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S""iärve§tii, Yirtaa Sotjärven ja våhatiä

eniiämjoitturcettaloihin, vaan

len oli helpompi ohjaiila

tan päälle rakenneitu mökli.
losraohDeljånnes huntoc \d
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keskustelemenuilon loPPu;i_

siirvimme konftoreinemme
"h fovoihin". Se oli tukkilauten ra nehannes eteisenä sekii
samalla iuokatavaiain ja asli_
oiden sinlylyspaiklana. Asunio-osan leräseinällä oli ikluna
ia sen edessä laudoisa kyhatly

;öy!ä, joka palveli vuoroin
konttoritöitii. vuoroin ruokai_

Ovenluoleisenosansivusei
nillä o1i Gveät makuulavitsat ja
niiden ympänllä vålkoisesia
nn! \ illakanknåsta tehdll ufl
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valttåsatontä lxlorden la

ormoien lakral muuren nuk_

iumiseild eiolis rullutmrtidn.
Viereisellii 1åutalla o1i loi
nen, vahän yksirkefi aisemPi
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hd tiqtäytyr kon ftoni,lrmei ue
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Muutamia viikkojå ennen
uittomme piifttymistä tuli vanhempi urakoitsija pariksi Päi
vi&si lopputöihin tutustunåån

sekä muiden omistajafirman
isännöiisijän luora tilityksiä
selviitelemäiin. Hiinkin majoi!ili samae taloon kuin Löltön

ii

"

Urakoitsija isrnla kYlIä tie_

§i entnudestaan Lijttösen
\
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iinpuoleisen .yyppxamjsen,

fl nrt,,lmeisestL rolu uittomics.
tonkr Lörtöniioli tiliftdnltPois.
;1, ke onut bannille Lrtaa
höystäen LÖttösen juopottelus
ta. Siksi oli isäntåryttavallista

hari(ovoi. jossa säilytettiinruo_

kovemmin torunut Löttöstä

katavaroitajajossanåjaili kok
kimme Brokki. Hain oli PiintY_
nyl vrnnaporkr. tola v'uodesta
roiceen o11 ke\ällä kolmisen

kuunnellut-

kuukautla uiiossa kokkiM ja
vuoden vhdeksän kuukauita le
nåi h rds;tu

kssuan kotipriLkJ
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lon isännän Iäsnäollessa.

Löttönji oli vain myhiiillen

Ku

uratoitsija oli

liihten,,r. isrui Lötiönji lavitsal

la käsiiiän polviin nojälen ja
"Vai nigözil izänni1 ei Pie

kunnalldan tcrtuen ionkiolai_
seen työhÖn vain suuressa bä_
dässå. Ku hlin oli omalaatui
nen don Juan, monet lesket ja
aviovaimotl.in ruotl.ivat hiin*i

diir ryypä*i. Kogo kezi! vJi
h,,mrhn onn- dc r sid
"h".
;ensalujåh liakkai."

LönönriIn,iailr Suoiun kY'
liin eräässä talossa. joka oli ti_
miin snurcn tyliin laida§sa, 1å_
hela jä etr råntaa- Sieltä hä

en matkapäivän ilda_

Yhtes hnmalazqo vikse nensa lujrh tlakkai?"

"Yhez ", jatkoi LÖllÖnji.

"Enzimi\z
ni rrLle HautavDdas ukko_Si
mmän keral allolin da eglei lo

465 metsäpaloa Karjalassa
k/fla"n xlucell" '\i\r\i'me '..crä 4o5 mer'ipalo" \4et'a
.,,1a nl'* oatoi 2 S5l'te rraana. Pa olen n iira. sLo {r edell''
vuoLeennijtrden melko.drei"pn le.d \uonna looo mel'iipalojlo i
leräti

1

(KS)
600 ja metsäå meni yli kymmentuhatta hehtadia'

en kåutra

ia l'skee Åäniseen Petr6koin pohioispuolcll''

Rukajärven kylän
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moon takolaiua LlLlleilta Ru-

Knkonkylnsii oli rarn \k§i
rn,oa kiilo. io\rl rnolia\e\i
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