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Kaukalotoimikunnan toimintakaudet

Alkuvaihe

Jo talvella  1959 -  1960 rakennettiin  koulun kentälle  talkootyönä  jääkiekkokaukalo
valoineen ja pukukoppeineen. Kylässä ei tuolloin vielä ollut kunnallista vesijohtoa,
joten jäädytysvedestä oli kova puute. Kaukalon viereen Tiilitehtaan rajalle kaivettiin
jopa oma kaivo.

Alkuinnostuksen  laannuttua  seurasi  noin  15  vuoden  hiljaiselo.  Kaukalon  laidat
lahosivat  ja kaukalo purettiin.  Valaisimet  siirrettiin  Lutalle  Lätkän käyttöön,  koska
siellä toiminta oli vireää. Sieltä sai alkunsa Eurajoen Lätkä.

Toinen vaihe

Kaukalon ja jäädytetyn jään puuttuessa kylän nuoret kävivät Tiilitehtaan savikuopilla
talvisin luistelemassa ja kiekkoa pelaamassa. Alkuvaiheen maalikehikotkin siirrettiin
Satolantien varteen savikuopille.

Joskus  1979  -  1980  voidaan  katsoa  alkaneen  uusi  vaihe  Sydänmaan
kaukalotoiminnassa. Koululle oli muuttanut 1976 opettajaksi Markku Lehtihalme ja
vuonna 1979 toiseksi opettajaksi Riitta Kuosmanen. Riitan puoliso Teemu Kuosmanen
ja Markku Lehtihalme nuorina henkilöinä olivat innostuneita jääurheilusta ja tällöin
toiminta  siirtyi  koulun  kentälle.  Mukana  ovat  toiminnassa  olleet  Sydänmaan,
Kaukomäen ja Tarvolan kylien kiekkoileva väki.

Kentälle  tehtiin  laidat  ja  valaistus.  Ensin  laidat  olivat  vain  noin  30  senttimetriä
korkeat, mutta niillä päästiin hyvin alkuun, eihän savikuopalla ollut lainkaan laitoja.
Vanhoihin  maalikehikkoihin  hankittiin  maaliverkot  ja  kunnalta  saatiin  kunnon
valaisimet. Kaukalotoimikunnan hallitukseen kuului automaattisesti aina yksi henkilö
koulun henkilökunnasta. Hallitukseen kuului myös nuorison edustaja. Toiminta 1980-
luvulla oli varsin vilkasta. Perjantaisin pelattiin kiekkoa siten, että vastakkain olivat
nuoret vastaan vanhat, yleensä pojat vastaan isät, mutta sattui porukoihin joskus myös
tyttöjä tai äitejä.

Hiihtolomaviikolla  oli  yleensä  laskiaisrieha,  mikä  piti  sisällään  otteluita,
hiihtokilpailuja,  hevosajeluja,  makkaran  paistoa  ja  kahvittelua.  Koululla  pidettiin
myös lauluiltoja ja kesäisin pidettiin virkistyspäivä vuosittain Lahdenperässä kunnan
saunalla.

Kertyneistä  varoista  lahjoitettiin  osa  koulun  käyttöön  esimerkiksi
luokkamatkarahastoon. Käytiinpä joskus Turussa TPS:n ottelussakin. Samoin Rauman
jäähallilla  käytiin  seuraamassa  jääkiekkoa  isojen  poikien  malliin  samoin.
Alkuvaiheessa  tarvittiin  jääkiekkovarusteita,  kuten  maalivahdin  suojukset  ja  mailat
sekä  edellä  mainitut  maaliverkot.  Riehaan  1.3.1981 saimme  rahalahjoituksia  esim.



Eurajoen  Lions  Clubilta,  MML:n  Eurajoen  osastolta  ja  Eurajoen  Säästöpankin
Sydänmaan konttorilta.  Kaukaloa ja valaistusta  varten saimme apua Eurajoen Saha
Oy:ltä, Hankkijalta, Sähköasennus Antti Pöyhöseltä ja Eurajoen kunnalta. Pidettyihin
tavara-arpajaisiin saimme arpajaisvoittoja mm. Lokarituote Oy:ltä Shell-Anttalaiselta,
Osk  Keulalta,  Esko  Jokelalta,  Arvin  Valinnalta,  K-halli  Isojuhalta,  Lotila  Oy:ltä,
Kisapuku Oy:ltä,  Kohon tehtailta  Forssasta,  Rauman Rauta Oy:ltä,  Rauman Radio
Somistolta,  Shell-Takaveräjältä,  Lännen  Maidolta,  Foto-Tammelinilta,  Pyöräliike
Suomiselta,  Kampaamo Varjoselta  sekä Parturi-Kampaamo Sirpa Malinilta.  Lisäksi
kaukalotoimikunnan toimintaa tukivat yksityishenkilöt, jotka eivät halunneet nimeään
julkisuuteen.

Kolmas vaihe

Kaukalon sijainti keskellä koulun kenttää oli hankala. Kaukalo piti purkaa ja kasata
syksyin keväin. Kenttä oli pesä- ja jalkapallokäytössä kesäaikaan. Kentän eteläpääty
oli vuokrattu Eurajoen Saha Oy:lle tukkikuljettimelle tukkien lastauspaikaksi. Vuonna
1984 Eurajoen Saha Oy:n  rakennukset tuhoutuivat  tulipalossa.  Sahaa ei  rakennettu
enää uudestaan ja sen toiminta siinä muodossa päättyi.

Eurajoen kunta ja Eurajoen Saha Oy purkivat alueen vuokrasopimuksen, ja näin ollen
kentän  eteläpääty  palautui  kunnan  käyttöön.  Sydänmaan  kaukalotoimikunta  ja
Sydänmaan koulun johtokunta tekivät yhteisen kirjelmän kunnalle alueen saamiseksi
liikuntakäyttöön.  Kunta  varasikin  alueen  tasaukseen  10.000  markan  määrärahan.
Samalla  pyydettiin,  että  Sydänmaallekin  pitäisi  saada uusi  asianmukainen kaukalo,
koska kunnassa useita kaukaloita jo oli  ennen Sydänmaata.  Toiveemme toteutui,  ja
saimme vuonna 1987 uuden kaukalon.

Kentän tasaukseen osallistui iso joukko Sydänmaalaisia. Traktoreita oli soran ajossa
15  kappaletta,  ja  tasauksessa  2  kappaletta.  Soraa  kentälle  ajettiin  Irjanteelta  45
traktorikuormaa.  Kenttä  tasattiin  ja  uudelle  kaukalolle  saatiin  pysyvä  paikka,  joten
kaukaloa ei enää tarvinnut vuosittain koota ja purkaa. Syksyllä 1987 rakennettiin vielä
lämmitettävä  pukusuoja  koulun  ulkorakennuksen  päätyyn  entisten  oppilaiden  ja
opettajien  ulkokäymälöiden  paikalle.  Kunnan  rakennusmestari  Tuomo Jalonen teki
tarvittavat  rakennuspiirustukset.  Näin  oli  saatu  kohtuulliset  mahdollisuudet  ja  tilat
kiekkoilua ja luistelua harjoittavan nuorison ja miksei vanhemmankin väen käyttöön.

Kaukalotoimikunnan viimeinen vaihe

Kun  Sydänmaan  ja  Kaukomäen  kyläläiset  viettivät  Lahdenperässä  perinteistä
virkistyspäivää saunomisen ja makkaran paiston merkeissä 24.7.1989 samalla pitäen
yleistä  kokousta,  heräsi  porukalla  ajatus  kylätoimikunnan  perustamisesta.  Todettiin
että, koska toimintaa on paljon laajemminkin kuin kaukalon ympärillä, on paikallaan
jatkaa  toimintaa  muiden  kylien  tapaan  kylätoimikuntana.  Näin  päätettiin  perustaa
”Sydänmaan  koulupiirin  kylätoimikunta”.  Näin  sitten  tapahtuikin  ja  toiminta
kaukalotoimikunnan nimellä oli tullut tiensä päätökseen.


