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Aurinkoista kesää kaikille

ET oppitunti alkaa
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Puheenjohtajan kirjoitus.
Koululaisen kirjoitus. Millainen on hyvä ihminen.
Tietoa ET ( elämänkatsomustieto ) opetuksesta.
Otteita Vapaa-ajattelijain liiton keskustelu palstalta.
Yhdistyksen toimintakertomus 2014.
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Otto Turunen
Pekka Frosterus
Aarni Leppälä
Yhdistyksen postiosoite
Pankitili

045 6332341
040 7153195
0400 225570
0440 225570
040 5240722
040 8320657
040 5248081
040 5073718

jorma.snellman64@gmail.com
oivaniskanen@gmail.com
erkki.hohenthal@gmail.com
ulla.kindstedt@gmail.com
eino.huotari@kolumbus.fi

0400 472366
09 2256066
040 1242522

o.j.turunen@gmail.com

huikka@suomi24.fi

aarnileppälä@gmail.com

Korvenkatu 8, 03600 KARKKILA
FI9036363010710218 ( Lähitapiola – S-pankki )

Sähköpostiosoite info@karkkilan-vapaa-ajattelijat.fi
Internet
Jäsenmaksut

www.karkkilan-vapaa-ajattelijat.fi
A jäsen 20 €
B jäsen 14 €
Uuden jäsenen liittymismaksu on 15 €

Osoitteen muutoksista pyydetään ilmoittamaan
reaaliajassa. Näin varmistat myös jäsenlehtien ja -postien
tulemisen keskeytyksittä!

HUOM!! Postiin jätetty osoitteenmuutosilmoitus ei
välity yhdistykselle.
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Vapaa-ajattelijat eivät hyväksy väkivaltaa vaan rauhaa
Viimeaikaiset uskonnolliset terroriteot herättävät kaikenlaista keskustelua.
Islamilaisten hihhulien väkivalta peittää meitä lähempänä olevien uskontokuntien
toiminnan nurjaa puolta. Kristinuskon historia on, kuten historia yleensäkin,
sodan historiaa.
Maailman väkivaltaisimpaan uskontokuntaan liitetään jäseniä kysymättä heidän
mielipidettään. Suomessa se tapahtuu ns. lapsikasteella. Lapsikaste on toimitus
johon aikuiset ihmiset pakottavat puolustuskyvyttömän lapsen, vauvan. Suomeen
tämä väkivaltainen uskonto tuotiin sotajoukkojen avulla joskus ensimmäisellä
vuosituhannella ajanlaskun alun jälkeen. Silti tässäkin uskonnossa mukana olevat
kiistävät sen perustuvan väkivaltaan. Päinvastoin. Sellaiset ihmiset jotka
uskaltavat edes vihjaista siihen suuntaan tulee toimittaa jonkin ilkeän
toimenpiteen kohteeksi. Ja jolleivät sittenkään usko, niin tapetaan pois.
Nykyään monissa maissa tapahtuu väkivaltaisia hyökkäyksiä pyssyin, pommein ja
astaloin. Niiden tekijöiksi löydetään syylliset helpoimmin uskontojen piiristä. Ja
näinhän se usein onkin. Uskonto väkivallan syynä on varsin tavallista. Tosin sillä
usein peitellään erilaisia valtapyrkimyksiä ja tyranniaa. Yllättäen uskonnolla on
silloin vain käsikassaran merkitys. Väkivalta luo uskontoja ja uskonnot
väkivaltaa. Rauhan asia jää vain ihmisten haaveeksi.
Vapaa-ajattelijat ovat väkivaltaa vastaan. Sotiminen ei ole kunniaksi
ainutkertaisessa elämässä. Oman mielipiteen ilmaisuun pitää olla oikeus.
Hankalakin mielipide löytää kyllä ilmaisuun uusia sävyjä kunhan muitakin
mielipiteitä kuunnellaan. Jostain kumman syystä ennakkoluulolle annetaan usein
totuutta suurempi vaikutusvalta. On mielipiteitä, joiden mukaan tulisi toimia
ennakoluulon varassa. Näin varsinkin mielipidettä manipuloitaessa uskonnon
avulla. Jos jossain joku tulee uskollaan autuaaksi, niin joku toinen on sitä
estämässä kaikin käytettävissä olevin keinoin. Rationaalinen, järkiperäinen,
ajattelu on vapaa-ajattelun kulmakivi. Järki ei suosi hihhulitoimintaa.
Jos järkeä ei haluta käyttää, niin siihen on hyvät mahdollisuudet. Mennään vaikka
torille ja kahville juttelemaan maailman menosta kaikessa rauhassa. Kinata saa ja
joskus pitääkin. Eihän kaikkia juttuja jaksa kuunnella.
Karkkilan Vapaa-ajattelijat järjestää taas tänäkin vuonna jäsentapaamisia esim
kesällä Vuotinaisissa. Myös haravointitalkoot hautausmaallamme jatkuvat
keväisin ja syksyisin. Paikallislehdissä kerrotaan ajankohdan lähestyessä
toiminnasta tarkemmin ainakin seurapalstalla.
Aurinkoisia ilmoja ja rauhaa maailmaan.

Jorma Snellman

Millainen on hyvä ihminen
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Jo ennen ajanlaskumme alkua kuuluisan kreikkalaisen filosofin, Sokrateen yksi
keskeisimmistä kysymyksistä oli "Mitä hyvä on?" Kysymykseen on siis mietitty
vastausta jo tuhansia vuosia. Hänen mukaansa ihmiset tarvitsevat poliittista eli
moraalista viisautta kyetäkseen elämään onnellisena, rauhassa ja keskinäisessä
yhteistyössä.
Yksilöllinen voiton tavoittelu ei ole yhtä hedelmällistä kuin Sokrateen mainitsema
yhteistyö, sillä jokaista voittajaa kohtaan on monta häviäjää. Tämän takia
koulujen ja päiväkotien pitäisi innostaa lapsia työskentelemään yhdessä yhteisen
päämäärän saavuttamiseksi keskenään kilpailemisen sijaan. Koulujen pitäisi myös
rohkaista lapsia ajattelemaan omilla aivoillaan ja suhtautumaan vallassa oleviin
ajatusmalleihin kriittisesti. Autoritäärinen kasvatus tukehduttaa luovuuden ja
kriittisen ajattelun. Esimerkiksi uskonnot opettavat autoritääriseksi eli tottelemaan
määräyksiä ja käskyjä, eikä kyseenalaistamista suvaita. Hyvä ihminen ei ajattele
pelkästään itseään ja oman sidosryhmänsä etuja, sillä yhteinen hyvä on parempi
kuin yksilöllinen hyvä yhä globalisoituvassa maailmassa. Hyvä ihminen pyrkii
yhteisiin tavoitteisiin, jotka ovat yleismaailmalliset ja inhimilliset. Yksilöllisen
hyvän tavoittelemista ja ahneutta kuvaa hyvin viimeisin uutinen, että tällä hetkellä
1 % maailman väestöstä omistaa enemmän kuin kaikki muut maailman
väestönosat yhteensä. Hyvä ihminen ei ahnehdi enempää kuin tarvitsee, sillä se on
pois joltakin toiselta, joka näkee nälkää ja elää epäinhimillisissä olosuhteissa.
Jatkuvan kasvun- ja voitontavoittelu on epärationaalista, sillä esimerkiksi
elintarviketuotannon rajat sanelee maapallon rajallisuus, niin kuin kaiken
muunkin tuotannon rajat. Kerskakulutuksesta ja liikakansoituksesta johtuvat
lisääntyneet tuontantomäärät lisäävät myös saasteiden määrää ja tuhoaa luontoa,
jonka hyvä ihminen ymmärtää ja tunnustaa. Hyvä ihminen toimii vastuullisesti,
eikä ahnehdi, eikä tee esimerkiksi montaa lasta jo ylikansoittuneelle maapallolle.
Ihmisenä olemisen ongelmana on mm. tunteiden hillitseminen ja ihmiselle
tyypillisen käyttäytymispiirteen eli itsekeskeisyyden voittaminen. Hyvän ihmisen
pitää taistella poliittisia järjestelmiä vastaan, jotka ajavat omaa etuaan
seurauksista välittämättä. Hyvä ihminen ajattelee, kuten englantilainen poliittisen
kirjailija Thomas Paine jo 1700 -luvulla: Maailma on isänmaani ja hyvän
tekeminen on uskontoni. Se tarkoittaa sitä, että patrioottisesta ajattelusta pitäisi
päästä eroon. Se mitä tapahtuu yhdessä maassa vaikuttaa myös muihin maihin,
joten on vaarallista ajatella vain oman maan tai oman maan kansalaisten etua.
Hyvä esimerkki patrioottisen toiminnan vahingollisesta vaikutuksesta muihin
maihin on tällä hetkellä Venäjän valtapyrkimykset Ukrainassa. Hyvä ihminen on
myötätuntoinen ja vastuullinen sekä verkostoituu laaja-alaisesti ja tekee
yhteistyötä ja toimii järkiperäisesti mahdollistaen inhimillisen elämänlaadun myös
tuleville sukupolville.
AT koululainen 14v

Elämänkatsomustieto
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Elämänkatsomustieto (esiopetuksessa elämänkatsomustietokasvatus) on
perustaltaan monitieteinen peruskoulun ja lukion katsomusaine, jossa opetuksen
lähtökohtana on lapsen oma elämismaailma. Elämänkatsomustieto ei pohjaudu
mihinkään yhteiskunnalliseen instituutioon tai katsomukseen, vaan siihen kuuluu
aineksia filosofiasta, yhteiskunta-, uskonto- ja kulttuuritieteistä.
Kasvatuksellisten periaatteidensa ja opetussuunnitelmansa perusteella
elämänkatsomustieto sopii kaikille lapsille, myös uskontokuntiin kuuluville.
Nykyisen lainsäännön mukaan evankelisluterilaisen tai ortodoksisen kirkon
jäsenet eivät voi opiskella elämänkatsomustietoa peruskoulun tai lukion
katsomusaineenaan. Aikuislukioissa kaikki opiskelijat voivat halutessaan valita
elämänkatsomustiedon tai uskonnon.
Keskeistä elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteissa on vastuullisuus, toisten
huomioiminen, itsenäinen ajattelu ja suvaitsevaisuus. Oppitunneilla voidaan
pohtia esimerkiksi kysymyksiä kuten Mikä on oikein? ja Miten tieto ja uskomus
eroavat?Elämänkatsomustiedossa tutustutaan myös erilaisiin katsomuksiin ja
kulttuureihin. Elämänkatsomustiedon opetus aloitettiin Suomessa vuonna 1985.
Elämänkatsomustietoa opiskelee peruskoulussa ja lukiossa noin 20.000 oppilasta
ja sen oppilasmäärät ovat kasvussa.
Elämänkatsomustiedon esittely

Elämänkatsomustiedon (ET) opetus on
tarkoitettu uskontokuntiin
kuulumattomille peruskoulun ja lukion
oppilaille. Myös uskontokuntiin
kuuluvat, joiden omaa opetusta ei
järjestetä, voivat osallistua ET:n
opetukseen.
ET:n opiskelu kannustaa nuorta
järkiperäiseen oman elämän hallintaan
ja omien inhimillisten tavoitteiden
saavuttamiseen, kriittiseen ajatteluun
sekä avaraan ja suvaitsevaiseen maailmankuvaan.
Oppiaineen nimi tulee kolmesta sanasta: elämä, katsomus ja tieto. Katsomus
tarkoittaa tapaa, jolla ihminen katsoo maailmaa ja maailman asioita.

Kaikki elämänkatsomukset ottavat kantaa kolmeen kysymykseen:
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•Millainen maailma on?
•Mitä voimme tietää?
•Miten pitäisi elää, että tulee onnelliseksi?
Näihin kysymyksiin voi vastata hyvin monella eri tavalla.
Elämänkatsomus on kunkin ihmisen käsitys maailmasta. Se voi perustua johonkin
uskontoon tai olla uskonnoton. ET:n tunneilla ihmisenä olemisen ja elämisen asioita
pohditaan ilman uskonnollista pohjaa. Eri uskontojen tunneilla opiskellaan samoihin
kysymyksiin liittyviä asioita oman uskonnon mukaisesti.
Elämänkatsomustiedossa pohditaan paljon kysymyksiä siitä, mitä on oikea ja väärä ja
onko niitä. Sen lisäksi tarkastellaan ympäröivää maailmaa, ihmisen paikkaa maailmassa
ja erilaisia kulttuureita.
Ala-asteella ET:ssä käsitellään mm. seuraavia aiheita: ystävyys, erilaisuus ja
suvaitsevaisuus, yhdessä eläminen ja ihmisen suhde luontoon. Myös erilaisiin uskontoihin
ja uskomuksiin tutustutaan lapsen ikään sopivalla tavalla sekä opitaan erilaisia tapoja
toimia ryhmässä. Tunneilla tutustutaan oman paikkakunnan historiaan ja kulttuuriin,
voidaan tehdä retkiä museoihin, taidenäyttelyihin ja muihin oman kotiseudun
nähtävyyksiin. Opetukseen soveltuu hyvin myös vierailut planetaarioihin
Yläasteella keskeisiä aihepiirejä opetuksessa ovat kulttuuri (ihminen ja kulttuuri,
eurooppalainen kulttuuri, suomalainen kulttuuri ja monikulttuurisuus), etiikka ja hyvä elämä
(moraali ja etiikka, miten pitäisi elää, ihmisoikeusetiikka ja ympäristöetiikka) sekä
tulevaisuus (tulevaisuuden tutkiminen, tulevaisuuden yhteiskunta, ympäristö
tulevaisuuden tekijänä ja oppilaan oma tulevaisuus). Yläasteen opintoihin kuuluu myös
tutustuminen erilaisiin uskontoihin. Lukiossa syvennetään peruskoulussa opittuja asioita.

Elämänkatsomustietoa säätelevät lait
Perusopetuslain 13 § säätää katsomusaineista
Olennaisesti tiivistäen:
•ET-opetusta on järjestettävä, jos kunnan alueella on kolme uskontokuntiin
kuulumatonta oppilasta. Käytännössä näin on jokaisessa kunnassa, poikkeuksena
mahdollisesti kaikkein pienimmät saaristokunnat.
•ET-opetus on ensisijainen oppiaine uskontokuntiin kuulumattomalle. Jos
vanhemmat eivät toisin ilmoita, tällainen oppilas ohjautuu ET-opetukseen.
•ET-opetus ei ole koskaan pakollista. Jokaisella on oikeus päästä evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.
•ET-opetukseen ei saa osallistua, jos kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon.
•Lisäksi vähemmistöuskontoon kuuluva saa osallistua ET-opetukseen, ellei hänen
omaa uskontoaan opeteta.

Lähdetiedosto www.et-opetus.fi

Vapaa-ajattelijain liiton keskustelupalsta poimittua tietoa.
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Hei, ja kiitos Kainuun vapaa-ajattelijoille hyvästä viestistä liiton tiedotus-listalle
(alla). Kiitin ja kommentoin sitä juuri liiton keskustelu-listalle alla olevaan
tapaan. On myös syytä tuoda asia esille kaikilla vapaa-ajattelijain yhdistyksille.
Nyt on aika ottaa yhteyttä kuntiin ja tiedustella mahdollisuutta ottaa osaa
opetussuunnitelman valmisteluun tai ainakin saada mahdolllisuus kommentoida
luonnoksia - niin katsomusaineiden osalta kuin koulun muuhun toimintaan liittyen.
"On tosiaan hyvä kirjata myönteisenä, että "Kajaanin sivistystoimi on ensimmäistä
kertaa kutsunut seurakuntien ja muiden tahojen ohella vapaa-ajattelijat mukaan
peruskoulun opetussuunnitelmien työstämiseen ja eri katsomusten huomiointiin
koulun arjessa."

Peruskoulun - perus- ja esiopetuksen - opetussuunnitelmatyö kunnissa on
alkamassa tai alkanut. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet on
vahvistettu. Niitä konkretisoidaan kunnissa, jotka ovat opetuksen järjestöjiä, sekä
tietysti myös yksityiskouluissa. Uudet ops:t tulevat voimaan ja käyttöön elokuusa
2016.
Uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestön osallistuminen
opeussuunnitlemien valmiteluun on hyvin perustelua sekä liittyen
katsomusaineiden opetukseen että myös koulun muuhun toimintaan, kuten koulun
yhteisiin juhliin ja tapahtumiin. Katsomusaineista mainittakoon, että myös
uskontojen ops:n perusteissa mainitaan tutustuminen uskonnottomaan ajatteluun
ja kulttuuriin. Siinä koulujen olisi hyvä käyttää myös kokemuskouluttajia ja
vierailijoita, joko oppitunneille tai koulun tapahtumiin liittyen.
Mainitakoon, että lukion ops:n valtakunnalliset perusteet ovat vielä työn alla
OPH:ssa, mutta ne on tarkoitus antaa tänä keväänä, ja kunta- tai lukiokohtaiset
ops:t on tarkoitus myös saada valmiiksi syyslukaukauden 2016 alkuun. Tai
valittavien kurssien kuvaukset varmaan jo kesään mennessä.

Myös II asteen ammatillisen koulutuksen opetusta ollaan kehittämässä.
Uskonnottomien oikeuksien esille tulo liittyy muun muassa
ihmisoikeuskasvatukseen ja -koulutukseen. Ihmisoikeudet on tärkeää tunteä
kaikilla ammattialoilla, ja varsinkin lähihoitajien koulutuksessa asiaan on syytä
paneutua nykyistä enemmän (liittyen niin päivähoitoon, iltapäiväkerhoihin kuin
terveydenhuoltoon sekä vanhusten hoivaan).
Vapaa-ajattelijain on nyt syytä olla aloitteellisia kuntien oetus- ja sivistystoimen
suuntaan uskonnottomien yhdenvertaisen kohtelun sekä uskonnon ja vakaumuken
vapauden huomioon ottamisen lähtökohdasta.

"On tosiaan hyvä kirjata myönteisenä, että "Kajaanin sivistystoimi on
ensimmäistä kertaa kutsunut seurakuntien ja muiden tahojen ohella vapaaajattelijat mukaan peruskoulun opetussuunnitelmien työstämiseen ja eri
katsomusten huomiointiin koulun arjessa."
Esa Ylikoski

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry:n toimintakertomus 2014
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Kuluneen vuoden aikana yleisiä kokouksia on ollut 2, kevät- ja syyskokoukset,
jotka on pidetty Kansantalossa . Yleisistä kokouksista on ilmoitettu
Karkkilalainen ja Karkkilan Tienoo lehdissä sekä Netissä.
Hallitus on kokoontunut 3 kertaa, ajankohdasta ilmoitettu puhelimitse + toisinaan
myös järjestöpalstalla. Yhdistyksemme puh. johtajana on toiminut Jorma
Snellman, hallituksen varsinaisina jäseninä Eino Huotari, Erkki Hohenthal, Ulla
Kindstedt, Ritva Tuominen, Oiva Niskanen, Paula Vasama, Otto Turunen ja
Martti Härkönen varajäseninä Timo Vasama, Pekka Frosterus ja Ismo Nikander.
Varapuheen johtajana Oiva Niskanen, taloudenhoitajana Erkki Hohenthal ja
sihteerinä Ulla Kindstedt.
Yhdistyksemme toiminnantarkastajina ovat olleet Pirkko Luotonen ja Veikko
Raunio. Hautausmaanhoitajina ovat toimineet Erkki Hohenthal ja Martti
Härkönen. Hoitohautojen kukkaistutuksista huolehtinut Ulla Kindstedt (25
hautaa). Hautapuhujana on ollut mm. Eino Huotari.
Kansantaloyhdistyksen edustajina ovat olleet Pekka Frosterus, Jorma Snellman ja
Martti Härkönen.
Prometheus tuki ry:n ja kustannus Oy Vapaa Ajatus Ab edustajana on ollut Eino
Huotari.
Yhteistyötä on tehty jonkin verran muiden yhdistysten ja kanssa.
Keväällä toimitettiin jälleen informatiivinen jäsenlehti ( 300 kpl), Niskanen Hohenthal olivat ankkureina, lehti postitettiin jäsenille jäsenmaksun yhteydessä.
Yhdistyksessämme oli maksaneita jäseniä 230 joista kunniajäseniä 3( Vasama,
Frosterus, Kindstedt). Uusia jäseniä on vuoden aikana liittynyt 4 . Eronneita ja
erotettuja jäseniä oli 2. Kuluneen vuoden aikana on jäsenistöstämme kuollut 9
henkilöä ja hautauksia hautausmaahamme oli 14, joista arkkuhautauksia ( 1
jäsen / - ei jäsentä), uurnahautauksia 7 ( 3 jäsen / 4 ei jäsen) , 6 sirottelua ( 1
jäsen / 5 ei jäsentä).
Hautausmaan lumitöitä ovat kiitettävästi hoitaneet Martti Härkönen ja Erkki
Hohenthal , käytävien hiekoitukseen on tullut hieman ulkopuolista apua .
Maaliskuussa vietettiin jäsenten kesken iltapäivää paikallisessa Valuriravintolassa ja nautittiin hyvästä ruoasta sekä pienimuotoisesta ohjelmasta.
Vappuna Snellman - Huotari – Härkönen esiintyivät vappukulkueessa vapaaajattelijalippu liehuen.
Koulunsa päättäneille et-oppilaille jaettiin 50 euron ”stipendi” ( 3 kpl ).

Toukokuussa ennen äitienpäivää pidettiin hautausmaalla perinteiset
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haravointitalkoot sekä syksyllä vielä toiset siivoustalkoot. Osallistujia talkoisiin
on ollut kummallakin kerralla kiitettävästi 15-25 henkeä, talkooväelle on tarjoiltu
kahvit, teet ja voileivät.
Hautausmaan työllistettynä 15.5 - 15.10 oli Teemu Blomster , Ville Taskinen oli
kesällä runsaan 2 kk:den työkokeilussa, Ari X oli muutaman päivän
n.s.”työkokeilussa”, Marjo M. teki 40 tuntia vapaaehtoistyötä joka liittyi hänen
opiskeluun.
Kesäkuussa Tampereella järjestettyyn Vapaa Ajattelijat liittokokouksen
kokouksen seuraajiksi osallistuivat Ulla Kindstedt ja Martti Härkönen .
Elokuussa Suvimajalla järjestettiin jäsenille virkistäytymistä saunomisineen ,
hernekeiton , lettujen, makkaranpaiston, kahvi- ja juoma- tarjoiluineen.
Tunnelmaa oli luomassa jälleen Oiva Niskanen ”maagisessa teltassaan”.
Perhetapahtumassa oli n.20 osallistujaa.
Lisäksi elokuussa vierailivat Lempäälän seurakunnan työntekijät ( 15 henkeä)
tutustuen hautausmaahamme ja sen toimintaan.
Alkuvuodesta saatiin yhdistyksen T-paidat teksteineen valmiiksi, niitä on voinut
ostaa 10 euron hintaan. Paitoja on annettu/lahjoitettu mm. hallituksen jäsenille,
syntymäpäivälahjoiksi ja muuten pitkän uurastuksen tehneille aktivisteille.
Keväällä hautausmaan kaivinkone oli ”isossa huollossa” Somerniemellä.
Syksyllä hautausmaan ”uudelle” osalle on hankittu edullisesti sähköjakokaappi.
Paikallislehdissä on ollut mm. pitkin vuotta Martti Matiaksen= Oiva Niskasen
pakinoita/kirjoituksia ajankohtaisista aiheista. Lisäksi Oiva Niskanen
avustuksella
on tehty yhdistyksemme kesäpäivän vietosta DVD-esitys.
Lopuksi kiitokset rahalahjoittajille, jotka ovat halunneet tukea yhdistystämme.

Tulevia tapahtumia.
Yhdistyksen kesäpäivät vietetään 14.08.2015 alkaen klo 14.00
Vuotinaisten leirikeskuksen saunalla. Saunotaan, uidaan, grillataan makkaroita
ja nautitaan muista pöydänantimista. Jutellaan tulevista ja menneistä asiosta.
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous loka-marraskuussa.
Tarkemmin lehtien ( järjestö- seurapalstoilla. )
Tervetuloa

Lempäälän seurakunnan työntekijät
tutustuivat yhdistyksen hautausmaahan.

Yhdistyksen kevät kokous 15.03.2015

Hautaamaan laajennus tarvitsee ajoittaen
järempiä työkaluja ohjaimissa
Erkki Hohenthal

Tuhkansirottelu, nostamme mättään, tuhka
sirotellaan ja mätäs käännettään tuhkan
päälle.

Kevätpäivän avauslounas 22.03.2015

Varaston vieressä oleva suuri koivu sai
poistotuomion

Hautausmaan historiaa
vuodelta 1951

Vuonna 1951 ei ilmeisesti ollut muualla arkun säilytystiloja kuin
kirkon kellarissa. Arkku kuljetettiin arvokkaasti kauppalan läpi
ja nostettiin hautausmaalla pukeillle, josta arkku laskettiin hautaan.

