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Tuoksusta tulee lapsuus mieleen
Vanhat maamoottorit, maansiirto- 
ja metsäkoneet ja monet uudet 
keksinnöt saivat ihailevia katseita 
lukemattomilta silmäpareilta vii-
konloppuna Heinimaankulmalla.

PAUKEPÄIVÄT
Satu Ojala

–Se on tämä ääni ja tuoksu, ylisti 
Pertti Saarinen Mellilästä.

Hän on vaimonsa Orvokin kans-
sa kiertänyt Paukepäivillä Tamme-
lassa ja Riihimäellä, mutta oli nyt 
ensi kertaa Keikyässä.

Maamoottorien papatus ja ben-
san katku toivat Saarisille lapsuu-
den mieleen.

–Meillä kotona on maatila ja olen 
nähnyt monia näistä koneista ihan 
työkäytössä. Joitakin koneita on 
kertynyt omaan pihaan ihan har-
rastusmielessäkin. Jos ne eivät os-
tohetkellä toimi, ne laitetaan toi-
mimaan. Lapsille olenkin sanonut, 
että jälkeeni heille jää huutokau-
passa myytävää ainakin pariksi päi-
väksi.

Saariset kehuivat Keikyän Pauke-
päiviä hienoksi tapahtumaksi.

–Paikka on hieno ja tämä tunnel-
ma aivan upea.

 � Loimaalainen Suvi Salminiit-
ty aprikoi, että Paukepäivien syvin 
olemus löytyy historiasta.

–Ne juuret, joista me elämme, 
edustavat aikaa, jolloin tällaiset 
koneet tulivat käyttöön. Täällä voi 
aistia sen koneen voiman ja intohi-
moisen tekemisen meiningin. Nä-
mä äänet ja hajut ovat hienoja.

Huittislainen Sami Suontausta 
lähti Paukepäiville työkaverin ylly-
tyksestä.

–Halusin näyttää lapsilleni Pet-
terille ja Neealle vanhoja koneita. 
He lähtivät tänne mielellään. Kyllä 
he kotonakin pääsevät kaivamaan 
kaivinkoneella, joten koneet kiin-
nostavat heitä, sanoi Sami Suon-
tausta.

 � Parkanolainen Marko Arola 
ajeli Paukepäivillä niin omituisel-
la pelillä, että oli pakko kysyä mi-
kä tuo on.

–Se on sohova. Viimeksi kun 

olimme täällä, Teuvo kulki vähän 
vaivaisesti, joten piti keksiä jotain. 
Tässä on autonosia ja yläkerrasta 
napattiin istuimeksi vanha sohva. 
Sain tämän valmiiksi juuri sopi-
vasti ennen tätä tapahtumaa. Tässä 
paikallismoottori pyörittää hydrau-
lipumppua eli tämä on hydraulive-
toinen menopeli. Nopeus on hiu-
kan kävelyvauhtia reilumpi, sanoi 
Marko Arola. 

Hänen matkaseuranaan Pau-
kepäivillä olivat merikarvialaiset 
Harri Haapala poikansa Eetun 
kanssa sekä Teuvo Majaneva Par-
kanosta. Komeasti joukko sohoval-
laan liikkui, kuskina Marko Arola 
vierellään Teuvo Majaneva ja ko-
vemmalla ”takaritsillä” Harri ja 
Eetu Haapala.

 � Paukepäivien isäntä Eero Rin-
tala myhäili tapahtumassa tyyty-
väisenä. Väkeä hyöri hänen piha-
piirissään joka puolella. Kuudetta 
kertaa järjestetty tapahtuma kiin-
nosti jälleen hyvin kansaa.

–Nämä maansiirto- ja metsäko-
neet ovat omia, mutta maamoot-
torit ovat kaikki vieraiden tuomia. 
Kaikki koneet ovat päivien aikana 
liikkeellä, sillä kaikki ovat toimi-
via. Olen ostanut ne aikanaan työ-
käyttöön, mutta nykyään niitä käy-
tetään harvemmin.

Rintalalle on kertynyt koneita 
pikku hiljaa ja lopulta hän keksi 
järjestää tapahtuman, jossa ko-
neet olisi nähtävillä myös työkäy-
tössä.

–Tämä salaojakaivuri on peräi-
sin 1930-luvulta. Se on amerikka-
lainen Waitz ja sillä olen salaojitta-
nut omat pellot ja vähän rahtiakin.

 � Paukepäivät pidettiin Rintalan 
omistamalla tilalla Heinimaankul-
malla.

–Tämä on sellainen Paukepäivien 
areena ja toimintakeskus, jossa on 
hyvä puuhastella. 

Kuudetta kertaa järjestetyt Pau-

Paukepäivät on ehdottomas-
ti erikoisin tapahtuma, jossa 
olen työn vuoksi käynyt. Aika-
hyppy menneeseen kävi todel-
la nopeasti.

Lauantaiaamusta lähtien ta-
pahtumassa riitti väkeä. Vaik-
ka ikähaitari oli laaja lapsista 
isovanhempiin, ihailun kohde 
oli yhteinen.

Vanhat työjuhdat kiinnos-
tivat kaikkia. Osa oli katsellut 
näitä koneita lapsuudessa ja 

osa heistä taputteli koneita 
kuin kauan kaivattuja ystäviä.

Tilaisuudessa oli hieno 
tunnelma. Osa oli ottanut 
tapahtuman hengen, mennei-
den aikojen kunnioittamisen, 
huomioon myös pukeutumi-
sessa.

Vaikka pelti oli rutussa ja 
ruostetta oli enemmän kuin 
kiiltävää peltiä, kaikki koneet 
olivat toimivia.

Satu Ojala

KOMMENTTI

Oma lajinsa

kepäivät menivät Rintalan mukaan 
hyvin. Pääsymaksua ei peritty, jo-
ten osallistujamäärää on hankala 
arvioida.

–Alun perin lähdimme liikkeelle 
sillä mielellä, että katsotaan, kiin-
nostaako tämä ihmisiä. On kiinnos-
tanut ihan hyvin. Ensi vuodesta ei 

vielä tiedä. Vedetään nyt vähän ai-
kaa henkeä ja kerätään areenalle 
levitetyt koneet kasaan, sanoo Ee-
ro Rintala.

 Þ Katso video

Eero Rintalan salaojakaivuri teki hienoa jälkeä edelleen, vaikka koneella on ikää reilut 80 vuotta. 
Hän on salaojittanut tällä Waitzilla omat pellot ja vähän rahtiakin. Paukepäivillä Rintala näytti, mi-
ten kaivuri ojaa kaivaa.

Orvokki ja Pertti Saarinen olivat Paukepäivillä ensimmäistä kertaa (kuva vas.). 
–Hienoja koneita, totesivat vakiokävijät Konsta Intonen (vas.), Mikko Koivuniemi ja Leevi Intonen.



KE 
1.6.

Teemu, Nikodemus 26°

TO 
2.6.

Venla 27°

PE 
3.6.

Viola, Orvokki 23°

LA 
4.6.

Puolustusvoiman lippujuhla,  
Toivo 17°

SU 
5.6.

Sulevi 14°

MA 
6.6.

Kyösti, Kustaa, Kustavi 15°

TI 
7.6.

Suvi, Roope, Robert, Robin 14°
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Päivyri ke–ti

MENOKSI

MAATALOUS

Huittisten kylvönsiunaus pi-
detään 8. kesäkuuta Ripovuo-
rella, josta avautuu upea mai-
sema Karhiniemen pelloille.

Siunauksen toimittaa seu-
rakuntapastori Hanna-Maria 
Haapala. Musiikista vastaa Ky-
länmiehet, Eila Heinilä esittää 
Sarkian tekstiä. 

 Þ Katso säätiedot verkossa

Kylvöt siunataan Ripovuorella

TAPAHTUMATIEDOT

 � Kylvönsiunaustilaisuus 
Ripovuorella Huittisis-
sa ke 8.6. klo 19

Tuoksusta tulee lapsuus mieleen
Satu Ojala

 Þ Katso lisää kuvia

Harri ja Eetu Haapala vauhdissa.

Sohovan pehmoisilla penkeillä istuvat Teuvo Majaneva (vas.) ja 
Marko Arola.

Suvi Salminiitty (oik.) kertoo Petteri, Neea ja Sami Suontaustal-
le maamoottorin toiminnasta. 

Eurajokelainen Seppo Hannula näyt-
ti, miten rauta taipuu takomalla.

Ystävyysseurakuntavierailu 
Vampulasta Käinaan
MATKA

Viron Hiidenmaalla sijait-
sevan Käinan ja Vampulan 
seurakuntien välillä on ollut 
ystävyysseurakuntatoimin-
taa virallisesti vuodesta 1992. 
Toimintaan on sisältynyt vuo-
sien mittaan jatkuvaa kans-
sakäymistä ja pysyviä ystä-
vyyssuhteitakin on syntynyt 
henkilökohtaisella tasolla 
puolin ja toisin.

Viime kesänä käinalaiset 

vierailivat Vampulassa. Tänä 
kesänä järjestetään vastavie-
railu 27.–29. elokuuta. Mat-
kalle lähdetään pikkubussilla 
lauantaina aamuvarhaisella. 
Paluu on maanantai-iltana. 

Käinan ystävyysseurakun-
talaiset järjestävät majoituk-
sen ja yhteistä ohjelmaakin 
on tiedossa. Kappeliseura-
kunnasta matkalla mukana 
ovat kappalainen Jyrki Smo-
lander, Liisa Hosike ja Elisa 
Kisamaa.
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Lirot lepäilemässä kivellä Loimijoella 11. toukokuuta.

Nappasitko hyvän kuvan?
Lähetä se meille julkaistavaksi osoitteella  toimitus@lauttakyla.fi 
tai PL 32, 32701 Huittinen. Kerro kuvasta muutamalla sanalla ja 
liitä mukaan yhteystietosi.

Tilaisuuden järjestävät 
Huittisten Maatalousnaiset ja 
seurakunta.


	LAKA120160601A012
	LAKA120160601A013

