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Keltin Kajahdus
Keltin Kylän puolueellinen äänenkannattaja
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Ei maks’ mittää..

Keltin myllytupa palaa juurilleen!!
Keltin myllytupahanke on ottanut ensimmäiset horjuvat askeleensa
kohti uutta uljasta paluuta äidin helmaan, Kuusankosken Kelttiin.

Keltin Historiaa
Kaukaa Rautakaudelta aina
n. vuoteen 1000 asti Pohjois-Kymenlaakso on ollut
asumatonta erämaata, jossa
on liikkunut Kymijokea ja
Valkealan reittiä pitkin
eräilijöitä. Suur-Hollolan,
Asikkalan
ja
Lammin
kylillä on ollut erämaansa
Pohjois-Kymenlaakson
länsiosassa
Valkealan
Oravalaa myöten. Alueen
itäosa taas on ollut SuurLappeen nautintamaita.
Erityisesti aika vuodesta
1000 vuoteen 1300 oli
vilkkaan eräilyn kautta.
Silloin
myös
KelttiRuotsula sai mm. germaanista asutusta rannikolta. Keltin kylä mainitaan
ensimmäisen kerran asiakirjoissa vuonna 1539 ja
ensimmäiset asujat olivat
saapuneet
viimeistään
vuonna 1399. Kouvolan ja
Ruotsulan rajalla Kuusanlammiin laskevan Myrkkyojan suussa on ollut rajapaikka nimeltä Kältis å
minnen.
Lähdeteoksen
mukaan
Keltti on 1400-luvulla
tarkoittanut vain Ruotsulaa.
Erik Akselinpoika Tottin v.
1458 antamassa tuomiossa
Keltin rajapaikkoina mainitaan nykyisen Ruotsulan
rajapaikat.
1500-luvulla
nimeä Keltti käytettiin
asiakirjoissa sekä Keltistä
että Ruotsulasta. Nykyisen
Keltin vanha kylänpaikka
on ollut mäellä, Kyttälän
talon luona, Ruotsulan
vanhaakylää,
Alakylää
vastapäätä.
Juuri
tällä
kohtaa ylitti vanha Salpausselkää
pitkin
kulkeva
Viipurintie Kymijoen.
Tuolloin Kelttiin on Ruotsulan lisäksi laskettu myös
samaan jakokuntaan kuulunut Kuusanniemi, jossa oli
v. 1539 vain yksi isäntä,
Anders Albrechtson, mutta
mahdollisesti
useampia
asukkaita, koska jo vuonna
1510 on puhuttu kuusanniemeläisistä (Kuusanniemi
boar).

Toisella puolella sijaitsi Iitin
puolen Keltti, jossa v. 1539 oli
5 taloa. Se on kuulunut Hollolan Artjärven neljännekseen, ja
on mitä ilmeisemmin ollut
alun
perin
majatalokylä.
”Keltti” kylännimen alkuperä
on jäänyt epäselväksi. Koska
vanhaa ”Keltti” henkilönimeä
ei seudulta ole voitu osoittaa,
nimi ei liene henkilöpohjainen,
vaan mieluumminkin kehittynyt luontonimestä, esim. joen
hiekan keltaisesta väristä.
Ruotsulan mailla virrannut
Kelti(n)joki on ilmeisesti
alkuaan
ollut
kulkuväylä
Kymen Keltinkosken alta
Kuusaanlammiin, Myrkkyojan
suuhun, jota pitkin on kierretty
Kymijoen pahat kosket, mm.
Kuusankoski.
Iloisen kylämme virallinen
rinnakkaisnimi vuodesta 1922
on Maunuksela, joka oli Keltin
vanhan osakylän nimi 1500luvun alussa. Se juontuu kylän
ensimmäisen isännän, Mons
Ollsonin etunimestä. Hänet oli
merkitty Keltin kylään v.
1539. Lähde: Saulo Kepsu:
Pohjois-Kymenlaakson kylännimet
Kust. Suomen kirjallisuuden
seura, Helsinki, ISBN 950717-241-9, ISSN 0562-6110

Tutustumiskierros

Rossipohjan perustarkastus meneillään.

Keltin Myllytuvan
Näkymä Keltin puolelta kohti vastarannalla sijaitsevaa Ruotsulaa. Väliaikaista
hirsivinssiä ihmettelee Olli Kailio

hirsiin kävivät tutustumassa 18.10.2004 Kymenlaakson
Maakuntamuseon rakennustutkija Timo Lievonen,
Kuusankosken vapaa-aikakeskuksen johtaja Tuula Typpö, Kuusankosken Museoamanuenssi Kimmo Seppänen.
Mukana myöskin yrittäjä Riitta Noriola-Eskola sekä
Kelttiläisiä; Arvilan Heikki, Matti ja Annikki.
Katsastimme samalla vanhan myllynpaikan ja mietimme
mahdollisista uutta sijaintipaikkaa.

Olli Lehtonen traktoreineen suoritti vaativan hirsien
siirron myllyrantaan.

Myös Kouvolalaisia saapui paikalle ihmettelemään vilkasta talkootoimintaa.

”Jokohan kohta rupeis’ oleen harjakorkeudessa..?” miettii ankarasti työnjohtaja Mikko Saaristo.

Nykynäkymä Vatajantieltä

Rautatietyömaa
hätäaputyönä
Sodan jälkeen valmistui ensin
lennätinjohto Viipuri - Hämeenlinna tien varteen ja
sitten myöhemmin rautatie
Riihimäeltä Viipuriin. Suomen
ensimmäinen
rautatie
oli
valmistunut joitakin vuosia
aikaisemmin Helsingin ja
Hämeenlinnan välille. Ratatyö
tehtiin hätäaputyönä, kun jo
monena vuonna oli ollut
maanviljelyn kannalta erittäin
ongelmalliset ja epävakaiset
säät. Kevään tulo viivästyi
useana vuonna niin, että
kesäkuun alussakin ajeltiin
reellä yli Urajärven kirkkomatkalla. Syyspakkaset tulivat
jo elokuussa 1867. Seuraavana
talvena koettiin Suomessa
Euroopan viimeinen rauhanajan nälkäkatastrofi. Monin
paikoin pikkutilallisten oli
lähdettävä kerjuulle niin, että
Keltinkin
taloissa
saattoi
käydä kymmeniäkin kerjäläisiä päivässä. Ratatyömaalla
päivän palkkana oli pari
naulaa
vehnä-kulijauhoa.
Nikkari Nummelinin asunnossa asui tuohon aikaan ratatyömaan esimies, joka joutui joka
aamu ottamaan töihin uusia
miehiä yöllä kuolleiden tilalle.
Hän oppi, että hitaasti liikkuvaa miestä ei kannattanut
palkata, koska tällainen mies
söi illalla palkaksi saamansa
puuron raakana ja menehtyi
sitten usein yön aikana vatsanpolttoihin. Nikkarikin joutui
paaduttamaan mieltään seuratessaan nälkiintyneiden miesten tietä kerjuutieltä työmaalle
ja sieltä sairastuvan kautta
hautaan. Sanontana oli:"Ei se
ole köyhyys, joka selän koukkuun vetää. Se on vilu ja
nälkä." Kahtena talvena oli
Keltinkin kylän kaikki miehet
ja hevoset ajamassa täytemaata
ratavalliin.

Toisinaan on talkoiden lomassa aikaa ottaa aurinkoakin.

Rautateiltä on tullut leipä moneen kelttiläiskotiin. Kuvassa Heikki Arvila

Yllättävä
lämpöaalto
Syksy 2005 osoittautui kaikkia sääennusteita halveksivaksi,
ja yllättävä lämpöaalto jatkui aina marraskuun loppuun asti.
Kalpeaihoisille pohjolan asukkaille yli +50º keskipäivän
kuumuus osoittautui ylivoimaiseksi, mutta apua saatiin
yllättävältä taholta, kun Korian suunnalta saapui resiinalla,
Botswanassa sivuraiteelle harhautunut Frank Mbele. Eipä
aikaakaan, kun myllytupaan saatiin ammattimiehen rakentama savesta, karjanlannasta sekä hukkakauran oljista
valmistettu, lähes vedenpitävä katto.

Paikallisten alkuasukkaiden kesken jouduttiin neuvottelemaan alueluovutuksista.

Myllytuvan ympärille päätettiin
yksissä tuumin rakentaa tarpeeksi
tukeva ja korkea suoja-aita,
jotteivat pojankoltiaiset pääsisi
turhan helposti tekemään tuhojaan saati piirtelemään rivoja
kuvia vanhan ja arvokkaan tuvan
seiniin. Aitavastaavaksi päätettiin
nimetä kyläläinen Esko Saarela,
joka Kerimäen hengessä luki
huomaamattaan
millimitoilla
piirrettyä luonnosta tuumaisena ja
näin saatiin kuin saatiinkin
mahtava ja suojaava perinneaita
myllytuvan
ympärille.
Aita
maalattiin niin ikään mustavalkoisen mallikuvan mukaiseksi,
tosin suunnittelija Mikko Virtala
oli tarkoittanut sen punamullalla
värjättäväksi.

”Tuosta ei yli mennä!” jyrisee aidanrakentaja Esko Saarela.

”Mis’ sie tarviit oikeen hyvää miestä, täs’ siul’ o
sellane..” Kuvassa botswanalainen katonrakennusexpertti Frank Mbele.

Tukevalle kivijalalle on
turvallista rakentaa.

”Priimaa pukkaa, vaikka tavallista
yrittää..” tuumaa kylän vanha isäntä.

Paikallinen viuluvirtuoosi
viihdytti talkooväkeä
kipakoilla sooloilla.

Bituminkeitto on ammattimiehen työtä.

Häkellyttävä pakinalöytö päätoimittajan alitajunnasta!
VENEKANSA
Omasta päästänsä tajunnanvirtana
kirjoittanut Juha Hakkarainen, Helsingin Yliopiston käännöstieteen laitoksen
tekstinkäsittelyn oppituntia silmälläpitäen..
Asuipa muinoin Koillismaalla, Kainuun
aavoilla
rämesoilla,
paimentolainen
venekansa joka asutti silloin noita asumattomia erämaita. He elivät suht’ onnellisina,
mutta täysin tietämättöminä veneittensä
merkityksestä. Tuo outo, moisten sammioiden muoto aiheutti hämmennystä ja
eripuraa asukkien kesken, mutta silti
jotenkin tultiin toimeen. Oli tietynlaista
skismaa nuorten ja vanhojen heimolaisten
kesken. Nuorilla oli omat käsityksensä
siitä, mitä nuo oudot kaukalot olivat. Sen
sijaan kylän vanhat jäärät väittivät perimätietona, että nuo puusta veistetyt ja koverretut , ns. venhot muka kelluisivat vetten
päällä! Asiasta oltiin montaa mieltä. Asian
toteen näyttämiseksi ei ollut montaakaan
keinoa. Lähin vesialue sijaitsi kymmenien
kilometrien päässä, ja sitä paitsi naapurimaan Venäjän aluevesillä. Ei sitä voinut
noin vaan kuulopuheiden perusteella
lähteä oletettavasti kelluvaa puunrunkoa
kokeilemaan, sillä johan sille olisi nauranut koko Koillismaa! Sen sijaan läheinen
lettosuo tarjoaisi kyllä kokeilumahdollisuuden, kunhan rohkeus ja uskallus vain
riittäisi. Veneellinen maanomistaja Eivald
huomasi ensimmäisenä, että itse asiassa
tuo niin sanotun venhon muoto muistutti
verrattomasi heidän suvussaan, monia
monia kuunkiertoja sitten ilmennyttä
sikarinmallisten, jopa kaukaa haettujen
liikkumisvälineitten ilmenemismuotoja.
Entäpä sitten Brrtha? Brrtha oli nimestään
huolimatta raavas mies. Kyseessä ei ole
kirjoitusvirhe, vaan Brrthan nimi vaan
kerta kaikkiaan äännettiin noin! Ei sen
kummempaa. Brrtha oli niin sanottu vähäälyinen. Se tarkoitti ihmistä joka ei osannut vimpoa. Toki Brrtha osasi liikuttaa
vimpaimia, eli nykysanastossa airoja,
mutta se ei aiheuttanut merkittävää etenemistä millään saralla. Brrtha oli yksin, tai
niin hän ainakin tunsi olevansa.

Samaan aikaan, mutta viisitoista vuotta
aiemmin,
kaukaisessa
Gurbinamissa,
vauraaseen gatanaamiperheeseen syntyi
tytär, joka sai kasteessa nimen WillaWilla, mikä tarkoitti muinaisessa gatanaamikielessä älyttömän karheaa tai
rosoista. Nimi tuntui aluksi aivan normaalilta gatanaamityttären nimeltä, mutta
murrosikänsä kynnyksellä tuo kaunis
Willa-Willa päätti muuttaa nimensä ajan
henkeen sopivammaksi, eli Tiätsämixhäxi!
Moinen vallattomuus mursi lopullisesti
Willa-Willan isän, kuvernööri Osvald
Kyntäjänpojan identiteetin ja hän suistui
ojasta allikkoon, eli totaaliseen umpikujaan ja alkoi säveltää konserttoa, jolle ei
tulisi loppua..
SO WHAT! Ajatteli ensimmäisenä portugalilaisen laivaston messipoika Franz, joka
oli perheeltään salaa piiloutunut puuvalmisteisen kuunarin, Mrs Whitewaterin
ruumaan odottamaan saapumistaan valloittamattoman mantereen rannalle. Hän oli
luvannut rakastamalleen kumiplantaasinomistajan tyttärelle, Garderobille, että hän
toisi tuliaisina pakillisen jalokiviä, sekä
kokonaisen laivalastillisen kuuliaisia ja
tuttavallisia natiiveja, joita hän tuttavallisesti Paavoiksi kutsui.
Paavot eivät olleet samaa mieltä! Jos he
eivät olisi olleet totaalisia vegaaneja, he
olisivat syöneet tuon uhkarohkean maailmanmatkaajan jo aamupaloikseen! Mutta
koska he juhlivat käytännössä illasta
aamuun, he eivät olleet aamuisin edes
hereillä, saati nälkäisiä.
Paavot olivat iloista väkeä. He olivat
kuuluisia ruuanlaittajia ja kuhankeittäjiä.
Laittoivatpa he lauantai-iltojen ratoksi aina
yhden kyläläisen iltapuuroon hulluruohoa,
ja nauroivat sen jälkeen katketakseen
tuolle ilman tolkkua toikkaroivalle kyläläisparalle, jonka olivat näyttävästi huumanneet. Eivät he mitään pahaa tarkoittaneet, nauttivatpahan vain lauantai-illan
huumasta naapurin kustannuksella, ja
vieläpä ilmaiseksi. Jii-haa! Huusi hulluna
heiluva heimolainen. Jii-haa ja ju-huu! Ja
aivan kuin nupiksi huumattu yleensä
työnsi päänsä muurahaispesään ja sanoi
”Maiskis!”

Samaan aikaan Kainuun pohjattomilla
rämesoilla alettiin tosissaan puuhata
venhon vesillelaskua. Vanhimmat ja ns.
viisaammat pitivät moista mellastusta
maailmalopun enteenä, sekä aivan ennenkuulumattomana hapatuksena, johon ei
missään tapauksessa saanut puuttua, sillä
olihan jo muinainen lakitaulukin sen
kaikilta kieltänyt. Olipa perinnetietona
kerrottu, että moista vesillelaskua oli jo
aikoinaan yritetty, mutta se oli aiheuttanut
vain viheliäisyyksiä ja vitsauksia kylän
ylle, jossa jo ennetäänkin roikkui muutama
sadepilven retale. Ei tästä hyvä seuraisi.
Senhän tietäisi kyläsepän äpäräpoikakin,
ellei olisi toissatalvena pudonnut jäihin ja
hukkunut hyytelöiseen nevaan. Kylän
nuoriso sen sijaan puuhasi mitään kuulemattomana vesillelaskun huumassa kuka
mitäkin tehden.
Toimettomimpana oli, kuten aina muulloinkin, neliraajahalvattu Ahmetti Rämepää, joka väitti kuitenkin olevansa täysillä
hengessä mukana. Ahmetti oli nuorena
miehenä tipahtanut pää edellä leipäpuusta
ja menettänyt sen seurauksena totaalisesti
holttinsa ja ollut sen jälkeen etupäässä
muitten armoilla. Kylän shamaani oli kyllä
tehnyt kaiken, mihin hänen hallitsemansa
lääketiede kykeni, mutta yleensä lopputuloksena Ahmettin silmät pyörivät vain
entistä holtittomammin, vaihtoivat väriä
keltaisen ja punertavan välillä, lisäksi
lopulta seurasi vain pahoinvointia ja
kuumeilua. Nyt oli tapahtuva toisin!
Kun kauan odotettu auringonpimennys
viimein tulisi, oltaisiin vesillelaskuvalmiita. Taru nimittäin kertoi, että JOS venhoja
laskettaisiin vesille, sen piti tapahtua
ehdottomasti keskellä pimeintä auringonpimennystä, ja vieläpä samaan aikaan, kun
halvatut nousisivat jaloilleen. Auringonpimennys heillä oli jo odotettavissa, joten
kyläläisten odotukset kohdistuivat enää
Ahmettiin, jolla oli siis toinen päärooli.
Arvatenkin Ahmettia jännitti vallan
vimmatusti tuleva tapahtuma, joten hän
pyöritteli vimmatusti silmiään. Ja eipä
aikaakaan, kun Ukontähti, sen pienempi
kuu, sekä Akantähti olivat samalla akselilla, ja aurinko kävi yhä himmeämmäksi.

Ahmetti asetettiin venhoon, joka oli
nostettu eräänlaiselle, useita kyynäriä
korkealle telineelle, josta sen piti
uljaasti hiljalleen valua rämesuon
pinnalle, juuri pimeimpään auringonpimennyksen
aikaan.
Kyläläisten
pidättäessä hengitystään, pimeyden
hetki tuli. Ahmetti ja venho lähtivät
liikkeelle. Tunnelma oli käsin kosketeltava. Oli hiiren hiljaista, lukuun ottamatta suden ulvontaa, venhon natinaa
telakkapuitaan vasten, sekä Ahmettin
sydämentykytystä
Silloin rysähti! Tukipuut pettivät ja
sekä venho, että etenkin Ahmetti tulivat
valtavan ryminän saattelemana maan
kamaralle. Kukaan ei uskaltanut katsoa,
miten venholle kävi, eivätkä he olisi
sitä nähneetkään, sillä valtava tomupilvi
kumpusi maasta parrujen, puunkappaleitten sekä Ahmettin rymistessä
maahan. Seurasi haudanhiljaisuus jonka
viimein rikkoi vain tolkkuihinsa tulleen
Ahmettin jumalaton kiroilu ja sadattelu
sekä hänen ympäriinsä heittelemiensä
puunkappaleitten kolahtelu.
”Antaapa olla viimeinen kerta kun
rupean minkäänlaiseksi narriksi ja koeeläimeksi jumalattomiin hankkeisiinne!!” huusi Ahmetti ja puisteli pölyjä
nutustaan. Kansa oli edelleen hiirenhiljaa.. ”No, sanokaa nyt senkin huppupäiset mykät edes jotakin!” ärjyi Ahmetti
ja kompuroi pois rojukasasta. Yhä
hiirenhiljaista.. Silloin Ahmetti tajusi
jotain olevan pielessä, tai siis itse
asiassa kaukana siitä. Hän käveli taas!!
Ahmetti oli alas tullessaan kolhaissut
päänuppinsa perinpohjin ja kuin ihmeen
kaupalla tai ehkäpä juuri siksi hermoradat kohtasivat jälleen toisensa ja alkoivat taas toimia. Hän liikkui!!

Pieni puheensorina alkoi pulputa kyläläisistä, kun he katselivat laskeutuvaa pölyä.
Aurinko alkoi jo hieman valaista tienoota
ja rämesuo näkyä tomun takaa. Muutamat
rohkeimmat alkoivat lähestyä rantaa
nähdäkseen miten venholle oli käynyt.
Veden päällä kellui todellakin jotakin,
kuin tukki tai jokin sen tapainen. ”Venho,
se on venho!!” huusi kalakauppias Gunnar.
”Se kelluu sittenkin!!” hän lisäsi. Valtava
riemunhuuto ja iloinen meteli valtasi koko
lähitienoot jolloin kyseiset sudet katsoivat
parhaimmaksi lopetella ulvomisen ja
lähteä vaeltamaan kohti rauhallisempia
seutuja joissa ihminen ei mölyllään häiritsisi yhteyksiä ja reviirinpitoa.
Brrtha oivalsi heti venhoon päästyään
veden vastuksen merkityksen ja alkoi
vimpoa vettä airoillaan samansuuntaisesti
jolloin venho kulki veden pintaa myöten
niin, että hyllyvä suonpinta vain vaahtosi
venhon edetessä ennennäkemättömällä
vauhdilla. Tuollaista etenemistapaa ei
kukaan koko heimosta ollut koskaan tullut
ajatelleeksi. Myöhemmin Brrtha aloitti
ensimmäisenä kainuulaisena venholiikenteen kahden eri kylän välillä ja vaurastui
melkoisesti.
Osvald Kyntäjänpoikaa alkoi tympiä koko
sävellystouhu ja hän päätti sen sijaan alkaa
alpakantaivuttajaksi ellei peräti alkemistiksi, jos vaimo vain antaisi luvan..

VR:n Rautatieläisten soittokunta osallistui Myllytuvan vihkijäisiin. Pahaksi onnekseen soittajat eivät musisoinnin huumassa huomanneet
takaa lähestyvää junaa.

Samaan aikaan natiivien keskuudessa
hulluruohon vaikutus alkoi pikkuhiljaa
hiipiä pois huumatun verestä. Hän halusi
kovasti saada selville mitä kaikkea oli
tullut tehdyksi, ja ihan oikeastiko!!?
Gurbinamissa tuota murrosikäistä gatanaamityttöä alkoi jo hiukan kaduttaa tuo
äkkipikainen nimenmuutos päähänpisto ja
hän halusikin sen sijaan aitoa kutunmaidosta tehtyä jogurttia.
Messipoika Franzia alkoi nälkä kaivertaa,
sekä kieltämättä koti-ikäväkin näversi.
”Kunhan nyt saisi edes jotain tuliaisia
kotiin vietäviksi, muitakin kuin näitä,
iänikuisia täitä” hän runoili. Tyhjin käsin
kun ei olisi kotiin menemistä, sen tietävät
kaikki.
Ja kun taas koitti lauantai, niin ”Ji-haa, juhuu ja maiskis” huusi Paavo.
© Juha Hakkarainen 2001

Saven, karjanlannan ja hukkakauraolkien sekoitussuhteen tuntee vain Botswanalainen Frank Mbele. Itse mestaria ei ilmeisesti kuvan
alivalottuneisuuden vuoksi kuvasta erota.

EU-tarkastajat epäröivät

Lautamiehet kokoontuvat

Rakennusteknillisissä neuvotteluissa saavutettiin demokraattinen yksimielisyys,
ennätysajassa.

Aumakattoa Myllytupaan ehdottanut olkikatto-aktivisti myönsi tarkoittaneensa nimenomaan harjakattoa. Erehtynyttä ei painostettu millään muotoa muuttamaan kantaansa.

