Kyläpäällikön kolumni 26.5.2014
Jo joutui armas aika – ja saa laulaa

J

okainen meistä muistaa ne hetket, kun koulun kevätjuhlassa laulettiin kirkkaalla ja kovalla lapsenäänellä suvivirttä
ja tiedettiin kesäloman olevan juuri alkamassa. Minun kouluaikoinani koululaisten kesäloma kesti tasan kolme
kuukautta eli kesä-, heinä- ja elokuun, alusta loppuun. Kevätjuhlien tunnelma oli, jos ei nyt ihan henkeä salpaavan
jännittävä, niin ainakin se oli iloinen ja odottava. Muistan kun koulujen päättäjäisjuhlissa me pojat näytimme ainakin
omasta mielestämme komeilta ja tytöt näyttivät ihan oikeasti näteiltä, lisäksi silloin ulkona paistoi aina aurinko ja juhlan
päätteeksi saimme todistukset ja tikkujäätelöt. Kesäloma oli alkanut – ja kyllä kesäloma toimi.

S
U

uvivirren laulamisesta sanon omana mielipiteenäni, että totta kai sitä saa laulaa. Sitä pitää laulaa. Minusta tuntuu,
että nyt täytyy olla ihan oikeat asiat todella vähissä, kun suvivirren laulamisesta ehtii istua valtion pääkonttorissa eli
eduskunnassa kymmeniä kokouksia. Vaatimattomia ovat herrojen kiireet. Se siitä – nyt lauletaan suvivirttä ja sillä
selvä. Mukavaa kesälomaa Teille kaikille koululaisille – nyt se alkaa!
lvilan kesässä tapahtuu koko ajan monenlaista, tapahtuu ihan varta vasten järjestettyä, mutta löytyy myös paljon
muutakin ihan itsekseen ja vapaasti tehtävää. Kesästä löytyy tapahtumia kaikilta kulttuuriministerin vastuualueilta
eli musiikkia, teatteria ja urheilua. Ulvilan Vanhan Musiikin Viikko, Nahkatehtaalla on soinut, Kesä-Friitala
on käynnistetty, ULPU:n kesäteatteriesitys Veljeni Leijonamieli Massilla, Hansamarkkinat Hansajuoksuineen, UPV:n
pesisottelut, FC Ulvilan juhlaottelu futiksessa, Uran rastit ja lukuisat muut perinteiset kesätapahtumat, muutamia
mainitakseni. Tietyt tapahtumat rytmittävät itse kunkin kesää sopivasti – eli ei muuta kuin mukaan vain. Niin – eikä
toki sovi unohtaa tuossa rajan takana järjestettäviä SuomiAreena ja PoriJazz–megatapahtumia eikä tämän kesän
Kuninkuusraveja. Tällä listauksella voimmekin todella sanoa elävämme valtakunnallisen tapahtumakesän keskiössä.

T

osin sen muistan itse omasta lapsuudestani, ettei niihin, ehkä toki jo muistojen kultaamiin kesiin, tarvittu
muuta kuin se aina paistanut aurinko, Kokemäenjoen uimavesi ja silloin tällöin jäätelöpuikko – niistä oli hyvät
kesät tuolloin tehty. Aikaan entiseen ei ole paluuta – ei ehkä tarvitsekaan olla, mutta ihan vaan ulkoilu sen
kaikissa muodoissa, mukaan lukien luonnonvesissä uiminen ja vaikkapa eväsretket nuotiomakkaroineen ovat lapsille
mieleenpainuvia elämyksiä vielä nykyisinkin – sanoo kolmen lapsen Vaari ja ihan vaan käytännön kokemuksesta – eli
toimii.

K

okemäenjoki kuuluu monille siihen kategoriaan, että tuossa se on aina ollut
ja entäs sitten. Joki on voinut joskus paremmin ja joskus huonommin. Itse
olen asunut aina ”varrella virran” ja varsinkin lapsena uinut siinä kaiket
kesät. Minulla on ollut myös muutamia kertoja mahdollisuus käydä katsomassa
jokinäkymiä ihan veden pinnalta eli jonkinlaisilla aluksilla, veneillä ja paateilla.
Suosittelen jokaiselle omalle tai taikka vierailijalle, että käykää joella, jos
vain suinkin pääsette. Soutupaatteja löytyy ranta-asukkailta ja virallisia
veneenlaskupaikkoja löytyy koko joen varrelta suhteellisen tasaisin välein, jos
on itsellä jonkinlainen paatti tai saa sellaisen lainatuksi. Jokimaisemat ovat
todella upeat ja katsomisen arvoiset.
Vielä on kesää jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä eli aurinkoista kesää – meille
kaikille!
Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

