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OPISTOLAISYHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEN VALINTOJA

Opistolaisyhdistyksen syyskokous pidettiin marraskuussa 2021 sääntömääräisten asioiden merkeissä. Liekö korona-
aika vaikuttanut, kun osanottajamäärä jäi kovin vähäiseksi. Kaikki asiat saatiin kuitenkin päätettyä. Vuoden 2022 
toimintasuunnitelma ja talousarvio noudattavat samaa linjaa kuin aiemmatkin. Kokouksessa kerättiin toiveita opiston opinto-
ohjelmaan. Toiveet ja terveiset välitettiin opiston rehtorille ja sitä kautta tiimivastaaville.

Johtokunnassa toimivat vuonna 2022 seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja/taloudenhoitaja: Pirjo Haapala
varsinaiset jäsenet: Anneli Aalto (varasihteeri), Liisa Bäckman (emäntä), Marjo Heinonen (varapuheenjohtaja), Seija Luoto 
(sihteeri/jäsenkirjuri) ja Reijo Nurmela
varajäsenet: Markku Luoto ja Elisa Villa

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Teppo Rouhiainen ja varalle Suvi Helenius.

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

 
 

Opistolaisyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 
 

keskiviikkona 23.3.2022  klo 18.00  Opistotalossa, Kaskenkatu 5
(Koronatilanteen aiheuttamat kokoontumisrajoitukset voivat tehdä muutoksia aikatauluun.)

Kokouksen asialistalla ovat sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilien hyväksyminen.
Voit myös esittää toiveita ja palautetta opistolaisyhdistykselle.

Kokouksessa kuullaan Tuulikki Mähösen esitys aiheesta ”Kokemus Välimeren risteilystä korona-aikana”. (Mikäli 
covid-19 tilanne sallii.)

Kahvitarjoilu ennen kokousta klo 17.30.

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

Tervetuloa!

Turun työväenopiston opiskelijat ry. / Johtokunta
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År 2021 blev ett verkligt annorlunda år för 
både Arbis och Työväenopisto och i Finland 
och hela världen. Coronan har ställt oss inför 

ständiga nya utmaningar. Just nu håller vi andan inför 
våren 2022 och coronavarianten omikron.

VÅREN 2021 MYCKET UTMANANDE

Coronan sargade rejält våren 2021 på Arbis. Starten 
sköts upp flera gånger och vi fick börja med närun-
dervisning först i juni. Endast sommarkurserna blev 
någorlunda ”normala”. Men tack vare den flexibilitet 
och starka drivkraft som många av våra lärare visa-
de kunde vi i alla fall rätt snabbt flytta ut rätt många 
kurser på nätet. Alla kurser lämpade sig tyvärr inte 
för det och i vissa fall satte både kursdeltagarnas och 
lärarnas möjligheter till distansundervisning käppar i 
hjulet.

HÖSTEN LÄKTE DELVIS CORONASÅREN

Under våren 2021 kunde Arbis genomföra knappt 
hälften av de planerade kurserna. Som en kompensa-
tion valde vi därför att förlänga höstterminen och det 
gjorde att vi trots allt kunde förverkliga hela 95 % av 
alla de undervisningstimmar vi var budgeterade för 
under året.

Våren 2021 innebar självfallet att också antalet kurs-
deltagare minskade drastiskt. Vi hade bara en knapp 
tredjedel av det vi brukar ha. Under hösten repade sig 
deltagarantalet kraftigt - antalet studerande 2021 blev 
trots allt bara en tiondel färre jämfört med tiden före 
coronan d.v.s. hösten 2019. Detta trots att vi i många 
fall hade betydligt mindre grupper än normalt.

UNGA VUXNA DEN STÖRSTA STUDERAN-
DEGRUPPEN PÅ ARBIS 

Under 2021 var fortsättningsvis åldersgruppen 25-34 
år den klart största. Nästan var fjärde Arbisstuderande 
(23,5%) tillhör den gruppen. Den näststörsta gruppen 
var i åldern 65-74. Knappt var femte (17%) av Arbis 
studerande är i den åldern. Det är unikt att Arbis lyc-
kas locka också yngre i rätt stora skaror. Ca tre av tio 
studerande (27,3%) var män. Könsfördelningen har 
varit rätt oförändrad oberoende av hur många stude-
rande vi har haft.

32 OLIKA MODERSMÅL PÅ ARBIS

Under 2021 hade Arbis 32 olika modersmål registre-

rade bland de studerande. Nästan tre fjärdedelar 
(72,4%) har uppgett svenska som modersmål, medan 
en bit under en femtedel (16,4%) har meddelat finska 
som modersmål. Drygt var tionde av Arbis studerande 
har ett annat modersmål än de två officiella inhemska. 
De största främmande modersmålen på Arbis 2021 
var i nämnd ordning ryska, tyska, ukrainska och en-
gelska. 

Summa summarum får vi vara rätt nöjda med året 
2021 och de utmaningar det ställt oss alla inför. Hotet 
av coronan har säkert funnits i allas tankar mer eller 
mindre hela tiden, men tack vare det ansvar vi alla 
tagit har vi på Arbis hittills klarat oss från smittan.

FORTSATT AKTSAMHET 2022

Arbis första kurs under vårterminen 2022 börjar den 
10 januari och den sista så sent som den 19 juni. Via 
www.aboarbis.fi kan man både läsa det uppdaterade 
studieprogrammet och anmäla sig vårens kurser och 
föreläsningar. Eftersom coronaepidemin fortfarande 
grasserar kommer Arbis fortsättningsvis att ha något 
mindre grupper än normalt. Alla studerande uppma-
nas dessutom att använda munskydd och att inte kom-
ma sjuka till Arbis. Arbis följer strikt de rekommen-
dationer och restriktioner olika myndigheter inklusi-
ve Åbo stad utfärdar gällande coronan. Förutom via 
www.aboarbis.fi informerar Arbis direkt de anmälda 
om coronan förorsakar förändringar i verksamheten.

VÄLKOMMEN TILL ARBIS OAVSETT   
MODERSMÅL

Arbis är ett institut där många olika modersmål talas 
- inte enbart svenska. Vår undervisning ges visserli-
gen oftast på svenska, men några direkta språkkrav på 
våra studerande finns inte. Arbis styrka är den sociala 
gemenskapen tillsammans med en god undervisning 
och en svensk och nordisk kulturbas. Välkommen på 
kurs och samtidigt kanske också språkbada hos oss! 
Anmäl dig via www.aboarbis.fi. 

Hyvää uutta vuotta – 
Gott nytt år 2022!

Sixten Westerby

rektor/rehtori/principal

Kuva Henrik Forsblom

2022 - tredje året gillt?

Hyvää alkavaa vuotta 2022 - kaikesta huolimat-
ta. Olihan tuo mennyt hyvin erikoinen vuosi. 
Oikeastaan hyvin elämänläheinen, nousua ja 

laskua, mitattiinpa mitä elämän osa-aluetta tahansa. 
Mielikin vaihteli kuin vuoristoradassa. Oli uskoa, toi-
voa, iloa, surua, valoa ja varjoa.

Mennyt vuosi oli myös yhdistyksen toiminnassa 
poikkeuksellinen. Esimerkiksi  Kulttuuri- ja retkei-
lytoimikunta yritti järjestää 41 tapahtumaa. Niistä 
27 pystyttiin toteuttamaan, 8 peruttiin kokonaan ja 
6 siirtyi vuoteen 2022. Eikä varmaan koskaan ennen 
ole pitänyt osallistujilta niin moneen kertaan tarkistaa 
onko valmis osallistumaan, jopa käsite sitova ilmoit-
tautuminen oli pikkuhiljaa hyllytettävä. Ei oikein mi-
hinkään voinut sitoutua. Ikävä kyllä, juuri tämä ettei 
voi sitoutua mihinkään, heijastuu yhteiskunnassa epä-
määräisenä irtolaisuuden tunteena. Ihmiset vieraantu-
vat arjesta.

Siksipä on erityisen tärkeää, että alkaa taas uusi lu-
kuvuosi. Pääsemme kiinni arkeen, uuden oppimisen 
iloon. Opinnot alkavat hybridinä ja kun ensimmäiset 
voikukat valtaavat pellot leviten keltaiseksi mereksi, 
tiedämme minkälainen kevät 2022 oli. Kulttuuri- ja 
retkeilytoimikuntakin yrittää järjestää jotain. Yrittää 
sanan voisi alleviivata.

Alkanut vuosi on merkittävä myös siksi, että Turun 
Työväenopiston opiskelijat ry täyttää 110 vuotta! Sil-
loiselta nimeltään Turun Suomalaisen Työväenopis-
ton Toverikunta, perustettiin tammikuussa 1912, heti 
4 vuotta opiston perustamisen jälkeen (1908). Opisto-
laisyhdistyksen juuret pohjautuvat siis Venäjän sorto-
vallan aikaan. Koronatilanteesta johtuen yhdistys ei 
juhli merkkipäiväänsä.

Rehtori Usko Puustinen (rehtorina 1964- 1972),  muis-
telee Tiedokkaassa syksy 2012: ”Omaa rehtorikautta-
ni ajatellen muistan, miten silloisen toverikunnan ja 
sen eri toimikuntien panos oli suorastaan välttämätön 
varsinkin syksyisin opiskelijoiden ilmoittautuessa 
opistoon. Opistossamme oli tuolloin kaksi päätoimis-
ta opettajaa ja yksi täystyöllistetty kanslisti. Ilman 
opintotoimikunnan apua ja auttavia käsiä emme olisi 
selvinneet Kaskenkadulle saakka ulottuvista jonois-
ta”.

Uutta oppien, vanhaa hyödyntäen, siitä koostukoon 
koko 2022 :) Ja ilosta ja onnesta sekä perinteen jat-
kumisesta!

Pirjo Haapala

Puheenjohtajan palsta

Jorma Hyttinen. 
Koiruuksia 2016 
Vesiväri ja pastelli. 
71 x 68 cm
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Muistokirjoitus
Jorma Hyttinen 1960 – 2020 

Turun työväenopiston Kuvataideosasto toimi 
vuoteen 1997 asti Mestarinkadulla ja siellä 
vuonna 1995 aloitti kuvaamataidon opettaja-

na kuvataitelija Jorma Hyttinen (1960–2020). Reilu 
vuosi sitten, lokakuussa 2020, äkillisesti menehtynyt 
Jorma Hyttinen opetti Turun työväenopistossa maa-
lausta, akvarellia, sekatekniikkaa, piirustusta sekä 
Croquis-piirustusta. Oppilaat arvostivat hänen innos-
tunutta ja kannustavaa otettaan opettajana ja vuosi 
vuoden jälkeen he tulivat Jorman tunneille. Syntyi 
käsite: Jorman oppilaat. Yksi hyvä esimerkki Jorman 
ja oppilaiden lämpimästä yhteistyöstä on Mestarinka-
dulle tehty suuri 20-osainen yhteismaalaus, joka oli 
ensimmäisiä yhteisötaidejuttuja Työväenopistossa.

Jorman pitkäaikainen kollega Sinikka Mäki-Lertola 
muistelee lämmöllä kollegaansa: ”Jorma oli luonteel-
taan avoin ja helposti lähestyttävä. Näyttelyprojekteja 
järjestettäessä hänen kanssaan oli helppo toimia, kos-
ka hän oli erittäin luotettava ja teki aina sen minkä 
lupasi. Hänellä oli mielipiteitä ja syvällisiä ajatuksia 
taiteesta ja muistakin ajankohtaisista aiheista. Hänen 
kanssaan oli aina mukava keskustella. Jorma huolsi 
maalaustelineet kuntoon aina kesäaikaan, osallistui 
aina oppilastöiden näyttelyjen järjestämiseen ja sai 
työt ammattimaisesti esille. Jormalla oli loppuaikoina 
paljon kursseja, lähes saman verran kuin päätoimisel-
la opettajalla. Hänen ehkä tärkeimmät ja pidetyimmät 
kurssit olivat tiistai- ja keskiviikkomaalaus, joita hän 
opetti ainakin 10 vuotta ja joissa oli tupa täynnä vä-
keä. Tämän lisäksi hän oli hyvä taidemaalari, vahva 
värinkäyttäjä, ns. oikea ”perinteinen” maalari ja oli 
tästä myös ylpeä. Tuntiopettajan työ on opistolla aika 
yksinäistä, yhteisiä tapaamisia ei ole muutoin kun 
opettajakokouksissa, joihin Jorma osallistui ahkeras-
ti. ”

Jorma Hyttinen toimi 1990-luvulla Turun taiteili-
jaseuran puheenjohtajana sekä myös seuran halli-
tuksessa. Hän oli kotoisin Joensuusta, jossa hänellä 
oli näyttelyitä ja hänen töitään onkin paitsi Turun 
niin myös Joensuun kaupungin kokoelmissa. Turus-
sa hänen julkisia maalauksiaan on nähtävillä Turun 
rautatieasemalla sekä T-sairaalassa. Moni Jorman 
oppilas vieraili hänen työhuoneellaan, joista viimei-

nen oli Barkerin kiinteistössä Raunistulassa. Siellä 
hän 2000-luvulla siirtyi abstraktista ilmaisusta kohti 
konkretiaa ja erityisesti hän teki tarkasteluja ihmisten 
kasvoista ja koirista. Jorma kehittyi äärimmäisen tai-
tavaksi kuvaamaan eläimiä ja näissä töissä yhdistyi 
hänen vahvuutensa piirtäjänä, maalaajana, akvarel-
listina ja värinkäyttäjänä. Turun Sanomissa 7.5.2008 
Riitta Monton kirjoittamassa artikkelissa Jorma itse 
pohti miten hän yhtäkkiä, itsellensäkin yllätyksenä, 
havahtui siihen, että jokin tie oli käyty loppuun: ”Olin 
aina tehnyt abstraktia taidetta ja nyt tuntui, ettei se 
johda mihinkään.” Abstraktin taiteen puolestapuhuja 
koki taiteen olevan irrallaan kaikesta muusta, ja abst-
rakti taideilmaisu tuntui elitistiseltä. ”Tuntui, että se 
on pienen piirin juttu, harvat oivaltavat sitä. Sen ohi 
voi kulkea ilman, että se koskettaa ollenkaan. Sitä ei 
ymmärretä, hän kuvaa kokemuksiaan. Kun olin Pii-
rustuskoulussa, minua ei kiinnostanut ihminen yh-
tään. Kartoin esittävää taidetta, ja katsoin kaikkea 
abstraktin näkökulmasta. Uuteen siirtyminen oli tai-
teilijalle ”hyvin henkilökohtainen prosessi” ja tietyn 
aikakauden päätös. ”Kun olin antanut itselleni luvan 
siirtyä pois abstraktista, tuntui että aukesi jotakin ai-
van uutta, se oli mullistavaa. Olin aivan innoissani”

Jorman ansioluettelo on pitkä ja sisältää niin yksi-
tyis- kuin yhteisnäyttelyjä sekä Suomessa että ulko-
mailla, kuten esimerkiksi yksityisnäyttelyt Wäinö 
Aaltosen (2002) ja Joensuun (1992) taidemuseossa 
sekä yhteisnäyttelyt: Kolme taiteilijaa Turusta, Tartu 
Kunstimaja, Viro ; FMK-Gallery, Budapest, Unkari; 
Salkku-näyttely National Galleria, Tukholma ; 2008 
Kuvataideopettajien näyttely, Tarton Yliopistossa ; 
2003 Sinikka Mäki-Lertolan kanssa näyttely Saksas-
sa, Kunstraum Malerhof Voigtholz, Peine

Opiston rehtori Sanna Orusmaa muistelee:

”Jorma opetti minua jo ollessani 15-vuotias ja käy-
dessäni Lasten ja nuorten kuvataidekoulua. Hänen 
tyylinsä opettaa oli hyvin innostava ja luova sekä 
samalla tarkkoja yksityiskohtia parantavia vinkkejä 
antava. Meillä oli hyvä henki ryhmässä ja mielestä-
ni nuoruuteni parhaat taulut syntyivät juuri Jorman 
opeissa.

Myöhemmin työmaailmassa, Jorma oli usein apuna 
monessakin huolto- ja parannusprojektissa liittyen ku-
vataidetiloihin ja kalustoon sekä ylipäätään opetuksen 
toimintaan. Iloiset huomenen toivotukset vaihdettiin 
aamuisin ja siitä se päivä lähti käyntiin. Jorma oli tie-
tyllä tavalla monessa asiassa luottohenkilö, jos Jorma 
ei sanonut minkään olevan pielessä, saattoi olla rauhal-
lisin mielin ja tiesi että taideopetuksessa kaikki pelaa 
ja sujuu.”

Jorman pitkäaikainen oppilas, Marjatta Kangas, muis-
telee:

”Tapasin Jorman ensimmäisen kerran monia vuosia 
sitten. Olin ennen sitä harrastanut piirtämistä hiilel-
lä ja lyijykynällä. Halusin siirtyä värien maailmaan. 
Ensimmäiselle tunnille otin mukaani kouluaikaiset 
pahvikoteloon liimatut värinapit, harottavan sivelti-
men sekä paperia, jota sattui kotoa löytymään. Jorman 
katse oli paljon puhuva, kun hän näki välineeni. Sanat 
täydensivät katsetta: Jos et hanki kunnon akvarellivä-
rejä, siveltimiä ja maalauspohjia, tuskin tulet olemaan 
tyytyväinen työhösi. Viesti oli selkeä ja tosi. Koin sen 
käytännössä. Jorman sanat ovat seuranneet mukanani 
vuodesta toiseen ja etenkin kun siirryin akryylivärei-
hin. Vaikka kaikki lähtikin välineistä, olen oppinut täs-
sä harrastuksessani muutakin. Maalaaminen on muka-
va harrastus. Ryhmään kuuluminen kannustaa ja antaa 
voimia. Mutta ennen kaikkea opettajan opit sekä tuki 
kuljettavat maalaamisen maailmaan ja avartavat sen 
näkemistä. Ja kaikki tämä lähti kunnon välineistä. Kii-
tos siitä Jorma.”

”Haikeana kuljen maalausluokan avoimen oven ohi, 
muistelen Jorman kantavaa ääntä ja asiantuntevaa esi-
tystä tai keskustelua luokassa, se kiiri aina käytävälle 
asti, se oli jotenkin kotoisaa, siitä jäi hyvä olo - Jorma 
on töissä”, Mäki-Lertola.

Pirjo Haapala

Meillä oli Hansassa valtavan iso näyttely nimeltä 
”Orkidean tunne”, joissa oppilaat pääsivät maalaamaan 

mieliaihettaan eli kukkia. Kukkasillahan voi ilmaista 
tunnetusti tunteitaan värien ja muotojen mukaan. Kuvassa 

on Outi Eronen ja Jorma Hyttinen pystyttämässä näyttelyä.

Kuvanveiston opiskelijat tekivät suuria orkideoja 
paperista ja rautalangasta. Minun piirustusryhmäni tekivät 
orkideoista hienoja tutkielmia liiduilla. Lisäksi esillä oli yksi 

iso yhteisötaidemaalaus mustalle paperille. 

Toivottavasti yhteisöllisiä voimannäyttöjä nähdään 
tulevaisuudessakin. Ne teettää kyllä paljon ylimääräistä 

vapaaehtoistyötä ja hyvän yhteishengen.

Sinikka Mäki-Lertola, kuvateksti ja kuva.

Jorma Hyttinen omakuva 2006.
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Syyskuussa 2021 julkistettiin Turussa Kura-
lan Kylämäessä uusi muinaispuku, Ravattulan 
puku. Muinaispuvut pohjautuvat arkeologisesti 

tutkittuun hautalöytöön ja ajoittuvat rautakauden lo-
pulle tai varhaiseen keskiaikaan, 1000–1200-luvuille. 
Kansallispuvut sen sijaan ovat 1700- ja 1800-luvun 
kansanomaisten juhlapukujen toisintoja.

Ravattulan puku perustuu vuonna 2016 Kaarinan Ra-
vattulan Ristimäeltä löydettyyn hautaan. Arkeologi 
Juha Ruohosen johtamilla Turun yliopiston arkeolo-
gian oppiaineen kaivauksilla löydettiin myös Suomen 
vanhimman tunnetun kirkon perustus. Naisenhauta, 
jossa oli säilynyt harvinaisen paljon tekstiilinjäänteitä 
vainajan vaatetuksesta, sijaitsi kirkon seinän vieressä 
ja ajoittuu 1200-luvun alkuun, rautakauden ja kes-
kiajan taitteeseen.

Haudan löytötaso nostettiin talteen isoina maapaak-
kuina, jotka tutkittiin Turun museokeskuksen konser-
vointilaboratoriossa. Tunnistetuissa vaatekappaleissa 
on myös sellaisia, joita ei ole aikaisemmin tavattu 
suomalaisista hautatekstiileistä, mikä antoi kimmok-
keen tehdä löytöön perustuva pukuennallistus.

Pukuhanke alkoi syksyllä 2018, ja puvun prototyyppi 
valmistui vuonna 2020, mutta sen julkistus lykkään-
tyi koronapandemian vuoksi. Lisäaika antoi mahdol-
lisuuden tehdä puvusta toinen ja kolmaskin versio ja 
samalla tarkentaa puvun yksityiskohtia. Ensimmäi-
nen Ravattulan puku tehtiin tekstiili- ja muinaistek-
niikan artesaani Sue Salmisen luotsaamana, ja sen te-
kemiseen osallistui vapaaehtoistyönä monia käsityö-
alan ammattilaisia, harrastajia ja opiskelijoita. Pro-
totyypin mekon valmistanut tekstiilitutkija Helena 
Honka-Hallila on pääosin tehnyt kaksi muuta pukua. 
Suomen muinaistutkimuksen tuki ry on osallistunut 
hankkeen materiaalikustannuksiin, mutta puvut val-
mistuivat talkootyön ja lahjoittajien rahallisen tuen 
ansiosta.

Ravattulan puku on kymmenes suomalainen muinais-
puku, ja ne kaikki ovat naisten asuja. Ensimmäinen, 
Aino-puvuksi kutsuttu, tehtiin jo 1800-luvun lopulla. 

Edellisen kerran uusi puku julkistettiin vuonna 1996, 
kun valmistui Mikkelin seudun muinaispuku. Aura-
joen varrella vain muutaman kilometrin päässä toi-
sistaan olevista haudoista on nyt pukurekonstruktiot, 
jotka kuvastavat eri aikakausien muotia. 1990-luvun 
alussa valmistuneen Kaarinan puvun perustana oleva 
hauta löytyi Katariinan kirkon läheltä, ja puku edus-
taa 1000-luvun alkua ja viikinkiaikaa, Ravattulan 
puku puolestaan 1200-luvun alkua, ja siinä näkyy jo 
keskiajan vaikutteita.

Ravattulan pukua erottaa muista muinaispuvuista 
etenkin kaksi asiaa: sen peruselementti on yksimit-
tainen villamekko ja pukuun kuuluvat kangassukat, 
joiden jäänteet löytyivät nyt ensimmäisen kerran 
haudasta. Muissa muinaispuvuissa hame kiinnitetään 
kahdella soljella olkapäiltä. Ravattulan pukuun kuu-
luu vain yksi pieni hopeasolki, joka löytyi keskeltä 
vainajan rintaa. Sen kohdalla oli säilynyt sekä villa-
kangasta että pienenpieni palanen kasvikuidusta ku-
dottua palttinakangasta. Kasvikuidun lajia ei ole mää-
ritetty, mutta muinaispukuun tehtiin pitkä pellavai-
nen aluspaita kansanomaisen mallin mukaan. Kaikki 
muut Ravattulan puvun vaatekappaleet ovat villaa.

Hautalöytöön perustuen Ravattulan puvun sukat on 
tehty vanutetusta, krapilla eli värimataralla punaisek-
si värjätystä villatoimikkaasta, ja ne ulottuvat polven 
päälle. Sukat kiinnitetään polven alapuolelta kapealla 
kuviollisella lautanauhalla, jonka päät on koristeltu 
pienin pronssispiraalein ja lankatupsuin. Vainajan jal-
kineista oli jäljellä vain tumma jälki maassa. Pukuun 
sopivat nahkakengät valmistettiin sen tietämyksen 
mukaan, mitä on ajankohdan jalkineista.

Ravattulan puvun mekon pääntie on hautalöydön 
mukaisesti V-muotoinen ja laaja helma on ommel-
tu kuudesta erilevyisestä kappaleesta. Kappaleet ei-
vät ole kiilamaisia, eikä haudasta löytynyt ratkaisua 
siihen, kuinka vaatteen yläosaan saadaan istuvuutta. 
Kainaloiden alle tehtiin poimutus, joka kokoaa sivu-
jen väljyyden. Kankaan loimessa ja kuteessa vuorot-
telee kaksi vaaleampaa ja tummempaa lankaa, jotka 
värianalyysin mukaan ovat värjäämätöntä villaa. En-

simmäiset kaksi mekkokangasta kudottiin luonnon-
värisistä langoista, mutta kolmas kangas kudottiin pu-
nakeltaiseksi, koska haluttiin kokeilla myös värikästä 
vaihtoehtoa.

Villamekko ja punaiset kangassukat edustavat kes-
kiajan eurooppalaista muotivaikutusta. Krappi oli 
Suomessa tuohon aikaan harvinainen ja kallisarvoi-
nen tuontiväriaine, jonka käyttö on edellyttänyt eri-
tyistä tietotaitoa. Myös haudasta löytyneet nauhat 
osoittavat korkeaa, erikoistunutta käsityötaitoa. Asu-
kokonaisuus kuvastaa sekä kantajansa varakkuutta 
että muodikkuutta. Lounaissuomalaista rautakauden 
perinnettä siinä edustavat sininen pronssispiraalein 
koristeltu esiliina ja viitta. Ravattulan viitan erityis-
piirre on, että sen päissä ei ole hapsuja, vaan koko 
viittaa kiertää pyöreäksi kudottu lautanauha.

Keskeltä vainajan rintaa löytyneen hopeasoljen alla 
ja päällä oli kangasta, jota ei tunnistettu muualta hau-
dasta ja joka on värianalyysin mukaan värjäämätön-
tä villaa. Pukuun tehtiin pitkä, kapea villahuivi, joka 
kiedotaan pään ympäri ja kiinnitetään soljella. Hui-
vi kudottiin harmaana, mutta myös punasävyisenä 
versiona, ihan sen vuoksi, että väri antaa paremman 
sävyn kasvoille ja sointuu hyvin punaisten sukkien 
kanssa. Pään voi peittää vaihtoehtoisesti pellavalii-
nalla. Huivin tai liinan päälle solmitaan villanauha, 
jonka päissä olevat spiraalikoristeet riippuvat ohimoi-

den kohdalta. Näiden ohimokoristeiden katkelmia 
löytyi vainajan kaulan kohdalta.

Kuitututkimusten perusteella nykyinen ahvenan-
maanlampaan villa on lähimpänä hautalöydön teks-
tiilien villaa. Tämän vuoksi Ravattulan puvun proto-
tyyppi valmistettiin ahvenanmaanlampaan villasta, 
jota kehräytettiin erikoiserä virolaisessa pikkukeh-
räämössä. Kahteen muuhun pukuun villa kehrättiin 
Pirtin Kehräämössä Mikkelissä, ja näissä langoissa 
on sekä suomenlampaan että ahvenanmaanlampaan 
villaa. Pukuhankkeen myötä kehitetyt langat, jotka 
värjätään kasvivärein, soveltuvat muidenkin muinais-
vaatteiden tekemiseen. Niitä tuottaa jatkossa Elonvil-
la, yritys, joka syntyi pukuhankkeen myötä.

Ravattulan puku edustaa oman aikamme tulkintaa 
hautalöydöstä. Uusien löytöjen ja tutkimusmenetel-
mien kehittymisen myötä samaa aineistoa saatetaan 
myöhemmin tulkita toisin.

Ravattulan puvusta julkaistaan tänä vuonna (2022) 
tieto- ja ohjekirja, ja sen jälkeen on mahdollista jär-
jestää puvun valmistuskursseja esimerkiksi työvä-
enopistoissa. Ravattulan pukuun ei kuulu kalliita 
koruja, ja itse tehtynä puvusta tulee kohtuuhintainen 
muinaispuku. Puvun valmistaminen vaatii kuitenkin 
tekijältään hyvää käsityötaitoa.

Jaana Riikonen

Ravattulan puku – uusi muinaispuku

Ravattulan 
muinaispuku 
esiteltiin syksyllä 
2021 Suomen 
käsityömessuilla 
Tampereella. 
Kuvassa 
vasemmalla Jaana 
Riikonen ja oikealla 
puvut valmistanut 
Helena Honka-
Hallila. 

Kuva Pirjo Haapala
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Ryijytekniikalla 
tehty aarteeni 

Innostuin harjoittelemaan ryijyn tekemistä. Ostin käsi-
työliikkeestä säkkikangasta (ei siis varsinaista ryijyn-
pohjakangasta) ja Novitan Florica-lankoja. Kävi niin 

kuin usein käy, ja innostuin lisää. Muistin lehdestä leik-
kaamani kuvan Tyrvään Pyhän Olavin kirkosta ja ryhdyin 
solmimaan sen mukaan ryijyä. Katsoin valokuvasta mallia 
ja ryhdyin vaan vapaalla kädellä solmimaan villalankoja 
kankaaseen. Annoin sen äidille lahjaksi. Hän on Tyrvääl-
lä syntynyt ja minun äidinpuoleiset sukujuureni ovat niillä 
seuduilla. Vanhempieni poismenon jälkeen otin sen tal-
teen, kun ajattelin että muut sisarukset eivät siitä välitä ja 
roskiin se varmaan olisi joutunut. Minulle sillä on tunnear-
voa enkä raaski siitä luopua. Siinä se nyt roikkuu eteisen 
ovessa ja toinenkin tekele on seinällä.

Teksti ja kuva Hilkka Veistinen

Ilmoittautumiset 
ennen ja nyt

Aukeaman alalaidan kuva kertoo paljon ajas-
ta, jolloin opiston kursseille ilmoittauduttiin 
jonottamalla säällä kuin säällä. Pisimmil-

lään jono ulottui Kaskenmäkeä alas Paavo Nurmen 
patsaalle saakka. Näin tapahtui varsinkin silloin, kun 
samana päivänä voi ilmoittautua kaikille mahdollisil-
le kursseille. Jossakin vaiheessa porrastettiin ilmoit-
tautumisia siten, että esimerkiksi kielet olivat yhtenä 
päivänä ja kädentaidot toisena. Suosituimpiin ryh-
miin tultiin jonottamaan jo aamupäivällä. Mukana oli 
jakkara ja eväät. Ottipa joku töistä vapaata, jotta pääsi 
jonon alkuun. 

Olin monena vuonna avustamassa ilmoittautumis-
päivinä. Puseron selkämys oli ”täynnä silmänreikiä”, 
kun painelin opistolle takaoven kautta.  Jonosta kuu-
lui: ”Eipä etuilla siinä”. Oli hyvä todeta huutajille, 
että ilman meitä virkailijoita te ette pääse kursseille. 

Vahtimestari ohjasi jonottajat sisälle opiston ala-au-
laan, jossa oli useampi vastaanottaja pöytien takana. 
Heidän takanaan oli suuri liitutaulu, johon merkka-
simme kursseille tulijat. Kun joku kurssi tuli täy-
teen, tiedotimme asiasta vahtimestarille. Hän viestitti 
asiasta jonottajille, jotta heidän ei tarvitsisi odottaa 
turhaan. 

Opiston muihin toimipisteisiin ilmoittauduttiin suun-
nilleen samalla tavalla. Olin monena syksynä neljän 
päivän kiertueella eli ensiksi Kaskenkadun tai Aura-
kadun toimipisteessä. Sitten olivat vuorossa Mesta-
rinkatu, Perno ja Varissuo. Myös Runosmäen toimi-
piste tuli tutuksi. Näissä pienemmissä paikoissa jono 
kesti lyhyen aikaa eli vartista puoleen tuntiin. 

Nykyisenä tietotekniikan aikakautena ilmoittautumi-
nen kursseille tapahtuu pääasiassa netin kautta. Siinä 
pitää olla nopea, sillä monet kurssit täyttyvät lähes 
silmänräpäyksessä. 

Markku Luoto

Mitähän se vaimo sieltä 
ihmeluuristaan etsii? Kas vaan, taitaa 
ilmoittautua työväenopiston kurssille. 
kuva: Markku Luoto

Jonotetaan sateessa, 
ilmoittautuminen työväenopiston 
kieliryhmiin on menossa 29. elokuuta 
1994 Turussa Kaskenkatu 5. Jono 
täytti pylväsaluetta reunoja kiertäen, 
sateelta suojassa. Kuvasi Reijo 
Nurmela. Kuva on yhdistelmä 
kahdesta kuvasta.
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Turun suomenkielisen työväenopiston kursse-
ja erityistä tukea tarvitseville kokoontuu Tai-
de- pompon tiloissa kolmena päivänä viikosta. 

Näin Korona-aikana tilat ovat erityisen hyvät juuri 
siksi,  että jokaisella kurssilaisella on oma työtila- ja 
rauha. Tiloissa kokoontuvat integroitu Mosaiikkia 
yhteisötaiteena -ryhmä,  Kuvataidetta yhteisötaitee-
na erityistä tukea tarvitseville -ryhmä, Taidekarhut, 
Nuorten taidetyöpaja ja Taidepuumat -kurssi. Näistä 
ryhmistä koottu integroitu yhteisötaideryhmä Art
Notes esittäytyi teoksillaan Mörköfestivaaleilla!

Taustaa
Vuonna 2018 Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamis-
keskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kun-
tayhtymä antoi Ravattulan Pomposta tyhjillään olleen 
hoitolaitoksen tilat veloituksetta käyttöömme. Taide-
keskus Into ry:llä ovat kolme vuotta olleet käytössään 
usean sadan neliömetrin esteettömät ja saavutettavat 
tilat KTO:n Kehitysvammaalan tuki ja osaa
miskeskuksen omistamassa kiinteistössä Ravattu-
lan Pompossa. Tilat olivat unelmiemme täyttymys, 
mutta olemme menettämässä tilat. Tilojen menetys 
saattaa pahimmassa tapauksessa merkitä erityistaide-
toiminnan ja Taidekeskus Inton toiminnan alueellista 
loppua. Uusia kohderyhmällemme saavutettavia es-
teettömiä tiloja on vaikea löytää. Syyskuussa saim-
me kutsun osallistua vuosittain pidettäville MörkÖ-
rö -festivaaleille ja kokosimme ÖRÖ, PIMEYDEN 
TYYSSIJA näyttelyn.

Taidekeskus Into ry
Taidekeskus Into on perustamisestaan lähtien pyrki-
nyt vauhdittamaan erityistaiteen juurruttamista Varsi-
nais-Suomeen. Toiminnassa on alusta asti ollut jouk-
ko sinnikkäitä, periksi antamattomia kuvataiteilijoita 
ja muita asiaan vihkiytyneitä aktivisteja, jotka ovat 
pitäneet oman työnsä rinnalla vapaaehtoisvoimin ja 
ilman saatuja apurahoja pystyssä Varsinais-Suomen 
erityistaiteen linnaketta. Työskentelemme mento-

reina, mahdollistajina ja ammatissamme toimivina 
kuvataiteilijoina Outsidertaiteeseen lukeutuvien vä-
hemmistöjen kanssa. Vähemmistöjen, jotka omi-
naispiirteidensä, kuten autismin ja aspergerin kirjoon 
kuuluvina ovat jääneet syrjään ja täysin osattomiksi 
alueemme taiteen ja kulttuurin kentässä.

Taidekeskus Into ry on viime syksynä 
aloittanut residenssitoiminnan yhteis-
työssä Turun taideakatemian kanssa.
Ensimmäinen residenssitaiteilija on Turun Taidea-
katemian toisen vuosikurssin  taideopiskelija Liinu    
Laurila, joka on yhdessä Taidekeskus Into ry:n tai-
teilija Viljo Pertolan kanssa tehneet Ready made – 
tekniikalla toteutetun valoteoksen ”Haamusänky” 
(200 cm cx 90 x 50 cm). Teos on riisuttu metallinen 
sähkösängyn runko, joka on ollut jonkun ihmisen ko-
tina koko elämän.

Taidekeskus Into ry:n työryhmä ArtNotes, joka tuo 
esille valaistun flyygeli-installaation Bachin Golberg 
variaatioiden kera. ArtNotes- ryhmästä tekijät Miikka 
Hirsimäki ja Seija Väyrynen.

Ekologisen ulkoveistoksen ”Iltahuuto” valmista-
miseen on osallistunut yhteisötaideryhmäläiset Liisa 
Lehtinen, Christine Talling, Marjatta Risku, Pia Aho-
kas ja Pekka Larkela. Teos rakentuu erikokoisista pa-
jukoreista rakennetusta karrikoidusta, valtavasta ih-
misen muotokuvasta (n. 150 cm x 200 cmx 120 cm). 
Näissä mentoroijana ja ohjaajana on toiminut kuvan-
veistäjä Sinikka Mäki Lertola.

Näyttelyrakennuksen edustalla sijaitsevaan Kuutio- 
tilaan tuli valoinstallaatio kuvakaappauksena perfor-
manssista, jonka on ohjannut kuvataiteilija AMK Eija 
Ruoho.

Lisäksi esillä oli Intotaiteilija, Joel Karlssonin edi-
toima ja suunnittelema performanssivideo ”Mörkö-
kello”.

Taidekeskus Into ry:n juliste on Intotaiteilija 
Miia Ruohosen käsialaa. Alumiinikomopo-
siitille painettu ” luuranko”- tussimaalaus on 
myös hänen.

Taidetoiminnalla voidaan tukea nuorten hy-
vinvointia ja omien vahvuuksien löytämistä. 
Osallistuminen ryhmätoimintaan tukee yh-
denvertaisuutta, tasa-arvoa ja ehkäisee syr-
jäytymistä.

Taidetoiminnassa oppii ilmaisemaan ajatuk-
siaan ja tunteitaan sekä tunnistamaan aisti-
elämyksiään.  Samalla tutustuu  monipuoli-
sesti kuvataiteeseen ja erilaisiin tekniikoihin.

Kuvan kieli voi jollekin olla ainoa tapa il-
maista itseään ja olla yhteydessä ympäris-
tönsä kanssa. Myönteiset elämykset ja on-
nistumisen kokemukset vahvistavat nuoren 
itsetuntoa, sosiaalisuutta ja ryhmässä toimi-
mista. Tällaista toimintaa Turun alueella ei 
ole muualla saatavissa.

Kuvat on ottanut Christine Talling.

Lisää infoa Taidekeskus Into ry:stä: https://
www.taidekeskusinto.com/

https://www.facebook.com/Taidekeskus-In-
to-ry-133967513336668/

youtube: creation story mosaic

Taidekeskus Into ry osallistui Mörkö- 
festivaaliin 5.11.2021 – 6.1.2022 
Örön linnakesaarella

ArtNotes 
yhteisötaideryhmä: 

Mörön Iltahuuto, 
paju, korkeus n. 

230 cm leveys n.90 
cm.

Näyttelykokonaisuus 
MörkÖrö festivaaleilla 

Ökmon tilassa. Etualalla 
Haamusänky, (Liinu Laurila ja 

Viljo Pertola, Haamusoittaja 
puolestaan istuu flyygelin 
takana (Seija Väyrynen ja 
Miikka Hirsimäki ArtNotes 

yhteisötaideryhmästä).

Kuvakaappaus Olli Koskisen performanssivideosta.
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Kodin sähkölaitteista vanhan tavanomaisen lie-
den käyttö erityisesti vaatii valvontaa.

Uimahallin saunassa vanha mies kertoi yhden tapauk-
sen. Hän oli laittanut perunoita kiehumaan ja mennyt 
hetkeksi pitkäkseen. Hän heräsi siihen, kun palomies 
hyppäsi nostolava-autosta parvekkeelle. Keittiön 
avoimesta ikkunasta meni savua ulos. Palomies sam-
mutti palavan perunakattilan. Sillä kertaa vahingot ei-
vät kovin suuria olleet ja ne rajoittuivat vain keittiöön.

Kun isäni oli jo täyttänyt 90 vuotta, niin sovimme, 
että otetaan liedestä sulake pois. Muistisairaus hän-
tä jo vaivasi. Kodinhoitaja kävi jo useita kertoja päi-
vässä ja hänelle tuotiin ruoka valmiina, joten liesi ei 
kovin tarpeellinen ollut. Kahvinkeitin, vedenkeitin 
ja mikroaaltouuni sammuvat automaattisesti ja ovat 
näin turvallisempia. Niitäkin käytimme enimmäkseen 
me vierailijat. Kun tuomistamme aineista keitettiin 
kunnon kahvit ja hyvät leivonnaiset hieman lämmi-
tettiin mikrossa.

Vanhan tyyppinen liesi on turvallisempi, jos siinä 
on ajastin. Pitkään keitettäessä pitää vääntää tai pai-
naa aikaa lisää. Yli 91-vuotias setäni keitti kotonaan 
meille kyläileville hyvät pannukahvit. Hänen liedes-
sään oli ajastin, puolen tunnin päästä liesi sammui. 
Kahvipannu kiehui jo vartin päästä. Setä otti pannun 
hellalta ja levy jäi täysillä päälle, ilman kattilaa. Säh-
köhellan vieressä oli myös puuhella. Puilla lämpiävää 
liettä ei sammuteta, kun pannu tuodaan kahvipöytään. 
Pesällinen polttopuita sammuu omia aikojaan. Sähkö-
liesi olisi viisasta sammuttaa ja useimmat niin teke-
vätkin, kääntävät kytkimen nollaan. Tuleeko meille 
lapsuuden toimintatavat, kun meistä tulee vanhoja? 
Setä käytti sähköhellaa vähän samoin kuin puuhellaa 
käytetään.

Vanhainkodin yhteistilassa keiteltiin kunnon pannu-
kahveita omalla pannulla. Omassa huoneessaan ei 
saanut ollenkaan keittää. Kahvinkeittämistä varten 
yhteistilassa oli kaksilevyisiä keittolevyjä. Ongelma 
oli: mamma laittoi kahvipannunsa etummaiselle le-
vylle ja käänsi takimmaisen levyn päälle. Takalevy 
oli näin miltei punainen ja kahvipannu kylmänä. Rat-
kaisu: vaihdettiin keittolevyt yksilevyisiin, yksi levy 
- yksi säätönuppi.

Ostin itselleni induktiokeittolevyn. Siitä on tullut 
pääasiallinen välineeni ruuan keittämisessä. Siinä on 
säädettävä ajastin ja myös lämpötila on säädettävissä, 
teho myös, kosketusnäytöltä. Vanhanaikaisella lie-
dellä maitopohjainen kalakeitto kiehuu helposti yli. 
Induktioliedellä sama keitto pysyy kattilassa. Mai-
don pinta vain vähän nousee ja laskee vuorotellen, 
lämpötilan säätö on niin tarkka. Kun perunoiden tai 
muun ruuan valmistusta aloittaessa säädetty keitto-
aika päättyy, niin kiehuminen loppuu kolmessa se-
kunnissa. Puhallin sammuu, levy hiljenee. Kattilan 
pohja on lämmittänyt lasisen levyn pinnan allaan 
noin sata-asteiseksi. Vanhan levyn pinta saattaa olla 
kuusisataa-asteinen. Vanhanaikaisen valurautalevyn 
tapauksessa lämmitetään levy, kattila ja ruoka. Induk-
tiolevyllä lämmitetään kattila ja ruoka. Mikroaalto-
uunissa lämmitetään ruoka. Energiaakin kuluu eniten 
valurautalevyllä, vähemmän induktiolevyllä ja vielä 
vähemmän mikroaaltouunissa.

Reijo Nurmela teksti ja kuva

LiesiRaapale

Raapale on tasan sata sa-
nainen kertomus. Sen li-
säksi saa olla otsikko. Ot-
sikkoon saa käyttää kor-
keintaan viisitoista sanaa.

Näillä pienoisnovelleilla 
harjoittelemme määrä-
mittaisen napakan tekstin 
kirjoittamista.

Yamaha-kuume

Satavarma että se iskee jälleen, Yamaha-kuume. Tai voi se olla Moto 
Guzzikin tai vaikka itse Royal Enfield.

Hengitän syvään ja kuuntelen. Siellä. Ihana pärinä ja kuuma asfaltti 
leijailee ikkunasta sisään. Onko pakko ruveta rassaileen niitä jo huhti-
kuussa.

Se oli upee, mun Yamaha Virago 250cc. Kuin valioratsu, musta ja kiil-
tävä.  
Polttaa kesäkatu naista, vai miten se meni. Tuskin ne alakerran kanako-
pin nahkabyysat enää mahtuiskaan.

Voiko ikuisen lapsuudenhaaveen toteutumisen jälkitilasta koskaa selvi-
tä? Pitäiskö tähän tuskaan nyt suhtautua aikuisemmin, siis järjellä? Hah, 
tunnepuolen jutuilla ja aikuisuudella ei ole mitään tekemistä!

Toinen minä muistuttaa, onhan sulla vielä polkupyörä.  
FILLARI – mikä antikliimaksi!  
Vai sittenkin ekoteko...

Marianne Klemelä



16


