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Opistolaisyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
 

torstaina 24.11.2022  Opistotalossa, Kaskenkatu 5

klo 17.30  Amanuenssi Maiju Tuisku kertoo Luostarinmäen museokorttelista ja sen tuoreesta näyttelyuudistuksesta.

n. klo 18.30 opistolaisyhdistyksen syyskokous
  Asialistalla mm.:

- virkailijavalinnat 
       - opistolaisyhdistyksen puheenjohtaja vuosiksi 2023-2024
       - johtokunnan jäsenet vuosiksi 2023-2024
       - johtokunnan varajäsenet vuodeksi 2023      
       - toiminnantarkastajat vuodeksi 2023
       - toimikuntien kokoonkutsujat
- vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
- toiveet ja kommentit opiston opinto-ohjelmaan.

Voit myös esittää toiveita ja palautetta opistolaisyhdistykselle.

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

Tervetuloa!

Turun työväenopiston opiskelijat ry. / Johtokunta
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Reipasta meininkiä!

Kuutamo ja pihlajan punaiset mar-
jat – niistä on elokuu tehty. Kuu-
tamon keskus, kuu, kasvaa ja pie-

nenee… Pihlajan marjat samaten: joka 
syksy ne ilmaantuvat ja aloittavat syksyn 
lehtipuiden väriloiston. Puiden väriloisto 
on kirjava kuin opiston opinto-ohjelma. 
On taas valinnan varaa! Yllättävin kurssi 
on Stand Up! Siinä jos jossakin tarvitaan 
nopeaa reagointikykyä ja yleissivistystä. 
Ja sitähän kansalaisopistot luentoinen ja 
kursseineen tarjoaa. Kärsivällisille opetta-
jille suurkiitos!

Keväällä 2022 yhdistyksen johtokunta 
halusi kiittää opettajia jaksamisesta, jota 
menneet koronavuodet vaativat tavallista 
enemmän. Oli aikomuksena järjestää kii-
toskahvitus. Pohjustava taustatyö selven-
si, että opettajia (yli 200) olisi haasteellista 
saada yhteen paikkaan samaan aikaan ja 
kun sattui vielä niin ikävästi, että maail-
man meno mullistui koronaakin haasta-
vammin. Näin johtokunta päätti kiitos-
kahvituksen sijaan suunnata kahvitusrahat 
SPR:n Ukraina tilille.

Kesäkuukausina yhdistyksen Kulttuuri- ja 
retkeilytoimikunta järjesti 18 tapahtumaa. 
Oli konsertteja, teatteria, retkiä sisämaa-
han ja saaristoon. Merimatkojen lisäk-
si matkattiin järvissä. Toimikunta ja sitä 
kautta koko yhdistys toivoo, että tapah-
tumiin osallistujille (yli 550 henkilöä) jäi 
menoista ilon- ja onnen murusia, kenties 
jopa koko kakku, itseensä investoiminen 
on niin tärkeää ja kannattavaa. Oppiminen 
ja uuden kokeminen on aina hyväksi. Oli 
se sitten tietoa, taitoa, konkreettista tai vai-
keammin arvotettavaa.

Upeaa ja moniaistillista syyslukukautta!

Pirjo Haapala

Puheenjohtajan palsta

Reipasta meininkiä! Opiston syk-
sy on lähtenyt vauhdilla käyntiin. 
Melkein voisi sanoa, että menneet 

pari vuotta erinäisine ongelmineen, ovat 
jääneet unholaan, vaikka opistolla vielä 
muistutetaankin hyvästä käsihygieniasta 
ja siitä, ettei nuhaisena tai muuten sairaa-
na saa paikan päälle tulla. Opettajat ovat 
suunnitelleet laajan ja monipuolisen kurs-
sitarjottimen, joka on kyllä huomattu, il-
moittautujia kursseille on lähes sama mää-
rä, kuin ennen koronavuosiakin.

Luennot ovat olleet viime lukuvuonna 
tauolla, mutta nyt tänä syksynä, tarjolla on 
runsas määrä kovatasoisia luentoja ja vie-
läpä ilmaiseksi. Luokat täyttyvät innosta 
puhkuvia opettajia ja oppilaita, opisto he-
rää henkiin, kuin luonto keväällä, täynnä 
tarmoa! Käytävillä kuuluu monia iloisia 
tervehdyksiä ja kohtaamisia, kaikkialla 
tuntuu olevan energiaa ja virtaa, vihdoin-
kin päästään taas porukassa touhuamaan!

Opisto on saanut viime syksystä alkaen 
myös uuden viranhaltijaopettajan käden-
taitoihin Jesse Peltomaan. Jesse on solah-
tanut opistomaailmaan nopeasti. Hän on 
kuluneen vuoden aikana rautaisella am-
mattitaidolla pistänyt teknisentyöntiloja 
järjestykseen, hoitanut työkalut sekä lait-
teet ajan tasalle ja tietenkin opettanut mu-
kaansa tempaavia kursseja. Kädentaitojen 
lisäksi, Jessellä on vahvuutena erilaiset 
liikuntamuodot ja moni onkin saattanut jo 

huomata uudet frisbeegolf- ja pelikurssit 
tarjonnassa.

 Opisto on lähtenyt kehittämään opetusta 
suurella teholla, oppimisen tunnistaminen 
ja tunnustaminen halutaan tuoda selvästi 
näkyviin kurssien yhteyteen.

Olemme mukana OSKU-hankkeessa lä-
hikuntien opistojen kanssa. OSKUn avul-
la koulutamme opettajia luomaan entistä 
selkeämmät sisällöt kursseihin ja tuomaan 
opetuksen myös arvioitavaan muotoon, 
niin että oppilas halutessaan saa kurs-
sin suorittamisesta virallisen merkinnän 
KOSKI-järjestelmään. Tällöin opistolla 
käydystä kurssista saa virallisen suori-
tusmerkinnän itselleen ja siitä saattaa olla 
hyötyä vaikkapa työpaikkahaussa. Kurs-
sin suorittamisesta tehty arviointi anne-
taan periaatteella hyväksytty tai hylätty. 
Vain hyväksytyt suoritukset merkitään 
KOSKI-järjestelmään. 

 Kaikin puolin saa olla tyytyväinen syys-
kauden aloitukseen, tätä opistotoimintaa 
on kaivattu ja odotettu. Ehkäpä vapaan 
sivistystyön arvon näkee koronavuosien 
jälkeen jopa vieläkin suuremmassa arvos-
sa. Onneksi saan ja saamme olla mukana 
tekemässä tätä työtä ja tarjoamassa näin 
upeaa toimintaa kaupunkilaisille!

Sanna Orusmaa 
rehtori 

Kuva Erika Orusmaa
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Osmo Rauhalaa 
tapaamassa

Maaliskuussa Turun taidenäyttelyissä kävi-
jöitä hemmoteltiin peräti kahdella Osmo 
Rauhalan näyttelyllä. Galleria Contempo-

rary Makasiinissa oli esillä Hiljaisuuden muoto, jossa 
voi tutustua Rauhalan uusimpiin, vuoden 2022 töihin. 
Aboa Vetus Ars Novan näyttely oli laajempi ja pi-
demmältä ajanjaksolta. Oppilasyhdistyksemme kävi 
tutustumassa viimeksi mainittuun ja sai oppaakseen 
itse taitelijan.

Molemmat näyttelyt olivat kiinnostavia ja ajatuksia 
herättäviä. Vertailimme yhdistyksen puheenjohtajan 
kanssa kokemuksiamme teoksista, mikä osoittau-
tui hyvin hedelmälliseksi. Kokemukset ovat osittain 
hyvinkin erilaisia. Jos olisi ollut mahdollista kerätä 
koko ryhmän ajatuksia Rauhalan taiteesta, tulos olisi 
varmasti ollut vielä paljon monipuolisempi.

 Ars Novan näyttely Muista unohtaa kaikki valaisi 
laajasti taiteilijan eri kausien tuotantoa. Osmo Rauha-
la sekä kertoi useimpien töiden taustoista että kuun-
teli tarkasti kysymyksiämme. Osa töistä herättikin 
heti paljon ajatuksia, osaa piti jäädä yksin miettimään 
näyttelyn jälkeen. Itseäni vavahdutti eniten yksityis-
kokoelmaan kuuluva Liian myöhään vuodelta 2012. 
Siinä rottalauma pakenee/ liikkuu mustasta valkoi-
seen, pimeydestä valoon. Muutama on jo kokonaan 
irti mustasta, pari puoliksi irtoamassa siitä. Loput 
seuraavat joukolla, kukin tavallaan. Nuori ja utelias 

kohottautuu ylös massasta, vanha rukoilee hartaana. 
Joukon viimeisenä isorotta on raivoissaan syömässä 
edellä juoksevan häntää.

Se miten itse kukin maalauksen kokee, vaihtelee tie-
tenkin paljon. Teoksen syntyaika vaikuttaa tulkintaan. 
En tiedä, miten olisin kokenut työn vuosi sitten, mut-
ta nyt se näyttäytyi allegoriana Ukrainassa käytävään 
julmaan sotaan. Miten meidän käy, miten reagoimme 
uhkaavaan tilanteeseen, kuka meitä johtaa? Näitä aja-
tuksia jäin pitkään miettimään. Mietin myös työn ni-
meä. Itse asetin mieleeni toiveikkaamman nimen kuin 
sillä on.

DNA ja sen näennäinen sattumanvaraisuus oli aihee-
na useissa töissä. Osassa niistä näkyy jatkuva muutos 
ja liike, osa oli ikään kuin liikkumattomia, valmiiksi 
tulleita. Nämä työt olivat mielestäni sellaisia, joissa 
juuri opastus auttoi ymmärtämään teosten maailmaa. 
Näennäinen järjestäytymättömyys paljastaa yllättäen 
jonkin loogisen yhdistelmän tai ajatuksen. Elämä ja 
10 täyttää yhden huoneen seinän kokonaan. Katso-
ja voi edetä luonnontieteen kautta elämän kehitystä 
pohtimaan. Tämän työn haluaisin omistaa!

Rauhalan taide on analyyttistä ja selkeää. Työt ottavat 
vahvasti kantaa aikaan ja sen suhteellisuuteen. Yk-
sityiskokoelmiin kuuluva Yhdestoista hetki vuodelta 
2012 esittelee kellotaulun, jossa numerot korvautuvat 
lentävillä linnuilla. Vaikka hetki jo melkein lyö, len-
non suuntaa voi vielä muuttaa. Mustavalkoinen pyö-
reä kellotaulu on mielestäni täynnä uskoa elämään. 
Vaikka epätoivo maailman tilasta on olemassa, valoa 
on, toivoa on, vielä kello käy. Suuntaa voi todella 
muuttaa.

Helena Virtanen

Taidenäyttelyt osuvat nappiin, kun työt puhut-
televat heti ovella. Näin kävi kun astuin Gal-
leria Contemporary Makasiiniin. Näyttely oli 

Osmo Rauhalan Hiljaisuuksien Muoto. Nimi oli lii-
kuttavan läsnä teoksessa Enkelifossiili. En tosin ollut 
lukenut työn nimeä ja niinpä assosioin omassa mie-
lessäni. Työ viesti metsän hiljaisuutta (luurangot), 
meren hiljaisuutta (ruodot), pienen tytön hiljaisuutta 
(letit), perinnetöiden hiljaisuutta. Nämä kaikki; luut, 
ruodot, letit, perinnetyöt yhdistivät minut johonkin 
menneeseen: jotain oli ennen kuin minä olin tässä.

Hämmästyttävää, miten paljon ajatuksia/tuntemuk-
sia/tarinoita yksi kuva voi herättää. Väreillä, niiden 
sävyillä ja muodoilla on suuri merkitys elämykseen. 
Kun luin työn nimen; Enkelifossiili, ja kun katsoin 
tarkemmin, että työn symmetrisen kuvion väri olikin 
sinivoittoinen eikä ruskeahko, jona sen ensin näin, 
ajatukseni lähtivät pyörteen lailla kohti ikuisuutta. 

Onneksi joku oli ostanut teoksen. Minua ilahduttaa 
aina kun tiedän, että jotain kaunista on olemassa ja 
tämä kauneus ilahduttaa jotakin hänen tiloissaan. En 
oikein tiedä olenko minimalismin ystävä, mutta Rau-
halan töissä puhututtaa rauha, harmonia ja sanoma.

Rottapako/ Liian myöhään oli esillä Ars Novassa. 
Taas kerran tässäkin teoksen nimeä lukematta tulkit-
sin ja nyökyttelin. Näin se on: muutos alkaa rajan 
ylittämisestä. Oli rajan ylittäminen konkreettinen tai 
abstrakti, tapahtuu muutos. Miksi toiset eivät selviy-
dy miksi jokainen rotta ei pääse ”toiselle puolelle” 
Nyt tiedän, että työn nimi on ”Liian myöhään”. Ja 
nyt ne ajatukseni vasta laukkaavatkin!

Pirjo Haapala

Kuvassa Osmo Rauhalan 
teos Liian myöhään, 
näyttelyssä Muista 
unohtaa kaikki Aboa Vetus 
Ars Novassa. Valokuva 
Jari Nieminen.

Osmo Rauhala
Angelfossil, 2022
Oil and wax on canvas
112 x 60 cm 
44 x 23.6 inches
Kuva Makasiini Contemporary

Osmo Rauhala (s. 1957)

- Yksi kansainvälisesti menestyneimmistä 
kuvataiteilijoistamme

- taiteilija, luomuviljelijä, KTM (Turun 
kauppakorkeakoulu), taidemaalari

- Kuvataideakatemia, MFA School of Visual Arts 
NYC, post grad. NYU NYC

- perehtynyt laajasti ympäristöfilosofiaan

- näyttelyjä vuodesta 1989-. Yli 60 yksityis- ja yli 
100 ryhmänäyttelyä eri maissa

- Vuoden nuori taitelija 1992

- Suomi palkinto 2009

- Kirkon kulttuuripalkinto ja Suomi-palkinto 
yhdessä Kuutti Lavosen kanssa 2009.  Tyrvään 
Pyhän Olavin kirkon sisätilojen maalaukset

- Pro Finlandia -kunniamerkki 2017

- asuu perheineen puolet vuodesta New Yorkissa, 
puolet luomutilallaan Suomessa
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Käsityökahvilasta 
Äiti Teresa 
-peittoja 
avustustyöhön

Opiston Käsityökahvilan lukuvuoden 2021–
2022 hyväntekeväisyyskohde on ollut Suo-
men Punainen Risti. Neulomalla peittoja 

olemme auttaneet SPR:n avustustyötä maailmalla. 
Syksyllä kun aloimme neulomaan peittoja emme 
aavistaneet kuinka pian ja lähellä niitä tarvitaan.

Neuloimme paloja 18 x 18 cm, omista ja lahjoi-
tetuista langoista, saimme myös opistolta täyden-
nystä lankavalikoimaamme. Kevätlukukaudella 
aloimme koota peittoja sadoista valmiista kaiken-
kirjavista paloista, mielessä ajatus, että peiton pitää 
tuoda hyvää mieltä saajalleen. Tarkkaan valiten ja 
sommitellen eri värisiä paloja, yhteisen raatimme 
mielipiteet ja ehdotukset huomioiden asettelim-
me palat kuhunkin peittoon, ompelimme peitot 
kokoon ja mielestämme niistä tuli hienoja. Äiti 
Teresa -peittoja on tehty jo noin 30 vuotta ympäri 
maailman, ensin lapsille lämmikkeeksi ja nykyään 
myös aikuisten kokoisia isompia peittoja.

Peittojen nimi tulee Äiti Teresasta, jonka lastenko-
tiin Intiaan niitä ensimmäisenä tehtiin.

Käsityökahvila toimii keskiviikkopäivisin opiston 
ala-aulassa, mukaan voi ilmoittautua kuten muil-
lekin kursseille tai tulla vain mukaan, kun siltä 
tuntuu. Käsityökahvila toimii vapaaehtoisvoimin, 
kurssimaksua ei ole, omat puikot ja langat mukaan. 
Opistollekin on kertynyt lankoja lahjoituksin ja 
opiston avustamana, otamme edelleen mielelläm-
me vastaan lahjoituksina villa, villasekoite tai puu-
villalankoja.

Käsityökahvila jatkaa taas, kun uusi lukuvuosi al-
kaa.

Terveisin Anna-Liisa Heinonen

Riitta Romu, Pirjo-Riitta Ekman, Pirjo Lönn-Salminen, Liisa 
Rinta-Kanto, Sirkka Liisa Fredriksson, Riitta Reponen. 
Kuva Anna-Liisa Heinonen. Alakuva Reijo Nurmela.

Tapahtui opistolla

Jorman oppilaat olivat tehneet 
silloisen opettajansa, Marko 
Backman, aloitteesta edesmenneen 
opettajansa, Jorma Hyttisen 
muotokuvan. Tekijöitä oli noin 
kymmenen. Jokainen maalasi kaksi 
tai kolme laattaa. Kuvassa Pertti 
Reponen, Marita Hyrkäs,Matti 
Heikkilä, Marja-Leena Aalto, 
Anneli Kari, Leila Hämäläinen ja 
Pauli Järvinen. Kuva luovutettiin 
opistolla 23.3.2022 Ritva Hyttiselle 
(pitelee muotokuvaa). Kuva Mika 
Tammenkoski.

Onniteltiin rehtori 
Sanna Orusmaata 

Jorma Hyttisen 
muotokuva

Opistolaisyhdistyksestä Markku ja Seija 
Luoto onnittelevat Sanna Orusmaata. 
Kuvat Mika Tammenkoski

Rehtori Sanna Orusmaa juhlii syntymäpäiväänsä ja työtoverit onnittelevat.
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Opistolaisyhdistyksen vanhoja kuvia

Pernon osasto Pernotoimikunta joulujuhlat 1982.

 Koriston kesäkodilla 2.7.1933.    
  Tenholan kesäkodilla 1966.

Toverikunnan retki 
Tukholmaan 1935.

Toverikunnan 60-v. näyttely - johtokunta - 
Armas Vaarna. ja Jukka Oksanen

Toverikunnan 60-v. näyttely 1972 - Retkeiytoimikunta.

Toverikunnan 60-v. näyttely 1972 kesäkotitoimikunta. Hiihtoretki Inarin Nukkumajoelle 1973.

Turun Työ-
väenopis ton 
o p i s k e l i j a t 

ry täytti 110 vuotta 
tammikuussa. Koro-
natilanteesta johtuen 
yhdistys ei juhlinut 
merkkipäiväänsä. 
Vuonna 1912 yh-
distys perustettiin 
nimellä Turun Suo-
malaisen Työväeno-
piston Toverikunta. 
Tässä kuvia vuosien 
varrelta yhdistyksen 
arkistosta.

Huvitoimikunta 1928. 
Vasemmalta Anna Aaltonen 
(Ranta), Kalle Isotalo, Hilja 

Ängeslevä (Nurmi), Eelis Glad, 
?, Hannes Honkanen ja Aili 

Myllymäki.
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Kuin 
Luxembourgin 
puistossa

Löysin opiston kurssitarjonnasta mielen-
kiintoisen kohteen, maalauksen kesä-
kurssin. Luvassa 6–10. kesäkuuta oli 

luonnostelua ja maalausta vapaavalintaisella 
tekniikalla omilla välineillä Kupittaan puis-
tossa ja opistolla Albert Edelfeltin Luxem-
bourgin puistossa –maalauksen innoittamana. 
Koska allekirjoittaneella maalausharrastus on 
aikaisemmin ollut kavereiden tekemien töiden 
ihastelun tasolla, päätin lähteä ottamaan selvää 
tästä upeasta mutta minulle täysin vieraasta la-
jista. Sain mukaani myös ystäväni Päivin.

Kurssin vetäjä, kuvataiteilija Outi Eronen toi-
votti meidät 12 reipasta kurssilaista lämpimästi 
tervetulleiksi aurinkoisena kesäaamuna. Jou-
kosta suurin osa oli jo aikaisemmin harrastuk-
sen aloittaneita tekijöitä, mutta heti tuntui ko-
toisalta olla mukana porukassa, jonka yhteinen 
intohimo oli saada aikaan visuaalisia asioita 
paperille tai muille pohjille.

Kurssipäivät aloitettiin teorialuennoilla maa-
lausluokassa. Outi opasti meidät valojen ja 
varjojen maailmaan, ulkoilmamaalauksen sa-
loihin sekä lukemattomiin eri tekniikoihin si-
veltimien ja tarvikkeiden saralla. Loppupäivät 
olivat vapaavalintaista maalausta puistossa tai 
parhaaksi katsomassaan paikassa, vaikka luo-
kassa.

Koska ilma suosi meitä, puisto veti ystävääni ja 
minua joka päivä puoleensa. Sanoin kuvaama-
tonta oli kaikki se upea monisävyinen vihreys 
ja värien moninaisuus, johon itse asiassa vasta 
nyt kiinnitin tarkemmin huomiota. Valinnanva-
raa oli vaikka kuinka istahtaa alas ja antaa mai-

seman tai tilanteen viedä. Niinpä härkää 
sarvista, sopivaa paikkaa etsimään, vesi-
värit ja siveltimet esiin ja akvarellistiksi! 

Alku oli haparoivaa eiku eiku eikua, mut-
ta pikkuhiljaa mielenkiinto ja motivaatio 
lisääntyi, ja lopulta koin pienimuotoista 
nautintoa siitä, että jotakin syntyi paperil-
le. Vesivärinapit saivat kyytiä, kun etsit-
tiin sopivia sävyjä värejä yhteen sekoit-
tamalla. Illalla kotona tarkastelin aikaan-
saannoksiani kriittisesti, mutta muistin 
ettei Albert Edelfeltkään upeaa maalaus-
taan kertaheitolla valmiiksi saanut. Kuu-
luisa maalaus Luxembourgin puistossa 
vaati taiteilijalta lukuisia luonnoksia ja 
teos sai lopullisen muotonsa Suomessa. 
Luomisprosessi ottaa oman aikansa. Toki 
exceleiden pyörittäjästä rennoksi maala-
riksi ottaa myös oman aikansa. Muiden 
kurssilaisten kannustamana totesin, että 
itsensä armahtaminen ja suorituspainei-
den unohtaminen saattaisi auttaa mei-
kätyttöä löytämään oman tyylinsä. Joka 
tapauksessa taidenälkä kasvoi päivä päi-
vältä.

Kurssi yllätti positiivisesti. Saimme mo-
nipuolista tietoa maalaamisesta ja sen eri 
muodoista. Saimme vapaasti toteuttaa 
itseämme, mutta myös tarvittaessa hy-
viä vihjeitä töihimme liittyen. Olimme 
hetken pieni taideyhteisö, jossa jokaisen 
persoonaa kunnioitettiin. Isot kiitokset 
Outille!

Mitä opin maalaamisesta taidemuotona? 
Taide on tekijän ja katsojan silmässä ja 
mielenmaisemassa, se on hetken tai asian 
kiinninappaamista, se on tulkitsemista, 
ihailua, mieltymyksiä, vaikka mitä... Ja 
mikä seesteisyys ja flow-tila, kun vihdoin 
olet omien aistiesi kautta rauhassa yhtey-
dessä luontoon, suljet pois kaiken muun 
tai etsit sopivaa kohdetta, johon kiinnit-
tää huomiosi.

Marja-Leena 
Aalto on 
maalannut paljon, 
tässä räiskyvää 
vastavärien 
käyttöä. Myös 
eläinaiheet 
kiinnostavat. 
Kuva Marianne 
Klemelä.

Arja Asunmaata 
maalaaminen 
kiehtoo ja 
kursseilla oppii 
aina jotain uutta. 
Kuva Marianne 
Klemelä.

Heli Lindroosin 
lempiaiheena ovat 
pääsiäismunat. 
Oikealla opettaja 
Outi Eronen. 
Kuva Marianne 
Klemelä.

Kurssin nuorinta 
Cornelia Vuoriota kaikki 

aiheet kiinnostavat. 
Ideat syntyvät vaikka 
kaupungin vilinässä. 
Kurssilla syntyi mm. 

maalaus ystävästä. Kuvat 
Marianne Klemelä ja 

Reijo Nurmela.

Ulla Keinonen maalaa kausittain lähinnä 
akvarelleja, mutta kertoo tekevänsä päivittäin 
Art Journalia eli maalauspäiväkirjaa, joita on jo 
kertynyt parisenkymmentä. Kuva Reijo Nurmela.

Helena Nikkasesta parasta maalaamisessa on hetki, 
jolloin aika ja ympäristö häviävät ja maalaaminen vie 
mennessään. Oikealla opettaja Outi Eronen. Kuva Reijo 
Nurmela.
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Kuvataiteilija Outi Eronen  
 on maalannut aina

Taiteilijaksi Outi valmistui 1992 ja työväeno-
pistolla hän on opettanut vuodesta 2004. Outi 
muistelee, että yhtenä vuonna kesäkurssi toteu-
tettiin yömaalauskurssina, jolloin innostunut 
joukko opiskelijoita yritti tavoittaa keskikesän 
yöttömän yön valoa Eija Ruohon ja hänen it-
sensä ohjaamana. 

Omaa maalausfilosofiaansa hän kuvaa näin:  
”Teen kuvia idea edellä, eli valitsen kutakin 
kuvaa parhaiten palvelevan tekniikan kuvan 
mukaan. Minulle tekniikat ovat saman arvoi-
sia, mutta siitä mikä on ensin piirros tai maa-
laus saattaa myöhemmin kehittyä jotakin muu-
ta, ellei ajatus tule maalaten riittävän selvänä 
ulos. Eri tekniikoilla ja materiaaleilla on myös 
itsenäiset symboliarvonsa, joilla pyrin ilmaise-
maan ajatuksiani”

Outilta on tulossa näyttely, kunhan riittävä 
määrä teoksia valmistuu ja sopiva tila löytyy. 
Näyttelyyn on suunnitteilla vähintään kaksi 
erilaista osaa, tällä hetkellä ajatuksissa muun 
muassa heijastettuja uninäkymiä ja kokemuk-
sia aivojen toiminnoista öljymaalauksina. Mitä 
pensselin kärjellä voikaan saada aikaan! Odo-
tan innolla!

Teksti Marianne Klemelä

Sirkka Laine on maalannut vuodesta 1971 
välineinä öljy, akvarelli ja piirustusvälineet. Hän 
painottaa että maalaamisen tulee tuottaa iloa ja 
hyvää mieltä, Kuva Reijo Nurmela.

Lea Häkkistä mikä tahansa aihe 
saattaa inspiroida. Palkitsevinta 
on etsiä ongelmaan ratkaisu. Lea 
maalasi kurssin aikana upean kuvan 
Outista. Kuvat Marianne Klemelä ja 
Reijo Nurmela.

Päivi Javanainen ja 
Marianne Klemelä, 
molemmat vasta-
alkajia jotka hurahtivat 
maalaamiseen. Kuva 
Reijo Nurmela.

Piika Reetan ja 
kanttori Paulin 
matkassa

Eräänä koronaepidemian hiljentämänä päivänä 
näin ilmoituksen, että Turun suomenkielisessä 
työväenopistossa alkaa sukuhistorian perus-

kurssi. Tässä kohdin on myönnettävä, että ilmoittau-
tumiseen vaikutti ennen kaikkea se, että kurssi oli 
livenä päiväsaikaan opiston auditoriossa. Mainiota – 
sinne siis webinaarien sijaan!

Ennen kurssia minulla oli vain joitakin isäni ja tätini 
käsin kirjoittamia hajanaisia tietoja menneistä suku-
polvista. Heidän muistiinpanoissaan oli lähinnä anek-
dootteja, mutta myös paikkatietoja ja vuosilukuja, 
jopa muutaman edesmenneen sukulaisen syntymä-
päivä. Olin yrittänyt saada näitä tietoja järjestykseen, 
mutta mielenkiinto oli lopahtanut, koska lisätietojen 
kaivaminen kirkonkirjoista osoittautui liian hankalak-
si. Näine hyvineni lähdin toiveikkain ja uteliain mie-
lin pitkästä aikaa työväenopistoon. Edellisestä kerras-
ta eli italian opinnoista oli jo vierähtänyt tovi...

Auditorio osoittautui mukavan pieneksi, mutta varsin 
sopivaksi tilaksi sukuhistoriasta kiinnostuneelle po-
rukallemme. Korona-aika oli otettu hyvin huomioon: 
tilaa oli, maskit kuuluivat asiaan, taululle näkyi hy-
vin ja opettaja loi heti keskustelevan ilmapiirin. Siitä 
alkoi tutustuminen sukuhistorian peruskäsitteisiin ja 
pitkä sukellus sukututkimukseen, jolle loppua ei tun-
nu näkyvän.

Heti alussa ilmeni, että joukko ahkeria vapaaehtoisia 
tekee kiitettävää työtä Suomen Sukuhistoriallinen Yh-
distys ry:ssä. ”SSHY:n digitointiprojekti mahdollistaa 
arkistomateriaalin tutkimisen internetin välityksellä. 
Sivuiltamme löydät digitoituja rippi- ja muita kir-
konkirjoja”, lukee yhdistyksen nettisivuilla. Kurssin 
edetessä oppi yhä varmemmin seikkailemaan näiden 
kirjojen sivuilla ja niin alkoivat sukuni edesmenneet 
henkilöt ihmeellisesti ”elämään”.

Ensimmäiseksi sain järjestykseen esivanhempieni 
vaiheita Hämeessä aina 1700-luvulle asti. Kiinnosta-
vaa oli seurata heidän vaiheitaan 1800-luvulla, kun he 
saapuivat Tampereen seudulle pieneen torppaan. Tun-
nen suurta lämpöä näitä ahkeria ja pelottomia selviy-

tyjiä kohtaan: esivanhempani osoittautuivat luovasti 
ajatteleviksi ja käsistään taitaviksi.

Kurssilta sai hyvät vinkit myös mm. henkikirjojen ja 
tuomiokirjojen käytöstä sukuhistorian tutkimiseen. 
Samoin kiinnostavista nettivideoista oli paljon hyötyä 
esimerkiksi vanhojen käsialojen tulkitsemisessa. Ryh-
mämme yhteinen tutustuminen Turussa sijaitsevaan 
Kansallisarkistoon oli mielenkiintoinen ja syventävä. 
Minulle kurssin myötä avautunut digitaalinen Kan-
salliskirjasto oli kuitenkin kaikkein antoisinta. Oli 
koskettavaa lukea uutisia esi-isästä, joka oli kuollut 
väkivallan uhrina, ja toisaalta oli suuri ilo saada tietoa 
toisen esi-isän urasta ja saavutuksista.

Kurssi innosti minua tutustumaan sukuuni ja avasi 
oven sen historiaan. Samalla tuli kerrattua Suomen 
historiaa ja myös muiden kurssilaisten tarinat ker-
toivat yksilöiden vaiheista siinä historiassa. Poh-
dinta ”kuka olen” peilattuna kysymykseen ”mistä 
tulen” nousi liikuttavan syväksi ja tärkeäksi eri läh-
teitä tutkiessani. Paljon on vielä selvittämätöntä su-
kuhistoriaani, mutta nyt minulla on välineitä jatkaa. 
Muutamasta esivanhemmastani olen koonnut kaiken 
löytämäni tiedon yhteen ja lähettänyt kopiot lähisu-
kulaisille. Heidän yllättyneet ja iloiset kiitoksensa 
ovat lämmittäneet mieltä.

Kiitän lämpimästi opettajaamme Katri Karkista ja 
muita kurssilaisia.   

Teksti ja kuvat Tiina Aalto
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Katseltiin ja 
kuunneltiin 
kesää 2022

Kulttuuri- ja retkeilytoimikunnan kesä alkoi 
verkalleen, koko kevät ja alkukesä odotet-
tiin kesäisiä säitä. Lunta oli paikoitellen vie-

lä toukokuussa. Se ei haitannut, kun kuun puolessa 
välissä tutustuimme uuteen Viking Line alukseen, 
Glory. Teimme picnic reissun, eli saavuimme saman 
päivän aikana takaisin Turkuun. Kuun lopulla vie-
railimme Forssan uudessa Kuosikeskuksessa sekä jo 
pitkään toimineessa Forssan museossa, joka kertoo 
mielenkiintoisesti kuvin ja esinein Forssan historiaa. 
Museo-opastus kruunasi vierailun – kuten yleensä. 
Bussimatkalla tekstiilisuunnittelija Sirkka Ilvo kertoi 
värikkään tarinan työurastaan. Kuosikeskuskin ilah-
tui, kun saavuimme Ilvo mukanamme, sillä heidän 
näyttelyssä esiteltiin myös Sirkan suunnittelemia ku-
oseja. 

Jatkoimme päivää Pölkinvuoren metsäpuutarhaan, 
jossa koleasta keväästä huolimatta oli jo runsasta vä-
riloistoa: Narsissit kukissa ja tulppaanit nousussa.

Kesäkuussa kuulimme Ruissalon Paviljongissa esi-
tystä Hetki lyö, jossa Suomen Musiikkiteatteri Ilari 
Hämäläinen Kirkana, loihti eteemme musikaalin Kir-
ka Kirill Babitzinin elämästä. Menneinä kesinä olem-
me tutustuneet Juicen sekä Baddingin elämiin.

Kesäkuun ensimmäinen vesireitti koitti pian juhan-
nuksen jälkeen kun matkasimme vesireittejä Hämeen-
linnasta Tampereelle. Laivanvaihto oli Visavuoressa, 
jossa oli mahdollisuus tutustua kuvanveistäjä Emil 
Wikströmin taiteilijakotiin ja ateljeehen. Pihapiirissä 
Kari-paviljongissa on esillä pilapiirtäjä Kari Salme-
laisen töitä.

Uusi ja kaikin puolin uusi merireitti oli mahdollisuus 
mennä Salon Vuohensaaresta Mathildedaliin. Vuo-
hensaaresta löysimme muistolaatan: ”Tällä paikalla 
sijainneessa torpassa kirjailija Johannes Linnankos-
ki asui kesinä 1903–1905”. Torpassa Linnankoski 
oik. Vihtori Peltonen (1869–1913) aloitti romaaninsa 
Laulu tulipunaisesta kukasta. 

Mathildedalin opastetun kierroksen jälkeen siirryim-
me bussilla Teijon Masuuniin ja kauniisti sisutettuun 
Suomen pienimpään kivikirkkoon, Teijon kirkkoon. 
Teijon Masuunissa oli esillä piristävä monipuolinen 
taidenäyttely, jossa oli töitä mm. Pipa Hytinkoskelta, 
opiston keramiikkaopettaja. 

Monelle yllättäen lähdimme Utö/Jurmo suunnalle. 
Matka mahdollistui koska viikonlopun aikana retkel-
le ilmoittautui 25 henkilöä ja niin saimme kauniiksi 
luvatun heinäkuun päivän viettää Suomen suuren-
moisessa saaristossa. Pientä jännitystä toi tilanne, että 
kaikki paluumatkalaiset eivät mahtuneetkaan yhteis-
alukseen. En ollut ennen ollut vastaavassa tilanteessa 
ja säikähdin kyllä! Utööseen joutui jäämään arviol-
ta 30 henkilöä (kaksi meidän seurueesta). Mitään ei 
ollut tehtävissä. Baldur oli täynnä! Tiesin että ryh-
mäläisiä on myös Jurmossa ja Aspössä. Pikkuhiljaa 
sain selvyyden, että eivät he saareen jää, kyllä heidät 
sieltä noudetaan. Ja kun klo 20.00 olimme Pärnäisis-
sä, sain tiedon Baldurin henkilökunnalta, että jo pari 
vuotta sitten Ely-keskus hyväksyi, että mikäli yhteis-

alus Baldur täyttyy, he voivat tilata taksiveneitä nou-
tamaan matkustajia saarista. Utööseen jääneet olivat 
enemmän kuin tyytyväisiä saapuessaan Pärnäisiin, 
liideltyyään tunnin upealla Merilinnulla. Jurmosta 
rantautui aavistuksen pienempi taksivene, mutta se-
kin matka kesti vain 45 min. Vertauksena Baldurilta 
sama matka vie 3 tuntia.

Meri oli mielessä seuraavallakin reissulla, jossa tu-
tustuimme Meri-Poriin. Pääsimme kipuamaan Kallon 
majakkaan, kiersimme bussiopastuksella Reposaaren 
ja vierailimme norjalaistyylisessä Reposaaren kirkos-
sa. Kirkon pihalla on mieleen jäljen jättävä Wäinö Aal-
tosen suunnittelema torpedovene S2:n muistomerkki. 
Torpedovene S2 oli yksi viidestä rannikkolaivueen 
aluksesta, joiden harjoitusohjelmaan kuului syyspur-
jehdus Pohjanlahdella (1925). Selkämerellä myrskysi 
ja Säpin majakan pohjoispuolella valtava hyökyaalto 
vei aluksen ja sen miehistön meren syvyyksiin. Kopio 
muistomerkistä, nimeltään Myrsky, on Turun Aalto-
sen museon Itsenäisyyspuiston puoleisessa päädyssä. 
Paikallisopastuksen ansiosta mm. käsite paarlasti tuli 
tutuksi: Paarlasti on lisäkuorma (yleensä hiekkaa, so-
raa, maata) jota laiva kuljettaa saapuessaan tyhjänä 
noutamaan lastia satamasta. Kuulemma Reposaaren 
henkilöt on haudattu vieraan maan multiin.

Osa meistä jopa ui Yyterissä, osa nautti rannalla 
eväitään tai ihaili 6 km:n pituisen hiekkasärkän eloa.  
Etäisyys rannalla on hämäävä; kahvila tai muu piste, 
jonka ottaa suunnakseen, tuntuu olevan lähellä, ja yl-
lättäen matkaa onkin kilometri.

Meri-Pori päivä päätettiin Uudenkaupungin pohjois-
puolella olevaan taidetalo Pilvilinnaan, joka mykisti 
lähes jokaisen. Niin värikästä ja satumaista taloa ei 
toista eteen tule! Julkisivulautakunnankin piti hyväk-
syä uusi väri: värikäs.

Elokuun alussa, suomalaisen taiteen päivänä, tutus-
tuimme Osmo Rauhalan ja Kuutti Lavosen kirkko-
maalauksiin Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa. Kirkko 
maalauksineen on huikea taidonnäyte yhteis- ja tal-
kootyöstä. Samalla matkalla tutustuimme kartanon 
rouva Liisa Lagerstamin johdolla Laukon kartanoon, 
sen historiaan sekä kesän 2022 taidenäyttelyyn.

Hattulan Pyhän ristin kirkko, sekä sen seinillä ole-
vat 1500 luvulta peräisin olevat maalaukset, tulivat 
usealle tutuksi luettuaan kirjailija Anneli kannon 
kirjan ”Rottien pyhimys”. Kirjassaan Anneli Kanto 
vie lukijan fiktiiviselle tutustumismatkalle keskiajan 
kirkkomaalareiden arkeen. Tutustuimme seinämaala-
uksiin Annelin ja hämeenlinnalaisen soitinrakentajan 
(samalla kirkon opas) Vilppu Vuoren opastamana. 
Saimme jopa pienen konsertin. Vilppu soitti itsera-
kentamaansa jouhikannelta.

 Kotimatka tehtiin Hämeen Härkätietä, pysähdyimme 
Inkalan kartanoon, jossa kartanonrouva Leila Inkala 
kertoi meille värikkäästi yrittäjän vuosista 1980 lu-
vulta tähän päivään. Ajanjaksoon on mahtunut erilai-
sia aikakausia kuten turistien savusaunaretket Aulan-
golta, hääboomi vuosikymmen ja uutena edellisten li-
säksi juhla- ja kokousvieraat. Retkiryhmiä kuten me, 
on käynyt kautta ajan. Paikka on kaunis, Alajärven 
rannalle sijoittuva monen moiseen soveltuva kartano 
miljöö. Ihastuimme suuresti.

Kartano tunnetaan 1500-luvulta. Hämeenlinnaan 
naisten käsityö- ja kotiteollisuuskoulun perustaja 
Fredrika Wetterhoff (1844–1905) muutti 10- vuotiaa-
na vanhempiensa kanssa Inkalan kartanoon.

Teksti ja kuvat Pirjo Haapala

Hattulan Pyhän 
Ristin kirkko.

Kallon 
majakka.

Taidetalo 
Pilvilinna.

Taidetalo 
Pilvilinnassa.
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Jääkaappipakastin täytyy joskus sulattaa. Jääkaap-
pi oli sulanut automaattisesti mutta pakastimeen 
oli kertynyt jostain syystä jäätä. Lopulta niin pal-

jon, ettei keskimmäistä laatikkoa saanut kokonaan 
vedettyä ulos. Laatikon takareuna otti jäähän kiinni. 
Olisi pitänyt sulattaa jo ajat sitten.

Valmistauduin sulatukseen syömällä kaappeja tyh-
jemmäksi ja laittamalla kylmäakut, ”kylmäkallet” pa-
kastimeen jäähtymään. Sateisena tiistaina, kun ulkoi-
lu ei sinä päivänä niin kiinnostanut, aloitin sulatuksen 
aamulla. Ladoin ruuat kylmäakkujen kera pariin kyl-
mälaukkuun. Samalla tuli karsittua joitakin yli-ikäisiä 
pakasteita roskiin ja tehtyä lista säilytettävistä, paras-
ta ennen päivineen.

Netissä neuvottiin laittamaan lämpimällä vedellä täy-
tettyjä astioita sulatettavan pakastekaapin hyllyille. 
Kaasin lämmintä hanavettä suoraan hyllyillä olleisiin 
muovilaatikoihin, ilman eri astioita. Sulava jää alkoi 
tiputtaa vettä myös näihin laatikoihin, oli hyvä, että 
ne olivat normaalipaikoillaan. Vähän vettä valui pa-
kastimen sisäseiniä pitkin ja se pyrki lattialle. Rulla-
sin pyyhkeen kaapin alareunaan esteeksi. Pyyhkeen 
kastumista piti seurata ja kiertää se välillä kuivem-
maksi tiskialtaaseen. Laminaattilattialle ei saisi tulla 
juurikaan vettä.

Siivosin jääkaapin kostealla rätillä ja imuroin kaapin 
taustan ja tarkistin, ettei kaapin alla ollut vettä. Sula-
misen loppuvaiheessa hyllykennoista irtosi jääpaloja. 
Nostin ne hetimmiten tiskialtaaseen jatkamaan sula-

mistaan. Kun kaikki jää oli pois, pyyhin pakastimen 
kostealla ja sitten kuivalla liinalla. Sulatus kesti kaik-
kiaan noin neljä tuntia.

Sähkö päälle ja lämpömittari jääkaappiin ja lämpö-
mittarin ulkoanturi pakastimeen. Parin tunnin päästä 
laitoin ruuat kaappeihin, pakastimessa oli -18 astetta. 
Sitten seuraamista, onko lämpötila sopiva. Säätönu-
pin asennosta en ollut aivan varma, oliko se säilynyt 
samana, kun pyyhin sisäpintoja.

Jääkaapin lämpötila on monenlainen. Jääkaapin si-
sältä kylmä ilma valahtaa varpaille, kun kaapin oven 
avaa. Tilalle menee vastaava määrä lämmintä huo-
neilmaa. Ja päivän mittaan kaappia tulee avattua mo-
nia kertoja. Kaappiin tulee laitettua päivittäin huo-
neenlämpöisiä ruokia.

Motivan sivuilta luin, että jääkaapin lämpötila pitäisi 
mitata vesilasillisesta. Hienoissa jääkaapeissa on as-
tenäyttö ovessa tai sen vieressä. Tämäkin on lämpöti-
la vain yhdessä kohdassa kaappia.

Mittasin jääkaapin lämpötilaa vesiastiasta aamun ensi 
avaamisilla ja siirsin samalla mittaamisen jälkeen as-
tian seuraavaan paikkaan kaapissa.  Näin sain oheisen 
kartan juuri tämän jääkaapin lämpötiloista. Ruoka 
säilyy paremmin oikeassa säilytyslämpötilassa . Ovi 
on lämpimin paikka varmaan useimmissa jääkaapeis-
sa. Koska siinä ei ole jäähdytystä, muissa kaapin sei-
nissä on.

Reijo Nurmela teksti ja kuvat

Jääkaappilämpötila

Aino

Turussa Asemapuistossa paljastettiin 6.9.1951 
Aino patsas. Sen lahjoittivat kaupungille Leo 
ja Regina Wainsteinin säätiö ja Turun Verka-

tehdas Oy. Sen korkeus on 1,7 m ja se on pronssinen. 
Sen jalusta on muurattu luonnonkivistä. Kalevala-ai-
heisen patsaan edustalla on mosaiikki kivinen vesial-
las. Veistos on Matti Hauptin ja vesialtaan pohjaan 
taiteilija suunnitteli uniikin mosaiikkikuvion kala- ja 
merieläinaiheineen.

Olympiavuosi oli 1952, jolloin menin töihin ensim-
mäiseen työpaikkaani juoksutytöksi. Junalla tulin 
aamuisin Aurasta Turun asemalle ja kuljin tämän 
patsaan ohi ja samoin illalla kotiin. Tyttöjen kanssa 
usein istuimme patsaalla ja ihailimme sitä. Vappuna, 
kun oli uusi poplari ja sifonkihuivi ja Patella vyö, is-
tuimme patsaalla ja söimme jäätelöä vähillä rahoilla.

Aseman puisto on aina ollut hyvin hoidettu ja viih-
tyisä. Nyt kun tulin 70 vuoden päästä samaan paik-

kaan, patsas oli kuin ennenkin, enkä muista kuulleeni 
koskaan pahanteosta sitä kohtaan. Tässä kohtaa tulee 
mieleeni sen ajan ihmisiä ja työkavereita, jotka ovat 
häipyneet. Mutta monet nimet muistan, istumajärjes-
tykset hyvin, kun kirjeitä kannoin isossa salkussa toi-
sesta konttorista halki telakan toiseen konttoriin.

Kerran sain tehtäväksi viedä ison matkalaukullinen 
miesten tilipusseja levyhallin työnjohtajille (viidel-
le), jotka laulettiin läpi, jotta kaikki oli oikein. Sen 
ajan palkanmaksua. Eikä juoksutyttö sinutellut ketään 
konttorissa. Joku työnjohtaja voisi takaapäin vetää 
juoksutyttöä sylinpäin, mutta sille naurettiin. Ei tullut 
lehtijuttua.

Nyt kun käyn poikani haudalla, niin lähellä näen enti-
sen konttoripäällikön korkean hautapaaden. Muistan 
hänet mukavana ihmisenä ja pomona. Retki kauniina 
kesäpäivänä rautatiepuistoon Ainoa katsomaan saa 
Sinutkin varmaan piristymään.

Ulla Oksanen 
teksti ja piirrokset
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Maalauksen kesäkurssi Kupittaan puistossa. Juttu sivulla 12, Kuin Luxenbourgin puistossa -maalauksen innoittamina 
kuvassa Päivi Javanainen ja Marianne Klemelä. Kuva Reijo Nurmela.

Kesäretkistä kerrotaan sivulla 16.Tässä ollaan Pölkinvuoren kukkametsässä. Kuva Pirjo Haapala.


