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KESÄÄ JA TAPAHTUMIA KOTIKYLÄLLÄ

Kesän myötä on kesälehdenkin kokoaminen tullut jälleen ajankohtaiseksi. Tänä kesänä
kylällä on tarjolla monenlaista tapahtumaa, kesä-heinäkuun vaihteen viikonloput on
ohjelmoitu varsin tehokkaasti.

Kuten ilmoitustaululla lukeekin jo, perinteiseen tapaan Juhannusta vietellään jälleen
seuratalolla. Makkaranpaistoa, hyvää seuraa ja toivon mukaan karaokeakin on tarjolla.
Aloitellaan kello 18 aikoihin ja mikäli keli vain sallii, syttyy kokko kello 21 kieppeissä.
Ainakin tämän hetkiset sääennusteet lupailevat että nuotion polttoon ei pitäisi olla estettä
mikäli tuli vaan saadaan syttymään.

Viikkoa myöhemmin, 28.6. kello 13 järjestetään nyt jo hyvinkin perinteiseksi todettava
Saveropäivä. Ihan kaikkea ohjelmaa ei vielä ole saatu vahvistettua mutta perinteen
mukaan on tietysti keittoa, kahvia, arpajaiset ja hyvää seuraa. Kylän kotisivut julkistetaan
tilaisuudessa ja esitteillä on lasitehtaan historiaa siirrettynä nykypäivään Anneli Lautalan
töiden muodossa.

Edelleen viikkoa myöhemmin. 5.7. kello 17 seuratalolla järjestetään tapaaminen kaikille
Saveron kansa- tahi peruskoulua käyneille. Ohjelmassa on musiikkiesitystä, kahvit ja
vapaata seurustelua. Tervetuloa mukaan muistelemaan, olipa kouluvuosista aikaa vain
muutama (tai onhan siitä viimeisestäkin jo 22 vuotta) tahi enemminkin. Tämän tapahtuman
pääorganisoinnista iso kiitos jo etukäteen Hovin Eerolle.

Kuten huomaatte, on tälle kesälle tapahtumia osunut keskimääräistä enemmin. Jos
aikataulut eivät yhden kanssa sattuisikaan osumaan on valinnan varaa tarjolla.

Nuorisoseuran

puitteissa

on

varainhankintana

mietitty

Savero-aiheisten

korttien

painattamista. Mikäli sinulla on kuvia jotka aiheeltaan sopisivat tähän (esim. vanhoja
paikkoja, maisemia tahi tapahtumia kylältä) ja joita haluaisit luovuttaa käyttöön, ota
sellaisia mukaan Saveropäivään. Järjestämme siellä tilaisuuden skannata kuvia. Kuvien
käyttöön luovuttajat palkitaan kahdella sarjalla kortteja niiden valmistuessa.
Oikein hyvää kesää kaikille lukijoille!

3

POMMIKONEEN JÄLJILLÄ

Kylän Facebook-ryhmässä on muisteltu menneitä ja katseltu vanhoja kuvia. Keväällä
ryhmässä julkaistiin kuvia Puolustusvoimien SA-kuva-arkistosta kesäkuulta 1941. Kuvat
liittyvät Porkankulmalle Saveronjoen tuntumaan pudonneeseen pommikoneeseen, jonka
jäänteitä kyläläiset ovat tutkimassa. Tapauksesta on varmasti moni kyläläinen kuullut ja
onpa muutama silminnäkijä vielä keskuudessamme. Kymenlaakson ilmakilta on julkaissut
kattavan selvityksen jatkosodan ensimmäisen aamun ilmahyökkäyksestä. Osana näitä
Verlan ilmataisteluita Ylikersantti Eero Kinnunen pudotti venäläisen pommikoneen
Saveron Porkankylän Saveronjoen penkkaan.

Majanderin Alma oli nuori äiti ja oli käymässä naapuritalossa, kun pommikoneet alkoivat
lähestyä. Alma ja Aholan Meeri, joka oli viimeisillään raskaana, katselivat pellolla, kun Utin
suunnasta lähestyivät hävittäjät ja kiivas ilmataistelu alkoi. Ropina vain kuului kun naiset
pakenivat metsän suojaan ja lopulta aika vauhdilla Aholan navettaan. Ketterästi sujui
kiipeäminen molemmilta, kun sontaluukusta lantalaan paettiin. Rytinä oli kova kun kone
putosi. Pari päivää myöhemmin käytiin kylällä kyselemässä mitä oli tapahtunut ja mihin
kone oli pudonnut.

Ilmakillan selvitys kertoo: "Päivän tapahtumat myllersivät pahasti

Pohjois-Kymenlaakson asukkaiden elämää pitkäksi aikaa ja jättivät kansan muistiin paljon
värikkäitä kertomuksia. Monista kodeista löytyy edelleenkin muistoesineitä pudonneista
koneista. Lentokoneiden moottorien jyrinä, konekiväärien papatus ja putoilevat hylsyt ja
laskuvarjoillaan leijailleet lentäjät synnyttivät paikoittain pakokauhua."

Vanhoissa kuvissa on Porkankulman naisia jakamassa laskuvarjon silkkiä. Miehiä taisi
kiinnostaa enemmän pommikoneen jäännökset. Koneen osia on tainnut vuosien varrella
löytyä useammankin kotikuusen juurelta. Kuinkahan laskuvarjosilkkien kävi? Joidenkin
arvioiden mukaan niitä ei heti uskallettu käyttää vaan pidettiin piilossa –olisihan tuo kangas
niin kuin muukin sotasaalis kuulunut valtiolle. Kyllä niitä paitoja kuitenkin muistetaan
ommellun, joten kylälle taisivat jäädä.

Itse kone levännee joen rannan pohjamudassa

edelleen. Joidenkin arvioiden mukaan koneen osia olisi noussut esiin 1960-luvulla jokea
ruopatessa, toiset arvioivat ainakin moottorin olevan liejussa yhä. Tähän teemaan olisi
mielenkiintoista kuulla lisätietoja vaikkapa kylämme kotisivuille talletettavaksi, nyt kun vielä
muistelijoita on olemassa
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Kylän väkeä tutkimassa laskuvarjon jäännöksiä. Lähde SA-kuva

Kylän poikia putoamispaikan lähellä. Lähde SA-kuva

Lisätietoa Jatkosodan ensimmäisen päivän ilmataisteluista:
http://users.kymp.net/ilmakilta/ilmataistelu.htm
(teksti Sanna Paakala ja Sami Porkka)
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ENSIAPUA OPPIMASSA

Ihmiselämässä on monia sellaisia taitoja jotka olisi hyvä osata mutta joita toisaalta
toivottavasti ei koskaan joutuisi käyttämään. Yksi tällainen on ensiaputaito. Ja äkkiseltään
uskaltaisin jopa väittää että meille täällä taajamista sivummalla asuville tuo olisi jopa vielä
tärkeämpi taito.

Toukokuisena torstai-iltana kokoontui seuratalolle reilun kymmenen hengen ryhmä
opettelemaan ja kertaamaan tuota taitoa. Hätäensiapuilta oli osa Kymenlaakson kylien
Arjen

turva-hanketta ja

opetusta tuli antamaan SPR:n Kaakkois-Suomen piirin

ensiapukouluttaja Essi Korhonen. Alkukahvien jälkeen päästiin itse asiaan: aluksi käytiin
läpi hieman ensiavun perusteita, välineitä ja avun hälyttämistä. Tuolta mieleen erityisesti
jäi kuva kellosta; sen mukaan kymmenen minuutin katkos sydämen toiminnassa ja
hengityksessä aiheuttaa lähestulkoon varmasti jonkin asteisen aivovaurion. Elvytyksellä
tuohon kelloon voidaan kuitenkin ”ostaa” lisää minuutteja. Jokainen meistä voi miettiä,
missä vaiheessa avun tulo tännekin kylälle on tuossa kymmenessä minuutissa.

Seuraavaksi päästiin elvytykseen, ensin teoriassa ja sitten käytännössä. Aluksi kouluttaja
teki mallisuoritukset joita sitten ryhmissä jokainen pääsi itse testaamaan. Harjoittelurasteja
oli kolme: hengityksen tarkistus ja kylkiasentoon kääntö, puhallus-painallus elvytys sekä
maallikkodefbrilaattorin käyttö. Viimeinen tarkoittaa sitä lääkärisarjoistakin tuttua laitetta,
jolla sähköiskuilla pyritään saamaan sydämen rytmi normaaliksi.

Pienen tauon jälkeen käsiteltiin vielä muutamat tyypillisimmät haavan sitomiset. Tässäkin
mentiin samalla periaatteella, eli ensin mallisuoritukset ja niiden jälkeen ryhmissä jokainen
harjoitteli itse. Loppuyhteenvedon jälkeen jaettiin osallistujille vielä kortit kurssin
suorittamisesta.

Kotiinlähtöä

tehdessä

vielä

useampikin

mainitsi

kurssin

varsin

tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Itsekin huomasin että vaikka ensiavun peruskurssin
suorittamisesta kohdallani on alle vuosi, ei asiat enää täysin selkeinä tulleet mieleen vaan
kertaus oli tarpeen.
(Teksti Sami Porkka)
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Posliinityöt Anneli Lautala
Saverontie 490
SAVERO
p. 0400-657266
Avoinna: keskiviikkoisin 12-18
Sekä soitosta
www.annelilautala.com

-

Myynnissä käsinmaalattua posliinia lahjoiksi ja omaa kotia piristämään

-

Kynttilöitä, lasitavaraa, lautasliinoja, mansetteja ym. sisustukseen

-

Valkoposliinia ja posliinimaalaustarvikkeita alan harrastajille

-

Sekä sukuvaakunat, seurojen ja firmojen logot/tekstit mahdollista saada posliinin
pinnalle… esim. mukit, kolpakot, seinälautaset jne.

Tervetuloa !!!

Rakennus- ja maansiirto lautala oy

Saverontie 490
SAVERO
p. 0400-553582

-

Kaikki rakennusalan työt

-

Purkutyöt

-

Maanrakennustyöt

-

Maa-aineksien myynti

-

Teiden hoitotyöt
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Rakkaudesta
Sana rakkaus lienee sanoista jaloin,
sen voimaa ei mikään murtaa voi.
Kun tuntee rakkaudesta iloa
ei vain sanoin,
sen sävel lämmöllä soi.
Rakkaus sillan rakentaa,
joka kestää elämän tuiskut ja tuulet.
Tuota siltaa vielä vanhanakin kulkea saa.
Siltaa, jota perusti ystäväin katseet ja huulet.
Rakkaus on aarteista kallein,
se kultaakin kalliimpi on.
Sitä ei voi verrata aineellisin mallein,
se on lahja sammumaton.
Rakkaus voi ylittää kaikki rajat,
myös esteet sydämeen.
Kun tuntee rakkauden monet salat,
on se askel onneen ja hyvyyteen.
Rakkaus kultasiivin,
yhä lähemmäs toista vie.
Sen syleilyyn kun hiivin,
on se onnehen tie.
Rakkaus on hyvin haavoittuvainen,
eikä sitä voi hoitaa balsamein.
Sen arpi on usein pahanlainen,
ja tuskaa tuottaa kyynelein.
Rakkaudessa siemen
hyvässä maaperässä itää,
orastuu hyvin ja kauniisti viheriöi.
Siksi sitä hoivata ja helliä pitää,
että se onnellisuuden sinetöi.
Rakkauden sadosta on hyvä nauttia,
ken sitä osaksensa saa.
Se on mitä kalleinta onnen antia,
kun toinen toistansa voi rakastaa.
Rakkaus on tahdikkuuden aa ja oo,
ja on persona grata.
Se sanoo kopeudelle soo, soo,
ettei ole oikea suunta ja rata.
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Rakkaus elämässä on balansoia oiva,
ja luo stabiilisuutta uutta.
Rehtiyttä se on ihannoiva,
ja vieroksuva kellokkuutta.
Rakkaus on rakkautta silloin,
kun se kestävän sillan rakentaa.
Säteilee hyvyyttä aina milloin,
voi toinen toiselle osoittaa.
Rakkauden kaipuu sydämissä elää,
ja janoaa sitä hyvyyden lähtehestä.
Jos teot ja ajatukset puhtautta helää,
voi sitä virkistäytyä toisen sydämestä.
Rakkaus takoo onnellisuuteen avaimet,
ja sen ahjo ehtymätön on.
Myös avaa salvat kammioiden salaiset,
sekä ovat sydämellisyyteen ja valohon.
Rakkaus, miten, missä ja milloin
sinut tuntea ja kohdata saan.
Olen onnellinen aina ja silloin,
kun auringon säteet kohtaavat maan.
(Teksti Aarre Sainio)
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SAVERO.FI

Tänä kesänä toteutuu viimeinkin asia jota on jo jonkin aikaa harkittu ja suunniteltu:
Saveron kylän omat www-sivut avautuvat. Tähän astihan sähköinen tiedottaminen ja
näkyvyys on hoitunut lähinnä Facebook-ryhmän kautta (jonka elävöittämisestä on jälleen
kerran annettava suuret kiitokset erityisesti muistelijoille ja vanhojen kuvien lataajille!).
Oikeastaan sivut ovat jo olemassa mutta ne ovat vielä siinä määrin kesken että ”suurelle
yleisölle” niitä ei ole vielä julkistettu. Sivujen julkaisu tapahtuu 28.6. Saveropäivän
yhteydessä.

Mitä kaikkea sieltä sitten tulee löytymään? No ensinnäkin, ajan tasalla olevat tiedot kylän
tulevista tapahtumista sekä kuvia ja kertomuksia menneistä. Tietoa kylästä ja sen
historiasta sekä alueella toimivista yhdistyksistä on myöskin luettavissa netistä. Tuleepa
tämä lehtikin olemaan luettavissa ja jaossa sähköisenä sivustolla –tarkoitus on ladata
sinne myös vanhoja julkaisuja. Mahdollisesti halukkaille bloggaajillekin voidaan tarjota
julkaisufoorumia, ainakin jos aihe sopii ympäristöön. Tietysti tarjolla on myös tarpeellisia ja
viihdyttäviä linkkejä aihepiiriin sopien. Ja jos mieleen tulee jotakin mitä sivuilla pitäisi olla
niin ei kun vinkkiä ylläpitäjille; koskaanhan tällaiset sivut eivät valmiiksi tule.

Sivut toteutetaan osana Kymenlaakson Kylien Kyläportaalihanketta ja ne tulevat
löytymään pääsivun www.kymenkylat.fi-alta. Kymenkylät-sivulta löytyy myös lisätietoa
kyläportaalihankkeesta. Lisäksi sivut tulevat löytymään osoitteesta www.savero.fi, kunhan
vain osoitteen rekisteröintiasiat saadaan kuntoon. Antoisia surffailuhetkiä!

(Teksti Sami Porkka)

Sivun 16 Kysymysten oikeat vastaukset:
1:C, 2:B, 3:B, 4:C, 5:C, 6:C, 7:C, 8:B, 9:A, 10 C
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Polven Juustola, Polventie 59 A, 45460 SAVERO
05-3819093

RAUSSI GOLF
Tule testaamaan taitosi Raussille! Kauden 2014
aikana 10 parasta kilpasarjaa yli 20 tasoituksella
pääsee tarkkuuslyöntifinaaliin kisaamaan
henkilöautosta! Kysy lisätietoja kilpailusta!

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-16, su 12-20
Puh: paviljonki 0400 138816, Taisto 0400 886295
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MARTTOJEN BETONIKURSSI

Marttojen keväinen kurssi-ilta vietettiin tänä vuonna betonin merkeissä. Joukko Marttoja
kokoontui aurinkoisena ja tuulisena iltana Saarelan pihalle mukanaan erilaisia kippoja,
ämpäreitä, vateja ja koreja. Lapioita, muurauslusikoita, kanaverkkoa, pihtejä, pitsiliinoja,
öljypulloja,

viinipullon

korkkeja

ja

muita

tykötarpeita.

Työ

aloitettiin

lapioimalla

betonimyllyyn hiekkaa ja sementtiä sopivassa suhteessa. Illan ohjaajan Majanderin
Sannan reseptillä sekoiteltiin kunnes betoni näytti sopivalta.

Muottina käytettäviä astioita öljyiltiin ruokaöljyllä, jotta astiat olisi helpompi irrottaa töiden
kuivuttua. Osa teki kukkaruukkuja tai ulkoroihuille sopivia alustoja ämpäreihin, kulhoihin tai
vaikkapa vanhoihin kakkuvuokiin. Öljyttyyn ämpäriin lapioitiin betonia, tärisyteltiin
ilmakuplia pois ja aseteltiin sisämuotti paikalleen. Lopuksi ämpäri täytettiin loppuun ja työn
reunoja saatettiin koristella vaikkapa kivillä.

Illan aikana syntyi myös raparperinlehtilaattoja sekä lintualtaita. Muottina käytettiin keväisiä
raparperin

lehtiä,

jotka

aseteltiin

alustalle

ruotipuoli

päällepäin

ja

peitettiin

betonikerroksella. Väliin asteltiin tukiverkkoa ja päälle lisää betonia. Lintualtaita syntyi
samalla tekniikalla, kun lehden alle kasattiin hiekkakeko muotoa antamaan. Illan viimeisiä
betoneja valettiin kumihanskoihin, joista syntyi betonikäsiä vaikkapa kukkapenkin
piristykseksi.
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Työt jätettiin kuivumaan viikoksi, joten lopputulos jäi vielä arvoitukseksi. Sanna kasteli töitä
pariin otteeseen ja sää suosi valujen hidasta kuivumista. Kukin kävi noutamassa omat
työnsä ja askarteli muotit irti töistä. Illan tuotoksia voi nyt osua kohdalle pihoilla ja
puutarhoissa ympäri kylää. Martat ovat toiminnan naisia eivätkä kainostele tarttua
sukkapuikkojen

sijasta

lapioon.

Reilu

tekeminen,

ulkona

oleminen

ja

yhdessä

puuhaaminen antavat uusia ideoita omaan arkeen. Tämä oli marttailua parhaimmillaan.
Marttojen kevätkauden päättää retki Eija´s Gardeniin Ruotsinpyhtäälle. Mahtaako sieltä
löytyä raparperinlehtilaattoja?
(Teksti Sanna Paakala)

Viimeinen kesä!

Lieneekö tämä kesä viimeinen, kun synnyinseudun nään.
Vanhaksi tultuaan sitä muistelee, lapsuuden aikoja menneitä.
Kuinka kesät olivat aina lämpimät ja kylmiä talvet.
Tulee mieleen lapsuuden leikit, kesän tuhannet tuoksut,
suopursun ja turpeen tuoksut, jotka läheiseltä suolta leijaili.
Suo, joka monelle leivän antoi, monet askeleet sinne kesäisin kulki.
Ei ole kylä enään entinen, lapsuuden aikainen.
Vaan on siellä ystävä vuosien takaa,
yhteisellä vedellä meidät kastettiin ja siteet toisiimme luotiin.
Koulutietä usein yhdessä kuljettiin, tulevaisuudesta haaveiltiin.
Tiemme sitten erilleen vei, mutta ystävyys sammunut ei.
Onko kesä tää viimeinen, sitä tiedä en?
(Teksti Ulla Salminen)
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TIEDÄTKÖ MISSÄ OLET?
Otsake on monen mielestä varmaankin hieman ”hölmösti” kirjoitettu; kyllähän meistä
likimain jokainen oman sijaintinsa tietää. Mutta ajatellaanpa tilannetta jossa joutuisimme
soittamaan hätänumeroon. Kotiosoitteen varmaankin tiedämme, mutta kuinka oikeaan se
ohjaisi avun? Taajama-alueella osoite yleensä vie varsin oikeaan mutta hajaasutusalueiden osoitejärjestelmä saattaa viedä useita satoja metrejä, pahimmassa
tapauksessa kilometrinkin sivuun. Esimerkiksi omalla osoitteella jäädään vielä parinsadan
metrin päähän talosta, tuonne maantien viereen. Toki sieltä on numero-opasteet edelleen
kotipihan suuntaan.
Asiaan voi kuitenkin varautua ja valmistautua tekemällä kotinsa seinälle ”muistilapun”
jossa sijainti on ilmaistu koordinaatteina. Tällaisen tulosteen voi tehdä esimerkiksi
www.112.fi-sivulla. Kun mennään ko. sivulle, on sen oikeassa laidassa linkkejä. Listan
yläpäässä on kohta ”tiedä sijaintisi”. Siitä valittaessa aukeaa ensin teksti, jossa kerrotaan
asian merkityksestä. Alaspäin sivua selattaessa löytyy kohta josta valitaan ensin kieli.

Kielen valitsemalla aukeaa uusi selainikkuna, johon valitaan ensiksi kunta ja kylä sekä
osoite, suositeltavasti tuossa järjestyksessä. Nämä valitsemalla karttakuva osoittaa
ositteen antaman paikan. Hiirellä tarttumalla karttakuvaan voi sen siirtää niin että kuvassa
oleva ruksi on juuri oikealla kohdalla. Kun paikka on kohdallaan, klikataan seuraavanäppäintä. Kuvaan aukeaa koordinaatit sekä laatikko, johon voi halutessaan kirjoittaa vielä
ajo-ohjeet lunttilapuksi. Klikattaessa uudelleen seuraava-näppäintä kuvaan tulee valmis
koordinaattilappu jonka voi tulostaa itselleen.

Jos tuollaisen tulosteen haluaa mutta sellaisen tekeminen omin neuvoin tuntuu vaikealta
tahi itsellä ei ole mahdollisuuksia tietokoneen käyttöön on niitä mahdollista saada ainakin
tämän vuoden aikana useimmissa Kymenlaakson Kylien Arjen turva-hankkeiden
yhteydessä, ainakin loppukesästä Kouvolan raviradalla järjestettävillä
maaseutufestivaaleilla tähän on mahdollisuus. Ja jos tarpeelliselta tuntuu, voidaan
varmaan omalla kylälläkin järjestää joku tilaisuus jonka yhteydessä noita voidaan tulostaa.
(Teksti Sami Porkka)
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KESÄPÄHKINÄÄ
Suomen lintuatlas selvitti 2010 Saveron lintukantaa 10 x 10 km 2 kokoiselta alueelta.
Alueella pesii varmasti 90, todennäköisesti 18 ja mahdollisesti 12 lajia (yht. 120). Muutama
pähkinä Saverolla pesivistä linnuista:
1. Laulujoutsen painaa

A: 10 kg, B: 14 Kg, C: 16 kg

2. Kurjen siipien väli

A: 210 cm, B: 250 cm, C: 270 cm

3. Vanhin rengastettu kuovi

A: 22 v., B: 30 v., C: 32 v.

4. Muuttohaukan syöksynopeus maksimissaan

A. 275 km/h, B; 323 mk/h C: 398 km/jh

5. Hippiäinen painaa

A: 10 g, B: 5 g, C: 3 g

6. Käki munii enimmillään

A. 10, B: 15, C: 20 munaa

7. Tervapääskyn nopeus saalistaessa

A: 110 km/h, B: 130 km/h, C: 150 km/h

8. Ampuhaukan korkeus

A: 40 cm, B: 30 cm, C: 25 cm

9. Käpytikan punainen pää on nuorella

A: koiraalla, B: naaraalla, C: ei
kummallakaan

10. Kurjen poikanen on muuttokykyinen

A: 90, B: 100, C: 130 päivän ikäisenä

Oikeat vastaukset löytyvät sivun 10 alalaidasta

(Pähkinät Ari ja Ritva Lehtinen)
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Tanssit Hirvelän lavalla kesällä 2014:
la 28.6.

Terhi Matikainen & Pequeno
Yhteistyössä Mänttärin sukuyhdistys

la 26.7.

Väliaikainen

la 9.8.

Teemu Harjukari ja Taivaanrannamaalarit
Yhteistyössä MTK Anjalankoski

la 23.8.

Unelmavävyt
Liput 13 euroa

Hirvelän lava, Onnenmäentie 60 B, Sippola
www.hirvelanhirvet.fi/lava.htm
tiedustelut Jarkko Tani, puh. 0400 853308
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