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Kaiken se kestää, kaiken se kärsii
UUTIS-VAINIKKALAN  

300 NUMEROA JA 25 VUOTTA
Vainikkalan oma julkaisu, kylälehti Uutis-Vainikkala täyttää 25 vuotta 

ja tässä on nyt lehden historian 300. numero. Pitkä ja vaiherikas on 
ollut ”Uuveen” tarina ja se vain jatkuu edelleen. Lehden taakaksi on 
varsinkin viime vuosina koitunut surullisten lakkautusuutisten uuti-
sointi, viimeisimpänä lähti kauppa. Tosin on mukaan mahtunut mon-
ta onnellistakin uutista ja tarinaa. Muun muassa tästäkin numerosta 
löytyvät historiakuvat ja – jutut ovat sitä herkkua, jota usein toivotaan. 
Ja koska kyseessä on juhlanumero, spesiaalina tarjoamme värillisiä 
sivuja ja tuhdin lukupaketin. Kansikuvagalleriasta löydät muutaman 
otteen Uutis-Vainikkalan historiasta. Ja tällä kertaa painokone ei ole 
tehnyt virhettä, vaan kansikuvat ovat tarkoituksellisesti kyljellään. 

Ahkeran toimituksen ja aktiivisten avustajien kera olemme pystyneet 
tarjoamaan kyläläisille ja jo poismuuttaneille aina ajankohtaista asiaa 
päästä häntään ja kiireestä kantapäähän. Tätä toivomme tarjoavamme 
myös jatkossa ja miksikäs emme tarjoaisi? Lehden teko on antoisaa 
puuhaa ja varsinkin palautteen saanti, hyvässä ja pahassa. 

Tervetuloa mukaan Uutis-Vainikkalan matkaan vuodelle 2013!
Teppo Suhonen 

Vainikkalassa on ollut joskus kaksi rautatieasemaa. Etualalla purkutyön alla oleva vanha ja taustalla matala tiilinen uusi asemarakennus vuonna 
1970. Mutta moniko tietää, mikä rakennus siintää ylhäällä vasemmalla? Takakannen kuva onkin sitten tavallaan jäähyväiset Vainikkalan kaupalle. 
Kuvassa aurinkoinen Vainikkalan Yhtymä vuonna 1973, kun kaikki oli vielä kunnossa. (kuvat Antero Pohjonen)


