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Huvilautta
tuli Lammasojalle

Laiturivarustusta täydentämään hankittiin 
juhannuksen alla lautta. Virallisesti se on 
Nerkoo Huvilautta, mutta monivaiheisen 
nimikilpailun ja kuohujuoman jälkeen 
nimikisan lopputulos oli Elli Moderato. Elli 
viittaa Joensuun muistoihin ja Moderato 
kohtuussa pysyvään vauhtiin. Nimeä 
ehdottivat Marja ja Inku, joille luvattiin 
palkinnoksi maltillinen (moderate) 
iltaristeily Kymenvirralla. 

Lautan vihkiminen suoritettiin heittämällä 
vedellä täytettyjä ilmapalloja sateessa.

Lautan kulkemista auttaa sähköllä toimiva 
perämoottori. 

Kun Eila ja Jukka ajoivat lauttaa Kalkkisten 
kylän rannasta Lammasojalle, oli 
myrskyinen päivä. Virtosalmen jälkeen 
alkoi tuulla niin kovasti että moottori ei 
jaksanut työntää lauttaa vastatuuleen. 
Virtosalmella ollut sukeltajien rautavene 
m/s Rausku hinasi lauttaa viimeisen 
kilometrin.
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Pääkirjoitus

Kahden vuoden jälkeen Ojaposti 
ilmestyy jälleen. Edellisten 
numeroiden johdosta toimitukselle 
on tullut ehdotuksia lehden 
parantamisesta. Lehdessä ei ole 
Tärkeitä Uutisia.  Ei ole myöskään 
ilmoituksia syntyneistä ja kuolleista. 
Sarjakuvat puuttuvat myös. Toimitus 
ottaa ehdotuksia huomioon 
kykyjensä mukaan.

Hyttyset mökin riesana

Hyttyset ovat mökin ärsyttäviä inisijöitä, 
noita verenimijöitä, joiden kanssa 
yritämme selviytyä. Ihmiset eivät pidä 
hyttysistä emmekä tule koskaan 
pitämäänkään. Kaupasta voi ostaa 
nyrkinkokoisen, pistorasiaan 
kytkettävän hyttyskarkoittimen. 
Ostettuamme sellaisen olemme 
nukkuneet sen jälkeen yömme 
rauhassa. 

Kummitusjuttu

Toimituksen korviin on  tullut 
huhuja, että Lammasojalla olisi 
kummitus. Tiedot ovat ristiriitaisia. 
Kukaan ei ole sitä nähnyt, mutta 
juttuja on silti liikkeellä. On kuultu 
outoja ääniä. Yhden huhun mukaan 
sillä on päällään risujen ja lehtien 
peittämä sammalviitta. 

<Hohhoi … se olisi todella 
mautonta.>

Toinen huhu väittää sen käyttävän 
perinteistä valkoista lakanaa..

<kukahan senkin on keksinyt?>.

Toimitus kiistää kiivaasti väitteet, 
että kummitus olisi onnistunut 
tunkeutumaan tietokoneen 
ohjelmistoon ja vaikuttaisi jotenkin 
Ojapostin sisältöön. 

<Saahan sitä kiistää …>
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Sunnuntaina 3.7.2011 iltapäivällä 
havaitsivat sekä Marja ja Raimo 
Kilikalliolla että Vana ja Vaari lampolalla 
savua ilmassa. Kun Kilikalliolla avattiin 
ikkuna, palohälytin pärähti hälyttämään. 
Vaari ajeli traktorilla etsien savun 
alkuperää, mutta se jäi epäselväksi.
Sitten ajoi paloauto Kilikallion rantaan ja 
palomiehet kyselivät savun syytä. He  
etsivät paloa myös Kymenvirran 
vastarannalta. Vasta lentävä 
palontorjuntakone paikallisti sen 
Lammasojan mäen päällä sijaitsevalle 
hakkuuaukolle. 

Palomiehet toivat pumppausvälineitä 
Kilikallion rantaan, mutta saivat sitten 
määräyksen hakea vettä Kalkkisten 
sillalta. Kolme paloautoa täytti neljättä, 
josta pitkä letku vedettiin Raimon 
mönkijällä mäen päälle noin 600 metrin 
päähän. Kulkuväylänä oli vain kivinen ja 
vesakkoinen metsäkoneen ajoväylä.

Paloa sammutti myös helikopteri. Raimo 
ehti ottaa siitä videon, josta toimitus 
poimi muutaman kuvan. Marjan mukaan 
helikopteri kuljetti vettä noin kolmen 
vartin ajan, jonka jälkeen palo saatiin 
hallintaan. Palopaikalle jäi yövartija.
Maanantaina Vaari ja Erkki Niemi 
Metsänhoitoyhdistyksestä kävivät 
palopaikalla. Palokunta oli jättänyt vettä 
ja kastelukannuja jälkisammutusta varten. 
Tuli oli levinnyt noin 30 m x 200 m 
kokoiselle alueelle. Palanut alue oli 
suurimmaksi osaksi mäntytaimikkoa 
istutettua, risuista ja heinäistä maata. 
Osa paloalueesta oli Kasilammen puolella 
kasvavassa pystymetsässä, jossa 
aluskasvillisuus tuhoutui. Myös puiden 
rungoissa on hiiltyneitä jälkiä.

Maastopalo ehti säikäyttää ihmisiä, mutta 
palomiesten rivakkuuden ansiosta se 
saatiin nopeasti sammutettua. Palopaikan 
lähellä ei puolen kilometrin säteellä ole 
asuinrakennuksia. Tuona sunnuntaina oli 
ollut ennätysmäärä salamointia, mikä 
antaa varmuutta siihen, että juuri 
ukkonen sytytti palon.

Tulipalo Lammasojan maastossa
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Kirjallisuusarvio

Tämä Matti Möttös-tarina on niin 
uskomaton, niin kaunis että jopa 
lantakasa kalpenee sen rinnalla. 
Aivan mahtava, uskomaton, kaikkien 
Matti Möttös-tarinoiden isä! Niin hieno 
ja kaunis, niin kiiltävä, niin keltainen, 
sininen ja niiiiiiiin metallinen. Niin 
kova, niin mahtava jne. 

Tämä kertoo hyvin suuresta 
vaatimattomuudesta. Tämä on niin 
vaatimaton kuin hovikakku, joka on 
koristeltu kultaseppelein. Kaikki 
tulevat taputtamaan tälle tarinalle 
ympäri maailman ja universumin! 
Tämä Möttös-tarina ei kertonut 
mistään muusta kuin tämän tarinan 
mahtavuudesta ja etenkin 
vaatimattomuudesta.

Puppupalsta

Pessimisti kalassa
- Tässä järvessä ei ole kalaa.
- Taisimme juuri onkia järven 
viimeisen kalan. 
- Älä tuhlaa matoa, ei täältä kuiten-
kaan kalaa tule.

Aamiaispöydässä 
- Minä en haluaisi lähteä kouluun.
- Kuinka niin? Tottakai sinä menet.
- Mutta kun en jaksaisi taas lähteä.
- Kuule, sinun on pakko, sinä olet 
koulun rehtori.

Hollannin kielen alkeet
pup = kakka
pap = puuro
pippo kutina = käännöstä ei osata
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