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Lions Club Sastamala/Vammala on ollut mukana monessa hy-
vän tekemisen tapahtumassa myös kuluneena juhlavuotenam-
me, kun klubimme täytti 60 vuotta. Erityiskohteenamme ovat 
olleet mielenterveyden ongelmat ja keskeisin kohteemme Mie-
lipisteen avustaminen tärkeässä työssään.

Tietenkin myös Sastamalakoti on ollut meille tänäkin vuon-
na tärkeä ja mieluisa kohde, jossa apumme on perustunut var-
sinkin vahvaan talkootyöhömme. Nuorisovaihtomme joudut-
tiin perumaan koronan takia, mutta vaihtoon varatut rahat on 
rahastoitu ja tullaan käyttämään heti kun turvallinen matkus-
taminen kohdemaihin on jälleen mahdollista. Pienempiä pai-
kallisia avustuskohteita on ollut monia ja niiden osuus tullee 
edelleen kasvamaan. Otamme mielellämme vastaan anomuk-
sia ja ehdotuksia uusista avustuskohteista.

Tällä kaudella olemme ottaneet yhdeksi kohteeksemme las-
ten ja nuorten taiteellisten ja kädentaitojen tukemisen. Ide-
oimme Sastamalan kaupungin perusopetuksen koululuokille 
jouluaiheisen piirustuskilpailun, jonka toivomme innostavan 
kouluikäisiä huomaamaan omat lahjansa sekä saamaan tukea ja 
arvostusta myös muuhun kuin matemaattiseen tai kielelliseen 
osaamiseen. Haluamme tuoda lahjakkaiden nuorten osaamista 
esille myös tulevissa Sastamalan Jouluissa sekä muissa paikal-
lisissa medioissa.

Meillä Sastamalassa on tunnetusti mahtavat lastenkirjal-
lisuuden tekijät, joten esikuvia riittää. Tämän lehden kansi-
kuvaksi olemme valinneet edesmenneen Juhani Korpelaisen 
joulupiirroksen. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se on aivan 
mainio ja tuo myös esille Vammalan historiaa. Juhani työsken-
teli pitkään Vammaksella ja sitä edeltävissä yhtiöissä ja piirsi 
käsin niissä valmistettujen koneiden piirroksia erilaisiin ohje-
kirjoihin. Myös lukuisa joukko näissä yhtiöissä työskennelleitä 
on saanut hänen piirtämänsä hyvin persoonallisen henkilöstön 
onnittelukortin. Kannen joulupukin edellä kulkeva lumilinko-
kaan ei ole mikään tavallinen lumilinko. Vammaksellahan teh-
tiin tuolloin todella suuria lentokenttien lumenraivauskoneita 
ja tuokin suurteholumilinko kuuluu näihin koneisiin ja on nyt 
osa paikkakunnan teollisuuden historiaa.

Koronaa ei voi ohittaa tässäkään jutussa. Se on tietenkin 
vaikuttanut klubimme toimintaan muutenkin kuin nuori-
sovaihdossa, varsinkin kun jäsenistössämme on sekä paljon 
matkaavia työikäisiä että riskiryhmiin kuuluvia. Erityisen yl-
peitä olemme klubimme ikäihmisistä, jotka nopeasti omak-
suivat sosiaalisen median työkalut, kun kokoukset täytyi pitää 
etäkokouksina ja klubi päätöskykyisenä. Zoom ja muut verk-
kosovellukset ovat taipuneet käyttöömme ongelmitta. Onneksi 
keväältä siirtynyt 60-vuotisjuhlamme voitiin kuitenkin pitää 
elokuussa. Yhdessäolo on tärkeä osa kaikkea yhdistystoimin-
taa, niin myös klubissamme.

Kiitokset Teille kaikille, jotka olette tehneet mahdollisek-
si Sastamalan joulun 33:nen vuosikerran synnyn ja yleensä 
mahdollistaneet lehtemme olemassaolon. Toivotamme kaikille 
lukijoillemme ja tukijoillemme niin antoisia lukuhetkiä kuin 
myös hyvää mieltä jouluun ja koko ensi vuoteen. Takaamme, 
että tähän lehteen käyttämänne rahat menevät hyvään tarkoi-
tukseen. Mainostajat, ilman Teitä lehteämme ei olisi. Kiitos 
mukana olostanne. Iloitkaa näkyvyydestänne ja hyvän tekemi-
sestänne. Irtonumeroiden myyjät, teillä on tärkeä rooli onnis-
tumisessamme, kiitos siitä. Erityinen kiitos Teille klubin ulko-
puolisille avustajillemme, sillä suurin osa Sastamalan joulun 
kirjoituksista on Teidän kynästänne. Lehteä ei olisi myöskään 
voinut syntyä ilman monien klubin jäsenten ja Ladyjen osaa-
vaa ja aikaa säästämätöntä työtä. Kiitos siis ihan jokaiselle, joka 
isommalla tai pienemmällä panoksella tehnyt yhteisen lehti-
hankkeemme mahdolliseksi!

Meillä on ilo itsemme ja klubimme puolesta toivottaa Teille 
rauhallista ja hyvää joulua sekä onnellista ja toivottavasti koro-
natonta uutta vuotta 2021!

Tapio Järveläinen  Arja Järveläinen
Presidentti  First Lady

Presidentin tervehdys
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Yhdentoista kirkon kaupunki saa olla ylpeä komeista kirkois-
taan, kivisistä, tiilisistä, puisista. Sastamalan laaja seurakunta 
muodostui kahdeksasta kunnasta ja seitsemästä entisestä seu-
rakunnasta, ja siksi kirkkojakin on paljon.  

Pyhän Marian kirkko on Sastamalan vanhin. Sen valmistumi-
nen on ajoitettu nykytutkimuksessa suunnilleen 1505 tienoil-
le. Viime vuosina sitä on kiitetty loistavasta akustiikastaan. Se 
on yksi vanhan musiikin tapahtuman Sastamala Gregorianan 
näyttämöistä. Kirkossa on harvinainen hiekoitettu maalattia, 
sillä lahottajasienen vuoksi puretun lattian tilalle ei rakennettu 
uutta. Kylmää hohkaava lattia väräyttää nykyihmistä, joka kat-
soo ruumispaaria holvisalissa. Sen kummassakin päädyssä on 
ankara teksti: ”tänä pänä minä, huomena sinä hautan kanetan 
1834”, ja: ”kylä peräsäni tulet wielä pikemin kos lulete W1834”. 
Kirkon aarre on kivinen kastemalja 800 vuoden takaa. Pyhäin-
kuvien kokoelma satojen vuosien takaa on harvinaisuus.

Tyrvään Pyhän Olavin kirkko on ehkä kuuluisin Sastamalan kir-
koista, sillä se paloi 1997 tuhopoltossa. Komea harmaakivikirkko 
valmistui uusimman tutkimuksen mukaan 1516 upealle paikalle 
Kallialan niemelle. Kuviokoristeltu paanukatto rakennettiin 1748 
Antti Piimäsen johdolla. Eteläpuolen paanut uusittiin ja koko 
katto tervattiin 1997. Juuri, kun talkoovoimin tehty työ oli valmis, 
tuhosi tuli kaiken. Sisulla ja lahjoitusten turvin talkooväki raken-
si kirkon uuteen loistoon. Ponnistelut veivät kuusi vuotta; juhlaa 
vietettiin 3. elokuuta 2003. Korjaustöitä tekemässä oli uskollinen 
joukko kirvesmiestaitojen osaajia. Arvokkaan sisustuksen mu-
kana tuhoutuivat 1700-luvulta peräisin olevat Anders Löfmarkin 
maalaukset. Uudet kuvat kuoriin ja lehtereihin maalasivat taitei-
lijat Osmo Rauhala ja Kuutti Lavonen.

Kiikan kirkko valmistui 1807. Tämä oli Kiikassa jo kolmas kirkko. 
Uusgoottilainen kellotorni rakennettiin 1884 nykyisen puisen 
ristikirkon länsipäätyyn. Vanha tapuli siirrettiin hautausmaalle 
ruumishuoneeksi. 1952 kirkon sisustus uusittiin suunnittelijana 
arkkitehti Bertel Strömmer. Ulkopinta on vaihdellut punaisesta 
keltaiseen, harmaaseen ja nykyiseen punaiseen. Alttaritaulun 
maalasi 1884 Aleksandra Frosterus-Såltin. Lehterimaalaukset 
teki Carl Fredrik Blom.

Suodenniemen kirkko valmistui 1831. Aiemmin pitäjässä oli 
ollut jo yksi kirkko. Nykyisen kirkon suunnitteli arkkitehti A. 
W. Arppe ja kirkontornin C. L. Engel. Kirkkoa kutsuttiin tsaa-

rillisesti Nikolainkirkoksi. Alttaritaulun Kristus Getsemanes-
sa maalasi Ingeborg Malmström. Kirkko koki melskeitä 1918, 
ja viime sotien aikana siellä oli ilmavalvonta-asema. Sen mai-
semissa kuvattiin YLE:n Maalaiskomedia-sarjaa, Metsolat-
sarjaa ja Pikku Kakkosessa esitettyjä entisistä ajoista kertovia 
tarinoita

Kiikoisten kirkko valmistui 1853. Sen suunnitteli P. J. Gylich. 
Empiretyylinen puukirkko peruskorjattiin 1924. Kellotornia ko-
rotettiin yhdeksällä metrillä. Felix Frang maalasi alttaritaulun 
J. M. H. Hoffmannin aiheen mukaan.

Tyrvään kirkko Vammaskosken rannalla on Sastamalan seu-
rakunnan pääkirkko. P.J. Gylich suunnitteli uljaan uusgootti-
laista tyylisuuntaa edustavan kaksitornisen, punatiilisen kir-
kon. Se valmistui 1855. Toinen Suomen kaksitornisista kirkoista 
on Helsingin Johanneksen kirkko. Kolmiosaisen alttaritaulun 
maalasi R. W. Ekman 1866: Ristiinnaulitseminen, Kirkastumi-
nen ja Ylösnousemus. Kuorin kipsijäljennös on Ville Vallgrenin 
Kristus-veistoksesta. Ensimmäiset urut tulivat 1883 Kanga-
salan urkutehtaalta. Kirkko uudistettiin perusteellisesti 1938. 
Työn suunnitteli arkkitehti Bertel Strömmer. Silloin muurat-
tiin kuori-ikkunat umpeen, mutta nyt ne on taas avattu.1980 
peruskorjauksen jälkeen kirkkosalia vaurioitti tulipalo, joten 
tehtiin uusi remontti. 

Mouhijärven ensimmäinen kirkko rakennettiin 1500-luvun 
lopulla, sittemmin toinen kirkko, joka purettiin 1878. Uusi kirk-
ko valmistui Mustianojan Haavoistenmäkeen 1858, kolme vuot-
ta myöhemmin kuin Tyrvään kirkko. Kummankin suunnitteli 
arkkitehti P. J. Gylich. Kirkot muistuttavat toisiaan, joskin Mou-
hijärven kirkko on yksitorninen. Alttaritaulun Kristus ristillä 
maalasi 1918 Felix Frang.

Keikyän kirkko valmistui 1912 ja se peruskorjattiin 1997. Tätä 
ennen oli rakennettu jo kaksi kirkkoa, ensimmäinen saarna-
huone 1680-luvulla ja toinen aiempaa suurempi 1830. Nykyisen 
jugendtyylisen puukirkon piirsi kirkkoarkkitehti Josef Sten-
bäck. Kirkon sisustukseen kuuluu vuodelta 1753 peräisin oleva 
alttaritaulu Vanha Simeon Jeesus-lapsi sylissään.

Karkun kirkko valmistui 1913 Riippilänjärven rantamai-
semaan Kosken ratsutilan Alfons Ekholmin lahjoitusmaalle. 
Jykevän kivikirkon suunnitteli arkkitehti Oiva Kallio. Kirkon 

•  Marita Tuomilaakso

Suuri Sastamalan 
kirkkokaupunki
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1700-luvulla valetut kellot tuotiin Pyhän Marian kirkos-
ta. Pääovea reunustavat graniittiset enkelihahmot teki 
kuvanveistäjä Johan Munsterhjelm.  

Sammaljoen kirkko valmistui 1924. Puisen kirkon 
suunnitteli arkkitehti Ilmari Launis. Alttarin Kristus 
ristillä -veistoksen teki vammalalainen Paavo Hakala. 
Paikalla seisoi aiemmin 1834 valmistunut kirkko, jonka 
punaiset polttivat vapaus-veljes-kansalaissodassa 1918.

Salokunnan kirkko valmistui 1960 Kaarlo Ryömän 
lahjoittamalle tontille. Punatiilikirkon suunnitteli ark-
kitehti Timo Penttilä.

Seurakuntien synty
Roomalaiskatolisen kirkon hallintoa järjestettäessä 
Satakunnassa perustettiin Sastamalan seurakunta eli 
kirkkopitäjä 1200-luvun alkukymmenillä. Tutkimusten 
mukaan silloin rakennettiin ensimmäinen puukirkko, 
mutta siitä ei ole säilynyt tietoja. 1300-luvun puoli-
välissä näyttää rakennetun uusi puukirkko ja kolmas 
1440-luvun lopulla. 

Kivikirkon rakentaminen on ajoitettu suunnilleen 
vuosiin 1497-1505. Tätä vanhemmista ajoista kertoo 
Pyhän Marian kirkon hautakivi 1304. Kun kuningas 
Kustaa Vaasa otti suureksi osaksi kirkon omaisuuden 
kruunulle luterilaisen uskonpuhdistuksen yhteydessä 
1500-luvun alkupuolella, loppui harmaakivikirkko-
jen rakentaminen. Pyhän Marian kirkkokin jäi kesken. 
Suunnitellusta tiiliholvikatosta jäivät kertomaan holvi-
kaarien tuet. Sitä korvaamaan tuli sitten puinen tynny-
riholvi. Kirkko jäi pois käytöstä, kun uusi Karkun kirkko 
valmistui 1913. 

Sastamalan laaja kirkkopitäjä jakautui Ylä-Sasta-
malaksi, jonka sydän oli Karkun vaiheilla, ja Ala-Sas-
tamalaksi, jonka sydän oli Kallialan vaiheilla. Tyrvään 
kappeliseurakunnan muodostaminen Sastamalan 
emäseurakunnasta lienee tapahtunut 1300-luvun lo-
pussa. Tyrvään kappeliseurakunta erotettiin emäpi-
täjästä itsenäiseksi seurakunnaksi luultavasti vuoden 
1504 tai 1520 tienoilla luterilaisen uskonpuhdistuksen 
ajan kynnykselle tultaessa. 

Ensimmäinen Tyrvään puukirkko pystytettiin arvioi-
den mukaan 1300-luvun loppupuolella, ja sen jälkeen 
mahdollisesti pari muuta. Kivikirkon rakentaminen 
on ajoitettu vuosiin 1504-1516. Vihkimisen on arveltu 
tapahtuneen piispan tarkastusmatkan yhteydessä 1515. 
Kirkon 500-vuotisjuhlaa vietettiin 2016.Vanha kirkko jäi 
pois käytöstä, kun valmistui uusi Tyrvään kirkko 1855. 

Tyrvään emäseurakunnasta muodostettiin 1697 Kii-
kan kappeliseurakunta. 1807 valmistunutta kirkkoa 
edelsi kaksi kirkkoa. Tyrvään emäseurakuntaan kuulu-
neesta Kiikan kappelista muodostettiin 1847 Kiikoisten 
kappeliseurakunta, ja kirkko valmistui 1851.

Vuonna 1922 Kiikka ja Kiikoinen erotettiin Tyrvään 
emäseurakunnasta itsenäisiksi seurakunniksi. Kappe-

Sammaljoen puukirkkoon tuo 
ainoalaatuisen tunnelman 
vammalalaisen Paavo Hakalan 
alttariveistos Kristus ristillä. 
Veistos sai myöhemmin 
taustakseen sinivärin.

Pikkuveli ja isoveli, voisi 
ajatella, kun näkee Mouhi-
järven kauniin punatiilisen 
kirkon. Uljas rakennus tuo 
mieleen Tyrvään kirkon, ja 
rakennuksilla onkin sama 
suunnittelija, arkkitehti Pehr 
Johan Gylich.
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Muistutuksen sanat vuodelta W1834 Karkun vanhan kivikirkon ruumispaareissa.

Muistoja satojen vuosien takaa,
harmaata kiveä, uskon symbolina.
Pyhän Olavin kirkko.

lien ohella myös Sammaljoen saarnahuo-
nekunta pyrki 1900-luvun alussa Tyrvääs-
tä irti, mutta hanke ei toteutunut. 

Karkun emäseurakunnasta muodostet-
tiin Mouhijärven kappeliseurakunta, joka 
erotettiin 1639 itsenäiseksi seurakunnak-
si. Mouhijärven ensimmäinen kirkko ra-
kennettiin 1500-luvun lopulla, sittemmin 
toinen kirkko, joka purettiin 1878, ja uusi 
kirkko rakennettiin 1858.

Mouhijärven seurakunnasta muodos-
tettiin 1823 Lavian kappeliseurakunta, joka 
erotettiin 1870 itsenäiseksi seurakunnaksi. 
Lisäksi Mouhijärven seurakunnasta muo-
dostettiin 1853 Suodenniemen kappeli-
seurakunta, joka erotettiin itsenäiseksi 
seurakunnaksi 1916. Suodenniemelle ra-
kennettiin toinen kirkko 1831.

Keikyän seurakunnan historia poikkeaa 
vanhasta Sastamalasta siksi, että se kuu-
lui vanhastaan Huittisten emäpitäjään. 
Keikyän saarnahuonekunta perustettiin 
jo 1600-luvun lopulla, mutta itsenäiseksi 
seurakunta erotettiin Huittisista vasta 1919. 
Keikyän ensimmäinen saarnahuone ra-
kennettiin joko 1684 tai 1687 ja kirkko 1830. 

Kuntien synty
Vuoden 1865 kunnallisasetuksen mukaan 
perustettujen kuntien rajat noudattelivat 
pääosin vanhoja seurakuntien ja kappe-
liseurakuntien rajoja. Näin perustettiin 
myös vanhan Sastamalan alueella Tyrvään, 
Kiikan, Kiikoisten, Mouhijärven, Lavian ja 
Suodenniemen kunta. 

1900-luvulla voimistuneen kaupungis-
tumisen myötä seurakuntien satoja vuosia 
kestäneessä ja kuntien lyhyemmässä ja-
kautumisen historiassa tapahtui käänne. 
Sitä ennakoi jo Vammalan kauppalan 
perustaminen 1915 ja kaupungiksi tulo 1965. 
Sitä seurasi Tyrvään ja Karkun kunnan liit-
täminen Vammalaan 1973. Sitten Keikyän ja 
Kiikan kunnasta muodostettiin Äetsä 1981. 

Kuntaliitosten kiihtyvä vauhti käynnis-
ti saman kehityksen myös kirkon piirissä 
vuosituhannen vaihteessa. Ensin Tyrvään ja 
Karkun seurakunta yhdistettiin Vammalan 
seurakunnaksi 2004. Siihen liitettiin kunta-
liitoksen myötä Suodenniemen seurakunta 
2007. Kun 2009 alussa perustettiin lakkau-
tetuista kunnista yhdistetty Sastamalan 
kaupunki, myös Vammalan, Mouhijärven, 
Kiikan ja Keikyän seurakunta yhdistettiin 
uudeksi Sastamalan seurakunnaksi. Lo-
pulta 2013 myös Kiikoisten kunta liitettiin 
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Sastamalan kaupunkiin ja seurakunta Sas-
tamalan seurakuntaan. Karkusta, Kiikas-
ta, Kiikoisista, Keikyästä, Mouhijärvestä ja 
Suodenniemestä tuli Sastamalan kappeli-
seurakuntia. 
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1995-1997 ja jälleenrakennus 1997-2003. Vammala 2003.
Kauko Pirinen & Pentti Laasonen & Eino Murtorinne: 
Suomen kirkon historia I-IV Porvoo 1991-1995. 
Marja-Liisa Rönkkö: Tyrvään kirkko 150 vuotta. Vammala 
2005.
Wäinö Selander: Sastamalan vanha kirkko. Vammala 1938.
Pirjo Silveri: Kirkonrakentajat. Kaikkien aikojen talkoot 
Tyrväällä. Keuruu 2004.
Kirkkoherra Jari Nurmen Tyrvään seurakunnan 
historiasta kirjoittamat artikkelit Sastamalan joulussa ja 
haastattelut

Punatiilinen 
kaksitorninen 
kirkko 
valmistui 1855 
Vammaskosken 
partaalle.

1953 paljastettiin Lauri Leppäsen 
veistämä sankaripatsas Tyrvään kirkon
etuovella. 

Ylväästi vain, kaikki pellit auki, ja antaa kirkonkellojen kumista! 
Kirkonkellojen moukuna kuuluu olennaisesti kaupunkiympäristöön – niin meillä kuin maailmalla – 

kuten se kuuluu maalaismiljööseenkin.
Tällaista yhteisöllisyyden symbolia kuin kirkonkellojen soittoa kaipaa erityisesti 

Sastamalan keskustassa Vammalassa. Siellä kuitenkin kelloja soitetaan kuin ujostellen. 
Ääni on vaimea kuin sordiinon himmentämä – ja kellotornissa käytetäänkin vaimennusta, sillä kaikki ikkunat 

eivät näy olevan auki äänen päästä vapaasti. 
Kirkonkellojen soitto kaikukoon kauas! Sastamala on sentään todellinen kirkkojen kaupunki,

 ja sen keskuskirkko Tyrvään uljas kirkko on 135-vuotias. Kaksitorninen punatiilikirkko on komea harvinaisuus 
maanlaajuisestikin. Sen kellojen pitäisi antaa moukia rohkeasti niin, että kaiku kuuluisi komeasti yli järvien ja 

yli harjujen kappeliseurakuntiin asti.

Kommentti
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Tontti ja Tammisen makasiini 
Alun perin Funkkistalon tontti (Marttilankatu 14) on ollut samaa 
tonttia kaakkoispuolella sijaitsevan kauppias Fredrik Tammisen 
omistaman Marttilankatu 16:n kanssa. Tontilla sijaitsi pieni hirsi-
nen asuinrakennus, jossa asui kaksi perhettä. Myöhemmin tämä 
hirsimökki otettiin osaksi 1920-luvulla rakennettua kylmää lau-
tarakenteista varastorakennusta, niin sanottua Tammisen maka-
siinia. Ensin makasiini toimi Tammisen liikkeen varastotiloina ja 
myöhemmin siellä piti verstastaan nahkuri.     6.7. 1933 makasiini 
otettiin Tyrvään seudun museon käyttöön. Makasiinin oli tarkoitus 
olla museolle vain väliaikainen vuokratila, jonne sijoitettiin Sam-
maljoen nuorisoseuran keräämät noin 200 esinettä. Tyrvään seu-
dun Museo- ja kotiseutuyhdistys keräsikin 30-luvun puolivälissä 
varoja uuden museorakennuksen rakennuttamiseksi, mutta sota-
aika vei pohjan suunnitelmilta ja museo pysyi rakennuksessa aina 
vuoteen 1958, jolloin se lopulta 31.8. 1958 siirtyi Tyrvään Pappilan 
kivinavettaan. Vuonna 2018 osittain maapohjainen, lautarakentei-
nen Tammisen makasiini oli vuosikymmenten kuluessa päässyt 
huonoon kuntoon: matala sokkeli oli painunut lähes maan alle, lau-
taseinät olivat homeessa ja katto painunut vaarallisesti. Kuntokar-
toituksen jälkeen tultiin siihen tulokseen, että merkittävästä histo-
riastaan huolimatta rakennus ei ollut enää pelastettavissa, vaan se 
purettiin toukokuussa 2019.

Funkkistalo
Kauppias Fredrik Tamminen rakennutti 1938 tontille funkkis-
tyylisen talon, jossa oli sekä liiketiloja että asuinhuoneisto. Talon 
suunnittelijasta ei ole aivan tarkkaa tietoa. Talon alkuperäiset pii-
rustukset on allekirjoittanut rakennusmestari Hannes Ylinen, joka 
suunnitteli alueelle vuosina 1937-1955 kaikkiaan 22 asuinrakennus-
ta. Jotkut tutkijat ovat kuitenkin nähneet rakennuksessa myös ark-
kitehti Erkki Huttusen käden jälkeä.   Ensimmäisessä kerroksessa 
oli myymälä, varasto sekä kaksi esimiehen huonetta. Toisessa ker-
roksessa oli eteinen, halli, keittiö sekä makuuhuoneita. Kellarissa 
oli varastotiloja sekä kattilahuone. Ullakko oli rakentamaton.  

Alakerran liiketilassa toimi 1938-1956 alkoholiliike, joka ei ollut 
mikään nykyaikainen itsepalveluliike, vaan sisään otettiin kerralla 
niin monta asiakasta, kuin paikalla oli myyjiä ja loput jonottivat ul-
kopuolella. Tiskillä piti tarkasti tietää, mitä oli ostamassa ja myyjä 
haki ostokset suljetuista kaapeista.   Tarina kertoo, että suurimpina 
juhlapyhinä alkoholiliikkeeseen jonottavista muodostui jono jopa ra-
kennuksen ympäri.  

Yläkerrassa asui ensimmäisenä perheineen lääkäri Eero  Lattu, 
joka oli muuttanut Vammalaan Porista vuonna 1936. Rakennuksen 
toisen kerroksen yhdestä makuuhuoneesta tehtiin hänelle vastaan-

• Kirsi-Marja Nieminen

Funkkistalo ennen remonttia.

Tammisen makasiini 1940-luvulla.
Kuva Sastamalan seudun museo.

Funkkistalosta
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ottotila. Lattun perheen muutettua pois Funkistalon asunnosta, siihen muutti 
vuonna 1944 kirjakauppias Osmo Suvannon perhe, jolla oli kirjakauppa vasta-
päätä sijainneen talon liiketilassa. Suvannot asuivat talossa aina vuoteen 1955 
asti, jolloin nykyinen Tyrvään Kirjakaupan rakennus valmistui.  

Vastaanottohuoneessa piti vastaanottoaan  Lattun  jälkeen ensin hammas-
lääkäri Alli Eskola ja sittemmin lääkäri Olavi Raivio, jonka poika Kari Raivio on 
Helsingin yliopiston entinen kansleri.    

Alkon muutettua uusiin tiloihin vuonna 1956, Fredrik Tamminen myi ta-
lon Artturi Sylvänteelle, joka vaimonsa Astridin ja poikiensa Tapion ja Ahdin 
kanssa muutti asumaan yläkertaan. Alakerran liiketilaan  Sylvänteen  perhe 
perusti Sastamalan Kumin, joka on vielä monenkin sastamalalaisen hyvässä 
muistissa. Liikkeessä myytiin monenlaista tavaraa kumisaappaista ja kerni-
liinoista aina leluihin asti. Liikkeelle ominainen kumin tuoksu herättää edel-
leen mielikuvan lelujen ihmemaasta.

 Artturi  Sylvänne  kuoli yllättäen nuorena vuonna 1959.   Sylvänteen  per-
heen jälkeen Sastamalan Kumia jatkoi Erkki Vuori, joka myös asui yläkerran 
asunnossa.  Liikkeen hoitajana toimi Erkki Vuoren äiti. Sastamalan Kumin 
lopetettua toimintansa, kiinteistön osti nyrkkeilijänä mainetta saavuttanut 
maanviljelijä Pekka Laurila. Alakerran liiketila säilyi ennallaan ja siinä toimi 
Sastamalan Kumin jälkeen ainakin kirpputori, nuorisokahvila, Pekka Ojan-
sivun taidegalleria sekä Erosen hautaustoimisto. Sen sijaan muualla talossa 
tehtiin Laurilan aikana monenlaisia muutoksia. Muutosten jälkeen rakennuk-
sen kirjakaupan puoleisessa päädyssä oli kaksiot ala- ja yläkerrassa ja Puks-
taavin puoleisessa päädyssä yläkerrassa oli isompi perheasunto. Rakennuk-
seen oli rakennettu myös kolme saunaa.  

Rakennus pihapuolelelta kuvattuna ennen remonttia ja remonttivaiheessa.
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Kirsi-Marja ja Jarmo Niemisen omistaman  Part-
nos  Oy:n ostettua rakennuksen vuonna 2016 to-
dettiin, että aikojen saatossa muutostöiden myötä 
rakennus oli kärsinyt pahoja vaurioita. Sisäilmassa 
todettiin terveydelle vaarallisia haitta-aineita. Tar-
kempi tarkastelu osoitti, että 1930-luvun tavan mu-
kaan betonisten välipohjien betonilaudoitukset oli 
jätetty paikoilleen ja ne olivat kostuneet aiheuttaen 
sisäilmaongelmat. Välipohjat jouduttiin siten pu-
dottamaan alas ja korvaamaan uusilla rakenteilla. 
Vesikatto uusittiin, samoin rappaukset sisällä ja ul-
kona. Mittavien korjaustöiden periaatteena on ollut 
säilyttää vanhaa niin hyvin kuin mahdollista, mutta 
toiminnan kannalta tärkeitä muutoksiakin on tehty. 
Kellaritilaa on syvennetty, että sinne on saatu galle-
riatilaa. Katutasoon on tehty laitoskeittiö, joka palve-
lee entisiin liiketiloihin suunniteltua sesonkikahvilaa. 
Aiemmin hyvin matala ullakko on yhdistetty yläker-
rokseen, jolloin yläkerrasta on tullut yhtenäinen kor-
kea konserttitila. Taloon on asennettu julkisen tilan 
määräysten mukainen hissi, joka mahdollistaa myös 
liikuntarajoitteisten asiakkaiden esteettömän kulun. 
Pihasta on purettu kaksi 50-luvulla rakennettua ke-
vytrakenteista autotallirakennusta ja talon takapihal-
le tulee kahvilan tarpeita palveleva terassi. Remontin 
jälkeen tämä kaunis ja perinteikäs talo palvelee julki-
sena rakennuksena kaikkia sastamalalaisia ja toivot-
tavasti pysyy käyttökelpoisena seuraavat 100 vuotta. 

Yläkerran korkea konserttitila.

Julkisivun remontin vaiheita.
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Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2021 !

ARJAN OMPELUKSET
Arja Järveläinen. Puh. 040 583 5191

Sisustustekstiilien ompelu

SASTAMALA HUMPPILA
Itsenäisyydentie 62 Kennintie 3
P. (03) 514 1840 P. (03) 437 7866

www.hklahonen.fi
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Linja-autoliikenne
ANTTI LAUHAMO OY

Sastamala
(03) 513 0412
www.lauhamo.fi

APUA ARJEN ASKAREISIIN

SIIVOUSPALVELUT
KOTIPALVELUT

SIIVOUSKAUPPA

Meiltä
myös arvon-

lisäverottomat 
palvelut!

Muista
kotitalous-
vähennys!

Itsenäisyydentie 15, Sastamala • 03-511 2316
asiakaspalvelu@siivoushuolto.net  www.siivoushuolto.net

Rauhallista Joulua 
ja Hyvää 

Uutta Vuotta!

T:mi Matti Forss
puh. 040 586 0245

Asemakatu 10, 38210 SASTAMALA
puh. 0500 929 086
niina.liuksiala@gmail.com

Perinteikäs Jaatsin Kahvila sekä kabinetti yksityis- ja yritys-
tilaisuuksiin. Meiltä myös tilauksesta herkulliset täytekakut! 
Veikkauksen pelit.

Löydät meidät myös Facebookista

Hyvää Joulua ja
Onnea uudelle vuodelle!

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2021

Lakeside Golf & Country Club Oy
Puh. 03-512 9500, Sastamalantie 1901, 38100 SASTAMALA
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Pyhän Olavin someseurakunta 
elää aina mukana

Kun Kuutti Lavonen ja Osmo Rauhala loppukesällä 2009 saivat 
maalausurakkansa Sastamalassa valmiiksi, Kallialan kirkkotiel-
lä alkoi ennennäkemätön kansainvaellus. Taiteilijoiden viimeis-
telemästä, jälleenrakennetusta Tyrvään Pyhästä Olavista tuli 
pitkäksi aikaa Suomen suosituin pyhäkkö. Päivittäin vieraita 
kävi enemmän kuin Helsingin ja Turun tunnetuissa kirkoissa.

Kun Timo Kökkö 1970-luvun alussa tuli Tyrväälle kirkko-
herraksi, hän otti unohdetun keskiaikaisen vanhankirkon taas 
seurakunnan käyttöön. Kesäisin se houkutteli vihkipareja, joka 
sunnuntai kokoonnuttiin iltavesperiin. Kökkö käynnisti myös 
tuomaankirkon, yhteisen joulunaloituksen neljännen adventin 
aamuna. Kaikki nämä perinteet elävät edelleen.

Kun Aino Öhman vuosituhannen ensimmäisellä vuosikym-
menellä oli neljä kesää Tyrvään Pyhän Olavin oppaana, hän 

tunnisti kohteen kiinnostavuuden ja oivalsi kaukonäköisesti so-
siaalisen median mahdollisuudet. Oma-aloitteisesti Öhman loi 
kirkolle fb-sivun, uutisten ja kuulumisten välittämistä varten. 
Tuhat ensimmäistä tykkääjää täyttyi nopeasti, vaikka tuolloin 
facebook ei vielä ollut mikään kaiken kansan media.

Nyt pieni maalaiskirkko Sastamalassa on Suomen suosituin 
fb-kirkko. Tykkääjiä on lähes 6 000.

Muuan peukuttaja ja päivityksiä usein kommentoiva on kir-
joittanut arvostelunsa:

”Tämä vastaa täysin maantieliikenteen tiekirkkoajatusta ne-
tissä. Tarvitsemme taukoa liikenteessä levätäksemme ja rau-
hoittuaksemme, huomaamme sivun Pyhä Olavi, pysähdymme 
hetkeksi keräämään voimia ja jatkamme matkaa. Pyhän Olavin 
kirkon fb-sivut ovat kiitettävän käytännönläheiset, ajankohtai-
set ja elämänmyönteiset sisällöltään.”

Pirjo Silveri
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Palkitsevaa, palkatonta

Aktiivinen, avoin ja vireä yhteisö www.face-
book.com/pyhaolavi on siellä missä ihmi-
setkin. Verkossa toimintaan sopii osallistua 
mihin kellonaikaan tahansa missä maail-
mankolkassa tahansa.

– Someseurakunta on aina lähellä, mukana 
taskussa, repussa, työpöydällä ja yöpöydällä. 
Usein aamulla ensimmäiseksi katson puhe-
limesta päivän sanan ja Tyrvään Pyhän Ola-
vin päivityksen. Ehtoollinen on lähes ainoa, 
mitä en somesta saa. Siihen tarvitaan messu, 
pappi ja seurakunta, tiivistää rovasti Pirjo 
Vahtola.

Kaarinan seurakunnan eläkkeellä oleva 
kirkkoherra kehuu kuvia ja tekstien vaihtele-
vuutta. Tyrvään Pyhän Olavin kirkkoa itses-
sään hän pitää ehtymättömänä aarreaittana. 
Historialtaan ja nykyiseltä ilmiasultaan se on 
käsityötaidon ja maalaustaiteen luoma väke-
vä saarna.

Fb-sivusto pyörii täysin palkattoman työn 
varassa, kuten talkoilla rakennetun kirkon 
luonteeseen sopii. Sisällöntuottajista useim-
milla on jokin kytkös Sastamalaan, moni on 
tai on ollut paikallisen, oikean seurakunnan-
kin jäsen. Ylläpidosta on nyt 10 vuotta vas-
tannut tyrvääläissyntyinen toimittaja, kirjai-
lija Pirjo Silveri.

Rovasti, virsirunoilija ja lausuntataiteilija 
Pirjo Vahtola, vapaa-ajan sastamalalainen, 
kuuluu tuotteliaimpiin ja pitkäaikaisimpiin 
talkoolaisiin.

– Olen kokenut työskentelyn riemullisena, 
vapauttavana ja inspiroivana, hän sanoo.

Vahtola on aina valmis, idearikas ja in-
nostunut tekstintekijä, jota sekä Lavosen ja 
Rauhalan maalaukset että Tyrvään Pyhällä 
Olavilla otetut valokuvat inspiroivat. Hänen 
fb-sivuille työstämiään runoja on julkaistu 
myös kirjoina, niitä on esitetty useissa lau-
suntailloissa Varsinais-Suomessa, kerran 
”kotikirkossa” Tyrväällä.

Vuosikausia Pirjo Vahtola on säännöllisesti 
saarnannut someseurakunnalle. Lähes aina 
pyhäpäivän #runosaarna tavoittaa yli tuhat-
päisen kuulijakunnan jo ennen aamukym-
mentä.

– Kirkon virasta eläköityneenä pappina 
pysyn näin kiinni kirkkovuoden kulussa. Ru-
nojen ja runosaarnojen kirjoittaminen saa 
tutustumaan päivän raamatunteksteihin ja 
teemoihin, laittaa mietiskelemään ja rukoi-
lemaan. Kaikki tämä ruokkii omaa hengellis-
tä elämääni ja pitää teologin minussa elossa.

Myös someseurakunta-termin käyttämi-
nen on Pirjo Vahtolan keksintö, koska hänes-

Fb-sivuston peukuttajat eri puolilla maata ja maailmaa ovat jo vuosia saaneet so-
men välityksellä osallistua tunnelmalliseen tuomaankirkkoon.

Viime vuonna joulukalenterin otsikko oli ”Kulje kanssamme kohti joulua.” Fb-si-
vulla on yhdessä taitettu taivalta sekä jouluun että pääsiäiseen.

Tyrvään Pyhän Olavin someseurakunta on elänyt monta vuoden ja kirkkovuoden 
kiertoa. Näin joulupäivänä 2019.
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tä se kuvaa yhteisöä, jolla ei ole maantieteellisiä tai muitakaan 
rajoja. Sekalaisessa seurakunnassa keneltäkään ei kysellä ”kuka 
sää oot ja mitä sää täälä teet”. Fb-sivusto on ikään kuin digiajan 
sovellus Kristuksen kirkosta, jonka kuuluu olla kaikkialla.

Hyvä lisääntyy jakamalla
Koska päivityksiä on julkaistu tuhansia, monenlaista on ehditty 
kokeilla ja toteuttaa. Sisältö on vaihdellut maan ja taivaan vä-
lillä, jotta se palvelisi muitakin kuin seurakunta-aktiiveja. On 
ollut hengen ravintoa, uskon vahvistusta, rukousta. On ollut 
tietoa, uutisia, tapahtumia, historiaa, muisteluita, vinkkejä kä-
vijöille, oppaiden raportoimia kuulumisia. Usein on jaettu kiin-
nostavia julkaisuja muilta verkkosivustoilta.

Talkoolaiset ovat yhdessä tehneet pitkäjänteistä ja syste-
maattista työtä. Kun Ylivieskassa paloi kirkko, Tyrvään so-
meseurakunta eli myötätuntoisesti kohtalotoverien mukana. 
Kun Sastamalassa on sattunut koko pitäjää koskettaneita on-
nettomuuksia, niihin on nopeasti reagoitu. Kun maailmalla 
on tapahtunut suuria katastrofeja, nekin on noteerattu. Kun 
koronaviruspandemia alkoi keväällä levitä, fb-sivulla ruvettiin 
joka päivä julkaisemaan outoon, hämmentävään tilanteeseen 
sopivia lohdun ja toivon sanoja.

Yhtä lailla on riemuittu rinnalla kaikissa mahdollisissa Sas-
tamalaa tai Pyhää Olavia liipanneissa hyvissä hetkissä ja aiheis-
sa. Hääiloa-albumiin on koottu kirkossa vihittyjen avioparien 
kuvia.

Sastamalan seurakunnan diakonissan Marketta Lahden-
maan someseurakunta on oppinut tuntemaan riimittelevänä 
runoilijana ja pienten henkilökohtaisten tarinoitten kirjoitta-
jana. Lahdenmaa laittoi itsensä likoon myös kertomalla vai-
keasta sairastumisestaan. Sarjassa Sairaan avartavaa hän avasi 
koskettavasti tuntojaan ja sai teksteilleen suuren lukijakunnan. 
Joulukalenterien lisäksi sivustolle on tuotettu pääsiäiskalente-
reita.

– Ihan oma iso juttunsa ovat olleet joulun ja pääsiäisen ym-
pärille porukalla synnytetyt kirkkopolut. Niissä on ollut käyttöä 
usean ihmisen luovuudelle, Pirjo Vahtola kertoo.

Kyseisissä projekteissa ”porukka” on tarkoittanut sivuston 
koordinoijaa, Vahtolaa, Lahdenmaata, pastori, kirjailija Irja 
Aro-Heinilää sekä useita paikallisia valokuvaajia. Illossa Pun-
kalaitumen rajalla syntynyt teologian tohtori ja Suomen Lähe-
tysseuran pitkäaikainen työntekijä Aro-Heinilä on muulloinkin 
paljon kirjoittanut Pyhän Olavin sivuille.

Talkoojoukko on vuosien myötä kiitettävästi kasvanut, 
myönteinen lumipalloilmiö näkyy. Uusia voimia on liittynyt 
remmiin, sekä sastamalalaisia että ulkopaikkakuntalaisia. Vah-
tola on houkutellut myös Kaarinan suunnalta muutamia tunte-
miaan, taitavia kirjoittajia mukaan.

Kuvan kirkko kiehtoo
Luterilaista kirkkoa on kutsuttu sanan kirkoksi. Nimitys viittaa 
tietenkin julistettavaan Sanaan, mutta joskus ilmaukseen on 
kätketty pieni piikki, kun on haluttu kritisoida saarnaamisen ja 
puheiden liikaakin painottuvan elämyksellisyyden ja visuaali-
suuden kustannuksella.

Tyrvään Pyhää Olavia on helppo pitää kuvan kirkkona. 
Paitsi uusien maalaustensa takia, myös siksi, että sitä on 
hurjasti valokuvattu. Uljas kivirakennus Rautaveden rannal-
la on valokuvauksellinen kohde valokuvauksellisessa mil-
jöössä.

Ja someseurakuntalaiset rakastavat valokuvia! Facebookissa 
kuvat toimivat aina, oli vuodenaika mikä tahansa. Upeimmat 
otokset ovat saaneet likemmäs tuhat tykkäystä, ja fb-seura-
kuntaa on totisesti hemmoteltu kuvilla. Reijo Keskikiikosen, 
Kari Hailan ja Ari Välimäen osaamista on saatu usein ihailla, 
ja välillä tuntuu kuin kuvaajat suorastaan kirittäisivät toisiaan 
aina vaan hienompiin suorituksiin.

Säännöllisesti sivuilla on nähty muun muassa Teija Suunii-
tun, Petri Niittymäen, Tiia-Mari Pirasen ja monen muun sas-
tamalalaisen otoksia. Kuvaterveisiään ovat lähettäneet myös 
kirkossa vierailleet matkailijat.

– Tyrvään Pyhä Olavi on oikea helmi, joka ansaitsee facesi-
vunsa. Omalla vaatimattomalla osuudellani saan olla talkoissa 
mukana valokuvaamalla kirkkoa ja antamalla kuviani sivujen 
käyttöön. Kunnioitan suuresti talkoolaisia, jotka olivat jäl-
leenrakentamassa kirkkoa. Kuvieni kautta haluan tuoda esille 
heidän tekemäänsä valtavaa työtä ja sen hienoa lopputulosta, 
perustelee Reijo Keskikiikonen.

Kirkollisissa juhlapuheissa ja johtajien haastatteluissa tois-
tetaan mielellään kaunista ajatusta, kuinka vapaaehtoiset ovat 
kirkon tärkein voimavara. Tyrvään Pyhän Olavin facebook-sivu 
on ollut erinomainen käytännön testilaboratorio, ja talkoilun 
tulokset kaikkien nähtävillä.

Seurakuntalaiset haluavat ja pystyvät tekemään paljon sel-
laista, mikä heitä kiinnostaa, mistä he innostuvat ja minkä he 
osaavat – kunhan saavat siihen mahdollisuuden.

Rovasti Pirjo Vahtola (oik.) on tuottelias ja pitkäaikainen so-
metalkoolainen. Kuutti Lavosen ja Osmo Rauhalan uudet maa-
laukset ovat innoittaneet häntä moniin runoihin ja runosaar-
noihin. Niihin pohjautuva Orastavaa-lausuntaesitys on Turun 
seudulla nähty ja kuultu useasti, kerran myös ”kotikirkossa” 
Tyrväällä. Sen on ohjannut Maaret Perälä (vas.).
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Dan Brownin Enkelit ja demonit, fysiikan Mekka sekä Higgsin bosoni ovat kenties 
ihmisten todennäköisimpiä mielleyhtymiä Genevessä sijaitsevasta CERN-hiukkas-
tutkimuskeskuksesta. Niistä oikein menee kuitenkin vain viimeiseksi mainittu, joka 
on vuonna 1954 toimintansa aloittaneen CERNin yksi merkittävimmistä löydöistä 
(vuonna 2012). Leirikoulussa pääsimme tutustumaan Higgsin hiukkasen teoreettisen 
taustan ja sen löytämisessä keskeisessä roolissa olleen LHC-hiukkaskiihdyttimen 
ohella muuhunkin CERNin toimintaan sekä siellä tutkittaviin teorioihin ja ilmiöihin. 
Tiedeleirikoulu oli mahdollisuus päästä näkemään fysiikan rooli paitsi fyysikoiden 
myös esimerkiksi insinöörien työelämässä.

Vammalan lukion leirikouluun valmistavan hiukkasfysiikka-kurssin käyneinä ja it-
seämmekin viisaampina me seitsemän pitkän fysiikan kirjoittavaa abiturienttia Vam-
malan lukiosta lähdimme kohti Geneveä marraskuun lopulla 2019. Ryhmässämme oli 

Vammalan lukion
CERN-tiedeleirikoulu
• Pepita Mäki-Soini

Takanamme CMS (Compact Muon Solenoid) -hiukkasilmaisin, jossa Higgsin bosoni havaittiin 2012. Kuvassa vasemmalta Pepita 
Mäki-Soini, Hilla Korhonen, Väinö Rantanen, Anna Kuukka, opettaja Sakari Härmä, Pinja Peuramäki ja Vilhelmiina Suvanto. 
Edessä Sampo Jalo. (Kuva Lauri Sivula).
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Vammalan lukion
CERN-tiedeleirikoulu

Sumukammiokoe. 
Kuvassa vasemmalta Hilla Korhonen, fyysikko Juska Pekkanen, 
Väinö Rantanen, Sampo Jalo ja Vilhelmiina Suvanto. (Kuva Sakari Härmä). 

opiskelijoita myös Liedon lukiosta, Kankaanpään yhteislyseos-
ta ja Urjalan Väinö Linnan lukiosta. Mielessämme polttelivat jo 
kysymykset antimateriasta ja muista universumin jännittävistä 
mysteereistä. Tiedossa olisi vierailu YK:n Euroopan pääma-
jaan, kolme päivää hiukkasfysiikan luentoja ja kokonaista yksi 
vapaapäivä Geneveen ja sen lähialueisiin tutustumista varten.

Keskiviikkoaamuna saapastelimme puolen tunnin ratikka-
matkan jälkeen hieman nuhjuista varastoaluetta muistutta-
vaan paikkaan, jossa meitä kierrätettiin luennoilla ja koease-
milla yhdeksästä neljään. Näimme kuuluisan CMS-ilmaisimen 
ja opimme, että CERNissä tehdään paljon muutakin kuin vain 
törmäytellään ytimiä - esimerkiksi CLOUD-koeasemalla tutki-
taan ilman aerosoleja ja koetetaan keksiä ratkaisuja ilmaston-
muutokseen. Pääsimme luentojen lisäksi myös itse tekemään 
ja kokeilemaan, miten ilmassa lentelevät elektronit, myonit ja 
alfahiukkaset varaavat tielleen osuvia hiukkasia saaden veden, 
tai meidän sumukammiokokeemme tapauksessa alkoholin, tii-
vistymään näiden sähköisesti varattujen hiukkasten ympärille.

Vaikka matkamme painottuikin tiukkaan asiaan hiukkasfy-
siikasta, ei kolmessa päivässä luonnollisestikaan päässyt kuin 
raapaisemaan pintaa. Reissusta kenties merkittävimpänä asi-
ana jäi käteen uudenlainen näkökulma työelämään. Näin tu-
levaisuuttaan pohtivana nuorena oli mielenkiintoista päästä 
tutustumaan melko poikkeukselliseen työympäristöön, jossa 
työntekijät edustavat monia eri ikäluokkia ja kansallisuuksia.

Pääsimme myös näkemään vilaukselta huipputeknologian 
roolin ihmisen työkaluna ja saimme kuulla CERNin toiminnan 
käytännön puolesta tavallisten työntekijöiden näkökulmista. 
Olikin itse asiassa yllättävää kuulla, että näistä tavallisista työn-
tekijöistä vain yksi prosentti on fyysikoita. Työskennelläkseen 
tieteen ja teknologian parissa ei siis tarvitse olla mikään hiuk-
kasfyysikko, vaan riittää, että on kiinnostunut asioista ja valmis 
tekemään paljon töitä. CERN ei näin ollen ole varsinaisesti mi-
kään fysiikan Mekka. Se on vain paikka, jonne on kerääntynyt 
joukko uteliaita ihmisiä, jotka haluavat muuttaa maailmaa.
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On toukokuun 30. päivä, lauantai. Koronakevään jälkeen lapset 
pääsivät pariksi viikoksi takaisin kouluun, ja 12- ja 10-vuotiaat 
tyttäremme ovat saaneet tänään vantaalaisessa koulussa to-
distukset. Vanhemmat eivät päässeet kouluun mukaan ja tun-
nelma oli muutenkin huomattavasti erilainen kuin aiempina 
vuosina. Olemme perinteisesti käyneet todistustenjaon jälkeen 
aina jossain jäätelöllä. Ajattelin pitää ainakin tästä perinteestä 
kiinni tänäkin vuonna, koronasta huolimatta. Tytöt pyytävät, 
että voisimmeko käydä keskustassa. Tuumasta toimeen... Ei 
mene kauan, kun istumme Helsingin Tuomiokirkon portailla 
– jäätelöt kädessä. Istun portailla ja katson, kun lokit kauempa-
na seuraavat Suomenlinnaan lähtevää lauttaa; 4-vuotias tyttä-
remme kovasti vilkuttaa lautan matkustajille, joskaan he eivät 
meitä tietenkään voi nähdä. Maailmanpyörä on koronan vuoksi 
suljettu ja keskustassa on muutenkin poikkeuksellisen hiljais-
ta. Myös poikkeuksellisen lämmin, mietin. Ja yhtäkkiä muistot 
vievät minut vajaat 20 vuotta ajassa taaksepäin. 

Istuin samoilla portailla heinäkuun lopussa vuonna 2001, 
kun tulin 20-vuotiaana kuukaudeksi Suomeen Lionsien nuo-
riso-ohjelman puitteissa. Kävin edellisenä kesänä samoissa 

merkeissä Yhdysvallois-
sa ja tiesin, että seuraa-
va kesä on viimeinen, 
jolloin kansainväliseen 
leiriin vielä voisin ikä-
ni puolesta osallistua. 
Viikko syntymäpäi-
väni jälkeen mat-
kustin Budapestis-
tä Helsingin kautta 
Tampereelle, jossa 
lentokentällä odot-
ti minua sovitusti vammalalainen 
isäntäperheeni, eli Ritva ja Jukka Tuominen. Au-
tomatka Vammalaan meni mukavissa merkeissä tutustu-
essamme toisiimme. Matkalla pysähdyimme ostoksille, ja 
muistan, kuinka ihmettelin värikästä irtokarkkihyllyä! Hyllyn 
edessä, muutaman metrin eteisyydellä minusta, kaksi nais-
ta keskusteli keskenään. Puhe kuulosti siltä kuin he olisivat 
puhuneet unkaria, joten siirryin lähemmäs. Ei se tietenkään 
ollut unkaria! Tämän kokemuksen jälkeen kuitenkin – joka on 
lukemattomina kertoina toistunut Suomessa asutun 15:n vuo-
den aikana – kiinnostuin kovasti suomen ja unkarin kielten 
sukulaisuudesta ja aloin pienin askelein muistaa suomen-
kielisiä sanoja, termejä, sananlaskuja ja loputtomia kieliopin 
sääntöjä. 

Isäntäperheeni kanssa matkustimme paljon ja tästä olen 
heille todella kiitollinen. Imatralla, Savonlinnassa ja Lappeen-
rannassa en olisi todennäköisesti ilman heitä käynyt tähän-
kään päivään mennessä. Ensimmäistä kertaa Suomeen mat-
kustavalle nuorelle oli matkustamisen lisäksi erittäin tärkeä 
päästä mukaan suomalaisten perheiden tavalliseen arkeen ja 
tekemiseen. Saunominen, mustikassa käyminen, ulkona liik-
kuminen ja kesäiltojen rauhallisuudesta nauttiminen ovat yhtä 
tärkeitä ja merkityksellisä muistoja. Vaikka Suomeen saapues-
sani yöttömästä yöstä oli kulunut jo kuukausi, olivat illat toki 
vieläkin lämpimiä ja yöt valoisia. Tätä kesäöiden taikaa ihmet-
telen edelleen vuodesta toiseen! Pystyn hyvinkin ymmärtä-
mään kuopuksemme hämmennystä, kun kesällä on valosta ja 
lämmöstä huolimatta mentävä nukkumaan, vaikka ”Äiti katso, 
aurinko paistaa vielä!”.

Kesääni kuului myös paljon urheilua. On hienoja muistoja 
siitä, kuinka kävimme Lappeenrannassa ja Hangossa seuraa-
massa beach-volley tapahtumia! Tuli myös uitua, pyöräiltyä, 
käveltyä ja juostua paljon. Onneksi sain lähes aina seuraa mu-
kaan ja tästä syystä eksyin vain kerran. Sovimme Ritvan kanssa 
ennen leiripäivää, että käyn pyörällä Vammalan torilla osta-
massa herkkuja mukaan leirille. Olin varma reitistä ja matkani 
torille päin meni mutkattomasti. Yllättäen alkoi kuitenkin sa-

• Szilvia Vuorinen, Vantaa

Unkarilaisena Suomessa – 
Lionsin ansiosta

Szilvia vasemmalla.
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taa vettä ja hämmästyksissäni käännyin väärästä risteyksestä. 
Isommassa kaupungissa olisin varmaan ehtinyt jo hätääntyä, 
mutta kun sinnikkäästi jatkoin epämääräistä matkaani, alkoi 
taas maisema näyttää tutulta.

Viikon matkailun ja Suomen kesään tutustumisen jälkeen 
koitti Porin päivä. Porin jazzit olivat silloin parhaillaan käyn-
nissä, ja lähdimme hyvissä ajoin aamulla ottamaan kaikki irti 
aurinkoisesta päivästä. New Orleansilainen bändi soitti Jazz-
kadulla ja ihmiset tulivat veneillä satamaan kuuntelemaan 
esiintyjiä. Söimme lounaan Reposaaressa ja muistan vieläkin 
erilaisten kalojen valtavaa valikoimaa. Pori on varmaan yksi 
niistä suomalaisista rantakaupungeista, joita kehutaan ihanik-
si kesä-kaupungeiksi. Asuin myöhemmin Vammalasta kotoisin 
olevan puolisoni kanssa vajaat kaksi vuotta Porissa. Pori ei ole 
kyllä hassumpi talvellakaan! Puuvillatehtaan maisemat piristä-
vät pakkassäälläkin ja Yyteri tarjoaa mahtavat liikuntamahdol-
lisuudet ympäri vuoden. 

Erityisesti on mieleeni jäänyt päivä, jolloin toisen tulevan 
”leiriläisen” ja hänen isäntäperheensä kanssa kävimme Sär-
känniemessä. Tornado oli hurja kokemus ja uskaltauduin kaksi 
kertaa kyytiin. Ilmeisesti lapsenomainen innostukseni huvi-
puistolaitteita kohtaan ei ole hävinnyt näinäkään vuosina. Kä-
vimme tänä kesänä Särkänniemessä perheen keskeen ja Tor-
nado oli yhteinen suosikki. 

Kymmenen päivän Lions-leiri alkoi heinäkuun viimeisenä 
päivänä. Leiripaikka oli kauniissa maisemissa Karkun lähellä, 
ja monesta eri maista saapuvat nuoret jaettiin 7-8 hengen ryh-
miin. Ensimmäisenä iltana paistettiin lettuja, kuunneltiin mu-
siikkia ja tutustuttiin toisiimme.  Leirillä päivät kuluivat pää-
sääntöisesti liikkumisen merkeissä, mutta mukavasti  jäi aikaa 
myös keskusteluille ja yhteiselle puuhastelulle. Kajakkiretki, 
pyöräily, puukiipeily ja veneily ovat vain esimerkkejä vaihte-
levista aktiviteeteista, joiden lisäksi jokainen pääsi myös pa-
remmin tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin. Viiden päivän 
leirielämän jälkeen oli aikaa tutustuttaa vastavuoroisesti suo-
malaisia leiriläisten kulttuuriin. Kotimaan esittely, perinne-
ruoan tarjoilu ja kansallislaulun esittäminen ovat jännittäneet 
varmasti meitä jokaista. Itse päätin pysyä ”ruokailulinjalla” ja 
valmistin ison annoksen gulassikeittoa. Minulla oli myös Un-
karin kartta mukana, mikä huomattavasti helpotti ja elävöitti 
lyhyttä esitystäni. 

Leirin viimeiset viisi päivää menivät omien muistojeni mu-
kaan liian nopeasti. Kansainvälinen porukka hitsautui muka-
vasti yhteen ja tuli jokaisen leiriläisen seurassa sellainen olo, 
että olisimme tunteneet... aina. Yksi iltapäivistä meni joulujuh-
lan merkeissä. Elokuisena iltapäivänä oli kieltämättä alkuun 
vaikea suhtautua ”jouluun” riittävällä vakavuudella, mutta on-
neksi kaikki olivat samoilla hämmentyneillä fiiliksillä. Yllättäen 
ilmestyvä joulupukki, kuusenoksat ja joululaulut saivat meidät 
kuitenkin joulutunnelmaan. 

Porukalla oli myös mukava matkustaa. Leiriläisille järjes-
tettiin kaksi retkeä, toinen Turkuun ja toinen Tampereelle. 
Tampere muistuttaa minua vahvasti omasta kotikaupungistani 
Györistä, joten Suomen kaupungeista se on henkilökohtainen 
suosikkini. Yhdessä matkustamisessa oli parasta uusien asioi-
den kokeminen hyvässä seurassa; näitä kokemuksia on hauska 
muistella yhdessä näiden vuosien jälkeen. 

Leiristä minulle jäi ikimuistoisten kokemusten lisäksi elin-
ikäisiä ystäviä ja halu tutustua Suomeen vielä paremmin. Mi-
nulla on lämpimiä muistoja isäntäperheen kanssa vietetys-
tä ajasta, ja tiedän kuinka huolellisesti he olivat miettineet ja 
suunnitelleet yhteistä 2 viikkoa etukäteen. Lionseille olen kii-
tollinen tästä mahdollisuudesta! On hienoa, että pystytte täl-
laisia kokemuksia tarjoamaan nuorille ja mahtava ajatella, että 
joskus minunkin lapseni voivat kokea tällaista yhteisöllisyyttä.

Unkarilaisena Suomessa – 
Lionsin ansiosta

Pyöräilemässä Vammalassa.

Kaikki  jouluun  Säästömarketista
Hyvää  Joulua!

Häijään Säästömarket Oy
p. 050 368 2645 

Huittisten Säästömarket Oy
p. 050 368 7023

Ark. 9-21 • La 9-19 • Su 11-19

www.saastomarket.com
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Helmikuisena alkuiltana 2016 istuin junassa ja kuuntelin ra-
diosta Ylen Romano Miritš -ohjelmaa. Siinä toimittaja Tuovi 
Putkonen haastatteli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ar-
kistotutkijaa Risto Blomsteria romaniperinteen tallentami-
sesta. Tuolloin oli juuri käynnistetty Suomen romanien arkis-
tohanke ”Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja 
tutkimus”.

Radio-ohjelmassa kerrottiin, ettei Suomen romaneista ole tal-
lennettu historiallista tietoa kovinkaan pitkältä ajalta muuta 
kuin viranomaislähteisiin. Nämä viranomaiskohtaamisiin liit-
tyvät tiedot ovat lisäksi tietysti sisällöltään varsin yksipuolisia 
ja usein kielteisesti värittyneitä. Vaikka romaneita on ollut Suo-
messa lähes 500 vuotta, vielä 1800-luvultakaan ei ole säilynyt 
kuin hyvin satunnaisia kirjallisia tietoja romanien elämästä ja 
kulttuurista.

Arkistohankkeessa pyrittiin kokoamaan siellä täällä olevia tie-
donpirstaleita yhteen paikkaan, Suomen romanien arkistoon. 
Arkistohankkeella romaniyhteisö myös vahvisti omaa aktiivi-
suuttaan oman perinteensä kertojina ja kerääjinä.

Toimittaja Putkonen kysyi ohjelmassa Blomsterilta, minkälai-
sia ovat SKS:n arkistossa olevat aivan ensimmäiset tiedot ro-
maneista.

Blomsterin vastaus sai minut höristämään korviani. Vastaus oli 
niin mielenkiintoinen, että heti ohjelman päättymisen jälkeen 
kaivoin sen uudelleen kuunneltavaksi Yle Areenasta ja kirjoitin 
Blomsterin sanat muistiin.

Näin Risto Blomster sanatarkasti vastasi:

”Varhaisin lähde, joka itselläni tulee mieleen SKS:n arkiston ko-
koelmista, on 1890-luvulta. Siinä kerääjä on kirjoittanut muis-
tiin 1830-luvun tapahtumista. Hän kertoo nimeltä muutamista 
romani-ihmisistä Tyrväältä. Itse asiassa mainitsee heidän lau-
lamisestaan ja soittamisestaan ja vaatetuksesta ja tavoista ja... 

Ihan yksityiskohtaisia tietoja, se on muistaakseni noin viitisen 
sivua pitkä käsikirjoitus.”

Kiinnostava ja yllättäväkin tieto! Muistin näet suunnilleen, mitä 
Antero Warelius romaneista mainitsee ”Kertomuksessa Tyr-
vään pitäjästä 1853”. Näin Warelius oli 1850-luvun alkutaitteen 
paikkeilla kirjoittanut:

”Mustalaisista ei tiedetä yhdenkään ainoan ottaneen asuntoan-
sa tähän pitäjään, vaikka niitä, ennen-muinen kyllä kuljeskeli 
täällä suurissakin joukoissa.”

Antero Warelius oli syntynyt Tyrväässä 1821. Vuosisadan puo-
livälin tietämissä hän työskenteli täällä kirkkoherran apulai-
sena kooten samalla aineistoa Kertomukseensa. Pappina hän 
oli varmasti erinomaisen hyvin selvillä siitä, mitä väkeä Tyr-
vään pitäjässä asui. Ajat, jolloin romaneita oli kuljeskellut tääl-
lä ”suurissakin joukoissa”, sijoittuivat Kertomuksen mukaan 
aikaan ”ennen-muinen”, joka Wareliuksen tekstissä tarkoittaa 
1800-lukua edeltävää aikaa.

Wareliuksen Kertomuksen virke romaneista ei ole täysin yksi-
tulkintainen. Sen perusteella pidin kuitenkin luultavana, että 
Blomsterin kertomat ”muutamat romani-ihmiset Tyrväältä” 
viettivät siinä määrin kuljeskelevaa elämää, ettei heidän voitu 
katsoa ainakaan ”ottaneen asuntoansa tähän pitäjään”, kuten 
Warelius Kertomuksessa ilmaisi.

Mutta Tyrvään alueella he vaikuttivat, ja siten vanhimmat Risto 
Blomsterin tietämät kirjalliset tiedot romanikulttuurista SKS:n 
arkistoissa näyttivät olevan peräisin täältä.

Jäin tietysti ohjelman aikana pohtimaan, kukahan tuon noin 
viisisivuisen muistiinmerkinnän romaneista oli mahtanut 
1890-luvulla laatia. Risto Blomster ei radiohaastattelussa saa-
nut nimeä mieleensä. Laitoin Blomsterille saman tien sähkö-
postitse tiedustelun, ja hän vastasi seikkaperäisesti heti seu-
raavana arkipäivänä.

Muistelmia
”aijalta 
  noin 1830”

Antero Wareliuksen (1821—1904)
syntymästä tulee ensi vuonna kuluneeksi 
200 vuotta.
Kuvaaja Aug. Schuffert 1900-1929.
Museovirasto.

• Marko Vesterbacka
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Nyt Blomster osasi kertoa, että romanimuisteluksen kirjoittaja 
oli itse Warelius! Tämä oli laatinut kirjoituksensa vuoden 1894 
lopulla, 73-vuotiaana. Kirjoituksen otsikoksi Warelius oli anta-
nut ”Muistelmia mustalaisista Tyrväässä, aijalta noin 1830”.

* * *

Tämä pieni käsikirjoitus on osa kokoelmaa nimeltä ”Antero 
Wareliuksen arkisto”. Kokoelmaa säilytetään minulle hyvin tu-
tussa paikassa SKS:n Kirjallisuusarkistossa Helsingissä. Vietin 
siellä kirjaimellisesti viikkoja vuosina 2007–2009, kun siirsin 
Heikki Ojansuun tekemiä Tyrvään murteen sanaluetteloita tie-
tokoneelle Tyrvään murteen sanakirjan kokoamista varten. Sii-
nä vaiheessa Wareliuksen kokoelma ei vielä ollut täysin järjes-
tetty eikä sen sisällöstä ollut laadittu yksityiskohtaista luetteloa. 
Sellainen tehtiin vuonna 2012.

Minun teki Blomsterin sähköpostin saatuani tietysti heti mieli 
käydä lukemassa Wareliuksen muistelus ja tutkimassa koko-
elmaluetteloa muutenkin. Sattui niin sopivasti, että olin vielä 
saman viikon perjantaina menossa Vanhan kirjallisuuden päi-
vien ohjelmavaliokunnan kokoukseen, joka pidettiin Suomen 
Tietokirjailijoiden silloisissa tiloissa Mariankatu 5:ssä. SKS:n 
Kirjallisuusarkisto on samalla kadulla Mariankatu 19 E:ssä. 
Juna oli Helsingissä tuntia ennen kokousta, joten käväisin en-
sin arkistossa.

Arkiston nimi näkyi muuttuneen; se on nykyään virallisesti 
”SKS:n arkiston kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelma”. 
Portinpielessä oli kuitenkin vanha kyltti ”Kirjallisuusarkisto”.

Wareliuksen kokoelmaan sisältyvät käsikirjoitukset ja kirjeet 
on mikrofilmattu, joten ensisijaisesti teksteihin pitäisi tutus-
tua mikrofilmeiltä. Hetken aikaa kuitenkin sain tehdä turhaa 
työtä: siirtelin mikrofilmiä katselulaitteella edestakaisin, mutta 
romanimuistelmaa ei perästäkään löytynyt siltä filmiltä missä 
sen piti olla. Ihmettelin tätä arkistonhoitajalle. Muistelmaa ei 
löytynyt muualtakaan. Ehkäpä tämän huomautuksen vuoksi 
Wareliuksen kokoelman kuvaukseen on sittemmin lisätty mai-
ninta, että filmeissä on kuvauspuutteita.

Kuvauspuute ei koitunut muistelukseen tutustumisen esteek-
si, sillä arkistonhoitaja päätti käydä noutamassa luettavakseni 
Wareliuksen alkuperäisen käsikirjoituksen.

Sehän minulle sopi!

Sain eteeni ohuen pienen vihkosen, suunnilleen A5-kokoa. 
Vihkosessa oli muitakin Wareliuksen kirjoituksia, mutta yksi 
oli tämä neljä- ja puolisivuinen ”Muistelmia mustalaisista Tyr-
väässä, aijalta noin 1830”.

* * *

Wareliuksen kiintoisa kirjoitus päättyy näihin sanoihin:

”Nämä muistelmat ovat vain Tyrväästä ja kirjoitetut vasta 1894. 
Yleisiä muistelmia haluavan saanen viitata Suomi-kirjaan 1847, 
siv. 125 ja 126, ynnä U. Suomettareen 1894, n:o 281 ja 284.”

Ensimmäisessä noista viittauksista Warelius tarkoittaa omaa 
tutkielmaansa: Suomi-vuosikirjassa 1847 ilmestyi hänen laaja ja 
merkittävä kansatieteellinen yleisesityksensä ”Bidrag till Fin-
lands kännedom i ethnographiskt hänseende”, joka julkaistiin 
suomeksi käännettynä (vasta) vuonna 1985 nimellä ”Suomen 
kansaa”. Siinä hän tarkasteli romaneita kuten muitakin Suo-
messa asuvia väestöryhmiä yleisellä tasolla.

Viittauksessa Uuteen Suomettareen Warelius tarkoittaa J. R. As-
pelinin pitkää, H. A. Reinholmin kokoamaa aineistoa hyödyntä-
vää kirjoitussarjaa ”Suomen mustalaiset”, joka ilmestyi Uudessa 
Suomettaressa marraskuun lopulta 1894 ja jatkui tammikuulle 
1895 asti. Todennäköisesti Aspelinin kirjoitussarjan ensimmäi-
set osat toimivat välittömänä yllykkeenä sille, että 73-vuotias 
Warelius päätti joulukuussa 1894 kirjata omat lapsuudenmuis-
tonsa romaneista yhtenäiseksi muistelmakirjoitukseksi.

* * *

Wareliuksen muisteluksissa kerrotuista tapahtumista oli kir-
joitushetkellä kulunut jo yli kuusi vuosikymmentä. Koska 
Warelius oli syntynyt 1821, nuo henkilökohtaiset muistikuvat 
vuoden 1930 tienoilta olivat siis ajalta, jolloin hän oli vasta noin 
yhdeksänvuotias.

Käsikirjoituksen käsiala on selkeää, ja tyyli on Kertomuksen 
Tyrvään pitäjästä 1853 lukeneille tuttua Wareliusta. Jo iällä oleva 
mies kirjoittaa ytimekkäästi mutta silti ilmeikkäästi muistiin 
yksityiskohtaisia faktoja, joita nuori poika oli kauan sitten ha-
vainnoinut ja mieleen painanut.

Warelius ehtii kertoa lyhyessä kirjoituksessa mustalaisista — 
hän puhuu nimenomaan ”mustalaisista”, ei ”romaneista” — 
hyvin monipuolisesti. Kirjoituksessa kerrotaan muun muassa 
mustalaisten kulkemisesta, vierailuista taloissa ja sinnikkäästä 
pyytämisestä. Kun joku antoi, häntä ”siunattiin”. Warelius ker-
too myös mustalaisten laulamisesta eli ”mustalaisten junituk-
sesta” ja tanssimisesta eli ”hyppäämisestä”.

Nimeltä kirjoituksessa mainitaan neljä mustalaista: Jappi, Hetu 
ja Pikku-Hetu sekä Mustalais-Kustaa. Kukaan heistä ei asunut 
Tyrväässä vaikka he täällä liikkuivatkin — eli Kertomus Tyr-
vään pitäjästä 1853 oli kertonut tästä asiasta aivan oikein.

Sastamalankatu 70, 38210 SASTAMALA. Puh. 03-5112640
www.heinonleipomo.com

25



Autohuollot ja -korjaukset        Lasinkorjaukset
Öljynvaihdot        Valvoline-öljyt ja kemikaalit
Ilmastointilaitehuollot ja -korjaukset
Autosähkötyöt ja vikadiagnoosit
Lisävarusteasennukset

Puh. 0400 229 025

Myös
kilpa-, erikois- ja

harrasteautot

Poikkikatu 12, Vammala. Ma-pe 8.30-17.00

Autohuollot ja -korjaukset        Lasinkorjaukset
Öljynvaihdot        Valvoline-öljyt ja kemikaalit
Ilmastointilaitehuollot ja -korjaukset
Autosähkötyöt ja vikadiagnoosit
Lisävarusteasennukset

Puh. 0400 229 025

Autohuollot ja -korjaukset        Lasinkorjaukset
Öljynvaihdot        Valvoline-öljyt ja kemikaalit
Ilmastointilaitehuollot ja -korjaukset
Autosähkötyöt ja vikadiagnoosit
Lisävarusteasennukset

Puh. 0400 229 025

Myös
kilpa-, erikois- ja

harrasteautot

Poikkikatu 12, Vammala. Ma-pe 8.30-17.00

Nuutilankuja 4, Puh. (03) 7777 111
Palvelemme ma-pe 10-18, la 10-14

Mustalais-Kustaan Warelius kertoo pitäneen tyyssijaansa Mou-
hijärvessä (näin Warelius tosiaan kirjoittaa, ei ”Mouhijärvellä”).

Mustalais-Kustaa ”teki piiskurin virkaa” ja hoiti tätä tehtävää 
myös Tyrväässä. Elettiin siis noin vuotta 1830, jolloin tuomari 
määräsi raipaniskuja osana normaalia rangaistuskäytäntöä.

Warelius kertoo, kuinka jotakuta valtaväestöön kuuluvaa van-
kia asetelma kismitti. Warelius muistaa, kuinka vanki purnasi:

”Lieneekö lajin mukaista, että mustalainen pannaan minulle 
raippoja antaan.”

Purnaaja vetosi lakiin, ei sentään lajiin. ”Lajin mukaista” tar-
koittaa tuossa ”lain mukaista”.

Warelius kirjaa havaintojaan romanivähemmistöstä asiallisen 
toteavaan sävyyn. Näkökulma on luonnollisesti ulkopuolisen, 
mutta ilkeyttä ei tekstissä ole, toisin kuin Aspelinin Uuteen 
Suomettareen kirjoittamassa kirjoitussarjassa. Nähdäkseni 
Warelius reagoi Aspelinin kirjoitussarjaan muun muassa huo-
mauttaessaan varta vasten, etteivät mustalaiset hänen lapsuu-
tensa ajan Tyrväässä hänen tietääkseen koskaan tapelleet val-
taväestön ihmisten kanssa, vaikka kylläkin keskenään.

Yhdestä totisesta Tyrväässä tapahtuneesta keskinäisestä vä-
lienselvittelystä Warelius kertoo tarkemmin. Oli käynyt niin, 
että toinen mustalainen oli lyönyt toista puukolla rintaan.

Milläs luulet, että sitä hoidettiin, siihen aikaan?

Warelius kertoo:

”Lävessä pidettiin sitte kynttilänpätkää.”

Sitä kynttilänpätkää pidettiin Wareliuksen mukaan puukonrei-
ässä sen takia, ettei ”läpi” mennyt tukkoon, ”ennenkun rinta 
sisältä ehti parantua”.

* * *

Kun Suomen romanien kolmivuotinen arkistohanke vuoden 
2018 lopussa päättyi, oli romanikulttuuria koskevat historialli-
set tietolähteet kartoitettu perin pohjin. Alustava käsitys Wa-
reliuksen kirjoituksen erityisyydestä SKS:n kokoelmissa sai 
hankkeen myötä vahvistusta.

Vaikka 1800-luvulta on säilynyt jo ennen Wareliuksen kirjoi-
telmaa kirjoitettuja romanikulttuurin kuvauksia, Warelius 
kurkotti omissa muisteluksissaan muita kauemmas mennei-
syyteen. Niinpä hänen lapsuutensa Tyrväällä on Suomen ro-
manien arkistossa erityislaatuinen sija.
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Hyvää Joulua
ja menestyksekästä

uu a vuo a!

Sastamalan Citymarket, Itsenäisyydentie 66
Puh. 040 148 9397

ILOISEN PALVELUN KAHVILA

Meiltä ei hymy hyydy

L AUK UT   L OMPAKO T   VYÖ T  

  L AUKKUK AUPPA .FI

Sinulle,
joka haluat enemmän
mahdollisuuksia.

• Yritysrahoitus
• Perintä
• Autorahoitus
• Maksutavat
• Lainat
• Talletukset

www.svea.fi

HYVÄÄ JOULUA 2020
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Hyvää joulua
ja menestystä 
vuodelle 2021 

toivottaa
Itsenäisyydentie 8, 38200 Sastamala

T O R I K E S K U S

Palvelemme ma-la 7-21 su 10-21

Sastamalan LVI Oy  p. 050 - 360 3823 
liike@vesijohto.fi 

Stormintie 116, 38220 Sastamala

Koeajettavana nyt meillä – varaa
oma koeajoaika automyynnistämme.

Täyssähköauto

Maailman ensimmäinen täysin 
hiilineutraali auto.

Volkswagen ID.3 Pro Performance 150 kW (204 hv), akku 58 kWh hinta alk. 39 
487 € CO₂-päästöllä 0 g/km. ID.3-malliston yhd. EU-sähkönkulutus 15,5-16,2 
kWh/100 km, CO2-päästöt 0 g/km. Suositusvähittäishinnasto 17.9.2020 (WLTP). 
Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein. Volkswagenin 
Suomen maahantuoja on K Auto Oy. 

> volkswagencenter.fi
Puhelut 010-numeroihin maksavat 8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/minuutti + pvm tai mpm, sis.alv 24 %. 

Korkeakoskentie 75, vaihde 010 533 2300
Automyynti puh. 010 533 2340: ma–pe 9–17, la 10–15

Volkswagen Center Huittinen
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Vuonna 1865 annettiin asetus kunnallisesta itsehallinnosta, tyr-
vääläiset kuulivat tiedotteen kirkossa. Sitten kun asiaa selvitti 
Hyrkillä kuvernööri C.M. Greutz, kuulijana istui Fabian Seppä.  
Kunnallishallinto syntyi kirkkoväärti Antti Sipin johtamien sit-
keitten neuvottelujen tuloksena v.1869. Esimieheksi kutsuttiin 
yksimielisesti siltavouti ja varanimismies Henrik Lindroth, va-
raesimieheksi lautamies Fabian Seppä.

Fabian Seppä syntyi Kylmäkoskella vuonna 1834, jossa Hattu-
lasta tulleet Johan ja Greta Keisari pitivät Mikkolan ratsutilaa.  
Perhe muutti v. 1846 Vehmaan Willin Huiskolle, sieltä 1859 Liu-
halan Sepälle ja ottivat talon nimen sukunimekseen.  Nuori Fa-
bian avioitui Eufrosyne Impolan kanssa syksyllä 1855, vihkijänä 
oli kirkkoherra Lilius. Lapsia syntyi yhdeksän.  

Kun Tyrvään Lainamakasiini perustettiin vuonna 1860, hoi-
tajaksi lupautui Fabian Seppä. Makasiinit toimivat pankkei-
na, joihin talletettiin hyvinä satovuosina viljaa käytettäväksi 
katovuosina syönti-ja siemenviljana. Lainaviljasta maksettiin 
korko. Seppä kuulutti lehdessä lainattavan ohran ja rukiin sie-
meniä velkakirjoja vastaan.  Makasiinista vastasi kuntakokous, 
kevättalvella vuonna 1887 rakennus maalattiin öljyvärillä.  Se-
pän toimikausi kesti viisikymmentä vuotta. Makasiinin pieles-
sä seissyt vaivaisukko pääsi museoon, kun rakennus purettiin 
1950-luvun lopussa. 

Kun vuonna 1872 Tyrvään Paloapuyhtiö perustettiin, johto-
kuntaan tuli Fabian Seppä. Paloapuyhdistykset vastasivat pa-
loturvallisuuden kehittämisestä, kokosivat vakuutusmaksuja ja 
tekivät palotarkastuksia. Seppä laati ilmoitukset ja keräsi pa-
lorahat. 

Tyrvään ensimmäinen kansakoulu aloitti vuonna 1873. Pro-
jektissa oli vahvasti mukana Fabian Seppä. Hän laittoi kou-
lutielle tyttärensä Idan.  Pojista Kalle valmistui kanttoriksi, 
Augustista ja Erkistä tuli nimismiehiä, Fredrik ryhtyi Sepän 
isännäksi.

Kirkon rakennuskomitean puheenjohtajana Seppä toimi 
jonkin aikaa. Vuonna 1874 hän kirjasi korjaussuunnitelmaan 

Fabian Seppä oli 
monen toimen mies• Armi Hohko

Fabian Seppä

• Armi Hohko

29



”Tervaustyä, Trellinkien teko, Kivijalaan rappaus ja Seinän tik-
kaus, eli kittaus, Ruumishuoneen permannoittaminen ja Seinän 
rappaustyö, tehtävä pitäjän taksvärkillä”. Sittemmin Seppä ja 
Kaarle Prusi esittivät kirkkomaan laajennusta itään, mikä ei to-
teutunut.

Tyrvään Säästöpankin perustamisaikeet kuultiin kirkossa. 
Kuntakokouksen suostumuksella ja lahjoitusvaroilla syntynyt 
pankkitoiminta alkoi vuonna 1876.  Fabian Sepän viiden markan 
lahjoitus pääomaan sinetöi perustajajäsenyyden ja johtokun-
tapaikan ajalle 1876–1897,  isännäksi vuoteen 1908 asti. Säästö-
pankki toimi Tyrvään Apteekin huoneistossa, josta se siirtyi Se-
pän kirkonkylän asuntoon vuosiksi 1898–1908. Pankkitoimissa  
vierähti 32 vuotta.  

Lindrothin luovuttua kunnan esimiehen tehtävistä, tilalle 
valittiin siltavouti ja herastuomari Fabian Seppä alkuvuodesta 

1881. Miehellä piisasi taitoa ja tarmoa. Vakanssi kesti vuoteen 
1887 asti. Sitä ennen mies oli toiminut kunnallislautakunnan 
varapuheenjohtajana 11 vuotta.  Seppä hoiti lehtiin kunnalliset 
ilmoitukset, kuten vuonna 1882 ilmoituksen ”Haettavana kätilön 
virka Tyrvään kunnallislautakunnan tykönä, Fabian Seppä”.

Kesällä 1822 Satakunnan Maanviljelysseuran kilpailussa Sep-
pä toimi kilpaojituksen tuomarina ja myös kannusti isäntiä vil-
jelemään kylvöapilaa. 

1880-luvun lopulla kihlakunnan käräjiä istuttiin Sepän ta-
lossa. Samalla kastettiin tyttären tytär Ida Matilda. Kummeiksi 
kirjattiin Eva Knuutila, Amanda Seppä, kruununvouti ja ritari 
A.E. Rydman, varatuomari Kaarlo Forsman, hovioikeuden aus-
kultantti E. Granfelt, kruunun nimismies Seb. Vestberg ja hovi-
oikeuden auskultantti Hugo Lilius. Kasteen toimitti Y.F. Mittler. 

Sepällä vietettiin heinäkuussa v.1894 harvinaista juhlaa, ”Kei-
sarillinen majesteetti on tämän huhtikuun 17 p. armosta lu-
vannut antaa hopeamitalin, jossa on kirjoitus ’Uutteruudesta’ 
kannettavaksi kaulassa St. Stanislawin ritarikunnan nauhassa 
Herastuomari Fabian Sepälle Tyrväällä”. Kunniamerkeillä pal-
kittiin virkamiehiä.  Varanimismiehen arvo vanhemmalle kons-
taapelille Sepälle myönnettiin v. 1899.

Fabian Sepän kerrotaan olleen pitkä, pitkänenäinen ja laiha 
mies. Luonteeltaan hän oli rauhallinen ja kohtelias. Suora hert-
tainen ukko, joka ei pahaa kenestäkään puhunut.  Sepän ollessa 
tammikuussa 1909 menossa asemalle, hän sai pappilan verä-
jällä sairaskohtauksen, josta vietiin Ulvenin majataloon, jossa 
elämänlanka katkesi.  Kaipaamaan jäi kolme tytärtä ja poikaa, 
lastenlapset, sukulaiset ja ystävät. 

Tavan mukaan perikunta huutokauppasi jäämistön: käynti- 
makuu- ja pitovaatteita, huonekaluja, pelto-ja ajokaluja, kaksi 
lehmää, sekä vuokraoikeus Hopun tilaan kuuluviin maihin, jois-
sa yhdessä oli ruiskylvö.

74-vuotias toimen mies ei ehtinyt viettää leppoisia eläkepäi-
viä. Nähtävästi viranhoito kesti kuolemaan asti, koska myöhem-
min syksyllä julistettiin haettavaksi poliisikonstaapelin virka 
Tyrväällä.

Vuosikymmenien aikana Sepälle oli kertynyt maanviljelyksen 
ohella runsaasti kokemusta aikakautensa kunnalliselämästä, 
pankkitoiminnasta ja käräjäistunnoista. 
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Vammalan 
Betoni OY

RAUHALLISTA JOULUA
JA

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!

Torikatu 1, 38200 SASTAMALA
03-512 7000 www.vipoy.fi

PAIKALLINEN ISÄNNÖINTITOIMISTO

Julkisivuratkaisut

Tiili on julkisivumateriaalina palkitseva. 
Se on kestävä ja eri julkisivuvaihto-
ehdoista vähiten huoltoa tarvitseva.
Se myös patinoituu kauniisti ja kestää 
hyvin aikaa ulkonäkönsä puolesta.

Massiivisena rakenteena tiilijulkisivu 
parantaa rakennuksen energia-
tehokkuutta ja ääneneristävyyttä.

www.wienerberger.fi

Tiili on investointi tulevaisuuteen

Palveleva 
rengasliike

Kauppakaari 8
38200 SASTAMALA
Puh. (03) 514 2660
www.vammalanrengaspalvelu.fi 

Vammalan
Rengaspalvelu Oy

Jalkahoitola
    Leena Kahra

                 jalkojenhoidon amt

Parturi Kampaamo

Tukkapiste&

Marttilankatu 9, Kassantalo, Vammala. Ma suljettu
P. 050-501 8861

Hannan kauppana
tunnettu
Kangaskauppa
Nokian Kauppahuone 
palvelee askartelijoita
ja ompelijoita
Levorannan naapurissa.
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”Joka tietä Turkuun pääsee” kuten Roomaan.  Se oli ennen tot-
ta.  Mutta miten nyt?  Kysymys on mielestäni vakava ja siksi 
mieleeni tulee muistikuvia yli 80 vuotta kestäneistä linjurimat-
koistani. Synnyttyäni Tyrväältä muuttaneiden vanhempieni 
paljasjalkaiseksi turkulaiseksi lapseksi pääsin kyllä synnytys-
laitokselta kotiin, mutta äidin oli vielä jäätävä sinne. Minulla ei 
ollut hätää, sillä mummu tuli Tyrväältä hoitajaksi. Kun äiti ei 
kuntoutunut moneen viikkoon, nappasi mummu pojan syliinsä 
ja lähdimme kohti isiemme (nykykielellä äitejä unohtamatta: 
esivanhempiemme) kotipitäjää.    

Muistikuvani tuosta keväisestä matkasta vuonna 1936 ovat 
täysin unohtuneet, sillä olin silloin vain kahdeksanviikkoinen. 
Mummu kyllä sitten myöhemmin minulle kertoi, että hänellä oli 
mukana puhdas pyyhe, jolla pyyhki ikkunan ja kaiteet ym., jos 
nuorimies pääsisi niitä nuolaisemaan. Muonana oli maitopullo.  

Kovin vanha en ollut silloinkaan, kun äiti kerran haki minut 
mummulasta. Taas keltainen Lauttakylä-yhtiön  auto kuljetti 
meidät kotikaupunkiin. Turku taisi suuruudellaan tehdä maa-
laistuneeseen poikaan melkoisen vaikutelman, kun heti Rau-
nistulan sillalla oli hokenut: konkeita taloja, konkeita taloja. 
Elämys oli riemastuttava. 

Sitten olikin jo jatkosodan aika, kun matkustin ensimmäisen 
kerran yksinäni Tyrväälle. Vanhempani saattoivat minut au-

toon ja jakelivat neuvoja. Linjuri oli aivan täynnä väkeä käytävän 
seisomapaikkoja myöten. Vaikka siihen aikaan oli tapana ostaa 
pääteasemalta lippu, joka oikeutti istumapaikkaan, niin eihän 
lapselle sellaista hankittu. Eikä siitä olisi hyötyäkään ollut, sillä 
tuskin reippaan pojan olisi annettu istua, kun moni aikuinen jou-
tui seisomaan. Mieleeni nousee vieläkin kuva siitä, miten seisoin 
ahtaudessa pienen keltaisen mutta oikean matkalaukkuni kanssa. 
Ja kun ei siihen aikaan ollut pysäkkimerkkejä, niin kansaa tuli ja 
meni, taajamissa jopa alle sadan metrin välein.  Aina se aiheutti 
liikettä ahtaassa käytävässä, ja silloin piti väistellä varsinkin läh-
tijöitä. Lopulta kuitenkin tuli Tyrvää ja sen rautatieasema-aukion 
keskellä seisova iso kuusi, joka on säilynyt mielessäni monen mo-
nen saapumisen ja lähdön ikonisena muistona. 

Eräs matka oli piinallinen. Silloin lähinnä kolmetoistavuo-
tiaana lippuni johti käytäväpaikkaan, ja ikkunapaikalla is-
tui – ikäiseni tyttö! (vai ajattelinko: plikka) Tämä neitonen ei 
matkannut Tyrväälle asti, mutta mielestäni hirveän pitkälle 
kuitenkin. Pari kertaa vilkaisin häneen päin, mutta sanaakaan 
emme puhuneet. Silti tahdosta riippumaton hermosto toimi. 
Onneksi en ollut laittanut pientä keltaista kapsekkiani ylähyl-
lylle, sillä se suojasi nyt minua sylissäni. Loppumatka meni 
samassa hiljaisuudessa, mutta myöhemmin harmittelin, etten 
ollut rohjennut yrittääkään keskustella tytön kanssa.     

  

• Pentti Lahtinen

Turkuun pääsi onnikalla
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”Linja-autossa on tunnelmaa” lauletaan. Ainakin oli haju-
ja. Penkkien paksun, keltaisen, kovan nahkapäällysteen haju 
ja hienoinen bensiinin tuoksu (joka puuttui häkäpönttöjen 
aikaan) yhdistettyinä peräkopista leijuvaan tupakansavuun 
ja maantien nimismiehenkiharoista aiheutuvaan tärinään ja 
toisinaan maantienpölyn leijailuun aiheuttivat monille mat-
kustajille pahoinvointia. Mutta yleensä oli saatavilla oksennus-
pusseja. Minä en niitä koskaan tarvinnut, mutta yksi tädeistäni 
uskaltautui ani harvoin tuolle 130 kilometrin 3-4 tuntia kestä-
välle reissulle. Tietysti eväät ja niiden syöminen oli tärkeä mat-
katapahtuma. Matkanteon iloja oli myös poikkeaminen kahville 
tai limsalle Oripäässä (10-15 min.) ja Lauttakylässä, jossa pysäh-
dys kesti toisinaan jopa puoli tuntia.   

Valtatie Turusta Lauttakylän, Vammalan ja Karkun kautta 
(siis järvien pohjoispuolelta) Tampereelle oli hyvin mutkikas, 
ja mäkiä oli vähän väliä. Eipä sota-aikana herättänyt ollenkaan 
ihmettelyä, kun auto ei jaksanut nousta jotakin pahaa mäkeä, 
ja kuljettaja käski naiset ja lapset ulos ja miehet tuuppaamaan 
autoa. Auton takapäähän oli kiinnitetty häkäpönttö eli puu-
kaasutin. Eihän pelkästään pöntön kaasulla ylibuukattu linjuri 
millään yksinään jaksanut. Ulkona sitten 7-8-vuotias matkus-
taja katsoi kuuluvansa komennuskunnan mies-kastiin ja työnsi 
porukan mukana kulkuneuvoa. 

”Vanhaan hyvään aikaan”, kuten pula-aikana oli tapana sanoa, 
päivittäisiä aikatauluvuoroja oli vähitellen lisätty, mutta sitten 
alkoi vuorojen vähentäminen niin, että kello kahden vuoro oli 
ainoa. Turusta ei päässyt millään vuorolla Tyrväälle asti tai päin-
vastoin. Vähitellen väylä taas avautui, ja saatiin Punkalaitumen 
kautta kulkeva lisävuoro. Sepäs nuortamiestä huvitti. Tyrväältä 

tien mutkat jokainen  Punkalaitumelle kulkenut nykyihminen-
kin tietää, mutta sieltä Kanteenmaalle oli melkoista menoa. 
Mutkia, töyssyjä ja huimia laskuja, joita kuljettaja lasketteli hur-
jaa vauhtia. Ja aina vatsanpohjaa…  tunsi sen. 

Koitti sitten pikavuorojen tuleminen. Linjureista tuli ajan 
myötä nokattomia ja tilavia. Totta kai silloin iloitsin uudes-
ta mukavuudesta ja matkan lyhyestä kestosta, tunti ja kolme 
varttia. Enää ei pysähdytty kahveille eikä pidetty tarpeellise-
na eväspaketteja. Eikä enää juuri kukaan sanonut linja-autoa 
eli linjuria onnikaksi, ja lopulta on lainattu ulkomailta nimitys 
bussi, joka aluksi tarkoitti vain kaupunkien sisäisen liikenteen 
kulkuneuvoja.  

Uusittu, asvaltoitu, noin kymmenen kilometriä lyhyempi tie-
kin valmistui aina pieni pätkä per vuosi. Vielä elämysten aika ei 
ollut ohi. Ensimmäistä kertaa uutta tietä Vammalaan tullessa-
ni koin yhtäkkiä, odottamatta uskomattoman upean näkymän. 
Vasemmalla oli Liekovesi, Tyrvään kirkko ja kauppala kaikessa 
kauneudessaan. Ennen oli tultu Roismalan Korkeeta ahretta 
alas, ja suoraan edessä näkyi kyllä tutuksi käyneitä asumuksia, 
mutta kauppalasta tuskin muuta kuin tuo kirkko.     

Vanhat onnikat ja matkat voivat elää muistoissa. Surua ja 
vaivaa tuottaa nyt se, että tunnen kuin olisi sota-aika, kun ei 
ole yhtään suoraa yhteyttä Sastamalasta Turkuun. Vammalassa 
käytiin kolmikymmenvuotinen sota linja-autoasemasta. Nyt ei 
ole sitäkään. Jonkun aikaa oli vain kolkontuntuinen tyhjä ra-
kennus, jossa nyt on joku asiamies.  Aikamme uusi pyhä henki, 
kilpailuhenki menestyy, mutta ei Turun linjalla. Tälle on käynyt 
kuin Rooman valtakunnalle.   
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Hyvää Joulua 
ja Menestyksekästä 
Uutta Vuotta!

Sastamalan alueelta tuskin löytyy toista henkilöä, jolla olisi yhtä 
pitkä kokemus tiepalvelumiehenä toimimisesta kuin Heikki 
Vierulalla. Heikki muistui mieleeni, kun selailin viime vuonna 
Autoliiton juhlavuoden kunniaksi julkaistua kirjaa ”Sata vuot-
ta vapaan liikkuvuuden puolesta”. Kirja kuvaa monipuolisesti 
Autoliiton satavuotiasta taivalta Helsingin ruotsinkielisen ylä-
luokan eksklusiivisesta kerhosta kaikille autoilijoille avoimeksi 
järjestöksi. Autoliiton puheenjohtajana tämän vuosituhannen 
ensimmäisellä vuosikymmenellä toiminut Risto Tuori määritteli 
Autoliiton toiminnan keihäänkärjiksi edunvalvonnan ja palvelut. 

Autoliiton Tiepalvelu on kulkenut pitkän matkan ja kokenut 
monenlaista muodonmuutosta niistä ajoista, jolloin Heikki 
Vierula 70-luvun lopulla aloitti tässä auttamis- ja palvelutehtä-
vässä. Samaisella 70-luvulla oli perustettu nykyinen Autoliitto 
vuonna 1972, kun Suomen Autoliitto ja Autoklubi yhdistyivät.

Heikki Vierulalla on vankka kokemus myös Autoliiton järjestö-
toiminnasta luottamustehtävineen. Mutta istuessamme elokuise-
na aamupäivänä Vieruloiden olohuoneessa, keskustelemme ni-
menomaan Heikin Tiepalvelu harrastuksesta, joka on kestänyt jo 
yli neljäkymmentä vuotta. Heikki kertoo, että yleensä yli 70-vuoti-
aat ”heitetään pois” toiminnasta, mutta hän on edelleen mukana. 
Tämän mahdollistaa Heikille vuonna 2018 myönnetty Kunniatie-
palvelumiehen arvonimi, joka on annettu tunnustuksena tiepal-
velun eteen tehdystä pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä.

Alkuaikojen ”etsivää” toimintaa

Heikki kertoo, että alkuaikoina tielle lähdettiin vain partioi-
maan ja kirjaimellisesti etsimään avuntarvitsijoita. Varusteissa 
ja osaamisessa oli puutteita, mutta halu auttaa oli kova. Mitään 
viestintävälineitä ei tuolloin myöskään vielä ollut. Oman auton 
katolle laitettiin Autoliiton Tiepalvelukilpi ja jossakin vaiheessa 
saatiin käyttöön myös haalarit. Kaikki muu oli miehestä, hänen 
auttamishalustaan ja -taidoistaan kiinni. 70-luvulla Tiepalve-
lussa käytettiin jonkin verran lyhytaaltopuhelimia (LA), mutta 
niistä luovuttiin melko nopeasti. Vasta 80-luvulla tulivat käyt-
töön ensimmäiset VHF-(ULA)-puhelimet. Viestintäkaluston 
lisääntyminen teki mahdolliseksi palvelun kehittämisen. Tie-
palvelumiehet käynnistivätkin oma-aloitteisesti puhelinpäi-
vystyksen 80-luvun alussa. Tämän mahdollisti uusi matkapu-
helinverkko (NMT-450 avautui vuonna 1982).

Tiepalvelu toimi alkuvuosikymmenet harrastuspohjalta, jol-
loin palvelun tarjonta ja laajuus oli vapaaehtoisten ”heikkien” 
varassa. Heikkiä kuunnellessa voi todeta, että Tiepalvelu on 
”miehessä kiinni”. Heikki myöntääkin, että tiepalveluhenki on 
päällä myös siviilissä. Partiointi on tärkeää, mutta myös ilman 
kylttiä voi auttaa. Kysyessäni mieleenpainuvimpia tapauksia 
auttamistilanteista, Heikki kertoo muun muassa perheestä 
Parkanon ja Jalasjärven välisellä metsätaipaleella. Talvipak-
kasella keskellä metsätietä perheen autosta olivat sammuneet 
kaikki valot. Kyydissä oli pieniä lapsia, joten tilanne oli pelotta-
va. Perheen matka pääsi kuitenkin jatkumaan onnellisesti Hei-
kin tehtyä väliaikaiset johdotukset palaneitten johtojen tilalle.

• Satu Rantala
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Harrastuksena
tiepalvelu

Operaatio Lumihiutaleen 50. yhteislähtö Helsingin Kauppatorilla 2018.

Operaatio Lumihiutaleen yhteislähtö 2019 Tampereella.
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"Vilkkuajot" Jämsässä.

Tiepalvelun kehittyminen

Tiepalvelumiehenä tai -naisena toimiminen on Heikin mukaan 
melko harvinainen harrastus. Partioinnin ja tienpäällä autta-
misen lisäksi, Heikki on ollut mukana Autoliiton hallituksessa, 
liittovaltuustossa, Pohjois-Hämeen piirin piirinjohtajana, tie-
palvelutoimikunnassa ja teknisessä toimikunnassa sekä Poh-
jois-Hämeen Tiepalveluyhdistyksen puheenjohtajana. Tästä 
kaikesta Autoliiton Tiepalvelusäätiö on palkinnut hänet Tiepal-
veluansiomitalilla.

Tiepalvelu jatkoi toimintaansa harrastuspohjalta, kunnes 
vuosituhannen vaihtumisen häämöttäessä alkoi näyttää siltä, 
ettei pelkästään vanhalla tyylillä ollut enää edellytyksiä pärjätä. 
Autoliitossa käynnistyi merkittävä tiepalvelun kehittämistyö, 
jonka eteenpäin viemisessä merkittävä rooli oli silloisella pu-
heenjohtajalla Risto Tuorilla.

Vanhoja toimintamalleja ei täysin hylätty, mutta ammatti-
maisuus lisääntyi. Ammattimaisemman tiepalvelun kehittelyn 
tuloksena syntyi maksullinen Al-turva Autoliiton tiepalvelun 
50-vuotisjuhlavuonna 2002. Autoliitto tarjosi turvan piirissä ole-
ville jäsenilleen ympärivuorokautisen avun tien päällä ilmennei-
siin ongelmiin. Muutama vuosi myöhemmin AL-turva muuttui 
henkilökohtaiseksi siten, että ei enää ollut väliä sillä, oliko auto 

oma vai lainattu. Apua sai joka tapauksessa. Aluksi AL-turvan 
hälytyspalvelu toimi vain viikonloppuisin, mutta v. 2003 otettiin 
käyttöön ympäri vuorokauden päivystävä hälytyskeskus.

Vapaaehtoiset tiepalvelumiehet ovat jatkaneet perinteistä 
työtään ammattimaisen tiepalvelun rinnalla ja ovat osana suu-
rempaa organisaatiota Vapepaa. Vapaaehtoisten toiminnassa on 
kuitenkin omat ongelmansa, joista suurin on tiepalvelumiesten 
ikääntyminen. Tiepalvelua on kuvattu sanoilla aate-harrastus-
palvelu. Siinä mukana olevia yhdistää auttamisen halu. Tämä 
vastaus tulee Heikiltäkin kuin pyssyn suusta, kysyessäni motii-
via tiepalvelussa toimimiselle. Auttamisen halua toista ihmistä 
kohtaan soisi olevan jokaisella niin liikenteessä kuin muuallakin.

Operaatio Lumihiutale
Joulun ajan liikennettä turvaamassa on jo vuodesta 1968 toiminut 
Operaatio Lumihiutale. Se alkaa joka vuosi niin sanotuilla Valta-
kunnallisella Yhteislähdöllä. Yhteislähtöpaikkakunnat ovat tänä 
vuonna Oulu ja Tampere. Heikki on järjestämässä Yhteislähtöä 
neljättä kertaa, nyt siis Tampereella. Yhteislähtötilaisuuksissa 
yleisöllä on mahdollisuus tutustua tiepalvelumiehiin, -autoihin 
ja käytettävissä olevaan välineistöön. Yhteislähtö huipentuu pe-
rinteisesti tiepalveluautojen kulkueeseen eli ”vilkkuajoon”. Ope-
raatio Lumihiutaleen tehostettu päivystys alkaa ennen joulun 
menoliikennettä ja jatkuu paluuliikenteeseen saakka.
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Moni paikkakuntalainen muistaa vielä elävästi kaupunginlääkäri Lauri Kanteleen. Hä-
nestä kerrotaan monenlaisia juttuja, niin kuin merkkihenkilöistä tavataan kertoa. Yksi 
erikoisimmista on lääkärin itsensä laittama ilmoitus paikallislehteen, millä hän halusi 
kumota korviinsa kantautuneet huhut kuolemastaan.

Ensi vuoden helmikuussa 90 vuotta täyttävä Lauri Kantele elää tänä päivänä Ullansa 
kanssa Hämeenlinnassa ja voi korkeasta iästään huolimatta edelleen hyvin.

Tässä jutussa ei päähenkilönä ole arvon lääkärimme, vaan hänen tyttärensä Lenita. 
Annetaanpa hänen itsensä kertoa elämänsä käänteistä.

Kaunotar katosi
kaukomaille
• Lenita Kanteleen tekstistä muokkasi Pirkko Esko

Maalaiselämää tuttujen maatilalla koiranpennun kanssa.
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Pääkaupungista Vammalaan  

Perheeni muutti Helsingistä Vammalaan, kun olin 8 kk vanha. 
Isäni oli saanut viran kauppalan lääkärinä ja sille tielle per-
heeni sitten jäikin isän koko uran ajaksi vuoteen 2004 asti.  
Elimme vuotta 1959. Perheemme kasvoi pari vuotta sen jäl-
keen pikkuveljellä ja sen seurauksena kasvoin kolmilapsises-
sa perheessä keskimmäisenä lapsena ja ainoana tyttönä. Kah-
den veljen ansiosta leikit olivat usein poikien leikkejä, vaikka 
nuketkin olivat rakkaita. Opin pienestä pitäen liikkumaan 
paljon ja harrastuksia oli monia: ratsastus, laskettelu, balet-
ti ja jazz-baletti… Into liikuntaan onkin säilynyt koko iän ja 
nykyisin harrastan uintia ja fitness-jumppaa lähes päivittäin.

15-vuotiaana maailmalle 
Vammala oli ihanteellinen paikka lapsuudelle, mutta aika ai-
kaisessa vaiheessa tunsin kaipuuta muille maille ja lähdin jo 
15-vuotiaana ensimmäistä kertaa Saksaan kesätöihin, mis-
sä tuli vietettyä kaksi kesää kieltä oppimassa. Lukion aikana 
lähdin vuodeksi Yhdysvaltoihin vaihto-oppilaaksi ja opin si-
ten englannin kielen. En edes ylioppilaaksi päästyäni tiennyt, 
miksi halusin tulla isona ja siksi päätin käydä Huittisten kaup-
paoppilaitoksen yo-merkonomilinjan ajatellen, että tuollainen 
koulutus ei ainakaan menisi hukkaan. Eikä mennytkään.

Tarkoitus oli jatkaa kauppakorkeaan, mutta maailma vei 
mukanaan, kun sain työpaikan matkaoppaana Finnmatkoilta 
heti valmistumiseni jälkeen. Lähes neljä vuotta kului noissa 
hommissa ja sain mahdollisuuden tehdä töitä Kreikassa, Ka-
narian saarilla, Portugalissa ja talvisin Ranskan Alpeilla hiihto-
oppaana, mikä oli nuoren liikunnallisen naisen unelmahom-
ma tuossa elämänvaiheessa. Samalla parani ranskan kielen 
taitoni, mistä tuli olemaan elämässäni todella suuri hyöty.

Rakkaus vei Marokkoon
Ranskan kielen taitoni ohjasi elämääni ratkaisevalla tavalla, 
kun tapasin tulevan mieheni Las Palmasissa töissä ollessani 
vuonna 1984. Sitä seuraavana vuonna muutin hänen peräs-
sään Casablancaan Marokkoon, missä vietimme perinteisiä 
marokkolaisia häitä toukokuussa 1985. Perheeni ja ystäväni 
tulivat Suomesta juhlimaan kolme päivää kestäneitä häitä. 
Marokkolainen sukuni otti minut vastaan ilolla, eikä minul-
la ollut koskaan suurempia sopeutumisvaikeuksia. Saimme 
vuosien varrella tyttären ja pojan. Vietin työssä käyvän äidin 
arkea, kuten niin monet meistä. Avioliittomme päättyi sii-
nä vaiheessa, kun lapset olivat lähteneet maailmalle. Minä 
päätin jäädä asumaan Marokkoon, josta oli vuosien varrella 
tullut koti. Minulla on täällä sekä marokkolaista sukua että 
ystäviä, mutta välillä silti haikailen takaisin Suomeen ja vie-
tän aika paljon aikaa vanhempieni luona Hämeenlinnassa, 
minne he muuttivat Vammalasta vuonna 2004.

Ruuhkavuodet
Tein pitkän uran pääasiassa kansainvälisissä yrityksissä, 
joista 13 vuotta Nokian palveluksessa. Oli todellinen ylpey-

Kuva on otettu kaksi vuotta sitten Lenitan tyttären Aminan 
häissä. Kuvassa myös Lenitan poika Selim. Naisilla on päällään 
perinteiset juhlakaftaanit.

Kanteleen perhe sukulaisperheen luona 1970-luvun alku-
puolella.
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arto.vormisto@kiinteistotalo.fi, Puh. 0445 654 773

KIINTEISTÖNVÄLITYSPALVELUA
TURVALLISESTI 33 v KOKEMUKSELLA

Vankalla paikallistuntemuksella ja
ammattitaidolla hankittu asiakkaiden 

luottamus
yksityistalouksista aina rakennusliikkeiden 

uudistuotantoon saakka.

Kiitokset teille kuluneesta vuodesta
Rauhallista Joulua ja

Hyvää Uutta Vuotta 2021.

Jouluiloa!

den aihe tehdä töitä suomalaiselle yritykselle. Olin ai-
koinaan Nokian ensimmäinen ”afrikkalainen” työntekijä! 
Aloitin myyntipäällikkönä ja myin verkkojärjestelmiä poh-
joisafrikkalaisille operaattoreille (Marokko, Algeria, Tuni-
sia). Jatkossa siirryin mobiilipuolelle markkinointipäälli-
köksi ja sain edellisten maiden lisäksi Libyan ja Egyptin 
markkinat vastuulleni. Töitä riitti ja matkustelin todella 
paljon, mutta nautin joka hetkestä. Kaikki vapaa-aikani 
oli varattu perheelleni. Kävimme kesäisin Suomessa, kos-
ka minulle oli todella tärkeätä, että lapseni saisivat myös 
suomalaisen identiteetin ja oppisivat tuntemaan suoma-
laisen sukunsa. Poikani kävi myöhemmin jopa vapaaehtoi-
sena 12 kuukauden sotilaspalveluksen, koska se oli hänelle 
kunnia-asia. Olin hänestä todella ylpeä. Molemmat lapseni 
asuvat tällä hetkellä Dubaissa, eli minä olen yksikseni Ma-
rokossa ja välillä mietin, jäänkö tänne vai palaanko koti-
Suomeen. Yhteydenpito Suomeen on edelleen erittäin tii-
vis sekä vanhempiini, veljien perheisiin ja ystäviin, joista 
moni on säilynyt kouluajoilta. Käyn siis edelleen säännöl-
lisesti Vammalassa (Sastamalassa) tapaamassa siellä asuvia 
ystäviäni ja poikkean samalla vanhemman veljeni haudalla, 
Tyrvään kirkon kupeessa sytyttämässä kynttilän.

Kulttuurieroja ja
eläkepäiviä

Olen nyt asunut Marokossa jo kokonaiset 35 vuotta. Eläk-

Kiitämme asiakkaitamme ja 
yhteistyökumppaneitamme 

kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme rauhaisaa joulua 

ja onnea uudelle vuodelle!
Liha Hietanen Oy
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Casablancassa kokoontuu säännöllisesti suomalaisten rouvien epäviral-
linen Suomettarien kerho. Kerho on kokoontunut jo vuosikausia, tässä 
rouvat lounaalla.

Lenitan koti Casablancassa.

keellä olen ollut pari vuotta, joiden aikana olen 
matkustellut paljon ja mietiskellyt, jäädäkö tän-
ne vai palatako Suomeen? Elämä Casablancan 
kaltaisessa miljoonakaupungissa on ollut hyvin 
kansainvälistä ja ystäväpiirinikin on monikan-
sallinen. Minulla on täällä myös suomalaisia ys-
täviä.  Isossa kaupungissa asuessa kaipaan usein 
luontoa ja hiljaisuutta. Onneksi täällä ei tarvitse 
ajaa kovin pitkälle, kun pääsee upeille rannoille 
nauttimaan, vaikka siellä ei kovin hiljaista aina 
olekaan. Suomessa käydessä nautin suuresti 
luonnossa kävelystä ja vaikkapa ihan vain kiven 
päällä istumisesta ja hiljaisuuden kuuntelemi-
sesta. Marokossa parhaan luontokokemuksen 
saa mielestäni Saharan autiomaassa käydessä. 
Hiekkadyynien valtavuus on sielua järisyttävä 
kokemus ja siellä voi todella nauttia hiljaisuu-
desta ja uskomattoman upeista auringonnou-
suista ja -laskuista. Marokko on kokonaisuudes-
saan mahtavan upea maa, joka tarjoaa jokaiselle 
jotakin. Täällä ovat vanhat perinteet vielä todella 
hyvin näkyvissä ja niitä kunnioittavat kaikki ikä-
polvet. Täällä on ollut hyvä kasvattaa lapsia, kos-
ka he oppivat pienestä pitäen kunnioittamaan 
perinteitä ja vanhempia ihmisiä. Heille opete-
taan kunnon käyttäytymistavat, mikä on mieles-
täni hieno asia. Yleinen kohteliaisuus ja teitittely 
kuuluvat asiaan, ja opettajia kunnioitetaan kou-
lussa, vähän niin kuin ennen vanhaan Suomessa. 
Minusta se on vain hyvä asia. Jokapäiväiseen elä-
mään Casablancassa on ollut aika helppo tottua. 
Työssäkäyvänä perheenäitinä on ollut todella 
upeata, että olen voinut pitää kotiapulaista kaik-
ki nämä vuodet. Se kuuluu paikalliseen tapaan, 
eikä sitä pidetä luksuksena. Oli aina mukava tulla 
töistä kotiin, kun kaikki kotihommat oli tehty ja 
illallinen valmiina odottamassa.

Kielten ja uskontojen
kirjoa

Ranskalainen kulttuuri on paljon näkyvillä Maro-
kossa ja maassa puhutaan arabian lisäksi ranskaa 
ja maan pohjoisosissa myös espanjaa. Koulussa ja 
matkaoppaana opittu ranskan kielen taitoni on 
ollut arvokas, ja ilman sitä olisi varmasti ollut pal-
jon vaikeampaa tehdä töitä. Olen myös opetellut 
arabian kielen, tai oikeammin sen marokkolaisen 
murteen. Mielestäni on niin paljon mukavampi 
tutustua maan asukkaisiin ja tapoihin, kun pystyy 
kommunikoimaan heidän kielellään. Monikieli-
syys kuuluu paikalliseen kulttuuriin ja useimmat 
tuttavani ovat vähintään kaksi- tai kolmikielisiä, 
eli puhuvat arabiaa, ranskaa ja englantia, tai jotain 
muuta kolmatta kieltä. 

Voin yleisesti ottaen sanoa, että Marokko on 
erittäin ulkomaalaisystävällinen maa ja täällä on 
ollut kaiken kaikkiaan helppo asua ulkomaalaise-
na. Kansa on suvaitsevaista ja tottunut siihen, että 
eri uskontokunnat asuvat yhdessä. Täällä on sekä 

muslimeja, että juutalaisia paikallisena väestönä. Yleinen suvaitsevaisuus 
kuuluu kasvatukseen ja ulkomaalaisia kunnioitetaan. Maan läheisyys Eu-
rooppaan on tehnyt maasta vuosien varrella hyvin eurooppalaisvaikuttei-
sen, silti paikallinen perintö on osattu säilyttää todella taitavasti. 

Sen ansiosta maalla on tarjottavana turisteille todella upeita kohteita eri 
puolilla maata.
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Jossei sulla muuten 
o harmia,
ni hanki kuttu!

Mirja Topin kuttu,
nimeltänsä Väliaikane,
Sastamalan Koivulan kyläsä
kevväällä 2019.
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Ei kulta kutun hännäsä pysy
Kutuistansa ja kutujjuustoistansa Sastamalan alue, vanha Tyr-
vää ja lähipitäjät, on ollu oikeen maankuuluja. Viäläkin niitä 
juustoja täälä muutamat värmää. Tyrvään ja Kiikoisten vaaku-
noisakin pukki aikanansa kekkaloitti. Piänemmisä torpisa oli 
ylleensä kuttu taikka pari, joskus peräti kymmenkunta. Taloisa 
niitä saatto olla viäläki enämpi. Jos kuttuja oli paljon, tehtiin 
niille omia kuttunavetoita. Kutun parempi pualisko on pukki ja 
niitten jälkeläiset vohlia taikka kilejä.

Milläs toinen vuahi toista auttaa,  
ku ittekki haapaa kalvaa
Kuttua pruukattiin sannoo köyhän miähen lehmäks, se kun pär-
jää vähän vähemmälläki hoirolla ja hyysäämisellä. Aina niille ei 
tahtonu olla eres heiniä taikka rehujakan antaa. Lehtikerpois-
ta syätettiin lehmille ensin lalvat, ja tyvet vasta viätiin kuttujen 
kunittavaks. Toisin paikon kutut pantiin talvellakin pihalle ko-
tomäkiin mäntyjä kalvaan, jolsei ollu ihan ramuttoman kylmä. 
Ennen räknättiin että oli aika hyvä kuttu, kun lypsi pari kolme 
litraa päiväisä. Eikä niitä sillon talvisaikaan lypsää pruukattuka, 
hyvä kun saatiin talven yli menneen. 

Terve kun pukki
Paimenella saatto olla usseemman kymmenenkin kutun lau-
moja koko suven mettisä kromppaamasa. Heti mentiin, kun 
lumet suli. Puhutaan, että hyvä paimen kuskas laumansa vil-
jasarraan pyärtänöö, nin että kutut ei yhtään tupannu viljan-
tähkiä hapsiin. Paimenen kellona oli kutun silmä, josta hän 
tiäsi ajjaankulun. Kutun silmäterä kun muuttuu valon määrän 
mukkaan. Lääkkeenäkin kutummaitoo pruukattiin. Sitä jua-
tettiin mukuloillekki, jos he oli kovasti heikovoimasia. Ja jos 
kärme puri paimenesa ollesa, nin sitä piti ryypätä, että myrkky 
lantraantus. Alkuun se voi tuntua huanolta makunsa pualesta, 
mutta pian siähen tottuu ja ruppee sitä oikeen himotteen! 

Ommar se kutujjuusto vallan toista syärä,  
kun noi pitkät silahkat
Kutujjuusto on tärkee osa Satakunnan vanhaa ruakameininkiä. 
Kerran päiväsä niitä huusholleisa ennen tehtiin. Ensin maitoo 
lämmitettään vähän ja sitten sevotettaan joukkoon juaksutetta. 
Ennen vanhaan sitä saatiin nuarten vasikkojen juaksutema-
hasta, haimasta. Juustotarakka, se massottunu maito, kohli-
taan puiseen kehhään, josa sitä käännellään ja puristellaan nin 
että kaikki hera valluu pois. Valmis juusto sualataan reirusti, 
ettei se kohta happanisi.  Ennen juustoja pruukattiin kuivata 
aurinkonpaisteesa pirempää säilytystä vasten. Herasta teh-
rään herajuustoo, taikka annetaan se kutuille mäkitettäväks. 
Juustokehän teko oli taironnäyte isännille, kuka rookas veistää 
sen pohjaan hianommin kruusatun kuvion. Kaupunkireisuil-
le juustoja kans otettiin kaupattavaks ja niistä saatiin ylleensä 
hyvä makso.

Nainen on kun kuttuki, jossei se pahhaa tee,  
ni aattelee ainaki 
Joskus ne saattaa olla aika iileskotteja ja tiranneja ne kutut ja 
vallankin pukit. Jos kuttu pääsee valtoimeks, nin miälellänsä 
se on suaraa päätä pahantevosa. Kun kuttu on pantu liakaan 
liki kukkaspenkkiä, nin ettei se juur saa siittä syätyä, se kääntää 
ittensä ja sotkee tremppaa kukkaset kumminki. On se nin vei-
tikkainen elävä! Jo piänet kilikkin kepsahtaa takkelasti aina sen 
kaikista korkeemman kiven mouliaisen päälle kriikkuun. Jos 
kuttua yrittää taluttaa, se krinnaa ittensä helposti torraukseen 
ja jäkittää vaan eräti paikallansa ninkun sahapukki. Mutta, jos 
lähtee erellä juakseen, nin kyllä kuttu kepelästi peräsä karraa. 

Ny on kutut kotona
Ommar meitillä viäläkin täälä yks ernomasen kuuluisa pukki, 
nähkääs toi Herra Hakkarainen. Sillä on oma huushollinsa tuala 
keskustasa Marttilankarun varresa. Se on Kunnaksen Maurin vu-

• Leena Myllyniemi

Kiertokatu 1, 38210 Sastamala
P. 050 5559362 

www.hyotykerays.�
info@hyotykerays.�
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ahi. Kunnas sannoo, että hän tykkää joskus kattella, mitä semmonen unisakävelijä-
heppu oikein tekkee.

Pukki kaalimaan vartijana
Lahren Vanni eppäili, että heijän kuttunsa olis kippee, kunnei se oikein mittään 
syäny. Toivo-poika  ei uskonu äitiänsä ja meinas: ”Se on vaan kronkeli, kylä se 
syä vaikka ton vanhan korvikopanki”. Vanni tuumas: ”Olevvai, kunnei eres hyvä 
jauhosokkarakan kelpaa!” Toivo rupes sitä hasittaan, piti koppaa sillai, ettei kut-
tu juur eikä juur siähen ulttunu ja anto kumminkin välillä vähän haukata. Kyllä 
kuttu sitä siittä hainoon rupes ja koppa maitto. Kai se kippee oli ollu, kun se oli 
sitte yän aikana kuallu.

Otsikot ovat Sastamalan alueella käytettyjä vanhoja sananparsia.

Lähteet: 
Vanhaa Satakuntaa, Satakunnan Nuorisoseurain Liitto, Vammala 1934
Tyrvään Murrekirja, Pertti Virtaranta, SKS, Vammala 1976
Punkalaitumen Murrekirja, Aimo Hakanen, SKS, Vammala 2003

Murresanojen 
selityksiä:
ernomanen erikoinen, erityinen
eräti täysin, kokonaan
hainota haluta kovasti
hasittaa yllyttää, härnätä
iileskotti ilkimys, kurillinen
jäkittää pysyä sitkeästi paikallaan
kekkaloira esiintyä huomiota tavoitellen
kepelä vikkelä, notkea
kepsahtaa liikkua nopeasti
kohlia kerätä, koota
korvikoppa iso korvallinen pärekoppa
kriikkua roikkua
krinnata kiristää
krompata myllertää
kunia kyniä puhtaaksi
mouliainen iso pyöreähkö kappale, esim. kivi
mäkittää juoda ahnaasti
pyärtänö tien, ojan tai pellon reuna, pientare
ramuton mahdoton
takkela vikkelä, notkea
rookata onnistua
tiranni kurikas, vallaton
torraus tenä, vastustus
trempata polkea, sotkea
ulttua ulettua
värmätä tehdä

Lahrev Vanni-emäntä kuttunsak kans kotonansa Tyrvään Vehmaan kyläsä joskus 1960-luvulla. Kesy harakka istuu airalla. 
Kuva Hannu Rintee.

Tyrvään murre
Tyrvään murre sijoittuu hämäläismurteisiin ja niiden läntisimpään 
ryhmään eli Ylä-Satakunnan murteisiin. Se edustaa niitä Satakunnassa 
puhuttuja hämäläismurteita, jotka jo 1600-luvulta lähtien ovat antaneet 
aineksia suomen kirjakielen rakentamiseen. Tyrvään murre on Sata-
kunnan skandinaavissävytteistä laulavaa murretta. Murteessa esiintyvä 
intonaatio, puheen melodia eli nuotti, on puhujakohtaisesti suuresti 
vaihteleva ilmiö, joka säilyy syntyperäisen tyrvääläisen puheessa vielä 
silloinkin, kun muut murteelle tyypilliset piirteet ovat jo kadonneet.
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Keikyän Kivi - Hautakivien erikoisliike
- Kaikki hautakivityöt laatutakuulla jo vuodesta 1933

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme rauhallista joulua
sekä menestyksekästä vuotta 2018!

Vammaksentie 1, 38210 Sastamala  -  045 611 7768  -  kivi@muistoksi.�  -  www.muistoksi.�

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme rauhallista joulua
sekä menestyksekästä vuotta 2021!

Kiitämme asiakkaitamme
vuodesta 2020 ja toivotamme

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

45



Nimismiesperheen vesasta arkkitehdiksi

Sastamalan Pyhän Marian kirkolta löytyy Wahlroosien suku-
hauta. Eräässä haudassa on teksti Arkitekten Gunnar Wahlroos 
7.2.1890–24.8.1943. Minua on jo useamman vuoden kiinnostanut 
ottaa selvää kuka tämä Pyhän Marian kirkolta viimeisen lepo-
sijansa saanut arkkitehti oli, millaisen työuran hän teki ja mikä 
oli hänen yhteytensä Sastamalan seudulle.

Gunnar Achilles Wahlroos syntyi Mouhijärvellä helmikuussa 
1890 nimismies Herman Alexander Wahlroosin ja hänen vai-
monsa Selma Anna Adele Krookin nuorimpana lapsena. Gunnar 
Wahlroosilla oli kahden vanhemman veljen ja yhden siskon li-
säksi kaksi velipuolta isänsä ensimmäisestä avioliitosta. Vanhin 
näistä velipuolista oli Bror Otto Wahlroos, joka sai kuuluisuut-
ta Mouhijärven nimismiehenä isänsä jälkeen. Wahlroos oli siis 
taustaltaan virkamiesperheestä, mutta suvusta löytyi myös aimo 
annos taiteellisuutta, sillä Gunnar Wahlroosin täti Anna Mathilda 
oli Akseli Gallen-Kallelan äiti. Suuri taidemaalari oli siis Gunnar 
Wahlroosin serkku. Niin ikään taidemaalari Dora Wahlroos kuu-
lui sukuun ja kaukaista sukua oli myös arkkitehti August Krook.

Koulunsa Gunnar Wahlroos kävi ensin Porissa ja myöhemmin 
Helsingissä päästen 1910 ylioppilaaksi Suomen ensimmäisestä 
virallisesta yhteiskoulusta eli Läroverket för gossar och flicko-
rista. Mainittakoon muuten, että kyseinen koulu sijaitsi raken-
nuksessa jossa nykyään toimii Design-museo. Elämänuransa 
Wahlroos löysi arkkitehtuurista, vaikka välillä opiskelikin ku-
vanveistoa Ateneumissa. Maaliskuussa 1917 hän suoritti diplomi-
arkkitehdin tutkinnon kiitettävällä arvosanalla. Opiskeluaika-
naan Wahlroos avioitui Vera von Hertzenin kanssa ja he saivat 
kolme lasta, tyttäret Gunhildin ja Carinin sekä pojan Örnin.

Uransa alkuvuosina Wahlroos toimi useissa eri työpaikoissa, 
muun muassa Eliel Saarisen ja Birger Brunilan toimistoissa. 
Sisällissodassa Wahlroos osallistui valkoisten puolella Helsin-
gin vapautukseen. Sodan jälkeen Wahlroos suunnitteli enim-
mäkseen huviloita ja maatalousrakennuksia ollessaan töissä 
Maatalousrakennusten rakennuskonttori Oy:ssä ja Asutushal-
lituksen rakennustoimistossa. Wahlroosin työluettelosta löytyy 
myös Viitasaaren apteekki ja sairaalan sisustus

Jyväskylässä Schaumanin arkkitehtinä

Vakituisemman leipäpuun Gunnar Wahlroos sai vuonna 1922, 
kun hänen serkkunsa, diplomi-insinööri Bruno Krook palkkasi 
hänet johtamansa Schaumanin vaneritehtaan rakennusosas-
ton johtavaksi arkkitehdiksi Jyväskylään. Wahlroosin Jyväsky-
län kauden tärkeimpänä työnä voi pitää niin sanottua Schau-
manin linnaa, jonka Bruno Krook rakennutti vaneritehtaan 
johtajan edustusasunnoksi Touruniemeen Jyväsjärven rantaan.

Schaumanin linna on hyvin mahtipontinen rakennus, jossa 
asuntokerrosala on valtava – noin 1200 neliötä. Linnassa on 
piirteitä niin barokista kuin renessanssista. Vaikutteita Wahl-
roos oli selvästikin saanut Ruotsiin ja Tanskaan tekemältään 
opintomatkalta. Schaumanin linnan suuri erikoisuus oli jyrkän 
katon alta löytyvä tenniskenttä, jossa tehtaanjohtaja Krookin 
vieraat saattoivat pelata tennistä vaikka keskellä talvea. Mahta-
va linna on edelleen olemassa – tosin käyttötarkoitus on vuo-
sien saatossa muuttunut useaan otteeseen – ja sen voi bongata 
Jyväskylän Rantaväylää ajaessaan.

Mainittakoon, että Wahlroosilla oli Jyväskylän vuosinaan 
myös oma toimisto, joka toimi ainakin osoitteessa Yrjönkatu 2. 
Toimistossa työskenteli hetken aikaa myös muuan Aino Marsio, 
joka siirtyi sittemmin toisen jyväskyläläisen arkkitehdin Alvar 
Aallon toimistoon – kohtaloikkain seurauksin! Mainittakoon 
muuten, että Aalto arvosteli jyrkästi Keskisuomalaisessa Wahl-
roosin suunnittelemia Jyväskylän Harjun portaita, jotka myös 
Neron portaina tunnetaan. Aallon mukaan portaat olivat epä-
onnistuneet ja luonnottomat, koska eivät johtaneet mihinkään.

Lääninarkkitehdin monipuolinen
työkenttä Turussa

Jyväskylässä Wahlroos viihtyi vuoteen 1925, jolloin hän siirtyi 
Turkuun tultuaan valituksi Turun ja Porin lääninrakennus-
konttorin apulaisarkkitehdiksi. Edellisenä vuonna Wahlroos oli 
hakenut Kuopion kaupunginarkkitehdiksi, mutta ei ollut tullut 
valituksi. Wahlroos käytännössä johti lääninrakennuskonttoria, 
sillä esimiehenä toiminut Alexander Nyström sairasteli ja kuoli 

Gunnar Wahlroos, 
monipuolinen mutta 
tuntematon arkkitehti

• Tuomas Rantala

Arkkitehti Gunnar Wahlroos, 
passikuva. 
Historian kuvakokoelma.
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helmikuussa 1926. Wahlroosin työkenttä oli laaja, koska läänin-
rakennuskonttorin työkenttää oli koko Turun ja Porin lääni sekä 
Ahvenanmaa.

Wahlroos oli siis ennen kaikkea virkamiesarkkitehti ja hänen 
pääasiallinen työkenttänsä oli valvoa ja suunnitella valtion ra-
kennusten rakennus- ja muutostöitä. Wahlroosin Turun vuo-
siin mahtui merkittävien rakennusten muutos- ja korjaustöi-
den suunnittelua, sillä hän vastasi niin tasavallan presidentin 
kesävirka-asunnon Kultarannan muutos- ja sisustustöistä kuin 
arkkipiispantalon korjaustöistä. Kultarantaan Wahlroos mm. 
suunnitteli useita muotokieleltään klassismia ja art decoa edus-
taneita huonekaluja. Linnan lattioille hankittiin kiikkalaisen 
Aaltosen kutomon art deco -tyylisiä karvalankamattoja. Erityi-
senä yksityiskohtana Kultarannan sisustuksesta pitää mainita 
niin sanotun Tähtikabinetin 13 silhuettia, jotka esittävät pre-
sidenttien Ståhlberg, Relander ja Svinhufvud perheenjäseniä. 
Silhuetit ovat arkkitehti Wahlroosin itsensä tekemiä. Kultaranta 
oli ollut niin huonossa kunnossa, että työn tehtyään Wahlroos 
luonnehti parantaneensa kuolemaantuomitun.

Arkkipiispantalon korjaaminen tuli ajankohtaiseksi vuonna 
1930 pitkäaikaisen arkkipiispa Gustaf Johanssonin kuoltua. Van-
haksi ja epäkäytännölliseksi koettu uusrenessanssipalatsi ha-
luttiin saada nykyaikaiseen ja tarkoituksenmukaiseen kuntoon. 
Työn sai suoritettavakseen arkkitehti Wahlroos, jonka keskei-
nen ajatus oli avartaa tiloja. Peruskorjauksen jälkeen arkkipiis-
pantalon edustustilat olivatkin entistä avarammat – oviaukkoja 
oli suurennettu, ovia poistettu ja ruokasaliin avattu koko seinän 
kokoinen ikkuna, josta avautui näkymä talon puistoon. Arkki-
piispantalossa näkyi peruskorjauksen jälkeen myös Wahlroosin 
sisaren Anna-Leena Hussin kädenjälki, sillä hän toteutti ta-
loon useita seinämaalauksia, joista valtaosa kuitenkin peitettiin 
1960-luvun peruskorjauksessa. Mielenkiintoista muuten on, 
että Wahlroos kertoi tammikuussa 1931 serkkunsa Akseli Gallen-
Kallelan haluavan maalata kattomaalauksen arkkipiispantaloon. 
Wahlroos kannatti ajatusta, mutta valitettavasti se ei toteutunut, 
sillä Gallen-Kallela kuoli maaliskuun alussa 1931.

Samoihin aikoihin arkkipiispantalon kanssa Wahlroos vastasi 
myös Juseliuksen mausoleumin restauroinnin suunnittelusta. 
Tämä työ kuitenkin keskeytyi joulukuussa 1931 tulipalon tuhottua 
mausoleumin lähes kokonaan. Sittemmin mausoleumi kyllä kor-
jattiin, mutta ei enää Wahlroosin vaan Torkel Nordmanin johdol-
la. Ilmeisesti se, että Wahlroos valittiin alun perin restauroinnin 
suunnittelijaksi, johtui sukuyhteydestä Galléneihin, sillä Sigrid 
Juseliuksen Säätiön hallituksessa toimi konsuli Walter Gallén, tai-
teilija Akseli Gallen-Kallelan veli ja arkkitehti Wahlroosin serkku.

Gunnar Wahlroos suunnitteli Turun kaudellaan toki myös 
täysin uusia rakennuksia, kuten esimerkiksi Tupavuoren meri-
kylpylän Naantaliin, Högra Svenska Lantbruksläroverketin ra-
kennuksen (Wahlroos opetti itse sivutoimenaan rakennusoppia 
kyseisessä oppilaitoksessa), Linnankatu 33:n asuintalon – jos-
sa itsekin asui – ja Crichton Vulcan Oy:n köysitehtaan, jonka 
kerrotaan olleen aikanaan Pohjoismaiden pisin rakennus 270 
metrin pituudellaan. Tupavuoren merikylpylä on sittemmin 
purettu, mutta moni Wahlroosin Turun seudulle suunnittelema 
rakennus on edelleen jäljellä: esimerkiksi köysitehdas palvelee 
Turun konservatoriona ja ruotsinkielinen maatalousoppilaitos 
Luostarivuoren koulun naapurissa on puolestaan muutettu yk-
sityisasunnoiksi. 

Gunnar Wahlroosin suunnittelema Schaumanin linna val-
mistui vaneritehtaan johtajan asunnoksi Jyväskylään vuonna 
1924. Wikimedia Commons.

Wahlroosin suunnittelema Linnankatu 33 edustaa klassismia. 
Arkkitehti itsekin asui talossa. Wikimedia Commons 

Högre Svenska Lantbrukslä-
röverket valmistui Samppa-
linnanmäen kupeeseen vuosi-
na 1926–1927. Arkkitehti nro 
6/1929.

Wahlroosin piirtämä 
havainnekuva arkkipiis-
pan vastaanottohuoneesta 
ja kirjastosta. Helsingin 
Sanomat 16.1.1931.
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Mainittakoon, että Turun vuosinaan Wahlroos teki laajan lentomatkan yhdessä 
lankonsa, jääkärimajuri Gunnar von Hertzenin kanssa. Matka, joka toteutettiin 
keväällä 1928, kulki Viron, Latvian, Puolan, Itävallan, Unkarin, Bulgarian, Turkin, 
Jugoslavian, Tsekkoslovakian, Saksan ja Ruotsin kautta takaisin Suomen. Matka 
oli Wahlroosille paitsi huvi- myös opintomatka. Toisen opintomatkan Turun 
vuosinaan Wahlroos teki vuonna 1930 Tukholmaan katsomaan suurta näyttelyä. 
Kyseinen Stockholmsutställningen esitteli ennen kaikkea arkkitehtuuria ja sillä 
oli suuri vaikutus seuraavien vuosien funktionalistisiin suunnitelmiin. Työn ja 
matkailun lisäksi Wahlroosilla riitti aikaa myös luottamustoimille ja esimerkiksi 
1930-luvun alussa hän oli jäsenenä niin Turun graafillisen taiteilijayhdistyksen 
kuin Taidetta Kouluun -yhdistyksen johtokunnissa.

Martinkirkko ja muita kilpailuita
Merkittävin Wahlroosin suunnittelemista rakennuksista on varmastikin Tu-
run Martinkirkko, jonka hän suunnitteli yhdessä Totti Soran (ent. Strömberg) 
kanssa. Wahlroos ja Sora voittivat kirkosta vuonna 1931 järjestetyn suunnit-
telukilpailun, jossa taakse jäivät muun muassa sellaiset tunnetut nimet kuin 
Lars Sonck ja Erik Bryggman. Martinkirkko, jonka voi sanoa edustavan osit-
tain funktionalismia ja osittain klassismia, vihittiin käyttöön marraskuussa 
1933. Martinkirkkoa voikin luonnehtia yhdeksi Wahlroosin päätyöksi.

1930-luvun alkupuoli oli Wahlroosille muutenkin suunnittelukilpailuiden 
aikaa ja hän osallistui Martinkirkon suunnittelukilpailun ohella kahteen varsin 
merkittävään ja suureen arkkitehtuurikilpailuun. Vuonna 1930 Wahlroos osal-
listui Ilmari Ahosen kanssa hyvin funktionalistisella ehdotuksella Vierumäen 
urheiluopistosta järjestettyyn kilpailuun. Tämän kilpailun voitti turkulainen 
Erik Bryggman, mutta Wahlroosin ja Ahosen ehdotus, jonka motto oli ”piir-
retty vihreä kiekko punaisessa renkaassa”, kuitenkin lunastettiin. Arkkitehti-
lehdessä kehuttiin etenkin suunnitelman asemapiirustusta, päärakennusta ja 
oppilasasuntojen sijoittelua.

Vaikka jonkin suunnittelukilpailun olisikin voittanut, niin se ei aina suinkaan 
merkinnyt sitä, että rakennus olisi toteutettu sen mukaan. Tämän Wahlroos sai 
karvaasti kokea Helsingin Tehtaanpuiston kirkkokilpailussa, johon hän osallis-
tui yhdessä Totti Strömbergin kanssa. Wahlroos ja Strömberg voittivat kilpailun 
funktionalistisella ehdotuksellaan – mainittakoon tässä että Alvar Aallon ehdo-
tus ei edes sijoittunut – mutta sitä pidettiin liian modernina. Asiasta kiisteltiin 
pitkään ja lopulta asemakaavallisia asioita tekosyynä käyttäen päätettiin järjes-
tää uusi kilpailu. Uuden kilpailun voitti vanhempaa arkkitehtipolvea edustanut 
Lars Sonck, jonka ehdotus oli traditionalistinen ja ilmeisesti sellainen mitä 
seurakunta oli halunnut. Nykyään Tehtaanpuiston kirkko tunnetaan paremmin 
Mikael Agricolan kirkkona. Ilmeisesti Wahlroos oli Tehtaanpuiston kirkon kil-
pailussa tapahtuneen takaiskun jälkeen varovaisempi suunnitellessaan Martin-
kirkkoa eikä lähtenyt suuriin funktionalistisiin kokeiluihin.

Virkatöitä Rakennushallituksessa 
ja yksityisiä suunnittelutöitä

Turusta Wahlroos muutti syyskuussa 1934 Helsinkiin tultuaan nimitetyksi 
Yleisten rakennusten ylihallituksen (virasto muuttui vuonna 1936 Rakennus-
hallitukseksi, ja käytän tässä virastosta kyseistä nimitystä) ylimääräiseksi en-
simmäiseksi arkkitehdiksi. Työnkuvaan kuului muun muassa lähetystötalojen 
tarkistamista ja rakennushankkeiden valvomista. Mutta toki Wahlroos itsekin 
edelleen suunnitteli rakennuksia, niin virkatyönä kuin omaan laskuunsa. Eh-
dottomasti merkittävin Wahlroosin Rakennushallituksessa suunnittelema ra-
kennus on Tampereen piispantalo, jonka hän suunnitteli vuonna 1936, ja joka 
valmistui käyttöönotettavaksi vuonna 1938, jolloin Tampereen piispa Aleksi 
Lehtonen pääsi muuttamaan rakennukseen.

Tampereen piispantalo edustaa funktionalismia, mutta Wahlroosia tutki-

Italialaishenkistä klassismia edustava Martin-
kirkko vastavalmistuneena vuonna 1933. Wiki-
media Commons.

Martinkirkon interiööri. Alttarimaalaus on Ei-
nari Wehmaksen ja Karl Ingeliuksen. Arkkitehti 
nro 5/1934.

Wahlroosin suunnittelema Crichton-Vulcanin 
köysitehdas valmistui Turun Linnankadulle 
vuonna 1935 ja sen sanottiin olleen tuolloin Poh-
joismaiden pisin rakennus. Historian kuvako-
koelma – Pietisen kokoelma.
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nut Seppo Laitakari toteaa talon saaneen toteutuksen aikana 
vanhoillisempia piirteitä kuin suunnitelmassa oli ollut – toisin 
sanoen Wahlroos ryhtyi varovaiseksi. Ilmeisesti valittu linja 
miellytti ainakin paikkakunnan julkista sanaa, sillä Aamuleh-
den sunnuntailiite luonnehti rakennusta tyylikkääksi ja viehät-
täväksi – jos kohta ulkoseinien todettiin olevan karujen ja liian 
asiallisten. Sisätiloja sen sijaan pidettiin kodikkaina ja lämpi-
minä, myös näköalaa Pyhäjärvelle kiitettiin. Mainittakoon, että 
arkkitehti Wahlroosin sisko Anna-Leena Huss maalasi seinä-
maalauksia myös Tampereen piispantaloon. Yksi seinämaala-
uksista esitti Tampereen hiippakunnan silloista aluetta kirk-
koineen. Piispantaloon rakennettiin myös oma kappeli, joka 
lienee ollut piispa Lehtosen idea. Kappelithan ovat tyypillisiä 
englantilaisissa piispanresidensseissä ja Lehtonen oli suuri 
anglofiili.

Muuten Wahlroosin virkatyöt olivat pääsääntöisesti raken-
nustöiden valvontaa ja rakennussuunnitelmien laatimista maa-
seudun asutuskeskuksiin. Wahlroosin tiedetään vastanneen 
ainakin Littoisten ja Lauttakylän rakennussuunnitelmista. 
Nämä rakennussuunnitelmat valmistuivat vuonna 1938, jolloin 
elettiin yleisestikin vaihetta jolloin maaseudun asutuskeskuk-
siin laadittiin rakennussuunnitelmia, jotta niistä saataisiin jär-
jestelmällisiä, väljiä ja viihtyisiä. Tämän ajattelumallin takana 
oli mitä todennäköisimmin Wahlroosin ikätoveri Otto-Iivari 
Meurman, joka toimi tuolloin Rakennushallituksen suunnitte-
luosastolla ja oli jo tunnettu kaavoittaja. Ilmeisesti viimeiseksi 
rakennukseksi, jonka Wahlroos suunnitteli virkatyönään Ra-
kennushallituksessa, oli Ylitornion kirkko, joka valmistui ke-
sällä 1940. Tyyliltään kirkko on lähinnä klassismia.

Virkatöiden ohella Wahlroos harjoitti yhä myös omaa suun-
nittelutoimintaa ja monet vanhat suhteet toivat töitä. Turun 
seudulle Wahlroos suunnitteli Crichton-Vulcanin pääkonttorin 
– niin sanotun Valkoisen talon – Turun Itäiselle rantakadulle 
ja Raadelman kartanon navetan Piikkiöön. Valkoista taloa on 
sittemmin korotettu, mutta sen kulmaan sijoitettu pääsisään-
käynti herättää edelleen laivankeulaefektin – olihan kyse lai-
vatelakan pääkonttorista. Tätä kirjoittaessa Valkoisessa talossa 
toimii Elomaticin pääkonttori.

Muutkin Wahlroosin 1930-luvun lopussa ja 1940-luvun alus-
sa omaan laskuunsa tekemät rakennussuunnitelmat liittyivät 
lähinnä teollisuuteen, sillä vuonna 1938 hän suunnitteli Ab 

Finska Gasaccumulator Oy:n tehtaan Tampereelle, Oy Ma-
hoganyn vaneritehtaan Lauttasaareen ja vuonna 1940 Lahden 
lasitehtaan hiomon. Ainakin Oy Finska Gasaccumulator Ab:n 
tehtaan ja lasitehtaan hiomon suunnittelun taustalla vaikuttivat 
sukulaisuussuhteet – Lahden lasitehdasta johti Gunnar Wahl-
roosin veljenpoika Åke Wahlroos ja Oy Finska Gasaccumulator 
Ab:n teknillisenä johtaja oli Wahlroosin sisaren mies tekniikan 
tohtori Gillis Emmanuel Huss. Näistä teollisuusrakennuksista 
Mahoganyn vaneritehdas on purettu, mutta Lahden lasiteh-
taan hiomo on edelleen olemassa (tosin käyttötarkoitusta on 
muutettu). Tampereen kaasutehtaan kohtalosta en ole löytänyt 
täyttä varmuutta, mutta mahdollisesti kyseessä oleva rakennus 
rakennettiin Nekalaan Kuokkamaantien ja Ahlmanintien kul-
maan, ainakin Tampereen kaupunginvaltuusto luovutti paikas-
ta tontin mainitulle kaasuyhtiölle vuonna 1938.

Wahlroosin uran katkaisi sairastuminen vuoden 1942 
loppupuolella, minkä jälkeen hän joutui olemaan lähinnä 
sairaslomalla. Gunnar Achilles Wahlroos kuoli 24.8.1943 Helsin-
gissä ja hänen siunaustilaisuutensa järjestettiin Hietaniemen 
vanhassa kappelissa viikkoa myöhemmin. Muistosanoissaan 
Rakennushallituksen pääjohtaja Erkki Huttunen korosti vai-
najan olleen etevä arkkitehti ja tunnollinen virkamies. Hauta-
jaisissa esiintyi myös vainajan serkun tytär sellotaiteilija Kirsti 
Gallen-Kallela. Oman toiveensa mukaan Wahlroos haudattiin 
Sastamalan Pyhän Marian kirkon kirkkomaahan sukuhautaan 
– sukuyhteys oli tärkeä loppuun asti.

Gunnar Wahlroosin ja Totti Strömbergin suunnitelma Teh-
taanpuiston kirkoksi sai ensimmäisen palkinnon, mutta sitä 
ei toteutettu. Arkkitehti nro 12/1930

Gunnar Wahlroosin ja Ilmari Ahosen suunnitelma Vierumäen 
urheiluopiston päärakennukseksi. Arkkitehti nro 4/1930.

Crichton-Vulcanin pääkonttoriksi suunniteltu Valkoinen talo 
valmistui Turun Itäiselle rantakadulle vuonna 1937. Wikime-
dia Commons.
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Miksi Wahlroos on unohdettu?

Wahlroos oli siis verraten monipuolinen arkkitehti ja ehti suun-
nitella useita erilaisia rakennuksia, mutta sittemmin hänet on 
lähes täysin unohdettu. Syitä unholaan jäämiselle on useita, yksi 
on varmasti se, että hän kuoli keskellä sotavuosia verraten nuo-
rena – vain 53-vuotiaana – toinen taas se, että Wahlroosin töitä on 
ollut vaikea tutkia. Ilmeisesti hänen piirustusarkistonsa tuhoutui 
sotavuosina, kun talo, jossa hän asui, kärsi pommitusvahinkoja. 
Tärkein syy unohdukseen on kuitenkin siinä, että Turussa 
vaikutti Wahlroosin kanssa yhtä aikaa kaksi hyvin paljon mainetta 
saanutta arkkitehtiä: Alvar Aalto ja Erik Bryggman. Aalto ja 
Bryggman olivat aikansa sankariarkkitehtejä, joiden töistä on 
kirjoitettu lukuisia kirjoja ja järjestetty näyttelyitä. 

Ehkä kuitenkin se, että Tehtaanpuiston kirkkoa ei toteutettu 
Wahlroosin ja Strömbergin suunnitelman mukaan, oli ratkaise-
vaa myöhemmän unohduksen kannalta. Mikäli kirkko olisi ra-
kennettu ensimmäisen kilpailun perusteella, olisi Wahlroosista 
tullut varmaan hyvinkin tunnettu arkkitehti. Tämän kilpailun 
jälkeen hän kuitenkin ryhtyi ilmeisen varovaiseksi, niin kuin 
häntä tutkinut Seppo Laitakari osoittaa. Vaikka Wahlroos suun-
nittelikin 1930-luvulla funktionalistisia rakennuksia, hänen 
arkkitehtuurinäkemyksensä oli loppuun asti melko klassinen.

Wahlroos ei siis ollut lahjaton tai mitäänsanomaton arkkiteh-
ti, vaan hyvinkin monipuolinen suunnittelija, niin kuin jo tässä 
kirjoituksessakin on varmaan tullut ilmi. Sitä todistavat myös 
hänen päätyönsä Schaumanin linna, Martinkirkko ja Tampe-
reen piispantalo. Mutta niin kuin taidehistorioitsija Riitta Niku-
la on todennut ”ne taiteilijat, jotka vahvimmin edustavat oman 
aikansa mentaliteettia ovat jääneet syrjään”. Kyseisen lausuman 
voi todeta pitävän erittäin hyvin paikkansa Wahlroosin kohdalla. 
Se, suunnitteliko Wahlroos yhtään rakennusta nykyisen Sasta-
malan seudulle, on kysymys, joka on vielä vastausta vailla.
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Wahlroosin suunnittelema Tampereen piispantalo edustaa 
funktionalismia ja se otettiin käyttöön vuonna 1938. Wikime-
dia Commons.

Tampereen piispantalo koristeltiin usein seinämaalauksin – 
tässä kartta tuolloisesta Tampereen hiippakunnan alueesta. 
Suomen Kuvalehti nro 22/1938.

Gunnar Wahlroosin suunnitelmien mukaan rakennettu Ylitor-
nion kirkko valmistui kesällä 1940. Wikimedia Commons.

Tampereen piispantalon julkisivua koristaa Aarre Aaltosen re-
liefi ”Pyhiinvaeltajat”. Sirkka Ojala.
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Onni ei saanut unta. Häntä jännitti aikainen herääminen, kirk-
komatka ja se, että serkut olivat tulleet jouluksi heille ja nyt he 
makasivat kaikki yhdessä lattialla. Äiti oli sanonut, että serkuk-
set nukkuivat siskonpedissä. Se oli kuulostanut Onnista ja Jo-
elista hauskalta. He olivat nauraneet sille, kunnes isä oli tullut 
tallista sisään ja sanonut, että nyt tähän taloon laskeutuu hil-
jaisuus.  

Aikuiset olivat supisseet vielä jonkin aikaa keittiössä. Anna-
täti oli nauranut jollekin lapsuusmuistolle niin, että oli kuulos-
tanut siltä kuin hylje huhuilisi kavereitaan rantakalliolla. Sen 
mies Seppo oli yrittänyt hyssytellä sitä turhaan.

Aikuisten äänet tuntuivat turvalliselta. Puoliltaöin vanhem-
matkin hipsivät nukkumaan. Anna-täti ja Seppo nukkuivat 
lasten kanssa olohuoneessa, koska muualla ei ollut tilaa. Seppo 
vikisi välillä unissaan kuin Musti. Se oli ollut sodassa ja näki 
siitä usein painajaisia. Onni oli kuullut Anna-tädin puhuvan 
siitä äidille.

Onni oli maannut jo pitkään paikoillaan ja toivonut, että pis-
sahätä menisi ohi. Ei ollut kiva pukea päälleen ja juosta pihan 
perälle puuseehen kylmässä pakkasyössä. Äiti oli kyllä jättänyt 
eteiseen potan, mutta jos serkut näkisivät ison pojan pissaavan 
siihen, voisi tulla sanomista. 

Onni nousi ylös ja huokaisi omasta mielestään kuin aika-
mies. Hän otti tuolilta housut ja Anna-tädin jouluksi kutoman 
villapaidan, jossa oli kuulemma ruskan värit, ja puki ne hiljaa 
päälleen. Eteisessä hän puki vielä isoveljeltä pieneksi jääneen 
takin ja housut.

Ulkona oli kylmä. Jos sen sanoi ääneen, isä ilmestyi aina jos-
tain ja sanoi, että kyllä Siperiassa on kylmempää. Se tarkoitti, 
että ei pidä valittaa, kun on katto pään päällä ja vatsa täynnä. 
Onni mietti, että nyt olisi kyllä kiva, jos isä olisi paikalla. Puu-
see oli pimeässä jotenkin pelottava. Pytystä saattaisi nousta 
joku eläin tai olento ja purra takapuoleen niin, että saisi kuo-
lemantaudin. Sitten pitäisi maata sängyssä vällyjen alla ja yskiä 

ja kuunnella radiosta virsiä niin kuin isoäiti teki. Se oli saanut 
kuolemantaudin Jumalalta, koska oli jo vanha. Silti se ei ollut 
vihainen Jumalalle, vaan puhui Hänestä mielellään ja kauniisti. 
Se puhui samalla tavalla isoisästä, joka oli jo kuollut.

Isoisän ruumista pidettiin saunassa, kunnes se oli viety pois. 
Isä sanoi, että se ei ole enää isoisä, vaan isoisän sielu on jo 
muualla. Silti pelotti käydä katsomassa sitä. Mitä jos se pellei-
lisi ja avaisi yhtä äkkiä silmänsä selälleen? Isoisä oli ollut kova 
pelleilemään. Se kysyi aina Onnilta, joko on parta kasvanut, ja 
ihmetteli sitten suureen ääneen, että iso mies eikä parta kasva.

Onni avasi puuseen oven, veti housut nilkkoihin ja istui kyl-
män reiän päälle, ettei pissisi pimeässä, mihin sattuu. Viima 
tuntui oudolta pepussa. Isoveli oli saanut äidiltä korvilleen, kun 
oli sanonut, että naapurin Iitalla on iso perse. Ei Iita sitä ollut 
kuullut, mutta äidin mielestä herrasmies ei puhunut sellaisia. 
Isoveli oli hieronut punaista korvaansa ja vaikertanut itkua tu-
histen, että ei halunnut olla mikään herra, vaan ihan helvetin 
kova työmies. Äiti oli kääntänyt isoveljelle selkänsä. Se oli näyt-
tänyt ja kuulostanut siltä, että se joko itki tai nauroi. Ehkä se ei 
osannut päättää. 

Onni nosti housut ylös ja astui ulos puuseesta. Hän katsoi 
ylös taivaalle. Siellä loistivat tähdet. Isoäiti sanoi, että ne olivat 
Jumalan silmiä, jolla hän valvoi ihmisiä. Joskus se ajatus loh-
dutti, joskus pelotti.

Sisällä Onni riisui itsensä taas alusvaatteisilleen. Kun hän 
pääsi takaisin täkkien alle, Matias-serkku nousi ähkäisten ylös. 
Se oli kolme vuotta vanhempi kuin Onni. 

Hetken päästä eteisestä kuului, miten Matias lorotteli pot-
taan ja hyräili hiljaa: 

Kello löi jo viisi,
lapset herätkää…

(Lopun sitaatti on Immi Hellénin runosta Joulukirkkoon)

Joulukirkkoon • Jukka-Pekka Palviainen
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Virkistyskalastajat ja kalaseuran jäsenet odottivat talvea ja 
kunnon jäitä, mutta kumpaakaan ei kuulunut, piti uitella pilk-
kiä laiturilla vielä tammikuullakin. Odotettiin jo onkikautta, 
kun iski pirulainen korona. Kokoontumiset ja kilpailutoiminta 
peruuntuivat pitkäksi aikaa. Kalastusta ei kuitenkaan peruttu, 
päinvastoin, kehotettiin ulkoilemaan ja retkeilemään enem-
män. Ja näin tehtiin kautta maan. Kalastuksen suosio lisääntyi 
huomattavasti, siitä kertoi valtion kalalupien myynnin kasvu 
kolmanneksella edellisvuoteen verrattuna.

Niinpä myös minä ja vanha kalakaverini Esko vietimme mon-
ta karanteenipäivää pilkillä pikkujärvillä. Myöhemmin kesällä 
eräretkiä jatkettiin. Kerran istuskelimme Alisen Ritajärven hie-
nolla nuotiopaikalla. Helppo oli sinne päästä jalkavaivaisenkin, 
kun on rakennettu kunnon polut. Ahventen savustuessa pie-
nessä läkkilaatikossa meillä oli aikaa ihail-
la luontoa ja setviä kalaseuran toimintaa.

Jäsenistö Urheilukalastajissa ikääntyy 
eikä nuoria saada mukaan, vaikka kalastus 
kiinnostaisikin. Meidän ikäpolvemme sai 
kalastuskipinän kotoa lapsuudessamme, 
kun muita harrastuksia maalla ei juuri ol-
lut. Onkimamme kalat käytettiin tarkasti 
ruuaksi tai kotieläimille. Sota-aika opetti 
käyttämään hyväksi luonnonantimia. 

Muuttaessani nuorukaisena Vamma-
laan ansiotyöhön, en jättänyt kalastusta, 
vaan vapaa-aikanani kiertelin Vammalan 
rantoja uuden teleskooppivapani kanssa. 
Työkavereitakin oli samassa puuhassa ja 
sain tavata myös paikkakunnan kuului-
sia kalastajia, Uuno Ulvion, Kalle Rossin, 
Paavo Kivelän, Evert Nikkasen ja monia 

muita, lähinnä uistelumiehiä. He olivat perustaneet kalaseuran 
ja rakentaneet Kiiskelän mökin. Aarre Kuusivuo pyysi minua 
toimintaan mukaan. Seurasta sain paljon hyviä kavereita ja yli 
viisikymmentä vuotta on kulunut johtokunnassa. Esko on ollut 
samassa liemessä kolmisenkymmentä vuotta. Seuran parhaat 
vuodet olivat 1970–1980-luvulla, jolloin jäsenmäärä oli kor-
keimmillaan noin 300. Jäseniä opastettiin kaikissa kalastuk-
seen liittyvissä asioissa, ja esimerkiksi nuoria otettiin mukaan 
Lapin reissuille vain sillä edellytyksellä, että he kävivät talven 
aikana kerhoilloissa.

Ilta Alisella Ritajärvellä tummeni, mutta tuli nuotiossa valaisi 
ja lämmitti. Juttua riitti. Esiin nousi kotimaisen kalan vähäi-
nen käyttö, joka on ollut ajankohtainen asia valtakunnallises-
ti. Kansakunnan tulisi olla omavaraisempi yllättävien aikojen 

varalta. Suomessa käytetystä kalasta 
yli puolet on tuotu muista maista. On 
vihdoinkin ymmärrettävä, että koti-
maisen kalan käyttöä on lisättävä. Ko-
ronavirus muistuttaa meitä siitä, että 
yllätyksiä voi tulla. Onko meistä tullut 
laiskoja? Kalassa kyllä käydään, mutta 
ruokakalaksi ostetaan ulkomais-
ta lohifileetä! Vaikka vapaa-aikaa on 
enemmän kuin ennen, kalojen per-
kaamiseen se ei riitä. On isänmaalli-
nen teko käyttää ruuaksi raaka-ainet-
ta, jota vesistömme ovat väärällänsä. 

Kalamiesten keskusliiton konsu-
lentti kalabiologi Ilkka Sailo hehkut-
ti aikanaan kursseillaan kotimaisen 
kalan puolesta: ”Se on toki ruotoista, 
mutta ei missään nimessä mautonta. 
Jopa roskakaloina pitämistämme ka-

Nuotiotarinoita – 
kotimaisen kalan puolesta
• Simo Suominen

54



Nuotiotarinoita – 
kotimaisen kalan puolesta

loista moni on oikein laitettuna herkkua. Moni taas pilaa kalan 
oman maun liikaa maustamalla. Itse ongittuna kala on taatusti 
tuoretta”.

Kalan käsittely ja kalaruuat kiinnostivat minua ja pienellä 
harjoituksella olin jo pitämässä alan kursseja. Jännitti, kun 
yleisön joukossa istui joskus eräs kaupunginjohtaja rouvi-
neen, joskus kotitalousopettajia. Minulle lyötiin eteen neljän 
kilon hauki ja kasa erikokoisia ahvenia. Tavallisena harras-
telijana kalankäsittelytaitoni olivat vaatimattomia, mutta sen 
koetin sivuuttaa hyvällä tarinoinnilla. Hyvin se meni, sanoi pa-
luumatkalla autonkuljettajani Ossi, jolle kiitos myös siitä, että 
veitseni olivat huippukunnossa. 

Joku yleisöstä kysyi, mikä oli paras nauttimani kalaruoka. 
Tietysti sellainen, joka on ollut maukas ja johon liittyy tari-
na. Tuhkataimen oli eräs parhaista. Lapin reissulla tulimme 
kalaisalle erämaajoelle, jossa kaverini Aaretti oli vierailut ai-
kaisemmin. Nuotiotulia sytyttäessämme hän sanoi valmista-
vansa meille ”pernamuusit ja sikanautaa”. Minulle hän sanoi: 
”Mene sinä tuonne sivupuron lähtöluusuaan ja tuo sieltä meil-
le kala aamupalaksi. Mene hyvin hiljaa, äläkä yritäkään saada 
toista tärppiä, sillä lähtöpuro on matala kivikkoinen uoma, 
josta muut kalat kaikkoavat”. Aaretti oli oikeassa. Annoin Puu-
Rapalan valua virran mukana ja heti täräytti komea taimen 
kiinni. Muistin Aaretin opettaneen, että ruokakala pitää vetää 
oitis maalle, muuten se stressaantuu ja maku heikkenee. Pa-
lasin nuotiolle ja Aaretti totesi: ”toit aivan sopivan kokoisen, 
riittää kyllä meille”. Avatun kalan vatsaan hän laittoi sipulia, 
tilliä ja voita ja asetti kalan foliolle selkäpuoli alaspäin, raapi-
en jäljelle jääneen perunamuusin sen ympärille. Sitten nyytti 
kaivettiin kuumaan nuotiotuhkaan. Aamuyön tunnit nukuttu-
amme meillä oli käsissämme eräretkemme ensimmäinen her-
kullinen kala-ateria. Makua paransivat mukavat kalakaverit ja 
huutava nälkä.

Mieleen painunut kalakeitto syötiin myös Jäämeren tuntu-
massa. Retkemme oli loppumassa, mutta vielä keittäisimme 
kalakeiton. Estoria-järveltä alkanut joki alitti maantiesillan. 
Kaiteelta katsoessamme siellä ui silakankokoisia kaloja suuri-
na parvina. Annoimme lapsille onget käteen ja alkoi kilpa sii-
tä, kuka vetäisi eniten kaloja ylös. Ihan sopivan kokoisia olivat 
raudut kalakeittoon. Laitoin ison kattilan tulille. Huomasin, 
että sipulit olivat loppuneet ja huomautin siitä Aaretille. Hän 
häipyi jonnekin, vaikka keitto oli jo melkein valmista. Hetken 
päästä Aaretti laskeutui jyrkältä jokitöyräältä nuotiolle kädes-
sään aika kimppu ruohosipulia ja saimme ryytiä soppaamme. 
Tarvittiin vain Aaretin kaltainen tarkkasilmäinen kaveri.

Kerran saimme kutsun merelle Saarenkiertäjien majalle yö-
kylään. Se oli turska-aikaa joskus 1970-luvulla. Juksattiin turs-
kaa ja Suntin Tane koki verkkonsa. Illalla Tane haki komerosta 
ison paistinpannun, johon mahtui sopivasti neljä kampelaa 
kerrallaan. Tane kokkasi yhden kullekin. Voi tirisi pannulla 
hämärässä ja avoimesta ovesta tuoksu levisi yli saaren. Meri 
kohisi, mutta majan pihalla täysin tyvenessä illassa istuimme 
tarinoiden. En ole ennen tiennyt, että kampela voi olla niin hy-
vää. Kiitos siitä Tanelle!

Satakunnan Kalamiespiirin hallitus sai kutsun eduskunnan 
kalakerhon illalliselle, kun juhlittiin pilkkilain voimaantuloa. 
Kalastusbiologi Ilkka Sailo laittoi pöydän koreaksi käyttäen 

vain kotimaisia kaloja. Illallispöytä oli värikäs, täynnä erilai-
sista kaloista valmistettuja herkkuja. Ilkka oli käyttänyt kaloja, 
joita ei meistä monikaan ollut maistanut, eikä niitä tunnis-
tanut. Pöydässä oli kiiskiä, mutua, simppua, nokkahaukea, 
rasvakalaa, suutaria ja montaa muuta meidän roskakaloiksi 
haukkumiamme lajeja, eri tavoin maustettuna paremmin tun-
nettujen kalojen kera. Ja katseen vangitsivat erivärisinä lois-
tavat mätivadit. Oli punaista, keltaista, mustaa, sinistä jopa 
vihreääkin mätiä, kaikki kotimaisista kaloista. Ilkka oli pakas-
tanut osan raaka-aineista ihan meitä varten. Loistavassa ava-
jaispuheessaan hän korosti, ettei maamme kaloista mitkään 
ole myrkyllisiä.

Mukana juhlapöydässä oli myös kokenut kalastuksen asian-
tuntija, varatuomari Toivo Haukio Porista (rouva Jenni Hau-
kion isoisä). Häneltä eivät kalajutut ja vitsit loppuneet. Ja kun 
lakiasioista tuli puhe, niin Topi kyllä asiat selvitti. ”Me tässä 
Simon kanssa on odotettukin, että päästään kohta maistamaan 
isännän bravuurinumeroa, kivinilkanmätiä.” Maatalousminis-
teri pöydän toisella puolella kyseli, mikä eri värisistä mädeistä 
oli sitä. Kysymys nostatti pienen hymyn useimmankin vieraan 
huulille, mutta Topi kertoi jo uutta kaskua ja iloinen seuruste-
lu jatkui. Kivinilkka on nimittäin maamme ainoa kalalaji, joka 
synnyttää eläviä poikasia.

Tarinointia Eskon kanssa olisi riittänyt, mutta nuotio Ri-
tajärvellä oli hiipumassa ja viimeinen savuahven oli silvottu 
riekaleiksi. Esko haki läkkiloodalla vettä rannasta ja sihahtaen 
kylmeni kuuma nuotiopohja. Monen kevättalven karanteeni-
päivän tapaan yksi loppukesän päiväkin oli kulunut rattoisasti. 
Taivallus kohti Paavinhattua ja kotia alkoi.
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• Jari Nurmi

Seurakuntatalo saattaisi olla 
Tyrvään kirkon vieressä
Vammalan seurakuntatalo 
jo yli 50-vuotias

Tyrvään seurakuntatalon (myöhemmin Vammalan) käyttöön 
vihkimisestä tuli viime vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Kansallis-
kirjaston mikrofilmeiltä kävin lukemassa, mitä sen rakentami-
sesta on aikanaan uutisoinut Tyrvään Sanomat. Sieltä avautui-
kin hyvä kuva. Lehti on paikallishistorian aarreaitta.

Pappiloista rukoushuoneisiin ja 
seurakuntataloihin
Seurakuntien kokoontumistiloja ovat vanhastaan olleet ennen 
kaikkea kirkot. Niitä ovat täydentäneet paikoin siunauskappe-
lit. Lisäksi kokoontumistiloja ovat olleet pappilat. Miten moni 
parikin on pappilassa vihitty. Tyrvään viimeinen kirkkoherran-
pappila rakennettiin kansalaissodassa poltetun tilalle vuonna 
1922. Ketolan kappalaisenpappila oli jo 1800-luvun puolelta ja 
Sammaljoen vuodelta 1931. Näistä kahdessa vanhemmassa oli 
myös rippikoulutupa.

Ennen kokoonnuttiin paljon myös kodeissa, joissa pidet-
tiin hautajaisia, häitä, kinkereitä, kyläseuroja ja pyhäkouluja. 
Myös kirkollista kiertokoulua pidettiin taloissa ja vielä kunnal-
lista kansakouluakin. Koulurakennusten yleistymisen myötä 
seurakunta käytti myös niitä. Todella suuri merkitys on ollut 
talkoilla tehdyillä rakennuksilla, kuten Tyrväällä evankelisilla 
rukoushuoneilla, joita oli useita: Vammalan (1906), Illon (1907), 
Lopenkulman (1937) ja Sammaljoen (1969). 

Seurakuntataloja rakennettiin ensin vain kaupunkeihin, 
kunnes tilanne alkoi muuttua. Niiden hankkiminen liittyy ylei-
seen kulttuurinmuutokseen erityisesti sotien jälkeisenä aika-
na, seurakuntatyön uudistumiseen, jälleenrakentamisen ajan 
jälkeen käynnistyneeseen yleisen elintason nousuun ja paran-
tuneeseen taloustilanteeseen sekä lopulta kaupungistumisen 
myötä voimistuneeseen kotien yksityistymiseen.

Seurakuntatalon tarve huomattiin Tyrväällä jo kirkkoher-
ra L. Hj. Svanbergin aikana. Hänen aloitteestaan muodostet-
tiin toimikunta ja pyydettiin arkkitehdiltä piirustukset (1951). 
Taloa suunniteltiin kirkkoaukion viereen, myöhemmin pure-
tun pitäjänmakasiinin lähelle. Hanke kaatui rahapulaan. Seu-
rakunnalla oli velkaa. Lisäksi sotien seurauksena säädetyn 
maanhankintalain perusteella seurakunnan maaomaisuus 
otettiin pitkälti siirtolaisten, rintamamiesten ja kaatuneitten 
omaisten asutustarkoituksiin.

Niinpä rakentaminen viivästyi. Monella pienemmälläkin 
paikkakunnalla mentiin edelle. Täällä erityisesti rukoushuo-
neet paikkasivat puutetta. Samalla investointeja voitiin kes-

kittää muualle. Leirikeskuksen suhteen oltiinkin kehityksen 
kärjessä. Eino Kolarin tultua kirkkoherraksi rakennettiin jo 
vuonna 1954 Houhajärven leirimaja – ensimmäisten maaseu-
tuseurakuntien joukossa – ja vuonna 1963 uusi pirtti. Paine 
seurakuntatalon hankkimiseksi kasvoi kuitenkin kaiken aikaa. 
Korvaavia tilojakin jo hankittiin, kuten seuratupa Roismalassa 
1960-luvulla.

Suunnitelma seurakuntatalon rakentamisesta nousi esille 
uudelleen monella tavalla. Etsittiin myös uusia paikkoja. Esiin 
nousi mm. ajatus, että talo rakennettaisiin vesialueelle kirkon 
pannuhuoneen ja sillan väliin. Tällöin talo olisi voitu yhdistää 
kirkon lämpökeskukseen. Siitä luovuttiin paitsi sillan melun 
myös perustamiskustannusten vuoksi, kun talo olisi ollut teh-
tävä täytetylle alueelle. Yksi suunnitelma oli rakentaa talo kir-
kon toiselle puolelle, silloisen Suvannon talon ja kirkon väliselle 
täytetylle vesialueelle. Koska siitä kuitenkin oli ainutlaatuinen 
näkymä Liekovedelle, sen säilyttämistä pidettiin tärkeänä.

Lopulta kypsyi ratkaisu, että talo rakennetaan kirkkoher-
ranpappilan ja museoksi muutetun kivinavetan väliin. Sitäkin 
arvosteltiin, että juhlien aikana vanhat ihmiset joutuvat kul-
kemaan kirkolta sillan yli. Kun kuitenkaan parempaakaan eh-
dotusta ei löytynyt, niin paikka, johon päädyttiin, alkoi tuntua 
sopivalta.

Seurakuntatalo rakennetaan
Syksyllä 1965 kirkkovaltuusto myönsi kirkkohallintokunnalle 
suunnittelumäärärahan. Kilpailun perusteella valtuusto hy-
väksyi arkkitehti Mirjam Kulmalan laatimat luonnokset ”Tik-
kaat taivaaseen”. Rakentamispäätös tehtiin keväällä 1966. Ra-
kennuksen kerrosala tuli olemaan 974 m² ja tilavuus 5  255 m³ 
sekä hinta 1,1 milj. mk.

Työt tontilla alkoivat kesällä 1968, kun talon tieltä purettiin 
kolme pappilan piharakennusta. Suunnitelma oli, että puretus-
ta aitasta tehtäisiin lisärakennus Houhajärvelle.

Pääurakoitsijaksi valittiin rakennusliike Minkkinen & Ketola.
Urakkasopimus allekirjoitettiin 26.7.1968. Paikalla oli myös Tyr-
vään Sanomat. Taloon oli tulossa 200 hengen seurakuntasali 
kuorotiloineen ja siihen yhdistettävissä oleva 60 hengen sali, 
eteis- ja kahviotilat, keittiö, diakoniatoimisto, neljä kerhohuo-
netta, kaksi partiokoloa, partiopirtti, talonmies-vahtimestarin 
asunto ja väestönsuoja. Talon oli määrä valmistua seuraavan 
kesäkuun puolivälissä. Paikalla olivat johtajat Aarne Minkkinen 
ja Antti Ketola, kirkkoherra Eino Kolari, kirkkohallintokunnan 
varapuheenjohtaja Olavi Salli, rakennustyön valvoja, raken-
nusmestari Alpo Parikka, arkkitehti Mirjam Kulmala, insinööri 
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Seurakuntatalo saattaisi olla 
Tyrvään kirkon vieressä

Ilmakuva vuodelta 1965. Kirkkoherranpappilan päärakennuksen ja navetan välissä olleet tupa-, aitta- ja vajarakennukset puret-
tiin seurakuntatalon tieltä 1968. Jo sotien jälkeen pihapiiristä oli purettu suuli sekä 1954 kuivausriihi ja aitta Houhajärven leiri-
majan rakennustarpeiksi. Kuva Sastamalan kaupungin arkisto.

Pappilan asemapiirros 1930-luvun alusta. Piirroksessa 
ei näytä olevan kaikkia pihapiiriin tehtyjä rakennuksia

Rauno Laitinen ja rakennustarkastaja, rakennusmestari Ensio Berg-
man. Muiksi urakoitsijoiksi tulivat Tammisen Vesi- ja lämpöjohtolii-
ke, Vammassähkö ja Aerator Oy.

 Rakennustyöt alkoivat 1.8. Lokakuisessa haastattelussa kirkko-
hallintokunnan jäsen ja rakennustoimikunnan sihteeri Ensio Berg-
man kertoi, että perustustyöt olivat valmistuneet ja seinämuuraus 
oli käynnistymässä. Vesikattovaiheeseen päästäisiin tammi-helmi-
kuussa. Kirkkohallintokunnan puheenjohtaja, käyttöpäällikkö Veik-
ko Solalinna kertoi hankkeen historiasta. Eino Kolari perusteli ta-
lon tarpeellisuutta erityisesti nuorisotyöllä: pyhäkoululla, partiolla, 
nuorisokerhoilla ja rippikoululla. Hän mainitsi myös kirkkokuoron, 
diakonian ja vanhukset. Tilanpuute koski myös hautajaisia, häitä ja 
muita tilaisuuksia. Ilman rukoushuoneita olisi oltu ”suurissa vaike-
uksissa”. Kolari kertoi myös, miksi ei ollut toimittu jo ennen: ”Nyt on 
seurakuntatalon tarve käynyt polttavaksi, mutta velatkin on maksettu 
ja suunnilleen puolet talosta voidaan rahoittaa omin varoin. Seura-
kunnan muut rakennukset ovat nyt aika hyvässä kunnossa.” Nyt oli 
rakentaminen tullut mahdolliseksi, vaikkakin oli jouduttu ”pieneen” 
veroäyrin hinnan nostamiseen.

Peruskiven muuraustilaisuus järjestettiin 24.10. Se alkoi virrellä ja 
Eino Kolarin juhlapuheella, jossa hän totesi: ”Tämä nyt rakenteilla 
oleva seurakuntatalo puhuu siitä uskonelämästä, joka sykkii aktiivis-
ten seurakuntalaisten sydämessä.” Sitten hän jatkoi: ”On myös sel-
laisia ihmisiä, jotka sanovat, ettei tällaisia taloja tarvita ja jotka tahto-
vat repiä alas sen yhteiskuntaa rakentavan työn, jota seurakuntakin 
omalta osaltaan tekee.” Hän visioi, että edessä on ”pimeä aika”, minkä 
keskelle talo tuo ”lohdutusta ja valoa lähinnä seurakuntamme nuor-
ten, mutta myös muiden seurakuntalaisten elämään”. Lienevätkö Ko-
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larin mielessä olleet vastikään Temppeliaukion kirkon työmaal-
la maalatut Biafra-tekstit? Elettiin nuorisoradikalismin aikoja, 
kirkossakin. Sitten Veikko Solalinna luki peruskirjan ja sulki sen 
silloisten metallirahojen ja viimeisimmän Tyrvään Sanomien 
kanssa kuparilieriöön, joka juotettiin kiinni ja laskettiin perus-
kiveen jätettyyn aukkoon. Oman laastikauhallisensa pudottivat 
Kolari, Solalinna, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, maanvil-
jelijä Elias Mäkelä, kaupunginjohtaja Matti Pulli, kunnanjohtaja 
Osmo Paulasto, dipl.ins. E.I. Kosonen, pääurakoitsijan puolesta 
Antti Ketola, lämpö- ja vesiurakoitsija, johtaja Antti Tamminen, 
vastaava rakennusmestari Jaakko Niemi, työntekijäin edusta-
ja Olavi Ojala, seurakunnan taloudenhoitaja Aamos Kalliomäki 
sekä Mirjam Kulmala, Alpo Parikka ja Ensio Bergman. Loppu-
virren jälkeen siirryttiin kahville Tyrvään Säästöpankin Uosson 
konttorille, jossa tervehdyksen lausui Pulli.

Ajankuvana mainittakoon, että vuoden 1969 alussa lehti ker-
toi rakentamisen vähentyneen edellisenä vuonna Vammalassa. 
Valmistunut oli 53 rakennusta, lähinnä omakotitaloja tai niiden 
lisärakennuksia, mutta ei yhtään julkista rakennusta. Sen sijaan 
rakenteilla oli useita: Vammalan aluesairaala, Sastamala-Koti, 
Tyrvään Seudun Osuuskassan talo ja Tyrvään seurakuntatalo. 
Uutiskuva oli harjakorkeuteen nousseesta seurakuntatalosta.

Harjannostajaisissa 17.1.1969 juhlapuheen piti jälleen Eino 
Kolari: ”Me toivomme, että tästä pian valmistuvasta seurakun-
tatalosta tulee kadonneen mutta löydetyn ihmiselämän paikka. 
Tulkoon tästä talosta viihtyisä koti vanhoille ja nuorille, koti, 
jossa ihmiset kohtaavat toisensa lämpimän lieden ääressä, mut-
ta myös koti, jossa he kohtaavat iäisyyden.” Hän esitti kiitokset 

Urakkasopimus Tyrvään seurakuntatalon rakentamiseksi al-
lekirjoitettiin 26.7.1968. Vasemmalta Rauno Laitinen, Ensio 
Bergman, Olavi Salli, Alpo Parikka, Aarne Minkkinen, Mirjam 
Kulmala, Eino Kolari ja Antti Ketola. Kuva Tyrvään Sanomat.

Seurakuntatalon harjannostajaisia vietettiin 17.1.1969. Kuva 
Tyrvään Sanomat
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suunnittelijoille, työntekijöille, urakoitsijoille ja muille, jotka 
olivat vaikuttaneet työn onnistumiseen. Puheenvuoron käyttivät 
myös Veikko Solalinna, urakoitsijain edustajana rakennusmes-
tari Raimo Seppälä, työntekijäin Vilho Järvinen ja kaupungin 
Matti Pulli. Työmaalla oli n. 30 työntekijää.  

 
Varsinaisesta rakentamisesta ja rakentajista ei lehti juuri ker-

ro, ei edes rakennusmateriaaleista - vain juhlista, puhujista, 
päättäjistä ja ”nokkamiehistä”. Heidän panoksellaan ei rakennus 
kuitenkaan varsinaisesti noussut. Keitä olivat ne monet muut 
kirkonrakentajat? Sitä pohdin nyt oltuani itsekin noina vuosina 
kymmenillä tämän seudun rakennustyömailla kirvesmiestöissä. 
Mukava olisi, jos he, jotka olivat silloin vasaran tai muurauskau-
han varressa – jotka vielä ovat kertomassa, astuisivat esiin ja 
kertoisivat, miten silloiset kirkonrakentajat sen tekivät.

Talo vihitään
Kesällä rakennus valmistui luovutuskuntoon. Ensimmäisek-
si talonmies-vahtimestariksi valittiin Risto Mäki-Kerttula ja 
emännäksi Ilma Tuomisto, jotka olivat avainhenkilöitä toimin-
nan käynnistämisessä.

Itse astuin ensi kerran uuteen taloon vihkimissunnuntaita 
edeltäneenä iltana 4.10. 1969. Kuuluin noihin aikoihin siihen suu-
reen nuorisojoukkoon, joka kokoontui nuorten iltoihin. Tuolloin 
oli ensimmäinen ilta uudessa talossa. Koko kesäkauden iltoja oli 
pidetty Houhajärven leirimajalla ja aiemmin talvisin Vammalan 
rukoushuoneella. Osaan sanoa päivämäärän siksi, että se lukee 
lukiolaisen kalenterissani. Silloin näimme, että nuorisoa varten 

Seurakuntatalon peruskivi muurattiin 24.10.1968. Oikealla 
juhlapuhuja, kirkkoherra Eino Kolari. Kuva Tyrvään Sanomat

Tyrvään seurakuntatalo vihittiin käyttöönsä 5.10.1969. Kuva 
Tyrvään Sanomat

Toivottaa sähköasiantuntijasi
Asemakatu 23,

38200 Sastamala 
(03) 511 3055

www.tyrvaansahkotyo.fi  

Lämmintä Joulumieltä  ja Valoisaa Tulevaa Vuotta!
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oli tehty kellarikerrokseen aivan oma tila keittiöineen. Vihki-
misjuhlallisuuksiin en tohtinut osallistua. Koin kai olleeni liian 
vähäpätöinen seurakuntalainen noin arvokkaisiin juhliin. Mie-
lenkiintoista on, että vihkimisestä on kalenterissani kuitenkin 
muistiinpano. Sen verran suuri tapaus se silloin Vammalassa oli.

Tyrvään Sanomat raportoi juhlasta laveasti. Vihkimispäivä 
5.10. aloitettiin jumalanpalveluksella Tyrvään kirkossa, joka oli 
”viimeistä sijaa myöten täynnä”. Saarnamieheksi oli kutsuttu 
arkkipiispa Martti Simojoki. Liturgeina toimivat Eino Kolari ja 
kappalainen Olli Kahra. Kirkkokuoro lauloi.

Vihkimisjuhla uudessa seurakuntatalossa alkoi juhlakahvilla. 
Sali ja aula täyttyivät seurakuntalaisista. Juhlan avasi Eino Ko-
lari todeten: ”Muuan nykyistä seurakuntaelämää vahingoittava 
puutostauti on keskinäisen yhteyden puute…Tämä nyt valmis-
tunut seurakuntatalo on ollut pitkät ajat seurakunnan aktiivi-
sen seurakuntaväen rukousten kohde.”

 Vihkimispuheessaan arkkipiispa lausui julki ilonsa, että 
Tyrvään seurakunta oli saanut uuden, ajanmukaisen seura-
kuntatalon, ja nostatti tyrvääläisten itsetuntoa: ”Seurakunta on 
maantieteellisesti keskeisellä paikalla, sillä on oma merkittävä 
historiansa ja sen palveluksessa on ollut pappeja, joiden ääni 
on kuulunut kauemmaksi kuin Kokemäenjoen laaksoon.” Sit-
ten hän siirtyi varsinaiseen asiaansa: ”Kun rakennamme näitä 
uusia seurakuntataloja ja kirkkoja, joudumme selvittämään it-
sellemme ja toisille niiden merkitystä ja arvoa sekä tekemään 
tiliä yhteisten varojen käytöstä. Emme rakenna näitä taloja 
puolustaaksemme jotain vanhaa laitosta, eivätkä nämä talot 
ole yritystä näytellä ja suurennella, eivätkä ne ole mahtavuu-
den osoitusta. Nämä talot puolustavat olemassaoloaan sillä, 

että niillä on tehtävä.”  ”Etsikää Herraa niin te saatte elää. Sitä 
varten tämä talo on rakennettu, että tämä ääni leviää.” Tämän 
jälkeen seurasi talon vihkiminen.

 Luottamuselinten puheenvuoron käytti jälleen Veikko So-
lalinna. Kuntapuolen tervehdyksen toivat Matti Pulli ja Osmo 
Paulasto sekä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen 
tervehdyksen haudankaivaja Toivo Ristevirta. Musiikkia esit-
tivät Kirkkokuoro, Hirvikankaan soitinyhtye, opiskelija Sirkka 
Mäki ja kanttori Teuvo Uotila. Juhla päättyi Olli Kahran loppu-
sanoihin.

Seurakuntatalo muuttaa seurakuntaelämää
Viikkoa myöhemmin 11.10. nuorille järjestettiin oma mahdol-
lisuus tutustua uuteen taloon. Nuorten illan yhteydessä nuo-
risolle oli aivan oma esittelykierroksensa. Miten keskeinen 
rakennus seurakuntatalosta tulikaan Vammalan seudun ihmi-
sille: mm. lukemattomien hautajaisten ja muiden juhlien pi-
topaikka sekä vapaan seurakuntatyön keskus. Uudenaikainen 
lasten päiväkerhotoimintakin alkoi uuden talon myötä.

Seurakuntatalon rakentaminen merkitsi myös sitä, että sil-
lantakainen maisema muuttui hyvin toisenlaiseksi, kuin se oli 
ollut. Varsin kauniisti Mirjam Kulmala istutti uudenaikaisen 
seurakuntatalon pappilan ja kivinavetan välimaastoon. Toivot-
tavasti uudet polvet eivät tätä avaraa maisemaa tärvele!

Lähteet
Juha Mäkelä Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos. Rakennetun ympä-
ristön inventointi. Sastamalan kaupunki 2015.
Tyrvään Sanomat 1965-69.
Jari Nurmen artikkelit Sastamalan Joulussa 2003, 2004, 2005, 2015.
Haastattelut: Osmo Ojansivu, Raija Seurala.

Seurakuntatalon vihki arkkipiispa Martti Simojoki. Kuva Tyrvään Sanomat.
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Houhajärven yli johtavalla kävelysillalla kävelyhiippaili tonttu. 
Varis istui sillan vieressä sähkölangalla ja löi vetoa kaverinsa 
kanssa, putoaako tonttu veteen, vai pääseekö turvaan läntiselle 
Houhajärvellä.

Tonttu huomasi variksen kiinnostuksen ja vedonlyönnin jän-
nityksen lisäämiseksi feikkikaatui ja jäi roikkumaan yhdellä kä-
dellä sillan aluspuihin. Nuorempana tonttu oli kuulunut Hou-
hajärven Sukkelien (HouSu) taitovoimistelijaryhmään. Nyt hän 
innostui temppuilemaan sillalla tavalla, joka on vaarallista, ter-
veellistä ja tonttumaista. Siinä puuhassa tonttu unohti hetkeksi 
varsinaisen hommansa – tiedustelutiedon viemisen päämajaan. 

Läntisen Houhajärven päämajassa saunatonttu odotti kiihkeän 
uteliaisuuden vallassa tiedustelijatontun saapumista. Pari päivää 
aiemmin Korvatunturilta oli tullut käsky, jota suorittamaan 
saunatonttu oli valinnut huimapäisimmän tonttunsa. Tai noh, 
todellisuudessa tämän tiedustelijatontun valinnan oli suorittanut 
saunatontun vaimo ”Kepeästi tanssaava kuusipeura”. 

"Kepeästi tanssaava kuusipeura" on intiaanien sukupuusta, 
pehmeästi nurmelle kopsahtanut punaposkinen kaneliome-
nainen. Intiaaninimensä on pitkä, mutta siitä hän pitää kiinni ja 
helpostikin hän voi tuhahtaa:

- Jos on niin kova kiire, ettei ehdi koko nimeä sanomaan, paikal-
liselta poppamieheltä olisi syytä mennä hidastuspiikki hakemaan! 

Toisaalla, itäisen Houhajärven päämajassa sormeilee 
vesialueen karttaa riihitonttu. Hän on entinen mopollakeulija, 
mutta vanhetessaan rauhoittunut ja siirtynyt luonnon palve-
lukseen. Riihitonttu ja ystävänsä saunatonttu ovat, eri puo-
luekannoista huolimatta, kalastelleet yhdessä jo vuosikausia. 
Tänä kesänä hauki- ja ahvensaaliit olivat olleet runsaita.

Kuitenkin pari pientä kauneusvirhettä oli päässyt likaamaan 
Houhajärven tarunhohtoista mainetta; alkukesästä majavat ai-
heuttivat päänvaivaa, ja elokuun lopussa  olivat salakalastajat 
liikkeellä..

Loppukesästä Houhajärven vesille oli ilmaantunut röyhkeitä 
vieraita pohjoisesta. Lousajan piirikunnassa asustelevat puo-
likuuluisat ryöstökalastajat Ake, Make ja Pera olivat iskeneet 
silmänsä kalaisaan Houhajärveen. Lousajassakin kyllä hyvin 
tiedettiin, että Tyrvään hehkeimmässä järvessä oli verkkoka-
lastuskielto kuhanpoikasten kasvun turvaamiseksi.

Elokuun viimeisenä sunnuntaina Ake, Make ja Pera olivat las-
keneet Houhajärven parhaalle kuha-apajalle seitsemän ja puoli 
limaista kuhaverkkoa.

Tätä ennen kolmikko oli hakenut voimaa rötökselleen tallaa-
malla nurmikoita, syömällä liikaa suolaa, ja kalastelemalla vir-
veleillä Hartolankosken voimalan välittömässä läheisyydessä, 
kielletyllä alueella. 

Onneksi valveutuneet Vapaa-Ajan-Mökki-Puuhailijat 
(Vamp) huomasivat ryöstökalastusaikeet ja ilmoittivat siitä 
sekä itäisen että läntisen Houhajärven päämajoihin. Yhteisellä 

Tonttumaista
• Hannu Sepponen

YARIS 1.5 HYBRID ACTIVE kokonaishinta 21 589,55 €
(sis. toim.kulut 600 €), WLTP CO2-päästöt 87 g/km, WLTP EU-yhd.kulutus 
3,8 l/100 km, Takuu 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 
12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100 000 km. Toyota Hybridi-
akkuturva 10 vuotta/350 000 km. Uuden Yaris Hybrid -malliston WLTP CO2-
päästöt 87–98 g/km ja yhdistetty kulutus 3,8–4,3 l/100 km. Winter Pack 
-tarjous koskee uusia asiakastilauksia (vain yksityistilauksia) ja on voimassa 
toistaiseksi, tarjous ei koske GR Yaris -mallia. Kuvan auto erikoisvarustein.

LADATTU 
POSITIIVISELLA 
ENERGIALLA

TÄYSIN UUSI 
TOYOTA YARIS HYBRID

NYT WINTER 
PACK
Sis. talvirenkaat kevytmetallivantein ja kumimatot.

490 €

ILOA JOKA KILOMETRILLÄ: 
Luokkansa taloudellisin itselataava hybridi. Loistava 
ajettavuus. Täynnä innovatiivista teknologiaa ja turva-
varustelua. Menestysmalli tyylikkäämpänä kuin koskaan.

JM-liikkeen oma ilme
esim. logo, aukioloajat ja yhteystiedot tähän tilaan

+
+ +

YARIS 1.5 HYBRID ACTIVE kokonaishinta 21 589,55 €
(sis. toim.kulut 600 €), WLTP CO₂-päästöt 87 g/km, WLTP EU-yhd.kulutus 3,8 l/100 km, 
Takuu 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridi-
järjestelmän takuu 5 vuotta/100 000 km. Toyota Hybridi-akkuturva 10 vuotta/350 
000 km. Uuden Yaris Hybrid -malliston WLTP CO₂-päästöt 87–98 g/km ja yhdistetty 
kulutus 3,8–4,3 l/100 km. Winter Pack  -tarjous koskee uusia asiakastilauksia (vain 
yksityistilauksia) ja on voimassa toistaiseksi, tarjous ei koske GR Yaris -mallia. Kuvan auto 
erikoisvarustein.

Puh. (03) 514 3445 • www.moottorikoneistamo.com

TARVIKEMYYMÄLÄSTÄMME
AMMATTITAITOISELLA 

OPASTUKSELLA
Päivittäisvaraosat:

tulpat, öljynsuodattimet, ilmansuodattimet,
vesipumput, moottorivaraosat jne

Moottorisilikonit.
Ruuvit ja laakerilukitteet.

Hiomatarvikkeet. Pakoputken osat.

Kauttamme myös renkaat
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toimintaa Houhajärvellä
päätöksellä kelmien verkot takavarikoitiin ja lähetettiin Karkun 
piirikuntaan, jossa niistä valmistettiin biohajoavia golfhermoja.

Hetken auvoa kesti, mutta jo syyskuussa Korvatunturin 
tuplakaksoisagentti oli satelliiteitse huomannut outoa liikettä 
Lousajan suunnalla. Kiireellistä maastotiedustelua tarvittiin.

Kelmeä katuvalo näytti tietä isolle lavettikuljetukselle Lous-
ajan keskustassa. Kello oli yli ja paljon.

Täsmälleen sopiva aika siirtää nuottatroolari sulalle Houha-
järvelle ja ottaa syksyinen vahinko takaisin. 

Ake, Make ja Pera olivat suivaantuneet elokuisesta verkko-
tappiostaan siinä määrin, että olivat hitsailleet vanhojen Vol-
vojen ja Mersujen pelleistä jotenkuten pinnalla pysyvän ja toi-
mivan lotjan.

Heidän syksynruosteinen aikomuksensa oli vetää nuot-
taa Houhajärven päästä päähän – ottaa isot kuhat ja ahvenet 
itselleen ja pudottaa roskakalat takaisin järveen. Ei varsinaista 
järven hoitonuottausta!

Tiedustelijatonttu oli saanut siltaperformanssinsa loppuun 
ja istui Saunatontun kanssa neuvotteluhuoneessa. Se oli oi-
keasti leikkimökki, sillä saunatontun inkkarivaimolla ”Kepeästi 
tanssaavalla kuusipeuralla” oli Terttu-kerhon aikuisten naisten 
painikokoontuminen. Pistävänsuloinen hienhaju oli häätänyt 
raavaammatkin tontut tuvasta leikkimökkiin neuvottelemaan.

Leikkimökkiin saapui myös itäisen, pohjoisen, etelän ja väli-
ilmansuuntien päätontut. Pian mökistä kuului kovaa puheen-
sorinaa ja kolahdusklapsahdusääniä päiden osuessa aivan liian 
matalalla olevaan kattoon.

Kuten aina kunnon neuvonpidoissa, nälkä ja jano nousi-
vat päärooleihin. Leikkimökkiin kannettiin pientä suolapalaa: 

makkaroita, peuraa, possua, viisitoista palvattua villisikaa, sä-
killinen limppuja, piirakoita jne.  Kaikista oli myös gluteeniton, 
maidoton ja kasvisvaihtoehto. 

Viisi päivää kestäneissä hilpeissä neuvotteluissa onnistuttiin 
laatimaan suunnitelma, jolla  Lousajan rikolliskolmikon aikeet 
vesitettäisiin. 

Sivutuotteena neuvotteluista siunaantui peräkärryllinen 
tyhjiä pulloja ja tölkkejä, joilla tukkeutui useampikin palautus-
automaatti.

Juuri, kun neuvonpito oli loppumassa, mökin oveen kopu-
tettiin ja sisään astui ”Kepeästi tanssaava kuusipeura” painija-
naistensa kanssa.

-Arvoisa herrasväki. Olemme ilolla seuranneet pitkään jat-
kunutta juhlim... eh, siis neuvonpitoanne ja olemme yhdessä 
ja yksissä tuumin sillä aikaa hoitaneet rötöskalastajat ruotuun!

Loppupeleissä siihen tarvittiin vain painijanaisten äidillinen 
puhuttelu ja muutama ristivyöheitto!

Tontut kuuntelivat korvat iloväristen, kun ”Kepeästi dans-
saava kuusipeura” vielä jatkoi puhettaan.

-Ake, Make ja Pera katuvat pikkurikollisia puuhiaan ja liit-
tyvät lähiaikoina tonttu-, pyhäkoulu-, raittius- ja joulupukki-
kerhoihin tasoittaakseen sitä lommoa, jonka he kunniakkaalle 
Lousajan piirikunnalle aiheuttivat.

Naisille myönnettiin Punaisen Ritarikunnan kultaiset hiip-
palakit ja yhteiset piiritanssit jatkuivat aattoon saakka.

Joulupäivänä Varis lensi Houhajärven yli eikä itkenyt yhtään, 
sillä niin lempeä yhteisymmärrys ja punaposkinen tonttuilu 
kaikui pitkin järven selkää. 
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Hyvää Joulua!

LC Sastamala-Vammala
toivottaa

Sastamalan Joulun lukijoille

Hyvää Joulua
 ja Onnea

vuodelle 2021!

66



SASTAMALAKOTI
Tehostettua hoivaa ja Senioritukiasumista
Hossantie 3, 38210 Sastamala. Puh. 050-505 2721
sastamalakoti@sastamalakoti.fi 
www.sastamalakoti.fi 

Lämmintä Joulua  ja
Hyvää Uutta Vuotta!
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HYVÄÄ JOULUA JA ONNEA VUOTEEN 2021!
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