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JUSSI RANTALA
PARKANO

Olisiko paluu perinteiseen 
höyryvoimaan osavastaus 
tällä hetkellä ajankohtaisiin 
energiapoliittisiin ongel-
miin, kun Euroopassa riehu-
va sota ja toisaalta kansain-
väliset ympäristöpoliittiset 
tavoitteet ovat ajaneet ko-
ko energiakentän suureen 
murrokseen? Tätä sopi poh-
tia, kun seurasi ikaalislaisen 
Petri Harjulan omistaman 
höyrykoneen työskentelyä 
lauantaina Wanhat Koneet 
Vahojärvellä -tapahtumassa.

Vaikka koneen toiminta 
oli vaikuttavan näköistä, ei 
liian pitkälle meneviä johto-
päätöksiä pelastavasta höy-
ryvoimasta kenties kanna-
ta vielä tehdä. Vaikka höy-
rykone on oikeaan käyttöön 
valjastettuna hyvä työkalu, 
on vanhan metallikoneen te-
hokkuudessa rajansa.

– Tämä kone on teholtaan 
9–10 hevosvoimaa. Sen avul-
la voi tuottaa lämpö- ja käyt-
tövoimaa, mutta kokonaan 
harrastekäytössä se itselläni 
on, kertoi Harjula.

Harjulan omistama Ko-
lumbia-lokomobiili on Po-
rin Konepaja Oy:n tuotan-
toa vuodelta 1913. Nykyisen 

omistajansa luo Ikaalisiin se 
päätyi Mikkelistä.

– Alun perin kone oli 
osuuskunnan omistuksessa, 
ja sittemmin maatalouskäy-
tössä, Harjula sanoi.

Monipuolinen kattaus 
vanhoja ajopelejä
Vahojärvellä höyrykone oli 
valjastettu pyörittämän pä-
rehöylää, jonka rautaosat on 
takonut Ikaalisten Heittolan 
kylän seppä Vihtori Juhola 
vuonna 1905. Noin 50 senttiä 
pitkää pärettä syntyi tarkasti 
ja nopealla tahdilla. 

Höyrykonenäytöksen li-
säksi nähtävänä oli muita 
työkoneita, vanhoja autoja ja 
traktoreita sekä muita kulku-
pelejä. Myös erilaiset käden-
taitajat esittelivät omaa osaa-
mistaan, ja lettukojulla riitti 
jonoa.

Vahojärven Kyläseuran 
järjestämässä, jo perinteisek-
si muodostuneessa tapahtu-
massa vieraili päivän aika-
na todella paljon väkeä. Jo 
aamupäivän ensimmäisen 
tunnin aikana saapui paikal-
le satamäärin ihmisiä, ja päi-
vän päätteeksi Vahojärven 
leirikeskuksessa oli käynyt 
lähes tuhat kiinnostunutta 
vanhoja koneita ihmettele-
mässä.

Eilispäivän 
energiaa 
höyryn 
voimalla

Petri Harjulan höyrykone vuodelta 1913 oli yksi Wanhat Koneet Vahojärvellä -tapahtuman vetonauloista.

Pärettä syntyi Harjulan höyrykoneen pyörittäessä vuoden 
1905 pärehöylää.

Vanhat traktorit ovat Vahojärven tapahtuman perinteinen vetonaula.

Leevi Kaski Ikaalisista esitteli ja myi valmistamiaan puukkoja ja 
muita metalliesineitä, ehtien välillä puukon teriä takomaankin.

Vanhoja autoja oli tapahtumassa näyttävä rivi. Kuvassa Tarja 
ja Ida Pohjolan omistama Volvo PV 834 vuosimallia 1951.

Paroonin Birskeissä kuullaan televisiosta 
tuttua laulukilpailumenestyjää

The Youngs-
ters. Takana 
vasemmal-
ta Mikko 
Ora, Jarno 
Lahtinen ja 
Jari Pentti. 
Edessä 
Sami Luoto 
ja Jukka 
Suvio kitara 
sylissä.

Jukka Suvio

Eija-Liisa Majanmaa sekä 
bändit Prahan Kevät ja The 
Old Ones 2.0.

Lauantaina teltassa pide-
tään yhteislaulutapahtuma 
sekä ”karaoketanssit”. Tans-
seissa solisteina laulavat ai-
empina vuosina järjestetty-
jen karaokekisojen voittanei-
den Törmälän ja Majanmaan 
lisäksi Anne Teikari, ja Mi-
ka Niskala.

HEIKKI PETTINEN
YLÄ-SATAKUNTA

Aluehallintovirastot ovat 
myöntäneet avustuksia las-
ten ja nuorten paikalliseen 
harrastustoimintaan. Kar-
viaan avustuksia tulee tänä 
vuonna 20 900 euroa, Parka-
noon 9 600 euroa ja Kihniöön 
5 500 euroa. 

Avustusta myönnetään 
kuntien, seurakuntien ja re-
kisteröityjen yhteisöjen jär-
jestämään toimintaan. Vuo-
sittain jaettavilla lasten ja 
nuorten paikallisen harras-

tustoiminnan avustuksil-
la tuetaan tasapuolisia har-
rastamisen mahdollisuuksia 
kaikille.

Karvialle  
runsain potti
Karvian kunta saa 5 200 eu-
roa Nykytrendit haltuun 2 – 
toiveiden tynnyristä -hank-
keeseen ja 5 300 euroa leiri- 
ja kerhotoiminnan järjestä-
miseen. Poikkitaiteilijat ry:n 
järjestämää leiri- ja kerhotoi-
mintaan valtio avustaa 9 000 
eurolla ja saman yhdistyk-
sen loma-ajan leiritoimintaa 

1 400 eurolla.
Kihniön 4H-yhdistys saa 

5 500 euroa kerho- ja harras-
tustoiminnan järjestämiseen.

Parkanon 4H-yhdistys 
saa 4 000 euroa kerhotoi-
minnan järjestämiseen lap-
sille ja nuorille, Parkanon 
kaupunki 7 500 euroa kou-
lulaisten lomaleiritoimin-
taan ja Pohjois-Parkanon 
Kyläseura 1 700 euroa lii-
kuntapelikerhon ja leirin 
järjestämiseen.

Kaikkia näitä järjestäjiä ja 
toimintoja valtio avusti myös 
viime vuonna.

Valtiolta rahaa lasten ja nuorten harrastuksiin


