
105 Kevät 2020



2

 
Opistolaisyhdistyksen kevätkokous ja esitelmätilaisuus

 
keskiviikkona 25.3.2020 klo 17.30 Opistotalossa, Kaskenkatu 5

Kokouksen asialistalla ovat sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilien hyväksyminen.

Ennen kokousta Helena Virtanen kertoo sanoin ja kuvin matkastaan Israeliin.  
Esityksen jälkeen on kahvitarjoilu ja sen jälkeen jatketaan kevätkokouksella.

Jäsenkortti mukaan.
Ellet vielä ole jäsen, voit liittyä ennen kokousta opiston toimistossa.

Tervetuloa!

Turun työväenopiston opiskelijat ry. / Johtokunta

 
OPISTOLAISYHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEN VALINTOJA

Opistolaisyhdistyksen syyskokous pidettiin marraskuussa 2019 sääntömääräisten asioiden merkeissä. Varsinaiseksi 
toiminnantarkastajaksi valittiin Irene Loisko ja varalle Seija Aho. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio noudattavat 
samaa linjaa kuin aiemmatkin. Kokouksessa kerättiin toiveita opiston opinto-ohjelmaan ja niitä oli saatu jo ennakkoon runsaasti. 
Toiveet ja terveiset välitettiin opiston rehtorille ja tiimivastaaville.
Johtokunta on järjestäytynyt ja siinä toimivat vuonna 2020 seuraavat henkilöt:

Pirjo Haapala  puheenjohtaja, taloudenhoitaja, 
  johtokunnan edustaja kulttuuri- ja retkeilytoimikunnassa
Marjo Heinonen varapuheenjohtaja
Seija Luoto  sihteeri, jäsenkirjuri   
Anneli Aalto  varasihteeri
Liisa Bäckman  emäntä 
Markku Luoto  johtokunnan edustaja tiedotustoimikunnassa
Reijo Nurmela  jäsen
Pirjo Turpeinen  varajäsen

Tiedotustoimikunta sekä kulttuuri- ja retkeilytoimikunta ovat myös järjestäytyneet.
 
Opistolaisyhdistyksen toimintaohjelma on saatavilla opistotalossa Kaskenkadulla. Lisäksi se on nähtävillä opiston nettisivuilla.

Mikäli haluat lisätietoja toiminnastamme, ota yhteys Pirjo Haapalaan (sähköposti phkirjasto(at)gmail.com tai tekstiviesti puh. 044 
5651167).
Seuraa myös opiston ilmoitustauluja ja ala-aulassa olevaa info-TV:tä. Opiston nettisivuilla on linkki yhdistyksen tietoihin: http://
www.turuntyovaenopisto.fi/opistoinfo/opistolaisyhdistys  

Jäsenyysasioita ja Tiedokas –lehteä varten opistolaisyhdistyksellä on sähköpostiosoitteet:
tto.jasenasiat (at) gmail.com  ja tiedokas (at) gmail.com

Seija Luoto
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Tiu tiu! Se on tosiaan vuosi 2020, hyvää al-
kanutta vuosikymmentä! Lukema kiehtoo 
minua, lähinnä sen kirjoittaminen. 2020 on 

pyöreä, jatkuva liike. Lennokaskin se on, kuin ka-
pellimestarin puikon heilahdus: yy-kaa-koo… letkeä 
kuin valssi. 2020 kiehtoo minua niin paljon, että ky-
syin mitä luku muissa herättää. – Olen aina sanonut, 
että elän väärällä vuosikymmenellä, vastasi yksi, jos 
toinen: - Olisin halunnut elää vallatonta 1920-lukua, 
jazz ja charleston.  – Mukava kirjoittaa, vastasi joku. 
Samoilla linjoilla siis. 

Mitä vuosi tuo tulleessaan, sitä ei täysin tiedetä. 
Yhdistyksen kuluvan vuoden toimintaohjelma sisäl-
tää kaksi Tiedokas-lehteä; kevät- ja syksynumerot. 
Tiedäthän, että lehteen saa kirjoittaa. Jos kirjoituttaa 
niin sähköpostiosoite on tiedokas(at)gmail.com. 
Kulttuuri- ja retkeilytoimikunta aloitti vuoden opas-
tetulla kierroksella WAM näyttelyyn ”Milloin on 
nyt?” Oivallinen kysymys – milloin se nyt on? mitä 
on aika? ja miten ajan voi käsittää? On mennyttä, 
tulevaa, päällekkäistä... Helmikuussa kuullaan Turun 
tuomiokirkossa konsertti Haavekuvia. Vuoden alku 
on hyvä hetki miettiä mistä haaveilee. Jos sattuu haa-

veilemaan merimatkasta, sellainen on järjestetty ja 
seuraamalla opiston ala-aulassa olevaa yhdistyksen 
info-tv:tä sekä opiston nettisivuja, voi huomata, että 
merimatkoja tullaan järjestämään pitkin kesää. Kaik-
ki ei näy painetussa toimintaohjelmassa. Nyt on tie-
dossa, että alkukesästä toimikunta järjestää matkan 
Ahvenanmaalle. Aiheena meri, majakka ja Maija. 
Olemme matkalla kaksi yötä. Lisätiedot sähköposti- 
osoitteesta phkirjasto(at)gmail.com.

Mikäli et ole koskaan osallistunut yhdistyksen ta-
pahtumiin, suosittelen ottamaan askeleen meitä päin. 
Meno ja meininki koostuu jokaisesta tähdestä, joka 
on mukana. Yleensä mukana on hyvin valovoimaisia 
tähtiä ja matkan teko sujuu kuin luvun 20 kirjoitta-
minen; letkeästi ja mukavasti.

Sopuisaa kevättalvea!

Pirjo

Puheenjohtajan palsta

Rehtori Sanna 
Orusmaa esittelee 
opiston toimintaa.

Seinäjoen 
kansalaisopiston 
suunnittelija-
opettajat, rehtorit ja  
projektikoordinaat-
torit tekivät opinto-
matkan Turkuun 
joulukuun 11. - 12. 
2019.

Kuva Markku 
Luoto.
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Seinäjoen kansalaisopiston suunnittelijaopetta-
jat, rehtorit ja projektikoordinaattorit tekivät 
opintomatkan Turkuun joulukuun 11.-12. pvä. 

Matkan tarkoitus oli tutustua kansalaisopistotoimin-
taan Turussa ja ottaa oppia ja vinkkiä toiminnan suun-
nittelusta, toteutuksesta ja käytännöistä. Seinäjoen 
kansalaisopistolle on rakentumassa uudet tilat ensi 
lukuvuodeksi Seinäjoen vanhan lääninsairaalan ti-
loihin – tällä opintomatkalla oli tarkoitus myös tehdä 
tiukkaa ”teollisuusvakoilua” ja katsoa opiskelu- sekä 
aulatiloja myös ”sillä silmällä”. Olisiko jotain, josta 
voisimme ottaa oppia meidän uusiin tiloihin?

Ensimmäinen vierailukohteemme oli Turun suomen-
kielinen Työväenopisto. Meihin teki vaikutuksen 
heti ensimmäisen kerroksen aulatila – ihanan avara 
kohtaamispaikka! Isot ikkunat, niin että kadulta nä-
kee kivasti sisälle ja kynnys astua taloon on matala. 
Myös kahvion puoli oli vähän jopa kateutta aiheut-
tava. Muutamilla yksityiskohdilla oli saatu aikaan 
mukavaa tunnelmaa – sohvaryhmä ja muutamat van-
hat kalusteet toivat mukavan kotoisan tunnelman. 
Seinäjoen kansalaisopiston nykyisissä tiloissa ei ole 
kahvilaa, mutta uusiin tiloihin sellainen tulee. Kuun-
telimme tarkoin, kun meille esiteltiin kahvion toimin-
taa: paitsi lounasta, myös hengen ravintoa oli tarjolla. 
Erilaiset villasukkakahvilat, kudontapiirit ja omatoi-
miset kurssitapaamiset kopioidaan ehdottomasti mei-
dänkin ohjelmistoon.

Opiston rehtorin Sanna Orusmaan pitämän yleisesit-
telyn jälkeen jakaannuimme pienempiin ryhmiin ja 
meille esiteltiin opiston tiloja ja toimintoja vähän eri 
suunnista. Itse siirryin jutustelutuokioon opistolais-
yhdistyksen väen kanssa – aloitin itse Seinäjoen opis-
tolaiskunnan hallituksen puheenjohtajana syksyllä 
2019. Minun silmiini työväenopiston opistolaisyhdis-
tyksen toiminta vaikutti varsin aktiiviselta. Yhdistys 
järjestää paljon yhteisiä retkiä, vierailuja ja kulttuuri-
rientoja ja toimittaa jopa omaa lehteä! Ts. toiminta on 
näkyvää. Kuitenkin totesimme yhdessä, että yhdistys- 
ja vapaaehtoistoimintaan on vuosi vuodelta vaikeam-
pi saada ihmisiä mukaan, erityisesti järjestelytöihin. 
Näitä asioita pohditaan varmasti ihan kaikissa yhdis-
tyksissä ja yhteisöissä. Ehkä myös me opistolaisyh-
distykset voisimme laajemminkin yhteisesti miettiä 
erilaisia toimintamalleja ja vaihdella – sekä hyviä, 
että huonoja- kokemuksia toiminnoistamme?

Vierailumme työväenopistossa oli varsin miellyttävä 
ja antoisa. Meidät otettiin lämmöllä vastaan ja tuntui, 
että aika loppui vähän keskenkin. Mutta matkamme 
jatkui ja seuraavaksi kohteena oli Logomo. Logomo 
oli valikoitu vierailukohteeksi juuri meidän uusien 
tilojen vuoksi. Pääsimme opastetulle kierrokselle, tu-
tustumaan erilaisiin toimistotiloihin, tilaratkaisuihin, 
yhteisöllisiin työtiloihin ja lavan taakse, tekniikan 
tiloihin. Monta kertaa totesimme ”tällainenhan oli-
si hyvä meille sinne uusiin tiloihin”. No, aivan noin 
massiivisia rakenteita ei meille ole tulossa, mutta oli 
todella mielenkiintoista tutustua rakennukseen. Pientä 
ekstraa saimme kierrokseen, kun törmäsimme Turun 
Ylellä työskentelevään pohjalaiseen, Manun Johan-
naan! Oli ihana jälleennäkeminen ja Johanna esitteli 
meille Ylen tiloja.

Seuraavan päivän ohjelmassa oli vielä vierailut Aura-
lan setlementissä sekä Me-talossa. 

Vaikka sää ei joulukuisessa Turussa aivan parastaan 
pistänytkään, oli meillä silti antoisa ja hieno reissu. 
On aina terveellistä lähteä vähän kauemmas ja katso-
maan, kuinka asioita hoidetaan naapurissa. Aikatau-
lumme oli todella tiivis ja itse kaupunki jäi nyt vä-
hemmälle tutustumiselle – mutta ehkä teemme vielä 
uuden reissun vähän valoisampana vuodenaikana! 
Toivotamme myös Työväenopiston väen tervetulleek-
si Seinäjoelle, viimeistään Tammiseminaariin 2021!

Laura Kivimäki, projektikoordinaattori, Seinäjoen 
Kansalaisopisto

Varför Paris vi har ju Åbo!
Eli Seinäjoen kansalaisopisto vierailulla Turussa 11.-12.12.

Yhdistysten puheenjohtajat Pirjo Haapala ja Laura Kivimäki. 
Kuva Markku Luoto
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Koko tapahtuman ohjelma kurotti kohti 
tulevaisuutta. Asiantuntijat valottivat kukin 
omalta kannaltaan sitä, mihin tämä maailma 
on menossa ja millaisia mahdollisuuksia 
ja vaatimuksia uudet asiat ovat tuomassa 
elämäämme.

Elokuun lopulla järjestettyyn tapahtumaan 
osallistui satoja ihmisiä eripuolilta Suomea 
erilaisista oppilaitoksista kuten kansalais- ja 

kansanopistoilta avoimista- ja kesäyliopistoista, lii-
kunnan koulutuskeskuksista ja opintokeskuksista. 
Tilaisuudessa oli läsnä myös Sivistystyön vastuu ja 
vapaus – ohjelman Vapaan sivistystyön avoin tutki-
mustyöpaja.

Otsikon lupauksen mukaisesti puheenaiheet loivat 
perspektiiviä koulutukseen, työhön ja tulevaisuu-
teen. Puhujina olivat Opetustoimen ylitarkastaja Toni 
Saarivirta Länsi- ja Sisä-Suomen (AVI), johtaja Juk-
ka Mäkinen (TaY), professori Harri Melin (TaY), 
Opetusneuvos Annika Bussman (OKM), Asiantunti-
ja Miima Arola (SITRA), Projektipäällikkö FM Jo-
hanna Ollila (TY), professori Arto O. Salonen (ISY) 
ja puheenjohtaja Björn Wallen Vapaa sivistystyö ry. 
Näiden esitysten lisäksi torstaina oli mahdollisuus 
osallistua laajaan kirjoon erilaisia asiantuntijoiden 
vetämiä keskustelufoorumeita ja perjantaina työpa-
joihin, joista kukin saattoi saada eväitä omaan työ-
hönsä.

Annika Bussman käsitteli puheenvuorossaan halli-
tusohjelman vaikutuksia vapaaseen sivistystyöhön. 
Itseäni kiinnostivat eniten kansalliset osaamisen tun-
nistamisen ja tunnustamisen periaatteet, joiden tavoit-
teena on tehdä eri tavoin hankittu yksilön osaaminen 
näkyväksi työelämässä ja koulutusjärjestelmässä. 
Asiaa on valmistelemassa työryhmä, jonka tehtävänä 

on mm. tehdä ehdotus koulutuksen osaamisperustai-
sen kuvauksen malliksi. Koulutuksen laajuutta voitai-
siin kuvata esimerkiksi opintopisteillä. Opintopistei-
den saamisen edellytyksenä olisi arviointi, joka voisi 
olla myös hyväksytty-hylätty tasoa. Opintopisteiden 
jakaminen ja vastaanottaminen säilytettäneen vapaa-
ehtoisena sekä oppilaitoksille että opiskelijoille va-
paan sivistystyön hengen mukaisesti. Muistioluonnos 
aiheesta on lähetetty oppilaitoksille 2.9. alkaneella 
postilakkoviikolla. ”HO: Toteutetaan parlamentaa-
rinen jatkuvan oppimisen uudistus, jolla vastataan 
läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudis-
taa omaa osaamista. Kokonaistarkastelussa otetaan 
huomioon koko koulutuspolun koulutuksen tarjonnan 
ja rahoituksen, sosiaaliturvan, muutosturvan, työttö-
myysturvan, omaehtoisen ja työvoimapoliittisen kou-
lutuksen sekä osaamisen tunnistamisen niveltäminen 
uuteen järjestelmään. Uudistus toteutetaan kolmikan-
taisena yhteistyönä yhdessä koulutuksen järjestäjien 
kanssa”.

Osallistuin torstaina Marjo Kamilan palvelumuo-
toilun jännittävään keskustelufoorumiin. Foorumis-
sa puhuttiin siitä, mistä kaikista asioista opiskelijan 
kokemus muodostuu esimerkiksi hänen saavuttuaan 
oppilaitokseen. Miltä ympäristö näyttää, tuntuu, tuok-
suu, kuinka hankala tai helposti lähestyttävä ympä-
ristö on. Kilpailemme koulutussektorilla, esimerkiksi 
Turussa on runsaasti erilaisia koulutusmahdollisuuk-
sia ja kilpailun arveltiin tulevaisuudessa pikemmin ki-
ristyvän kuin vähenevän. Kamila kehotti miettimään, 
kuinka opistomme arvot näkyvät jokapäiväisessä 
työssämme. Hän piti hyvänä esimerkiksi Sinisen me-
ren strategiaa arvojen kartoitukseen ja kyselyiden 
tekemistä opiskelijoille ja opettajille. Kun mietitään, 
missä me nyt olemme ja millaisena muut meidät nä-
kevät, voisimme esimerkiksi teettää paikallisella am-
mattikorkeakoululla opiston imagokartoituksen. Hän 

Valtakunnalliset vapaan   
sivistystyön päivät 2019

-Koulutus, työ ja tulevaisuus
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piti hyvänä, että nuoret opiskelijat haastattelevat hel-
posti nuoria mahdollisia opiskelijoita ja saavat näiltä 
tuoretta näkökulmaa opiston imagosta. Hän kehotti 
tutkailemaan vaikkapa SITRA:n megatrendejä esi-
merkiksi uusia kursseja suunniteltaessa.

Perjantain Johanna Ollilan tulevaisuuden työn mm. 
eettisten ja ekologisten näköalojen jälkeen vuorossa 
olivat työpajat. Itse osallistuin 11 erilaisesta pajasta 
Mari Tapion (Kansalaisfoorumi), Anna Kirstinän 
(KSL) ja Heidi Luukkaisen (Kiteen evankelinen 
opisto) Osallista, mahdollista, konkretisoi – innosta-
vasti kohti aktiivista kansalaisuutta – pajaan. Valitsin 
tämän pajan, koska arvelin sen teeman liittyvän suo-

raan kuvataiteen opetukseeni. Mari Tapio kertoi alus-
tuksessa Adeka (aktiivinen ja demokraattinen kansa-
laisuus) – hankkeesta, johon kuuluu useita eri opisto-
ja eri puolilta Suomea. Hankkeen keskiössä ovat mm. 
opiskelijoiden osallisuus, vaikuttaminen ja yhteis-
kunnallinen toimijuus. Mietittiin, miten tämä näkyy 
opetuksessa, millaisin keinoin asioita voi opettaa ja 
kuinka avata opiskelijoille näkymiä ja mahdollisuuk-
sia vaikuttaa, olla kriittisiä ja osallistuvia yhteiskun-
nassa. Työstimme noin neljän hengen pienryhmissä 
saamastamme materiaalista (kuvat 1 ja 2) toimivia 
opetuskokonaisuuksia. Tehtävä oli innostava ja sen 
tuloksena syntyi mitä erilaisempia erilaisille ryhmille 
suunnattuja kursseja.  

Vapaan sivistystyön päivät päättyivät 
Arto O. Salosen henkevään ja vas-
tuuttavaan puheenvuoroon Ekososiaa-
lisesta sivistyksestä. Elämämme kulis-
sit ovat jo kunnossa, nyt me voimme 
alkaa keskittyä elämän laatuun. Me 
voimme tukea toinen toistamme jokai-
sen yksilöllisen potentiaalin täyteen 
kukoistukseen nostamisessa ja omak-
sua ekososiaalisen elämänorientaation. 
Mm. masennusta voi ehkäistä elämäl-
lä merkityksellistä elämää, henkisillä 
ihmissuhdekeskeisillä arvoilla ja kor-
jaamalla yhteiskunnallisia epäkohtia. 
Valtakunnalliset vapaan sivistystyön 
päivät päättyivät Björn Wallenin pää-
tössanoihin ”Elämme maailmassa jossa 
kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ekosystee-
minen ajattelu on läpileikkaava periaa-
te 2020luvun politiikassa, taloudessa ja 
sivistyksen sulautuvissa oppimisym-
päristöissä. Ekososiaalinen sivistys on 
planetaarinen muutosvoima jossa ihmi-
set ja heidän yhteisönsä luovat yhdessä 
laajenevan demokraattisen tilan jossa 
kunnioitetaan kaiken elävän biologis-
ta ja kulttuurista monimuotoisuutta”. 
 
Artikkelissa on muistiinpanojen li-
säksi käytetty VST-tilaisuuden ma-
teriaalipankkia: https://mail.google.
com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwDqxN-
KcbswSSmRzgDnRxTbqLKm  
 

Outi Eronen, TaM     
(maalaus, valokuvaus)
Kuva Sampolan aulasta Tampereen 
seudun työväenopistossa
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Arkivaatteen teko    
ei ole helppoa

Mitä pitää tehdä, kun uuden vaatteen langat purkautuvat en-
simmäisen pesun jälkeen? Mene ompelukurssille, sanon it-
selleni ja näin myös teen. Jos ompelee vaatteensa itse, aina-

kin tietää mitä saa. Entä mitä sanoo ompelukurssin opettaja?

”Vanhoina aikoina vaatteet tehtiin kestämään. Kaikki ommeltiin käsin. 
Arvokkaat pyhävaatteet ja arkivaatteet olivat erikseen, juhlavaatteita 
annettiin perintönä jälkipolville”, sanoo Milona Suominen, Ommel-
laan helppoja arkivaatteita -kurssin opettaja. ”Kankaatkin kudottiin 
käsin. Sitten kaikki muuttui. Vaatteiden valmistuksesta tuli vähitellen 
teollisempaa. Tulivat ompelukoneet: Singerit, Husqvarnat ja kotimai-
nen Tikka-kone.”

Syksyn kurssi on käyty, mutta tähän taisikin jäädä koukkuun: varmis-
tin jo ajoissa paikkani kevään kurssille. Ompeleminen on nimittäin 
kivaa. Opettaja nyökyttelee hyväksyvästi. Nämä kurssit ovat olleet 
suosittuja.

Mutta kuka haluaa ommella vaatteita nykypäivänä, kun kaupasta saa 
ostovaatteen joka lähtöön? Opettajalla on tietysti vastaus valmiina, 
mutta kysynpä ensin kurssilaisilta:

”Ompeleminen on hyvä harrastus”, sanoo yksi. ”Haluan ommella it-
seni näköisiä vaatteita”, sanoo toinen, ”silloin voin valita myös itse-
ni näköisen kankaan, jota kaupasta ei aina löydy”. ”Itse tehty vaate 
tuntuu enempi omalta.” ”Kaupan vaatteet ovat tylsän näköisiä.” ”En 
halua halpatyönä tai muuten epäeettisesti valmistettuja vaatteita.” Mo-
nille myös oikean koon löytyminen kaupan valikoimista on ongelma.

Jatkuvaa opiskelua tämä on

Entäpä jos vaatteiden valmistus on työ. Miltä se tekeminen ammatti-
laisen silmissä näyttää?

Milona Suomisella kirjailijan ammatti oli nuoruuden haave.

”No, kaksikymppinen, joka ei ole elänyt mitään. Piti opiskella jokin 
ammatti. Naapurissa asuva mummi ompeli vaatteita ja vaikutti va-
lintoihin. Oli toinenkin mummi, joka asui kauempana, mutta ompeli 
myös. Molemmat kutoivat myös kankaita.”

Mutta miksi ommella, kun valmiin voi ostaa?

”Käsityötaitoa voi minusta hyvin verrata ruuanlaittoon. Useimmat 
laittavat kotiruokaa, mutta joskus on kiva mennä ulos syömään. Sa-
malla tavalla vaatteen voi ostaa kaupasta, mutta joskus on kiva saa-
da itse tehtyä. Käsityötä osataan kyllä arvostaa, mutta olisi hyvä, jos 

Tiina Tuominen haluaa tehdä omien 
mittojen ja oman mieltymyksen mukaisia 
vaatteita. Kuvassa näkyvä tunika on 
tämän kurssin ensimmäinen työ.

Matleena Riihonen halusi lisää oppia 
itseoppimisen tueksi. Matleena on 
ommellut kurssin aikana itselleen 
t-paidan, kaksi tunikaa, tyttärelle mekon 
ja kummipojalle paidan.

Pegah Hamedani Raja haluaa toteuttaa 
luovuuttaan ompelemalla itse omat 
vaatteensa. Tällä kurssilla hän ompeli 
mekon ja aloitti housujen teon, siitä voi 
jatkaa keväällä.
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useampi olisi valmis myös maksamaan tehdystä työstä? Esimer-
kiksi villasukkien kutominen on monen tunnin urakka, mutta sii-
nä hommassa ei työpalkoille pääse. Joku luulee, että vaateompe-
lu on helppoa, mutta ei se niin ole. Aloittaja valitsee usein liian 
vaikean mallin, mutta tekemällä tietysti viisastuu.”

Milonalla on alalta monipuolista kokemusta:

”Ominta alaani on historiallinen puvustus, tulivat keskiaika-
markkinat. Sitten tuli nahkan ompelu sekä rock- ja goottipuvut. 
Tällä hetkellä opiskelen kansallispukujen valmistusta, josta on 
tulossa myös tutkinto. Jatkuvaa opiskelua tämä on. Nyt olen mu-
kana Vanhan suurtorin joulumarkkinoiden näytelmän puvustuk-
sessa.” Oma yritys on kuitenkin päätyö. Black Clothing Hiiden 
on yli 12 vuotta Turun ydinkeskustassa toiminut ompelimo, joka 
on erikoistunut tummanpuhuviin asuihin sekä historialliseen pu-
vustukseen ja nahkatöihin.

Teija Veijola teksti ja kuvat

Golnaz Sahebille 
ompeleminen on kiva 

harrastus. Suunnitelmissa 
on pusero ja ehkä 

yksinkertaisen hame.

Jasmin Saarisen 
mielestä kaupoissa 

myytävät vaatteet 
ovat tylsännäköisiä. 

Jasmin on ammatiltaan 
tekstiiliartesaani, mutta 

vaatteiden valmistus on 
hänelle uutta. Täällä hän 
ompeli itselleen erikoisen 

hupparin, jossa korvat ovat 
valmiiksi hupussa kiinni.

Sanuz Nasarille ompelu on 
kuin meditaatiota, ja tietysti 
muutenkin hyvä harrastus. 

Hän haluaa ommella 
puseroita ja hameita.

Kuvassa mukana opettaja Milona Suominen 
työssään sekä Jaana Korhonen, joka ei löydä 
kaupoista mieluisia vaatteita. Tällä kurssilla 
Jaana ompeli mustan mekon.
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Taidetta sydämellä

Taidekeskus Into ry:n 10-vuotisjuhlanäyttely oli kuin portti sa-
tumaailmaan. Brinkkalan Galleriassa loka-marraskuussa 2019 
esillä ollut näyttely avasi yleisölle aivan uusia ulottuvuuksia ja 

kokemuksia, jotka tarjosi yhteistötaideryhmä Artnotes sekä Turun suo-
menkielisen työväenopiston taidepiirit, Taidetiikerit ja Taidepuumat.

Yhteisötaide syntyy erityistukea tarvitsevien ja muiden taiteentekijöi-
den yhteistyönä. Turun suomenkielinen työväenopisto aloitti erityistä 
tukea tarvitsevien kuvataidepiirit yhdellä ryhmällä Toivolan toiminta-
keskuksessa vuonna 1991 vetäjänä idean primus motor, kuvataiteilija 
Eija Ruoho. Kursseja kuvataiteessa on nykyisin yhdeksän, joista neljä 
kokoontuu syksystä 2018 alkaen Taide- Pompossa.

Inton toiminta on perustunut pitkälti vapaaehtoistyöhön tarkoituksena 
mentoroida erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja huolehtia näytte-
lyiden ja tapahtumien järjestelyistä. Toiminta on vaatinut tuhansia työ-
tunteja sekä lukuisien vapaaehtoistoimijoiden panoksen aina taiteen 
asiantuntemuksesta käytännön järjestelyihin. Tärkeä rooli erityistaide-
toiminnan onnistumisessa on ollut myös taiteentekijöiden omaisilla ja 
tukijoukoilla.

Kymmenen toimintavuotensa aikana Inton taidekokoelma on kasvanut 
yli kahdensadan teoksen suuruiseksi, ja yhdistys on järjestänyt jo yli 60 
näyttelyä ja tapahtumaa. Into muun muassa yllätti kaupungin busseilla 
liikkuvat tuomalla Minun Turkuni EU-hankkeella vuonna 2009 taidetta 
bussien selkänojiin. Näyttelyitä on järjestetty myös Turun Eläinsairaa-
lassa, Hansakorttelissa, Skanssissa, Happy Housessa, kaupungin vam-
maispalvelujen tiloissa, Salon Ihme ja Kummassa, Helsingin Galleria 
Art Kaarisillassa, Porin Suomi Areenassa ja kaupunkilautta Förillä Tai-
teiden Yössä 2019, vain muutamia mainitaksemme.

Tähän mennessä jo kaksi Inton taiteilijaa on valittu valtakunnallisen 
erityistaidetoiminnan yhdistyksen Kettukin vuoden taiteilijaksi - Miia 
Ruohonen v. 2012, Tiina Elina Nurminen v. 2014. Paula Välimäki oli 
vuoden 2015 Into-taitelija.

Inton toiminta on noteerattu myös kansainvälisesti. Kaksi sen taiteili-
jaa, Tiina Elina Nurminen ja Jouni Soini kutsuttiin v. 2009 osallistu-
maan Revealing the Human –näyttelyyn Australian Melbourneen, jossa 
esiteltiin kahdenkymmenen eri puolilta maailmaa tulevan outsider art 
–taiteilijan teoksia. 

Yhdistys pitää kansainvälisiä suhteita jatkuvasti yllä mm. Tanskaan ja 
Hollantiin, joissa toimii aktiivisia ja pitkälle vietyjä erityistaidekeskuk-
sia. Tulevaisuudessa tähtäimessä on muun muassa yhteispohjoismaisen 
näyttelyn järjestäminen. 

Kesästä 2018 lähtien Intolla on ollut käytössään n. 500 m2 esteetöntä 

KTO:n logoa mukaileva 
yhteisötaideteos Sydänreliefi 
keskuksen tiloissa Paimiossa.

Erityistaidetoiminnan yhdistyksen 
Kettukin vuoden 2014 taiteilijan 
Tiina Elina Nurmisen Yhteisessä 
paratiisissa, akryylimuste 
japaninpaperille.

Pehmeää taidetta Pompon 
erityistaidekeskuksessa, 
pehmoveistokset Ötökät, Miia 
Ruohonen.
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galleria- ja työskentelytilaa KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamis-
keskuksen omistamassa kiinteistössä Pompossa Ravattulassa. Vuoden-
vaihteessa 2020 Taidekeskus Into saa koko talon, eli 1000 neliötä eri-
tyistä tukea tarvitseville! Taide- Pomposta on tarkoitus tehdä monipuo-
linen erityistaidekeskus, jonne kuvataidetilojen lisäksi on sunnitteilla 
tiloja muillekin taidemuodoille kuten performanssille, varjoteatterille, 
animaatiolle, videotaiteelle, musiikille... Vain taivas on rajana, kertoo 
kuvanveistäjä, työväenopiston kuvataideaineiden opettaja Sinikka Mä-
ki-Lertola, joka vetää yhdessä taideopettaja Eija Ruohon kanssa Artno-
tes-yhteisötaideryhmää. 

Taidekeskukseen suunnitellaan tilaa myös residenssille taideleirien ja 
vierailevien taiteilijoiden käyttöön.

Taidekeskus Into ry sai keväällä 2019 Suomen Kulttuurirahaston Var-
sinais-Suomen rahaston kolmivuotisen apurahan kehitysvammaisille 
suunnattua performanssiprojektia varten. Ideana on, että performanssin 
käsikirjoittavat erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, näin saamme näky-
väksi heille tärkeitä asioita. Koska yhdistys on tällä hetkellä pitkälti 
lahjoitusten ja apurahojen varassa, se tekee hartiavoimin töitä lisära-
hoituksen järjestämiseksi ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Vuodesta 1981 työväenopistossa opettajana työskennellyt Sinikka Mä-
ki-Lertola on opettanut kuvanveistoa, piirustusta, yhteisötaidetta pää-
toimisena. Keväällä 2020 hän jatkaa tuntiopettajana kahden ryhmän 
kanssa. Ideoita tällä naisella tuntuu olevan pohjattomasti. Vai mitä sa-
notte Inton Kotikontti- näyttelytilasta, joka valmistuttuaan lähtee kier-
tämään maailmaa. Kontin sisälle tehdään mosaiikilla ”sisustettu koti”, 
jossa kaikki on tehty mosaiikista (nyt jo valmiina kakku, kahvinkeitin, 
imuri, kitara, tyynyjä ja kotieläimiä...)

Ei estoja, pelkkiä mahdollisuuksia ja silmiähiveleviä aikaansaannok-
sia!

https://taidekeskusinto.weebly.com/

Marianne Klemelä teksti, Reijo Nurmela kuvat

Carita Holsti, oma lehmä ojassa, 
akryyli kankaalle.

Seija Venho, omakuva ruukkuna, 
mosaiikkiveistos.

Benny Talling, Neanderthalin ja 
nykyihmisen rakkaustarina, akryyli 
kankaalle.

Yhteisötaideinstallaatio 
Luomiskertomus KTO:n tiloissa 
Paimiossa. Tämä 7 m pitkä teos on 
tiettävästi Suomen suurin mosaiikki- 
teos, jossa on 20 000 mosaiikkipalaa.
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Turku Folks! 
– Åbo Folks!

Joulukuisena keskiviikkoilta-
na iloinen puheensorina täyttää 
Usko Puustinen –salin aulan ja 

yritän olla kompastumatta hyvän-
tuulisten soittajien soitinkoteloihin.  
Ovi aukeaa, tuolit asetetaan ripeästi 
lavalle sopivaan muodostelmaan, ja 
orkesterinjohtaja Marjaana Puurtinen 
asettuu viuluineen soittajien eteen. 
Lämppäriksi kajahtaa ilmoille iloinen 
barokkipolska.

Harjoituksissa on rento fiilis. Folkor-
kesterikurssin vetäjä Marjaana kertoo, 
että treeneissä jokainen saa soittaa sy-
dämensä kyllyydestä, ja mikä parasta 
yhdessä porukalla.

Kaikki alkoi kansainvälisestä  
Europeade -tapahtumasta

Turku Folks! –vapaaehtoisorkesteri 
koottiin Europeade Turku 2017 –tapah-
tumaan. Silloin 50 soittajan ja yli 200 
tanssijan ja laulajan voimin esitettiin 
suurtanssiteos ”Joki – Ån” Varvintoril-
la. Yleisöä oli vaatimattomasti jokunen 
TUHAT, eli orkesteri aloitti uransa aika 
näyttävästi.

Europeaden jälkeen vaikutti siltä, että 
porukalle jäi soitonnälkää, ja kun niin 
hieno jengi oli koolla, eihän sitä kan-
nattanut saman tien unohtaa. 

Oli hienoa, että saimme työväenopis-
tolta mahdollisuuden folkorkesteri-
kurssin järjestämiseen. Se että nyt pys-
tytään tarjoamaan halukkaille harras-
tajille, joka toinen viikko soittotreenit 
mainioissa olosuhteissa keskellä kau-
punkia ja vielä tosi edulliseen hintaan, 
on upea asia, toteaa Marjaana.

Työväenopiston kurssilla on tällä het-
kellä 35 soittajaa ja lisääkin mahtuu! 
Vaikka kurssi on tarkoitettu soittajille, 
myös laulajat ovat tervetulleita avoi-
miin treeneihin ja keikoille.

Turku Folks! -orkesteri on avoin kaikil-
le soittimille ja soittajille. Paikalle voi 
tulla silloin, kun itselle sopii, ja näin 
kokoonpano on aina vähän erilainen ja 
sovitukset suuntaa-antavia. Mukana on 
vasta-alkajista ammattisoittajiin, ja jo-
kainen mukauttaa soittoaan omaan tai-
totasoonsa sopivaksi.  Kappaleet ovat 
kaikkien soitettavissa, ja oma persoo-
nallinen tyyli on vain plussaa. Sovituk-
sissa on huomioitu eritasoiset soittajat, 
ja biisien kautta opitaan erilaisista tans-
silajeista ja soittotavoista. 

Orkesterin uusin ohjelmisto koostuu 
1700-luvulla muistiin merkityistä me-
lodioista, tosin rock-henkisesti sovitet-
tuna. Orkesteri on soittanut barokkityy-

Innostava Marjaana Puurtinen 

Keski-Suomesta kotoisin oleva 
Marjaana on pienen pitäjän 
kansalaisopiston kasvatti ja 

folkorkesterikurssin myötä 
työväen-/kansalaisopiston 

musiikinopettaja jo toisessa 
polvessa. Hän on soitellut 

sekä kansan- että klassista 
musiikkia eri instrumenteilla 

pienestä pitäen, mutta 
vasta parikymppisenä 
keskittynyt soittamaan 
nykyistä pääsoitintaan 

viulua. Päätyönään 
Marjaana kouluttaa 

tulevia luokanopettajia 
Turun yliopiston 

opettajankoulutuslaitoksella 
kasvatustieteiden 

yliopistonlehtorina ja tekee 
sivutoimisesti muusikon, 

säveltäjän ja sovittajan töitä 
kansanmusiikin parissa.
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lisistä menueteista ja polskista 1800-1900-lukujen 
taitteen valsseihin ja sottiiseihin ja edelleen 1900-lu-
vun tangoihin ja iskusäveliin. Ohjelmistossa on myös 
2010-luvulla sävellettyä upouutta kansanmusiikkia, 
joka ammentaa kaikista upeista aiemmista kerroksis-
ta. Kerroksia kerrosten päälle sitähän tämä kulttuuri 
on, tiivistää Marjaana.

Orkesteri soittaa vain Varsinais-Suomessa ja Turun-
maan saaristossa soitettua, tallennettua, sävellettyä 
tai muuten perustellusti alueeseen liittyvää musiikkia 
ja kunnioittaa näin alueen monimuotoista, kaksikie-
listä ja koko ajan päivittyvää kulttuurihistoriaa.

Keikkaa pukkaa

Orkesteri on jo puolentoista vuoden ajan järjestänyt 
Åbo Bar Bryggassa julkisia ja kaikille avoimia ja-
mitreenejä 4-6 viikon välein. Kuka tahansa voi tulla 
jammailemaan. Ilmoittautumalla orkesterin sähkö-
postilistalle voi saada nuotit ja treeniäänitteet bii-
seistä. Listalla on yli 130 soittajaa ja laulajaa. Ennen 
keikkaa lähtee kaikille info, ja paikalle tulee, kuka 
pääsee. 

TF! -orkesterin tulevaisuudensuunnitelmat

Kesällä 2020 olemme lähdössä esiintymään Kaus-
tisen kansanmusiikkijuhlille, ja yhtä kesäkeikkaa 
puuhaillaan myös Turun suunnalle. Sen pidemmälle 
suunnitelmiamme ei ole vielä lyöty lukkoon, edetään 
vuosi kerrallaan. Tosin olisi komeaa olla mukana 
keväällä 2022 Turussa järjestettävässä valtakunnal-
lisessa Samuelin poloneesi -kansanmusiikkitapahtu-
massa, jonka pääjärjestäjänä on Varsinais-Suomen 
kansanmusiikkiyhdistys, visioi Marjaana. 

Tervetuloa mukaan vaikka kesken kevätkauden!

Mukaan orkesteriin voi liittyä koska vain! Ja sähköi-
sesti jaettava materiaali mahdollistaa kotona harjoit-

telun, vaikka ei treeneihin ehtisikään. 

Sparrauspäivä 8.2.2020 työväenopistolla oli-
si oiva mahdollisuus tutustua orkesteriin. Sil-
loin kansanmusiikkipedagogi Markus Ran-
tanen kitaroineen on Marjaanan lisäksi oh-
jaamassa melodioiden ja komppien saloihin.  
Orkesterilla on avoimet harjoitukset työväenopistolla 
25.3.2020, jonne voi myös tulla kuuntelemaan kurs-
siporukan versioita tämän vuoden ohjelmistosta.

”Ja nyt sitä bilekomppia mukaan!”  Että mitä?

Bilekomppi on tapa säestää täysillä yhtään himmai-
lematta. Otetaan siis vaikutteita rock-, pop-, jazz- ja 
taidemusiikista. Polkkaa ei aina kompata tiukalla 
takapotkulla tai valssia tuttuun yy kaa koo –tyyliin, 
vaan kun pistää taustalle vähän bilekomppia tai ja-
zz-valssia, niin kappaleeseen tuleekin ihan toisenlai-
nen fiilis!

Selvä! Mukaansatempaavat saundit kaikuvat Usko 
Puustinen –salissa, ja toimittajan jalka alkaa vimma-
tusti polkemaan lattiaa...

Marianne Klemelä teksti, Reijo Nurmela kuvat

Matti Lappalaisen instrumentti on suvun hyväkuntoinen vanha 
pyykkilauta, jota hän soittaa rumpuvispilällä. Instrumenttina 

pyykkilauta ei suinkaan ole mikään uusi ilmiö, vaan sitä käytetään 
kansainvälisestikin eri musiikkityyleissä. Matti soittaa myös muissa 

kokoonpanoissa mm. kitaraa ja huuliharppua ja kertoo musiikin 
tuovan hyvää vastapainoa elämään.

Englantilainen Billy Horne soittaa Turku Folks’issa 4-kielistä 
tenoribanjoa. Musiikin monitaituri Billy tuli Suomeen v. 1991 ja on 
niittänyt mainetta soittamisen lisäksi mm. historiallisten soitinten 

rakentajana kuten hurdy gurdyn eli kampiliiran. Erikoisista 
soittimista puhuttaessa Billy mainitsee innostuneena myös alunperin 

australialaisen lagerphonen, jossa pitkään keppiin olutpullon 
korkkeja kiinnittämällä saadaan oiva rytmisoitin.

Sari Lohva on soittanut 
orkesterissa viulua noin 
vuoden verran. Alun perin 
Kokkolasta kotoisin oleva 
Sari kertoo olevansa 
nk. uudelleensoittaja, 
joka kouluikäisenä kävi 
musiikkiluokkaa ja sittemmin 
opiskeli konservatoriossa, 
mutta piti sen jälkeen 
soittamisesta taukoa. Sari 
viihtyy mainiosti tässä 
rennossa porukassa ja 
muistelee että keikoilla on 
käyty mm. Puutori Folk’ssa ja 
Laitilan Munamarkkinoilla.
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Mennyt vuosi vakuutti taas kerran, miten an-
toisa on opastettu kierros. Menneen vuoden 
viimeinen opastus koettiin Forum Marinu-

missa, aiheena ”Merenkulkijan joulu”, joka oli osa 
”Töissä merellä” näyttelyä.

Innoittavana oppaana toimi museotyöntekijä Mika 
Kurki.  Hän kertoi mielenkiintoisesti esim. perämoot-
torin keksimisestä: Oli ongelma, joka piti ratkaista. 
Oli mies, jonka vaimo piti samppanjasta, joka piti 
hakea veneellä. Soutumatka oli sen verran pitkä, että 
mies kehitti itselleen apuvälineen; perämoottorin! 
Hyvä Ole Edvinrude! Vuosi oli 1909.

Forum Marinumin 313:n perämoottorin joukossa oli 
yksi helmi; liekö Suomen ainoa puinen perämoottori. 
Mika Kurki maalaili eteemme näyn, jossa mies katse-
lee kuinka naapuri pörrää moottoriveneellään ympäri 
järveä ja innostuu rakentamaan itselleen samanlaisen, 
puusta. Peräprutku pyöri niin nopeaa kuin jaksoi kah-
vasta veivata.

Forum Marinumin tutkija Tuomas Värjö kertoi: ”Pui-
sen perämoottorin tekijä on tuntematon. Se on toden-
näköisesti peräisin Hartolan seudulta. Venemootto-
rikokoelman kerääjä, lääkintäeverstiluutnantti evp. 
Jouko Kurri on saanut moottorin joskus n. 2008 lää-
kärikollegaltaan Georg Erik Rosbergiltä (1938-2008).

Rosbergille moottori oli periytynyt hänen isältään, 
eläinlääkäri Georg Sannfrid Rosbergiltä (1893-1954). 
Tarinan mukaan tämä Sannfrid oli Hartolan seudulla 
eläinlääkärin tointa harjoittaessaan saanut puumoot-
torin joltakin paikalliselta maanviljelijältä, joka sen 
oli itse rakentanut. Yhden version mukaan moottori 
olisi ollut maksu lehmän hoidosta, mutta uskon enem-
män siihen, että eläinlääkäri Rosberg oli huomannut 
moottorin tilalla käydessään ja ostanut sen isännältä 
mielenkiinnon vuoksi ja keräilymielessä. Varmaksi 
emme asiaa tiedä.

Mielenkiintoinen detalji asiassa on, että Georg Erik 
Rosberg oli F1-kuljettaja Keijo ”Keke” Rosbergin 
setä ja Sannfrid Rosberg siis hänen isoisänsä. Voi siis 
sanoa, että kyseessä on formulatähti Nico Rosbergin 
isoisän isän moottori. Tämä todistaa ainakin siitä, että 
suvussa on oltu kiinnostuneita moottoriasioista jo lä-
hemmäs vuosisadan ajan.”

Kurki kertoi, miten sodan aikaisia miinoja on nostettu 
Itämerestä ja räjäytetty. Mutta vielä niitä on, ainakin 
Viron puolella, merenpohjamudissa. Eräs kierroksel-
la mukana ollut mietti kuinka sitten kun Helsingin ja 
Tallinnan välinen tunneli rakennetaan, voidaanko nii-
hin vahingossa törmätä.

Opastuksen ensimmäinen osio käsitteli merimiehen 
joulua. Joskus jouluaatto jouduttiin siirtämään esim. 
kovan myrskyn takia. Mutta mielikuvituksella ja jou-
luruualla aina jonkinlainen joulu saatiin aikaiseksi. 
Vitriinissä oli hellyttävä kekseliäästi tehty joulukuusi; 
karttakeppi (runko), johon oli kiinnitetty rautatankoja 
(oksat), joihin oli kiinnitetty sentin levyisin liuskoihin 
leikattua vihreää kreppipaperia (havut).

Pirjo Haapala teksti, Forum Marinun kuva

Helmenä puinen perämoottori



15

Syksyllä 2019 tutustuimme kenkätehtailija Emil 
Aaltoseen (1869 – 1949). Meille oli varattu draa-
maopastus Pyynikinlinnaan (valm. 1924), jossa 

Aaltonen asui perheineen. Ei olisi ollut hassumpi talo 
asua, avarat salit ja upea näkymä Pyhäjärvelle. Emil 
Aaltonen on ollut varsinainen työmyyrä; kenkätehtaat, 
Sarvis Oy, maatila (Ylikartano), taiteen ja tieteen tuki-
ja.

Samalla reissulla tutustuimme Milavida museossa 
Finlaysonin alkutaipaleen johtajien elämään draa-
maopastuksena. ”Nottbeckien elämää palvelijoiden 
kertomana” alkoi Markus talonmiehen rymistelles-
sä linnan aulan portaita semmoisella tohinalla, että 
museokaupan työntekijä tuli ihmettelemään mistä on 
kyse.  Markus elävöitti tarinoillaan Finlaysonin alku-
taipaleen omistajien elämää Tampereella. Hän kertoi 
mm., että patrunessa Constance-rouva (Wilhelm von 
Nottbeckin vaimo) oli vaativa vieraitaankin kohtaan. 
Kerrankin, kun Tampereen kaupungin pormestari tuli 
toimittamaan asioitaan Nottbeckien luokse, patrunessa 
oli kuulemma huomauttanut tälle, että pormestarilla ei 
ole ilman virkapukuaan mitään asiaa sisälle palatsiin. 
Ja niin seuraavan kerran pormestarin käydessä Nottbe-
ckeillä hän oli pukeutunut hattua ja viittaansa myöten 
univormuun. 

Toisen ryhmän opas oli lastenhoitaja Aino Sandelli-
na esiintynyt Anna. Hän kertoi kuinka perheen toinen 
lastenhoitaja (Roosa Härkönen) kirjoitteli Sveitsistä 
lasten kuulumisia. Eräässä kirjeessään Roosa kertoi 
hauskan tarinan lasten koulunkäynnistä. Kun kakso-
set Olga ja Alfred olivat jo siirtyneet kouluun, kerran 
heille oli koulussa annettu tehtäväksi kirjoittaa aine ot-
sikolla ”Päivä kodissani”. Kaksosten opettaja oli kuu-
lemma ihmetellyt lasten mielikuvitusta, aineessa kun 
oli kirjoitettu lasten ajelleen omilla ponihevosillaan 
puistossa Suomessa Tampereen kaupungissa. Opettaja 
oli jopa torunut kaksosia valehtelusta, sillä kaikkihan 
kuulemma tiesivät, ettei kaukaisessa Suomessa ole sel-
laisia yksityispalatseja puistoineen ja palvelijoineen. 
Lopulta, kun kävi ilmi, että lapset olivat Pohjoismai-
den suurimman puuvillatehtaan omistajia, opettajan oli 
pakko uskoa tarina todeksi, Roosa kertoi kirjeissään.

Pirjo Haapala teksti ja kuvat

Tampereen kuuluisuuksia; 
Emil Aaltonen ja von Nottbeck

Constance von 
Nottbeck (o.s. 

von Mengden). 
Upea puvun 

selusta. Oli hyvä 
jo virittäytyä 

seuraavan 
päivän matkaan; 

Tampereen 
kädentaidon 

messut.

Emil Aaltosta näytteli Tampereen työväen teatterin 
Auvo Vihro ja kenkätehtaan henkilökunnan edustajaa 
museonjohtaja Mika Törmä. Kuulimme mm. kuinka 
vastuullisen työnantaja, Aaltonen koki velvollisuutena 
hankkia työntekijöille pula-aikana elintarvikkeita. 
Niinpä hän löysi vuonna 1917 Ylikartanon, jossa 
tuotettiin monipuolisesti maatalouden tuotteita.
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Ullan kuva

Opistolaisyhdistyksen johdon ja toimikuntien yhteinen syysjuhla oli 
vuonna 2019 visiitti Turun kaupunginteatterissa. Näimme esityksen 
Don Juan. Tiedokas lehden Ulla Oksanen herkesi kotiin tultuaan piir-

tämään näytelmän herättämiä rakkauden tunteita.
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Puolukoita

Oli jo kiire luennolle, mutten löytänyt kenkiäni. Ne olivat ainoat jalkineet, joilla kehtasi 
mennä yliopistolle, mustat lenkkarit, joissa oli pinkki tarranauha molemmin puolin. Ne 
sopivat hupparin väreihin, sävy sävyyn.

”Miten joku voi hukata kenkänsä?”, kämppis sanoi ja kolautti oven mennessään. Kat-
soin ikkunasta, kun sen punainen huppari vilahti kadulle. Samassa bussi jo lähestyi 
toisella puolen tietä olevaa pysäkkiä. Näin, miten kämppis kiipesi kyytiin. Se näki mi-
nut ja heilautti ikkunan takaa iloisesti. Sitten se meni istumaan bussin perälle, tietysti 
Pekan viereen, kurssikaverin, jonka kanssa olin edellisenä viikonloppuna leffassa ja sen 
jälkeen jäätelöllä. Kämppis tiesi sen, mutta sitä ei näyttänyt haittaavan. Mun oli pakko 
lähteä luennolle kumisaappaissa, kun en muutakaan keksinyt.

Kiipesin Yliopistonmäelle johtavia portaita, kun huomasin reiän kumisaappaassa. Kuin 
puukon viilto, pitkä halkeama. Jokaisella askeleella reikä aukesi ja saappaan alta tuli 
esiin punainen villasukka. Voi ei! Tiesin jo etukäteen joutuvani pilkan kohteeksi. Ei se 
vielä, että meni luennolle saappaat jalassa, mutta punaiset villasukat, se oli jo vähän 
liikaa. Opiskelukavereissa oli aika monta diivaa, tulevia ekonomisteja.

Kämppis istui eturivissä, Pekan vieressä ja kuiskaili jotakin sen korvaan. Sitten ne huo-
masivat mut ja kämppis punastui. Ojensin ryhtini suoraksi ja kävelin suoraan niiden 
kohdalle. Menin istumaan Pekan viereen. Ja voitko kuvitella! Kämppis istui siinä, ja 
sillä oli mun lenkkarit jalassa.

”Sori”, se sanoi ja sitä hävetti.

Pekka tarttui mun kädestä ja hymyili.

”Kiva nähdä sua. Hienot saappaat.”

Ensin luulin, että se vinoili, mutta ei. Se pyysi mut seuraavana sunnuntaina puolukoita 
poimimaan. Kämppis oli vähän katkera, kun ei päässyt mukaan. Sillä ei ollut kumisaap-
paita. Mua se ei tietysti haitannut. Kenkävarkauskin on jo viikon aikana ehtinyt unoh-
tua. Voidaan me silti olla kavereita.

Teija Veijola
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Nuorempana kuuntelin usein radiota kirjoit-
taessani. Myöhemmin olen huomannut, että 
kirjoittaminen sujuu paremmin, kun tausta-

musiikkia ei ole. Hiljainen tila on paras. Ajatus on 
vapaampi kulkemaan niitä latuja, joita tekeillä ole-
vaan tekstiin tarvitaan. Jos taustalla soiva kappale on 
mieluinen ja tuttu, saatan hyräillä mukana ja ajatte-
len ainakin sanoja, ellen suorastaan laula, kun sanat 
tunnen. Jos en pidä soivasta kappaleesta, mielikin 
muuttuu vähän harmistuneeksi. Ja se saattaa haitata, 
eikä se sovi tekeillä olevan tekstin tunnelmaan.

Monen asian yhtä aikaa tekemisestä työkaverini ker-
toi, että hänen vaimonsa saattaa katsella televisiota, 
virkata, pitää silmällä paria lattialla leikkivää lasta 
ja samaan aikaan liedellä valmistuu ajallaan päiväl-
linen. Tähän ei mies pysty. Ruoka palaa muuhun 
keskittyessä pohjaan ja jos osaisikin virkata, niin ei 
voisi samaan aikaan katsella televisiota.

Jos puhelin soi, niin pyrin laittamaan radion tai 
television äänettömäksi. Jos taustamelun vaimenta-
minen ei ole mahdollista, kuten ulkona liikenteessä 
ei melua saa pois, eikä aina pääse pakoonkaan, niin 
sitten vaan pyrin kohdistamaan kuuntelua parem-
min meneillään olevaan puheluun. Se vie voimia. 
Vanhemmiten kuulon heikkeneminen vielä pahentaa 
melun haittaa. Hiljaisessa tilassa puhelimessa on ren-
nompaa jutella.

Yksi vanha mies sanoi, että hän ei enää pysty ra-
vintolassa keskustelemaan. Hänellä on kuulokoje. 
Kuulokoje tuntuu enemmän vahvistavan taustamelua 
ja kyky seurata toisen hiljaista puhetta melussa on 
vanhalla huonompi kuin nuoremmilla.

Ymmärrän maisemakonttoreissa työtään tekeviä. 
Ympäristömelu häiritsee ja stressaa heitä. Yhdenlai-
sena apuna tärkeitä puheluja varten on niihin tehty 
äänieristettyjä puhelinkoppeja. Työpisteiden ympä-
rillä olevat pehmeät pinnat seinäkkeissä vaimentavat 
ääntä. Nämä ovat hyödyllisiä kahdella tavalla aina-
kin: puhuja ei häiritse muita ja muut eivät häiritse 
puhujaa. Tällainen puhelinkoppi voisi olla hyvä 
rautatievaunuissakin. Matkustajat kun usein tekevät 
siellä töitään kuin maisemakonttorissa. Tai puhuvat 
henkilökohtaisia puheluita, jotkut heistä suureen 
ääneen. Ja aivan kuin ympärillä ei muita ihmisiä oli-
sikaan.

Ympäristömelu joissakin teollisuuden tiloissa on sel-
lainen, että pitää käyttää kuulosuojaimia. Entisaikaan 
tunnin mittainen ruokatunti oli tavallinen. Siinä ehti 
hoitaa joitakin pikkuasioita, vaikkapa viedä kirjeen 
postilaatikkoon tai hakea varatut liput tai muuta. 
Muistan kuinka vanhempi mies lankapuhelinaikaan, 
soitti työpaikan taukotilan puhelimesta vaimolleen:

 — Minä täällä, hei!

 — …

 — Juu.

 — …

 — Ei. Hei!

Näin kulki viesti vanhalla avioparilla. Ei turhia jaari-
tuksia, vaan täyttä asiaa. Tehokasta viestintää.

Reijo Nurmela

Vapaampi ajatus
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Hetkinen kivitalojen keskellä

Ulla Oksanen
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Folkorkesteri Turku Folks! – Åbo Folks! johtaa Marjaana Puurtinen. Juttu sivulla 12.

Facebook Turku Folks! Åbo Folks! –sivuilta löytyy ajantasaista tietoa Turun alueen kansanmusiikki- ja tans-
sitapahtumista TF! -orkesterin kuulumisten lisäksi. Jäseniä on jo yli 400. Tervetuloa mukaan, jos genre kiin-
nostaa.


