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KUNTASANOM/TT
tiirkeli. Pernelin kunnanjohtajaKari
Kotiranta puolestaankiitteli, ette
Kuntasanomien uutiskynnys on
juuri sopivan korkea. Samaa vakuutti mycis Aamo Sola Kuusjoen
kunnanjohtajanpriydiin takaa.
Perttelin kunnanviraston viiki
joutui koulunpenkille,opettelemaan
tietokonekieltli.
Seurakunfavaaleissa
oli ehdokkaita Halikosta 103, Perttelistiioli
43 ja Kuusjoelta40 ehdokasta.
Kuruntiell?i Halikossa suistui
rekka ojaan.
Kajalakotiinvalmistui kaksitoista uutta asukashuonetta
saneerauksen myijta.
PentelinLionsClubin l5-vuotisjuhlassakehuttiinhyvlili talkoohenkeii.

JOUtr,UKI.IU
Kuusjoen sosiaalisihteeri Riina
Rinne liihti muihin triihin hoidettuaan Kuusjoen virkaa vain muutaman kuukauden.
H a l i k o nV P K j u h l i 5 5 - v u o t i s t a i valtaanjakamallakymmenili ansio-
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Marjaanankivi
murheniiytelmiin muistona
- Halikon Vaskiolla Turilan
kylAssd Impolaan vievAn
maantienvarrellaon ns.Marjaanan kivi. Nykyisin kivi on
rajakivenii Jirveldn ldhellA,
mutta kiven kiAntiipuoli paljastaa liihistiillii sattuneen
murhendytelmdn.Se on kaiken kaikkiaan vallan murheellistakerrottavaa.
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JokelanMarjaana(MarianaWilhelmina Svenintyter)syntyi 26.5.1894
HalikonTurilankyliissiiSvenAlbert
Sveninpojan(Jokelatja vaimonsa
Olga Mariana Lindenin perheeseen
Jokelan talon sisaruksistavanhimpana.Lapsuusvuodet
kuluivat kotomaisemissa,kansakouluahiin klvi
Vaskion sekakoulussa,
kuten siihen
aikaan sanottiin, opettajatarEeva
Kormun oppilaanaKuttilassa.
Rippikoulun hiin kiivi Halikossa
ja tytristii varttui eliimlinhaluinen,
ahkeraja viehiitteveneitonen.Jokelan Marjaanan oli varmaan moni
nuorukainen"huomannut". Ellimii
oli edessiipiiin,mutta kohtalo puuttui asiainkulkuun.

Toivosen Kalle
Jokelassaoli renkinii jo vanhempi
mies, Karl Evert Toivonen, synt.
Halikon Ammakolla 28.12.1860,
siis 33 vuotta Marjaanaavanhempi.
Kalle asusti Tippalan torpassa
KuusjoenImpolan puolella vanhan
flitimuorinsakanssa.Kalle oli mycis
omissa mielikuvissaan ilmeisen
ihastunut Marjaanaan,jonka tule- :,,
vaisuudestaoli varmaan sellaisia -Jokelan Mariana (vas.)oli viehdttiiviineitonen.HAneneliminkokkapuheitakflyty.
sii piittyi jiirkyttdvAllii tavalla 19-vuotiaana.
Vaan tlmi Toivosen Kalle olikin
(Kuva: Leena Lehtirannan kokoelmasta)
ilmeisentosissaan,kun pyysi isiinti-Svenilti Marjaanan kette. Hen
vaikka ostaa koko tytdn! Eikcis se
sellainenole jo vanhanaikaistaja
poissamuodista,oli is[nta naurahdellut Kallen ajatuksille.Ja olihan
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osallistuivat Salon messuille
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osallistuivat Salon

ja hanastusmerkkejlipalokuntalaisille.
Halikon kunnan taidepalkinto
luovutettiinTuula Auermaallesekii
Halikkomitalit Pinetta Tuotteelle,
Anja Nurmelle ja Risto Saariselle
Halikon itseniisyyspAivlinmusiikkimatineanyhteydessii.
Vaskiolainen Pirina Saarinen
kruunattiinSalo Luciaksi.
Kalevi Korsimo vietti ensimm2iisenjouluaatonkahteenkymmeneen
vuoteenperheenparissa.Joulupukkihommatjliivflt muiden Peikkojen
hartioille.
Perttelin kunta luopui rakentamasta postille vuokratiloja uuteen
liike-kuntakeskukseen.

l 900 naistaampaisiSalossa
Seiskalle.

ta-Svenilta Marjaanan kettii. Hiin
vaikka ostaa koko tyt<in! Eiktis se
sellainen ole jo vanhanaikaistaja
poissamuodista,oli isEntiinaurahdellut Kallen ajatuksille.Ja olihan
Kallella ikiiiikinjo, ettl vallanislksi
sopisi. Ei se sellainenkiiy laatuun,
tyttd valitseeitse.
Toivonen oli muutoin sopuisa
mies, mutta Jokelan emiintii Olga
aavisti pahaa!Kalle-renki katselee
Marjaanaa"sillii silmillii", etta se
on pantavattiistii pois! Niiin myds
tapahtui.

Kohtalokas piiivi
Joulukuunl0:s l9l3 Jokelanentinenrenki Kalle Toivonenotti haulukon naulastaja sanoiiiitimuorilleen
menevlinsiimetselle."Jos minii linnun saan,niin en taida eniili kotia
tulla", oli Kalle tuuminut.Niiin oli
muori sitten murheissaankertonut
poikansasanoneen,
mutta tajunnut
siniinsiiselkeiinviestin vastaj?ilkikiiteen.
Marjaanaoli Kallenmielikuvissa
se "lintu", jota hiin tavoitteli. Niiin
voitiin arvellavastajiilkikiiteen.
Marjaanaoli Kakossuonlaidassa
pehkutehtaallatoissl. Talikko kiidessiihiin riensi kotia kohti piiiviin
hiimdrtyessd,sillii hiin oli luvannut
jotta
hoitaalypsynja muut askareet,
Olga-[iti saa olla rauhassakyliissii
Tuomenojassa, missii pidettiin
Anna-tytcinn imipiiiviii.
Kotovalot jo niikyiviit murra kotiin ei Marjaanaen[a paassyt.Toivosen Kallen haulukko jysahri kAteenja toinenlaukauspiiiitti Marjaanan eliimiin.
LikeisessiiJiirveliissiiistui SampaanLindgren iltapuhdetta,kun jutusteluloppui haulukonii[niin. TcimAhtikerran,toisenja vaenrynndtessAaAnensuuntaanvielri kerran.

Jokelan Marjaana virui polulla.
Hiintii oli ammuttu kiiteenja talikostakin oli varsi poikki. Toinen laukaussuoraanpii[hiin. Liihell2imakasi Toivosen Kalle itseliiin suuhun
ampuneena.Mitiilin heidhn pelastamisekseenei ollut enee tehtAvissA.
Murhaja itsemurha.
Paikalletuli lisiiii viikelija lopulta
rekihevonen.Siihen rekeenruumiit
pantiin vieretystenja joku vanhempi nainen huusi hysteerisesti,ette
vereteiviit saasekoittuatoisiinsa.Se
olisi ollut paha ennusmerkki.Niin
lahti surullinen saattuekohti Halikon kirkkoa.

tokauppa.Surma-aieenosti isanteNaisviiki kauhistemies Sampaasta.
li moista pyssye,mutta isenta rauhoitteli: Ase ei itsestiiiintapa, vaan
sitAkayttavaihminen.
I 2-kaliberisen
rinnakkaispiippuisen haulukon on tehnyt kuuluisa
asetehdasAlbert Simonis Belgian
Liegesshjasit?ion sanottuvain "belgialaiseksi", kertoo sukulaismies
Vaskiolla.Nykyisin sillii ei enh:ivoi
ampua,silldvuosienmittaanasetuli
veiljaksi ja "tulppasin" sen. Itse
asiassa
se on nyt vain palapuutaja
pdtkii rautaa, kenoi omistaja pappansaostamastapyssystA.

Surupdivdt Vaskiolla

Marjaanan

Tieto tapahtumasta
levisi nopeasti. MarjaananpikkusiskoZaidakiivi
kouluaja oli ollut kortteeriaKuttilan talossa.
Muttakoulussahiinkuuli, ettii Marjaanaon ammuttu.Uutinen oli shokki ja opettaja Kormu
katsoi parhaaksijohdattaa pikkuZaidanomallepuolelleasuntoonsa.
Setuntioli ikuisuus"kylmiissii"kamarissa,oli tytto kertonut.
Jokelan naapurina oli Turilan
joka teetti
isAntiiKustaaPaasivaara,
ja pystyttisurmapaikalle
Marjaanan
kiven.Siihenhakattiinristi,Marjaan a j a 1 0 . 1 2 . 1 9 1 3J .o t k u rs a n o v a r ,
ettii kivi on "Kulra-Kustaan"tekema.

Murheniiytelmiistiion kulunutjo 77
vuotta eli hyviikin ihmisiki. Niirii
vuosia jiii MarjaanaltaelamArtAilmeisen monia. Kuin myos epiitoivoisenteon tehneeltiiKalle Toivoselta.
Syyspimeiissd kiivin paikalla.
Pakko tunnustaa,etta veti mielen
hiljaiseksi.Tuli ajateltuaMarjaanaa,hdnenomaisiaanja ysteviaan.
Tuli mieleenmyos Toivosenvanha
aiti,joka vanhoillapiiivillldnjoutui
kokemaansurunja tuskanmieleltiian sairastuneen
aikamiespoikansa
ep?itoivoisen
ratkaisunvuoksi. "Ei
se oo ihmises, se on korkeemmas
kiires",sanoierdsTuntematonsotilas.
Marjaanankivellii on siis vallan
murheelI istakerrottavaa.

Belgialainen hauluh[io
Toivosellapideniinsittemminhuu-

kivellA

Matti Rautanen

