Kari Rauhasta Valtakunnan 16. Virallinen Kylähullu 2021.

Rauhan Kari, kylänmies, tapahtumien ideoija, väsymätön perinnekorjaaja, pitkospuunveistelijä, lampuri,
kanankuljettaja, keskiaika-spealisti, pusikonraivaaja, moottorisahankantaja, vieraskasvilajien kitkijä,
kotiseutumuseon näyttelykapine-ekspertti, tervahaudan luoja, petkeleen käyttäjä, riukuaidan rakentaja.
Mennen ajan asiantuntija, nykyajan toimeenpanija ja tulevaisuuden visioija. Vänkäri, Kisälli ja Mestari.
Kartsa.
Nimikkeiden listaa voisi jatkaa loputtomiin. Kun tulet Hollolan Kirkonkylälle, voimme vain osoitella
jokaiseen ilmansuuntaan kohteita, joita Kartsan osaaminen on koskettanut.
Kartsa on mukana. Vuoron perään ja yhtä aikaa kaikessa. Varmasti jokainen hollolalainen yhdistystekijä
tuntee miehen Hatsinasta. Olemme olleet lukemattomia kertoja ”kylien äänenä” milloin missäkin
tapahtumassa, ideointiriihessä ja yhdistystapaamisessa. Ideoita ja puhujia on usein paljon, mutta tekijöitä
vähän. Eniten sydäntä lähellä taitaa kuitenkin olla konkreettinen käsityö.
Ollakseen niin sanottu ”junan tuoma”, Kartsa on sulautunut loistavasti hämäläiseen mentaliteettiin. Maalla
on ollut aina tapana kyläillä ja kyllä Kartsa kyläileekin paljon. On kokousta, palaveria, koulutusta ja
kyläkahveja. Myöhässä hämäläisittäin hän ei ole koskaan. Joskus saapuu hieman kellon jo ollen yli, mutta
ei myöhässä. Muut hommat ovat vain venyneet ja seuraava tilaisuus alkanut liian aikaisin.
Hämäläisten laulussa viimeinen säkeistö alkaa sanoin ”Jos miestä missä tarvitaan…” Kartsa lienee aikoinaan
Hollolaan muuttaessaan kuunnellut tuota laulua ja ottanut sen erikoisen tosissaan. Lienee hän toki
muuttanutkin sanoja omalle tyylilleen uskollisena, paremmin itselleen sopivaksi. ”Jos toimeen tartutaan”
on muuttunut muotoon ”Kun toimeen tartutaan.”
Jos kylissä olisi enemmän Kartsan kaltaisia ihmisiä, kaikkeen työhön rohkeasti heittäytyjiä, yleisen hyödyn
oman etunsa edelle laittajia, mukavia, välittömiä ja vahvasti asiansa osaavia, eläisi jokainen pikkuinen kylä
kulta-aikaansa läpi vuoden.
Valtakunnan Virallinen Kylähullu on arvonimi, jota ilolla haemme Kartsalle. Kylätoiminnassa hän on mukana
yhdistellen eri tekijöitä ja asiantuntijoita tapahtumissa ja hankkeissa. Hän toimii myös edustajana läänin
kyläjärjestöissä tuoden ideoita ja ajatuksia muista kylistä alueellemme. Hänen panoksensa varsinkin
Hollolan kirkonseudun matkailulle, kotiseututyölle sekä asukkaille on ollut väkevää ja tuloksellista.
Alueemme Kyläyhdistyksenä otamme myös kunnialla juhlien järjestelyhaasteen vastaan yhdessä Hollolan
kunnan kanssa, kun tuo titteli saatetaan meilän kyliltä matkaan vuonna 2023.
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