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Joulu 2014

TOIMITUKSESTA

Tapahtumarikkaan kesän jälkeen olemme jälleen siinä vaiheessa vuotta, että perinteinen
joululehti kolahtaa jälleen kylän laatikoihin. Paljon onkin edellisen lehden jälkeen puuhattu;
on ollut kolmen viikon tapahtumaputkea, avattu kylän omat nettisivut ja tämä lehtikin on
tänä vuonna opittu tekemään sähköisenä.

Jotain suunniteltua jäi kyllä tekemättäkin; Saveron posti- ja joulukortteja ei vielä tälle
vuodelle tullut aikaiseksi. Vaan idea elää edelleen, otetaan sitten tuoreempia kuvia ja
tähdätään ensi joulun markkinoille. Jos sopivia kuvia löytyy varastoista niin saa ottaa
edelleenkin yhteyttä.

Muutoin

alamme

valmistautua

hieman

tätä

vuotta

rauhallisempaan

vuoteen.

Juhannustapahtuma järjestetään varmaankin ensi vuonnakin, ja syksymmällä ohjelmassa
on rosvopaisti-ilta. Ja jo talvella suunnitteilla on laskiaistapahtuma, jonka yhteydessä olisi
tarkoitus pitää lasten hiihtokilpailut. Tämä tietysti sillä varauksella, että maisemaan
ilmestyy riittävästi valkoista vesiperäistä tavaraa jota lumeksikin kutsutaan…

Toivotamme kaikille lukijoille oikein hyvää joulunodotusta ja onnellista uutta vuotta 2015!

Saveron kylän oma lehti, ilmestyy kaksi kertaa vuodessa
Julkaisija: Saveron Nuorisoseura r.y.
Toimituskunta:

Sanna Paakala

sanna.paakala@pp1.inet.fi

Sami Porkka

sami.porkka@pp1.inet.fi

Vastaava päätoimittaja: Sami Porkka
0400-558 597

Painopaikka Digitaalipaino Seppo Talja oy, painos 120 kpl
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INTERNETIN MAAILMASTA

Kylämme kotisivut avattiin kesällä, ja ne löytyvät osoitteesta www.savero.fi. Hiljalleen
sivuille on alkanut kertyä materiaalia, lähinnä järjestetyistä tapahtumasta ennakkoon tietoa
ja jälkikäteen raportteja. Vinkkejä siitä, mitä sivuilta vielä voisi löytyä kannattaa laittaa
vaikkapa

sivujen

palauteosion

kautta.

Tällä

tietoa

ainakin

sinne

on

tulossa

metsästysseuran osio, kunhan vaan ehditään
seuran asiaa hoitavan henkilön kanssa pitää ”pikakurssi” sivuille kirjoittamisesta. Mutta
ideoita ja ehdotuksia otetaan vastaan.

Internetin maailmassa kylämme löytyy edelleenkin myös Facebookista. Kylän ryhmässä
on ajoittain vilkasta keskustelua aiheuttaneet mm. sinne ladatut vanhat valokuvat ja
menneiden muistelut. Joten jos käytät tuota sosiaalisen median muotoa muttet ole vielä
niiden hieman yli sadan ihmisen joukossa jotka ryhmään ovat jo liittyneet niin pistähän
hakuun ”Saveron kylä” ja klikkaa itsesi mukaan!

Rakennus- ja maansiirto Lautala oy

-

Kaikki rakennusalan työt

-

Purkutyöt

-

Maanrakennustyöt

-

Maa-aineksien myynti

-

Teiden hoitotyöt

Saverontie 490
SAVERO
p. 0400-553582

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2015!
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Joulu
Hyvä joulu, odotettu joulu,
tule luoksemme muistoines.
Tervehdimme sua, sä juhla suuri,
otamme vastaan sun paimenes.
Kellojen ääni, kaukaa kuuluu,
takaa maiden ja metsien.
Sinulle soittaa, hyvä joulu,
joulurauhaa julistaen.
Seimi siellä, lapsi siinä,
paimenet kedolla hiljentyen.
On juhla suuri, lapsi syntynyt,
valoksi maan ja taivasten.
Pimeässä yössä, ihmislapsi,
oljet vain oli vuoteenaan.
Joulun tuoja, maailman Herra,
enkeljoukko rinnallaan.
Hyvä joulu, muisto lapsen,
sulata sydämemme nöyrtymään.
Avaa salvat, kammioiden,
myös lähimmäistä ymmärtämään.
Poista paha, anna ilo,
oi joulunlapsi juhlahas.
Rauha tänne, keskelle kansan,
kiitosta ylistää sun taivahas.
Muistot rakkaat, lapsuusajan,
ovat mielessämme säilyneet ain.
Joulujuhla, kodin juhla,
koristeet kauniisti kimaltain.
Joulun sanoma, yhäti elää,
kaukaa vuosituhanten.
Se ei sammu, ei se muutu,
vaan on voima yhä ihmisten.
Rakkaat läheisen, nukkuneet sukupolvet,
ovat jouluilon lapisllensa suoneet.
Heidän muistonsa, sammunut elämän liekki,
palauttaa mieliin kaipauksen,
ja joulut menneet.
Tämäkin joulu, jälleen odotettu joulu,
levon ja ilon kansoille tuokoon.
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Yhdessä läheisten kanssa,
kodeille lämmön ja valon suokoon.
Maahan rauha, ihmisten kesken,
kansoillesi tänäkin jouluna suo.
Taivaan tähtien, loistaa anna,
ja oikea jouluilo sydämiimme tuo.
Odotamme sua, oi hyvä joulu,
iloiten tervehtien tuloas.
Viivy luonamme, rakas joulu,
saamme tuntea sun valoas.
(Teksti Aarre Sainio)
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KESÄN TAPAHTUMIA KYLÄLLÄ

Tänä vuonna kesä-heinäkuun vaihteessa oli kylällä oikein tapahtumaputki, kun seuratalo
täyttyi kolmena peräkkäisenä viikonloppuna ihmisistä. Juhlinta alkoi juhannusaattona,
jolloin jo perinteiseen tapaan kyläläisiä kutsuttiin yhteen kokon, makkaran ja yhteisolon
merkeissä. Edellisiin juhannusjuhliin verrattuna sää ei ollut yhtä suotuisa, vaan pienet
sadekuurot keskeyttivät makkaran paiston aina silloin tällöin. Tämä ei kuitenkaan näkynyt
kävijämäärässä, vaan vieraskirjan tarkistelu paljasti paikalla olleen tälläkin kertaa yli sata
ihmistä.

Viikkoa

juhannuksen

jälkeen

vuorossa

oli

niinikään

perinteinen

saveropäivä.

Yhteensattumien vuoksi jouduttiin päivän ajankohtaa siirtämään; ajankohdaksihan oli jo
ehtinyt

muodostua

juhannusta

edeltävä

lauantai.

Siirto

ei

kuitenkaan

näkynyt

kävijämäärässä, vieraskirjaan oli kertynyt 70 nimeä mikä on vähintään normaali määrä.
Ohjelmaakin oli hieman tarjolla: lähiseudun kylistä, lähinnä Valkealan puolelta lähtöisin
oleva

kansanmusiikkiryhmä

Äijäkanteleet kävi

esittämässä

muutaman

kappaleen

ohjelmistostaan. Lisäksi tämän vuoden saveropäivässä julkistettiin kylän upouudet wwwsivut.

Perinteisempää

tarjontaa

edustivat

keittolounas

jälkiruokakahveineen

sekä

arpajaiset. Lisäksi näytillä oli lasitehtaan peruja löytyneitä saverolaisia pulloja sekä
sinettejä Paakalan Laurin ja Antin kokoelmista sekä lasitehtaan uudempaa esilletuontia
Lautalan Annelin lasiputous-tuotteiden muodossa.

Jos joku luuli että viikoittain tulevat tapahtumat olisivat verottaneet kävijämääriä niin väärin
meni. Rutkasti väkeä riitti myös heinäkuun ensimmäisenä lauantaina järjestettyyn Saveron
entisten koululaisten tapaamiseen. Vaan se onkin jo kokonaan oman juttunsa aihe, joten
enemmin siitä toisaalla tässä lehdessä.

Tulevien saveropäivien osalta olisi mukava kuulla kommentteja, oliko ajankohdan siirto
juhannusta seuraavalle viikonlopulle sopiva ratkaisu. On nimittäin oletettavissa että
jatkossakin tuohon kahta viikkoa aikaisempaan ajankohtaan tulee muita menoja joiden
siirto ei oikein ole mahdollista.
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Seuraavien, vuoden 2016 saveropäivien osalta ollaan joka tapauksessa hieman
erilaisessa tilanteessa. Aivan perinteisen laisena nimittäin seuraavia päiviä ei pidetä. Jos
ehditte jo säikähtää että päivää ei pidetä ollenkaan, älkää peljätkö. Nyt on vain nimittäin
niin, että vuonna 2016 Saveron nuorisoseuralle tulee tasakymmeniä täyteen, kokonaista
sata vuotta. Ja sitähän pitää juhlia ilman muuta! Joten tuolloin kaikki entiset ja nykyiset
kyläläiset ynnä muukin juhlakansa kutsutaan koolle satavuotisjuhlien merkeissä. Millaisella
ohjelmalla, sitä ei vielä tiedä kukaan mutta joitain ideoita jo pyörii mielissä...

Posliinityöt Anneli Lautala
Saverontie 490
SAVERO
p. 0400-657266
Avoinna: keskiviikkoisin 12-18
Sekä soitosta
www.annelilautala.com

Joulunajan aukioloajat:
- ke 3.12.
klo 12-18
- la 6.12.
suljettu
- ke 10.12.
klo 12-18
- la 13.12.
klo 10-14
- ke 17.12.
klo 12-18
- to 18.12.
klo 11-18
- la 20.12.
suljettu
- ke 24.12.
suljettu
- ke 31.12.
suljettu

Tervetuloa !!!
Kiitokset 15 vuodesta sekä rauhaisaa joulunaikaa ja menestystä tulevalle vuodelle
2015!
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MAAKUNNASSA VIERAILEMASSA

Seuraava teksti ei niinkään kerro omasta kylästämme, mutta sen kautta voimme ajatella
myös sen asioita ja mahdollisuuksia. Harrastustoiminnan myötä olen päässyt näkemään
kyliä ja niiden toimintaa ympäri Kymenlaaksoa ja jossain määrin koko maassakin.
Kymenlaaksolaisittain alalla on tänä vuonna koettu saavutuksia, kun Vuolenkosken kylä
valittiin koko maan vuoden kyläksi.

Niille, jotka eivät tiedä voidaan pohjustukseksi kertoa että Vuolenkosken kylä sijaitsee
likimain maakunnan läntisimmässä kolkassa Iitin kunnassa. Asukkaita kylässä on hieman
yli neljän ja puolensadan -tämä on viidenneksen enemmän kuin kymmenen vuotta sitten.
On kauppa, kyläkoulu ja vapaapalokunta. Ja samalla, on ehkäpä koko maakunnan
aktiivisin kylä: harvassa paikassa on yhteistyössä tiehallinnon kanssa talkoilla tehty kevyen
liikenteen väylä ja yli sadan kyläläisen yhdessä omistama kylän kehitysyhtiö. Nyt
suunnitteilla ja työn alla on yhdessä kunnan kanssa toteutettava liikuntahalli.

Tämä kaikki ei suinkaan ole tapahtunut silmänräpäyksessä. Kyläyhdistys on perustettu
1980, mutta ”hyperaktiivinen” kausi on kestänyt noin viisitoista vuotta. Siemen sille on
kuitenkin kylvetty kuitenkin jo noiden alkuvuosien aikana. Nykytilanteeseen pääsy on
monien onnistumisien summa. Yhtenä palasena on nähtävissä kaikkien mukaan
ottaminen; niin vanhat ja uudet kuin kesäasukkaatkin on kutsuttu ja saatu mukaan
toimintaan ja heidän osaamisensa on osattu hyödyntää. Niin ikään nuoremmat sukupolvet
ovat

lapsesta pitäen pyörineet yhteisissä touhuissa mukana. Näin siirtyminen

aktiivitoimijaksi aikuisiällä on ollut luonnollinen jatkumo. Tämän huomasi jo siinäkin, kuinka
harvinaislaatuinen joukko oli tuota vuoden kylän palkintoa vastaanottamassa: kuuden
hengen ryhmässä ei tainnut olla yhtään yli 30-vuotiasta.
Ennakkoluulottomuus on ollut myös yksi kylän valtteja; ”mahdotonta” ei ole kuulunut siellä
sanavarastoon. Kevyen liikenteen väylästäkin kylän lähetystö kävi neuvottelemassa
tiehallinnon kanssa niin kauan että nämä uskoivat kyläläisten olevan tosissaan. Väylän
valaistus rahoitettiin ”myymällä” valaistustolpat; kaikille 500 tolpalle löytyi rahoittaja. Ja
viimeinen niitti oli kun ylläpidosta keskusteltaessa paikallinen isäntä ja koneyrittäjä lupasi
että jos asia on siitä kiinni, niin hän auraa väylän talkoilla ensimmäiset viisi vuotta. Siinä
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tulikin samalla esitellyksi vielä yksi tekijä kylän menestyksessä: idearikkaat yksilöt jotka
pistävät itsensä peliin samalla innostaen ja potkien muita liikkeelle.

Mutta voitaisiinko tuon kaiken kopioimalla saada sitten vaikkapa omasta kylästämme
samanlainen menestystarina? Vastaus on ei. Jokainen kylä on oman laisensa ja toisen
kylän konseptin siirtäminen uuteen ympäristöön, vaikka tajuaisikin sen perustan ja sisällön,
ei pääsääntöisesti onnistu. Jo pelkästään se seikka että Vuolenkosken sijainti sattuu
olemaan varsin suosiollinen niin maaseutumaista asumisympäristöä hakevalle Heinolassa
työskentelevälle

tahi

sopivan

matkan

päästä

mökkipaikkaa

hakevalle

pääkaupunkiseutulaiselle on jokseenkin mahdoton kopioida muualle.

Vaikka kopiointi ei onnistuisikaan voi tuosta onnistumisesta kuitenkin saada sovellettavia
ideoita omallekin kylälle. Ennakkoluulottomuus ja kaikkien mukaan ottaminen toimivat
kaikissa ympäristöissä. Mutta ennen kaikkea, asia jonka jokainen meistä voisi imeä
vuolenkoskelaisislta on asenne. Kylällä ei ole jääty ”tuleen makaamaan”, vaan on pistetty
itsensäkin likoon kylän elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Oikeastaan, ei olla edes jääty
odottamaan sitä ”tulitusta” vaan on ennakkoon pyritty torjumaan uhkia. Omaan
ympäristöön sovitetussa mittakaavassa tällainen ”positiivinen hulluus” olisi mitä mainioin
tavoite.

Siitä, mitä kaikkea muuta Vuolenkoskella tapahtuu ja millainen paikka kylä on, voi lukea
lisää esim. kylän sivuilta www.vuolenkoski.fi
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Juustolan puuropäivä torstaina 18.12.2014 klo 10-18.00
Samalla reissulla mukaan herkulliset joulujuustot ja lahjapakkaukset
Tervetuloa
Polven Juustola
Polventie 59 A
45460 Savero
05-3819093
Juustolan väki toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2015
SAVERON KOULULAISTAPAAMINEN

Aurinkoisena lauantaina 5.7. Saveron seuratalo ja sen pihapiiri täyttyi jo kolmantena
viikonloppuna peräkkäin. Tällä kertaa aiheena oli Saveron kansa- ja peruskoulua
käyneiden tapaaminen. Kansa- ja peruskouluopetusta Saverolla annettiin vuosina 191392. Jo luonnollisistakin syistä ihan näin laajalta skaalalta oppilaita ei ollut; mukana olleiden
koulun aloitusvuodet olivat väliltä 1931-83. Paikallaolijoiden pääpaino oli 1940-luvulla
syntyneissä.

Pääjärjestelijä Eero Hovi toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi samalla muisteloillaan
puheenvuorot. Muutama muukin uskaltautui julkisesti muistelemaan menneitä, mutta
sitäkin

enemmän

muistoja

kuultiin

pienemmissä

keskusteluryhmissä;

innokas

puheensorina täytti pian talon. Väkeä oli saapunut niin kylältä kuin kauempaakin. Jotkut
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ovat muutoinkin tekemisissä harva se päivä mutta kouluajoista ei niinkään ole tullut
keskusteltua, toiset taasen eivät olleet tavanneet vuosikausiin. Kahvikupposet virkistivät ja
aurinkoisessa kesäillassa otettiin valokuvia niin vuosiluokittain kuin koko porukastakin.
Kuin vertauskuvallisesti moniin taustaksi saatiin vielä Saveron koulu nykyasussaan.

Jo aikaisemmin oli huomattu että seuratalon takanurkassa oli soittovälineitä valmiudessa.
Ilta kruunautuikin kun näiden luokse alkoi saapua sinipukuisia miehiä. Herrat muodostivat
Sininen Sointu-nimisen yhtyeen joka soittaa rautalankavetoista tanssittavaa musiikkia. Jo
ensimmäisten kappaleiden soidessa alkoi salin lattia täyttyä tanssivista pareista, ja tätä
riittikin niin pitkään kuin orkesteri soitti. Kiitosta hyvästä ja mukavasta ilmapiiristä tuli niin
yleisöltä kuin soittajiltakin. Illan alkaessa kääntyä lopuilleen voitiin vieraskirjasta laskea
paikalla olleen kuutisenkymmentä henkeä, entisiä Saveron koululaisia seuralaisineen.
Ideasta tapahtumaksi tällainen ”luokkakokous” ei olisi kehittynyt ilman ihmistä joka tarttuu
toimeen. Hovin Eero oli tällä kertaa ottanut tämän tehtävän hoitaakseen. Ilman hänen
henkistä ja taloudellistakin panostusta orkestereineen ja tarjoiluineen tapahtuma olisi
jäänyt pelkäksi ajatukseksi tai ainakaan se ei olisi ollut niin onnistunut kuin se oli.
Uskoisinkin pukevani useimpien paikalla olleiden ajatukset sanoiksi osoittaessani hänelle
suuret kiitokset tuosta heinäkuisesta lauantaista! (Kuva alla Kari Savinen)
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TERVETULOA PERINTEISEEN
SAVERON JA HIRVELÄN YHTEISEEN
PUUROJUHLAAN
POLVEN JUUSTOLAAN SUNNUNTAINA
14.12. KLO 18
Ohjelmassa puurot ja kahvit, arpajaiset, nuorten
urheilijoiden palkitsemisia, Hirvelän Hirvien ja Saveron
seurojen tulevista tapahtumista tietoja.
Tilaisuudessa vierailee myös Joulupukki! Pieni paketti
mukaan.
Puuromaksu aikuisilta 5 euroa sisältäen arvan, lapset
ilmaiseksi.

Järjestää Hirvelän Hirvet sekä Saveron NS ja Viritys

12

