eurooppaan, 
josta se äskettäin palautui. Se on 
arvokas, samoin kun oppaan takana 
oleva kaakeliuuni.

Saimme nauttia maukkaasta ateriasta alakerran ravin-
tolassa.
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Liepaleja ravintolan tunnelmaa

Jaunmokan kartano - uhkea tiililinna

Komea kaakeliuuni kartanon suurimmassa salissa. Siellä 
järjestetään paljon kulttuuritapahtumia, kuten esimerkik-
si musiikki-iltoja ja tanssiaisa sekä häitä

Ruokasali. Keittiö oli aiemminkin alapuolella, josta ruoka kuljetettiin 
hissillä ylös. Nyt hissiä ei enää ole.

Kiipesimme monet portaat torniin 
ja sieltä avautui näin ihana näkymä
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Vierailimme Jurmalassa sen juhlapäivänä. Kuvassa uusi konserttitalo, jossa vietettiin 
avajaisjuhlia. Sinne ei päässyt sisälle, mutta osa porukkaamme kierteli sen pihalla.

Saavuimme sunnuntaina aamulla 24.5. Jelgavan linnaan, joka on nykyään 
Maatalousyliopiston käytössä

Ensin tutustuimme hautakammioon, joka on herttuoiden ja hert-
tuattarien viimeinen leposija

[16]
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Helena, Kaija, Martti ja Liisa rannalla

Kaunista rantaa silmänkantamattomiinSaavuimme sunnuntaina aamulla 24.5. Jelgavan linnaan, joka on nykyään 
Maatalousyliopiston käytössä
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Entisaikojen asuja esillä, tässä 
tytön puku

Erään arkun pääty
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Rundalen barokkilinnan geometristä puutarhaa

Linna puistosta nähtynä
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Ruokapaikkamme Lidon yläkertaa

Evakkolapsesta

Tulppaaneja, istutuksia silmänkantamattomiin, lehmuskuja ja kansanperinteen ystäviä
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YLEISIMPIEN LUONNONYRTTIEN 
KORJUUKALENTERI
Toukokuussa kerätään pajun kuori ja muut kuo-
ret koivunmahla voikukan, takiaisen, juolavehnän 
ja hierakan juuret kuusen ja männyn kerkät nok-
konen, poimulehti, peltokanankaali, litulaukka 
koiranputken, vuohenputken, mesiangervon, sian-
kärsämön, voikukan ja mustaherukan lehdet koi-
vun hiirenkorvat, vaahteran lehdet ja kukat
Kesäkuussa kerätään edellä mainitut villivihan-
nekset koivun, pihlajan ja omenapuun lehdet
horsman ja nokkosen lehdet, kukkiva mesianger-
vo, piharatamon lehdet ja peltokorte mustikan, 
mansikan ja puolukan lehdet sianpuolukka
Heinäkuussa kerätään siankärsämön kukat ja 
kukkivat versot apilan, kamomillan ja kuisman 
kukat kanervan kukat ja kultapiiskun kukkivat 
versot lehmuksen kukat
Elokuussa kerätään vadelman lehdet apilan ku-
kat siemenet mustaherukan lehdet heti marjomi-
sen jälkeen
Syys-lokakuussa kerätään edellä mainittujen kas-
vien juuret

Tilanhoitaja Tuomas Vaherlehto 
opastaa koululaisryhmää

Parin ”tappiollisen” vuoden jälkeen ruis on 
taas talvehtinut loistavasti Vantaan kaupun-
gin maatilojen pellolla Seutulassa. Talvivau-
rioiden takia Ruispäivä on jäänyt pitämät-

tä parina edeltävänä syksynä. Nyt kasvu ja kas-
vusto näyttävät erinomaisilta ja ajatukset käänty-
vät jo syksyyn.

Vantaan Kansanperinteen ystävät ovat olleet Ruis-
päivässä korvaamaton yhteistyökumppani. Siksi ti-
lanhoitaja Tuomas Vaherlehto lähestyi meitä ja ky-
syi olisiko meillä jälleen halua, aikaa ja voimia ot-
taa vastuuta ko. tapahtumasta. Hänen mielestään 
tapahtumaa voidaan jatkaa vanhalla sapluunalla, 
muutetulla tai kokonaan uudistettuna.

LISÄTIETOJA:
Tuomas Vaherlehto, Tilanhoitaja
Vantaan Kaupunki, 
Viheralueyksikkö, MAATILAT
Katriinantie 67, 01760 Vantaa
040 540 3246
tuomas.vaherlehto@vantaa.fi

Ruispäivä
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myyjäiset

Maittavat 27-vuotiskakkukahvit tarjosi Kahvila Merja Tikkurilan uuden torin 
kulmalla. Kuvassa Raimo ja Merja.

Pienempi kokoonpano soitti väliajan jälkeen.

Seuran 27-vuotisjuhla 
11.4.2015

[22]

Kahvien jälkeen odotamme Tikkurilan Soittokun-
nan 70-vuotisjuhlakonsertin ”Saanko luvan” alkua 
Vantaan aikuisopiston talossa. Yhdistys tarjosi 
osallistujille lipun konserttiin.
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Orkesterin edessä solisti Mikael Konttinen. Konsertti oli erinomainen ja yleisöä oli sali pullollaan.

Raimo Tanskanen avaa tilaisuuden Kahvila 
Merjassa ja toivottaa kaikki tervetulleiksi.

Pienempi kokoonpano soitti väliajan jälkeen.

Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n huomionosoi-
tuksen TixiBandille luovuttavat Raimo Tanskanen ja 
Kaija Turtio. Vastaanottajina kapellimestari Kimmo 
Nurmi ja puheenjohtaja Mika Myöhänen.

[23]
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Peukaloiset näyttelyssä ja kahvilla 
20.2.2015

Kahvit juotuamme kävimme Galleria K:ssa Risto 
Vilhusen maisemataidetta esittelevässä näytte-
lyssä nimeltä Maisemankerääjä.

näyttelyn esineistä eikä esillä olevista teoksista saa ilman lupaa julkaista kuvia.

Peukaloiset vahvistuksineen kävivät tutustu-
massa Vantaan kaupunginmuseossa Hullun 
keräilijän aarteet - Leonardo da Vilhun 70-vuoti-
sjuhlanäyttelyyn. Näyttely on avoinna 16.8. asti.

Välillä nautimme Tikkurilan Olotilassa kahvit

[24]
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Peukaloiset vierailivat 16.4.2015 
Palménin kyläkaupassa Nikinmäessä

[25]
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Peukaloiset Vantaan ammattiopisto Varian opetusravintolassa 
lounastamassa tammikuussa.

Koristeellinen jälkiruoka-annos

[26]
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OHJELMA

9.00  Raimo Tanskanen: Markkinamyynti alkaa! 
 Musiikkia levyiltä. 
 Trubaduuri Juha Haanperä esitellään ja esiintyy
10.00  Elojuhlafanfaari. Timo Petas, trumpetti. Säv. Hermann Rechberger
10.05  Avauspuhe. Elojuhlien suojelija, kirkkoherra Janne Silvast
10.20  Korson mieslaulajien vahvistettu kvartetti. Johtaa Pekka Itkonen
10.45   ”Lapsi keskiajalla” – Tämänvuotisen teeman ja päivän ohjelman tarkastelua. 
 Andreas Koivisto ja Esko Vierikko
11.00    Musiikkia. Jaakko Hietikko lapsenlapsineen
12.00   Tietoisku keskiajasta I. A. Koivisto.
12.15  Nuoret akrobaatit Elisa Kauppinen ja Julia Johansson esittävät 
 sirkustemppuja ja opettavatkin niitä.  
13.00  Raimo Tanskasen haastattelu + katsaus iltapäivän tapahtumiin
13.15   Tietoisku keskiajasta II. A. Koivisto          
13.30   Vantaan musiikkiopiston ryhmä Kakkarat, ohjaa Marja-Riitta Topcu 
 Duo Hiebra: Marja-Riitta ja Azra Topcu esittävät keskiaikaista musiikkia 
 historiallisin instrumentein 
14.00   Huom.: Pikkuväen iltapäivä käynnistyy. Selvennystä, tietoa yleisölle
14.30   Lauluyhtye Eloisa
15.00  Jussi Lehtinen, hanuri  Ulla Lehtinen, runo
16 -17  Juontoja, haastatteluja sekä ennalta sovittuja että improvisoituja 
 esityksiä tilanteen mukaan. 
Mm.:  RT valitsee haastateltavaksi 1 – 2 usein mukana ollutta markkinamyyjää. 
Vantaa-seuran edustajan näkökulma. Keskustelu seurakunnan edustajan kanssa.
Nuorten esittämää musiikkia.

Hiljaisuuden tupa = Pakaritupa, jonne voi vetäytyä rauhoittumaan ja mietiskelemään.  
Paikalla myös Tikkurilan seurakunnan työntekijöitä, jos joku haluaa kahdenkeskistä 
pohdintaa. Tiina Snellman soittaa klo 11.00 ja 13.00. Pakarituvassa on myös käsityönäyttely. 

Keskiaikakävelyt
Andreas Koivisto kertoo Kirkonkylän keskiaikaisesta historiasta kolmella kierroksella, 
joille varataan pääsy Vihikojusta saatavalla lipulla (ei maksullinen). 
Kierrokset lähtevät Vihikojulta klo 11.00, 12.15 ja 13.30.

Musiikkia Pyhän Laurin kirkossa
klo 10.30  Corvus Laurentii -kuoro esiintyy
klo 11.00 -11.45  Kansanlaulukirkko. Vetää Päivi Helen
klo 12.30  basso Jaakko Hietikko lapsenlapsineen

Pikkuväen iltapäivä klo 14 - 17 kappelin lähellä olevalla puistoalueella
Vantaa-seura ja Vantaan museo organisoivat ohjelmakokonaisuuden klo 14 - 17 
juhla-alueen takaosassa lähellä kappelia.

XXVII  
LAURIN  ELOJUHLAT 
8. 8. 2015
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4.6. vietettiin Alankotiellä 
Raimon 75-vuotisjuhlia

Onnitteluvuorossa Liisa Pöyhönen, Takana Sulo Peltonen

[28]
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Malja 75-vuotiaalle

4.6. vietettiin Alankotiellä 
Raimon 75-vuotisjuhlia

Onnitteluvuorossa Liisa Pöyhönen, Takana Sulo Peltonen

[29]

Hurakka_2_2015_taitto.indd   29 22.6.2015   1:21:09



Saavuimme Tallinkin Star-laivalla perjantai-aa-
muna 22.5. Tallinnaan ja satamassa odot-
ti Tensi Reisid-matkatoimiston hieno bussi. 
Oppaanamme Latvian matkalla toimi miel-

lyttävä ja hyvin suomea puhuva  Kalli Kukk, 
kuljettajana varmaotteinen Varga, jonka nimes-
tä en ole vieläkään varma, oliko se kuitenkin Var-
ma tai Varna.

Virossa ja Latviassa oli ihana keväinen sää per-
jantaina ja sunnuntaina. Lauantaina oli pilvistä ja 
sataa ripsutteli hiukan. Kevät oli pidemmällä Rii-
assa, sen huomasi siitä, että esimerkiksi hevoskas-
tanjat olivat täydessä kukassa kun taas Tallinnas-
sa eivät olleet.

Matkamme Latviaan kulki kesäkaupunki Pär-
nun kautta, joka on tunnettu 1200-luvulta asti. 
Pärnujoki ylitettiin, se on Viron toiseksi pisin jo-
ki, joka saa Rakverestä alkunsa. Bensiini näytti ole-
van Latvian puolella noin 30-40 senttiä halvem-
paa kuin Suomessa. Ajoa Tallinnasta Riikaan tu-
li 310 kilometriä. Lumiesteinä toimivia kuusiai-
toja oli vielä jonkin verran näkyvissä tien varsilla, 
niitä huoltaa kuulemma tielaitos. Joka vuosi niitä 
häviää, eikä niitä tehdä uusia, koska ne ovat kal-
liita. Aidat leikataan 2 ”ämmän” välissä eli mar-
ras-maaliskuussa. Opas kertoi muun muassa, et-
tä pellavaa viljellään Latviassa ja Liettuassa, mut-
ta ei Virossa. Haikaroita nähtiin sekä pelloilla että 
pesissään. Pysähdyimme  Viron puolella aivan ra-
jan pinnassa  ruuhkaisessa Ikla Kantiin-nimisessä 
kahvilassa ja olimme myöhässä aikataulusta, kos-
ka tietyömaat hidastivat matkantekoa.

Yleistietoa Riiasta ja Latviasta
Riika on perustettu vuonna 1201 ja on väkilu-
vultaan Baltian maiden suurin kaupunki, vaikka 
sen asukkaiden määrä on vähentynyt koko ajan, 
vuonna  2013 siellä oli vajaa 700 000 asukasta. 
Myös koko Latvian asukkaiden on määrä vähen-
tynyt ja on nyt noin 2 miljoonaa. 40 eri kansal-
lisuutta on edustettuna maassa, joista latvialaisia 
on 44,6 % ja venäläisiä 39,1 %. Yleinen uskonto 
on luterilaisuus, venäläiset ovat pääosin ortodok-

seja. 18.11.1918 Latvia itsenäistyi ja Neuvostoval-
lan jälkeen itsenäisyys palautui vuonna 1991. Si-
jainnistaan johtuen maa on joutunut useasti sota-
joukkojen läpikulkumaaksi ja kokenut historian-
sa aikana lukuisia miehityskausia. Nykyiset rajat 
noudattavat maailmansotien välisen Latvian tasa-
vallan rajoja. Maassa on 100 kansanedustajaa. Jä-
senyys EU:ssa alkoi 1.5.2004, viime vuonna siir-
ryttiin euroon. Lati oli ennen rahayksikkö. Kan-
sallislintu on västäräkki ja kukka päivänkakkara. 
Valtion kieli on latvia, joka on indoeurooppalai-
nen kieli ja eri kielihaaraa kuin me. Emme ym-
märrä heitä, mutta latvialaiset ja liettualaiset ym-
märtävät jonkun verran toisiaan. Tallinna ja Riika 
ovat ystävyyskaupunkeja ja Riian suomalainen ys-
tävyyskaupunki on Pori. Latviassa taistelivat myös 
suomalaiset jääkärit Kuninkaallisen Preussin Jää-
käripataljoona 27:n riveissä. Koulutusjakso tapah-
tui Liepajan rannikkokaupungissa ja pataljoona sai 
tulikasteensa vuonna 1916 Jelgavassa, jossa vierai-
limme sunnuntaina.

Ungurmuizan kartano
Seuraava kohteemme oli Gaujan kansallispuistossa 
sijaitseva punainen Ungurmuiza, ainoa Latviassa 
säilynyt barokkityylinen puinen kartano, josta on 
ensimmäinen maininta 1300-luvulta. Se on raken-
nettu 1700-luvulla uudelleen ja valmistui vuonna 
1732. Paroni von Kampenhausen oli omituinen 
henkilö, kaikki muut kartanon omistajat rakensi-
vat myös kirkon, mutta hän ei, vaan teki  tornin 
rakennukseensa. 

Ungurmuiza kuuluu nyt kunnalle, se toimi kou-
luna sodan jälkeen vuodesta 1946 ja meni vähi-
tellen melko huonoon kuntoon. 1989 aloitettiin 
korjaustyöt ruotsalaisten avustuksella, koska von 
Kampenhausenilla oli Ruotsissa sukua. Raken-
nuksen piirustukset olivat jäljellä ja kaikki pyrit-
tiin laittamaan sellaiseksi kuin oli ollut paronin 
aikana, esimerkiksi poistettiin koulun aikana ra-
kennetut väliseinät ja ruma ruskea maali ja rappa-
us seinistä. Lattiat ovat olleet marmoria. Viimeise-
nä kartanossa asunut rouva Lilija von Kampen-

MATKAKERTOMUS
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hausen muutti aikoinaan Saksaan ja antoi talon 
kaikki huonekalut pois. Paronin jälkeläisiä on vie-
lä jäljellä Saksassa ja heillä on tallessa  valokuva-al-
bumeita, joista on teetetty seinille valokuvajäljen-
nöksiä talon entisistä asukkaista. Rakennukselle on 
tyypillistä korkeat kynnykset ja matalat ovet, että 
palvelijat saatiin kohteliaasti kumartamaan heidän 
saapuessaan huoneisiin. Talossa on ollut enimmil-
lään 29 palvelijaa.

Vanhat kuluneet rappuset johtivat toiseen ker-
rokseen, jonka seinille oli maalattu 1800-luvulla 
maisemia Turkista ja sotilaiden kuvia. Alkuperäi-
nen sisäkattolaudoitus on ollut sininen ja siinä oli 
nähtävissä lintukoristeita. Ylhäällä on ollut lasten 
leikkihuone, paronin kirjasto, lapsenpiian huone 
sekä tyttöjen ja poikien huone. Kartanon lapset kä-
vivät tavallista koulua alueen muiden lasten kanssa.  

Riiassa
Riikaan saavuttuamme ajoimme Alberta ielaa pit-
kin, jonka varrella olevissa taloissa oli nähtävillä 
jugendia ja myös gotiikkaa sekä klassismia. Riiassa 
on säilynyt yksi maailman laajimmista jugendark-
kitehtuurin kokonaisuuksista ja sen historiallinen 
vanha kaupunki on liitetty v. 1997 Unescon maail-
manperintöluetteloon. Riika toimi Euroopan kult-
tuuripääkaupunkina vuonna 2014. Myöhemmin 
illalla huippuhienoon Radisson Blu Hotel Latvi-
jaan majoittautumisen jälkeen näimme vanhassa 
kaupungissa kuuluisan Mustapäiden talon, jon-
ka jälleenrakentaminen alkoi 1995. Uusi raken-
nus valmistui Riian kaupungin 800- vuotisjuhliin.

Latvian kansalliskirjasto
Lauantaina 23.5. oli ensimmäisenä kohteenam-
me Latvian kansalliskirjasto. Bussilla oli hankalaa 
päästä paikalle, koska yksisuuntaisten teiden ta-
kia sinne piti kiertää monen mutkan kautta. Vie-
lä edellisenä päivänä  kaikki sillat olivat olleet sul-
jettuina, koska tässä rakennuksessa oli koolla EU:n 
itäisen kumppanuuden huippukokous. Kirjaston 
opas kertoi, että työntekijöillä oli kolme päivää va-
paata tilaisuuden takia. 

Rakennuksen arkkitehti on yhdysvaltalainen 
Gunnar Birkerts, syntyperältään latvialainen. 
Hän alkoi suunnittelemaan taloa 1980-luvul-
la. Se rakennettiin kuudessa vuodessa ja avattiin 
29.8.2014. Kirjasto edustaa minimalistista sekä 
skandinaavista tyyliä ja siinä on 40 000 neliötä sekä 
14 kerrosta (12 virallisesti). Rakennuksen korkeus 
on 68 metriä. Aiemmin kirjaston aineisto oli sijoi-
tettuna hajalleen kuuteen eri taloon Riiassa. Kirjat 

siirrettiin juhlallisesti ihmisketjussa Daugava-joen 
toiselta rannalta tammikuussa 2014.

Kansalliskirjastolle on tyypillistä avaruus, luon-
nollisuus sekä heleät värit, joka kerroksella on oma 
värinsä. Kerrosten lattiat ovat kanadanvaahteraa.

 Ajoimme hissillä ylös asti, jossa oli ikkunat täp-
litetty.... ja sieltä avautui henkeäsalpaava näköala 
yli koko Riian. Vaikka tilat olivat hienot ja arvok-
kaat, ei niitä ole tarkoitettu ainoastaan tutkijoille 
vaan aivan tavallisillekin ihmisille. Lapsia 5 vuo-
desta ylöspäin toivotaan asiakkaiksi ja heille jär-
jestetään myös tapahtumia.

Laskeuduimme vähitellen kerros kerrokselta 
alas. Eräästä kapeasta ikkunasta tarkkaan oikeaan 
kohtaan asettautuneena  oli nähtävissä Riian Pie-
tarin kirkko, yksi Baltian vanhimmista ja arvok-
kaimmista kirkkorakennuksista. Kuudennessa ker-
roksessa oli Latvian suurin karttojen kokoelma ja 
isot pöydät karttojen tutkimista varten. 5. kerros 
oli Latvian kerros, siellä oli harvinaisten kirjojen 
arkisto, käsikirjoituksia sekä kansan lahjoittama 
kokoelma. Hyllyjä oli vielä tyhjinä, joten lahjoi-
tuksia otetaan koko ajan vastaan. 4. kerroksessa 
oli musiikki-, teatteri- ja  elokuva-aiheista aineis-
toa sekä  audiovisuaalinen osasto, kun taas 3. ker-
roksessa muun muassa teknologian, lääketieteen 
ja oikeustieteen kirjoja. Pistäydyimme pikaises-
ti (ja hiljaisesti) erään lukusalin puolella. Talossa 
on runsaasti näyttelytiloja, vuokrattavia tiloja sekä 
konferenssi- ja kongressisali, jota käytetään myös 
konsertteihin. Veini osasi kertoa meille rakennuk-
sen nykyaikaisista paloturvallisista ovista, jotka tu-
lipalon sattuessa turpoavat niin ettei savua pääse 
sisälle huoneeseen.

Jaunmokan metsästyskartano
Sitten oli vuorossa upea ja hyvinsäilynyt  vuon-
na 1901 rakennettu Jaunmokan metsästyskarta-
no, joka oli Neuvostoaikana metsästysministe-
riön käytössä. Latvian metsästysministeriöltä on 
saatu rahat entisöintiin. Koko rakennuksesta pi-
ti tulla metsästysmuseo, mutta nyt siinä on myös 
esittely- ja tapahtumatilat ja alakerrassa ravinto-
la, majoitustiloja on lisäksi tarjolla. Jaunmoka te-
kee suomalaisen metsämuseo ja metsätietokeskus 
Luston kanssa yhteistyötä. Kartanon tärkein esine 
on kaakeliuuni, jonka 133 kaakelia kuvaavat Rii-
an arvokkaita taloja. 

Arkkitehti Wilhelm Bokslafin suunnittelemas-
sa kartanossa ovat asuneet muun muassa Riian 
pormestari George Armistead ja  perhe Brinken 
1904-1910, perhe Ungern-Sternberg 1910-18 se-
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kä maanuudistusreformin jälkeen  Wilhelm Frey-
mann 1918-20. Tämän jälkeen Jaunmokassa toi-
mi lasten sanatorio 1927-36, lasten tuberkuloosis-
sairaala ja sotasairaala 1939-45. Kartano ei tuhou-
tunut pommituksissa. Söimme maukkaan päiväl-
lisen alakerran Liepaleja-ravintolassa.

Jurmala
Matkamme jatkui kohti Jurmalaa, johon mentäes-
sä meidänkin kuljettajamme piti maksaa 2 euron 
autokohtainen maksu, kuten muidenkin Jurma-
laan autolla saapuvien. Opas kertoi, että sana Jur-
mala tarkoittaa latvian kielessä meren rantaa. Jur-
malan juhlapäivä sattui olemaan juuri se lauan-
tai, jona olimme siellä käymässä. Musiikkiesityk-
siä ja muita tapahtumia oli kaduilla, samoin pal-
jon myyntikojuja. Upouuden konserttitalon ava-
jaisjuhla oli myös illalla. Osa meistä kiersikin va-
paa-ajalla konserttitalon pihalla, sisälle ei päässyt. 
Ranta oli aivan ihana. Majoituimme Jurmalan ran-
nan tuntumaan isoon Semarah Lielupe -hotelliin. 
Joku ehti käydä meressäkin uimassa, mutta allekir-
joittanut ei, lupauksistaan huolimatta!

Jelgavan ja Rundalen palatsi
Sunnuntaina tutustuimme Jelgavan palatsin vuo-
desta 1992 yleisölle avoinna olleeseen hautakam-
mioon, jossa oli barokki- ja muuntyylisiä koris-
teellisia Kuurinmaan herttuoiden ja herttuattarien 
hauta-arkkuja, osa kuparisia mutta muutakin me-
tallia oli käytetty. Perinne kuulemma on, että ai-
na kun joku arkku avataan, syttyy talossa tulipa-
lo. Jelgavassa pääsimme myös varsinaisen raken-
nuksen museohuoneeseen. Palatsia pommitettiin 
1944 ja se oli 10 vuotta raunioina. Nyt rakennus 
on Latvian maatalousyliopiston käytössä ja sanon-
ta kuuluukin, että koko maailmassa vain Jelgavas-
sa opiskelijat opiskelevat palatsissa. Mainittakoon 
vielä, että siellä on noin 674 ikkunaa, 615 ovea ja 
669 huonetta sekä 25 savupiippua katolla.

Jelgavasta jatkoimme kohti Venäjän hoviarkki-
tehti Francesco Bartolomeo Rastrellin suunnittele-
maa Rundalen palatsia (hän on suunnitellut myös 
Jelgavan palatsin), joka on alun perin tehty 1736-
40.Tämä kuten Jelgavakin on rakennettu Kuurin-
maan herttualle Ernst Johann Bironille sillä ero-
tuksella että Rundale on kesäpalatsi. Palatsimuseon 
opasta odotellessamme tutustuimme laajaan rans-
kalaistyyliseen puistoon ja opimme siellä, että ku-
kat täytyy leikata pois kukkineista tulppaaneista.

Samana päivänä oli palatsin syntymäpäivä, sillä 
tämä Latvian merkittävin barokki- ja rokokoora-
kennus täytti 279 vuotta, joten komeimmat salit 
olivat suljettuina. Palatsiin oli tulossa juhlapäivän 

kunniaksi samana päivänä vierailemaan Bironin 
nykyään elävä jälkeläinen. Korvauksena saimme 
nähdä  herttuattaren henkilökohtaiset tilat, joita 
ei yleensä esitellä. 138 huoneesta näimme kirjas-
tosalin, ruususalin Rembrantin taulujen kera, työ-
, makuu- ja biljardihuoneen muinekin pelipöyti-
neen, sihteerin huoneen ja aurinkohuoneen, katto-
koristeen mukaan nimetyn. Tiloissa oli hienoja si-
nivalkoisia hollantilaisesta fajanssista valmistettuja 
kaakeliuuneja, jotka tulivat muotiin 1700-luvulla 
sekä niukasti Italiasta tuotuja huonekaluja. Levei-
den hameiden takia ei aikoinaan voinut kalustaa 
kovin ahtaasti. Erikoisuutena mainittakoon kansi-
tuoli-vessa, joka on palatsin kallein ostos, vain kak-
si rokokooaikaista tällaista on säilynyt koko maa-
ilmassa sekä silkkisukat ja miesten kengät, joista 
ei ollut väliä kumpaan jalkaan laittoi kumman.
Linnaa on restauroitu 50 vuotta, valtiolta ja lipun-
myynnistä on saatu rahat. Kuten Palatsin opas to-
tesi: ”restauroijat vanhenevat, palatsi nuorenee”.

Matkalla takaisin Riikaan jouduimme pysähty-
mään pitkäksi aikaa polkupyöräkilpailun takia ja 
aikataulumme kiristyi taasen. Ruokailimme kuu-
luisassa latvialaisessa Lido-keskuksessa, kolmi-
kerroksisessa rakennuksessa, jossa sijaitsee muun 
muassa olutpanimo ja joka on tunnettu hyvän 
ruoan paratiisi. Siellä meni pää ihan pyörälle, kun 
valinnanvaraa ruuissa oli niin paljon. Mutta hyvää 
oli! Sitten matka kohti Tallinnaa ja Tallink Supers-
tar -laivaa alkoi. Kaiken kaikkiaan reissu oli oikein 
onnistunut kokonaisuus. Paljon tuli nähtyä ja ko-
ettua. Kiitos järjestäjille!

Mirja Antila

LÄHTEET: Matkakohteena Riika (Jari P. Havia 
ja Annika Suna) sekä oppaat
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Juhola eli talo, jonka rakensi Jussi, 
odottaa edelleen uusia tutustujia!
Nyt on Jussilla rakenteilla sauna.

YHTEYDENOTOT: 
Jussi 044 254 7302
Ulla 050 381 7376

16.4. taloa katsastamassa Liisa Antila

Aina löytyy lisää yksityiskohtia kuten keittiön serviisi
ikkunasta kuvattuna!

Talo, jonka rakensi Jussi
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Tällä palstalla voi jokainen julkaista omia hyviksi havaittuja resepte-
jään. Tässä lehdessä Leila Aaltolahti tarjoaa meille ohjeet
parhaimpiin erikoisuuksinsa! Göranin mössöä on jo moni saanut 
maistaa ja toimittaja on käynyt Liisa Pöyhösen kanssa testaamassa 
silakkakukot. Hyvää oli!”

MAZARIINIT 
(n. 35 kpl tai n. 40 kpl riippuen vuoan koosta)

vuoan koko

Pienempi koko: Isompi koko:
25 x 35 cm  30 x 35 cm vähän alle

MUROTAIKINA:
200 g margariinia 250 g
4 dl vehnäjauhoja 4,5 dl
1 dl tomusokeria 1,25 dl
1  munankeltuainen 1 

TÄYTE:
150 g manteleita (jauhettuna)  200 g vajaa
3 tippaa karvasmanteliöljyä 
3   munaa 4 pientä
1,5 dl sokeria 2 dl vajaa
100 g sulatettua margariinia 125 g
0,5 rkl leivinpulveria 0,6

Uuni 175 astetta

KUORRUTUS:
2 dl tomusokeria 2,5 dl
puolen sitruunan mehu tai vadelmahilloa/mehua
voi lisätä väriä

1. Sekoita kaikki aineet taikinaan ja anna sen levätä kylmässä hetken.
2. Kuori ja jauha mantelit. Vatkaa munat ja sokeri kuohkeaksi. Lisää 
rasva, jauhot leivinjauheen kanssa sekä mantelit. Sekoita hyvin.
3. Levitä taikina mittojen mukaiselle leivinpaperille. 
Nosta taikinaa hiukan reunoille.
4. Kaada täyte tasaisesti taikinan päälle ja paista uunin 
alaosassa noin 20 min.
5. Kun kakku on jäähtynyt, levitä kuorrutus sen päälle. Kun kuorrutus 
on kovettunut, leikkaa kakku paloiksi.

Kakut voi hyvin pakastaa, mutta mieluummin ilman kuorrutusta.

Tämä on vanha ruotsalainen resepti. Karvasmanteliöljyä ei taida enää 
saada Suomesta. Apteekista pitäisi saada manteliöljyä, jota on laitet-
tava reippaammin täytteeseen eli maista.
Isoista kaupoista pitäisi saada esim. maustehyllyistä pienissä lasipul-
loissa  Dr Oetkerin karvasmanteliaromia.
Eli laita aromia jonkin verran enemmän kuin 3 tippaa ja tämänkin 
maku tulee varmistaa.
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GÖRANIN MÖSSÖ

PILKOTAAN PIENIKSI:

4 kpl Matjes- sillifilettä
4 kpl sipulia
4 kpl tillinippua

LISÄTÄÄN JA SEKOITETAAN: 

4 dl smetanaa

- sekoitetaan silloin tällöin
- saa maustua vuorokauden jääkaapissa, jossa säilyy hyvin noin viikon
- maistuu vaikka tumman leivän päällä 

SILAKKAKUKOT
n. 10 kpl

500–600 gr. silakkafileetä
300-400 gr. siansivua
sipulia reilusti
10 reissumiestä (ruis)
voita 
suolaa
sitruunapippuria
foliota

-  voitele reissumiehet melko reilusti
-  pilko silakkafileet poikittain 2-3 osaan ja sulje ne
-  pilko pieniksi siansivu ja sipuli
-  lado ensiksi voidellulle reissumiehelle silakkafileepalat tiukasti vieri 
 viereen, siansivu niiden päälle peittäen täysin silakat ja 
 päällimmäiseksi sipulit, n. 2 ruokalusikallista per leipä eli reilusti. 
- Mausta suolalla ja sitruunapippurilla
-  nosta ”kukot” foliopalan päälle ja sulje tiukasti (yläpuolelle rypistämällä)
-  paista uunissa reilu tunti alle 200 asteen lämmössä

Leilan yllätyspullat
Normaali pullataikina, pyöreitä pullia

TÄYTE:
50 g  voita
noin 1 dl  kookoshiutaleita alle
2 tl  vaniljasokeria
0,5 dl  sokeria

Pehmennä voi ja lisää muut aineet sekoittaen ja jäähdytä kovaksi jääkaapissa.
-  tee noin peukalonpään kokoisia palloja seoksesta ja jäähdytä taas.
-  painele pallot pyöreiden, kohonneiden pullien sisään alakautta 
 ja sulje pulla tiukasti nipistelemällä.
-  Voitele ja koristele pullat oman mielesi mukaan ja paista normaalisti.
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Morsian pyyhe päässään juusto- ja viinapöydän ääressä

Juhannuksen läheisyyden, kesähäiden ja Suo-
men suloisen suven kunniaksi kerrottakoon 
eräästä morsiussaunasta, joka järjestettiin per-
hepiirissä, kun vanhempi tyttäreni meni nai-

misiin. Hän ei halunnut muunlaisia ”polttareita”, 
joten kunnioitimme hänen toivettaan. Paikalla 
oli morsian, hänen äitinsä ja sisarensa sekä kak-
si ystävää, joista kolme ensin mainittua osallistui-
vat varsinaiseen morsiuskylyyn. Vinkkejä saim-
me Karjala-lehden artikkelista ”Nykyajan mor-
siussauna ammentaa perinteestä”, jossa folkloris-
ti Maija Auramies kertoo modernin morsiussau-
nan järjestelyistä.

Kansanperinnettä kerrakseen 

”Morsiussauna on osa vanhaa suomalais-karja-
laista hääperinnettä ja siirtymäriittiä, jonka avulla 
morsianta valmistettiin tulevaan elämänmuutok-
seen. Morsiamen uskottiin olevan häidensä alla eri-
tyisen haavoittuvainen, joten kylvetettäessä mor-
sian puhtaaksi avioliittoa varten on samalla varmis-
tettu, etteivät pahat henget pääse häneen käsiksi. 
Morsiussaunaperinteet ovat vaihdelleet maan eri 
osissa huomattavasti, joten yhtä oikeaa tapaa sau-
noa ole olemassa. 2000-luvun morsiussauna on-
kin yleensä yhdistelmä vanhaa ja uutta perinnet-
tä, jossa aikoinaan tositarkoituksella tehdyt loit-
sut ja taiat ovat saaneet leikillisen sävyn. Sauno-

- eräs morsiussauna
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Yhdistys tiedottaa
Ovathan yhteystietosi 
ajan tasalla?
Ilmoitathan Kaijalle uudet tai muuttuneet tietosi 
kuten voimassa olevan osoitteen, puhelinnumer-
on sekä sähköpostin.

Näin yhdistyksen on mahdollista saada tietoa to-
iminnasta  jäsenille pikaisestikin. Hurakka on tar-
koitus postittaa jäsenille 3 kertaa tänä vuonna eikä 
ehkä riitä kaikkeen tiedottamiseen.

Kaija Turtion yhteystiedot: 
puhelin 040 596 2140 
sähköposti  kaija.turtio@kolumbus.fi

KIRJASTO
Yhdistyksen kirjat on luetteloitu ja halutessaan 
niitä voi lainata.

Vielä tällä hetkellä kirjoja ei ole järjestetty luette-
lon mukaan, mutta toivottavasti pian. 

Luettelo kirjoista löytyy kirjahyllystä. Hyllystä 
löytyy myös lainauslista, johon lainaaja lisää ni-
mensä, teoksen, lainauspäivän, palautuspäivän.

Jos haluat kirjalistan koneellisesti itsellesi,  
niin ilmoittele: sähköposti 
leila.aaltolahti@kotikone.fi tai 
puh. 050 3456 045

Vuoden 2015 aikataulu
• 8.8. Laurin Elojuhlat,  

jonka käskynjako 3.8. ja  
talkoot perjantaina 7.8.

Kansanperinnettä kerrakseen 

tus on nykymorsiamellekin erityinen ja elämyk-
sellinen tilaisuus: morsiussaunassa keskitytään itse 
asiaan, naimisiin menoon ja sen herättämiin tun-
teisiin”, selvittää Auramies.

Valitsimme saunomisen illan pääteemaksi, koska 
olemme vähän saunahulluja ja toteutimme ”par-
haimmat palat” eri vinkeistä. Koristelimme sau-
nan lauteet valkoisella lakanalla ja ripottelimme 
sen päälle kuivattuja ruusuja, jotka pistelivätkin, 
havuja ei tällä kertaa käytetty. Ruusuista levisi sau-
naan ihana tuoksu. Kynttilöitä oli myös koristee-
na. Olutta heitettiin löylyveden joukossa kiukaalle 
ja siitäkin tuli hyvät aromit. Morsian saunoi aluk-
si vanha t-paita päällä ja perinteen mukaan se olisi 
pitänyt antaa häiden jälkeisenä aamuna huomen-
lahjaksi vihitylle aviomiehelle, mutta se jäi teke-
mättä.  Saunassa olisi myös perinteen mukaises-
ti pitänyt pitää meteliä saunan seiniä hakkaamal-
la pahojen henkien karkoittamiseksi, mutta kai-
kilta osin emme tulleet noudattaneeksi ohjeita. 

Löylyssä ollessamme kaksi morsiamen ystävää 
kävivät hissukseen hakemassa morsiamen vaat-
teet pukuhuoneesta, käänsivät ne kaikki väärin-
päin ja palauttivat takaisin samaan paikkaan. Sau-
nan jälkeen havainnoimme hänen suhtautumis-
taan nurinperin käännettyihin vaatteisiin, hän ei 
huomannut lainkaan asiaa, joten ennustimme, 
että hänestä tulee hyväluontoinen vaimo.Mutta 
takaisin saunaan. Siellä alettiin vihtoa morsianta 
samalla kun hän muisteli entisten heilojen nimiä. 
Näin varmistettiin, että vanha suola ei enää jatkos-
sa janota. Lopuksi pestiin morsiamen selkä ja hä-
nelle laitettiin virkistävä kasvonaamio. Luovuim-
me hiusten pesusta kananmunilla sekä selän pe-
susta suolalla ja jauhoilla niistä aiheutuvan kovan 
sotkun vuoksi. Sitten teimme oikean kardinaalivir-
heen, unohdimme palmikoida morsiamen hiuk-
set. Se olisi ollut selänpesun tavoin merkittävä het-
ki, sillä morsiamen hiukset laitetaan naineen nai-
sen tavoin, eikä hänellä ole enää paluuta tyttöai-
kaan. Naimisissa olevan naisen ei enää sovi tyttö-
jen tapaan kulkea hiuksen avoinna, joten morsia-
men pään palmikoiminen avioituneen naisen ta-
paan symboloi uuden elämänvaiheen alkua.  Mi-
tä vielä jäi tekemättä? Vasta jäi heittämättä sau-
nan katolle ja ennustamatta siis avioliiton hyvyys 
ja esikoisen sukupuoli.

Saunan jälkeen oli perinteisesti tarjolla muun 
muassa viinaa ja juustoa. Vietimme kaiken kaik-
kiaan rattoisan ja mieliinpainuvan illan. 

Mirja Antila
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ja muuta sekalaista
TAPAHTUMIA

Facebookiin on 
perustettu ryhmät: 
Vantaan kansanperinteen ystävät ry 
sekä Laurin elojuhlat
Käykää liittymässä.

MARTTANUKKE kurssi 

Olisiko teillä hyvät lukijat kiinnostusta lähteä 
käymään Laila Pullisen Nissbackan veistos-
näyttelyssä, joka on on avoinna kesäisin 
(1.6.-31.8.) kahtena päivänä viikossa, keskiviik-
koisin 12-18 ja sunnuntaisin 12-16, Sotungis-
sa? Kokoelmaa esittellään sunnuntaisin klo 14. 
Risto Vilhusen ulkoilmanäyttelyssä voisi käydä 
samalla kerralla. Se on avoinna yleisölle 19.7.-
3.8.2014 klo 14-18.
Leila Aaltolahdelle voi ilmoittautua numeroon 
050-345 6045 tai leila.aaltolahti@kotikone.fi

Valtakunnalliset kotiseutupäivät pidetään 
Espoossa 6.-9.8.2015. Yhdistyksemme viralli-
seksi edustajaksi hallitus on valinnut Kalervo 
Pelkkikankaan. Lähemmin tietoja kotiseutu-
päivistä ja sen ohjelmasta saa netistä www.
kotiseutuliitto.fi

27. Elojuhlat pidetään 8.8. lauantaina klo 9-17 
ja teemana on LAPSI KESKIAJALLA.  Mah-
dollisuuksien mukaan kaikkien toivotaan pu-
keutuvan keskiaikaisiin vaatteisiin. Suojelija 
on Tikkurilan kirkkoherra Janne Silvast.

Käskynjakopalaveri on 3.8. maanantaina 
Påkaksessa klo 18.

Torstaina 6.8. saapuu perinteinen kuormalava 
Påkakseen ja sinne toivotaan kaikki kynnelle 
kykenevät auttamaan. Perjantaina 7.8. samoin 
kaikki paikalle markkina-alueelle klo 15 ja nai-
sille kuorimaveitsi mukaan. Kojujen pystys al-
kaa perjantaina klo 12 jälkeen.

Lauantai-aamuna saavutaan alkaen klo 6 pai-
kalle. Se, kuka ei pääse tulemaan Elojuhlille 
talkootyöhön ilmoittakoon 
Kaijalle: kaija.turtio@kolumbus.fi tai 
Liisa Tanskaselle: 040-900 3881

Ulla Mielosen pitämää nukkekurssia on 
suunniteltu syksyksi Påkakseen.
Kursille voi osallistua kaverin kanssa. 
Hinta on omakustanteinen.
Leila Aaltolahdelle voi ilmoittautua
leila.aaltolahti@kotikone.fi tai 
050 3456 045
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Vantaan kansanperinteen ystävät ry.

PUHELINNUMEROITA JA SÄHKÖPOSTIOSOITTEITA  2014

HALLITUS

Jäsen Puhelin Matkapuhelin       Sähköposti

Leila Aaltolahti  050 345 6045 leila.aaltolahti@kotikone.fi
Ene Beeren   ene.beeren@pp.inet.fi 
Anneli Korhonen  0440 552 882         anneli.korhonen@gmail.com
Kalervo Pelkkikangas       872 4264 040 577 2645 kalervo@pelkkikangas.net
Satu Raninen  040 715 0076 pekka.s.v@gmail.com
Liisa Tanskanen 827 3314 040 900 3881
Raimo Tanskanen 827 3314        040 900 3880          raimo.tanskanen@kolumbus.fi

TOIMIHENKILÖITÄ

Liisa Pöyhönen  040 510 1742 liisa.poyhonen@elisanet.fi
Kaija Turtio 823 4238 040 596 2140          kaija.turtio@kolumbus.fi
Mirja Antila         050 599 6936 mirja.antila@kolumbus.fi
Tilitoimisto Ritva Pulkkinen 050 386 5515 ritva.pulkkinen@welho.com

TOIMINNANTARKASTAJAT

Mirja Antila  050 599 6936 mirja.antila@kolumbus.fi
Kaija Turtio 823 4238 040 596 2140 kaija.turtio@kolumbus.fi
Jorma Vartiainen              823 2229 050 521 5861 jorma.vartiainen@elisanet.fi
Marjatta Koivu-Loman  050 566 6207 marjatta.koivu-loman@welho.com
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