Minun Someroni –kilpailu, Pentti Vesander ja Olli Sillaterä

Vanhanajan hääseremoniat
Somerniemellä
Turun postipiirin päällikkö, asessori Matti Kokkonen, kutsui minut huhtikuussa 1964
postinhoitajaksi Somerniemelle. Kyseessä oli virkailijavaihto, jossa Somerniemen
toimistonhoitaja siirtyi kirjuriksi Urjalaan minun tilalleni.
Viihdyin erinomaisesti Somerniemellä sydämellisten ja leppoisien ihmisten seurassa. Aika
pian minut pyydettiin pystymetsästä Suomen Punaisen Ristin Somerniemen osaston
puheenjohtajaksi, jota rovasti Sorsavirta arvosti. Osallistuin kinkereihin ynnä muihin
seurakunnan tilaisuuksiin. Meillä oli myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa
yhteinen kirkkoilta, missä rovastin kehotuksesta puhuin saarnastuolista 10 minuuttia
Punaisen Ristin toiminnasta.
MORSION ENSITAPAAMINEN:
Kotiaurinkoni Anneli o.s. Koskenmäki oli valmistunut Helsingissä v. 1967 kodinhoitajaksi,
johon tehtävään tuli sitten Somerolle ja piipahti Somerniemen postiin...
VIHKIMINEN:
Rovasti A.E. Sorsavirta toimitti vihkimisen kirkkokäsikirjan juhlallisimman kaavan
mukaan, joka pohjautuu Agricolan käsikirjaan. Morsiusmessun aikana kolme
morsiuspiikaa ja sulhaspoikaa kannattivat morsiustaivasta vihkiparin päällä.
Morsiammella oli päässään myrttikruunu ja siveyden sipuli. Jännittävä hetki oli
sormuksen siunaaminen. Vihkimisen jälkeen morsiuspari kävi seremoniamestari Arvo
Kytölän johdolla sankarihaudalla, jonne he laskivat kimpun kieloja ja vastavihitty
aviomies piti lyhyen kauniin puheen. Tilaisuutta juhlisti myös kaksi juhla-asuista
trumpetinsoittajaa Hämeenlinnan varuskunnasta.
TOIVONIEMEN RUUSTHOLLI:
Toivoniemi on vanha elojuhlien pitopaikka. Isäntä Viljo Helenius kertoi, että hänellä oli
aina tapana kutsua juhliin ne henkilöt, joiden kanssa oli vuoden aikana ollut tekemisissä.
Yhtenä syksynä olimme johtaja Altti Nurmen kanssa pitojen "edeskäypänä". Meillä oli
tietysti asuna mm. valkoinen paita ja simsetti.
MUSEONEUVOJA ARVO KYTÖLÄ:
Soittaessani Somerolle tohtori Tapio Horilalle, hän totesi: "Kun annat jonkin tehtävän
museoneuvoja Kytölän tehtäväksi, niin varmasti jälkeä syntyy. Siitä tulee uljas ja
isänmaallinen juhla." Seremoniamestari Arvo Kytölä asui viikon verran häätalo
Toivoniemessä Kruunuhäitä valmistellen.

HEVOSET JA RATTAAT:
Aikamoinen vähti hääkulkueesssa olivat hevoset ja kiesit. Jos talossa oli hevonen niin
kiesit puuttuivat tai päinvastoin. Kolusimme pitäjää ristiin rastiin. Vastaanotto oli aina
ylen ystävällistä. Altti Nurmi ja Pauli Pillinen johtivat tätä operaatiota onnistuneesti.
Hääkulkueessa oli 15 ratsukkoa.
RUOKAILU:
Pitokokki Anna Laineen johdolla olivat Somerniemen Maatalousnaiset kattaneet
hämäläisen pitopöydän ihan viimeisen päälle. Ateria nautittiin pihapiirissä.
HÄÄTANSSIT:
Ämyrin kuuluisa tanssilava oli varattu hääväelle. Santakankaan yhtye huolehti
tanssimusiikista ja lapset helisyttelivät postikelloja. Kun viimeinen valssi kajahti, oli
häämeno kestänyt lähes puoli vuorokautta.

Pentti Vesanderin tarinan kirjoitti puhtaaksi Olli Sillanterä

