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Hyvän ioulun toivotus
Lumiset oksat vihreän

puun, kimmeLtää valossa
jou[uisen kuun.

Katseten tähtien hopeista
nauhaa, toivotan jou [uusi

l.ämpöä ja rauhaa.
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lehtemme kirjoittajia

ja tuki-ilmoittajia.

Lehden tuotto
käytetään nuoriso-
ja vanhustyöhön.
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astamalan jouluun tätä teks-

tiä kirjoinaessani ensimmäi-

set lumet ja pakkaset ovat

tosiasia. Viime kesä näytti meille
parhaan puolensa. Lähes koko

kesän saimme nauttia helteisestä

säästä. Hellejakso oli ennätykselli-

sen pitkä moniin'uuosiin.

Slyskuun alkaessa Lions toi-
minta lähti taas käyntiin loma-
kauden jälkeen. On ilo huomata

miten aktiivisesti jäsenet ovat läh-

teneet toimintaan mukaan heti
alkumetreillä.

Toiminta-ajatukseemme kuu-
luu, että teemme yhdessä paikalli-
sella ja osittain kansallisella tasolla

lasten ja nuorten terveen elämän
ja kehityksen turvaamiseksi sekä

ikääntyneiden, perheiden, vam-

maisten ja muiden apua tarvitse-

vien tukemiseksi. Toiminta tarj oaa

jäsenelle mahdollisuuden toimia
sosiaalisessa yhteisössä, sekä ke-

hittää itseään kohtaamaan erilai-
sissa tilanteissa olevia ihmisiä.

Tämän kauden yksi kansain-

välisistä teemoista on "Me palve-

lemme'l Henkilökohtainen autta-

mistoimintani on alkanut nuore-

na autoilijana ajokortin saatuani.

Kun joku oli pysähtynlt tien var-

teen, niin käytiin kysymässä oli-
siko alrrn tarvetta. Siitä saadusta

palautteesta ja avun tarpeellisuu-

desta liityin kahdeksankymmen-

täluvun alussa Autoliiton tiepal-
veluun, jossa jatkan edelleen.

Viime vuosisadan loppumetreil-
lä sain tilaisuuden Iiittyä Lions-jär-
jestöön. Leijonissa auttaminen ja

toisista huolehtiminen on laajem-

paa ja monipuolisempaa. Kun saa

jonkun auttamisella eteenpäin, niin
siitä tulee hyvä mieli molemmille.

Sastamalan/Vammalan Lions-

clubin yksi palveluaktiviteeteista

on Sastamalakoti ja sen asukkaat

kodin perustamisesta alkaen.
Kauden aikana läriestämme kyy-

dityksiä asukkaiden omien asioi-

den hoitamiseen, ulkoilutamme,
vietämme joulujuhlaa ja joulu-
lahjana pidämme Bingon kevääl-

lä asukkaille. Lukupiiri kokoontuu

muutaman kerran kuukaudessa.

färjestämme keväällä pihatalkoot
ja asukkaille lettukestit.

Kotona asuvia sotaveteraaneita

muistamme myös marraskuussa
jakamalla heille kevytsoraa.

Nuorten tukemiseksi olemme

lahjoittaneet rahaa tai antaneet

urheiluseuralle mahdollisuuden
tienata rahaa toimintaansa mly-
mällä Sastamalan joulua.

Olemme myös mukana koulu-
kaveriprojektissa, jossa keväällä
jaetaan alakouluissa hymyveistok-

set oppilaille, jotka koulu valitsee

hyvän toveruuden edistämisestä.

Vuoden vaihteessa olemme
mukana uuden Sastamalalaisen
vauvan syntymän arvauksessa.

Arvauksesta saadut rahat käyte-

tään nuorisovaihtoon ja nuorten
hyväksi lyhentämättömänä.

Keväällä valitsemme hakemus-

ten perusteella nuoria nuoriso-
vaihtoon ulkomaille.

Arvoisat joululehden ostajat,
mainostajat ja lukijat, panoksella
jolla olette tukeneet toimintaam-
me, olette mahdollistaneet Lei-
jonien avustustyön. Suuri kiitos
kuuluu myös toimikunnille, jotka

ovat aikaansaaneet lehden val-

mistumisen.
Toivotan Sastamalan Joulu- leh-

den lukijoille Rauhallista Ioulua ja

Onnellista Uutta Vuotta 201 I .

Heikki Vierula
Lions-Club

Sastamala/Vammala
presidentti
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n olemassa hlruin tut-
tu taulu. Se on taulu,
jossa kaksi pientä

lasta, tyttö ja poika, kulkevat
kosken yli pitkin vaarallista ja

heikon näköistä siltaa. Taus-

talla on enkeli johdattamas-

sa ja varjelemassa heitä. Olet
nähn1't tämän taulun mones-
sa eri paikassa lukemattomina
eri versioina.

Mihin lapset ovat matkalla?

Minne enkeli johdattaa näi-

tä lapsia?

Minusta tuntuu, että enkeli
varjelee näitä lapsia kotimat-
kalla. Pieni poika taulussa
pelkää ja on epävarma. Van-
hempi lapsi yrittää rohkaista
ja lohduttaa pienempää, ja kätkeä
samalla oman pelkonsa. Tuossa tau-
lussa vaaroja ovat kuohuva koski ja
lahonnut silta. Tänä päivänä vaarat
ovat toisenlaisia. Mutta meidän jokai-
sen elämässä on päivittäin kuohuvia
koskia ja epävarmoja siltoja.

Monet ajattelevat lastensa ja Iasten-

lastensa tulevaisuutta tämän taulun
ääressä, kuten myös omaa elämääm-
me. Elämän matka on vaarallinen.

Jokainen toivoo saavansa matkalleen
ystävän, joka lohduttaa vaikealla het-
kellä. Iokainen toivoo saavansa olla
enkelin suojeltavana oman elämänsä

vaikeiden valintojen keskellä. Iokai-
nen meistä kaipaa kotiin. Se on elä-

mämme kallein asia.

Pienet lapset eivät osaa mennä itse

kotiin. Lapset tarvitsevat opastajan,
joka auttaa vaaroissa ja osaa tien
kotiin. Jeesus sanoi, että taivasten
valtakuntaan pääsee vain tulemalla

lapsen kaltaiseksi. Tuskin Jeesus tar-
koitti sitä, että vain lapset pääsisivät

taivasten valtakuntaan. Iumalan val-
takunnan suhteen niin aikuiset kuin
lapsetkin ovat samanlaisia. Kukaan
ei löydä tietä eikä osaa kulkea yksin

taivasten valtakuntaan.

Tietä taivasten valtakuntaan ei

löydä kartalta. Sitä ei ole päällystet-

ty hiekalla eikä asfaltilla. Sille ei ole

olemassa tien viittoja. Tie taivasten
valtakuntaan täytlT/ neuvoa meille
jokaiselle ja meidät täytyy sinne oh-

lata. Lapsen kaltaiseksi tuleminen
tarkoittaa, että suostumme olemaan
j ohdatettavina ja autettavina.

Enkelit kuvataan Raamatussa sa-

nansaattajiksi. Raamattu kuvaa hy-
vin vähän enkeleiden ulkonäköä.
Useinkaan ihmiset eivät tunnistaneet
enkeleitä enkeleiksi ulkoapäin, vaan

siitä mitä heillä on kerrottavana tai
tehtävänä. Jumala lähettää enkelin

mukana viestejä, jotta tie-
täisimme mihin suuntaan
kulkea. Enkeli voi olla kuka
tahansa. Saatamme spontaa-
nisti kutsua hywäntekijääm-
me enkeliksi.

Viimeisin enkelin kuva
kirkkotaiteessa on täällä Tyr-
vään Pyhän Olavin kirkossa.

Kuutti Lavosen maalauksessa

on enkeli, joka vapauttaa Pie-

tarin vankityrmästä. Kuvassa

on myös avain, jonka kieli on

ristinmuotoinen. Muodol-
laan avain muistuttaa meitä
iäisyydestä. Ne kuvat aloit-
tavat Jeesuksen ristintien ja
kärsimyksen kuvauksen kir-
kon lehterillä.

Minulle se enkeli ja avain merkit-
sevät, että vain Jumala voi avata sy-

dämemme y'rnmärtämään Jeesuksen

kärsimyksen merkitystä. Vain ristin-
tiellä meille näyttä)rtD/ Iumalan rak-

kaus. Vain sen kautta meille avautuu
iäisyys. Iumala tahtoo, että enkeli
saisi kääntää taivaan portin avainta
sydämessämme ja portti avautuisi
meillekin. Kuka tätä viestiä Jumalalta
tuokin, on enkeli.

Ari Paavilainen
Sastamalan seurakunta
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ll fliköhän veljet tehdä sa-

H manlainen tänne Vam-
I-/-uluun" sanoi klubin pe-

rustajajäsen Tauno Lehtinen syksyllä

1963.

Samanlaisella hän tarkoitti yksi-

tyistä vanhusten palvelutaloa, jonka
malli löytyi Kokemäeltä. Päätös oli
yksimielinen ja niin vain neljä ruotta
aikaisemmin perustettu LC Vammala

lähti totetuttamaan niissä puitteissa

suurhanketta - Sastamalakotia.

Hanke lähti ripeästi alkuun, saa-

tiin tontti, suunnittelijat, piirustukset,

kustannusarviot, rahoitus ja erilaiset
avustukset.

Rahoituksessa nousi Raha-auto-
maattiyhdistyksen avustus merkittä-
vään rooliin ja tässä oli Tauno Lehtisen

osuus varmaankin merkittävä, koska

hänellä oli hywät suhteet yhdistyksen

korkeimpaan johtoon toimiessaan yh-

distyksen asiamiehenä Vammalassa.

Kaikki tämä vei kuitenkin vuosia,

mutta sitten vapunaattona 1969 en-

simmäiset asukkaat muuttivat 49

asuntoa käsittävään kiinteistöön Pi-

rantien varrelle Lousajan kaupungin-

osaan.

Siitä alkoi elämä Sastamalakodis-
sa. Ja kun kysyntää oli, rakennettiin
lisärakennuksia, joista viimeisin on

dementia-osasto ja niin asuntoja on

tällä hetkellä 107.

Kodin arkea pyörittävät ahkerat

työntekijät kodin johtajan Paula Kok-

kosen johdolla.
Hallinnosta vastaa seitsemän jä-

sentä käsittävä johtokunta ja nyt on-
kin hyvä tilaisuus kysellä johtokunnan

työssä mukana olevilta leijonaveljiltä,
mitä kaikkea sisältyy luottamustoi-
mien pyörittämiseen.

Aloitetaan hallituksen pul.reen-
johtaja Iukka Tuomisesta, joka otti
tehtävän vastaan 2009. FIäntä ennen
tehtävää hoiti Rauno Laitinen peräti

35 vuoden ajan.
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\ Tztdisrvs, ionka iäsen-
l/ määrä on noin I50,
I ualitsee vuosittain

hallituksen johtamaan ja
ohjaamaan kodin toimin-
taa. Yhdistyksen hallituksen
kuudentena puheenjohtaja-
na minulla on nyt ollut pari

vuotta mahdollisuus pereh-

tyä vanhustenhuollon kouke-
roihin. Sosiaalineuvos Rauno

Laitisen pitkän ja ansiokkaan
puheenj ohtajaj akson jälkeen

Sastamalakoti on sekä raken-
teellisesti että toiminnallisesti
hywässä kunnossa.

Tekniikka kuitenkin kulkee
nopeata vauhtia eteenpäin ja

siksi 60- ja 70- luvuilla raken-
netut hälytys- ja valvontajär-
jestelmät vaativat lähiaikoina
uudistuksia.

Palohälyrysjärj estelmät
tullaan uusimaan lähikuu-
kausina ja ensi vuonna po-

tilashälytysjärjestelmä. Uusi
tekniikka ja menetelmät vaa-

tivat alan asiantuntemusta
ja siksi on ollut hienoa saada

6

apua paikallisilta
ammattihenkilöiltä
ennen päätöksente-

koamahdollisimman
hyvän laitteiston va-

litsemiseksi.
P1'rkimyksenänion

ollut rakentaa Sasta-

malakodin taustalle
tukiverkostoa, joka
tuo eri alojen amma-

ia se helpottaa rat-
kaisujen tekoa mo-
nissa erilaisissa on-
gelmatilanteissa.

Hallituksen apuna
toimii kerran kuu-
kaudessa kokoon-
tuva työvaliokunta,
johon kuuluuyhdis-
tyksen puheenjoh-
tala, varapuheen-

raustilannetta, asukkaiden
viihtyvyyteen liitty'viä asioita
sekä kiinteistöhuolollisia teh-
täviä.

Verkosto on paitsi kiinteis-

tön huolollisissa asioissa hywä

ratkaisu niin myös vanhusten
hoitoon liittlvissä haasteelli-
sissa tehtävissä koko Sastama-

lan alueella. Saslqm suunnitel-
lessa koko vanhusten hoitoon
liittyviä erilaisia kehittämis-
vaihtoehtoja, olemme Sasta-

makodin hallinnossa olleet
aktiivisessa kanssakä]rmisessä

heidän kanssaan.

Mikäli kaikki ennakkosuun-
nitelmat tulevat toteutumaan
siirryisi Saskyn omana toimin-
tona ollut Esikon toiminta ensi

moden aikana Sastamalakoti-

yhdistyksen hallinnoimaksi ja

toimi nnan jatkuminen nivou-
tuisi siis entistä tiiviimmin
Sastamalakotiin.

Tämä muutos ei ole kuiten-
kaan muuttamassa Sastama-

lakodin perusmallia kodin-
omaisen vanhusten palvelu-

Iukka
Tuominen

tillistaosaamistakodinylläpi- johtaja, kodinjohtaja, emäntä

toon liittyvissä toiminnoissa. ja sairaanhoitaja. Tämä viisik-

Hallituksen jäsenistössä on ko seuraa jatkuvasti talouden

asiantuntemusta eri alueilta kehitystä,huoneistojenvuok-

'J("JtnolnrLiteen

cltun4iteen t^/n**
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jen tarjoamisesta miksikään.

Iatkossakin senioriasumiseen
on asuntoja tarjolla. Tilanne
on kuitenkin jatkuvasti muut-
tunut siihen suuntaan, että
kodin piirissä olevien asuk-

kaiden kuntoisuus on vähitel-
Ien madaltunut. Tämä asettaa
henkilökunnalle lisää työtä ja

siksi olemme jatkuvasti seu-
ranneet sekä henkilökunnan
että heidän osaamistasonsa
riittävylttä vanhusten h1ruän

hoidon ylläpitämiseksi.
Talvi tuo tullessaan kiinteis-

töjen lämmityksen ja olemme
selvittäneet jo melko iäk-

käiden lämmityskattiloiden
peruskorjaamiselle muitakin
vaihto ehtoja. Kaukolämp över-
kostoa ollaan rakentamassa jo
ammattikoululle asti eikä siitä
ole enää pitkä matka Sasta-

makodille. Neuvottelut kau-
kolämpöputkistojen ulottami-
sesta ensi vuonna kiinteistöi-
himme asti ovat parhaillaan
menossa. Vaihtoehtoiset rat-
kaisut vaativat omia laskelmi-
aan ja niihinkin tarvitaan asi-

antuntij averkostoa auttamaan
oikean valinnan tekoa.

Minusta on ollut hienoa ha-

vaita, että erilaiset esiintyjäryh-

mät ovat lö)'täneet Sastamala-

kodin ja omaehtoisesti tulleet
tuomaan asukkaille virkistystä
lauluin, musiikkiesityksin tai
muilla tavoin. Erityisen miel-
lyttäviä tapahtumia ovat ol-
leet LC Sastamala/Vammalan
leijonien ja ladyjen aktiivinen
mukanaolo talon toiminnassa.

foulujuhlat ja Ietnrtalkoot ovat
jääneet mieleenpainuvina ti-
laisuuksina monen iäkkään
asukkaan mieliin.

Lausun suuret kiitokset kai-
kille ryhmille ja järjestöille,
jotka ovat ilahduttaneet Sas-

tamalakodin asukkaita monin

eri tavoin.. Suuret kiitokset
ansaitsevat Sastamalakodin
koko henkilökunta, joka on
vaikuttanut siihen miellyttä-
vään ja mukavaan henkeen,
joka Sastamakodissa vallit-
see. Viihtyisästä tunnelmasta
ja hyvästä hoidosta olemme
saaneet palautetta omaisilta
ja monilta muiltakin ulkopuo-
iisilta Sastamakotiin tutustu-
neilta henkilöiltä.

Tähän hyvään henkeen ja

t1ryWäisyyttä tuovaan kodin-
omaiseen asumiseen tulem-
me satsaamaan tulevaisuu-
dessakin.

'inn*
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Lionsklubin täyttäessä viime talvena 50 vuotta jaettiin huomattavia lahjoituksia

eri järjestöille ja yhteisöille. Merkittävin lahjoitus osoitettiin Sastamalakodille,
kun talon ruokasaliin hankittiin 120 kotimaista tekoa olevaa tuolia.

Kuva luovutustilaisuudesta, henkilöt vasemmalta sihteeri Keijo Laine, presidentti
Pertti Tihveräinen, ladyt Aino-Maija Tihveräinen ja Hanna Laine, kodin asukkaal

Viivi Pohiolainen ja Leo Korventausta sekä kodin johtajatar Paula Kokkonen.

T Zesällä 1995 oltuani
l< io eläkkeellä sotilaan

I\lrir".tu tulin vuoros-

paikallisillekin. Näi-
den reaktio oli kerätä

kolehti suomalaisil-
le, jotta nämä voisi-
vat hankkia koneki-
väärin ampuakseen
pahaa vihollista.

Eero Vihdanmä-
ki pyöräili vielä liki
satavuotiaana asi-
oilleen keskustaan.

:

o
*
\S

\\
N
.q)q

"J/^o, ornaitten iot

/ro/^o*nen tn/rtoni*
/). t .... ,

d o J aant tX',u a.(L p 6Lno a t6L

ei uanÄ.uten lroito

onnittw.tl

-l(" /,,**ne rL t e /z to r in
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tani'"rrodeksi LC Vammalan
presidentiksi. Kyselin Sasta-

malakodin johtajalta Marjatta
Karimäeltä, mitä koti haluaisi
klubin tukevan. Eräs toive oli
kyydityspalvelu.

Esiteltyäni asian klubin ko-

kouksessa ilmoittautui heti I I
veljeä ja lupasin hoitaa yhtey-

denpidon.
Ensimmäinen kyydittävä

oli Selma Ikävalko 10.f 0.1995

hammaslä?ikäriin. Nyt viiden-
toista vuoden kuluttua 1700

kyytiä on tullut suoritettua.
Sastamalakodista on soitetnr
minulle ja olen valtaosan kyy-
deistä suorittanut. Estynee-

nä ollessani olen aina saanut

"tuuraajan'i

Olen joutunut opettelemaan

suhtautumista vanhenemi-
seen, vanhuksiin, vanhusten
hoitoon, sairauksiin ja kuo-
leman läheisyyteen. Matkat
asioille, odottelut ja kahvilla ja

ostoksilla käynnit ovat synn)t-
täneet monenlaisia keskuste-

luja ja muisteluita.
Paikkakunnan

eläneenä ja Iu-
keneena on ollut
helppo saada kes-

kustelu alkuun ja
useamman kerran
saman vanhuksen
kohtaamisessa sen

kehittyminen s1wäl-

lisemmäksi, joskus
jopa luottamuksel-
liseksi. Joskus on

syntynyt tunne, että

asiointi ei ole niin-
kään tärkeätä kuin
saada vaihtelua ja

8
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kuuntelija, kenties
myötäeläjä.

Sotilaskoulutuk-
sessa ei näitä asioita

opetettu, mutta kai-
kenlaista, epäonnis-
tumisiakin on on-
neksi tullut kohruul-
lisesti koetuksi. Jon-
kinlaisena mottonani
on ollut: "Riittää, kun
yrittää parhaansa'l
Toivottavasti en ole kuivalla
sotilaan tilannehuumorilla
loukannut ketään.

fos olisin kirjannut muistiin
kuulemiani tarinoita ja minul-
la olisi tarve tehdä kirja, olisi
siihen aineistoa ihan riittä-
västi. Pari tarinaa voin tähän
esimerkkeinä kertoa.

Toini Härmä kertoi, kuinka
hän oli menossa lähetystyö-
hön Namibiaan. II Maailman-

sota oli io käynnissä ja hän
joutui hetken odottelemaan
jatkoyhte)'ttä Berliinissä. Täl-
löin hän kuunteli Hitlerin pu-

hetta saksalaisten joukossa.

Kun hän oli päässyt Nami-

biaan alkoi Talvisota ja tieto
siitä tuli. Se kerrottiin tietysti

Markku
Esko

Eräänä päivänä kuitenkin
tarvittiin autokyyditystä. Eero

oli kerännyt aamulenkeillään
kolme isoa pahvilaatikollista
tyhjiä olut-, viini- ja viinapul-
loja. Ne raahattiin Alkoon ja

saman tien rahat lyhentämät-
töminä sen aikaiseen Merita-
pankkiin. Myöhemmin pyö-

räilyn loputtua tehtiin lukuisia
yhteisiä käyntejä lääkärissä ja

ostoksilla.
Tuli selväksi eräs käsitys pit-

kään elämään ja onnelliseen
naimattomuuteen.

Ioskus syksyllä 2007 Eino
Liukkonen kysyi, voisinko

ryhtyä lukemaan kirjoja Sasta-

malakodin luku- ja keskuste-

lupiirissä. Olin juuri päättänyt

Iopettaa lasten "kiu-
saamisen" jalkapallo-
jen kanssa Mantsun
kentällä ja ryhdyin
lukijaksi ja keskuste-
lujen vetäjäksi.

Ensimmäinen kirja
oli Einon kiriahyllys-
tä Taisto Huuskosen
Laps'Suomen Pitkään

keskusteltiin muun
muassa Stalinin vaati-

muksesta lypsykarjan
tuotoksi 3000 litraa
vuodessa lehmää koh-

ti. Syitä ja seurauksia pohdit-
tiin kovasti, koska Suomessa

samaan aikaa kolminkertai-
nenkaan tulos ei ollut mitään
ihmeellistä.

Lukupiiri on kokoontunut
kaksi kertaa viikossa tiistaisin
ja perjantaisin klo 17.00 aluksi
kahdeksi tunniksi ja nykyään
puolta tuntia lyhemmäksi
ajaksi.

Paljon on luettu Veikko
Huovista, Pirjo Tuomista ja

Arto Paasilinnaa. Yhden kir-
jan luettuja ovat mm. Jonat-
han Swift, Ilmari Turja, Kjell
Vestö, Yashar Kemal, Tauno

Palo, Hannu Väisänen ja Sofi

Oksanen (Puhdistus). 30 ku-
jaa on jo läpikäyty.

Lukeminen keskeytyy vä-
lillä joksikin aikaa syntynee-

seen keskusteluun kuullusta
ja omista kokemuksista tai
ajatuksista. Ioskus keskustelu

lipsahtaa Sastamalakodin asi-

oihin tai uutisiin, joskus kes-

kustelu syrjäyttää lukemisen
kokonaan.

Ryhmä on ollut pienimmil-
lään neljä ja suurimmillaan
kymmenen henkeä, keski-

määrin 6-7. Selvästi on nau-

tittu Paasilinnan ja Huovisen
huumorista ja Tuomisen pai-

kallishistoriasta.
Toiminta Sastamalakodin

hallinnossa sekä Lions-vapaa-

ehtoistyössä on saanut minut
vakuuttuneeksi siitä, että il-
man omaisten ja "kolmannen

sektorin" lisäängvää panosta

ei vanhusten hoito onnistu.
Sellaiseen veroj en kiristykseen

ei olla suostuvaisia, että riittä-
vä määrä palkallisia saataisiin

vanhusväestön kohtuulliseen
viime vuosien hoitoon.Markku Esko
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nailtoi*i/runto,
llättävä tieto varmasti monil-
le Sastamalakodin läheisesti
tuntevillekin on se, että hie-

noa palvelutyötä tekevä naistoimi-
kunta perustettiin jo ennen kuin en-

simmäiset asukkaatv. 1969 muuttivat
taloon.

"Näin se on, perustamispäivä on
3.10.1968" vahvistaa vuodesta 1997

toimikunnan puheenjohtajana toi-
minut lrma Måikinen.

Kaisu Melartin toimi ensimmäisenä puheenjohtajana,
häntä seurasivat Hilkka Järvinen, EIli Kökkö ja nyt siis Irma
Mäkinen.

Toimikunnassa on ollut jäseniä keskimäärin lorrmmen-

kunta. Alkuvuosina järjestettiin mm. kahvikonsertteja,
muotinä1'töksiä, arpajaisia ja myyjäisiä. Toiminta lähti siis

innokkaasti liikkeelle. Kodille Iahjoitettiin koriste-esineitä
ja jäsenten itsensä tekemiä kudonnaisia jne.

"Edellä mainittu toiminta on jäänyt taka-alalle ja n1't

kohdistamme vapaaehtoistyömme suoraan kodin asuk-

kaisiin kertoo Irma Mäkinen"
Vuoden aikana toimikunnan jäsenet ulkoiluttavat asuk-

kaita n. 20 kertaa. Jäsenet osallistuvat omalla panoksellaan

talon järjestämiin tilaisuuksiin esim. vanhusten viikolla ja
omaistenpäivänä.

Asukkaiden kanssa on käyty kesäaikaisin torilla ja kaup-
pareissuilla.

"Taloudellisesti toimimme pienillä euromäärillä, vii-
meksi saimme tukea Lions Ladyiltä 400 euroa" Mäkinen
toteaa.

Mikä sitten saa ihmisen tekemään ja jaksamaan vapaa-

ehtoista työtä vuodesta toiseen?
"Se on se hyvän mielen olo joka kerta Sastamalakodista

tullessa. Siellä on tärkeintä keskustella, kuunnella ja jos-

kus koskettaa asukasta.

Joukossa on monia, joilla ei ole läheisiä omaisia tai lap-
set ovat kaukana maailmalla, jolloin käynnit ovat vähissä.

Toivoisin, että asukkaiden paikkakunnalla asuvat ystävät

aktivoituisivat ja lähtisivät kä)rmään Sastamalakodissa.

Olen varma,että se käynti toisi paljon iloa asukkaalle."

Irma Mäkinen on t5,rytyväinen siitä, että r'uoden aikana
toimikuntaan on tullut uusia, aktiivisia jäseniä, jotka tuo-
vat tullessaan uusia ideoita toiminnan jatkumiseen.

"Olemme iloisia jokaisesta uudesta jäsenestä, siksi roh-
keasti vain mukaan toimintaan. Vapaaehtoistyö palkitsee
tekijänsäi'toteaa Irma Mäkinen. O

lQorh"llisto Jorlro jo
l-i e vö ö LJ , tto V, otto

Vammalan Kirjapaino Oy
Harjukatu I, PL 92, 38201 SASTAMALA

Puh. (03) 5123456 Fax (03) 512 3455
www.vkp.fi
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Ryiiyien historiasta

Ryijyjä on ollut kä1tössä Suo-

messa viimeistään keskiajalla.

Vanhin tunnettu ryijlty'yppi
on harvapohjainen, pitkänuk-
kainen ja koristelematon. Sitä

käytettiin peitteenä nukka-
puoli alaspäin. Kustaa Vaasan

aikaan Kokemäen kuninkaan-
kartanossa kudottiin sekä yk-

sinkertaisia kulutusryijyjä että

värikkäitä ns. lässne-ryijyjä
herrasväen käynöön. 1600- ja

I700-lukuien vaihteesta lähti-

en ryijyn päälipuolta alettiin
koristella tiheällä, kuvioita
muodostavalla nukalla. Vähi-
tellen edustavat koristeryijlt
siirtyivät sängynpäällisiksi,
vihkiryijyiksi tai rekivaatteiksi.

Herrasväen sängyistä ryi-
jy katosi silkkisen toppatäkin
tieltä 1700-luvulle tultaessa,

mutta samoihin aikoihin uu-
denlaisen ryijyn omaksuivat
lounaisen Suomen varakkaat
talolliset. Meillä kansan-
omaisen ryijyn loistokausi

Kuva 2.

Varhainen kolmen
tulppaanin perusmallin ryijy
Porista. Satakunnan Museon
kok. Kuva L. Laitinen.

ulottui 1700-luvun jälkipuo-
lelta lB00-luvun toiselle nel-
jännekselle. Säätyläisesiku-
vista peräisin olevat mallit ja

motiivit sovitettiin enemmän
tai vähemmän omaperäisiksi
kuva-aiheiksi, joista usein voi

erottaa paikallisia tyryppejä.

Historiallinen Satakunta kuu-
luu Suomen vanhimpiin ryrjyn

kudonta-alueisiin. Suomalai-
nen ryijy kohotettiin ihastel-
luksi kansantaiteeksi lB00- ja

1900-lukujen vaihteessa. Siitä

kiinnostuivat tuolloin myös

museot.

Tulppaaniryijy
Vihattulasta

Vuonna 1930 Satakunnan
Museon kokoelmiin kirjat-
tiin mielenkiintoinen ryijy
Tyrvään Vihattulasta. Sen oli
museoon toimittanut tunnet-
tu keräilijä ja kulkukauppias
Aleksander Vinter, joka liik-
kuessaan pitkin maakuntia
kokosi vanhaa tavaraa useam-

mallekin museolle.
Vihattulan ryijy on kookas

(lB9xl40 cm) tulppaaniryijy.
Yksivärisen pohjakankaan
loimi on pellavaa ja kude
vaaleaa, vihertävänkeltai-

seksi värjättyä villaa. Ryijy on
Satakunnassa suosittua ns.

kolmen tulppaanin mallia,
joskin voimakkaasti tyylitel-
tynä. Lampaanmustalla poh-
janukalla loistaa kookas koke-

nillinpunainen tulppaani, sen

alapuolella on yhtä punainen
vaasi ja sil'uilla symmetrises-

ti kolme pienempää kukkaa.

Kukkavarsia ei ole. Ryijyä

kiertää kukkaköynnös. Moni-
en kuvioiden joukosta erottuu
urosiluku lBl6.

Tulppaanista oli tullut
1600-luvun puolivälissä to-
dellinen muotivillitys. Sen

tunsivat Suomenkin säätyläi-

set ulkomaisista muotiteks-
tiileistä ja se näkyi pian mm.
sääry1äisnaisten ki rjailemissa
merkkausliinoissa. Kuvio
kansanomaistui nopeasti.
Tulppaanista tuli suosittu
aihe varsinkin Kokemäen-
jokilaakson ryijyissä. Tum-
mapohjaiset tulppaaniryijyt
tulivat muotiin 1700-luvun
loppukymmeninä. Kolmen
tulppaanin perusmalli näkyy

kuvassa 2. Siinä on keskellä

maljakosta nouseva, suora-
vartinen tulppaani, jonka
molemmin puolin kaartuvat
varret kukintoineen. Reunoja

kiertävässä köynnöksessäkin
erottaa tulppaaneja. Selkeään

sommitelmaan on sovitettu
merkinnär Mf ja w1784. Tä-

mäntapaista perusmallia on

kudottu pitkään. Jo varsin
varhain mallia on kuitenkin
myös muokattu hajottamal-
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tLrlppaanirvij1'
'I'vrvliiin

Vihattulasta.
Sirt:rkttrtrtan
Nlrrscon kok.
l(rrva L. l.:ritincrr

la tulppaanikuviot erillisiksi
osrsiksi ia lisiiärrlillä pohjaarr

erilaisia täytekuvi(]ita.
Vihattulalainen tulppaa

niryijy on pitkälle tyylitelty.
Pienten, tähtinräisten kukkien
lisäksi koristelLrLnr on kiiytetty
ruseita nrerkkatr sl i i t-rakuvioita.
Niistii ovat peräisin ison tLrlp,

llaanin ohella rnvös vaasi sek.i

reunan kukkaköynnös. Mu-
karrr orr liitetry rrseita rrrrritl
llrodeerarrkst'ssir srrositlu.ja

kuva-iiihcita: vaasin rnoler.r-r-

milla prrolilla on kaarevaok-

sainen puu, ktrnrrnankir-r yiä-

\, r ,,,, ,t ,, /,,t , r', ',! '

puolclla naisfigur.rri ja sivuilla
syclärni ksi tulkittavissa olevat
ktrviot. Alernpirnir on kaksi
nrukusta nollsevela kukkaa,

vrilissään rnahdollisesti yksi-
naiinen sydän, ja alareLlnassil

elotllru vielä kaksi tilsaoksais

til I)uuta. Ylärerrrrassu orr et'i

vär'eillä rrukitetut kirjaimet 
^l(ja W l8lu.

Ryijy on perinteiseen ta-

;raan sornnriteltu pystysuun-
nilssil symmetriseksi. Sarnat
kuviot toistuvat aina parit-
tair-r keskuskuvion r-nolem-

rnin puolin. Täytektrvioiden

suLlnta kuitcnkin vaihtelee
oudosti: joka toinen ktrviopa-
ri on pystysuluurassa katsoen
ylösalaisin. I(aiken huipuksi
ylär'errnarr vrrosilrrkrr ja rrirrri-
kirjaimet ovat toisiinsa niih-
den ylösalaisin.

Keskerräärr erisurrrrtuisiu
kuvioita ryijyissä esiintyv
silloin tällöin, mutta silloir.r
yleensä ryijyn reunojen uru-
kaisesti. Vilrirttrrlarr ryijvrr
ktrviosrrrrrrtierr virilrtelrra ci

ole helppo selittää. Rekivaat-

teess:r ylösalainen vuosilLrkrr

kyJläkirr ruiki isi leerr per'össii

oikein piiin. Mutta nriksi kir'-

jainret AI( ovat sarnalla rivillii
eli srrrrrrnassai Miksi rrais

figuurit itse asiassa seisovat
pri:illään puun oksilla? NIiksi

itlin eu ttArt klrlitnltrotolttirisct
puut ovat tyvi ylöspiiin'.2 Asi

art roisi lksirtkt'rtlrisinrrrin
selittiiä niin, ettii kutojil oll
työrr irikirrrir keltrr kaikkiurrrr

laskcnut viiiirin.'[hi sitterr htin

orr lrirlrrrrotlrrnlll Luviot, nl\ il\
kirjainret ja vuosilLrvtur, pclk
kinii kuvioina eikli oivaltanrrt
niiden nrelkit-vssisäl töä.

Kansallismuseon ryijy

Mutta Vihattrrlan ryijy s1 e1g-

kaan ainutlaatuinen. Suomen

kartsnllisrrrrrst'orr kol.oelrrr is-

srt ort Ioirtt'rr, kiilrlirrnöllisesti
l(irlsoen tärsin itlt,nltint'n |r i

.jy. Sen värit ovat sanrat, kail<

ki kuviot eri suuntinecn o\rat

sanrat, kirjairnet ovat saltrat

nrrrtta edellet'rr vliistrlirisirr
tehty vuosiltrku onkin I815.
(Pilkko Sihvo, llakas rvijr'. Nlu

st'ovitilslo f()(lf), s. I15.) hirrr

sitllisnruseon ryijy on rnuutil-
n)iln s('ntill Vilrirttrrllrrr |rijrti
pitlerrr Ii, rrr tr I lrr sir rrrir rr lt,r r i -

ncn. Ryijyt on selvlisti krrrlot-

ttt sittttrtisslr krrrtgirsltrris:;r jir

todcrrniiköisesti rrielri sirlllilan
loir-neen. la lr.ansallisrluseorr
ryijykin ort periiisin'l'vlviiriltli.
Sen on vuonnit l!):15 ntyvnvt
nlr.lseoon lierla Osl<ali Aalto
Helsirrgistä. lirtrstirtiltojt,rr
tntrknlrt ktrtojir rrrr ollrrl rriri

tnisissa I(iikan lii kkcr[in kt,lrin

II
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Maijalan talon pojan kanssa ja

olisi myyjän vaimon äidinäiti.
Vaimon nimeä ei ilmeisesti
ole merkitry muistiin. Kutojan
tunnistaminen näin hatarien
tietojen perusteella vaatisi

ainakin laajanpuoleisen su-

kuselvityksen. Maijalan talon
poikahan on voinut muuttaa
taloa ja vaihtaa sen mukana
nimeä. Muistitietokaan ei ai-
na ole kovin luotettava: kuto-
ja voi sekaantua kudottajaan,
äidinäiti äidin isän tätiin, en-
simmäinen avioliitto toiseen
jne'

Kuka oli AK?

Selvää kuitenkin on, että Tyr-
vään-Kiikan puolessa on pari

sataa VLlotta sitten vaikuttanut
taitava ryijynkutoja, todennä-
köisesti ammattikankuri. Hä-

nellä on ollut omintakeinen
tulppaaniryijymalli, joko jon-

kin olemassa olevan esikuvan
mukainen tai sitten tutuista
motiiveista itse sommiteltu.
Tulppaaniryijymallin hän on

Vaaleapohjaisessa ryijyssä kolmen tulppaanin kuvio on niin-
ikään hajonnut (Pori 1830), mutta kaikki motiivit ovat pysty-
suunnassa. Satakunnan Museon kok. Kuva P.Pere.

tuntenut perin pohjin. Kuva-

aiheet kutoja on sijoitellut
iloisen omaperäisesti mutta
perinteistä symmetrisyyttä
kunnioittaen. Kallista, punai-

seksi värjättyä lankaa on käy-

tetty runsaasti mutta taiten.
Valkoista, vihreää, keltaista ja

sinistä on mukana vain vähän.

Musta-punavoittoinen kom-

positio on kuvioilla leikitte-
lystä huolimatta harmoninen.
Arvostaan tietoinen tekijä on

kutonut tuotteeseen nimikir-
jaimensa AK. Ryijyn ruosiluku
ei ole pelkkä koristekuvio vaan

todellinen tekovr.rosi. Kuvioi-

den oikulliset suunnanvaihte-
lut jäänevät ikuisesti selitystä

vaille - ei suinkaan tekijällä
ollut ilkikurinen mieli?

Suomen museoissa ja ko-

deissa on lukematon mää-

rä vanhoja, komeita ryijyjä.

Mahtaisiko tätä AK:n ryijy
mallia löytyä täältä päin vielä

lisääkin? Onko mallista tun-
nistettavia versioita? Tunteeko

muistitieto tai sukututkimus
Maijalan pojan vaimon? O

TEI(NTSET
Sastamala: Puistokatu l4.Avoinna ark. 10-18, la 9-14. Puh. (03) 5114000
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\ falo ja varjo. I(rrmpi oli ensin? Voiko valoa olla ilman var-

V loai
Valon ja varjon ikiaikainen liitto, ikuisesti toisiinsa sidotut.

Rakkautta vailla järjen ja mielen rasitteita. Elävät kuin vanha
aviopari välillä reviirinsä tiukasti lajaten, toisinaan toisiinsa
sulautuen, rajattomuuden tiukkaan syleilyyn vajoten, kadoten,
tullakseen näkyviksi jälleen.

I urinko. Lähin tähtemme, elämän ylläpitäjä, jonka myötävai-
,( \kutuksella meidän [ysinen olomuotomme kestää kasassa.

Auringon ja kasvien välillä tapahtuvan yhteytämisen kautta syn-

tyy lähes kaikki eliökunnan kuluttama energia. I(asveihin varas-

toitunut aurinkoenergia kulkeutuu ravintoketjua pitkin aina sen

ylimpiin lenkkeihin asti. Aurinko näkl,y maapallon joka kollckaan

halliten vuoden- ja vuorokaudenaikojen vaihtelua. Aurinkoa on
palvottu jumalana eri kulttuureissa läpi ihmiskunnan histori-
an. Erään tulkinnan mukaan suomalaisessa kansanperinteessä

esiinqwä Päivätär oli elämän ja valon hallitsija, jonka kris-
tinusko korvasi Neitsy Marialla.

Ja aurinkoa palvotaan edelleen. I(ukapa

J meista ei olisi loskus keskjkesän paah-

tessa antautunut auringolle. Antanut
sen viipyillä ihollamme, lämmittää
pintaa syvemmältä, koskea sätei-
neen joka paikkaan. Äiti Maan
kostea syli ja auringonvalon
lämpö, valo ja varjo. Nainen ja

mies, feminiini ja maskuliini.
Kumpaakin ominaisuutta tar-
vitaan uuden elämän synn)'t-
tämiseen. f okaiseen ihmiseen

Lucian, valon tuojan nimi on
johdettu latinan valoa tarkoittavas-
ta sanasta /u,r. Lucia-n€ito
-perinne a jautui Suomemme
rannoille Ruotsista, jossa vanhin
säilyny-t tieto Lucian pävän vietosta
on peräisin Länsi-Götanmaalta
vuodelta 1746. Alunperin Luciaan
liitetyt legendat ovat lähtöisin
Itafiabta.
Lucian päivän kynttilänvalo voidaan
myös tulkita auringonpaisteen ja
ihmisten välisen lämmön vertaus-
kuvaksi. Kuvassa tummatukkaisena
Luciana, valon vertauskuvana hehkuu
Sini Manninen Sastamalasta. Lucian
päivää vietetään 13. joulukuuta.
Faktat auringosta ja Luciasta
artikkeliin on poimittu
Wikipediasta.

on pakattu näitä rnolempia omir.raisuuksia huolimatta siitä, näy-

tämmekö ulkoisesti miehiltä vai naisilta. Morret miehet omaavat

naismaisia käytäytymismalleja tietoisesti tai tiedostamattaan,
l(un taas vastakkaisesta sukupuolesta löytyy hyvin miehekkäästi
esiintyviä naisia aina ulkoista habitusta, pukeutumista ja puhe-

tapaa myöden.

utta kiinnittymättä sen enempää ulkoisiin tunnusmerk
keihin, kannamme ihmisinä ja yksilöinä tuon elämän yl

läpitäjän hiljaista voimaa sisällämme. Siihen, kuinka sisäir.ren

hehkumme heijastuu meistä ulospäin, vaikuttavat monet tekijät;
yhteisö, jossa elämme ja ympäristön toimintamallit, omaksutut
tavat ja vallitsevat ismit, yhteiskunnan paineet vaatimuksineen
ym. Eniten sisäisen valomme hehkuun vaikuttaa kuitenkin sul-r-

de itseemme, luottamus omaan sisäiseen totuuteemme ja rak-

kauden voimaan, voimista suurimpaan. Silloin elän-rän liekki
roihuaa sisällämme kuuma-

na palona, ia nä$ry
myös i-rlospäin.

o
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Tervetuloa kalsaslukseen

kalsaslusasemalle

Meillö voit katsastaa myös KILPA-AUTOT

Palvelemme ma-pe 9-17, kkn viimeinen la 9-13
ja Ä11{Ä kun ovi on auki,

Horjukatu 3, 38200 Sostomolo . Puh. (03) 51 I 9050. Fax. (03) 51 1 9059
ko t s o st u s@ka t s o st a.fr . www.katsasta.fi
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Oli Juho Vehmaan kauppa,
Elomaan kauppa, Vainion
kauppa, Tyrvään Osuuskaup-
pa sekä Leo Salon kauppa.

Kuvassa olevassa Leo Salon

kaupassa myytiin taloustava-
roita, maitokannuja, kahvia,
tupakkaa sekä ruokatavaroi-
ta. Perustamisvuodeksi mai-
nitaan Suomen kauppakalen-
terissa u-rosi 1926. Liike toimi
vuosien 1926ja 1929 välisenä

aikana Harsun vanhassa, jo
nlt puretussa talossa.

Kaupassa oli apulaisena,
puksuna, kuten siihen ai-
kaan sanottiin, Into Oksanen.

Kauppias Leo Salo oli saa-

nut jo nuorena kokemusta
kauppatoiminnasta oltuaan
juoksupoikana kaupassa sekä

mlyjänä Tampereella Osuus-

liike voimassa.

Valokuvassa Leo Salo oikeal-
la nojailee käärepaperipinoon
ja apulainen Into Oksanen on
kuvassa vasemmalla. Tavara-

valikoimaa nä\y hyllyillä ja
yksinkertainen sähkölamppu
roikkuu katosta.

Veikko Ranta muistelee
Karkun ajoistaan: "Ennen Sa-

lon kauppaa siinä oli Maatalo-
us-Osakepankki, joka muutti
toiseen taloon asemalle päin,
sitten Salon Leon kauppa ja
sen iälkeen uuden apteekka-
ri Juslinin apteekki. Leon kau-
pan näyteikkunassa oli jon-
kinlainen liikkuva joulupukki
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kiertämässä. Laite toimi säh-

kömoottorilla, johon jännite
oli alennettu sopivaksi sarjaan

kytketyillä sähkölampuilla'l
Kauppojen välillä oli kilpai-

lua eikä asiakkaita tahtonut
riittää kaikille. Leo Salo lo-

pettikin sitten kaupan pidon,
siirtyi m11rmälänh oitajan sijai-
seksi Euran osuuskauppaan ja

muutti vähän myöhemmin
Mänttään.

Leo Salo meni naimisiin
Kerttu Färlingin kanssa. Hän

Kauppias Leo
Salo (oik.) ja
apulainen Into
Oksanen Salon
kaupan tiskin ta
kana. Kauppias
on itse ikuista-
nut näkymän,
sillä kuvassa
näkyy kameran
lankalaukaisin.

oli Karkun Ketunkylän Ferli-
nin (Färlin) sukua.

Karkussa toimineen Ra-

kentaja Oy:n johtajan poikaa,

BO-vuotiasta Veikko Rantaa

on haastatellut Maissi Iolanki
maaliskuussa f 993. O
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uomessa maantieliiken-
teen teknisenä turvana
toimii tiepalvelujärjes-

telmä. Toiminta perustuu va-

paaehtoisjärjestelmään, jossa

auttaiat tuovat apua tielle va-

paaehtoisten tiepalvelumies-
ten organisoiman järjestel-
män voimin.

Vanhin tiepalvelujärjestö
on Autoliitto ry. Toiminnan
juuret johtavat olympiavuo-
teen 1952. Tällöin Autoliiton
edeltäjä, Auto Klubi, hankki
kaksi sivuvaunullista Norton-
moottoripyörää kisaturistien
avuksi. Partiointi suuntautui
Helsingin ulosmenoteille ja

kisapaikkojen välille. Teiden
huono kunto asetti autoka-
luston lujille, joten avustet-
tavia riitti. Kisojen aikaisista
hyvistä kokemuksista j ohtuen
AK j atkoi tiepalvelutoimintaa
niin kauan kuin moottoripyö-
rät kestivät.

Viisikymmenluvun lop-
pupuolella AK:n jäsenet jat-

koivat tiepalvelutoimintaa
omilla autoillaan. Tällöin pal-

velu keskittyi aluksi pääkau-
punkiseudulle, mutta päteviä

tiepalvelumiehiä löytyi no-
peasti gnpäri Suomen. Parti-
ointia suoriteniin omien ajo-
jen ohella ja lomamatkoilla.

Avr.rstukset kirjattiin vihkoon
ja r,'uosittain kerättiin tilasto-
tietoa arlstuksista.

Koulutus auton korjauk-
seen ja automerkkien yksi-

tyiskohtiin saatiin toimimaan
melko varhain toiminnan
alussa. Ensiaputaidot ja väli-
neet olivat partion hallinnassa
heti alkuajoista alkaen. Auton
käyttäjät opetettiin autoteknii-
kan saloihin jo autokouluope-
tuksen yhteydessä, siksi moni

autoilija selvisi näppärästi
pikku ongelmista omin alrrin,
mutta polttoaineen loppumi-
nen tai varaosan puute katkai-
si matkan teon kätevältäkin

autoilijalta. Tällöin tiepalve-
luauton tuoma apu oli kovasti

tarpeen.
Menneen ajan autot olivat

selvästi kehittyneempiä ny-

kyautoihin verrattuna ainakin
ker.rttäkorj aajan näkökulmasta
katsottuna. Esimerkiksi jääh-

dyttimen vuoto oli käteväsri

korjattu rikkomalla raaka ka-

nanmuna kuumaan jäähdyt-

täjään tai isompaan vuotoon

saatiin apu kourallisesta ruis-
jauho,;'a. Mikäli kondensaatto-
ri oikutteli, niin tuoreella pe-

runalla se voitiin näppärästi
korvata. Pikkuautoon riitti
tuollainen pienehkö koko,
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Partio matkalla kohti Oulua.
Kuva Esa Mikkonen.
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mutta kahdeksan sylinterinen
vaati reippaamman koloisen
"mukulan'i

l(atkojan kärjet oli teknises.

ti heikosti kestävä osa. Matka
jatkui usein kärkiä viilaamal-
la ja katkennut palautusjousi
voitiin korvata pyryhekumin
palalla. Auton laturit olivat lä-

hes kaikissa autoissa saman-

laiset, joten usein varahiilet
löytyivät tiepalvelumiehen
pakista. Mikäli laturin hihna
katkesi (tapahtui yllättävän
usein) näppärä tiepalvelu-
mies punoi korvaavan hihnan
naisten nylonsukista. I(oska

pääosa teistä oli sorapintaisia
ja auton renkaat heikkolaatui-
sia, vararengas rikkonaisena,
niin renkaan paikkaus tien
poskessa oli hyvin yleistä.

I(uusikymmenluvulla par-
tioiden määrä oli jo maan
kattava ja aletriin miettiä te-

hostettua tiepalvelupartioin-
tia juhlapyhinä. Vuonna 1969

pyörähti käyntiin ensimmäi-
nen Operaatio Lumihiutale,
eli joulun ajan tehostettu tie-
palvelupäivystys. Tapahturr.ra

kiinnosti jopa televisiota ja

tv:n joululähetyksessä esitet-
tiinkin pieni filmin pätkä lie-
palvelupartion toiminnasta.

Ensimmäisenä Lumihiuta-
le-vuotena tiepalvelupartioi-
ta oli yli sata. Sää oli joulun
aikoihin kulja ja ar.ustettavia

riitti. Myös joulun viettoon
matkustavia oli runsaasti, sillä
hyvin monen kaupunlilaisen

Ilengasvauriot ovat yleisiä myös talvella. Kuva Es:r Mikkonen.

syntymäkoti oli maalla, joskus

pitkänltin matkan takana.

l(eväällä 1970 tehtiin päätös

pääsiäisliil<enteen turvaami-
sesta. Olihan kelirilcko pa-
himmillaan juuri pääsiäi-

sen aikoihin. Koska pajun-
kissat on kevään merkki,
pääsiäisen operaatio sai

nimen Pajunkissa. Joulun
kokemuksia hyödyntäen
operaatio todettiin erittäin
onnistuneeksi.

Seuraavalla vuosikymme-
nelle tultaessa radiopuhe-
limet yleistyivät tiepalvelu-
autoissa. Tuo kallis varuste oli

maan. Tiepalvelutoi-
mikunta jor-rtui jopa

tekemään hyväk-

symispäätöksiä

maininnalla
"hyväksytään

tiepalvelu-
mieheksi,
kunhan so-

pivat haalarit
vapautuvat'l
I(ahdeksan-

kymmenluvulla
toiminta oli laajim-

millaan. Tiepalvelu-
partioita oli kolmisen sataa

]'a varustetaso h1wä. Kaikista
autoista löytyi vähintään LA-

puhelin, UlA-puhelimia oli
käytössä pidempiä yhteyksiä
varten noin sata kappaletta ja

innokkaimmilla harrastajilla
oli jopa autopuhelin.

Tiepalvelumies pukeutui
oranssiin haalariin ja pirneän
turvan toi Finnoilin lahjoit-
tama heijastinvyö eli "rähi-

näremmi'l Osaamisen taso
oli korkealla ja huoltoasemat
täynnä varaosia. Laajirnrnil-
laan vaihdettiin jopa kytkin
tien päällä. Autotekniikka
oli mulroksessa, enenevissä

määrin ruiskutusmoottorit,

nähty
aikaisemmin
vain takseissa. Tiepalvelu-
miehet hankkivat puhelimen-
sa, niin kuin kaiken muunkin
kalustonsa omilla varoillaan.
Vielä 1970-luvulla raha oli
tiukassa ja monessa taloudes-
sa keskusteltiin vaimoväen
kanssa syvällisesti tiepalvelu-
kaluston hankinnasta.

Tiepalvelusta tuli muodi-
kas harrastus autoilijoiden
keskuudessa ja uusia hake-
muksia tiepalvelumieheksi
tuli jatkuvasti. Tällöin luotiin
piirijakoon perustuva kiin-
tiöjärjestelmä, jotta miehistö
jakautuisi sopivasti ympäriVikaa etsitään vaikeissakin olosuhteissa. Kuva Esa Mikkonen
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kärjettömät sytytykset ja au-
tomaattivaihteet yleistyivät.

Ajan vieriessä yhdeksän-
kymmenluvulle autojen tiu-
kentuneet päästömääräykset
muuttivat tekniikkaa rajusti.
Lyijy.tön bensiini, katalysaat-
torit ym. päästöjen hallinta-
laitteet olivat haastava muu-
tos tiepalvelulle. Samoihin
aikoihin osunut raju talouden
taantuma ja työttömyys verotti
tiepalvelumiestenkin määrää.

Kuitenkin autokannan ikään-
t!ryninen la varolen puutteesta
johtunut huoltojen laimin-
lyönti osaltaan vaikutti posi-

tiivisesti avustusten määrään.

Tuolloin vuositasolla kirjattiin
yli l5 000 a!'ustusraporttia.

Autoliiton suorittama VA-

PEPA-toiminta koki laajan
nousun koko tuon r.uosik].ryn-

menen ajan. Silloin varus-
tettiin autot asianmukaisin
alkusammuttimin, tehokkain

käsivalaisimin ia laajalla ensi-
apuvarustuksella.

Milleniumin jälkeinen ai-
ka on tuonut standardisoin-
tia helpottamaan toimintaa.
OBD-standardi yhtenäisti
vikoien diagnosoinnin teste-
rillä. Näin kenttäolosuhteis-
sa päästään vian jäljille ihan
kohtuuhintaisella vikascan-
nerilla. Varaosien saanti on
sitten jo ihan eri juttu. Huol-
toasemat ovat vähenqmeet ja
jäljelle jääneet my)'vät bensaa

automaatista. Perinteinen
huoltamomlTrmälä on muut-
tunut lähikaupaksi myyden
maitoa ja makkaraa ja ravin-
tolapalvelut ovat kasvaneet
uskomattomiin mittoihin.

Autoliiton tiepalvelu jatkaa

perinteikästä toimintaansa
uusien sukupolvien voimin.
Yhä kasvavat liikennemäärät,
rappeutuvat tiet ja kiireinen
elämäntapa työllistää teidem-

me ritareita pitkäl-
le tulevaisuuteen.
Ainoa nähtävissä
oleva uhkakuva
on autojen muut-
tuminen särkymät-
tömäksi, mikä tuskin
koskaan toteutuu.

Liikenneturvallisuus on
yhteinen asiamme, siihen me

kaikki tienkäyttäjät voimme
vaikuttaa. Toisten huomioon
ottaminen, ennakoiva ajo-

tapa, tilanteen ja sään mu-
kainen nopeus ovat pieniä

tekoja, mutta niiden vaikutus
turvallisuuteen on suuri.

Joululiikenteeseen kannat-

taa varata riittävästi aikaa,

malttia ia hyvää mieltä. Ios
kuitenkin matkantekoon tulee
ongelmia, niin apua saa 0200-

B0B0 puhelinnumerosta yötä
päivää. Tiepalvelusta veloite-
taan maltillinen korvaus.

Tapani Virtanen
tiepalvelutoimikunnan

puheenjohtaja

Thermisol
THE ART OF INSULATION
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Hannu tehnyt jo niin paljon
velkaa, että Sampo-yhtiö otti
laitoksen hallintaansa.

Melko pian vaihtui yrit-
täjäkin, kun sairaanhoitaja
Anu Makkonen perusti tilalle
keuhkotuberkuloosia sairas-

taville parantolan. Se kesti
pystyssä viisi vuotta, jonka
jälkeen otti Sampo pakko-

huutokaupalla Hoikan koko-

naan itselleen. Tämä tapahtui
luonna 1934.

Kolmen vuoden kuluttua
omisti paikan tohtori Tauno
Lille, joka teki tiloissa täyden
remontin. Tuloksena oli neli-
kerroksinen uudenaikainen
parantola. Komeat hallit oli-
vat tarpeen. Niissä lepäsivät
tuberkuloosipotilaat raikasta
ilmaa hoitona nauttien.

Tuli talvisota ja sen seu-

rauksena Hiekkarannan pa-

rantola Kanneljärveltä muutti
Hoikan tiloihin. Hoikka sai

hetkessä sata lasta ja uuden
johtajan, Alma Starckin eli
Starkin Mamman. Vähitellen
Hoikalla oli potilaina pelkäs-

tään lapsia. Ioku heistä jäi ot-

tolapsena pysyvästikn kylään.

Starkin Mamman parantola
toimi Hoikalla 1940-luvun
loppuun saakka.

Tuberkuloosiliitto
kiinnostuu Hoikasta

Tuberkuloosi liitto etsi sopivia

tiloja perustaakseen toipilas-
asteella oleville tarkoitetun
kansanopiston. Siihenkin tar-
koitukseen Hoikka oli sopiva.

Ruokasali huokui I930-lur'rrrt
arvokkuutta aina I 950-lul'r,rlle
asti. Kuva Hoikan opiston
50 -'"uoti s j uhlakirj asta

rehabilitaatio@hoikka.fi .

o

Yos haluat saada miele-

I si apeaksl, niin menepä

I vanhan Karkun Palvialan

kylään katsomaan, miten nyt

eletään Hoikanmäellä. Näet
kukoistavan luonnon keskel-

lä kuolleet rakennukset vailla
entisiä asukkaita. Näin on ol-
lut ny.t l'r-roden päivät, vaan ei

ollut ennen.

Hoitoa ja hoivaa

Noin 90 wotta sitten osti pai-
kallinen maanviljelijä Kaarle
Hannu eli Hannun Kalle tuo-
mari Soiviolta Hoikan tilan
Ketunkylästä. Kohta toimi
tilalla tuon ajan hengen mu-
kainen luontaisparantola, jos-

sa sai hoitona myös vesil5ylpy-
jä. Parin r,'uoden kuluttua oli

20



Tuberkuloosia hoidettiin
raikkaassa ulkoilmassa le-
väten. Kuva Hoikan opiston
50-vuotisjuhlakirjasta
rehabilitaatiophoikka.fi .

Kaupat tehtiin vuonna 1950

fa jo syksyllä I 952 aloitti ryön-

sä Hoikan opisto johtajanaan

maisteri Kalervo Lahtivirta.
Ensimmäisellä urosikurssilla
tuolloin vielä osin keskeneräi-

sissä tiloissa oppilaita olinoin
50, joukossa joku lcylästäkin ja

naapurista Tyrväältä.

Oppilaiden kuntoa kuvaa
hyvin se, että heillä oli aina
keskellä koulupäivää kahden
tunnin pakollinen lepo.

Into saada oppia oli kova.

Jo ensimmäinen r,uosikurssi
esim. järjesti lapsille satu-
näytelmän. Vuosien mittaan
valmistettiin kokoillan nä1tel-

miä, pidettiin iltamiakin. Kai-
kesta näki, että Hoikan opisto
oli tullut kylään.

Monesta opiskelijasta nä-
kyi jo päällepäin taudin ja sen
hoidon jättämät merkit, mut-
ta sellaiseen eivät kyläläiset
isommin puuttuneet tai siitä
huomautelleet. Hoikkalai-
set kävivät kylän iltamissa ja

tansseissa niinkuin kyläläi-
setkin.

Hoikan opistosta moni sai
kipinän iatkaa opiskelua pi-
demmällekin. Ioku jatkoi Yh-
teiskunnalliseen korkeakou-
luun, joku kaupallista tai tek-
nistä koulutusta hankkimaan.
Ennen pitkää entisiä hoikka-
laisia oli kuntien la valtion vi-

Ulkoilmahalli oli
näyttävä rakennus.

Kuva Raimo Lahtisen
postikorttikokoelmasta.

roissa, kaupan palveluksessa
jne. Eräskin ensimmäisen
vuosikurssin oppilaista jäi
aikanaan eläkkeelle laborato-
riomestarina.

Hoikan opisto alkoi kerätä
oppilaita kautta Suomen ja
sen työtä aiheestakin arvos-
tettiin. Hoikka teki siunauk-
sellista työtä, totesi eräs sen

alkulrrosien oppilas minulle.

Aiat muuttuvat -
Hoikka myös

Hoikan opisto oli kasvanut
oikeaksi kansanopistoksi, jos-

sa yhä enemmän oppilaina
oli myös sellaisia, jotka eivät
olleet sairastaneet tuberku-
loosia. Tuberkuloosiliittokin
muuttui Keuhkovammalii-
toksi.

Opisto alkoi olla myös jo
merkittävä ryöllistäiä Karkus-

sa. Opiston vaikutus alkoi nä-
kyä kunnalliselämästä alkaen
monenlaisessa harrastustoi-
minnassa.

I 960-luvun lopulla rehtorik-
si tuli maisteri Heikki Laurila.
Seuraavan vuosikymmenen
alussa suuri osa vanhoista ra-

kennuksista purettiin la tilal-
le tuli joukko uudenaikaisia
koulu- ja asuntotiloja.

Peruskoulun tulo näkyi
opistonkin ohjelmassa. Vä-

hitellen tapahtui Hoikallakin
sama kehitys kuin muissakin
kansanopistoissa. Käden tai-
tojen opetusta vähennettiin ja

tilalle tuli uusia oppiaineita.
Kun opistolla oli ikää 25

toimintavuotta perustettiin
Hoikalle fysikaalinen hoito-
laitos. Myöhemmin se tuli tu-
tuksi kuntoutuskeskuksena.
Sitä lähti vetämään johtava
lääkintävoimistelija Aulikki
Laurila ja toiminta kasvoi
kohisten.

Opisto ja kuntoutuskeskus
saman katon alla osoittautui
ennen pitkää toimivaksi ide-
aksi. Henkilökunta Hoikalla

kasvoi edelleen ja sitä mukaa
tuli uusia palveluita myös ky-

län käyttöön. Uima-allaskin
oli Vammalan ainoana hyvin
suosittu, sinne pääsystä kil-
pailtiin.

B0-luvun lopussa vaihtui
rehtoriksi maisteri Pekka Aal-
tonen. Opiston opetusohjel-
mia uudistettiin lähes rajulla
kädellä. Tuli uusia linjoja ja
vanhoja lopetettiin. Hoikka
taisi olla Suomessa ensim-
mäinen kansanopisto, joka sai

oikeuden antaa ammatillista
opetusta. Hoikalla koulutet-
tiin hierojia ja siitä hyöryivät
myös kyläläiset.

Uusi aika alkoi näkyä Hoi-
kalla mm. yhä kasvavina
kansainvälisinä yhteyksinä

ia yhteistyönä. Ia liittokin oli

nyt nimeltään Hengitysliitto
Heli.

Helsingissä hakattiin -
Karkkuun lastut lentelivät

Vuosituhat vaihtui ja etämä

Hoikalla jatkui. Nimikylttejä
tosin uusittiin; oftiin Verueä ja

Luouia. Hallintoakin keskitet
tiin Helsinkiin, mutta silti tuli
talonväelle ylläryksenä, että
puheet toiminnan täydelli-
sestä lopettamisesta Karkussa

olivatkin totta. Ehkä sitä entei-
li rehtorin vaihtokin. Koulutus
ja kuntoutus eriyettiin ja näin
huomattiin, että Hoikka onkin
liian pieni yksikkö antamaan
kuntoutusta.

Viime vaiheessa opiston
puolella oli ohielmassa lii-

Taiteilija Adolf Luomasen näkemys Karkun parantolasta 1930-lu',ulla
Kuva Raimo Lahtisen postikorttikokoelmasta.
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Hoikan
maisemaa

tuoreemmassa
asussa. Kuva

Raimo Lahtisen
postikortti-

kokoelmasta.

)
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kunta- ja terveyskasvatus,
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaus,

opinnollinen kuntoutus ja hie-
rojakurssi. Kuntoutuslaitoksen
johtaja, keuhkosairauksiin
erikoistunut lääkäri Jaakko
Lehtinen joukkoineen teki ar-

vokasta työtä rnm. uniapnean
hoidossa fa ryökykyä ylläpitä-
vän valmennuksen parissa.

Kaikesta tässä kerrotusta
huolimatta tämä lopuillaan
oleva lrosi on ollut ensim-
mäinen sitten sitten vuoden
1922, kun Karkussa ei Hoikan
ent. tilalla ole ollut enää min-
käänlaista koulutus- tai hoi-
dollista toimintaa.

Tuntoja ja tuntemuksia

Kyläläisenä sain seurata lä-
heltä Hoikan opiston kasvua
alusta lähtien. Sen johtokun-
taan tulin 25 vuotta sitten ja
johtokunnan puheeniohta-
jana toimin toistakymmentä
r.uotta.

Kansanedustajana minulla
oli mahdollisuus vaikuttaa sii-

hen, että Hoikan opisto määri-
teltiin yhdessä kahden muun
opiston kanssa erityiskansan-
opistoksi, jolloin niiden val-
tionapu menoihin oli normaa-
lia suurempi. Siinä puuhassa

kyllä oppi, mitä tarkoittaa lob-
baus ja sitähän piti tehdä, jotta
Hoikka, Lehtimäen ja l(uurojen

opistot saisivat tuon erityiskan-

sanopisto-statuksen.

Evankelinen opisto ja
Emäntäkoulu tulivat kylään
1920-luvulla, Hoikan opisto
1950-luvulla. Kansakoulu on
kylässä toiminut vuodesta
I 873. 2000-luvun alkuurosina
kylässä normaalina koulupäi-

vänä opiskeli noin 500-550
lasta ja nuorta. Kylää voisi siis

sanoa koulukyläksi. Ja olihan
sen liepeiltä jo Ison Vihan
vuosina lähtenyt veljespari
opiskelemaan Tukholmaan
saakka.

N1t on merkittävä osa kylän
henkistä pääomaa siirretty
pois.

Kysyn katkerana miksi?

Uskottavaa vastausta en ole

saanut, tuskin saankaan.

Minun laillani kysyry si-

tä moni muukin. Hetkessä
loppui kylästä noin 60 ryö-
paikkaa, nuorisolta paikka,
mihin mennä opiskelemaan
ja vanhemmalta väeltä mah-
dollisuus saada asiantuntevaa
kuntoutusta läheltä.

Hoikanmäellä valmistau-
tuu nlt talviuneen joukko ra-

kennuksia, joissa vielä hetki
sitten asuttiin, valmistettiin
ruokaa, opiskeltiin, opetetriin,
kuntouduttiin, kerättiin eväitä

tulevien päivien varalle ja us-
kottiin kaiken jatkumiseen.

Niin - oli kerran Hoikka. O

Hoikka 
(, ;,w

Kirjoittaja Hoikanmäellä. Kuva Hoikan opiston 50-\uotisjuhlakirjasta
rehabilitaatio@hoikka.fi .
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Iouluvirren enkeli

Suomen kansan jouluvirsi on vuosisatojen ajan ollut
"Enkeli taivaan lausui näin'l On juhlallista ajatella,

kuinka kaikkialla Suomen maassa, syrjäisten kylien
yksinäisiä asumuksia myöten, sinä vuoden suurena

aattoehtoona on veisattu tätä jouluvirttä. On tullut

luhlan aika. Sen virren mukana juhla on tullut taloon

ia ihmisten mieliin. Sen virren mukana me itseemme

sulkeutuneet satakuntalaisetkin olemme antaneet

oman sielumme juhlapuolen tulla esille ja tunnusta-

neet olevamme korkeampien asioiden koskettamia.

Enkelille on ollut paikka tulla.

o aO

ELLA.
Vuoden kulussa on tuskin yhtään toista päivää, joka

samalla tavalla kuin joulu ja jouluvirsi olisi tuonut enke-

lin ihmisten ajatuksiin. Marianpäivä ja mikkelinpäivä

kyllä puhuivat ainakin pappien saarnoissa myös en-

keleistä, mutta kaikessa taivaallisessa kirkkaudessaat.t

ja pyhässä uljuudessaan enkeli Gabriel ja arkkienkeli

Mikael jäävät sittenkin meille etäisemmiksi, kuin jou-

luvirren kaikkien paimenten kohdattavaksi ja lähelle

tullut "Enkeli taivaan'i Joulun tullessa ihmisen mielessä

oli käyn1t, tapahtuisiko tämän nroden jouluna mitään

siitä taivaallisen kosketuksesta, mitä evankeliumi kertoi

louluyön paimenten kokeneen. Sanoma Jumalan tule-

misesta ihmisten keskelle, joulun lapsen syntyminen

Betlehemin talliin, saattoi jäädä vain Raamatun sanaksi

ja meiltä jonnekin kauas luudean himmeään yöhön.

Mutta selkeämpi, kirkkaammin kuultava ja vastaanotet-

tava oli se enkelin viesti, jota saimme kuunnella pai-

menten vierellä ja mistä jouluvirressä veisattiin:

Enkeli taiuaan lausui näin:
M iks h iimmä s ty itte s äihkäht iiin?
Mii suuren ilon ilmoitan
maan kansoille nyt tuleuan,

Näin veisattiin. Ja näin veisatessamme joulu saapui.

Siinä virressä kuulimme joulun sanoman. Enkeli tai-

vaan toi sen perille, ilmoitti meidänkin sydämellemme

suuren ilon. Luulen, että emme koskaan koko n-roden

aikana odottaneet mitään muuta enkeliä niin kuin jou-

Iuvirren viestin tuojaa. Enkeli taivaan oli joulun tuoja.

Tyrvään Pyhän Olavin
kirkon enkeli

Kuluneena vuonna sastamalalaiset ja Sastamalassa

käyneet ovat pysähtyneet toisenkin enkelin edessä.

Taidemaalari Kuutti Lavonen maalasi kuvakerto-

muksensa Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa alkamaan

enkelikuvalla. Hän oli elämänsä aikana maalannut
paljon enkeleitä ja tutkinut enkeliaihetta maalaustai-

teen historiassa. Meidän kirkkoomme Lavosen enkeli

ei kuitenkaan tullut vain taiteilijan mieltymyksestä

enkeliaiheen käsittelemiseen eikä siitä, että kirkkoon

maalattavan kuvasarjan ensimmäiseksi sopi vali-
ta enkeliaihe. Meidän kirkossamme Lavosen enkeli

tuli olemaan lähetetty. Hänellä oli tehtävä. Hän tuli
aloittamaan suuren kertomuksen. Hän on enkeli, jokaKuutti Lavosen enkelimaalaus Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa
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vapauttaa Pietarin ierusalemin vankilasta, kuten Raa-

matussa kerrotaan:
Mutta yhtäkkiä hänen edessään seisoi Herran enkeli

ja huone oli täynnä ualoa, ja enkeli töytäisi Pietarin
hereille sanoen; "Nouse kiireesti." Kahleet putosiuat
Pielarin käsislä. Apt. I2:7

Enkelimme ei ole pilven reunalla istuva taivaallinen
näky. Hän on läpi ovien vangitun ihmisen vierelle tul-
lut, dynaaminen, täynnä voimaa oleva, salvat ja kah-
leet murtava Jumalan lähettiläs, joka vapauttaa nukku-
van Pietarin, sen Mestarinsa kieltäneen opetuslapsen,
jolle leesus kuitenkin oli antanut tehtävän olla Kris-
tuksen kirkon perustaja maan päällä. Enkelistä alkava

kertomus on alusta asti hywin ladattu, täynnä suurta
kertomusta. Koko Jumalan maailmansuunnitelma ja
iankaikkinen taivasten valtakunta ovat sen jännittee-
nä. Seuraava kuva on taivasten valtakunnan avain ja

sitä seuraava tämän avaimen saanut, itse opetuslapsi
Pietari. Häntä seuraavat sitten muut suuret sanoman
tuojat, apostoli Paavali ja neljä evankelistaa, ja heidän
keskellään heidän sanomansa lopullisuutta sinetöivä
Viimeinen tuomio. Mutta koko kertomuksen liikkeel-
le panija on Jumalan enkeli. Hän vapauttaa Pietarin
ja lähettää sanan tuoiat liikkeelle. Heidän sanomansa

kerrotaan kuvasarjan jatkuessa. "Tyrvään Pyhän Ola-
vin kirkon seitsenristin ristintiessä'l kuten Lavonen
kertomuksensa nimesi, se on kertomus erityisesti sii-
tä ahdistuksesta, jonka kanssa Iumalan Poika sovittaa

meidän syntimme, voittaa kuoleman ja antaa ihmi-

_,i,,,r,,,,., 1,,,, /.,,1,, t,r,, 
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selle toivon aina ylösnousemukseen ja ylösnousseen

kohtaamiseen saakka. Mutta kaikki alkaa enkelistä.
Lavonen saarnaa: Ilman enkeliä - olisiko meillä mi-
tään, yhtään sanantuojaa? Ioka lähtee Tyrvään Pyhän

Olavin kirkosta, lähtee jatkamaan matkaansa Lavosen

enkelin seurassa.

Tampereen
tuomiokirkon enkeli

500-vuotiaan kirkkomme jälleenrakentamisen ja maa-

laamisen jälkeen käydyssä keskustelussa on noussut
esiin myös Tyrvään kirkon taidehistoriallinen suku-
laisuus toisen kokonaistaideteoksen, Tampereen tuo-
miokirkon kanssa. Kokonaistaideteoksella tarkoite-
taan rakentamista, jossa rakentamisen kohde on sekä

rakennettu että samalla kertaa myös taideteoksineen
maalattu lopulliseen asuunsa. Tampereen tuomio-
kirkossa se on tapahtunut sata vuotta aikaisemmin,
vuonna 1906. Siellä enkelin eteen meidät vie Suomen

kansallismaalaukseksi äänestetty Hugo Simbergin
Haavoittunut enkeli. Aiheesta oli valmistunut alkupe-
räinen teos öljymaalauksena jo lrronna 1903. Taiteili-
ja ei itse antanut koskaan maalaukselleen nimeä eikä

koskaan halunnut sanallisesti tulkita sen sanomaa.

Katsoja sai tuntea sen edessä, mitä tunsi. Ketään kat-

sojaa kuva ei liene jättänyt koskettamatta.
Haavoittunut enkeli valmistui, kun taiteilija oli toi-

punut pitkästä, vaikeasta fysisestä ja henkistäkin ehe-
y'ttä koetelleesta sairaudestaan. Maalaus herätti paljon )

Hugo Simbergin maalaus Haavoittunut enkeli Tampereen tuomiokirkossa.
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kysyrnyksiä. Kyslttiin, liittyikö kuvaan näitä kokemuk-

sia? Minne siinä oltiin matkalla? Minne pojat enkeliä

veivät? Nähtiin, että kun Helsingin paremman väen koh-

taamispaikkana oli Kaivopuisto, Simbergin enkelinkan-

tajat olivat rahvaan käyttämällä Töölönlahden rannalla.

Kun maalaus vastikään oli näytteillä Berliinissä, Iiittivät
saksalaiset arvioinnit kuvaan mahdollisen kosketuksen

Suomen 1900-luvun alun historian ja sortovuosien tun-
toihin. Me kysy'rnme sen edessä kipein sydämin, mitä
kannetaan pois meidän ajastamme? Miten on minun
oman enkelini kanssa? Kenen haavoittama enkeli on,

minunko? Eihän pojat teidän kuitenkaan tarvitse kan-

taa häntä minulta pois! Älkää viekö häntä pois meidän

elämämme maisemasta! Mutta enkelinkantajapojat vain
jatkavat kantamistaan.

Vanhan virren
saattajaenkeli

fouluvirsien joukosta olisi löytynyt muitakin enkelei-

tä kuin Enkeli taivaan. Tällä kohtaa muistan kuitenkin
toista vanhaa virttä "Sinua Jeesus rakastan'i Oli kevät, jo

helluntain aika toukokuun lopulla I950-lurun alussa.

Yliopisto oli io sulkenut ovensa, mutta joidenkin pikku-

tenttien vuoksi olin jään1t vielä Helsinkiin. Kirkkaana
pyhäpäivänä menin Käpylän kirkkoon, jossa silloin sat-

tui saarnaamaan professori Aimo T. Nikolainen. Tämä

kunnioittamani opettaja oli '"rrosien ajan sana sanalta

ruotinut meille historialliskriittisellä menetelmällään

Uuden testamentin kirjoituksia, niin että kohta mikään

ei enää tuntunut varmalta. Niin moni Raamatun sana oli
kyseenalaistettava. Mutta saarnavirreksi Nikolainen oli
valinnut tämän virren. Hänen noustessaan saarnatuoliin

veisasimme silloisen virsikirjan sanoin: Enkelis, Herra,

lähetä minua täältä lähteissä taiuaaseen luokses tuo-

maan. Kun puheeksi tuli perillepääsy, viisaalle tiedolle

ei ollut käyttöä. Nyt tarvittiin saattajaksi enkeliä. Saarnaa

en muista, mutta saarnavirren muistan ja professorin,

ionka mielessä asui ihmisen pyyntö.

Io T1'rvään kirkon rakentamisen aikaan, vuonna 1571,

saksalainen Martin Schalling kirjoitti tämän nykyisen

virsikirjamme virren 376 Sinua Jeesus rakastan. Se on

ollut meidän virsikirjassamme !'uodesta I70l asti. Nyky-

ään tuntuu, kuin nuo Tampereen tuomiokirkon enkelin-

kantajapojat sittenkin olisivat menneet menojaan ja vie-

neet kannettavansa meiltä pois, mutta niin on ihminen
saattanut tuntea aina. Siitä on veisattu jo 1SoO-luvulla.

Ja olemme me tyrvääläisetkin kirkossamme ainakin kol-

mensadan vuoden ajan tämän saman virren sanoissa

pyltäneet:

Kun päättyy kerran matkani,
löhetä, Herra, enkeli,
luoks e s i minut tuomaan.

Itse emme pääse sen yli, mikä edessä on. Tule, enkeli,
ja auta minut perille. Sinä, joka toit sanoman Jeesuksen

syntymisestä, sinä joka lähetit apostolisi julistamaan

evankeliumin Lunastajan sovitustyöstä ja kuoleman

voittamisesta, tule, enkeli, ja saata sinä minut perille. O
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"Urn 
(/ruori//n tcn uietti..."

astanralan alueella on viirrreaikoina kartoitcttu ntonia
kin asioita. Aiheina on nrur.rr nrulrs\it tiestöjen rrinrct ja

nyt uusinrpitna rrrairstokorkeudet nirnikkeineen.
F,sin-rerl<il<si \ruoren nirnen ansaitsevia kohouturnia ei kait

montaa löydy.

Vuoren nimen s:raneita kyllä on.
Tämä "vuoritutkimus" tuli nrinua lähelle, noin ajatuksena,

jo kauan sitten.
Vuosilcyrnmenien aikana, kun ajelin tynratkoillani silloi-

sen Tvrvään eri teitä, tuli ttrtuksi ntonenkin tien mutkat
ja mäet.

Mutta kotitietä Ekojärveltä Varnmalan kesktrstaan

ajellessani, havahduir-r ajar-rr-nittaan htrornaarnaan
sen, ettii itse asuin kuin "vuoristossa'j koska aa-

muisin oli monta isoakin al.rdetta alaspäin las-
keteltavana ja illalla ylöspriin ldivettävänä.

Tuttuahan se oli - ja varsinkin talvien
jäätikkökalf amoilla ja lurniteillä alas-
ja ylöspäinajot huornasi.

Mutta ne korkerrserot - ta-

vallaan siis asuin "vuolistossa'l iostakin tajtrnnan pohjalta trrli
joskus nrukaan, jo ajat sitten, kuulernani ja oplrinriui laulu.

Se all<oi soicla rnoottorin hyrinässäkin:
"Vie wrorille tiiri viesti, huuda se kaikkeen rna:tilmaan..."

Sehär'r on se, rnitä Joulun Sanonra n-reille viestittiiii!
Menkää kaikkeen r-naailmaan, kertokaa vuor ietr ja

I laaksojen kansoille, lähellä ja kaukana:
' "'feille on syntynyt Vapal.rtaja!"

Se koskee kailckia.

'. Ilosanoma Vapahtajasta or-r Rak-

.. auden, Toivon, Rauhan ja Sovi-
:r'..:-' tuksen Sanorna.

Siinä on myös annettu
tehtävä tukea uuptrneita,

kr-rlkea vierellä ja ojentaa
auttava k:isi r-riin vuo-

lien krrin Iaaksojenki rr

taivaltajille. Meille
jokaiselle! O
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Kävellessäni aina silloin tällöin virkatehtävien vuoksi vähän

niin kuin takakautta lapsuuteni kotikirkkoon, Tyrvään kirkkoon,

silmäni ovat kiinnittyneet sakastin oven puoleisella kirkkomaalla

seisovaan jykevään hautakiveen. Siinä lukee: Kirkkoherra A. F.

Mittler x1805 11887. Kiitos olkoon Jumalan joka meille voiton

antanut on Jeesuksen Kristuksen kautta.

ässä on erään entisen
Tyrvään kirkkoherran
hauta. Monesta Tyr-

vään entisestä papista kertoo
perimätieto yhtä ja toista,
mutta Mittlerin aika alkaa olla
jo niin vanhaa historiaa, että
ainakaan minun korviini ei
ole kiirinyt hänestä minkään-
laista tarinaa - ei muuta, kuin
mitä on tullut vastaan histo-
riakirjoista. Mitä tästä kirkko-
herrasta sitten historiakirjat
kertovat?

Aika ennen Tyrväätä

August Fredrik Mittler syntyi
Ruotsin vallan alan lopulla
8.2.1805 Mynämäellä Seik-

kulan sotilasvirkatalossa,
puustellissa. Hänen isänsä
oli Iacobus Johannes Mittler
(r773-l85r), Turun triviaali-
koulun käynyt, ammattisoti-
las, lopulta majoitusmestari,
ja äitinsä rusthollarintytär
Anna Matsdotter (rzzs- res0).
Sukunimi Mittler viittaa tiettä-
västi saksalaisiin sukujuuriin.

Perheeseen syrtyi ll lasta.

August oli neljäs. Kuolema
varjosti lapsuusvuosia; viisi
nuoremmista lapsista kuoli
aivan pieninä. Varhaisiin lap-
suusvuosiin ajoittui Suomen
sota lB0B-1809 ja sen myötä

28

Suomen siirtyminen Venäjän
vallan alle. Perheen isä osal-
listui Suomen sotaan, vääpe-

linä. Paria vuotta vanhemman
veljensä jalanjäljissä August

lähti koulutielle. Ylioppilaaksi
hän pääsi vuonna 1826. Van-

hempaa veljeä seuraten hän

Iähti myös yliopistoon ja pa-

pin uralle.

A.F. Mittler vihittin papiksi

24-vuotiaana vuonna 1829.

Ensimmäiset l0 virkavuot-
taan hän toimi apupappina
Mynämäellä.

Vuonna 1832 hän solmi
avioliiton Elisabet Lemgrenin
(s. lB09) kanssa, joka oli rust-
hollarintytär Mynämäeltä. Sa-

man pitäjän lapsina he olivat
itse asiassa kaukaisia sukulai-
sia, pikkuserkuksia. Avioliitos-

ta slmtyi vuosina lB33- lB57 13

lasta. Viisi heistä kuoli lapsuu-

dessa, aikuisiksi varttui kah-
deksan: Jakob Fredrik, Karl Al-
fred (myöh. Seikkula), Georg
(Yrjö) Fabian (myöh. Kivalo),

Axel Gabriel, Augusta Elisa-

beth, Johan Cristian, Amanda
Malvina ja August Adrian.

Ensimmäiseen vakinaiseen
virkaansa Turun läänin La-

pin pitäjän kappalaiseksi A.F.

Mittler siirtyi vuonna 1839.

Viisi vuotta myöhemmin
vuonna lB44 hänestä tuli Eu-

ran pitäjään kuuluvan Honki-
lahden kappelin kappalainen,
jota virkaa hän hoiti yli neljän-
nesvuosisadan. Hän harjoitti
myös jatko-opintoja suoritta-
en tv.uonna 1862 pro munere
-tutkinnon. Vuonna lB65 hän
sai varapastorin arvon.

l860-luvulle tultaessa Suo-

messa alkoi monitahoinen
muutosten aika. Säädettiin
mm. vuoden 1865 kunnallis-
asetus, joka erotti kuntahal-
Iinnon'urrosisataisesta seura-

kuntayhteydestä. Säädettiin
myös moden l869 kirkkolaki,
mikä johti kirkon selkeään it-
sehallintoon kirkolliskokouk-
sineen.

Vuosikymmenen loppu-

Tyrvään kirkkoherra A.F. Mittlerin hauta. Samaan hautaan on haudattu
myös hänen qttärensä Tltär Amanda Malvina *1.11.1850 122.3.1932.



Tyrvään kJrkkoherra A.F. Mittler. Kuva Sastamalan seudun museo.

!'uotta. Noihin aikoihin elä-

keikää ei vielä tunnettu, vaan

virkoja hoidettiin kuolemaan
asti, yleensä voimien vähen-
nyttyä apulaisten avulla. Kun
Mittler muutti Tyrväälle, hä-

nen tyttärensä Augusta eli As-

ta ja Malvina eli Ina seurasivat

mukana. Äidin kuoleman jäl-
keen he ryhtyivät hoitamaan
isänsä taloutta.

Tyrvään kirkkoherrakun-
taan kuuluivat myös Kiikan ja

Kiikoisten kappeliseurakun-

nat. Kunnallisesti Kiikka ja Kii-
koinen olivat jo itsenäistyneet
Tyrväästä kunnallisasetuksen
myötä, mutta seurakunnal-
lisesti ne olivat jääneet tois-
taiseksi kappeliseurakunnan
asemaan. Emäseurakunnan
väkiluku oli runsaat 6 500,

Kiikan noin 3 000 ja Kiikois-
ten vajaat 2 000, yhteensä ko-

ko kirkkoherrakunnan noin
ll 500.

Tyrvään uusi kirkko oli val-
mistunut Vammaskosken par-
taalle vasta puolentoistakym-
mentä vuotta aikaisemmin
!'uonna 1855 la sen ympärille
oli alkanut muodostua uusi
kirkonkylä, jota noista ajoista
lähtien alettiin vähitellen yhä
useammin kutsua Vamma-
laksi. Vanha harmaakivikirkko
oli jäänyt käyttämättömäksi.
Muita seurakunnan tiloja oli-
vat kirkkoherran virkatalo eli
myöhempi ns. vanha pappila
sekä kappalaisen virkatalo,
Ketolan pappila. Kiikan kirk-
ko oli valmistunut jo vuonna
lB0B. Kiikoisten kirkko oli
vuodelta l85l Molemmissa
kappeleissa oli lisäksi kappa-
laisten virkatalot. Lisäksi on

mainittava vuonna lB34 ra-

kennettu Sammaljoen ruko-
ushuone.

Ty.rvään kirkkoherrana

A.F. Mittlerin aikana Tyrvään

kappalaisena toimi Gustaf
Magnus Boijer ja ylimääräi-
senä pappina, kirkkoherran
apulaisena ja rt. kirkkoherra-
na hänen vasta papiksi vihitty
poikansa Yrjö Fabian Mittler
rruosina lBB0-IBBB eli isänsä

viimeisinä vuosina. Kiikan
kappalaisena toimi Frans Frit-
jof Col6rus. Kiikoisten kappa-
laisina toimivat näinä r,'uosina

Iohan Särkkä sekä r,t. kappa-
laiset Anders Gustaf Heikkilä,
Oskar Viktor Bergroth, lohan
Adolf Leivo, David Sirenius
ja Kaarle Fredrik Rantanen.
Muuta virkakuntaa olivat
emäseurakunnan ja kappeli-
seurakuntien lukkarit.

Viikoittaiset jumalanpalve-

lukset niin emäseurakunnan
kuin kappeliseurakuntienkin

&
)

puolella koko maata koetteli
raskaitten katovuosien aika,
jolloin ihmisiä kuoli joukoit-
tain nälkään ja kulkutauteihin.
Myös A.F. Mittlerin aviopuoli-
so Elisabet kuoli lrronna l868
ollen vasta 5B-\,'uotias. Nuorin
lapsista oli tällöin ll-urotias.
Raskaimpana katovuonna
1867 kuoli myös kaksi veljeä,

myös papinuralle lähtenyt
veli.

Tulo T1'rväiille

Katovuosien vakavuudesta
kertoo osaltaan sekin, että Sas-

tamalan alueen seurakuntien
l3 papista kuoli alle puolessa

vuodessa 6. Sairaskäyntejä ja

muita virkatoimia hoitaessaan

aivan erityisesti papit altistui-
vat raivoaville kulkutaudeille.
Tilanne johti nopeasti laajaan

pappispulaan. Myös Tyrvään
kirkkoherra K.E. Lilius kuoli
vuoden l867 lopulla, näh-
tävästi lavantautiin, ja näin
hänenkin virkansa tuli haet-
tavaksi. A.F. Mittler haki avau-

-\,,r,,,,,,1,,,, t,-1,, :r trr t l]'!'

tunutta virkaa ja tuli valituksi.
Turun tuomiokapitulin virka-
määräys annettiin 9.1.1869.

Virkaansa Mittler saattoi astua

kuitenkin vasta vuonna lBTl
ja toukokuun l. päivänä, ku-
ten ennen aikaan tapana oli,
kesän kynnyksellä.

Tyrvään kirkkoherranvir-
kaan vuonna lBTl astuessaan

A.F. Mittler oli jo 66-vuotias,
nykyaikaisittain sanottuna
eläkeiässä, mutta hänellä oli
edessään vielä lähes 16 virka-

Tvrvään kirkko.
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Parhaat kalaherkut
joulupöytään

Hukkaselta Vammalan torilta

Herkullista ia
Rauhallista Joulua kaikille!

-*,,.'r,,',,,1,,', !,",1,' ., ,,, ,



-1*, uLtt J,rJ, il, T/l ttt/n r...
kirkoissa olivat seurakunta-
elämän keskus. Sammaljo-
ella emäseurakunnan papit
pitivät jumalanpalveluksia
vain muutaman viikon vä-

lein. Rovastintarkastuksessa
vuonna lB74 todettiin, että
jumalanpalveluksiin oli osal-

listu ttu ahkerasti. Pöy.täkirjan

mukaan Mittler kuitenlcin va-

litti, että "emäseurakunnan jä-

senet kokoontuivat kirkkoon
liian myöhään eivätkä myös-

kään pysyneet paikallaan ju-
malanpalveluksen loppuun
asti, minkä moksi tarkastuk-
sen toimittaja kehoitti seura-

kuntaa tässä asiassa järjestyk-

seen." Kirkkomatkoilla käy-
tössä olivat vanhaan tapaan
kirkkoveneet.

Yhtä kiinteä osa seurakun-
taelämää olivat kirkolliset
toimitukset ja rippikoulu sekä

lukukinkerit. Tyrvää oli jaet-

tu l9 kinkerikuntaan, Kiikka
9:ään ja Kiikoinen 6:een. Kin-
kereihin liittyi myös ongel-
mia ylenpalttisen kestityksen
vuoksi, kun talot näyttivät
vaurauttaan yli varojensa.
Asiaa pahensi vielä kinkerien
liepeillä tapahtunut juopotte-
lu. Epäkohtien vuoksi Kiikassa

päätettiin lB80-lul'un alussa

siirtää kinkerit kirkkoon. Näin
pitkälle mennlttä päätöstä ei

Mittler kuitenkaan hyväksynyt
ja saikin sen kumotuksi, mutta
positiivinen seuraus oli, ettei

kinkereitä talvella lBB4-lBB5

sanota vietetyn Kiikassa enää

entisellä komeudella.
Myös kirkkokurilla oli vie-

lä vahva merkitys. Mikäli
riitainen aviopari ei ottanut
sopiakseen tai mikäli mies ei

suostunut ottamaan naista
vaimokseen, vaikka oli tämän
lapsen isä, saanoi Mittler vir-
kaveljineen, ellei vähempi
auttanut, lähettää heidät vielä
lBB0-luvun alkulrrosina tuo-
miokapitulin eteen.

Näihin aikoihin elettiin
myös vuoden l863 kieliase-
tuksen täytäntöönpanon ai-
kaa. Mittlerin aikoihin asti kir-
kolliset asiakirjat oli kirjoitettu
pääasiassa ruotsiksi, mutta
hänen ajoistaan lähtien ne

alettiin kirjoittaa suomeksi.

Vuonna 1877 Mittler teki
aloitteen urkujen hankkimi-
seksi Tyrvään kirkkoon. Urut
saatiin vuonna lBB3, mikä
teki suuren muutoksen ju-
malanpalvelusten ilmeeseen.

Kiikan kirkkoon puolestaan
rakennettiin Mittlerin aikoina
vuonna I BB5 kattamisen yhte-
ydessä uusi torni.

Vuoden l866 kansakoulu-
asetus velvoitti kunnat kan-
sakoulujen perustamiseen.
Muutos käynnistyi hitaasti
kirkollisen kiertokoulujär-
jestelmän ollessa pitkään
laajempien piirien kasvatta-
ja. Tyrvää sai ensimmäisen

kansakoulunsa lrronna 1873,

Kirkonkylän kansakoulun. Se

jäi kuitenkin pitkäksi aikaa ai-

noaksi. Sen sijaan kiertokou-
lujärjestelmä laajeni saman-
aikaisesti nopeammin, mihin
Mittler vaikutti aktiivisesti.
Hänen aloitteestaan kirkon-
kokous päätti r,uonna 1B7B sa-

malla kolmesta kiertokoulus-
ta, jotka välivaiheiden jälkeen

käynnistyivät vuonna lBBl.
Tyrväällä niistä tuli poikkeuk-
sellisesti kunnan rahoittamia,
vaikkakin seurakunnan tar-
kastuksen alaisia.

Mittler oli yhtenä puuha-
miehenä myös säästöpankin
saamiseksi paikkakunnalle ja

mukana asiaa Senaatille val-
mistavassa toimikunnassa.
Senaatin vahvistamien sään-

töjen mukaan Tyrvään Sääs-

töpankki aloitti toimintansa
monna 1876.

Autonomian ajan edetes-

sä maahamme levisi paitsi
kansallisen herätyksen myös
kirkollisten herätysliikkeiden
nousuaalto. Eteläiseen osaan

maata levisi erityisesti evan-

kelinen liike, myös Tyrvään
seuduille. Mittlerin sanotaan
kuitenkin lukeutuneen pi-
kemminkin ns. pietisteihin.

Työpäivä päättyy

Iän karttumisen myötä A.F.

Mittlerin viranhoidon aktiivi-

suus alkoi vähentyä. Kuten jo

edellä mainittiin, viimeisten
kahdeksan virka'luoden aika-

na hänen oma poikansa toi-
mi kirkkoherran apulaisena
ja isän ollessa virkavapaalla
myös rt. kirkkoherrana.

A.F. Mittler kuoli 3l.l.lBB7
lähes B2-vuotiaana. Härrel

haudattiin Tyrvään kirkko-
maahan paikkaan, jonka ohi
saarnamiehen askeleet oli-
vat kautta lrrosien kulkeneet
kirkon sakastiin ja sitä kautta
kirkkosaliin sananpalvelijan
paikalle.

Isänsä kuoleman jälkeen
tyttäret Asta ja Ina Mittler
ryhryivät auttamaan ja pal-
velemaan siellä, missä kodin
hoito tarvitsi vierasta apua su-

kulaisten luona, myös Turun
puolessa. Tyrvään historiasta
kertoviin julkaisuihin on kir-
jattu sellainenkin yksityiskoh-
ta, että Mittlerin sisarusten
hallintaan siirfyi sittemmin
entinen lukkarin talo, jota he

vuonna lB9B laajensivat, ja
josta välivaiheiden jälkeen
vuonna 1906 tuli Tyrvään
(myöh. Vammalan) rukous-
huone.

Lapsista kolmesta tuli pap-
pi, muista nimismies, sahan-

omistaja-isännöitsijä ja liike-
mies-tehtailija.

Lähteet:

Erkki Kivalo Raoul Mittler Pekka

Kivalo: Mittler - Kivalo - Seikkula -su-

ku Suomessa 2. Korjattu ja täydennetty

laitos.2003.

Timo Kökkö: Kirkko tuli Hätinie-

meen ia mitä sitten.

Marja-Liisa Rönkkö: Tyrvään kirkko

150 ruotta. Vammala 2005.

Esko Pietilä: Menn).ttä tavoittamas

sa. Sastamala 2009.

Juhani Piilonen: Kunnallishallintoa

kuttupitäjässä. Tyrvään kunta l869-
1968. Vammala 1969.

Juhani Piilonen: Sastamalan historia

3 1860-1920. Vammala 1997.

Ludv. Wennerström: l'ilastollinen ja

biografi llinen Suomen Evankelis-hrthe-

rilaisten seurakuntain ja Papiston mat-

rikkeli. Porvoo iBB5. O
Tyrvään vanha pappila.
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älkolakkiaiset olivat
ohi ja kesäloma alkoi.
Olin saanut vihdoin

kouluni päätökseen ja valmis
aloittamaan loman, minkä
tiesin olevan ikimuistoinen.
Sain kevään alussa kuulla että

minut oli valittu Lions Clu-
bin nuorisovaihto-ohj elmaan
Amerikkaan. Olin haltioissani
ajattelen koko kevään vähän
väliä asiaa, ja odotin vain tu-
levaa kesääni. Hetki oli käsillä
kesäkuun viimeisellä viikolla,
kun oli aika lähteä lentoken-
tälle. Tunsin oloni vapaaksi ja

itsenäiseksi lentokentälle as-

tuessani. Sain vihdoin toimia
lentoasemalla yksin.

Lennot kestivät yhteensä
noin 13 tuntia ja siinä ajassa

ehdin hywin tutustumaan kol-
meen \ttöön, Tia-Mariaan,
Reettaan ja Reaan, jotka oli-
vat samalla asialla matkassa

kuin minä. Lentokone laskeu-
tui lauantai-iltana Detroitin
lentokentälle ja jännitimme

32

kaikki suuresti isäntäperheit-
temme näkemistä. Kun ter-
minaalin ovet avautuivat näin

ferryn, isäntäperheeni isän,
joka piti korkealla kylttiä, mis-

sä oli minun nimeni: "Hey, my
name is Jerry, nice to meetyou
Petteri'i Tiesin jo tässä vai-
heessa, että matkastani tulee
unohtumaton.

Matkamme kesti lähes kuusi
viikkoa heinäkuun viimeiseen
päivään saakka. Koko reissun

ajan asuin Ierry ja Cathy Davi-

sin luona Iacksonin kaupun-
gissa. Työt asuivat omissa per-
heissään samaisen kaupungin
gnpäristössä. Matkan alussa

minulla oli hieman vaikeuksia

englannin kanssa, vaikka sitä

omasta mielestiini hyvin osaan-

kin. Kaikki alkoi tuntua luonte-
valta, kun jännitys ensimmäi-
sen viikon aikana laski.

Ennen matkaani minulla ei

ollut kovinkaan suuria odo-
tuksia mitä tuleman pitää. Lä-

hes koko ensimmäinen viikko

meni pelkkään totutteluun ja

uuden omaksumiseen, mutta
hywin pian aloin päästä j1wälle

amerikkalaisista tavoista. Heti
kun tämä vaihe oli ohi, kaikki
alkoi tuntua niin läheiseltä ja

tutulta. lerry ja Cathy alkoivat
myös tuntea minut toisena
omana poikaan ja elämämme
koko kuudenviikon aikana su-
jui uskomattomasti! Jokaisena
päivänä, vaikka emme aina
mitään erityistä tehneetkään,
oli aina jotain uutta koettavaa
ja nähtävää.

Heti ensimmäisellä vii-
kolla lähdimme kaikki 4

suomalaista sekä meidän
isäntäperheemme Detroitiin
katsomaan baseball-ottelua
ja nauttimaan tämän teolli-
suuskaupungin nähtäryyksis-
tä. Samaisella viikolla pääsin

tutustumaan amerikkalaisiin
katolisiin häihin ja pienimuo-
toiseen sukujuhlaan perhee-

ni kanssa. Suoraan sanoen
pääsin heti alkuunsa tutus-

Lions-kimppakyyti
su om alaisittain.
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ystävälliseen ja hauskaan
arr-rerikkalaiseen sukuun.

Pääsin rnonesti tLltustu-
maan amer-ikkalaiseen ruoka-
kulttrruriirr, sillä Ierrl ralrrris-
ti useirr barbeque-aarrriaisia
ja l.raki herkullisia välipalo
ja kaupasta. Vaikka lil'roinkin
rnatkalla 4 kiloa, rakzrstuir r suu-

lesti amerilckalaiseen ruokaarr
ja sen valtavaan rnääräiin. lat-
kirvasti sain ihmetellä rtroka-
annosten ja tuotteiden kol<oa

ja sitä ktrinka paljon ihrniset
ruokaa 0stavat.

Monesti vietir-nme aikaa
nryös ti ttöjen ja lreidärr isärr-

tiipt,r'lrt,iderrsii kartssa. 1..ävi rn -

rrre yl rdt,ssii Olrion jättirrräises-

sä Cedar I)oir-rt-huvipuistossa,

verreilernässä, Marrclrestelirr
rnarkkir-roilla ja monissa mo-
nissa rrrrrissa lrienoissa pai-
koissa. Srrrrlimrrrarr osan ajas-

ta vietirr krriterrl<in ornarr isärr

täperheeni kanssa. Arnerikarr
itsenäisvyspäivänä saimme

-1 \-.
t--

. *$
r Il rlt lr ir;1,.1

tll
tnr
lr

jiin päivän aikana, jolloin
näirnrrre lhteensä 3 vrltaisaa
ilotrrlitrrsta. luhliurrne Rearr.la

Reetan isäntäperl-reen talossa,

johon oli kutsuttu myös l.rei-

därr srrkulaisiaan. Rrrokar ja

viihdettä oli tarjolla ja kaikil-
la oli todella hauskaa! Pidinr-
me useasti elilaisia tapaarnisirr

isär.rtäperheiden kanssa, jotta
tutustuisimme muidenlcin per-

heider.r elän.rään.

le lry ju Cathl olivat srrrrntti-

telleet upean matkan Michi-
ganir-r pol-rjoisosiin Mackinaw-
kaupunkiin saakka. I(:ivinrrne
viikon reissrrrr aikarrl Sleepirrg

Bear..in l.riekkadyyneillä, tr-nrli-

rrryllykarrpLrrrki Hollandissa,
Tahqurnenonin putotrksilla ja

fantastisella Mackinac lslan-
dilla. Jokaisen yör-nrne vietim-
rne hotelleissa ja joka aamu
lälrdirrrrne lniltLflan aikaisin,
jotta nrinä saisin nauttia rnah-

dollisirrrrrran paljon Mit higa-

nin upeista antimista.

r"t
Er
,,-f '{l
l-- - -:

si töissä, nrutta Ierry oli jo el:il<-

keellä, joterr srirrrrrre r iettiiä
paljon isä-poika-aikaa ajellen

lrärrerr Cadillacillaarr r rrrPiiri

Jacksonia ja ostoskeskuksia.

lerry oli lähes joka piiii'iik-
si rr-riettir-ry1 jotain ohjelrnan-

lloil<asta rninrrlle, ioltil nlir)un
aikani ei olisi kii-vnyt t),lsiil<si.

Sanoinkin monesti, ettii kvllii
nrinä piirj:iän pali piiir,iiri il
man tekenristä, ei huolta. Au

toinrme useasti Jerryn poikaa

Jeffiä talon I<urrnostarniscssa
ja rcrnonttihornnrissa. Shop-

paanrassa krivirnnc liihcs jokir

toincn piiivii, cir,iitl<ii anrcrik-
kalaisct pikalLrokakctjrrtkaarr
jriiinect kiivnriittii.

Pt'rltt'itlt'rr ltttolt'ttpitrr jir

ystiiviillisyrys ylitti kaikki odo-
tr-rksenil IIe olivat niir.t Ituo-
lelrtivaisia jr rnrrkar iir, etrri

tavallaan juurrr.rirnrrre kaikki
rrahvasti arnerikkalaisecrr I'h-
tciskuntaan ja eliimiiiin.

Lopprrrttatklrrttrttt' rttt'rti

ii
l::il il

-'rtiilii
'*lllll i

r illll li lll
Dat-:IltIl
ti:i*lll

tFt

l;

ill
I r:

ii'

li
.i

t,,,,, Urrl 
"'''., t,,,,',,t,,' L,t,,

aa
. t.,



0Ln

0r,
Sastamalank. 70, 38210 SASTAMALA, puh. 03-511 2640

suuNNtrrElurotMtsro I nsar Oy
Torikeskus 3. krs,38200 Sastamala
Puhelin 03-512 7200, tax. 03-514 2233
Sähköposti : juhani.puukka @ kopteri. net

jarmo. jarventausta @ kopteri.net
Kotisivut: www.insar.fi

69smlnffi(mffi
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Vasernrnzrlla:
Ilascbal I - ottcl rr ssa

l)etroitissa.

todella tiiviisti. Jerry ja Cathy

olivat suLlnnitelleet kahden
päivän matkan Niagaran pu-
touksille. Reissulla sain niihclii
harradarr lrierroja maiserniu,
upeat putoukset sekä Niagara

Fallsin turistikaupun€iin.

l,åihes kuusi viikkoa tuntui
ahrksi todella pitkiiltä, nrutta
loptrssa todella lyhyeltä ajalta,
jorrkir olisi lralrurrrrrt l<estävän

vit'lri piternpäiirr. lol.aista päi

vää tai edes viikkoa oli vaikea

keltoa tai kiteyttää sanoiksi.
En ole äidinkielellisesti tar-
peeksi lahjll.as Leksirnäärr

tarpeeksi karrrriita silr)ojir
nratkani kr-rvailenriseksi. l(oko
matka oli paljon encrtrrnlirr
kuin ikir-rä olisir-r voir-rr-rt odot-
taa. l(oin Lions C|-rbir"r vaih-
tlosslr M it'lrigirrrissa errerrrrnärr

lsioita kuin koskaarr errrren ja

haluan ylpeänä sanoa, että ke-

s:i 2010 oli ehdottornasli koko
eliinråini paras kesä! Tr-rtustuir-r

rnoniin kymmeniin ihaniin ih-
rtrisiirr ja lreitliirr pellreisiirrsä

ia sain kokea paljon unohtu-
rrrnuorrr ia reissrrja, pailJ<ojir jrr

näl'rtäv1ryksiä ympäri kaunista
Michigania.

Matkarr riLflnii silnrärri
avarrtrr ivat surr resti rnyös

Lior-rs Clubille. Enrren matkaa

en suoranaisesti ollut r-räl-rr-ryt

Lioneitten toirnintaa live-
nii, mulla Anrelikassa tämä

asia toteutui. Vasta matkani
ja kaikkien Amerikan Lions-
kokoonturnisten jälkeen

l rnnrär'sirr kuirrl<a srrrrli asil
l,ions organisaatio on koko
maailrnalle! Ile ar-rttavat ja

rnal-rdollistavat meidän nuor-
ter.r ja väl.rävar-aisten nähclii ja

kokea asioita aivan uudella
tavalla. Oli uskon-ratonta nälr

dä esirrrerLiksi lelryrt tekt'viiu
töitä palkatta nuorisobasebal I

-joukkueen sekä erilaisten
nuortell tapahtumien eteen.

Lionit keräävät rahaa ja anta-

vat sitai nruille, jotta he saisivat

kokea rrpeitu irsioillr kuterr rrri

nii rnirtkani aikana.
'lirlt'rr rrruisliuraiur nralkani,

yståivälliset ihnriset ja rakkaan

isäntäperl-reer-ri aina. Olen
pitär-rytkin heidtin kanssaan

tiiviisti yhteyttä sähköpostin
välityksellä. lokainer.r isäntii-
perhe lrrpasi ttrlla kiiyrrriiiirr
Srronressa ja tapnarrrlirrr rrrt'i-

tä kaikkir jorral<irr piiiviirrii.
ljskon, että me teemme vas-

tavierailun vielä joskus Anre-

rikkaan.
llirlrrirrr krrrrrrrrslaa rrrtrila

rrrroliir liilrlerrräärr rrrroriso-
vaihtoorr ulkonraille! Se on

rrpt'lr jlr ol)eltavainen tirpt it-

senäistyii, kokea unohturnat-
tomia koke nluksia sekii nlihdä
ja oppia tuntenraalr ilraailnr:ra
vielä paren-rn-rin! O
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eva-Liisa osti vuonna
l97B Kukkakauppa
Satakukan vähän yli

kaksikymppisenä ja on siitä
asti sitonut kukkia omassa

yrityksessään. Sitä ennen hän
oli toiminut alalla toisen pal-
veluksessa.

Eeva-Liisa oli Suomen en-

simmäinen kukkakauppias,
joka suoritti Malkkinointi-
instituutissa kukkakaupana-
lan yrittäjätutkinnon.

Iokaisen, joka haluaa me-
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nestyä yrittäjänä, pitää luot-
taa omaan ammattitaitoonsa
ja itseensä sekä uskoa omaan
osaamiseensa. Pienellä paik-

kakunnalla on Eeva-Liisan
mielestä helppo toimia, koska

oppii tuntemaan asiakkaat ja

heidän toiveensa. Hänellä on
ollut liikkeessään yli 20 vuo-
den ajan apunaan Päivi ja oma
perhekin on ollut auttamas-
sa kiireaikoina. Eeva-Liisan
mielestä pienessä yriryksessä

pitää olla ammattitaitoinen ja

': :'* 4

samanhenkinen työkaveri ja

siksi ryöt ovat sujuneet hyvin.
Eeva-Liisan 40 vuoteen

mahtuvat kukkien ja liikkeen
pyörittämisen lisäksi myös
perheen perustaminen, lasten

syntymät, heidän harrastuk-

sensa ja kotoa muutot. Eeva-

Liisa kertoo, ettei kovin pal-
jon ehtinyt äitiyslomia viettä-
mään, koska kukkakauppa on

auki viikon jokaisena päivänä

ympäri uroden.
Eeva-Liisan perusolemuk-

seen kuuluu hyväntuulisuus
ja reippaus, mihin osaltaan
vaikuttaa urheilijatausta. Kun

tänä päivänä painotetaan lii-
kunnan merkitystä hyvinvoin -

TI
L&r?

U**/oooo
nin ja terveyden ylläpitäjänä,
niin Eeva-Liisa on noudatta-
nut tätä reseptiä koko elämän-
sä ajan. Hän on lenkkeillyt pari

tuntia sillä aikaa, kun lapsilla
on ollut treenit ja aina kur-r ul-
koiluun ja liikkumiseen on ol-
lut mahdollisuus, on hän sen

myös käytänyt hyväkseen.

Joulu on suomalaisen
kukka-alan tärkein sesonki

Kukkasin ilahdutetaan ystä-

vää, ylioppilasta, syntymä-
päiväsankaria, onnitellaan
perheenlisäyksen johdosta,

muistetaan poisnukkuneita ja

heidän omaisiaan. Kotiin tuo-
daan tuoreita kukkia viikon-
lopuksi tai koristellaan koti
juhliin. Eeva-Liisa kertoo, että

kuluneiden vuosikymmen-
ten aikana kukkien käy'ttö on

lisääntynyt, mihin vaikuttaa
tarjonnan monipuolistumi-
nen ja lisääntyminen. Nuo-
ret ostavat entistä enemmän
kukkia ja leikkokukkakimput
ovat suosittuja. Asiakkaat tuo-
vat nylcyään liikkeeseen myös

omat vaasinsa ja maljakkonsa,
joihin kaupassa sidotaan val-

mis kimppu. KuRakimpuissa
ja -asetelmissa suositaan en-

tistä enemmän ekologisuutta
ja käytetään luonnonmateri-
aaleja muovilisäkkeiden tai
-koristeiden sijaan.

I(aikille löytyry kukkia, myös

astmaatikoille, kunhan asiakas

muistaa kertoa, että siitepöly
tai tuoksu aiheuttaa ongelmia
kukkien saajalle. Eeva-Liisa
toivoo, että kukat tilal(aisiin
ajoissa, jolloin jäisi riittävästi
aikaa hankkia sopivia kukkia

Satakukalla on Vammalassa pitkät perinteet.

Eeva-Liisa Ojala on kuitenkin vasta toinen
omistaja liikkeen 62-vuotisen historian aikana,
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f/t 60 uuotta
ja aikaa kirnppujen tai asetel-

mien tekemiseen asiakkaan
toivomusten mukaan.

Joulun suosikkikukkaa on

vaikea nimet:i, mutta eniten
käytetään jouh-rtåihteä, arna-

ryllistä ja hyasinttia. Joulun
aikaan kukkatervehdys on

suosittu liikelahjanakir.r. Jotr-
lukukkakimpuissa ja -asetel
missa suosittuja väriyl-rdistel

miä ovat hopea ja valkoinen,
vihreä la valkoir.ren sekä kulta
ja punainen. O
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arvossa. Hän tarkoitti soittoa ja laulua! Miten oli lähes sata vuotta myöhemmin, siitä

muutama muistelus 1930- ja -40-luvulta.

Nälkälän pelit

Ei ollut Nälkälässä vielä yhtään pianoa.

Opettaja Anna Madekivellä oli, samoin

kanttori Riihivaaralla ja Räätäli-Innilässä

maantien varressa, mutta Nälkälänmä-

keä pianot karttoivat. Alakoulussa opet-

taja Katri Tarkka polki harmonia ja lauloi
heleällä äänellään: Me kainoja oommeia
pieniä uaan, ja yläkoulussa opettaja Vih-
tori Varjonen opetti skaaloja: too ree mii

faa ja harjoitti laulamaan kaksiäänisesti,

mikä oli harvinaista.
Mutta jos ei ollut pianoja, niin haitarei-

ta oli, oli Lin(d)holminVäinöllä ja Onnilla
40-lurulla kummallakin ja Kukolalla, Väi-

nöllä ja Onnilla komeat moniriviset, pit-
källä Kukolalla kaksirivinen, jos muistan.

Kyllä he repäisivät polkat ja saksanpolkat,

kun Lindholmin verstaassa pikkujoulua
tanssittiin.

No tietysti oli huuliharppuja, Rekul-

la virsikannel ja Haaviston Iivarilla ja

Emmillä sekä Tuomistolla kramafoonit,
Haavistolla oikein Amerikoista tuotu suu-

ritorvinen.
Tuomiston kramafoonin aukosta Iori

Malmsteen laulol komealla baritonillaan,
että Aallokko, aallokko kutsuu! tai Oi, ios
kerran uoisinkaan ja muita rytmikkäitä
valssejaan. Äidin lempikappale oli iki-
ihana

Päiuö jo painui lännen kultalaan,
yö maan jo peitti suruhunnullaan,
uaan yllä tumman, uinaileuan yön

kimmeltää tähtein kirkas helmiuyö

... Äänesi hellän kuulen kuiskaauan:

Hyu' y ötä u aan, huo menna kohdataan.

Enemmät sanat olen unohtanut, ni-
men ja laulajankin, mutta joskus kuulin
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..,minun Tyrvääni oli Nuupala, minun Nuupalani oli

Antero Warelius kirjoittaa kertomuksessaan Tyrvään

Nälkälänmäki ! Mitä siis muistelisin?

pitäjästä 1853: lhanuus on vähässä

sen radiosta ruotsiksi ...under himlens

tält, natten sitt suarta sorgeflor har fält
... Suloinen sävel, mutta lällärikamaa ei-

lispäivän nuorison korvissa, sillä tähdet

ovat heidän taivaaltaan sammuneet.

Omalaatuisin instrumentti oli kuitenkin

Vestenkreinillä, pitäisi kirj oittaa Västergre -

nillä, jonka nimi, ilmeisesti 1930-luurn

suuressa suomalaistamisessa, muuttui
Länsiläksi. Suvisunnuntaisin, kun aa-

muaurinko helotti Nälkälänmäen yllä ja

tuulikin vielä nukkui, äiti tuli toisinaan

aamutoimissaan sanomaan: "Kuulkaas

nykkun Vestenkreini soittaa." Kalle-isäntä

istui portaallaan,;'a soitti tuohella! Miten se

tapahtui, en oikein tiedä, mutta arvelen,

että hänellä oli tuohiliuska huulillaan, ja

kun hän sitä jännitti ja samalla siihen pu-

halsi, syntyi kaunis kuuluva ääni, todelli-

nen sävel. Miten olikin, sävelet vaihtelivat

korkeudeltaan, mutta selvää melodiaa sii-

tä ei tahtonut erottaa. Tuskin sitä olikaan,

.*\
Tämän kuvan kokoonpanol-
la on jo melko monipuolinen
soitinvalikoima. Orkeste-
rin nimi oli ilmeisesti "Sing
Song". Vasemmalta Berndt
Salonen, väinö Äijälä, Hel-
mi Tarra ja Eino Rinne.
Kuvan omistaa Kirsti Antila.
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mutta sävelet soivat kauniina!
Mutta saatiin sitä piano Nälkäläänkin,

minun sieltä jo lähdettyäni! Seuraava

on pääasiassa sisareni Ingan kertomaa,
mutta itsekin muistan näyttämön. Se oli
Moisio, metsään Ruutikallion liepeille
joskus raivattu pelto, jossa oli yksi asun-
to; Varikon tie vedettiin sen vieritse. Siellä
asui Hilja Henriksson, kanakonsulentti,
"Kanapiiaksi" mäessä nimitetty; hoiteli
kanojaan ja hätisteli pikkupoikia, jotka
tuppasivat joskus häiritsemään. Hän oli
nainen omaa lajiaan, suora ryhdikäs rui-
pelo, kihara tukka jo hiukan harmaantu-
nut, käveli jalat varttia vaille kaksi. Hänes-

tä näkyi, että oli hän parempiakin päiviä
nähnyt; joku tiesi, että hän oli Kanneljär-
ven kunnansihteerin rouva, mutta läh-
tenlt omille teilleen. Kun tämä joku piti

* 
,t:
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asian omana tietonaan,
Kanapiika oli mäessä

arvoitus. Elosen Kalle,

vanhapoika naapuris-
ta, kävi häntä kuiten-
kin riiailemassa, ja
avioliittohan siitä
syntyi. Rouva Elo-
nen jamiehensä

Kalle siirtyivät
asumaan Su-

hoselle, naa-

puriin.
Siitä al-

koi mäen
kulttuuri
kukoistaa.

Hilja-rouva
kirjoitteli ru-
noia ia sisareni
Inga kirjoitti niitä
puhtaaksi Underwoo-
dilla; meillä oli näet kirjoituskone, silloin
vielä mäessä harvinainen. Hilja suunnit-
teli runoiltaa kahvila Linjaan, Niemelän
kahvilaan, mutta hanke jäi hankkeeksi;
en tiedä, millaisia runot olivat.

OIi Hilja Elonen musikaalinenkin, mut-
ta milläs musisoit, kun ei ollut pianoa. Se

oli siis hankittava. Hän otti mukaansa kä-

sirahan ja sai kuskikseen Suomisen Riston,

kukapa varttunut kansalainen ei Ristoa tie-
täisi ja tuntisi. Yhdessä he ajoivat Tampe-

reelle, pianokauppiaan kotiin. Risto-kuski

istutettiin keittiöön, kun Hilja-rouva ja

myyjät keskustelivat olohuoneessa piano-
asioista. Risto kuuli, miten myyjät epäilivät
ostajaa, vaikka tämä tarjosi käsirahaa. Sil-

loin Hilja vetäisi valttikortin: "Ettekö te tie-
dä, että minä olen mieheni veljen ensim-
mäinen perijätär?" Kyllä hän olikin, mutta
Elosen Oivan eli "Torpon" tienestit hupe-
nivat viinapulloon, sitä myöten kun niitä
kertyi. Niin vakuuttava Hiljan veto kuiten-
kin oli, että piano tuli Elosille, ja Inga kuuli,
miten Suhosen ikkunasta helkähteli Aru on

mekin ansaitsemme! Hilja siellä varmaan
soitteli. Hän suunnitteli myös musiikki-
iltoja, mutta ei tainnut niistäkään totta

tulla. Tyrvään
Sanomista luet-

tiin hiukan myö-
hemmin ilmoitus:

"Vuokrataan huo-
ne pianolla taikka

ilmanl' Piano oli kui-
tenkin tehnlt koelas-

kun Nälkälänmäkeen,
kun Elosen Hilja siitä
haaveili. Kulttuuria ei

symny ilman haaveita.

Mutta muistin poh-
jalta heräsi epäilys,

että myös Lindhol-
milla olisi ollut piano;

lindholmilaiset olivat
musikaalisia, soittivat ja

lauloivat, esittivät juhlis-
saan kupletteja. Onni, joka

kunnostautui myöhemmin näyt-

tämöllä, oli esittävä kyky: kerran hän

saavutti kupletillaan Messuhallissa toisen
palkinnon, koko valtakunnan kilpailuissa.

Niilk?ilän pelimannit

Oli Nälkälässä todellinen viuluniekka-
kin, Rinnen eli Rinteen Eino, perin hy-
väsärryinen mies, joka toi Noormarkusta
vaimokseen temperamentikkaamman
Kaisan. Eino oli Tainion Riston eno, ja

Tainion naapurissa Eino ja Kaisa asui-
vatkin, omalla tontillaan ja omassa asun-

nossaan; siinä taitaa heidän tyttärensä
Kirstikin asua.

Eino oli musiikkimies. Hän oli opetel-
lut soittamaan viulua ja oppinutkin hy-
vin; hän ei jousellaan krahnannut kieliä
kuten kansanpelimannit, vaan hänen
viulustaan lauloi kaunis vibrato. Mäkisen
Kalle, Nälkälänmäen runoilija, kirjoittikin
osuvasti: Ihanasti uiulu helää, tyttölöissä

mieli elää. Säkeet juontuivat luultavasti
Einon poikamiesajoilta, sillä minä muis-
tan Einon vakiintuneena perheenisänä,
joka riiputti viuluaan naulassa.

Kerran Tainion Risto ja minä menim-
me tervehtimään Einoa ja Kaisaa, olisiko

?it4,-J"-9.,r. -,, 1,, )-, L,'tr tt r t



) Eino täyttäny't pyöreitä r'uosia hiukan ai-

kaisemmin. Me toivoimme kovin Einon

lotakin soittavan, ja maanittelimme hän-

tä. Mutta Kaisalla oli toinen käsirys: 'Alä

soita, Eino! Sinä munaat ittes!" Onneksi
Eino ei kuunnellut, vaan otti viulun ja

soitti, soitti kauniisti. Ei hän munannut.
Se jäi elämäni muistoihin.

Einon soitto se johti Tainion Riston ja

minutkin ihan viuluopintoihin. Sodan
jälkeen Vammalaan perustettiin työvä-

enopisto, jota nykyinen Sastamalaopisto
jatkaa. Se otti huomaansa kaikki h1wät

kulttuuriharrastukset, mitä ajatella saat-

taa, otti myös musiikin ja viulunsoiton
opetuksen. Einon soiton lumoissa me

päätimme sitä opetella. Asiassa oli kui-
tenkin suuri mutta:viulu. Eino tosin lupa-

si viulunsa Riston kä)ttöön, mutta mistä
minä saisin? Viulut olivat kalliita, ainakin

Salon Laurin ja Eevan rahoissa.

Mutta sitten välähti: Tuomenoja Esu,

Ensio. Hän asui Allinsa kanssa radanvar-

ressa työväentalon alapuolella, ja sielläkin

riippui naulassaviulu! Esu oli asemamies

eikä ilmeisesti viuluaan paljon tarvinnut;
hän antoikin sen lainaksi, hienon pelin.

Ios katsoit sen f-aukosta kopan sisään,

saatoit viulunpohjan liimalapusta lukea

sanan Stradiu ar ius. Kyllä kelpasi.

Ilmoittauduimme opistoon ja saimme

ohjeen hankkia kummallekin oppivih-
kon, Ries-Sittin viulukoulun. I(osken mu-

siikkikauppa, siinä Hotelli Tyrvään oven

vieressä, tilasi meille siniset korukantiset
vihkot. Menimme ensimmäiselle tunnille,
neljä toivorikasta viulunvinguttajaa, Risto

la minä sekä fokisen Mikko, aikuinen mies

ja insinööri, ja joku neljäs. Meidät otti vas-

taan kanttori Ritala, siviilissä mielisairaan-

hoitaja, tarkasti viulut, taisi virittääkin, ja

antoi kotiläksyn, nuottiviivaston kaksi ri-
viä; hän nä'.tti sitten, miten ne soitetaan ja

millaisiksi ne tr-rli harjoitella.
No, koitti päivä ja ensimmäinen tunti.

Opettaja viritti viulut, asetti meidät riviin
ja alkoi johtaa kuin kapellimestari. Me

soitimme, minkä osasimme, neljä oppi-
lasta, molemmat viivastot uljaasti lop-
puun. Opettaja viittasi viimeisen tahdin
ja lausui, hiukan honottaen ja viimeistä
sanaa painottaen: Kylä se oli kau-hee-

ta! Yarmaan olikin, lasketaan esirippu.
Mutta jälkeenpäin olen miettinyt, että
jos olisimme jatkaneet, olisimme voineet
jalostaa sellaisen esityksen, ettei M. A.

Nummisella olisi sen jälkeen ollut mitään

mahdollisuuksia.

Nälkälän kultakurkut

Mutta kyllä mäessä laulettiinkin. Työvä-

entalolla kokoontui kuoro harjoittele-
maan, ja harjoittelikin oikein musiikki-
miehen johdolla, luultavasti jo 20-luvulla,

koska minä en siitä mitään muista. Mutta

muistan isän lauluja, jotka hänen oli täy-

tyny't oppia kuorossa, koska hänen kou-

lunkäyntinsä rajoittui pariin kiertokoulu-
päivään. Hän lauloi tunteellisia kansan-

laulumaisia kappaleita :

Ma hengin lehdikoissa

keuättä rintahain,
se muualta on poissa,
jäi tänne yksin uain.

Jos uenhon pienen saisin,

merelle lähtisin,
ja armaa n syn n yin maa n i,

iäksijättäisin!

Saman kuoron peruja oli varfflaan se-

kin, että mäessä kokoonnuttiin tervehti-

mään ja puoleita öin esittämään lauluter-
vehdys, kun joku ystävistä täytti vuosia.

Ensin harjoiteltiin joukolla, usein Salol-

lakin, ja sitten viriteltiin asianomaisett
akkunan alla:

Sinun syntymäpäiuäs on koittanut,

elä-, elä-, elä-, eläköön!
Sinun intosi älköön laimetko,

se kauan-kauan kestäköön!

Suta sunffatirallalei!
F.Iä terueenä terueenä

hei hei hei,

pidä kurssisi aina kunnossa,

onni potkikohon sinua!

Ios laulettiin Tyynelle, voitiin viimei-
nen säe muuttaa koirankurisesti: Matti
potkikohon sinua! Yiimeksi viritettiin
jäähyväislaulu:

Sä uinu uaan, sä uinu uaan,

et mitään kuule, nää.

Ei sulle, paras ystäuäin,

soi laulun' enempää.

Nälkälänmäki oli todellinen yhteisö.

Teksti on laadittu uuonna 2007, jolLoin

tarkoituksena oli julkaista antologia Vam.'

malan kaup ungin j uhlau uo deksi.
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Aika ajoin tulee muotiin koota tarinoita menneiltä .o.
vuOsikymmeniltä. tttäin on tapahtunut myös fftoisela kerrara samainen Antti

Vammalan Nälkälänmäessä. Siellä asuneista I ff:.11'fffi:fä1:ffi:i::Tl
muutama on koonnut muistojaan kirjaksi T"åfl|il"Y;flfffil d;1,H,",i

laittaa ankkuria ollenkaan.
Seuraavana aamuna hän lähti koke-

maan siimaansa, mutta ei löytänykään

T) isto Tainion kirjan nimi on Muis- mistyypeistä. Seuraavassa siteeraan näi- merkkiä siiman päästä. Niinpä hän lähti

fi tikuuia 1930-luuun NälkäIän- denkirjojen juttuja. soutamaan sinne selkäpollarille. lärvel-
-L lmäestäpikkupojansilminjaPauli lä oli kohtalainen aamusumu ja siinä
T. Matikaisen kirja on Pula-ajan pojasta O a O siiman solmuja availlessaan Antti häm-
nuorukaiseksi Nälkälänmäessä. Tyrvään mästyi, kun huomasi siiman sojottavan
seudun Kotiseutuyhdistys kustansi 1994 kohti taivasta. Siima heilui sinne tänne ja
Pentti R. Hakalan kirjan Nälkälänmäen T,Z:iliåssä asui nykyisten Käsityö- ja sielläsumunseassavilahtelisittensorsaa,
patriootit. Samoissa kansissa on myös l( Vänninkatujen kulmauksessa särkeä, lokkiajamuutaelävää.
Kaarlo Mäkisen B0 vuotta sitten kirjoit- I\tg3O-tuvulla armoitettu kertoja, Antti kertoi, kuinka hän veteli sitä sii-
tama Nälkälän kronikka. Viimeksi il- AnttiAaltonen, jokaparemmintunnettiin maa alaspäin ja irrotteli kaloja ja lintuja
mestyi Nälkälänmäen kylätoimikunnan nimellä Mahdoton Antti. Hän oli innokas pois koukuista. Oli siinä kaiken kokoista
aloitteesta ja Sastamalan Opiston piirinä kalamies, jonka saaliit olivat vertaansa kalaa ja oli joukossa kolmikiloinen hau-
koottutarinakiriaVuokrataanhuonepia- vailla. kikin, jonka selkään oli kynsistään kiin-
nollataiilman. Hän oli joskus kulkenut Liekoveden ni tarttunut suurikokoinen kalasääski.

rantaa. Siellä Vännin rannasta Vaunujo- "Kuusik)rynmentäkolme sorsaa sain siitä
Nälkäläonualtakunta, elle päin oli kaislikossa suuri kivi lähel- siimasta'f sanoi Mahdoton Antti, "mei-
tääll' on oma palokunta lä rantaa. Antti kertoi kiinnittäneensä naan perskules vieköön!"
kadutsuorat, talotuhkeet, huomionsa ääneen, jonkinlaiseen pläjä-
tehtaat monet suuret, muhkeet. ykseen, joka kuului lähistöltä. Antti otti a O a

Asukkaitatutuimaila, li:ff"'iilTi"""'""r:ffff'.:T:tnä il Täitä ja parjon muita ruorettavia
lisääainatyönalla. haukea.Haukiperuuttiparinmetrinpää- l\l tata;uttuja Antilla riitti. Kerroi
Siispä - tästänytmäalan, hänkivestä,ottikovanvauhdinpäinkivea I I nan myös soutaneensa uisrinta
iokainen saa oman palan. ja joka pläjäyksellä toinen hauki painui todella kauniina ja kuumana kesäpäivä-

pari tuumaa toisen sisään. nä Liekovedellä. Hän oli varautunut kuu-
Noin aloitti Kaarlo Mäkinen kaikkiaan Antti seurasi tapahtumaa kaikessa maan päivään viiden litran kallapullolla,

105 säkeistöä käsittävän kronikkansa, rauhassa. Lopuksi siitä toisesta hauesta jossa sillä kertaa kuitenkin oli puhdasta
jossa todella jokainen silloinen kylän ei ollut enää mitään näkywissä ja siinä le- vettä. Se oli perätuhdolla ja siitä Antti vä-
asumus sai oman säkeistönsä. Ansaitsi kotteli oikein Iihava ja paksu hauki aivan hän väliä joutui kostuttamaan suutaan.
tai ei. velttona. Urakka oli kai ottanut voimille. Lopuksi se sitten tyhjeni.

Nälkälänmäen patriooteissa ja ta- No, mikäs siinä. Antti riisui kenkänsä ja Samalla Antti kuitenkin huomasi muu-
rinakirjassa on anekdootteja ja kerto- koppasi hauen kiduskannasta kiinni, toi ten pilvettömällä taivaalla pienen pilven,
muksia pikkutapahtumista, jotka antavat rantaan ja perkasi molemmat kalat ja vei joka kulki samaan suuntaan kuin Antin
tuokiokuvia 30-40 -lukujen oloista ja ih- ne kotiin. vene. Eipä aikaakaan, kun pilvestä alkoi
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tulla vettä. Se oli onneksi niin pieni pilvi,
että vaikka Antin pullo siinä perätuhdol-
la satoi aivan täyteen, Antti ei kastunut
tippaakaan!

aoc

entti Hakala kertoo muis-
teluissaan variksen tappo-
rahasta, jota Tyrvään kunta

maksoi. Taksa oli l0 penniä jalka-
parilta. Kunnankirjurina toiminut
Tlyne Lehtimäki otti jalat vastaan ja

luki pennit kouraan.
Raha oli pojillekin tärkeätä. "Otolla ja

minulla alkoivat kauppasuhteet kunnan-
kirjurin kanssa aika mukavasti. Saatiin
rahat, jotka sitten tasattiin. I(ysyin Otolta,
että lähdetäänkö Pappilansaareen (Lie-

kosaari) vai mennäänkö metsään, mutta
Otto tuumasi vain, että kyllä me jalkoja
saadaan, kunhan ilta vähän pimenee.

Illalla Otto tuli hakemaan minua ja

selitti matkalla, mistä jalkoja saadaan.

Matka kävi kunnantalon tunkiolle, jonne
oli heitetry ne päivällä myymämme va-

riksenjalat. Seuraavana päivänä mentiin
jälleen variksenjalkakaupoille kunnan-
toimistoon. Kunnankirjuri kehui meitä
ahkeriksi pojiksi ja tilitti meille pennit
kouraan.

Sen jälkeen ne samat jalat tekivät vielä
kaksi matkaa toimistoon, mutta sen jäl-
keen ne haisivat jo niin paljon, ettei kaup-
poja syntynyt ja kauppasuhteet katkesivat
Tyyne Lehtimäen kanssa siihen."

cao

Niistä lähti lisäelantoa, kun niitä sitten
syksyllä teurastettiin.

Hakalassa oli erään kerran possu, joka
jo syksyllä oli niin iso, että se päätettiin
teurastaa ja panna lihat suolaan. Teuras-

taja tuli sitten eräänä päivänä pyssyineen
ja puukkoineen. Sika haettiin karsinasta
ja teurastajan valmistautuessa hommiin-
sa hän huomasi pikkupojat, jotka olivat
joka paikassa tiellä. Ainakin aikuisten
mielestä. Teurastaja sanoikin pojille, että
juoskaas, pojat, hakemaan "hännänveri-
kepuu" Länsilän Kallelta, se jäi sinne.

Pojat juoksivat Kallen luokse, muttei se

puu ollut enää Kallella, hän oli antanut
sen Tuomisen Erkille jo viikko sitten. Ei

sitä puuta löytynyt Tuomiseltakaan, oli
kuulemma antanut sen eilen Mäkipäälle.

Juostiin taas ja pelättiin, ettei sitä puuta

löytyisikään mistään, eikä koko teurasta-
misesta tulisi mitään. Kun pojat esittivät
asian Mäkipään isännälle, hän purskahti
Ieveään nauruun ja sanoi, ettei semmois-
ta puuta ole olemassakaan. Teurastaja il-
veilee teidän kanssanne saadakseen tei-
dät pois jaloistaan.

Pojat palasivat kotiin pahoilla mielin,
kun olivat joutuneet juksatuiksi. Ia siel-
Iähän se sika sitten killui liiterin katosta

köyden varassa ja teurastaja nauroi po-
jille makeasti. Pojat olivat ehkä jälleen
vähän viisaampia.

cao

äessä asuivat naapuruksi-
na Anna ja Saima. Viimeksi
mainittu oli poikkeuksellisen

verkkainen puhetavaltaan, kun taas An-
na oli hyvinkin lipeväkielinen. Saima oli
joskus istunut kotinsa ulkorappusilla, kun
Anna oli tullut juttusille. Saima oli toden-
nut hitaaseen tapaansa, että 'on se ihme,
kun noi pillit ei vielä soi '. 'Herran tähden,
mikkä pillit ny pitäis soida?', kysyi Anna
hätäiseen tapaansa. 'No ne tulipalopillit'.
'Minkä takia niitten ny pitäis soida?' 'No

kun teidän talon katolla on valkee!'

aao

F\ uohosella oli Artturi-niminen

Kr,'*;i:i:*'"TililffiT::
tuneen asumaan Uuteen Seelantiin. Ison-
veljen esimerkkiä noudattaen Ruohosen

Otrokin lähti merille.
Hän tuli kuitenkin jo kahden päivän

kuluttua takaisin. Kotiin tultuaan hän oli
kysäiss1t: "Onks toi vielä se sama kissa,

joka meillä oli, kun merille lähdin?"

sås

odan aikana annettiin Vam-
malassakin tarvittaessa ilma-
hälltyksiä, kun viholliskoneita

ilmestyi taivaalle. Yleensä ne olivat
matkalla kohti Poria. Asukkaille oli

'' 
annett, ohjeet ottaa tärkeimmät ta-

varat mukaan metsään, jonne suo-

siteltiin mentäväksi. Usein kohteek-
si otettiin Ruutikallion maasto.

Alkuun tilanteet olivat häkelllttä-
viä, kun ei oikein tiedeffy, mitä pitäisi

pelastaa mukaan. Niinpä pari rouvaa oli
haalinut kiireessä matkalaukkuun tärkeitä
tavaroita. Metsässä kummankin laukku
aukesi ja sisältö paljastui: Toisella Helmil-
lä oli laukku täynnä kauniita liinojaan ja

toisella Helmillä Tatun urheilukilpailujen
palkinnot!

*å{h

1950;äffi*r:
Risto ja Vesa. He olivat tavallisia vilkkaita
miehenalkuja. Ionakin alkusyksyn illan
hämärässä he kulkivat mäessä ja kaipa-
sivat tekemistä.

Kylässä asui Alveri, joka hoiti ahkerasti
pihaansa. Päivittäin hän haravoi ja kun-
nosti pihaa. Talon nurkalla hänellä oli
200 litran tynnyri sadeveden keräämistä
varten. Pojat huomasivat tynnyrin ja to-
detessaan sen tyhjäksi tiesivät löytäneen-
sä tekemistä. He siirsivät varoen tynnyrin
Alverin korkeiden ulkoportaiden yläpää-
hän, ulko-oven taakse makuulle. Sitten he

koputtivat oveen ja juoksivat nurkan taak-

se seuraamaan tilanteen kehittymistä.
Viereisessä talossa, pienen mäen al-

la, juuri Alverin rappuja vastapäätä asui

Yrjö, joka myös oli jo nukkumassa. Kun

Alveri tuli katsomaan, kuka ovella ko-
puttelee, työnsi hän oven alrrlla tynnyrin
liikkeelle. Se vieri betonirappujen l<ym-

menen askelmaa kamalasti kolisten alas,

edelleen myötämaata naapuritalon sei-

nään ja jysähti juuri sille kohdalle, missä

Yrjö-naapuri nukkui.
Yrjö tietysti heräsi ääneen ja avasi ikku-

nan nähdäkseen, mistä oli kysy'rnys. Vasta

heränneenä ei syy hänelle selvinnyt. Hän
näki vain naapurinsa rappujen yläpääs-

sä ihmettelemässä myös, mitä tapahtui.
Tällöin Yrjö vain vihaisena totesi: 'Pistä

nyt, Alveri, p-le se harava pois!'Veti ikku-
nan kiinni la paneutui taas nukkumaan.

fa pojilla oli nurkan takana naurussa pi-
telemistä! O
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Setja Leuonoja

Seudun Lantulan, ualssi kaihoisa,
kesciillassa kutsuen soi.
Silmcin kantama, onnen Antaua,
lqtlättelle se kulkijan toi.

Nuoruusystäuät kauas tähtiuät
elo np o lkuj a tallailemaan.
Silti mielesscicin lapsuustienoot näci
kaipuu saa heidcit taas palaamaan.

Pellot uainiot, metscit mainiot,
Rusun laauuja kalliot sen;
kun siellci uiiucihtcici, arki taaksejciä
tuli nuotion kun lcimmiftcici.

Sahan seutu tuo, uanhat muistot nLto,
nostaa mieleen ja haikeuden.
Aika entinen, niin työn tciyteinen,
onnen hetkici mieleen myös tuo.

Ekojciruen sen, ranta suojainen,
siellci joutsenet rauhassa uoi
Pescin rakentaa, pienet turuan saa,
emo siipensci suojaksi suo.

Icilleenyhtehen, tönne kaikki me
oomme tulleet nyt taas uudestaan-
I{cisi lcimp ö inen kcitee n tarttuen,
elon murheet saa unhoittumaan.

Sävel: Asfalttikukkia
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AI{TTI LAUHAMO OY
VAMMALA, Telefax (03) 513 041 I toimisto@lauharno.fi

Toivolomme koikki lukiior
hyville outokoupoille
Huittisten Lootuouioon.
Tervetuloo!

Huittisten Lootuouto Oy
Korkeokoskenfie 75, Huittinen, voihde (021 560 1670
Aulomyynti p. (02) 5601 680: mo-pe 9-18, lo 10-14
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ja taidokkaasti tehtyjä koristeita, jotka olivat
ripustettuna perheen tuvan kattoon. Pienen
lapsen silmissä niissä oli kiiltoa ja hohtoa, ai-
van kuin ne olisivat olleet kultaisia. Himmeli
liittyy mielestäni edelleenkin perinteiseen
jouluun. Ohjeeni on modernisoitu muun-
nelma perinteisestä peruskuviosta, koska
siinä kä1tetään erilaista materiaalia. Tdmän
ohjeen mukaan voi kuitenkin muistutella
mieliin perinteistäkin valmistustapaa.

Tarvikkeet:
l2 kpl pitkiä putkihelmiä
(mallissa käytetty 3cm:n pituisia helmiä)
ohutta ja taipuisaa metallilankaa
kuviohelmi tai koriste himmelin sisään
nauhaa

Ohje:
Pujota metallilanka helmien läpi kuvan iär-
jestyksessä. Voit jokaisen solmun kohdalla
kiertää varovasti metallilangat toistensa
ympäri.

Jos lankaa kiertää tai vetää liikaa se kat-

keaa. Metallilanka pitää työn hy'vin koossa

kun se on valmis.
Kun pujottelu on valmis yhdistetään A ja

B toisiinsa (katso kuvaa). Yhdistä sen jäl-
keen C ja D pujottaen metallilankaa alas-
päin kohdasta AB.

Kun työ on himmelin peruskuvion muo-
toinen voit koristella sitä pujottamalla
ylimmästä kärjestä helmien välistä metalli-
lankaan kiinnitetyn helmen, kulkusen ym.
pienen koristeen sen sisään.

Ripusta himmeli kauniilla nauhalla ikku-
naan tai vaikka joulukuusen oksaan. O
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2007 -2009 kummallinen sarja

Tyrvää-ai heisia hu moristisia
lyhytelokuvia.

Elokuvat julkaistiin "Seutu-

la-Filmin" nimissä. Seutula-
Filmin jäsenet ovat elokuvan-
tekoa harrastelevia, ilmeisesti
Turussa opiskelevia nuoria
miehiä. En tiedä heistä mi-
tään; tunnen tekijäjoukon
vain niillä nimillä, joilla he

ovat ladanneet videoita net-

tiin: "Prestiisi'i "Dernsten'i
"Defeczl" ja "Kiisseli2'i

I(enelläkään ei näyä olevan

entuudestaan siteitä Tyrvään

suuntaan. Jostakin tekijät oli-
vat vain saaneet käsiinsä Pert-

ti Virtarannan "Tyrvään mur-

rekirjan'l Kirja oli onnistunut
huvittamaan joukkoa monella

tavalla. Siinä kerrotut tarinat
tuntuivat olevan per'äisin jos-

takin hyvin kaukaisesta maa-

ilmasta. Myös murteentutki-
jan ponnistelu näiden tarinoi-
den ja niider.r kertojien kielen
pikkutarkaksi taltioimiseksi
on tuntunut ihmeelliseltä ja

koomiselta. Ryhmä ryhtyi kä-

sikirjoittamaan j a fi lmaamaan
Tyrvään murrekirjan
pohjalta eloku-
via yhden toi-
sensa perään.

Elokuvien käsi-

kirjoitus ja drama-

turgia ovat useim-
miten mainioita,
kuvaus ja leikkaus
taitavaa. Nä)"ttelijän-

työ on kömpelömpää,

mutta antaumuksel-
lista sekin. Elokuvien
hauskuus on tietysti
makuasia. Monen mie-
Iestä se on luultavasti
vain lapsellista ja \pe-
rää. Minuun se uppoaa.

netin videosivustoil- ensimmäisiä sarjan elokuvra

la julkaistiin vuosina Se kertoo anarkistisella taval-

la faktaa ja fiktiota yhdistellen

Tyrvään murteen tutkimuk-
sen historiasta. Sääli vain, et-

tei filmi ole enää katsellavissa;

ylläpito poisti sen elokuvassa

käytetyn musjikin tekilän-
oikeusrikkomuksen vuoksi.
Samasta slystä on poistettu
myös lyhytjännitteisemmille
karsojil le tehty äärilyhyt versio

"Tyrvään murteen sanakirja
kuudessa sekunnissa'l

Muut filmit löyrywät You-
Tubesta edelleen. Siellä on

muun muassa animaatioelo-
kuva "Ruumis riihessä vilkut-
teli'i jonka tarinan sanotaan
lopputeksteissä perustuvan"

Tyrvään murrekirjan selosta-

miin tositapahtumiin'i Yhden

elokuvan aiheena on Sokea-

Aappo, yhdessä ollaan "Voi-

mammiäs Suppulan" jäljillä.
On myös taide-elokuvapa-
rodia "l(atso minua silmiin'i
jonka innoittajana on ollut ta-

rina Remmantuusta, Tyrvään
Vatajassa Rekulla asustele-
vasta riihitontusta. Ja monta
muuta.

Aihepiirissään viimeiseksi
jääny filmi valmistui ruoden
2008 lopussa. Pitkässä elo-
kuvasarjassa oli nyt päästy

perimmäisten kysymysten
äärelle: miten Tyrvään murre

on syntynyt?

Tyrvään murteen takaa
paljastuu uskomaton, ont-

to totuus. I(oko murre onkin
väärinkäsitysten, niiden peit-

telyiden sekä järjestelmällis-

ten huijausten summa!

Elokuvan alussa ollaan
nykyhetkessä: nuori inno-
kas Tyrvään murteen tutkija
saapuu yliopiston arkistoon
lukemaan Pertti Virtarannan
tunnustuskirjettä.

Näin vanha Virtaranta, elo-

kuvan kertojaääni, kirjoittaa:
"Tarinani alkaa vanhasta

yliopistokaupungistani kauan

kauan sitten. Tuolloin erää-

nä syksyisenä päivänä tapa-

sjn boheemin tutkijatoverini
seurauksin, jotka muuttivat
elämäni kulun.

Toverini oli kuullut huhua

etäisestä, us-

kakunnasta - sitä kutsuttiin
Tyrvääksi - jossa ani harva

ulkopuolinen oli koskaar.r

käyny. Sen murre oli vanho-
jen tietojen mukaan säilynyt

samanlaisena vuodesta 1465

asti, l'olloin Tyrvää erotettiirl
emopitäjästään Sastamalasta
ja jolloin Tyrvään siteet ulko-
maailmaan katkesivat.

Tämä tarinani olkoon ope-

tus siitä, mihin nuoruuden
kritiikitön into voi johtaal'

Vanha Virtaranta kertoo,
kuinka nuori Virtaranta otti
Tyrvään murteen elämänteh-
täväkseen:

"Halusin tutkia Tyrvään
murretta modernin kielitie-
teen keinoin, halusin selvittää

sen alkuperän ja sukulaismur-
teet, halusin tietää siitä kai-
ken. Kaikenl Halusirr lentää

sen morfologian yli ja loistaa

historiassa hahmona, joka

nosti Tyrvään murteen maa-

ilmankartalle.
Niinpä hain kirjastosta to-

verini suositteleman Antero
Wareliuksen Tyrvää- kron ikan

nimeltä Keltomus Tyrväätt pi-

täjästä 1853. Pakkasin kapsäk-

kini ja lähdin matkaan kohti
tuota tuntematonta maan-

kolkkaal'
Perille Tyrväälle saapuu

onnellinen nuori mies. I(et'-

tojanääni huudahtaa: Ty r utiti!
Vihdoinkin täälh!

Viipymättä Virtaranta et-

siyt1ry aitojen tyrvääläisten
pariin. Virtaranta kuuntelee

hetken, kuinka kaksi nuorta

tyrvääläismiestä istuskelee
ulkokuistilla ja keltoilee toi-
silleen ryrvääläistarinoita:

- Mitenkä se...
_ Re...

- ...tota se Re...

-... Re...

- ... ku se tota...

4B '1r-: \,,,i,,,,,,r,,, | ,,r, -',,r,,



-... Remmantuu.

- ...olikos... Remmantuuko
se oli s---na?

- Eikun, oiskos se sokea
Aapo?

Virtaranta liittyy arkaile-
matta joukkoon ja alkaa pu-
hutella toista miehistä:

- Päivää!

- Päivää.

- Saanko häiritä, oletteko
syntyperäinen tyrvääläiner.r.

Olen, ja saatte häirilä.

- Minä oler-r PerttiVirtaranta
ja kerään mateliaalia Tylvään
murrekirjaan.

- Selvä.

- Voisitteko kertoa tähän
r.rauhuriini jotain...

- Ioo, kyllä, tuota...
Miehet jatkavat tarinan-

kerrontaansa ja Virtaranta
tallentaa kaiken sanotun nau-
huriinsa:

- ...Tosiaan, se ongelmahan
sitten lopulta ratkesi...

Virtaranta kuuntelee korvi-
aan uskomatt a: M itätih!

Tarinankerronta vain j atkuu
ja jatkuu, ja Virtarar.rta on yhä

enemmän ihmeissään.

- ... kun väentuvassa sern-
monen, mikä sen lengin nimi
oli...

- Olisko ollut sokea Aapo?

Mitä ihmettä. Eihän römä
nyt oLe mitään Tyruään mur-
rella, eilfin tämö puhe muis
tuta WareLiuksen kertorrutu
kuuausta lainkaan.

Virtaranta jättää nuoret
miehet ja etsiytyy vanhem-

-\,,t,,,,,,t,,,, t,,,1,, -',,r', 1-t l

man tyrvääläisen seuraan.

Jospa tämä puhuisi oikeaa
tyrväätä!

Mutta ei, ei hänkään.
Virtaranta vetäytW matkus-

tajakotiir.r, kävelee huonetta
edestakaisin ja rniettii anka
rasti:

Siis mitä! Ei ole mahdol-
lista. Kctikki tapaamani tyr-
uääläiset pu huuat j ärjestäön
uä.ärin. Heidän puhetapansa
e i muistutQ'l-yr u ää n mur ret ta
et äis i m mäl Liikti ti n taua I La. E i,

ei tdmö nyt mene yhtään ttiin
kuin piti.

Matkustajakodista Virta-
ranta lähtee vielä kerrarr yrit-
tämäär'r. Hän löytää eräältä
pihamaalta jälleen yhden tyr-
vääläisen ja toivoo hartaasti,
että edes tämä puhuisi aitoa
tyrväätä.

Mutta ei! Tutkija jorrtuu oi-
komaan haastateltavan puhe-
tapaa kesken haastattelun:

- Päivää! Saanko häiritä!

- Te-erve terve, kukas te
oikein olette?

- Olen Pertti Virtaranta
ja kerään materiaalia Tyr-
vään murrekirjaan. Laitan
tämän naul.rurin päälle.
Voitteko kertoa tähän jo-
tain tarinoita vaikka siitä
Suppulasta?

- Iaa Suppula. No se

oli se voimamies...

- HETKINEN! Eikös

näillä seuduilla sanota
"miäs" eikä "mies" niir.r

kuin normaalisti sanotaan?

- Aijaa. No se Suppula kui-
tenkin oli sellainen voirna...

_ MIÄS!

Ja sitten se oli aiLa voirna

kas...

- MIÄS!

- ...tyyppija sitten tola rroin

se lcyllä joi näitä voirna...

- MIÄS!

- ... juomia...

- Aha, juomia.

- ... ja sitten, sitten se kyllä
hakkasi porukkaa ja sitten se

joi lisää. Mutta lcyllä se sel-
lairrerr voimaantunut tyyppi
oli...

- Hetkir.ren hetkinen. I(yl-
lä... Antero Wareliukselta
I(ertomrrs Tylväärr piräjästii
1853. Täällä nimenomaarr sir

notaan, että näillä seuduilla
sanotaan "miäs"!

- Niin mutta siis... E-eikö
tuo Warelius ollu semmo-
nen... sillä oli sernmonen...
dyk... dykse... leksia... dyk...

- Lukihäiriö!
- Niin sellanen juttu. Se

vähän niinkrrn kiljotti väärin
näitä juttuja silleen, l<rrn ei se

oikein tajunnu silleen. Ei se

oikeirr osarrrtr. Kyllä sitii vä

hän kaikki nauroivat, kun sillä
oli vähän semmonen dyks...

dy... dys... dyskseleksikon.

Ahdistur-rut Virtaranta ryn-
tää mieher-r luota tutkinraarr

vanhoja kirjoituksia ja yrittää
löytäii edes jotakin nrerkkejä
aidosta, Wareliuksen krrvair

r-nasta'l'yrv.iiilt nlul'teesta.
Mutta ei niin mitäåin!

Mitä sitten tapahttru? Jo-

takin, minkä katsoja kenties
tässä vaiheessa jo aavistaa.
Viltararrta piiiittiiä kiljoittaa
Tyrvään murteen itse.

Itsekseen puhuen Virtaran-
ta kirjoittaa sanaluetteloita :

- Mirrä serr keksirr. Mirrii serr

valmistan. Minä kirjoitan'fyr'-
väär'r lnurteen.

"Voimarniäs."

- Kasl.

- l(Llsl.

Ja r.riin edelleen. Vrilillri Vir-
taranta katsoo eclessään ole-

vaa Wareliuksen kiriankantta
ja pauhaa:

- Sinä, sinii sen teit! Minii,
minä sen korjaan!

lfrfiss kyrnnrt'rurritrrrrrlri-
sett elokttvatt lollpukrrvissir
palataan yliopiston arkistoon,

.jossa rrrroli kirkasotsitineil
tutkija on lukenut Virtaran-
nan tunnllstuksia. Loppuun
päeistyä:in tutki ja kaappaa
paperit rrukaansa, ryntää sil-
lalle ('l'urur.r Tuonraansillalle ),
trrijottelee sl rrkkiirrä veteerr ja

heittää lopulta paperit rnene-

mään.
"Tyrvää-fi lnri" on katselta-

vissa Yor-r'l'ubessa osoitteessir

lrttp://n rvw.yotrtube.corn/
watcl'r?v=kXlyal.l br2Q O
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Jr*(*rl*rr
uaLtakunnassa oLi toimitettaua uerollepano." Lttuk. 2: l

V oi Augustus mtnfr.ii uit,
fuLn atffioisi[tn r ohajo v eit.
Ei p itik slrt unha on y?siftitin,
funt nirnet fuettefn on mer Ettitiin.

Sittzn v ait v er oja ker i;iimitiin

jo fteisain k'nsfryii tnyttnmanTl.

N ilLn tnLttkuti p airmiin s afftt
jo annatt jotfr.ajttte owat ma[Itt.

Nitnvorojo sott sii itse(ks,

ufri fryv anfiln teit my ö s fr.ffis attcs.

MuLtn usein o[t unfr.ftn [tian rasfr,as

j o funftatffen ftffiu a y er otfttn v ast as .

SiLtn fr.Lraaliit ewiit ufrt vii[tttiinezt,
he v otn ty ötitinl tefrt, p anfimefi .

MLkh safltnve otr-, sen ottLyot
ja o s wu o v qrffiastL y aatw st.

Liftn jAffiLy y er otns AugusWks e.en,

v aan [tittyi eB[kzn fr,efutyfr,s ern.

Mefrtn saatftine stitii osomrne,

jo y fttekfrunta ottna r ahoj otffine.

Harv a mtk thfr.iinn v er oja r aftastaa,

jofru ntttn joulufrsi ufr.cnsrn sao,

MuLta ilLn huffi siffatn oifr.oinaafl ,
s onwtn ryq iri* titatthfttn fLuaftoi(ts$x.

MuLta tiednmTrc. j otnm frnttznfrtn,

t u onfnp s ena syntyi J etsusfrtn.

Hfut onui iftmkten ynvniirtitn
ettli fr,aifr.fri. sutnfr.aon fr.*ori(te jn.
Han lunwtntte ft.efwttL myö s ontnmaan,

nitn lhmis en tnktsts o r afr,astnmann.

S anrnmz ontaa j ouhmo bfqorune,
si[[h ntin tefrt myös fryvA]wnntonme.

IfyitnJouhn

Tarmo Tuusa



alotäyttyyAuneKnuu-
tin, tai tässä tarinas-
sa tuttavallisemmin

Aune-mummon lämmön ja
lieden kuumuuden haudut-
tamista joulupuuroista hou-
kuttelevina kohoavista aro-
mipilvistä. Puurojen tuoksut
kiertelevät tilaa huoneilman
kannattelemina härnäten
joulupöydän ympärille ke-
rääntyneiden ruokailijoiden
odotuksesta vettyneet aistit
äärimmilleen.

Lopulta yhteiselle joulu-
aattoaterialle kokoontuneet
armahdetaan. Lusikat rik-
kovat lautasille kasattujen
puuroannosten kanelin ja
sokerin kuorruttaman samet-

tisen pinnan. Tuoksuhermoja
kutkuttanut aistimus vaihtuu
kieleltä kitalakeen leviäväksi
suuntäyteiseksi pehmeäksi
makuelämykseksi.

Ulla Pylrrnäen tuntemukset
vaeltavat jossain elämyksen ja
pahoinvoinnin välimaastossa.

Ulla lappaa urheasti ohrapuu-
roa lautaselle, vaikka sisuksis-
sa kiertää.

Isosisko nyökkää vaivihkaa
Ullalle pöydän yli ymmärtä-
misen merkiksi. Naisen vais-
to, tyttöjen juttuja, sisarten
välinen YYA-sopimus. Aina
voimassa. Helpottaa. Kohta jo
Ullan hampaissa kalisee ohra-
puuroon piilotettu manteli.

Ullan aviomies Petri Pyy-
mäki kauhoo halulla vaimon-
sa vieressä riisipuuroa ääntä
kohti. Hetken päästä hänen-
kin suussaan muljahtelee
kuorimaton manteli, jonka
karhean pinnan äijämäisyy-
teen sekoittuu puraistaessa
vaaleaa naisellista lempeyttä.
Luonnonlaki. Feminiinislys
ja maskuliinisuus tasapainos-
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sa puristettuna muutamaan
grammaan. Täydellistä.

Nuoren parin katseet koh-
taavat. Lämpö läikkyy rinnois-
sa, puna poskilla. "Päivänsäde
ja Lemminkäinen'i Rautavaa-

ra näppäilee Väinämöisen
kannelta. Kaksi päivää ennen
jouluaattoa tehty raskaustesti

on saanut tuplasinetin. Meille
syntyy vauva. Kallein joulu-
lahja, elämän kokoinen pa-
ketti, jonka arvoa ei voi mitata
markoissa tai materiassa.

Synny'ttämässä

Kello 02.37 aamuyöllä slys-
kuun l. päivänä !'uonna 2010

terve Rttölapsi tulee osaksi

nälgryää maailmaa Vammalan
aluesairaalan synnytysosas-
tolla. 26 tunnin rutistuksen
jälkeen Ulla Plynäen rinnal-
la lepää 52 sentin mittainen ja

neljä kiloa 30 grammaa paina-
va terve tJrttölapsi "Sisu Iustii-
na" Py5,rnåiki.

Sisu on Ullan ja Petrin lap-
selleen antama Wönimi, Jus-

tiinaksi puolestaan kutsuvat
kätilöt. Ios työnimi on enne,

Sisu Justiinan kodissa tulee
vallitsemeen matriarkaalinen
marssiiärlestys.

Pieni sydäntenenmurskaa-
ja on löytänyt nopeasti paik-
kansa isänsä rintalastan alta
siitä kohdasta, johon vasta-
slmtyneen lapsen viattomuus
asettuu vastustamattomana
läsnäolonvoimana pysyväksi
muistoksi puhtaudesta. Pa-

kahduttava tunne laulattaa
Petrin sydäntä.

"Itku tuli väkisin moneen

tuore isä puristaa sanoiksi
syntymähetken unotumatto-
man onnentunteen. Tuo het-
ki tatuoidaan tulikirjaimin jo-
kaisen synnltykseen mukaan
päässeen miehen sieluun ja

selkäytimeen. Ikuisesti.
Äidin ja lapsen välille eh-

tii muodostua vahva tunne-
side jo raskausaikana vielä
syntymättömän pienokaisen
ilmaistessa tarpeitaan ja tun-
nelmiaan laajalla skaalalla.

Käyttä]tlrninen on toki yk-

silöllistä. Toiset odouavat nä-

kyvään maailmaan pääsyään

levollisen rauhallisina, toiset
taas korostavat haluaan tulla
nähdyksi la kuulluksi rusikoi-
malla äidin vatsanpeitteitä
terhakoilla karatepotkuilla.
Nämä tahtotilanosoitukset
isäkin voi aistia helposti pai-
namalla korvan tai käden äi-

din vatsaa vasten. Potkujen
ääni ja pingoittunut vatsanah-

ka luovat yhdessä mielikuvan
auringonpaisteessa pompah-
televasta kengurupallosta
kimmoisalla pinnalla.

Vuorovaikutussuhde käyn-
nistyy viimeistään jo odotu sai -

kana ja nykyteknologia mah-
dollistaa lapsen kehityksen
seuraamisen alkiosta ihmisek-
si ultraäänikuvien avulla.

"Odotusaika sujui kaiken
kaikkiaan hienosti, vaikka itse

sy'nnyrys kesti kauan. Supis-

tuskir.ut olivat kovat, huusin
kuin hyeena, mutta hoitohen-
kilökunta ohjasi tilannetta
varmoin askelin ja tunsimme
olevamme turvassa heti osas-

tolle saapuessamme. Kätilön
kasvot, joka auttoi lapsemme
maailmaan, olivat tutut työpai-
kan pikkujouluista'i Ulla kertaa

muistikuviaan sl.nnltyksestä.

vaihtuneet nyt toista vLloro-

kautta kestäneeksi euforiaksi,
hykerryttäväksi tietoisuudeksi
omasta äitiydestä.

"4 -5 tuntia slnny'tyksen jäl-

keen tuntui lo kuin lapsi olisi
ollut aina läsnä. Synnytykses-

sä se vain konketisoitui käsin

kosketeltavaksi eläväksi olen-
noksil'

Sukulaisille, jotka olivat
vielä joulupöydässä autuaan

tietämättömiä herkkävais-
toista Ullan isosiskoa lukuun-
ottamatta, asioiden todellinen
tola pallastui aikanaan.

Alussa tapaamamme su-

loinen puuronkeittälä Aune-
mummo, tai Ullalle mummo
ja Sisu-fustiinalle isomummo,
nousee tämän tarinan sanka-

rimummoksi, mummojen
mummoksi. Hän laittoi asiat

tärkeysjärjestykseen kara-
tessaan lääkärikäynniltään
katsomaan kauan toivottua
lapsen-lapsen-lastaan. Rak-

kaudesta kumpuavaa siviili-
rohkeutta, hellyttävää kansa-

laistottelemattomuutta ja itse-

näistä päättelykykyä osoittava

teko.

Jätän nuorenparin haltioi-
tumaan jälkikasvunsa seuras-

ta. Tyytyväinen lapsi nukkuu
rauhallisena äitinsä sylissä

vanhempiensa hymyyn jäh-
mettyneiden katseiden vah-
tiessa herkeämättä hänen
untaan. Nuku h1win, Sisu-

Iustiina.

Henkilokunnan
ilot ja surut

Synnyttävien äitien voihkinta
ja lasten itkut sekoittuvat be-

toniin uppoavan poranterän y
turruttaavaan jurinaan. Vam- 7
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J"pti
malan aluesairaalaan mittavat

laajennus- ja saneeraustyöt

ovat tavoittaneet myös syn-

nlrtysosaston.

Osastonhoitaja Taru Kaa-

ia istuu - poikkeuksellisesti

- työhuoneessaan. Synny-

tysosasto on kuin vilkkaasti
Iiikennöity lentokenttä, jossa

elämän kokoisia välilaskuja
ohjataan tornin sijaan kentän
pinnalta, ihmisyyden tasolta.

Matkustajaterminaalia kan -

soittavat synnyttämään tule-
vat äidit puolisoineen, osas-

tolla vierailevat omaiset ja
ystävät, synnytysvalmennet-
tavat, imetystukiryhmäläiset,
huoneissaan lepäävät tai jo
kotimatkalle lähtevät perheet

arvokkaine kantamuksineen.
Liike on jatkuvaa ja vaihtu-

vuus tiheää. Synnytysosaston

rytmi, suurkaupungin syke ja

Muumitalon henki, elämän

ään1ä 24 tuntia vuorokaudes-

sa avoimin ovin. Uuden elä-

män alku ei katso vuorokau-
denaikaa.

Viime vuonna synnytys-
osastolla hoidettiin 544 synny-

tykseen päättynyttä raskautta,

ja suunta näyttää nousujoh-
teiselta. Tilasto kertoo, että

tänä vuonna synnytykseen
päättyneitä raskauksia on

kertynyt tammikuun alusta

elokuun loppuun yhteensä

383 kappaletta.
Sastamalalaiset äidit val-

loittavat synnytysvuodepai-
koista vajaan kolmanneksen
I 22 synnytyksellä. Täygy huo-

mioida, että synnlrtykset ja-

kautuvat seitsemälle kuukau-

delle, koska osasto suljetaan
keskikesällä henkilökunnan
kesälomakauden ajaksi.

Vammalan aluesairaalaan
synnytysosasto tunnetaan
ihmisläheisestä huolenpidos-

taan. Synnlnykseen päätgnei-
den raskauksien tilastosta käy

myös ilmi, kuinka Sastamalan

Vammalaan tullaan synnyttä-

mään yrnpäri Pirkanmaata ja

vähän kauempaakin.
Palaute \,ytyväisiltä synnlt-

täjiltä läheisineen on kovin
positiivista. Huolenpito jat-

kuu vielä pitkälle slnnltyksen
jälkeiseen elämään vanhem-

muuden poluilla ensiaskelei-

taan ottavien parien hakiessa

neuvoja lastenhoitoon liitty-
vissä kysyrnyksissä.

"Tämän ajan ihmiset tarvit-
sevat tukea ja ohjausta. Ensi-

synnyttäjissä on paljon äitejä,
jotka eivät ole koskaan olleet
Iasten kanssa tekemissä. Per-

hekoot ovat pienentyneet, ei-

vätkä perheyhteisöt ole enää

niin tiiviitä kuin menneinä
vuosikymmeninä'l osaston-
hoitaja näkee syitä arjen pirs-

taloitumiseen.
Hän on saanut seurata hoi-

to- ja hoivatyön muuttumista
aitiopaikalta yli 20 vuoden
ajan. Kaikkialle tunkeva te-
hokkuusaj attelu säästöineen
pitää henkilökunnan kiireise-
nä ja reservin olemattomana.
Käytännön ohella osaston-

hoitajaa työllistävät erilaiset

hallintoon liittyvät tehtävät,
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paperityöt ja palaverit. Pak-

kaa sotkevat lisäksi muiden
osastojen touhut ja hallintoon
kuuluva byrokratia.

Synnltysosaston alasaj opu-
heet eivät ainakaan vähennä
paineita. Byrokraattien tehok-
kusvaatimukset uhkaavat syn-
nytysosaston ilmatilaa rikko-
en inhimillisyyden äänivallin.

"Muuttuviin tekijöihin no-
peasti reagoiva tilannetajui-
nen ja organisointikykyinerr
palikoiden kasassa pitäjä
pärjää tässä hommassa'j Ta-

ru niputtaa osastonhoitajalta
vaadittavia ominaisuuksia.

Ovi käy ja huoneeseen as-

tuu Katri Ahva, lapsenpääs-
täjistä parhaita. Kätilönä hän

tuntee tekevänsä sitä, mihin
hänet on luotu, vaikka kä-
väisikin välillä avartamas-
sa maailmankatsornustaan
päihdetyön puolella. Kolmen
l.uoden jakso antoi valmir-rk-

sia ja avasi rrusia näkökrrlrnia,
joita voi hyödyntää myös käti-
lön ammatissa.

"Orr rriirr synnytyssali-ihmi

nen. Raul-rallinen ja kuunte-
levainen, mutta tarvittaessa
päättäväinen ja napakka.
Hyvät vuorovaikutustaidot
omaava ihrnistuntija, joka
osaa lukea äidistii, rrritä tärnii
tarvitsee'l kehaisee flrnr, jorr-
ka kolmannen lapsen l(atri
auttoi rlaailmaan.

I(atri kertoo s.lilrleens.l
parhaan palautteelt työstään
äidiltä, joka kolme nrinuut-
tia osastolle tulon jälkeen oli
tokaissut. "Kyllä tlirrrä kovirsri
vastasi odotuksia."

Naiset täsmentävät, ettii
vaikka perheen tarpeet huo-
rnioidaar.r, täytyy kätilön py

syä tilanteen tasalla ja ohjata
herkkää synnytystapahtunraii
varmoirr ottein. I(iitilöt näke-
vät ammatissaan piiivittäin
uuden elämän alkavan, rtrut-
ta kaikki ei aina ole pelkkää
onnea ja auvoa. Hoito- ja I'roi-

vatyössä joutuu kohtaartraan
raskaita asioita, riittämättö-
myyden tunne ja surutyö kuu-
luvat toimenkuvaan.

"Rrrrrkoista jrrtuista ei pääse

koskaan yli. Jos esin.rerkiksi

lapsi orr ktrollrrt kohtrrrrn jrr
äiti tietää synnyttiivänsä kuol-
leen lapsen. Synnl.tys täytyisi
käynnist:iä ta aloittaa sarnal-
la surutyö. Se on kova paik-
ka äidille ja kiitilölle. I(trinka
rnolivoida äitiä, krrirrkn pirää

samalla itsensä kasassa?

Toisinaan talrtoo kiehahtaa,
kun loku tulee sanomaan, et,
tä pääsette niin helpolla tiiiil
lä auttaessanr-re lapsia rnaail-
rnaarr'j l(atri pohtii olernassa

olon realiteetteja.
I(atrista ia Tarusta huokuu

moniulotteisen kokemus-
maailman vahvistama terve
itsevarmuus. He eivät pakene

ikäviäkään asioita, r.ntrullakirr

on käyty kuir.r nrarjassa, eikä
ryppyisistä piiiväpeitoista ke-
hitetä kiihkeitii dlaamoja.

Naiset rrruistuttavat, et
tä toisinaan henkilökunnan
mielissä negatiivisiksi koetut
asiat voivatkin olla perheille
positiivisia ja eheyrtriviä ko-
kemuksia. Synnytyskeskuste-
luiden analyyttisissa pohdin-
noissa tapahtr.rmille löydetään
syvempiä rnerkityksiii.

Vasta viikko lapsen qrntymästäj
isä jo heilautti harsovaippaa togr4i
matadori muletaansa.
I 7. I 0 toimitetussa kasteessa
Emma Karoliina Pyymäki.

Synnytysosaston rutiineja. Kätilö Katri Ahva (selin) rnittaa vielä synrymärtömän lapsen pulssia. Pöyclälle
siioitetussa kelloa muistuttavassa laitteessa näk1y sydämenlyöntien tiheys punaisena lukemana.
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lhavintola Patruuna on'l 50-paikkainen

lounasravintola Sastamalassa. Tasokas lounas-

buffet on katettuna arkisin 10.30-13.30,

tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Patruunasta löydät runsaasti kokous-, koulutus-
ja neuvottelutiloja ajanmukaisin laittein isoillekin

ryhmille ja yrityksille sekä saunatilat 25 hengelle.

Meiltä saat myös juhla- ja tilauspalvelut.

Tule tutustumaan, esittelemme
mielellämme palveluitamme!

Ravintola Patruunan
väki toivottaa kaikille
hyvää ja rauhallista joulua!

... , 4'\" ;i .-

;ffi"fuinrolh "Tunnettuhyvästäruuasta!"
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Mannisten perhe-elämässä
käännettiin uusi lehti Leevi-
pojan syntynän myötä. Sini
Manninen tahtoo nauttia
äitiydestään täysillii.
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J"pri tu/nn...
"Lapset, äidit ja isät. Heitä

varten olemme täällä, hei-
dän kanssaan työskentely on

tämän ammatin suola ja pip-
puri. Kyllä hoitotyö ajaa or-
ganisaation ohi'i I(atri ja Taru

vakuuttavat.
Synnytysosastolle kantautu-

vat remontin äänet vaimene-

vat tärkeämpien asioiden alle

merkiryksettömäksi ininäksi.

Kotona, äiteinä, isinä...

Sini ja Tuomas Manninen
sanoivat toisilleen "tahdon"

Tyrvään kirkossa kaksi kesää

sitten.
8.8.2008 on tärkrä päivä

määrä heidän elärnässään,

mutta 25.5.2010 rapilhtui jo'
tain vieläkirr melkittävärnpää,
kur-r perheen esikoispoika
Leevi ponnisti maailmaan
Vammalan aluesairaalan syt-t-

nyrysosastolla.

Tätä kiljoittaessa Leevi on

ehtinyt "syödä ja nukkua hy-

vin" ensimmäiset kolme kuu-
kautta elämästään.

Sinillä ja Tuomaksella yl.r-

teistä taivalta on taLarra jo

Painopalte luja jo itli 30 tuolla

www. ravi ntol apatru u na.fi



kymmenen vuotta. Heidän
parisuhteensa pohjaa luotta-
mukselle ja toisen tarpeiden
huomioon ottamiseen omista
tarpeista huolehtimisen ohel-
la, Rakkaus kukkii, jos muistaa
pitää maaperän kuohkeana,
vaihtaa mullat ja huolehtia riit-
tävästä ravinnon saannista.

Sinin ja Tuomaksen rak-
kauden kukinnasta kasvanut
hedelmä jakelee lattialla is-

kuja leikkikehässä roikkuvil-
le eläinhahmoille selällään
maaten ja yrittää välillä kään-

ryä mahalleen kasvot ponnis-
tuksesta punaisina. Äiti auttaa
hiukan ja Leevi kiittää valutta-
malla runsaasti vauvakuolaa
leualleen.

"Kyllä äitiys on ihanaa'i Sini

riemastuu.

Eikä varmasti liioittele yh-
tään. Äitiyden ihanuus näkly
kehon kielessä ja tavassa pi-
dellä lasta, se kuuluu hellänä
sopotuksena lapsen korvalla
ja tuntuu pehmeinä huulina
vauvan poskilla.

Sini ei haikaile menny.ttä ja

kutsuu lapsen syntymää elä-

mässään luonnolliseksi muu-
tokseksi parempaan suun-
taan. Hän jätti marraskuussa,

lähes vuosi sitten mallitoi-
misto Paparazzin ja catwalkit
edelliseen elämään. Ainakin
toistaiseksi.

"Nyt ei vaan ole sen aika.

Ehkä sitten jossain vaiheessa,

en tiedä, aika nä1ttää. Palaan

äitiyslomalta Ylöjärvelle päi-
väkoti Kissankelloon, josta
sain vakituisen paikan r,rron-

na 2007 juuri ennen lamaa.
Mutta siihen asti eletään to-
deksi tätä hetkeä ja nautitaan
äitiydestä'i Sini päivittää tun-
tojaan, ja tuulettaa vakituisen
työpaikkansa puolesta.

Sinin aviomiestä ei juuri
lehtien palstoilla ole nähty.
Se on Tuomaksen tietoinen
valinta ja sitä päätöstä kunni-
oitetaan. Kuvattavaksi hän ei

suostu n1'tkään, mutta vastaa

kuitenkin kömpelöön "kuinka
isyys on muuttanut elämääsi"

- kliseeseen.
"Ei voi nimetä jotain yksit-

täistä asiaa, mitä isyys ei olisi
muuttanut. Se on vaikuttanut

t ,'t-
-\,,,1,,,,,,,L,, ),",1,, ,trr, 1.t -

niin moneen tekijään ja käyt-

täytymismalleihin'l Tuomas
laskettelee sujuvaa arjen filo-
sofiaa.

"loo, kyllä Tuomas on muut-
tunut'i Sini vahvistaa vierestä.

Vanhemmuudessa on omat
haasteensa, mutta kulkemista
Mannisen perhe ei aio lopettaa.

Puheissa vilahtelevat Tallinna,

viikko Rukalla, Konnevesi, Po-

rin jazz, Tangomarkkinat ja yö-

kylä Leevin isovanhemmilla.
Tänään äiti lähtee viettämään
mammailtaa Tervahoviin, ka-

vereita ei jätetä.

"Täyt)ry olla touhua ja to-
hinaa, ei pidä jämähtää." Sini

ia Tuomas tahtovat välttää ju-
minavimmat perunakuopat. fa
mikä on Leeviä yökylään vie-

dessä, kun poika nukkuu par-

haimmillaan l2 tunnin yöunia
omassa pinnasängyssään.

Leevi tarkkailee lattialta

maailman menoa palttoon-
nappien kokoisilla silmillään
kunnes niskalihakset väsyvät

kannattelemaan päätä. Tur-
hautuminen ja näläntunne
ilmaistaan vauvojen kielellä
itkuna.

Suon Leeville ja hänen van-
hemmilleen ansaitun ruoka-
rauhan ja poistun paikalta.

...ia rakastavina
vanhempina

Piipahdetaan vielä toviksi
osastolta kotiutuneiden Ullan,
Petrin ja Sisu-Iustiinan luona
Sastamalan Liuhalassa.

Hymyt eivät ole viikossa
haihtumeet vanhempien kas-

voilta mihinkään ja katseita
on edelleen vaikea irrottaa
omasta lapsesta.

Osastolla SisuJustiina nuk-
kui äitinsä sylissä, nl,'t nukku-

vaa lasta kannattelee isä. Petri

lauleskelee lapselleen, ettei
tämä tarvitse vielä tietokonet-
ta tai kännykkää. Hän esitte-

lee nukkuvalle pienokaiselle
akvaarion kaloja, istuu välillä
Ullan viereen sohvalle ja sei-

sahtuu lopulta olohuoneen
ikkunan eteen.

Lapsi kietoo unissaan pie-
nen nyrkkinsä isänsä sormen
ympärille. Aika pysähtyy, kei-

nuu paikallaan kuin Leinorr

runossa, 'l.en mä enää aja vir'-

vatulta, kädessäin on Onnen-
\,'uoren I(ulta.li

Ei ole mitään sanottavaa, ei

kysyttävää. En tahdo rikkoa
pienen ikuisuuden kestävän

hetken kauneutta turhalla
dialogilla.

Sisu-Justiina ristittiin I 7. I 0.

2010 toimitetussa kasteessa

Lotta Emma Karoliina Pyy-
mäeksi. O

Leevi Manninen kannatelee tomerasti päätään hämmästellessään maailman menoa
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Laaja valikoima ompelualan tarvikkeita

ia välineitä yleistå hintatasoa selvästi

edullisemmin!
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Haapaniemen Pidot Ky
Haapaniementie, 381 40 Sastamala

SASTAMALA, p. 03-5 1 5 4 1 2 1

>i< perhejahlat
>i< yritys-

tilaisuudet
>i< mukava

retkikohde;
tilaaksesta
Ioanas/kahvi

:i< viihtyisä
rantasauna

TERVETU LOA TUTU STU MAAN !

UI/IDUKKATDEN
KALUSTEIDEN
OSTOPAIKKA

NOJATUOLI ''SENIOR''
- tavallista korkeampi istuin
- tukeva ja ryhdikäs
- helppo istua
- helppo nousta

o,n.475s

Huonekaluliike
Pekka Ahonen
Vammala . Humppila . Kankaanpää

w.hklahonen.fi

K-supermarket Superin
kauppiaat Outi ja Petri Vesanen

henkilokuntineen toivottavat
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å,ffinffi
ffil i:.t-X,{ff''

br':tl1*.-;5:

5,38200 Sastamala, puh. 010 470 1820



JaLtipo/at
I I f /aeltakaat Beetlehemiin, Iuutaan maan Taavetin

\;/ kaununkiin, sieltä te löydätte lapsen kapaloituna
Y ja seimessä makaamassa, jota Herran enkelitvarti-

oitsevat härkäin ja aasein kanssa."

Olin päässyt syksyllä 1949 oppilaaksi Tyrvään Yhteiskoulun
I B -luokalle. Ke skenkasr,r-ri s elle, P u n ka I ait ume n takamaid en
syrjäkulmilla (entistä Tyruäätä) kasvaneelle pieneläjän pojalle
tämä merkitsi melkoista elämänmuutosta. Vammalan keskusta
asuiny'rnpäristönä oli kovasti toisenlainen kuin kotopirtin nur-
kat kylätien varressa naapureilta näkymättömissä. Kortteeri-
paika Keinosen neitien luona vaati sopeutumista kotioloista
poikkeavaanjärjestykseen. fa sitten itse koulu, puolen tuhannen
oppilaan tietotakomo, oli valtava tuttuun, muutaman lgrmme-
nen oppilaan kyläkouluun verrattuna. Luokkatoveritkin olivat
enimmiltään paikallisen väestön toisenlaisessa kas.r,.u1'rnpäris-

tössä varttuneita ja paljolti ylemmän sosiaaliryhmän vesoja.
Tottuminen uusiin olosuhteisiin oli jo hyvässä menossa, kun

lähesty'ttiin jouluaikaa. Silloin tuli, niin sen koin, uusi shokki.
Totesin tulleeni määrätyksi mukaan jouluiuhlassa esitettävään
Tähtipojat-kuvaelmaan. Tähtipojat (tiernapojat) kiersivät eri-
lyisesti Pohj anmaalla lB00-luvun loppupuolella talosta taloon
esittämässä tarinaa, joka perustuu kolmen kuninkaan (tietäjän)
käyntiin Herodeksen ja Jeesus-lapsen luona, mutta johon on se-

koittunut "vapauttajake isarin" Aleksanteri I I:n ylistystä.
Meidän Tähtipoika-esityksemme tuottaja ja ohjaaja oli ylä-

luokkien saksan- ja englanninkielen opettaia, maisteri Sanni
Riukula. Hän oli valinnut esittäjäkaartin minua lukuunottamat-
ta lukion oppilaista. Herodesta esitti Heikki Kalha MII luokalta,
Murijaanien kuningasta Paauo RiihiuaaraYl luokalta ja Knihtiä
Veikko Yli-Krekola YIll luokalta. Lisäksi joukkoomme kuului
"enkelikuoro" vahvistamassa yhteislauluosuuksia. Ymmärtääk-
seni hekin olivat kaikki lukiolaisia.

Minä, tähden pyörittåjå Mänkkl, tunsin itseni kovin heiveröi-
seksi tässä korkeatasoisessa ja nimekkäässä porukassa. En ole
onnistunut selvittämään, miksi juuri minä valikoiduin Mänkin
rooliin. Ios laulunlahjat tai esiintymiskyky olisivat olleet kritee-
reinä olisi luokkatovereistanikin, puhumattakaan muista, löy-
qnlt paljon parempia. Luultavasti musiikinopettajaltamme
Pauli Riihiuaaralta et asiaa oltu kysytty. Saattaa olla, et-
tä tuottajamme ja ohjaajamme, joka ei alaluokkalaisia
välttämättä tuntenut, valitsi joukkoon ensimmäisen,
joka eteen sattui. Oli näet niin, että Riukulat asuivat
aivan kortteeripaikkani Keinosen naapurissa. Kun
serkkuni, H aka s e n Ai m o, kor tteerasi Riukulassa,
poikkesin silloin tällöin häntä tapaamaan. Näillä
reissuilla kaiketi naamani oli tullut tutuksi.

Eivät nämä isommat minua kuitenkaan pa-

hasti pidelleet. Päin vastoin. Enkä kai pahasti
pilannut esitystämmekään, jossa minun pu-
herepliikkieni pituus oli yksin sanoin las-
kien 26 sanaa, kun olin saanut päntättyä
päähäni, että esityksen tapahtumat olivat

Juutaan maalla eivätkä fuuttaan maalla,

: j:;_r
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ANTTI KORVENTAUSTA

joka minusta tuntui kotoisemmalta nimeltä.
Muistini mukaan isot pojat miekkoineen komeilivat kruunuis-

saan ja kypärissään, taisipa jonkun hartioilla viinakin hulmuta.
Itse olin käsittääkseni kiedottu lakanaan ja päässäni oli varmaan
jonkinmoinen pahvitötterö. Ja sitten minulla oli iso tähti. Oliko se

sellainen, jotavoi pyörittää, en muista, mutta oli kai.
Sen muistan, että jonkun aikaa minulla oli kieliongelma. Kun

näet joku isoista pojista esityksen lopuksi sanoi kuulijoille, että
"emme millään viekkaudella emmekä vääryydellä ole tulleet
teidän rauhaanne häiritsemään, vaan olemme köyhiä poikia
ja pyydämme lanttia", tuli minun, Mänkin, jatkaa, "ja tähteem-
me kynttilän pätkää." Luulin aluksi, että samalla tavoin kuin
pyydämme, me myös tähteemme, enkä saanut päähäni, mitä
semmonen tähteeminen on. En millään meinannut oivaltaa,
että siihen tähteen, jota mielestäni valaisi oikein kirkas tasku-
lamppu, tarviniin lcynt tilää.

Esityksemme oli sikäli menestys, että se uusittiin seuraavana
jouluna. Roolijako muuttui, kun kahdeksasluokkalaiset olivat
lähteneet uusille teille. Paavo Riihivaara pääsi nyt vähemmällä
kasvojen pesulla, kun sai Herodeksen roolin. Murijaanien ku-
ninkaaksi tuli Esko Koiranen VI luokalta ja Knihtiksi Orko Vila
III B-luokalta. Tämän esityksen tiimoilta minulle ei ole jääny
yhtä pahoja traumoja kuin edellisestä päätellen
siitä, että ei ole jäänyt paljon muistiku-
viakaan.

Ikääntlmeenä on mukava
muistella. Rauhaisaa
joulunaikaa kai-
kille. O
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NESTEVammara
L&T KURKI OY ltsenaisyydentie 66, 38200 Vammala, puh. (03) 511 2780

Auris zOtL nyt meillä.

Mallisto alkaen:
Autoveroton suositushinta: 1 3.314,50 €
Autovero: 3.872,14 C

r Kokonaishinta: 19.786 € sis. toim.kulut

I Eu-vhdrstettv kulutus 4,8-6,7 l/100 km,

I CO,-paastoitzz-156 g/km. Takuu 3 vuotta/l00.000 km,
I konq puhkiruostumattomuustakuu 1 2 vuotta.

Nauti enemmän. Kuluta vähemmän.
Uusi Toyota Auris yhdistää suuren ja pienen - suuren ajonautinnon
ja suorituskyvyn sekä pienen kulutuksen ja luokassaan pienet
päästöt; suurenmoisen muotoilun, suuret tilat ja ergonomian sekä pi-
enet ulkomitat; suuren laadun ja luotettavuuden sekä lukuisat pienet
innovaatiot, jotka yhdessä tekevät joka päivästä paremman.

Myynti . Huolto . Varaosat . Peltikoriaamo

9lffil*frnnr
Loimiioentie 55, Huittinen . Puh. 02-560 5300 . www.autotalopelttari.fi

60 -/rl-1r- -\,,,/,,,,,,,1,,tl t,,,,1,, Jl|t



PIRJO KUKOLA
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Toivotus
1. annetaan ja saadaan
2. elin
3. usko 
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rakkaus

4. olla
5. astelee aitan polulla
6. kohotetaan kunniaksi
7 . istuin
8. kaikuu, raikuu
9. liukuu
10. maistuu
1 1. ovikoriste
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Tuoksu
1. tehdään lumestakin
2. edellisen sisällä
3. soma
4. Nissepolkka
5. tontun lakki
6. kilisee, kilisee...
I . tuikkii
8. urkkija, kurkkija
9. jouluksi tupaan 

5.

6.

D
D
D
D
D9

T DDD
D
D

D
D
D
D
D Ratkaisut toisaalla

tässä lehdessä.

6l
+rT+

),,.'t,,,',,1,", j/",'l', 2t)tt ),.'

B DDD



Kiitämme kuluneesta
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Ohje:

Kirjoita ylärivi n viivoi I le kol m i ki rjaim inen

sana, joka on vastine tai täydennys

vihjesanalle. Muodosta toiselle riville

nelikirjaiminen sana, joka syntyy

edellisen rivin kirjaimista ja yhdestä

lisäkirjaimesta vihjesanan avulla. Täytä

seuraavat rivit samaan tapaan.
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Ratkaisusana
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Plramidien ratkaisusanat löydät toisaalta tästä lehdestä
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Illanvietto Pipolla

Vanhimmassa kutsussa vuodelta 1904,

toivotettiin tervetulleeksi 28.8. I(arkun
Orar,ulan Pipolle kello viisi jälkeen puo-

len päivän. Kyseessä ei liene syntymä- tai
nimipäivät, koska järjestäjänä oli toimi-
kunta.

Enteilikö kutsun hempeä kukkakuvio
romanttista iltaa? I(eitä kuului toimikun-
taan, ja keitä oli läsnä, jää täysin hämärän
peittoon. Arvoitukseksi jää myös ohjel-
mapuoli, se ei kutsusta selviä. Luultavasti
taival l(utalan Pipolle on taittunut hevos-

kyydillä, veneellä tai peräti jalkaisin? Au-
tot eivät näillä seuduilla huristelleet vielä
pitkään aikaan ja polkupyöriä oli ani har-
valla. Saattaa olla, että tästä illanvietosta
joku tapasi jopa tulevan elämänkumppa-
ninsa?

Lystikkäitä illanviettoja lienee

harrastettu maailman sivun,

näin voi päätellä löytämieni

kutsu korttien perusteel la,

Kallenpäivät Luukolassa

"Kallet Lopelta" ovat lähettäneet myös

hauskan kutsun. Siinä plydetään saapu-

maan Evon Luukolaan sunnuntaina tam-
mikr-run 2B päivä kello viisi jälkeen puolen
päivän. I(utsussa kehotetaan koppaa-

maan "rauhan kämmentä" Lopenkulman
"l(alle pojille" ja pitämään pienet lystit
päivän sankarien kunniaksi.

Painettu kutsukortti on kauniissa ke-

hyksissä ja Terve tuloa teksti on painet-

tu rehevillä kirjaimilla. Silloin on eletty
\,'l,rotta 1906 ja kutsun saaja on I( Herrat
Hohko Kaukolasta. Onko Tyrvään pojilla
ollut jotain hampaar.r ko-
lossa, kun halu-
sivat lyödä oikein
rauhan kämmen-
tä? Mene ja tiedä.

Aikaa on vierähtänyt tästäkin tilaisuu-
desta rapiat 100 vuotta. Olivatko Kallen
päivät yksistään poikien kekkerit, ja rnon

tako l(allea oli koolla, jää salaisuudeksi?

Talon isäntä oli l(aarle, samoin poikansa.

Luukolan Kalle-poika (s. lBBS) teki elä-

mäntyönsä kansakoulun opettajana Vam-

pulassa. Evon kylän Luukola on siirtynyt
muistojen joukkoon. Talossa oli myös

vähän aikaa lastenkoti, joka paloi kesällä

1919. Luukolan paikalle kohosi muutar.na

vuosi sitten kaur-ris omakotitalo.
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Heinoon poikain tempaus

Poikien järjestämät kekkerit olivat suosit-
tuja. Heinoon seudun poikien kutsu on
edellisiin verrattuna painoasultaan vaa-

timattomampi. Joka tapauksessa tämäkin
pieni kortti on painatettu kirjapainossa.
Kutsu on perin huomaavainen. - Pyy-

dämme kohteliaimmin Teitä saapu maan

lauantai-illanviettoon Raipion Jaakko-
laan t.k. 27 päivänä klo kuusi ilta päivä.

Tervehtien Heinoon seudun pojat. I(irje-
kuoren leimasta ei mosiluku selviä, mut-
ta veikkaan iltaman pidetyn maaliskuus-
sa 1920-luvun alkupuolella. Jaakkolassa
oli suuri pirtti ja paljon huoneita, joten
tilaa riitti. Salaisuuden peittoon jää taas

ohjelmat ja illan tarjoilut. Edelleen kek-

kerien järjestäjinä olivat pojat. Tottapa
kutsun saajina oli myös r)4tösiä, muuten
ilta olisi ollut tavallisen kuiva. Olivatko
Heinoon pojat yhtä kohteliaita saatolle
pyrkiessään? Tottahan toki?

Voiman ukkoien Jazzit

Anno l93l Prändätty KUTZU. Sen ovat
Voiman ukot tilanneet Tyrvään kirjapai-
nosta, siinä kehotetaan saapumaan eh-
toonviettoon 25. maaliskuuta klo 19.30

Seurojen talolle. I(utsukortti huokuu her-
syvää huumoria.

L Alkuhelinän esittää suurella rymi-
nällä pillipiiparit.

2. Tervehdyspuhe Huom. Puheenpitäjä
ei ole sairastunut.

3. Kronikka. Kirjoittanut muuan kun-
nan haka ja sen esittää eräs, joka saa mus-
tankin valkoiseksi.

4. Iuhlamutina. Puheenjohtaja on mah-
dollisesti nukahtanut.

5. Väliaika. I(ofeiinimyrkytystä pullan
kera.

6. Katzo numero p<i.

7. Paikkojen pyöritystä eli n.k. voimiste-
lua. Huom. Yleisöllä on tämän numeron
aikana tilaisuus poistua salista, jos pel-
käävät jonkun katkaisevan vartalonsa.
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B. Pianonrimputusta. fos lupautunut
pitää sanansa.

9. Rahvastanssia. Esittää seuramme
notkeimmat.

10. Katzo numero 5:si.

I l Pullanpyörittäjäin kokous. Kuuluisa
näytelmä l.näyöksessä.
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Jo kutsukortin primitiivinen perman-
toplastiikka sai osallistujat hyvälle tuulel-
le. Ilmeisesti juhlat ovat olleet aikalailla
hilpeän puoleiset. Uskoakseni kuuluisalla
seukun parkettilattialla on loppuilta pyö-
ritty vallan tungoksessa. Hauskat iltamat,
joista juttua on riittänyt varmasti jälkeen-

kinpäin.
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Kasvavat pojat karkeloissa

1934 järjestivät KASVAVAT POIAT illan-
vieton Tyrvään Seuratalolla. Illanvietto
on pidetty lauantaina marraskuun l0
päivä ja se on alkanut iltakahdeksan tie-
noilla. Ohjelmasta ja illan muusta annista
ei kukaan muista. Ioka tapauksessa illan
ratoksi on pyörähdelty parketilla.

Mutta keitä ovat olleet nämä kasvavat
pojat? Kyseessä saattoi olla paikallinen
urheiluseura tai \?K? Iltamaväki on ryö-

rynyt paikalle hevosilla, polkupyörillä ja
jalkapatikassa. Saattoipa joku leiskauttaa
kuistin eteen pirssillä tai peräti omalla
biilillään.

Ios ei tällainen kutsu tehonnut, niin ei
sitten mikään. Saattaisi poikien kutsut
olla hyvä vetonaula vielä tänä päivänä.
Kyseessä lier.ree kuitenkin ollut Vamma-
lan Seukku!

Roismalan tyttöien kylåikutsu

Tyttöjen järjestämistä tilaisuuksista löy-
sin yhden kirjekutsun. Sen on kirioittanut
kauniin käsialan omaava neitonen. Tapah-
tuman takana ovat olleet Roismalan seu-
dun tytöt. Tyttäret kutsuvat illanviettoon
Roismalan Vilppalaan tämän kuun l0 päi-
vä klo seitsemän jälkeen puolen päivän.

Kun t5,töt olivat asialla, veikkaan, että

T
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illan mittaan on kuultu heleää laulua, lau-
suntaa, ja illan huipuksi on kisailtu piirileik-
kiä. Välillä valkoessuinen tarjoilija on kier-
rellyt ison prikan kanssa tarjoamassa sen

seitsemät sortimentit. Varmasti on hauskaa

t

riittänyt ja saattajia kotiportille asti.

Kutsukortit viestivät merrneestä ajas

ta. Silloiset tapahtumat olivat hienotur-r-

teisia, ihanteellisia ja juhlaväki pysytteli
kohtuuden rajoissa. O

I
I

1'" I
l
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Kaiken mttä tarvitset sähköstä
sa at ELEKTB lA-sä h köa m mafti I a t s e lta
Rakennatko uutta vai korjaatko vahaa? Tule ensjn meille.
Saat asiantuntevan suunnittelun, alan korkealaatuislmmat tuolteet
1a ammattitaitoisen asennustyön. Ja voit olla varma: Huolto pelaa.

. Teollisuuden ia toimistoien sähkötyöt

. Uudisrakennusten sähköasennukset

. Kiinteistöien sähkösaneeraukset

o Huolto- ia koriaustyöt

Hopunkatu 3, 38200 SASTAMALA
p. (0s) 514 1311, 0500 631 380

www.sähkoliikerantåla.ti

Vammalan
Sotaveteraanit ry
on julkaissut kirjan

"Muistoien polku"
224 sivua,250 kuvaa ja piirrosta. Hinta 25 euroa.
Kaikki myyntitulot tulevat sotaveteraanityöhön.

Lauri Kosken elämäntarina kertoo sodasta, purjeh-
dusmatkasta Etelä-Amerikkaan, työstä viidakko-
seuduilla ja sotaveteraani- ym. toiminnasta.

Sopiva lahjaksi kaiken ikäisille!
Lähetys postitse tai suoraan:
Lauri Koski, Jaatsinkatu 8, puh. 514 2100
Hannu Toivonen, puh. 0400-633 734
Pentti Hannula, puh. 511 3315
Timo Kökkö, puh.514 2817.
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Tämän jälkeen hän oli
työssä Helsingissä Henrik Ek-

bomin ja Hugo Grönroosin
työhuoneissa sekä Suomen
Kivenhakkaamo Oy:ssä.

Vuonna l90l Talvia oli Fins-

ka Täl;'stens -yhtiössä ja vielä

mosina 1904-07. Yhtiö teki
rakennusten veistokoriste-
luja vuolukivestä, kun noina
mosina valmistui useita iso-
ja rakennuksia. Tuolloin uusi
tlylisuunta, art-nuovo suosi
kiven käyttöä rakennuskoris-
telussa.

Menryään naimisiin paris-

kunta asui ensin Helsingissä,

mutta muutti pian Lappeen-
rantaan, kun Suomen Vuoluki-
vi Oy muutti tuotantonsa sinne

lähelle Nunnanlahden molu-
kivilouhosta. Samana \,uonna
Talvia oli muutaman kuukau-
den Moskovassa tekemässä

suuren liikepalatsin koriste-
luita. Samoin samanlaisessa

työssä Pietarissa, josta palasi

keväällä 1907 Helsinkiin, osal-

listuakseen I(ansallismuseon
ja rautatieaseman uudisraken-
nusten koristelutöihin.

Edellämainittujen raken-
nusten lisäksi hän osallistui
Pohjoismaisen Osakepankin
ja Vakuutusyhtiö Pohjolan ta-

lojen koristelutyöhön. Tehtä-

vät olivat vaativia, sillä suun-
nittelijoina olivat arkkitehdit
Gesellius- Lindgren - Saari-

nen. Talvialle oli uskottu myös

Lars Sonckin suunnitteleman
Turun Mikaelinkirkon altta-
rikehyksen ja saarnastuolin
koristelu. Helsingin Töölössä

Karhulinna-kerrostalon port-
tia vartioivat karhu-veistokset

Taiteilijan omakuva.

ovat hänen tekemiään.
Vuonna 1907 Talvia kir-

joittautui Suomen Taideyh-
distyksen, (nyk. Taideakate-
mia), kuvanveistoateljeehen
muovailuluokalle. Todistuk-
sen mukaan hän sai opetusta
muovailutaiteessa elävä malli
kohteena ja plastillisessa ana-

tomiassa. Päästötodistuksen
hän sai toukokuussa 1909.

Kuten taiteilijat usein, Tal-

viakin lähti opintomatkoille
Eurooppaan. Hän oli saanut
Tampereen Käsityö- ja Teh-

dasyhdistykseltä 800 markan
apurahan matkaa varten. En-

sin hän opiskeli Tukhohnan
Teknillisessä koulussa (taide-

teollisuuskoulu) oppiainei-
naan vapaallakädelläpiirustus
figuuri- ja maisemapiirustus,
taideteollinen piirustus, ko-
ristemuotoilu ja puunleik-
kaus. Opiskelu tapahtui w.
1901- 02. Hän sai todistukses-
saan 30.4.1902 hyvät arvosa-

nat ja suositukset, kiitosmai-
ninnan puuleikkauksesta ja

l5 kruunun stipendin.
Vammaisuutensa vuoksi

hän oli täälläkin joutunut si-
joitetuksi aivan vasta-alka-
jien ryhmään, vaikka hänerr

uho Helin (myöh. Tal-
via) syntyi Tampereella
I4.1 .1 879. Hänen van-

hempansa olivat talonomista-
jia, isä ent. puuseppä Henrik
Helin ja äiti Henrika s. Hel-
dan. Vanhemmat olivat kotoi-
sin Sahalahdelta. Perheessä

oli yhdeksän lasta, loista kaksi

oli kuolllut jo pienenä. Aikuis-
ikään kasvaneista Juho oli
kolmanneksi vanhin. Hän oli
kuuro kuten myös veli Henrik
ja sisar Sigrid.

Vuonna 1906 he muuttivat
nimensä Talviaksi, Henrikiä
lukuunottamatta. Iuho avioitui
1906 kuuron Eva Kristiina Rita-

lan kanssa Kiikasta ja he asui-

vat Kiikassa vuodesta lg 13.

Talvia oli oppilaana Tu-
run kuuromykkäkoulussa
lBB9-1896. Seuraavana ke-
väänä hän meni kahdeksivuo-
deksi puuseppä I. O. Nikan-
derin oppiin, jona aikana hän
lisäksi harjoitteli kuvanveistoa
yhden lukukauden ajan Tam-

pereen Nikkarikoulussa, josta

sai todistuksen 8.5. 1897.

Vuonna 1896 hän pääsi yli-
määräisenä oppilaana Tam-
pereen Ylempään käsityö-
läiskouluun, jossa hänellä oli
oppiaineena koristepiirustus
ja ammattipiirustus ja josta

hän sai todistuksen 30.4.1899.

viimeisenä vuotena arvosa-
na molemmissa aineissa oli
I0. Vuonna 1900 hän antoi
hyväksytyn kisällinäytteen
puunleikkauksessa.

/ria,

6B

Paavo Nurmi.



taitonsa olisi riittänyt vaa-

tivampaankin opetukseen.
Huomattuaan hänen taiton-
sa opettajat sitten kuitenkin
pyrkivät auttamaan häntä
eteenpäin ja hänen ryönäyt-
teensä saivat huomiota. Hän
työskenteli myös kuvanveis-
täjä Gösta Vibergin ateljees-
sa kuukauden ajan. lossain
vaiheessa hän on ollut myös

Kööpenhaminassa.

Seuraavaksi hän saapui
Berliiniin 4.6.1902. Vaikeuk-
sia oli sielläkin. Hän työsken-
teli aluksi lyhyen aikaa Herm.
Zietlow Jr:n puusepäntehtaas-
sa, mutta sai sitten kuuromyk-
käin työtoimiston välityksellä
paikan Johannes Cerigiolin
kuvanveistoatelj eesta uroden
ja kolmen kuukauden ajaksi.

Siellä oloaan hän kuvaa mat-
kakertomuksessaan: "Ensin
alussa olin kolme kuukautta
opissa ilman palkkaa. Ensim-

mäiseksi työkseni modelleera-
sin feesuksen kuvan klassisen

mallin mukaan 72 cm korke-
an. Niitä pidettiin varastossa

myy'tävänä kipsiin valettuna.
Tämän jälkeen modelleerasin
suureen kokoon tytön ruu-
miin, vaatteella peitettynä,
oikeassa kädessä ruusu, pään
ympärillä ruususeppele. Pie-

nempään kokoon modelleera-
sin miehen ruumiin ja Ieesuk-
sen l2-vuotiaana. Perkeleestä

tein suuremman kuvan soitta-
massa viulua, päässä lehtiä ja

rypäleitä, pukin sorkat jalkoi-
na ja suuren nauravan naisen
kuvan, viinilasi kädessä, pään

yrnpäri lehtiä ja ry,?äleitä. Li-
säksi modelleerasin suuren
joukon etevien miesten rinta-
kuvia ja medaljongeja valoku-
vain mukaan.

Valutöistäni oli suuren sota-
päällikön vartalokuva suurin.
En tiennyt hänen nimeänsä,
mutta asultaan oli se saman-
lainen kuin Pietari Brahen
patsas Turussa. Se valettiin
kjpsiin 2 metriä korkeaksi.

Ensimmäiseksi työkseni
marmorista sain tehdä erään
vanhan rouvan pään, kädet ja
jalat urakalla. Tätä työtäni val-
voi, paitsi atelierin omistaja,
myöskin professori. Luulen,

että hän oli ne tilannut tai ti-
laaja oli hänet pyyänlt työtä
valvomaan. Vieressäni jutteli-
vat isäntäni ja professori pit-
kään ja tarjosivat minullekin
sikaaria, mutta minä kiitin,
sillä en ole tottunut tupa-
koimaan. Kun työ oli val-
mis, oli hän minuun erit-
täin ryyqruäinen ja kiitti
ja kehui isännälleni.

I(un näin olin päässyt

hywään alkuun mar-
morin veistossa niin
sitä jatkui pitkät ajat. ''' -'..\
Tein suuria ja pieniä
rintakuvia etevistä henkilöis-
tä, leesuksesta, kreikkalaisen

ia roomalaisen mytologian ju-
malista, pilasteria, listaa j.e.p.

aina sen mukaan kuin tilauk-
sia atelierin omistajalla oli.

Erityisesti minun tulee
kiitoksella muistaa atelierin
omistajaa herra Cerigiolia.
Hän opasteli minua kunin-
kaallisessa museossa y.m.
aina työni laadun mukaan.
Luulen kuitenkin, että työni
palkitsi runsaasti hänen vai-
vansa sillä maksamansa palk-
ka tuskin riitti jokapäiväiseen

yksinkertaiseen ruokaan."

Samanaikaisesti Talvia oli
aloittanut opiskelun Berliinin
Taideteollisuuskoulussa, mut-
ta kun hänen odottamansa
lisästipendi Tampereen Käsi-
ryö- ja Tehdasyhdisrykseltä
evättiin, niin hän päätti lopet-
taa opiskelun varoja säästääk-

seen, eikä näinollen saanut
myöskään sieltä todistusta.

Berliinissä hän osallistui si-

käläiseen kuuromykkien toi-
mintaan ja sai heiltä arvokas-

ta apua oleskeluunsa. Vaikka
hänen saamansa stipendi ei
velvoittanutkaan pidempään,
päätti hän kuitenkin käydä
Italian taidekaupungeissa ja

lähti 8.9.1902 Roomaan. Siel-
tä ei ollut kuitenkaan työtä
saatavissa ja matka jatkui Fi-

renzeen. Siellä hän sai lyhy-
aikaisen ryöpaikan marmori-
veistämössä.

Matkasuunnitelmaan kuu-
luneen Pariisin sijaan hän
lähti Wieniin, jonne saapui

syyskuussa 1903 ja työsken-
teli siellä muutaman kuukau-
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Käärtnål

den puunleikkausosastolla I.

W. Miillerin suuressa puuse-
pänliikkeessä. Tammikuussa
1904 hän palasi Varsovan ja

Pietarin kautta Tampereelle.
Tämän jälkeen hän oli töissä

seuraavan kesän Helsingin
Puuseppätehdas Oy:ssä.

Kuvanveistäjänä

1900-luvun alussa Suomen
kuvanveistotaiteessa realisti-
set, romanttiset ja symbolis-

tiset aiheet olivat rinnakkai-
sina. Talvia pyrki useimmiten
realistiseen aiheeseen. Hänen

sankaripatsasluonnoksissaan
kuvastuu klassismi ja kansal-

lisen identiteetin korostus.

Kööpenhaminassa näytte-
lyssä ollul Kristus ristillä -veis-

tos ostettiin Kööpenhaminan
kuuromykkäin kirkolle 1907.

Vuonna 1911 hän teki Albert
Edelfeltiä esittävän muoto-
kuvamedaljongin, joka oli sa-

malla Albert Edelfelt -mitalin )
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luonnos. Tällä hän voitti toi-
sen palkinnon Suomen Taitei-

lijaseuran dukaattikilpailussa.
Näitä kilpailuja oli järjestetty

r,rrodesta lB5B.

Iulius Hirnin rintakuvasta
hän sai kiittäviä lehtiarvoste-
luja. Muita muotokuvia ovat

Carl Oskar Malmin muotoku-
va Porvoon Kuurojenkoulun
pihalla ja usea pienempi ver-

sio samasta henkilöstä.
Lisäksi muita henkilökuvia:

kuningas Oskar II, keisari Wil-
helm II ja keisarinna Augusta

Viktoria, Venäläisen Kirjalli-
suuden Ystdväin 1909 tilaama
kirjailija N. Cogolin ylisuuri
rintakuva pystytettäväksi kir-

jailijan kotikaupunkiin Ukrai-
nassa, J. O Rapola, josta kopio
hautamuistomerkillä Porissa,

Matti Ayräpää, valtioneuvos

Georg Strömbergin graniit-
tinen muotokuva (Rautatie-

museossa), Anna Heikel, A.

E Nordman, fohn Sundberg,

Albert Tallroth, W. Forsiuksen

muotokuvamedaljongi, sekii
omasta perhepiiristä rnuun
muassa Oskari Ritala, oma

äitinsä Henrika Talvia l9I2 ja
Rukoileva lapsi -reliefi, joka

esittää hänen vaimonsa vel-
jenq,.tärtä.

Hän teki rullsaasti sellaisia

veistoksia, jotka monipuo-
lisesti kuvaavat eläimiä ja
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'Ihiteilijan ehdotelma Mannerheimin ratsastajapatsaaksi
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Nuoliooja.

elämään liitty-viä toimintoja,
muun muassa: Nuohooja,
Paavo Nurmi ja Ketunpyltäjä,
jonka mallina oli kiikkalainen
Kaarlo Markkula (molemmat
viimeksimainitut Sastamalan
seudun Museossa), Uimahyp-
pääjä, ionka mallina oli Lon-
toon l90B olympiaedustaja
Oskar Wetzell, Suutari, l(uu-
romykkäopetus, Vanha vaat-
turi, Talvikalastus, Tukkimies,
Viljanleikkaaja, Väsyny.t ukko,
lstuva poil<a, vaahterapui-
nen Aamulla, Ajo laitumelle,
marmorinen I(aksi jääkarhua,

Kana ja kukko, Apina ja poi-
kanen, Kisailevat oriit, molu-
kivinen Apina (Turun Taide-
museossa), Maria ja Martta,
Lapsen pää.

Sankaripatsasluonnok-
sia on ainakin 'Iampereelle,

Vaasaan ja Vilppulaan. Hän
osallistui Aleksis Kiven pat-
saskilpailuun vuonna l928
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ehdotuksellaan Kivi ja 1937

Ehrer.rströmin ja Engelin
muistomerkkikilpailuun le-
liefi ehdotuksillaan Rakenta-

minen ja Suunnitelma.
Vuonna I954 Talvia
osallistui Mannerhei-
min ratsastajapatsas-
kilpailuun, saaden
kunniamaininnan
(Sastamalan seudun

Museossa). Hän osallis-
tui myös eduskuntatalon

patsaskilpailuun I930-lur.un
alussa.

Taiteilija osallistui 1909 -14
lähes kaikkiin Suomen Tai-
deyhdistyksen ja Suomen
Taiteilijain sekä Suomerr Ku-
vanveistäjäliiton näy'ttelyihin,
Tampereen ja Turun Taideyh-
distysten näyttelyihin. Omia
näy.ttelyitä Talvialla oli l9l7 ja
ainakin 1920- ja 193O-lumilla

hän osallistui kuuromyk-
käin taidenäyttelyyn Tu-
lussa. I-län olisi ollut myös
halukas tekemään Akseli

Gallen-I(allelan muisto-
merkin Tyrvääseen, mutta
1931 suunniteltua hanketta ei
toteutettu.

Talvella l91l Pelastusar-
meija toimeenpani keräyksen,
jonka tarkoituksena oli ker'ätä

rahaa polttopuiden ostami-
seksi köyhille. Tähän liittyen
Talvia teki Runebergir.r Espla-
nadille maksutta lumiveistok-
sen, joka esitti köyhää naista
ja nälkäisiä lapsia.

Talvian veistokset saivat
kliitikoilta toisinaan hlwinkin
myönteistä palautetta, jota
eniten oli Helsingin Sanomis-
sa, Turun Sanomissa, Uudessa

Suomessa, Kansan Lehdessä
ja Hufuudstadsbladetissa.

Mutta l9l0 hänellä oli Suo-
men Taiteilijain näyttelyssä
Ateneumissa marmoriveis-
tos Äiri ja lapsi, josra l(asimir
Leino kirjoitti artikkelissaan
Murroskausi maalaustaitees-
samme (Suomalainen. Suo-
men Sanomalehtimiesliiron
albumi I): "Sellaiset veistok-
set kuin hra Talvian suoma-
laiseen marmoriin veistämä
ryhmäkuva äiti leväten pikku
lapsensa vieressä ... kuuluisi-
vat oikeastaan kuvannollisen

veistotaiteen
alalle, mutta
kun kuvannolli-
suus on ainoas-

taan asennossa

sopinee se mai-
nita tässä yhte-
ydessä. Suoma-
lainen marmori
ei sen pahempi,
näytä olevan kii-
tollista ainetta
veistäjän vaival-
loiselle työlle; ... ja

kun tyypitkään ei-
vät ole suomalaisen
kauneudenaistin
mukaisia, ei vaiku-
tus jää esteettiseksi,

vaan luonteelliseksi;
se taas vaatisi tarkem-
paa suoritusta, kuin
mitä taiteilija tässä on
noudattanut."

Taidemaalarina

Talvia harjoitti myös
piirustus- ja maalaustai-
detta, josta muotokuvat
muodostavat huomatta-
van osan, muun muassa

rrseita onrakuvia. Hän sai

kuitenkin maalauksilleen
huonommat arvostelut
kuin veistoksilleen.

Maalauksista voidaan
mainita muun muassa:
Pihakoir,.u Kiikassa, I(auko-
lan myllyt, Kokemäenjoen
rantaa, Kiikan kirkko, Tal-
vimaisena, Tyrvään kirkko,
useampia Ritalan talosta,
Heffata-talo Vinkkilässä,
Aterialla (oli esillä Suomen
Ravintolamuseossa l9B0-
lur,r-rlla), Lukeva ryltö, Tytrö ja
kissa, Kutoja, I(yntäjä, Viljan
leikkuu, leesus siunaa lapsia
ja suurin määrin muita joita
löyq1, näyttelyluetteloista. Li-
säksi hän reki vesiväriröirä ja

piirustuksia, jopa valokuvia.
Talvia eli mukana ajassa

työskennellen taidemaailman
kärkinimierr ohjauksessa ja
yhteistyössä heidän kans-
saan. Hän oli kuvanveisräjänä

kivihakkaamoissa toteuttaen
muiden taiteilijoiden suun-
nitelmia, mutta myös härren

oma, itsenäinen luova tuo-

tantonsa sai aikanaan varsin
paljon arvostusta.

Hän eli perheineen Kii-
kassa, Ritalan mailla ornassa
talossaan, harloittaerr pien-
viljelystä ja vanhalla iällään-
kin ahkerasti mrrotoillen ju
maalaten ja haaveillen vielåi

Pariisin matkasta. Viimeiset
motensa hän eli vanhimrnan
ty.ttärensä Irja Finskan maati-
lalla Tyrväässä.

Hän teki myös mittavan
työn kur.rromykkien paikalli-
sessa toiminnassa. Hän kuoli
Bl -ruotiaana 9. l. 1960. O
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| | ..t"t uu" muu enää täl-

laisia muistakkaan ku
mä, ku mä olen dinosau-

rus..", Kaarina Karjula vertaa

itseään esihistorialliseen eläi-
meen ja Kati Lahtivirta säes-

tää. "luu, ei oo enää ketään

muita yhtä vanhoja kuin sä."

Naisia naurattaa. Tätä dia-

logia ei ole käsikirjoitettu etu-

käteen, vaikka teatterimaail-
massa liikutaankin. Kaarina
ja Kati ovat luvanneet raottaa

Romulan Taiteellisen Teatte-

rin (RTT) noin kolmenvuosi-
kymmenen mittaiseksi veny-

nyttä esirippua ravistellakseen

pölyjä historian Iaskoksista.

Dinosaurusten valtakausi oli
päätqmyt jo miljoonia vuosia

aiemmin ja muutama jääkau-

si ehtinyt kouria Suomi-nei-
toa, kun vastasyntynyt RTT

otti ensiaskeleitaan Heimo-

lan seuraintalon näyttämöllä
Äetsän Honkolassa 1980-lu-

vun alussa.

Seuraintalon vahtimestari
puolestaan veti näyttämöl-
lä isoa roolia, useimmiten
pyytämättä. Konserteissa ja

esityksissä vahtimestarilla oli
tapana plyhkäistä näy'ttämön

editse hitaasti kädet taskuissa

osoittaakseen kenen tiloissa

ollaan
"Hän oli silloin jo iäkäs, sy-

dämeltään antaumuksellinen
vahtimestari. Tunnollinen,
huolehti kaikesta ja teki hir-
veästi töitä, mutta käyttäjän

näkökulmasta tosi hankala.

Hän saattoi saapastella pai-
kalle kesken näyelmäharioi-
tusten ja ilmoittaa keikyäksi

että, "e mää kyllä tommottia
tekisi, mitä noiki o?", Kaarina

Lapsissa on myös RTT:n
tulevaisuus. Tealteritai-

teen Perusopetusryhmät
(TePe I ja 2) Kannarin

studiolla peilipallon alla.

työntää alaleukaansa voimak-

kasti eteenpäin tavoittaakseen

vahtimestarin puheennuotin.
Romulan Taiteellisen Teat-

terin ensimmäinen näytelmä
"Vihreän saaren sankari" sai

ensi-iltansa keväällä 1983.

Satakunnan Kansan kult-
ruuritoimitus jakoi tekijöille
kiitosta. Positiivinen palaute

kannusti jatkamaan. Iossain
vaiheessa aloittelevat teatte-

rin tekijät kyllästyivät kinaa-

maan Heimolan seuraintalon
kamiinan paikasta vahtimes-

tarin kanssa. Uusi studiotila
järjestyi Pehulan koululta Äet-

sän keskustasta ja näyttelijöi-

tä värvättiin suoraan kadulta
kuin alokkaita muukalaislegi-

oonaan. Kaikki keinot olivat
käytössä aina liehittelystä lie-
vään pakottamiseen.

"Jalon Reijon kävin kaap-

paamassa Pehulan koulun
eteisestä, , ossa hän odotti
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&LL,ef Ln tu/,nrnireen
maantiedonkurssin alkamis-
ta. Karpin Tapion hotrkuttelin
nrukaarr lälrettärrlillii l<irjeerr,
jossa vetosin hänen ja vairnon-
sa l(aalinan karisrnaan, mikä
rarmasti karrtlrisi lreitä rn1ös

nä1'ttämöllä. Vihurin Risto tu
li sähkömiehenä asentaltrtr:rrr
lamppu ja studion kattoon,
kun ihnoitin hänelle, että tuu
alas sieltä tikkailta, nreidän on
pakko saada joku tiihär.r roo-
Iiin", I(aalirra kuvaa viirvä\'s-
repertuaarin laajur-rtta.

Rohkeus, tunne, taito

Åika kului ja edellä rnairri-
tuistrr väriälyistä ktrorirrtrri
monell muun ohella oikei
ra rräyttelijöitä, jorka l lsiviir
parltairnrrrillaarr lrrrikeiriirr
roolisuolitLrksiitr. Teattelirr
tekeminen kiinnosti ja yhdisti
ihmisiii säätyyn k:itsomattir.
Äetsär-r kansalaisopistolt tai-

cleaineiclen opettaja Ari Vir-
tanen lavasti ja pu\.usti, luhani
Tamminen toiili pitkeiiin lavas

tajana ja reksriilitaiteilija Anneli
Keinosen vaikutus ort niikynl't
rrronerr kitpltaleen visrran-

li:r's.it iltttllss;i. Väkeä

tuli ja rr-retri kuin I-rol-

lituvan ovista. Joku
saattoi tehdii yhden
roolin, useimmat
jäivät piclemmäk,
si aikaa.

Pehulassa

käynnistyivär
myös nuorten
tekijöiden teatte-

riryhrnät. Nuor-
ten mukaan tuloa
l(aarina pitää Vh-
tenii rnurrosvaihee-
na. llmaisu vapautui,
ja halrastajapohjallc
valetun yhteisöteattelin
pemstukset vahvistuivat
ol-rjaten teker-nistä entistä ant
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Kaalina I(arjrrla ja
liilti l,altti\,irta lirrtrlLtvat
Ii'l l':rr vakiokalLrstoon.

mattirnaisenrpaalt suut)taalt.
"Mrrllir oli rilkl\iut\ kielt,t'rr jl

kir'.jirllisrrLrteerr olernrrs:rr siinii
teatterin t1,könii. Tekstin l<aut

ta tarinoiden sisiillöt avautrri
vat ja henkilöt hcriisiviit eloon,
analysointi oli helppoa. NlLrtta

en osannut vielii tLtocla hah-
rnojen tl,ysisyvttii n:ikvr,äksi
näyttelijöiden katrtta, eikii
kvllä B0-lrrr rrlla osllrrrrrt ntorri
rntrukaan."

"Totta", I(ati nryötiiilec.
lbttir. I980-lrrvrrrr r illrllist,s

sa Suonrikuvassit niikyvät r,iclii
kailtki lrnlrrranrr slirl r. ' I lr r iiii
iltaa, god afion", hauslcrrus

revittiin vaikka iltauutisiit lu
kevan ankktrrin rnaisernail<l<u )
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nan kokoisista pokista.

Fyysinen ilmaisu ja tilan-
käytön hallinta jalostuivat ge-

neettiseen perimäämme koo-
dattujen ikiaikaisten menetel-
mien a'"rrlla. Oppimisen halu
ja erehtymisen mahdollisuus
ovat näytelleet ratkaisevaa
roolia lajimme kehittymisessä
läpi ihmiskunnan historian.

RTT juhlisti 10 -vuotista
olemassa oloaan näytelmäl-
lä " Kaleidoskooppi" , jossa oli
nimensä mukaisesti roolihah-
moja ja katkelmia romulalais-
ten aiemmista tekemisistä.
Esityksen syntyyn vaikutti
vahvasti myös ohjaaja-kä-
sikirjoittajan unimaailma.
Tuolloin Kaarina näki ja kir-
jasi muistiin palion unia, sekä

luki Jungin unien tulkintaa.
Rajoja kokeiltiin rohkeudella,
rikottiin tunteella ja ylitertiin
taidolla.

"Sellaista käsityötä se oli
aiuksi", Kaarina Karjula kuit-
taa RTT:n ensimmäisen lrro-
sikymmenen.

Runoilijan perintöä
etsimässä

"Tunnen ahtaitten rajojen pu-
ristavan itseäni, en uskalla, en

iaksa lähteä lentoon." Näin ku-
vaili tuntojaan Kiikan mys-
tinen esteetikko Kaarlo
Sarkia (1902-1945).

Elämä piian syn-
nyttämänä
aviottomana
lapsena ja
runoilijana
tuberkulOo_ ,rjt.r,, I

sin runtele-

RTT on
remontoi-
nut Kannarin
koulun studiotilaa
talkoilla kesästä
asti - hiki hatussa,
mutta ei pipo kireellä.
Talvinäytelmä saa ensi-
iltansa uudella näy'ttämöllä
joulukuussa.

massa vartalossa ei varmasti
ollut helppoa 1900-lurrrn en-
si mmäisi nä vr.rosilcymmeninä

agraariyhteisössä, jossa ihmis-
arvo oikeutettiin työn ja teke-
misen, lrysisen suorittamisen
kautta. Omaan seksuaalisuu-
teen liittyvät itseslytökset li-
säsivät nuorukaisen tuskaa.
Tottahan Sarkialla oli omat
tukiiansa jo aikalaisissaan, ja

nykyisin nuorena kuolleen ru-
noiliian arvo ymmärretään ja

tunnustetaan jo laajalti.
Sarkia-seura ja Kiikan

Leijonat rakennuttivat Kiik-
kaan Kokemäenjoen rantaan
vuonna 1992 ulkoilmanäyt-
tämön, joka nimettiin Sarkia
-näyttämöksi. Romulan Tait-
teellisen Teatterin yhteistyö
Sarkia seuran ja Panu Raialan
kanssa poiki Sarkian elämästä
kertovia kantaesityksiä, " Unen
kaiuo", "Elämään kahlittu" ja
" Velka elämälle. " Sarkia j outui
maksamaan velkansa elämäl-
le korkojen kera, ja nyt elämä
maksoi velkaansa Sarkialle
tekemälle hänen vaiheitaan
tunnetuksi teatterin avulla
tulkinnoissa, joissa RTT vas-

tasi velan perinnästä.
Sarkia-näyttämön raken-

tamisen aikoihin Kaarina tu-

tustui brittiläiseen Joanne
Greenwoodiin, joka toimi
opettajana Huittisissa Länsi-

Suomen opistossa. Naisten
ystä\rystymisen seurauksena
myös foannen silloinen oh-
jaaja-avopuoliso Chris Spring
sai tilaisuuden tutustua konk-
reettisesti paikalliseen tapaan
tehdä teatteria. Puistoihin ja
avoimiin julkisiin tiloihin tot-
tuneelle britille keskelle met-
sää sijoitettu Sarkia näyttämö
oli eksoottinen elämys.

"Veimme hänet Sarkia
-näyttämölle talvella. Lunta
oli reiteen asti, ja Chris oli, et-

tä täälläkö pitäisi tehdä? Ei se

ymmärtänlt ollenkaan missä

mennään", Kaarina nauraa.

Lumet sulivat, kevät tuli ry-
minällä ja toi rajuilman tulles-
saan vihreään metsään Shake-

spearen " Myrskyn" pyyhkäis-
tessä yli Sarkia -näynämön jo-
annen visualisoimana ja Chri-
sin ohjaamana kesällä 1996.

Taas opittiin uutta. Kaarina
muistelee brittiläis-suomalai-
sen yhteistyön roolitusta.

"loanne muotoili ko-

ko esityskokonaisuuden meil-
le kaikille uudella tavalla. Mä
siinä sitten hommasin ihmisiä
ja vermeitä, pidin kaikkea jon-
kinmoisessa koossa."

Myrsky pysyi hyvin hallin-
nassa ja sitä seuraanneen

myötätuulen kannatte-
lemina teatterilaiset

päättivät talutettaa
Shakespearen Ko-

kemäenjoen ran-
taan joka viides
vuosi, niin kauan

kuin hänen ul-

i
I

-ilh*
tuntuu hauskalta. fa hauskaa

on piisannut näihin päiviin
asti.

Syyskesällä 2010 Romulan
teatterilaiset muuttivat Pehu-

lan koulun yläkerrasta Kiikkaan

Kannarin koululle, jossa Kaarlo

Sarkia kävi kansakoulua r,uosi-
na l9l2 1916. RTT ei pääse

irti Sarkiasta eikä Sarkia tahdo
päästää irti teatterilaisista.

Olemme poimineet tähän
vapaasti pomppivaan katsa-

ukseen joitain viipaleita RTT:n
lähes 30 vuoden mittaiselta
taipaleelta. Olemme puhuneet
ohjaajista, dramaturgeista, la-

vastajista, pur,r.rstajista, kirjoit-
tajista, kulttuurivaikuttaj ista ja

historian merkkihenkilöistä.
Mutta Romulan Taitteellista

Teatteria ei olisi ilman ihmi-
siä, jotka unohtavat hetkeksi
oman arkensa draaman. He

kiiruhtavat vaikka suoraan
heinäpellolta teatterin lavalle

kietoutuakseen roolihahnron-
sa nahkoihin ja antautuakseen
tämän oikkujen vietäväksi. Kati
Lahtivirta seurasi aluksi romu-
lalaisten vaiheita ulkopuolelta,
kunnes ryhtyi itse teatterin te-
kijäksi RTT:n riveissä vuositu-
hannen vaihteessa.

"RTT:ssä viehättää ennak-
koluulottomuus. Pöydän ei

tarvitse näyttää pöydältä tai
näyttämön sijaita juuri tuos-
sa. Ei olla heti kysymässä, että
voiko näin tai noin tehdä? Ai-
na voi tehdä. Siitä saa voimaa,
ja siinä on kauneutta, joka

kantaa. Se on myös ajankoh-
tainen sanoma koko maail-
man näkökulmasta. Asioita

tehdä toisin", Kati tiivistää
.a

',{
EI

:;å

-9,,,r,,-,, 1,,,, /,,, t,, .tr tl t



MW
FINNPELTT "kaftaa kaiken"

* tl/letallin alihankinta
* .Tauhemaalaus
* Kokonaisuudef
* Peltisepcintyöt

llffiieT, fi2l01ASTltllA

&mm0rcfifi / fsrydt0frpdti,fi

WmruInlry.ffiWfiii.fr

iY:d"im

(

{Wrrnr#
{ifumv ,,

-rtll!r, iF..F;

.tlltKi;
ädtriftm{F}*

OTYRVAAN H



Muukalainen Tyrväällä
TO'JTTdLAKKI JA KAIKKI. SÄÄT{ÄhI
oLET AIVANI JodLrJTdNÄ,ELh\199A.
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Ldlr^dr9TON
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NrilN. rÄt ouEN mÄÄ 9ENJ vEc.c.ANJ p;iÄrTÄ-
N,vT, ET.rÄ KTRJoTANI gttlÄ, r.-rr.t
gAINI LENITOPALLONI JOdLdLAHJAK9.
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f^orrA JddcrlAil sliÄ

l$otgTELLA Stsgt 9rÄ
JodLrJA, rclxr gliÄ gArr

LE?JTO?AL.
LONI LÄH_
JAK9.

Sanaristikot s. 61

Toivotus
1 . lahja

2. sydän

3. toivo

4. elää

5. emänta

6 malja

7. tuoli

B. laulu

9. pulkka
'10. ruoka

1 1. kranssi

Pystysuoraan

muodostuva sana:

HYVAÄJOULUA
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Tuoksu
1 . lyhty

2. kynttilä

3. ihana

4. tanssi

5. punainen

6. kulkunen

7. rähti

8. tonttu
9. kuusipuu

Pystysuoraan
muodostuva sana:

HYASINTTI

EI g€ N'IIÄ' HEL??OA OLE. ?I'TAA-
sÄ* l..t-rr.t ?)iÄI-r^A,
/t^dlgTEL€NKo mÄÄ

s^A ET, grmo, .tmll'Äe.c.Å ersö sAÄ rA-
JoA, ETT^ tgK^

ONI 9AAÄId JOKA
JooLo LAHJAKg
ddRENl LENITO-

19"/^in* rat/zaitwt

Sanapyramidit s. 62-63

1. Aku, alku, kaula, laukka, kukkala, kalkkuna

2.Pia, aspi, sappi, siippa, sinappi

3. tai, lati, liata, aloita, loikata, laatikko, kotikalja

4. pii, sipi, ripsi, riipus, piisiru, urosprrri, riisrpuuro

5. rai, arki, rikka, Pirkka, Parikka, piirakka

6. ali, sali, lista, alasti, tislata, salaatti

7. Upi, Pius, ruis, pursi, riipus, piirros, urospiiri, riisipuuro

B. ovi, lovi, olivi, tivoli, viillot, villikot, villakoit

9. äly, ylkä, kyylä, kälyys, hylkäys, hyyskälä, sählykylä

10. tie, itse, seiti, viesti, vesitie, vristeet, oviteesit o
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Talui kun antaa lunta,
lumen alla uoi nukkua unta.

Unesta herätään keuääseen,

keuät tuo pontta elämiseen.

Elämä kukoistaa kesällä,

kesällä on lämmintä.
Lämp ö hy u äilee luo nto a,

luonto antaa satoa.

Sato korj ataan syksyllä,

syksy on aina pimeä.

Pimeys kun ualtaa mazn,
maassa taluea odotellaan
- ja kierto jatkuu aina uaan.

Q/t /to9'oa,#a,,/

KONEOR/ANES'

PL 96. Vammaksentie, FIN-38201 SASTAMALA, FINLAND
Tel. +358 (Ol2o 427 5531 . Fax +358 (0)20 427 6635

E-mail: ari.kiviniemi @ konecranes.com . www.konecranes.com

On koittanut aika uusi,
jäiuäl laakse lahjatja kuusi.

Saiko sanoma joulun sua koskett:aa,

uaijäikö se kaiken touhun taa?

Jäikö mitään joulusta mieleen? .

Ei kai suunnitelmat menneet pieLeen.

Ehkä sinäkin monenlaista touhusit
ja siten itsesi uäsytit.

Sitä toisille ei taruitse kertoa

eikä itseä toisiin uertoa.

Mikä mennyt on, se jääköön taa,

eessä toiuottauasti on parempaa.

Siis pilää katsoa eteenpäin
ja jalkaa matkaa pystyssä päin.

On haasteet otettaua uastaan uain,

ei niitä auta pelätä lain.

Vaikka tuleuaisuus on tuntematon,

mikä edessä on, se hyuäksi on.

Elämä kuljettaa jokaista taualla,
joka uaeltajalle on parasta.

Tee päiuäsi työt niillä uoimiLla,

jotka uieLä ouat sinulla tallella.
Ei taruitse enempää ponnistaa,

sillä uähäkin riittää, onnistaa.

Ei heikkoutta taruitse peitellä,

tuskin kukaan aikoo kiuillä heitellä.

Saa jokainen olLa oma itsensä,

ei koettaa parannelLa pisteensä.

Eräs asia koela muistaa sä ainu,

älä positiiuisuutta koskaan unhoon paina.
Se auttaa kummasti eteenpäin,

uaikka kaikki on ennallaan tässä ja näin.
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SASTAMALA
Ptristol<atr-r B, (01) 5 4)99
Palvelemnre ma pe 9.30 7.30

www.silmaasema.fi
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