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T U L E V I A  TA PA H T U M I A

Teuvalaaset tuloo!

Teuvan kunta vierailee Kampin palvelukeskuksessa
lauantaina 15.11.2014 klo 15

Esiintymässä mm. kirjailija, muusikko Simo Ralli, joka 
lukee kolumneja kirjastaan Raapaasuja ja esittää akustisesti 

Elonkerjuun kappaleita sekä Essi Simberg & Kvartet (kuvassa).

Kunnan tervehdyksen tuo 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esko Lehtimäki.

Liput 15 e. (sis. pullakahvit)
Tervetuloa!

T U L E V I A  TA PA H T U M I A

Murretta ja musiikkia
 

Eteläpohjalainen murre ja Stadin slangi kohtaavat!
 

Lauantaina 25.10.2014. klo 15.00
 

Kampin Palvelukeskuksessa (Salomonkatu 21 B)
 

Tilaisuudessa esiintyvät mm.
kansantaiteilija, valehtelun SM-mitalisti 

Esko Kohtanen (Kurikka)
Airi Hautamäki Ystävineen (Alavus) sekä

Stadin slangilaulu-sävellyskilpailun voittaja 2013
trubaduuri Vesa Nuotio sekä 

Juontaja Esko Vierikko (Jalasjärvi)

Lopuksi juodaan nisukahvit!
 

Lipun hinta 15 euroa sisältäen kahvitarjoilun.
 

Tervetuloa!



Elle Mäkinen

Syksyn saapuessa

Herkkuja ja hulluttelua

Suvi Lahdenmäki
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Kesä jäi muistojen joukkoon. Jos oli ennen 
suven juhlaa kylmää, kerkesi hellepäiviä ol-
la sen jälkeen runsaasti, jotta varjoisia paik-
koja oli välillä mukava käyttää. Teitä oli ilo ta-
vata erilaisissa tilaisuuksissa, kun pökkäsitte 
minua ja tulitte juttusille. Kiitos siitä teille.

Meillä on tulossa kaksi todella mie-
lenkiintoista tapahtumaa Kampin 
Palvelukeskuksessa. 

Murteiden arvostus on tänä päivänä 
nousevassa kurssissa ja näin mekin kannam-
me kortemme kekoon tällä saralla. Lauan-
taina 25.10.2014 klo 15.00 kohtaavat ete-
läpohjalainen murre ja stadin slangi ja va-
lehtelukin on sallittua. Lisäksi ovat 2-rivisen 
hanurin soiton taitajat paikalla laulajineen, 
ja heiltä voi odottaa monenlaista esitystä. 

On mielenkiintoista kuulla ymmärrämmekö 
vielä kotimaakunnan murretta ja miten on 
slangin ymmärryksen laita vai tarvitsemme-
ko tulkkia tilaisuuteen. Tilaisuudessa esiinty-
vät mm. kansantaiteilija, valehtelun SM-mi-
talisti Esko Kohtanen (Kurikka), juontaja Es-
ko Vierikko (Jalasjärvi) ja Alavudelta mesta-
ripelimanni Airi Hautamäki Ystävineen. Ki-
vikasvoista ja Finntriosta tuttu TV-kasvo Ve-
sa Nuotio tulee esittämään lauluja slangik-
si. Tulukaa nauttimaan aidoista murteista ja 
musiikista. Ottakaa myös nuorempi polvi 
mukaanne kuulemaan murretarinoita. Ni-
sukahvit on lopuksi tarjolla. 

Kuntavierailuja on odotettu saapuvaksi 
tuomaan kotoista tuulahdusta ja kotimaa-
kunnan terveisiä tänne isolle kirkolle. Lau-

antaina 15.11.2014 klo 15.00 saapuu vie-
raaksemme Teuvan kunta. Kiitokset kun-
nanjohtaja Veli Nummelalle myötämielise-
tä suhtautumisesta kutsuumme. Teuva on 
rivakka kunta. Tervetuloa kehumaan kun-
taanne ja esittämään, mitä kaikkea teillä osa-
taan. Tiedä vaikka paluumuuttajia lähtisi sin-
ne päin, kun kuulevat ja näkevät teitä täällä. 
Esiintymässä on mm. kirjailija, muusikko Si-
mo Ralli joka tunnetaan myös Elonkerjuun 
riveistä sekä Essi Simberg & Kvartet.Väliajal-
la on nisukahvit tarjolla. Olette lämpimästi 
tervetulleita!  

Hyvää syksyä ja tulevia tapahtumia!

Oman maakunnan tuotteet ilahduttavat 
kauppojen hyllyillä. Kun syö jalasjärveläistä 
jukurttia, Seinäjoen meijerin maitoa tai när-
piöläisiä tomaatteja, tuntuu kuin saisi henki-
lökohtaisia terveisiä kotiseudultaan. Teema-
numeromme kunnassa Teuvalla tuotetaan 
muun muassa salaattia ja persiljaa, niitäkin 
on tullut varmasti maisteltua. Aina ei huo-
maa, mistä tuote on kotoisin, mutta jos sat-
tuu vilkaisemaan ja huomaa tutun paikka-
kunnan, on kuin olisivat hetken taas kädet 
kiinni kotimaakunnan mullassa.

Pohjalaisilla, kuten suomalaisilla yleensä-
kään, ei päätä palele, eikä mikään idea ole 
liian hullu toteutuakseen. Niinpä Teuvalla-
kin järjestetään joka kesä mielenkiintoinen 

ja ensi kuulemalta järjetön tapahtuma: Siir-
rettävien saunojen kokoontumisajo. Mutta 
kuten hulluimmista ideoista yleensä (Poh-
janmaalla varsinkin) on myös tuosta ideas-
ta kasvanut iso tapahtuma, joka tuo varmas-
ti iloa monelle niin saunan omistajalle kuin 
paikalla vierailevalle. Eläköön ennakkoluu-
loton hulluttelu!

Tässä lehdessä kuullaan teuvalaisten ter-
veisiä niin Sauna-ajoista kuin muistakin ke-
sän tapahtumista. Lisäksi tutustutaan muun 
muassa paikalliseen hiihtokeskukseen ja Teu-
van Aikuiskoulutuskeskukseen, jossa voi op-
pia niinkin modernia aihetta kuin robotiik-
kaa. Mielenkiintoinen on myös kirjoitus ajan-
kohtaisesta aiheesta, Tove Janssonista ja ai-

noasta hänen tekemästään alttaritaulusta, 
joka sattuu olemaan Teuvan kirkossa. Leh-
den kannessa komeilee Teuvan uusin ylpe-
ys, nuorten olympialaisten pronssimitalisti, 
jousiampuja Mirjam Tuokkola.

Haastattelussa on myös yksi entinen teu-
valainen, nykyisin Helsingissä asuva Ismo 
Suksi, joka on tuttu myös Helsingin Eteläpoh-
jalaisten tilaisuuksista. Monia on kiinnosta-
nut tietää, mikä tämä runonlausuja on mie-
hiään. Se selviää nyt, kun Suksi kertoo teu-
valaisjuurtensa ja runoharrastuksensa lisäksi 
työstään Sosiaali- ja terveysministeriössä. 

Hyviä syksyisiä lukuhetkiä 

teuvalaisten parissa!
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Puheenjohtajalta

Päätoimittajalta



Veli Nummela, kunnanjohtaja

Kuntakentässä eletään myllerryksen aikaa. Ta-
lous on tiukalla, etsitään uusia toimintamalle-
ja, yhteistyökuvioita ja palvelurakenteita. Kulu-
neella vaalikaudella maahamme on yritetty teh-
dä kuntarakenneuudistusta sekä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Vai-
heita ja käänteitä on ollut niin paljon, että jopa 
työkseen asioita seuraavilla on ollut vaikeuksia 
perässä pysyä. Tässä muutoksessa myös hieman 
alle 6.000 asukkaan virkeä Teuvan kunta miettii 
tulevaisuuttaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että 
päättäjien vakaa tahto on pitää kiinni kunnan 
itsenäisyydestä ja mahdollisuudesta päättää it-
se omista asioistaan.

Palveluista suurin osa tuotetaan Suupohjan 
alueella yhteistyössä. Isojoen, Karijoen ja Teuvan 
kunnat sekä Kauhajoen kaupunki ovat perusta-
neet yhteisen kuntayhtymänä toimivan liikelai-
toksen, joka vastaa käytännössä kaikkien sosi-
aali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Toinen 
keskeinen yhteistyöala on elinkeinotoimi. Myös 
ict, kirjanpito ja palkanlaskenta tehdään yhtei-
sen yhtiön kautta. Alueella toimii kuntien aktii-
visuuden ja investointien johdosta myös nopea 
valokuituverkko.

Tiukasta taloustilanteesta huolimatta Teuval-
la eletään myös vahvaa rakentamisen aikaa. Ta-
kana on terveyskeskuksen vuodeosaston mo-
dernisointi nykyvaatimukset täyttäväksi kuntou-
tusosastoksi. Suurin hankkeemme, koulukeskuk-
sen peruskorjaus ja laajennus, on edennyt toi-
seen vaiheeseen. Syksyllä 2015 valmistuviin ti-
loihin sijoittuvat yhtenäiskoulun luokka-asteet 
ekaluokasta yhdeksänteen luokkaan. Myös Teu-
van lukio sijoittuu uudistettuihin tiloihin. Tämän 
syksyn aikana alkavat uuden hammashoitolan 
rakennustyöt. Yksityisenä hankkeena on toteutu-
massa 45-paikkaisen vanhusten hoivakodin ra-
kentaminen. Suuri ja pitkään suunniteltu hanke 
on myös siirtoviemärin rakentaminen Kaskisiin, 
jossa jätevesien puhdistus toteutetaan kuntien 
ja teollisuuden yhteistyönä.

Teuvalla on vahvat perinteet huonekalujen 
tuotannossa ja kasvihuoneviljelyssä. Molem-

milta toimialoilta on jäljellä vain pari kärkiyri-
tystä, jotka ovat kehittäneet toimintaansa ak-
tiivisesti. Äystön kylällä toimivien Tamsin Tar-
hojen tuotteet ovat laajalti tunnettuja ympäri 
Suomen. Teuvalla tuotettu salaatti, tilli ja per-
silja ovat löytäneet tiensä yhä useampaan ruo-
kapöytään. Teuvan elinkeinoelämä on vuosien 
varrella vankasti monipuolistunut. Nykyisin vah-
vinta on metalliteollisuus. Mutta Teuvalla taipu-
vat tuotteiksi myös muovi ja betoni.

Teuvan kunta kannustaa yrityksiään kehitty-
mään. Yritysten kehittämispalveluja tarjoaa Suu-
pohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Kunta 
puolestaan tukee mm. yritysten investointeja, 
sukupolvenvaihdoksia ja yrityskauppoja.

Vahvasta huonekalualan osaamisesta paik-
kakunnalla huolehtii Teuvan aikuiskoulutuskes-
kus TEAK OY. TEAK toimii valtakunnallisesti ja pai-
kallisesti. Koulutusta on noin 20 paikkakunnalla 
Suomen eri maakunnissa, päätoimipiste sijait-
see Teuvalla. Pääkoulutusalat ovat puu, pinta-

käsittely, sisustus, verhoilu, vaatetus, teknolo-
gia (CNC, CAD, CAM, robotiikka) sekä sosiaali- 
ja terveysala. Yritysten tarpeisiin TEAK järjestää 
koulutuksia kaikilla toimialoilla.

Lapsiperheitä Teuva tukee laadukkaiden pal-
velujen lisäksi mm. pirtti- ja vaipparahalla. 150 
euron palvelusetelin (vaipparaha) neuvola luo-
vuttaa, kun perheeseen on syntynyt uusi jäsen. 
200 euron suuruiset pirttilahjat jaetaan vuosit-
tain järjestettävässä tilaisuudessa koteihin, joi-
hin on tullut vauva edellisenä vuonna.

Teuvalla myös tapahtuu. Erikoisin tapahtu-
ma lienee elokuuhun sijoittuva siirrettävien sau-
nojen kokoontumisajot. Sauna on suomalaisil-
le tärkeä paikka, ja oman liikuteltavan saunan 
rakentaminen on monelle mielekäs vaikkakin 
hauska haaste. Kymmenet saunat kokoontuvat 
vuosittain Parraan hilpeään ilmaistapahtumaan.

Elolystit on Teuvan perinteikäs kesätapah-
tuma, jossa paikalliset toimijat esittelevät mo-
nipuolisesti kulttuuritarjontaansa. Ars Nova Bot-
nica on Kulttuuritalo Orrelassa joka kesä järjes-
tettävä taidenäyttely.

Kertaalleen jo mainittu Parra tarjoaa mo-
nipuolisia liikuntamahdollisuuksia vaativassa-
kin maastossa ympäri vuoden. Talvella laske-
tellaan, hiihdetään pro!ililtaan monipuolisilla 
Parran laduilla tai suunnataan pitemmille latu-
retkille hyvällä ja kattavalla latuverkostolla. Ke-
sällä Parrassa voi vaellella, uida tai vaikkapa pe-
lata frisbeegol!a.

Muita mukavia käyntikohteita ovat mm. Teu-
van kirkko, jossa on Tove Janssonin maalaama 
alttaritaulu. Kyseessä on taiteilijan ainut sakraali-
teos. Pyörätallissa voi tutustua pyöräilyn histori-
aan. Kulttuuritalo Orrelan näyttelyt kertovat mm. 
virsirunoilija Simo Korpelan ja Suomen ensim-
mäisen pääministerin Lauri Ingmanin elämästä.

Pieneksi kunnaksi Teuvalla on paljon koet-
tavaa ja nähtävää. Olet lämpimästi tervetullut 
tutustumaan tämän päivän teuvalaiseen elä-
mänmenoon. Haluan toivottaa kaikille Plarin 
lukijoille oikein hyvää syksyä ja pian koittavaa 
talviaikaa! 

Terveiset Teuvalta!
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Teuvalainen jousiampuja Mirjam Tuokkola teki 
historiaa ja ampui pronssia nuorten olympialais-
ten parikilpailussa Kiinan Nanjingissa elokuussa.

- Hyvältä tuntuu, 17-vuotias Tuokkola hy-
myilee leveästi.

Hyvältä tuntui myös palaaminen koti-Suo-
meen ja Teuvalle muutaman viikon poissaolon 
jälkeen, sillä Tuokkolaa odotti yllätys.

- Koulukaverit hakivat autolla kouluun ja 
sain lahjaksi kukkia ja Elias Halkolan tekemän 
hienon taulun, Tuokkola esittelee.

Taulussa maajoukkuepaidassa nuori jousi-
ampuja tähtää keskittyneenä ja yhdennäköi-
syys mallin kanssa on huomattava.

- Elias oli ottanut mallia minun 
facebook-kuvastani. 

Pääseminen nuorten olympialaisiin oli Tuok-
kolalle kova juttu, ja vielä kovemmaksi se muut-
tui menestyksen myötä.

- Ajateltiin ensin, että mennään nyt yrittä-
mään parhaamme ja katotaan, mihin se riittää.

Ja sehän riitti. 
- Alkukisa meni ihan ok, mutta seuraavana 

päivänä henkilökohtaisissa pudotuksissa brasi-
lialaista vastaan hävisin 7–3. Oli vähän jännitys-
tä ja käsi aivan tärisi. Seuraavana päivänä am-
muttiin parikilpailu ja me voitimme Ericin kans-
sa. Ampuminen alkoi tuntua taas varmalta. Seu-
raavaksi voitimme brasilialaisen ja kazakstani-
laisen 6–2, mutta kovan kiinalais-!lippiiniläis-
parin kanssa oli taas vähän epävarma olo, hä-
visimme 5–1. Parikilpailun jälkeen pronssimat-
sissa tuntui taas ampuminen varmalta, Mirjam 
Tuokkola kertaa.

Kiinan kisat ja niihin valmistautuminen osui-
vat juuri koulun alkamisen kanssa yhteen, mutta 
Tuokkola ennakoi poissaoloja jo kesällä.

- Kävin kesäloman aikana matikan tunneil-
la ja muita aineita luin omatoimisesti. Koulus-
sa on suhtauduttu urheilemiseeni todella hy-
vin, mutta toki se vaatii myös itseltä vähän yli-
määräistä työtä.

Tuokkolan valmentajana on oma isä Ari 
Tuokkola. Valmentajan ja valmennettavan lä-
heinen sukulaisuussuhde ei ole ainakaan tä-
hän saakka aiheuttanut ongelmia harjoittelus-
sa, päinvastoin.

- Kun tuntee valmennettavan hyvin ja tun-
nistaa ajatukset helposti, pyssyn voi välillä laittaa 
naulaan ja lähteä vaikka lenkille. En vaadi muu-
ta kuin sen, että tekee kunnolla sen, mihin ryh-
tyy, isä-Tuokkola miettii ja lisää, että joskus ty-
tärtä on toki pitänyt potkia liikkeelle, mutta se 
on normaalia nuoren kehitykseen liittyvää ke-
nen tahansa kohdalla.

- Asioita on helppo purkaa oman isän kanssa 
ja uskallan sanoa hanttiinkin tarvittaessa, Mirjam 
Tuokkola hymyilee ja vilkaisee isäänsä.

Kaikesta päätellen valmentajan ja valmen-
nettavan välillä vallitsee kohtuullinen tasapaino.

- Eikö se uhkailu, kiristys ja lahjonta ole ne 
parhaat kasvatuskeinot, Ari Tuokkola heittää.

Jousiammunta vaatii kovaa 
keskittymiskykyä

Jousiammunta on Mirjamille tällä hetkellä yksi 
elämän tärkeimmistä asioista. Mikä saa nuoren 
naisen hurahtamaan jousiammuntaan?

– Se on lajina erilainen, vaatii kovaa keskitty-
miskykyä. Toisaalta jousiammunnan parista olen 
saanut paljon kavereita, päässyt matkustamaan 
ulkomaita myöden ja kielitaitokin on karttunut.

Huippu-urheilijaksi pääseminen vaatii kovia 
panoksia ja kovaa harjoittelua. Nuori Tuokkola 
tuntuu olevan siihen valmis.

- Pienempien EM- ja muiden kisojen lisäk-
si päätavoitteena ovat Rion olympialaiset kah-
den vuoden päästä. Harjoittelun lisäksi kunnian-
himoakin pitää olla terveellä tavalla.

Kun Tuokkola siirtyy nuorten puolelta nais-
ten kisoihin, ampumismatka kasvaa kymme-
nellä metrillä.

- 70 metriä on helpompi ampua kuin 
60 metriä, mutta harjoittelua siirtyminen vaa-
tii. Ensin laitetaan olkapään virheasento ja tek-
niikka kuntoon, ja sitten vaan toistoa toiston 
perään, valmentaja miettii tulevan talven oh-
jelmaa. 

Mirjam Tuokkola ampui pronssia
nuorten olympialaisissa

Mirjam Tuokkola toi Suomen ainoan mitalin 
nuorten olympialaisista Kiinasta elokuussa. 
Kuva: Annukka Käkelä.

Katja Rinta-Nikkola 

Plari  |  3–2014  |  5



Kuluvana vuonna Teuvan kirkossa on käynyt tu-
risteja enemmän kuin tuskin koskaan aikaisem-
min. Suosion syykin on ilmiselvä. Taiteilija-kirjai-
lija Tove Janssonin syntymästä tuli elokuun 9. 
päivänä kuluneeksi tasan sata vuotta. Merkki-
vuotta on juhlittu koko vuosi monilla eri tavoil-
la eri puolilla maata. Teuvalla järjestettiin mm. 
Muumi-näyttely ja Tove Jansson -seminaari, jos-
sa esiintyivät viimeisimmän elämäkerran kirjoit-
tanut taidehistorioitsijaj Tuula Karjalainen se-
kä opetusneuvos Kalervo Niemelä. Karjalai-
nen kertoi Janssonin elämästä ja taiteesta ja 
Niemelä puolestaan Teuvan kirkon alttaritau-
lun maalaamisesta.

Tove Jansson valittiin  
alttaritaulun maalaajaksi

Vuoden 1950 tammikuussa tulipalo tuhosi Teu-
van kirkon korjauskelvottomaksi. Uuden kirkon 
suunnittelijaksi valittiin arkkitehti Elsi Borg, jo-
ka halusi alttaritaulun maalaajaksi naistaiteili-
jan. Avustava arkkitehti Kaisa Harjanne tun-
si taiteilija Tove Janssonin. Hänen ehdotukses-
taan Borg ehdotti Tove Janssonia alttaritaulun 
maalaajaksi. Ehdotuksen hyväksyminen osoit-
taa Teuvan miesvaltaiselta rakennuslautakun-
nalta melkoista ennakkoluulottomuutta, sillä 
39-vuotias kuvataiteilija Jansson ei ollut maa-

lannut ainoatakaan alttaritaulua, vaikka olikin 
jo saavuttanut mainetta seinämaalausten, ku-
vitusten ja muutamien ruotsinkielisten Muu-
mi-kirjojen tekijänä. Suomenkielelle näitä kir-
joja ei ollut vielä käännetty lainkaan. Aivan il-
meisesti hän oli valtaosalle silloisia teuvalaisia 
täysin tuntematon henkilö. On helppo kuvitel-
la, että arkkitehdin ja kirkkoherran asiantunte-
muksella ja arvovallalla on ollut suuri merkitys 
päätöstä tehtäessä.

Useita luonnoksia ja malleja

Tove sai maalaustehtävän vuoden 1952 lopussa. 
Vuodenvaihteen tienoilla hän teki tutustumis-
käynnin rakenteilla olevaan kirkkorakennukseen 
yhdessä arkkitehti Harjanteen kanssa. Hän ryh-
tyi suunnittelemaan vaakamallista alttaritaulua. 
Näkemykselleen hän haki vahvistusta käymäl-
lä katsomassa Tampereen tuomiokirkon alttari-
taulua. Lopullisen päätöksen hän teki, kun myös 
arkkitehti Borg hyväksyi ajatuksen vaakamalli-
sesta taulusta pitäen sitä erityisen hyvin Poh-
janmaalle sopivana.

Talven ja kevään aikana 1953 Jansson teki 
useita luonnoksia alttaritaulusta, jonka aiheek-
si hän valitsi Jeesuksen vertauksen Kymmenen 
neitsyttä. Aiheen hän sai tätinsä mieheltä, joka 
oli pappi. Jansson kypsytteli suunnitelmaansa 
tehden siitä ainakin viisi luonnosta, jotka hän 

myöhemmin lahjoitti ystävilleen. Tunnetuin ja 
lähes lopulliseen muotoonsa kehittynyt luon-
nos on nykyisin Eeva ja Olavi Niemen omi-
tuksessa Vaasassa. Tässä signeeratussa luon-
noksessa on teksti ”Selmalle ja Jussille Tovelta 
1953. Kiitoksena kaikesta. Tove Jansson.” Tämä 
taulu oli kuluneena kesänä Ateneumissa Toven 
100-vuotisjuhlanäyttelyssä.

Kauan on ollut epäselvää ja arvailujen va-
rassa käyttikö Tove Jansson alttaritaulua luon-
nostellessaan malleja vai olivatko neitsyet silk-
kaa mielikuvituksen tuotetta. On myös pohdit-
tu olisiko Tove itse joku neitsyeistä. Alttaritaulun 
lahjoittaneen toimitusjohtaja Erland Luoman 
tyttären tytär Elsa Forsström on kertonut alle-
kirjoittaneelle, että kolmas neitsyt vasemmalta 
on hänen äitinsä Maija Maria Mirjami. Tieto 
todistaa oikeaksi aikaisemmin epävarmana pi-
detyn tiedon, jonka mukaan taulun lahjoittaja 
oli toivonut, että hänen ainoa tyttärensä ikuis-
tetaan tauluun.

Suomenruotsalainen kirjailija Irmelin Sand-
man-Lilius on kertonut olleensa siskonsa kans-
sa usein Tovella malleina, kun hänellä oli erilaisia 
kuvitustehtäviä. Teuvan alttaritaulun luonnoste-
lusta hän muistaa: ”En voi sanoa, että olisin suo-
rastaan seissyt mallina. Mutta hän hahmotteli 
ne kymmenen naista luonteineen ja ulkomuo-
toineen. Sille nuorelle, hiukan hauraalle ja tur-

Tove Janssonin ainoa alttaritaulu
on Teuvan kirkossa

Kuva: Tanja Nisula-Koivisto

Kalervo Niemelä
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vattomalle, vasemmalle sulhasesta hän kertoi 
vanginneensa minun olemukseni”. Teuvan kir-
kon alttaritaulun luonnostelu tapahtui Helsin-
gissä Ullanlinnankadun ateljeessa. Huhtikuun 
alussa 1953 Tove tuli jälleen Teuvalle esittele-
mään luonnostaan, joka tällä matkalla hyväk-
syttiin toteutettavaksi.

Teuvalle luonnoksia toteuttamaan

Tove Jansson saapui Teuvalle toukokuun lopus-
sa 1953. Aluksi hän majoittui Erkkilän pappilaan, 
jota Annalan kirkkoherrapariskunta isännöi. Jon-
kun ajan kuluttua hän asettui asumaan Korhosen 
matkustajakotiin huoneeseen numero 2. Mat-
kustajakoti ja samassa rakennuksessa toiminut 
Mannilan sekatavarakauppa sijaitsi vastapäätä 
Teuvan rautatieasemaa, ja sieltä oli parinsadan 
metrin matka rakennustyömaalle ja suunnilleen 
saman verran matkaa pappilaan.

Tovelta saatujen tarkkojen ohjeiden mukaan 
muurari Antti Niemi oli etukäteen tasoittanut 
seinän tiilimuurauksen alttaritaululle varatulta 
kohdalta ja viimeistellyt pinnan puhtaalla kalk-
kilaastilla. Tälle kuivuneelle kalkkilaastipinnal-
le Jansson ryhtyi maalaamaan alttaritaulua al 
secco -tekniikalla. Apulaiseksi ja laastien sekoit-
tajaksi hän sai paikkakuntalaisen Svante Läh-

des- nimisen betonimyllärin. Työympäristö oli 
vetoinen ja rauhaton, sillä rakennus oli pahasti 
keskeneräinen. Välillä Janssonkin pukeutui pit-
kään turkkiin välttyäkseen vilustumasta. Apu-
miehen työ näytti muista rakentajista helpolta. 
Joskus Tove siirtyi apulaisineen kirkon keskikäy-
tävälle katselemaan työtä etäämpää ja polttele-
maan Toven tarjoamaa tupakkaa. ”Saakohan tuo 
Svante saman palkan kuin me muutkin ja vie-
lä talon tupakat”. Tämä erään rakentajan suusta 
livahtanut lausahdus osoittaa, että tilanne hie-
man ärsytti ja herätti kateutta muissa rakenta-
jissa. Maalaustyö kesti kesäkuun ajan ehkä hie-
man pidempäänkin, mutta keskeytyi käytetyn 
lehtikullan loppumiseen. Jansson viimeisteli 
työn marraskuulla 1953 saaden sen valmiiksi 
juuri ennen uuden kirkon vihkiäisiä ensimmäi-
senä adventtina. Kirkon vihki arkkipiispa Ilmari 
Salomies. Kutsuvieraiden joukossa olivat myös 
arkkitehti Elsi Borg sekä taiteilija Tove Jansson, 
joka ei koskaan tämän jälkeen käynyt Teuvalla.

Ainutlaatuinen alttaritaulu

Taulun kuvapinta on 520 cm pitkä ja 140 cm kor-
kea. Sommitelma on pelkistetyn hienostunut ja 
taustan puut tyylitellyn yksinkertaisia. Reunim-
maisena häämöttää rakennus, jonka seinään on 

Hyviä	  etuuksia	  lapsiperheille

Uimahalli	  

Teuvan	  kirjasto

	   •	   	  www.krannit.net

TEUVAN	  KUNTA	  

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

 

kirjoitettu vertauksen ensimmäinen ja viimeinen 
jae. Jeesus ja neitsyet noudattavat hillittyä ja tyy-
liteltyä muotokieltä. Sädekehät ja puunlehvät on 
toteutettu lehtikullalla, jota Jansson tätä työtä 
tehdessään käytti ensimmäistä kertaa. Elämä-
kerran mukaan taiteilija innostui taulun väreis-
tä, tekniikasta ja aiheesta. ”Tänään olen maalan-
nut koboltinsinisen leningin ja karmiininmustan 
viitan. Tunnen olevani hirveän etevä liimatessa-
ni kultaa. Siitä tulee heti tasaista ja kaunista ei-
kä se huijaa minua kuten värit.”

Näin Toven kädestä syntyi ainutlaatuinen ja 
poikkeuksellinen taideteos. Teuvan kirkon altta-
ritaulu on erikoinen ja arvokas, koska se on ai-
noa Tove Janssonin maalaama alttaritaulu, se on 
maalattu al secco-tekniikalla suoraan kirkon sei-
nään, se on vaakamallinen ja siinä ei ole kehyk-
siä lainkaan. Työssä on myös kaksi signeeraus-
ta. Oikeassa alakulmassa lukee Tove Jansson ja 
vasemmassa alakulmassa Erland Luoma, joka 
lahjoitti alttaritaulun Teuvan seurakunnalle. ”Alt-
taritaulu herätti kyllä huomiota tuohon aikaan. 
Mutta erilaisuudestaan huolimatta se ei saa-
nut silti laajempaa kritiikkiä”, kertoo kirkkoherra 
Jussi Annalan tytär, vaasalainen Eeva Niemi. 

Lisätietoa: www.toveteuvalla.fi
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Aivan elokuun alussa eli 

lauantaina 2.8.2014 

saunat, saunojat tai 

muuten vaan saunomisen 

ystävät kerääntyivät 

Luonto-Parran uimalammen 

rannalle Siirrettävien 

Saunojen Kokoontumisajoihin. 

Tapahtuma järjestettiin 

Teuvalla jo yhdeksännen 

kerran.

Valitse oma suosikkisi

Ilmoittautuneita saunoja odotetaan ensikin 
vuonna saapuvaksi useita kymmeniä ja vara-
paikkojakin on varattu matti myöhäisille. Mie-
likuvituksellisia vaihtoehtoja riittää, sillä erilai-
sia saunoja tulee ympäri Suomea. Kauimmaa-
sen matkan taivaltanu sauna palakitahan Teak 
Oy:n lahjoittamalla palkinnolla. 

Antaako parhaat löylyt armeijan komen-
toauto vai pakettiauto, telttasauna vaiko joku 
muu tulevan vuoden uutuuksista? Sitä on syy-
tä itse testata. Ahkerimmat saunojat käyvät jo-
kaisessa saunassa. Kunnon löylyt ehtii päivän 
mittaan ottaa korkeintaan 15 saunassa. Valin-
nanvaikeutta tulee, kun sauna-alueella on va-
littavana yli 50 saunaa.

– Edellytämme osallistujilta vain kolmea 
asiaa: saunan pitää olla siirrettävä, sillä pitää 
olla oma energialähde ja sinne pitää mahtua 

vähintään yhden ihmisen saunomaan, kerto-
vat järjestäjät Siirrettävien Saunojen Kokoon-
tumisajot ry:stä.

Tapahtumaan pääsee myös linja-autolla ta-
satunnein klo 12 alkaen. Lähtöpaikka on Teuvan 
torilla aivan keskustassa. Paikoitustilat ovat ra-
jalliset, mutta riittävät. Paikkakuntalaisia keho-
tetaan kuitenkin tulemaan paikalle kimppakyy-
dein tai vaikka polkupyörällä.

Ohjelmaa saunomisen lomassa

Sauna-ajojen ohjelma alkaa ohjelmalaval-
la klo 12. Tapahtuman avaa Tero Sievi-Korte, 
Siirrettävien Saunojen Kokoontumisajot ry:n 
puheenjohtaja.

- Ohjelmalavalla on maharollisuus n. 10 min 
esityksiin iliman juontoa tai juonnolla. Ilmoittaa-
ru juontajalle ja sovi aika. Vihdantekopaikalla voi 
esiintyä non-stop ilman ajanvaraustakin. Luomu-
musiikkia saa esittää tapahtuman alueella vaik-

ka saunas, jos ei saunaisäntä kehtaa sitä kieltää. 
Kaikenlaanen musiikkitoosien (kovaääniset veh-
kehet) huurattaminen on kuitenkin kielletty - 
varsinkin klo 21 jäläkehen, kun väki alkaa tork-
kua kovan saunomisen jäläkehen ja haluaa nuk-
kua kotimatkaansa varten. Kertovat järjestelijät.

Saunojen esittelyn aloittaa tapahtuman pie-
nin sauna. Vihtapisteessä voivat saunojat itse 
valmistaa vihtoja. Vihtomisen sijaan omaa vih-
taa voi käyttää myös vihdanheittokilpailun har-
joituksissa. Kilpavihdat osoittaa järjestäjä. Suo-
situssa kisassa on omat sarjansa miehille, nai-
sille ja lapsille. 

Ensi vuonnakin laitetaan myös saunoja tuo-
neet saunamajurit kisailemaan keskenään leik-
kimielisessä kolmiottelussa. 

Koko perheen tapahtuma

Siirrettävien Saunojen Kokoontumisajot sovel-
tuvat hyvin koko perheelle.

Saunaruuhkaa Teuvalla jo vuosien ajan

Antti Varsala osallistui eräänä vuonna Montako Anttia saunassa -kilpailuun. 
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Saunomisen lomassa voi virkistyä puhdas-
vetisessä uimalammessa. Parramajan rannas-
sa ja myös Parravuoren toisella puolella Snow-
Park Parrassa on grillikatoksia. Lapsille on uima-
lammen läheisyydessä leikkikenttä. Alueella on 
erillinen caravanalue. 

Parrassa on upeat ulkoilureitit ja kivipellot ai-
van lähellä, sauna-alueen yläpuolella, josta löytyy 
myös laavu nuotiopaikkoineen kauniilta paikalta.

– Tämä on sellaista leppoisaa yhdessäoloa, 
toteaa tapahtuman tiedottaja Eija Sievi-Korte. 
Näin siitäkin huolimatta, että tapahtumassa on 
lähemmäs 10 000 vierailijaa.

– Sopu sijaa antaa. Ihmiset kiertävät alueel-
la saunasta toiseen, sillä saunoa saa. Ei siinä tar-
vita mitään vuorojärjestelmiä, sillä saunavaih-
toehtoja riittää. Eivätkä kaikki vierailijat sauno, 
vaan tulevat tänne vain katselemaan ja ihaste-
lemaan erikoisuuksia sekä nauttimaan tapahtu-
man tunnelmasta.

Saunominen hiljenee lauantaina iltamyö-
hään, sillä sauna-alue suljetaan klo 23. Vielä sun-
nuntainakin muutamat saunat lämpiävät klo 10 
alkaen. Jos vaikka jäi joku sauna kokeilematta. 

Oma vesipullo mukaan

Uimapuvun ja pyyhkeen lisäksi Sauna-ajoihin on 
syytä ottaa oma vesipullo mukaan. Tuntikausi-
en saunomisesta tulee helposti nestehukkaa. 

Nälkä talttuu sauna-alueella, sillä Luovan-
kylän latoka"ossa on myytävänä kahvia, teetä, 
limua, mehua, nisua ja piirakkaa. Alueelta saa 
myös makkaraa, lettuja ja jäätelöä sekä muikku-
ja. Ruokailumahdollisuus on Parramajalla, jossa 
on myös A-oikeudet. Kaikkien alkoholituottei-
den tuonti tapahtumaan on kielletty.

Pidetään huolta kavereista
Omista saunakavereista saattaa eksyä saunomi-
sen ja uimisen innossa, joten kannattaa sopia 
yhteinen kokoontumispaikka esim. nuotiopai-
kalle. Varsinkin illan pimetessä omia tuttuja voi 
olla vaikeaa löytää muiden sauna-asuisten jou-
kosta. Hyvin ovat saunakaverit kuitenkin vuosi-
en saatossa toisensa löytäneet. 

Lapset ovat ahkeria niin saunojina kuin uiji-
na, joten vanhempien on syytä varustautua usei-
den pyyhkeiden kera jälkikasvuaan partioimaan.

Latoka"ossa huolehditaan varusteista eli 
lompakot ja kännykät on turvallista jättää heille 
säilytykseen pientä korvausta vastaan. 

Terveisin tapahtuman tiedottaja Eija Sievi-Korte

Käyhän se näinkin: Lada-sauna.

Tapahtumasta löytyy lisätietoja www.sauna-ajot.com sivuilta.
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Teuvalla tapahtuu

Ars Nova Botnica - pohjalaisen kuvataiteen näyttely järjestetään vuosittain 
heinäkuussa Teuvan Kulttuuritalo Orrelassa. 
Kuvassa vuoden 2014 voittajatyö ”Katse” ja taiteilija Anneli Leinonen.

Kurkistus pihasaunoihin -tapahtuma järjestetään Elolystiviikolla.
Paula Risikko vihki Anttiloiden esteettömän pihasaunan 2014.

Elolystit on teuvalainen kulttuuri- ja kesätapahtumaviikko. Ohjelmatarjonta on viikon aikana monipuolinen, konsertteja, näyttelyitä, musiikkia, tanssia ja muita 
tapahtumia yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. Vuonna 2014 Elolystien teemana oli Tove Jansson 100 v. Benny Törnroos ja MUUMIT -tapahtumassa oli 
iloinen meininki.
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Teuvan Yrittäjät ry järjestää perinteisen markkinatapahtuman kesäkuun toisena viikonloppuna. Mukana markkinahumussa on  Teuva valmistaa ja palvelee 
-osasto monine teuvalaisosaajineen. Teuvan markkinoilla on aina rento meininki ja mukava tunnelma – ja väkeä riittämiin.

Taatusti-harrastemessut ja uuden Yhtenäiskoulun avointen ovien päivä 
pidettiin 15.3.2014. Näytteilleasettajina oli lukuisa määrä yhdistyksiä ym. 
Messuohjelman lomassa nähtiin huikeita esityksiä.

Siirrettävien saunojen kokoontumisajot järjestetään Parrassa vuosittain 
elokuun alussa. Tämä ainutlaatuinen tapahtuma houkuttelee tuhansittain 
väkeä, ja saunoja tulee jopa ulkomaita myöden. Kaikki saunat ovat yleisön 
käytössä, joten pyyhe ja uikkarit mukaan!  
Kesän 2014 tapahtumassa sauhusi 59 saunaa ja kävijöitä oli noin 10 000.
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Parra – Teuvan vapaa-ajan helmi

Teuvalla sijaitseva Parranvuori on teuvalaisille, lähiseudun 
asukkaille ja matkailijoille elämyksellinen vapaa-ajan keskus 

läpi vuoden. Alueelle on rakennettu useita liikunnallisia 
mahdollisuuksia kuten hiihtoladut, laskettelurinne, 

uimalammet, frisbeegolf, patikointireitit ja muuta aktiviteettia 
kuten mökkikylä, caravan alue, metsäkirkko sekä juhla- ja 
kokouspalveluja tarjoava Parran maja erilaisine tiloineen.
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Laskettelua Teuvalla
Parran vapaa-ajan keskus - Snowpark Parra on 
yhtiö, joka tarjoaa talviurheiluelämyksiä perheil-
le. Laskettelurinne on tärkeä ja sen hyvässä kun-
nossa pitäminen on yhtiön päätehtävä. Snow-
park Parra ei ole tyytynyt rakentaman vain rin-
teen vaan Parrasta löytyy myös street, raileja ja 
hyppypaikkoja. Niiden sijoituspaikat, lippojen 
kaltevuudet ja muodot on suunniteltu niin, et-
tä ne tarjoavat tekemistä kaikentasoisille laski-
joille. Viimeisin parannus rinteessä on ylätasan-
teen laajentaminen, joten hissistä poistumisen 
jälkeen on tilaa rauhassa aloittaa laskettelu tai 
vaikka ihailla upeita Lakeuden maisemia.

Osaavat ohjaajat 
laskettelukoulussa

Parra tarjoaa myös Werneri -laskettelun alkeis-
kursseja lapsille ja aikuisille niin suksilla kuin lau-
dalla. Yhtiön tiimistä löytyy 10 – 15 ohjaajaa, jot-
ka vetävät kurssit ja ohjaavat rinteessä. Snow-
park Parran hiihtokoulu on Suomen Hiihtokes-
kusyhdistyksen  ja Suomen Hiihdonopettajayh-
distyksen hyväksymä, joten laatutaso on taat-
tu. Perheen pienemmille ja talvesta ilon irti ot-
taville vanhemmille löytyy talvipuistosta pulk-
kamäki ja kolme grillikotaa, jossa voi lämmitel-
lä ja nauttia omia eväitä. 

Snowpark Parra tarjoaa töitä nuorille niin suk-
sivuokraamossa kuin ohjaajina rinteissä. Nuoret 
ovat mukana myös rinteen streetin muotojen 
suunnittelussa ja rakentamisessa. Ennen kau-
den avausta ohjaajat tekevät hyppy- ja lasku-
testaukset. Monet työntekijät viettävät itsekin 
aikaa paljon Parran rinteissä, näin he parhaiten 
tietävät toimialueen, rinteet ja varusteet kuin 
omat taskunsa.

Tärkeä kohderyhmä on koulut
Snowpark Parran vuokraamon varustetaso on 
laaja, koska erilaiset koululaisryhmät käyttävät 
heidän palvelujaan. Vuosittaisesta 11 000 kävi-
jän joukosta neljäsosan muodostavat laajalta 
alueelta vierailevat koululaisryhmät. Noin 50 eri 
peruskoulua, lukiota ja ammattikoulua laajalta 
alueelta viettävät talviliikuntapäivää perinteises-
ti Parrassa. Myös ruotsinkielisen rannikon väes-
tö on ottanut Parran ja sen palvelut omakseen. 

Luonto-Parra – oiva juhlapaikka

Vapaa-ajan keskus Parran alueelta, rinteen etelä-
puolelta, löytyy myös Luonto-Parra. Luonto-Par-
ran toimintoja ja palveluja tarjoaa yrittäjä Seija 
Hietaharju. Luonto-Parran eri toimitilat kuten 
Parran maja, Nevala-Sali ja Kotaravintola muo-
dostavat toimivan konseptin erilaisten yritys- 
sekä perhetilaisuuksien viettämiseen. Parras-
sa perheet voivat viettää mm. syntymäpäiviä, 
hääjuhlia, kastetilaisuuksia ja sukujuhlia. Yritys-
ten kokous- ja asiakastilaisuudet on helppo jär-
jestää rauhallisessa Nevala-salissa, ja tuoda asi-
akkaat tilaisuuden jälkeen ruokailemaan Parra-
saliin tai tunnelmalliseen Kotaravintolaan. Luon-
to-Parrassa voi helposti järjestää juhlat 70 – 100 
hengelle, mutta myös idylliset tilaisuudet pie-
nemmille ryhmille.

Yhteistyökumppanien kanssa 
erilaista ohjelmaa

Luonto-Parran Seija Hietaharju voi rakentaa asi-
akkaille tilojen ja ruokailun lisäksi muuta ohjel-
maa kuten musiikkia, tanssia ja turvesaunahoi-
toja. Yhteistyökumppaneiden kanssa ohjelmaa 
voidaan suunnitella myös liikuntaan tai mootto-
riurheiluun liittyen. Esimerkiksi Jari Kaaren kans-

sa on yhteistyönä tarjolla moottorikelkkasafare-
ja. Jari tuo kelkat ja vaatevarusteet sekä ohjaa 
safarit ja Luonto-Parra järjestää saunat ja ruo-
kailut. Yksi tärkeä yhteistyökumppani on löyty-
nyt myös Laidun Hereford Oy:stä, jonka kanssa 
Seija on järjestänyt Hereford & Viini -iltoja. Illan 
ohjelmassa on viinitasting-osuus, jossa vaasalai-
nen viiniasiantuntija Janne Mäki on tuonut vii-
nejä eri maista ja opettanut maistelemaan nii-
tä oikein. Ilta päättyy huippukokkien valmista-
maan Hereford-illalliseen, joka tietenkin koos-
tuu lähialueen Hereford -karjan lihasta ja muis-
ta lähialueen raaka-aineesta.

Avantouintia, sauna-ajoja sekä 
karavaanareita

Talvella Luonto-Parrassa voi saunoa ja pulahtaa 
avantouinnille alueen lampeen. Kesäisin jo val-
takunnallisesti tunnettu ja odotettu tapahtuma 
Sauna-ajot on järjestetty Luonto-Parran alueel-
la. Tapahtuman organisoi Siirrettävien Saunojen 
Kokoontumisajot Ry. Luonto-Parra on tehnyt tii-
vistä yhteistyötä järjestäjien kanssa mm. ravinto-
lapalvelujen suhteen. Tapahtuma kerää erilaisia 
liikuteltavia saunoja ympäri Suomea, ja jopa ul-
komailta. Suuri yleisö voi vapaasti kokeilla erilai-
sia lämmitettyjä saunoja ja kylpeä koko päivän. 
Tilaisuuteen on saatu mukaan arvovaltaisia vie-
raita, aina ministereitä myöten. Myös SF Suupoh-
jan Caravaanarit Ry on tärkeä kumppani. Yhdis-
tys on järjestänyt Luonto-Parran alueella monia 
karavaanareiden kokoontumisia. Pelimanni Ka-
ronkka kesäkuussa on jo muodostunut perintei-
seksi tapahtumaksi. Yli sata pelimannia esiintyy 
illan aikana ja kerää yleisöä mukaan nauttimaan 
hyvästä musiikista luonnon helmaan. Parra on 
Teuvan helmi monessa mielessä. 
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Teksti: Suvi Lahdenmäki

Pikkupoikana Ismo Suksi 

tapasi istua saunan jälkeen 

kamarissa kirjahyllyn 

ääressä ja käydä runokirjoja 

läpi. Rakkaus runoon on 

säilynyt ja nyt mies vaikuttaa 

Suomen Lausujain Liitossa. 

Päivätyössään neuvotteleva 

virkamies tahtoo kulttuurin 

olevan osa arkea. 

Helsingin Eteläpohjalaisten tilaisuuksistakin tut-
tu Ismo Suksi syntyi Teuvalla 1956. Äiti työsken-
teli ylihoitajana ja isä puhelinmestarina. Kolmen 
pojan perheessä lapsuus oli onnellinen, ja aat-
teellisesti ja poliittisesti monipuolinen Teuva vi-
reä paikkakunta. 

-Teuvaltahan on ollut kansanedustajia mon-
ta vuosikymmentä eduskunnassa, ja monen 
eri puolueen riveissä. Oma kouluaikani oli Tei-
niliiton aikaa, ja joskus koulussa käytiin kovia-
kin keskusteluja.

Suksi toimi itse Kokoomusnuorissa ja mm. 
Kokoomuksen piirisihteerinä. Harrastus vei Hel-
sinkiin valtiotieteelliseen tiedekuntaan opiske-
lemaan poliittista historiaa. Politiikassa synty-
neiden kontaktien kautta löytyi myös ensim-
mäinen pidempi työpaikka Keravalla nuoriso-
ohjaajana, sitten Nuorisotyöntekijöiden liitos-
sa ja myöhemmin Kansallisessa Sivistysliitossa 
ja Senioriliitossa. 

Arjen kolhujen eheyttäjä

Vuodesta 2001 Suksi on työskennellyt Sosiaali- 
ja terveysministeriössä toimien työsuojeluosas-
ton neuvottelevana virkamiehenä ja työhyvin-

voinnin asiantuntijana erilaisissa yli hallintorajo-
jen ulottuvissa hankkeissa. Eniten tällä hetkel-
lä työllistää Työelämä 2020 -hanke. Sen tavoit-
teena on, että Suomessa olisi vuonna 2020 Eu-
roopan paras työelämä. Toinen tällainen on tänä 
vuonna päättyvä Taiteesta ja kulttuurista hyvin-
vointia -hanke. Kulttuurin osuutta hyvinvoinnis-
sa on Suksen mukaan väheksytty aivan suotta.

-Tutkimuksissa on osoitettu, että yhteisesti 
koettu kulttuurin ja taiteen harrastus voittaa jo-
pa liikunnan vaikuttavuuden. Edelleen kuiten-
kin kulttuurin ja taiteen merkitystä hyvinvoin-
nille joutuu perustelemaan erikseen.

-Muutosta on kuitenkin ilmassa. On syntynyt 
paljon uutta osaamista ja iso joukko ihmisiä ym-
märtää nyt toiminnan arvon. Kulttuurinen työ 
on esimerkiksi tullut osaksi vanhustenhoitoa.

-Tarkoitus on että kulttuuri ja taide tulevat 
osaksi jokapäiväistä vanhustyötä - ei vain niin, 
että kutsutaan joku ulkopuolinen esiintyjä sil-
loin tällöin. Musiikki on hyvä esimerkki. Se vai-
kuttaa tutkimusten mukaan aivoihin ihan konk-
reettisesti. Vuosia puhumatta ollut muistisairas 
saattaa yhtyä yhtäkkiä lauluun, toinen vaikeasti 
hoidettava rauhoittuu kun hoitaja alkaa hyräillä. 

-Hankkeen tarkoitus on saada aikaan pysy-
vä muutos, niin että kulttuuri ja taide uivat työn 
ja arjen sisään myös muualla työelämässä eikä 
vain vanhustyössä. Meillä on jo nuorten kanssa 
työskennelty voimauttavan valokuvan ja maa-
hanmuuttajien kanssa tanssin parissa. Esimerk-
kejä ja hankkeita on satoja. Ja innovaatioita ja 
luovuutta tarvitaan tässä taloustilanteessa jo-
ka työpaikalla.

Virkamies, joka rakastaa runoa

Päivisin Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva 
virkamies Ismo Suksi….  
(Kuva: Kimmo Vainikainen.)

…. on vapaa-ajalla miehen sielunmaisemaa 
esittelevä runonlausuja.  
(Kuva: Markku Ojala.)
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Runous ei ole vakava asia
Runot ovat kuuluneet Ismo elämään aina. Äiti 
harrasti lausuntaa ja isä näyttelemistä. Suvusta 
löytyy myös virsirunoilija: Teuvan Rääsyssä syn-
tynyt Simo Korpela oli isän isosetä. Teuvan kes-
kikoulun yläluokkien äidinkielen opettaja Ant-
ti Koivulla oli myös suuri vaikutus kiinnostuk-
sen syntymiseen. Yksi kohokohta oli, kun lau-
suja Yrjö Jyrinkoski kävi koululla esiintymäs-
sä. Hän teki lähtemättömän vaikutuksen kou-
lupoikaan silloin modernilla ja turhaa patetiaa 
kaihtavalla esiintymisellään. 

Nuorena Suksi opiskeli puheoppia legen-
daarisen näyttelijän, lausujan ja opettajan Rit-
va Ahosen johdolla. Sen jälkeen harrastus jäi, 
kunnes kymmenisen vuotta sitten työkaveri ja 
nykyinen lausujakollega Olli Saarsalmi tokai-
si, että jos mentäis johonkin lausuntaryhmään.

-Lausunta ei ole enää mitään juhlallista pu-
hetta matalla alttoäänellä. Nyt se on enemmän 
tarinaa ihmiseltä ihmiselle. Lausunta on muut-
tunut ajan mukana. Nyt uskalletaan enemmän, 
otetaan riskejä. Parhaat lausujat, kuten Mirjami 

Heikkinen, ovat moni-ilmeisiä, fyysisiä, pysty-
vät improvisoimaan tilanteen mukaan. Runo-
us ei myöskään ole mikään vakava asia. Kaikis-
sa runoissa on paljon komiikkaa ilman että ai-
he naurattaa, sanoo Suksi.

Runoilijoista pohjalaisin on Melleri

Ismo Suksi teki ensimmäisen oman sooloteok-
sen vuonna 2010. Kotoonen olo – pirelkää mua 
valotti ”pohjalaasen miähen sialunlakeutta”, ja 
nähtiin myös Helsingin Eteläpohjalaisten ru-
no- ja laulutilaisuudessa talvella 2012. Suksi on 
käynyt esittämässä sooloteosta myös Vaasassa. 

Pohjalaisista runoilijoista pohjalaisimpana 
Suksi pitää ehdottomasti Arto Melleriä, vaik-
ka Melleri ei käytä runoissaan lainkaan esimer-
kiksi murretta.

-Murretta on ainoastaan yhdessä runossa 
ja sielläkin vain yksi sana. Mutta väittäisin, että 
Mellerin runoissa on pohjalainen poljento, jo-
pa Helsinki-aiheisissa. Tässä suhteessa toista ää-
ripäätä edustaa Arto Juurakko, jonka murreru-
noja on erityisen nautittavaa esittää.

Muita mielirunoilijoita ovat nuoren polven 
runoilijat, sellaiset kuin Tommi Liimatta, Tuo-
mas Timonen ja Tomi Kontio, ulkomaisista por-
tugalilainen Fernando Pessoa (jonka runoissa 
on Suksin mukaan yllättävän tutunoloinen mie-
lenmaisema) ja erityisesti nuoruuden idoli Leo-
nard Cohen, jonka vinyyli oli ensimmäinen it-
se ostettu levy.

Suksi on ollut kaksi vuotta Suomen Lausu-
jain Liiton jäsen ja on nyt myös sen hallitukses-
sa. Jäseneksi ei pääse noin vain; on annettava 
lausuntanäyte, esimerkiksi tehtävä oma esitys.

Koti on nykyisin Helsingin Laajasalossa ja 
perheeseen kuuluu vaimon lisäksi kaksi aikuis-
ta poikaa. Runojen lisäksi innostaa Espanja, se-
kä kieli että maa, johon pitää päästä säännöl-
lisin väliajoin. Teuvalle yhteys on säilynyt sekä 
oman äidin kautta, että muun muassa Faceboo-
kissa, jossa entisillä teuvalalaisilla on oma aktii-
vinen ryhmänsä. 
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Suupohjan Osuuspankki
on ryhmänsä suurin

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallitus vierai-
li kokouksen merkeissä Suupohjan Osuuspan-
kin Helsingin konttorissa Kalevankadulla tämän 
vuoden alussa ja sai kattavan esityksen pankin 
toiminnasta asiakkuuspäällikkö Katja Hallikai-
selta ja Karijoelta kotoisin olevalta rahoitusneu-
voja Milla Luomalta.

Suupohjan Osuuspankilla on pitkä histo-
ria. Juuret ovat Kauhajoella, jonne perustet-
tiin Alapään osuuskassa vuonna 1903, joten 
pankki täytti viime vuonna jo komeat 110 vuot-
ta. Suupohjan Osuuspankki syntyi 1990-luvun 
alussa, kun Kauhajoella, Jurvassa, Karijoella, 
Päntäneellä, Kristiinankaupungissa ja Teuval-
la toimineet Osuuspankit fuusioituivat. Vuon-
na 1997 Suupohjan Osuuspankki oli yksi lähes 
neljästäkymmenestä osuuspankista, jotka eriy-
dyttyään OPK-ryhmästä muodostivat uuden 
paikallisosuuspankkiryhmän. 

Helsingin konttorin väki ylhäältä vasemmalta: Päivi 
Halén, Elisa Pääkkönen, Margarita Robeznieks, 
Katja Hallikainen, Milla Luoma, Tiina Kallio-Kokko. 
Alhaalla vasemmalta: Miia Lepola, Maria Moitus, 
Gabriella Sköld, Taina Parviainen, Nina Lindholm. 
Kuvasta puuttuvat työntekijämme Liisi Pöyhönen 
ja Jaana Ryödi.  Kuva: Jonna Monola.

POP Pankit on palkittu parhaasta 
asiakaspalvelusta useana 
perättäisenä vuonna.

Suupohjan Osuuspankki on POP-pankkiryhmän 
suurin pankki ja kokonaan jäsentensä omistama. 
Henkilökuntaa on tällä hetkellä yhteensä 124 
ja asiakkaita yli 45 000. Pankin päätoimialue on 
edelleen Suupohjassa, Etelä-Pohjanmaalla. Sen 
lisäksi sillä on konttorit Helsingissä, Oulun seu-
dulla ja Meri-Lapin alueella. 

Suupohjan Osuuspankin Helsingin kontto-
ri perustettiin vuonna 1998. Konttori toimi Ka-
levankatu 3:ssa aina vuoden 2013 kevääseen 
saakka, jolloin muutettiin kadun toiselle puo-
lelle, Kalevankatu 4:ään, isompiin ja toimivam-
piin tiloihin. Konttorista löytyy kattavat pankki-
palvelut niin yksityis- kuin yritysasiakkaillekin. 



Teksti ja kuvat: Tiina Rantakoski

Piharakennusten myynti onnistuu myös verkkokaupassa

Puuidea panostaa Woodia-tuotteiden 
laatuun ja palveluun

Keväällä Helsingin Mökkimessuilla lanseerattu City-mallisto on löytänyt tiensä ihmisten pihoihin. Mallisto 
oli ajateltu kaupunkipihoihin, jonne muuten on tarjolla vähemmän vaihtoehtoja. Ihmisillä on tarvetta 
kesäaikaiseen tilapäismajoitukseen, kertoo Puuidean toimitusjohtaja Jouko Rintala.

Puuidealla on Teuvan lisäksi näyttelyalueet Ylöjärvellä ja Riihimäellä. Kevääseen mennessä 
myyntinäyttelypisteitä avataan lisää. 
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Asiakkaan palveleminen ja yksilöllisten tarpei-
den huomioiminen on keskeinen osa Puuide-
an toimintaa, korostaa toimitusjohtaja Jouko 
Rintala. Pari vuotta vanha yritys valmistaa pui-
sia piharakennuksia ja -rakenteita kotimaises-
ta puusta, erityisesti lämpökäsitellystä puusta.

-Ideana on tehdä laadukkaita tuotteita ja an-
taa hyvää palvelua. Mallistot on sovitettu myös 
kaupunkiympäristöön sopiviksi. Perinteinen hir-
simalli ei sovi kaikkialle.

Rintala kertoo, että Puuidea on pyrkinyt siir-
tämään taloteollisuuden oppeja piharakennus-
ten tuotantoon. Yritys on parin vuoden ajan hio-
nut konseptia ja mallistoaan. Rakennukset toimi-
tetaan elementteinä tai valmiiksi asennettuina.

-Halutessaan rakennuksen saa avaimet kä-
teen -toimituksella, jonka kustannukset ovat tie-
dossa. Pihamaalle ei tule lautakasaa, jota pitäisi 
alkaa itse kokoamaan ja edessä voi olla yllättä-
viäkin kuluja tai koko kesäloma menee raken-
nusta kootessa, Rintala kuvailee. 

Puuidea on mennyt myös 
verkkokauppaan ja avannut sen 
Woodia-nimellä.

-Uskomme verkkoon myös tällaisessa kaupassa, 
jossa keskiostos on yli 3000 euroa, vaikka verk-
kokaupassa yleensä se on 108 euroa. Se vaatii 
sitä, että verkossa on toimivat sivut ja riittävästi 
tietoa, että uskaltaa tehdä päätöksen. Havain-
nekuvat ja videot ovat hyviä.

-Toki kehitämme myös kevyitä myyntinäyt-
telyitä eri puolille Suomea, sillä monet haluavat 
päästä näkemään tuotteet. Tällä hetkellä myyn-
tinäyttelypaikat ovat Ylöjärvellä ja Riihimäellä, 
mutta avaamme 5 – 10 paikkaa ensi kevääseen 
mennessä, Rintala kertoo.

Puuidean Woodia-tuotteiden päämarkki-
na-alueet ovat pääkaupunkiseutu sekä Tam-
pereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän seudut. Tuo-
tanto on Teuvalla. Ympärivuotisesti yritys työl-
listää neljä henkeä, sesonkiaikana keväästä syk-
syyn enemmän.

-Nyt jo hankimme ovet ja ikkunat alihan-
kintana ja tuotannon kasvaessa haemme sopi-
musvalmistajia. 



Aikuiskoulutuskeskus TEAK toimii Teuvalta kä-
sin, mutta toiminta on koko 2000-luvun ollut 
valtakunnallista. Koulutusta järjestetään useilla 
paikkakunnilla samaan aikaan, yhtä aikaa kou-
lutus saattaa olla käynnissä jopa 20 paikkakun-
nalla. Opiskelijat tulevat Teuvalle ja muualle niin 
ikään ympäri Suomen.

TEAKin pääkoulutusalat ovat puu, pinta-
käsittely, sisustus, verhoilu ja teknologia (CNC, 
CAD, CAM, robotiikka) sekä sosiaali- ja terveys-
ala. Perinteisesti TEAK on tullut tunnetuksi puu- 
ja huonekalualan kouluttajana ja tätä oppilai-
tos on edelleenkin. Puusepän alan ja verhoi-
lun aikuiskouluttajana on Suomen monipuoli-
sin. Uutena avauksena koulutetaan osaajia ovi- 
ja ikkunateollisuuteen.

Koulutusaloja, jotka ovat viime vuosina nos-
taneet suosiotaan, ovat erityisesti sisustus ja tek-
nologia. Sisustuskoulutus tarkoittaa TEAKissa re-
montointikoulutusta; suuntautumisalasta riip-
puen se sisältää sisustusrakentamista ja sisära-
kennustöitä, maalaus- ja pintakäsittelytöitä, laa-

toitusta ja tapetointia tai vaikkapa sisustusteks-
tiilien valmistusta.

Teknologiakoulutus pitää sisällään mm. CNC-
työstön ja CAD-suunnitteluohjelmien koulutus-
ta sekä robotiikkaa. Näiden käyttö teollisuudes-
sa kasvaa ja tarpeet lisääntyvät koko ajan. Erityi-
sesti robotiikan käytöstä odotetaan suomalaisen 
teollisuuden tehostajaa ja tarve sen monipuoli-
selle kouluttamiselle on iso.

Monia teknologioita voidaan opiskella ver-
kossa. Verkkokoulutukset lisääntyvät koko ajan 
ja vuodessa verkossa opiskelee parisensataa 
opiskelijaa.

Koulutusta yritysten tarpeisiin

TEAK on myös monipuolinen yritysten henki-
löstön kouluttaja. Räätälöityjä koulutuksia teh-
dään esimerkiksi rekrytoitaessa uutta henkilös-
töä tai muutostilanteissa, kuten lomautuksissa. 
Olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehit-
täminen on niin ikään tärkeätä.

Verhoilua ja puualaa, rekrykoulutuksia ja robotiikkaa

Monipuolinen TEAK toimii valtakunnallisesti

Koulutukset suunnitellaan yhdessä yrityksen 
kanssa ja ne voivat olla täydennyskoulutuksia 
tai pidempiä, tutkintoon tähtääviä koulutuksia.

Vaikka TEAK on tehnyt isoja koulutuskoko-
naisuuksia mm. puu- ja huonekalu- sekä tekno-
logia-aloille, koulutukset eivät ole mitenkään näi-
hin toimialoihin sidottuja. Rekrykoulutuksia voi-
daan järjestää yhtä hyvin eri teollisuuden aloil-
le kuin vaikkapa kaupan tai hyvinvointipalve-
luiden aloille.

1700 opiskelijaa vuodessa

TEAKin kirjoilla on yhtä aikaa n. 500 opiskelijaa. 
Vuodessa opiskelijamäärä on n. 1700. Aikuiskou-
luttajana TEAK on keskisuuri toimija ja on siksi 
hyvin joustava koulutusten järjestäjä. TEAK on 
konserni, johon kuuluu emoyhtiö Teak Oy:n li-
säksi Teak Teknologiakeskus Oy. TEAKin omis-
taa Teuvan kunta.

Verkkokoulutus lisääntyy koko ajan ja verkossa opiskelee parisensataa 
opiskelijaa vuodessa. Verkkokoulutuksena voi opiskella mm. CAD 2D ja 3D 
-suunnitteluohjelmia.

Robotiikan koulutustarpeet kasvavat koko ajan. TEAKilla on käytössä kuusi 
robottia, joita liikutellaan joustavasti eri puolilla Suomea järjestettäviin 
koulutuksiin.

Tiina Rantakoski
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Syksyt ovat opiskelijajärjestöille kiireistä ja jän-
nittävää aikaa, sillä uusien opiskelijoiden vir-
rasta suuri osa löytää tiensä ainejärjestöjen ja/
tai osakuntien tapahtumiin. Niin EPO:n kuin 
muidenkin järjestöjen syksyssä uusille jäse-
nille suunnatut tapahtumat ovat merkittä-
vässä osassa. Lukuvuosi osakunnassa aloite-
taan rennosti fuksikahvien merkeissä, ja syk-
syn hieman edettyä on vuorossa fuksipäiväl-
liset, joilla uudet jäsenet saavat ensikosketuk-
sensa osakuntalaisen pöytäjuhlan saloihin. Kes-
keinen elementti akateemista pöytäjuhlaa on 
laulaminen, joka ainakin Etelä-Pohjalaisen osa-
kunnan laulukirjassa painottuu vahvasti maa-
kunnan paikoin hyvin kyseenalaiseenkin men-
neisyyteen. Laulujen sanat usein huvittavat 
tai hirvittävät keltanokkaista fuksia, mutta jo 
muutamien juhlien jälkeen volyymi on heil-
läkin samalla tasolla kokeneempien osakun-
talaisten kanssa.

Itsenäisyyspäivänä uudet jäsenet saavat 
osakunnan inspehtorilta vaaleansinivalkoiset 
osakuntanauhat arvokkaassa tilaisuudessa, 
jonka jälkeen on mahdollisuus lähteä marssi-
maan ylioppilaiden soihtukulkueeseen. Kul-
kueen varrella käydään perinteisesti tervehti-
mässä presidenttiparia ennen itsenäisyyspäi-
vän vastaanoton alkamista.

Kaikille osakuntalaisille suunnatuista syk-
syn tapahtumista merkittävin on EPO:n sadon-

korjuujuhla Parttenkoliaaset, johon pukeudu-
taan maakuntahenkisesti, yleensä kansallis-
pukuun tai jussipaitaan. Näissä juhlissa pöy-
dät notkuvat taloustilanteesta riippumatta.

Etelä-Pohjalaisen Osakunnan lisäksi Poh-
jois-Pohjalainen Osakunta sekä Vasa nation 
pitävät majaa Ostrobotnia-rakennuksessa Etu-
Töölössä, mikä lisää merkittävästi mahdolli-
suuksia toimia yhdessä ja järjestää tapahtu-
mia. Virallisena talon yhteistyöelimenä toimii 
Pohjalainen Valtuuskunta, joka hoitaa mm. 
osakuntien tiloja Ostrobotnialla sekä muita 
yhteisiä asioita.

Opiskelijajärjestöjen tarkoitus on tuoda 
opiskelijoita yhteen rennoissa merkeissä ja tar-
jota vastapainoa opinnoille, mutta hauskanpi-
tokaan ei tule ilmaiseksi tai ilman taustajouk-
koja. Esimerkiksi uusille jäsenille suunnattujen 
tapahtumien hoidosta vastaa fuksimajurin ve-
tämä fuksivastaavien joukko.

Toimiessani virkailijana olen huomannut, 
miten paljon työtä ja pyyteetöntä aktiivisuutta 
tapahtumien järjestäminen vaatii. Yhteistyönä 
valmistelu ei kuitenkaan tunnu puurtamiselta, 
ja varsinaisista tapahtumistakin nauttii eri ta-
valla, kun on ollut osallisena niiden järjestelyis-
sä aina suunnittelusta toteuttamiseen asti. 

Oskari Raivio, HuK

Etelä-Pohjalaisen Osakunnan yhteistyövastaava 2014

Syksyinen tervehdys
Etelä-Pohjalaisesta Osakunnasta!

Osakuntaelämää

Pääkaupunkiseudulla
Järviradion taajuus

103,1
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