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Lämmintä Joulua  ja
Hyvää Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja  
rauhallista Uutta Vuotta!

Hyvää joulua!

Jouluiloa!

Anna lahjaksi hyvä näkö

Lahjakortti

Onkiniemenkatu 11, Sastamala, 03-512 6100

Rauhallista Joulua ja onnellista 
uutta vuotta 2018

Tilaa helposti:

Voit tilata lahjalehden useammalle verkossa tai soittamalla.  
Tarjous on voimassa 20.12.2017 asti viimeistään 11.1.2018 alkaviin  
tilauksiin ja tilattavissa kotimaassa talouksiin, joissa ei ole  
voimassa olevaa tilausta.

Tilauksen maksajalle lahjaksi  
seinäkalenteri 2018.
Seinäkalenteri postitetaan tammikuussa.

2 kk lahjatilaus

18 €
( norm. 23,80 € )

4 kk lahjatilaus

29 €
( norm. 47,60 € )

Joululahjaksi 
Tyrvään Sanomat

Verkossa  
→ tyrvaansanomat.fi/tarjous

Soita 010 665 9004 
Puhelu maksaa 0,088 € / min.
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  • Tapani Matintalo
LC Sastamala/Vammala
Klubin presidentti 2017-2018

Suomalaisilla lioneilla on aihetta juhlaan, kun itsenäinen 
Suomi ja kansainvälinen Lions-järjestö viettävät tänä 
vuonna 100-vuotisjuhliaan. 

Lions-järjestö on maailmanlaajuinen, uskonnollisesti 
ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka tuo apua sitä 
tarvitseville ihmisille.

Amerikkalainen 38-vuotias Melvin Jones halusi 
vuonna 1917 tehdä hyvää ihmisille, jotka tarvitsevat 
apua ja tukea. Hän kutsui ystäviään mukaan, ja ehdotti, 
että he alkaisivat tehdä suunnitelmallista palvelutyötä 
paikkakuntiensa hyväksi.

Lionsjärjestö levisi nopeasti kansainväliseksi liikkeek-
si, jonka tavoite on parantaa ihmisten elämänlaatua.

Järjestö on kasvanut maailman suurimmaksi ja luote-
tuimmaksi palveluklubien järjestöksi. Lions-toiminnan 
visio ja palveluajatus ”We Serve”, on kantanut Lions toi-
minnan 2000-luvulle, ja palveluajatus kantaa seuraavalle 
vuosisadalle. Järjestö toimii tällä hetkellä yli 200 maassa 
tai itsehallintoalueella ja jäseniä on lähes 1,4 miljoonaa. 
Lionsjärjestö on vuonna 1945 perustetun YK:n perusta-
jajäsen.

100-vuotistapahtumiin liittyen on järjestö asettanut 
jäsenistölle haasteen palvella 100 miljoonaa ihmistä 
1.7.2014 - 30.6.2018 välisenä aikana. Palveluhaastetee-

moja on neljä: nälänhätä, nuoriso, näönsuojelu ja ympä-
ristö. Haastekampanja on lähtenyt vauhdikkaasti liik-
keelle kaikkialla maailmassa. Palvelua saaneita ihmisiä 
on jo 49 miljoonaa.

Lions-toiminta Suomessa
Suomeen Lions-aatteen toi kanadansuomalainen Aar-
ne Ritari, jonka sukujuuret ovat Etelä-Pohjanmaalla. 
Ensimmäinen lionsklubi perustettiin Helsinkiin vuonna 
1950. Suomen 932 lionsklubissa on hiukan yli 24 000 
jäsentä. Suomi on Euroopan 4. ja maailman 13. suurin 
lionsmaa.

 
Vuosien 2014 - 2018 aikana Suomen lionien tavoit-

teena on palvella 1,8 miljoonaa ihmistä ja toteutamme 
Punainen Sulka -keräyksen, jonka tuotto ohjataan koko-
naisuudessaan nuorten syrjäytymisen ehkäisytyöhön. 
Keräyksen suojelijana toimii Tasavallan Presidentti Sauli 
Niinistö.

Paikallisesti olemme olleet mukana Punainen Sulka 
-keräyksessä ja tulemme tukemaan kerätyillä varoilla 
paikkakuntamme syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. 

LC Sastamala / Vammala 
toivottaa lehden lukijoille 
lämmintä ja rauhaisaa Joulun aikaa.    

Leijonat juhlivat sataa palveluvuotta
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  • Jenni Jokinen
Sastamalan kaupunginhallituksen
puheenjohtajaTervehdys joulun alla!

Lapsena suurin haaveeni oli saada sisaruksia. Tarinan 
mukaan olin katkerana katsonut äitini vatsaa ja tokais-
sut äidilleni, että siellä kyllä olisi vauva, et vain anna sen 
syntyä. Muistan mökillä uidessa haaveilleeni sisaruk-
sesta, jonka kanssa polskisin vedessä. Auton takapen-
killä haaveilin pikkusiskosta, jolle opettaisin autopelejä 
pitkillä ajomatkoilla. Lauantai-iltaisin olisin niin mielel-
läni jakanut lauantaikarkkini isoveljen kanssa. Äitini on 
vanhin kahdestatoista lapsesta ja isäni neljästä. Onnek-
si serkkuja riitti kaveriksi. 

Lapsuuteni suurimpia murheita oli se, että kasvoin il-
man sisaruksia. Monissa lapsiperheissä murheet ja huo-
let ovat huomattavasti suurempia. Sastamalan kaupun-
ki on halunnut profi loitua lasten ja nuorten kaupunkina. 
Kaupunkiimme on useamman vuoden ajan rakennettu 
perhepalveluverkostoa. Perhepalveluverkosto on koko 
kaupungin alueella toimivien erillisten ja itsenäisten 
organisaatioiden muodostama kokonaisuus. Perhepal-
veluverkoston kautta apua tarvitseva perhe saa avun 
moniammatillisellisen verkoston kautta. Perheen, lasten 
ja nuorten tukena on siis laaja ammattilaisten tiimi, joka 
auttaa perhettä ja yrittää yhdessä löytää tilanteeseen 
sopivan ja tehokkaimman ratkaisun. Kaupungin inter-
net-sivuilla on kootusti lasten, nuorten ja perheiden si-
vustot. Niiden kautta kaupungin tarjoamien palveluiden 
löytäminen on tehty mahdollisimman helpoksi.

Työtä löytyy edelleen. Monissa lapsiperheissä mie-
titään näin joulun alla, miten jouluksi lapsille saadaan 

ostettua yhdet pienet lahjat ja joulupöytään edes jotakin 
syötävää. Joissakin perheissä saatetaan murehtia lä-
heisten terveydestä. Näissä perheissä murheet eivät ole 
läsnä vain jouluna vaan läpi vuoden.  Tavallinen arki on 
ehdottomasti parasta. Sen resepti ei ole ihmeellinen tai 
erikoinen. Tavalliseen arkeen riittää se, ettei ole huolta 
läheisten tai omasta terveydestä ja ettei tarvitse pelätä, 
riittävätkö rahat ruokaan ja vaatteisiin. Perhe, läheiset, 
ystävät ja harrastukset kuuluvat hyvään, tavalliseen ar-
keen ja elämään. Jos jostain syystä tavallinen arki vaa-
rantuu, on tärkeää, että kaupungilla on konstit tukea ja 
auttaa perhettä takaisin tavalliseen arkeen.

Suurin unelmani on toteutunut. Loppukesästä asti 
olen saanut elää osana nykymittapuulla suurperhettä. 
Perheeseemme syntyi elokuussa kolmas lapsi. Jo aiem-
pina kesinä mökkirannassa ovat polskineet sisko ja veli. 
Ensi kesänä ryhmään liittyy kolmas polskija. Takapen-
kiltä kuuluu jatkuva puheensorina ja tasaiseen tahtiin 
toistuvat sisarusten väliset kinastelut. Lauantai-iltaisin 
karkit jaetaan kahdelle, tulevaisuudessa kolmelle. Eh-
dottomasti paras joululahja on seurata, kun sisko ja veli 
taistelevat siitä, kumpi saa pitää pikkusiskoa sylissä tai 
avata unisen vauvan haalarin päiväunien jälkeen. 

Jouluiloa ja kaikkea hyvää 
tulevalle vuodelle 2018!
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Vammalan
Rengaspalvelu Ky

Palveleva 
rengasliike

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

MATKA-JOKELA OY
Aittalahdenkatu 6, 2. krs. 

38200 Sastamala 
03-511 9010 

www.matka-jokela.fi

Pohjola Rakennus Oy Häme  
 Itsenäisyydenkatu 17 A,  33500 Tampere  

Puh. 020 775 9600  ·  pohjola@pohjolarakennus.fi

Reilu suomalainen perheyhtiö  
Tarjoamme suomalaiselta perheyhtiöltä perheille ja 

yksilöille toimivaksi havaituilla ja kestävillä rakennus-
tavoilla kohtuuhintaista asumista. Oma koti ja sen 

valinta on monien odotusten, tunteiden ja tarpeiden 
monimuotoinen yhdistelmä.  

Kun Pohjola rakentaa kodin, se on kuin omalle väel-
le tehty - tarpeet tietäen ja toiveita kunnioittaen. 

Se on perheyrityksen sisäänrakennettu ominaisuus 
ja tavoite. Siitä syntyy hyvä koti - aina ihmiselle 
rakennettu. Pohjola Rakennuksella on lähes 30 

vuoden ja yli 10 000 asunnon kokemus siitä, mitä 
asiakkaamme kotiaan valitessaan arvostavat.                                                                 
Arvoa asiakkaalle onkin toimintamme ydin.

Uusia asuntoja 
Pirkanmaan alueella

Tutustu kohteisiimme
www.pohjolarakennus.fi

Hyvää Joulua ja
onnellista uutta vuotta!

Jaatsin kahvila
Asemakatu 10, Vammala, puh. 511 2868

Tervetuloa ark. 7-19, la 8-19, su 10-19
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Jouluna katsotaan aina taaksepäin. 

Joulun alla muistellaan menneitä lapsuuden jouluja. 
Joulun tuoksut palauttavat mieleen syvältä alitajun-
nasta asioita, joita emme enää ajatelleet muistavamme. 
Muistellaan joulukirkkoa, kuusenhakumatkaa tai yhteis-
tä aikaa joulupöydässä. Hyvät muistot tuntuvat liittyvän 
yhteiseen aikaan ja yhteisiin hetkiin tärkeiden ihmisten 
kanssa. En muista kenenkään muistelevan runsaita jou-
lulahjojaan. En edes muista, mitä milloinkin olen saanut 
joululahjaksi, anteeksi vaan. Lapset toki iloitsevat kor-
keista lahjavuorista, mutta hekin unohtavat tuon ilon 
pian. Tämä lienee jo ensimmäinen elämän opetus ja ko-
kemus siitä, ettei mikään tavara ei tuo onnea.

Jostain syystä emme koskaan haaveile ääneen tule-
vaisuuden joulusta. Kyllähän me joulua valmistamme, 
ja meillä on varmasti suuriakin odotuksia joulun suh-
teen, mutta emme sano niitä ääneen. Tulevaisuuteen 
kohdistuvaa joulupuhetta kyllä on. Joulun alla alamme 
ensimmäisenä kauhistelemaan, kuinka mainonta alkaa 
niin aikaisen ennen joulua. Ensimmäisiä lahjoja ja jou-
lutavaroita alkaa ilmestyä kauppoihin tätä nykyä syy-
kuun lopulla. Joulun alla kauhistellaan kaupallisuutta ja 
joululahjojen hintoja. Tämä johtaa yleensä syvempään 
yhteiskunnalliseen analyysiin maamme talouden tilasta 
ja yksilön kyvystä hallita omaa talouttaan. 

Toinen ankeiden odotusten kestoaihe on sää. Advent-
tisohjo on käsite. Mustaa joulua opimme pelkäämään jo 
lapsena; sillä siis tarkoitetaan joulua, jolloin ei ole maas-
sa lunta eikä jäätä. Lapsia pelotellaan joulupukilla ja 
uhkaillaan käyttäytymään aikuisten toivomalla tavalla. 
Sanktiot ovat rankkoja: jos on ollut tuhma, tulee huonoja 
lahjoja, ei lahjoja ollenkaan tai sitten peräti risupaketti. 
Minulle ei ole vieläkään selvinnyt, tarkoitetaanko risu-
paketin hirmuisuudella pettymystä, kun näyttävä lahja 
sisältääkin vain risuja, vai ovatko risut tarkoitettu kurit-
toman lapsen piiskaamiseen? Ympäröivässä pimeydes-
sä kiertää myös tonttuja lapsia vahtimassa, häiritsemäs-
sä kotirauhaa ja rikkomassa yksilönsuojaa. Joulu siivous 
ja hankinnat joulunviettoa varten ovat myös suosittu 
voivottelun aihe.

En oikein tiedä miksi niin usein odotuksemme joulun-
viettoa kohtaan ovat negatiivisia mutta muistot men-

neistä jouluistamme kultaisia. Ehkä asialla on jotain 
tekemistä sen kanssa, mitä sanotaan musiikista ja sen 
sanoituksista. Hyvin yleisesti voidaan linjata, että ankei-
na aikoina musiikin sanoitukset ovat iloisia ja harmitto-
mia. Sitten taas hyvinä ja helpompina aikoina voidaan 
laulaa synkemmistä ja raadollisemmista asioista.  Jos 
tuo pitää paikkansa myös jouluun liittyvien odotuksien 
sanoittamiseen, elämme siis kuitenkin aika hyviä aikoja. 

Mutta mitähän meille tapahtuisi, jos alkaisimme sa-
noittamaan jouluun liittyviä odotuksiamme positiivi-
semmin ja iloisemmin?

Iloitsisimme siitä, että on niin ihanaa valmistaa jou-
lua! Riemuita voisi myös siksi, että joulunviettomme 
kristillisen sisältö tarkoittaa, että paras joululahja anne-
taan jokaiselle, myös niille tuhmille lapsille! Jos jouluna 
on märkää ja pimeää, voimme nauttia kynttilän sytyttä-
misestä keskellä pimeintä vuodenaikaa. Vanhempi väki 
erityisesti voi nauttia lämpimästä joulusäästä. Sulan 
maan aikana on turvallista liikkua ulkona, kun ei tar-
vitse pelätä kaatumisista tai liukastumista. Jos jouluna 
on lunta ja pakkasta, voimme iloita valkeasta joulusta 
ja siitä valosta, minkä luonto antaa meille peräpohjolan 
asukkaille. Lisäksi lapsilla on pulkkamäki ja hiihtokelit 
sekä kaikki talven riemut. Kaupassa voimme olla iloisia 
ainakin kauppiaan puolesta ja toivottaa hänelle pitkää ja 
kiireistä joulumyyntiaikaa! 

Joulunvietossa, kuten elämässä yleensä, on kuitenkin 
tärkeää etsiä arjesta niitä hyvältä tuntuvia asioita ja et-
siä asioista valoisia puolia.

Tulevaa joulua suunnitellessa kannattaa ottaa oppia 
kultaisista menneistä jouluista. Huomaamme, ettei ku-
kaan ei muistele jouluun valmistautumista, joululahjoja 
tai mitään muuta olosuhteisiin liittyvää. Harvoin muis-
tamme edes milloin oli valkea tai musta joulu. Muistam-
me rakkaita ihmisiä ja heidän kanssaan vietettyjä het-
kiä. Muistamme, mikä toi meille ja muille hyvän mielen. 
Muistamme, että meillä oli aikaa ja meitä muistettiin. 
Muistamme ilon ja riemun. Joulu on kiitollisuutta kai-
kista elämän hyvistä asioista. Paras suunnitelmamme 
on varautua näihin iloa tuottaviin asioihin ja antaa toi-
sille sekä itsellemme aikaa. Muistellaan siis jo nyt tule-
vaa hyvää joulua!

Joulu-
suunnitelma

  • Ari Paavilainen
Sastamalan kirkkoherra
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Sähkö-
Sinssi Oy

Kirkniementie 4,
08800 LOHJA
Puh. (019) 332 41
www.sahko-sinssi.fi

Pukintie 242,
38200 SASTAMALA
Puh. (03) 512 8111
www.telila.fi

Toivotamme 
asiakkaillemme ja 

yhteistyö-
kumppaneillemme

Hyvää Joulua 
ja menestyksekästä 
Uutta Vuotta!

Hyvää ja Rauhallista Joulua!

                Muotia Naisille Ransksta , Italiasta ja Espanjasta

Itsenöäisyydentie 66, K-Citymarket keskus, Sastamala

ma-pe 10-19 ja la 10-15

Tervetuloa paleltavaksi!

Muotia Naisille Ranskasta, Italiasta ja Espanjasta
Itsenäisyydentie 66, K-Citymarket keskus, Sastamala

ma-pe 10-19 ja la 10-15
Tervetuloa palveltavaksi!

Trakinkatu 6, 38200 Sastamala.
Puh. 050 527 5745
info@peltityolehtimaki.fi
www.peltityolehtimaki.fi3008 Access BlueHDi 100 24 990 €, sis. toimituskulut. Vapaa autoetu 545 €/kk. 

CO2-päästöt 100 g/km. EU-yhd. 4,0 l/100 km. 

Mallisto alkaen iCockpit®-ohjaamo
Edistyksellinen tekniikka 
PureTech -ihmemoottori
Ajoelämys vailla vertaa

24 990 €
sisältää toimituskulut 600 €.

LEIJONANOSA PALKINNOISTA 
PEUGEOT 3008 SUV

+
+ +
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  • Eeva-Liisa Isosaari, teksti ja kuva
Kuoronjohtaja, musiikin maisteri, toimittaja

• Eeva-Liisa Isosaari, teksti ja kuva

Jouluisia säveliä
Korvissani helisevät pienet tiu'ut jo kuukausia ennen 
joulua. Kuoronjohtajan arkea on sukeltaa nuottien sy-
vyyksiin ennen harjoituskauden alkua, ja suunnitella 
tulevaa ohjelmistoa. Tänäkin vuonna tartuin toimeen 
hyvissä ajoin ennen ruskaviikkoja ja lainasin kirjastosta 
vinon pinon jouluisia nuotteja.

Ja aina kun kirjojen mekassa käyn, tulen sieltä pihalle 
tuplamäärää kirjoja tai nuotteja kainalossa ja kassissa 
kantaen kuin oli alunperin tarkoitukseni. Olen päätynyt 
siihen, että ahnehtiminen kannattaa kirjastossa aivan 
kuten joulupöydän ääressäkin. Ja ainahan pari jouluisen 
ihanaista suklaakonvehtia mahtuu täpötäyteen mahaan 
jälkiruoan jälkiruokana maiskuteltuna.

Ajatus joulusta ilman sävelen säveltä on puistattava 
ja tyhjyyttä lonksuva. Nyt joku teistä lukijoista tokaisee, 
että onhan retriitti olemassa. Onhan toki, vastaan. Hil-
jainen ja mietiskelevä joulu on aivan varmasti upea ko-
kemus. Se on valinta.

Tuumailkaapa, että jos radio ja nettiradio eivät toi-
misikaan jouluna. Jos ei olisi ainuttakaan Kauneimmat 
joululaulut -tilaisuutta kirkoissa ja seurakuntataloilla. 
Ja kaikki jouluiset instrumentaali-, solisti- ja kuorokon-
sertit olisivat peruttuja. Mites sitten suu pantaisiin? Tai 
tässä tapauksessa korva.

Olisipa orpo olo. Minä ainakin roikkuisin kuin ainoa 
käpy kuusen oksalla ja tuumaisin, että mitäs nyt. Näsä-
viisaat toteavat nyt puolisolleen, että onhan muusikolla 
soittimia ja lauluääntä. Käyttäisi sitten niitä. Mutta aja-
tellaanpa, että nekin olisivat kadonneet kuin tonttulakki 
Korvatunturille. Ohhoh, huokaan.

Yksinäistä. Perin yksinäinen olisi olo. Ei auttaisi, 
vaikka kuinka katselisi jouluvaloja ja -koristeita. Yletön 
hiljaisuus voisi nostaa esiin ajatuksia joulun ytimestä. 
Rakkaudesta. Ja hyvyydestä. Ilosta ja valosta. Sanojen 
sisältöä ajatellessa riemu puhkeaisi ja puhkeaakin, sillä 
hymykuoppani syvenivät poskillani silmänräpäyksessä 
edellisiä pohdintoja ylöskirjoittaessani. Nyt on ilo kor-
vissani asti.

Ilon myötä sävelten arkku aukeaa. Pakotettu hiljai-
suus on päättynyt. Voi sitä jokakertaista kuuntelemisen 
autuutta, kun Jouluradio.fi :n kanavalla soi Adolphe Ada-
min säveltämä Oi, jouluyö tai minulle paremminkin O 
helga natt Jussi Björlingin laulamana. (Nyt seuraa kir-
joittamisessa viiden minuutin tauko. Piipahdan YuoTu-
bessa kuuntelemassa kappaleen.)

Netin kautta kuunneltava Jouluradio.fi  on mahdolli-
suuksien toivetoosa. Kuuntelen yleensä sivuston pääka-
navaa adventista loppiaiseen. Perinteisiä ja uusia lauluja 
on mukava lallatella mukana. Menon käydessä turhan 
tutuksi siirryn yleensä ruotsinkieliselle Julradion -kana-
valle. On kuin linkoaisi joulukorvansa siellä käydessään. 
Islantilaisiakin sävelmiä mahtuu joukkoon, joten kielen-
ymmärtämis -testikin tulee samalla tehtyä. Yleensä repu-
tan sen joulusukkamaisin tuloksin eli lattiaa hipoen. 

Suosikikseni on noussut myös Jazzjoulu-kanava. Olen 
hyvinkin swingiin päin kallellaan, sen tunnustan nau-
rusuin jopa joulupukille. Mikä upeinta: en ollut viime 
jouluna ainut sivustolla kävijä, sillä pelkästään joulupy-
hinä verkkosivuilla oli 1,5 miljoonaa käyntiä.

Jos Jouluradion kanavissa on minulla suosikkien koh-
dalla vaihtelua, muuttuu myös joululaulujen top ten eli 
tipe-tipe-tip-tap -lista hitaasti mutta lumikelien suosi-
essa hyvin varmasti. Rekiretki ja Kilisee kilisee kulkunen 
-laulut miellyttivät minua jo lapsena. Toki Joulupukki, 
joulupukki - ja Soihdut sammuu -laulut olivat minusta 
silloin hassun hauskoja ja jännittäviä.

Ylitse muiden on kuitenkin lumienkeleiden teko maan 
suloisinta ja kauneinta joulusäveltä hyräillen.  Silloin 
tunnen jouluni alkavan. Menkäämme kaikki nyt piippa-
lakit päässä pihalle enkeleitä muovaamaan seuraavia, 
Jukka Kuoppamäen säveliä ja sanoja tapaillen.

Kerro mulle, mitä joulu on, mikä sen viesti ajaton. Ker-
ro miksi sitä vietetään, valot sen nyt mä nään. Se on 
aavistus, sitä ei voi selittää. Se on aavistus, joka mielet 
hiljentää. Se on aavistus, joka johtaa taivaaseen. Joka 
joulu se saapuu uudelleen.
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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!

Kei

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

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2018!

Lakeside Golf & Country Club Oy
Puh. 03-512 9500, Sastamalantie 1901, 38100 SASTAMALA

www.al-lahtinen.com

10



Monen toimen mies    
Pispalasta  • Pirkko Esko

Pispalan pojat syntyvät kivi kädessä

Näinhän sitä kuulee usein sanottavan, että Pispalan po-
jat syntyvät kivi kädessä. Vaan tämän jutun poika taisi 
syntyä kirja kädessä. Poika oli nimeltään Esko Pietilä ja 
hän syntyi Pispalan rinteeseen vuonna 1928. Poika oli 
vilkas ja tiedonjanoinen ja oppi isoisän avulla lukemaan 
jo viisivuotiaana fraktuurakirjoja. Erityisen mieleinen 
kirja oli I.T. Itkosen Suomensukuiset kansat, joka löytyi 
kodin kirjahyllystä.

Kirjan kuvat ja kuvaukset lappalaisten noitarummuis-
ta ja tseremissien hautalavoista kiihottivat pikkupojan 
mielikuvitusta. Pietilän poika Jouni kertoi häntä haas-
tatellessani, että kun isä sai kaikki kodin kirjat luetuksi, 
hän luki ne sitten uudelleen lopusta alkuun.

Tamperelaista ei Esko Pietilästä kuitenkaan tullut. 
Perhe muutti Vammalaan Vaununperälle ennen kuin 
Esko aloitti koulunkäynnin.

Jokapaikanpietilä
Joku keksi joskus nimittää Eskoa Jokapaikanpietiläksi. 
Nimitys lienee tämän miehen kohdalla erityisen osuva. 
Olihan hän varsinainen museo- ja konservointialan mo-
niottelija, jonka tietämys ulottui niin moneen asiaan ja 
jonka tietämystä on saatu myös hyödyntää niin monella 
taholla.

Nykyiset sastamalalaiset saattavat luulla, että Pietilä 
oli aina ollut Museo-Pietilä. Se ei kuitenkaan pidä paik-
kaansa. Ensimmäiset 30 vuotta Esko puuhasteli kaikkea 
muuta.

Palataanpa sinne Vaununperälle. Eskon tien piti jat-
kua Vaununperän kansakoulusta Tyrvään yhteiskou-
luun, mutta sotavuodet sekoittivat tämän ikäluokan 
elämän käsikirjoitukset perusteellisesti. Esko oli ensin 
Vammalan Konepajalla sotateollisuustöissä ja pääsi 
sitten paikkakunnan hotelliin pikkoloksi, ”kun olin niin 
nätti poika”. Armeija otti kuitenkin pian hotellin hal-
tuunsa ja teki siitä Päämaja Kakkosen Sotatalousesikun-
nan. 16-vuotias Esko lähti vapaaehtoisena sotaan. Hän 
suoritti sotapalveluksensa sotilaspoikana. Hän oli sitten 
myöhemmin perustamassa Vammalaan sotilaspoikajär-
jestöä.

Sodan jälkeen työn saanti oli vaikeaa, mutta sotako-
kemuksesta oli hyötyäkin, sillä sen ansiosta Esko pääsi 
pariksi vuodeksi kartoitustöihin.

Parikymppisenä hän siirtyi Vammalan kauppalan pa-
lolaitoksen kirjoille. Vammalan kaupunginpalvelijan ura 
alkoi silloin jo orastaa: palolaitoksella päivystämisen 
ohessa Pietilän nähtiin muun muassa kiikuttavan val-
tuuston kokouskutsuja valtuutetuille sekä sytyttävän ja 
sammuttavan kauppalan valot.

60-luvulla Esko toimi mm. vesilaitoksella mittarinluki-
jana. Tuolloin mittareita käytiin lukemassa ihmisten ko-
tona. Kaupungin lihantarkastamo toimi tuohon aikaan 
Esson huoltoaseman tiloissa torin laidalla. Siellä Esko 
toimi hallimestarina.

Näiden lisäksi piti olosuhteiden pakosta tehdä mo-
nenlaisia sivutöitä. Esko onkin kertonut että kauppala 
oli erikoinen yhdyskunta niihin aikoihin. Ihmiset tunsi-
vat toistensa taidot ja kysyivät, tulisitko tekemään sen 
ja sen työn. Esko yleensä tuli. Hän piirsi esimerkiksi 
Niemen tehtaille tuotantorakennuksen: kolmikerroksi-
nen puurakennus edellytti jo jonkinlaista lujuuslasken-
nan tajua.

Lisäksi nätti poika käveli mannekiinina villapaita 
päällä näyteikkunoilla ja kävi esiintymässä fi lmeissä ja 
lehtien kansikuvissa.

Joko hengästyttää?

Esko rouvien silmänilona pappilassa. 
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Museo oli elämäntyö ja suuri rakkaus

Suuri rakkaus oli Ullan muodossa jo aiemmin tullut 
osaksi Esko Pietilän elämää, mutta toinen suuri rak-
kaustarina alkoi vuonna 1958. Tuolloin Tyrvään Seudun 
Museo joka oli perustamisestaan vuonna 1933 lähti-
en, sijainnut Tammisen makasiinissa rakennusmestari 

Hannes Ylisen piirtämän funkistalon takana, päätettiin 
siirtää Tyrvään pappilan kivinavettaan.

Siitä alkoi Eskon 34 vuotta kestänyt merkittävä mu-
seomiehen taival. Hänen panoksensa museon ja sen 
kokoelmien kehittämisessä ja kerryttämisessä on aivan 
omaa luokkaansa myös valtakunnallisella tasolla. Hän 
aloitti ensin sivutoimisena museonhoitajana Tyrvään 
seudun museo- ja kotiseutuyhdistyksen palveluksessa. 
Päätoimisena museonhoitajana Esko aloitti vasta Tyr-
vään seudun museon siirtyessä Vammalan kaupungin 
hallintaan vuonna 1974.

Koulutukseltaan Esko oli puuseppä ja konservoija. Kou-
lutuksensa hän oli pääsääntöisesti saanut Museoliiton 
alaisuudessa. Hän toimi ennen päätoimista Tyrvään seu-
dun museon museonhoitajan virkaansa konsultoivana 
työntekijänä Museoliiton alaisuudessa vaikuttaen usean 
paikallismuseon kokoelmien keruuseen ja hallintaan. Li-
säksi hän toimi kouluttajana niin konservoinnin, kuin mu-
seoihin liittyvien näyttelyiden suunnittelun sekä kokoel-
mien säilytyksen osalta. Museoliiton alaisuudessa hänen 
toiminta-alueensa käsitti pääsääntöisesti koko Suomen.

Paikallisessa keruussa on avainasemassa ollut kuor-
ma-autoilija Eerilä, jonka kanssa museomiehet kiersivät 
ympäri museon toiminta-aluetta keräämässä alueella 
tarpeettomaksi käynyttä kalustoa museon kokoelmiin. 
Ihmisten tarjotessa esineitään museolle, kuulivat mu-
seomiehet myös monia tarinoita, kun esineille haluttiin 
kertoa historia. Esko kertoi aiheesta mm seuraavasti:

”Niille kertyi aina ihmeellisiä tarinoita kun esineitä 
yritettiin vanhentaa tarinoilla. Tyrväälläkin on ollut use-
ampi Gallen-Kallelan kehto”. Toisaalta Esko itse oli sitä 
mieltä, että tavara itsessään ei ollut niin arvokasta kuin 
siihen liitetyt tarinat. Olettaen, että tarina oli totta.

Eskon painopiste museotyössä on ollut paikallisuudes-
sa ja tiedonjaossa. Hän itse totesi jossain haastattelussa, 
että näyttelytyö on vain museoiden välttämätön paha. Erilaisia merkkejä on kokoelmissa tuhansittain.

Konservoijan työpöytä.

12



Voimme varmaankin todeta, että 
Eskolle museo ja siellä toimiminen 
on ollut enemmän elämäntapa kuin 
ura.

Tuntematon Pietilä
Monipuolisen miehen elämään 
mahtuu myös ajanjakso, mikä ei 
ehkä ole niin tunnettu kuin miehen 
tekemiset muutoin.

1970-luvulla Esko innostui pitkän 
matkan juoksuista ja hiihdoista. Tu-
hansiin nousevat ne kilometrimää-
rät, mitkä hän taivalsi vuosien ajan 
juosten tai hiihtäen. Tutuiksi tulivat 
niin Ateenan Maraton, Lontoon 
Maraton, Marcia Longa tai Dolomi-

ten Lauf.
Tähän ajanjaksoon mahtuu eräs 

pikku tarina, joka valottaa Eskon 
elämää kahdella tasolla.

Seurakunta oli pyytänyt Eskoa 
järjestämään seurakunnan arkiston. 
Arkisto, kuten tunnettua, sijaitsi 
tuolloin vanhassa hiilivarastossa 
Seurakuntatalon ja Tyrvään pappi-
lan pihapiirissä. Tuon työn puitteissa 
Esko teki löydön, josta tuli valtakun-
nallinen uutinen. Tuolloin vuonna 
1993 Pietilä löysi 53-sivuisen Psal-
teriumin ja hän kirja-asiantuntijana 
ja konservaattorina ymmärsi kirjan 
arvon. Kyseessä oli vuonna 1485 
tai 1486 Lyypekissä painettu hetki-
palveluskirja. Todellinen kirja-aarre 
ja harvinaisuus. Nyt se on kaikkien 
nähtävillä Suomalaisen Kirjan Mu-
seo Pukstaavissa.

Tässä ei ollut vielä koko tarina! 
Seurakunta palkitsi Eskon arkiston 
järjestämisestä kustantamalla hänet 
Lontoon maratonille. Vaikka seura-
kunnan matkalla oltiin, ei siunaus 
ollut myötä tällä matkalla. Esko as-
tui maratonilla rikkoutuneen muo-
vipullon päälle, maraton keskeytyi 
ja Esko joutui sairaalaan paikkailta-
vaksi. Kun Esko palasi sairaalareis-
sulta hotelliinsa, hän kaatui hississä 
ja joutui uudelleen sairaalaan. 

Se taisi olla Esko Pietilän viimei-
nen juoksureissu.

Koti-isä ja omaishoitaja
Tämän huikean tarinan perusteella 
on helppo päätellä, ettei Esko ollut 
varsinainen koti-isä, koska oli aina 
poissa muissa hommissa. Hänestä 

ku i tenk in 
s u k e u t u i 
sel lainen-
kin lopul-
ta. Hän oli 
v a i m o n s a 
Ullan omaishoitajana kymmenen 
vuotta tämän sairastuttua. Esko 
opetteli tuona aikana hänelle ennen 
tuntemattoman taidon, ruoanlaiton. 
Hän todellakin laittoi ruokaa alusta 
asti itse vanhoilla hyvillä resepteillä, 
eikä turvautunut valmiisiin einek-
siin. Hän leipoi leipää, paistoi leivät 
isossa uunissa ja teki monena joulu-
na laatikot myös lasten perheille. 

Lopuksi
Jotkut ehtivät eläessään paljon, jot-
kut vielä enemmän. Esko toden tot-
ta kuului niihin, jotka ehtivät vaikka 
mitä. Lukemattomat ovat vaikkapa 
ne julkaisut, jotka jatkuvasti kulu-
vat käyttäjien käsissä korvaamat-
tomina lähdeteoksina. Vuosien 
varrella monissa yhteyksissä kun 
piti selvittää jotain paikkakunnan 
henkilöä, tapahtumaa, rakennuksia, 
muistomerkkejä, melkeinpä mitä 
vain, päädyttiin toteamukseen: Ky-
sytään Pietilän Eskolta.

Keneltä me nyt kysymme?

Kirjoitus syntyi osin haastatellen 
Esko Pietilän poikaa Jounia, osin 
lainaten Marko Vesterbackan ar-
tikkelia ”Miten jokapaikanpietiläk-
si tullaan”, sekä joitain lainauksia 
Marja-Leena Santasen Turun yli-
opistolle tekemästä tutkimuksesta 
5.12.2016.

Esko Pietilän kunniakirjoja.

Kirjan Museossa Pukstaavissa näh-
tävillä oleva Psalterium. Kuva Suo-
malaisen kirjan museo Pukstaavi.
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Keskellä isoa rautakautista kalmistoaluetta sijaitsee 
luonnonkaunis Hiukkasaari. Ennen Tyrvään voimalai-
toksen rakentamista vesi oli matalammalla. Kaukolan 
puolella kohisi Kupperinkoski ja Tyrvään kylän puolel-
la Kyläkoski. Näiden alla vaahtosi Hartolankoski, johon 
voimalan pato rakennettiin.  Voimalan vuoksi vedenpin-
ta saaren ympärillä nousi, kosket rauhoittuivat ja saaren 

rantoja jäi veden alle. Nyt saari on 200 m pitkä ja 150 m 
leveä, pinta-ala on n. 2,2 ha.  Saaren halki kulki raken-
nustyömaan aikana väliaikainen silta.

1821 Keisarillinen Direktio perkautti Tyrvään koskia, 
jolloin saaren syntyi irtokivikkoja.  Antero Warelius ker-
too kirjassa Kertomus Tyrvään pitäjästä 1853: ”Liekovesi 
purkaa itsensä Kaukolan ja Tyrvään-koskiin, jotka ovat 
rinnatusten 6 kyynärää korkeat; näiden välissä oleval-
la Hiukkasaarella tuntuu kivi-jäännöksiä jonkinlaisesta 
muinoisvarustuksesta, joka on ollut pytkyläisen muo-
toinen ja kymmeniä syliä avara.” Tutkijat kiinnostuivat 
saaresta. 

1891 saarta tutki Hj. Appelgren, hänen mukaansa poh-
joisosassa oleva 20 m pitkä, 1,5-4 m leveä ja 0,5-0,7 m 
korkea valli on koskenperkaajien tekemä.  1946 Helmer 
Salmo totesi vallin muinaislinnaksi, joka tarjosi pakopai-
kan rautakauden asukkaille. Vaaran uhatessa saaresta 
saattoi helposti estää vihollisen nousun virtaa ylös. Vir-
taus esti jäätymisen, paitsi erittäin kylminä talvina. Vallit 
täyttävät muinaislinnalle asetettavat vaatimukset. Saa-
resta on selvitetty neljä hautakumpua, joista on löytynyt 
muinaisesineitä. Viite: H. Salmo Rautakausi II, Jukka Luo-
to Hiukkasaari, Linnoitetun asuinpaikan tutkimus.  

Hiukkasaari oli ennen suosittu juhannuksen vietto-
paikka, sinne soudettiin kauempaakin. Rantakalliolle 
kasattiin tuulikaadoista ja oksista kokko, jonka päälle 
nostettiin ikäkulu vene. Piirileikkilaulut raikuivat aamu-
sarastukseen asti. Sittemmin saaressa kirmasivat Vän-
niän ja Hohkon orivarsat, toisinaan Vänniän lampaat. 
Saari houkutteli kalastajia, pyytämään veden viljaa. In-
nokkaimmat kalamiehet soutivat apajille Vammalasta 
asti. Muutama kalasti ammatikseen. 1980-luvulla saa-
ressa pidettiin lähetysjuhlia ja yhteislauluiltoja. Saareen 
on istutettu muutamia jalopuita. Niittykukkien lisäksi 
saaren lammessa kukkii lumpeita ja vehkoja. 

Erikoinen tukeva kiviaita löytyy Saukon Orimäestä. 
Vähäinen mäki sijaitsee Kaukolan luoteisosassa, liki en-

  • Armi Hohko

Kaukolan muinaislinna ja kiviaidat

Kartta Hiukkasaaresta.
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Kaukolan muinaislinna ja kiviaidat
tistä Kiikan kunnan rajaa. Mäki on pyöreän muotoinen 
ja sorapitoinen. Kiviaita kulkee mäen halki idästä län-
teen. Aita on toistasataa metriä pitkä ja 1,20 m leveä, 
ja suunnilleen samankorkuinen. Aidan ikää ei tiedetä. 
Orimäestä on monia tarinoita. Erään tiedon mukaan 
siellä asui jättiläinen. Toinen tarina kertoo seitsemän 
veljeksen rakentaneen kiviaidan aamulla ennen suurus-
ta. Miehet olivat kantaneet kivet helmoissaan paikalle. 
Kivivalli on ainutlaatuinen, se on tuottanut tutkijoille ja 
mäessä käyneille päänvaivaa. Orimäki tarjosi talvisin 
kylän lapsille hyvän laskettelumäen.   

Kivien siirtely ja ladonta kauniiksi aidaksi on vienyt 
aikaa, voimia ja taitoa. Kiviaidoista oli hyötyä. Pellon 
reunaan tuli ikuinen aita karjalle ja päivällä lämminnyt 
aita piti hallan pois viljasta. Esi-isät käyttivät usein jou-
toaikansa kivien raivaamiseen. Näin säästyivät hermot 
muokatessa. Apuvälineinä käytettiin myös kivirekeä, 
joka muistuttaa pyörätöntä nokkakärryä.  Kiviaidan teko 
oli usein ammattimiesten tointa. Jos aidan kasasi huo-
limattomasti, se ajanoloon romahti. Kiviaidat tarjoavat 
elintilaa monille kasvi-ja eläinlajille. Aitojen päälle kas-
vaa jäkäliä ja sammalta. Kivitasku ja västäräkki tekevät 
pesänsä kivien rakosiin. Myös kettu, sisilisko ja kärppä 

viihtyvät kiviaitain loukkaissa. Hohkon tukeva kiviai-
ta seisoo Saukon hakamaan rajalla. Toistasataa metriä 
pitkä aita on kaiketi ladottu peltoa haittaavista kivistä. 
Aidan ikä on tuntematon. 

1997 Pirkanmaan liitto, Maaseutukeskuksen ja Pir-
kanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa, järjestivät kil-
pailun Pirkanmaan kauneimmat puukujanteet ja kiviai-
dat. Kiviaidoista kauneimmaksi ylsi Aspin lujatekoinen 
aita. Komean aidan ikää ei kukaan tiedä. Pihasta löytyy 
myös muinaishauta. Ihmiset katoavat, kiviaidat jäävät. 
Aspin kiviaitaa pidetään kyläalueen maiseman ar-
vokkaampana ja kauniimpana osana. Tyrvään voima-
laitosta rakennettaessa materiaaliksi kysyttiin Aspin 
kiviaitaa. Kauppoja ei syntynyt. Kerran Hildenin Ville 
oli huppelissa luvannut kaivaa lapiolla ojan ja haudata 
aidan sinne. ”- Eikä siihen montaa päivää tarvita” oli 
väittänyt.

Kokemäenjoen alkusijaintina pidetään Hartolankos-
kea. Rannoille syntyneet kylät ovat syrjässä valtaväylis-
tä, ennen niiden asema oli asutushistoriassa keskeinen. 
Koskissa olleiden myllyjen ansiosta kylät tulivat tunne-
tuksi ympäröivää maaseutua.

Voimalaitoksen rakennusvaiheen aikana kulki väliaikainen silta Hiukkasaaren halki vuosina 1946–48. Kuvas-
ta on tunnistettavissa Pentti ja Risto Mäki-Kerttula, Yrjö Pääkkönen ja Tuomas Vänniä. 
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  • Satu Rantala

Yhteensä viisi sisarusta juhli tämän vuoden syyskuussa 
100-vuotiasta Helvi-siskoaan Vammalan seurakunta-
talolla yhdessä Helvin perheen ja muun suvun kanssa. 
Helvi Ojansivu on Karimäen sisaruskatraan vanhin. Hän  
on samanikäinen kuin juhlavuottaan viettävä itsenäinen 
Suomi. Helvi syntyi yhdeksänlapsisen Karimäen per-
heen esikoisena  10.9.1917 Tyrvään Kotajärvellä.

Sitä Helvi ei itse muista, että hän syntyi keskelle yh-
teiskunnallista kuohuntaa, joka koetteli Tyrvään ja Vam-
malan seutuakin rankasti. Hänen ensimmäisen elinvuo-
tensa aikana Suomi julistautui itsenäiseksi valtioksi ja 
koki sisällissodan. 

Juttelen Helvin kanssa Terveyskeskuksen vuode-
osastolla, jossa hän on nyt ollut syntymäpäiväjuhliensa 
jälkeen pari viikkoa. Näihin saakka Helvi on asunut it-
senäisesti omassa kodissaan, mutta nyt voisi olla jo val-
mis muuttamaan paikkaan, jossa apu olisi lähellä. Helvi 
kuuluu ikäluokkaan, joka on nähnyt ja kokenut monet 
maamme kohtalonhetket, mutta myös yhteiskunnalli-
sen muutoksen ja elintason huiman nousun. Sadassa 
vuodessa muutokset ihmisten eliniässä ovat olleet mer-
kittäviä. Ennen vuotta 1900 syntyneistä hyvin harva eli 
100-vuotiaaksi, mutta Helvin kanssa samana vuonna 
syntyneitä 100-vuotisjuhlijoita on jo useampi sata. 

Samanikäinen 
kuin itsenäinen Suomi

Hyvää joulua ja  
menestystä vuodelle 2018menestystä vuodelle 2018
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Sata vuotta sitten Suomi oli monella tapaa erinäköi-
nen kuin tänä päivänä. Helvin lapsuusperheen tavoin, 
suurin osa suomalaisista asui maaseudulla ja sai elan-
tonsa maatalouden piirissä. Perheet olivat suuria, ja lap-
sia tarvittiin apuna jo pienestä pitäen erilaisissa töissä. 
Kysyessäni Helviltä, millaista se lapsuus siihen aikaan 
oli, hän vastaa: ”Kylläs sen tiät, köyhää se oli, muttei 
koskaan tarvinnut vilua eikä nälkää kärsiä.”

Helvin syntymän aikoihin Suomessa ei vielä ollut 
yleistä oppivelvollisuuslakia. Oppivelvollisuuden toteu-
tus haki vasta muotoaan, ja usein lapsen kouluun pää-
seminen tyrehtyi pitkiin koulumatkoihin. Yleinen op-
pivelvollisuuslaki tuli voimaan 1921, mutta tuolloinkin 
lain täytäntöönpano jätettiin kuntien huoleksi. Tyrväällä 
asiat etenivät Heivinkin eduksi, kun Kotajärvelle valmis-
tui oma koulu 1927. Helvi pääsi siis 10-vuotiaana aloit-
tamaan kansakoulun, jota hän sanoo käyneensä neljä 
vuotta. Uusi koulu teki lapseen suuren vaikutuksen ja 
vieläkin Helvi muistelee, miten hän oli koulun ensim-
mäisiä oppilaita.

Liekö pitkän iän salaisuus lapsuuden hiihtoharras-
tuksessa, sillä Helvi kertoo muutaman kilometrin kou-

lumatkan taittuneen talvella 
mukavasti suksilla. Iloisena 
hän muistelee myös sitä, mi-
ten osallistui koulujen välisiin 
hiihtokilpailuihin: ”Kerrankin 
multa putos lakki päästä kes-
ken hiihron. Perässäni tullut 
Ojansivun Otto huusi, että 
anna sen lakin olla. Mutta 
en kai mää ny lakkiani jätä ja 
palasin hakkeen. Silti sain en-
simmäisen palkinnon, vaikka 
hiihrin kamalan pitkillä mie-
hen suksilla.”

Kouluvuosi ei Helvin lap-
suudessa ollut yhtä pitkä kuin 
nykyään. Niinpä lapset ehti-
vät vielä osallistumaan töihin 
sekä kotona että naapureissa. 
Helvi kertoo, miten pellavan 
korjuun aikaan kuljettiin klih-
dan kanssa talosta taloon, ja 
klihdattiin toistenkin pellavat. 
Pellavan korjuumuistoista hä-
nelle tulee mieleen lähiaikoi-
na tekemänsä löytö: ”Löysin 
hiljan pöytäliinan, johon olin 
itse kasvattanut pellavat. 
Miehet oli ne loukuttanut ja 
naiset klihdannut. Sitten keh-
räsin ne langaksi, kudoin kan-
kaaksi ja ompelin käsin kirjai-
lut. Nyt se on pöydässäni.” Ei 
ole ihme, että pellavan korjuu 
on jäänyt Helvin mieleen, sillä 
vaati paljon työtä, ennen kuin 
pellavasta saatiin irrotettua 
kehrättäväksi kelvolliset kui-
dut. Maasta nyhtämisen jäl-
keen pellavat piti riipiä, liot-

taa, loukuttaa, lihdata, vitoa, häkilöidä ja harjata. 
Vartuttuaan Helvi lähti työhön Kaukolan Saukolle, jos-

sa tapasi tulevan miehensä, samassa paikassa renkinä 
toimineen Yrjön. Yhteen mentiin ja perheeseen syntyi 
kaksi poikaa; Taisto ja Tauno. Helvi kertoo, että ensin 
alkuun asuttiin Yrjön vanhempien luona, mutta myö-
hemmin muutettiin omaan kotiin Putajantien varteen. 
Ennen sitä elettiin kuitenkin sotavuodet, jotka muutti-
vat nuoren parin suunnitelmia. Helvi kertoo, että nuorin 
poika oli vain yhden päivän ikäinen kun Yrjö joutui läh-
temään rintamalle. 

Sotavuosista kuitenkin selvittiin ja yli 70 vuotta myö-
hemmin edessäni istuu elämäänsä taaksepäin tyyty-
väisenä katsova ihminen. Helvin mielestä elämässä 
parasta on ollut se, ettei ole tarvinnut kärsiä vilua eikä 
nälkää, ja on saanut olla lastensa kanssa. Tärkeänä asia-
na Helvi kertoo, että hänellä on jo kaksi lasta viidettäkin 
polvea. Ja vaikka rahasta on joskus ollut puutetta, tässä 
hetkessä tärkeintä on tämä perhe, joka järjestää juhlat 
mummulle ja käy tervehtimässä. Kysyn vielä lopuksi, 
onko Helvillä ollut hyvä elämä. ”En minä ainakan moiti.” 
vastaa Helvi.

100-vuotias Helvi Ojansivu.
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Kuluneena vuonna on vietetty Suomen valtiollisen itse-
näisyyden satavuotisjuhlaa. Sastamalassakin on järjes-
tetty useita teemaan liittyviä tapahtumia. Mutta vielä 
on hyvä luoda jonkinlainen kokonaiskatsaus siihen, mil-
laisessa maailmassa tuolloin sata vuotta sitten elettiin. 
Seuraavassa tarkastellaankin lyhyesti sitä, millainen 
oli vallankumouksen ja Suomen itsenäistymisen vuosi 
1917 Sastamalan seudulla ja miten ajan ilmiöt ja tapah-
tumat heijastuivat seudulle.

Hiljaiselosta vallankumoukseen

Sastamalassa vuosi 1917 alkoi rauhallisesti niin kuin 
mikä tahansa aikaisempikin vuosi. Suomen emämaa 
Venäjä oli tosin sodassa, mutta sotatapahtumat eivät 
juuri rauhallisia maalaispitäjiä koskettaneet. Tosin tal-
vella 1916–1917 tyrvääläisiäkin oli ollut hevosineen niis-
sä linnoitustöissä, joita venäläiset teettivät eteläiseen 
Suomeen. Lisäksi yhdeksän tyrvääläissyntyistä nuoru-
kaista oli lähtenyt sotaoppiin Saksaan, mutta tuskinpa 
heistä sen suuremmin isossa porukassa puhuttiin. Tyr-
vään Sanomienkin palstat täyttyivät lähinnä erilaisista 
ilmoituksista ja kokouskutsuista.

Asiat olivat kuitenkin ajautumassa kohti mullistuksia. 
Maailmansota oli pitkittynyt ja sen seurauksena kaiken-

lainen pula elintarvikkeista ja polttopuista johti vähitellen 
Venäjällä levottomuuksiin. Kriisi eskaloitui maaliskuun 
1917 alkupuolella, kun keisari Nikolai II antoi määräyksen 
lopettaa kaikenlainen epäjärjestys. Määräys tuli kuiten-
kin liian myöhään ja useat sotaväenosastot siirtyivät Pie-

Vallankumouksen ja itsenäistymisen 

vuosi 1917 Sastamalassa
  • Tuomas Rantala

Mielenosoitukset Pietarissa talvella 1917 eskaloituivat vallankumoukseksi, jonka tapahtumat heijastuivat 
myös Sastamalan seudulle.

Helmikuun vallankumous otettiin Suomessa innol-
la vastaan lähes kaikissa piireissä. Vallankumousta 
juhlivassa postikortissa komeilevat väliaikaisen hal-
lituksen voimamies Kerenski ja Suomen kenraaliku-
vernööri Stahovitš.
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tarissa mielenosoittajien puolelle. Hallitus oli menettänyt 
otteensa ja keisari luopui kruunustaan 15.3. Venäjällä oli 
tapahtunut vallankumous ja valtaan noussut niin sanot-
tu väliaikainen hallitus antoi Maaliskuun manifestin, jolla 
Suomen perustuslailliset oikeudet palautettiin.

Vallankumous ja annettu manifesti noteerattiin myös 
Sastamalan seudulla. Tyrvään Sanomissa kiiteltiin Venä-
jän duuman rohkeutta katkaista ne kahleet, jotka olivat 
vuosisatoja painaneet niin venäläisiä kuin suomalaisia-
kin. Tapahtunut otettiin siis myötämielisyydellä vastaan 
myös Sastamalan alueella ja esimerkiksi Raivion työvä-
enyhdistys järjesti mielenosoituksen 19. maaliskuuta 
Vammalan torilla vallankumouksen johdosta. Perjan-
taina 23. päivä maaliskuuta puolestaan vietettiin juhla-
valaistussa Säästöpankin talossa (nykyinen Vammalan 

seuratalo – Seukku) erityistä manifestijuhlaa, jossa kuo-
rot lauloivat ja yleisö kuunteli seisaaltaan entisen kan-
sanedustajan, pankinjohtaja Taave Junnilan puhuessa.

Maatalouslakot kiihdyttävät mieliä 

Uskottiin, että uusi parempi aika oli koittanut. Mutta 
alkuinnostuksen jälkeen vastainasettelu taas kärjis-
tyi. Huhtikuussa 1917 Suomen Ammattijärjestö alkoi 
vaatia kahdeksantuntista työpäivää kaikilla aloilla. 
Muilla aloilla tämä vaatimus osoittautui helposti to-
teutettavaksi, mutta maatalouden suhteen tilanne oli 
vaikea. Alkoivat repivät riidat, jotka heijastuivat myös 
Sastamalan seudulle. Työväenjärjestöt alkoivat käyttää 
lakon uhkaa ja lakkoa aseinaan. Lakkoilu nosti työvä-
enjärjestöt taas toiminnan huipulle. Osin lakkoilu sai 
varsin räikeitäkin muotoja, varsinkin kun jopa maan-
omistajilta itseltään yritettiin kieltää työnteko. Sas-
tamalan seudulla liikehdintä käynnistyi Suoniemen 
suurissa kartanoissa, mutta rajuimmat tapahtumat 
koettiin Mouhijärvellä. Mouhijärvellä lakkolaisia oli-
vat todennäköisesti yllyttäneet ulkopaikkakuntalaiset 
lakonjohtajat. Kylvötyöt keskeytettiin väkivalloin Sel-
keen kartanon pellolla 23.5. Senaatin edustajat kävivät 
sovittelemassa tapahtumia ja lopputulos oli se, että 
työntekijäpuoli sai tahtonsa pitkälti läpi. 

Tyrväässäkin lakkoilua esiintyi, mutta se ei ollut aivan 
niin onnistunutta kuin Mouhijärvellä – johtuen suurim-
maksi osaksi Raivion ja Stormin työväenyhdistysten 
epäyhtenäisistä tavoitteista. Tosin Tyrvään osuusmeije-
rin sulkeminen venäläisen sotaväen avulla herätti suun-
natonta paheksuntaa Tyrvään Sanomissa, jossa Kaarle 
Prusi muistutti, että ”Joka miekkaan tarttuu, se miek-

Raivion työväenyhdistys oli keskeisiä toimijoita Sastamalan seudulla vuoden 1917 tapahtumissa. Kuvassa 
Raivion työväentalo (Sastamalan seudun museon kuvakokoelmat).

Entinen ja tuleva kansanedustaja, pankinjohtaja 
Taave Junnila toimi vuonna 1917 Satakunnan Jär-
jestyskunnan rahastonhoitajana. Kuvassa Junnila 
työnsä ääressä pankissa (Sastamalan seudun muse-
on kuvakokoelmat).
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kaan hukkuu.” Varsinaista aseellista väkivaltaa Sas-
tamalan seudulla ei vielä kevään lakkojen aikana kui-
tenkaan esiintynyt. Sen sijaan Huittisissa heinäkuun 
puolivälissä tapahtuneessa meijerikahakassa käytettiin 
kiviä, astaloita ja tuliaseitakin.

Maatalouslakot eivät jääneet vain kevään ilmiöksi, 
vaan niitä esiintyi myös korjuukauden aikana, sillä osassa 
Sastamalan seudun pitäjiä tehtiin vielä pitkää työpäivää, 
kun osassa oli jo päästy sopuun lyhyemmästä päivästä. 
Näitä korjuukauden lakkoja oli Karkussa ja Suodennie-
mellä. Suodenniemen lakkoa saapuivat sovittelemaan 
jopa prokuraattori P. E. Svinhufvud ja senaattori Allan 
Serlachius. Työväki ei ollut tyytyväinen sovitteluun, vaan 
katsoi sovittelijoiden olevan maanomistajien asialla. 
Suodenniemellä korjuutyöt pyrittiinkin tekemään sitten 
maanomistajien ja talkoolaisten voimin. Kun lakkolaiset 
vaativat töiden lopettamista, eikä tähän suostuttu, alkoi 
Suodenniemenkin pelloilla kahina. Lakkolaiset joutuivat 
perääntymään, kun muutama oli saanut viikatteista ja 
sirpeistä vammoja. Huittisten meijerikahakka ja Suoden-
niemen selkkaus osoittivat selvästi, miten kynnys käyttää 
väkivaltaa puolin ja toisin oli madaltunut.    

Syksy synnyttää suojeluskunnat 
ja työväenkaartit

Maanomistajille se, että työväki joukkovoimalla oli alka-
nut sanella työehtoja, oli luonnollisesti järkytys. Sellai-
seen ei oltu totuttu. Varsinkin se, että maanomistajien 
oma työskentely omilla pelloillaan yritettiin estää vä-
kisin, oli suorastaan ennenkuulumatonta. Se loukkasi 
syvästi maanomistajia ja heidän oikeustajuaan. Kun 
maanviljelijät olivat muodostaneet oman yhdistyksen-
sä, Satakunnan Maanviljelijäin Yhdistyksen, oli seuraa-
va askel Satakunnan Järjestyskunnan perustaminen. 
Järjestyskunnalle saatiin kenraalikuvernööri Stahovitšin 
ja senaatin porvarillisten jäsenten siunaus.

Satakunnan Järjestyskunnassa oli vahva sastamalalai-
nen edustus, sillä jäseninä olivat Mouhijärven nimismies 
Otto Wahlroos ja Tampereen Osakepankin Vammalan 
konttorin johtaja Taave Junnila. Maakunnallisen järjestys-
kunnan perustamisen jälkeen alettiin perustaa paikallisia 
järjestyskuntia, joita ryhdyttiin nimittämään suojelus-
kunniksi. Suurin osa Sastamalan alueen suojeluskunnista 
perustettiin jo elokuussa, mutta Tyrväässä suojeluskunta 
perustettiin syyskuussa ja Suoniemellä vasta lokakuussa. 
Aktiivisuutta ja toimintatarmoa oli, mutta suojeluskun-
talaisten koulutus jäi vielä syksyllä 1917 aika vähäiseksi 
johtuen osittain aseiden puutteesta ja osaksi ammattitai-
toisten kouluttajien puutteesta. Oikeastaan ainoa Sasta-
malan alueen suojeluskunnissa syksyllä 1917 vaikuttanut 
henkilö, joka oli saanut ammattimaista sotilaskoulutusta, 
oli Haminan kadettikoulun aikanaan käynyt Mouhijärven 
nimismies Otto Wahlroos.

Myös työväenliikkeen piirissä tultiin siihen tulokseen, 
että jonkinlaista järjestysvoimaa tarvittaisiin. Kaupun-
geissa työväen järjestyskaarteja oli syntynyt jo keväällä 
1917, mutta maaseudulla kaarteja alettiin muodostaa 

vasta syksyllä, kun siihen annettiin kehotus ylemmältä 
taholta. Tarkkoja tietoja siitä, milloin työväenkaartit Sas-
tamalan alueella perustettiin, ei ole olemassa - johtuen 
siitä että sisällissodan aikana papereita hävitettiin – 
mutta todennäköisesti lokakuun lopulla 1917 Tyrväässä 
ja Mouhijärvellä oli kaartit perustettu.

Tilanne oli siis muodostumassa jännitteiseksi, eikä sitä 
ainakaan helpottanut se, että Kokemäenjokilaaksoon oli 
sijoitettu loppukesän ja alkusyksyn aikana venäläistä so-
taväkeä – 421. Tsarskoje Selon jalkaväkirykmentti. Hajoa-
mistilassa olleen valtion sotilaiden sijoittaminen alueelle 
ei ainakaan lisännyt turvallisuuden tunnetta, sillä vailla 
kunnollista kuria olevat sotilaat ovat usein erittäin arvaa-
mattomia. Esimerkki tästä kurittomuudesta nähtiin jo 
syyskuun puolivälissä kun kuusitoista merisotilasta raas-
toi Tyrväässä vartiojoukon päällikkönä olleen luutnantti 
Meshtsherskin majapaikastaan ja surmasivat pistimillä 
ja ampumalla. Onnettoman luutnantin ruumis upotettiin 
Rautaveteen. Kyseinen luutnantti oli muuten ensimmäi-
nen henkilöuhri, jonka vuosien 1917 ja 1918 levottomuu-
det Sastamalan seudulla vaati.

Vuosi 1917 oli työväenjärjestöille uutta nousun ai-
kaa. Kuvassa Rautaniemen työväentalon rakentajia 
(Sastamalan seudun museon kuvakokoelmat).

Maatalouslakot kiihdyttivät mieliä keväällä ja ke-
sällä 1917. Kun lakkoasioista käytiin käräjiä, mars-
sittivat työväenjärjestöt paikalle tukijoukkonsa. Ku-
vassa mouhijärveläistä maataloustyöväkeä Karkun 
käräjillä kesällä 1917.
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Eräs osoitus tilanteen epänor-
maaliudesta oli myös se, että mat-
kustajilta alettiin vaatia passeja 
Porin radalla kulkiessa. Tyrvään 
Sanomatkin muistuttivat matkus-
tavaisia passin tärkeydestä. Ilman 
passia matkustaminen saattoi hy-
vinkin tietää pidätystä ja reissua 
Porin päävartioon. Näin oli käynyt 
eräälle tyrvääläiselle Rauman opet-
tajaseminaarin oppilaalle, joka oli 
unohtanut passinsa opiskelijakort-
teeriinsa. 

Eduskuntavaaleista 
suurlakkoon 
ja itsenäistymiseen

Jos tilanne oli kehittynyt kevään ja 
kesän aikana jännitteiseksi ja epä-
vakaaksi, niin sitä ei ainakaan pa-
rantaneet lokakuussa käydyt edus-
kuntavaalit Venäjän väliaikaisen 
hallituksen hajotettua eduskunnan 
heinäkuussa. Sosialidemokraa-
tit, jotka olivat olleet eduskunnan 
suurin puolue, menetti 11 paikkaa. 
Porvarilliset puolueet saivat edus-
kuntaan nyt enemmistön, yhteen-
sä 103 paikkaa. Sastamalassakin 
vaaliagitaatio oli ollut voimakasta 
ja paikkakunnalla olivat käyneet 
puhumassa monien puolueiden 
napamiehet, kuten vanhasuoma-
laisten Lauri Ingman, myöhempi 
pääministeri, Lopenkulman nuo-
risoseurantalolla. Tyrvää ja Vamma-
la olivatkin vahvasti porvarillisia ja 
leimallisesti vanhasuomalaisia, kun 
taas muissa pitäjissä sosialidemo-
kraattien kannatus oli vahvempaa.

Vaalien tulos ei luonnollisesti-
kaan herättänyt luottamusta eri yh-
teiskuntaryhmien välillä. Vielä kun 
elintarviketilanne oli pahentunut 
koko syksyn ajan ja uusi eduskun-
ta, joka siis oli vaalien tuloksena 
saanut porvarillisen enemmistön, 
ei ottanut käsittelyyn sosialide-
mokraattien ”Me vaadimme” -oh-
jelmaa, oli tyytymättömyys kas-
vanut marraskuuhun tultaessa 
siihen pisteeseen, että vaadittiin 
radikaalia toimintaa. Eduskuntaa 
yritettiin painostaa julistamalla 
yleislakko. Radikaaliin toimintaan 
rohkaisi myös Venäjällä tapahtunut 
bolševikkivallankumous.

Yleisesti ottaen yleislakko käyn-
nistyi maaseudulla hitaasti, mutta 
Sastamalan seudulla etenkin Tyr-
väässä oltiin nopeita. Sattui nimit-
täin niin, että Raivion työväentalol-
la oli juuri esiintynyt teatteriseurue, 
jonka johtajana oli – Juhani Piilosta 
lainaten – ”hurmahenkistä vallan-
kumouksellisuutta” edustanut kir-
jailijatar Elviira Willman-Eloranta. 
Willman-Eloranta ryhtyi organi-
soimaan toimintaa ja hän värväsi 
venäläistä sotaväkeä työväenkaar-
tin avuksi. Tehtiin ase-etsintöjä ja 
useita suojeluskuntalaisia pidätet-
tiin sekä ainakin Tyrvään suojelus-
kunnan päällikkö Torsten Schwindt 
ja Satakunnan Järjestyskunnan 
rahastonhoitaja Taave Junnila pa-
hoinpideltiin. Mainittakoon muu-
ten, että lakon yhteydessä sähkö-
linja Karkkuun, Mouhijärvelle ja 
Suoniemelle katkaistiin.

Jos vuoden 1905 yleislakko oli 
luonut yhteistä taisteluhenkeä, 
niin vuoden 1917 yleislakko ei sitä 
tehnyt. Se katkeroitti mieliä enti-
sestään. Tyrvään Sanomissa lakko 
tuomittiin ja todettiin, että sillä ei 
ollut saavutettu mitään. Sattuneita 
tapahtumia pidettiin anarkiana ja 
peräänkuulutettiin vastuuntuntois-
ten toimintaa yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. 
Työväenkaartien ja venäläisten 
bolševikkien väliset läheiset suh-
teet saivat monet tyrmistyneiksi ja 
uskomaan, että puolueelle, jota oli 
pidetty itsenäisyyden tukijoukkona, 
olivatkin luokkaintressit ensisijaisia 
ja että se oli valmis ajamaan näitä 
vaikka liittoutumalla kansallisen vi-
hollisen kanssa.

Kumouksellisuuden ja anarki-
an pelko ei laantunut vaikka lakko 
päättyikin. Leninin lähettämät Sta-
lin ja Aleksandra Kollontai kävivät 
lietsomassa SDP:tä vallankumo-
uksen tielle. Eduskunta käytti sa-
maan aikaan oikeuttaan ja nimitti 
maahan uuden hallituksen, P. E. 
Svinhufvudin johtaman porvaril-
lisen senaatin, joka antoi julistuk-
sen itsenäisyydestä 4. joulukuuta 
ja jonka eduskunta hyväksyi kaksi 
päivää myöhemmin. 

Sastamalan seudulla itsenäisyys-
julistusta ei ilmeisestikään isommin 
juhlittu. Eipä siihen tainnut olla juu-
ri aihettakaan, sillä alueella oli yhä 
venäläistä sotaväkeä – ja Tyrvääs-
sä itse asiassa venäläisen sotavä-
en määrä kasvoi joulukuussa 1917. 
Myös se yhteishenki ja innostus, 
jotka olivat vallinneet kevättalvella, 
kun maaliskuun manifesti oli annet-
tu, olivat tiessään. Paikallisesti tosin 
oli jonkin verran yritystä sovitella 
vuoden aikana syntyneitä ristirii-
taisuuksia. Tyrvään nuorisoseuran 
kokouksessa joulukuun 10. päivä 
opettaja Vihtori Pakula totesi kan-
san olevan menossa turmioon sen 
jakaantuessa sosialidemokraatti-
seen ja porvarilliseen leiriin. Pakula 
peräänkuulutti suvaitsevaisuuden 
ja ymmärryksen sillan rakentamista. 
Oli kuitenkin liian myöhäistä, sillä 
suuret pyörät olivat alkaneet pyöriä, 
eikä niitä enää mikään pysäyttänyt. 
Tämän sai Sastamalankin seutu ko-
kea katkerasti seuraavana vuonna, 
kun maa ajautui sisällissodan kuri-
mukseen. 

Kirjailija Elviira Willman-Eloranta 
organisoi vallankumouksellista 
toimintaa marraskuun yleislakon 
aikana.

Suomalaisen puolueen Lauri Ing-
man kävi vaalipuhujana Lopenkul-
man nuorisoseurantalolla ennen 
lokakuun 1917 eduskuntavaaleja.
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Tähän perinteikkääseen lehteen sain pyynnön kirjoit-
taa jutun, esimerkiksi jostain lapsuusmuistostani, ja sen 
nyt teenkin. Seikkailurikkaimmat vuoteni vietin kahden 
historiallisesti merkittävän rakennuksen, kunnantalo/
kirjasto Jaatsin sekä pappilan navetan välissä, ympäril-
lä humisi sankka metsä. Vuosikausia seurasin suurella 
jännityksellä Tyrvään seudun museorakennuksen ja 
sinne suunnitellun näyttelyn valmistumista ikkunoista 
sisään kurkkien, millä on epäilemättä ollut vaikutusta 
uravalintoihini. Museo avattiin 31.8.1958. Minä lähdin 
Helsinkiin opiskelemaan taideaineita 1964.

Syksyllä 1990 jätin pitkän rupeaman jälkeen Helsingin 
kaupunginmuseon ja varsinaisen käytännön museo-
työn, kun siirryin valtiollisen taidemuseotoimen kor-
keimpaan virkaan ja aloin yleisemminkin pohdiskella 
museoinstituution muotoja ja merkityksiä – päätyen 
lopulta museologian dosentiksi Helsingin yliopistoon. 

Keskustelu kävi tuolloin kuumana, ja samana syksynä 
ilmestyi myös amerikkalaisen Douglas Crimpin kärjekäs 
pamfl etti Museon raunioilla. Siitä lähtien olen tarkastel-
lut museota myös kriittisesti. Itse käsitän museon oma-
na taidemuotonaan.

Olen nähnyt 51 vuotta kestäneen urani aikana luke-
mattomien museoiden syntyvän, mutta useiden myös 
kuolevan. Lainaan tähän Helsingin Sanomissa 22.9.1990 
julkaistusta ohjelmajulistuksestani Tämä on museo 
kohtia, jotka pätevät yhä: ”Museo ei ole arkkitehtuu-
rimonumentti, näyttelygalleria eikä tiedekeskus. Se ei 
ole ravintola, konserttisali tai matkamuistomyymälä. 
– – Kaikkein yksinkertaisimmillaan museo on aito ja al-
kuperäinen esine. Tämä museon ainutlaatuinen luonne 
saattaa kenties vielä korostuakin tässä yhä loistavampi-
en kopioiden maailmassa. Esineet itsessään, materiana, 
kronologian osana tai esteettisinä ilmentyminä eivät 

  • Marja-Liisa Rönkkö

Museon rauniolla

Tyrvään asemanseutu oli lapsuuteni seikkailumaasto. Kotini oli vasemmassa reunassa näkyvä vuonna 1950 
valmistunut Osuuskassan kaksikerroksinen kivitalo, Jaatsi siitä vasemmalle ja pappilan navetta kuvan etu-
alalla. Asemakadun talot oikealta lukien Uosso (lääkäriasema, apteekki ja Säästöpankki), Ulvion juomatehdas, 
Innilän vaatturinliike, Niemelän leipomo, Lounasalon konepaja, Venetti takanaan Merinen sekä viimeisenä 
Tommila. Taustalla kohoaa Nälkälänmäki. Kuva Veljekset Karhumäki 1950.
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kuitenkaan vielä ole museo, sellaisina ne ovat vasta ko-
koelma. Esinekokoelmasta tulee museo, kun siihen lii-
tetään tarkoitus. – – Museo on tarkoitettu kaikille ja sen 
perustehtävä on pedagoginen. – – Jos museo kuolee, 
se on kuolemansa ansainnut, koska se ei ole täyttänyt 
tehtäväänsä siinä yhteisössä, joka sitä ylläpitää.” Tässä 
tilanteessa ollaan Sastamalassa nyt.

Tyrvään seudun Museo- ja Kotiseutuyhdistys perus-
tettiin 1932 tukemaan, tutkimaan ja tallentamaan paik-
kakunnan identiteettiä ja kulttuuriperintöä, mitä se 
onkin hoitanut mallikkaasti näihin päiviin. Kokoelmat 
olivat olleet nähtävillä vuodesta 1933, aluksi kauppias 
Fr. Tammisen makasiinissa Marttilankadun ja Onkinie-
menkadun kulmassa. Tyrvää oli museohankkeineen 
edelläkävijöitä maaseudulla. Rakennukseksi oli ollut 
tarjolla myös Pyhän Olavin kirkko ja Gallénien Jaat-
si. Omaa taloa varten ehdittiin ostaa tontti pappilan 
mailta sillan pielestä, mutta sota-aika hävitti rakenta-
miseen tarkoitetut varat, ja yhdistys tyytyi vaihtamaan 
hyvän tonttinsa kivinavettaan. Näistä vaiheista sekä 
yhdistyksen alkuajoista ja muista saavutuksista on kir-
joittanut Juhani Piilonen kirjassaan Paikallisperinnettä 
vaalimassa – kotiseututyön vaiheet Tyrvään seudulla 
(1982).

Navetan kunnostamisessa ja näyttelyn laatimisessa 
oli yhteistyökumppanina valtakunnan paras asiantun-
tija, vuonna 1923 perustettu Suomen museoliitto. Sieltä 
ehdotettiin arkkitehdiksi Toivo Anttilaa, joka oli stipen-
din turvin laatimassa mallipiirustuksia maaseutumu-
seoille; Tyrvään museosta tuli yksi hänen päätöistään. 
Näyttelyn suunnittelun aloitti liiton museoneuvoja, 
sittemmin pääsihteeri Riitta Heinonen. Vanhojen ra-
kenteiden purkamisen suorittivat paikkakunnan perin-
teiden mukaisesti talkoolaiset. Yhdistys otti velkaa, Tyr-
vään ja Vammalan kunnat takasivat ja avustivat lisäksi 
taloudellisesti.

Seuraavassa kuvailen ja arvioin navettamuseon näyt-
telyä ja sen kohtaloa sillä tietämyksellä, jonka olen saa-
vuttanut toimittuani kansainvälisen museoneuvosto 
ICOMin museoarkkitehtuuri- ja tekniikkakomiteassa 
1970-luvun lopulta lähtien. Jokaisella ajalla on muse-
oideaalinsa, Sastamalan museo oli oman aikansa lois-
toesimerkki. Vanha kuriositeettikabinetti-tyyppi, jossa 
kaikki kokoelmat ovat yhtä aikaa esillä, oli aikansa elä-
nyt, nyt haluttiin rakentaa esineistöstä hallittu kokonai-
suus, selkeä kertomus paikkakunnan menneisyydestä 
modernilla tavalla toteutettuna. Lähin esikuva oli Jussi 
Paatelan suunnittelema ja Toivo Anttilan sisustama Hel-
singin yliopiston maatalousmuseo (1937–45), jonka fun-
kistyylinen uudisrakennus muistutti ulkoa kivinavettaa 
ja sisältä messuhallia avoimine keskushalleineen ja sitä 
kiertävine lehtereineen ja looseineen. Näyttelyn käsi-
kirjoituksen laati kansatieteilijä, myöhemmin professori 
Niilo Valonen. On muistettava, että käsite Finnish De-
sign oli myös jo syntynyt ja tehnyt läpimurtonsa Mila-
non triennaaleissa 1950-luvun alussa. Käytössä oli siis 
näyttelynteon viimeisin tietämys. Tästä olen kirjoittanut 
artikkelissani Museorakennukset ja näyttämisen taide 
julkaisussa Suomen museohistoria (2010).

Sastamalassa näyttely rakennettiin mittatilaustyönä 
tarkkaan valikoiduille esineille juuri tähän rakennuk-
seen. Museoliiton vuosikirjassa Osma 1958–59 on uu-
desta museosta julkaistu museoasiainsihteeri Jorma 
Heinosen yksityiskohtainen kuvaus, joka alkaa: ”Esi-
nekokoelmiensa puolesta kuuluu Tyrvään museo maa-
seutumme huomattavimpiin ja on Satakunnassa Porin 
jälkeen toisella tilalla. Sen toimintapiiri käsittää entisen 
Suur-Sastamalan alueen ja museota tukevat ja ylläpitä-
vät Vammalan kauppala sekä Tyrvään, Karkun, Kiikan ja 
Suoniemen kunnat.” Kaupungiksi pyrkivä Vammala oli 
ylpeä museostaan. Museoliitossa ovat tallella piirustuk-
set ja Heinosen vasta-avatusta museosta ottamat valo-
kuvat, joita on tämänkin artikkelin kuvituksena.

Näyttelytilaa oli noin 600 neliötä. Silottelematta jä-
tetyssä pohjakerroksessa olivat esillä paikkakunnan 
perinteiset pääelinkeinot kalastus, metsästys ja maa-
talous. ”Muinaisen Sastamalan eräkauden perinteet on 
pyritty esittämään mahdollisimman korostetusti ja täy-
dellisinä. Hallin keskelle on valetulle rantakivikkoa ku-
vaavalle korokkeelle sijoitettu erilaisia pyydyksiä, mm. 
pyyntikuntoinen rysä sekä pari ruuhta. – – Korkeat lohi-

Yleisön sisäänkäyntiä varten rakennettiin kuisti. 
Kuva Suomen museoliitto.

Pappilan navetan pohjakaava. Kuva Juhani Piilosen 
kirjasta.
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verkot muodostavat läpinäkyvän seinämän kalastus- ja 
maanviljelysosastojen välille. Maanviljelyksessä käyte-
tyt työkalut ja esineet on koetettu ryhmittää samaan 
järjestykseen kuin niitä on kesän aikana pellolla tarvittu 
jne.” Taustana oli siksak-muotoon aseteltu, valkeaksi 
maalattu pitkä ja korkea lastulevyseinä, johon kiinnitet-
tyä esineistöä oli aseteltu  pikemminkin esteettisesti kuin 
käyttötarkoituksen mukaisesti. Karjanhoito- ja ruokatalo-
us-osastoissa ”paikkakunnalle ominainen kutunjuuston 
valmistus on esitetty muita korostetummin. – – Histo-
riallinen materiaali jakautuu siten, että esihistorialliset 
esineet on sijoitettu alakerran hallin ikkunasyvennyk-
sissä oleviin vitriineihin ja myöhemmälle historialle on 
varattu kolmas alakerran pienistä näyttelyhuoneista. 
Siinä ovat saaneet lyhyet esittelynsä seutua sivuava 
sota-, kirkko- ja kouluhistoria, edelleen palokunta ja oi-
keuslaitos, rahakokoelmat sekä pieni siirtoväen (Pyhä-
järvi Vl.) osasto.” Aiheina nämä eivät tuntuisi vanhen-
tuneet vieläkään, ovathan esimerkiksi maatilamatkailu 
ja Kalaneuvos V. Hukkanen paikkakunnan markkinoin-
tivaltteja.

Yläkerran näyttely esitteli – rippeitä siitä näkyy vie-
läkin – rakentamista, asumista ja elämää keskiajalta 
1900-luvun vaihteeseen. Esineisiin oli otettu kansan-
taiteen näkökulma yli pelkän käyttöfunktion. Looseissa 
esitellyt ajanjaksot eivät kuitenkaan olleet naturalistisen 
tarkkoja interiöörejä vaan esineasetelmia, joissa kokoa-
vana tekijänä oli taustapaneelin maalaaminen ajanjak-
solle tyypillisellä värisävyllä. Suurta avointa näyttelytilaa 
hallitsee yhä sinne siirretty maagisen hieno savupirtti 
sekä umpipihan sulkenut massiivinen portti vuodelta 
1774. Työkaluista ja niiden tuotoksista muodostettiin 
pieniä kuvaelmia. Erittäin rikkaat huonekalu- ja lasiko-
koelmat saivat erikoiskohtelun ja runsaammin tilaa.

”Näyttelyrakenteissa on yleensä pyritty mahdollisim-
man yksinkertaisiin ja halpoihin ratkaisuihin. Eniten 
käytettyjä materiaaleja olivat sahalauta ja lastulevy. 
Korokkeet  päällystettiin kalastus- ja metsästysosastos-
sa pääasiassa sementtisellä kiveyksellä, maanviljelys-

välineet saivat alustakseen savista peltoa jäljittelevän 
sementtikorokkeen  ja sisäaskareihin liittyvät välineet 
vanhaa leveää lattialankkua, millä myös huonekalu-
osastojen korokkeet katettiin. Viimeksi mainittujen sei-
nissä ei tavoiteltu aitoja pintakäsittelyjä vaan tyydyt-
tiin maalaamaan niiden sahapinta kullekin aikakauden 
ominaisin sisustusvärein. Niinpä saivat renessanssi- ja 
barokkivaikutteiset ryhmät taustavärikseen punertavan, 
kustavilaiset sinertävänharmaan, empire ja biedermeier 
keltaisen. Alakerrassa on valaistus ratkaistu katossa 
kiinni olevien himmeiden lasikupujen avulla; yläkerras-
sa voitiin valaistus järjestää kattorakenteisiin kätketty-
jen valonheittäjien ja ramppien taakse sijoitettujen ver-
hoamattomien hehkulamppujen avulla.!”

”Tekstejä suunniteltaessa havaittiin nasevasanaisen 
Antero Wareliuksen vuonna 1853 laatima Tyrvään pi-
täjän kertomus mitä käyttökelpoisimmaksi lähteeksi ja 
useimmat näyttelyselostukset lainattiin suoraan tästä 
teoksesta.”

”Tyrvään museo on vireillä olevista navettamuseo-
suunnitelmistamme toteutunut ensimmäisenä. Huoli-
matta siitä, että kysymyksessä olevaan ratkaisuun on 
moni ennakolta suhtautunut varauksin, on ilmeistä, 
että  tällä museorakennustyypillä sittenkin on siksi 
runsaasti myönteisiä puolia, että siihen turvautumis-
ta – varsinkin kun on kysymys vauraamman maaseu-
dun oloista – kannattaa vakavasti harkita. Noin 2,500 
m³ käsittävän Tyrvään museon kokonaiskustannukset 
tulevat lämmityslaitteiden asentamisen sekä vahti-
mestarin asunnon sisustamisen jälkeen kohoamaan 
kaikkiaan n. 7–7,5 milj. markkaan. Vastaavankokoista 
ja -tasoista uutisrakennusta tuskin voitaisiin saada 
alle 20 milj. markan. Rahallinen säästö on näin ollen 
melkoinen. Suhteellisesti huomattavimmat menot ai-
heutuvat  rakennuksen lämpöeristyksistä ja lämmitys-
laitteiden asentamisesta. Poikkeuksellisen paksujen 
kiviseinien  vuoksi tämä on välttämätön kustannus, 
sillä muuten ei kokoelmia ole mahdollista suojata kos-
teuden aiheuttamilta vaurioilta.”

Kun museo oli ollut avoinna yli 20 vuotta ja Suomen 
museoissa oli ryhdytty järjestämään enenevästi vaih-
tuvia näyttelyitä, tuli Tyrväälläkin eteen uudistamisen  
vaatimus. Vuosina 1980–82 toteutettiin tarpeellisia 
rakenteellisia muutoksia tilojen käytön sekä valais-
tuksen ja lämpötalouden osalta, ovi- ja ikkuna-aukkoja 
muutettiin, lämmöneristystä lisättiin, murto- ja palo-
suojausta tarkistettiin. Kaikki tehtiin museon omana 
työnä, siis ilman erillistä budjettia, ja suunnitelmat 
laati alusta lähtien museonhoitajana toiminut monitai-
toinen Esko Pietilä. Näyttelykokonaisuutta muutettiin 
varovaisesti poistamalla vanhentuneita osia ja lähesty-
mällä nykyaikaa, uudeksi elementiksi otettiin seudun 
asutushistoria. Turvallisuussyistä sekä runsaamman 
esineistön näytteille saamiseksi Pietilä laati lakatusta 
männystä rakennetut vitriinit, joita sijoitettiin kaikkiin 
mahdollisiin vapaisiin paikkoihin. Yläkertaan tehtiin 
muun muassa pukuvitriini ja pohjakerrokseen asevit-
riinit. Alasalin keskelle sijoitettiin kaksipuolinen näyt-
telyrakennelma, jonka toiselle puolelle sijoitettiin ka-1500- ja 1600-luvun osasto. Kuva Suomen museoliitto.
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lastusteema ja toiselle puolelle asutushistoria. Ruuhet 
työnnettiin vitriinin alle. Alakerran harmoninen koko-
naisuus alkoi murentua.

Seuraavien 20 vuoden jälkeen olikin sitten jo edessä 
pattitilanne. Vaikka museo oli tupaten täynnä tavaraa, 
otettiin ohjelmaan uusia ajanhengen mukaisia toimin-
toja. Museon yläkerrassa järjestettiin nyt luentosarjoja, 
ja museonhoitajana Pietilää seurannut Pekka Koskinen 
ryhtyi käyttämään pohjakerrosta erikoisnäyttelytilana. 
Esineistöä ruvettiin karsimaan kovalla kädellä. Alun 
alkaen rouheaksi jätetty pohjakerros ei kuitenkaan 
toiminut hyvin kuvasuurennos- ja tekstipohjaisten 
näyttelyiden taustana, vaan alakerran suuri sali alkoi 
näyttää tyhjältä ja rapistuneelta. Esille asettaminen 
alkoi myös vaikuttaa amatöörimäiseltä, koska ammat-
titaitoista näyttelyarkkitehtia ei ole ollut varaa käyttää. 
Uuden vuosituhannen alussa yleisö alkoikin vaatia 
takaisin rakkaita esineitään, mistä seurasi kiivasta sa-
nanvaihtoa lehdistössä. Tästäkin on pian parikymmen-
tä vuotta, ja tilanne on muuttunut vain huonommaksi: 
ei ole enää vakituista museonjohtajaakaan. Tyrvään/
Sastamalan seudun Museolla on parhaimmillaan ollut 
kaksi kokopäivätoimista museoammattilaista, koska se 
on ollut vähimmäismäärä valtionosuuden saamiseksi, 
mutta vuosiin museo ei kai ole ollut kenenkään pää-
vastuulla.

Heinonen lopetti artikkelinsa vuonna 1958: ”On myös-
kin huomattava, että ko. rakennus soveltuu tyyliltään 
varsin hyvin juuri sellaiselle, pääasiassa maatalousvoit-
toisesta ympäristöstä olevalle esineistölle, joka tavalli-
simmin muodostaa maaseudulla olevien museoittemme 
peruskokoelmat. Talousrakennuksena se on aikanaan 
saanut tarkoitustaan vastaavan muodon ja asun, joka 
on karun yksinkertainen ja turhaa koristeellisuutta kart-
tava. Kuitenkin siinä samalla on juuri sopiva määrä ro-
manttisuutta ja liittymäkohtia historiaan, ennen kaikkea 
harmaakivimuurit syvine kiilamaisesti kapenevine ikku-
na-aukkoineen. Jos pystyy ajatuksistaan karkoittamaan 
Tyrvään museorakennuksen varsin profanin alkuperän 
eikä anna kronologisten seikkojen liiaksi sitoa mieliku-
vitustaan, saattaa jopa löytää ilmeisiä kosketuskohtia 
sen ja sitä n. 500 vuotta vanhemman Sastamalan emä-
kirkon välillä.”

Rakennus alkuperäisine näyttelyineen ja Wareliuksel-
ta lainattuine teksteineen on ymmärrettävä niin sanot-
tuna kokonaistaideteoksena, siten että navetta on siinä 
kookkain ja suurimman symboliarvon omaava museo-
esine, johon muu aineisto oli loogisesti ja esteettisesti 
sovitettu. Kokoelmien karttuessa ja näyttelytarpeen li-
sääntyessä olisi tarvittu erillinen vaihtuvien näyttelyi-
den tila, mutta sellaista ei ollut alun perin edes ajateltu. 
Vitriinien rakentaminen ja esineryhmien siirtäminen 
niihin auttoi vähän, mutta loi samalla näyttelyyn uuden 
visuaalisesti voimakkaan elementin. Esinemärän kasvu 
synnytti myös erillisen varastotilan tarpeen.

Navetta oli alkuperäisessä käytössään 60 vuotta, nyt 
se on ollut museona yhtä kauan. Vuonna 1958 Sata-
kunnan Museo oli maakunnan suurin, mutta Tyrvää 

hyvänä kakkosena. Poriin saatiin uusi museorakennus 
1973 ja minulla oli silloin ilo olla sitä rakentamassa. 
Tyrvään Museo- ja Kotiseutuyhdistys lahjoitti uudeh-
kon museonsa Vammalan kaupungille 1974, mutta sii-
hen jämähti kehitys. Museolla ei ole koskaan ollut riit-
täviä resursseja, vaan kaupunki on antanut museonsa 
rapistua rauhassa.

Kiviseinät ovat kyllä edelleen tukevasti pystyssä ja 
komeissa kokoelmissa on voimaa ja potentiaalia, vaik-
kei niiden ääni varastosta kuulu. Kysymys on vain van-
hentuneesta talotekniikasta ja alunperinkin halvalla 
tehdyistä näyttelyrakenteista, jotka olisi pitänyt uusia 
jo vuosikymmeniä sitten. Tilanne on kuitenkin helppo 
korjata: pyydetään jotain kokenutta näyttelyarkkitehtiä 
ja museon kokoelmat tuntevaa tutkijaa laatimaan eh-
dotus navettaan rakennettavaksi uudeksi ”Sastamalan 
suureksi tarinaksi”, ennen kuin ryhdytään muita käyt-
töjä ideoimaan. Ja sitten, jos navetta todella halutaan 
myydä, pitää siihen kytkeä päätös uudisrakennuksesta, 
johon museo on moraalisesti oikeutettu. Parhaalta näyt-
täisi ratkaisu, jossa navetta saisi jatkoksi uudisraken-
nuksen, sikäli kun uusi kaava sen sallii.

Museossakin trendit vaihtuvat. Taas ovat esineet ja 
niiden tutkiminen nousseet kunniaan. Kansa juoksee 
huutokauppakeisarien perässä. Ateneumissakin uusi 
ripustus ulottuu paikoitellen lattiasta kattoon. Yleisö 
on aina edellyttänyt ja toivoo edelleen, että se muse-
oon tullessaan näkee mahdollisimman paljon kauniita 
ja merkittäviä esineitä sekä niihin liittyvää historiaa. 
Viime vuonna maamme museoiden yhteenlaskettu kä-
vijämäärä nousi ennätyksellisiin lukemiin. Emil Daniels-
sonin taidetta esitellyt epätavallisen laaja juhlanäyttely 
osoitti, että sitä kyllä riittää Sastamalaankin, kunhan on 
riittävästi nähtävää.

Lasikokoelma oli aseteltu ajosillan aukkoon sijoitet-
tuun läpikuultavaan vitriiniin, jonka sivut oli maa-
lattu mustiksi korostamaan lasin värillistä hohtoa. 
Vanhimmat esineet ovat maamme lasiteollisuuden 
alusta 1700-luvun puolimaista. Kuva Suomen mu-
seoliitto.
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sijaitsee Rudolf Koivun lapsuuden maisemissa.

Palvelemme teitä kaikkina vuodenaikoina.

•savusauna •kota •laavu •hirsimökki 
•ruokailuhetket terassilla, kodassa tai mökissä

•luontoaktiviteetteja • uutuutena suuri 
lämminvesipalju

Tervetuloa
Pekka Tilli 050-596 0704
www.rudolfinkeidas.fi
info@rudolfinkeidas.fi

Täysin uusi Arteon
Nyt meillä. Tervetuloa tutustumaan.

Arteon-mallisto alk. 45 598 €

Toivotamme Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2018.

Arteon 2,0 TDI 110 kW (150 hv) DSG-automaatti hinta
CO2-päästöllä 114 g/km.  Malliston yhdistetty EU-kulutus
4,4-7,3 l/100 km. CO2-päästöt 114-164 g/km.
Ennakkohinnasto 7.6.2017, sisältää toimituskulut 600 €.
Kuvan auto erikoisvarustein.

Huittisten Laatuauto Oy
Korkeakoskentie 75, Huittinen, vaihde 02-5601 670
Automyynti 02-5601 680: ma–pe 9–18, la 10–14
www.huittistenlaatuauto.fi

Yli 36 vuoden ajan
alueellista tiedotusta.

Hopunkatu 1, 38200 Sastamala • Puh. 010 229 0400 • alueviesti.fi

SäkyläSäkylä

PunkalaidunPunkalaidun
HuittinenHuittinen

SastamalaSastamala

KokemäkiKokemäki
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Mouhijärvi

Äetsä

Vampula

Kiikoinen

Loimaa

SASTAMALA

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

www.hklahonen.fi
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Muutamaan kertaan on pakattu tärkeimmät ja lähdetty 
kohti uutta ja tuntematonta. Kun mieli on avoin ja sisim-
mästä löytyy ripaus rohkeutta ja ennakkoluulottomuut-
ta, lähteminen on helppoa. Kaikki muutot ovat olleet 
omanlaisiaan seikkailuja, kaikki kodit tuntuneet kodeil-
ta eikä lähteminen ole kaduttanut. Kun mukana kulkee 
rakkaimmat, niin kaikki on hyvin. Tosin tänä vuonna 
oltiin erilaisen haasteen edessä, kun yksi viidestä ei pa-
kannutkaan laukkujaan.

On totta, että välillä tulee Suomea ikävä, mutta ikävän 
tunteella on positiivinen ja kantava voima. Mielessä on 
koetut muistot ja mielikuvat, joskus ne pyrkivät kiillottu-
maan, joskus ruostumaan, kun niitä kauempaa katselee. 
Tietoisesti tai tiedostamatta alkaa vertailla ja kyseen-
alaistaa eri maiden tapoja ja varsinkin niiden toimimat-
tomuutta. Kaiken mielenmyllerryksen keskellä on ajatus, 
että Suomessa kaikki toimii yllätyksettömästi. Täällä yllä-
tykset ovat arkea ja tarkoitus on pysyä raiteilla.

Kun kaupasta taas meni sähköt (Intia). Kun ruuhka on 
RUUHKA (Intia ja Kiina). Kun tänään onkin huomenna, 
tai kun kyllä onkin ei, vaikka juuri kuulit kyllä (Intia). Näi-
tä arkeen vaikuttavia kummallisuuksia oppii tuntemaan 
ja soveltamaan. Omaksuu erilaisen ajankäytön, muuttuu 
kärsivällisemmäksi ja kokee itsensä reippaaksi käydes-
sään monessa paikassa löytääkseen kaiken tarpeellisen. 
Ajatellaan vaikka ruokaostoksia - yhdestä kaupasta leipää, 
toisesta lihaa ja kolmannesta haetaan loput. Huonommal-
la hetkellä tulee ikävä S-marketia tai liikennekaaoksessa 
kolmostien juhannusruuhkaa, eihän se mikään ruuhka 
olekaan. Kaikesta säädöstä huolimatta tai juuri sen vuoksi, 
nämä eri maiden kummallisuudet tekevät elämästä värik-
kään. Päivän päätteeksi saa kerrata, mitä ihmeitä on koet-
tu. Harvemmin on päiviä, jolloin ei tapahdu mitään, vaikka 
sellainen hiljaisempikin päivä on joskus tervetullut.

Ajattelen perheemme ulkomaanvuosia omina mat-
koinaan. Matkat ovat olleet merkittäviä elämänvaiheita, 
jotka linkittyvät toisiinsa lasten kasvamisen tahdissa. 
Pienistä taaperoista tuli teinejä ja aikuisia, huimalla elä-
mänkokemuksella varustettuja. Oli elämä Kiinassa, elä-
mä Intiassa, välissä tuttua Suomea. Kesäkoti on pysynyt 
aina Suomessa - mikä ihana lomakohde. On lennetty 
kodista kotiin ja koettu tunteikkaita onnenhetkiä.

Ensimmäinen Kiinaan muuttomme mullisti kaiken. 
Koettiin kulttuurishokki, rikottiin kielimuuri ja opeteltiin 
kansainväliseksi. Kolmesta lapsesta nuorimmainen luuli 
olevansa kiinalainen, koska koti oli Kiinassa ja Suomeen 
tultiin lomalle. Onneksi tytön ensimmäiset sanat olivat 
suomenkielisiä, vaikka puheessa mandariinikiinaa kuuli 
joskus enemmän kuin suomea. Vanhin lapsemme aloitti 
kansainvälisen koulu-uransa ihan ummikkona. Kirjoitin 
pojalle englanninkielisiä lappuja, joita hän veti esiin, kun 
ei löytynyt sanoja, mutta piti vaikka vessaan päästä. 
Muutaman kuukauden kuluttua poika lasketteli englan-

  • Kipi Vallas

Kotona maailmalla
Suomi, Kiina, Suomi, Kiina, Intia, Suomi, Kiina
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Ensimmäinen koulupäivä uudessa koulussa WISS 
Shanghai, 8/2009

Koulun kirjaviikko 3/2010, lapset pukeutuivat mie-
luisan roolihahmonsa mukaisesti

Shanghain suomalaisten itsenäisyysjuhla 12/2009



niksi niin sanat kuin kepposetkin. Noita kepposia vilk-
kaalla veijarilla sitten riittikin, myös kiinalaisten ihme-
teltäväksi. Keskimmäinen lapsistamme oli ensimmäisen 
Kiina-vuoden kotona. Neljävuotias neiti oli pippurinen 
ja turhautunut, kaikki naapurinlapsethan olivat koulus-
sa. Neiti päätti piirrellä seiniin ja kaadella leikkikahvia 
sohvalle. Niinkin sai huomiota, ja kyllä huomattiin, seu-
raavana vuonna tyttö pääsi oikeaan kouluun. Opintie 
kansainvälisissä kouluissa on ollut kaikille lapsillemme 
ainoa valinta, mikä on muokannut heistä maailmankan-
salaisia ja sydämeltään suomalaisia.

Kolmea vuottamme Kiinassa (2003-2006) seurasi 
kolme vuotta Suomessa (2006-2009). Eräänlainen kult-
tuurishokki sekin, kun paluumuuttajat etsivät paikkan-
sa. Paluuta helpotti, kun oli kotitalo odottamassa, niin 
kuin työpaikkakin. Lapsille muutos oli suurempi, kou-
lukieli vaihtui suomeksi ja koulupäivän pituuskin lähes 
puolittui. Osa ystävyyssuhteista piti luoda uudestaan, 

kun oltiin puolin ja toisin kasvettu ja muututtu. Ulko-
maankomennuksen kokemukset saattoivat herättää 
toisissa hämmennystä, eikä niitä aina kuunneltu po-
sitiivisella korvalla, silti niistä oltiin kiinnostuneita. 
Joskus oli hyvä kertoa vähemmän, jopa vähätellen, 
jotta sulautuminen tavanomaiseksi suomalaiseksi oli 
helpompaa. Mutta sitten tuli taas aika lähteä, mitään 
muuttokynnystä ei enää ollut. Mikäs sen mukavam-
paa kuin kotiinpaluu, Kiinan kotiin. Meitä odotti tuttu 
kaupunki, Shanghain valot. Miten helppoa oli pujahtaa 
vanhoihin tapoihin, puhua kiinaa, ymmärtää kiinaa ja 
samalla kokea taas paljon uutta. Lähdön hetkellä pää-
timme myydä talomme ja aloittaa uuden kodin raken-
tamisen. Oli hauska sattuma, että talomme ostajaksi 
ilmaantui kiinalainen lady.

Olemme aina olleet onnekkaita löytäessämme viihtyi-
sän asuinympäristön ja kotoisan talon. Tunnelman luo-
miseen on tarvittu vähän suomalaista designia ja per-
hevalokuvia, muu rekvisiitta on löytynyt paikallisesta 
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Maiju ja kotiapulaisemme Ayi Xiao Li, 5/2011

Jouluaatto Shanghaissa, 12/2011

Koulun kansainvälisyyspäivä, 4/2012



kulttuurista. Kotia on sisustettu kiinalaisilla kalusteilla, ruukuilla, silkkimatoilla ja bambutavaroilla. Jokunen helmiko-
rukin löytyy kiinalaisesta korukaapista. Intiassa viehätyin kuparimaljoihin ja puuvillatekstiileihin - myönnän pöytälii-
navarastoni hieman kasvaneen. Ulkomailla kodin luominen on minun mieluinen tehtäväni. Sisustuksen jälkeen siirryn 
tuoksuihin, kukkiin ja keittiön aromeihin. Onhan se kotoista, jos keittiössä tuoksuu vastaleivottu pulla, perhe kiittää.

Kun toinen Kiinan elämämme oli kestänyt neljä vuotta (2009-2013), hyppäsimme kolmeksi vuodeksi ihmeelliseen 
Intiaan (2013-2016). Iso kulttuurishokki, kehitysmaa, köyhyys, äärimmäinen kuumuus ja saasteet vyöryivät silmille. 
Viihdyimme ja emme viihtyneet, moni asia oli kompromissi tai muistutus todellisuudesta, sillä olihan paikallisten arki 
niin paljon vaikeampaa. Slummista saattoi astella valkokauluksinen mies aivan tyytyväisenä siihen mitä hänellä on, 
vaikkei vettä tänään jaetakaan, vaikka torstai on sähkönsäästöpäivä. Kun köyhyys tuli lähelle, se ahdisti. Annoim-
me orpokoteihin vaatteita ja leluja, lapset 
taas auttoivat paikallisessa sokeainkoulussa 
oppilaita. Toisinaan vierasmaalaisena oloon 
Punen miljoonakaupungissa tarvittiin vähän 
kauneutta, jota löytyi etsimällä. Kauneutta 
saattoi olla Mahatma Gandhin puutarha, 
vihreä keidas keskellä kaaosta, hetki hiljai-
suutta. Hyväntuulen luomiseen tarvittiin jos-
kus länsimainen ravintola, tai kun kaupasta 
löytyi yllättäen Vaasan hapankorppuja. Jos-
kus tarvittiin onnea, etteivät tuholaiset olleet 
niillä jo herkutelleet. Parhaita hetkiä koettiin 
kotona, kun perhe illasti yhdessä. Otin asi-
akseni tehdä arkeen juhlaa kokkaamalla, lei-
pomalla ja kauniisti kattamalla. Kun mieheni 
suusta kuului "tätä niin odottaa, kun tulen 
töistä kotiin", olin otettu ja onnessani. Perhe 
ympärilläni, kuulumiset, päivän haasteet ja 
ne iloisemmat uutiset. Aina löytyi jotain hy-
vää ja aina niistä haasteista selvittiin, vuosi 
vuodelta. Kun vanhin lapsemme valmistui Punen liikenteessä, 8/2014

Aga Khan Palatsi Punessa, 5/2016
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Uusin kansainvälinen koulu XIS Xiamen, 8/2017

Vilin IB-koulun valmistujaisjuhla Intiassa, 5/2016
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Taitolennon PM-mestari palasi Tanskasta Suomeen, 
7/2017



Kotikulmilla Xiamenissa, 8/2017

kansainvälisestä koulusta, oli jälleen muuton aika. Tällä 
kertaa Suomen kotiin.

Ehdimme asua kokonaisen vuoden Hämeenlinnassa 
(2016-2017). Minä palasin lastenhoitajaksi päiväkotiin, 
nuorin lapsemme aloitti ensimmäisen suomalaisen 
kouluvuotensa kahdeksasluokkalaisena ja kaksi van-
hinta muutti opiskelun perässä Lahteen ja Tampe-
reelle - sitten mieheni työkuviot tulivat uuteen tien-
haaraan. Kysyttiin, lähdettekö, vastasimme lähdemme. 
Lähdön pohdinta alkoi itse asiassa jo muutama kuu-
kausi Suomeen paluun jälkeen, ensin salaa mieheni 
kanssa, sitten kerroimme lapsille. Muuttoajatus vah-
vistui huomatessamme tyttärien innostuksen paluusta 
kansainväliseen kouluun. Kun kohdemaaksi osoittau-
tui kolmannen kerran Kiina, innostus oli riemullista. 
Poikamme oli jäämässä mielellään Suomeen, omien 
sanojensa mukaan nauttimaan kotimaan kylmyydes-
tä. Pojan opiskelijaelämä oli päässyt jo hyvään alkuun 
ja tätä etävanhemmuuttakin oli vuosi takana. Jotkut 
lähipiiristä yllättyivät muutostamme, toiset pitivät 
uutista selviönä, totta kai perhe Vallas taas muuttaa. 
Asetimme päämääräksi seuraavan kesän, alkoi lähdön 
valmistelu ja hyvästit juuri solmituille uusille työsuh-
teille. Samaan aikaan täytyi ehtiä kokea kaikki mahdol-
linen liittyen Suomen kulttuuriin, teatteriin ja ystävien 
tapaamiseen. Ammennettiin muistoja mukaan ennen 
parin vuoden taukoa.

Nyt asumme Xiamenissa, Kiinan kauneimmassa meren-
rantakaupungissa – tämä on oma puolueellinen mielipi-
teeni. Alkuhuumasta ei olla vielä selvitty ja olo on kuin lo-
malla. Lähettäessäni kuvaterveisiä Suomeen sukulaisille ja 
ystäville, tiedän houkuttelevani heitä kylään, vierashuone 
on valmiina. Olemme viehättyneet Xiamenin siisteydestä 
ja vehreydestä, raikkaasta merituulesta ja aivan upeasta 
kukkaloistosta. Lämpökin hivelee Suomen viileähkön ke-
sän jälkeen. Kotiutumiseen kuuluu toki normaalit etsintä-
retket ruokaan ja palveluihin liittyen, ja tiedän arjen kohta 
rullaavan, kuten kuuluukin. Kansainvälinen koulu on tullut 
jo tutuksi ja ympärillä on uusia ystäviä. Mieheni nauttii uu-
sista työhaasteistaan mutta kaipaa Suomeen jäänyttä len-
tokonettaan, sillä lentoharrastus ei täällä onnistu. Mielessä 
on voitokkaasti päättynyt taitolentokausi ja Pohjoismaiden 
mestaruus, josta koko perheemme vähän villiintyi. 

Kaikesta uudesta toiveikkaana ja monista kokemuk-
sista kiitollisena, kaikista tärkein on jo saavutettu - koti 
on nyt Kiinassa. Kun joulunaika koittaa niin myös yksi 
viidestä pakkaa laukkunsa ja lentää luoksemme Xia-
meniin. Joulun odotus on tänä vuonna ihmeellisempää, 
kun koemme sen kaukana Suomesta. Tahdon luoda 
meille mahdollisimman suomalaisen ja tunnelmallisen 
joulujuhlan, jonka keskipisteessä on oma perhe. Näen 
jo mielessäni sen tunnelman. Sytytän kynttilät, kuulen 
suomalaiset joululaulut. Kohta on rakkaimmat koolla, 
jouluun ei muuta tarvita.
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Sisällissota on sodista traagisin. Kestää sukupol-
vien ajan, ennen kuin sen haavat arpeutuvat. Täl-
lainen on ollut myös oman maamme sisällissota 
100 vuotta sitten – sota, jota on kutsuttu monel-
la muulla nimellä kuten vapaus-, veljes-, luokka-, 
kansalaissota, torpparikapina, punakapina, kapina 
ja vuoden 1918 tapahtumat. 

Sisällissotamme monet nimet kuvaavat sodan erilaisia 
syitä ja ulottuvuuksia. Kaikkein väkevin nimi lienee vel-
jessota, olihan sota niin traaginen, että jopa saman per-
heen veljekset olivat eri puolilla.

1900-luvun alussa yhdeksän kymmenestä suomalai-
sesta asui vielä maaseudulla. Heistä noin puolet oli sää-
tyjärjestelmän – aatelisto, papisto, porvaristo, talonpojat 
– ulkopuolella: maanvuokraajat (torpparit ja mäkitupa-
laiset) sekä muu tilaton väestö. Edessä olivat kuitenkin 
rajut muutosten vuodet, jotka johtivat kansamme myös 
sisällissotaan. Kun tästä yleensä puhutaan kansan kah-
tiajakautumisena, niin on syytä huomata myös se, että 
laajat piirit pyrkivät olemaan jyrkän kahtiajakautumisen 
ulkopuolella.

Huomioni on tässä suhteessa kiinnittynyt muun mu-

assa isäni isään. Hänen torpasta häädetyn isänsä ja 
tämän perheen yhteiskunnallisesta lainsäädännöstä 
johtuneet vääryyden kokemukset olisivat antaneet sel-
keän syyn liittyä kapinallisiin. Miksi näin ei kuitenkaan 
tapahtunut? Tätä olen seuraavia rivejä kirjoittaessani 
mielessäni kysellyt.

Erään tyrvääläisen torpparin tarina

Isäni isän isä Abraham Matinpoika Korkeenurmi oli Tyr-
vään Evon kylän Korkeenurmen torpan torppari. Per-
heeseen syntyi kuusi lasta, joista viides oli vuonna 1868 
syntynyt Anselm, isäni isä. Äidin kuoltua perhe varttui 
kasvatusäidin hoivissa. Kun pojista vanhempi, Vihtori, 
ryhtyi puusepäksi ja muutti pois kotitorpasta, Anselmis-
ta kasvoi vanhenevan torpparin työn jatkaja.

Torpan 50 vuodeksi solmittu vuokrasopimus oli voi-
massa vuoteen 1906 saakka. Perheen kohtaloksi koitui, 
että sopimusta ei uusittu, vaan torppa myytiin lohkoti-
laksi. Torpparin oli lähdettävä kodistaan vanhana mie-
henä, vain kolme vuotta ennen kuolemaansa. 

Torpasta häätäminen tuli Abraham Korkeenurmelle 

  • Jari Nurmi

Valkoisten kaatuneiden muistomerkki Tyrvään kirkon hautausmaalla. Muistomerkki paljastettiin Vammalan 
valtauksen vuosipäivänä 21.4.1919. Kuva Jari Nurmi.

Tyrvään seutu  sisällissodassa 1918
Ihmisiä sodan taustoilla ja tapahtumissa
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Tyrvään seutu  sisällissodassa 1918
Ihmisiä sodan taustoilla ja tapahtumissa

tiedoksi jo vuonna 1898, jolloin talollinen teki torpas-
ta kaupan maakauppiaana toimineen talollisen kans-
sa myyden sen tälle lohkottavaksi itsenäiseksi tilaksi. 
Torppareilla ei ostamiseen ennen vuoden 1918 torppari-
lakia ollut yleensä taloudellisia mahdollisuuksia.

Torppari vei asian kuitenkin käräjille, mistä alkoi pitkä 
oikeuskäsittely. Kauppaan sisältyi nimittäin epäselvyys. 
Torppa oli myyty kaikkine rakennuksineen, ja torpparil-
la oli vanhastaan tieto 30.1.1856 solmittuun vuokrasopi-
mukseen liittyneestä välikirjasta, jonka mukaan kaikki 
rakennukset eivät kuuluneet talolle. Torpassa tehtiin 
hänen pyynnöstään katselmus, joka kirjattiin vuonna 
1899 kihlakunnanoikeuden pöytäkirjaan todeten, että 
asuinrakennus ja riihi eivät olleet talon metsästä tehty-
jä kuin vain myöhempien korjausten osalta. Oikeuden 
kuultaviksi oli kutsuttu kaksi vanhusta, jotka todistivat, 
että rakennukset oli tehty yli 50 vuotta sitten muualta 
tuoduista, ostetuista tai talkoilla hankituista puista. Nyt 
myös talollinen vei asian käräjille omine todisteluineen.

Vuokrasopimuksen päättyessä talvella 1906 Abraham 
Korkeenurmi teetti arvion rakennuspuiden hinnasta ja 
myi rakennukset huutokaupalla eräälle talolliselle kiel-
loista huolimatta. Sitten torpanväen oli lähdettävä. Van-

hukset muuttivat vanhemman pojan luokse kirkonky-
län, Vammalan, liepeille, Nuupalan kylään. 

Uuden lohkotilan omistaja pyysi nyt läänin kuver-
nööriä tutkimaan kaupan laillisuuden. Tämä antoikin 
toimenpidekiellon koskien rakennusten purkamista 
ja poiskuljettamista sekä pyysi torpparilta selityksen. 
Selityksessä tämä perusteli omistusoikeutensa raken-
nuksiin. Torpan asioita käsiteltiin useilla käräjillä. Kan-
tajina olivat entinen ja uusi omistaja. Pääasian rinnalle 
nousi vielä syyte torpparin ja poikansa rehukaupasta, 
kun kantajat olivat huomanneet, että se oli tapahtunut 
vuokra-ajan päätyttyä. Tältä osin oikeus tuomitsi syk-
syllä torpparin vuokraoikeutensa ylittämisestä korvauk-
seen lisättynä oikeudenkäyntikuluilla. Rakennuskaup-
paa käsiteltiin syksyyn 1907 asti, jolloin oikeus kumosi 
sen ja määräsi rakennukset luovutettaviksi lohkotilan 
omistajalle. Päätöksen kiistanalaisuudesta kertoo, että 
nyt oikeuskulut jaettiin asianosaisten kesken. Torpparin 
asiamies vetosi heti päätöstä vastaan, mutta prosessi 
päättyi tähän. Riittävät todisteet puuttuivat. Näin Ab-
raham Korkeenurmi menetti torpan lisäksi myös raken-
nukset, jotka hän oli ymmärtänyt omistaneensa. Näyttää 
siltä, että hän oli täysin vakuuttunut olleensa oikeassa ja 
että hän koki siksi vahvasti tulleensa petetyksi. 

Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkki Roismalan hautausmaalla. Muistomerkki paljastettiin 
Vainajien juhlassa 12.8.1945. Kuva Jari Nurmi.
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Pian torpasta häätämisen jälkeen vuonna 1909 hän 
kuoli 82-vuotiaana ja vaimonsa vuonna 1912 80-vuoti-
aana Nuupalan kylässä.

***

Kertomani erään tyrvääläisen torpparin tarina on vain 
yhden ihmisen ja perheen tarina, mutta se ei ole ollen-
kaan poikkeuksellinen. Kuvattu oikeudenkäynti on luke-
mattomien torppaririitojen joukossa yksi esimerkki, joka 
kertoo, että maanvuokraajien asemasta oli muodostu-
nut vakava yhteiskunnallinen epäkohta, joka vaati lain-
säädännön muutosta. Torpparikysymys oli yksi niistä 
syistä, joiden on katsottu johtaneen sisällissotaan.

Torpparikysymyksen teki yhä pahenevaksi ongelmak-
si torppareiden määrän kasvu, torppien perustamisen 
vaikeutuminen ja metsien arvon nousu. Torpparisopi-
muksen ehdot saattoivat olla kohtuuttomat. Osa sopi-
muksista oli suullisia, jolloin ehtoja saatettiin kiristää. 
Irtisanomissuojaa ei välttämättä ollut. Kun torpista oli 
kysyntää tarjontaa enemmän ja kun vaatimus päivä-
töistä kasvoi, se johti tyytymättömyyteen. 1900-luvun 
alussa oli lukuisia torpparilakkoja. Maanlaajaan tietoi-
suuteen tulivat Vesilahden Laukon kartanon häädöt 
vuonna 1907.

Torpparien järjestäydyttyä tilannetta pyrittiin paran-
tamaan vuoden 1909 maanvuokra-asetuksella, joka 
edellytti mm. kirjallisia vuokrasopimuksia. Vanhatkin 
oli laadittava kirjallisiksi, muuten ne raukesivat. Maan-
omistajille ei kuitenkaan tullut velvoitetta sopimusten 
uusimiseen. Määräajan lopun lähestyessä niitä oli uu-
sittu vain vähän. Suurinta osaa torppareita uhkasi hää-
tö, mikä johti määräajan lykkäämiseen. Torpparikysy-
mys oli yhä ratkaisematta tultaessa vuoteen 1918.

Tie itsenäisyyteen ja 
vuoden 1918 tapahtumat

Sisällissodan taustalla on nähtävissä useita syy-seu-
raussuhteita. Venäjän vallan alla ollut Suomi teollistui, 
taloudellinen ja poliittinen toiminta vapautuivat sekä 
väestö kasvoi. Tämä johti sääty-yhteiskunnan muuttu-

miseen alkaen säätyjen sisäisestä asetelmasta, kun ta-
lonpojat ja porvaristo vahvistuivat. 

Merkittävin muutos tapahtui säätyjen ulkopuolisen 
maatalous- ja teollisuusväestön kasvun myötä. Vuosi-
sadan lopussa syntyi työväenliike uudistusvaatimuksi-
neen. Muutosta vauhdittivat vuoden 1905 suurlakko ja 
vuonna 1906 saavutettu yleinen ja yhtäläinen äänioike-
us. Kun tsaari kuitenkin esti eduskunnan täysipainoisen 
toiminnan, se hidasti uudistusten toteutumista ja jyr-
kensi työväestön asenteita. 

Venäläistämiskausien 1899-1916 myötä itsenäisty-
mispyrkimykset lisääntyivät. Rauhanomaisen vastarin-
nan lisäksi syntyi aktivismi ja vuonna 1914 syttyneen 
ensimmäisen maailmansodan myötä jääkäriliike. Maa-
ilmansota johti Suomessakin maan julistamiseen sota-
tilaan ja venäläisen sotaväen vahvistamiseen. Tyrväällä 
sotaväenosasto majoitettiin kirkkoherranpappilan pirt-
tirakennukseen. Sotatila johti myös kansalaisoikeuksien 
supistamiseen, lakkojen ja mielenosoitusten kieltämi-
seen sekä elinolojen niukentumiseen.

***

Ratkaiseva tekijä vuoden 1918 tapahtumien taustalla oli 
maailmansota, joka johti Venäjän keisarikunnan kriisiin. 
Maaliskuun 1917 vallankumouksen myötä väliaikainen 
hallitus kumosi sortotoimet. Vasemmistoenemmistöi-
nen eduskunta kutsuttiin nyt koolle. Edessä olivat uudet 
mahdollisuudet, mutta myös uudet vaikeudet.

Venäjän sekasorto johti myös Suomessa poliittiseen 
ja taloudelliseen kriisiin sekä sotaväen kurittomuuteen. 
Tuli työttömyyttä ja puutetta. Tyytymättömyys kas-
voi. Taistelu työpäivän pituudesta synnytti erityisesti 
maatalouslakkoja. Mm. Tyrvään osuusmeijeri suljettiin 
sotaväen avulla. Järjestysvallan kriisiydyttyä alettiin 
muodostaa vapaaehtoisia järjestyskuntia ja -kaarteja, 
myöhempiä suojeluskuntia ja punakaarteja.

Kesällä eduskunta hyväksyi ns. valtalain. Venäjä ei 
sitä hyväksynyt, vaan hajotti eduskunnan ja määräsi 
uudet vaalit. 

Sotaväen käymistilasta saatiin vakava muistutus 
myös Tyrväällä, kun syyskuussa pikavierailulla käynyt 
sotilasjoukko murhasi täällä olleen joukon päällikön. Hä-
nestä tuli ensimmäinen kuohunnan ajan uhri Tyrväällä. 

Venäjän lokakuun vallankumouksen myötä Suomessa 
puhkesi marraskuun suurlakko väkivaltaisuuksineen. 
Tyrväälläkin työväenkaarti ryhtyi puhdistamaan suoje-
luskuntalaisia aseista yhdessä sotaväen kanssa. 

Vaatimusten ilmapiirissä voimasuhteiltaan muuttunut 
eduskunta hyväksyi yleisen kunnallisen äänioikeuden ja 
lain kahdeksan tunnin työpäivästä –maataloustyöväkeä 
se ei kuitenkaan koskenut. Itsenäisyysasiassa edellistä 
Venäjän hallitusta myötäillyt oikeisto oli nyt valmis yksi-
puoliseen irtautumiseen. Vasemmisto puolestaan pyrki 
tulokseen neuvottelemalla Neuvosto-Venäjän kanssa. 

1890-luvulla rakennettu Tyrvään kirkkoherranpap-
pila, joka paloi vuoden 1918 tapahtumien keskellä. 
Kuva Sastamalan seudun museo.
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P.E. Svinhufvudin ns. itsenäisyyssenaatin esityksestä 
eduskunta julisti Suomen itsenäiseksi 6.12. äänin 100-
88. Yksissä tuumin pyydettiin kuitenkin Venäjän tun-
nustusta, joka saatiin.

Muutoin kuilu porvarillisten ja sosialististen ryhmien 
välillä vain syveni. Valkoisella puolella korostettiin, että 
itsenäistyminen oli kesken niin kauan, kun maassa oli 
vierasta sotaväkeä. Vaarassa oli yhteiskuntajärjestys ja 
koko nuori itsenäisyys. Punaisella puolella taas epäiltiin, 
että vastapuolella haluttiin ehkäistä yhteiskunnalliset 
uudistukset. Luottamus eduskuntaan oli vähentynyt. 
Ulkoparlamentaariseen toimintaan innosti Venäjän esi-
merkki. Vuoden 1918 alussa koettiin jo Tyrvään naapu-
rissa Ruotsilan kahakka.  

***

Senaatin mahdollisuudet tilanteen hallitsemiseen näyt-
tivät vähäisiltä. Tammikuussa 1918 eduskunta antoi 
sen tehtäväksi lujan järjestysvallan luomisen. Suoje-
luskunnat määrättiin senaatin joukoiksi ja ylipäälli-
köksi nimitettiin kenraali C.G.E. Mannerheim. Hän sai 
tehtäväkseen venäläisten joukkojen riisumisen aseista. 
Vapaustaistelun oli määrä alkaa 28.1. Kun punakaarti 
samana päivänä suoritti Etelä-Suomessa vallankaappa-
uksen, edessä oli avoin sota.

Kumpikin puoli uskoi olevansa oikealla tiellä ja sai 
myös tukea ulkoa. Saksan kouluttamat jääkärit kutsut-
tiin nyt Suomeen. Lisäksi Saksa lähetti apujoukon val-
koisille. Venäläinen sotaväki puolestaan antoi aseita ja 
apua punaisille.

Kansanvaltuuskunnan hallintaan siirtyneen Etelä-
Suomen ja Vaasaan siirtyneen senaatin hallintaan jää-
neen pohjoisen välinen rintamalinja muodostui linjan 
Pori-Tampere-Kouvola-Viipuri pohjoispuolelle. Tyrvää 
jäi punaiselle puolelle, rintaman läheisyyteen.

Yhteiskunta joutui poikkeustilaan. Senaatti kielsi vir-
kamiehiä kapinahallituksen palvelemisesta. Punaisella 
alueella valta otettiin laajalti uusiin käsiin kunnallishal-
lintoa myöten, näin myös Tyrväällä ja siitä vuonna 1915 
erotetussa Vammalan kauppalassa. 

Jääkärien pääjoukko saapui helmikuussa Vaasaan. 
Jääkärien ennakoiman vapaustaistelun sijasta edessä 
oli pikemminkin sisällissota. Vapaaehtoisten rinnalle 
koottiin pikakutsunnoilla asevelvollisia. Aluksi punaiset 
olivat hyökkäyskannalla, kunnes maaliskuussa alkoi val-
koisten hyökkäys kohti etelää.

Taistelut johtivat suuriin miestappioihin. Selustassa 
käynnistyi punainen terrori, jonka kohteiksi joutui ei 
vain valkoisia, vaan tutkimusten mukaan jopa maltillisia 
sosialisteja. Teloituksissa näkyi usein henkilökohtainen 
kaunan. Tyrvään seudun kymmenien terrorin uhrien 
joukossa oli mm. Suodenniemen kirkkoherra. 

Tyrväällä pappilan pirtin lisäksi maaliskuussa koko 
pappila otettiin sotilaskäyttöön. Kirkkoherra K.A. Heikel 

virastoineen joutui evakkoon yhteiskoululle ja pian pois 
sieltäkin. Huhtikuun alussa alkoivat punaisten pakko-
otot lisävoimien saamiseksi, mitä monet pakenivat rin-
taman läpi tai piileskellen kotinurkilla.

Valkoiset valtasivat Tampereen 6.4., sitten Porin, ja 
rintama eteni kohti radanvarren Vammalaa. Rintaman 
lähestyessä Tyrvään pappilasta tuli punaisten Satakun-
nan joukkojen esikunnan komentopaikka, Tyrvään kir-
kosta kasarmi, sen tornista konekivääripesäke ja yhteis-
koulusta sairaala.

Sitten alkoi punaisten vetäytyminen Tyrväältä. Ko-
mentopaikka, pappila sytytettiin tuleen 18.4. vastaisena 
yönä. Vartioidun sillan takana sytytettiin tuleen seuraa-
vana yönä koko kauppala. Enimmät asukkaat pakenivat 
Roismalan pelloille. Suurpalolta, jonka kerrotaan näky-
neen Ikaalisissa asti, säilyi vain kirkko ja lähinnä Rau-
taveden puoleisia rakennuksia kuten rukoushuone ja 
yhteiskoulu. Vetäytyessään punaiset polttivat matkan 
varren taloja ja Houhajärven kahta puolta mennessään 
myös Sammaljoen kylän kirkkoineen. Samalla valtava 
pakolaisvirta kuormastoineen jatkoi kohti Neuvosto-Ve-
näjää. Suurimman osan matka päätyi kuitenkin vanki-
leireille. Vallatuilla alueilla käynnistyi koston kierre, val-
koinen terrori. Keväällä toimineissa rintamaoikeuksissa 
vankeja tuomittiin joukoittain teloitettaviksi. Satakun-
nan rintamaoikeus toimi yhteiskoululla.

Valkoiset asemissa Lavian kirkolla maaliskuussa 
1918. Kuva Satakunnan museo, Pori.
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Sota päättyi 16.5., mutta edessä oli vielä sen raskas jäl-
kinäytös vankileireineen ja valtiorikosoikeudenkäyntei-
neen. Noin 70 000 tuomitusta valtaosaa rangaistiin avun-
annosta valtiopetokseen. Toista sataa teloitettiin. Enin 
osa tuomittiin vapausrangaistukseen ja kansalaisluotta-
muksen menetykseen. Osa todettiin aiheetta vangituiksi. 
Jo syksyllä osa armahdettiin. Vuoden lopussa vankeja oli 
vielä 6 100. Viimeiset armahdettiin vuonna 1927. 

Kaikkiaan kaatuneiden, teloitettujen, kadonneiden 
sekä vankileireillä nälkään ja tauteihin kuolleiden mää-
rän on laskettu nousseen noin 37 000:een, joista punai-
sia kolme neljäsosaa. Tyrvääläisiä uhreja oli 236, heistä 
punaisella puolella 203 ja valkoisella 33. 

***
Näin syntyivät kansamme keskuuteen syvät haavat, joi-
den vaikutus on tuntunut meidän päiviimme asti. Vaikka 
vuoden 1917 kuluessa oli jo päästy alkuun uudistusten 
tiellä, niin tapahtumien vääjäämätöntä kulkua ei kyet-
ty enää pysäyttämään.  Jotenkin dramaattista on, että 
esimerkiksi torpparien ja mäkitupalaisten asiassa oltiin 
jo niin lähellä vaadittua ratkaisua, että tynkäeduskunta 
heinäkuussa 1918 hyväksyi torpparilain, joka oikeut-
ti lunastamaan vuokra-alueet itsenäisiksi edulliseen 
hintaan. Sen ja sitä pian vielä täydennetyn päätöksen 
myötä poistui yksi katkeruuden aiheista ja samalla yksi 
kansalaissotaan johtaneista syistä.

Häädetyn torpparin poika 
levottoman ajan keskellä
Palaan alun tyrvääläisen torpparin Abraham Korkee-
nurmen tarinaan kertoen, millaisiin vaiheisiin häädetyn 
torpparin poika joutui edellä kuvattuina maamme histo-
rian kohtalokkaina vuosina. Hänen isänsä ja tämän per-

heen vääryyden kokemukset olisivat antaneet vahvan 
syyn liittyä kapinallisiin. Jostakin syystä näin ei kuiten-
kaan tapahtunut.

Anselm Korkeenurmi, jonka torpasta johtunut nimi 
lyheni Nurmeksi, siirtyi vuoden 1906 torpasta muuton 
jälkeen rakennusalalle tehden taloja mm. keskustaaja-
maan. Hän avioitui vuonna 1910 torpparin tytär Fanny 
Harjunpään kanssa ja rakensi talon myös omalle per-
heelleen Nuupalan kylään, pappilan vuokratontille. Ton-
tin vuokrasopimuksen hän allekirjoitti kirkkoherra K.A. 
Heikelin kanssa. Tässä pappilan portin pielessä perheen 
esikoinen, isäni Eino Nurmi syntyi vuonna 1911. 

Anselm Nurmi kulki työn perässä pitkällekin. Juuri 
maailmansodan alla hän lähti rakennusmestari Kalle 
Kulmalan urakkaporukassa rakentamaan Alfred Korde-
lin huvilaa Naantalissa, myöhempää tasavallan presi-
dentin kesäasuntoa Kultarantaa.

Maailmansodan merkit tulivat lähelle myös Anselm 
Nurmen perhettä, kun venäläinen sotaväenosasto otti 
käyttöönsä kotitalon läheisyydessä sijainneet pappi-
lan rippikoulutuvan pakareineen ja suulin. Isäni kuva-
si myöhemmin näitä tapahtumia elävästi, koska hän 
oli seurannut pikkupoikana niitä aivan läheltä. Hän 
kuvasi lapsen pelontunteita, sotatarvikkeiden kuljet-
tamista asemalta ja pyssymiehiä suulin ovella. Lisäksi 
hän kertoi, miten uteliaat pojat rohkaistuivat tekemään 
tuttavuutta vieraskielisten, pojille kujeilevien miesten 
kanssa. Hän kertoi saamistaan sokeripaloista, jotka 
säännöstelyaikana olivat todellisia herkkuja. Hän kuvasi 
ajeluita parihevosten vetämissä vinolaitaisissa nelipyö-
rävankkureissa asemalle ja leipomispuuhia pakarissa, 
kuten taikinan sotkemista suuressa kaukalossa. Vasta 
paistetun suuren ryssänlimpun hän oli saanut selkäänsä 
sidottuna jopa kotiin viemisiksi.

Vammala vuoden 1918 suurpalon jälkeen. Kuva Sastamalan seudun museo.
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Tultaessa sitten levottomaan vuoteen 1917 tapahtui jotakin, 
joka sai Anselm Nurmen muuttamaan perheineen keskustasta 
syrjäkylälle, Houhalan kylään, ja myymään talonsa. Lähtö tapah-
tui syyskesällä 1917. Silloin noin 6-vuotiaan isäni muistoihin jäivät 
itkunsekaiset lähtötunnelmat Vammaskosken uudella kivisillalla. 
Jatkosodan vuonna 1943 isäni kertoi kirjeessään äidilleni lähdön 
syyksi sen, että hänen isänsä oli joutunut ”vihoihin” punaisten 
kanssa. On ilmeistä, että kyse oli siitä, että punakaartin järjestäy-
tymisvaiheessa myös tätä torpasta häädettyä torpparin poikaa ja 
kirvesmiestä yritettiin värvätä mukaan. Kun tämä ei ollut siihen 
halukas, hänet leimattiin vihamieliseksi. Ei ole kuitenkaan mitään 
tietoa eikä kovin todennäköistäkään, että torpasta häädetty mies 
olisi lähtenyt valkoistenkaan riveihin. Sen sijaan muistitieto antaa 
ymmärtää, että hän pyrki pysymään erossa vihollisuuksista.

Vaikka Anselm Nurmi muuttikin syrjäkylälle, niin varmasti hän 
tiivisti seurasi ilmapiirin kiristymistä Vammalassa. Tapahtuihan sen 
liepeillä syyskuussa jo ensimmäinen surmatyökin. Varmasti hän 
myös Kultarannan rakentajana pani merkille, että sen maankuulu 
rakennuttaja, köyhästä pojasta maan rikkaimmaksi mieheksi kohon-
nut Alfred Kordelin surmattiin marraskuussa 1917.

Muutto keskustasta ei merkinnyt sitä, etteikö siellä pitänyt le-
vottomimpaankin aikaan käydä, ehkäpä työnkin vuoksi. Isäni 
kertomuksista muistiin on jäänyt, miten isänsä Anselm Nurmi oli 
talvella 1918 joutunut pakenemaan keskustasta jäätä pitkin. Edel-
leen muistitiedossa on isoäitini Fanny Nurmen kertomus miehensä 
Anselmin piilossa olemisesta leivinuunissa. Samankaltaisia muis-
titiedon palasia olen kohdannut muualtakin pakko-ottoja pakoil-
leista. Salaisuudeksi on jäänyt, oliko isoisänikin pakenemisessa 
kyse punakaartin pakko-oton pakenemisesta vai uhattiinko hänen 
henkeään suoraan.

Muistitieto kertoo, että Tyrvään aseman lähellä läpi levottoman 
ajan asunut veli, puuseppä Vihtori Nurmi joutui pidätetyksi, vaikkei 
hänenkään tiedetä kuuluneen valkoisten riveihin. Kertomuksia on 
myös, miten elintarvikkeita hankittiin punakaartin tarpeisiin pak-
ko-otoin; erään sukulaisen torpassa viljasäkit oli piilotettu hevosen 
syöttöpöydän välipohjan alle, josta heinien alta niitä ei osattu etsiä. 
Vihtorin tytär Helmi Nurmi muisteli vanhana Vammalan tapahtu-
mia niin, kuin 10-vuotias oli ne kokenut. Hän muisti mm. ne räjäh-
dykset, kun punaiset perääntyessään räjäyttivät asemalla mottiin 
jääneet veturit. 

Edellä kuvatut tapahtumat kertovat, että vuoden 1918 hallin-
nasta riistäytynyt väkivalta oli niin laajaa, etteivät siitä kyenneet 
olemaan syrjässä hekään, jotka pyrkivät olemaan vastakkainaset-
telujen ulkopuolella.

Voisiko traaginen historiamme opettaa 
jotakin tässä ajassa?

Vuoden 1918 tapahtumat ovat kansamme historian traagisimpia 
vaiheita. Vaikka ajautuminen sisällissotaan oli jo traagista sinänsä, 
vielä traagisempaa oli se, että kapina kostettiin tavalla, joka vain 
lisäsi entisestään katkeruutta. 

Jälkiviisauteen kätkeytyy aina omat vaaransa. Tutkimus on kui-
tenkin osoittanut, että sisällissotaan johtaneita päätekijöitä oli 
monitahoinen, patoutunut yhteiskunnallisen epäoikeudenmukai-

Maalaus Anselm Nurmen vuosina 1910-
1911 rakentamasta talosta, isäni synty-
mäkodista, vastapäätä Tyrvään kirkko-
herranpappilan kivinavettaa, myöhempää 
museota. Kuva tekijän hallussa.

Anselm Nurmen vuosina 1910-1911 ra-
kentama talo myöhemmän laajennuksen 
jälkeen. Valokuvaaminen ajoitettu vuosien 
1930 ja 1950 väliin.  Sitä kuulee nykyään 
kutsuttavan myöhemmän omistajan Uuno 
Ulvion mukaan. Se on viimeisiä ennen 
Vammalan paloa rakennettuja yhä pystys-
sä olevia keskustan taloja. Kuva Sastama-
lan seudun museo.

Anselm Nurmi 1868-1949. Kuva tekijän 
hallussa.
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suuden kokemus, joka oli johtanut laajat kansanjoukot 
katkeroitumiseen ja kapinamielialaan. Kirkonmiehenä 
olen joutunut toteamaan kirkonkin johdon syyllisyy-
den näissä vaiheissa. Oli toki kirkonmiehiä, jotka näh-
tyään viranhoidossaan kansan keskellä huono-osaisten 
aseman olivat ymmärtäneet yhteiskunnallisten uudis-
tusten välttämättömyyden. Monet uskalsivat asettua 
sitten myös voittajien kostoa vastustamaan. Mutta toi-
sinkin oli. Varsinkaan kirkon piispallinen johto ei käyttä-
nyt edes käytettävissä olevia mahdollisuuksiaan olojen 
parantamiseksi, kansallisen sovinnon rakentamiseksi ja 
lopulta voittajien kostomielialan taltuttamiseksi. Sellai-
sen laiminlyönnin seurauksia kansamme ja kansankirk-
kommekin ovat saaneet kantaa meidän päiviimme asti.

Historiantutkimuksen tulosten valossa joutuu ky-
symään, voitaisiinko yhteiskunnassa olla kaukonä-
köisempiä, ettei epäoikeudenmukaisuuden kokemus 
pääsisi kasvamaan sellaisiin mittoihin, millä on sitten 
hallitsemattomat seuraukset. Voisimmeko me tämän 
ajan keskellä – 100 vuotta myöhemmin – oppia jotakin 
isänmaamme traagisista vaiheista? Minusta ainakin 
sen, että yhteiskunnalliseen epäoikeudenmukaisuuteen 
ja ihmisten vääryyden kokemiseen on suhtauduttava 
aina vakavasti. Tässä ajassa esiintyvä ns. vihapuhekin 
kertoo aina jostakin syvemmästä, usein patoutunees-

ta katkeruudesta, voimattoman ihmisen hätähuudosta 
monenlaisen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen, 
myös vääristyneen vallankäytön keskellä. Sitä ei lopete-
ta kieltämällä, ei rankaisemalla, vaan sen syihin, yhteis-
kunnallisiin ongelmiin, ihmisten kokemien vääryyksien 
syihin puuttumalla. 
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Nimi   • Jukka-Pekka Palviainen

Kaisa on pakannut laukut jo edellisenä iltana. Muuten-
kin lähtö puolikuudelta aamuyöllä tuntuu epäinhimilli-
seltä. Suomessa kello on tuntia enemmän. 

Jarkkokin saattaa olla hereillä. Sekin nukkuu huonosti 
ilman häntä. Voi olla, että se on nostanut pojan pinna-
sängystä viereensä. Kun se ei vain kääntyisi unissaan 
pojan päälle. Kaisa muistaa lukeneensa sellaisesta tapa-
uksesta kampaajallaan. 

Onkohan Jarkko miettinyt pojalle nimeä niin kuin 
sovittiin? Se haluaisi jonkin perinteisen suvussa kulke-
neen nimen. Se lupasi kysyä sellaisesta vanhemmiltaan, 
jotka harrastavat sukututkimusta. Kaisa oli antanut Jar-
kolle luvan päättää nimestä, koska se tuntui olevan sille 
tärkeää. Hänelle oli tärkeää vain, että lapsi oli nyt ole-
massa vuosien hoitojen jälkeen.

Kaisa vilkaisee ikkunasta näkyvää maisemaa vielä 
kerran. Päivisin niin vilkkaan Canal Granden aamuöi-
nen hiljaisuus tuntuu jotenkin aavemaiselta. Vastapäi-
sen talon valtavassa kattokruunussa palavat valot yötä 
päivää. Kaisa ei ole koskaan nähnyt siellä liikettä.

Kaisa kiskoo perässään tätä matkaa varten ostamaan-
sa vetolaukkua. Matkaoppaassa kerrottiin, että täällä 
voi saada sakot, jos laukun pyörät natisevat. Enemmän 
kuin sakkoja Kaisa pelkää vieraiden maiden virkavaltaa. 
Hän kuvittelee, että hänet ymmärretään väärin ja heite-
tään tyrmään, jossa on luteita ja rottia. 

Kaisa kertoi Jarkolle heidän ensimmäisenä yhteisenä 
yönään kaikki pelkonsa. Hän oli päättänyt, että jos se 
ei naura hänelle, hän antaa sille mahdollisuuden. Jark-
ko nauroi kyllä, mutta ei ilkeästi, vaan niin, että hän 
ymmärsi, että sillä on jalat maassa, mutta se hyväksyy 
hänet sellaisena kuin hän on. Heidän suhteensa ei olisi 
kestänyt kahta yhtä pelokasta ihmistä.

Venekuski auttaa Kaisan taksiinsa. On nautittava 
matkasta, sillä ikinä hän ei maksaisi omista rahoistaan 
näin kallista taksimatkaa. Onneksi työnantajalla on tä-
hän varaa. Kyseessä on todennäköisesti kaunein taksi-
matka, jonka Kaisa tulee elämänsä aikana kokemaan.    

Venekuskikin on kaunis. Juuri sillä tavalla kuin etelä-
maalaiset miehet usein ovat. Se puhuu englantia, jon-

ka kömpelöitä lauserakenteita se kompensoi käsillään. 
Suurin osa sen puheesta hukkuu moottorin ärinään. 
Kaisa hymyilee ja nyökyttelee, mutta keskittyy mieles-
sään hyvästelemään talot, jotka kasvavat vedestä suo-
raan kohti pikkuhiljaa kirkastuvaa taivasta. 

Lentokentän laiturilla kuski auttaa hänet pois ve-
neestä. Hänen tekisi mieli kysyä, tottuuko Venetsiaan 
joskus kuin toukokuiseen räntäsateeseen Suomessa vai 
ymmärtääkö mies olevansa etuoikeutettu. Voi olla, että 
se manaisi Venetsian hintoja, joiden takia se joutuu elä-
mään mantereella Mestressä. Ehkä se vihaa turisteja, 
jotka tuovat sille elannon, mutta täyttävät samalla kujat 
ja kanavat hälisevänä joukkona. 

Kaisa istuu lentokoneessa, joka ei suostu nousemaan 
ilmaan. Purseri ja lentoemännät vakuuttavat, että mi-
tään poikkeuksellista ei ole tapahtunut. Ehkä se on tot-
ta. Taivas kirkastuu vähän väliä salamoista. 

Odotus on kestänyt jo kolmatta tuntia. Mitään muu-
ta matkustajille ei ole tarjolla kuin kahvia, teetä, vettä, 
keksinpala ja mustikkamehua. Edes maksamalla ei saa 
syötävää ja muuta juotavaa ennen kuin ollaan ilmassa. 

Kaisa sulkee silmänsä. Hän ajattelee lapsuuden jou-
luja. Jostain syystä se rauhoittaa häntä joka kerta kuin 
mantra tai rukousnauhan hypistely. 

Kun kone viimein on ilmassa, Kaisa tilaa välittömästi 
alkoholia. Sorjasäärisen lentoemännän mielestä hänen 
tilauksensa on turhan epämääräinen. Kaisa pyytää vah-
vinta, mitä löytyy. Alkoholi tuntuu nyt ainoalta keinolta 
selvitä. 

Kaisa astuu ulos lentokentän ovista. Maa on val-
koinen kuin jouluna, vaikka eletään huhtikuun loppu-
puolta. Kaisa kiskoo laukkuaan kohti taksijonoa, mutta 
huomaa sitten Jarkon seisovan poika sylissään parin-
kymmenen metrin päässä. Kaisa ottaa muutaman epä-
varman juoksuaskeleen heitä kohti ja heittäytyy sitten 
miehensä syliin.

”Moi. Me päätettiin tulla pojan kanssa vastaan.”
”Ihanaa. Joko sillä on nimi?”
”On.”
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Isännöintipalvelu 
Kari Kaaja

Puistokatu 4 B 3, 38200 Sastamala, puh. (03) 514 1496

Hyvää Joulua 
ja Menestyksekästä 
Uutta Vuotta!

PL 13, 38211 Sastamala . Puh. (03) 51911

VEHMAAN TILA 
Tampereentie 212, Sastamala 

puh. (03) 511 2775 
www.vehmaantila.fi

Kylpylä-, metsästys-, viini-, ratsastus-,
golf-, Formula-1–aiheiset 
valmismatkat Unkariin.

Puh: 040-5524368

Vila-Matkat

RautaRasti Oy
Harrastajan ja Ammattirakentajan
yhteistyökumppani
Trakinkatu 7-9, 38200 SASTAMALA
Puh. 03-511 5575

R

RAUTA

Hyvää Joulua

ja Onnea 

Vuodelle 2018!

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
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Uotsolassa, Mouhijärven 
keskustassa sijaitseva kir-
jastotalo on yksi Sastamalan 

kauneimmista rakennuksista – ja pienten kirjastojen 
valtakunnallista parhaimmistoa. Kymmenen vuotta sit-
ten (2007) valmistunutta siroa taideluomaa ei ole suotta 
luonnehdittu koruksi ja helmeksi. Mikäli kaipaa valoa ja 
lämpöä pimeään talvi- tai syysiltaansa, suosittelen mat-
kaa Uotsolaan! Kauempaakin! Heti ei ole syytä sännätä 
sisälle kirjastoon, vaan suunnata viereisen koulun pi-
hamaalle. Sieltä kun katsoo, koko kirjasto on kuin suuri 
kynttilälyhty, kun puuvoittoisen rakennuksen suuri la-
siseinä välittää sisätilojen valohehkun katsojan aistien 
iloksi.

Aisti-iloja on tarjolla myös sisätiloissa. Varsinkin lai-
naussali on kosolti mielihyvää suova tila. Syntyvä vaiku-
telma on avara ja lämmin. Kirjahyllyt eivät ole raskaita 
ja kulmikkaita umpihyllyjä, vaan pyörillä varustettuja 
sieviä mööpeleitä, jotka on kätevä siirtää syrjemmälle 
vaikkapa konsertin tai esitelmätilaisuuden tieltä. Esi-
tyksestä nauttiessaan yleisö voi samalla ikään kuin ohi-
mennen seurailla lasiseinän toisella puolen avautuvan 
pihamaan elämää.

Mouhijärven kirjasto on kuin luotu musiikkiesityksiä 
varten. Kirjastoa johtavan Eilamarjatta Vasaran mukaan 
konsertteja onkin järjestetty silloin tällöin. Voin hyvin 
kuvitella, että varsinkin hienovarainen kamarimusiikki 
soisi kirjastossa todella täyteläisesti, vaikkakin lasiseinä 
saattaa olla akustisesti turhan kova heijastuspinta.

Mouhijärven Kamarimusiikki! Läpi vuoden kerran 
kuukaudessa kamarimusiikki-ilta kirjastossa ja kerran 
vuodessa suurempi tapahtuma, jolloin Mouhijärvi olisi 
Sastamalan keskuspaikka, jonne virtaisi väkeä lähiseu-
dulta ja kauempaakin.

Toki Sastamalan pääkeskusta on Vammalassa, mut-
ta elämää on ja tulee olla muuallakin. Huonoimmassa 
tapauksessa tapahtumat ja toiminnat keskittyvät yhä 
enemmän Vammalaan, parhaassa tapauksessa kunnan 
”keskusta” vaihtelee myös sen mukaan, missä jotakin 
merkittävää tapahtuu. Siksi on hyvin tärkeää, että Sas-
tamalassa panostetaan toden teolla mahdollisimman 
monen kylän ja muun taajaman tapahtumien ja muiden 

toimintojen kehittämiseen. Mitä vähemmän Sastamala 
on Vammalakeskeinen paikkakunta sitä paremmaksi 
muutkin kuin vammalalaiset voivat Sastamalan kokea.

Oikea tapa ei ole kuitenkaan se, että kunnan virkamie-
het järjestäisivät paikallisten puolesta tapahtumia, vaikka 
toki tällaistakin voi tapahtua. Tärkeintä on se, että toi-
minta lähtee paikallisista, mutta heille on tarjolla kaikki 
mahdollinen kunnan ”virallinen” tuki ja sen lisäksi myös 
yksityistä ”sponsorirahaa” paikkakunnan elinkeinoelä-
mältä. Paikallisten aktiivien ansiosta ovatkin syntyneet ja 
kukoistukseen nousseet niin Sastamala Gregoriana kuin 
edesmennyt Vesilahden Rämsöön Kovan teknolokian 
päivät. Miksei yhtä lailla voisi syntyä Kiikan rock-tapah-
tuma ”mestariluokkineen”, taiteellisena johtajana kiik-
kalaisjuurinen Jonne Aaron? Tai vaikka Suodenniemen 
erä- ja retkeilypäivät, jonka järjestelyihin osallistuisivat 
paikallisten aktiivien lisäksi kaikki asiasta kiinnostuneet 
paikkakuntalaiset? Ainakaan suodenniemeläisissä met-
sämaastoissa ja luonnonmaisemissa hienoine reitteineen 
ei ole valittamista. Entä mitä kaikkien yhteiseksi iloksi on 
keksitty tai voitaisiin keksiä vaikkapa Sammaljoella, Illos-
sa, Keikyässä, Palvialassa, Putajassa?

Sastamalan laajuus voi olla myös sen vahvuus. Kun-
talaisen ei ole pakko tyytyä vain oman kulmakuntansa 
tapahtumiin, vaan hän voi nauttia myös muiden kulma-
kuntien tarjonnasta. Sitä vain täytyy saada enemmän 
aikaiseksi. Se onnistuu, mikäli mahdollisimman moni 
sastamalainen osallistuu muidenkin kuin oman alueen-
sa yhteiselämään. Silloin voi oivaltaa, että mistä tahan-
sa Sastamalassa voi löytää mukavaa ja samanhenkistä 
seuraa!

Jos Vammalassa asuva tykkää vaikkapa jumpata, niin 
sitä voisi olla antoisa harrastaa vaikkapa Sarkia-lukiolla 
Kiikassa tai Pehulan koululla Keikyässä. Kiikkalainen 
voisi saada elämäänsä iloa ja sisältöä myös osallistu-
malla Mouhijärvellä kokoontuviin Sastamalan opiston 
piireihin. Matkaa ja matkakuluja toki kertyy, mutta vas-
tineeksi voi solmia tuttavuuksia samanhenkisten mou-
hijärveläisten kanssa. Moiset rajanylitykset ovat paitsi 
omalle mielelle hyväksi myös koko Sastamalan parhaak-
si. Aloitukseksi suosittelen iltaretkeä kirjastoon Mouhi-
järvelle!

  • Mikko Lahtinen

Sastamalan keskusta 
on Uotsolassa

Kuva: Leena Kukkonen

45



Paikallista yritystoimintaa lähes 100 vuoden ajan.

...markkinoiden parhain kulutusluotto.

Me pidämme huolen, että saat rahasi asiakassuhdetta 
vaarantamatta. Kun haluat saada rahasi kotiin hyvässä 
hengessä, käänny puoleemme.

www.svea.fi/perinta     Kun perinnän aika koittaa.  

HOMMA HOITUU

INGEN
PANIK

...markkinoiden parhain kulutusluotto.

Me pidämme huolen, että saat rahasi asiakassuhdetta 
vaarantamatta. Kun haluat saada rahasi kotiin hyvässä 
hengessä, käänny puoleemme.

www.svea.fi/perinta     Kun perinnän aika koittaa.  

HOMMA HOITUU

INGEN
PANIK

...markkinoiden parhain kulutusluotto.

Me pidämme huolen, että saat rahasi asiakassuhdetta 
vaarantamatta. Kun haluat saada rahasi kotiin hyvässä 
hengessä, käänny puoleemme.

www.svea.fi/perinta     Kun perinnän aika koittaa.  

HOMMA HOITUU

INGEN
PANIK Tampereen Kirjanpitotoimisto on toiminut 

pirkanmaalaisten yritysten luotettavana kumppanina
yli 60 vuotta. Tutustu tarkemmin palveluihimme ja 
ota yhteyttä. Olemme valmiita pitkään suhteeseen.

Heikki Punkka HT, KLT
www.tampereenkirjanpitotoimisto.�

TAMPEREEN 
KIRJANPITOTOIMISTO
- PITKIEN SUHTEIDEN 

TILITOIMISTO

Tampereen toimipiste

Puh. (03) 254 2200

Faksi (03) 254 2255

Häkiläpolku 3 A, 33100 TAMPERE

Kangasalan toimipiste

Puh. (03) 254 2200

Ainontie 8 B, 36200 Kangasala

TAMPEREEN
KIRJANPITOTOIMISTO
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Kirjoitin Sastamalan Jou-
luun viimeksi siitä, kun 
lähdin kesällä 2014 Lions-
nuorisovaihtoon Sveitsin 
Luzerniin. Liityin sen 
matkan innoittamana 
sitten viime vuonna Leo 
Club Helsinki/Itäväy-
lään, jonka kautta pää-
sin osallistumaan tänä 
vuonna leijonien Leo-
nuorisojärjestön kansainväliseen 
Leo Europa Forum (LEF) -kokoukseen. Viikon 
pituinen kokous pidettiin tänä vuonna Amsterdamissa, 
Alankomaissa ja sinne osallistui 250 nuorta monesta eri 
maanosasta. Tarkoitus oli tutustua paikallisen kulttuu-
rin lisäksi muiden maiden Leoihin ja jakaa heidän kans-
saan kokemuksia. Suomen delegaatio oli huikea 16 hen-
gen ryhmä! Leoja osallistui Helsingin lisäksi Espoosta, 
Vantaalta, Jyväskylästä, Vaasasta sekä Oulusta.

Kaikki oli alunperin hyvin järjestetty tämän vuoden 
teeman mukaisesti, ‘Gewoon Oranje’, eli yksinkertai-
sesti oranssia. Teemaväri oli siten tietenkin oranssi ja se 
näkyi jo lentokentän kokoontumispisteellä: paikallinen 
Leo kirkkaan oranssiin pukuun pukeutuneena. Majoi-
tukselle oli lentokentältä järjestetty bussi, sillä hotel-
limme sijaitsi tunnin ajomatkan päässä Amsterdamin 
ulkopuolella Ermelossa. Hotelli oli huikea neljän tähden 

hotelli, jossa oli upea 
Versail les-tyy-
linen puutarha 
suihkulähteineen. 
Hotellista löytyi 
myös ravintoloita, 
uima-allas ja sau-

natilat. Majoituim-
me pareittain hotel-
lihuoneisiin ja sain 
parikseni mukavan 
saksalaisen delegaa-
tion jäsenen. 

Tutustuimme vii-
kon aikana eri maiden 
Leoihin ja osallis- tuimme kaikki yhdessä 
Hollantilaisten järjestämään ohjelmaan. Perinteisen 
ohjelman kuten avausseremonian, lipunkannon ja yh-
teisen Leolaulun lisäksi saimme alkuviikosta esitellä 
ja maistella toisten maiden edustajien tuomia ruokia 
ja juomia. Jokaisella delegaatiolla oli itse suunniteltu 
delegaatiopaita, joka piti tapahtuman aikana vaihtaa 
toisen delegaation jäsenen kanssa. Suomen delegaa-
tio oli päättänyt juhlistaa Suomi 100v-teemalla, ja tar-
joilimme Suomi-kojussa Tom of Finland –kahvia sekä 
suomalaista suklaata ja alkoholia.

LEF-perinteiden ja Leohengen mukaisesti tiedossa oli 
myös hyväntekeväisyystapahtuma. Vietimme kokonai-
sen päivän järjestämässä eläintarhaan aktiviteettipis-

  • Linda Harmaala

Oranssi matka                 
Hollantiin

Kirjoitin Sastamalan Jou-

nuorisojärjestön kansainväliseen 
Leo Europa Forum (LEF) -kokoukseen. Viikon 
pituinen kokous pidettiin tänä vuonna Amsterdamissa, 
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natilat. Majoituim-
me pareittain hotel-
lihuoneisiin ja sain 
parikseni mukavan 
saksalaisen delegaa-
tion jäsenen. 

Tutustuimme vii-
kon aikana eri maiden 

HollantiinHollantiin
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Parempia yhteyksiä
et muualta saa

www.lounea.fi 

40

Toivottaa sähköasiantuntijasi
Asemakatu 23,

38200 Sastamala 
(03) 511 3055

www.tyrvaansahkotyo.fi  

Lämmintä Joulumieltä  ja Valoisaa Tulevaa Vuotta!
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teitä 230:lle vaikeista olosuhteista tulevalle lapselle. He 
saivat viettää päivän eläintarhassa kavereiden kesken 
Leojen johtamissa ryhmissä eläinten luona kierrellen ja 
eri aktiviteetteja tehden. Oli mukavaa nähdä miten in-
noissaan he olivat, etenkin minun auttamassa aktivitee-
tissa, valokuvauskopissa.

Leojen yksi arvo on myös jatkuva itsensä kehittämi-
nen. Tämän vuoksi meille oli järjestetty erilaisia työ-
pajoja, johon pystyimme osallistumaan. Itse päätin 
osallistua työpajaan, joka käsitteli sosiaalisen median 
käyttöä sekä VR:n (virtual reality/virtuaalitodellisuu-
den) ihmeellistä maailmaa. Saimme myös viikon aikana 
kuulla esityksen hollantilaisesta huumepolitiikasta sekä 
kuulla Hollantilaisen Xavier Friesenin puhuvan hänen 
hyväntekeväisyysprojektistaan, jossa hän 
keräsi rahaa rakentaakseen Sambiaan uu-
den koulun paikallisille lapsille.

Loppuviikon osallistuimme perinteisiin 
hollantilaisiin aktiviteetteihin kuten juus-
tontekoon, kiipeilypuiston valloittamiseen, 
Amsterdam & Rotterdam matkoille, sekä 
pyöräilymatkaan ja jalkapallopeliin. Meil-
lä oli myös melkein joka iltana jonkinlainen 
hauska teemallinen juhla kuten pyjamajuhla 
tai ”pukeudu vas- takkaiseksi 
sukupuoleks i”-
juhla. Yksi viikon 
kohokohdista oli 
kuitenkin gaala, 
johon laittau-
duimme tum-
miin pukuihin 
ja pitkiin mek-
koihin. Meidät 
k u l j e t e t t i i n 
perinteen mu-
kaisesti mys-
teerisijainnille, 
jonka näim-

me vasta silloin kun saavuimme paikalle. Tämän vuo-
den sijainti osoittautuikin hienoksi hotelli- tai tapahtu-
ma-alueeksi. Siellä nautimme kolmen ruokalajin aterian, 
elävästä musiikista ja hauskoista esityksistä, sekä tie-
tenkin tanssimisesta – ilta oli ikimuistoinen.

Viikon loputtua oli haikeata palata takaisin Suomeen. 
Sain monia uusia ystäviä matkaltani ja opin paljon hol-
lantilaisesta kulttuurista. Opin myös itsestäni uusia yl-
lättäviä asioita. Suosittelen matkaa kaikille Leoille, sillä 
se on kyllä sen arvoinen! Ensi vuonna LEF järjestetään-
kin Unkarissa, eli pitääkin yrittää päästä osallistu-
maan sinne.

käyttöä sekä VR:n (virtual reality/virtuaalitodellisuu-
den) ihmeellistä maailmaa. Saimme myös viikon aikana 
kuulla esityksen hollantilaisesta huumepolitiikasta sekä 
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Torin laidassa

Nuutilankatu 2, Vammala, p. 03-512 3100

KOSKITIE 3    32700 HUITTINEN    PUH +358 (0)3 514 2111

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Mukavaa matkaa
ilmastoiduilla

14 ja 20-paikkaisilla
busseilla.

Taksi 1+8
Pyörätuoli- ja paarivarustus

Erkki Haliseva
Puh. 0400 234 947 tai 0500 234 947

HAKASEN SAHA
Harjulantie 10, 38250  SASTAMALA

Puh. 03 5130 182, 040 5443 159

Kiitämme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme 

asiakkaillemme

Hyvää Joulua ja
Onnellista 

Uutta Vuotta!

arto.vormisto@kiinteistotalo.fi, Puh. 0445 654 773

KIINTEISTÖNVÄLITYSPALVELUA
TURVALLISESTI 30 v KOKEMUKSELLA

Vankalla paikallistuntemuksella ja
ammattitaidolla hankittu asiakkaiden luottamus

yksityistalouksista aina rakennusliikkeiden 
uudistuotantoon saakka.

Kiitokset teille kuluneesta vuodesta
Rauhallista Joulua ja

Hyvää Uutta Vuotta 2018.

Kiertokatu 1, 38210 Sastamala
P. 050 5559352 

www.hyotykerays.�
info@hyotykerays.�
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Vammalan kauppalan väki kutsui 
Sammaata syrjäkulmaksi, vaikka 
sen keskustassa oli kolme pankkia, 
kolme kauppaa, kirkko, seuraintalo, 
posti, huonekalutehdas ja neljän 
opettajan koulu, jota kävi pitkälle 
toistasataa oppilasta. Sodan jäl-
keen vilskettä  totisesti  riitti koko 
vuosikymmeneksi.

Muutto Sammaalle ja 
opetus kylän tavoille

Muutimme Sammaljoelle 1945, 
asunnoksi saatiin kansakoulun ylä-
kerrasta pieni yksiö. Muuttoamme 
seurasi koulun pihassa palloileva 
poikajoukko. Mukaan piti mennä 
oman pallon kanssa, mutta opetus 
alkoi välittömästi. Eräs pojista heitti 
palloni koulun katolle, mistä se vieri 
vesikouruun. Suru oli suuri, kunnes 
yksi pojista, joka myöhemmin kertoi 
nimekseen Martti, kiipesi katolle ja 
heitti pallon alas. Siitä hetkestä alkoi 
tarina 75-vuotisesta ystävyydestä.

Jousipyssy nuolineen sekä tritsa 
kuuluivat sen ajan pojan varus-
tuksiin. Varsin pian Martti minut 

näiden aarteiden vuolemiseen ja 
käyttöön opettikin. Ajan mittaan 
taisi tarkkuuteen tulla turhaakin 
terää, koska kylästä poistui joukko 
ikkunoita ja puhelinpylväiden pos-
liinisia eristeitä.

Sammaanjoella tukinuittoa 
ja pulikointia
Joki oli vielä 40-luvulla jonkinlainen 
vesiväylä Sammaalla, vaikkakin 
monen kosken yli saattoi keskike-
sällä hypellä rannalta toiselle kiviä 
pitkin. Talviaikaan joen töyräille 
ilmestyivät tukki- ja propsipinot. 
Jäiden lähdettyä saapuivat tukki-
laiset kekseineen hoitamaan pui-
den uittoa kohti Huittista ja Poria. 
Pojanvekaroiden piti tietenkin tuk-
kisumissa urheilla, jolloin aika moni 
viikari taisi hyiseen veteen pulah-
dettuaan karata kotiin läpimärkänä.

Joen vesi oli savisen harmaata  
Rautaniemen soilta ja pelloilta vä-
rinsä saanutta. Se oli kuitenkin lap-
sille  riittävän puhdasta. Uimapaik-
kana oli perinteisesti Myllyhauta ja 
Lommahauta. Näistä suurempi oli 
Myllyhauta, parikymmentä metriä 
kanttiinsa. Nimensä se oli saanut 
myllystä, joka oli aikoinaan ottanut 

voimansa pienestä koskesta Myl-
lyhaudan edessä. Myllyn tarinaa 
ei kerrottu. Joka sen osaisi kertoa, 
hän kertokoon.

Joskus kesätulvat saattoivat yl-
lättää nuoret uimarit. Niinpä erään 
tulvan aikana oli joukko poikavii-
kareita uimassa Lommahaudassa. 
Yksi pojista, Linnan Juhani, jota 
kutsuimme Mäkijussiksi, oli huk-
kua. Juhani oli pitkään uskotellut 
meille osaavansa uida. Se ei kui-
tenkaan pitänyt paikkaansa. Hän 

  • Kalle Lomma

Opettajamuotia 40-luvulta. Vasemmal-
ta Erja Jalas ja Kerttu Lomma, edessä 
Kalle Lomma.

Sammaan kansakoulun alaluokat I ja II vuonna 1946. Opettajat Emmi ja Eeli Yli-Krekola sekä Kerttu Lomma.

Sammaa 1940-luvulla
pienen pojan horisontista
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piti toista jalkaansa  pohjassa ja polskutteli vain toisella. 
Tulvivassa joessa jalka ei yltänytkään pohjaan. Kalpa-
ten olisi käynyt, ellei pappilan Hannu olisi oivaltanut 
ottaa karahkaa rannalta ja tarjota sitä Jussin pelastuk-
seksi. Tämän tapahtuman jälkeen tätä uintilajia kylän 
pojat kutsuivat Mäkijussiksi. Myöhemmin hän väitteli 
tohtoriksi lääketieteessä ja elää nyt perheineen Pohjois-
Amerikassa.

Joppia, kirnupiimää ja Suomen Tietotoimistoa
Kylässä oli kaksi ”voimakeskusta”, kirkko ja meijeri. 
Kirkko kutsui väen pyhäisin, meijeri arkisin. Varhaisesta 
aamusta alkaen meijeri eli täysillä. Lähes parikymmen-
tä joppikuskia hevosineen toi aamulla maidot taloista ja 
palasi illalla joppeineen. Miehet iskivät tarinaa, vaihtoivat 
uutiset, kiire ei ollut vielä löytänyt tietään Sammaalle.

Kun pienen pirtin taloudessa maito oli liian kallista os-
taa isolle lapsilaumalla, osti köyhä väki meijeriltä joppia 
pläkkikannuihinsa. Sanovat sitä tänään rasvattomaksi 
maitojuomaksi. Myös kirnupiimä eli vedellä höystetty 
kirnun ”sivutuote” oli halpaa ruokaa  Köyhää väkeä sää-
liteltiin, kun ei tiedetty, että näissä tuvissa syötiin ter-
veellisemmin kuin isoilla maatiloilla.

Kun synnyinkotini Lomman talo  on meijerin vieres-
sä, muodostui taloon vuosikymmeniä kestävä perinne. 
Isäni Paavo kertoi äidille jo ennen sotia, että Suomen 
tietotoimisto kokoontuu lähes päivittäin jopinhakureis-

sulla Lomman keittiössä. Siellä Reunasen Alma ja Kan-
kaanpään Fanni vaihtoivat kuulumisia talon väen kans-
sa. Kahvin juominen olikin varsinainen taitonäyte – se 
juotiin kolmen sormen kannattamalta tassilta ryystäen 
läpi sokeripalan.

Kulttuuria ja luonnonsuojelua
Sunnuntaisin aikuinen väki riensi sankoin joukoin kirk-
koon. Nuoremmilla kouluikäisillä oli oma kirkkonsa, py-
häkoulu. Se veti ikäluokasta valtaosan koululle Hellen 
Lainan oppiin. Meillä oli pienet vihot, mihin keräsimme 
liimattavia raamatunaiheisia kuvia. Raamatun tarinat 
kiehtoivat.  Kun vuodet kuluivat, oli poikien aika siir-
tyä pappimme Ahosen Aaron vetämään poikakerhoon. 
Siellä opittiin partiotoiminnan alkeita ja sen ajan diskoa. 
Virsi Kun nuoruuden aika on ruusuinen, oli nykytermiä 
käyttäen huippuhitti. Laulu iskostui syvälle nuoreen sy-
dämeen. Varsinaiseen kosketukseen suuren maailman 
kanssa sammaalaiset pääsivät, kun meidät kuskattiin 
Partaharjun leirille Pieksämäen taakse. Tyrvään rautatie-
asemalla saimme Ilvesmäen Ilkalta moraalisen neuvon, 
ettei tuhmia lehtiä pidä ostaa. Kysymykseen minkälaisia 
vastasi Ilkka ”esim. Nyyrikki”. Siispä Ilkan selän takana 
tapahtui heti pennikeräys ja uljain viikareista ostamaan 
lehden aseman toisesta kioskista. Vaan pettymys oli 
suuri, kun jutuissa pussailtiin. Sitä alakoululainen po-
janluonne ei voinut sietää. Lehti joutui nopeasti roskiin.

Yhteystiedot: Ari Kiviniemi puh. 0400 123 500, info@esteettömyys.fi
Esittelytila: Vammaksentie 1, 38210  Sastamala,  
avoinna arkisin klo 8 -16 sekä sopimuksen mukaan.

Esteettömät kulkuvälineet 
suoraan varastosta

P a l a  p a l a l t a  e s t e e t t ö m y y t e e n

www.esteettömyys.fi
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Linnunpesillä käynti oli tärkeä 
harrastus. Joukolla pidettiin huolta, 
etteivät räkättirastaat liiaksi leviä. 
Harakan ja vareksenpesät saivat 
usein olla rauhassa, kun linnut äk-
käsivät tehdä ne silomäntyihin. 
Sinne ei paljasjalkainen viikari aina 
tohtinut kiivetä. Kerran kuitenkin 
Tuomiston Rauno sen teki joukon 
vahvimpana. Kun poika pääsi pesäl-
le, tuli ongelma. Pipo oli pudonnut 
maahan ja taskut rikki. Mihin pan-
na munat? Hätä keinon keksii, joten 
munat suussa Rauno alkoi luistel-
la alas runkoa, vaan metriä ennen 
maata hyppäsi alas. Poikajoukko 
kiemurteli naurusta, kun kiipeilijän 
suusta valui ruskea neste pitkin 
leukaperiä ja Rauno yltyi kiljumaan 
kaikki osaamansa tuhmat sanat.

Maataloutta, puuseppiä 
ja röppä
Maatalous antoi leivän yli 80%:lle 
kylän väestöstä. Se antoi myöskin 
puitteet lasten  harrastuksille ja lei-
keille. Pahnasuuleihin oli kiva tehdä 
luolia ja heinäkasojen päälle hyppiä 
suulin orsilta. Isäntien hevoskyytiin 
pääsi mukavasti pitkin vuotta ja 
syksyisin papuvarkaisiin

Puusepän ammatti oli maatalou-
den jälkeen tärkein elinkeino. Myl-
lyntaustan Huonekalutehdas työl-
listi puolensataa kyläläistä, minkä 
lisäksi  monessa talossa timpuroitiin 
huone- ja tarvekaluja myyntiin tai 
sahattiin tukeista lautaa ja parrua.

Sahureita lienee ollut puolen-
kymmentä ja pieniä puusepänyri-
tyksiä toinen mokoma.  Suurin 
saha kaverinaan vehnämylly seisoi 

kangasharjun rinteessä Mustano-
jan talon naapurina. Niillä seuduil-
la kummitteli aikoinaan vanhojen 
tarinoiden mukaan Röppä eli piru. 
Mustanojan synkkään, isojen kuu-
sien varjostamaan ahteeseen eivät 
keskikylän nappulat mielellään 
menneet. Röpästä kerrottiinkin 
siihen aikaan monessa pirtissä. Se 
teki pahojansa, eikä varsinkaan tal-
vella hevonen tahtonut mäkeä ylös 
jaksaa röpän pitäessä reestä kiinni. 

Sodan jälkeen nuoriso kokoontui iltaisin myös sivistyksen ja koulutuk-
sen ääreen. TV:stä ei nähty edes unta.

Nuorisoseuran näytelmätoiminta oli erittäin vilkasta.
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www.lauhamo.fi
Tilausmatkalle,
soita

(03) 513 0412

LINJA-AUTOLIIKENNE
ANTTI  LAUHAMO OY
SASTAMALA, Telefax (03) 513 0411 toimisto@lauhamo.fi

    
  

 
 

 
 

Puistokatu 4  puh. 03- 519 41  www.vammalanseurahuone.�  

Hyvää joulunaikaa ja
onnea vuodelle 2018

Hotelli
Ravintola

Pub
Yökerho

Juhlapalvelu

APTEEKKI SASTAMALA
K-Citymarket, Sastamala

Avoinna joka päivä!

TYRVÄÄN APTEEKKI
Asemakatu 10, Sastamala

54



Tämmöisellä kolme-
kymmentäluvulla synty-

neellä on monenlaista kokemusta toisen ihmisen puhut-
telemisesta. Ja usein on valinta mennyt pieleen.  

Tyrvääläisten suuressa aarteessa Antero Vareliuk-
sen - eli Anders Wareliuksen -  Kertomuksessa Tyrvään 
pitäjästä 1853  tämä Varilan kylässä v. 1882 syntynyt 
tiedemies kertoo, että teititteleminen oli silloisen suku-
polven ajan ollut tapana ja  jopa  moni teititteli avio-
kumppaniansakin. Warelius tiesi, että ”vanhuuttain oli 
kaikkia sinuteltu kaikilta”.  

Isäni oli jo v. 1865 syntyneen äitinsä kahdeksas lapsi. 
Äitini puolestaan oli 25 vuotta myöhemmin syntyneen 
äitinsä lapsikatraan alkupäästä. Molemmat olivat mie-
hineen ja omine vanhempineen tavallista tyrvääläistä 
mökkiläiskansaa. Varmaankin isoäitieni suuri ikäero vai-
kutti siten, että vanhempani ja myös minä teitittelimme 
isäni äitiä, mutta äitini ja minä sinuttelimme äidinäitiä-
ni. Molemmat mummut kuitenkin koin yhtä rakkaiksi. 
Kumpikin puhuttelumuoto oli luonnollinen. 

Varhaislapsuudestani alkaen olin läheisessä tekemi-
sissä äidinpuoleisten tätieni ja enoni kanssa. Kaikkia 
heitä sinuttelin ja puhuttelin pelkällä etunimellä ilman 
täti- tai eno-lisäystä. Koska vasta sodan jälkeen ja vä-
hän jo kasvettuani rupesin tapailemaan isänpuoleisia 
tätejäni, muistan olleeni aluksi epävarma heidän puhut-
telemisessaan. Heidän ystävällisyytensä kuitenkin pian 
rohkaisi sanomaan heille sinä ja pelkän etunimen. Mi-
tään sinunkauppoja ei lasten kanssa muutenkaan tehty.

Joissakin ns. paremmissa piireissä lastenkasvatus 
oli sievistelevämpää, ja ainakin täditeltiin ja sediteltiin 
enemmän. Muutenkin yhteiskunnallinen asema vaikut-
ti, ja esiintyi myös yksipuolista sinuttelua. Vanhoista ja 
vain muutaman vuosikymmenten takaisista suomalai-
sista elokuvista voi kuulla, miten yhteiskunnan laita-
puolen ihmisetkin teitittelevät ja heitä teititellään.

Turussa lyseossa oppilaita puhuteltiin sinäksi ja kut-
suttiin sukunimellä, mutta opettaja oli ehdottomasti te 
tai lehtori, maisteri, tohtori tms. Kun kerran taas eräs 
lehtori väitteli, rehtori kuulutti, että  häntä on nyt puhu-
teltava tohtoriksi. Lukiossa vain suomen kielen lehtori 
teititteli oppilaita. 1950-luvun puolivälin yliopistossa 
luennoitsijat sanoivat herra L., neiti tai rouva A. Beaa-
nin piti ilmoittautua myös ylioppilaskuntaan. Oli siinä 
tärkeätä maailmaa, kun teitittelevät vanhemmat opis-
kelijat merkitsivät meitä kirjoihinsa. Ensimmäisillä lu-
ennoillakin opiskelijat teitittelivät toisiaan, mutta hyvin 
pian ilman muodollisuuksia oudoimmastakin tuli sinä.            

Ruotsissa oli hyvin jäykät puhuttelumuodot. Pelkkä 
teitittely saattoi olla epäkohteliasta. Puhuttelua ei sen 
kummemmin meille koulussa opetettu, mutta kieliopis-
sa kehotettiin välttämään kolmannen persoonan käyt-

töä, joka oli Ruotsissa yleistä, mutta moukkamaista. Ei 
sinä, ei te, ei hän. Mitä sitten? Piti käyttää tittelipuhutte-
lua. Siis: Insinöörin pitää kiirehtiä, jos insinööri ehtii ju-
naan. Jossain määrin Suomessa seurattiin naapurimaan 
käytänteitä. 

Ruotsissa tapahtui 1960- ja 70-lukujen taitteessa no-
pea ja perusteellinen vallankumous. Kaikensäätyiset 
kansalaiset alkoivat sinutella toisiaan. Vain kuningasta 
kuulemma teititellään. Hyvin nopeasti meilläkin siirryt-
tiin melko laajalti sinutteluun, mutta teitittelykin jäi elä-
mään. Mieleeni on jäänyt muuan tapaus, jolloin tuntui 
jopa röyhkeältä, kun nuori tv-toimittaja yritti haastatella 
vanhaa kenraalia ”mitä mieltä sinä olet”-tyyliin. 

Vuonna 1969 Vammalan kokeiluperuskoulun rehtori 
esitteli minut uutena opettajan ja lisäsi, että täällä olemme 
sinut keskenämme. Parin vuoden kuluttua ei enää tarvin-
nut esittelyissä lisätä tätä kehotusta itsestään selvyytenä. 

Sitten pari esimerkkiä uudesta käytännöstä. Kahvi-
baarissa rohkaisin itseni ja puhuttelin nuorta myyjää 
sinä-sanalla. Tyttöpä vastasi traditionaaliseen tyyliin te. 
Pieleen meni yritykseni. Vähän myöhemmin teitittelin 
toista nuorta myyjänaista, ja tämä kysyi: ”Otatko vielä 
jotakin.” Hmm… 

1970-luvun kuluessa silmäni aukenivat. Eräs hyvä ja 
mallikelpoinen yläasteen tyttö jäi tunnin jälkeen esit-
tämään jotakin asiaansa minulle ja kirkkain silmin si-
nutteli minua. Siitä hetkestä ymmärsin eläneeni vallan 
vanhassa maailmassa. 

Viime aikoina tämä vanha maailma tuntuu jossakin 
määrin palanneen. Johtuuko maailman muuttumisesta 
vai onko aina vanhoja ukkoja ja akkoja teititelty? Menin 
ajokortin takia lääkäriin, ja keski-ikäinen, minulle tunte-
maton miestohtori sinutteli reilusti, ja se tuntui muka-
valta. Ehkä tässä ei ole kysymys sukupuolesta, mutta 
parin kolmen viime vuoden aikana olen käynyt kahden 
nuorehkon naislääkärin vastaanotolla. Sinutteluehdo-
tuksestani huolimatta olin heille te. Miksi? Pohdittua-
ni asiaa ajattelen, että he kokivat minun pyrkivän liian 
tuttavalliseen potilas-lääkäri-suhteeseen. Vaikeatapa 
on yleisönpalvelutehtävissä tietää, loukkaantuuko vai 
ilostuuko tuo tai tuo ikäihminen käytetystä puhutte-
lumuodosta. Enimmäkseen käytän mainitsemani kir-
kassilmäisen koulutytön tapaa luonnollisesta puhutte-
lupersoonasta, vaikka yksipuolisesti. Toki satunnaisille 
oudoille ikätovereilleni sanon te.

Vaikka myös Saksassa ja Venäjällä sinutteleminen 
on hieman laajentunut, tulisi suomalaisten kuitenkin 
olla varovaisia puhuttelumuodon suhteen. Joko Ruotsi 
laajoine sinutteluineen tai englanninkielinen maailma 
absoluuttisine teitittelyineen (you, ei thou) olisi hyvä 
lopputulos. Kunnioitusta ja huomaavaisuutta toista ih-
mistä kohtaan voidaan osoittaa monella eri tavalla, ku-
ten englannissa esim. lisäämällä sir, please tai Mr Smith 
eikä vain Virtanen. Rivimies vastaa: Yes sir, eikä Mister 
Sergeant.

Sinä vai Te vai peräti hän?
neellä on monenlaista kokemusta toisen ihmisen puhut-

  • Pentti Lahtinen
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Lähellä Balatonjärven lounaisnurkkaa sijaitsee Hevizin 
idyllinen pikkukaupunki. Kaupunki on rakentunut eri-
koisen termisen järven, Hevizjärven ympärille. Syvältä 
38:sta metristä pulppuaa hyvin mineraalipitoista läm-
mintä vettä, niin että vesi vaihtuu joka kolmas päivä. 
Järven pinta-ala on 4,4 hehtaaria ja kesäisin veden läm-
pö pysyy 30:n asteen seutuvilla, eikä talvellakaan laske 

alle 23:n asteen. Moderni nykyainen kylpylärakennus on 
rakennettu järven päälle tarjoten näin mahdollisuuden 
lekotella katetussakin tilassa.

Heviziin suuntautui tätä lehteäkin tekevän LC Sasta-
mala/Vammalan perinteinen kesäretki – joka tosin teh-
tiin vasta syyskuun lopulla. Oivallisina oppaina toimivat 

Sinne se yskä jäi 
  • Keijo Laine – sanoi Heikki… kun järvestä nousi…

Sastamalankatu 70, 38210 SASTAMALA. Puh. 03-5112640
www.heinonleipomo.com
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Tuominen
Sastamala: Puistokatu 14 • Avoinna ark. 10–18, la 9–14 • Puh. (03) 511 4000

Istvan ja Livia Vilagi – syntyperäiset unkarilaiset. Tuossa 
järvessä sitten pulikoitiin ja sen terveysvaikutuksiin tu-
tustuttiin – sellainen hauska värikäs uimarinkula kau-
lassa. Erittäin mineraalipitoisessa järvessä varoiteltiin 
olemasta varttituntia kauempaa – kuulemma raukaisee 
niin että nukkuu tuntikausia. No kyllä sillä parantavaa 
vaikutusta on.  Sen kertoi jatkuva ihmisvirta aamusta 
iltaan järvelle ja pois – ja kaikilla aina uimarinkula mu-
kana. Tuo otsikon sanat ovat puolestaan suora lainaus 
Vierulan Heikiltä, kun kyseltiin, miltä se lekottelu siellä 
lämpöisessä vedessä tuntui – yskä sinne jäi.

Tällainen ystävien kesken tapahtuva retkeily on it-
sessään hyvin terapeuttista ja hyvä tapa ladata akkuja 
pitkän talven varalle. Yhteiset ruokailut  iltasella ovat  
mukava tapa kerrata päivän tapahtumia ja – Unkarissa 
kun ollaan – nauttia hyvistä ja riittoisista annoksista.  
Niin ja kyllä se virvokepuolikin on  kohdallaan. Unka-
rilaiset viinit ovat maistuvia ja tietenkin se Palinkka-
snapsi…

Unkari on tosiaan paljon muutakin kuin pääkaupuki 
Budapest, joka tosin on sekin kaunis kaupunki Tonavan 
rannalla. Tällä Hevizín retkellä sitten seurailtiin keskisen 
Euroopan suurimman järven, Balatonin rantoja. Pohjois-
rannalla on viiniviljelyksiä kumpuilevan maaston rinteil-
lä. Pikkukylät kirkkoineen ja luostareineen reunustavat 
rantoja. Aina välillä tulee vastaan tyylikkäitä linnamai-
sia kartanoita – muistuttaen vanhasta Itävalta-Unkarin 
suuruuden ajasta.

Mukaan  matkaan oli sattunut jokunen golfi n harras-
tajakin. Näille alaville maille on rakentunut useampikin 
kolopallokenttä. Ne ovat varsin korkeatasoisia ja pelilli-
sesti mielenkiintoisia. Puita ei liiemmin ole, mutta vettä 
ja hiekkabunkkereita kyllä löytyy. Joten kyllä sitä haas-
tetta ihan riittävästi saatiin – ja aiheita jälkipeliin…

Mukavaa on maailmalla matkustaa, mutta mukava on 
taas kotiinkin tulla – kilon verran tukevampana tosin… 
ja talven ajan voi suunnitella taas jotakin uutta reissua...
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SASTAMALAN OP-KIINTEISTÖKESKUS LKV
Puistokatu 2, 38200 Sastamala
www.opkk.fi/vammala

Petra Högström
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT
Kaupanvahvistaja 
Puh. 010 257 5271 
Gsm 0500 631 038
petra.hogstrom@op.fi

Marko Matoniemi
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT 
Puh. 010 257 5270 
Gsm. 0500 939 891
marko.matoniemi@op.fi

Haapaniemen juhla- ja pitopalvelu 
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TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

Haapaniemen Pidot Ky
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[ perhejuhlat
[	yritys- 

tilaisuudet
[ mukava 

retkikohde; 
tilauksesta 
lounas/kahvi

[ viihtyisä 
rantasauna

SUUNNITTELUTOIMISTO Insar Oy
Torikeskus 3. krs, 38200 Sastamala
Puhelin 03-512 7200, fax. 03-514 2233
Sähköposti: juhani.puukka@kopteri.net 
 jarmo. jarventausta@kopteri.net
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Hopunkatu 6, 38200 Sastamala.   Puh. 035 112 112
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p. 050 368 2645 
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p. 050 368 7023
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Joulu on rauhan juhla. Näin on ainakin teoriassa ja jou-
lulehtiä tai kirjallisuutta lukiessa. Mutta missä joulurau-
ha on tänä päivänä? Vain harva tuntee rinnassaan jou-
lurauhan tunteen. Elämä on kiireistä ja kaupallista. Näin 
ikääntyessä ja voimavarojen vähetessä alkaa murehtia 
jo paljon ennen joulua monista sellaisista asioista, joita 
ei ehkä nuorempana miettinytkään. Mistä löytäisimme 
joulurauhan?

Kuuntelin tässä kerran radion aamuhartautta, jossa 
pohdittiin tätä asiaa, joulurauhan löytämistä. Radiohar-
tauden pitäjä kertoi työmatkastaan kiireisenä aamuna. 
Matkalla hän näki pienen tytön, joka seisoi jalkakäytä-
vällä ja katseli välillä taivasta ja välillä maata. Hän kysyi 
pieneltä koululaiselta: ”Oletko hukannut jotain?” Kysy-
mykseen tuo pieni koululainen vastasi: ”En ole hukan-
nut mitään, mutta ihailen tummaa taivasta tähtineen. 
Katsopa, miten kaunis se on”. Matka jatkui yhdessä ja 
hetken päästä tuo pieni tyttö katsoi erään kodin ikku-
noita kynttilöineen ja totesi: ”Eikö tuo koti olekin kodi-
kas, lämmin ja jouluinen?”

Hetken päästä tiet erkanivat, ja aamuhartaudenpitä-
jä sanoi kauan pohtineensa pienen tytön antamaa vii-
sautta. Kuinka tuo pieni tyttö osasi löytää rauhan ja ilon 
asioista, joita me aikuiset emme usein huomaakaan. 
Emme osaa pysähtyä ja löytää maailmasta sen hyviä ja 
kauniita asioita. Meillä on usein niin kiire, mutta mihin? 
Tarvitsemme taitoa pysähtyä tähän hetkeen. Ei tarvitse 
lähteä hiljaisuuden retriittiin. Jokainen päivä sisältää ja 
antaa mahdollisuuden kokea ehjiä pysähtymisen tuoki-
oita, kunhan vain osaamme löytää ne.

Joulu antaa meille usein kaiken kiireen keskellä tun-
teen omasta keskeneräisyydestä. On vaikea antaa it-
selleen anteeksi. Riittämättömyyden tunteet saavat 
meidät tuntemaan oman keskeneräisyytemme ja vievät 
mielenrauhan. Onko niin tärkeää, jos kaikkia jouluval-
misteluja ei ehdikään tehdä. Eikö ole paljon tärkeämpää 
löytää sisäinen rauha. On tärkeää katsella hiljaa ympä-

rillä olevaa maailmaa ja oltava lähellä niitä ihmisiä, jotka 
on meille lähimmäisiksi annettu? Eiköhän ole kuitenkin 
niin, että jokainen kohtaamamme ihminen on meille lä-
himmäinen.

Kauniissa Joulumaa-laulussa sanotaan:

”Joulumaahan matkamies jo moni tietä kysyy,
Sinne saattaa löytää, vaikka paikallansa pysyy.
Katson taivaan tähtiä ja niiden helminauhaa,
itsestäni etsittävä on mun joulurauhaa.”

Pysähtyessään katsomaan tähtitaivasta tuo pieni tyt-
tö saattoi opettaa meille paljon. Jospa tänä joulun aika-
na oppisimme hiljentymään ja löytämään rauhan sisim-
päämme.

Olen saanut osallistua monien vuosien ajan ikäisteni 
naisten keskustelupiiriin. Viime joulunalusaikana kes-
kustelimme siitä, miten valmistaudumme henkisesti tu-
levaan jouluun. Äidin laulamat joululaulut olivat monen 
mielessä joulun lähestyessä. Toinen taas pääsi joulutun-
nelmaan kirjoittamalla joulupaketteihin pieniä runonsä-
keitä. Lahjojen aineellinen arvo ei ollut  tärkeä. Itselläni 
on ollut monena vuonna tapana kirjoittaa pieniä kirjeitä 
ihmisille, jotka ovat puhutelleet minua menneen vuoden 
aikana. Nuo ihmiset saattavat olla sellaisia, jotka eivät 
ole itselleni kovinkaan läheisiä. Heidän tekonsa tai sa-
nansa ovat puhutelleet minua menneen vuoden aikana. 
Kerran kirjoitin kirjeen äidille, joka on vaikeissa olosuh-
teissa hoitanut yksinhuoltajana lapsiaan. Lapset puhu-
vat aina lämmöllä äidistään. Kunnioitan suuresti tuota 
äitiä, ja siksi kirjoitin hänelle joulukirjeen.

Annan nuo kirjeet sitten ennen joulua asianomaisil-
le. Joskus vain postiluukun kautta. Lahjat, ruuanlaitot 
ja leipomiset eivät  ole  juurikaan tuoneet joulumieltä. 
Pysähtyminen lähimmäisen ajatusten, puheiden tai te-
kojen äärelle antoivat joulumieltä.

Joulumietteitä
  • Pirkko Lahtinen
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Vietin kolme ihanaa viikkoa kuumassa Espanjassa 
elokuun alussa. Reissuni alkoi lentomatkalla Helsin-
gistä Alicanteen. Siellä minua oli vastassa paikallisen 
Lions-klubin jäseniä, joiden kanssa minä ja muut nuo-
ret ympäri maailmaa vietimme kaksi viikkoa Costa 
Blanca leirillä. 

Leirillä tutustuin espanjalaisen kulttuurin lisäksi 
myös moniin muihin kulttuureihin nuorten välityk-
sellä. Leirillä kiersimme ympäri Costa Blancan aluetta 
ja vierailimme monissa kulttuurikohteissa. Vietimme 
myös rantaelämää ja söimme espanjalaiseen tapaan 
runsaasti. Leirillä parasta oli tutustua muihin nuoriin 
ja saada ystäviä ympäri maailmaa.

Leirin loputtua suuntasin Malagaan isäntäperhee-
seen viikoksi. Perheeni otti minut ystävällisesti vas-
taan, ja he olivat innokkaita esittelemään minulle Ma-
lagaa. Isäntäperheessä tutustuin perheen arkeen ja 
espanjalaiseen elämään.

Matkani oli huikea kokemus Espanjalaisen kielen, 
kulttuurin ja ihmisten parissa.

  • Veera Mäkelä

Lionsien nuorisovaihdossa

viikkoa Espanjassa
Lionsien nuorisovaihdossa

viikkoa Espanjassaviikkoa Espanjassaviikkoa Espanjassa3

LÄMPÖISTÄ JOULUA 
PAPPILASTA.

TYRVAANPAPPILA.FI
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  • Milja Ruohola

Alppien sydämessä
Lauantaiaamuna 8.8. 
lähti lento Helsinki-
Vantaan lentokentältä 

kohti Keski-Eurooppaa ja Sveitsiä. Siellä viettäisin lop-
pukesäni neljä viikkoa. Ajatus nuorisovaihtoon lähdöstä 
syntyi jo yhdeksännen luokan syksyllä. Lukion ensim-
mäisen vuoden syksyllä laitoinkin papereita vihdoin 
menemään, ja seuraavana keväänä tuli vahvistuksena 
kohdemaani olevan Sveitsi ja Alpit.

Nuorisovaihto jakautui kahden viikon osuuksiin: en-
simmäiset kaksi viikkoa isäntäperheissä, sen jälkeen 
kaksi viikkoa kansainvälisellä leirillä. Isäntäperheessäni 
pääsin kokemaan ja näkemään elämää Sveitsissä pai-
kallisen silmin. Kävimme eri kaupungeissa, pyöräilim-
me ja vaelsimme Jura-vuoristossa, söimme perinteisiä 
ruokia niin kotona kuin pienissä ravintoloissa vuorien 
seassa. Mutta mikä tärkeintä, pääsin näkemään ja koke-
maan Sveitsin tavalla, joka ei tavallisella lomamatkalla 
olisi mahdollista.

Leirillä meitä oli yhteensä 24 nuorta, 21:sta eri maasta. 
Vierailimme tehtaissa, kuten juusto- ja suklaatehtaalla, 
vaelsimme yli 30 asteen helteessä, kävimme monessa 
eri kaupungissa sekä Liechtensteinissa, uimme turkoo-

sin kirkkaissa joissa ja järvissä, sekä pääsimme olemaan 
osana Sveitsin itsenäisyys päivää 1.8. Sekä tietenkin 
tutustuimme toisiimme ja toistemme kulttuureihin ja 
maihin.

Päällimmäiseksi mieleen jäivät aivan uskomattomat 
maisemat (Suomen mäet eivät tunnu enää missään), 
uudet kaverit ympäri maailmaa, joihin aion pitää jat-
kossakin yhteyttä, mutta kaiken kaikkiaan koko koke-
mus. Tätä en tule unohtamaan aivan äkkiä, tuskinpa 
koskaan. Sen aikana opin muista maista ja kulttuureis-
ta aivan valtavasti, tutustuin uusiin mahtaviin ihmisiin, 
mutta mitä tärkeintä, kasvoin omana itsenäni todella 
paljon.

Kun olet yksin vieraassa maassa vieraalla kielellä, ei 
vaihtoehtona ole muu kuin alkaa käyttää sitä vierasta 
kieltä ja hoitaa asiat sen mukaan. Matkan jälkeen huo-
masinkin, ettei suomen kielestä meinannut tulla enää 
mitään. Joten itsenäistyminen ja vieraidenkielten käy-
tön paraneminen ovat taattuja!

Olen onnellinen, että loppuviimein toteutin haaveeni 
ja lähdin, vaikkakin jossain kohtaa meinasi epätoivo is-
keä ennen lähtöä. Sillä jos en olisi lähtenyt, katuisin sitä 
tällä hetkellä enemmän kuin mitään muuta!
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Muistoni 1950-luvusta ovat saaneet kultareunukset, 
mutta kyllä se oli oikeastikin hyvää aikaa. Yhteiskunta 
oli ehtinyt toipua sodan kauhuista ja puutteista. Oli toi-
voa paremmasta tulevaisuudesta ja ruuastakaan ei enää 
ollut puutetta. Talvisin puhtaat hanget peittivät maan 
ja tähdet tuikkivat iltataivaalla hartaana lepäävän maa-
laismaiseman yllä. Kesät olivat aurinkoisia ja lämpimiä. 
Sellaisena muistan varhaislapsuuteni.

Lapsuuskotini oli vanha Uusi-Sepän tila Kiikan Leik-
kuussa, joka kuului virkeän Kiimajärven kylän  koulupii-
riin. Ostoksille ei usein lähdetty näiden kylien ulkopuo-
lelle, sillä elimme lähes omavaraistaloudessa. Meillä oli 
lehmiä, pari hevosta, sikoja, lampaita, vuohia ja kanoja. 
Pelloilla viljelimme heinää ja viljaa eläinten ja talonväen 
syötäväksi.

Isältä saatu rakkaus 
on elämän kantava voima

Rakkauteni tuohon aikaan ja noihin kyliin on tiukasti si-
doksissa ympärillä oleviin ihmisiin ja luontoon. Ennen 
kouluikää ympärilläni oleva joukko oli harvalukuinen, 
mutta sitäkin merkittävämpi myöhempää elämääni 
ajatellen. Olin isän tyttö, joten oli luonnollista, että olin 
hänen mukanaan kaikenlaisissa askareissa, myös met-
sätöissä ja jauhattamassa viljaa Kaukolan myllyssä. 
Häneltä saamani rakkaus on ollut elämäni kantava voi-
ma. Ellei vanha isäni olisi opettanut minulle lempeyttä 
ja elämänviisautta, en ehkä olisi selvinnyt kaikista ka-
rikoista. Isä opetti sisareni ja minut myös lukemaan ja 
kertoi ihmeellisiä tarinoita Amerikanvuosistaan. 

Lapsena sain paljon huomiota ja rakkautta myös 
kummisedältäni, isän veljeltä Niilo Uusi-Sepältä. Hän oli 
maitokuski ja poikkesi meillä usein. Tuliaisina sain pu-
naisia mansikkamakeisia, joista olin silloin kiitollinen ja 
onnellinen. Myöhemmin se kyllä kostautui, kun jouduin 
hammaslääkäri Irma Soini-Melartinin kidutuspenkkiin 
Vammalan Marttilankadulla. Mutta kummisetäni oli 
ajatellut minua ja halusi tuottaa iloa. Hänellä oli tapana 
myös kontata ja leikkiä hevosta suuren pakarimme puu-
lattialla. Minä olin ratsastaja.

Kolmaskin vanha mies jätti mieleeni pysyvät jäljet – 
hyvin positiiviset. Hän oli Kalliomäen Kalle, joka asui 
metsän keskellä mökissään ja huolehti metsän asukkai-
denkin hyvinvoinnista. Hän voiteli talonsa hirret marga-
riinillä, jota linnut kävivät nokkimassa. Repussaan Kal-
lella oli kaikille mahdollisesti vastaantuleville eläimille 

herkkupaloja. 

Jouluaattona Kalle vieraili meillä pellavapartaisena 
joulupukkina. Uskoin tosin vielä koululaisena pellava-
parran olevan oikea joulupukki, vaikka sisareni vannoi 
nähneensä, että Kalle käänsi takkinsa nurinpäin talom-
me päädyssä ja laittoi sen pellavaisen parran. No, si-
nisilmäisenä olen uskonut kaikenlaisiin pukkeihin koko 
ikäni. Kalle-pukki antoi minulle lahjoja, joita hän sanoi 
antavansa vain kaikkein kilteimmille lapsille. Häneltä 
sain nukkejakin, sillä hän kierteli kulkukauppiaana ja ne 
kuuluivat hänen myyntituotteisiinsa, vaikka pääasiassa 
hän myi itse valmiastamiaan puukauhoja. Ne hän muo-
toili taitavasti ja petsasi salaisella reseptillä valmista-
mallaan ruskealla petsausaineella.

Joulunvietto
Joulu oli suuri tapahtuma, jolloin meille tuli vieraiksi 
isän sukulaisia. Sisareni ja minun tehtävänä oli pienestä 
pitäen jynssätä juuriharjalla pakarin lattia puhtaaksi hy-
vin tarkasti. Niin me teimmekin, hyvin perusteellisesti 
ja huolellisesti. Naapurin emäntä tosin ei sitä uskonut, 
vaan sanoi epäilevänsä, että nurkat ja seinänvierustat 
jäivät pesemättä. Pahoitin mieleni luottamuspulasta.

Jouluruokien valmistaminen oli pääasiassa äidin 
tehtävä. Olin tosin mukana joulupossun teurastami-
sessa jo hyvissä ajoin ennen joulua. Lihat säilytettiin 
tiinussa suolavedessä. Silloin lapsilta ei piiloteltu elä-
mään ja kuolemaan liittyviä asioita. Sian ruho ripus-
tettiin roikkumaan karjakeittiön ulkopuolella olevien 
tikkaiden askelmaan ja karvat poistettiin kalttaamalla. 
Verimakkara ja ryynimakkara tehtiin suoliin, jotka piti 

Aikamatka kultaiselle 
50-luvulle

  • Mirja Mihalic

Kelkassa valkoisen hangen ympäröimänä istuva tyt-
tö on Hertta Mauriala, joka on ollut läheinen ystävä-
ni siitä asti kun aloitimme alakoulun.
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ensin pestä todella huolellisesti. Vesi oli jääkylmää ja 
muistan kuinka käteni olivat kylmästä siniset, kun suo-
lia käänneltiin ja ja pestiin moneen kertaan. Äidillä oli 
oma salainen reseptinsä maukkaan pääsyltyn valmis-
tukseen. Voin sen nyt paljastaa, että joukkoon laitettiin 
myös maksahakkelusta.

Varhain jouluaamuna isä valjasti säyseän Lento-nimi-
sen, viisaan ja tarkkasilmäisen hevosen. Juhlava kirkko-
reki oli nimensä mukaisesti käytössä vain kirkkomatkoil-
la. Lunta ja pakkasta oli paljon. Sisareni kanssa saimme 
kääriytyä lampaanvillaiseen lämpimään taljaan jalkati-
loissa. Leikkuusta oli Kiikan kirkkoon kuutisen kilometriä. 
Samaa reittiä kulkivat muutkin kyläläiset. Pysähdyimme 
Aarne-sedän talon kohdalla odottamaan, että heidän 
Pirkko-heppansa kyytiin ehtivät myös serkkumme.

Tapaninpäivänä suunta oli päinvastainen. Odotimme 
Pirkko-heppaa, joka nyt veti setäni perhettä lammus-
koilla meillepäin. Lento hirnahti tervehdykseksi Pirkolle 
ja lähti veturiksi kulkueelle talvitietä pitkin kummisetä-
ni perheen luo Hirvisuonmaahan. Serkut olivat mukavia 
leikkikavereita.

Joulun aikaan myös naapureita kutsuttiin kahville. 
Vanha suuri hirsitalomme oli kylmä, joten me lapset 

saimme usein leikkiä pakarin suuren leivinuunin pääl-
lä. Naapurin Kaisa oli ehdottomasti läheisin ystäväni 
jo varhain, mutta yhtenä varhaisimmista jouluistamme 
hän pahoitti mieleni syvästi ymmärtämättä suruani. 
Olin saanut joululahjaksi vauvanuken, jonka nimesin 
Kaisaksi ystäväni mukaan. Istuimme uunin reunalla 
heilutellen jalkojamme. Kaisa pureskeli nukkeni reittä. 
Suru puristi rintaani, enkä pystynyt sanomaan mitään. 
Lopulta reidessä oli suuri aukko. Se kipu tuntuu rinnas-
sani vieläkin kun ajattelen sitä tilannetta. Hoivasin sitä 
nukkea monta vuotta.

Kouluun Kiimajärven ”kaupunkiin”
Tuttujen ihmisten rinki laajeni huomattavasti kun aloi-
tin koulun. Kiimajärven kouluun oli matkaa kotoani 
kaksi kilometriä peltojen ja metsän halki vievää pientä 
oikotietä. Tie oli niin kivinen ja kuoppainen, että autolla 
sitä pitkin ei päässyt. Eipä silti, ei meillä autoa ollutkaan. 

Koulukavereista tuli pian ystäviäni. Vuosi 1950 oli 
tyttövuosi, joten luokallani oli yhteensä neljä tyttöä, ei 
yhtään poikaa. Näistä koulukavereista, ja myös yhtä 
luokkaa ylemmällä olevista tytöistä, tuli elämäni pysy-
vimmät ja läheisimmät ystävät. Olemme rikkumaton 
perhe, josta osa on siirtynyt ajasta iäisyyteen, mutta ei-
vät unohduksiin.

Postimme tuli Kiimajärven Yli-Perttulan kyläkaup-
paan, joka toimi asiamiespostina. Kaisan ja minun teh-
täväksi tuli postinkuljetus Leikkuun peräkylään. Kau-
passa kävi kova vilske. Yhteisöllisyys oli syvää ja pienet 
koululaiset pääsivät siihen helposti mukaan. Kiimajär-
ven kylä oli leikkuulaisen silmin kuin kaupunki. Siellä oli 
monta kauppaa, pankki ja teollisuutta. 

1960-luvun alkuun mennessä olin jo menettänyt elä-
mäni rakkaimmat miehet, isäni ja kummisetäni. Met-
sän keskellä elävä Kallekin oli kuollut. Kaikki muuttui. 
Joulujeni merkittävin hetki on nykyään se, kun käyn 
sytyttämässä kynttilät haudoille. Teen hautausmaalla 
tervehdyskierroksen kaikkien varhaislapsuuteni lähim-
pien, liian monien, ihmisten haudoille. 

Isäni Väinö Uusi-Seppä Lento-nimisen hevosemme suitsissa ja kummisetäni Niilo Uusi-Seppä omapäisen ja 
riehakkaan Liisa-hevosen kanssa.
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Jouluaatto kääntyy puolisen yli.
Koko päivän leijunut hämärä
alkaa tiivistyä , tummeten iltaa kohti.
on tonttujen liikkeelle lähdön aika.
Vanhan saunan ovi narahtaa,
Mies työntyy sisään, sylissään 
kyynärtaive halkoja täynnä.
Avaa sauhupellit, siivoaa entiset tuhkat pois.
Aikailee, kuin nauttien jokaisesta liikkeestä.
Latoo sitten kuivat halot pesään,
riipii tuohia puiden rakoihin.
Ottaa taskustaan tulitikut, 
ja raapaisee tuohiin tulen. 
kaikesta näkee, että työ on tuttua.
Tuohi syttyy iloisesti rätisten,
tuli tarttuu kuiviin halkoihin.
Joulusauna on lämpiämässä.

Sauna on vanha, sen katto, seinät, 
ovat savusta mustat.
Vain pieni ikkunan räppänä, 
päästää valoa sisään.
Illalla jo kolmas sukupolvi nousee 
sen leveille lauteille.
Mies istuu, tuijottaa liekkeihin,
ne tarttuvat ahnaasti puihin.
Hetken kuluttua hän avaa 
suuluukun, ja täyttää pesän uudelleen.
Hän laittelee  vedet valmiiksi,
hautoo vihdat joulusaunaa varten.
Jonkin ajan kuluttua pesä täytetään vielä kerran.
Kun hiilusta on liekitön,
mies sulkee sauhupellit,
heittää nokilöylyt, kuuluu kihahdus,
josta voi päätellä kiukaan kuumuuden. 
Sauna jää rauhoittumaan kylpijöitä varten.

On jouluaatto ilta, saunan ovi aukeaa,
ja sisään tulvahtaa pakkasen tuoma huuru,
samalla ovesta työntyy myös koko perhekunta.
lauteet täyttyvät kylpijöistä.
Ensimmäinen löyly kihahtaa kiukaasta,
toinen heti perään, selät kyyristyvät,
kuumuus leviää saunojien hartioille.
Hiljaisuuden vallitessa kuuluu vain 
nautinnollisia ähkäisyjä.
Vanhemmat kostuttavat vihtojaan 
ja kohta alkaa rytmikäs lätke.
Pienimmät laskeutuvat alemmas.
Lisää vettä kiukaaseen, 
vihdat hiljenevät hetkeksi,
alkaakseen yhä vinhemman tanssin 
saunojain selässä.
Hartaina kuin kirkossa, peseydytään ja 
palataan pirttiin.
Pukeudutaan parhainpiin ja 
asetutaan ruokailemaan.
On laatikoita, Rosollia, Lasimestarin silliä,
ja silakkaa.
Pöydän keskellä komeilee mehevä  kinkku. 
Lopuksi on riisipuuroa ja väskynäsoppaa.
Ruokailun jälkeen asetutaan pirttiin. 
Jouluevankeliumin sanat tuovat joulun,
Ja kirkkaana soi, 
Nyt Jumalalle kunnia 
kun antoi ainoon poikansa….

  • Seija Levonoja

Joulusauna
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Hyvää Joulua!

• Määräaikaishuollot • Jarrujen korjaukset  
• Moottorin ja voimansiirron korjaukset  

• Ajopiirtureiden tarkastukset • Kolarikorjaukset  
• Katsastuskunnostukset • Lisälämmittimien huollot ja 

korjaukset • Alkuperäiset sekä merkkivaraosat  
• Vikakoodien poistot ja korjaukset

Sastamalan Hyötyajoneuvohuolto Oy
Harjukatu 3, 38200 Sastamala, puh. 050 3256 180    hyotyajoneuvohuolto@kopteri.net

Torikatu 1, puh. 010 239 9750
ark. 7–21, la 7–18, su 12–18

Hyvää Joulua

- Tarkastukset

 25 vuoden kokemuksella

- Lujitemuovipinnoitukset 10 v. takuulla

- Huoltoasema saneeraus

Kuopiontie 203 B, 77600 Suonenjoki
Puh. 010-2922300 • www.fi nnsailio.fi 

TIEDÄTKÖ ÖLJYSÄILIÖSI KUNNON?

sastamalan lvi oy  p. 050 - 360 3823 
mika-petteri.rainio@sastamalan-lvi.fi

stormintie 116, 38220 sastamala
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  • Tuija Harmaala
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Nimeni on Bao Beir 
(lausutaan Bao Böör) ja 
olen kultainennoutaja. 

Synnyin Pekingissä, joten nimeni on vähän kummal-
linen, sillä se on Pekingin murretta ja tarkoittaa ”kul-
lannuppua” tai jotain sinne päin. Mandariinikiinaksi 
nimeni olisi Bao Bei ja se lausuttaisiin juuri niin kuin 
kirjoitetaan.

Muutettuani seitsemän kuukauden ikäisenä suoma-
laiseen perheeseen nimeni vääntyi muotoon Babsu, ja 
sillä nimellä minut parhaiten tunnetaan, vaikka tottelen 
myös nimiä Pömperö tai Pömppis.

Muuttoni jälkeen olin vähän villi ja emäntäni kauhuksi 
halusin kaluta muun muassa ruotsalaisen huonekalufi r-

man puista kenkätelinettä. Emäntäni luki koiranhoito-
oppaasta, että koiran puremaan esineeseen siveltäisiin 
etikkaa. Sehän sopi minulle, sillä teline maistui parem-
malta etikan kanssa. Koska etikka ei auttanut emäntä-
ni noudatti koiranhoitokirjan seuraavaa neuvoa: sivele 
kohde chili-kastikkeella. Näin tehtiin ja sittenkös ken-
käteline vasta maistuikin minulle. Koiranhoitokirja oli 
varmaan tarkoitettu vain suomalaisille koirille.

Elämäni Pekingissä oli leppoisaa ja minulla oli paljon 
sekä koira- että ihmisystäviä. Eräänä päivänä sain kuul-
la, että muutamme Suomeen. Se tarkoitti, että jouduin 
käymään eläinlääkärissä useamman kerran rokotuk-
sissa, tutkimuksissa ja verikokeissa. Sain oman passin 
ja niskaani laitettiin mikrosiru ja loppujen lopuksi sain 
tarvittavat paperit lukuisine leimoineen muuttoa varten. 
Karanteeniin en joutunut, piti vain odottaa kolme kuu-
kautta hyväksytystä rabies-näytteestä ja sen jälkeen 
lensin Finnairin suoralla lennolla emäntäni kanssa Hel-
sinkiin.

Suomessa viihdyn hyvin: pääsen lenkille puistoihin 
ja metsiin, jopa Helsingissä. Niin, ja uimaan mereen ja 
järviin. 

Muutaman vuosi sitten aloitin työnteon. Liityin Län-
si-Helsingin kaverikoiriin ja läpäisin soveltuvuuskokeen 
heti ensi yrittämällä. Nyt käyn useita kertoja kuukau-
dessa tapaamassa eläkeläisiä, jotka tulevat Helsingin 
kaupungin päiväkerhotoimintaan. Se vasta on muka-
vaa: minua ja koirakavereitani rapsutellaan ja silitetään 
ja meille jutellaan mukavia.

Välillä mökkeilemme ja silloin odotan innokkaasti, 
että pelastusliivini otetaan esiin. Se tietää, että pääsen 
mukaan veneilemään ja haistelemaan tuulia.

Lempipuuhaani mökillä on jahdata matalassa ranta-
vedessä uivia pikkukaloja. Sitä jaksan tuntikausia, vaik-
ka en ole yhtään kalaa kiinni saanutkaan. 

Kala on herkkuruokaani. Myös raaka. Joskus onnistun 
nappaamaan kalan tai kaksi, kun isäntäni ottaa kaloja 
verkosta ja heittää ne astiaan perkuuta odottamaan.

Joskus isäntäperheeni lähtee sellaiselle lomalle, jonne 
en pääse mukaan. Silloin tulen Sastamalaan hoitoon. 
Sekin sopii minulle hyvin, pääsen lenkille uusiin mai-
semiin ja tapaan ”serkkuni” Rambon, joka on rodultaan 
Welsh Corgi Pembroke, sellainen lyhytjalkainen koira, 
mutta nopea kuin mikä. Sastamalassa haen joka aamu 
lehden postilaatikolta ja saan herkkuja palkinnoksi, 
mikä sopii minulle mainiosti.

Nyt odotan talven tuloa ja toivotan hyvää Joulua kai-
kille Sastamalan asukkaille!

Kiinalainen kullannuppu



Puutavaramyynti

T:mi SAMI KOIVU
Koivulantie 78, 38250 SASTAMALA
Puh. 03-513 0100, 0500-832 740
050-303 0827

Puistokatu 7 B 7, Sastamala, teemu@ryyppa.fi

Puh. 044 742 3618 

Hyvää Joulua 
ja onnea vuodelle

 2018!

Hyvää Joulua 
ja onnea vuodelle

 2018!

Varikonkatu 30
38210 Sastamala
Aukioloajat:
keskiviikko 9–20
torstai 9–20
perjantai 9–21
lauantai 11–17
sunnuntai 12–19
maanantai 9–20
tiistai 9–20

Fortaco Oy • Vammaksentie 1  • FI-38210  SASTAMALA, Finland
www.fortacogroup.com

 
FINLAND • ESTONIA • POLAND • SLOVAKIA • HUNGARY

Rauhallista Joulua 
ja Hyvää 

Uutta Vuotta!

T:mi Matti Forss
puh. 040 586 0245
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Sanapyramideja

Anagrammeja

  • Erkki Vainio

  • Erkki VainioAnagrammeja   • Erkki Vainio
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 Hammaspenkki

 Leino

 Konsti

 Ansa

 Nuohoojan työ

 Noita sadussa

 Vesikourun tekolaite   

 Aasin valjas

 Aatami

 Lasille ja lampaille

 Pentti

 Pomo  

 Aukeavasta kukasta  

 Itiökasvien tutkija / kerääjä

 Kehon pinta

 Kuninkaan perheellä

 Köyhän lehmä

 Entiset ratsusotilaat

 Huitoa, huiskia

 Kuution pystyseinä

 Palavasta koivun kuoresta

 - aikainen

 Lähellä

 Vaaja

 Merilintu

 Kilvankäynti

 Pientä kiusaa

 Datajohdin

 --- kuppi

 Neitokainen

 Este

 Taittumat

 Elpyminen

 Vähentymä

 Juhlaviikot

 Rahtunen

 Kaiken aikaa

 Tyttö lokakuulta

 Vanhassa pinnassa

 Jalomatalli

 Kangas

 Valetaan uutena vuotena

Allaolevista nimistä löydät viljoja, marjoja, juureksia ym. ruokakasveja, kun panet kirjaimet sopivaan järjestykseen. 
Ratkaisut löytyvät sivulta 70.

Kirjoita ylärivin viivoille kolmikirjaiminen sana, joka on vastine 
tai täydennys vihjesanalle.  Muodosta toiselle riville  nelikirjai-
minen sana, joka syntyy edellisen rivin kirjaimista ja yhdestä 
lisäkirjaimesta vihjesanan avulla.  Täytä seuraavat rivit sa-
maan tapaan. Ratkaisut löytyvät sivulta 70.

Esimerkki

1. 4.

2. 5.

3. 6.

kulkua varten
minä
kala
sanoma
jokikin
poistetut särmät

t i e
i t s e
s e i t i
v i e s t i
v e s i t i e
v i i s t e e t

Sanapyramideja   • Erkki Vainio

1. Aku Polku
2. Yves Hynsä
3. E N Rapu
4. Oma Tatti
5. Parri Rape
6. Im Sasi

7. Arvi A Kenni
8. N Rapakko
9. P I Turska
10. Sir Elle
11. T T Lanu
12. Jali Serp

13. Tim Kuksa
14. S Irish
15. Arla Holmas
16. Juri Paunu
17. A Karppi
18. Aku Kvat

19. T T Itara
20. Uuno I Ramsu
21. Ara Ikkelä
22. Erkka S Platan
23. K E Karhu
24. Sisu Rysy

25. M I Sankka
26. A Kassikylä



Jouluglögi Tämä hehkuva juoma saapui Suomeen Ruotsista 1900-luvul-
la, mutta vasta kuusikymmentäluvulla se yleistyi meillä joulu-
juomaksi.

Valmistusohje:
5 dl kylmää vettä
1,2 dl sokeria
2 kpl kanelitankoja
2 tl  kardemummaa
10 kpl kokonaisia neilikoita
pieni pala kuivattua inkivääriä
yhden appelsiinin kuori
5 dl mustaherukkamehua
1 pullo punaviiniä
mantelilastuja, rusinoita.
Laita vesi, sokeri ja mausteet kattilaan (pese appelsiini huolel-
la ja vuole siitä perunankuorimaveitsellä hyvin ohuita lastuja). 
Lämmitä liemi kunnes sokeri sulaa. Seos saa hautua kannen alla 
noin tunnin tai enemmän. Siivilöi mausteet pois. Lisää mehu ja 
viini ja kuumenna, älä kuitenkaan päästä kiehumaan. 
Laita tarjoilulasin pohjalle rusinoita ja mantelilastuja.

Ratkaisut sivun 69 tehtäviin
Sanapyramidit

Anagrammit
1. Puolukka
2. Syysvehnä
3. Peruna
4. Tomaatti
5. Raparperi

6. Maissi
7. Karviainen
8. Porkkana
9. Kurpitsa
10. Selleri

11. Lanttu
12. Persilja
13. Mustikka
14. Hirssi
15. Mallasohra

16. Punajuuri
17. Paprika
18. Vatukka
19. Tattari
20. Suomuurain

21. Keräkaali
22. Palsternakka
23. Herukka
24. Syysruis
25. Mansikka

26. Kyssäkaali
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1. IEN
EINO
KEINO
IKONEN
NOKINEN
NOKINENÄ
RÄNNIKONE

2. IES
MIES
SEIMI
SIIMES
ESIMIES
ENSIMESI
SIENIMIES

3. IHO
HOVI
VUOHI
HUOVIT
VIUHTOA
SIVUTAHO
TUOHISAVU

4. IKI
LIKI
KIILA
KIISLA
KISAILU
KIUSAILU
LASIKUITU

5. IMU
PIMU
PUOMI
POIMUT
TOIPUMA
POISTUMA
PITOSUMAT

6. INA
AINA
TAINA
PATINA
PLATINA
PALTTINA
TINAPALAT



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!

Hyvää Joulua ja  
rauhallista Uutta Vuotta!

Hyvää joulua!

Jouluiloa!

Anna lahjaksi hyvä näkö

Lahjakortti

Onkiniemenkatu 11, Sastamala, 03-512 6100

Rauhallista Joulua ja onnellista 
uutta vuotta 2018

Tilaa helposti:

Voit tilata lahjalehden useammalle verkossa tai soittamalla.  
Tarjous on voimassa 20.12.2017 asti viimeistään 11.1.2018 alkaviin  
tilauksiin ja tilattavissa kotimaassa talouksiin, joissa ei ole  
voimassa olevaa tilausta.

Tilauksen maksajalle lahjaksi  
seinäkalenteri 2018.
Seinäkalenteri postitetaan tammikuussa.

2 kk lahjatilaus

18 €
( norm. 23,80 € )

4 kk lahjatilaus

29 €
( norm. 47,60 € )

Joululahjaksi 
Tyrvään Sanomat

Verkossa  
→ tyrvaansanomat.fi/tarjous

Soita 010 665 9004 
Puhelu maksaa 0,088 € / min.



Hinta: 10 e

Hyvää Joulua!

Puistokatu 16 • Puh. 03 511 4109
www.sastamalannakokeskus.fi 

Par ast a 

           
   Sinull e!

Kotimainen näön ammattilainen

Huittisten Säästöpankki toivottaa
HYVÄÄ JOULUA JA ONNEA VUOTEEN 2018!

EURA  I  HUITTINEN  I  PORI, Pohjoiskauppatori 
SASTAMALA I  SÄKYLÄ  
puh. 010 841 5700  I  saastopankki.fi/huittistensp

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2018!

Toivottaa

Joulu
Sastamalan

2017
Lions Club Sastamala/Vammala ry

Joulu
Sastamalan


