
Heikki Paloheimo

27.9.-3.10.
#punkalaitumelaiset



NUORUUSMUISTOJA
Tervehdys punkalaitumelaiset. Olen Heikki Paloheimo, kunnanlääkärin poika.
Muutin Punkalaitumelle kaksivuotiaana vuonna 1948, kun isäni aloitti yli 30
vuotta jatkuneen työuransa ensin Punkalaitumen kunnanlääkärinä ja vuodesta
1972 alkaen terveyskeskuslääkärinä. Minun tarinani tähän #punkalaitumelaiset
ryhmään on muistoja menneiltä ajoilta. Kun taidan iältänikin kuulua jo
ryhmään muistoja menneiltä ajoilta. Mutta kyllä silloin ennenkin elämä oli
hyvää ja mielenkiintoista – ainakin omasta mielestäni.

Vuodesta 1948 vuoteen 1953 lääkärintalo oli Mäenpään Ahteelassa, siinä ihan
työväentalon alapuolella. Se oli Matti Lähtin 1800-luvun lopulla kodikseen
rakentama talo. Lähtin aikana siinä oli Punkalaitumen Sanomien toimituskin. 
Sieltä Ahteelasta ja sen ympäristöstä ovat kaikki varhaisimmat
lapsuusmuistoni. Silloin, yli 70 vuotta sitten, Suomi ja Punkalaidun oli vielä
agraarinen yhteiskunta. Asukkaita Punkalaitumella oli yli 8000 ja neljä
viidesosaa sai toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta. Hevosia näkyi pelloilla
enemmän kuin traktoreita ja maanteillä enemmän kuin autoja. Vielä saattoi
nähdä kuinka maamiehet kylvivät viljaa vakasta käsin heitellen, vasemmalle,
oikealle, vasemmalle, oikealle – kuin 1930-luvun Suomi-Filmeissä. Noita kun
muistelee, niin kyllä sitä tuntee itsekin olevansa museotavaraa.

Hevospeleissä oli yksi verraton etu automobiileihin verrattuna.
Hevosajoneuvoissa oli jo silloin autopilotti. Olen pikkupoikana jonkin kerran
katsellut tien reunalla kuinka hevonen vetää rattaita, joilla isäntä nukkuu henki
happamalta haisten. Matka kotiin on pollelle tuttu. Ties kuinka monta kertaa
on vienyt sammuneen isännän turvallisesti kotiin. 
Sodan jälkeiset vuodet olivat pula-aikaa. Kun isäni aloitti työnsä
Punkalaitumella, häntä opastettiin: ”Kyllä tohtorilla täytyy lampaita ja kanoja
olla, että riittää perheelle ruokaa.”

Niitä sitten oli Ahteelassa. Jo pikkupoikana sai kotipihalla seurata, että kana ei
tule ruokalautaselle ennen kuin siltä on kaula katkaistu, sulat ja höyhenet
kynitty, suolistettu ja sitten paistettu keittiössä.

Kuulun sodan jälkeisiin suuriin ikäluokkiin. Leikkikavereista ei koskaan ollut
pulaa. Mäenpäässä oli lapsia niin, että päät yhteen kolisi. Aina löytyi kavereita
kymmenen tikkua laudalta piiloleikkiin, tikanheittoon, lentopalloon, talvella
lumilinnojen rakenteluun ja lumisotaan. Sisälläkin oli erilaisia leluja, mutta
enimmäkseen leikittiin ulkona. Lähipiirin lapsikatraaseen kuuluivat muun
muassa Elomaan Helka, Elomaan Raila, Koivun Matti, Rinkin Leena, Puiston
Tapio, Salosen Valto, Eskolan pojat ja ajoittain mummolassa oleva Mörkin Kari.
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Hauskaa oli, eikä me lapset kyselty kenen isä oli punainen, kenen valkoinen.
Kokoomusta kannattava isäni ei kieltänyt minua seuraamasta työväentalolla
kuinka työväki vietti siellä juhliaan. Lapsena oli jännää seurata kuinka
työväentalo vappuna oli täynnä väkeä ja tornissa soi grammari. Ei meitä lapsia
muulloin sinne torniin taidettu päästääkään kuin vappuna. 

Kirkonkylään muutto ja kansakouluun meno muutti kaveripiiriä. Vuonna 1953
valmistuneen lääkärintalon läheltä kavereiksi löytyivät muun muassa Kirkko-
Jaakkolan Kari ja Jyri, Paavolan Jyrki, Salosen Paavo ja Suvannon Matti ja
Pentti. Kerttulan koulusta löytyi monia kavereita, samoin keskikoulusta. 
Koulukavereitten kanssa puuhattiin monenlaista. Teinilän Erkin kanssa
samoilimme metsissä, pullotimme kyykäärmeitä (yksi on edelleen nähtävänä
Koulutintissä isältäni saamaani pirtuun säilöttynä), keräsimme
linnunmunakokoelman, ja kerran kävimme soittamassa pirunviulua rehtori
Helmi Kososen ikkunan alla. Kososen asunnon iso ikkunaruutu vonkui niin, että
ääni kantoi yli Köyhälän kaupungin. Niin että jos te Punkalaitumen nykyiset
Vaahteramäen Eemelit kaipaatte ohjeita ensiluokkaisen pirunviulun
tekemiseen, niin minulta voitte kysyä neuvoa.

Veljeni Sakarin ja Paavolan Jyrkin kanssa perustimme orkesterin. Kirkko-
Jaakkolan veljesten ja Paavolan Jyrkin kanssa harjoitimme laitonta
radiolähetystoimintaa. 

Lukiovuosina perustimme Tapio Berggrenin, Eino Hosian, Mauno Kossilan ja
Pentti Suvannon kanssa yhteiskunnallisen keskustelukerhon. Punkalaitumen
Sanomiinkin joitakin juttuja kirjoitimme. Mutta jatketaan tarinointia
huomenna.



TRIO FIASCO
Isäni Osmo soitti viulua, haitaria ja pianoa. Olin varmaankin noin
kymmenvuotias, kun pyysin isältäni, että hän opettaisi minua soittamaan
haitaria. Hän innostui heti asiasta ja opetti minulle haitarinsoiton ja
nuottienluvun alkeita. Heti kun olimme alkuun päässeet, isäni halusi, että
soitamme myös yhdessä. Minä soitin melodioita ja isäni komppasi soittoani
pianolla. Vuonna 1961 isäni toi minulle Hampurin matkaltaan uuden Hohner
Tango V haitarin. Ilmeisesti hän oli ollut tyytyväinen haitarinsoiton opiskeluuni
ja yhteisiin soittotuokioihimme.

Uusi haitari ja yhteissoitot isäni kanssa antoivat virikkeen musisoida yhdessä
kaverien kanssa. Aloimme soittaa yhdessä veljeni Sakarin ja Jyrki Paavolan
kanssa. Sakari oli alkanut opiskella klarinetin ja tenorisaksofonin soittoa, Jyrki
kitaransoittoa. Vuonna 1961 perustimme orkesterin ja aloimme harjoitella
lääkärintalon kellarissa. Orkesterilla piti tietenkin olla myös nimi. Muutamista
vaihtoehdoista päädyimme ottamaan orkesterille nimen Trio Fiasco ‒ nimensä
veroista musiikkia. Nimestä huomasi, että amerikkalainen huumorilehti MAD
kuului lukemistoomme. 
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Humoristisista sarjakuvistahan tuli sitten keskeinen osa Jyrki Paavolan työuraa.
Vuodesta 1965 alkaen hän on piirtänyt yhdessä Risto Nurisalon kanssa Hymy-
lehteen Puutaheinää -sarjakuvaa. Sarjakuva ilmestyy edelleen. Se on
pisimpään Suomessa yhtäjaksoisesti ilmestynyt kotimainen sarjakuva. Vuonna
1992 Jyrki ja Risto Nurisalo saivat sarjakuvasta Suomen sarjakuvaseuran
myöntämän Puupäähattupalkinnon. Kahden viime vuoden ajan Nurisalo on
piirtänyt Puutaheinää -sarjakuvaa yksin.

Trio Fiasco soitti enimmäkseen omaksi ilokseen. Kovin monia keikkoja meillä ei
ollut, mutta soittoharjoituksia pidimme viikonloppuisin lääkärintalon kellarissa.
Mehän olimme kaikki kolme arkiviikot Tampereella, Sakari ja minä lukiossa,
Jyrki työssä. Viikonlopuksi tulimme aina Punkalaitumelle. Soittoharjoitukset
olivat samalla sekä soiton että yhteissoiton opiskelua. Aktiivisimmin taisimme
soitella yhdessä vuosina 1963‒64. Trion repertuaariin kuului noin 40 biisiä,
fokseja, tangoja, valsseja, muutama jenkka ja polkka, joitakin lattareita (samba,
rumba, beguine). Ohjelmistolla saattoi soittaa koko illan tanssit.

Orkesterin elinkaari päättyi vuonna 1965, kun lähdin syksyllä armeijaan ja
Sakari Turkuun opiskelemaan. Jyrkin kanssa soittelimme silloin tällöin
kahdestaan vielä 1960-luvun lopulla ja 1970-luvullakin. Vuonna 1966 teimme
yhdessä yhden sävellyksenkin. Kerron siitä jossakin seuraavassa muistelussa.
Viimeisen kerran taisimme Jyrkin kanssa soitella yhdessä 1990-luvulla.
Heilariutan Jussi olisi joskus 1990-luvulla halunnut saada Trio Fiascon
Punkalaitumelle soittamaan johonkin nostalgiatilaisuuteen, mutta orkesteri oli
silloin jo hajonnut.

Nauhoitimme jonkin verran orkesteriharjoituksissa soittamiamme kappaleita.
Nauhoituksista oli hyvä kuunnella, mikä meni pieleen ja mitä pitäisi parantaa.
Musiikkimme oli melkein kokonaan instrumentaalimusiikkia. Emme juuri
laulaneet. Radio Aktiivin ohjelmassa muistan meidän kerran laulaneen. Oma
laulajaesikuvani on Hiski Salomaa. Laulussa taiteilijoista Hiski näet laulaa: ”Ääni
saa olla kun pässillä, kun ohjelmaa jatketaan jässillä.” 

Vuonna 2004, Sakarin täyttäessä 60 vuotta, koostin CD-levyn, johon on
digitoitu tusinan verran Trio Fiascon orkesteriharjoituksissa taltioituja
kappaleita. Levystä on tehty kolme kopiota, yksi Sakarille, yksi Jyrkille ja yksi
minulle. Ensimmäistäkään Trio Fiascon CD-levyä ei ole myyty. Fiasco mikä
fiasco! 

Tässä kyseiseltä CD-levyltä Trio Fiascon soittama Säkkijärven polkka,
nauhoitusvuosi joko 1963 tai 1964.

Video ei saatavilla pdf-dokumentissa.



RADIO AKTIIVI
Vuosina 1964‒67 Punkalaitumella oli oma ”paikallisradio”, Radio Aktiivi -
niminen laiton radioasema. Virike piraattiradioaseman perustamiseen tuli
ilmeisesti siitä, että 1960-luvulla Euroopassa toimi monia nuorten suosimia
piraattiradioasemia. Lähettimen rakensi teknillisessä opistossa opiskellut Kari
Kirkko-Jaakkola. Kun asema oli valmis, ajelimme autolla matkaradion kanssa
pitkin pitäjän seutua ja testasimme, kuinka kauas lähetys kuuluu. Kun se
kuului mielestämme liiankin kauas, lähettimen antennia lyhennettiin
kantaman pienentämiseksi. Jokilaakson suunnassa kantamaa taisi sitten olla
noin kymmenen kilometriä lähetyspaikasta kumpaankin suuntaan, pohjois-
eteläsuunnassa vähemmän.

Nimen radioasema sai Neuvostoliiton noihin aikoihin tekemistä ydinkokeista
Novaja Zemljalla. Radioaktiivisista saasteista sai osansa myös Suomi. Nyt
punkalaitumelaiset saivat aiheen pohtia, olivatko myös Radio Aktiivin
lähetykset saastetta ilmassa. Toimitustyöstä vastasivat ennen muuta Kari ja Jyri
Kirkko-Jaakkola ja Jyrki Paavola. Minä tein radioasemalle jonkin verran
ohjelmia ja lisäksi asemalla oli muutamia avustajia, jotka tekivät esimerkiksi
haastatteluja työpaikoilla tai tanssipaikoilla.

Radio Aktiivi lähetti ohjelmaa perjantaisin myöhään illalla noin puolentoista
tunnin ajan ULA-aalloilla taajuudella 100 MHz. Lähetyksen pituus tuli siitä, että
kaikki, mahdollisia lyhyitä välijuontoja lukuun ottamatta, oli nauhoitettu
etukäteen yhdelle kelanauhurin nauhalle, jonka soittoaika oli 45 minuuttia ja
kun nauha käännettiin, niin taas toiset 45 minuuttia. Tälle studion nauhalle
ohjelman osia oli usein nauhoitettu parilla muullakin nauhurilla, mistä ne sitten
siirrettiin studion nauhalle.

Lähetykset olivat pääasiassa juonnettua musiikkiohjelmaa. Lisäksi ohjelmassa
oli henkilöhaastatteluja, paikallisia juoruja ja pieniä kuvaelmia Yleisradion
Kankkulan kaivolla -ohjelman tyyliin. Radioaseman toimittajien oikeita nimiä ei
radiolähetyksissä koskaan mainittu. Olihan toiminta laitonta. Myöskään
haastateltavien nimiä ei yleensä mainittu, mutta kukapa ei olisi äänen
perusteella tuntenut henkilöä, kun radiolähetyksessä haastateltiin esimerkiksi
Esson myyjää (Kalevi Jokinen) tai konstaapelia Vartiolan tansseja valvomassa
(Paavo Mangeloja).

Kirkko-Jaakkolan veljesten isä Paavo kysyi kerran nimismies Oiva Lempiseltä,
mitä hän tuumii poikien radioasematoiminnasta. – Hyvä että pojilla on
harrastuksia. Eivät ehdi pahantekoon! Mutta jos joku tekee rikosilmoituksen,
pakko minun on asia sitten tutkia, vastasi Lempinen.
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Radio Aktiivin viimeinen lähetys kuultiin 8.1.1967. Toimittajat olivat jo
muuttaneet muille paikkakunnille ja ehkä vain kävivät Punkalaitumella
viikonloppuisin. Parisuhteitakin oli jo syntynyt. Kirkko-Jaakkolan Jyri lähti
armeijaan tammikuussa 1967. Siihen se sitten loppui.
Radio Aktiivin ohjelmat äänitettiin aina samalle nauhalle. Kun perjantain
lähetys oli ohi, seuraavan viikon ohjelma äänitettiin edellisen viikon ohjelman
päälle. Sen takia vain viimeisen lähetyksen ohjelma on tallella. Onneksi sentään
se. Vuosia sitten Kari Kirkko-Jaakkola digitoi tuon viimeisen lähetyksen
nauhan.

Oheiselle videolle on otettu pieni näyte Radio Aktiivin viimeisestä lähetyksestä.
Radio Aktiivin tähtireportteri (Kari Kirkko-Jaakkola) haastattelee Essolla
huoltoaseman myyjää (Kalevi Jokinen). ‒ Ja kuunnelkaa lopussa Jyrki Paavolan
tekemää radioaseman komeaa tunnaria.

Radio Aktiivi saattoi olla ensimäinen suomalainen radio-asema, jonka
lähetyksissä eri ohjelmaosuuksien välissä soivat radioaseman tunnarit (Jingle).
Tuohon aikaan niitä saattoi kuulla joidenkin ulkomaisten kaupallisten
radioasemien lähetyksissä. 

Vuonna 2014 Radio Aktiivin toimittajat kokoontuivat 50-vuotistapaamiseen,
kun oli kulunut 50 vuotta radioaseman toiminnan alkamisesta. Vietettiin
mukava ilta Kirkko-Jaakkolan Karin huvilalla Vehkajärvellä. Jossain illan
vaiheessa pohdittiin, pitäiskö nyt eläkkeellä käynnistää uudelleen Radio
Aktiivin toiminta. Sehän voisi nykyaikaan sopien olla pelkästään netissä toimiva
radioasema. - Ei meissä enää taida olla sellaiseen virtaa. 

Video ei saatavilla pdf-dokumentissa.

PULMAPUMPPU
Koulukavereihini kuului monia yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita
poikia. Lukiota Punkalaitumella ei silloin vielä ollut. Keskikoulusta lukioon
lähtevät jatkoivat koulutietään jollakin toisella paikkakunnalla. Omaksi
lukiopaikkakunnakseni valikoitui Tampere. Mummuni asui Tampereella.
Minulla oli kortteeripaikka mummulassa. Koulua käytiin 1960-luvun
alkupuolella vielä maanantaista lauantaihin. Lauantain koulupäivä oli sentään
vähän muita koulupäiviä lyhyempi. Lauantai-iltapäivä ja sunnuntai oltiin sitten
kotona Punkalaitumella.
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Lukioon lähteneissä koulukavereissani oli muutamia yhteiskunnallisista
asioista kiinnostuneita nuoria. Aloimme lukiovuosina kokoontua silloin tällöin
viikonloppuisin Punkalaitumella maailman menoa pohtien. 

Keskusteluporukkaan kuuluivat Tapio Berggren, Eino Hosia, Mauno Kossila,
Pentti Suvanto ja allekirjoittanut. Olin joukon nuorin. Kaikki muut taisivat
ainakin jossain vaiheessa olla veljeni Sakarin luokkakavereita. Kansallis-Osake-
Pankin silloinen konttorinjohtaja Timo Junnilakin vieraili joskus
keskusteluissamme. Käytimme keskustelukerhostamme nimeä
Pulmapumppu.

Kävimme lukion, valmistuimme ylioppilaiksi ja keskustelimme maailman
menosta aikana, jota sosiologit ovat myöhemmin kutsuneet suureksi
muutoksi. Moottorisaha, traktorit ja maatalouden muu koneellistuminen
vähensi nopeasti työvoiman tarvetta maa- ja metsätaloudessa. Me sodan
jälkeiset suuret ikäluokat muutimme sankoin joukoin maalta kaupunkeihin
opiskelemaan ja hakeutumaan töihin teollisuuden, palveluelinkeinojen ja
kasvavan julkisen sektorin tehtäviin.

Niinpä mekin pohdimme keskusteluissamme maaseudun ja erityisesti
Punkalaitumen tulevaisuuden näkymiä. Vuosi 1967 on valtakunnallinen
taloudellisen kasvatuksen vuosi. Kirjoitimme silloin nuorina ylioppilaina
Punkalaitumen Sanomiin Pulmapumpun juttusarjan kotipitäjämme
taloudellisista oloista, ongelmista ja kehitysmahdollisuuksista. Ensimmäisen
jutun alku kuulostaa nyt yli 50 vuotta myöhemmin tyyliltään pateettiselta ja
vanhahtavalta:

”Joukko paikkakuntamme nuoria miehiä on perustanut keskustelukerhon,
jonka tilaisuuksissa on käsitelty erilaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Tämän
”pulmapumpun” jäsenet ovat Eikka, Hessu, Manu, Pena, Tapsa ja Timppa. Tänä
taloudellisen kasvatuksen vuotena on mielessämme herännyt kysymys siitä,
mitkä seikat vaikuttavat Punkalaitumen talouselämän kehitykseen ja miten
esiintyviä haitallisia piirteitä voitaisiin vähentää.”

Jyrki Paavola piirsi meille logon, joka Punkalaitumen Sanomissa käytettiin
Pulmapumpun juttujen yhteydessä.

1960-luku oli eteenpäin katsovan suunnitteluoptimismin aikaa. Se näkyy myös
Pulmapumpun kirjoituksissa. Kyllä ne Pulmapumpun 1960-luvulla
Punkalaitumen Sanomiin kirjoittavat jutut nyt jälkeenpäin näyttävät
idealistisilta ja ruusuisen optimistisilta. Esimerkiksi visioimamme ajatus monen
kunnan yhteistyöhön perustuvasta teollisuuskeskuksesta aluepolitiikan yhtenä
keinona.



Mielessämme oli myös ajatus, että alkaisimme haastatella vuoden 1918
sisällissodan kummankin osapuolen punkalaitumelaisia veteraaneja. Hehän
olivat 1960-luvulla iältään 7-8-kymppisiä ja jokainen meistä tunsi joitakin
kansalaissodan taisteluihin osallistuneita punkalaitumelaisia. On harmi, että
tuo hanke jäi tekemättä. 1960- ja 1970-luvut olisivat olleet oivallista aikaa noita
tapahtumia koskevan muistitiedon keräämiseen. Vuoden 1918 tapahtumista oli
kulunut jo niin paljon aikaa, että tapahtumiin osallistuneet uskalsivat niistä
avoimemmin puhua. Monia muistelijoita olisi vielä silloin ollut
keskuudessamme. Onneksi Suomessa on ollut historiantutkijoita ja historian
harrastajia, jotka ovat keränneet vuoden 1918 veljessotaan liittyviä muistitietoja.

Pulmapumpun säännölliset kokoontumiset päättyivät 1960-luvun loppuun
mennessä. Saimme opintomme päätökseen. Tapsa teki työuran
insinööritoimistoissa, Eikka valtionhallinnon virkamiehenä, Manu
lääketeollisuuden markkinointitehtävissä, Pena pankinjohtajana, minä
yliopistonopettajana. Perheetkin perustettiin. Timppa siirtyi KOP:n
konttorinjohtajan tehtävästä viljelemään kotitilaansa Kiikkaan.

Vuonna 1993 Punkalaitumen Sanomien päätoimittaja Juhani Helariutta
haastatteli meitä paikkakunnan aviisiin ja pyysi meitä arvioimaan, kuinka
osuvia arvioita ja realistisia kehittämisehdotuksia olimme vuonna 1967 tehneet.
Epärealistisen optimistisiahan ne nuorten miesten kehittämisehdotukset olivat
olleet.

Eläkkeellä on taas ollut enemmän aikaa punkalaitumelaisuuteen. Me
pulmapumppulaisetkin olemme eläkkeellä ollessa tavanneet toisiamme
melkein vuosittain. Monia kertoja on tavattu Eikan mökillä Vanttilassa
seurustelusta, savusaunasta ja hyvästä ruuasta nauttien. Ensimmäinen puoli
tuntia tapaamisissa on käytetty ajankohtaisten sairaskertomusten
raportointiin. Sen jälkeen ilta on jatkunut ihan samalla tavalla kuin 50 vuotta
aikaisemminkin.

Tässä kuva Pulmapumpun kokoontumisesta vuonna 2013 Eikan mökillä.
Edessä keskellä Tapio Berggren, allekirjoittanut Tapsan oikealla puolelle.
Tapsan takana Eino Hosia, minun takanani Pentti Suvanto. Tapaamisessa olivat
paikalla myös ystävämme Taavi Siuko (edessä vasemmalla) sekä takimmaisina
Jyri ja Antero Kirkko-Jaakkola. (Valokuva: Punkalaitumen Sanomat/Maria
Kultanen). Mauno Kossila ei näihin Pulmapumpun eläkeläistapaamisiin enää
päässyt. Hän kuoli vuonna 1989 sairauskohtaukseen vain 44-vuotiaana.



NYYHKYTANGO
Syksyllä 1965 menin armeijaan, kenttätykistöön, palveluspaikkana Niinisalo.
Ennen Niinisaloon lähtöä isäni kehotti minua ottamaan haitarin mukaan heti
palvelukseen astuttaessa. Sillä kun kuulemma voi välttää siivouspalvelukset.
Pitää vaan heti perustaa varusmiesorkesteri, jolla tietenkin on
soittoharjoitukset joka lauantai siihen aikaan, kun kasarmia siivotaan.
Parempaa neuvoa isä ei olisi voinut antaa varuspalvelukseen astuvalle
pojalleen. Minun ei varuspalvelusaikana tarvinnut kertaakaan osallistua
lauantain siivouspalvelukseen, eikä Niinisalon hevostallipäivitykseen.
Lauantaina iltapäivällä meillä soittajilla oli aina soittoharjoitukset. Sotilasurani
kului paljolti musiikin maailmassa. 

Keikkojakin alkoi tulla, ennen muuta Niinisalon varuskunnan upseerikerholle.
Soittajien palkkio upseerikerhon keikoilla oli hyvä. Saimme koko illan soitoista
50 markkaa per henki. Se taisi vastata suurin piirtein vuokrakaksion yhden
viikon vuokraa noihin aikoihin jossain Turun tai Tampereen kokoisissa
kaupungeissa. Illanvietot korpivaruskunnan upseerikerholla hämmästyttivät
nuorta maalaispoikaa. Oli se niin kosteaa elämää. Kaiken kukkuraksi joidenkin
nuorempien upseerien vaimojen kiinnostus meitä soittajapoikia kohtaan
pursui yli äyräittensä. Mutta eihän siinä passannut upseerin vaimon kanssa
saatille lähteä. Olisi voinut sotilasura päättyä seuraavana päivänä ‒ tai ainakin
soittaminen olisi vaihtunut joka viikonlopun hevostallivuoroiksi!

Keväällä 1966 sain komennuksen RUK:hon. Kurssin alkaessa koottiin heti
parikin eri orkesteria. Pääsin mukaan orkesteriin, johon tulivat Jussi Raittinen
(laulu ja kitara), Pekka Leimu (klarinetti ja alttosaksofoni), Ande Päiväläinen
(rummut), Jommi Öunap (basso) ja allekirjoittanut (haitari). Haminassakaan ei
tietenkään koskaan tarvinnut osallistua siivouspalveluun, koska lauantaina
iltapäivällä oli soittoharjoitukset ja aika usein illalla oppilaskunnan järjestämät
tanssit Maneesissa. Siellä upseerioppilas Paavo Väyrynenkin on monta kertaa
pyörähdellyt parketilla haitarinsoittoni tahdissa. − Ei Paavo sen jälkeen enää
olekaan minun nuottieni mukaan pyörinyt.

Lomalla Punkalaitumella käydessäni kerroin Jyrki Paavolalle soittavani
Haminassa Raittisen Jussin bändissä. Jyrki sanoi, että hänellä on idea
eräänlaiseksi parodiatangoksi. Voitaisko työstää se yhdessä valmiiksi ja jos
Jussin saisi sitten kiinnostumaan sen esittämisestä tai jopa levyttämisestä.
Työstimme sävelmän yhdessä valmiiksi. Minä kirjoitin sitten pianonuotit. Jyrki
teki yksin sanat. Valitsimme itsellemme yhteisen säveltäjänimimerkin: Pedro
de Shillinki. Onhan se paljon vaatimattomampi nimimerkki kuin maineikas
Pedro de Punta.
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Haminassa kerroin Jussille, että minulla olisi yksi kaverin kanssa tekemäni
parodiatango. Mitä jos otettaisiin se Maneesin tanssi-iltojen ohjelmaan. Jussi ei
oikein kiinnostunut asiasta. Sitten oli tanssi-ilta Maneesissa. Jo pari settiä
laulanut Jussi lähti käymään tupakalla. Sanoin Andelle, Pekalle ja Jommille,
että soitetaas yksi uusi parodiatango. Sävellaji E-molli, viisi sointua, minä laulan,
helppo homma. Niin kuultiin Nyyhkytangon ensiesitys RUK:n Maneesissa. Jussi
palasi esiintymislavan alta ja oli kuullut esityksemme. Seuraavina tanssi-iltoina
hän lauloi Nyyhkytangon itse, ja hyvä niin.

Jussi kiinnostui myös Nyyhkytangon levyttämisestä. Kotiuduimme armeijasta
syyskuussa 1966. Levytyssopimus syntyi nopeasti. Jo syksyllä 1966 Jussi & the
Boys levytti Nyyhkytangon. Soitettiin sitä aikanaan vähän radiossakin. Uuden
tulemisen Nyyhkytango sai vuonna 1990, kun lahtelainen rautalankabändi
Beetfools teki siitä raulalankarokkiversion. Vuonna 1999 Nyyhkytangosta tehtiin
toinen rautalankarokkiversio. Sen levytti kuusankoskelainen Ismo’s-yhtye.
Jussi on armeijan jälkeen tehnyt koko työuransa muusikkona. Viime kesänä
hän vietti 60-vuotistaiteilijajuhlaansa. Ande on tehnyt työuransa musiikin
tuottajana. Pekka perusti eläkkeelle jäätyään Helsingin seudulla ahkerasti
keikkailleen, jazzia soittavan Pekka Leimu Swingtetin. Jommi teki työuransa
Yleisradion toimittajana.

Jussin RUK-bändi heräsi uudelleen eloon 2010-luvulla. RUK:n kurssin 121
oppilaskunnan puheenjohtaja Martti Hämäläinen otti vuonna 2011 yhteyttä
Jussiin ja kysyi saisiko Jussin RUK-bändin mahdollisesti soittamaan kurssin 45-
vuotisjuhlaan. Jussi otti yhteyttä bändin soittajiin. Me kaikki olimme valmiita
ottamaan haasteen vastaan. Elokuussa 2011 kokoonnuimme yhtenä
lauantaipäivänä vanhempieni huvilalle Kirkkonummelle harjoittelemaan. Kun
pari tuntia oli soitettu, tuntui kuin tuota 45 vuotta ei välissä olisi ollutkaan.
Lähdettiin tutuista biiseistä ja kaikki tunsivat toistensa soittotaidot. Sillä
kokoonpanolla soitettiin sitten kurssin tapaamisissa sekä vuonna 2011 että 2013.

Keväällä 2016 otin yhteyttä Jussiin. Sanoin, että Turun Punkalaidun-seura on
pyytänyt minua esiintymään kesällä Punkalaitumen kotiseutumuseolla
järjestettävässä Laitumelta lähtöisin -tapahtumassa. Mahtaisiko onnistua, että
saisimme Jussin RUK-bändistä muutaman soittajan elokuun lopulla
esiintymään Punkalaitumella. Tunnin pituinen tilaisuus, jossa on soittoa ja
vanhojen muistelua. Jopas sattui, vastasi Jussi. Bändiä on pyydetty syyskuussa
esiintymään Haminan Varuskuntakerholle RUK:n kurssin 50-vuotisjuhlaan.
Elokuussa voidaan vähän harjoitella, käydä Punkalaitumella musisoimassa ja
sitten syyskuussa Haminassa. Niinpä meillä oli sitten yksi keikka elokuussa
Punkalaitumella ja toinen syyskuussa Haminassa.

RUK vietti satavuotisjuhliaan tämän vuoden kesällä. Koronan takia juhlaa
vietettiin pelkästään etäyhteyksin. Jos koronaa ei olisi ollut, ehkä Jussin
bändikin olisi taas ollut Haminassa - joko soittopelien kanssa tai ilman niitä.

Video ei saatavilla pdf-dokumentissa.



OSMO
Isäni Osmo (1917‒1998) eli lapsuutensa ja nuoruusvuotensa Helsingissä, aloitti
lääketieteen opinnot, komennettiin lääketieteen kandidaattina talvisotaan
Karjalan kannakselle rintaman takana olevan joukkosidontapaikan lääkäriksi.
Jatkosodan ajan hän toimi Mikkelissä ja Juvalla Päämajan lääkintäosaston
toimistoupseerina. Sodan jälkeen lääketieteen opinnot loppuun ja pian sen
jälkeen kunnanlääkäriksi Punkalaitumelle vuonna 1948. Täällä hän toimi
lääkärinä eläkkeelle siirtymiseensä (1980) asti.

Isäni aloittaessa kunnanlääkärintyön kunnassa oli yli 8000 asukasta. Työpäivät
olivat pitkiä. Ajanvarausvastaanottoa ei ollut. Vastaanoton odotushuoneen ovet
avattiin aamulla ja potilaita hoidettiin siinä järjestyksessä kun he olivat
vastaanotolle tulleet. Kiireelliset tapaukset toki hoidettiin heti. Työpäivä jatkui
siihen asti, että viimeinenkin vastaanotolle tullut potilas oli hoidettu. Lääkäriin
siis pääsi samana päivänä kun oli vastaanotolle tullut. 1960-luvun loppuun asti
lauantaikin oli vielä työpäivä. Joka kuukausi oli yksi viikonloppu vapaana. Silloin
jonkin naapurikunnan kunnanlääkäri vastasi päivystyksestä myös
Punkalaitumella.

Sairaskäynnit potilaan kotona kuuluivat työtehtäviin. Puhelin soi silloin tällöin
keskellä yötäkin, kun tohtoria pyydettiin sairaskäynnille. Saatuani ajokortin
vuonna 1964 toimin joskus isäni taksikuskina hänen sairaskäynneillään. Kerran
olin isäni taksikuskina jouluaattoiltana. Punkalaidun päivysti silloin Urjalaakin.
Kolme sairaskäyntikohdetta aattoiltana. Jouluaaton ateria syötiin sinä jouluna
vasta eteläeurooppalaisen illallisen aikoihin.

Kun olin lukiossa, äitini kysyi minulta, olinko lainkaan harkinnut, että hakisin
opiskelemaan lääkäriksi. Liian raskasta työtä, sanoin äidilleni, kun olin
seurannut läheltä isäni työpäivien pituutta. Isäni ei valittanut työnsä raskautta.
Työn raskaudesta valittaminen ei kuulunut sodan kokeneen sukupolven
elämäntapaan. Se sukupolvi oli sota-aikana kohdannut paljon raskaampia
kokemuksia.

Minulla oli isäni kanssa kaksi yhteistä harrastusta, yhteiskunnallisten asioiden
seuraaminen ja soittaminen. Lapsuudenkotiini tuli aina vähintään kahden eri
puolueen sanomalehti. Usein tuli Aamulehti, Uusi Suomi ja Suomen
Sosialidemokraatti. Joskus tuli Maakansa. Aloin lukea niitä jo keskikouluaikana
ja ihmettelin kuinka samasta asiasta kerrottiin eri lehdissä niin erilaisella
tavalla. Olen käynyt isäni kanssa lukemattoman määrän keskusteluja
ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista ja noita eri lehtien toisistaan
poikkeavia näkökulmiakin on silloin pohdittu. Keskustelut isäni kanssa antoivat
hyvän pohjan tulevalle elämänuran valinnalleni politiikan tutkijana.
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Isäni oli sitä mieltä, ettei kunnanlääkärin sovi osallistua politiikkaan. Se
heikentäisi lääkärin mahdollisuuksia saada työssään tarvittava luottamus
kaikkien pitäjäläisten keskuudessa. Hän kyllä mielellään keskusteli maailman
menosta myös sellaisten ihmisten kanssa, joiden maailmankuva poikkesi
selvästi hänen omastaan. Yksi tähän joukkoon kuuluva keskustelukumppani oli
Mäenpäässä asuva Erkki Jokinen. Kerrankin Jokinen oli sanonut isälleni, että
kyllä tohtori oikeastaan kuuluu työväenluokkaan, kun ansaitsee leipänsä omin
käsin tekemällään työllä. Jokinen oli lukenut Marxinsa, mutta ei hän saanut
isääni Marxin luokkateorian kannattajaksi. 

Maalaispitäjän luokkajako tai ainakin jonkinlaiset hierarkiat näkyivät tuon ajan
keskustelukulttuurissa. Erkki Jokisen ja monien muiden kanssa keskustelut
käytiin molemmin puolin kohteliaasti kolmannessa persoonassa (kyllä tohtori
oikeastaan kuuluu …). Virkamiesten ja Lions-klubilaisten kanssa keskusteltiin
sinutellen. Mahtavatko samanlaiset jaot ja erottautumiset vielä kuulua
maaseudun elämäntapaan?

Tuo isäni valmius keskustella eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa on
vaikuttanut minunkin maailmankuvaani. Kannattaa tutustua miten eri tavoin
ihmiset asioista ajattelevat. Se avartaa omaa ajattelua. 
___________

Osmo opetti minut soittamaan haitaria. Soittopelinä oli hänen 1930-luvulla
hankkimansa Royal Standard Bellona pianohaitari. Kun olin jo jotain oppinut,
soitimme paljon yhdessä. Minä soitin haitaria. Isäni säesti soittoani pianolla.
Hän tykkäsi 1930-luvun saksalaisista slaagereista, esimerkiksi Tango Notturno
ja Unter der roten Laterne von St. Pauli. Yhteiseen ohjelmistoomme kuuluivat
myös amerikkalaisen Cole Porterin vuonna 1935 säveltämä Begin the Beguine
ja sävelmiä Paul Abrahamin vuonna 1931 säveltämästä operetista Die Blume
von Hawaii. Sen jo repaleisiksi kuluneiden nuottien kansilehdelle isäni on
kirjoittanut moton: Fiat musica, pereat mundus (Tulkoon musiikki, vaikka
maailma hajoaisi).

Vuonna 1938, nuorena lääketieteen kandidaattina, isäni oli muutamia
kuukausia opintomatkalla Hampurissa. Laivamatkalla Helsingistä Tukholmaan
hän tutustui viulua soittavaan nuoreen naiseen ja sai tältä lainaksi nuotit Cole
Porterin vuonna 1935 säveltämään kappaleeseen Begin the Beguine. Isäni on
kertonut, että nainen oli nuori, kaunis juutalaisnainen. Lainaksi saadut nuotit
ovat vieläkin palauttamatta. Nuottien kansilehdelle on kirjoitettu naisen
sukunimi, Isler. Neiti Isler tuskin on enää elossa, mutta kuka oli tuo
salaperäinen nainen, jonka nuoteista olen isäni kanssa kymmeniä kertoja
soittanut sävelmää Aloitetaan beguine?



Fokseja isäni säesti pianolla letkeän takapotkuisella kompilla. Siinä oli
enemmän amerikkalaisen hottimusiikin kuin saksalaisten slaagerien
tunnelmaa. Kun Turkuun muutettuani kävin viikonloppuina Punkalaitumella,
usein viikonloppuun kuului myös yhteinen soittohetki isäni kanssa. Jäädessään
eläkkeelle vuonna 1980 isäni muutti takaisin synnyinkaupunkiinsa Helsinkiin.
Punkalaitumella olleen pianon isäni lahjoitti minulle. Eläkekotiin Helsingissä
hän ei pianoa hankkinut. Sen sijaan Kirkkonummella olevalle funkishuvilalleen
hän osti lämpötilavaihteluita hyvin kestävän pianon. Yhteiset soittohetkemme
jatkuivat siellä kesäisin 1980-luvun ajan, mutta 1990-luvulla ne vuodesta toiseen
vähenivät, niin kuin isäni voimatkin.

Tähän muisteluun musiikkina Unter der roten Laterne von St. Pauli, jota
yhdessä isäni kanssa olen lukemattomat kerrat soittanut. Samalla haitarilla,
jolla isäni on jatkosodan aikana musisoinut trumpetisti Lauri Ojalan kanssa.
Voin vain kuvitella, minkälaisia muistoja isälläni on ollut 21-vuotiaan
lääketieteen kandidaatin seikkailuista Hampurissa vuonna 1938, kun yhdessä
soitimme sävelmää St. Paulin lyhtyjen alla. − Haitarinsoiton videoi Anne
Paloheimo.

Nyt yhteiset musisoinnit ja keskustelut isäni kanssa elävät muistoissani ‒
lämpimissä ja kiitollisissa muistoissa, joihin usein palaan. 

Video ei saatavilla pdf-dokumentissa.

Osmo uuden terveysaseman
vastaanottohuoneessa vuonna 1979.

Siinä vaiheessa työurasta
Punkalaitumella oli jäljellä enää

vuosi.

Aloitetaan beguine –sävelmän
resuiseksi kuluneet nuotit. Mutta

kuka olikaan salaperäinen neiti Isler,
jonka sukunimi on kirjoitettu nuotin

kansilehdelle?



Die Blume von Havaii operetin
resuiseksi kuluneet nuotit.

Osmo ja Heikki musisoivat Paloheimon
huvilalla Kirkkonummella 1980-luvulla.

Heikin soittopelinä Osmon Royal
Standard Bellona 1930-luvulta. Sillä
Osmo on jatkosodan aikana jossain

soittanut trumpetisti Lauri Fritjof Ojalan
kanssa. Ojala oli ammattimuusikko, joka

sodan jälkeen toimi pitkään Sibelius-
Akatemian trumpetinsoiton lehtorina ja

Helsingin kaupunginorkesterin
trumpetin äänenjohtajana. Osmon

vanhalla Bellonalla opettelin
koulupoikana soittamaan haitaria.

Osmo lääkärintalon
vastaanottohuoneessa.

Osmo toimistohuoneessaan
lääkärintalolla 1970-luvulla. Silloin

vielä aseet (haulikko, lintuluodikko ja
pienoiskivääri) saivat roikkua

saksanhirven sarvissa kaikkien
nähtävänä.

Osmo jatkosodan aikana päämajan
lääkintäosaston toimistoupseerina,

kauluslaatoissa silloin lääkintaluutnantin
napit. Oikealla Osmon esimiehenä

päämajan lääkintäosastolla toiminut
lääkintäeversti Mauno Vannas. Vannas oli

sisällissodan aikana joutunut punaisten
vangiksi, minkä seurauksena hän oli

myöhemmiltä mielipiteiltään
äärioikeistolainen ja natsihallinnon
sympatisoija. Osmo ei äärioikeistoa

sympatisoinut.



PUNKALAIDUN
Olen asunut Turun seudulla yli 50 vuotta, mutta jotenkin koen silti olevani
enemmän punkalaitumelainen kuin turkulainen. Juuret ovat Punkalaitumella.
Nuoruusvuosina on syntynyt ystävyyssuhteita, jotka kestävät koko elämän. On
sitten kysymys Radio Aktiivin toimittajista, Trio Fiascon soittajista,
Pulmapumpun keskustelukerhosta tai koulukavereista. Nuoruudessa
syntyneet ystävyyssuhteet ovat vahvoja ja tärkeitä. Pidämme toisiimme
yhteyttä edelleen nyt eläkkeelläkin, tai eläkkeellä ehkä vielä enemmän kuin
työelämän aktiivivuosina. Nyt on aikaa. 

Mauri Rasi on vuosikymmeniä sitten sanonut maailmalle lähteneelle
tyttärelleen Marjatalle: ”Jos ihminen ei ole jostain kotoisin, hän ei ole mistään
kotoisin.” Se on hyvin sanottu.

Käynnit Punkalaitumella ovat minulle jonkinlaisia ”pyhiinvaellusmatkoja”.
Usein Punkalaitumella käydessäni ajan autolla Mäenpäähän työväentalon
mäelle ja katselen siellä samaa maisemaa, jota jo varhaislapsuudessani olen
katsellut. Nykyään mäenrinteen puusto on kasvanut niin korkeaksi, että
näköalat jokilaakson suunnassa eivät ole yhtä avaria kuin nuoruudessani. Siellä
olisi metsurille töitä. Onneksi vuosi sitten Mäenpää-päivänä sain taas kiivetä
työväentalon torniin maisemia katselemaan.

Yli-Kirran miljöössä 1990-luvun alkupuolelta alkaen vuosittain järjestetty
Kaikkien aikojen maatalousnäyttely on kerrassaan upea tapahtuma. Yli-Kirran
miljöö on jo sinällään upea. Se on hienoimpia maaseudun kotiseutumuseoita
Suomessa, monipuolinen, elävä kokonaisuus. Kaikkien aikojen
maatalousnäyttelyn vuodesta toiseen jatkunut perinne kertoo
punkalaitumelaisen yhteishengen ja talkootyön vahvasta perinteestä. Ei
sellaista kaikilta paikkakunnilta löydy, ehkä ei edes kovin monilta
paikkakunnilta.

Kesäinen päivä Kaikkien aikojen maatalousnäyttelyssä on ollut oiva tapa tavata
monia vanhoja tuttuja samana päivänä. Heitä on tavannut niin talkooväen kuin
yleisön joukossa. Aina silloin tällöin on tavannut joitakin nuoruusvuosien
ystäviä, joita ei ole vuosikymmeniin tavannut.
 
Elämän rajallisuuden huomaa siitä, että vuosien mittaan talkooväen
vanhemman polven rivit ovat harvenneet. Ei ole enää Tammisen Tuurea
koneita huoltamassa ja häkäpönttötraktoria käynnistämässä, eikä Mangelojan
Paavoa pihapiirin penkillä haitariaan soittamassa.
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Yhden tai useamman lastenlapsen kanssa on vuosittain käyty Punkalaitumella
Kaikkien aikojen maatalousnäyttelyssä. Siellä he ovat saaneet tutustua
maaseudun vanhoihin työvälineisiin ja työtapoihin, tutustua lampaisiin, vuohiin
ja kanoihin, kiertää hevoskärryillä museoaluetta - ja syödä hyvää
punkalaitumelaista ohrankryynipuuroa. Ukin punkalaitumelaiset juuret ovat
tulleet lastenlapsille tutuiksi. Ainakin jotain siitä perinteestä siirtyy sukupolvelta
toiselle.
_______

Tänään alkoi vanhusten viikko. Siihen mun onkin hyvä lopettaa muisteluni
#punkalaitumelaiset -palstalla. Päätän viikkoni haitarimusiikkiin. Tšekkiläinen
muusikko Jaromir Vejvoda sävelsi vuonna 1927 Modřanská polkan (Modřanská
on Prahan esikaupunki). Sävelmästä on tehty sanoitukseltaan useita ihan
erilaisia versioita: muun muassa saksankielinen Rosamunde, ruotsinkielinen Ut
i naturen (Ulos luontoon), norjankielinen Hvor er min kone (Missä on vaimoni),
englanninkielinen Beer Barrel Polka (Oluttynnyripolkka) sekä suomenkieliset
versiot Hei, hei, mukaan jokainen (1939), Böömiläinen polkka (1949) ja Tonttujen
joulupolkka (1961).

Aika erilaisia tarinoita on sanoituksina kirjoitettu yhteen ja samaan sävelmään.
Saattavathan ne tarinat tosin toisiinsa kietoutua, vaikkapa näin. Ensin
kutsutaan kaikkia mukaan tanssimaan. Sitten mennään Münchenin
Oktoberfestille oluttynnyreitä avaamaan ja tyhjentämään. Siellä mies rakastuu
Rosamundeen ja lähtee tämän kanssa ulos luontoon. Kotiin palattuaan hän
ihmettelee mihin ihmeeseen vaimo on kadonnut. Lopuksi ollaan sitten ihan
tonttuina.

Böömiläinen polkka eli Oluttynnyripolkka eli Hei, hei, mukaan jokainen Roland
digihaitarilla. Videokuvaus Anne Paloheimo
Hyvää syksyä punkalaitumelaiset! 

Maailmassa on paljon hyviä asioita, niin kuin esimerkiksi ohrankryynipuuro,
punkalaitumelaiset ja haitarimusiikki.

Video ei saatavilla pdf-dokumentissa.


