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Siitii huolimat
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paljon siiilynyt

siii, joissa veneidenyllapidon laiminlyonnistti
on rangaistu.Vuonna 1639 tuomittiin koko
Asikkalanpitaja hankkimaanpitiijiinvene,jolla
kruununviikeii voitiin kuljettaaPiiijiinteenyli.
(Vilkuna1975.)

Kirkkoveneitd ennen kirkkoa
Kirkkoveneillii on pitkii historia. Virolahdelta
on loydetty vuoteen 970 ajoitettu l3-metrinen
vene, joka on yhdistetty viikinkien idiintien
jokimatkoihin. Sigtunanretkellii 1187 oli mukana samanlaisia pitkiti veneita ja sellaisilla
liihdettiin Hiimeestd sotaretkelleNevalle vuonna 124Opiispa Tuomaan johdolla. (Kauppinen
ym. 1992.) Keskiajalla oli Ruotsissa sotalaitosjiirjestelmii, johon kuului laivalahkoja ja niillii
yhteisvastuullisesti hoidettavia aluksia. Sama
j arjestelmii oli k:iytdssti myos (Varsinais-)Suomessaniinkin mydhiiiin kuin vuonna 1450, jolloin Kaarle Knuutinpoika miiiiriisi kirjeessiiiin
jokaista uiskolahkoa (snekke lagh) valmistautumaan helluntaihin mennessd sotaa varten.
Laivalatrkojiirj estelmii on juurtunut Suomeenj o
I I 00-luwn puolivrilissii.
Veneiden nimi snaeka tulee sanasta,joka
merkitseeteriiviiii esinettii, ktirkeii ja viittaa veneiden pitktiiin kapeaan muotoon. Suomen
kielessii veneiden nimeksi tuli uisko. Vanhimmat kirjalliset tiedot uiskojen kAyto$A ovat
l300luvulta. Eerikin kronikka (1320-21) kertoo Tyrgils Knuutinpojan retkestii Inkerinmaalle:
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Kirkkoveneet kayttdiin
Kun kansaalkoi saapuayhteisiinjumalanpalvehyvinkin kauluksiin suurissaseurakunnissa
kaa, olivat pitiijiinveneetsopivia my6s niiille
matkoille.EsimerkiksiIkaalisistaon kerrottu.
ettii sieltii mentiin Karkun kirkkoon kolmella
paatilla: ensimmaiselliiKyr0skoskelle,toisella
Siuroonja kolmannellaKarkkuun.
Karkun kirkkomatkoista kerrotaan myris
ja Kihni6llii, jotka ovat ennenolleet
Parkanossa
Kyron pitiiiti,. Kun Kyrd on eronnut Karkusta
1300-luvulla ja kirkkomatkat ovat silloin
loppuneet,on mainittujen matkojen rayfinyt
tapahtuasitli ennen(Jokipii 1946).
Kirkkoveneidenvoimakkaintaleviamisaikaa
on ollut puhdasoppisuuden
aika 1600-luvunloja ripillapulla, jolloin jumalanpalveluksissa
kiiyntiii alettiin kontrolloida.Vanhimmatarkistoista ldytyviit tiedot suomalaisistakirkkoveneistli ovat juuri 1600-luvulta.Papistosaattoi
silloin jopa vaatiayhteisieveneita,kuten Pyhtddllii vuonna 1683, kun kansa kavi heidiin
liian vdhiinkirkossa.
mielestii"iin
Kirkkoveneiden keytto on yleistii kautta
Suomen.Veneidenkoko riippui paljolti matkan
pituudesta.Mita kauempaatultiin kirkkoon,
sita edullisemmiksitodettiin suuret veneet.
Karkun veneet ovat olleet pienid suurten selkien veneisiinverrattuina.
Suurin tunnettu suomalainenkirkkovene on
joten siinii oli 60 airoaja
ollut 30-hankainen,

Surmasivatkansanja polttivat kyliit
samoinmonetuiskot,uudetja hylyt.
Siirkivlit haapiotja polttivat ne
niin saivatrauhanja palasivathe.
Keskiajan lopulla uiskojen merkitys sota-aluksina loppui, mutta kruunu vaati edelleen, ettd
maassaoli pitiijiinvenelaitos,joka varusti suuria
veneite valtion virkamiesten matkoja varten.
1500-luvulta tunnetaan eraita oikeudenpiiiit0k-
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airossakaksisoutajaa.Tuhdollaistui nelji henkeii rinnakkain.Soutajiaoli siis 120ja kun mukaan otettiin lisiiksi muuta vdked,mahtui veneeseen150-160henke6.Tiim6 vene oli kaytOssiiSiiiimingissiija kuljettava kirkkomatka 50
km. Samassapitdjtissaoli myris 24-hankainen
vene,johon mahtui 120henkeii.Myds muualla
Suomessatunnetaanyli 2O-hankaisia
veneit6.
Tavallisesti ne olivat kuitenkin 6-15-hankaisia.(Vilkuna 1975.)
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Kirkkoveneistii ei paljoa tutkimustietoa
Siiti huolimattq *te kirkkovenelaitoson ikivanha, tarkkoja tietoja veneistdei ole kovin
paljon siiilynyt. Se on ollut niin itsest66nselv?i
asia"ettei siitli ole ollut tarpeenmainita.
Kirkkovenelaitokseenkiinnitti ensimmaiseni huomionsaA. O. Heikel saatuaanvihjeen
rappeutuvasta kirkkoveneestb. Hiin ryhtyi
vuonna 1911 kyselemiiiin niistii tuttaviltaan.
Tiilloinkin tutkimuksen tiirkeimpiinii asianaoli,
missdon Suomenpisin kirkkovene.Kysely oli
melko sattumanvarainen.
Pisimmtiksiosoittautui Virtain Ikkalan l4-hankainen 21,40 m
pituinenvene.
Tiirkeiimpiiii kuin yksityisten veneiden koko, oli kuitenkinse,ettiitiissiiyhteydessii
todettiin monien luettelossamainittujen veneiden
olevanjo kaytdstepoistettuja,lahoaviaveneita.
Monikaan niistii ei ollut eniiii alkuperdisessd,
keytOss4 vaan jollakin ajettiin tiilitehtaalle
savea,jotlnrt olivat halkoproomuina.Kirkkovenekausikoko maassa
oli piiittymiissii.
Kirkkoveneidenvanhinta historiaaon selvitellyt KustaaVilkuna.Paikallishistorioissa
on
selvityksiii kirkkoveneistii jos niita pitiijtissii on
kaytetty.Laaja,runsaastikuvitettuja perusteellinen Savonkirkkoveneitakasitteleviitutkimus
on Kuopion kulttuurihistoriallisenmuseonjulkaisu Kirkkoveng jossa selvitetiiiintuon laajan
jiirvialueenveneidenperinneja viimeiset vaiheet.
Karkun kirkkoveneet
Karkun seurakuntaon ollut jakautuneenavesistrinkahdenpuolen.Silloin, kun maanteitaei
viel6 ollut ja maitsekulkeminenoli senwoksi
hankalaa, oli jiirvi yhdistiivii tie. Sita pitkin
ptiastiinhyvin seki talvella etta kesalla.Keli-
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rikkoajat olivat vaikeampia,mutta nekiiiin eivlt
kesttineet monta viikkoa. Venettd kiiytettiin
niin pitkiun kuin se vain oli mahdollista.Vuosien 1800-1801 vaihteestakerrotaan:"Kirkkoon kuljettiin veneillii vielii joulukuun 14.
piiiviinii ja jiirvet jitiltyivet vasta samankuun
16. piiiviinii pysyen vaarallisinakulkea aina
tammikuun8. ptiiviiiin 1801."Tuolloin on varmaan joulujumalanpalveluksessaollut vihin
viikeii kun salokuntalaiseteiviit sinnepdiisseet,
elleiviit sitten kiertineet Vammalankautta.
Karkussaoli siis totuttukulkemaanveneillli,
olivatpa ne suuria kirkkoveneiti tai tavallisia
pienidsoutuveneita.
Jo vanhanSastamalan
seurakunnanaikanajtirvet ja joet olivat parhaat
kulkutiet laajan seurakunnankaukaisimmistakin osistaemiikirkolle. Kuloveden,Rautaveden
ja Liekovedenrannoillaon kirkkovenelaitosollut siis toiminnassavuosisatojenajan. Titi'llii
puhuttiinmurteenmukaisestikirkkopaateista.
Seuraavassa
kasitellaianKarkun kirkkopaatteja, jotka vielii 100 vuotta sitten kuljettivat
vdkei Sastamalan
kirkolle ja joita parhainasuvisunnuntaina keriiiintyi melkoinen joukko
Lukkarinkallion iiiirelle tuoden juhlapukuista
kansaajumalanpalvelukseen.
K. J. Soininmukaankolmihankaisiatai sitii
suurempiaveneitavoitiin kutsuakirkkoveneiksi. Kaksihankaiseteivlit sellaisiaolleet,vaikka
niillii olisi kirkossakAytykin.
Tiedot Karkun kirkkoveneistd
Tiimlin tutkimuksentiedot ovat periiisin seuraavistalahteestd:
1. Kesiillii 1976 suoritin Karkun ja Tyrviiiin
seurakuntien
alueellaHelsinginyliopistonkirkkohistorianlaitoksen
toimestakirkollisen kanyleiskyselyn.Sen yhteydessiioli
sanperinteen
kysely my6skirkkoveneistiijoista eriiiit kertojat osasivatviel6 kertoaomakohtaisia
muistoja.
2. Pertti Virtarannanteoksissaovat era6t
karkkulaisetkertoneetkirkkoveneistii.
3. Satakunnan
Museossaon sdilytettyK. J.
Soininkirjoitustavuodelta1946'VanhojakirkkoveneitaKarkussa".
4. Lisdksi on tietoja Tampereenyliopiston
kansanperinteenlaitoksen
kokoelmistaja kirjallisuudesta.

Kirjoituksen lopussa oleva taulukko on tehty niiiden tietojen perusteella. Tiirkein sarake
on ensimmdinen,joka sisiiltiiii Soinin esittemen
luettelon vuosisadanvaihteessakaytossa olleista 15 veneeste.Hiin on tehnyt sen oman kokemuksensa mukaa, silla han on eliinyt silloin,
kun nuo veneet olivat kiiytoss[ ja tietiiir
varmasti mycis veneiden koon. Hiinen tietoihinsa turvautuu joskus myos Virtaranta.
Taulukkoa tarkasteltaessa on huomatlava,
ette era?iteri nimillii mainitut paatit tarkoittavat
samaa.Kertoja on muistanut vain yhden omistajan. Joku toinen on muistanut toisen. Veneiden koossa esiintyviit erot johtuvat ehka muistivirheistii tai siite, etti vene on uusittu ja tiedot
koskevat toista venettiL. Erttat kertojat myos
sekoittavat hankaluvurq sanoen kolmihankaista
(kolme paria airoja) kuusihankaiseksi.
Kirkkovenerantoja on ollut useita, mutta ei
niin monta kuin veneit6, sillii eriiissii rannoissa
on ollut usealnman veneen "kotisatama". Vihtori Marjamiiki luetteli Virtarannalle seuraavat
paikat: Karkunkylii Lielahti, Hurula, Kutala ja
Kojolan Pentti. Muutama vene oli Kiuralassa,
mutta eniten niite lahti pyhiiaamuisin matkaan
Kiirppelin rannasta. Palvialassa oli yksi vene.
Aluskyliillii ja Ketunkylallii oli yhteinen, vaikka noilta seuduilta ei ollut vaikeuksia menna
kirkkoon maantietii pitkin. Vieliipii Heinoossakin oli vene, ainakin Karvalla.
Lielahden ja Karkunkylan veneilla oli kirkkomatkaa noin kaksi kilometriii, Kiirpptiliin ja
Kiuralan 6-8 km ja Nohkuan rantoihin hiukan
enemman. Kutalaan tuli jo kokonainen peninkulma ja Tyriseviille viela enemmiin. Heillii oli
kuitenkin huomattavasti lyhyempi matka Suoniemen kirkkoon, joka oli valmistunut v. 1803
ja jossa he myos usein kavivit. My0s Kutalasta
kiiytiin Suoniemella.
Veneet ovat alkuaan olleet venelahkon eli
joko koko kylen tai muutamien talojen yhteisiii,
mutta viimeisinii aikoina oli eriiillii taloilla oma
vene. Niihinkin veneisiin, jotka mainitaan vain
yhden talon nimell4 kuului tavallisesti muitakin. Veneen hankainmbiirii oli yleensa sama
kuin omistajien miiiir6. Varhemmin airoissa
saattoi olla talon puumerkkikin.
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Eriitli yksityiskohtia paateista
Palviala: Suomen sodan ajoilta (1808-09) kerrotaan, ettti Palvialasta miehet oli viety niin
tarkkaan sotaan ettii Palvialan l6-hankaisessa
kirkkopaatissa Harsun seppii oli ainoa mieshenkilo - ja luonnollisestikin hiin piti periiii
(Virtaranta 1953). Kylassii on ollut vene my6hemminkin. Palvialan venettd pidettiin silla
paikalla rannassa, mihin myohemmin rakennettiin Rakentajan konttorirakennus. Siinti oli
kyliin venevalkama.
Nohkua: Nohkualaisilla oli Ylisen rannassa
6-hankainen paatti. Senjiilkeen Simppa ja Vira
rakensivat yhteisen 3-hankaisen ja huonokulkuisen paatin ja Ylinen 5-hankaisen. Nohkualaiset kilpailivat Aluskyliin-Ketunkyliin veneen
kanssa. Kotiin jaaneet nohkualaiset seurasivat
kilpailua Ylisen rantakalliolta. Matka kirkolta
Nohkuaan kesti noin puoli tuntia.(Virtaranta

r 9s3.)
Lauri Viran mukaan veneen omisti lukulahko ja h?in muisti oman kotitalonsa veneen ja
kertoi, ett6 venettd hankittaessajo todenniik6isesti huomattiin, ettii sen kayftO viihenee, eiki
siita tehty kovin suurta. Veneellii oli hyvd lato
Viran vanhalla tontilla Packalenin kohdallajossa kaikilla taloilla oli soikionmuotoiset tontit, jotka isonjaon yhteydessii jiiivit pois. Veneen my<lrhemmdstikohtalosta hiin ei muista
eika muista isiinsiikiiiin koskaan puhuneen
kirkkomatkastaveneel16.
Vira oli mukana v. 1909 kirkkoveneella
tehdyllii matkalla Pirunvuoren juhannusjuhlille.
Se oli toinen Nohkuan veneisti. Renkipojat
laittoivat sen veteen paisumaan juhannuksen
alla. Muuten se oli kunnossa, mutta airoja piti
hakea muualta lis?iii. Vene oli taynna nuorisoa
ja se palasi illalla takaisin Nohkuan rantaan.
Vilho Svahn muistaa, ettii Nohkuan vene oli
Packalenin, Viran ja Simpan yhteinen. Sen venelato oli Viran ja Packalenin rajalla. Loppuaikoina vene oli Packalenin navetan parvella.
Se oli loppuun saakka luja ja poltettiin todenniik6isesti juhannuskokossa.
Kiurala: Kiuralassa
oli neljii venettii.
Soinin mukaan taloilla oli omat veneet siksi.
etta niita tarviuiin sadonkorjuuseen,kun viljelyksiii ja heiniimaita oli saarissa.Kalle Jokinen
(s. 1899), joka asui lapsena Kiuralassa ja kiivi
hyvin usein aitinse kanssa kirkossa, sanoi, ettei
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silloin, ennen ensimmiiistli maailmasotaa" eniiii
Kiuralassa ollut kirkkoveneiti! niin ettii hekin
menivit kesiiisin kirkkoon taatan veneella. Taata souti ja 6iti piti per66.
Kutala: Rainion rann:rssa oli 5-hankainen
vene, jolla Marfti Kivikosken kertoman mukaan kuljettiin Sastamalan kirkkoon. Sinne
mentiin Karkunkyliin kautta. On kerrottu sekii
Kutalan veneesti ettai Rainion veneestii. Kun
Martti Ketola mainitsee Rainion olleen Kutalan
veneenperiimiehenii on kai kysymyksessdvain
yksi vene. Kutalasta kaytiin myris Suoniemellii,
jonne oli huomattavasti lyhyempi matka.
Suoniemen kirkolle mentiiessli aivan piftijien rajalla, Kalvin rannassa oli neljti paaltilatoa. Siellii oli Aatu Miienpiiiin ja Ulla Linnakon
yhteinen lato sekb Nikalin, Ahteen ja Frans
Kalvin ladot. Siitii oli 2-3 km:n matka kirkkoon, Koskisen rantaan. Ndmii veneet olivat
kolmihankaisia. Toiset olivat kokonaan tervattuja, joidenkin yliireuna oli maalattu.
Kojolan veneen koosta on erilaisia tietoja.
Se oli vitsahankainerq Soinin mukaan 3-, Palosen mukaan jopa 9-hankainen. Palonen kertoi,
ettl se oli seudun suurin ja valitteli, ettei hiin
enniittiinyt plu;sta koskaan sen kyytiin. Se oli
h6nen mukaansa Saari-Kojolan ja Niemi-Kojolan yhteinen ja oli liihes joka pyhti liikkeellii.
Maso: Soini ja Virtaranta mainitsevat suurimmaksi karkkulaiseksi paatiksi masolaisten
15-hankaisenveneen,johon mahtui 50 henkeii.
Masolaisilla lienee loppuvaiheessa ollut kaksi
venett{ joista toisen omistivat Ketolq Koivisto, Linnunpiia ja Sillanpiia ja toisen Antila ja
Miikelii ja siinii oli mahdollisesti mukana my6s
Virtanen, koska Kalle Virtanen kertoi isiinsii
hoitaneen periimiehen virkaa ellei Miikelii ollut
mukana.
Virtanen kertoi myds, ettii Antilan vene oli
Ktirpptilln
rannassa sailytetyista veneist?i
viimeksi kbyttdkelpoinen. Se oli tehty hyvist?i
aineista ja hoid*tu huolella. Viimeksi Suojanen kuljetti sillS sahatavaraaPalvialasta.
Virtanen muutti vuonna 1916 pois Karkusta,
mutta kavi siella kesiiisin. Matkoillaan hiin niiki
veneen hyljAfiyna matalassa vedessii Sadanleukaluulta Siuroon piiin. Siinii se vtihitellen lahosi. Viimeksi olivat jaljelle vain kaaret. Hiin
uskoi varmasti tunteneensa tuon veneen, olihan
han sita katsellut kotirannassaan vuosikausia.

Suoniemi oli Karkun kappeli vuosisadan
alussa.SieltaSoini mainitseesuurimpanaKauniaistenl5-hankaisenveneen.VanhatarinaSadanleukaluunsalmestakertoo, kuinka Kauniaisten 24-hankaisella kirkkoveneella lahti
100 miesti pyrkimiidn yli Kuloveden. Kun
vene pdiisi salmeen,jota nyt nimitetiien Sadanleukaluunsalmeksi, se upposi ja kaikki
siin6olleethukkuivatja siitii salmisainimens6.
Veneiden rakentaminen ja huolto
Uutta kirkkovenettii rakennettaessa
tydtii johti
oman kyliin tai liihiseudun venemestariapunaanveneenomistajat.Ketolanvenerakennettiin todenntikoisestiviimeksi, koska sen rakentamisenerliiit kertojat vielii muistavat. Sen
valmistumisesta
vastasitottijiirveliiinentai vesilahtelainenvenemestari.Vaikeimmatja vaativimmatkohdatvalmistimestariitse.
Ensin tehtiin emdpuueli pohja. Se oli noin
l0 tuuman levyinen mdntypuu,"kitukasvuista
jouhipuuta", ei sydiinpuutqjosta tehty vene
olisi helpommin v66ntynyt. Pohjalankkuoli
etupiiiisti leveiimpi kuin periistii. Levein kohta
oli ensimmiiisensoutajantuhdon alla. Se oli
veneenrinta. Pohjaankiinnitettiin puuv:larnojen avulla keulanja periinkaareteli karkkulaisittain kinupuut. Ne olivat juurimalla otethra
koivua. Yldspiiin tuleva osa oli juurta ja pohjaan liittyva osarunkoa.
Pohjan syrjien valmistaminenoli tarkkaa.
Sen teki mestari itse. Ensimmiiisenlaudan
asentoratkaisikoko veneenmuodon.Siksi se
oli tehtiivii tarkasti. Sivulautojenkiinnitystii
varten tehtiin valekaaret.Mita pitempi vene,
sitd useampikaari tarvittiin. Niiden avulla saatiin veneeseen
oikea muoto sivulautojakiinnitettdessii.Lautoja oli yleensiinelja ja ne kiinnitettiin tuoreina,ettii olisivat hyvin taipuneet
veneenmuotoon.Niiden tuli olla yhtemittaisia.
Liitoksia ei viiliin tullut. Ylimpiini kiersi reunaavahvempihankapuu,johon hankatapitkiinnitettiin.
Karkkulaisten venelaudat,samoinkuin tervakin saatiin Painonmaasta,joka oli Noormarkussa sijainnut Kollasen ratsutilallejo keskiajalta kuulunut yli 1000 hehtaarinalue. Se
myytiin vuonna 1873, mutta erotettiinhallinnollisestiKarkun kunnastavastavuonna1900.
Tiillii alueellaoli neljtitorppaajotka maksoivat

veroaKollasestamuodostuneille
tiloille. Sieltii
tuotiin verotervaa niin paljo4 etta sita riitti
kasvoipitkiii puit4
myyntiinkin.Painonmaassa
joista saatiinvenelautoja.Niiden valmistamiseenkelpasi vain pitkii suora,oksatonja hie'
nosyinenmenty.
Pitktiii venetta oli tuettava vahvistajilla,
jotka kiinnitettiin sita varten tehtyihin tukikaariin. Alkuaan ne tehtiin puusta, mydhemmin
raudasta. Vahvistaja laitettiin veneen poikki
sen ylalaitaan.Isommissaveneissi niite oli
kolme.Osakaaristaoli muita vahvempiapaitsi
tukeakseenvenettd"myds siksi, etta niista sai
soutaessa
hyviin tuen jaloilleen. Perii- ja kokkakinutvahvistettiinvielii pehmeiiksikeitetyllii
halkaistulla vuohensarvella,joka taivutettiin
laitalaudanyliikulman yli ja naulattiin piiistiiiin
kinupuihin.Senavullapitklikin venesaatiintukevaksi.(Jokipii 1946;Soini 1946.)
Veneettervattiin keviiisinjaiften lahdOnaikaantai vihin ennen.Parhaimmillaankoko venekunta oli sita tervaamassa.Vene haettiin
vajastarannalleja kiunnettiin kumolleen.Ensin tervattiinulkopuoleltaja senkuivuttuavene
ktiiinnettiin ja tervattiin sisiiltii. Veneiden vanhentuessaja kaytOnvdhentyess6niiden hoitokin viiheni. NiitA ei ene"etervattujoka keviit.
Vanhatveneetolivat molemmiltapuolin synkiin musti4 kun niihin oli moneenkertaanvedetty tervaa.
Kerran keviulla oli Kiirppiiliin rannassaFrin
l7-I8-vuotias poika. Kun
venettatervaamassa
piiivii,
hiin piti tervaa liimpimiinii
oli kolea
poluamalla vieressi tulta ja kuumentamalla
siinii kiviii jotka sitten laittoi terva-astiaan.
Terva tuli juoksevammaksija helpommaksi
levittti4 mutta pianjuoksi my6s tuli veneeseen.
Poika huusi apuq kun ei jaksanutyksin ty0ntii6
venettdveteen.Mutta ennenkuin apuatuli, oli
venepalanut.
Ketolan veneenyliilaita oli maalattuvalkoiseksi.Kun suurilla vesilla liihesjokaisellaveneelldoli oma nimi, oli Karkussakertojaintiedossavain tuo Ketolanvene,jolla oli nimi Virma. Se oli tietysti otettu luonnehtimaanveneen
keveyttiijanopeutta.
Seurakunta ei milliiiin tavalla puuttunut
veneidenhankintaan,hoitoon ja kayftOOn.Ne
olivat omistajienyksityisasioita.
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Pyhdaamuna venerannassa
Pyhiiaamuisinkokoontuivat mustiin pukeutuneet kirkkoon lahtijat venerantoihin.Kaikkialta
l6ht0 oli varmaansamanlaista.
Seuratkaammesita nyt Kiirppilan venevaljoka sijaitsiPalosenmaaritelmanmukamassa,
kaan "Mattilan haan rannassaHaapaniemen
sillasta Kemin saarelle piiin". Sinne laskeuduttiin maantielteentistaHaapaniemellejohtanutta tietii pitkin. MyOhemmin Haapaniemen
tie on siirretty toisaalle ja silta tien ptidstd
purettu. Monet olivat tehneetjo pitkiin kiivelymatkan rantaan tullessaar! kuten masolaiset,
jotka tulivat sinnepolkuja pitkin. Matkaanoli
liihdetty toista tuntia aikaisemminja kukin
kulki omaatahtiaan.
Masolaistenkirkkopolku kulki Martti Ketolan mukaan"Finskaltahuoneittensivu, edelleen miikipolkua Kantille. Siita mentiin AliViikarin pellonsyrjiid". Kerran oli vastassapooli sinnetoimittanut
liiseja,jotka maanomistaja
estdiikseenkulun peltojensakautta. Kulkijat
joutuivat kiirajiin. Jotkut maksoivat sovittajaisiksi viisi markkaa.Juttu olisi muutenkantajan
osaltamennyttiiysinpommiin.
Pellonsyrjatolivat varsinkin sateellakuraisia. Mattilan ohi mentiin sitten rantaan,jossa
ohitettiin Virtasen talo. Rantaantullessa poikkesi joku Virtasen eteisessai
ottamassapaattlladon avaimen.Ne otettiin siita tullessaja sinne
ne taas viikoksi ripustettiin omann naulaansa
kirkkomatkanjdlkeen.
Pestiinmatkallalikaantuneetjalat ja laitettiin
kirkkokengEitjalkoihin. Venevalkamanrantaoli
kivinen. Kevdtkesdlldvettii oli niin paljon, etteiviit venelatoihinvoineet menni kuin miehet.
He vetiviit veneenpois ladostaja toivat sen
rantaan,ettai naiset ptiiisiviit siihen kuivin jaloin. Rannassaei ollut kunnon venelaituria,oli
vain pikkupoikien tekemiirakennelma.
Rannassaodoteltiin viimeisia tulijoita. Viikolla oli yleensiijo selvitetty, ketka kirkkoon
lahtevet, niin ettti voitiin sopia soutajat. Joka
pyha ei lahdetty kaikilla veneill4 vaan niin
monellakuin oli tarpeen.
Silloin kun oli tiedossakilpasoutukotiinpiiirl oltiin tarkkoja siit4 keta veneeseenotetaan. Viikolla oli puhuttu soutajiksi parhaat
nuoretmieheteikn ylimtiiiriiisia paljon suvaittu.
Muuten veneeseenaina sopi sellaisia,jotka
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eivlt soutaneet.Keulassaja perlssd oli heita
vartenlaiskanteljot.Sopipajoskusjoku solakka
ihminen soutajienviiliinkin, jolloin hiin istui
toisin pdin kuin soutajat,kasvotmenosuuntaan.
Samoin istuivat laiskanteljollaistuvat ja jos
sattuikilpailu, heidanoli vartalollaanmyotiiiltdvdveneenliiketta souduntahdissa.
Lahd6t tapahtuivatrauhallisestieri aikoina
site mukaa kuin veneet tZiyttyiviit. Kaikki halukkaat pyrittiin yleensii ottamaan mukaanja
tarvittaessa heita soviteltiin eri venekuntien
kesken.Jokapyhii ei ollut niin paljon kirkkoon
lehtijoita, ettii olisi pifiinyt liihteii matkaankaikilla veneillii. Silloin otettiin esille tarvittava
mdir6 veneitii ja sovitettiin lahtijet niihin. Jos
taasjoskuskaikki eiviit veneisiinsopineet,niin
tuttavuusja naapuruustai soututaitoratkaisival
valinnan.Niin saattoiveneidenl?ihdettyiinousta rannastajoitakin surullisenniik<iisianaisiq
jotka eiv6tolleetsopineetmukaan.
Siiii saattoi muuttaamatkasuunnitelmia.Jos
liihtiessii nousi ukonilma tai kova myrsky, ei
matkaanliihdettylainkaan.Jostaasoltiin ukonilman alkaessakirkolla" jiiatiin odottamaan
siiiin selkenemisti. "Kun oli myrskysiiii oli
kirkkoveneittensilloin pysyminenpaikallaan.
Jos silloin halusi menniikirkkoon- oli otettava
evispussiselkdiinsiija liihdettiiviikahdenpiiiviin kiertomatkalle",kertoo Soini salokuntalaisten vaikeuksista.
Kirkkomatkaoli yleensiiodotettutapaus.Jo
veneessiivoitiin keskustellanaapurienkanssa
ja kirkolla tavattiintuttaviaja sukulaisiamuistakin kylista. Varsinkinnuorisollekirkkomatka
saattoiolla tiirkeii toisten nuortentapaamisen
vuoksi.Kirkossakuultiin viimeisetuutisetsek6
kirkon ja viranomaistentiedotuksetja tietysti
myOsavioliittokuulutukset.
Alapari mdiirdsi soututahdin
Kullakin veneelldoli itseoikeutettuperdmies,
joka astui rannassaensimmiiisenaveneeseen.
Hdn oli tavallisestiveneyhtidnisintii ja puuhamies,arvossapidetty
vanhempimies.Joshan
ei ollut mukana,oli vuorossaarvossaseuraava.
Periimiehentehtavaneoli jiirjesteiiisoutajatniin,
ettti parhaat olivat perimmiisissd airoissa,
alaparina, koska heidiin mukaansamiiiiriiytyi
tahti.
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Soutajatolivat jo yleensdrantaantullessaan
sopineetpareistaan.Pyrittiin saamaanyhta voi
makkaatsoutajatrinnakkain. Kuorma asetettiin
tasapainoonsiten, ettd perti ui hiukan syvemmalla kuin kokka. Mitiidn vakituista istumajiirjestystii ei ollut. Viimeiseniimukaantuleva
tyrinsipaatinrannastairti.
Ensimmiiiseksion vene kd^dnnettiivii
menosuuntaansa.Moniairoisella veneellt sek[in ei
ole aivan yksinkertaista.Suuressaveneessa
soutajiensaaminensamaantahtiin oli vaikeaa.
Aluksi piti periimiehenmoneenkertaanhuudella "ophiija4 ophirjaa", ennen kuin sopiva
rytmi syntyi ja kaikki pysyiviit alaparin vet6miissiitahdissa.Perdmiesantoitahdinsoutajille
ja piti huolen,ettei mentykiville eiki sattunut
onnettomuuksia.Hbnen tehtaveniienoli mybs
aysktiroidi pois vettii jos sita tuli veneeseen.
Veneenasennonvuoksi se keriDntyi hanenjalkoihinsa.
Koska kirkkoon menijbistii useimminsuurin
osa oli naisia, olivat he luonnollisestimyOs
airoissq sill?iylimiitiriiisiii sopi veneeseen
vain
muutamia.My0s vihille tai kuulutuksiinmenevet parit tai kirkotettavaksi menevii iiiti olivat
samassa
asemassa
kuin muutkin.
Laiskanteljoilla, jotka oli periimiehenedessd
ja keulassa,istui yleenstinaisiatai lapsia,mutta
joskus topakka nainen souti ja heiverOinen
mies istui. Jos mukanaoli joku arvokkaampi
naishenkil0,hanenei tarvinnutsoutaa.
Jossakinon pitkillii venematkoillaveisattu
virsi6, muttatiillaistatapaaKarkussaeivdt kertojani tunteneet. Matka Kiirpptiliistii kirkolle
kesti noin tunnin eikii sen aikana vaihdettu
soutajia. Matkalla ei poikettu missiiiin eikii
ketiiiin tullut muualtamukaan.
Minkiiiinlaisia kurinpito-ongelmiaei periimiehelliiollut. Viinaaei veneessiiktiytettyeika
pappien tarvinnut koskaan huomauttaahuonoistatavoistakirkkomatkoilla.
Taitava peramies ohjasi paattia
Veneet kiersivit laihtiessiiiin Haapaniemen
Myllynokan,jossaviihiin vedenaikanaoli matalaa.Silloin tellOinsaattoiveneraapaistapohjahiekkaa,jos periimies ei pitanyt varaansa.
Siitti matkajatkui kohti Karkunkyliin vuolletta
ja koko matkanpahinpaikka oli juuri sen "kiviportti". Jos siihensaapuiuseampivene sa-

manaikaisesti, muodostui vuoroaan odottelevista veneisti jono, sillti kukin laski viyldn
vuorollaan.
Periimiehen
oli oltavataitava,jottaosasiohjata veneennii4 ettei se ozunut kiviin. "Se oli
melkein tuuman piinlle laskettava oikein
muutenmentiinkiville", sanoiPalonen.
Lastia ei Arven luonatarvinnut purkaa,sillii
periimiehet olivat ammattimiehid. Uusi pertimies oppi reitin mukanakulkemallaja entisen
perimiehenopastuksella.
Pahimmillaantilanne
oli korkeantai hyvin matalanvedenaikoihin.
Joskus viiyliiii parannettiin ampumalla pahimpia kiviii. Jos vesi oli korkealla,vedettiin
venetien yli. Kun vuolteestaselvittiin,soudettiin suoraankirkkorantaan,jossa veneetvedettiin maihin muidenjoukkoon Lukkarinkalliolle.
Kiirppiiliistii olisi piiiissyt kirkolle myds kiertden Hiedanvuolteenkautt4 mutta sitii virylaa
ei kaytetty koskaan.
Laitureitatai muita rakenteitaveneitevarten
ja muina
ei kirkkorannassaollut. Juhannuksena
juhlapyhinesiellti oli suurijoukko isojaveneitd
ja mahtavaltaniiytti niiden tulo ja lahto. K. J.
Soini,joka on syntynytvuonna1874ja asunut
nuoruusaikansaKarkussa,kuvaa omien kokemustensaja muistojensaperusteellaveneiden
tuloa kohti kirkkorantaa:
rajamailla
"Kun viel6 19- ja 2O-satalukujen
katseli pyhiiaamuisinRautavedenseliille, niin
huomasisielld silloin mielie ylenfiivannehtavyyden. Sielle kulki silloin ndit6 suuria ja
uhkeita kirkkoveneitii jotka kilvan kiitivtit ja
suuntasivatkulkuaan muinaisajansuuren Sastamalan pitajan vanhaa kirkkoa kohden. Ja
kirkkoveneiden periisimiii hoitelivat kylien
vanhimmat, venekunnan ptitimiehet, jotka
istuivat venheittenperiituhdoilla hyvin hartaan
ja awokkaanntik<iisinii silln heillii oli kiisissiiiinkirkkoveneidenperdsimetja polvillaanhe
kannattelivatsen ajan isoa nahkakantistavirsikirjaa, josta he sitten Herran pyhtikOssikiitosvirsiaenHerralleenveisailivat...Nyt ovat tyystin hdvinneetja lahonneetentisetzuuretkirkkoveneetja samallatavalla on lahonnutmy6s veneitten uskollisten periimiestenmaalliset jiiiinntikset."
Veneelta mentiin suoraankirkkoon, mutta
jos oli aikaa" jiietiin hetkeksi keskustelemaan
tuttujen kanssa.Kaikki veneessiolleet kiiviviit
kirkossa.Muiden asioidentoimittajia ei ollut,
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sillii oli sunnuntai eika kirkon liihelld ollut
paikkojakaansellaistentoimittamiseen.
Paluumatkalla saatettiin kilpailla
Kilpailua ei ollut liiheskiiiinaina.Joskussesyntyi pikku hiljaa matkalla, joskus tiedeuiin jo
viikolla, etti pyhiinii kilpaillaan.Jos se oli tiedossa, saattoi monelta sanankuulojiiada pinnalliseksi.Saattoipajoku kAydakeskenjumalanpalveluksen venetteen tarkastelemassaja
pitiimiissii huolta, ettei sille tehty mitiiiin kolttosia. Kun tilaisuus loppui, rynnafiiin veneille
ja kilpa alkoi.
Niilla veneille,jotka kulkivat Karkunkyliin
kauttq oli kiire piiiistt ensimmdisenivuolteen
kapeikkoon. Siite oli selvifieva nopeasti, etti
paasi taas vapaasti soutamaanpitkin leveitli
vesi6.Ktirppdiilnrantaantuleville monestikilpailu loppuikin siihen, sill6 loppumatkaoli
siksi lyhyt, ettei siini enii6 enniittiinyt kilpailijaa ohitta4 mutta Kutalaan menevilla viela
matkaapiisasi.Palvialanja Nohkuanveneillii
ei ollut kapeitapaikkoja, vaan ne voivat mennd
vapaastipitkin Rautavettii.
Kun Kiirpptildssi kerran valmistui uusi vene, senis?inttilupasi etuk6teen"ettd ellei se ole
Kiirpptiliin rannassaensimm6isen6,
niin vene
poltetaan heti. Toinen venekuntavalmistautui
kilpaan varaamallahyviit soutajatja he myOs
voittivat. Kun he kiipesivit rantatdrmaaylOs,
katsoi perdmiestaakseenja sanoi: "Ei sielta
viel6 sauhuanouse."
Kilpailuun valmistuttaessavalittiin, kuten
edella mainittii4 mahdollisimmanhyvi miehisto. Veneitiikin koetettiin saadaluistaviksi.
Niinpii kerrotaar! ettaiRainion vene voideltiin
kananmunilla,kun oli kova kilpailu tiedossa.
Eprirehellisyyttiikin esiintyi, sill6 naapurin
veneenpohjaansaatettiinnaulatametrin pituinen rartalanka tai nanr, jonka piiiissil oli tiiliskivi. Kun venetti soudettii4 se airoja nostettaessapalasi takaisinpiiin. Samoin vaikutti tiivis siikki, joka naulattiinveneenpohjaankahdesta paikastaja siikkiin pantiin kivi roikkumaan."Kuri oli mielessii vaikka oltiin kirkkotielle", mainitsieriiskertoja.
Kun matkallaohitettiin toinen vene,kokassa
laiskanteljolla istuvat huutelivat hiivinneille
"kokkapuheita".
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Virtanen muisteli: "Kun iiiti lahti kirkkooq
h6n muistutti, eua pankaakahvipannutulelle,
kun tulemme Karkunkylan virrasta. Me pikkupojat seurasimmesiti tarkastija teimme hellaantulen ja kahvi oli aina silloin valmis, kun
tulijat olivat rannassa."Ja Virtanen jatkoi: "Ja
jos kilpasoutuaoli, niin kyllti seuseinniin kavi,
ettii meidtin vene ensimmiiisend Kiirppiilan
rantakiviinkolahti.'
Hautajaisten ia huvimatkojen
kulkuvdline
Kirkkoveneitd kaytettiin my6s hautajaisissa.
Siihen laitettiin havuja koristeiksi. Soutajien
mtiSrdriippui veneenkoosta"mutta vainajan
kanssaolivat vain soutajatja periimies.Periissii
hrlivat omaiset ja muu saattovfi. Veneiden
kaytosta sovittiin niiden omistajien kanssa.
SaatettiinkAyfiAAmyOspikkuveneita.
Soutumatkalla ei veisattu. Arkku tuotiin
rantaanhevosella.Kiirppeliissesejyrkiin rantatormin takia kannettiin tieltii saakka liinoilla
veneeseen.Kirkkorannasta omaiset kantoivat
arkunhautaan.
Martti Kivikoski kertoo nuorena soutaneensausein ruumiita Kutalastakirkolle. Ne
vietiin silloin pikkuveneillii.Soutajiaoli tavallisesti kaksi. Ruumiit vietiin jo arkenaruumishuoneelletai valmiiksi hautaan.Pyhiinii oli
ja sinnementiinApuJaivalla.
hautajaiset
Ktirppiiliin hautausmaavalmistui vuonna
1918,mista tihtien ei ruumiita enii2ikuljetettu
Salokunnasta
vesitsetoisellepuolelle.
Vainajistapuheenollen kerrottakoonvield
Eero Yli-Viikarin tarina Manskanviimeisestd
matkasta:"Mummoni kertoi, ettii kun Manska
kuoli, oli sula aika. Vanhalle kirkolle ruumiit
vietiin LikovalkamastaPirunvuorenalta, missii
oli vihtiiiliiistenvenepaikka.Kun ruumistuotiin
rantaarLalkoi niin kova tuuli, ettei voitu liihteii
jiirvelle. Manskan arkku taytyi jittiiii venelatoon y6ksi ja mentiin toisenapaiviinAyritt6md.6nuudestaan.Piiiistiinjo puoliselk66n,kun
alkoi taas tuulla ja nousi kova myrsky, kuten
edelliseniikinpaivAne.Erdiit mukanaolleet olivat niin rohkeit4 ettd avasivat arkun kannen
sanoen:'Kattotaas,mikii siel on niin vastahakoonen, kun ei me site meinata saada
hautaarLeikti sita auttaisi takaisinkaanpalata.'
Sieltaloytyi verinenhalko ja kun joku rohkea
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otti senpois ja heitti jtirveen, niin tuuli tyyntyi
ja piiiistiin menemiiAn.
"
Useat haastatellut kertoivat kiiyttiineensii
kirkkovenettii kiiydessii6nrippikoulua. Aaro
Mattila kertoi, etta tyt6t ja pojat kulkivat eri
veneillii.Pojat saattoivatnaulataveneidenpohjiin narun,toisen pdin omaan,toisentyttrijen
veneeseen.Sitten saivattytdt soutaaja hinata
poikia.
Palonenkertoi, ettii he kaviviit rippikoulua
5-hankaisellaveneellii,jossa oli mukanakymmenenpoikaaja yksi tytto. Kun hdn on syntynyt vuonna 1895, on rippikoulu ollut noin
vuonna1910.
Kiuralassaon veneiti kafetfy heinienkuljettamiseensaarestakotiin, kuten on jo mainithr.
Kirkkoveneillii saatettiintehdii myOshuvimatkoja, kuten Vira kertoi. Jos venetti ei oltu
kaytetty pitkiun aikaanvarsinaiseentarkoitukseensa,ei se ollut jatkuvasti liihtOkunnossa,
vaan sita oli liotettava, niin etti saumatpitiviit
vettA.
Suuret veneet,
vakavat onnettomuudet
Missti suuret veneet halkoivat aavojajarvenselkiii oli onnettomuudenv:rara lihempinii
Tuuli
kuin pienilli jlirvill| kutenRautavedellii.
saattoinostaavaarallisenkorkeitaaaltojqjajos
onnettomuustapahtui, oli suurissa veneissii
kymmeniiiihmisii vaarassa.
Tunnetuimpia kirkkoveneonnettomuuksia
ovat olleet Ruovedellii 30.8.1778tapahtunut
jolloin salamaloi kirkostapalaaonnettomuus,
ja sen33 matkalaisesta
hukkui
vaanveneeseen
16, sekiiKeuruunonnettomuus
31.8.1845,
kun
kovassatuulessall-hankainen vene kaatui ja
sen37 ihmisestiihukkui 26. RautalamminKonnekoskessahajosi 30.6.1860kirkkovene,jolloin 33 veneessiolleestahuk*ui 17.
Rautavedellii ei tiillaisia onnettomuuksia
tiedetii tapahtuneen.
Vuosisadanvaihteessa
oli suuriavesivuosia.
Vuonna1899,valarikonvtronna,vesi oli puolitoista metriii normaaliakorkeammalla.Salokunnan veneille oli Karkunkyllin vuolle ollut
aina ongelmallinenja kysynyt periimiehentaitoja. Korkean veden aikana veneet piti vetliii

tien yli ja laskeasillan toisella puolen uudelleenveteen.
TodenniikOisestijoskus noihin aikoihin
Kojolan kolmihankaveneenvdki ei noussut
veneesteeik6 raaskinut vetiiii sitii hiekkatien
yli, ettei pohjatervaolisi kulunut, vazn pdhtti
muista poiketenuskaltautuaajamaansoutaen.
Soutuyritys ei kuitenkaan onnistunut, vaan
venekaatui. Toiset saivatsillan ansareistakiinni, toisia vesi vei, mutta kukaanei hukkunut.
Kiuralaan mentiessi oli soudettavaKirkkovuolteesta.Siinii on Kirkkokivi, joka korkean
vedenaikanaon niikymitt6missii. Tarinan mukaan olisi siihenjoku kirkkovenejoskus tdrmiinnytja kivi saanutnimensdsiitd.

aarnivalkeidenpalavan.Virtanen arveli kukkulaa vanhaksihaudaksi.
Palonentaas kertoi, etti taaempanaolevalla
toisella kukkulalla oli muinoin asunutkarpiin
vikkelyydenomaavamies,jolla oli kaksi poika4 Jaakko ja Matti, joille isiin kuoleman
jiilkeen talo jaettiin Jaakkolaksija Mattilaksi.
Kiirppdiissii on paitsi Mattilan talo, my0p
Jaakkolanliihde. Tuota venevalkamanvastaista
rantaaon sanottuVanhaksiKiirppeliiksi.
Kertojat pohtivat, kuinka monta venelatoa
Kiirppaliin rannassaoli. Virtanen, joka asui
aivan niiden lfiellii muisti seuraavatetellstd
piiin lueteltuina: Ensimmdisendoli Mattilan
kolmihankq Lylyn kolmihanka" sitten kahden
veneenlato, jossa olivat Antilan viisihankaja
Tarinaa Kdrppiltin rannassa
Ketolarr.Virtasen--Mdkel6nvene ja muita matalampi Frin kolmihankaisenveneenlato. ViiKun kesiillii 1976kiivelin PaavoPalosenkansmeisenirivissii oli ollut se 7-hankaisen
veneen
sarantaanruohottunuttatietii pitkin, hen kertoi,
lato,joka paloi. Senomistajaaeivit Virtanenja
Palonenmuistaneet.
etti vieressb olevan kuusikon kohdalla on
Tiiss0 eiviit ehka ole kaikki Kiirppdliin ranaikaisemmin ollut Mattilan lammashaka.
nan paattiladot.Er6s kertoja muistaavarmasti
Haimmemukaanmyos Kalle Virtasen.Valilla
niita olleen seitsem64joista yksi oli kahden
sattuneen
sadekuuron
aikanaistuimmeHinkkaja
ja
veneenlato.
sen rantasaunanterassilla Palonen VirtaLadot oli rakennettuhirsistii, joiden vdlissi
nen muistelivat siinii" millainen maisemaoli
oli
raot. Kulmat olivat pitkiinurkkaiset.Pitkan
ollut ennen.
Kirkkoveneiden aikaan ei puusto kasvanut ladon seiniii tuettiin sisipuolelle rakennetuilla
rantaansaakka,lnrten nyt. Veden siiiinndstelyn pienilla seinlnpiitkilli. Katossa olivat vuoliaijiilkeen rantaviiva on pysynyt paremmin kohset,jotka kannattivatkattotuoleja.Katot tehtiin
dallaan.kun se aikaisemminsaattoivaihdella piireistd. Jiirvelle johtava ovi suljettiin sis6puoleltapuukangellaja maanpuoleinen
ovi lurannassa10-20 metrin ptiiissi olevaanjyrkiinkolla. Viimeinen venelato vietiin Kallialan
teeseenasti. Tnlln rannanja jyrkiinteen viilisellii
kirkolle.
tasanteellasijaitsivat paattiladot.Ne olivat niin
lahekkain,ettii pikkupojatjuoksentelivatniiden
Venekauden peattyminen
katoillahypiitenviilien yli katoltatoiselle.
Kertojani muistelivat, ettti lSTGluvulla oli
Kirkkovenekausipiiiittyi vtihitellen vuosisadan
HaapaniemenMyllynokallq jossa aikoinaanoli
ja siihenoli useitasyita.Vanhalutevaihteessa
tuulimylly, pidetty 9-hankaistavenett6.Sillan
luona oli meijeri,joka kovan tuulen vallitessa rilaisuus,johon liittyi liihespakollinenkirkossa
ja ehtoollisella k6ynti, alkoi murtua ja kirkospaloi vuonna 1888. Siite lensi kekiileiti aina
Kojolan kylaan saakka. Ki@piiliin rarmassa sakiynti vdheni. Jumalanpalveluksiaei tarvittu
paatmydskiiiin eniiii uutisliihteinii sillii Vammalassa
kauimpanatulipalostaolleen7-hankaisen
alkoi ilmestyi Tyrviiin Sanomatvuonna1894.
tiladon katolle tuli my0s kekiile polttaensekii
Aikaisemmin kanttori nousi jumalanpalvelukvajan ettii veneen.Muut veneetsiiilyiviit.
senjiilkeen saarnatuoliinja kuulutti siel6 moVastapiiisellii rannalla Haapaniemenpuooli
pieni
puuton
rarfiaa'.
nenlaisia
kukkula liihelli
asioita, joita seurakuntalaisten
lella oli
ptiiillii
kastiirkeitL
saada
tietiiii.
miesten
muistin
aikana
ollut
Sen
ei
Aikoinaan oli nuorisolleollut tiirkeiiii toisten
vanut muuta kuin ruohoa. Vanhat ihmiset olikylien nuorison tapaaminen.Viiind Vaara kirvat kertoneet, etta kukkulan pfiiilla oli niihty
ioittaa Valkealasta: "Miltei ainoa tilaisuus
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rs,jolla oli kaksi poi
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, Antilanviisihankaja
iin veneja muita marisenveneenlato. Viiveneen
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ioistayksi oli kahden
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ritkiinurkkaiset.Pitkiin
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(atossaolivat vuoliaitotuoleja.Katot tehtiin
ra ovi suljettiin sisiiovi lumaanpuoleinen
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Ikoi murtuaja kirkosei tarvittu
npalveluksia
einL sillii Vammalassa
vuonna1894.
Sanomat
jumalanpalvelukrousi
r ja kuuluttisielti moszurakuntalaistenoli
rlleollut tiirkeiiii toisten
[ren.ViiinOVaara kiryliltei ainoa tilaisuus

Kiurala on ollut kesiiisin tiirkein ylityspaikka.
Juho JaakonpoikaIiponen (s. 1836) on kertonut:
|
"Muirtun viela ajan, jolloin Kiuralaanei
kiynyt ratastieti. Silioin ie,at1i ratastieToijalan kyldin, jossasilloin asuiherroja.Kun tiihiin
aikaan Kiuralasta kesiillii matkusti, oli matkakuormavietavdkeissuilla,joiden pdiilletavarat
pantiin. Mutta ttihiin aikaan oli Kiuralassahyvat veneet, joilla tavallisesti matkat tehtiin.
Mutta tievaikeuksistahuolimatta Kiurala on
ollut jo varhaiseltaajalta asti pitajanainoavesistdnylikulkupaikka. Matkustajaliikennettiion
entiseenaikaan Kiuralasta viilitetty Isonsaaren
kautta Salonsinreensiten, ettii Kiuralasta vietiin matkustajaveneellti Isoonsaareen.Sieltii
taimasai itse huolehtia ylipliiisystiiiin Salonsaareen.Isonsaaren
mitan,noin kahdenkilometrin
matkan kulki matkustajajalkaisin ja saaren
toisessap66ssii sai matkustajahuutaa apua
Apu-laiva: Kun uusia kirkkoveneitii ei eniiii
olevastaHiedan
siksi, kunnes Salonsaaressa
rakennettq kaytiin jonkin aikaa kirkossa myds
talostatuli ylinoutaja."(Soini1946.)
omilla pikkuveneilliija maitse mentiin KiirpMyohemminntiihin salmiin asetettiinlossit,
pliliistii Vammalan kautta. Hautajaisten tai
jotka sittemminon korvattusilloilla.Jo vuonna
muidenyleisOtilaisuuksien
ajaksitilattiin Suo1901 oli 4l kuntalaistaanonutTurunja Porin
niemelteTassonApu-niminen laivq joka kulki
liiiinin kuvernoorilt4 ettii tie OllinpojaltaHieHiedanvuolteenkautta.Varsinaisestilaiva kuljetti viikeii Suoniemenkirkkoon ja Karkun
Silloin katsottiinkuitendalle kunnostettaisiin.
kin Kutalan tie tiirkeiimmtiksija Kiuralan tien
kirkkoon vain rippipyhinii. Siitii on Eero Jirkunnostaminentapahtui vasta 30 vuotta my0ventauskirjoittanut tutkimuksen.
hemminja tiille tielle rakennettuHiedan silta
Rautatiet: l8OOluvun puoliviilin jiilkeen
1956.)
alkanut rautateidenrakentaminenoli edennyt valmistuivuonna1933.(Selander
Tie Nokialta Stormiin valmistui vuonna
niin, ettii Tampereen-Porinrata, joka kulki
1868. Tyo aloitettiin jo vuonna 1861. Naiin
mm, Karkun ja Tyrvdnn kautt4 valmistui
ja Kulovedenmolemminpuolin oli
vuonna 1895. Sita kiiytettiin Karkun kohdalla Rautaveden
jo vuotta aikaisemmin.Junaaoli nyt ainakin tiet, mutta vesisttin poikki oli yhteys vain
Vammaskoskensillan kautta. Sitten valmistui
mahdollisuuskayftaiakirkkomatkoihinkinPalyhdystie Kutalan saarenkautta. Tie on itiipuovialasta" mikiili aikataulut sopivat, mutta sen
lelta kiintealla sillalla ja liinsipuoleltalautalla
kiiyttOlieneeollut viihtiistd.
yhteydessiimantereenkanssa.Vaikka tie valMaantiet Karkun kautta on ainakin jo
1500-luvullakulkenut Himeenlinnan-Tampe- mistui viime vuosisadanpuoliviilin jiilkeen,
yleinen tie siitti on tullut 1900luvun alussa"
reen-Porintie. Setuli SalmistaKrouvin kautta
Palvialaanja edelleenVammalaan.Krouvissa jolloin sitii myds on jonkin verrankunnostettu
siita erosi Pohjanmaallejohtava Kyr<inkan- (Ajo l9aa). MyOhemminon saatuttille tielle
kaantie,jonka kaytto kuitenkin vuonna 1869 toinenkinsilta.
pliafiyi toisen tien valmistuttua. Sita ennen se
Kirkkoveneiden monisatawotinen perinne
oli ollut tiirkeii HiimeestiiPohjanmaallejohtava
tie ja myds "suorin suvitie Turusta Pottjan- padttyi edellii kuvatun kehityksen aikana ja
samaanvaiheeseenkuuluu mytls Sastamalan
maalleja talla oli paljon kulkijoita", kirjoitti
emaikirkonkiiyt6n pii'iittyminen.Kirkon seutu
Warelius.
hiljeni. Senvieressi olevalleLukkarinkalliolle
Karkun kohdalla oli vesistdnpoikki kuljettu
eivit eniii suvisina sunnuntaiaamuinakirkkovuosisatojenajan veneilla tai talviteita pitkin.
toistensa tapaamiseen oli nuorilla kirkolla.
Kirkkokankaallakirkon lihellii oli Niiytinkolkka, jonne nuoret kokoontuivat.Isiit ja ,iidit toivat tiinne tyttiirensd. Tyt0illa oli mansikkatuokkonen,jota tarjosivat hiinta miellyttavaille
nuorellemiehelle.Jostuohinenotettiin vastaan,
oli se merkki, ett?i lihentelyii voitiin jatkaa.
Tapahiivisiviime vuosisadansiilliaikana."
Vastaavanlaisiakirkkopyhiii on ollut muuallakin Suomessa.Karkussakyliit olivat niin
tiheiissii, ettii mitiiiin tiimainkaltaistatuskin oli
alkiiyt<iss6.
Nuorisontapaamismahdollisuudet
koivat kuitenkin vuosisadan vaihteessa parantua teiden ja kulkuvAlineiden kehittyessii.
Ensimmiinen tiirkeii jokamiehen kulkuviiline
oli polkupy<)rii joka noihin aikoihin alkoi
yleistyii. Autot tulivat maanteille vasta sitterq
kun venekausioli p?iiittynyt.
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veneet kokoontuneetkuin "sammakanpojat",
kuten eris kertoja mainitsi, odottamaanparipiiiittymisti ja sen
tuntisenjumalanpalveluksen
jilkeen vauhdikastakilpasoutuatakaisin kotirantaan.
Karkunuusi kirkko valmistuivuonna 1913.
Kertojani eivdt muista, ettd sinne olisi eniiii
kirkkoveneillii Karppiiliistii soudettu.Kiiynnit
ovat ainakin olleet satunnaisia.Uusi aika uusine kulkuviilineineenoli alkanut. Siita huolimatta,ettti tiet ja kulkuvilineet paranivat,karkkulaisiaaikaisemminyhdisttinytjiirvi muuttui
jyrkliksi rajaksi, niin ettii vuosisadanalussa
ja
suunniteltiinmuutoinkin pienenseurakunnan
ja Salokunnanjakamistakahtiq Rantakuntaan
kuntaan.Seei kuitenkaanenndttinvt toteutua.
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