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Café Dominic
Kaskenkatu 5

avoinna syyskaudella 4.12.2019 asti
ma – to klo 9.30 – 19.30

Järjestämme tilauksesta juhlat ja 
muistotilaisuudet
sekä toimitamme tilaustuotteita.

katso lounaslista: www.dominic.fi
facebook: cafedominic
s-posti: cafe.dominic00 (at) gmail.com

     Opistolaisyhdistyksen sääntömääräinen

    S Y Y S K O K O U S

     keskiviikkona 20.11.2019  klo 18.30      
     Opistotalo, Kaskenkatu 5

Asialistalla mm.:
– virkailijavalinnat 
       – johtokunnan jäsenet vuosiksi 2020-2021
       – johtokunnan varajäsenet vuodeksi 2020
       – toiminnantarkastajat vuodeksi 2020
       – toimikuntien kokoonkutsujat
– vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
– toiveet ja kommentit opiston opinto-ohjelmaan.

Jäsenkortti sekä opiston maksukuitti mukaan.
Ellet vielä ole opistolaisyhdistyksen jäsen, voit käydä liittymässä opiston
toimistossa (Kaskenkatu 5).

Kahvitarjoilu klo 18:00 alkaen.

Tervetuloa!

Turun työväenopiston opiskelijat ry. / Johtokunta

Kuvassa omistajat Anne Raunio 
(vasemmalla) ja Kirsi Lehtonen.  
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Julkaisija
TURUN TYÖVÄENOPISTON

OPISKELIJAT ry.
TIEDOTUSTOIMIKUNTA

*****

Toimitus:
Markku Luoto (puheenjohtaja)

Seija Luoto (sihteeri)
Reijo Nurmela (toimitussihteeri, taitto)

Pirjo Haapala
Ulla Oksanen (piirtäjä)

Teija Veijola
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*****
TIEDOKKAAN seuraava numero

ilmestyy helmi- maaliskuussa 2020.
Lehteen tarkoitettu aineisto
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Mufloni. Onpas voimakas, massiivinen sana.  
MUF-LO-NI. Mieleen tulee buffalo. Ei 
tunnu mielekkäältä mennä saareen (Säppi), 

jossa sarvipäisiä mufloneita kulkee vapaana, 50 kpl, 
150ha2 alueella. Tiedotteen mukaan niihin ei törmää. 
Eikä törmätty, me 43 opistolaista kun olimme tutustu-
massa Säpin majakkasaareen.  

Orava on sanana leikkisä. Ooo – miten se ravaa puun-
runkoja! Oravan näkee ja sen toivoisi jopa tulevan sy-
liin. Kesällä 2019 näin kävikin. Sain tuudittaa villapi-
possa kahta pientä orava-vauvaa, jopa pitää kädessä. 
Pikku kurreille syötettiin kolmen tunnin väliajoin kis-
sojen äidinmaidon vastiketta. Muuten ne vain nukkui.

 Menneenä kesänä sain myös seurata kuinka koditon 
ja emoton jauhelihalla syötetty tervapääskynen alkoi 
liikuttaa siipiä siihen malliin, että liitely tekisi terää. 
Ja kyllä siipien pitää kantaakin; sehän on seuraavat 
kolme vuotta ilmassa; nukkuu, syö… laskeutumatta.

Tervapääskynen lähti tyttäreni kämmeneltä, hänen 
ystävänsä laulaessa vieressä suomalaista/kalevalaista 
runonlaulua. ”Lähde lintu lähde, lennä omies luok-
se…” Se oli herkkä hetki.

Joskus vain täytyy uskaltaa lähteä. Ja kun kerran on 
lähtenyt, kolme vuotta menee ihan siivillä! Niin vain 
viipeltää menemään ja oppii paljon uutta.

Iloista ja virikkeellistä eloa ja menoa syyslukukaudel-
le 2019!

Pirjo Haapala

Puheenjohtajan palsta

Terveisiä KoL:n Tammiseminaarista

Jos jokin, niin kuorot ja monenlainen musiikki on 
kansalaisopistoille yhteistä. Tämmöisiä mietin is-
tuessani Kouvolan Kouvola-talossa. Alkoi KoL:n 

Tammiseminaari ja meille esiintyi lauluyhtye nimel-
tä OTTO. Seitsemän laulajan voimin, moniäänistä ja 
iloista rallatusta. Jopas saatiin nostetta! Mieli avautui 
vastaanottamaan uutta… ja sitähän oli tiedossa; kak-
sipäiväinen seminaari edessä. Samalla juhlistettiin 
KoL:n 120-vuotistaivalta. Tässä mietin, että se on 
monta sukupolvea. 

Tilaisuuden avajaispuheen piti Sannasirkku Autio. 
Hän viittasi puheessaan tietoon, johon törmäsi val-
mistautuessaan opistomme 110-vuotisjuhlapuhee-
seen. Aikoinaan 24 tuntia ennen luennon alkua tuli 
toimittaa luentomateriaali poliisien hyväksyttäväksi/
tarkastettavaksi.  Päivän viimeinen puhuja dosentti 
tietokirjailija Samu Nyström letkautti puheensa al-
kuun, että tuosta syystä Turussa oli taatusti Suomen 

sivistyneimmät poliisit.

Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko 
Leppänen kertoi, että Kouvolalla menee taloudelli-
sesti huonosti, väki muuttaa. Mutta kansalaisopisto 
kukoistaa! ”Meillä on jotain hyvin perinteistä, josta 
olla ylpeitä ja jota vaalia.” 

Tein päivän virallisen osuuden jälkeen pienen kävely-
kierroksen keskustaan ja kyllä oli hiljaista. Korkeiden 
lumikinosten takaa käveli vastaan satunnainen kulki-
ja. Liikkeiden ikkunoissa oli Suljettu – lappuja… Hil-
jaisessa keskustassa mietiskelin, että onpa hyvä, että 
KoL:n seminaari pidetään juuri tässä kaupungissa. 
Se todellakin tarvitsi vierailijoita. Kai me 150 semi-
naariin osallistujaa jonkun euron kaupunkiin jätim-
me.

Mutta takaisin seminaaripäivään. Järvi-Suomen kan-
salaisopiston rehtori Anne Partanen puhui aiheesta 

Jatkuu sivulla 17.
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Opiston syksy alkaa jälleen mielenkiin-
toisissa merkeissä. Opinto-ohjelma 
pursuaa, kuten aina, inspiroivia uu-

tuuksia ja suosittuja ainekokonaisuuksia. Tar-
jonnassa on myös toki mukana ne perinteitä 
säilyttävät ja ehdottomat ikisuosikit. Nyt voit 
valita itsellesi juuri sen kurssin, minne olet 
aikaisemmin meinannut mennä, mutta syystä 
tai toisesta se on jäänyt väliin, tai loikata uu-
sille aluevaltauksille ja kokeilla kurssia, joka 
ei ole koskaan aikaisemmin käynyt edes mie-
lessä.

Kurssitarjonnan on meille koonnut opiston 
kolme tiimiä yhdessä tuntiopettajien kanssa. 
Kielitiimin tarjonnassa on ennätysmäärä, jopa 
huimat 24 eri kieltä. Taito- ja taidetiimi on 
vallannut jälleen uusia aihealueita ja saanut 
kattavan kurssipaketin menneestä nykypäi-
vän uutuuksiin. Elämänhallinta tiimin koko-
naisuus on niin kirjavan kattava, että jos täältä 
ei löydy aihetta, kuin aihetta, niin on ihme!

Susanna Törnströmillä on ensimmäinen vuosi 
takana kielitiimin vetäjänä, Anna-Liisa Hei-
nonen ohjaa taito- ja taidetiimiä vankalla ru-
tiinilla usean vuoden kokemuksella, Elämän-
hallintatiimi taas saa syksyllä täysin uuden 
vetäjän Merja Ylitalosta, koska aikaisempi 
tiimivastaava Tero Kuusela siirtyy muihin 
tehtäviin.

Onneksi Tero ei jätä opistoa kokonaan, vaan 
jatkaa edelleen luentovastaavana sekä tieto-
tekniikan opettajana. Merja Ylitalo on opiston 
pitkäaikainen tuntiopettaja, joka astuu opetta-
jan virkaan 1.8. alkaen. Opisto sai siis yhden 
vakituisen opettajan lisää! Toisaalta opiston 
pitkäaikainen taideopettaja yli 30 työvuoden 
jälkeen, Sinikka Mäki-Lertola jää eläkkeel-
le vuoden vaihteessa, joten opettajalisäys on 
vain hetkellinen.

Muitakin muutoksia henkilökunnassa on tule-
vana syksynä. Toimiston Lotta Ylitalo siirtyy 
kaupungilla toisiin tehtäviin ja jättää opisto-
maailman viiden vuoden jälkeen. Vajaamie-
hitystä toimistossa on ainakin hetkellisesti, 
hänen seuraajasta ei ole vielä tietoa.

Opisto on toiminut aktiivisesti yhteistyössä 
ILO OPPIA-verkoston kanssa, johon kuulu-
vat lähiseudun opistot (Aurala, Arbis, Raisio, 
Naantali, Kaarina. Lieto, Auranlaakso ja Pa-
raisten Kombi). Yhteistyöstä on poikinut kak-
si hanketta IlmeE ja Digitaidot tarjottimelle. 
IlmeE tarjoaa mielenkiintoisen luentosarja-
kokonaisuuden ja Digitaidot tarjottimelle taas 
maksuttoman kurssiryppään digitaitojen ke-
hittämiseen. Näitä kannattaa pitää silmällä ja 
seurata opiston nettisivujen tiedotusta.

Pyörivä kivi ei sammaloidu ja niin se opisto-
kin jatkaa uuteen lukuvuoteen pyörähdellen 
sopivan kiivaassa tahdissa! Mukavaa syksyä 
kaikille ja lämpimästi tervetuloa opistolle!

Sanna Orusmaa 

Rehtori

Mukavaa Syksyä ja 
tervetuloa opistolle!

Kuva Teija Veijola
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Yhdistyksen kevätretki suuntautui 
Inkooseen, Degerbyhyn, Siuntioon 
ja Fagervikin ruukin miljööseen.

Ensimmäinen tutustumiskohteemme 
oli Igor museo, jossa Berndt Gottberg 
sekä Lena Selèn kertoivat eloisasti, 

koskettavasti ja erittäin kiinnostavasti ajasta, 
jolloin Degerby oli vuosina 1944 – 1956 osa 
neuvostoliittolaista vuokra-aluetta. Museon 
lisäksi teimme kiertoajelun, Gottberg opasti 
koko ajan. Kävimme katsomassa mm. Pikka-
lan riemukaarta. Näitä riemukaaria oli useita, 
mutta ne on purettu. Tämän riemukaaren luo-
na oli aikoinaan urheilukenttä. 

Ruokailimme Inkoossa, ravintolassa nimeltä 
Sågen ja tapasimme myös paikan omistajan, 
kaksinkertaisen ralliautoilun maailmanmes-
tari Marcus ”Bosse” Grönholmin.

Gottbergin viimeinen opastuskohde oli Siun-
tion linna. Tämä keskiaikainen kivilinna on 
rakennettu 1560-luvulla, ja siellä asutaan 
yhä. Linnan on omistanut jo lähes 300 vuo-
den ajan Adlercreutzin suku.  Myös tämä lin-
na joutui neuvostosotilaiden käyttöön Pork-
kalan vuokra-aikana. Linna remontoitiin ko-
konaisuudessaan vuokra-ajan päätyttyä.

Päivän päätteeksi kiertelimme Fagervikin 
ruukin miljöössä.  Myös tämä kartano, kirk-
ko ja ruukinalue on ollut yhden ja saman Hi-
singin suvun yksityisomistuksessa vuodesta 
1723. Kartanon mailla voi nähdä valkoisen 
vuonna 1844 rakennetun orangerian. Siellä 
viljeltiin aikoinaan mm. ananasta, orkideoita 
ja sitrushedelmiä.

Pirjo Haapala teksti ja kuvat

Porkkala

Riemukaari

Siuntion linna

Igor museo
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Aurinkoinen ja kohtalaisen tyyni kesäkuun sää 
kruunasi päivän, johon kuului opastus Han-
gon monipuoliseen historiaan; siirtolaisuus, 

kauniit villat, Mannerheimin Neljän tuulen tupa ja 
Hangonkylä. Oppaanamme toimi sekä maalla että me-
rellä Leena Immonen.  Merellä suuntasimme Russa-
rön majakkasaarelle. Saari on Puolustusvoimain käy-
tössä, mutta sinne pääsee opastetusti joitakin kertoja 
kesässä.  Saari on todellakin käytössä, niinpä siellä 
tapahtui koko ajan koulutustoimintaa. Kasarmilla oli 
huoneita täynnä sänkyjä, mutta myös muutama perin-
nehuone, jossa pääsi tutustumaan saaren monivaihei-
seen historiaan.

Noin kilometrin päässä kasarmialueesta oli majakka, 
rak. 1863. Sinne ei voinut kiivetä, se on kuulemma 
niin huonossa kunnossa. Mutta jylhien kallioiden 
kruununa se oli upea näky. Vaikka se ei näy mante-
reelta saavuttaessa mereltä, se näkyy taatusti avome-
reltä. 21,4 m korkea majakka on punaruskean värinen 
ja lähellä olevat vanhat majakkahenkilöstön raken-
nukset samoin. Majakkamiljöö muodostaa seesteisen 
kokonaisuuden. Ja on aivan eri maailma kuin saaren 
mantereen puoleinen pohjoisrannikko, jossa sijaitsee 
kasarmi ja historialliset tykkipatteristot.

Majakka tunnetaan myös nimellä Hankoniemen sil-
mä. Monet amerikansuomalaiset ovat muistelleet sitä 
erityisellä lämmöllä. Se oli näet viimeinen maamerk-
ki, jonka siirtolaiset näkivät vanhasta kotimaasta. 
(Seppo Laurell: Suomen majakat)

Pirjo Haapala teksti ja kuvat

Hanko ja Russarön saari

Russarön majakka.

Näkymä Hangon vesitornista. Hangon vesitorni.
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Matkasimme Sympaatti nimisellä aluksel-
la kohti Porin edustalla sijaitsevaa Säpin 
majakkasaarta. Meitä oli 43, joista yksi oli 

käynyt saarella aiemmin, kauan kauan sitten.  Meri-
matka Luvialta kesti vajaat kaksi tuntia. Sää oli tyven, 
joten aalloista pääsimme nauttimaan vain vastaantu-
levan tai ohittavan veneen jättämistä laineista.

Saaren historia alkaa tuhannen vuoden takaa, jolloin 
se nousi merestä. Siitä lähtien se ja muukin Luvian 
saaristo on ollut tärkeässä asemassa merenkäynnin 
historiassa, esim. Hansa-liiton kauppiaille 1200 – 
1500-luvuilla. Saaressa on majakkatoiminnan lisäksi 
toiminut luotsi (1871–1955) 

 Venelaituriin, Kruununmöljän satamaan saavuttaes-
samme Säpin luotsiasema ”luusutupa” (rak. 1871) 
jää oikealle, laakeakallioisen rannan tuntumaan.  Sel-
kämme taakse jäävä länsi on aavaa merta, horisontin 
takana on Ruotsi. Satamarannan puustoon on raivattu 
aukko ja siitä näkyy majakka. Mantereelta lähestyes-

sämme majakasta on näkynyt vain yläosa – itse loisto. 
Valo on näkynyt jo vuodesta 1873.

Olin lainannut kirjastosta Säppiä käsittelevän kirjan; 
Lasse Wahlroos: Säppi – Selkämeren loisto. Yksityis-
kohtaisen historian taltioinnin turvin kerroin bussissa 
kirjassa kerrottuja tarinoita ja muuta tietoa. Tätä alus-
tustani täydensi ilmeikkäästi ja eloisasti laivan kap-
teeni ja matkan toteuttaja Petri Jokinen. Hän ja hänen 
apurinsa, Matias Jokinen kattoivat meille noutopöy-
dän majakan pihapiiriin. Suvisää oli sympaattinen.

Vierailu Säppiin oli aikamatka. Majakka ja sitä ym-
päröivät rakennukset ovat vuodelta 1870. Luotsi- ja 
majakkahenkilöiden sekä heidän perheiden lisäksi 
saarella on asunut kalastajia. Wahlroos kertoo kirjas-
saan: Kalastajat pelkäsivät purjevenekaudella, ennen 
1920-lukua, tyyntä säätä. Tyyni ilma tiesi iltapäivällä 
ja illalla ison veneen soutamista verkkoineen rääk-
kimerelle. Kysyin Jokiselta mikä ja missä on rääkki-
meri. (Oletin että se on ulkomeri) ”Se on meri joka 

Merellistä matkailua – Säppi

Kuva Pirjo Haapala



9

rääkkää”, vastasi Jokinen. 

Saaressa oli vahva menneisyyden läsnäolo. En olisi 
hämmästynyt, jos olisin nähnyt luotsitalon edustalla 
jonkun työstävän reimarikoria. Niiden tekeminen kun 
kuului luotsien tehtäviin. Korin päreet valmistettiin 
hitaasti kasvaneista oksattomista männyistä. Koriai-
nesta saatiin rannikolle ja saarien rantaan ajelehti-
neista ajotukeista. Leppäpuista kairattiin ronkaleita 
ja pajusta tehtiin korivyöt. Luotsin komennusaika Sä-
pissä oli neljä viikkoa kerrallaan. Ellei luotsi tänä ai-
kana ehtinyt tehdä Säpissä valmiiksi omaa koriosuut-
taan, jatkettiin työtä Reposaaressa.

 Varsinkin kelirikon aikoihin liikkuminen on ollut 
haasteellista. Kirjasta löytyykin kohtalokkaita tari-
noita mm. kuinka 14 v:n ikäinen tyttö vuonna 1915 
kahlasi jäävedessä, jotta pääsi rippikouluun.

Majakkamestarintalon eteläpäädystä löytyy kallioon 
hakattu päivämäärä. Carl Fredrik Stålbom oli saaren 
toinen majakkamestari. Ennen virkaan astumistaan 
hän oli ollut useita vuosia merillä, purjehtinut jopa 
Välimerellä sekä Länsi-Intiassa. Hän oli suorittanut 
perämies- sekä merikapteenin tutkinnon. Carl toimi 
mestarina kuolemaansa asti – yhteensä yli 20 vuotta.  
Stålbomin jälkeen saarella asusteli vielä monta ma-
jakkamestaria sekä majakanvartijaa. Majakka auto-
matisoitiin vuonna 1962.

Saari on ehdottomasti vierailun arvoinen. Saaressa 
voi myös yöpyä ”aitassa”.  Saunan vesi kannetaan 
kaivosta. Juomavesi täytyy tuoda mukanaan. Muka-
vuuksia ei ole – paitsi luonnon suunnaton rauha ja 
anteliaisuus.

Säpin perinteitä vaalii Säppi 2000 ry. (Yhdistyksen 
perustamisvuosi) He kuunnostavat ja ylläpitävät ra-
kennuksia.

Pirjo Haapala

Kursivoidut osat ovat suoria lainauksia Lasse Wahl-
roosin kirjasta Säppi – Selkämeren loisto

Näkymä majakasta kohti Kruununmöljän satamaa, n. 140 
askeleen korkeudelta. Kuva Liisa Ståhle.

Kalakeitto maistuu keltamataroiden 
huumaavassa tuoksussa. Kuva Pirjo Haapala

Kuva Pirjo Haapala

Kuva Harri Sampolahti
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Ideoita vilisee 
korukurssilla

Vierailimme Sanna Kananojan vetämällä Koru kultasepän-
tekniikoin” jatkokurssilla toukokuun lopussa. Työpaja, 
Vähä-Heikkilän koulun tekniikan luokka, oli aurinkoisena 

toukokuun keskiviikkoiltana täynnä intensiivistä mutta rentoa teke-
misen meininkiä.

Kurssin opettaja Sanna kiinnostui korujen teosta opiskellessaan 
muotoilua Kuopiossa ja valmistui vuonna 2003 Lahden Muotoi-
luinstituutista koru-ja esinemuotoilijaksi.

Sanna kertoo että ideat kurssilla tehtäviin koruihin tulevat kurssilai-
silta. Inspiraatiota haetaan kirjoista ja netistä. Myös Sannan näyttä-
mistä aiemmin valmistuneista koruista voidaan hakea osviittaa. Val-
miita malleja ei varsinaisesti käytetä, vaan jokainen koru on uniikki.

Eri työvaiheissa on käytössä laajasti erilaisia kultasepän työkaluja 
kuten esimerkiksi kultasepänsaha, viiloja, vasaroita ja punsseleita 
(leimasimia).

Korujen teon prosessi alkaa siitä, että kurssilainen luonnostelee jon-
kinlaisen piirroksen ajatuksestaan työsuunnitelmaa varten. Sen poh-
jalta osaan neuvoa, miten ja missä järjestyksessä työ on hyvä teh-
dä, kertoo Sanna. Sen jälkeen edetään materiaalin valinnasta esim. 
sahaamiseen, vasarointiin ja juottamiseen sekä lopuksi kiillottami-
seen. Koru voi valmistua yhdessä illassa (3h) tai se voi viedä koko 
kurssin.

Eeva Rainio aloitti 2010 helmikoruilla, 
kävi ketjukurssit ja on nyt viitisen 
vuotta ollut Sannan kursseilla. Eevaa 
kiinnostaa erityisesti emalivärit, koska 
värien säilyttäminen antaa erityistä 
haastetta. Nyt työn alla on kaulakoru, 
jossa kahdesta hopealevystä tehdyt 
puoliympyrät juotetaan yhteen palloksi. 
Eevan portfoliossa on jo paljon 
itsetehtyjä koruja, upeita korvakoruja, 
niihin mätsääviä rannekoruja ja mm. 
linnunpönttöaiheinen kaulakoru. Työ 
vaatii kärsivällisyyttä, luonnollisesti. 
Kuvassa menossa hopeapallon viilaus.

Riitta Lehtonen on kiinnostunut 
korujen uusiokäytöstä. Hän on 
mm. tehnyt isoisänsä vanhojen 
viiristandaarien hopealaatoista 
kaulakorun. Riitta ideoi omia 
korusarjoja ja kokonaisuuksia, 
joilla ilahduttaa mm. sukulaisia 
kuten kaulakorulla äidiltä tyttärelle. 
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Sanna kertoo että haastavaa korujen teossa on ai-
nakin juottaminen (korun osien yhteen liittämi-
nen), joka tapahtuu nestekaasuliekillä. Niin, ja 
myös kärsivällisyyttä vaaditaan, myhäilevät iloiset 
ja keskittyneet oppilaat.

Vaikutuimme!

Oppilaiden töitä on ollut esillä joissakin Turun 
suomenkielisen työväenopiston näyttelyissä. En-
nen seuraavaa näyttelyä esimakua näistä upeista 
jo valmiista tai vielä prosessissa olevista koruista 
löytyy tämän Tiedokkaan kannesta. Kannen kuvas-
sa alkaen vasemmalta ylhäältä myötäpäivään Eeva 
Rainion korvakoruja, Riitta Lehtosen sormus, Tii-
na Liiran designia, korunteon työkaluja sekä Kata-
riina Riipisen punarinta-kaulakoru, jossa kivenä on 
käytetty karneolia.

Suositut korukurssit jatkuvat myös tänä syksynä.

Marianne Klemelä teksti, Reijo Nurmela kuvat

Sanna Kananoja tärkeän työstövaiheen kimpussa. 
Kolikkoleikkurilla leikataan materiaalista pyöreä pala, 
viilataan mahdolliset terävät purseet pois, työstetään 

”juustolla” ja vasaralla sopivan kuperaksi, hehkutetaan, 
juotetaan, upotetaan sitruunahappoon puhdistumaan, 

hiotaan ja kiillotetaan laikalla tai hopeapallojen 
pyörityksessä rummussa.

Camilla Molin-Eriksson leimaa hopeaa, tulossa on riipus omaan käyttöön. Hopea on lempimateriaali ja varsinkin 
sahaus työvaiheista mieluisin. Ideoita Camilla saa lähinnä Pinterestistä. Noin kuusi vuotta korujen tekoa harrastanut 
Camilla tekee koruja myös lahjaksi ja tilauksesta.
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Kesäjuhlat Kesäpirtillä
Lauantaina 13.7.2019 vietettiin Suomen vanhimman työväenopiston 
Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry 95 vuotista sekä 
Kesäpirtin 90 vuotista taivalta.

Kesäpirtti on Tampereen seudun 
työväenopiston opiskelijat 
ry:n (ent. toveritoimikunta) 
vuonna 1929 omistukseensa 
hankkima alue Ylöjärven 
Antaverkan kylästä. Kesäpirtin 
n. 4,5 hehtaarin aluetta ympäröi 
kolmelta suunnalta kaunis 
Näsijärvi. Matkaa Tampereen 
keskustasta kertyy n. 20 km.

Juhlissa laulettiin 
yhteislauluja Tenho 
Hännisen säestämänä.

Taija Valkamo os. 
Ojala kertoi omia 

lapsuusmuistojaan 
Kesäpirtiltä.

Lapset odottivat rappusilla 
esiintymisvuoroaan. 

Kesäjuhlan vierailijoita 
katsomossa.
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Tampereen 
seudun 
työväenopiston 
rehtori Matti 
Saari piti myös 
puheen. Hän 
oli kovin iloinen 
siitä, että 
Tampereen 
opiskelijoiden 
yhdistystoiminta 
on yhä 
voimissaan.

Milja Nieminen teksti  
Jukka Lindholm kuvat

Saksalainen Norbert Schmidt piti puheen 
omista kokemuksistaan Kesäpirtillä 
ja toivotti onnea yhdistykselle sekä 
Kesäpirtille suomen kielellä. Hän on 
perheineen käynyt Kesäpirtillä jo 32 vuotta. 

Turun työväenopiston opiskelijat ry:n puheenjohtaja Pirjo Haapala 
onnitteli Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry:n 95 vuotista 
sekä Kesäpirtin 90 vuotista taivalta. Kuvassa oikealla yhdistyksen 
puheenjohtaja ja Kesäpirtin isäntä Matti Tila.

Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry ja Kesäpirtti kiittää 
kaikkia juhlissa vierailijoita lämminhenkisistä juhlista.
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Katkelma

Mies ja poika
Mies yritti haroa käsikopelolla putkea, mutta se oli kokonaan kostean maan peitossa. Mul-
taa oli varissut vähän kerrallaan ja putki oli jäänyt paksun kerroksen alle.

”Hae lapio”, hän sanoi pojalle.

Poika katsoi silmät pyöreinä, eikä näyttänyt ymmärtävän. Miten siitä oli tullut tuommoinen 
hidas, mies mietti. Äitinsä poika se oli ollut pienestä pitäen. Kun ero oli tullut, ei hänellä 
ollut aikaa, eikä kovasti haluakaan. Vaimon kanssa ei oltu väleissäkään. Tapaamisoikeu-
desta oli puhuttu, mutta asia jäi kesken. Ja nyt rippikoulun käytyään poika oli omin toimin 
hakenut isänsä seuraa. Mies ei osannut suhtautua. Hän oli elänyt yksikseen, eivätkä hänen 
asiansa ketään olleet kiinnostaneet, mitäpä ne kenellekään edes kuuluivat.

Poika oli tullut kesämökille ilmoittamatta. Sanoi ajaneensa mopolla yli viidenkymmenen 
kilometrin matkan. Mistä se edes tiesi paikan? Ei hän sen asioita ruvennut kyselemään. 
Oliko edes äidilleen puhunut lähdöstään? Hän yritti keksiä pojalle tekemistä. Vaihtoehtoja 
ei ollut monta. Hän päätti aloittaa pihan siivouksen. Se oli ollut suunnitelmissa monena ke-
sänä, mutta yksin ei saanut tehtyä. Ehkä pojasta saisi apulaisen, samalla tulisi tutummaksi. 
Kuitenkin oma poika.

Poika tuli lapio olalla ja jysäytti sen rehvakkaasti voimalla maahan.

”Sinusta me teemmekin lapiomiehen”, mies sanoi ja alkoi neuvoa, että piti edetä varovasti, 
kaivaa pieninä kerroksina, ettei putki vahingoittuisi.

”Kyllä minä tiedän”, poika sanoi. ”Olen ollut kesätöissä arkeologisilla kaivauksilla. Siellä 
joskus kaivettiin hammasharjallakin.”

”Vai hammasharjalla.” Mies alkoi nauraa.

Poika katsoi isäänsä silmissä veitikka. Kyllä se on sittenkin tullut sukuun, mies ajatteli ja 
oli hyvillään.

Teija Veijola
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Kerrostaloasunnoissa suurimpia remontteja 
ovat putkiremontit ja julkisivuremontit. Sel-
laisen kokeneet saavat niistä puheenaiheita. 

Kerrostalon paikalliset asukkaat pihaparlamenteissa 
ja samantapaisen remontin kokeneet muualla tava-
tessaan kertovat omista remonteistaan.

Suurien putkiremonttien aikana asuminen remon-
toitavissa tiloissa on haastavaa. Sellaisen kokeneet 
kertovat kuinka oltiin kantoveden varassa, kellarista 
sai vettä ja sinne vietiin jätevesi. Siellä olivat myös 
WC ja suihku. Makuuhuone oli eristetty muovilla ja 
siellä illalla kertakäyttöastioista nautittiin mikrossa 
lämmitetty eines. Jos talossa samaan remonttiin teh-
tiin uudet sähköt, oli ehkä käytössä työmaasähköä 
jatkojohdosta. Kattolamput ja pistorasiat olivat vailla 
sähköä. Hissi ei kulkenut. Kaikkialla oli pölyä. Ja 
päivällä oli kauhea meteli poraamisesta ja piikkaa-
misesta ja rälläköimisestä ja vasaroinnista isolla va-
saralla tai lekalla.

Monet kesämökin omistavat ovat mökeissään re-
montin aikana. Jotkut vuokraavat pahimmaksi ajaksi 
pienen asunnon. Vanhemmat saattavat mennä aikuis-
ten lastensa luo ja lapset vanhempien. Tai menevät 
muuhun tilapäisasuntoon. Koirat, kissat ja muut lem-
mikit kärsivät melusta. Niinpä ne voidaan tilapäisesti 
viedä muualle. Pienet lapset saattavat viettää aikaa 
isovanhemmilla. Pahimmalta melulta välttyy kun on 
päivän poissa, työssä, koulussa tai harrastuksissa.

Julkisivuremontissa myös saattaa olla melua ja pö-
lyä. Ikkunat ovat ehkä suojattu vanerilla kun van-
ha ulkoseinäpinta piikataan pois. Ihminen kaipaa 
ikkunaa ja huonekasvit myös. Huonekasville voi 
laittaa kasvilampun jos ikkunoiden pimennys kestää 
pitkään. Lamppu tuottaa valoa, jota kasvi tarvitsee 
fotosynteesiin, hengissä pysyäkseen. Pistorasiaan, 
josta kasvilamppu saa sähkönsä, voi laittaa halvan 
kytkinkellon. Sillä saa kasville vuorokausirytmin, 
syttyy suunnilleen auringon nousunaikaan ja sam-
muu auringon laskiessa. Ei se kuitenkaan luonnon-
valoa täysin korvaa.

Vanerilla peitetty ikkuna aiheuttaa luonnonvalon 
kaipuun. Olo on kuin sukellusveneessä, ei tiedä onko 
ulkona yö vai päivä.

Melua vastaan auttavat kuulosuojat tai langattomat 
vastamelukuulokkeet. Vastamelutoiminto vaimentaa 
huomattavasti ympäristömelua. Ei se kuitenkaan sitä 
kokonaan poista. Melun sävy muuttuu eli se vaimen-
taa eri tavalla eri taajuuksia. Kuulokkeita voi käyt-
tää kuin kuulosuojaimia, pelkkä vastamelutoiminto 
päällä tai sen lisäksi voi kuunnella radiota tai jotain. 
Voi kuunnella ilman vastamelutoimintoakin, ääni, 
musiikki tai puhe myös peittää melua.

Remontti on kuin intti, kokemus jota muistellaan 
kun siitä on selvitty. Se on saman kokeneita yhdis-
tävä tekijä. Ankea kokemus muuttuu ajan oloon 
positiiviseksi muistoksi menneistä ajoista. Remontin 
keskellä asumiseen pystyivät vain kovimmat sissit.

Reijo Nurmela teksti ja kuva

Remontti

Led-kasvilamppu auringon  korvikkeena 
ilmaa puhdistavalle posliinikukalle.
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Tulimme tutuiksi Sinebrychof-
fien kanssa. Tosin panimon-
johtaja Paul Sinebrychoff oli 

Tukholmassa hoitamassa asioita. 
Mutta vaimo, näyttelijätär Fanny Si-
nebrychoff oli jäänyt kotiinsa Helsin-
kiin. Hän innostui kertomaan meille 
heidän elämästään, arjesta, sisustuk-
sesta, mistä huonekalut ovat kotoisin, 
taulut… Tunnissa kuulimme heidän 
yhteiselosta ja pikkuisen sen ohikin, 
aina tutustumisesta lähtien. Pääsim-
me kärryille, ts. aikamatkalle heti 
alkuun, sillä heti tapaamisen alkuun 
Fanny kysyi huolestuneena, olem-
mehan saaneet hevoset heidän talliin 
hevostenhoitajien huostaan. Olimme 
siis ajassa jolloin pääkaupunkiin mat-
kattiin Turusta hevospelillä. 

Draamaa ja dramatiikkaa pääkaupungissa

Ennen draamakierrosta Sinebrychoffien kotimuseossa 
koimme draamaa livenä. Ensimmäinen kohteemme oli 
kansallisarkisto, sen salat ja esillä olevat näyttelyt. Kun 
ajoimme bussilla oven eteen, näimme paloauton ja väkeä 
oli katu täynnä. Kuulimme, että rakennuksessa on palo-
hälytys. Mikä ja missä palaa on epäselvää. Meitä kyl-
lä tiedotettiin hyvin, mutta tietoa ei oikein ollut. Päätin 
jo, että menemmekin ensin viimeiseen kohteeseemme ja 
olimme jo sinne matkalla (presidentti Mauno Koiviston 
hauta Hietaniemen hautausmaalla), kun sain puhelun, 
että voimme turvallisesti aloittaa kierroksen kansallisar-
kistossa. Päivämme jatkui suunnitelmien mukaan. Esillä 
oli näyttelyt: Valtiollisten ritarikuntien historiaa ja ny-
kyisyyttä esittelevä Suomen ritarikunnat 100 vuotta sekä 
edesmenneen tasavallan presidentti Mauno Koiviston 
kunniamerkit.

Kuvassa Ruotsin Serafiimiritarikunnan kunniamerkit ketjun 
kera. Serafiimiritarikunta on korkein Ruotsin ritarikunnista. 
Presidentti Mauno Koivisto sai merkin 1982. Yleisen 
käytännön mukaan Ritarikunnan jäsenen hautajaispäivänä 
kirkossa kuullaan niin sanottu Serafim-soitto, jolloin 
Riddarholmskyrkanin kelloja soitetaan tauottomasti kello 
12 ja 13 välillä. Tällä perinteellä kunnioitetaan korkea-
arvoisen vainajan muistoa. Erittäin hyvän oppaamme, 
erikoistutkija, dosentti, FT John Strömbergin mukaan moni 
heraldiikasta kiinnostunut on kertonut, miten he seurasivat 
tätä seremoniaa.

Teksti ja kuvat Pirjo Haapala

Kuvassa Fanny Sinebrychoff opettaa minkälaisia 
salamerkkejä viuhkalla voi vaivihkaa viestittää.
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Minäpystyvyys vapaassa sivistystyössä – meistä on 
mihin vaan! Alla muutama lainaus luennolta:

”Henkilö, joka ilmaisee vaatimatonta minäpystyvyyt-
tä, suunnittelee tulevaisuuttaan yksi välietappi/lähita-
voite kerrallaan. Tällöin lähitavoitteen saavuttaminen 
pitää henkilön pystyvyystunnetta yllä. Sitä vastoin 
henkilö, joka ilmaisee vahvaa minäpystyvyyttä toi-
minnassaan, suunnittelee kauaskantoisia suunnitel-
mia ja tavoitteita toiminnassaan. Tämä liittyy mm. 
itsesäätelytaitoihin, koska henkilö joka ilmaisee vah-
vaa minäpystyvyyttä, säätelee toimintaansa myös it-
senäisemmin.

Henkilö ilmaisee kestävämpää kiinnostusta sellaisiin 
toimintoihin, joista hän on kiinnostunut. Teemmekö 
työyhteisöissä vain sellaisia asioita, joista olemme 
itse kiinnostuneet?

Merkittävät toiset ovat työyhteisössä niitä henkilöitä, 
jotka edesauttavat meitä pitämään yllä pystyvyystun-
nettamme. He ovat henkilöitä, jotka voimaannuttavat 
ja valavat uskoa kykyihimme. Myös vapaassa sivis-
tystyössä tarvitsemme näitä merkittäviä henkilöitä – 
keitä he ovat nyt ja tulevaisuudessa?”

Anne Partanen on KoL:n hallituksen jäsen. Hän 
väitteli vuonna 2011 Jyväskylän yliopistossa aihee-
na: Koulutuksellinen minäpystyvyys, jossa tutki ai-
kuisopiskelijoiden minäpystyvyysuskomuksia ja 
niiden kehittymistä. Hän piti väitöskirjan aiheesta 
luennon Auralan kansalaisopistossa joku vuosi sitten. 
Toivottavasti satuit olemaan tuolla luennolla – minä 
en. Mutta nyt sain nauttia Annen selkeästä luennosta.

Projektisuunnittelija Eino Hyvärisen (Opetus- ja kult-
tuuriministeriö) puheenvuoron otsake oli Maahan-
muuttajien ja nuorten aikuisten osaamisohjelmat. Hän 
kertoi, että oli valmistautunut hyvin. Mutta sitten pää-
si yllättäen tutustumaan Ominian toimintaan käytän-
nössä, eikä nyt tiennyt pitäisikö hänen kertoa meille 
miten asioiden kuuluisi olla vai miten ne ovat. Kent-
tävierailulla hän oli havahtunut muutamiin käytännön 
ongelmiin. Esim. salasana. Jos ei osaa kirjoittaa, ei 
ymmärrä kirjainten järjestyksen tärkeyttä. Henkilöi-
tä oli pyydetty laittamaan salasanaksi lapsen nimi. 
Mutta ongelma oli, miten se kirjoitetaan. Ja se, että 
toimiakseen nimi täytyy joka kerta kirjoittaa samalla 
tavalla. Toisena ongelmana Hyvärinen valotti aihetta 
hygieniapassi. Vaikka osaisi auttavasti lukea, luetussa 
on paljon sanoja, käsitteitä, joita ei ymmärrä, oppi-
minen on hidasta. Ensin täytyy sisäistää ja ymmärtää 
esim. sana bakteeri, sana/käsite, josta ei ole koskaan 
ennen kuullutkaan.  Mieleeni jäi myös Hyvärisen 
mainitsema kansalaisuuden kokeminen. Henkilö joka 

tulee ei-kirjallisen kulttuurin maasta, tulee yhteiskun-
nasta, joka ei ole halunnut kansalaisia vaan alamaisia. 
He ovat tottuneet olemaan heimon, klaanin tai suvun 
jäseniä.  Työllistymisen kannalta on ongelmana, että 
ketään ei voi pakottaa opiskelemaan. Matalan osaa-
mistason työpaikat vähenevät. 70 % on jo hävinnyt 
kun taas korkeakoulututkintoa vaativat ammatit ovat 
kolminkertaistuneet. 55 %:lla ensimmäisen polven 
maahanmuuttajista on heikot perustaidot ja heistä 
vain puolet on töissä. Aikuiskoulutustarve on suuri, 
mutta sitä ei ole tarjolla.

erno.hyvobebinedu.fi

Päivän päätteeksi kuulimme dosentti tietokirjailija 
Samu Nyströmin eloisasti kerrotun luennon aihees-
ta: Liikkeestä liikuttajaksi? Kansalaisopistojen liitto 
100v. Luento pohjautui hänen keväällä 2019 julkais-
tavaan kirjaan, joka kertoo työväenopistojen, sittem-
min joidenkin nimen muuttumisen myötä kansalaiso-
pistojen historiasta. Aikoinaan yhdistäväksi nimeksi 
ehdotettiin myös Sivistölää. Mielenkiintoista oli 
myös kuulla miten opistot ovat aina seuranneet aikaa: 
Aikoinaan opistot ottivat kurssitarjonnassa huomioon 
Karjalan evakot. Kaksikin kertaa.

Perjantaipäivän aloitti Opetushallituksen pääjohtaja 
Olli-Pekka Heinosen tervehdys. 

Päivä jatkui työpajoilla, joista yksi oli Opistolais-
yhdistysten tapaaminen. Mukana oli edustajia Rau-
man, Lapuan, Helsingin ja Turun opistoista. Lisäksi 
Paltamon opiston vastaava rehtori kertoi tulleensa 
kuunteluoppilaaksi kuulemaan miten ja millä tavoin 
opistolaisyhdistykset toimivat. Hän kuulikin monia 
eri tapoja! Rauman opistolaisyhdistyksen toiminnasta 
voit lukea tästä lehdestä ja Lapua kertoi toiminnas-
taan vuosi sitten julkaistussa Tiedokkaassa.

Meidän info-tv idea napattiin oitis pääkaupunkiseu-
dulle, tai ainakin yritys että saisivat semmoisen ja vie-
läpä jonkun joka tuottaisi siihen sisältöä. Helsinkiläi-
set kertoivat, että heidän lehtensä ilmestyy nykyään 
vain sähköisenä.  Lehden painatuskulut olivat niin 
suuret. Mutta kun he kysyessään saivat vastauksen 
mitä meidän lehti noin suurin piirtein kustantaa, he 
päättivät tehdä tarjouskyselyn. Helsingissä suunni-
teltiin kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa teemaa 
Leikkiä opisto. Näissä yksinhuoltajaäidit pääsevät 
jooga kurssille sillä aikaa kun lapselle on järjestetty 
draamakurssi. Heidän hieno terminsä oli osallisuus ja 
ilmiöpohjainen oppiminen.

Pirjo Haapala

Jatkuu sivulta 4.
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Sadan 
sanan 
tarinoita

Käsite ’raapale’ on 
tunnettu tieteis- 
ja fantasiakirjal-

lisuuden piirissä. Raapale 
on pienoisnovelli, jonka 
pituus on tasan sata sa-
naa. Se on lyhyydestään 
huolimatta selkeä koko-
naisuus, jossa on alku 
ja loppu. Mikäli tarinan 
pituus on muu kuin sata 
sanaa, se ei ole raapa-
le, olivatpa sen kirjalli-
set ansiot mitkä tahansa. 
Varsinaisen tekstin lisäk-
si kirjoittaja saa käyttää 
korkeintaan viittätoista 
sanaa otsikkoon ja mah-
dollisiin väliotsikoihin.

Suomenkielisen sanan, 
raapale, keksi kirjailija 
Johanna Sinisalo, joka 
itsekin kirjoittaa raapalei-
ta. Raapale on suomen-
nos englanninkielisestä 
sanasta ’drabble’ (suo-
meksi rypeä, tahria).

Sadan sanan tarinan haas-
te on kyky sanoa asiat 
lyhyesti. Ilmaisun yti-
mekkyys ja tiiviys on kir-
joittajalla taito, jota moni 
lukijakin osaa arvostaa.

Teija Veijola

Tarve taitaa taitto-ohjelma
tuuppasi tammikuussa 
työväenopistolle

toistuviin tunti-istuntoihin

Ahkeruuden aikakausi
ammotti ahdistavana
ajastettuna arki-iltoihin

Innokkaana ilmoittautunut
istumaan iltaisin
ilahtumaan ihmettelemään

isoa idearikkautta ilmentämään 
– InDesignissa!

Tarkkaavaisuus teoriaosuuksissa
tekstimuistiinpanot turvana
tallennus tajuntaan

työkopio tikulle

Ohuita onnistumisia
ominaisuuksien oivalluksia
omalaatuisia ornamentteja

osumia origoon

Näppäilyjä nuolenpäihin
napsuttelua näkymiin
näkemisen nihkeyttä

näköpiirittömyyttä näppäryyden 
nousussa

Totuus tupsahtaa tykö
tekstit taipuvat tahtomatta
todentuu tunne taiton tuskasta

Uhkaava uskonpuute
ui urakointiin
uusikin uurastus unohtuu

Suoritusten sarja
sekoittuu suunnattomasti silmissä
suunniteltu sopusuhtainen sivu

saa sopimattoman sisällön

Kirjain kursiiviin
kuva kehykseen
kappale kuosiin

kas, kirjantekoon!

Alkeiden avaimisto
avautui asteittain
anfangin alkukirjain 

aloitti asettelun

Ainoina ajatusteni airueina
avustava ammattimaisuus
ansiottomaan aherrukseen…

Marita Kantola

Kielikylvyssä

Kylpyhän tarkoittaa rentoutumista, mutta miten yhdessä yössä täysin relana 
sukellan kielialueelta toiselle?  
Riittääkö vokabuläärin virkistäminen ennen nukkumaanmenoa? No, ei!  
Juuri kun olin kolmen päivän aikana päässyt vauhtiin ja alkanut itsekin vääntää 
Amerikan keskilännen leveää, rentoa ja sointuvaa puheenpartta, well well, 
seuraavana aamuna peilistä katsoi itseään kriittisesti tuijottava turkulainen 
yrittäen muuntautua itsevarmaksi pariisittareksi kaikkine ärrineen päivineen. 
Mon Dieu!  
Tarvittiin monia kultturelleja mielikuvia, kaikki irtilähtevät näyttelijänlahjat ja 
pakillinen huumoria. Hatunnosto simultaanitulkeille. Uskon että ovat saaneet 
lahjaksi aivan erikoiset aivot. Omani vetivät vuoristorataa täysillä  
G-voimilla ja lopulta pyörivät tyhjässä vaunussa somasti ympyrää. 
Paradoksaalista kyllä, virkistyin ja nousin ihan uudelle levelille. Sitten iskikin 
kaukokaipuu...

Marianne Klemelä
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Pyörällä pääsee

Polkupyöräily on oiva tapa tutustua lähiym-
päristöön. Pyöräillessä katse kiinnittyy 
asioihin ja paikkoihin, jotka autolla ajaessa 

hurahtavat helposti ohi. Matkan varrella näkee 
usein  hienoja maisemia ja kiinnostavia paikkoja. 
Luvassa on myös rutkasti raitista ilmaa.

Tämä kuvakokoelma on syntynyt menneen kesän 
pyöräretkillä.

Koivikkoa Kuuvan tiellä, Ruissalossa.

Kuusiston piispanlinnan rauniot.

Vanha maitolava ja maitotyttö Kuusiston tiellä.

Lisää kuvia takakannessa.
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Naantalin keskiaikainen kivikirkko.

Teija Veijola teksti ja kuvat

Nousiaisten keskiaikainen kivikirkko, 
sivukäytävä luonnon valossa.

Hirvensalon taidekappeli

Tuorlan kartanon kukintoja.

Merimaskun puukirkon kirkkosali.


