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TEUVALAISET MAISEMAKESKUSTELUISSA

Katson maalaismaisemaa -hanke toteutettiin Teuvalla vuosina 2019–2022. Hanke ra-
portoidaan suunnitellusti kahtena julkaisuna. Tämä kirja sisältää hankkeen kahdeksasta 
työpajasta laaditut keskustelukuvaukset ja niiden taustatiedot. Rinnakkaisessa julkaisus-
sa Katseita maalaismaisemaan esitetään kokemuksellisen kotiseututeorian maisemalli-
nen tulkinta ja annetaan esimerkkejä teuvalaisesta maisemanmuutoksesta keskustelu-
työpajojen tarjoaman empirian pohjalta. Molemmat julkaisut ovat vapaasti luettavissa 
Helsingin yliopiston Helda-tietokannassa.

Maisema muuttuu vääjäämättä, mutta onko sen pakko muuttua hallitsematto-
masti? Voisiko muutos olla maiseman kotiseutuarvoja säilyttävä? Enemmän mahdollis-
tava kuin hajottava? Tällaiset pohdinnat johtivat Katson maalaismaisemaa -hankkeen 
valmisteluun Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Alueiden, ajan ja kulttuurin tutki-
musryhmässä yhteistyössä Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry:n kanssa vuonna 2019. Tämä 
julkaisu tavoittaa teuvalaiset pohtimassa kotiseutunsa maisemanmuutosta. Apuna olivat 
Teuvalta poimitut kuvalliset virikkeet. 

Hankkeen projektipäällikkönä toimi tohtorikoulutettava Aurora Lähteenniitty. 
Maisemakeskustelujen puhtaaksikirjoittamiseen osallistuivat Heidi Väliaho ja Julia 
Fräntilä. Graafinen suunnittelija Jaana Huhtala taittoi hankkeen julkaisut. Rahoittajat 
olivat Euroopan maaseuturahasto ja Leader Suupohja sekä Teuvalaisen Kulttuurin Tuki 
ry ja Teuvan kunta. Hankeen tukena oli projektiryhmä, jonka työskentelyyn osallistui-
vat Lauri Annala Teuvan seurakunnasta, Erkki Hakala ja Esa Kulmala Teuvalaisen Kult-
tuurin Tuesta, Pauli Luhtala Teuva-Seurasta, Pia Valtonen Teuvan kunnasta sekä Mirka 
Puska päärahoittajan edustajana Leader Suupohjasta.

Kuva-aineistoja käyttöömme antoivat Nisulan valokuva-arkisto, Teuva-Seura, Te-
juka-lehti ja Kansan Arkisto. Hankkeessa tuotettiin myös omaa kuva-aineistoa.

Kiitos työpajojen järjestämiseen osallistuneille teuvalaisille kylille, seuroille ja yh-
distyksille sekä Teuvan lukiolle. Teidän avullanne pystyimme korona-ajan poikkeuso-
loista huolimatta järjestämään tässä esiteltävät kahdeksan rehevää maisemakeskustelua, 
jotka muodostavat hankkeemme ytimen ja tulevien tutkimusten pohjan. 

Sulevi Riukulehto
Aluehistorian ja kulttuuriperinnön tutkimusjohtaja
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
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TIIVISTELMÄ
Tämä dokumentointijulkaisu sisältää Katson maalaismaisemaa (Kama) -hankkeessa 
Teuvalla vuosina 2020–2021 järjestettyjen keskustelutilaisuuksien virikeaineistot ja kes-
kustelujen kuvaukset. Hankkeessa selvitettiin, miten asukkaat ovat kokeneet maaseudun 
kulttuurimaiseman muutokset viime vuosikymmeninä. Hankkeessa kerättiin kokemus-
peräistä etnografista tietoa Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Teuvan eri asukasryhmiltä 
kahdeksassa työpajassa, jotka pidettiin eri puolilla kuntaa yhteistyössä paikallisten toi-
mijoiden kanssa. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin virikekeskusteluja. Työpajoissa 
hyödynnettiin vanhoja ja uusia valokuvia Teuvalta.

Hankkeen toteuttaja oli Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Hankkeen yhteis-
työkumppaneina olivat Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry, Teuva-Seura ry, Teuvan kunta ja 
Teuvan seurakunta. Työpajojen järjestämiseen osallistuivat myös teuvalaiset kylät, seu-
rat ja yhdistykset. Rahoittajina hankkeessa ovat Euroopan maaseuturahasto ja Leader 
Suupohja sekä Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry ja Teuvan kunta.
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ABSTRACT

RURAL LANDSCAPE UNDER DISCUSSION
This documentation includes the stimulus slides and the written descriptions of the 
group discussions organised as part of Country Comfort project. Country Comfort fo- 
cused on experiencing the rural landscape during the last decades in Finnish contryside. 
The ethnographic research data were collected in workshops by means of elicited group 
discussions in Teuva, South-Ostrobothnia in 2020–2021. The workshops were organised 
all over the municipality in co-operation with local actors such as village associations 
and local societies. In the workshops, old and new photographs from Teuva were used 
as stimuli.

The main implementor of the project was the University of Helsinki Ruralia Insti-
tute. The partners were Teuvalaisen Kulttuurin Tuki, Teuva-Seura, the municipality of 
Teuva and the Evangelical Lutheran parish of Teuva. The project was funded by The 
European Agricultural Fund for Rural Development and Leader Suupohja together with 
the municipality of Teuva and Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry.
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1  KATSON MAALAISMAISEMAA   
 -HANKKEEN KESKUSTELU- 
 AINEISTOT
 Sulevi Riukulehto ja Aurora Lähteenniitty

1.1  AINEISTOJEN TAUSTA
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti on toteuttanut kotiseutuun liittyvää tutkimuslin-
jaa vuodesta 2011 lähtien. Ajan, alueiden ja kulttuurin tutkimusryhmä on kehittänyt pala 
palalta kokemuksellista kotiseututeoriaa ja alan tutkimusmenetelmiä. Niistä on rapor-
toitu kymmenissä kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Tutkimuslinjassa on ke-
rätty muun muassa laajoja kotiseututeemaisia keskusteluaineistoja, jotka on pysyvästi 
tallennettu tutkimuskäyttöön pääosin Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttiin. 

Keskustelumenetelmät tuottavat rikkaita tutkimusaineistoja. Turhan usein ne jää-
vät tomuttumaan arkistojen kätköihin, sillä äänitallenteiden käyttäminen on työlästä ja 
niiden sisältöä on vaikea hallita. Aineistojen käytön helpottamiseksi olemme ottaneet 
tavaksi julkaista kotiseutukeskusteluista tutkimusraportin rinnalla myös erillisen doku-
mentointijulkaisun, jossa esitetään kuvaukset kerätyistä keskusteluista yhteen koottuna. 

Tämä dokumentointijulkaisu sisältää Katson maalaismaisemaa -hankkeessa Teu-
valla vuosina 2020–2021 järjestettyjen keskustelutilaisuuksien virikeaineistot ja keskus-
telujen kuvaukset. Kyseessä on siis eräänlainen lähdejulkaisu, jonka tarkoituksena on 
helpottaa keskustelutallenteiden ja litterointien sisällönhallintaa. 

Katson maalaismaisemaa -hankkeen keskusteluissa käsiteltiin Teuvaa kotiseutu-
na ja maisemana. Kiinnostus maisemanmuutoksen hallintaan heräsi Teuvalaisen Kult-
tuurin Tuen syyskuussa 2018 järjestämässä pohjalaistaloseminaarissa, jossa käsiteltiin 
alueen talonpoikaistalojen historiallista merkitystä ja nykytilaa paikkakunnalla. Semi-
naarissa Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto ja tohtorikoulutettava 
Matti Mäkelä kiinnittivät huomiota pohjalaistalojen katoamiseen ja siitä aiheutuneen 
kulttuurimaiseman muutokseen, jolla on ollut vuorostaan vaikutuksia elämäntapaan. 
Useat muutkin maisemapiirteet ovat aiheuttaneet vastaavia muutoksia. 

Maisema muuttuu vääjäämättä, mutta onko sen pakko muuttua hallitsematto-
masti? Voisiko muutos olla maiseman kotiseutuarvoja säilyttävä? Tällaiset pohdinnat 
johtivat Katson maalaismaisemaa -hankkeen valmisteluun. Teuvalaisen Kulttuurin Tuki 
kokosi ympärilleen aiheesta kiinnostuneita toimijoita ja keräsi rahoitusta. Suomen kult-
tuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston turvin valmistui suunnitelma Helsingin yli-
opiston Ruralia-instituutin toteuttamaksi hankkeeksi. Suunnitelma toimitettiin Leader 
Suupohjalle syksyllä 2019.

Aiheessa oli aloitteellinen myös Karijoella asuva tohtorikoulutettava Aurora Läh-
teenniitty, jonka kulttuurimaantieteen alan väitöskirjan aiheeksi Helsingin yliopistossa 
oli jo tarkentunut Teuvan maisemanmuutos 1950-luvulta alkaen. Hänen osaamisensa 
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saatiin käyttöön jo hanketta suunniteltaessa, ja myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen 
hänet palkattiin hankkeen projektipäälliköksi.

Kohdetta päätettiin tarkastella kokemuksellisen kotiseututeorian kehyksessä siten, 
että huomiota kiinnitettäisiin erityisesti ympäristön estetiikkaan. Ihmisten kotiseutuko-
kemuksista avattaisiin ennen muuta heidän esteettiset kokemuksensa. Lähtökohtana on 
ajatus siitä, että elinympäristö koostuu monista esteettisistä yksityiskohdista, jotka yh-
dessä muodostavat esteettisen ympäristön. Yksityiskohtien ei tarvitse olla yleisesti kau-
niina pidettyjä. Esteettisyys on kaikkea sitä, mitä näemme, kuulemme, haistamme, mais-
tamme. Tällaista ’esteettisyyttä’ tavoitellaan yleiskielessä monilla eri ilmaisuilla: voidaan 
puhua vaikkapa paikan, alueen tai kotiseudun tunnelmasta, hengestä tai olemuksesta. 
Millaista täällä on? Miltä täällä tuntuu? Miltä minusta tuntuu? Miten me tunnemme?

1.2  AINEISTOJEN KERUUN JA  
 TUTKIMUSMENETELMÄN KUVAUS
Ruralia-instituutin kotiseutututkimusten tärkeimpiä aineistonkeruumenetelmiä ovat ol-
leet virkkeelliset keskustelutilaisuudet, eläytymismenetelmäkirjoitukset, kotiseutukäve-
lyt ja -ajelut sekä paikkatietoaineistoja hyödyntävän pehmoGIS-menetelmän (GIS, Geo-
graphical Information System) karttasovellukset (menetelmistä enemmän Rinne-Koski 
& Riukulehto 2013, Suutari & Rinne-Koski 2015, Suutari 2020). 

Katson maalaismaisemaa -keskustelutilaisuuksien menetelmäksi valittiin virike-
keskustelu, joka on osoittautunut hyväksi tavaksi tavoittaa omaäänisiä kotiseutukoke-
muksia. (Riukulehto & Suutari 2022; Riukulehto & Rinne-Koski 2016, 1–11; Lapenta 
2011; Crilly, Blackwell & Clarkson 2006.) Keskusteluaineistot kerättiin työpajatilaisuuk-
sissa, jotka järjestettiin yhteistyössä teuvalaisten yhdistysten ja seurojen kanssa. Sopivien 
kumppaneiden löytämiseksi järjestettiin suunnittelutilaisuus Teuvalaisen Kulttuurin 
Tuen kanssa. Tilaisuuteen osallistui myös muiden järjestöjen edustajia. Keskustelutyö-
pajojen järjestäjiksi etsittiin toimivia yhdistyksiä ja seuroja, jotka edustaisivat eri-ikäisiä 
ihmisiä eri puolilta Teuvaa. Keväällä 2020 projektipäällikkö Lähteenniitty otti yhteyttä 
yhdistysten puheenjohtajiin ja sihteereihin ja tarjosi mahdollisuutta osallistua hankkee-
seen työpajan järjestäjänä.

Covid 2019 -pandemia vaikutti hankkeen toteutukseen. Kahdeksan keskustelu-
työpajaa järjestettiin 24.6.2020–18.2.2021 välisenä aikana. Aineistonkeruu viivästyi 
huomattavasti, ja tilaisuuksien osallistujamääriä jouduttiin rajoittamaan. Kahdesta 
suunnitellusta tilaisuudesta jouduttiin lopulta kokonaan luopumaan, sillä käytetty viri-
kekeskustelumenetelmä edellytti, että tilaisuus toteutettaisiin kasvokkain osallistujien 
kanssa. Hankkeen toteutusajan vähetessä päätettiin yhdessä seurantaryhmän kanssa 
tyytyä kahdeksaan keskusteluryhmään. Keskustelut ja niiden ajankohdat olivat: 

	Komsi 23.6.2020
	Teuvan lukio 2.9.2020
	Norinkylä 8.9.2020
	Perälä 15.9.2020
	Luova 19.11.2020
	Riipinkylä 9.12.2020
	Horo 16.12.2020
	TEAK 18.2.2021
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Kartta 1. Teuvan kotiseutukeskustelut 2020–2021 ja niiden sijainti kartalla. 

Tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan 76 keskustelijaa, joista 42 oli miehiä ja 34 naisia. Pan-
demiatilanne näkyy osallistujamäärissä. Ensimmäiset neljä keskustelua pystyttiin järjes-
tämään ilman kokoontumisrajoitusten vaikutusta. Niihin osallistui 10–18 keskustelijaa. 
Suurin oli lukion tilaisuus, jossa osallistujajoukko määräytyi ryhmäkoon perusteella: 
kaikille oppilaille tarjottiin sama osallistumismahdollisuus. Ryhmädynamiikan kannalta 
optimaalinen keskusteluryhmän koko on 5–10 osallistujaa. 18 keskustelijaa on jo hie-
man liian suuri ryhmä. Se näkyi myös Teuvan lukion keskustelussa: osa ryhmän jäsenis-
tä jättäytyi keskustelussa enemmän kuuntelijan rooliin. Viimeiset neljä tilaisuutta järjes-
tettiin tiukempien kokoontumisrajoitusten vallitessa. Niihin osallistui 4–9 keskustelijaa. 

Taulukko 1. Maisemakeskustelujen osallistujat.

Osallistujat miehiä naisia yhteensä

Komsi 6 5 11

Lukio 5 13 18

Norinkylä 11 3 14

Perälä 7 3 10

Luovankylä 5 1 6

Riipinkylä 5 4 9

Horonkylä 3 1 4

TEAK 0 4 4

Yhteensä 42 34 76
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Työpajatilaisuuden alkua odottamassa Perälässä syyskuussa 2020.  Kuva Sulevi Riukulehto.

Osallistujaluettelon ja tallennusluvan lisäksi ei kerätty muuta taustatietoa kuin syntymä-
vuosi. Nuorimmat osallistujat olivat lukion keskustelun 18 noin 16-vuotiasta, viisi kes-
kustelijaa oli yli 80-vuotiaita.

Kuvio 1. Osallistujien ikäjakauma.

Keskustelijoiden lisäksi tilaisuuksissa oli paikalla vähintään kaksi tutkijaa. Projektipääl-
likkö Lähteenniitty toimi keskustelujen juontajana. Hän esitti keskusteluvirikkeet yksi 
kerrallaan valkokankaalle heijastettuina pystydioina ja johti keskustelua. Toinen tutki-
ja vastasi keskustelun tallentamisesta, seurasi ajankäyttöä ja avusti kaikin tarvittavin 
tavoin tilaisuuden kulkua. Joskus piti avata ovi, joskus ikkuna, tallentimia piti välillä 
huoltaa ja pitipä yhdessä tilaisuudessa vaihtaa autonrengaskin. Viimeisen, työikäisten 
naisten keskustelun aikana Teuvalla vallitsi tiukka kokoontumisrajoitus. Silloin paikalla 
oli vain yksi tutkija. 
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Keskusteluissa käytettiin valkokankaalle heijastettuja kuvavirikkeitä. Virikkeet olivat 
kaikissa tilaisuuksissa samat, ja ne esitettiin samassa järjestyksessä. Varsinaisia virikedi-
oja oli 16. Jokaisessa oli 1–2 valokuvaa Teuvalta. Lopussa oli virikesarjan päättävä kiitos-
dia, joka sisälsi myös tutkijoiden yhteystiedot. Virikerunko on kokonaisuudessaan tämän 
julkaisun liitteenä 1. 

Virikekeskustelussa osallistujat saivat keskustella virikkeen herättämistä ajatuksis-
ta vapaasti. Juontajan vaikutus haluttiin pitää mahdollisimman vähäisenä. Hän ei esit-
tänyt kuvista omia tulkintoja vaan varmisti toiminnallaan, että keskustelijoiden ajatuk-
set saatiin esiin monipuolisesti. Juontaja esitti tarvittaessa tarkentavia lisäkysymyksiä, 
palautti harhautuneen tai katkenneen keskustelun takaisin aiheeseen ja jakoi puheen-
vuoroja, jos keskustelijat puhuivat päällekkäin. Spontaania keskustelua ei kuitenkaan 
yritetty estää, päinvastoin ajatuksena oli, että osallistujat kommentoisivat myös toisiaan. 
Silloin päällekkäin puhumista ei ymmärrettävästi voi kokonaan välttää. Tähän varaudut-
tiin tallentamalla kaikki keskustelut vähintään kolmella laitteella. Kaikki tallenteet eivät 
aina onnistu: Teakin tilaisuudesta – jossa paikalla oli vain yksi tutkija – saatiin ainoas-
taan yksi onnistunut tallenne. Kokemus vahvisti jälleen, että avustavan tutkijan käyttä-
minen ja rinnakkaistallentaminen ovat tarpeellisia käytänteitä. Luonnollisesti useiden 
päällekkäisten ja rinnakkaisten keskustelujen tallentaminen lisää aineiston auki kirjoit-
tamisessa ja käsittelyssä tarvittavaa työtä. (Menetelmän yksityiskohdista ks. Riukulehto 
& Suutari 2022)

Tallennetut keskustelut kirjoitettiin auki eli litteroitiin tekstimuotoon. Näiden lit-
terointien pohjalta laadittiin tässä julkaisussa esitettävät keskustelukuvaukset, joilla 
pyritään etnografisen tutkimusotteen perinteiden mukaisesti tuomaan esiin tutkittavien 
oma ääni mahdollisimman hyvin. Samalla on pyritty siihen, että jokainen puheenvuo-
ro ja ajatuksellinen langanpää olisi löydettävissä tekstistä. Raportoinnissa on kannettu 
huolta siitä, että välillä innokkaaksikin yltyneet keskustelut olisivat lukijan seurattavissa. 
Yksittäisten osallistujien henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Keskustelutilaisuuksien 
dokumentaatio esitetään aikajärjestyksessä. Tilaisuuksien äänitallenteet, litteroinnit ja 
keskustelukuvaukset sekä muu tilaisuuksissa tuotettu aineisto on tallennettu pysyvästi 
tutkimuskäyttöön Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttiin.

Tämä raportti on aineistoa kuvaileva lähdejulkaisu, jossa esiteltävään aineistoon 
perustuva tulkinta raportoidaan eri kirjana ja julkaistaan Helsingin yliopiston Rura-
lia-instituutin Raportteja-sarjassa nimellä Katseita maalaismaisemaan. Siinä luodaan 
kokemuksellisen kotiseututeorian maisemallinen tulkinta ja annetaan keskustelutyöpa-
jojen aineistoihin perustuvia esimerkkejä teuvalaisesta maisemanmuutoksesta. 

1.3  OSALLISTUJILLE ANNETTU INFORMAATIO
Tilaisuuden alussa osallistujille annettiin yhdenmukainen informaatio tilaisuuden ku-
lusta, hankkeen sisällöstä, toteuttajista, rahoittajista, käytettävästä menetelmästä ja ylei-
sistä tutkimusperiaatteista. Informaatio oli nähtävillä myös kirjallisessa muodossa. Se 
esitettiin otsikkodian jälkeen kahdessa diakuvassa. (Ks. liite 1, diat 2–3.)

Osallistujat toivotettiin tervetulleiksi keskustelemaan omasta kotiseudustaan. 
Keskustelussa huomiota pyydettiin kiinnittämään erityisesti siihen, millaiseksi Teuvan 
asukkaat kokevat Teuvan kaikilla aisteilla koettavan kulttuurimaiseman. Mitä mieltä tä-
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män päivän kulttuurimaisemasta ollaan, ja mitä mieltä teuvalaiset ovat ympäristönsä 
muuttumisesta viime vuosisadan alusta tähän päivään?

Edelleen osallistujille kerrottiin, että aineistonkeruu on osa tutkimus- ja kehittä-
mishanketta, jonka toteutusaika on 10/2019–9/2021. Kerrottiin hankkeen rahoittajat ja 
toteuttajat. Hankkeen nimi sekä päärahoittajan ja toteuttajan logot olivat nähtävillä sekä 
esittelydioissa että hankkeen pystyviirissä. 

Seuraavassa diassa kerrottiin keskeiset tutkimuseettiset periaatteet: Ilmoitettiin 
vastuullisen tutkijan nimi ja asema Helsingin yliopistossa. Kerrottiin, että aineisto kerä-
tään käytettäväksi Teuvaa koskevassa tutkimuksessa ja että sen raportoinnissa yksittäi-
sen osallistujan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Muistutettiin, että tilaisuudesta saa 
halutessaan poistua.

Virikekeskustelumenetelmä esiteltiin lyhyesti: ”Teille esitetään joukko virikkeitä; 
tehtävänänne on kertoa ja keskustella vapaasti virikkeen herättämistä ajatuksista. Kaik-
ki puheenvuorot ovat oikeita vastauksia.” Tilaisuuden kestoksi arvioitiin 90 minuuttia. 

Informaatio-osan päätteeksi osallistujille kerrottiin, että tilaisuus tallennetaan, 
kirjoitetaan puhtaaksi ja arkistoidaan pysyvästi tutkimuskäyttöön. Osallistujille koros-
tettiin, että nyt kiinnostuksen kohteena on kotiseudun maisema, mutta myöhemmät 
käyttäjät voivat tutkia aineistoista jotain muuta, vaikkapa murretta tai historiaa. Siksi 
jokaiselta osallistujalta pyydettiin allekirjoituksella vahvistettu tallennus- ja aineiston-
käyttölupa, jotka myös säilytetään pysyvästi aineiston yhteydessä. Lopuksi tiedusteltiin, 
onko osallistujilla kysyttävää.

1.4 VIRIKERUNGON ESITTELY
Katson maalaismaisemaa -hankkeen keskustelutyöpajojen virikkeinä käytettiin yksin-
omaan valokuvia. Kuvat valitsi Aurora Lähteenniitty Teuva-Seuran (TSA), Nisulan (NA) 
ja Tejukan kokoelmista sekä Kansan arkistosta (KA). Lisäksi virikkeissä oli uusia, Läh-
teenniityn ottamia kuvia (AL). Vanhat valokuvat olivat pääosin mustavalkoisia, kaikki 
uudet kuvat olivat värillisiä. 

Ensimmäisessä näkymässä oli kaksi vanhaa, mustavalkoista kuvaa pitäjän keskus-
taajamasta Teuva-Seuran arkistosta. Molemmissa näkyy useita rakennuksia.

Toinen virike tarjosi kaksi näkymää Porvarintielle. Vanhempi kuva oli vuodelta 
1926 Säntin paikalta kirkkoa kohti. Näkyvillä oli hiekkatie, aitaa, puhelinlinja, Orrelan 
rakennuksen pääty sekä Teuvan kirkko (TSA). Alemassa kuvassa vasemmalla näkyi Teu-
van yhtenäiskoulu ja kuva oli otettu keskustaa kohti (AL).

Kolmannessa virikkeessä oli kuvapari samalta kohdalta Teuvan keskustasta, van-
hempi oli Teuva-Seuran arkistosta, uudempi tutkijan ottama. Myös neljännen virikkeen 
kuvapari esitti näkymää samalta paikalta, tällä kertaa kulmakahvilan kohdalta. Vanhem-
paa kuvaa hallitsi Veljekset Rantalan liikehuoneisto (TSA). Uudessa kuvassa paikalla on 
K-market (AL).  

Viidentenä kuvaparina oli kelirikkoinen tie keskustasta (TSA) ja nykyinen ABC-lii-
kenneasema (AL).  Kuudes virike esitti heinäntekijöitä pellolla täyttämässä traktorin 
perävaunua (NA). Alakuvassa nähtiin samalta paikalta otettu uusi kuva: asvaltoitu pai-
koitusalue (AL).
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Seitsemännessä virikkeessä nähtiin pankkirakennuksia: Kansallis-Osake-Pankin kont-
tori Leinosen talossa 1928-vuonna. Aidan takana erottuivat talon omistajat Lyyli ja Uuno 
Leinonen. (TSA) Alapuolella oli Perälän osuuskassan rakennus ja maassa osittain sula-
matonta lunta. (TSA)

Kahdeksas virike kuvasi vanhaa ja nykyistä viljelymaisemaa. Vanhassa kuvassa nä-
kyi Juho Saksan talonpoikainen taloryhmä Kauppilasta (TSA). Sen alapuolella oli näky-
mä Karijoentieltä pelloille, joilla erottui runsaasti valkoiseen muoviin käärittyjä pyörö-
paaleja (AL).

Yhdeksännen virikkeen rakennusryhmässä näkyivät muun muassa Korhosen kaup-
pa, työväentalo Aattola ja niiden välissä kirkko (NA). Alemassa kuvassa oli laiduntavaa 
karjaa, kaksi lasta ja aikuinen. (NA). 

Kymmenes virike tarjosi kaksi vanhaa hevosaiheista kuvaa. Ylemmässä oli vienan-
karjalaisia kaupustelijoita hevosineen, rekineen ja kelkkoineen lähdössä Mattisen kau-
pan pihasta, äärimmäisenä oikealla yksi hiihtäjä (TSA). Alemmassa kuvassa perhe oli 
ryhmittynyt hevosen kanssa kynnöspellolle (NA)  

Yhdestoista virike esitti kaksi kuvaa Kauppilan koulusta. Ylempi mustavalkoinen 
kuva oli Teuva-Seuran arkistosta, alemmassa piha oli nykyasussaan (AL)

Seurasi kaksi luontoaiheista virikettä. Kahdestoista dia esitti nuorta sekametsää 
(AL). Kolmastoista virike tarjosi kaksi jokirantamaisemaa. Ylempi kuva oli Suksen sillan 
itäpuolelta. Rannalla näkyi kaksi hevosta ja taustalla entinen kunnanlääkärin talo (TSA). 
Sen alla oli nykyinen jokinäkymä Kauppilasta (AL).

Neljästoista virike oli juna-aiheinen. Yllä nähtiin höyryjuna tulossa Teuvan asemal-
le (Tejuka). Alempana oli kuva viimeisestä henkilöjunasta 25.5.1968 (NA).

Viidestoista dia sisälsi yhden kuvan: näkymä Äystön kylästä, jossa erottui taloja ja 
taustalla tuulivoimaloita (AL).

Kuudestoista virike kuvasi työväentalo Aattolan elinkaarta. Ylemmässä kuvassa ra-
kennus näkyi vastavalmistuneena vuonna 1919 (KA). Alemassa kuvassa rakennuksesta 
oli jäljellä kasa purkujätettä odottamassa siivoamista vuonna 2020 (AL). 

Päätösdiassa oli kuva Horonkylän Närvijoentieltä Itäluomalle. (TSA)
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2  MAISEMATYÖPAJOJEN  
 KESKUSTELUKUVAUKSET
Seuraavaksi esitetään omina lukuinaan keskustelun kulku kussakin työpajassa samassa 
järjestyksessä kuin työpajat Teuvalla pidettiin. Kyseessä ei ole litterointi vaan keskuste-
lujen kerronnallinen dokumentointi, josta saa kokonaiskuvan keskustelujen sisällöstä. 
Aineistoa on jäsennelty ja toimitettu luettavuuden ja käyttökelpoisuuden lisäämiseksi, 
mutta se ei sisällä tarkoituksellista tutkijoiden omaa tulkintaa. Kuvauksessa keskustelijat 
esiintyvät anonyymisti. Rakenteensa ja tarkoituksensa vuoksi esitys on siis toistava, ke-
hämäinen keskustelujen dokumentointi, jota ei ole ensisijaisesti tarkoitettu luettavaksi 
yhtenäisenä kertomuksena. Toki sen halutessaan niinkin voi lukea. Samoihin virikkeisiin 
palataan yhä uudestaan uusissa tilaisuuksissa. Vaikka keskustelijat vaihtuvat, virikkeet 
herättävät heissä monesti samoja muistoja ja tuntemuksia, jotka myös keskustelukuva-
uksissa tuodaan esiin. 

Keskustelukuvauksissa käytetään kertovaa esitysmuotoa, jossa on runsaasti suoria 
lainauksia. Lainauksien merkitsemisessä on käytetty kahta merkintää: yksittäiset lai-
naukset on sijoitettu kertovan tekstin sisään lainausmerkkeihin. Vuoropuheluissa käy-
tetään ajatusviivaa ilman lainausmerkkejä. Puhujan vaihtuminen on merkitty ajatusvii-
valla.

Lukukelpoisuuden parantamiseksi murreasua ja muuta puhekielisyyttä on yksin-
kertaistettu. Kuvaavimmat murteellisuudet ja sanonnat on pyritty säilyttämään. Tavoit-
teena on ollut, että kaikki tilaisuuksissa esitetyt ajatukset välittyisivät jollain tavalla myös 
kuvaukseen: lainauksena, epäsuorana kerrontana tai luettelona. Silti saman asian ker-
taamista yhden keskustelun sisällä on vältetty. Asioiden järjestystä on joissain kohdin 
muutettu lukukelpoisuuden parantamiseksi. Samaan asiayhteyteen liittyviä puheenvuo-
roja on jonkin verran kerätty yhteen. Näin keskusteluille tyypillistä poukkoilua on saatu 
vähennetyksi. 

Keskeltä lainausta pois jätetyt tekstinosat on merkitty kahdella peräkkäisellä yh-
dysviivalla. Yksittäiset sanan toistot ja yksittäiset täytesanat on usein jätetty pois ilman 
poistomerkintää. Omat lisäykset sekä täydennykset on kirjoitettu hakasulkeisiin. Puhu-
jan pitämää taukoa tai empimistä kuvaa kolme peräkkäistä pistettä. Erityisen painokkaat 
toteamukset on merkitty lainaukseen lihavoinnilla. 

2.1  KOMSIN MAISEMAKESKUSTELU
 Aurora Lähteenniitty, Sulevi Riukulehto ja  
 Julia Fräntilä
Komsin kylä sijaitsee lähellä Teuvan kirkonkylää eli 
kunnan keskustaa. Komsin eteläosa rajautuu Kari-
jokeen, jonne kylän päätiekin johtaa. Komsin kylä 
on Teuvan vanhinta asutusaluetta. Esimerkiksi Pap-
pilankankaalta on löydetty kivikautisen asutuksen 
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merkkejä. Ensimmäiset maatilat ja rakennukset Teuvalla 1500-luvun lopulta alkaen ra-
kennettiin Teuvanjokivarteen, johon Komsin kyläkin on muodostunut. Nimi Komsi tulee 
esiin jo vanhimmissa kirjallisissa merkinnöissä Teuvasta vuoden 1570 jälkeen (Sarvas & 
Komsi 1994, 11–13, 27–33, 70−71). 

Komsin keskustelutilaisuus järjestettiin 23.6.2020 Pappilankankaan hiihtomajalla. Kuva Sulevi Riu-
kulehto.

Komsin kylän koulu on vielä paikallaan asuinkäytössä, vaikka koulu lakkautettiin vuon-
na 2013. Kylälle oman ilmeensä antaa sen läpi kulkeva rautatie eli Suupohjan rata, joka 
vie Kaskisiin ja Seinäjoelle. Aikoinaan Komsissa oli oma junapysäkkikin. Teuvalaisille 
yhteinen metsäinen ulkoilualue, Pappilankankaan hiihtomaja, on ollut yksi kylän kes-
keisistä paikoista jo vuodesta 1952. Komsissa on sijainnut muun muassa Suupohjan keh-
ruutehdas, jonka rakennukset ovat vielä paikallaan toiminnan jo lakattua. Ensimmäise-
nä huomio kylässä kuitenkin kiinnittyy moniin perinteisiin peltoaukeiden ympäröimiin 
pohjalaistaloihin. Esimerkiksi Latva-Komsi on kulttuurihistoriallisesti edustava näyte 
pohjalaisesta rakentamistyylistä. Sen kokonaisuuteen kuuluu asuinrakennusten lisäksi 
eläinsuojia, aittoja ja varastoja tuulimylly ja riihi. (Kivelä 2001) Viljelys ja karjatalous 
on Komsissa edelleen merkittävää. Kylässä on myös eri alojen yrityksiä, kuten metalli-, 
kone- ja puutarha-alan toimijoita. Pappilankankaan lisäksi luonnonnähtävyytenä maini-
taan Roumion kivipelto. Kylän nykyisistä merkkihenkilöistä tunnetuin lienee muusikko 
Simo Ralli. (Leader Suupohja. Komsi 20.12.2014)

Komsin keskustelutilaisuus järjestettiin 23.6.2020 Pappilankankaan hiihtomajalla. 
Komsin kyläseura oli kerännyt paikalle virikekeskusteluun 11 osallistujaa. Heistä 5 oli 
naisia, 6 miehiä. Osallistujat olivat iältään 40–85-vuotiaita. 

Tilaisuuden järjestävä Komsin kyläseura oli suunnitellut kokoontumisen alkuun 
myös muuta esittävää ohjelmaa, mutta esittäjä ei tullut paikalle. Ohjelma peruuntui, 
mikä saattoi olla keskustelun kannalta hyväkin asia. Esitys olisi voinut suunnata keskus-
telijoiden ajatuksia tai ainakin viedä voimia virikekeskustelulta. Niinpä aloitimme tut-
kijoiden ja hankkeen esittelyllä, jonka jälkeen käynnistyi varsinainen virikekeskustelu. 
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Pappilankankaan hiihtomaja. Kuva Sulevi Riukulehto.

KAIKKI PAIKAT PITÄÄ TUNNISTAA
Heti ensimmäisten kuvien kohdalla käy selväksi, että kuvien ajankohta ja kuvauskohteen 
sijainti mietityttävät keskustelijoita paljon. Paikkaa ja kuvaushetkeä pidetään tärkeinä. 
Jokaisen kuvan kohdalla keskustelijat pysähtyvät miettimään, milloin ja missä kuvat on 
otettu. Yhdellä keskustelijalla on erityisen paljon historiallista tietoa paikkakunnasta ja 
rakennuksista. Hän ottaa usein ensimmäisen puheenvuoron ja selittää, mitä tunnistaa 
kuvista. Näin alkaa keskustelu myös ensimmäisten virikkeiden kohdalla. 

”Tuo alempi kuva on Teuvan keskustasta joskus 1900-luvun alkupuolelta. 1900-lu-
vun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä. Siinä näkyy etualalla leipomo, joka sittemmin 
on tuhoutunut tulipalossa. Toisella puolella näkyy kauppaliike ja toisella puolella toi-
nen kauppaliike. Ja tämä toinen kuva tuolla ylempänä… Sitä en kuvana aivan varmasti 
tunnista, on siinä ainakin runsaasti noita puhelinpylväitä… Tuossa pylväässä on noita 
nuppeja tommosissa orsissa, niin se kertoo, että siinä ollaan jo aikakaudella, jolloinka on 
puhelin ollut täällä, jos se on Teuvalta… En tiedä.” 

Keskustelu rakennusten iästä jatkuu juontajan vahvistettua, että kaikki kuvat to-
siaan ovat Teuvalta. Keskustelijat miettivät kovasti, mikä mikäkin rakennus oli ja on. 
Tunnistaminen tapahtuu nimenomaan rakennusten avulla. Joku mainitseekin, että sel-
laisen kuvan tunnistaminen on vaikeaa, jossa rakennuksia ei ole. ”Tuolla näkyy taustalla 
alemmassa kuvassa, se on lestadiolaisten rukoushuone. Vanha lestadiolaisten rukous-
huone, joka on sittemmin siitä käytöstä poistunut, ja siinä oli Veljekset Hakalan sement-
tivalimo ja sillä paikalla, siitä hiukan oikealle, näette valkopäätyisen ison rakennuksen 
niin siinä on ollu… Siinä paikalla on suunnilleen nykyisin Teuvan terveyskeskus.” Hän 
kertoo, että kuva muistetaan hyvin, koska se on ollut Porvarinpaikan raitti -nimisen ko-
tiseuturapsodian mainoksessa. 

Rauhan yhdistyksen taloon liittyy myös sotamuisto: ”Oliko niin, että tuossa lestaa-
diolaaspyhätössä oli siirtoväkeä myöskin sodan aikana majoitettu? Olen Helsingissä ta-
vannut ihmisiä, – – [jotka] on ollu täällä evakos – – oli sitä ikäluokkaa.” Tämäkin puhuja 
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muistaa myös sementtivalimon. Lähellä sijaitsi hänen mukaansa joki. Se vie ajatukset 
rantojen umpeutumiseen. Puhuja arvelee, että jokirannat eivät ole olleet tällä tavoin kas-
villisuuden peitossa pitkään aikaan: ”Nythän se on ihan puskittunut se joki, kun ei oo 
karjaa enää, niin kukaan ei nypi niitä leppä- ja pajupuskia. Kylät on kasvanut uudestaan 
umpeen. Tavallaan sata vuotta on joissakin asioissa tehnyt, tai 120 vuotta, niinkun pa-
luun vielä kauemmas.”

Paremmin paikkoja tunnistavilta kysellään keskustelun lomassa lisätietoa raken-
nuksista, niiden historiasta ja entisistä asukkaista. Vanhat nimet ja liikkeet kiinnostavat 
monia osallistujia, esimerkiksi entisen Tiihosen leipomon sijainti Nousevaan Kuohun 
paikalla kiinnittää huomiota. Samoin sementtivalimon ja Nummirannan yhteys.

Aiemmin mainittu kotiseuturapsodiakin herättää vielä kiinnostusta: ”Oliko siinä 
Porvaripaikan raitissa, niin oliko siinä justiin se Kosun Fannin – –?” 

”Joo kyllä oli, mutta se Kosun Fannin kahvila, se on ollu vastakkaisella puolella 
tietä, ja se ei näy tässä. Sitä sanottiin myöskin Syreenin matalaksi”. Paikka ja kahvila 
kiinnostavat niin paljon, että pari keskustelijaa sopii tutustumiskäynnin paikalle: ”– – 
mielenkiinnosta kattoisin, että mihnä on ollu se kahvila?” Toinen lupaa lähteä oppaaksi.

Keskustelun vaimetessa hetkeksi tutkija kyselee, tuleeko keskustelijoille jotain 
muuta mieleen, vaikka ei taloja ja paikkoja tunnistaisikaan. Yksi osallistuja huomauttaa 
uudelleen, että ensimmäisissä kuvissa näkyy sähkö- ja puhelintolppia, joiden perusteel-
la hän haarukoi mahdollista kuvausajankohtaa. ”Että kovin kauas ei 1900-luvun alusta 
mennä.” Kerrotaan myös merkittävä tapahtuma, paikkakunnan ensimmäinen puhe-
linliittymä: ”Se oli Teuvan telefooniyhtiö, joka perustettiin 1901. Ensimmäinen yhteys 
rakennettiin Teuvalta Kristiinankaupunkiin.” Hän kertoo, että Vuorelan talosta otettiin 
ensimmäinen numero.

Kuvasta tunnistetaan myös entinen Osuusliike Suupohja. Kaikista rakennuksista ei 
olla ihan varmoja. Välillä lasketaan leikkiä muistelijoiden iästä. 

– Kuinka sä – – voit noin hyvin muistaa, kun sä oot nuorempi kuin minä?
– Mä oon kato vanhentunu nopemmin...
– Mä oon ollu kotona, kun sä oot päässy liikkeelle.

PORVARINTIELLÄ
Seuraava kuvapari on Porvarintien varrelta. Se johtaa keskustelun kahteen rakennuk-
seen. Kulttuuritalo Orrela sekä vanha kirkko herättävät muistoja niiden suunnittelijois-
ta. Muistellaan myös, miten rakennukset ovat muuttuneet ja mitä on kokonaan mene-
tetty. Orrelan yksityiskohdat herättävät paljon keskustelua. ”Katolla on tuo ratsastaja ja 
siellä torni. Nähdään, että siinä on ollut siipi, silloinkin sen Sovarotien varressa. Ja täs-
sä päädyssä on edelleen tuollanen porrasrakennelma, josta mennään sinne yläkertaan. 
Taustalla näkyy se palanu kirkko, joka palo tammikuun viidestoista 1950. Teuvalainen 
arkkitehti oli sen suunnitellut, Luomankylästä lähtöisin, Niilo Luopa omalla nimellään ja 
sitten vaihto nimen vähän hienompaan ruotsalaisperäiseen.”

”Semmonen tieto mulla ois, että tuon kirkon rakenti tuolta Laihialta… Vähästäky-
röstä …sieltä päin, semmonen Pillinki-niminen henkilö. Ja kun se sai tuon kirkon val-
miiksi, niin tuli meille Huhtalahan ja teki hirrestä viljalaarin, ja se on edelleenkin siellä 
olemassa museokäytössä.”
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Vanhaa kuvaa Teuvan Porvarintieltä ja alla olevaa uutta kuvaa koulun läheltä verrattaes-
sa huomio kiinnittyy tietä reunustavaa aitaan. ”Kun kattelee tossa yläkuvassa, ettei siinä 
alakuvassa enää pahemmin aitaa näy.” ”Panentoaidaksi sanottiin tuota aidaksista tehtyä 
aitaa.” Samalla muistui mieleen muualta Teuvan keskustasta kohdat, joissa nykyään on 
nähtävissä tienpinnan nouseminen, varsinkin vanhojen talojen kohdalla. ”Se on hyvin 
näkyvissä, esimerkiksi vanhan kunnantalon kohdalla, kuinka paljon se tien pinta on 
noussut, kun siellä alakerran ikkunat on jäänyt melkeen tienpinnan alapuolelle.”

Tien suunta herättää epäilyksiä. Pohditaan, onko tien paikka vähän muuttunut. ”Ja 
tuo tie kaartaa niin kun eri suuntaan, kun senhän pitäis mennä… Eikö tosta Orrelan ja 
kirkon välistä?” Joka tapauksessa tie on päällystetty ja muutenkin kiveä näkyy katsojien 
mielestä enemmän nykyään. ”Tie on päällystetty. Yläkuvassa on selvästi soratie ja alaku-
vassa on jo päällystetty.” 

Tie on tärkeä asia monille Teuvan liikkujille. Myös hiekka- ja asfalttitien eroja poh-
ditaan. Pölyävä hiekkatie on muutakin kuin visuaalinen muisto: hiekkapölyä on hengi-
tetty ja tunnettu varmasti ihollakin. ”Tietysti tuolla alakuvassa, niin siinä ei nyt pöläjä ja 
tuolla yläkuvassa vähän pöläjää sitten.” Joku muistuttaa, että ennen ei ollut tien pölisyt-
täjiäkään. ”– – Autokanta oli hyvin vähäistä silloin, jos ollenkaan.” Mutta asfalttitiekään 
ei aina ole hyvässä kunnossa: ” – – tuossa kuvassa on tuo tie tuosta keskustasta melkeen 
parempi kuin mitä se on nyt…”

Jonkun mielestä vanha kuva on uutta lämpöisempi. Toinen keskustelija arvelee 
kuvaustekniikan vaikuttavan tunnelmaan. ”Tuo ero ei olisi näin suuri nois kuvis, jos… 
Tietenkin nuo rakennukset on muuttunut, mut jos ois sama kuvaustekniikka, samalla 
kameralla ois tämä alempi otettu, niin ne olis lähempänä toistansa nämä kuvat silmälle.»

HILJENTYNYT KESKUSTA
Seuraavaksi yleisölle esitellään kuvapari. Ylempänä vanha kuva Teuvan keskustasta sekä 
alempana tuore kuva samalta paikalta. Keskustelu alkaa jälleen kuvauspaikasta ja ajan-
kohdasta. 

– Osuuskauppa näkyy tuossa vasemmalla. 
– Ja Osuuspankki oikialla. 
– Onko se Vainiolan talo tuo toinen? 
– Kunnantalo näkyy siellä ja siellä näkyy ne Teuvan ensimmäiset kivita-
lot, tuolla päässä alakuvassa. Ne Otto Syrénin rakentamat. Toinen valmistu 
1929 ja toinen 1935. Se oli merkittävin yrittäjä siihen aikaan Teuvalla, Otto 
Syrén.

Huomataan myös teiden varsien muutokset:
– Hävinny puita kyllä näköjään. 
– Ohjaavia merkkejä on tullut lisää paljon näihin uusiin kuviin. Niitä oli 
edellisessäkin. Oli tolpassa monta ohjaavaa merkkiä, nyt on alakuvassa sa-
maten. Ei tuossa enemmin oo mitään ollut. 
– Autokanta on lisääntynyt. 

Joku keskustelijoista huomaa, että vaikka keskusta ei tunnu kovin paljoa muuten muut-
tuneen tässä kohtaa, tie menee kuitenkin nyt eri tavalla. ”– – Tuo nykyinen maantie 
menee siihen kuusseiskaan, tuosta meni Seinäjoelle ja Kauhajoelle tos yläkuvassa, oli 
viitat ja kilometri määrät, en kyllä muista, mitä ne oli.” Arvellaan, että pääväylät ovat 
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muuttuneet vuosien varrella ja muuttuvat yhä: ”Ensinnäkin, se on niin kun hiljentynyt 
tämä Porvarintie. Se oli niin kun ainut pääreitti. Tiettyyn aikaan kun viikosta menee, niin 
siinä ei oo enää juuri ketään, et se on vilkastunut ihan eri suuntiin tuo niin sanottu... Jos 
tuo nyt oli ennen keskusta.” Kaivattaisiin myös kuvaa Mikkiläntieltä: ”Tuossa ei oo sitä 
Mikkiläntietä enää ollenkaan tuossa yläkuvassa sitten. – – Tuolla oikialla ensimmäisen 
rakennuksen täältä päädystä, nyt on, ja siinä on jo elämää sitten enemmän. Se on karan-
nut tältä pääväylältä sitten.” 

Yksi keskustelija muistelee keskustan entisiä toimitiloja. ”– – Siinä ei oo kirjakaup-
paa enää siellä – – on aina hiljaasta, ja Juvelin keskus on rakennuksena poistunut, ja Lei-
nosen talo on hiljentynyt ja niin edelleen… Tammiston kellokauppaa ei oo enää. Kaikki 
nämä, mitä oli. Ja tuosta välistä ylhäällä, siinähän oli sotainvalidien kioski ja Vainiolan 
huonekaluliike ja vanha sähkö. Niistä ei taida olla mitään muuta, kun Hermannin hotelli 
[jäljellä]. Apteekkirakennus on tullut Säästöpankin tilalle.” Todetaan, että paljon raken-
nuksia on purettu tien varrelta ja muutama iso on tullut tilalle. 

Vanhat erikoisliikkeet ja herkut ovat jääneet vahvasti keskustelijoiden mieleen, 
esimerkiksi jäätelökioski, joka jää virikekuvan ulkopuolelle. ”Tolpan takana oli tosiaan 
se jäätelökioski. Miten on jäänytkin mielehen? Se oli niin harvinaista herkkua 50-lu-
vun puolivälissä.” Samoin vanhasta bensa-asemasta tarjotaan kokonainen tilannekuva: 
”Kuka muistaa sitten, jos mennään tosta kuvasta tavallaan irti ja tuohon oikeelle, niin 
siinä oli Shellin bensa-asema, ja Kallion Kalevi seiso siinä ja pumppas bensaa? Siinä oli 
semmonen alasin. Iso alasin. Tavallaan tuossa keskellä. Tosi painava alasin, en minä oo 
sitä nähny, mutta oon semmosen kuvan nähny jossakin. Sitä sai miehet nostella sitten, 
jotka jakso.” 

Uuden kirkon arkkitehti herättää ylpeyttä ”Se purettu Säästöpankki, se oli sama 
suunnittelija, kun meijän nykyisen kirkon, se oli arkkitehti Elsi Borgin käsialaa. Ensim-
mäinen suomalainen naisarkkitehti, jonka suunnittelemia kirkkoja ihan oikeasti raken-
nettiin. Tunnetuin lienee Jyväskylän Taulumäki.” 

Vielä yksi muutos on maatilojen katoaminen: ”Maatilat on kadonnut tosta keskus-
tasta, niin kun karjatilat. Ylähäällä oli tuos oikean rakennuksen, kun mennään tuonne 
päin, niin oikealla on Veikko Sillanpään talo, ja siinä oli ihan karjatila. Se katos varmahan 
60–70-luvun taitteessa, aletiin tehdä niin sanottuja katuja siihen. Se meni valtatie 67 
taakse sitte.”

KULMAKAHVILAN JA LIMONADITEHTAAN MUISTOT
Jo aikaisemmin keskustelussa on vilahtanut Kulmakahvilaksi kutsuttu rakennus, jota ei 
enää ole. Keskustelu herää uudestaan, kun virikekuvassa näkyy vanhan kulmakahvilan 
kohta, jossa on nyt muun muassa K-kauppa ja R-kioski. Ensimmäinen puhuja tunnistaa 
muutoksessa sekä edistyksen että menetyksen maun. ”Sillä lailla hassusti ajatteloo sitä, 
että kun on ollu nuoruuden ja täällä eläny, täällä Teuvalla ja kuinka on ollut niin onnelli-
nen, että ’voi että kun on vanhat rakennukset hävinny ja tehty uutta ja menty eteenpäin’. 
Nyt sitten taas tulee siihen ikään, että… että onko se sitten aina ollu kuitenkaan niin, kun 
niitä laatikkoja on tehty… Ois pidetty joku tällänen.”

Rakennus näytti vanhoissa kuvissa keskustelijoiden mielestä vielä hyväkuntoiselta 
ja siihen liittyi mukavia muistoja. Joku suorastaan harmitteli, että se on purettu, sillä 
hänestä se oli kaunis ja muistutti onnellisesta nuoruusajasta. 
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”Niin, joku tollanen kulmakahvilakin, niin olishan se ollu tosi hieno tuossa 
keskustassa.”

”Niin, oikeastaan vanhojen rakennuksien arkkitehtuuri on aika paljon näyt-
tävämpää, kun tommoset laatikot.”

Arvellaan, että jotkut purkuratkaisut saattoivat olla hätiköityjä. Kuvien rakennuksia 
pidetään hyväkuntoisina: ”Tostakin näkyy kulmakahvilasta, kuinka hyvin se on ryhdis 
tuolta kivijalan alta, kuinka korkialla se on maanpinnasta. Jos se on, niin kuin luulisin, 
niin se on täyttä hirttä: tuhat seittämänsataa–tuhatkaheksansataaluvun hirttä, väliseiniä 
myöten ylähä asti. Jos sitten joku kengitystarve jonkun ikkunan alla olis ollu, niin pikku-
nappi. Sanotahan näin”. 

Keskustelijat kertovat, että vanhaan arkkitehtuuriin on suhtauduttu jossain vai-
heessa kielteisesti: ”Sitä vihattihin, sekä asukkaat itte että kyseiset viranomaiset, tälläs-
tä vanhaa, ja alettiin [tehdä] näitä levytaloja, että päästähän verrattomaan lämpöiseen 
homeilmaan. Lastulevyjä...” Mukavuudenhalu ja öljyn hintakehitys saivat monet luo-
pumaan puulämmityksestä. ”Ja se oli tietysti modernia, eikä vetäny jalkoihin, ja sitten 
öljykriisi 1973 ajo viel siihen, että kun oli niitä mitä ne nyt oli… öljypolttimoita... kamii-
noita, ja sen hinta nousi sitten moninkertaiseksi. Öljykriisin ansiosta haluttihin säästää, 
ja sitähän on osattu muuallakin kuin Laihialla.» 

Öljy oli halpaa: «Joo, öljylitra oli sillon 60-luvulla kuus, seittämän, kaheksan penniä 
litra, niin kyllä siinä pönttöuunit ja puuhellat ja puu-uunit sun muut kaakeliuunit, kaikki 
lenti kyllä äkkiä pihalle. – – Pantiin sit keskuslämmitys ja öljypoltin siihen.” Mutta öljy-
lämmityksellä muistellaan olleen vanhoissa taloissa ikävät seuraukset: ”Sitä kun sit pol-
teltihin niin sitten se rinki, mikä siitä tuli, niin se poltti savella muuratut uunit ja tornit.”

Kulmakahvilaan liittyy mukavia lapsuuden muistoja. ”– – Mä oon saanu siellä sitä 
punaasta limonaatia sellasesta vanhanaikasesta limsapullosta. Niin, äitin kans lähretiin 
Perälästä pyörällä, mä oon ollu seittämän vanha ja matka oli olevinaan pitkä, kun piti 
pyöräillä ensin kukkulan yli ja sitten pappa sano, et nyt mennään limonaatille. Sitten 
mentiin tuohon kulmakahvilaan, mihnä paappa paljon oli. Ja mut nostetiin sinne tiskin 
ääreen siihen tuolille, ja mä sain ison sokeripossun ja sitä punasta limonaatia. Se on jää-
ny niin elävästi mieleen, en oo ikänä saanu niin hyvää…” Muistellaan myös luvattomia 
pelejä ja musiikin kuuntelemista Kulmakahvilassa. ”Siellä oli niitä flippereitä ja kaikki 
pajatsoja ja muuta, joita sitten ala-ikäsinä käytiin salaa pelaamassa. Levy-automaatteja 
ja mitä kaikkee.” ”Elvistä kuunneltiin.” Yhdessä keskustelijat muistelevat, että Kulma-
kahvila purettiin joskus 1970-luvulla.

Limonadista tulee mieleen Teuvan oma virvoitusjuomatehdas. Eräs keskusteli-
ja muistelee Karijoentien varrella ollutta mökkiä, jossa myytiin tehtaan tuotteita. Hän 
muistaa yhä vadelmalimonadin maun ja hinnan: ” – – Niin siinä oli se mökki, jottain se 
oli vielä kymmenen vuotta sitten jätettynä siihen, niin hän myi sitten siitä [epäselväs-
ti sanottu, ilmeisesti murresana] niin kuin ennen myytiin, se oli 20 markkaa 50-luvun, 
60-luvun – –.” Toinenkin keskustelija kertoo hakeneensa limsaa samasta mäkistä. Li-
monadinmyyjä oli jotenkin pelottava hahmo, jota muisteltiin osin huvittuneena. ”Sitten 
oli arvootus, onko se hyvällä vai huonolla tuulella…” ”Joo sitähän aina pelkäs jotenkin. 
Mä en tiedä, minkä takia. Oliko se sitten joskus niin kiukkuinen, ettei meinannu uskal-
taa mennä? [naurua]” Myyjä suhtautui epäilevästi esimerkiksi sähköjohtojen vetämiseen 
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tontilleen: ”– – ne sähköfirman miehet sitten meni vetämähän sen omenapuiden ylitte, 
ja oli kauhia meteli, ja koko kylä raikui, että ’minä tiedän, ettei lankojen alla kasva ome-
nia!’ ”

Rakennuksen asukkaista muistetaan hyvin myös Toivo Erkola. ”Siinähän asui tuos-
sa talossa, semmonen Toivo Erkola myöskin, jolla oli hevonen ja pyöräkärryt, ja se ajeli 
niillä sitten virvoitusjuomatehtaan tuotteita. – – Se toi aina sillon tällöin semmosia val-
tavia villapaaleja tähän meijän kehruutehtaalle, kun sinne villa tuli isoissa paaleissa… 
Mistä lie tullut, ulkomailta. Ja se siellä se sitten hajotettiin ja pestiin ja kehrättiin lan-
goiksi. Semmonen on tämän kyläkunnan kohdalta aika tärkeä paikka ollu. Merkittävä 
työnantaja, kymmeniä työntekijöitä, ja tehdasrakennus on edelleen pystyssä ja tarinoita 
runsaasti siitä.” Kerrotaan vielä, että Kulmakahvilassa toimi myös Matkahuolto.

METSÄPALOJA
Kulmakahvilasta juontuvat mieleen myös Honkajoen suuret metsäpalot 1950-luvulta. 
Palon sattuessa kaikki eivät olleetkaan halukkaita lähtemään Teuvalta auttamaan pa-
lon sammuttamisessa. ”Mä oon kuullu semmosen tarinan, että aikoinaan oliko se nyt 
60-luvun alkupuolella, kun tuolla Honkajoella oli metsäpalot aika rajut...” Joku tarken-
taa tapahtuman vuoteen 1958. ”Niin, nimismies haki tuolta kulmakahvilasta linja-autol-
la sammuttajia sinne. Yks mies pelastui sinne ulkohuussiin… Reiästä piiloon.” Toinenkin 
keskustelija muistaa tilanteen: ”Meillä oli veljekset heinäpellolla – –, oli heinäaika ja 
TVH:n miehet teki saman tempun. Ne pysäytti kolme autoa ja huikkas, että äijät lavalle 
ja ei siinä sitten… Mä muistaakseni vähän kirosanoja kuulin, että nyt ne pidätti… Ja Isol-
lejoelle vietiin sitten.”

Kerrotaan, että tänäkin kesänä on ollut metsäpaloja, mutta suuret metsäpalot liitty-
vät höyryjunan aikaan.”On meillä alkuja ollu tänäkin kesänä viis. Ennen kun meni höy-
ryjuna, niin aika usein oli kesällä kymmenen metsäpaloa, joka kesä.»

TIET, PIENTAREET JA AITOVIERET
Seuraavissa valokuvissa näkyy keskustan vanhoja päällystämättömiä teitä. Keskustelu 
viriää teiden kunnosta. ”Siinä näkyy oikein tuon tien huono kunto. Se on ollu tosi, tuo 
Porvarintie, on ollu rapainen pitkään. Siitä oon lukenu jonkun kuvauksenkin, että syk-
syisin se oli aika mahdoton. Ei ollut paljon pinnasta tietoa. Siitä huolimatta, vaikka oli 
vain hevosliikenne, niin se meni raittiseksi ja tosi ikäväksi kulkea ja ojat olivat pienet, 
jos ollenkaan. Eikä mitään tietysti jalkakäytävistä mitään tietoakaan silloin.” Lumen alta 
paljastui yllätyksiäkin: ”Talvella nuo panentoaidat, jotka sitä reunusti, toimi samalla lu-
miaitoina ja keräs valtavasti lunta. Se oli semmonen ränni, jota sit ajettihin ja sit kun 
lumet rupes sulamahan, niin siinä oli semmonen ruskea raita, kun se oli hevosenlantaa 
täynnä.”

Joku muistaa, että ensimmäiset kestopäällysteet tehtiin ulkomaisella työvoimalla: 
”Mikä vuosi se oli kun siihen tuli sitä öljysoraa… Öljysoraahan se oli.. Ne miehet oli Ju-
goslaviasta. Oisko ollu 66 tai 65? Niitä aikoja.”

Vanhoissa kuvissa esiintyvät sähkö- ja puhelinpylväät tuovat varsinkin miehille 
mieleen myös poikamaisia jäyniä. ”– – Mainittin noista puhelin- ja sähkölinjoista, niin 
meistä ei varmaan kukaan oo sitä harrastanu, mut kyllä niitä ennen vanhaan kirkolla 
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yhistettiin niitä nuppeja.” Muisto herättää naurunremahduksen, ja monikin kertoo, että 
heilläkin on ollut tällaisia kujeita tehneitä ystäviä ja tuttuja. ”Etten minä mutta poijat.” 

Sähköäkin saatettiin napata sähkölangoista omiin tarpeisiin. 
– Joskus linjalta pantiin koukkuja, joilla otettihin sähköä. Varmaan aika 
yleinen. 
– Se on aika yleinen, joo. 
– Joskus keskellä vainiota, mettää tai mistä nyt meni, niin sähkömoottori-
sahalla tunti aikaa pyörimään. Siihen varmahan sitä kerättiin. 

PARKKITILAA HEVOSILLE
Kuvat paljastavat myös, kuinka rakennusten sijoittelu on muuttunut: ” – – kun kattoo 
noita kaikkia kuvia ja vertaa… Nuo rakennukset on ollu ihan ties kiinni, ja nyt ne on niin-
ku kauempana tiestä.” ”Ei oo tarvittu parkkitilaa”, arvelee joku. Jonkinlaista paikoitusti-
laa on kuitenkin tarvittu: ”Oisko tuos yläkuvassa tuossa alhaalla oikialla tuo, siinä näkyy 
nuo parrut, niin oisko siinä hevoselle parkkitilaa?” 

– On siinä.
– Ne on pantu siihen kiinni sitten. 
– Et jonkinlainen parkkipaikka on.
– 60-luvulla oli tosiaan käytössä myymälän edessä.

Keskustelijat muistelevat, että hevospuomeja ei heti poistettu, vaikka hevoset kävivät 
harvinaisiksi. ”Ja tuo oli joka paikassa, kauppojen edessä, ja muistan Teuvan pappilan 
edessä, sillon kun pappila oli nykyisen Teakin paikalla. – – Siinä kirkkopihan puolella oli 
tuommonen puomi, ehkä kolmelle neljälle hevoselle tilaa.” Arvellaan, että viimeiset he-
vospuomit poistettiin Komsin kaupan edestä joskus 1960–70-luvulla. ”Niitä säilytettiin 
vähän muistomerkkeinä, vaikka hevoset rupes loppumaan.” Hevoset olivat vielä 1970-lu-
vulle tultaessa yleisempiä kuin traktorit. Moni muistaa kotoaan työhevosen. ”Kyllä 
70-luvulla vielä oli [hevonen] munkin kotona.” ”Mä oon tullu Teuvalle töihin vuonna 
1959 aikamiehenä ja ollu Teuvalla sit 61 vuotta. Ja sillon 59 vielä hevospeleillä tehtiin 
enimmäkseen töitä. Toki oli traktoreita, mutta niitä ei ollu läheskään joka talossa.»

VILJELYTAPOJEN KEHITYS
Joku keskustelijoista oli työpajaan tullessaan katsellut ympäristöä ja kiinnittänyt huo-
miota kadonneisiin riihiin. ”Esimerkiksi siitä Porvarintieltä, jos Komsin paikalle tullaan, 
niin Komsin koulun ja Porvarintien välissä, joka on 800 metriä, vähän vajaa kilometri 
kumminkin. Niin mä laskin tänne tullessa mielessäni, että siltä väliltä oli hävinny peräti 
kuusi riihtä!” Hän kertoo, että tienvarsi oli kovin toisenlainen siihen aikaan, kun hän 
muutti Teuvalle. ”Mulle jäi heti semmoinen mielikuva, että kun tulin uudelle seutukun-
nalle, että hyvänen aika! Kyllä täällä on varmaan viljanviljely kovassa vauhdissa, kun 
oli riihiä, riihiä, riihiä. Niin monta riihtä, jotka kaikki on hävinny täältäpäin. Samoin 
harmaita latoja oli huomattavan runsaasti.» Riihet ja ladot liittyvät työntekoon. Sama 
keskustelija muistelee myös peltomaiseman muutosta: «Pellot oli sarkaojissa. Nyt kaikki 
on sittemmin hienosti salaojitettu… Peltoja, suuria lakeuksia – –»

Yksi keskustelija arvelee, että peltojen hoitaminen on vaikuttanut myös puroihin ja 
jokeen. ”Sitten kun mennään siitä Varsalanloukolle etehenpäin, niin purot on kaikki mo-
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neen kertaan ruopattu ja aukaistu ja vettä ei oo ollenkaan. 50-luvun puolen välin jälkeen 
oli rapua ja kalaa, ja 60–70-luvuillakin sai vielä rapuja siitä, [missä] oli se uimapaikka 
Koskenmäellä niin sanotusti.” Peltojen hoitaminen on muuttanut muotoaan ja työtavat 
vaihtuneet, millä on vaikutusta jokiin sekä puroihin, niiden vesimäärään, kala- ja rapu-
kantaan. Ennen joesta saatiin syötävää ja niissä kelpasi uida, mutta nyt vettä ei ole enää 
tarpeeksi eikä saalista ole saatavilla. 

Keskustelijat muistelivat myös sitä, että aikoinaan maanviljely ja eläintenpito oli 
kovin erilaista kuin nykyään: ”Silloinhan joka talossa oli melkeen lehmiä vielä, ainakin 
muutama lehmä. – – Viljely oli tällästa sekataloutta, että viljeltiin vähän kaikkea.”

Teuvan aikanaan runsas kasvihuoneviljely ei enää selvästi näy maisemassa: ”Eri-
koistuminen rupes tulemaan sitten pikkusen myöhemmin ja täällä merkittäväksi elin-
keinoksi nousi kasvihuoneviljely. Teuvalla on ollu parhaillaan 203 kasvihuonetta, ja 
tällä Komsin kyläkunnallakin niitä on ollu melkeen joka toisessa talossa… Se on vähän 
liioteltu. Ei aivan niin, mutta varmaan parikymmentä nyt ainakin.” Tarkennetaan, että 
Perälässä kasvihuone oli melkein joka talossa. ”Se oli merkittävä tulonmuodostaja aika-
naan. On laskettu, että sillon, kun se oli Teuvalla tuottavimmillaan, niin se myyntitulo oli 
samansuuruinen, kun metsästä saadut myyntitulot. Se kuvastaa, kuinka merkittävä asia 
se on ollut. Nyt on hävinny sekin.”  Tai ”palannu Närpiöhön”, kuten toinen keskustelija 
toteaa. ”Sieltä teuvalaiset sai sen Närpiöstä. – – Teuvalaiset kävi ensin siellä töissä, näki 
et hyvin menee, varastivat sieltä tän idean ja rupes tekemään ite. Mutta ne eivät pysyneet 
kehityksessä mukana.” 

Muistellaan, että kasvihuoneet alkoivat kadota 1970-luvulla. Nuoretkin saivat töitä 
kasvihuoneilta ja joku keskustelija tietää kertoa, että siellä lajiteltiin muun muassa to-
maatteja ja kurkkuja jopa 25 tonnia kesässä. 

– Niitä oli kymmenkunta poikaa siellä kesätöissä. 
– Ja ostajia oli useempiakin kuin osuuskauppa. 
– Niin sitten tukkuun vietiin.

Kasvihuoneviljely synnytti myös omat juhlaperinteensä: ”Sellanen tuli mieleen, että kun 
niitä oli Perälässä paljon, mistä kylästä minä oon, niin sinnehän perustettiin tomaat-
tikarnevaalit. Ja ne oli viikonloput sitten… Mullakin on niitä mainoksia kotona, isoja 
mainoksia, johna on Vieno Kekkonen, ja olikos siellä esiintymässä näitä henkilöitä, kuu-
luisuuksia. Minäkin olin siellä töissä koko illan ja siirsin limsakoria paikasta toiseen aut-
taen. Ja väkeä oli. Sehän oli meillä Perälässä, oli vissiin kahtena kesänä, ja nyt on sitten 
Närpiö ottanu sen. Närpiössähän on sellaiset tomaattipäivät.” 

Vertailukohta löydetään myöhemmistä Teuvan sauna-ajoista: 
– Se oli oikeen – – talkootyön voimannäyte. Siinä oli koko kylä. Se oli vähän 
liian…Varmaan vähän liian iso.
– Se oli vähän liian iso tapahtuma.
– Vähän niin kun sauna-ajot, vois nyt aatella, koska väkeä tuli vähän vaikka 
mistä päin.

Yksi keskustelija muistelee tyypillistä kasvihuoneen kokoa: ” se oli kahdeksan metriä le-
veä ja neljäkymmentä pitkä. Jotkut oli viiskymmentäkin yleisesti ottaen ja sinne meni 
tuollaaset noin tuhannen tomaatintainta kerralla ja kakstuhat litraa vesisäiliö oli, ja joka 
toinen päivä kasteltiin puoli lavaa, ja joka toinen päivä toinen puoli lavaa.” Lämmitys 
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hoidettiin omassa pitäjässä, Alasaaren pajalla tehdyillä pönttökamiinoilla. ”Niillä aluksi 
ja sitten tuli öljykamiinat.”

Keskustelijat rinnastavat kasvihuoneviljelyn alueellisen merkityksen puusepänteol-
lisuuteen. ”Toinen kasvihuoneisiin verrattava tulonlähde oli varmaan sitten – – tämä 
huonekaluala. Perusseppiä koulutettiin ja apuseppiä siinä samalla. Pieni vapriikki oli 
joka kylässä.”

KOULUJA JA YHDISTYKSIÄ
Kasvihuoneet johdattavat ajatukset koulutuksen ja ammattitaidon kehittämiseen. ”Mie-
tin kuulkaa sitä, että mikä sitten on vieny esimerkiksi meijän kylällä kehitystä eteenpäin. 
Tulin siihen tulokseen, että siihen aikaan, kun mäkin tulin tänne, niin ihmisillä oli aika 
vajavainen ammattitaito. Se mitä tehtiin maataloudessa esimerkiksi, se oli isiltä ja äi-
deiltä opittua, eli se oli matkimalla oppimista. Se oli paikallinen ammattikoulu. TEAK 
[Teuvan aikuiskoulutuskeskus] tuli vuonna 1959, sillon rupes tulemaan ammattikursseja 
Teuvalle. – – Lukio tuli samana vuonna 59. Siihen saakka teuvalaisilla oli keskikoulu jo, 
oli ensin kokeilukeskikoulu, sitten oli kunnallinen keskikoulu, joka oli jo melkeen sama 
kun peruskoulu. Sitten monilta lahjakkailtakin teuvalaisilta jäi se opintie sitten siihen 
keskikouluun. Täällä oli keskikoulun käynyttä nuorta väkeä vaikka kuinka paljon. – – 
Ois pitänyt lähteä Kristiinaan oppikouluun tai Kauhajoelle. Monet jätti sitten, osa varo-
jen puutteessa, osalla ei ollu kotona oikein rohkaisijaa eikä esikuvia ollut, niin oltiin vä-
hän arkojakin lähtemään sitten kortteeriin sinne naapuripitäjään. Tälläisestä sisäisestä 
paineesta osittain syntyi Teuvan lukio.”

Yhdistystoiminta aktivoitui 1900-luvun alussa: ”Sitten oli yks, mikä sitä ennen toi 
jo tietoutta uusista viljelytavoista ja kasveista ja eläinjalostuksesta niin edelleen, on täl-
läinen maataloudellinen järjestötoiminta. Täällä on ollu ensimmäinen. 1905 perustettiin 
Teuvan Isäntäyhdistys, joka toimi tuossa keskustassa, sillä oli vain muutamia jäseniä sil-
loin. Sitten 1902 perustettiin Teuvan maamiesseura. 1908 Teuvan Maanviljelysseura, ja 
sitten 1912 se muuttui Teuvan Maamiesseuraksi, joka lienee edelleen toimiva. Tämän 
kylän omat syntyi 39 ja sille Maaseuran naisosasto, joka on sitten taas monen hyvän 
tiedon tuoja. Sitä kautta on tullu naisille paljon kotitaloustaitoa ja kudontataitoa, puutar-
han hoitoa, näitä on aivan lukematon määrä mistä pitää tätä järjestö toimintaa kiittää.” 
Yhdessä keskustelijat totesivat tällaisen järjestötoiminnan monenlaisen hyödyn paikka-
kunnalle: ”Joo ja se osallistuminen oli aika tiivistä.”  Kyse ei ollut pelkästään maanvilje-
lyn tai kotitaloustaitojen vahvistamisesta, vaan koko yhteisön sosiaalisen hyvinvoinnin 
hoitamisesta. ”Se oli hyvin yhteisöllistä. Se lisäs tätä kyläkunnan yhteenkuuluvuutta ja 
sellasta ’me-henkeä’.”

MUUTTUNEITA YKSITYISKOHTIA 
Pukeutumisessa huomiota kiinnittää huivin suosio: ”Niin, mulle tuloo noista kuvista 
mieleen toi, kun naisilla on vielä pitkät hameet ja paljon oli se huivi päässä. Että kun mie-
tin, että mihinkä asti niitä on sitten pidetty. Onko se ollu sitten, että munkin isänäiti piti 
sitä huivia päässään aina siis loppuun asti. Sitä huivia ei otettu ja hän kuoli lähemmäks 
yhdeksänkymppisenä, niin tuota, tietysti se on ajan myötä muuttunut. ”
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Toinen maisemasta hävinnyt yksityiskohta ovat heinäseipäät, joita yhdessä kuvassa nä-
kyy Teuvan keskustassa. Ryhmä miettii, onko kellään enää seipäitä pellolla muuta kuin 
koristeena.  Kukaan ei enää seivästä. ”Ei enää tommosia heinäseipäitä oo Teuvalla var-
maan paljon mihnään.” Myös mikki- eli riukuaidat kiinnittävät kuvissa huomiota. 

Sama virikekuva tuo jollekin keskustelijalle mieleen sikalan. ”Niin kun lasten kans-
sa menin. Tätä aikaa kun elin niin, justiin se sikalan haju oli monille semmonen, että 
’mikä siellä haisee?’ kun pienten lasten kanssa meni sikalan ohitte.” Tähän toinen kes-
kustelija jatkaa: ”Oli Näsin sikala, johonka tuli sitten Perttulaan baari, vai mikä se oli 
keskiolut baari tuli…oli varmaan kymmenen vuotta suurin piirtein.” Muutkin muistavat 
baarin. ”Se oli sitä 60-lukua.” ”Pirttilää vastapäätä.”

Tuttuina tuoksuina mainitaan heinäpellon hajut. ”Muistaa sen, kun ite on paljon 
ollut heinäpellolla, niin muistaa sen tuoreen heinän ja myöskin kuivan heinän tuoksun 
tasan tarkkaan. Jopa voi tuntea, kun oli lämmin kesä ja oltiin vähissä vaatteissa, kuinka 
se heinänpöly meni iholle ja oli mahtava mennä sen jälkeen illalla peseytymään.” Ainakin 
yksi maatila on vielä keskustan tuntumassa: ”– – on siinä viljapellot ihan keskustassa, eli 
67:n ja Porvarinpaikan raitin välissä. Ja kyllä sinne mennään aina ihmettelemään, sitten 
niin kun lasten ja hoitolasten kans aikoinaan ja omien lasten kans sitä, kaikki puimis-
touhut ja kaikki tämmöset. Se maa elää.” Joku kertoo vievänsä sinne lapsia katsomaan 
puimisia ja muita vuoden kiertoon liittyviä maatilan töitä. ”Siinä näkee ihan ne kaikki 
vaiheet, voi opettaa lapsille”

Välillä tutkijalle selvitetään, mistä paikasta on puhe. Samalla huomataan, että ym-
päristö onkin jo muuttunut. Paikkaa neuvottaessa mieleen tulevat nekin rakennukset ja 
tiet, jotka ovat jo kadonneet tai muuttuneet. 

– Joo ja siinä kun sä meet koulujen välistä... Siinä. Vaikkei siinä nyt enää 
ookkaan koulua. 
– Niin ei oo kun se hajotettiin. [naurua] 
– No joo, eskari siinä on. Eli ja eskarin ja yhtenäiskoulun välistä menee, 
siitä tiestä. Sehän on ollut vanha tie, jota tuosta on aikoinansa kuusseiskalta 
kuljettu, mut se on katkaistu. Siitä kuljettiin paljon, kun tultiin Perälästä 
pyörillä, kuljettiin sitä tietä keskikouluun ja lukioon. 

Tutkija haluaa tietää, mikä on keskustelussa mainittu Porvarinpaikka. Ilmenee, että sille 
ei ole tarkkaa määritelmää.  

– Yleinen nimitys Teuvan keskustalle. Ei tietty paikka, vaan koko keskusta 
alue. 
– Täältä kun lähdetään kirkonkylälle… Niin sanottiin, että pitää käydä por-
varinpaikalla eli se tarkoitti sitä, missä yrittäjät ja kauppaliikkeet oli. 
– Se ei varmaan oikein ollu tarkkarajainen tämä.
– Toiselle toisenmoinen ja joo.
– Yleisilmaus.

JOULUIKKUNOITA
Yksi osallistuja alkaa muistella lapsuuteensa kuulunutta jouluikkunakierrosta. Teuvan 
ainoa näyteikkuna oli keskustan osuuskaupassa. ”Lähdettiin kirkolle kattomahan Osuus-
kaupan jouluikkunoita, siellä oli mahtavat joulujutut laitettu. Niitä kerättiin kylän mu-
kulat autohon ja sitten lähdettihin kattomaan niitä tonttuja ja pukkeja, mitkä me ollaan 
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sitten tosiaan tänne säästäny. Joka joulu laitettu täällä… Yksi pukki polkee pyörää ja toi-
set soittaa, ja niitä tulloo sitten teuvalaiset kattomahan ja elää lapsuusmuistojansa täällä, 
kun on siellä Porvarinpaikalla olleet.”

Käynti oli vuotuinen ohjelmanumero, vaikka ikkuna oli oikeastaan melko vaatima-
ton: ”Välttämättä ei ollu kun yks tollanen 2/3 lasia, kun tossa on se suhde, mutta iso ihme 
se oli!” ”Iso pukki nyökytteli, pari tonttua soitteli, yks pukki pyöräili.” 

Osallistujat kertovat, että vanha asetelma on pelastettu roskien joukosta ja kunnos-
tettu. Se on nyt entisöity ja asetetaan vuosittain jouluiseksi näyttelyksi Pappilankankaal-
le. Muualla asuvat entiset teuvalaiset käyvät niitä vuosittain katsomassa ja muistelemas-
sa nuoruuden jouluikkunaa. ”Ne kuvataan ne pukit tossa pöydällä, kun ne on siinä.”

Jouluikkunan esineet olivat peräisin Helsingin Stockmannilta. ”Savosen Voitto toi 
ne Teuvalle.” Jouluosasto oli koottu osuuskaupan yläkertaan: ”Vanhan Osuuskaupan 
yläkerrassa käytihin, siellä oli Voitto Savonen, sitten vähän katto perään ettei hajotettu 
mitään, niin sitten käytiin koulusta päin kattomassa joulutavaroita.” Ajan muuttumises-
ta kertoo toinenkin yksityiskohta: ”Ja joulukuuses pihalla oli maalattuja hehkulamppuja! 
Sekin oli ihme, erivärisiä. On se aika muuttunut.”

PANKIT, PORTIT JA PYLVÄÄT
Jouluisista aiheista siirrytään uuteen kuvapariin, jossa näkyvät KOP:n konttori vuodelta 
1928 ja Perälän Osuuskassan rakennus 1970-luvulta. ”Portinpylväät siinä on ja oikein 
suljettava portti.”  Yksi keskustelija tietää, että 1928-vuoden talo on kuulunut teuvalai-
sen runoilijan vanhemmille. ”Lyyli ja Uuno Leinonen, ne on ollu tämän Eino Leinosen… 
Joka oli tunnettu runoilija Teuvalla, ne oli sen vanhemmat. Ja niillä tais olla niin, että sen 
isä harjoitti nahkurin ammattia.” Keskustelijat ovat epävarmoja, onko talo vielä pystyssä. 
Suuri portti sai ihailua. 

– Voi kun on komia portti ja kivet tuos. 
– Ja puut on lähellä tupaa, alakuvissa ei oo puita näkyvissä.
– Niin mitä tykkäätte tosta puutarhatyylistä?
– Se on vähän niin kun juhannus.
– Niin, tuloo hyvää mieli.
– Se on tyylikäs. Se on harmi, että kun noita oli vielä 50, 60-luvulla tommos-
ta aitaa ja porttia paljon. Voi sanoa, että täysin kadonnu tyylisuunta.

Kuvan jyhkeät kivitolpat johtavat keskustelun Teuvan muihin kivipylväisiin. ”Ja sitten 
nuo orakivi- taikka tommoset portinpylväät. Juttelin sellasen kivimiehen kanssa, jolla 
on tuolla Kurikassa Kuntolan hautakiviveistämö. Ei oo pitkä aika, niin juteltiin näistä 
pylväistä. Hän sanoi, että niitä laitto vaan vähän semmoset varakkaammat talot. Ei niitä 
missään pikkutalojen porteilla ollut. Ne oli varsin kalliita, ja niitä ei ihan kuka tahansa ki-
vimies tehnyt. Ne vaati vähän enemmän ammattitaitoa. Esimerkiksi se, joka nuorisoseu-
ran nurkalla on vielä toinen ja toinen, on siellä Teakin lähellä Ingmannin muistomerkki-
nä ja vanhan pappilan muistomerkkinä, niin ne on aikoinaan ollut Teuvan kunnantalon 
portin pylväät. Ne on hankkinu Otto Syreeni sinne. Otto Syreenin vaimo, toinen vaimo 
järjestyksessä, halus hiukan yksityisyyttä, niin Oton piti vähän tonttia aidata ja laittaa 
kunnon pylväät, ja siinä on ollu semmonen rautaveräjä siinä. Meni vähän kauaks tästä 
aiheesta…” Mainitaan vielä Kotiseutumuseon makasiinin edessä oleva kivi. ”En muista 
mistä se on tuotu.”
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Palataan vanhan talon suureen porttiin: 
– Kun johnakin ajelee ja kulkee ja näkee, etton portti ja pylväät... Kyl se kat-
se jää niihin. Siinä on joku semmonen kansallisromanttinen tunne.
– Onko siinä jotakin Venäjän vallan aikaasuuttakin, kun kattoo vanhasta 
Karjalasta... On ollut tämäntyyppistä aitaa. Oisko se kulttuuri lyöny leiman-
sa sitten?

”1800-luvulla oli niitä kivinavettoja”, muistaa eräs kyläläinen. Navetoista tulevat mieleen 
paikkakunnan omat ”kivimiehet”. ”Meillähän on ollut kunnalla tälläsiä kivimiehiä. On 
hyviä näytteitä, siellä on kylällä pari komeaa kivinavettaa vielä tänä päivänä olemassa 
heidän tuotteitaan, ja ne on louhittu tästä suhteellisen läheltä, parin kilometrin päästä 
tuosta mettästä.” Louhintapaikka on ollut puhujien mielestä Loukasmetsä. Kivinavettoja 
mainitaan olevan vielä pystyssä ainakin Teuvan terveysaseman vieressä ja Komsin kent-
tiä vastapäätä sijaitseva Kittilän vanha navetta.

Tutkija kiinnittää huomiota kuvassa näkyviin ihmisiin. ”Se oli varsin yleistä, että 
pankkien konttorit sijoitettiin aluksi, koska ne oli sivukonttoreita luonteeltaan, ne si-
joitettiin asuintaloihin. Yks kamari pistettiin pankiksi. Niin on Teuvalla alkanu kaikki 
muutkin pankit.” ”Ja vähän kaikki muutkin touhut…” Kerrotaan, että putka oli Kohtalan 
Martin talossa ja osuuspankki aloitti lukkari Edvard Inkisen kamarissa.

Uudempi kuva Perälän Osuuskassasta ja kaupasta vie keskustelun maaseudun 
palvelujen hiipumiseen. ”50 vuotta sitten Osuuskassan tai Osuuspankin, Säästöpankin, 
Postipankin konttoria oli joka kylässä, oli kylän meijerit ja niin edelleen. Monta meijeriä 
oli Teuvalla 70-luvullakin vielä.” Toinen keskustelija tarkentaa, että lehmiä saattaa ny-
kyään olla sama määrä: ”Ne on vaan yhdes talos.” Lopuksi keskustelijat oudoksuvat vielä 
kummankin kuvan perspektiiviä, joka tekee ihmiset lyhyennäköisiksi. 

PITKIÄ TALONPOIKAISTALOJA
Siirrytään seuraaviin kuviin. Näkyy peltoa tai niittyä, ympäröivä aita, pyöröpaaleja ja 
rakennuksia. Jonkun mielestä vanhemmassa kuvassa näkyvä riukuaita on sähköaitaa 
kauniimpi. ”Kattokaapas ikkunoita, kun niitä on vaikka kuinka.” Sitten alkaa taas raken-
nusten tunnistaminen. ”Eii... Eikös se oo se maantien, Jurvantien varressa on se pitee ja 
pieni…” Arvellaan, että kuvan talo tai sen osa on voitu siirtää.  ”Mä just samaa – – mei-
naan, että kun niitä siirrettiin ennen niitä taloja. Otettiin pätkä…” Ikkunoiden lukumää-
rää verrataan vielä jäljellä oleviin taloihin, jotta selviäisi, kenen talo oli kyseessä. ”Pitää 
laskea ne ikkunat kun menee ohi seuraavan kerran.” ”Yleensähän niitä on kuus aina pit-
käs sivussa.” Talon pituuttakin arvioidaan.

Vanhemman kuvan tiivis taloryhmä herättää kiinnostusta: ”Niitä oli niitä raken-
nuksia ennen tosi paljon. Teuvalla palo pappila aikoinaan, niin laskettiin, että siinä paloi 
neljätoista rakennusta samassa tulipalossa. Vain säästyi vaja, savusauna ja kellari, ei kun 
anteeksi riihi, savusauna ja kellari, jotka oli vähän ulompana.” Joku muistuttaa, että oli 
sijoitettu kauemmas juuri tulipalovaaran vuoksi. ”Minkähän takia ne [muut rakennuk-
set] sitten rakennettiin niin lähelle? Kun ajattelee, että kuitenkin ihmiset tiesi, että tuli-
palo tuloo ja huonosti on palokuntaa?…” Kysyjä saa heti monta selitystä:

– Ei päässy susi pihaan…
– Sillä saatiin suljettuja pihoja. Monta kertaa oli se porttikin vielä. Että por-
tin kautta mentiin pihaan.
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– Monesti vielä kahden portin läpitte… 
– Niin, niinpä.

Seuraavaksi huomio kiinnittyy maatalouden tekniseen kehitykseen: riukuaidoista säh-
köaidoiksi ja heinäseipäistä pyöröpaaleiksi. ”Tuoskin näkyy tämä maatalouden kehitys 
hienosti, että kuinka on tommosesta käsivaraisesta ja hevosvetoisesta taloudesta siirrytty 
tämmöseen tekniseen juttuun.” ”Airan teossa ei mee niin paljon aikaa…” ”Tulee kääröi-
hin kaikki tuotteet, eli heinät. Pellot on salaojissa…”

Joku havahtuu ihmettelemään, kuinka nopeasti vanhat työtavat ovat vaipumassa 
unohduksiin: ”Yllättävää, kuinka paljon on perheitä ja lapsia, jotka ei tiedä mitään hei-
nätyön tekemisestä, siitä vanhasta ajasta, kun nyt on syntyneet näin traktorin munien 
[so. pyöröpaalien] aikana.”

KATOT JA YLÄPOHJAT
Kuvien vanhoista taloista tehdään lisää huomioita: ”Siitä kun kattoo tuota päärakennus-
ta, vai mikä rakennus se nyt on, tuo tupa tuolla – niin yks savupiippu! Niin kuin meillä 
päin sanotahan: torni. – – Ja tuossa varmahan pitkälti toistakymmentä huonetta. Niin 
onko ne johdettu sitten kaikki samasta savupiipusta?”

– Joo, ja sitten kun ne tapas tehdä sillä tavalla vinoja johdatuksia.
– Joo, kyllä ne teki ullakolle sitten sellaisia. Pantiin lankut alle.
– Lähinnä sen takia, kun oli pärekatot, niin ei tarvinnu kun rästähällä oli 
tämä torni, niin tuota, sitä oli vaikea sen ajan konsteilla eristää sieltä. Pak-
kas vesi tulla muurin kylkiä pitkin alaha. Niin se vietiin harjalle. Se muurat-
tihin se savupiippu siinä yläkerrasta viistohon. Että niiton vielä olemassa 
näissä rakennuksissa, jotka vielä sattuu olemaan hengis.

Päädytään jo kolmannen kerran keskustelemaan tulipaloista. Yksi osallistuja kertoo, 
kuinka lapsuudessa pelättiin nokipaloja. ”Kyllä, se oli kova paikka, kun mä olin mukula ja 
– – rupes noki palamahan tornis. Ja lieskaa löi torninpäästä ja sitten kauhia meteli, että 
mitä nyt tehdään ja palaako koko tupa. Peljättihin mukulana lujaa.” Kaikissa huoneissa 
ei pidetty lämmitystä läpi vuoden, vaan osaa pidettiin kylminä. Kattojen kasteleminen 
on jäänyt voimakkaasti yhden puhujan mieleen: ”kun oli kuiva kesä, niin oli pärekat-
to, ja sitten kasteltihin! Sangolla nakeltihin vettä, kun karjalle piti lämmittää karjakei-
tintä, niin kipinähomman takia kasteltihin.” Kerrotaan, että olkikattojakin saattoi vielä 
1960-luvulla olla navetoissa.

Yhdessä muisteltiin, mitä eristeitä yläkerran välikatossa oli ja kuinka vintille raken-
nettiin myöhemmin lisää huoneita perheen aikuisille lapsille. Ja kesällä vintti oli paikka, 
jossa nukuttiin. 

Kun katot on käsitelty, keskustelu siirtyy yläpohjaan. 
– Onko se täällä, kun puhutahan yläkerrasta, niin onko se yleensä kokki? 
Millä lailla te puhutte? – –
– Kokki se meillä ainakin oli. 
– Joo kokille mentiin aina.
– Monta kertaa se oli vaan sellanen multikokki, ettei ollu vielä mitään huo-
neita.
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– Multikokki on sitten se kolmas kerros. Se on siellä niin kun yläkerran vä-
likatto. Usein ketunmultaa, myöhemmin kutterilastua ja nykyään sitten, 
mitä nämä nyt on nämä karhuntaljat.

Yläkerran käyttötarkoituksiakin selitetään: ”Monesti se alakerta oli tehty ja kokki oli vä-
hän semmonen, että sinne saatiin se huones tehtyä. Kun ruvettiin seurustelemahan, niin 
piti löytää talon tyttärelle sitten se oma huone, niin sitä ruvettihin sinne kokille teke-
mähän.” Kerrotaan vielä, että kesäaikana vintille sai mennä nukkumaan, ”vaikkei ollu 
lämmitystä.”

Vanhojen rakennusten ylärakenteet ja yksityiskohdat saavat huomiota seuraavan-
kin virikkeen kohdalla: ”– – [Kun] oita vanhoja taloja kattoo, niin aina melkeen on ol-
lut se yläikkuna. Tuollakin, onko tuo aitta… Niin siellä on vielä ollu tuommonen aitan 
luukku tuolla oven päällä. Ja sitten on – – ollu vielä se toinen kerros, johna on ollut se 
kokkikerros.”

AATTOLA JA KORHOSEN MATKUSTAJAKOTI
Seuraavaa kuvaa hallitsee suuri puurakennus. Se tunnistetaan heti: talo on ollut sekä 
työväentalo, suojeluskuntatalo että nuoriseurantalo. Toinen kuvassa näkyvä rakennus 
tunnistetaan Korhosen matkustajakodiksi. ”Tää on se viereinen rakennus. Nythän tuo 
on purettu tuo... Se rakennettiin työväentaloksi. Nimi oli Aattola. Sitten sillä on moni-
mutkainen historia siitä eteenpäin, mutta antaa sen nyt olla.” ”Valtavan iso rakennus se 
on kyllä ollu.”

Aattolasta keskustelu siirtyy luontevasti ammatillisiin kursseihin, jotka alkoivat 
vuonna 1959. ” Ne oli aluksi semmosia kertakursseja, kolmen kuukauden kursseja. En-
simmäinen pidettiin nykyisessä kulttuuritalo Orrelassa, ja pitäjänä oli Olavi Mäkinen, 
verhoilijamestari Kurikasta. Ainoat koneet, mitä oli kurssin puolesta, oli vanha poljetta-
va ompelukone. Ja siellä verhoilijoita koulutettiin ja kolmen kuukauden koulutuksen jäl-
keen Helge Siljamäki, silloin huonekaluyrittäjä, joka tuossa rakennuksessa piti tehdasta, 
otti kaikki kahdeksan poikaa töihin.”

KOTIELÄINKOKEMUKSIA
Alemman kuvan karja herättää yhdessä keskustelijassa hyvin kokonaisvaltaisen muis-
tokimaran: ”Tuosta alakuvasta tulee lapsuusmuistoja, kun komennettiin hakemaan leh-
mät pellolta navettahan ja sitten ne tuli sellaista Luomanrantaa… Ja ne polut oli sitten 
pölyiset, siinä Luomanrannassa – – Totta kai ne siihen päästi sitten asiansa polulle, ja 
meillä mukuloilla oli paljaat varpaat… Me oltiin sitten aina – – että kuka eniten sai sillä 
omalla polullansa astua siihen lämpöisehen… [naurua] – – Se lämmitti mukavasti! Ja 
tuli niin kivasti sitten varpahien välistä sitten se... Se oli joka kerta sama juttu. Sitten 
rupes kyl naapurienkin mukulat tulee sitä samaa, niitä polkuja ei ollu niin montaa. Joku 
jäi sitten ilman sitä lämpöistä. – – Sitten oli niitä eri värisiä kärpääsiä…”

Seuraavan virikkeen yläkuvan hevosia arvellaan venäläisten kauppiaiden eläimiksi. 
”Hetkinen, tuossa taitaa olla laukkuryssiä tuolla yläkuvassa… Kattokaas siinä on tommo-
set isot kassit, potkukelkka tuolla yhellä. Ja sitten on hevosia. Kyllä niillä on tavaraa aika 
paljon mukana.” 
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Alempi kuva tunnistetaan äestämiseksi. ”Kyllä se äkeeltä vaikuttaa, siinä on purkija.” 
Tienviitat, reki ja hevonen herättävät jälleen lämpimän muiston: ”– – Tuloo mieleen se 
joulu, kun lähdetään ja mennään vällyjen alle ja sitten mennähän kirkkohon. Tai sitten 
mennähän johonkin koulukylähän, ja siellä ruoka odottaa. Isän ja äitin kans lähdettiin, 
ja minä olin vällyissä siellä takana keskellä. Hevosella oli sitten… Mä en nyt tiiä, minkä 
takia mä puhun aivan tälläsiä… Sillä hevosella oli sitten ilmavaivoja ilmeisesti. [naurua] 
– –  Ja sen hevosen nimi oli Ritva, ja – – se näykki olkapäätä. Että joskus saatto olla ihan 
punanen olkapää, kun se tuli perässä. Se oli niin tuttu, oikein mukava hevonen. Sellanen 
muisto.”

Moni keskustelija näkee työhevosissa oman menneisyytensä: ”Kyllä hevosen pe-
rässä on noissa hommissa tullut kuljettua aika paljon aikoinaan. Kovin on tuttua työtä 
ollut.” Vaikka kuva voisi olla omakohtainen, se edustaa samalla myös kadonnutta aikaa 
ja kiireetöntä tunnelmaa. 

– Enää ei tollasta näkymää oo, kun tossa alakuvassa.
– Ei siinä isoa kaistaa tullut, metrin verran oliko sitäkään?
– Moneen kertaan piti mennä erilaisilla äkeillä.
– Mut oliko elämän laatu sitten niin kiirusta kun nyt?

Keskustelijoiden mielestä tämä kuva on harvinaislaatuinen:
– Tämän sorttisia työkuvia on otettu muuten vähän, mikä on tässä tämä 
alakuva.
– Enemmän ois saanu olla työkuvia vanhalta ajalta.
– Hyviä työkuvia on vähän vaikea löytää.

KOULU PELEINEEN
Seuraavasta virikkeestä tunnistetaan heti Kauppilan koulu. Luetellaan joitain yksityis-
kohtia. Koulu on lopettanut toimintansa alle 10 vuotta sitten. ”Onko se lämpimillään 
vielä vai ihan onko se ihan ylirakennus tuo?” ”Kumpi nyt on sitten nätimpi rakennuksi-
neen? Kaikilla on oma mielipide.”

Mieleen nousee myös omia muistoja. ”Tuossa pienemmässä rakennuksessa on ollut 
luokat, ja pitivät käsitöitä tuolla yläkerrassa. Silloin kun se oli kolmiopettajainen koulu.” 

Maiseman muutoksiakin havaitaan: ”Vanha maantie menee yläkuvassa tuosta kou-
lun edestä ja sen vanhan sillan yli.” ”Siinä meni noin lähellä ennen tie.”

Koulu herättää myös pohtimaan leikkiperinteen muutoksia sekä oppilaiden ja heille 
varatun tilan suhdetta: 

– Oppilaita oli vähän, niin tarvittihin vähän pihatilaa, ja kun oppilaita on 
tullu enemmän, niin on tarvittu enemmän pihatilaa. Harrastukset [on] 
muuttunut. Pitäny olla pallotilaa sun muuta vastaavaa – – Onko oltu so-
siaalisempia, kun ollaan oltu yhdes enemmän, ja sitten tilaa taas on ollu ja 
tullu näitä nurkkakuntia. En tiiä.
– Leikithän on muuttunu aika oleellisesti.
– Ennen ei tarvinnu niin paljon tilaa, kun hypättiin ruutua vaikka tai juos-
tiin kymmentä tikkua.

Yksi keskustelija on ihan päinvastaisella kannalla: ”On ollu varmasti puolta vähemmän 
oppilahia, ja tuo piha on noin paljon suurempi. Muistan kun Komsin koulussa oli noin 
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sata oppilasta vielä, kun minä oon ollu siellä. Joskus 50-luvulla. Mihin kaikki on men-
ny?” Joku muistuttaa, että pesäpalloakin on pelattu.

LYHYESTI METSÄSTÄ
Seuraavassa virikkeessä on nuorta sekametsää. Tämänkin kuvan sijaintia yritetään ar-
vailla. Sitten seuraa tavallista pitempi hiljaisuus. Vihdoin keskustelu käynnistyy teuva-
laisten metsäsuhteesta. ”No se on se henkinen yhteys metsähän täällä Teuvalla. Kyllä mä 
väittäisin näin, että teuvalaiset ymmärtää metsän päälle.” Joku toteaa, että metsässä on 
hyvä olla, ja että metsä on ”semmonen henkinen paikka.” Luontoa arvioidaan myös ulko-
naisesti: ”Puhtaan luonnon näköinen tuo on.” Joku keskustelija kertoo, että on alkanut 
oleskella metsässä enemmän vasta eläkkeelle päästyään. 

Kaikille metsä ei ole päivittäinen ympäristö: ”Toissavuonna olin viimeks, tein met-
tätöitä.” ”Se on niin kun kulkijoille, retkeilijöille vain olla ja sitten tehdä myös puhdetöi-
tä. Puutöitä.” Joku pohtii, onko sellasiakin teuvalaisia, jotka eivät käy ikinä metsässä. 
Hänelle vastataan: ”Kyllä niitäkin varmahan on. Valitettavasti.” Arvellaan, että metsässä 
häiritsevinä saatetaan pitää hirvikärpäsiä ja muita elukoita. 

SUHDE VESISTÖIHIN
Seuraavissa kuvissa on näkymiä Teuvanjokivarteen. Vanhemmassa kuvassa hevoset lai-
duntavat joen rannalla. Toisessa kuvassa on vain kuohuvaa vettä ja jokivarren kasvustoa. 
Keskustelu käynnistyy vanhemmasta kuvasta. ”Kaunis kuva.”. Taustalla näkyvä maatilan 
päärakennus yritetään tunnistaa. Sen jälkeen huomio kohdistuu rantakasvillisuuteen: 
”Tosta näkee, kuinka ennen, kun oli eläimiä. Polki nuo joen rannatkin.» 

Yhdelle keskustelijalle kuva tuo mieleen Teuvalla sijaitsevan aarnimetsän:”Tos-
ta pusikosta ja tuosta metsästä: Meillä on täällä nyt se taikametsä täällä takana. Se on 
seurakunnan maalla, ja se aarniometsän tyyppisenä pidetään oikeen. Sinne ei mennä 
mitään laittamaan ja ottamaan pois.” Hän saa kuvista aiheen pohdiskella myös oman 
kauneuskäsityksensä muuttumista: ”Mä oon oikeen pedantti, kaikki pitää olla järjestyk-
sessä. Tuo on oikein ihana tuo yläkuva, kun se on siivottu nuo rannat. Niin nyt on pitänyt 
sitten… Nyt on vanhemmiten oppinut siihen, että onhan se kaunista myös se risukkokin 
ja aarniometsä… Kun ei enää jaksa siivota.” Uudemman kuvan joen veden väri herättää 
ihmetystä. ”Siinä ei tuo veden väri oo erityisemmin kaunis eikä hyvälaatuiselta kovin 
vaikuta. Onko joku tulvavaihe vai onko suosta tulevaa vettä vai?”

Joki herättää miettimään myös Teuvan uimapaikkoja. Mikä on teuvalaisten suhde 
vesistöihin ylipäätään. ”Sekin tulee sitten mieleen, etteihän Teuvalla oo oikeastansa vet-
tä. Täällä oo järviä… Pitää lähteä uimahan johonkin, no Parran tekolampi on. Tiiä sitten 
kuinka se viehättää, mutta joskus aatteli mukulana, että voi että sentään, kun täällä ois 
johnakin uimapaikka, ettei tarvis taas niitä lehmänpaskoja siirtää sivuhun luomas, kun 
tehtiin lehmille juottopaikka. Tehtiin se pato, ja lehmähän on sellainen elukka, että se 
menee suoraan sinne veteen kaikki tyynni. Niin siellä sitten vaan opeteltiin uimaan, niin 
että vähän siirrettiin… Eikä mitään allergioista ollut puhetta.”
Muistellaan, että Teuvanjoessa uitiin vielä 1960-luvulla. Mainitaan uimapaikkoja. Joki 
on muuttunut voimakkaasti: kerrotaan esimerkkinä laiturista, josta ennen pystyi sukel-
tamaan, mutta nyt vettä on niin vähän, että pohja näkyy.
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ENSIMMÄINEN JA VIIMEINEN JUNA
Seuraavassa virikkeessä on kaksi rautatieaiheista kuvaa. Joku tunnistaa heti toisen ku-
van ”Siinä saatellaan vanhaa viimestä junaa.” Junalle oli monia nimityksiä: mainitaan 
lättähattu ja tippajuna.  ”Ne puhu aina täällä tippajunasta, kun se oli semmonen lyhkää-
nen.”Tarkka päivämääräkin muistetaan: ”25. toukokuuta 68.” Arvellaan, että kuvapa-
rin toinen juna voisi olla Teuvan ensimmäinen. ”Onko tuolla yläkuvas sitten, onko siellä 
höyryjuna? Ettei vaan oo ensimmäinen, joka on tullu?” ”Joo se on ensimmäinen siellä ja 
tuossa alhaalla on viimenen lättähattu.”

Höyryjunasta muistetaan monta hauskaa juttua. ”– – Tuolla Äystööllä oli joku van-
hempi mies tullu radan varteen sitten ja kun juna tulla puhisi ja työnsi mahtavat höyryt, 
savut piipusta, ja ukko katteli sitä ja tuumas että ”kyllä siinä nyt puhiset, mutta millä 
käännyt!” ”Joku sano, että kun se sitten sammu se höyryveturi, niin Teuvalla oli väkeä 
sitten heinätöissä ja yks isäntä oli sitä huutanu, että loppuuko honka?” 

Sutkausten jälkeen selvitetään rautatien taloudellista ja alueellista merkitystä: ”Mut 
sitä ei monikaan tienny teuvalaisista, että siellä sanotaan 30–40-sodan jälkeen, jopa 
70-luvulla, niin kun Perämerihän oli jäässä, ja Vaasasta meni Uumajaan jäätie, ja mil-
lä saatihin pohjoisen sellu? Se tuotiin junalla Seinäjoelle ja Seinäjoelta yöllä Suupohjan 
rataa Seinäjoelta Kaskisiin. Se oli aina yöllä. Siinä meni oikeen iso Ukko-Pekka, joka veti 
siinä raskasta kuormaa. Monikaan ei tiedä sitä.”

Asemarakennusten seutu on keskustelijoiden mielestä muuttunut kovasti.  
– Nyt on puskittunu tuo ylimmäinen kuva.
– On niin eri näköinen tuo asemarakennus tuossa yläkuvassa.

 Vanhan höyryjunan aikaan elettiin Venäjän vallan aikaa. ”Siellähän oli alun perin myös-
kin – – venäjänkielinen nimikilpi. Teuva venäjäksi. Tuossa ei oikein näy se, millä kielellä 
se tuossa mahtaa olla, mutta aika alkuvaiheen kuvia.”

Junasta tulee myös omakohtaisia muistoja, kuten junavuorojen ajat: ”Yöjuna meni 
joskus puoli yhden aikaan Teuvan aseman ohitte.” Yksi keskustelija kertoo menneen-
sä armeijaan juuri tuollaisella lättähatulla. Junaan liittyy myös koulumuistoja: ”Mäkin 
muistan, kun – – mentihin Turkuhun luokkaretkelle, niin tuosta pysäkiltä Haapamäen 
kautta… Kuinkahan kauan se kesti oikeen?” ”Se oli kovettu retki siihen aikahan.”

Henkilöliikenteen lopettaminen oli keskustelijoiden mielestä onneton tapahtuma: ” 
– – Siinä oltiin vähän toisaalta surullisia tai sillä tavalla tunnettiin, että kehityksen pyörä 
pysähtyi tai jopa pyörähti vähän taaksepäin. Se oli merkittävä huononnus tietysti liiken-
neyhteyksissä, kun junavuorot loppu.”

MAISEMAAN VAIHTELUA
Toiseksi viimeisessä kuvassa on näkymä Äystön kylästä. Taivaanrantaan piirtyy tuuli-
voimaloita. Taas veikataan kuvan sijaintia ja lasketaan tuulimyllyjä. ”Ihminen on niin 
kun hassu, noita näkee, niin niitä ensin laskee. Aina on joku kilpailu, että kuka niitä nyt 
näköö kuinkakin monta siinä. Kyllä melkeen jo sitten, kun Seinäjoellekin menee, ei niitä 
tuu edes huomioitua siellä. Sielläpähän myllyt on.” Muut vahvistavat: ”Silmä tottuu.” 

Muutosta ei kuitenkaan kiistetä: ”Kyllä siinä maisemat muuttuu, kun tollaset myl-
lyt tulee.” Keskustelijat hakevat vertailukohtaa puhelin- ja sähkölinjoista. Niidenkään 
muuttuminen ei ole aktiivisesti mielessä.  ”On kadonnut sähkölinjat, oleellinen osa kylä-



35PUHETTA MAALAISMAISEMASTA – TEUVAN MAISEMATYÖPAJOJEN KESKUSTELUKUVAUKSET 2020–2021 
AURORA LÄHTEENNIITTY JA SULEVI RIUKULEHTO

kuvaa. Sillon kuin oli puhelinlinjaa ja sähkölinjaa, niitä meni ristiin rastiin ja tänä päivä-
nä ei enää muistakaan.” Joku muistuttaa, että ulkomailla sähkölinjat huomataan.

Keskustelu kääntyy teuvalaisen maalaismaiseman kauneuteen. Yksi osallistuja ker-
too, että näyttävimpiä asioita ovat juuri myllyt, ”traktorinmunat” ja aukeat pellot. ” Mut-
ta silti nytkin juhannuksena on, niin kyllä sitä komiaa suomalaista maalaismaisemaa... 
Kyllä se silmä lepää, hieno kattella.” Toinen keskustelija kaipaisi maisemaan vaihtelua. 
Sitä oli hänen mielestään ennen enemmän. ”– – Tämänkin kylän vainiot on aivan tasasta 
nykyään. Ei oo avo-ojia ollenkaan, ja sit ei oo montaa lajia viljaa. Kymmeniä, jopa satoja 
hehtaareja on vuokramaita samalla viljelijällä, niin se on… Ei se ollenkaan oo ruman 
näköinen. Sitä kaipaa sitä vanhaa aikaa, kun oli karjaa ja oli vähän vaihtelua. Vanhoja 
rakennuksia. Se on tätä aikaa tämä.”

VANHOJEN RAKENNUSTEN KOHTALOITA
Viimeinen virike: Teuvan keskustassa sijainnut työväentalo Aattola koko komeudessaan. 
Toisessa kuvassa sama tontti ja kasa purkujätettä. Talo purettiin kuluneena keväänä 
2020. Jonkun mielestä kuvapari kertoo keskustan siirtymisestä uuteen paikkaan. Kerro-
taan, että asemanseutu ja kulkutautiparantola olivat aikoinaan pitäjän keskus: ”Niin ne 
on ollu ytimen paikalla. Siinä oli se huoltoasema ja matkustajakoti ja kauppa ja sahoja 
oli. Siinä oli elämää siinä rautatien kautta. – –” Rautatien hiljeneminen oli keskustelijoi-
den mielestä syy koko alueen kuihtumiseen. Luetellaan lisää esimerkkejä: ”Pappilat oli 
siinä ennen, molemmat, ja kanttorilat aika lähellä.” 

Sama muutos on keskustelijoiden mielestä nähtävissä muuallakin: 
– Se on jos ajattelee vaikka Suupohjan radanvartta Seinäjoelta ihan Kristii-
naan ja Kaskisiin saakka, niin kyllä se sillon, kun rautatie tuli, niin aseman 
seuduille yleensä tuli liike-elämää ja yritystoimintaa melkein joka pitäjässä.
– Kyllä, kyllä ja hyvä esimerkki Seinäjoki on risteyspaikka. 
– Joka paikassa on käyny suurin piirtein samoin kun tässä.

Palataan kuvan rakennukseen. Joku muistuttaa, että joskus ei ehkä ole muuta vaihtoeh-
toa kuin purkaa ympäristöä rumentava huonokuntoinen rakennus. ”Tuo rakennuskin 
alko olee sellaisessa kunnos, ettei se enää silmällekään ollu mikään niin komistuskaan. 
Siinä vaan aika teki tehtäväänsä. Keskustelijat eivät tunnu pitävän ongelmana rakennuk-
sen ikää.

– Sitä ois kuvitellu, että tämä on hyvinkin vanha, kun se oli niin juhlava 
mutta ei se... 1910-luvulta.
– Niin joo, se oli niin vanha, yli sata vuotta.
– Meilläkin on kummallakin vanhemmat tuvat kun tuo.

Kun rakennuksista huolehditaan, ne näyttävät hienoilta omalla paikallaan. ”Toisaalta on 
sitten nättiä vanhoja rakennuksia, kun ei niitä rikottaisi, mutta kun puskat annetaan kas-
vaa, ja ne jää tavallaan sellasiksi törröiksi. Törröttää siinä. Maisemahan ja ympäristöön, 
se rikkoo niin” 

– Kaikki on hienoo, mitä hoidetaan, mistä pidetään huolta. Semmonen säi-
lyy. 
– Onhan tämän [kuvan] talon vieressäkin… Se ois kaunis rakennus, jos siitä 
ois pidetty huolta. Se on aivan järkyttävä.
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– Joo siellä lentää pääskyset, muualtakin kun lasista. Ja puut on kasvanu.
– Puut kasvaa sisälle melkein.

Kaikki ei Teuvallakaan ole kaunista: ”Kun esittelee muille, jotka tuloo tänne vieraile-
maan, jotenkin joskus häpeekin, niin kun näytettiin sitä nuoriseuran vieressä olevaa ki-
oskia kauan aikaa, että eikö sitä nyt saa pois.” Arvellaan, että kysymys pohjimmiltaan 
rahasta: ”– – se on niin kallista, niin siihen se sitten jää, ja rikkoo tätä maaseudun mil-
jöötä.. Niin niin, miksi se ei voisi olla halvempaa, helpompaa?” 

Talkootyöllä saattaisi olla mahdollisuuksia maisemanhuollossa. Mainitaan esi-
merkkeinä jokin kasvihuone ja riihi, jotka kyläyhdistys voisi purkaa. ”– – [Kun] sais niil-
tä omistajilta luvan, että saataas ottaa sellaiset alas. – – En mä moiti niitä omistajia, enkä 
sitä, kun se on sitä, ettei jakseta, ei pystytä, ollaan vanhoja jo. Mutta se tois sitä maalais-
maisemasta niin ihanan tunteen, kun olis tälläset pois.” 

Näkyvällä paikalla ränsistyvä rakennus voi keskustelijoiden mielestä haitata koko 
seudun mainetta. Yksi keskustelija kertoo Etelä-Suomesta muuttaneista asukkaista, jot-
ka kummastelevat, kun rakennuksen annetaan hajota pystyyn. 

– Että sitä yhteistyötä kylille. Jotenkin sellaista. Ja teuvalaisille. 
– Maanomistaminen on niin vaikeaa…
– Se on. Se on juuri näin.
Toinen keskustelija toteaa, että muuallakin Etelä-Pohjanmaalla käy samalla tavalla: 

”Kun ajaa tuota vanhaa Kurejoen vartta Seinäjoelle joskus, voi olla 20 vuottakin aina vä-
lissä kun ajaa, niin voi että, siellä oli komeita kyliä. Ja siellä, kun jokia pitkin on liikenne 
kulkenu, niin mahtavia talonpoikaistaloja. Oikein ruusatut ikkunat ja kaikki rästähät. 
Kaikki on pudonnu suurin piirtein jostakin päästä kivijalalta ja katto läpi – – ” Puhujan 
mielestä pienellä rahalla ja työllä voisi tehdä paljon: ” – – No aina voidahan rahasta sa-
noo, et se on paljon tai vähän, mutta mitä niin kun maalilla pelastaa 19 vuotta, kun edes 
sen ja viikkais kerran kesässä heinät pois ja jotain.” 

Keskustelijoiden mielestä omassa kylässä on paljon hyviä esimerkkejä. ”Varmaan 
ootte kaikki pannu merkille, että meillä on harvinaisen paljon näitä vanhoja pohjalaistyy-
lisiä talonpoikaistaloja. Niitä on oikein rypäs. Ja ne on pidetty kunnossa ja siellä on yks, 
joka on tehny oikein ison työn. – –  Ootte molemmat pistäneet talonne oikein hienoon 
kuntoon ja parhaillaankin yhtä tosi komeaa taloa ja vanhaa taloa koitetaan kuntoon, et 
kyllä täällä – – osataan kunnioittaa tätä vanhaa rakennusperinnettä.” Muut vahvistavat: 
”On ne komiat rakennukset, ja sitten se on niin kun kravatti koko kylälle.”

Muistellaan, että joskus on kuntakin puuttunut yksityisiin rakennuksiin. ”Ennen 
vanhaan tuli kunnalta pyyntö, että kaikki riihet pitää hajottaa. Meilläkin oli komia hyvä 
riihi ja hyvät katot, niin ne piti purkaa, vaikka ne ois vähän sivumpana.” Toinen keskus-
telija vahvistaa, että samoin tapahtui Perälässä. Tämä selittää monta asiaa kyläkuvassa: 
”60-, 70-, 80-luvuilla – – välillä sanottihin rakennuspuolelta, että vanhaa hommaa ei 
kannata korjata, että alaha vaan. Tai sitten, että elintasosiipi, lättähattu siihen tasakattoi-
nen… Keittiö ja oliko siinä pannuhuone. Sitten meni molemmat… Että se oli kyläkuvalle 
myrskyä.”

Keskustelijat ovat itsekin valmiita auttamaan vanhojen rakennusten huoltamisessa, 
jos omistajien voimat eivät riitä: ”Varmasti löytyis sellaista kökkäporukkaa. Kun ihmiset 
alkaa olla kylällä jo vanhoja, ja jos ne haluais neljänkympin maalipurkin ostaa, niin aina-
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kin mä silloin, kun mä täällä päin oon, voin tulla maalamaan vähän ylempääkin. Ylhäällä 
keikkuu. Jos sais sillä niin kun jatkettua niitä rakennuksia. Tekis tuolle kyläraitille ihan 
hyvää. Ei se nyt niin iso uhraus oo. Muutamalla satasella vetää pihapiirin, ja se on 20 
vuotta suurin piirtein semmonen, että kestää.” 

Keskustelijoiden mielestä mitään ihmeellisiä asioita ei tarvitse tehdä: ”– – Että en-
sinäkin kivijalka valkoseksi ja sitten hyvä gravi ja sala-ojitus ja sitten vesikatto kuntohon, 
joko pelti tai huopaa tai mitä nyt muuta löytyy. Ja seuraavaksi ikkunat ja sitten tää maa-
laus. Ei se oo sen kummempaa. Ja sitten tietysti sisällä on hurjasti hommaa, mutta sillon 
tää talo säilyy, kun siellä on vesikatto ja kivijalka ja ikkunat.” Keskustelijat ovat vakuut-
tuneita, että 1800- ja 1900-luvun alun talot on tehty järkevästi:

– Ne on pantu kallioisehen mäkehen, tuvat rakennettu – –. 
– Ja ne on yleensä perustettu aika ylös. 
– Niin on, ja sitten on tyynykivet viel kivien jatkokohtien alla ja kaikki, että 
ne on aika hyvin pysyneet sata, 200 vuotta ryhdissä. Eikä siinä oikeastaan 
siitä salaojastakaan oo suurta murhetta, kun siinä on perunakellarit paikal-
laan ja kissanluukut. 
– Ja gravi siellä.

2.2  TEUVAN LUKION  
 MAISEMAKESKUSTELU

 Aurora Lähteenniitty,  
 Sulevi Riukulehto ja Julia Fräntilä
Teuvan lukio on vuodesta 1959 toiminut pie- 
ni maalaislukio. Vuonna 1985 se sai uudet ti- 
lat Teuvan yläasteen vierestä. Vuonna 2011 
alkanut peruskorjaus siirsi lukiolaiset ai-
kuiskoulutuskeskuksen tiloihin, joista pa- 
lattiin 2015 täysin uudistettuun koulukes- 
kukseen. 60-vuotisjuhlaa vietettiin 5.12.2019 
kutsuvierastilaisuutena lukion auditorios- 
sa. Vuoden 2021 yhteishaussa lukiossa oli 35 oppilaspaikkaa. (Teuva.fi. Teuvan lukio 60 
vuotta.)

Lukion virikekeskustelu järjestettiin 2.9.2020 yhteistyössä Teuvan lukion äidin-
kielenopettajan Outi Koivun kanssa. Tilaisuus pidettiin opiskelupäivän aikana äidinkie-
len tunnilla. Osallistujat olivat lukion ensimmäisen luokan opiskelijoita. Paikalla oli 18 
oppilasta, joista 5 oli poikia ja 13 tyttöjä. Kaikki keskusteluun osallistuneet olivat noin 
16-vuotiaita.
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Teuvan lukio toimii vuonna 2015 uudistuneissa tiloissa. Kuva Stefan Suuronen.

TYLSÄ TEUVA
Aluksi oppilaita kiinnostaa kuvien rakennusten tunnistaminen ja sijainti. Ensimmäisten 
kuvien tullessa näkyviin nuoret miettivät hetken, mistä kuva on otettu ja mitä se esittää. 

– Sukseen silta.
– Eikä oo…
– Eikö muka?
– Ei oo. Se kääntyy toiseen suuntaan.
– Meinaakko?

Kuvan hevonenkin noteerataan, mutta paikasta kiistely jatkuu ja aletaan jo epäillä, onko 
kuva Teuvalta ollenkaan. Kun juontajakaan ei ota kantaa erimielisyyteen, kyselijä päät-
tää itse: ”No tuli mieleen Teuvanjoki ainakin. Vähän samantyylinen… Ja tuo on varmaan 
kylältä tuo toinen.”

Kuvia katsellessaan ryhmä esittää näkymistä mielipiteitä varsin yleisellä tasolla. 
Joidenkin mielestä Teuva ei ennen ole näyttänyt kovin vaikuttavalta: ”Ei tuo nyt kovin 
hääppönen oo tuo...” ”Semmosia vanhoja tupia.” ”Varmaan ollu aika tylsää…” ”Valles-
manneja ollu siellä vaan.”

Juontaja pyytää tarkennusta. ”Ei oo varmahan hirveesti muuta tekemistä kun kyläl-
lä kävely… Tai no hevosella-ajelu, joo.” Huomataan, että puita ja pensaita on ollut ennen 
vähemmän kuin nyt molemmissa kuvissa. 

– Vähän hämää tuo, kun ei oo puita niin paljon.
– Niin, ei oo puskittunut niin lujaa.
– Kun siellä Teuvan joella niin, siellä ympärillä on ihan täynnä niitä sellasia 
puskapuita. Mitä onkaan.
– Niin, pajua on paljon.

Teissä ja rakennuksissa nähdään eroja nykyaikaan. ”Nuo tiet on hiekkasia ja talot pui-
sia.” Juontaja haastaa mainitsemalla, että puisia taloja on nykyäänkin. Joku tarkentaa, 
että kuvien perusteella ennen suurin osa on ollut puisia. ”Tai niin kun varmaan kaikki 
talot. Ainakin kuvissa näyttäis olevan.” Juontaja kyselee, tuleeko kuvista muillekin sel-
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lainen käsitys, että ennen on ollut tylsää. Arvellaan, että silloin on ollut enemmän töitä 
kuin nyt ja vähemmän vapaa-aikaa kuin nykyään. Joku oli kuitenkin eri mieltä. Hänestä 
kuvan Teuva näyttää kiinnostavalta: ”Näyttää mielenkiintoisemmalta paikalta, kun ny-
kyinen Teuva.”

SIISTI TEUVA
Seuraavat kuvat herättävät jonkinlaista ihastusta. ”Kato… Vanha kirkko! Eikö?” Taas 
kysellään kuvauspaikkaa, mutta enimmäkseen ihaillaan seiväsaitaa hyviä reittejä lenk-
keilyyn. 

– Hetkinen, missä kohdin tuo on…?
– Olis aika siistiä asua tosa… Seiväsaitaa löytyy ja... hiekkatie. Hyvät lenk-
kipolut ainakin olis.
– Ois vähän hienoa, jos ois vieläkin tommosia aitoja tossa tien varrella. 

Juontaja muistuttaa, että keskustelun alussa vanhaa Teuva pidettiin tylsänä, mutta nyt 
kuulostaa siltä, että siellä on jotain hyvääkin. Osa keskustelijoista vahvistaa havainnon. 
Useampikin ryhmästä haaveilee, että Teuvalla näyttäisi vieläkin samanlaiselta, kuin va-
lokuvassa. ”Mieti kun tuo ois vieläkin tommonen… Se ois joku nähtävyys. Et Teuvalla ois 
vieläkin tollasta… Ois kivoja aitoja ja tollasta.. Se ois joku nähtävyyskin.” Juontaja tar-
kistaa, onko joku keskustelija sitä, mieltä, että vanhan kuvan Teuva olisi kivannäköinen 
nykyäänkin. Vastaus on painokas: ”No ois! Nyt se on ruma, kun on asvaltti tehty.” Hiek-
katiet näyttävät joidenkin silmään mukavilta.”Se on kyl totta, että tuo vanhempi kuva 
näyttää kivemmalta tai jotenkin…mielenkiintoisemmalta.” Yksityiskohdista mainitaan 
liikennemerkkien ja katuvalojen puuttuminen.

Seuraavissa kuvissa Teuvan keskustasta on ryhmän mielestä lähes ennallaan. 
– No tuosta se ei oo kyllä paljoo muuttunu. Ja tuo on kyllä vähän nuorempi 
kuva tuo ylhäällä.
– Sama puukin.
– Ei oo sama puu…
– Mutta samat rakennukset… Tuolla on tuo reunalla vieläkin tossa.
– Siitä on vaan vissiin vähän pienennetty tai otettu kuva lähempää.

Osa keskustelijoista miettii, oliko uudempi kuva otettu ihan samasta kohtaa kuin van-
hempi kuva. ”Tuolla on tuo sama rakennus… Taustalla.”

Joukko nauraa, kun joku toteaa, että hiljaista on ollut ennen ja hiljaista on Teuvalla 
nyt. ”Varmaan puukkojunkkarit kato vallottanut tuon paikan, niin siellä ei oo ollu oikeen 
hillunu turhaan ihmisiä.” Hiljaisuus on keskustelijoiden mukaan edelleen paikkakunnal-
le leimallista: ”Ihan perus kun joku tulee Teuvalle...Kyllä täällä on hiljaasta…” Joku vielä 
vitsailee: ”Täällähän on niin vilkasta joka päivä…”

Kuvissa huomataan myös esineitä, joita ei tunnisteta. Kysellään, mitä ne ovat, ku-
ten vanha peräkärry. Vanhemmassa kuvassa puita on nykyistä enemmän, mutta muuten 
paikka näyttää aika samanlaiselta. ”No joo, tossa on [puita] vähän enemmän. Mutta niin 
kun tuo, miksikä tuota sanotaan tie… Ihan samanlaanen. Niin samantyyliset rakennuk-
set. Kirpputori on tuos, ja kebabia ei oo tuos ja tuota apteekkia. Kun käännytään va-
semmalle tuosta, niin siinähän on nykyään apteekki, mutta sehän on varmaan enemmin 
ollu tuolla vasemmalla.” Liikkeiden ja ravintoloiden sijainnit ja muutokset kiinnittävät 
huomiota.
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Seuraavassa kuvaparissa ajan myötä tapahtunut muutos on selvä. ”No siinä on aika lujaa 
jo muuttunut.” Ryhmä pohtii, mitä rakennuksia paikoissa on aiemmin ollut. ”Eikö tos 
kohris ollu ennen se joku meijerirakennus, mutta mikä tuo puuhökkelitalo tuossa o…”

Yksi keskustelija harmittelee, kun kuva on otettu kovin kaukaa. ”Onko tuo rakennus 
ollu K:n pihassa ja...?” ”Tuohan on se ihme, joka siitä purettiin.” Joku keskustelija toteaa, 
että puurakennukset näyttivät ”nätimmiltä”, kun taas uudemmat ovat tiilisiä laatikoita. 
Toinen näkee enemmän vivahteita: ”Hirsitalot on hienoja, mutta… en mä sitä tarkoita, 
että nuo kaikki vanhat talot on hienoja.”

Seuraavassa kuvaparissa on yllä Teuvan vanhaa katukuvaa kirkonkylältä ja alem-
massa nykyinen ABC:n rakennus. Vanhan kuva saa osakseen ihastelua. ”Ui, miten siisti!” 
Kaikki eivät tahdo uskoa, että kuva on Teuvalta. Siinä nähdään rannikon puutalokau-
punkien piirteitä. 

– Onks tuo ylinkin Teuvalta?
– Toi on siisti.
– Vanha kaupunki…
– Tulee vähän mieleen Kaskinen tuosta yläkuvasta.
– No siellä on niitä vanhoja tupia kans.
– Siellä on kaikki niin kiinni tiessä.
– Tai Kristiina.
– No, Kristiina ei aivan sinänsä, kun siellä ei oo noin aivan lähekkäin. Vähän 
samantyyppisiä tupia kyllä.

Keskustelijat vertaavat vanhaa katunäkymää lähikaupunkien tyyliin ja talojen sijaintiin 
kadun varrella. He pohtivat myös talojen mittasuhteita: ”Hirveen matalia ollut talot tuol-
loin.” ”Ja tosi tien vierressä ollu nuokin talot.” Samankaltaisia taloja muistetaan myös 
Teuvalta: ”Perälässä on vähän tuommonen samanmoinen niin sinne kun meni sit sisälle 
niin…” Paloturvallisuuttakin epäillään, kun talot ovat kovin lähekkäin: ”ei oo kyllä hir-
veesti paloturvallisuusasioita varmaan sillon…”

ABC-aseman kuva ei herätä paljon keskustelua. Mainitaan ABC:n maskottiapina 
Apsi sekä ruoka.  Juontaja kysyy, eikö ABC:stä tule enempää ajatuksia. Joku miettii, mitä 
sen paikalla on ennen ollut. ”Luultavasti ei ainakaan ABC:tä.” Myös lähellä olevan maan-
tien menneisyyttä mietitään. Arvellaan, että 67:n paikalla on ollut hiekkatie tai pelto. 
Rakentamisajasta ei kukaan osaa sanoa mitään. Tiedustellaan, onko juontajalla 67:n tai 
Suksen järven kuvia. Niitä ei ole.

SÖPÖ MAALAISKYLÄ
Näytetään seuraava kuvapari. Vanhemmassa kuvassa näkyy Teuvan keskustassa vielä 
heinäseipäitä. Uudemmassa kuvassa paikalle on tullut parkkipaikka ja kauppoja. Joku 
arvelee rakennuksia ensin virheellisesti kouluksi, mutta kohta ne sijoitetaan ja tunniste-
taan tarkoin. ”Vau! Koulu. Ei kun ei. Eikö tossa oo Siwaa ollenkaan? Ei kun on se… On 
Siwa tuossa alhaalla.” 

Kuvat kirvoittavat pohtimaan laajemmin Teuvaa, sen rakennuksia ja paikkakun-
nan luonnetta. Joidenkin mielestä paikkakunta olisi voinut jäädä enemmän vanhalleen, 
maalaiskyläksi. Joku näkisi mielellään enemmän puutaloja ja joku toinen tuumii, että 
Teuvalla yritetään luoda suuremman kaupungin mielikuvaa. ”Yritetty olla silleen niin 
suuria kaupunkeja, ja sit se on vaan kuihtunut niin. Ei oo semmosta hienoa omaa juttua.” 
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”Se ois pitäny pitää tälläsenä niin kun söpönä maalaiskylänä, niin sitten ois hienompi ja 
kivempi.” 

Osa on päinvastaisella kannalla: Teuvan olisi pitänyt kasvaa ja muuttua paljon 
enemmänkin. Synkkiäkin näkymiä tuodaan esiin. ”Oon vanhempien kans jutellu –  –, 
kun isä on tuolta Teuvalta ihan alunperin kotosin ja äiti Närpiöstä ja isä on sanonu, että 
se [Teuva] ei oo muuttunut pätkääkään siitä, kun se on asunu täällä näin. –  – 40 vuo-
teen, että siitä sano, että ei hyvältä näytä tämän kohtalo. Mun mielestä kyllä Teuva sais 
vähän tuota kasvaa, ettei tää ny jää tämmöseks tuppu… Tää kuolee koko paikka… Teuva.” 
Keskustelijat viittaavat myös ajatukseen keskuskaupungin myönteisestä vaikutuksesta: 
”Oli joskus teoria, että kun Seinäjoki tulee täyteen, ihmiset menee Ilmajoelle ja kun se 
tulee täyteen niin ihmiset tulee Teuvalle.” Ajatusta ei kehitellä pitemmälle.

KUOLEEKO TEUVA?
Seuraavien kuvien kohdalla joukossa mietittiin, mistä kuva on otettu ja myös kyseltiin 
joidenkin tiettyjen kuvien perään. ”Kansallis Danske… Eiku Osakepankki.” ”Mistä tuo 
alempi kuva on?” ”Onko Perälän baarista kuvaa? Tai onko Maikin baarista kuvaa?” Van-
hemman kuvan kohdalla runsas pensas rakennuksen edessä kirvoittaa vitsailemaan: 
”Kauhee puska tuon pankin edessä.” ”On ollu helppo ryöstää.” ”Pari, viis miestä piirittää 
ja meette tohon pihalle puskaan, niin kukaan ei nää.”

Pienemmässä ryhmässä herää laajempi keskustelu Teuvan tulevaisuudesta. Juon-
taja kysyy, mitä nurkassa keskustellaan. ”Että Teuva kuolee.” Ryhmä on sitä mieltä, että 
kun puhutaan Teuvasta, ensimmäisenä tulee mieleen ajatus, että Teuva kuolee. Juontaja 
pyytää tarkentamaan. 

– No katto nyt tuota.
– Kaikki häipyy Teuvalta.
– Kun ei täällä oo mitään, siksi kaikki lähtee. Ja sitten kaikki palvelut lähtee, 
kun ihmiset lähtee ja sitten ihmiset yhä enemmän lähtee ja sitten Teuva 
kuolee. Näin se menee.
– Ei tänne tuu mitään.

Juontaja perää edelleen, miksi. Keskustelijat hakevat vastausta teuvalaisesta luonteesta 
ja ihmistyypistä.  

– Ei täällä oo mitään.
– Ja ihmiset on ilkeitä täällä.
– Niin! Ne on hirveen sellasii…
– Kaikki on niin ahdasmielisiä täällä.

Kaikki eivät näe tilannetta yhtä synkästi: ”Kyllä täällä on mukavaa porukkaa…” Hän 
muistuttaa, että luonteenpiirteet ovat yksilöllisiä. Joku miettii Teuvaa kasvuympäristönä 
eri ikävaiheissa. ”Kyllä se lapsuus on täällä kiva asua, että on turvallista ja näin, mutta ei 
mua enää kiinnosta.” Ajatus poismuuttamisesta jakaa mielipiteitä: ”Kyllä minä en täältä 
lähde mihinkään kaupunkiin.” ”Mukava asua, mutta enpä tänne jää.” 

Joku arvelee, että kyse voi olla myös kyllästymisestä: ehkä ei kaupungissakaan olisi 
hienoa, jos olisi aina siellä asunut. Mutta kun on asunut pienellä paikkakunnalla koko 
lapsuuden, vaikuttaa suuri kaupunki houkuttelevalta. ”Musta se on mukavaa, kun kaikki 
tuntee toisensa täällä.” Mukana on myös muualta muuttanut keskustelija. Hän arvelee, 
että asia on juuri päinvastoin: ”Luultavasti sillon haluaa pysyä Teuvalla, jos on –  – aina 
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asunut täällä ja –  – suku on asunut täällä, jolloin tavallaan tuntee kuuluvansa tänne. 
Mutta esimerkiksi minä oon ulkopuolisena tullu tänne, niin en mä haluais jäädä tänne.» 
Muut vahvistavat: ”Et sä niin kun Teuvaa sillä lailla tunne, eikä oo kavereita…”

Keskustelu laajenee luontevasti eteläpohjalaisuuteen ja kuulumisen tunteeseen: 
”En koe olevani eteläpohjanmaalainen millään tavalla… Tästä voisin jauhaa pitkään, 
mutta se on mutkikasta.” Oman kotipaikkakunnan löytäminen ja uudelle paikkakunnal-
le sopeutuminen kuvataan vaikeaksi. Yhdessä keskustelijat nauravat, että tästä aiheesta 
voisi käydä erillisen pitkän keskustelun: ”Pelkästään mun alueellisesta identiteetistä”. 

Yksi keskustelija uskoo palaavansa ehdottomasti kotiseudulle, vaikka välillä kävisi-
kin asumassa muualla. ”Minä, jos joudun opiskelemaan muualle, heti muutan takas tän-
ne.” Kotiseuduksi hahmottuu kuitenkin Teuvaa laajempi alue. ”Niin että… opiskeluiden 
jälkeen… En ehkä Teuvalle ihan jäisi, kun ei täällä oikeen oo mitään, mutta kyllä mä nyt 
Pohjanmaalle kuitenkin jään sitten isona, kun oon opiskellu. Näin.”

MUUTTUVA MAATALOUS
Seuraavana virikkeenä keskustelijoille näytetään kaksi peltomaisemaa Teuvalta. Ensi-
silmäyksellä kuvissa ei nähdä mitään erikoista. ”No ei tossa oo oikeen mitään kummal-
lisempaa. Saatu uus aita, siinä se nyt. Tuvat hävinny.” Kuvasta poimitaan pellot, pyörö-
paalit ja sähköaita. Osa keskustelijoista näkee näissä kuvissa maatalouden myönteisen 
kehityksen. 

– Onhan se hienoa kun maatalous kehittynyt…
– On saatu salaojatkin sitten, sehän kova juttu on... Harvinaista herkkua.
– Ei tarvi vetää niin mahottoman pienillä koneilla.

Varsinkin nuorten miesten puheenvuorot liittyvät maatalouden tehostumiseen: ”Enem-
män ruokaa, nopeemmin ja halvalla.” Joku naisista toteaa, etteivät häntä kiinnosta sa-
mat asiat. ”Ei mua ainakaan oikeen salaojat kiinnosta, täytyy sanoa.” Juontaja tieduste-
lee, tarkoitettiinko edellä sitä, että suurilla koneilla ja nopeammilla työtavoilla saadaan 
tulosta vähemmällä vaivalla. ”Niin ja eiks se tuu halvemmallakin... Ei tarvin käsin... Kai-
vaa porkkanoita mullasta.»

Seuraavia kuvia kaikki eivät pidä teuvalaisina. Toisen kuvan taustalla huomataan 
vanha kirkko. Keskustelijat koettavat jälleen tunnistaa rakennuksia ja yrittävät yhdes-
sä ratkaista kuvien aikajärjestyksen. ”Onko tuo valkonen rakennus tuossa ylemmässä 
sama, joka on aseman lähellä?”

– Toi näyttää tutulta… yks näytti tutulta…
– Siis mistä tää on?
– Se on siitä aseman lähellä…
– Mikä toi valkonen on?
– Se on se valkonen rakennus… Noi on ne, mitä nyt on purettukki – –.  Siis 
eiks toi tie mee nyt niin ku tuo tie, joka menis tuosta nii, menis nyt niinku 
uuden kirkon ohi – – tuol on noi talot on viel ihan hyväs kunnos.
– Kato mä tiesin.
– Onko tuo niin kun siinä Hankkijan kohdassa?” 
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Yhdestä rakennuksesta tunnistetaan laajennus, ja se osataan liittää omiin kokemuksiin: 
”Eikö se oo keltaanen nykyään.” ”Onko tuo se mihnä on rippiläisten oloillat?” Juonta-
jaakin pyydetään apuun, mutta hän ei ota kantaa näihin kysymyksiin. ”Vai onko tuo se 
autiotalo?” 

Juontaja kehottaa miettimään muitakin asioita kuin rakennuksia. Joku kiinnittää-
kin sitten huomion toisen kuvan lehmiin. Kuva, jossa on äiti lapsineen pellolla saa erään 
keskustelijan pohtimaan ihmisten ja eläinten suhdetta. ”Lehmät oli perheenjäseniä eikä 
tehotuotantoeläimiä.” Joku mainitsee, ettei tuollaisia saisi syödä. ”Ei näytä ihmisiä pel-
käävän…” Juontaja kysyy, pelkäävätkö lehmät nykyään ihmisiä. Niin ei kuitenkaan ryh-
mäläisten mielestä ole. Vitsaillaan, että nykyään taitaa olla toisinpäin: ”Ihmiset pelkää 
lehmiä…”Eläinten syöminen jakaa mielipiteitä: ”Hyvää. Kuka nyt lopettais naudan syö-
misen?”

Toisessa kuvassa on etualalla lehmiä laitumella sellaisen rakennuksen edessä, jon-
ka historia mietitytti. Rakennus ja laidun ovat lähellä Teuvan rautatieasemaa, aika lailla 
asutuksen keskellä. Valkoista rakennusta arvellaan sairaalaksi. ”Miks niillä on lehmiä 
pihassa?” Päätellään, että lehmiä pidettiin varmaan maidon ja lihan takia. Keskustelun 
juontaja kertoo, että kyseinen rakennus on ollut asuntola. Silti pihassa laiduntavat leh-
mät herättävät ihmetystä. ”Miks niilläkään ois lehmiä?” Joku huomauttaa, että onhan 
niitä lehmiä nytkin lähellä rakennuksia. Kaikki eivät ole samaa mieltä. ”Ei oo kyllä kovin 
paljon lehmiä takapihalla.” ”Niin, tuos pellollakin on vähän niukasti noita lehmiä.”

Kuvan ihmisiin kiinnitettiin vain vähän huomiota. Todettiin, että ”naisilla oli ennen 
hamehet.” Kuvan suuri työväentalokaan ei herätä paljon ajatuksia. Mainitaan, että siellä 
on pidetty joskus tansseja.

Virikekuvan hevoset herättävät ihastusta: ”Ui, mikä suomenhevonen!” Jonkun mie-
lestä hevonenkin oli oman aikansa työväline. Keskustelu maatalouden kehittymisestä 
käynnistyy uudestaan. Todetaan, että traktorit ovat kivoja, kätevämpiä kuin hevoset ja 
tehokkaampia. ”Ennen tehtiin peltotyöt hevosella ja nykyään traktorilla ja hevoset oli 
työkoneita.” Joku toteaa yksinkertaisesti, että on vieläkin hevosia olemassa ja ne ovat 
mukavia eläimiä. Niiden elämä saattaa olla jopa parempaa, kun eivät enää joudu ”raata-
maan jossakin pellolla”. ”Julmaa, että niitä on käytetty vaan tolleen…” Kaikki eivät näe 
muutosta edistyksenä: ”Ennen niillä oli tommosii töitä, nykyään ne vaan… Niillä hypi-
tään esteitä.» Juontaja kommentoi, että nykyään hevosilla ratsastetaan omaksi huviksi, 
mutta sekin herättää arvostelua: ”Raviahan niillä pitäis vetää eikä mitään ratsastusta.” 
Asiasta ei synny yksimielisyyttä.

Toisessakin kuvassa on hevosia, mutta huomio kiinnittyy ihmiseen, jolla on sukset. 
Se on jotain, mitä nykyään ei keskustelijoiden mielestä näe. 

– Kato äijä vetää suksilla!
– Ei. Fischerillä.
– Tossa keskellä asvalttia!
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KIVA KOULU
Seuraavasta virikkeestä joku tunnistaa oman kotikoulunsa: ”Nyt on päästy mestoille!” 
Herää hyväntahoista naljailua: ”Kyllä on iso paikka!” Jonkun mielestä kuva paljastaa, 
että nykyään eletään vähän paremmin. Toisen mielestä molemmissa kuvissa näyttää 
ihan yhtä hyvältä. Yhden kotikoulun kuva käynnistää kylien välisen kilpailun, joka jää 
kuitenkin iskulausetasolle: ”Kauppilan koulu.” ”Voittaa Perälänkin... Katto nyt tuota.” 
Joku toteaa vain ylpeästi: ”Siinä on meijän opinahjo.”

Monet keskustelijat kävivät peruskoulua omissa lähikouluissaan ennen kuin ne 
lopetettiin ja oppilaat siirtyivät yhtenäiskouluun Teuvan keskustaajamaan. ”Kaks vuot-
ta kerettiin olla”, sanoi yksi tarkoittaen aikaa, jonka ehti viettää pienessä kyläkoulus-
sa. Ryhmässä pohditaan vähän sitä, säilyykö koulu rakennuksena niin kauan, kun siellä 
on jotain toimintaa. Muistot kyläkouluista olivat kaikilla keskustelijoilla hyviä. ”Se oli 
hyvä koulu, se oli kiva.” Ryhmästä löytyy ainakin Perälän, Komsin, Riipin ja Kauppilan 
kyläkoulujen entisiä oppilaita. Koulujen kuvia kysellään. Niitä ei nyt ole. Mutta kuvas-
sa näkyvä Kauppilan koulu todetaan hyväksi esimerkiksi. Hyvinä muistoina kerrotaan 
muun muassa, että luokka ja koulu olivat pieniä: ”siellä kaikki tuntee toisensa ja niin kun 
eri-ikäsetkin on kavereita keskenään.” Muistelijoiden mukaan ruoka oli parempaa kylän 
koulussa, ja rahaakin tuntui koululla olleen paremmin kuin nykyään. Kerrotaan myös 
hauskoja muistoja, muun muassa keittäjästä, jota piti mennä piiloon, jos ei halunnut 
syödä jotain ruokaa.

Yleisesti nuoret ajattelevat vanhoja koulujaan lämpimästi ja olisivat toivoneet ky-
läkoulujensa toimivan edelleen. ”Kyl mä oon ihan onnellinen, et mä ehin käyä sen ky-
läkoulun.” ”Mä kävin koko ala-asteen.” Muistellaan yhteisiä kokemuksia mukavista ja 
erikoisistakin opettajista. Teuvan suurempi koulu ei ole ollut kenellekään mukavin vaih-
toehto. Koko ala-asteen pienessä kyläkoulussa käynyt kertoo olevansa siitä erittäin iloi-
nen: ”Onneks mua ei laitettu Teuvalle kouluun…”

KOSKETUS LUONTOON
Ryhmälle näytetään kuvaa sekametsästä jossain päin Teuvaa. ”Tuo nyt on tuollaasta.” 
”Aika monta samanmoista paikkaa löytyy.” Nuoret miehet ottavat virikkeeseen käytän-
nön metsänhoidollisen näkökulman:

– Vähän huonosti on kyllä varmaan harvennettu.
– Siinä ei oikein näytä tukkitavaraa olevan.
– Ehkä vois vähän mennä tuonne harvennushakkuuta tekemään. Kyllä siel-
lä muutama mänty näkyy.
– Varmahan tulee paljon tuulenkaatoja. Nuo männyt kaatuu tuosta, kun 
tuulee.

Joku tytöistä muistelee metsäretkiä ja sienestämistä. Vähän epämukavampiakin asioita 
mainitaan: hyönteiset ja nokkoset. Pientä kilpailua on ilmassa. Joku korostaa, että häntä 
eivät kärpäset häiritse, vaikka kaikkia muita häiritsevätkin. ”Kaupunkilaiseksi” luonneh-
ditaan sellaista, jota eivät nokkoset ole pistäneet. ”Kaupunkilaisella” on hieman alentuva 
sävy. 

– Kärpäset.
– No mä tiesin… 
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– Kun mä en itte ikinä ajattele niitä metsään liittyen, mut kaikki muut ajat-
telee niitä.
– Nokkoset.
– En mä tiiä… Onko ne metsässä niin? Mutta tommonen pusikko.
– Sua ei oo ikinä pistäny nokkonen?
– Nämä on nää kaupunkilaiset…

JOKI KOLOSESSAAN
Seuraavissa kuvissa näkyy Teuvan jokea eri aikakausilta. Joku tunnistaa heti vuosikym-
menien aikana tapahtuneen muutoksen. ”Veren pinta on laskenu.” Yksi keskustelija 
muistuttaa, että joet ovat Teuvalla pieniä: ”Itse nyt olen tottunut tähän, kun olen täällä 
niin pitkään asunut, mutta kun esim. muutimme tänne – mun vanhemmat on Rovanie-
meltä – siellähän on vähän isommat joet… Niin hyvä, kun ne oli kuullu, että Teuvalla on 
oikein joki, että on mukavaa. Sit kun me ajeltiin täällä, ne on vaan sillee ’missä se se joki 
niin kun on?’ –  – Sitten kun tuli tietoon, että ’ai se on tämä’, niin sitten ne oli silleen, että 
’ai toi pieni puro’, että ’ei se mikään joki oo’.” 

Teuvalla eläessä on tottunut siihen, että tällaisia ovat joet täällä. Lisäksi jokea ei oi-
kein joen uomasta erota: ”Se menee siellä kolosessansa.” Välillä keskustelu vaeltaa aivan 
muihin asioihin, mutta nekin kuulemma liittyivät jokeen vertauskuvallisesti: ”Ajatuksen 
juoksu on kun opiskelee… Se virtaa kuin joki.”

KAIVATTU JUNA
Vanha rautatieasema herättää ihailua. ”Vitsi miten söpö!” Ryhmä harmittelee, ettei Teu-
valta pääse enää junalla mihinkään. ”Mieti kun toi ois oikeesti täällä vielä, vitsi ois kivaa.” 
Keskustelijat ymmärtävät, että henkilöjunavuorojen pitäisi olla kannattavia. Ajatuksella 
vitsaillaankin: ”Ois kannattavaa... Yks äijä menee sillee junalla.”. Junayhteyttä haluttai-
siin ennen muuta Seinäjoen suuntaan. ”No kun pääsis suoraan Seinäjoelle.” Tavarajunia 
raiteilla kulkeekin. Silläkin pilaillaan: ”Kyllä siellä tavarajunankin kyydissä pääse, kun 
hyppää. Sekin menee, saa ilmasen kyydin…”

Joku esittää kysymyksen, kuka Teuvan asemalla nykyään asuu. Yksi keskustelija 
pitää outona aseman vaatimatonta varustelua: ei ole ollut laitureita, alikulkusiltoja tai 
muita reittejä. Junaan nouseminen on ollut yksinkertaista. ”Ei oo tarvittu turhia hepe-
neitä…” 

Keskustelijoiden mielestä rautatieyhteys antaisi Teuvalle mahdollisuuksia. Nyt 
kulkuyhteydet ovat huonot, mikä aiheuttaa Teuvan eristäytymistä muusta maailmasta. 
”Olishan se kiva, jos menis juna…tai silleen niin kun… Kulkuyhteydet, se voisi taas ehkä 
vähän jopa kasvattaa Teuvaa, jos olis paremmat kulkuyhteydet… ” Ilman toimivaa rauta-
tieyhteyttä Teuva jää korostetusti Seinäjoen varaan.

Välillä keskustelu eksyy opettajien palkkakysymyksiin. Keskustelijoiden mielestä 
se liittyy matkustamiseen. Isommilla tuloilla olisi mahdollisuus matkustaa paremmin. 
Matkustajien puutekin nähdään merkkinä kutistumisen noidankehästä: ”Tämä on tämä 
ikuinen kierre. Ikuinen kierre, mutta ku Teuva on joutunut tähän kierteeseen.” Eräs 
ryhmästä yrittää selittää, mikä on syy siihen, että ihmiset muuttavat hänen mielestään 
mieluummin Seinäjoelle kuin Teuvalle: ”Jos sä mietit, että muutanpa tänne johonkin 
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lähiseudulle, niin kuka valitsee muuttaa Teuvalle? Ku Teuvalta täytyy aina lähtee, – – siis 
jonnekin Seinäjoelle. Niin miksen muutais suoraan sinne Seinäjoelle.” Samoin Kauhajo-
elle tai Karijoelle muuttavat jäävät aina ”kauas kaikesta”.

Osa keskustelijoista on sitä mieltä, että Teuvan tulevaisuus näyttää todella synkältä, 
jos kulkuyhteydet eivät parane. He puhuvat suorastaan Teuvan kuolemasta: ”Kun ei oo 
kulkuyhteyksiä, niin täytyy aina lähteä kauemmas, jos haluaa – – vaikka junalla mennä.” 
Ihmiset muuttavat mieluummin suoraan hyvien kulkuyhteyksien luo. ”Ja Teuva eristäy-
tyy ja kuolee… Kuihtuu pois.” Omalla autolla voi toki matkustaa. 

TALVET HUONONTUVAT
Toiseksi viimeinen kuva on Äystön kylästä, jonka metsän takana näkyvät Kauhajoen tuu-
livoimalat. Voimalat itsessään eivät herätä erityisemmin keskustelua. Kuva todetaan uu-
deksi: ”Siellä on Pirttikylän tuulimyllyt.” Keskustelija siirtyy lumettomaan ja paljaaseen 
luonnonympäristöön. Hänen mielestään Teuvalla on aina ”tylsät”, ”lumettomat” talvet. 
Se haittaa talvisia harrastuksia. ”Se näyttäis heti kivemmalta, jos nois risuissa ois jotain 
lehtiä, mut tuo on semmonen vuodenaika, ettei oo mitään.” Keskustelijat yrittävät tur-
haan löytää kuvasta lunta. ”Teuvallahan talvi näyttää tommoselta.” 

Seuraavan virikkeen peltonäkymä saa keskustelijat pohtimaan onko vilja jo puitu. 
Juontajaa valistetaan, että puiden ja pensaiden ei kuuluisi kasvaa ojissa, kuten kuvassa 
näkyy olevan. Hän kehottaa hakemaan ojasta puut pois selittäen, että lupaa ei tarvitse: 
ojassa kasvavat puut voi hänen mielestään kuka tahansa korjata. Juontaja ihmettelee, 
kuinka hän voisi hakea puita jonkun toisen maalta lupaa kysymättä. Toinen oppilaskin 
ihmettelee, saako noin tehdä. ”Oikiasti? No ni, mä painun hakemaha! Saa hyvät poltto-
puut, kato. Tai joulupukille hyvä lahja.”

Tuulivoimalat kuvassa johdattavat ryhmän keskustelemaan energiantuotannosta. 
Turvetuotannolla on kannatusta: ”On turve nyt parempi kun kivihiili…  Kuljetetaan jos-
tain ulkomailta… Kotimainen.”

Tämäkin virike palauttaa keskustelun lumettomiin talviin. Siinä nähdään merkki 
ilmaston muuttumisesta: ”Huononnu nuo talvet. En mä tiiä, onko tuo ees talvella otettu, 
mutta tuli vaan mieleen.”Yksi keskustelijoista epäilee ilmastonmuutoksen todenperäi-
syyttä: ”Markkinointikikka… Ei semmosta oo.”

PELTOJEN KESKELLÄ
Osa kuvan asuinrakennuksista sijaitsee peltojen keskellä, mikä ei yhden keskustelijan 
mielestä olisi ollenkaan kiva paikka asua. Ei ainakaan ilman maatilaa. ”Se olis aivan kiva, 
jos olis sellanen kunnon maalaisjuttu. Mut jos vaan asuu keskellä peltoo, sit se on jo-
tenkin tylsää.” Jälleen käsitykset hajoavat: ”Siinä on just hyvä asua.” Pellot merkitsevät 
rahan tuloa ja elatusta: ”Se on mukavaa, kun on rahat ympärillä. Raha kasvaa pellolla. 
Se on sun elanto.”

Ryhmässä pohtii enemmänkin, millainen kotipiha olisi mukava valokuvan raken-
nusten ympärillä. Tuossa on tilaa isommallekin pihalle. Voi laajentaa aina pellon puolel-
le, jos tarvii… Siihen vaan pieni alue ja kylvää heinän siemenen, niin se on siinä.” ”Kyllä 
tuossa varmaan asuu niin kaukana, ettei näe kiikareilla kattella tuonne nuo [naapurit].” 
Joku kannattaa pihan sorastusta: ”jos ei haluu nurmikkoa, niin nappaa soran siihen, niin 
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hyvin pelaa.” Pihan hoitamista lähestytään hyvin käytännöllisesti. Esimerkiksi nurmikko 
tuntuu liian vaivalloiselta omalla pihalla, ”kun se pitää leikata tai hoitaa.” Siihen esite-
tään myös teknistä ratkaisua: ”Hommaa semmosen pienen robotin.”

Osa oppilaista kannattaa asumista pienellä paikkakunnalla. He eivät haluaisi asua 
edes Teuvan keskustassa, pienessä kylässä hieman syrjemmällä on parempi. Siellä on 
eläimilläkin mukavampaa, enemmän omaa tilaa ja ilmakin puhdas. Hyviä puolia kertyy 
luetteloksi asti:

– Kun on aina asunu puiden ja peltojen keskellä Huumekorvessa, mis ei ole 
yhtään mitään, ja iskä asuu tääl Kauppilas, niin en mä tykkäis asua missään 
kirkonkylällä.
– Mä en voi kuvitella asuvani missään muualla ku Myrkys, tällä hetkellä…
– Koiriaakin voi pitää vapaana pihalla… 
– Ei kukaan jää auton alle, ku ei siellä kukaan kulje…
– Paljon raikkaampi ilma. Kunpa ihmiset tajuais, et maaseudullakin on elä-
mää.

PURETTU TALO
Lopuksi katsotaan kuvia hiljattain puretusta työväentalo Aattolasta. Jotkut olivat käy-
neet paikalla ennen purkamista ja ikuistaneet talon. Sitä oli tutkittukin ja seikkailtu sen 
sisällä. Joitakin mietitytti, mitä paikkaan jäi jäljelle. 

– Miks ne o jättäny noi tiilit?
– Toi o hieno toi romu.
– Se on pannuhuone, jolla sitä lämmitettiin, sitä käytetään vielä.

Seikkailijat olivat tehneet talosta löytöjä: ”Me löydettii sieltä hääkutsu! Se oli hieno.” Toi-
nen keskustelija kertoo löytäneensä avaimen ja joku pelikortin. ”Se oli tosi kiva seikkailu. 
Mä kävin siellä kuvaamassa, ennen kuin se purettiin.» Rakennuksen menneisyyskin he-
rättää vähän ajatuksia. Keskustelijat muistavat tämän talon huonekalutehtaana. Vaikut-
taa siltä, että tyhjilleen jääneet talot ovat vaarassa tuhoutua: ”Rakennukset jää autioiks, 
ja sitte niil ei oo käyttöä, ja sitte ne puretaan…” Useat keskustelijoista ovat kurkistaneet 
salaa suuren rakennuksen uumeniin ennen kuin se purettiin. Purkamisesta puhutaan 
vielä yleisellä tasolla. Keskustelijat suhtautuvat kyseisen rakennuksen kohtaloon varsin 
käytännöllisesti. Purkaminen on parempi kuin paikalleen lahottaminen, jos rakennusta 
ei kerran hoideta. 

Joku ehdottaakin, että vanhojen rakennusten tilalle perustettaisiin luontoalueita. 
”Pitäs korostaa enemmän silleen luonnon merkitystä. Se ei muutu… Kun aina rakenne-
taan kaikkea uutta ja sitten vaan jää siihen paikoilleen ja näyttää rumalta.” Purkamista 
suositetaan esimerkiksi keskustan tyhjillään oleville liikerakennuksille. ”Ne vois purkaa 
ja tehdä jotain uutta sen tilalle. Tai sitten vetää sen tyyliin metsäksi tai jotain.” Tämä saa 
yleistä kannatusta: Teuvalla on paljon huonokuntoisia hoitamattomia rakennuksia, jotka 
sietäsi purkaa. ”Teuva on täynnä lahonneita rakennuksia.” ”Ja homeisia.” Nuorilla on 
tähänkin asiaan hyvin suoraviivainen suhtautumistapa: 
– No jos sille ei oo mitään käyttöä, niin mitä sitä turhaan pitää sitä.
– Hyvää polttopuuta ainakin saa.
– Ja työllistyy porukkaa.
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2.3  NORINKYLÄN  
 MAISEMAKESKUSTELU
 Aurora Lähteenniitty, Sulevi Riukulehto  
 ja Julia Fräntilä
Norinkylä on Teuvan koillisessa kulmassa sijait-
seva vireä kylä, joka on saanut nimensä otaksu-
tusta norjalaisasutuksesta. Sen läpi kulkee maan-
tie pohjoisessa Jurvaan ja etelässä Kauhajoen 
Kainaston kylään. Norinkylällä onkin läheinen 
yhteys sekä Jurvaan että Kurikkaan. 

Norinkylän nuorisoseuran talo. Kuva Sulevi Riukulehto.

Noin 20 kilometrin päässä kuntakeskuksesta sijaitseva Norinkylä on ollut aina itsenäi-
nen ja yrittäjähenkinen: teollisuus alkoi Juho Hirvelän harmonitehtaasta vuonna 1884, 
ja jossain vaiheessa kylässä oli asukaslukuun suhteutettuna enemmän teollisia työpaik-
koja kuin missään muussa kylässä. (Leader Suupohja. Norinkylä 20.12.2014) Kylässä on 
edelleen monipuolista maanviljelyä sekä puu-, muovi- ja huonekaluteollisuutta. Kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaan Hirviniemen tilan kaksipihaisen pihapiirin rakennukset 
ovat peräisin 1700-luvulta. Elämää ja väriä kylään tuovat myös Norinkylän Vapaaseu-
rakunta, Sähköurkumuseo ja juhlapalvelukeskus Opintola, joka on kunnostettu entises-
tä Hirvelän kansakoulusta. (Kivelä 2001) Kylä on tunnettu myös Yökorven yksityisestä 
lentokentästä. Norinkylän koulu oli toiminnassa vuodesta 1897 vuoteen 2014. Vuonna 
2020 Norinkylän postinumeroalueella asui 266 asukasta, joista yli 65-vuotiaita oli 31 %. 
(Tilastokeskus, Paavo 2022)

Luonnonkohteista erityinen on Viiatin metsäalue, jossa luontopolku kulkee Teuvan 
korkeimman kohdan, Aittakallion yli (178 mpy). Alueella sijaitsee myös luonnonvarainen 
aarnimetsä Pässinrämäkkä. Viiatin rehevissä maastoissa kasvavat Etelä-Pohjanmaan pi-
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simmät kuuset, joista suurimmille on mitattu jopa 38 metrin korkeus. Viiatissa on myös 
uimapaikka, Kettukodon kotarakennus ja metsästyskämppä. (Kivelä 2001)

Yksi vilkkaan seuratoiminnan keskuksista on nuorisoseurantalo, jossa järjestettiin 
myös Norinkylän kotiseutukeskustelu 8.9.2020. Tilaisuuteen osallistui 14 kyläläistä, 11 
miestä ja 3 naista.

Osallistujia virikekeskustelussa 8.9.2020. Kuva Sulevi Riukulehto.

ITSENÄINEN NORINKYLÄ JA MATKAT LINJA-AUTOLLA  
KIRKONKYLÄÄN
Ensimmäisissä kuvissa kiinnitetään aluksi huomiota kuvassa näkyvän hevosen ulkonä-
köön. Hevosen nimi on joidenkin mukaan ollut Vappu. Seuraavaksi mietitään, onko ku-
vassa entinen Kulmakahvila.  Joku toteaa, että ryhmässä ei tunnisteta paikkoja, koska 
kuvat on otettu kirkonkylältä ja kukaan ei ole sieltä kotoisin. Norinkylässä ollaan sen 
verran kaukana kirkonkylästä ja matka sinne on varsinkin ennen vanhaan ollut vaikea, 
siksi kirkonkylä ei ole ryhmäläisille niin tuttu. Norinkyläläiset kuvaavat itse olevansa ”it-
teellisiä Norinkylääsiä”, koska kylä sijaitsee syrjässä.  ”Se oli aivan ulkomailla, kun kävi 
kirkolla.” 

Seuraavaa kuvaa yritetään kovasti paikallistaa. ”Teuvanjoki tuossa kumminkin me-
nee, se on siitä keskustasta tuo ylimmäinen kuva. Siellä on Hakala tuolla kauempana tai 
en tiiä.” ”Tämän täytyy olla siinä risteyksen likillä se silta, joka siinä menee…” ”Mutta 
onko se koskaan ollu noin vankka se silta?” Joku kiinnittää huomiota joen virtaamis-
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suuntaan. Muistellaan, että Norinkylästä käytiin ennen ensimmäistä kertaa kirkonky-
lässä vasta silloin, kun mentiin rippikouluun. Toinenkin alkaa muistella kirkonkylällä 
käymistä: ”Ensimmäisiä kertoja, kun kirkolle on päässy, niin mä oon menny Harjun 
Matin kuorma-auton lavalla, kun mentiin hammaslääkäriin.” Puhuja muistelee, kuinka 
hammaslääkärissä käymisen jälkeen meni ostamaan munkkipossun kioskilta. Monilla 
on muistoja Tepposen kioskista.

Seuraava kuvapari vaikuttaa tutummalta: kirkko, koulu ja hautausmaa tunniste-
taan helposti. Yhdessä mietitään hetken, oliko vanhan kirkon tulipalo vuonna 1951 vai 
1952. Kuvia verrataan toisiinsa: 

– On siinä jo päällyste tos tiessä.
– On, mutta niin kun vertaa tohon ylimmäiseen kuvaan… 
– Niin, siinä ei oo päällystettä vielä.
– Ja panentoaitojakin on.

Jotkut kiinnittävät huomiota siihen, että autoja näkyy vanhassa kuvassa vain vähän. 
Mainitaan, että uusi koulu on rakennettu vuonna 1977. Monilla tuleekin sitten mieleen 
muistoja kouluajoilta. Yksi ryhmästä kertoo, että silloin kun hän kävi kirkonkylässä ny-
kyisessä Orrelan rakennuksessa koulua, tietä ei ollut vielä päällystetty. Kouluun kuljet-
tiin Norinkylästä linja-autolla. 

–  Millä te kouluhun menitte?
– Kyllähän meillä oli kuule sellainen pitkänokkainen linja-auto ja Arvo 
Mäki ajo.
– Ovi piti aukasta näin käsillä sellasella pihdillä. Ja niin kylmäkin se auto, 
että kuskikin päästi talvella karvalakki syvällä korvilla ja käsin sulatti lasiin 
reiän.

Silloiset linja-autoreitit herättävät vilkasta puheensorinaa, ja ajoreitit ovat jääneet mo-
nille hyvin mieleen: ”Mä oon ollu sillon, ensimmäinen vuosi kansalaiskoulua, ku pidetti-
hin, niin se linja-auto lähti tosta kaupan ristiltä ja sitä mentiin Kainastoon ja Äystöön, ja 
sitä ajoo Korven Erkki sitä linjaa.” ”Piikkilän läpi mentiin” Muistellaan, että ”oli sellasia 
pitkänokkaisia linja-autoja” ja ne olivat talvella erittäin kylmiä sisältä. Uudempaa kuvaa 
koetetaan yhdessä tuumin ajoittaa katsomalla kuvista, onko niissä vielä lisätty tiehen 
hidastetöyssyjä. Yksi keskustelija on sitä mieltä, että tie näyttää kulkevan vanhassa ja 
uudessa kuvassa eri tavoin. 

ORRELA JA MUNKKIPOSSUT
Orrela on ollut monelle merkittävä paikka. Siellä on ollut ajan saatossa monenlaista toi-
mintaa. Joku on käynyt Orrelan talossa kansakoulun, ja toisella oli siellä käsityötunnit. 
”Nyt se toimii kirkkona, kun kirkkoa repataan.” Ennenkin Orrela on toiminut hengelli-
senä keskuksena, sillä ryhmäläisten kertoman mukaan vanhan kirkon palamisen jälkeen 
on ennen uuden kirkon valmistumista päästy ripille Orrelan tiloissa. Koulunkäyntiin 
liittyy monia muistoja ja kerrotaan tarinoita, miten on saatu munkkipossuja läheisestä 
leipomosta koulupäivän aikana: 

– Sillonkin jo, kun minä olin, se oli siinä aseman kulmassa, mikä nyt on 
tuon kauppa. Siinä mikä on ollu Mattisen kauppa. Siellä oli possuja aina ja 
kauhia ryntäys sinne, kun sieltä haettiin possuja. 



51PUHETTA MAALAISMAISEMASTA – TEUVAN MAISEMATYÖPAJOJEN KESKUSTELUKUVAUKSET 2020–2021 
AURORA LÄHTEENNIITTY JA SULEVI RIUKULEHTO

– Oli hyviä ne possut, kun ne oli justiin otettu uunista. 
– Ja moniko on istunut jälki-istunnot sen takia, että on yhen possun käyny 
hakemassa?
– Niin ja se tuoksu, mikä tuli sieltä…
– Se oli aika arvokas tapahtuma meikäläiselle, kun sai sitä rahaa siihen pos-
suun.

Lopuksi yhdessä todetaan: ”Mut eiks jämeriä asioita tommonen, niin kun tuo possuhom-
makin, että se on menny sukupolvelta toiselle. Kyllä ne on hyviä täytyny olla.”

KULMAKAHVILA
Seuraavissa kuvissa tunnistetaan heti risteys ja mietitään, näkyykö kuvassa kunnantalo. 
Ainakin Kulmakahvila on helppo tunnistaa. Myös Säästöpankki ja Osuuskauppa huo-
mataan. Piirron kauppa on purettu nyt. Mieleen tulevat entinen apteekki sekä vieressä 
sijainnut hattukauppakin. Joku mainitsee, että linja-autot ajoivat alussa Kulmakahvilan 
pihaan. Jonkun varhaisimpiin lapsuusmuistoihin liittyvät silloiset linja-autot. ”Kulma-
kaffila oli siinä, mihnä on nyt R-kioski.” Tarkkaan mietitään muidenkin entisten raken-
nusten paikkoja: ”Tos ylimmäisessä kuvassa oli Osuuskaupan jälkeen entinen Piirron 
kauppa, ja se on nyt purettu siitä.” ”Siinä oli apteekki ja hattukauppa ja sitten Piirron 
kauppa, siinä järjestyksessä.” 

Seuraavissa kuvissa Kulmakahvila on edelleen näkyvissä. Nyt rakennuksesta käy-
dään yksityiskohtaisempaa keskustelua. ”Se oli vilkas paikka ennen, Kulmakaffila.” ” Ko-
mia talo oli Kulmakaffila ennen, olis kannattanut säilyttää…” Juontajakin kiinnostuu jo, 
mitä rakennukselle kävi ja miksi se purettiin. ”Se on purettu ja siinä on tuo Osuuspankin 
talo ja sitten tuo K-market”, keskustelijat jatkavat kertomalla, että pankki rakensi sitten 
tontille. Halusi sen ilmeisesti. Mietittiin, että rakennus ei oikein ollut enää käytössä ja 
linja-autotkin olivat siirtyneet muuhun paikkaan. ”Jäi vähän niin kun sitten, ei ollu käyt-
töä enää oikein.” 

Muistoja ja tarinoita liittyy kahvilaan: ”Silloin kun Kulmakahvilassa on toiminu tuo 
Matkahuolto… sinne vietiin tavarat hevosella, jos oli isompia asioita kuljetettavana.” Toi-
nen muistelee rippikouluaikoja: ”Rippikoulus oltiin niin tuota, siellä oli sitten joitakin 
poikia, jotta niillä oli jo mopot. Kun oli sitten välitunteja, niin ne lähti mopolla sitten 
tuonne Kulmakahvilahan. – – sitten se meijän pappi, niin se lähti poikia hakemahan 
sitten tuolta kahvilalta takasin.” Kertojalle on jäänyt mieleen, millä tavalla pappi poikia 
komensi takaisin: ”P-po-po-po-pojat”.

Kulmakahvilan kuva saa keskustelijat analysoimaan arkkitehtuurityylien muutosta. 
Todetaan, että ennen on ollut ”komiaa”. Kaikki on ennen tehty hienoksi, mutta sitten 
tulivat tasakattotalot. Ennen eivät katot keskustelijoiden mielestä vuotaneet. ”Mun mie-
lestä noi vanhat kuvat on paljon komeampia, ja varmaan ei oo kuitenkaan vehkeet ollu 
sellasia, mutta silti on nähty vaivaa”. Puhutaan myös, että Kulmakahvilaan oli helppo 
mennä, koska tieltä veivät rappuset sisään. Joku muistaa, että kahvilan ulkovessa oli 
takapihalla. Ollaan sitä mieltä, että Kulmakahvila purettiin joskus 1970-luvulla tai sitä 
ennen.  ”Se oli semmonen paikka, johna niin kun oli kaikennäköstä kulkijaa. Kokoontu 
aina Kulmakahvilaan.” ”Se oli semmonen kylän keskus oikeastaan sillon.” 
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HUOLTOASEMIA JA HEINÄTÖITÄ
Seuraavissa kuvissa huomataan teiden olevan nykyään ihan samanlaiset. Kuvassa näkyy 
rakennus, jonka joku muistaa olleen puhelinkeskus. Polttoaineen hinnat näyttävät kuvan 
aikaan olleen aivan erilaiset kuin nyt. Siitä alkaakin keskustelu Teuvan ABC-asemasta. 
”Koska ABC tuli Teuvalle?” ”Oisko kymmenen vuotta vanha.” ”On niin vanha, että mar-
koilla siellä bensaa myytiin tuoskin sillon.” Shellin todetaan olleen paikalla ennen.

Seuraavasta ylimmästä kuvasta tunnistetaan jotain hevosiin liittyvää: ”Tuos oli 
se, mikä oli se hevospuomi, johon sai pollen panna kiinni.” Useampikin huomaa, että 
ihmisiä näkyy enemmän kuin nykyään. Ajatellaan, että ennen ovat ihmiset kulkeneet 
jalkaisin ja ”nyt ne menöö autolla huristaa äkkiä ohi, ettei kerkeä kuvatakaan.” Huolto-
asemaan liittyviä hauskoja tarinoita tulee mieleen enemmänkin.

Huomataan myös puhelinlinjoja ja -tolppia, joita ei enää ole. Muistellaan, että en-
nen puhelut piti tilata aina keskuksen kautta. Seuraavassa kuvassa kiinnostaa ”harmaa 
Fergu”, traktori. Nykyään samalla paikalla on henkilöautoja parkissa. Vanhaa kuvaa pi-
detään paljon komeampana: ”Mä tykkään… Aattele, se on keskellä kylää. Siellä on ollu 
noin hienot heinäseipähät kuule. Mihnä sä näät tänä päivänä heinäseipähiä? Ei niin ku... 
Ei mihnään.” Huomataan lopuksi, että vanhassa kuvassa ei ollut vielä katuvaloja. 

Heinäseipäiden ihailu jatkuu: ”Kyllä ne on nuo heinäseipäät katoavaa kansanperin-
nettä. Ei niitä paljon enää näe.” Joku kertoo, että eivät ne katoa vaan nyt niitä ostetaan ja 
myydään jopa ympäri maailmaa. Yksi keskustelija sanookin, että ”Olisko sillon aikoinan-
sa tienny, kun täältäkin on viety maakuntahan huonekaluja, vaikka kuinka paljon, että 
sitten jonakin päivänä ne on nuo heinäseipähät, mistä ne huonekalut on tehty!” 

Viriää vilkas keskustelu heinäseipäistä ja niiden välinauloista tai tapeista. Heinä-
töistä onkin paljon muistoja: 

– Kyllä ne ennen tehtiin nuo heinätyöt kyllä todella kovan työn takana. En-
sin seivästettihin ja sitten monta kertaa ne purettiin seipähältä... Ja sitten 
vasta kerättiin, että saa vähän ilmaa sitten.
– Niitä vielä monta kertaa siinä maassa pideltiin sen jälkeen, kun oltiin pu-
rettu seipähästä.
– Joskus sattuu sadekuurokin, se kasteli uudestaan. 

Muistetaan, kuinka isäntien kärsivällisyyttä koeteltiin, jos heinät oli pudotettu maahan 
seipäiltä kuivumaan ja sitten tulikin sade. Silloin rauhallisempikin isäntä kuulemma ki-
roili. 

– Joo se oli aika paljon kovempi töistä kuin nykyään. Piti pyötäröt haravoi-
da ja…
– Ja ne ojat niitettiin vielä viikatteella.
– Haravaan kans käsin haravootiin.

Muutenkin käydään keskustelua vanhoista työtavoista, kuten niin sanotusta ”hevosen 
heinähännästä”:  

– Näiden jälkehen tuli sitten heinähäntä traktorin perähän.
– Hevosella esti oli heinähäntä.
– Niin onkin, mutta kuitenkin seipäitten jälkeen tuli heinähäntä. Se oli ylei-
nen heinänteko vehe, se jourutti paljon.
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PANKIT JA KAUPAT
Seuraavissa kuvissa todetaan heti, että kuvissa on Kansallis-Osake-Pankki ja Osuuskas-
sa ja mietitään, onko Osuuskassan kuva Perälän kylästä. ”Siinä oli vaateliike oikealla 
puolella ja pankki vasemmalla”, kerrotaan. Kansallis-Osake-Pankki on jonkun mielestä 
kirkolta, ja keskustelijoiden mielestä niitä ei muualla Teuvalla olisi ollutkaan. Pankin-
johtajasta ja teuvalaisesta Kiurun Ilmarista kerrotaan tarinoita. Moni tuntuu tunteneen 
tämän Ilmarin, joka hoiti asioitaan mieluiten öisin. Vielä käydään keskustelua kahden 
eri aikakauden pankkirakennuksista. Kansallispankki on osallistujien mukaan viihtyisän 
metsän keskellä, mutta Osuuskassa autiolla paikalla. ”Se on vähän tätä päivää enemmän 
tuo Osuuspankki.” Joku toteaa, että tänä päivänä kaikki pankit häviävät. ”Ei koristella 
eikä mitään tehdä ulos”, sanoo yksi. Joku muukin toteaa, että niiden arkkitehtuuri on 
aivan erilaista. Sitten kääntyy keskustelu aukioloaikoihin. ”Nykyään tilataan aika, jos 
meinaa mennä pankkiin. Oikein virtuaalisesti… Ei ku tota livenä. Teuvalla nyt vielä pää-
söö Osuuspankkiin. Vielä saa käydä.” Kerrotaan, että ennen sai mennä pankkiin silloin, 
kun pankilla oli aukioloaika. Ei tarvinnut aikaa varata. Ennen koronarajoituksia kaikki 
oli vielä vapaata ja pankit olivat joka päivä auki. Ollaan sitä mieltä, että rajoitukset ovat 
olleet pankeille mahdollisuus: ”Ne sai tilaisuuden vähän supistaa.”

Sitten puhe siirtyy elintarvikekauppoihin: ”nuo kaupat on nykyään auki niin an-
karan myöhällä. Melkeen jotkut on ympäri vuorokauden. Ennen ne – – melkeen kaikki 
kylän kaupat pantiin viideltä kiinni joka arkipäivä.” Muistellaan, että sivukylilläkin oli 
ennen kauppoja ja pankkeja. Perälässäkin oli Osuuskassa ja vaatekauppa. Enää ”ne on 
vaan isot marketit, mitkä tuolla sitten jyllää”, tuumii yksi keskustelija. Norinkylässäkin 
tiedetään olleen neljä toimivaa kauppaa ja kaikki tulivat jotenkin toimeen. Lisäksi oli 
kauppa-autoja, jotka ajoivat joka päivä. Norinkylässä oli jopa linja-auto, jossa myytiin 
vaatteita, televisioita ja kaikkea muutakin. Muistellaan Hirviniemen kauppaa, Osuus-
kauppaa sekä Piirtosta. Kaupat ovat työllistäneet Teuvalla monia. Ja niistä sai kaikkea:

– Kyllä se oli Hirviniemen kauppa hyvä aina, kun sieltä televisiota haki. Jos 
sillä ei ollu, niin sano: ’huomenna täällä on, tuu hakee’.
– Niin ja vaikka puimuria. Puimurinkin sieltä sai ostaa. Ja traktoria ja kaik-
ki.
– Monta ostajaa kylälläkin osti sieltä Hirviniemeltä traktorin.

Viimeistä kyläkaupan paikkaa ja ympäristöä ihaillaan: ”Siinä on peltoa ja miljöötä siinä.” 
Muistellaan, kuinka kaupalla on lasketeltu kovaa vauhtia ja lennetty talvella hyppyristä. 

PANENTOAIDAT JA HEINÄTYÖT
Seuraavaksi katsotaan kahta kuvaa peltoaukeasta. Uuden kuvan sähköaita kiinnittää 
huomiota ensimmäisenä. ”AIV-paalia on jo kovasti”, huomataan uudemmasta kuvasta. 
Vanhassa kuvassa näkyvä ”komia” aita herättää keskustelua: ”Siinä on ollu vähän en-
nen vanhaan töitä, kun on tommosta panentoaitaa tehty.” Monella on omaa kokemusta 
aidan rakentamisesta. ”Pitäs tehä tähänkin yks aita… Nuoriso tekemään.” Panentoaita 
piti kuulemma hyvin karjan aitauksessa, ja sitä piti vain välillä korjata. Omasta metsästä 
puut haettiin. 
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– Sitä piti aina tukia, uusia seipäitä lyödä, jos meinas lähteä nojaamaan. Se 
pysy kyllä muuten hyvin. 
– Ei ollu painekyllästettyä paalua.
– Mutta nuo oli sellasesta käkkäräkuusesta tehty. Pientä kuusta. 

Katsotaan myös vanhemman kuvan rakennuksia, jotka ovat tiheässä jonkun mielestä. 
”Että noinkin vanhas kuvas, niin sillon oli noita pieniä latoja, hökkeliä. Niitä on ollu 
tihkutiheään aina vanhojen talojen ympärillä.” Vanhan ajan työtavat herättävät jälleen 
muisteloita: ”Ja meillä, mun aikana sillon nuorempana niin haettihin heiniä reellä”, ker-
too ryhmästä joku. Reellä pystyi oikaisemaan pellon poikki ojien yli. ”Ja ne ojatkin oli 
kyllä siihen aikaan aika pieniä.” ”Niin oli, eihän ne ollu syviä eikä mitään, kyllä ne ojiksi 
sano sillon.” ”Sellanen vähän rento lapionpisto.” 

Keskustelun jatkuessa tulee mieleen tarinoita heinänteosta ja koneen alle jääneistä 
eläimistä: ”Rusakkoja oli. Siel oli niitä niin paljon, et niitettiin heinää tuolla niittokoneel-
la, niin kyllä niin monelta meni jalat poikki. Kun ei ne hoksannu lähteä pakohon sieltä. 
Kun hevonen tuli, niin ei ne lähteny. Ne vaan kyyhötti siellä heinän seassa. Niin totta kai, 
kun kones tuli, niin jalat niillä meni poikki. Otin kerran kaks kiinni niitä siellä, kun niitä 
oli niin paljon – –. Mutta ei ne oikeen menestyny. Niillä oli kyllä jalat poikki.” Useampi-
kin ryhmästä kertoo oman tarinansa rusakoista.

HEVOSIA, LEHMIÄ, TALKOOTÖITÄ
Virikkeen vaihduttua mietitään, onko työväentalo ollut joskus sairaala ja onko kuvan ra-
kennus vielä pystyssä. Toisessa kuvassa näkyvät hieho ja vasikka herättävät muistoja: 
”Lehmät oli ennen vanhaan, ne oli paljon laihempia ja utareet ei ollu pitkät.” Lehmiä oli 
jonkun perhe kuljettanut kesäisin laitumelle. ”Eihän nää nykyiset lehmät jaksais sinne 
ees kävellä. No ei millään.” Lehmistä tulevat mieleen muutkin eläimet: ”Kylän hevoosetki 
tunti aina kylällä menijän. Niin tunti hevosen, jos ei isäntää. Isäntä istuu kärryllä, ettei 
näkyny, mutta hevosen tunti.”

Toisen kuvan mäkinen maasto kiinnittää huomiota. Kuvan epäillään olevan Kom-
sin paikalta. Joku alkaa kertoa lapsuudenmuistoista lehmien kanssa, ja siitä muutkin 
innostuvat lehmätarinoihin. 

– Mun piti viedä yökorpeen lehmä, niin siinä oli viis veräjää, ennen kun mä 
pääsin meijän omille pelloille. Viis veräjää! Aina muistan sen.
– Mut siihen aikaan ei tuu autoja vastahan. Meijän piti niitäkin varoa sitten.
– Aina kattottiin, ettei linja-autot liiku siihen aikaan, kun mentiin.
– Koko päivä siinä istuttiin ladon kynnyksellä ja vahdattiin lehmiä, että ne 
pysy omalla puolella.
– Meitä oli ainakin niin iso poikalauma ja lehmiä paljon. Yhdessä tuolla 
paimennettiin vielä mettäskin sillon. Ei tietty tuon taivaallista, mihnä päin 
välillä. Niitä sitten löydettiin sieltä, kun lehmillä oli kellot.
– Ja lehmiskin oli sitten se, joka halus mennä ensimmäisenä.

Paimenessa ollessa tehtiin myös luutia, joita kuljetettiin sitten kotiin lehmien selässä. 
Joku lehmä vaati, että luudat kannettiin aina sen selässä, koska se oli johtolehmä. ”Täm-
mösiä juttuja. Ne oli luonnollisia siihen aikaan.” ”Elämä oli rauhallista.” 

Seuraavasta kuvasta tunnistetaan kyntökilpailu, mutta onko kuvassa äes, viskari vai 
”muu häkkyrä”? Hevonenkin herättää kommentteja: ”Se on niin kun meidän hevoonen. 
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Meillä oli musta siihen aikahan. Kyllä mä oon paljon äkeen perässä kävelly.” Muutkin 
muistelevat samaa: äkeen perässä piti kävellä. Hevosistakin tulee omakohtaisia muistoja 
mieleen. Varsinkin eräs Vappu-niminen hevonen on usealla muistissa. Sillä oli menty 
”yökorpeen” monesti. Vappu kuitenkin aiheutti toisille hankaluuksia nostamalla jalan 
aina aisan väärälle puolelle. ”Se oli kyllä häjy.”

Toisesta hevoskuvasta ryhmäläiset keksivät talkootyöt. Aletaan muistella, kuinka 
talviaikaan Teuvalta vietiin hirsiä ja muuta puutavaraa sekä lihaa Vaasaan. Pohditaan, 
missä Norinkylästä lähdettäessä matkalla oli taukopaikkoja hevoselle ja miehelle. Sar-
vijoella oli ensimmäinen kestikievari ja sitten Riimalassa. ”Sitten mentihin Vaasahan ja 
purkas lastin, ja siel anto hevosten huilata hetken, ja tuli ne samat paikat takaasin.” ”Ne 
ties ne hevoset pidättää aina samois paikois. Vaikka isäntä ois nukkunu.” 

Muistellaan myös, kuinka teuraseläimiä kävelytettiin Norinkylästä Vaasaan saak-
ka: ”Se oli yks pysähys sillon, kun ne meni, ja sitten ne oli kuulemma siel sitte nostel-
lu jalkoja Vaasassa, kun siellä on niitä kivikatuja sitten loppupäässä. Se oli aikamoinen 
kävely. Sil paljon laihtu jo, teuraseläimiä. Lähti kilojakin jo pois.” Yksi norinkyläläinen 
muistaa, kuinka mammalla ja paapalla oli syytingillä mies, joka 1900-luvun taitteessa 
käveli asioille Norinkylästä Vaasaan, yöpyi mennessään yhden kerran matkalla, vaihtoi 
Vaasassa tavaraa ja palasi samalla tavalla takaisin kotiin kävellen. ”Että ei se ollu kun yks 
pysähdys, kun Vaasas käy.”

Sitten katsotaan kahta kuvaa Kauppilan koulusta. Rakennuksia tutkitaan tarkkaan 
ja pohditaan, onko pärekatto vielä vanhemmassa kuvassa. Jälleen tulvii lämpöisiä muis-
toja vanhoista tapahtumista. ”Ne oli ne pärekattokökät aina kun tehtiin, niin koko kylän 
miehet oli, ja jos ei jotain kutsuttu, niin se tykkäs huonoa. Kaikki halus mennä sinne.” 
”Joo, ja huuettiin, että kuka makaa riian päällä?” Muistellaan, kuinka pojat olivat nau-
lanneet yhden miehen takinhelman kattoon kiinni. Toinen kertoo, kuinka oli 1952-vuon-
na pärepoikina navetan kattotalkoissa ja pojat saivat palkaksi yhden lakritsipötkön kum-
pikin. Nyt keskustelijoistakin näyttää jo hurjalta, kun lapset ovat kuvissa katolla mukana 
päretalkoissa. Lapset juoksuttivat ämpäreitä ja kantoivat päreitä. Ja työ tuli suurella po-
rukalla tehty nopeasti. 

TÄRKEÄ METSÄ
Metsäaiheinen kuvakin herättää heti miettimään, mistä kuva on otettu. Kuva todetaan 
sekametsäksi, sillä sellaisiahan metsät Teuvalla ovat, ja mietitään, onko kuvan palstaa 
raivattu. Keskustelijat ovat yhtä mieltä siitä, että metsät ovat muuttuneet. Suuret hak-
kuut mainitaan, ja todetaan myös, että metsissä kasvaa nykyään enimmäkseen vain 
kuusta tai mäntyä. Joku kertoo, että vuosilustoista näkee selvästi kasvun kiihtymisen. 
Arvellaan, että puu kasvaa nykyään paksuutta enemmän kuin puolet nopeammin ja on 
löyhempää. Syitä luetellaan useita: typpeä on enemmän ja kasvukausi on pidentynyt, 
pakkaset vähentyneet ja talvet lyhentyneet. Keskustelijoiden mielestä mäntyä istutettiin 
yhteen aikaan joka paikkaan ja se on ollut virhe. Haapojenkin kaatamistakin arvostel-
laan. Puun laatu ei enää ole samanlaista kuin ennen. 

Joku muistuttaa, että Metsä Botnian Äänekosken tehtaan valmistuttua puhuttiin, 
että Suomesta loppuu metsä. 

– Kyllä Suomenniemellä puuta on, mutta se on pientä nykyään. 
– Niin on. Ei sellasta enää ikimetsää, sellasta ei oo. Niitä on enää vähän.
– Ja sitten, jos sitä on jossakin, niin sitten ne panoo noita tuulimyllyjä.
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Keskustellaan Norinkylän metsistä ja muistellaan lähellä ollutta vanhaa metsää, joka viisi 
vuotta sitten kaadettiin. Mutta norinkyläläisestä metsästä ollaan vielä ylpeitä: ”Täällä on 
vissiin Etelä-Pohjanmaan pisin, suurin kuusi on vielä.” ”Tai onhan niitä siellä muutama.” 

Norinkylästä löytyy vanhaa metsää edelleen. Kerrotaan, että Viiatissa on Pohjan-
maan komein aarniometsä. Paikkakuntalaiset eivät käy metsässä niin paljon, mutta jat-
kuvasti tulee autoja ja matkailijoita kysymään, missä on Norinkylän aarniometsä. 

– Joo, mäkin kun oon siinä koiran kanssa istuskellu vieressä, kyllä niin 
monta kertaa on multakin kysytty, että mihnä on ne isoot kuuset? Justiin 
se aarniometsä. 
– Kerran istuin siinä, niin Ulvilasta asti oli mies, joka tuli. Mä kysyin siltä, 
että mistä kuule… kun se kysy multa, että mihnä on ne isoot kuuset, se aar-
niometsä. Niin mä sanoin, että mistä sä oot, niin sanoi, että Ulvilasta. Hän 
kehu, että ne on niiden jollakin näiden Birdlifen sivuilla. Sieltä ne kaikki 
löytyy. Sen perusteella se oli tullu.
– Ja mun mielestä, mä oon lukenu siitä, että se on – – ainoita yhtenäisiä 
aarniometsiä. Niitä on Suomes, mutta ne on semmosia pirstaleita sitten. 
Tää on niin kun sellanen yhtenäinen ja tosi hieno paikka. 

Ryhmäläiset kertovat, että aarnialueella on kaatunut isoja, vanhoja haapoja. Siksi siellä 
ei aina pääse kunnolla kävelemään. Ja metsässä on muutakin nähtävää: ”Äsken tuli yks 
mies sinne… Se tuli talvella. Mä kysyin, että minkä takia sä nyt tulit.  ′No perhosia katto-
maan.’ Mä aattelin, että mitä perhosia voi talvella kattoa! Kyllä siell on hyvin niitä perho-
sia.” Ryhmässä ihmeteltiin, miten niitä perhosia metsästä löytyy talvella, mutta joku on 
nähnyt siellä liito-oravia myös. 

Sitten ryhmä katsoo joen kuvia. ”Onkohan majavat rakentanu, kun se on haarau-
tunu tuossa?” Yläkuvassa kiinnitetään huomiota myös hevosiin. Uimapaikoista tulee 
puhetta. ”Mä oon kuullu semmosen sanonnan, että ′miks Norinkyläiset ui kyljellänsä?′ 
No kun ne on opetellu ojas uimahan.” ”Luomas opetellu… Kyllä siinä sen verran oli, että 
pääsi oikein mahallensa.” Jokea on kuulemma levennetty paljon ja siihen on kerran tuo-
tu rapuja. Nyt käydään uimassa isolla lammella, joka on hyvä uimapaikka. Muistellaan 
lapsuuden uimapaikkoja ja sitä, kuinka lammella opeteltiin uimaan. 

– Siellä piti osata uida.
– Ei siellä ottanu jalat pohjaan. Poiskin pääsy oli hankalaa, kun oli niin ra-
paasia ne reunat.
– Mun lapsuudes oli uimakoulu siellä Norinpäässä ja Perälässä. Siellä oli 
niin kylmää vettä, etten mä voinu edes mennä sinne.
– Joo, se tuli suoraan kylmistä lähteistä. 

NORINKYLÄN RAUTATIE JA VANHA RAKENNUSTAITO
Juna-aiheisista kuvista ryhmä tunnistaa Teuvan rautatieaseman. ”Kyllä lättähatulla tuli 
monta kertaa ajettua, kun tuli riioista kotiin. Lättähatulla Kurikasta, siitä linja-auto haki.” 
Yhteyksiin oltiin silloin tyytyväisiä. Nyt Teuvan vanhan asemarakennuksen omistaa ja on 
kunnostanut asuintaloksi kuulemma Norinkylästä lähtöisin oleva henkilö. Ihmetellään, 
mikä tapahtuma on asemalla meneillään toisessa kuvassa, kun on niin paljon ihmisiä 
paikalla. ”Kyllä Kaskisiin menee… Kalamarkkinoille”, arvailee joku. Keskustellaan siitä, 
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että välillä radalla kulkee nykyäänkin satunnaisia markkinajunia. Joku muistuttaa, että 
autolla voi yhä jäädä junan alle. 

”Mutta sitä ei monikaan muista, että Norinkylässäkin oli junarataa pätkä”, joku ker-
too. ”Oon ollu siinäkin töissä. Tehny kuormaa ja päästettiin menemään. Se seilas monta 
kertaa.” Kyläläiset kertovat, minkälaisesta junasta oli kysymys: ”Siinä oli saha alapuolella 
ja sahan tukit yläpuolella ja lastattihin se vaunu tien toisella puolella. Sitten päästettiin 
tulemaan sahalle.” Keskustelijat arvelevat, että jos samalla tavalla toimittaisiin nykyään, 
joka päivä tulisi kolari. Sattui niitä silloinkin: ”Oli siinä tasoristeys. Oli siinä merkit.” 
Auton piti väistää, mutta se pysähtyi usein keskelle rataa. ”Kyllä se oli mukavaa, kun 
kakarana mentiin aina sinne kyytiin, vaikkei sinne ois saanu mennä. Mutta kyllä me aina 
hypättiin sinne tukkien päälle ja seilattiin edestakasin.” Joku kertoo vielä jutun Jurvas-
ta päin talvella tulleista moottoripyöräilijöistä, joista toinen putosi radan aiheuttamissa 
töyssyissä pyörän kyydistä. 

Teuvan radan nykyistä liikennettä keskustelijat luonnehtivat satunnaiseksi: kun 
Lauri Tähkä järjesti esityksen Teuvalla Komsin paikalla, ihmisiä tuotiin vuokrajunalla. 
Toinen muisto on kauempaa: vielä 1967–1968 matka siskon luokse Kaskisiin oli mo-
nivaiheinen, kun ensin piti mennä linja-autolla kirkolle, sieltä kävelemällä asemalle, 
junalla Perälään ja taas sieltä linja-autolla Kaskisiin. ”Se oli kova operaatio. – – Mutta 
aikataulut piti, ettei tarvinnu odotella iltahan, että pääsöö linja-autoon.”

Vielä katsotaan kuvaa Äystön kylästä. Näkyy tuulimyllyjä, jotka herättävät lyhyen 
keskustelun. Mietitään, missä myllyt sijaitsevat, ja joku osaa kertoa, että tuulimyllyjä tu-
lee Teuvalle vielä 8 lisää.

  Lopuksi katsotaan vielä kuvaa Aattolan talosta. ”Se on ollu upea rakennus ja vie-
läkin olis komia, jos ois pystyssä.” Keskustellaan siitä, miksi vanhan talon säilyttäminen 
ei usein onnistu: ”Kyllä ne maksaa hirviän paljon. Sitten pitää olla melkoonen pinkka 
rahaa, kun noita rupeaa remonteeraamaan. Siihen se yleensä kaatuu.” 

”Mut sit aina miettii, et kuinka paljon noihin vanhoihin rakennuksiin on käytetty 
– – aikaa ja viittimistä, ja ne on tehty jotenkin varmahan ihan syrämmellä. Tänä päivä 
tehdähän vain tehokkahasti.” Entisajan rakentaminen herättää monia ajatuksia. Mieti-
tään, miksei nykyajan osaamisella tehdä samannäköisiä rakennuksia. 

– Tänä päivänä ois vehkeitä ja laitteita. Todella paljon paremmat, mitä en-
nen on ollut.
– Ei oo sitä viittimistä. 
– Kun tuokin rakennus on tehty, niin ei oo ollu kun kirves ja pistosaha, ja 
suorakulma on voinu olla.
– Vatupassi…
– Ei oo ollu minkään valtakunnanmoista sähkövehettä.
– Eikä ne tarvinnu, ne vanhat kirvesmiehet, mittaakaan.

Entisajan rakennustaitoa ihaillaan kaikin puolin. ”Mutta ei oo hometaloja nuo vanhat 
talot. Niissä ilmastointi on luonnostansa.” Keskustelijat ajattelevat, että vanhat talot pi-
lataan peruskorjauksella ja muovivuorauksella. Mietitään, onko Norinkylän vanhin ra-
kennus vuodelta 1802. Sitä on tehty talkoovoimin aikoinaan: ”Kivijalka on ajettu tuolta 
Mietaan kylältä. Koko kylän hevoset ollu talkoossa sitten, kun sitä on tuotu.” Rajakal-
liosta on ennen hakattu paljon peruskiviä. Vilkas keskustelu jatkuisi, mutta tilaisuus on 
lopetettava. Joku toteaa lopuksi, että ”vähän liian harvoin me kokoonnutaan porukalla.”
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2.4  PERÄLÄN MAISEMAKESKUSTELU
 Aurora Lähteenniitty ja Sulevi Riukulehto
Teuvan länsiosassa, lakkautetun Seinäjoki–Kaski-
nen-rataosuuden varrella sijaitseva Perälä on yksi 
Teuvan vireimmistä kylistä, vaikka monet palve-
lut ovatkin hiipuneet. Kauppa ja pankki lopettivat 
vuonna 2012, mutta kolmiluokkainen koulu toimii 
edelleen vuonna 1959 valmistuneessa tiilirakennuk-
sessa. (Leader Suupohja. Perälän kylä 20.12.2014) 
Perälän kyläyhdistys on kylän keskeinen toimija. 
Se on ylläpitänyt muun muassa Tanulan kesäteat-

teria vuodesta 1979 sekä liikunta- ja urheiluhalli Junulaa. Kylätalo Kemula on entinen 
Perälän nuorisoseurantalo, jonka seura myi kyläyhdistykselle vuoden 2020 päätteeksi. 
Samalla nuorisoseuran toiminta keskeytyi. Metsästysseuralla on käytössään Palomäen 
kauniiseen kangasmaastoon 1980-luvulla rakennettu maja-alue. Teuvanjoen varrella, 
Lauttakoskessa on vuonna 1933 rakennettu Pekkosen vesimylly. Se toimi vuoteen 1961 
keskeisenä kokoontumispaikkana, joka keräsi väkeä myös naapurikunnasta Närpiöstä. 
(Kivelä 2001)

Leimallinen rakennus on myös vanha rautatieasema, jolla henkilöliikennöinti al-
koi marraskuussa 1911 ja päättyi toukokuussa 1968. Perälä oli aikanaan risteysasema, 
sillä sieltä haarautui Kristiinankaupunkiin johtanut rata, joka on myöhemmin purettu. 
Omistaja oopperalaulaja Timo Kuusisto on harjoittanut kunnostamassaan rakennukses-
sa osto-, myynti- ja huutokauppatoimintaa kesäaikaan. (Tejuka 14.2.2001) Perälässä on 
paljon siltoja, sillä Teuvanjoki ja Rääsynluoma yhtyvät keskellä kylää, Perälän Kukkaros-
sa ja viljelysmaita on virtojen molemmin puolin. (Kivelä 2001)

Perälän nuorisoseuran talo on nykyinen Kemula. Kuva Sulevi Riukulehto.
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Rehevä, lehtipuuvaltainen ja viidakkomainen Kukkaron luonnonsuojelualue on ar-
vostettu lintukohde, jossa korkeat jokitörmät muodostavat suojaisen kentän. Kolmen 
hehtaarin alueella on myös koskia. Paikka oli ennen sotia suojeluskunnan käytössä ja 
1950-luvulla siitä tuli hengellisten juhlien ja leirien pitopaikka, retkeilykohde, ja 1960-lu-
vulla siellä pidettiin muun muassa kylän yhteinen juhannusjuhla. (Kivelä 2001)

Vuonna 2020 Perälän postinumeroalueella asui 582 ihmistä. Perälässäkin väestö 
on ikääntymässä: lähes joka kolmas on yli 65-vuotias. (Tilastokeskus. Paavo-tietokanta.)

Keskustelutilaisuus pidettiin Kemulassa 15.9.2020. Paikalla oli 7 miestä ja 3 naista. 

Keskustelijoita Perälän työpajassa 15.9.2020. Kuva Sulevi Riukulehto.

AITO POHJALAISMAISEMA
Perälän kyläläiset alkavat heti etsiä oman kylänsä näkymiä. Tärkeää tuntuu olevan, mistä 
kuvat on otettu. Kirkonkylä tunnistetaan kuvista. Joku huomaa, että kuvassa näkyy vain 
yksi kaide tien laidassa, toisella puolella ei ole sitä ollenkaan. Vitsaillaankin vähän toisen 
kaiteen puuttumista: ”Ettei se vaan Laihialta oo tuo kuva.” ”On säästetty kaiteissa.” 

Kuva mielletään pohjalaismaisemaksi, koska siinä on lakeutta ja pohjalaista raken-
nuskantaa. ”Tuo alakuva vois olla kun Suomi-filmistä Etelä-Pohjanmaan kuvaus. Pel-
tomaita... Suoraan semmonen oikein kaunis pohjalainen maalaismaisema.” Jokikuvasta 
todetaan, että Teuvanjoki on pieni. Yleisnäkymää arvioidaan siistiksi: ”kauas näkyy. Ei 
oo puskia ja pajua eikä pujoja.” Arvellaan, että lampaat ja lehmät ovat syöneet rannat 
puhtaiksi. Rakennustavat kiinnostavat selvästi: 

– Sitä mä vähän katoinkin, että tuo peltikatto tai huopakatto, onko tehty jo 
sillon rimoosta? Ettei siinä oo pärekattoa tos isos talossa… Kumpi siinä on?
– Siinä on huopakatto.
– Eikö oo peltikattoa vielä ollu tuohon aikaan?
– No ei se Perälän asemallakaan ollu vielä peltikatto. Se oli tuota huopakat-
too. Se on tullu vähän myöhemmin kyllä tänne.

Kuvassa näkyvä auto kertoo joillekin kuvan aikakauden, koska kuvasta tunnistetaan 
1920-luvun ”T-Fortti”. ”Niitä oli muutama lykättävänä”, joku sanoo, ja yhdessä naures-
kellaan. Juontaja kysyy, paljonko autoja on Teuvalla ollut tuohon aikaan. Joka arvelee, 
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että muutamia joka kylässä. Hän kertoo, kuinka eräältä teuvalaiselta oli silloin mennyt 
toinen etupyörä, eikä hänellä ollut varapyörää. ”Se laitto sitten reen, kun oli talvi, nii 
siihen. Oli kinkerit, se lähti viemään pappia ja lukkaria sitten kirkolle.” Tarina naurattaa 
koko ryhmää. Sitten kysytään tarinan kertojalta lisätietoa autoista: ”Oliko ne taksiina 
siihen aikaan?” Hän vastaa: ”Ei ei, yksityisiä, mutta kyllä kaikki kyydin sai, jotka tarvitti.”

ORRELA JA TEUVAN KIRKOT
Seuraavasta kuvasta mainitaan ensimmäiseksi Orrela, vanha kirkko ja rippikoulutupa. 
Kuvan suuntaa koetetaan hahmottaa. Haetaan yhteistä käsitystä siitä, onko rakennus 
tosiaan rippitupa vai Orrela. Ryhmässä keskustellaan rakennuksista: 

– Eli mikä tuo rippitupa sitten on ollu?
– No siinä rippikoulua pidettiin. Se oli niin kun seurakunta.
– Eikö se oo sama rakennus, mihnä on Orrela nyt?
– Ei oo... Jaa, mutta kyllä onkin. Kyllä sä oot oikias. Katolla on tuo ja vaan 
pääty näkyy... Se oli kuuskulmainen se rippitupa.
– Joo se tehtiin tuota sitten seurakuntasaliksi tämä Orrela.
– Se on ollu kaks kertaa kirkko. Sillon kun vanha kirkko palo ja tohon uute-
hen tehtiin remontti. 

Juontaja tiedustelee, onko näillä rakennuksilla jotain tekemistä nykyisinkin hautaus-
maalla sijaitsevan vanhan, niin ikään kuusikulmaisen puurakennuksen kanssa. ”Se oli 
tämmönen siunauskappeli, ja Kajanus oli pappi... Lääketieteen tohtori, niin se teki siellä 
Etelä-Pohjanmaan oikeustieteelliset ruumiinavaukset. Se on niin vanha tuo. 1800-luvun 
alkupuolelta. Kajanus oli Ilmajoelta Merikarvialle lääkärinä. Käytti sitten apulaispappia, 
kun ei se keriny paljon pappina olemaan. Eikä se lääkärimaksua ottanu... Se makso lääk-
keetkin, jos ei ollu ittellä varaa.” Kerrotaan, että pappi tuli kotiin hoitamaan potilaansa, 
vaikka matkat olivat pitkät. 

Kuvan suuntaus herättää vieläkin kovasti kiinnostusta, samoin Orrelan rakennuk-
sen ulkomuoto: ”Siitä kun puhuttiin kuuskulmaisesta, niin eikö tuolla Orrelan katolla 
ollu kans, montako kulmaa siinä on? Onko siinä ollu ennen värilliset lasit?” Joku muis-
taa, että Orrelaa on remontoitu ja jätetty tällainen katolla ollut osa remontissa kokonaan 
pois. ”Tehtiin vähän niin kun mukaelma.” Orrela on toiminut kouluna ja monessa muus-
sakin tehtävässä. Joku kysyy, onko Orrela ollut joskus keuhkoparantolakin, mutta saa 
vastauksen, että se on ollut aseman lähellä. Rakennus on ollut kunnankin omistuksessa, 
ja kunnan tilaisuuksia on siinä pidetty sen jälkeen, kun se oli ollut seurakunnan käytössä. 
Muistellaan seurakunnan siirtyneen Orrelasta pois, kun uusi kirkko ja sen seurakunta-
sali valmistuivat.

Seuraavaksi keskustelijoiden ajatukset kulkevat Teuvan vanhan kirkon paloon. 
”Kyllä mä muistan, kun Teuvan tuo vanha kirkko palo. Mä oon tommonen naskali. Loi-
mut näky siitä meijän ikkunasta.” Tapaus on jäänyt muillekin mieleen: ”Joo, kyllä mäkin 
muistan. Oli kova pakkanen ja tuuli. Ihmeellinen... Kun oli niin kova tuuli niin kovalla 
pakkasella.” Jotkut tietävät tulipalon syttymisestäkin: ”Se oli loppiaiskirkko, lämmitet-
tiin... Syttyi siitä. Hormien halkio, mikä siinä oli.” ”Se oli se peltitorni kai ja sitten kun 
se oli korjattu 20-luvulla, oltiin tehty lautalattia vintille. Sitä pitkin se meni sinne. Tuuli 
siellä vintillä, niin se meni koko, kirkon katoolle levis.” Yksi keskustelija kertoo vielä, että 
paloa epäiltiin tahallaan sytytetyksi.
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Vanhaa Teuvan kirkkoa verrataan Ylistaron ”komiaan kirkkoon”, joka keskustelijoiden 
mukaan on rakennettu samalla mallilla kuin vanha kirkko aikoinaan Teuvalla. Vanhasta 
kirkosta on oltu ylpeitä: ”Oli tämäkin aikamoinen.” ”Ja sanottiin, että tämä oli Suomen 
komeimpia, kun se 20-luvulla uusittiin.” Juontaja kysyy, onko ryhmän mielestä nykyi-
nen Teuvan kirkko hieno. Mielipiteet ovat varovaisia: 

– No kyllä se siellä…
– Tuo nyt menettelee, mutta…
– Oudommissakin kirkoissa oon ollu, sanotahan näin. 

Kukaan ei esitä empimättä myönteistä arviota. Nykyinen kirkko on yhden mielestä ”suo-
raviivaasempi” kuin edeltäjänsä. 

Alttaritaulu herättää mielipiteitä. Yksi keskustelija miettii, onko nykyinen Tove 
Janssonin maalaama alttaritaulu kopioitu jostain tanssiaisiin liittyvästä aiheesta. Toinen 
osaa kertoa, että teoksen aihe on kymmenen neitsyttä. Janssonin ratkaisujen tarkoituk-
sista esitetään epäilyjä: ”Se pani siihen alttaritauluun tuota… Se riitaantu [kirkkoherra] 
Annalan kanssa, ni punasen vaattehen keskelle. Joka ei sovi siis siihen tauluun. Se on 
räikiä, silmäänpistävä, joka ei oo siihen tauluun tarkotettu. Kyllä se sen tahallaan teki.” 
Juontaja kyselee myös vanhan kirkon alttaritaulusta. Kunnolla ei muisteta. Ryhmäläiset 
ovat kuulemma liian nuoria sitä muistamaan. Jotkut kuitenkin miettivät: 

– Olisko se sitten ollu vain sellaanen veistos siinä?
– Vai fresko? Oisko sieltä tullu valo läpi?
– Ei, kyllä se oli veistos muistaakseni. 

TUTTUJA KAUPPOJA JA VANHOJA HIENOJA TALOJA
Siirrytään seuraavaan kuvapariin. Tienviittojen ja Osuuskaupan rakennuksen perusteel-
la päätellään, että kuvat on otettu Kulmakahvilan portailta. ”Se on komiampi tuo vanha 
kuva. Nämä uudet on vähän sekasotkuja. Siinä on kaikkea tyyliä sitten jo. Pilaa mai-
seman.” Keskustellaan sekasotkuisen vaikutelman syistä, ja todetaan, että vanhemman 
kuvan rakennuksissakin on käytetty monia materiaaleja: on tiiltä, pylväitä ja puuta. 

Osuuskauppa herättää oman keskustelun. Muistellaan, että se olisi rakennettu 
1950-luvulla. Kuvassa se näyttää aika uudelta. Osuuskauppa herättää muistoja: ”Kuin-
kahan monta myyntiartikkelia siellä oli, kun oli yläkerta ja alakerta ja myyjiä oli kuinka 
paljon?” ”Siellä oli kaikkea.” ”Oli niitä aina parikymmentä myyjää. Se oli semmonen ta-
varatalo. Siellä oli rautakauppa siel alhaalla…” ”Vaatepuoli ja ruokapuoli…” Ensin muis-
tellaan, ettei elektroniikkaa, kuten televisioita, ollut myytävänä, mutta yksi keskustelija 
kiistää: ”Kyllä siellä mun mielestä oli alakerrassa. Ja laskimia: oon ostanu ensimmäisen 
sähköisen laskimen sieltä kaupasta.”

 Osuuskauppa oli monen mielestä melko hyvä kauppa. ”Siel oli ne varastot. Siel 
oli sitte kaikenmoista, mitä tarvitti. ” ”Sanotaan, että karstannaulasta traktorihin, siltä 
väliltä kaikkia. Ja samaten täs kyläs on nämä kaupat ollu. Oli ennen seittemän kaheksan 
eri kauppiasta.” ”Kun aattelee, että millä se kaikki tavara on mahtunu sinne sisälle?” ”No 
sitä oli yhtä lajia yhtä tavaraa. Nykyään, jos on jotakin leipää tai maitoa, niin niitä pitää 
olla 50 lajia.” ”Ja sitten oli sanonta ennen, että pannahan puuttehin, niin kun Osuus-
kaupassa, sitten kun ei ollu.” Muistellaan, että ravintola tuli tähän rakennukseen vasta 
kaupan lopetettua toimintansa. Nuorisoseuran talolla oli ollut Osuuskaupan ravintola jo 
aiemmin. 
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Keskustelu etenee muihin kuvan rakennuksiin. Muistellaan, että Syreenin kunnantalo, 
joka tosin kuvassa jää puiden taakse, olisi rakennettu 1930-luvulla. Se on siis tuttu raken-
nus. Toinen rakennus tunnistetaan Syreenin ”toiseksi tuvaks”, jossa oli entinen kenkä- ja 
puukauppa. Pohditaan, missä oli entinen ”Possula”. Sieltä ostettiin leivonnaisia. Pientä 
keskustelua herättää myös Syreenin värikauppa, nykyisen hautausmaan lähellä, Suovaa-
ran entisen kukkakaupan ja entisen Teuvan Leivän takana.

 Rakennuksista keskustellaan myös seuraavan kuvan kohdalla: Missä on Kulma-
kahvila? Missä oli apteekki? Mihin linja-autot peruuttivat? Keskustelijoita kiinnostavat 
kuvauskulmat ja tiet. Kulmakahvila puhuttaa monia: ”Jotenkin on komia rakennus tuo 
Kulmakahvila.” ”Se on joku maatalo ollu aluksi, ja sitten siinä on ollu ulkorakennuksia 
paljon.” ”Mä en sitä itte asiassa tiiä, mikä se on ollu… Siinä oli oikein miesten vessa sit-
ten, siinä portin alla, jossa kaikki kävi kusella.” Keskustelu laajenee ylipäätään vanhoihin 
rakennuksiin.

– Nuo olis kyl komeita kun olis säilyny, niin kylänraitilla viel nuo vanhat.
– Mitä niitä säilyttää vanhoja…
– Kyllä ne säilyny olis, kun ois haluttu säilyttää. Ne oli hirrestä, ja katto 
vaan, ku pysyy ja kivijalka.
– Joo, lujempia rakennuksia nuo on, kun nämä nykyyset betoni- ja tiilira-
kennukset.
– Kyllä ne pari sataa vuotta hyvin menee.
– Huomattavasti parempi rakennuksia.

Yksi keskustelija sanoo, että mitäs niitä vanhoja säilyttämään, kun kerran uusiakin ra-
kennetaan. Mutta sitten nauretaankin vähän sille, että uusien rakentaminen työllistää 
ihmisiä. Uusia rakennuksia arvostellaan suorasukaisesti: ”Näähän uudet ei kestä mitään. 
Ne on heti homeessa.” Toinen toteaa, että siitä se työllistävä vaikutus tuleekin. Rakenne-
taan aina uutta. ”Se on sitä rahan haaskausta.” 

Rakennusviranomaiset saavat keskustelijoilta moitteita: ”Niin että mikä merkitys 
on sitten rakennustarkastuksella, jos se ei kestäkään kovin kauaa?” ”Jos ei se niille kuulu 
se, että se on homeessa…” Ihmetellään, kun niin monessa rakennuksessa on sisäilmaon-
gelmia. Syyksi arvellaan koneellista ilmanvaihtoa: ”Kun kaikkiin vanhoihin rakennuk-
siin laitetaan pakolla ilmastointi. Ne on kaikki homeessa.” Hänen mielestään ilmastointi 
pilaa rakennukset. Hän on koettanut sanoa, että insinöörit luopuisivat ilmastoinnista, 
mutta on sitä mieltä, ettei siitä tulla luopumaan kaupallisista syistä. ”Pitää saaha myytyä 
ilmastointikoneita”. ”Pankaa vapaakiertoinen ilmastointi, niin sillon säilyy teijän huo-
neetkin.” Puhuja kehuu, että täällä Perälän nuorisoseuran talossa on juuri sellainen hyvä 
ilmastointi. Mainitaan myös talon kissanluukut ja rossipohja.

ROMAHTAAKO TEUVA?
Seuraavassa kuvaparissa huomio kiinnittyy vanhoihin hiekkateihin. Uudemmassa ku-
vassa on jo tehty ”pikitiet”. Kerrotaan, että tiessä on ”Pappilankangasta pinnassa” eli siel-
tä tuotua maa-ainesta. ”Se oli tienhoitoainetta kesisin. Ensin hiekotettiin ja sitten tehtiin 
savia, sitten ajettiin vettä päälle, ja sitten vähän lanattiin, että se savi levis siihen. Se oli 
sen ajan suolaus. Se oli sellaasta ennen aikoonansa. Ja hyvin päästiin.”
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Savipohja herättää jonkin verran myös huolta: ”Savia on tuos rannaskin, kun tuo nykyy-
nen kauppa ja varmaan pankkikin vähä liukuu jokirantaa kohti.” ”Se on koko kirkonkylä 
aika huonopohjanen.” Ollaan huolissaan myös maantien korotuksista: se pidättää vettä 
kuin pato. Toinen lisää, että kirkonkin kanssa voi tulla ongelmia: ”Nyt mulla on suuri 
pelko, että ne pilas nyt tämän nykyisen kirkon kohdan. Nämä meijän insinöörit… Kun ne 
meni ottamahan niitä savia pois puiden päältä ja tutkimaan niitä, ne rupiaa lahomaan, 
kun ne saa ilmaa. Kun se on hirsien päälle rakennettu se kirkko. Saven päälle. Nyt siel 
mentiin hyvin lähelle sitä ja mentiin vissiin allekkin, niitten tukihirsien alle… Kun ne teki 
remonttia siihen.” 

Puhuja epäilee, että pohjaveden kanssa tehtiin virheitä. ”Mä oon sanonu, et se on 
kirkon menoa. Kymmenen vuotta, ni se on notkollaan.” Toisetkin vahvistavat ongelman 
pohjaveden kanssa: ”Se vesi pitäis olla samalla korkeudella, kun se rakennettiin.” Yksi 
puhujista on varma siitä, mitä kirkolle tulee tapahtumaan: ”Tämä on nyt täs näin sa-
nottuna, niin saatte seurata, jos ei mua oo. Kymmenen vuotta mä lasken, jos se rupaa 
painumaan. Niin siinä on se syy, miks se on tapahtunut.” Toisetkin toteavat: ”Joo ja se on 
painava kirkko.” ”Kivikirkko.” Kirkon remontti on ryhmän mielestä vain yksi esimerkki: 
nykyään tehdään paljon rakennusvirheitä. Keskustelijat ovat sitä mieltä, että ennen ei 
tällaisia virheitä tehty.

HEVOSPOOMIT JA MUITA TURVALLISUUSASIOITA
Siirrytään uusiin kuviin, joiden vanhat rakennukset ovat osalle tuttuja. Niissä on ollut 
muun muassa puhelinkeskus, apteekki, kunnantalo, kauppa ja Teuvan kukkakauppa. 

– Siinä on niin kun hevoospoomi tuos, onko se sitten nuoriseuran kohassa?
– Pysyykö hevooset niis hyvin?
– Kyllä ne pysy, kun sai huilata.
– Ja heinäpussi eteen. 

Tilannetta verrataan siihen, kuinka nykyään juoksee irtonaisia koiria ilman omistajaa, 
mutta hevoset ilmeisesti pysyivät paikallaan. Sitten huomataan puhelintolpat, joita joku 
luulee ensin sähkötolpiksi. ”Siitä saa laskettua kirkonkylän puhelimet. Montako nuppia 
siellä on.” ”Nyt ei saa enää, kun ei oo enää tolppiakaan.” ”Nyt on viis-G ja bluetooth…”

Ajatukset vaeltavat keskustelijoilla siihen, kuinka vapaasti ennen myytiin vaaral-
lisia aineita. ”Mä on niin ku monta kertaa ajatellu, kuinka kun meillä vanha mies tinas 
ennen noita kahvipannuja. Niin mä oon monta kertaa hakenu tuolta apteekista raakaa 
suolahappoa litran pulloja tuollasena naskalina. Kun nyt ei tahdo saada raakaa suola-
happoa isot miehetkään apteekista. Kahvipannuja kun tinattiin, kuparipannuja. Niin se 
putsattiin raakalla suolahapolla puhtaaksi.” Ryhmää naurattaa, että oliko pojalla silloin 
nykyään vaadittavia tulityökortteja. Kertoja kertoo kulkeneensa polkupyörällä ja kuljet-
taneensa lasipulloa pyörän tarakalla. Nauretaan, että ei ollut kuoppia tiessä silloin. Sa-
moin muistellaan vanhoja tupakkamerkkejä, joita pikkupojat hakivat kaupasta vanhoille 
miehille ilman, että kukaan kysyi kaupassa ostajan ikää. 

Toisessa kuvassa puhuttaa uudehko ABC-huoltoasema ja ravintola. Sitä verrataan 
vanhempaan kuvaan, josta edellä oli jo puhetta. ”Tuo alakuva, me toki tiedetään, mistä 
se on, mutta se vois yhtä hyvin olla Kuusankoskelta tai Loviisasta tai mistä tahansa. Et 
tavallaan se, että tuosta yläkuvasta löytyi paikka, ja me pystyttiin puhumaan siitä. Mut-
ta entäs, kun tuota kuvaa katotaan kymmenien tai sadan vuoden päästä, niin kukaan 
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tiedä oikeesti, mistä toi on, koska tuota samaa on kaikkialla.” Ajatus on puhujan mieles-
tä vähän surullinen. Toiset miettivät samalla, mistä kohdasta kuva on otettu ja onko se 
varmasti Teuvalta. Yksi keskustelija kysyykin, miksi vanhasta kuvasta tunnistaa paikan 
paremmin. Toiset vastaavat: ”Ne on yksilöllisempiä. Nämä on tyyppitaloja sitten nämä 
kaupat jo.” ”Kaikilla on samanmoista.” 

Vielä tulee puhe vanhan kuvan aidoista, jotka kertovat keskustelijoiden mielestä sii-
tä, että kirkonkylän läpi vietiin eläimiä, karjaa, vielä silloin. Todetaan, että vanhoja maa-
laistaloja kylän talot ovatkin olleet. Mainitaan nimeltäkin vanhoja tiloja, kuten muun 
muassa Hakalat ja Filppulat. Talot ovat Teuvalla vieläkin.

HEINÄT KUUPOLLE JA HAASIOILLE
Seuraavasta kuvasta tunnistetaan Etueuro-liikkeen piha. Säätilassakin nähdään eroa: 
”Ennen oli tollaasia poutapilviä. Tänäkin kesänä ei oo oikein pilven hattaraa näkyny tai-
vahalla.” Arvellaan, että säät ovat muuttuneet. ”Ne ennen tuli heinäkuussa, kun heinää 
tehtiin, joka iltapäivä nuo tuli, nuo poutapilvet. Ja sitten se saatto tehä sen pienen ukkoo-
sen. Ei sellasta säätyyppiä enää oo.” Joku mainitsee, että myös kuvassa näkyvä heinäsei-
väsmaisema on kadonnut.

Heinäseipäistä ja heinätöistä alkaakin vilkkaampi keskustelu: ”Kyllä niitten heinien 
kanssa tehtiin paljon työtä ennen. Se oli se työ… Oma arvonsa siinä, että sitä tehtiin vä-
hän liikaakin. Ois ne helpommallakin monta kertaa saanu.” Päästään puhumaan paikal-
lisista työtavoista ja erikoissanastostakin pitkä keskustelu: 

– Niin ja kuupolle tehtiin joskus, ja sitten kuupot levitettiin, ja sitten tuli 
taas sade. Ja taas kuupattiin.
– Kymmenen kertaa piti aukaasta ne kuupot.
– Tiiättekö mikä on kuuppo?
– Ei käytetty ikänä meillä, mutta tiedän kyllä, mitä ne on.
– Se on heinistä semmonen, että tehdään semmonen rinku ja se jää keskeltä 
auki. Se on noin korkia suurinpiirtein. Ilma pääsöö sieltä läpitte.
– Pienis mökeis mitään seipäitä laitettukkaan, se oli kaikki kuupolla.

Juontaja tarkentaa, oliko tämä kuuppo suuri vai pieni. ”Pieni. Vähän isompi kun pää.” 
Kerrotaan, että haravalla koottiin heinä ja sitten se kuupottiin ja keskelle jätettiin reikä. 

– Ja kun ne levitettiin kuivamahan, saman tien tuli sade ja taas uudestaan 
kuupattiin.
– Mutta kyllä ne siinä hyvin kuivi, jos sattu hyvä pouta.
– Pieni määrä heinää oli yhdessä kuupossa vain. 
– Mutta kun ne piti aina kaikki levittääkin, kun ne latoon vei. Ei niitä en-
nemmin voinu viedä.

Joku kysyy, mistä sana ”kuuppo” on tullut. Toiset nauravat: ”No se on kuuppo.” ”Miksei 
se ollu vaikka kihara?” ”Se tuli siitä, ku se oli sellanen kuuppo!” Keskustelijat naureske-
levat ja koettavat selittää kuuppoa. 

– Se on semmonen heinätollo.
– Nii se kierrettiin sellanen, että siel on reikä läpitte…

Keskustelijat kertovat, että menetelmä oli työläs, kun kuupot piti vielä avata kuivamaan. 
Samalla varmistettiin, ettei heiniin tullut hometta. Mietitään, olisiko sana tullut Ruot-
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sista ”Kyl se skuup on tai joku sellaane.” ”Niin ku hantuuki.” Juontaja kysyy, onko sama 
sana kuin ”kuuppa”, mutta se on kuulemma aivan eri asia. Yksi kysyy, ”Onko se niin kun 
skuuppa tai joku, että se on sylillinen?” Ja todetaan, että ehkä se tulee siitä, koska ”se 
otettiin syliin”. Lopuksi kaksi keskustelijaa toteaa: ”Me ollaan vissiin ainoat kuuppojat.” 
Sitten oli heinähaasioita. ”Niitä kaikkia piti koittaa... Haasiatkin sitten jos oikein huono 
vuosi tuli. Ei niitä täällä paljon oikein rakennettu. Mutta kyllä mä muistan sellasen ke-
sän, että ei auttanut muuta, kun rakentaa haasioita, kun jatkuvasti sato. Se säilyy siinä 
sitten, ku sai sitä tarpeeksi paljo.” Juontaja kysyy, mitä ne haasiat olivat. Yksi keskustelija 
selittää: ”Haasia, saatanan pitkiä riukuja pystyhyn. Sitten siihen pannahan orsia. Orsille 
nostellaan heinät ja taas uudet hirret. Sellanen haasia. Niitä oli sitten, kuinka pitkiä oli-
kin. Tai riippu paljonko tuli heiniä.” Haasian pituudesta keskustelijoilla on erilaisia käsi-
tyksiä. Yksi muistelee, että pituus saattoi olla kymmenenkin metriä, mutta toinen kiistää. 
Mistä niin pitkiä riukujakaan olisi saatu? ”Neljästä viiteen metriä oli suunnilleen.” ”Ei 
sitä niin isoja tehty, ku sitä olis sitte pitänyt heiniä tuoda kaukaa.” 

Yksi, jolla ei ole kokemusta haasioista, kysyy eikö silloin ollut niin kovia myrskytuu-
lia kuin nykyään. ”Ne ois siitä haasialta lähteny naapurin pellolle?” Ryhmässä ollaan sitä 
mieltä, ettei varmaan silloin ollut näin kovia tuulia. ”Ei, kyllä ne pysy hyvin aina.” ”Ne 
laskeutuu siihen niin hyvin, ja ne pantiin kunnolla maahan kiinni ne tolpat.” ”Kyllä niissä 
oli tappia niissä väliriuiski.”

JUNAMUISTOJA
Seuraavassa kuvassa näkyvä tie herättää kysymyksen, onko kylänraitin suunta muuttu-
nut. Joku miettii, onko jossain vaiheessa tehty poikkitie. Kuvan punaisesta nostokurjes-
ta puhutaan ”tolppana”. Sitä arvellaan vanhan huoltoaseman tolpaksi ja keskustellaan, 
oliko sillä paikalla Esso vai Kesoil. Yksi huomauttaa, että Osuuskaupan merkki oli Shell. 
Päätellään, että kuvan tolppa on Matkahuollon kohdalla. Joka tapauksessa, kahden ku-
van välillä nähdään merkittävä muutos: ” – – se oli paljon komeampi se yläkuva, kun ala-
kuva. Siinä oli joku asvaltti siinä alakuvassa. Ei tuollasta kukaan viitti kattella, rikkinäistä 
asvalttia. Mutta tuota heinäpeltoa jaksaa kattoa, vaikka koko elämänsä.” ”Se heinäpelto 
elää ja asvaltti on kuollut.” Kerrotaan, että tällainen muutos nähdään vasta näistä valo-
kuvista. Ei sitä ennen huomannut.

 Siirrytään Kansallis-Osake-Pankkia ja Perälän Osuuskassaa esittävään virikkee-
seen. Osuuskassan vierestä muistetaan Mattilan kauppa. Pohditaan, mikä pankki oli 
Perälässä ja missä kohtaa Kansallis-Osake-Pankki oli kirkonkylässä. Osuuspankki oli 
junaradan vieressä. ”Tuo on vankkaa tekoa tuo entinen Siskon kauppa ja Osuuspankki, 
kun juna on jytistelly siitä ohitte… ja onko siinä mapit tärissy tuolla sisällä sitten?” Jotkut 
muistavat: ”Ei siinä ollu sellasta maaperää. Johnakin vähän tuntuu juna, mutta ei yleen-
sä radan varres tuntu.” 

 Juna herättää muistoja: ”Voin teille kertoa yhden jutun, kun mä oon tullu junalla 
Perälän asemalle. Mä lähdin Helsingistä yhdeksän vanhana junalla yksin, ja mun piti 
vaihtaa Riihimäellä junaa ja piti vaihtaa Seinäjoella junaa. Ja sitten, kun mä pääsin tänne 
Perälän asemalle, niin sitten mä eksyin. Muistat sen vesitornin… Sinne asti meni kato 
juna. Se täytti säiliön siellä. Mä jäin sitten siellä junasta pois. Mä luulin, et se oli aseman 
vieressä. Lähdin tuonnen Kokkoon päin,– – Tuonne pankin kohtaan tuli pieni polku. 
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Sitä mä kattelin. Mutta löysin mä sen sitten lopuksi. Iso kapsekki mukana…” Toiset osa-
sivat kertoa, että juna ajoi vesitornille suoraan pysähtymättä asemalla. Kertoja jatkaa: 
” – – en mä tienny, että se ajaa sinne asti… – – Kristiinan ja Kaskisten junat tuli tuolta, 
ottiko nekin vettä siitä? Se oli ehtoojuna.” 

Junien kulkeminen tunnetaan ryhmässä hyvin, ja keskustelu jatkuu. ”Siinä oli joka 
junalla oma raide kyllä. Kolme henkilöliikenneraidetta ja kolmelle tavarajunalle.” Joku 
kehuu, että Teuva oli ainut varsinaisen asema Seinäjoen jälkeen: muut olivat pysäkkejä. 
”Eikös siinä ollu seittemät kiskot vierekkäin?” Todetaan että kahdeksat kiskot. Perälä 
oli kuulemma risteysasema. ”Kolme henkilöjunaa ja kolme tavarajunaa ja sitten nämä… 
lastauslaituri ja sitte tämä, joka meni sitten sinne kääntöpöydälle.” ”Se on vieläki siellä.” 
”Sai Kaskisten pässin käännettyy.” ”Olis se voinu ajaa takaperin, mut se oli turvallisuus-
kysymys. Jos ajo takaperin, nii ei nähny, jos radal oli joku.” 

 Junakeskustelu jatkuu vilkkaana. Perälässä verrataan mielellään omaa asemaa sil-
loiseen Seinäjokeen, jolle vähän naureskellaan: 

– [S]illon vuosisadan alus, niin Teuvan Perälän risteysasema on ollu tär-
kiämpi paikka, kun Seinäjoen asema. Ennen kun Seinäjoesta on tullut 
kauppala, tämä on ollu elävääsee paikka.
– Seinäjoki oli sellanen kurapaikka.
– Joo, piti olla isot kummisaappaat, kun meni Seinäjoelle vielä 60-luvulla.

MIELUUMMIN TRASUKAUPPAAN KUIN IDEA-PARKIIN 
Keskustelu siirtyy kuvan kauppaan. Ensin sitä verrataan Seinäjoen Ideapark-ostoskes-
kukseen: 

– En oo siellä vielä käyny, enkä taida hetkeen käydä.
– Ei kyllä niin kun tuohon Siskon kaupan aikaan... Se oli inhimmisen ko-
koonen, ja sieltäkin sai kaiken. Sieltä ei saanu ruokaa, mutta siellä oli kaikki 
vaatetus kuulemma villahousuusta lähtien.
– Sieltä löyty.
– Siinä oli monen vuoden varastot.
– Ja koulutarvikkeet oli… Tuoksuvat pyyhekumit. Niin kauan kun niitä sai, 
ennen kun jotkut lapset rupes syömään niitä, ja ne kiellettihin…
– Sitten oli ruokakaupoissa Pussiina- tai Askiina-rasiat... Pienet rasiat.

Keskustelijat kertovat käyneensä harvoin kirkonkylällä kaupoissa, sillä Perälässä oli kak-
sikin ruokakauppaa: Osuuskauppa ja K-Kauppa. Vaatteet sai kuvan kaupasta, ja pankki-
asiat hoituivat samassa talossa. Oli Postipankkikin. Joku oli juuri laskenut, että Peräläs-
sä on ollut 8–9 kauppaa. Pankkejakin oli neljä. Puhuttiin Siskon kaupasta: ”Sisko asuu 
tossa toisella puolella. Hän piti siinä kauppaa.” Ja jälleen verrataan vanhoja kauppoja 
uusiin: ”nyt, kun käyny siellä Ideaparkissa, niin ei enää viittisi mennä siihen isoon, kun 
on kokenut nuo pienet. Että mieluummin noita pieniä, kun tommosia isoja.” Pienessä 
kylän kaupassa sai ottaa kotiin vaatteita sovitettavaksikin. ”Trasukaupaksi” sitä jotkut 
kutsuivat.

Peltomaisemaa ja vanhoja rakennuksia esittävästä kuvasta etsitään vellikelloja. 
Mietitään, kenen omistama on kuvan ”kaksfooninkinen”. Sellaisia oli kuulemma mones-
sa kylässä, mutta ei täällä Perälässä. Osallistujat muistelevat muitakin vanhoja, komeita 
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taloja. Joidenkin yläkerta ei koskaan valmistunut, tai siellä ei tiettävästi kukaan asunut. 
Jossain erityisen hienossa rakennuksessa oli hienoja tapetteja ja mattoja. Yksi keskus-
telija kertoo ihastelleensa lapsena Marttilan Uunon rakentamaan taloa: ”Mä oon ollu 
pienenä siellä. Siellä oli tosi hienot takat ylähällä ja alahalla. Ihan mahoroton rakennus.” 
Joku arvaa, että tämä monien muistama hieno pohjalaistalo olisi ollut Kauhajoelta kap-
palaisen pappilasta muuttanut asukas. Nyt Kauhajoen pappila on jo palanut. ”Ne tuli 
sieltä, ne oli siinä vuokralaisena ollu. Niitähän oli sitten Syväluomassa kymmenkunta 
taloa, kun talot aina jaettihin, kun aika kulu. Pienemmäksi ja pienemmäksi.” 

Entisajan käytännössä jakaa talo kirjaimellisesti jälkikasvulle oli puolensa: ”Muksut 
otti aina jonkun pätkän mukaan, kun ne lähti kotoa.” ”Joo ei kerrostaloja jaeta tuolla 
tavalla.” ”Nyt on paljon helppoo tänä päivänä, kun lapsi lähetetähän Helsinkihin. Niin se 
koulutetahan ensin täällä, sitten lyödään reppu täyteen rahaa ja lähetetään se Helsinkiin 
tekemään lisää.” Todetaan, että niitä rahoja ei koskaan tule. Päinvastoin: lapset vievät 
vielä kotoa pesämunastakin osansa. ”Kyllä ne vois vähän auttaa meitä tänne, kun niitä 
on maailma täynnä, hyvis työpaikois.”

PANENTOAIDAN RAKENTAMINEN SEKÄ MUISTOJA  
VANHOISTA TALOISTA JA TOVE JANSSONISTA
Peltomaisema-virike johtaa keskustelun heinänkorjuuseen. Uudemman kuvan pyörö-
paaleja verrataan seivästämiseen: ”Tuos on vähän viljelystyylilläkin eroa, kun nykyään 
paalatahan muovipussihin”. Myös aitaus herättää muistoja: joku on lapsena katkaissut 
kätensä panentoaidan rakoon. ”Muistaks sä kun – – oli nuo panentoaidat, ja sitten oli 
veräjä aina joka kymmenen metrin päässä.” ”Piti aina muistaa laittaa kiinni, kun se au-
kaasi, ettei lehmät karannu.” Vanhat veräjänpaikat ovat hyvin muistissa: taksillakin oli 
vaikea kulkea. Myös ojitus on muuttunut: vanhassa kuvassa on avo-ojia, mutta vain vä-
hän. Uudemmassa kuvassa viljelykset on salaojitettu. Mietitään, mitä aikakautta musta-
valkoinen kuva edustaa. 

Panentoaitojen tarkastelua jatketaan: ”Paljon on menny puita noihin aitoihin.” ”Tot-
ta kai niihin piti pistää noita puita aina välis.” ”Riippu kuinka hyvin ne teki. Kato, ku ne 
on halkastu, ni ei ne lahonnu”. ”– – jotkut poltti sen terän hiilelle, että se säilyy, tuon 
paalunki terä.”  Juontaja varmistaa, tarkoittaako panentoaita samaa kuin riukuaita. Kes-
kustelijoiden mukaan näin on. Aidoissa on kuitenkin eroja: ”– – tämä panentoaita niin 
tiheä, ettei siitä lammas mee.” Ja yhdessä nauretaan, että näin on ”ainakin tuollaases 
paremmas taloos.” Aidoista riittää asiaa: niitä vasten kinostui lunta, joka sitten tukki tiet: 
”– – kun ne oli molemmin puolin tietä, niin kyllä siinä oli sitten lunta tie täynnä.” ”Mä 
muistan kun Rääsyn periltä lähti kouluun tänne. Kun oli kolme metriä lunta, ettei panen-
toaidan seipähiä näkyny, niin kyllä siinä oli kiva rompia.” ”– – [M]entiin jokea pitkin aina 
talvella.” Kerrotaan, että tie oli talvella Haapaniemestä Joentaustantielle saakka poikki.

 Uudessa kuvassa näkyy jo purettu Aattolan talo. ”Joo se siitä nyt hajotettiin. Ennen 
annettiin palkinto, kun se sitä restaaroi, mutta nyt se on hajotettu.” Viimeinen omistaja 
on keskustelijoille epäselvä. Joku osaa kertoa uusista suunnitelmista: ”Se on ainakin se 
pitkä tehdasrakennus toisella omistajalla. Ja sitä on nyt entrattu, siihen tulee Puuidea. 
Plakaatti oli jo kyljes.” Muistellaan, että rakennus oli monessa käytössä: Siinä pidettiin 
muun muassa tansseja. Rakentaja Felix Vainionpää teki sen alun perin työväentaloksi.
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Keskustelu siirtyy muihin kuvan rakennuksiin. ”Mua vaivaa, et onks tuo valkonen talo 
enää olemassa. Siinähän on nykäänkin semmonen vaalee talo, mutta mä en nyt saa sitä 
millään silmiini, että onko se toi sama?” Joku tunnistaa rakennuksen Korhosen mat-
kustajakodiksi. ”Siihen on vain tehty lisää.” Käydään keskustelua valkoisen rakennuksen 
historiasta lähellä rautatieasemaa. Nykyinen asukas jää epäselväksi, mutta menneisyy-
destä otetaan esille yksi kuuluisuus: ”Tove Jansson siinä asui. Se suuttu Annalaan. Oliko 
se yhden yön siellä, sitten muutti matkustajakotiin.” Yhdessä nauretaan näille kertomuk-
sille. Tarinoita taiteilija Janssonista riittää: 

– Se joi kuulemma keltasta Jaffaa ja söi munkkeja.
– Ja kulki viinapullo paperikassissa.
– Ja poltteli aika ahkerasti.
– Mutta se viinapullo oli sitä varten, että eihän sitä saanu ilman viinaa sitä 
kultausta laitettua. Tosiaan ei ollu ikkunoita kirkossa… Se tuuli. Se turkki 
päällä maalas.

Moni vahvistaa, että viinan avulla taiteilija kiinnitti ohuen lehtikullan teoksiinsa. Sitten 
keskusteluun nousee vanha keuhkoparantolan rakennus, joka ei ihan näy kuvassa. Joku 
miettii, onko se museoitu, kun sitä ei saa rakentaa tai korjata. Rakennusta pidetään kau-
niina, mutta se on menossa jo huonoksi. Keskustellaan rakennuksien ränsistymisen syis-
tä. Käyttöä on liian vähän: 

– Ne on liian suuria... Menee paljon rahaa, kun ne kunnostaa ja sitten ei oo 
mitään käyttöä.
– Ja lämmityskustannukset on.
– Se on harmi, kun sekin on kaunis talo.

Arvellaan, että ennen oli paremmat edellytykset lämmittää taloja puilla: ”Ennen oli met-
tääkin lämmittää, mutta nyt ei oo enää mettääkään lämmittää. Ne täytyy puut myydä 
tukkiiksi.” Joku toteaa vain: ”Käki kukkuu kannollansa, ei oo enää kukkumapuuta.” 
Juontaja kysyy, mitä vaatisi vanhojen talojen käyttöönotto. ”Kyllä ne pitäis nykyaikaistaa 
sitten. Tehdä suuret remontit ja kaikki uusiksi. Sisältä ja katot ja nämä ja sitten lämmi-
tyslaitteet. Ei enää oo mahdollisuus käyttää oman mettän puita siihen.”

LAUKKURYSSÄT
Seuraavien kuvien hahmoja ei meinata ensin tunnistaa. Sitten joku päättelee ne laukku-
ryssiksi hevosineen. Nähdään isot kantamukset potkukelkan kyydissä. Yhdellä keskus-
telijalla on yksityiskohtaista tietoa: ”Myyntilaukku siinä ja joillakin oli hevoonen sitten. 
Nikitin taitaa siinä olla jo…” Toinenkin tunnettu nimi muistetaan: ”Onko Prosimäki? 
Prosimäen laukkukin on Teuvan museossa vielä.” ”Veti kärryyllä, kyllä se sitten reelläkin 
meni talvella.” 
 Juontaja pyytää kertomaan, mikä oikeastaan on ”laukkuryssä”. Yksi ryhmästä ker-
too: ”Ne oli Karjalasta tai Venäjältä… kulkukauppias. Nikitin oli Moskovan seudulta.” 
Selitetään, että Nikitin oli nimeltään eräs näistä kauppiaista: ”Täällä on ollu talollisena, 
sitten menny naimisiin ja oli Myllyniemes taloollinen.” Osa keskustelijoista ei tiedä lauk-
kuryssistä paljonkaan. He kyselevät lisää: 

– Kristiinankaupungistako ne haki sitten tavaraa satamasta, mitä kaupitel-
la? 
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– No… ne, mistähän ostivat, sitten tällästä kato… Niillä oli etupäässä tälläs-
ta, mitä naiset talos tarvitti. Kaikkea: lankarullia, neuloja, kampaa… tälläs-
tä. Mistä sai halvalla.
– Pientä rihkamaa.

Eivätkä kauppiaat kuulemma rikastuneet työssään: ”Niin kun Prosimäkikin kiersi monta 
pitäjää sen kierroksen ja oli ilmaaseksi sitten tietyis paikois yötä. Se tienas kuulemma 
sitten tupakkirahat sillä reissulla. Ei muuta.” ”Leipä jäi saamatta mutta tulipa tupakit.” 
Se oli hyvä puhumaan ja tuttujakin oli, että sai leivän sitten matkalla. Muttei kotia tuo-
misia ollu. 

– Vaikka perhettäkin oli. 
– Perhettäkin oli reilusti.
– Mutta se oli sen elämäntapa. 
– Niillä piti olla tsaarin lupa alkaa päältä kuule niillä laukkuryssillä. 
– No eihän täällä aikoinaan saanu maalaiskylis kauppaa pitääkkään. Se oli 
vain kaupungeis.

Ryhmän mielestä historia toistaa nyt itseään: ”Siihen mennähän takasin.” Tarkennetaan, 
että kuvan ottamisen aikaan Teuvalla on jo ollut kauppoja, mutta aikaisemmin kyläkaup-
pa oli kokonaan kielletty. Kuva ajoitetaan 1920- tai 1930-luvulle. Juontaja kysyy, ovatko 
kulkukauppiaat tulleet Venäjän puolelta jo silloin, kun kaupankäyntiä rajoitettiin. ”Kyllä 
niitä on ollu. Varmaan 1800-luvulla jo.” Kerrotaan, että kiertävät kauppiaat myivät myös 
itse tekemiään laululehtisiä ja kertomuksia. Prosimäki-niminen kauppiaskin oli kirjoit-
tanut itse murhajutun, painattanut sen Tampereella lehtiseksi ja kauppasi sitä.

HYVIÄ MUISTOJA KYLÄKOULUISTA
Seuraavasta kuvaparista tunnistetaan kohta Kauppilan koulu. Keskustelu kyläkoulun tu-
levaisuudesta alkaa: ”Kyläkoulut kuoloo ainakin.” Vähän vitsaillaankin: ”Sä kerkiät vielä 
tehdä jotain asian etehen. Pysyy koulut täällä.” Sitten otetaan talouden näkökulma: 

– Pitää tehdä yksityiskouluja.
– Mutta ei niillä oo rahaa maksaa.
– Kyllä mä oon kauan sanonu, että mihinkähän täs valtakunnassa panna-
han rahat. Ei oo koskaan oo veroja kerätty niin paljon, kun tänä päivänä. 
Mutta mitään ei sillä saa aikaaseks.
– Ne menee Afrikkaan.
– Ja byrokratiahan.
– Joo, kyllä enempi saatiin ennen ajjalliseksi, vaikka vähempi tuli.

Muistellaan, kuinka ennen vedettiin tie 67 Teuvan läpi, mutta ei uskota, että sellainen 
enää onnistuisi. ”Ei saaha Myrkyn tietä päällystettyä.” ”Ei ne pysty päällystämäänkään 
valmista tietä enää.” Puhutaan siitä, että on mietitty rautatien purkamistakin nykyään. 
”Toiset on tehny ne joskus, saanu tehtyä ja lunastettua pohjat ja kaikki, niin toiset ei 
pysty vaihtoo enää pölliä uusiin.” Yhdellä on mielipide siitä, kuka on syyllinen junaradan 
huonoon kuntoon: ”– – Oli hallintomies eikä tienny rautatiestä mitään. Lopetettiin vuo-
sihuollot. Se on ollu 40 vuotta huoltamatta koko rautatie!” Muistoja herää muutenkin ju-
nasta paljon ja muistetaan, mitkä junat kulkivat milloinkin: ”Pohjoosesta tuli sellujunat 
Kaskisiin. Kaskinen oli aina viimeneen, joka oli auki koko talven. Ne yöllä sitten ajo sellu 
pohjoosesta. Sillon sai kahdella veturilla. Ne oli höyryvetureita silloin… Mutta ei saanu 
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koskaan kahta veturia käyttää kesällä. – – Kaskisiin nytkin ajetaan kahdella dieselillä.” 
”Siellä ennen meni kahden tunnin välein henkilöjuna raiteilla.”

Seuraava metsää esittävä kuva saa vain vähän huomiota. Suositellaan harvennus-
ta. Ajatellaan myös, että puiden keskellä voi olla piilossa tupa, piilomökki. Vähän on 
pessimismiä kommenteissa. ”Luonto valtaa, jos ei sitä hoida. Näin käy kylien.” Kuvan 
koivut ja männyt ovat katsojista komeita ja ajatellaan, että kuva on tien vierestä otettu. 
Sitten palataan keskusteluun kyläkouluista: ”Aattelin tossa ittekseni, että kyllä saa olla 
tyytyväinen, että kun oli ujo pieni flikka ja sai mennä kyläkouluun. Meitä oli 82 ja kolme 
opettajaa. Ja koko ajan oli siinä, että saahaanko neljäs opettaja. Että kun yks opiskelija, 
koululainen, ois muuttanu kylähän lisää, niin ois saatu neljäs opettaja. Mutta ei, aina 
joku muutti poiskin, jos joku muutti tänne. – – Jos mun ois pitäny sillon täältä kirkolle 
lähtiä isohon kouluhun, niin yyyh…” ”Ois tullu äitiä ikävä.” 

Joku vinkkaa, että kyläkoulussa olisi saanut äitikin olla mukana. Ihmetellään, onko 
vaikka Seinäjoen Törnävän koulun lakkauttamissuunnitelmat järkeviä, tuoko lopettami-
nen oikeasti säästöä. Ollaan sitä mieltä, että koulujen lakkauttaminen ei säästä mitään, 
koska koulumatkoihin takseilla menee sitten paljon enemmän rahaa. Puhutaan, että lo-
pulta säästöt näkyvät väestön terveyden heikkenemisenä. ”Että ennemminkin opettajat 
sais sieltä kirkolta kulkea tänne opettamassa eri aineita ja meitä vois olla siellä koulus 
kurssilla vähä lisäopinnois, kun sais valita, että mä meen vielä tuota opiskelemaan.” 

Mainitaan oman kylän entisiä kouluja: ”Koskelan koulu ja Perälän koulu ja Salon 
koulu ja Viitin koulu. Joku kertoo, että hänen aikanaan oli jopa 124 oppilasta omassa 
kyläkoulussa. Siksi jouduttiinkin hetkeksi siirtymään liian pienestä koulurakennuksesta 
rukoushuoneelle. Mainitaan, että Viiti liittyi Närpiöön ja yksi kyselee, opetettiinko siel-
lä kahdella kielellä. Sitä ei muisteta, koska tuota koulua ei kukaan keskustelijoista ole 
käynyt. Viiti on Närpiön ja Perälän rajalla, ja siksi sanotaankin, että siellä ”keittiö voi 
olla Perälän puolella ja kamari Närpiön puolella”. ”Se on tuota närpiöläästen hevoshaka. 
Joka tehtiin tollaaseksi lisämaaksi niin kun Korvenkylä. Muutettiin kun tuli ahdasta tääl-
lä kylällä. Sieltä sai maata.”

JOET, METSÄT, SUOT
Jokinäkymä käynnistää keskustelun vedenlaadusta. Katsellaan, onko vesi nykyään li-
kaista vai joen pohjako se tekee veden noin likaisen näköiseksi. Syyksi tarjotaan metsäs-
tä valuvaa turvepitoista vettä. Vanhemmassa kuvassa jokirannat ovat siistit. Arvellaan 
eläinten pitäneen risukot poissa. Loiva jokiranta herättää ihmetystä. ”Eikö vesi virrannu 
kuin nyt? Ojituksia on ruvettu tekemähän niin nyt se tuloo voimalla…” Selitykseksi tar-
jotaan ojituksia: ”Sillon oli enempi vettä, kun nyt. Katos kun se tuli pitkään koko kesän, 
mutta nyt ne tuloo yhellä kertaa keväällä.” Puhutaan, että joki on ennen toiminut koko 
vuoden, toisin kuin nykyään. Rääsyluomakin on tänä päivänä kuiva. 

– Ennen siellä sai käydä heinäkuussa uimassa.
– Ja puhdas vesi. Pyykit pestiin siellä.
– Se onkin Perälä rakennettu Teuvanjoen ja Rääsyluoman varteen. Aina piti 
olla vesi. Kaikki talot on tehty sillä lailla.

Vanhassa kuvassa näkyy kauempana rakennus, jonka paikkaa joen varressa ihaillaan. 
”Ja hevooset pääsee joesta juomaan. Mutta tänä päivänä siinä on kahden metrin pudotus 
siihen. Ei oo mitään mahdollisuutta mennä vesirajaan.” 



71PUHETTA MAALAISMAISEMASTA – TEUVAN MAISEMATYÖPAJOJEN KESKUSTELUKUVAUKSET 2020–2021 
AURORA LÄHTEENNIITTY JA SULEVI RIUKULEHTO

”Se oli nytkin kesällä kuiva tuo joen pohja, että sinne pääsi kiville kävelemään. Mutta 
appajee, kun piti tulla tossa töyrän yli ylähä, niin ei meinaa päästä muuta kun oksia ve-
tämällä ja vähän konttimalla. Se on niin syöpyny tuo.” Veden määrä ja virtauma ovat 
muuttuneet. Tilanne on keskustelijoille tuttu muualtakin: ”Sehän oli se Kristiinansilta, 
siinä oli merenlahti kauas Tiukkahan päin. Se on meidän maata nyt täynnä se koko lahti. 
Se silta on melkeen turha, että se on aivan umpehen savea täynnä.” ”Se on munkin elin-
aikana kasvanu. Kyllä mä muistan. Mä oon veneellä sourellu siellä.” Enää soutaminen 
ei onnistu: ”Veden pinta heittää toista metriäkin parhaimmillaan tulvis, niin se vie maat 
mukanaan”

Keskustelijat kyselevät, olisiko jotain voitu tehdä toisin, jotta joen kunto olisi pa-
rempi. Metsien ja soiden ojitukset puhuttavat: 

– Sitten kun on soita ojitettu, 30 metrin välein suurin piirtein on ojat. Sitten 
kun se kuivaa ojan pohja, niin se keskikohta jää korkialle. Ne on kaikki vedet 
heti siellä ojassa.
– Mikään ei imeydy [juontaja].
– Niin kun tuollakin nevalla. Se on kuiva mätäs se koko oja. 
– Vesivarastot häviää siinä samas leikis. 

Yksi keskustelija toteaakin, että vesi on ihmiselle kovin tärkeää. Ja samalla toinen mai-
nitsee, että maisemakin kärsii kaikista toimenpiteistä. Eikä ole enää marjapaikkojakaan. 
Keskustelijoiden mielestä metsät, suot ja joet olivat luonnonmukaisempia, kun soita ei 
ojitettu ja vesivarastotkin säilyivät silloin paremmin. ”Se puhdistu siinä, koska se ei tullu 
suoraan koskeen.” Muistellaan joen entistä kirkkautta: ”Meijän vanhemmatkin sanoo, 
että on eripääs jokia uinu, niin siellä oli hieno hiekkapohja. Ei me tiedetä tänä päivänä 
siitä mitään. Nyt on hyvin turpeista ja kummisaapas saa olla kainalohon asti, on sellasta 
mutaa se pohja.” Kääntöpuoli näkyy suolla: ”Nyt saa tennareilla mennä nevalle.”

Arvellaan, että kaikki uudistukset eivät ole hyviä. Tilanteen korjaaminen on vaikeaa 
ja aikaa vievää. ”Hyvä ajatus tietysti varmaan aikanaan, mutta saahanko tuota korjaan-
tumaan?” Juontaja toteaa, että nyt puhutaan yleisestikin Suomessa soiden ennallistami-
sesta. Sitäkin keskustelijat pitävät hankalana: 

– Se on justiin vaikea tuo. Se jää kuitenkin se uoma siihen eri asentoon, 
vaikka se kuinka yritettäis tukkia. Se suoltaa sen läpitte.
– Joo, kun se on luonto satoja vuosia tehny, niin ei sitä ihminen voi yhtäkkiä 
muuttaa.
– Ei se onnistu sillä, että tehdään vähän patoa johonkin kohtaan.

MUISTOJA JUNISTA
Siirrytään juna-aiheiseen virikkeeseen. Ryhmä ihmettelee, kun asemalla on niin paljon 
ihmisiä. Arvataan sitten, että kyseessä on viimeinen henkilöjuna, joka Teuvan radalla 
kulki. Päivämääräkin on muistissa: ”25.5. vuonna 1968.” Kuvan ihmiset näyttävät kat-
sojista juhlavilta: ”Hienot asut ja Teuvan vaatetuksesta haettu kankahat. Varmaan kam-
paajallakin on käyty.” ”Rantasen vaateliikkeessä tehty puvut.” Nauretaan, ettei vaatteita 
ole ostettu paikallisesta vaateliikkeestä Perälästä. 

Toinen kuva sijoitetaan Teuvan asemalle. ”Kyllä se on pieni tuo asema.” Keskustelu 
kääntyy kuvien yksityiskohdista niiden taustoilla vaikuttaneisiin syihin: miksi junan kul-
keminen piti lopettaa: 
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– Kun aattelis, että noi paljon väkiä, ja miksi piti lopettaa? Niin kun henki-
löjuna.
– Se oli poliittista.
– Kyllä matkustajat vähänkin vähentyny.
– Väheni, mutta kyllä tuolla lähellä Seinäjokia, jos oli oikiaan aikaan vaan se 
lättähattu, niin se oli aivan täynnä, kun ne meni työhön.
– Mutta pitää sillon pitää ne seisakkeet, että pääsee junahan monesta paik-
kaa. Lättähattu oli halpa juna. Eihän se ollu, kun jonkinmoinen linja-auto.
– Ja ne tehtiin vielä Suomessa. Ne ostaa ne Italian mafialta nykyään, ja ne 
hajoaa.
– Valmetilta.

Erikoisia tapauksia muistellaan: ”Jäi mieleen, että [kun] Sirkus Finlandia tuli tänne Suu-
pohjan alueelle, niin Teuvan asemalle tuli norsujuna.” ”Se oli 60-lukua joskus, kun Teu-
valla oli sirkus. Ne oli varmaan intialaiset norsut. Ei niitä kaikista suurimpia. Se oli vähän 
outo haju se norsun sonnan haju.” 

Joku muistaa, miten joskus on lihaa kuljetettu Helsinkiin Perälästä kuumana kesä-
nä. Ihmetellään samalla, eikö Helsinkiin saatu lähempää lihaa: 

– Eläviä lehmiä vaunuhin vaan. Kaljakori käes, niin mentiin.
– Se oli elintarvikehygieninen keino viedä ne lihat.
– Oliko se vuokrattuna koko vaunu sitten?
– Joo lastauslaiturilla oli useampi vaunu... Täytehen lehmiä. Tätyyhän niillä 
hoitaja olla, joka vettä anto.
– Meni varmaan monta päivää. Saatiin eläviä lehmiä kesäkuumalla Helsin-
kiin teurastamoon. Myöhemmin yöllä Kristiinas kävi kylmävaunuja.

TUULI PUHALTAA
Sitten on kuva Äystöltä. Joku miettii heti kuvauspaikkaa ja -aikaa. ”Maaliskuussa, kun 
on lunta vielä ojassa.” Ajankohta saakin pohtimaan sään muutoksia: ”Talvet on muuttu-
nut. Ei oo enää lumi niin kun ennen. Hyvä jos saahaan ohkaanen kerros, mutta tuuli on 
lisääntyny ja tuulimyllyjä rakennetaan.” Ollaan sitä mieltä, että Teuvalla tuulee nykyään 
enemmän kuin ennen. 

– Myräkät ainakin.
– Voimakkaat tuulet.
– Epävaakasia säitä.
– Ääri-ilmiöt on lisääntynyt.
– Mitä tuli näitä sateita muutama päivä sitten, ne tuli kauhialla voimalla.

Tuulivoimaloihin on ehkä jo vähän totuttu maisemassa. ”Kyllä se noihin myllyihin silmä 
edelleen joka kerta osuu, mutta ei enää niin paljon, kun ne ensin nousi. Niin sitähän ei 
voinu ajaa autolla, kun tujottaa niitä samalla. Tietyllä tavalla siihen on jollain lailla mai-
semassa tottunu.” Toinen on sitä mieltä, ettei niitä kohta huomaa ollenkaan, vaikka aluk-
si niitä tuijotti koko ajan. ”Kun ne on vähän niin kun värittömiä.» Epäillään kuitenkin, 
onko tuulivoimaloista hyötyä niin paljon kuin väitetään. «Eikö ne oo joutunut tuollakin 
Norinkylässä räjähyttämään niitä auki niitä pohjia, jota meinasivat pystyttää, kun ei be-
tonilaskenta ei oo pitäny paikkaansa. Oon nähny kuvankin.” Puhutaan, kuinka voima-
loiden perustukset eivät ole olleet riittävän vahvoja. Lisäksi niitä on kuulemma tulossa 
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Teuvalle. ”Se on vissiin kallista, kun ne kymmenen vuoden päästä menee vanhaks. Ne 
jää siihen kaikki. Se on ongelmajätettä.” ”Tuloo niin kun Olkiluoto kolmonen. Ei ikänä 
valmistu. Se kerkiää vanheta jo betonit siihen mennessä, kun saadaan ees koekäyttää.” 
Puhutaan enemmänkin suomalaisten tekemistä tuulivoimaloiden sopimuksista. Joku on 
sitä mieltä, että on ostettu sika säkissä.

Viimeisessä kuvassa näkyy vielä Aattolan työväentalo. 
– Kyllä se niin kun merkittävää arkkitehtuuria varmasti on.
– Ei sitä oo arkkitehti tehny... Vainionpää. En tiiä, onko siitä piirustuksetkaan.
– Tupakkiaskin kantehen... Ja kuinka ne pitikin aina ne piirrustukset: ei oo 
vinksallansa. Ne on suoria.
– Ei kun ne kattottiin silmällä. Ei niitä tarvinnu mitata. Se oli taiteilijan silmä 
kumminkin rakentajalla. Hakalan Olavi kyseli piirrustuksia arkistosta, ei niitä 
löytyny mistään. Kyllä ne on ilman piirustuksia tehtykkin.
– Mutta se on näin... Eikös metallimies tee mikrometrillä ja timperi tekee jus-
tiin.
– Veneenrakentaja tekee justihin.. Ei se saa vuotaa.
– Valtavan iso on ollu tuo rakennus.
– Se oli komia rakennus.

Muistellaan rakennuksen eri vaiheita. Joskus siinä oli paljonkin työntekijöitä. Lopuksi 
todetaan vähän haikeasti, että enää ei ole Aattolassa tansseja. 

2.5  LUOVANKYLÄN  
 MAISEMAKESKUSTELU
 Aurora Lähteenniitty, Sulevi Riukulehto  
 ja Heidi Väliaho
Luova on vähän alle sadan asukkaan kylä ete-
läisimmässä Teuvassa lähellä Karijoen rajaa. 
Matkaa kuntakeskuksesta kertyy noin 16 kilo-
metriä. Maatalousvaltaisessa kylässä tervanpolt-
toperinteet jatkuivat 1930-luvulle asti, ja niitä 
on muisteltu myöhemminkin Tervan ja hiilen-
polttoviikoilla. 1990-luvun lopussa rakennettiin 
tervan- ja hiilenpolttoalue vanhaan malliin panentoaitoineen ja hirsirakenteisine varas-
toineen. (Kivelä 2001) Kylällä kohtaa vieläkin perinteisiä maaseudun eläimiä, lehmiä ja 
hevosia. Hietikon ratsastustalli, joka on toiminut 1990-luvun alkupuolelta lähtien. (Lea-
der Suupohja. Luovankylä 20.12.2020.)

Kylän luonnonkohteisiin kuuluvat Lutakko- ja Mortikanneva, Suksenjärven alue 
sekä Sivin kämppä, joka on vanha metsämiesten käyttämä taukotupa. Päntäneen suun-
taan mentäessä on Tarkankeidas. Parran laskettelu- ja vapaa-ajankeskukseen on vain 
muutaman kilometrin matka. (Leader Suupohja. Luovankylä 20.12.2020.) Teuvalaisille 
tärkeä kylän asukas oli edellisen kirkon piirtäjä Niilo Luopa, myöhemmin Nils Österman 
(1819–1866), jonka suunnittelema Teuvan edellinen kirkko rakennettiin 1860-luvun 
alussa arkkitehdin itsensä valvoessa työtä. (Kivelä 2001)
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Oma kylätalo tehtiin talkoilla ja vihittiin käyttöön vuonna 1997. Laajennusosa valmistui 
2005. Siellä järjestettiin myös Luovankylän keskustelutilaisuus 19.11.2020. Paikalla oli 
viisi miestä ja yksi nainen.

Luovankylän kylätupa valmistui vuonna 1996. Kuva Aurora Lähteenniitty,

Kuusi kyläläistä osallistui Luovan virikekeskusteluun 19.11.2020. Kuva Sulevi Riukulehto.

KESKUSTAN MERKKITALOJA JA -HENKILÖITÄ
Keskustelun aluksi osallistujia kiinnostaa, ovatko kaikki kuvat Teuvalta. Ensimmäinen 
kuva sijoitetaan Teuvan keskustaan. Siitä käydään polveileva keskustelu, jossa lähinnä 
tunnistetaan rakennuksia ja pohditaan kuvan ottamisaikaa. Mainitaan ”matala kahavila” 
sekä vanha Säästöpankin talo. Myös joen takana näkyvä kirkko tai rukoushuone kiinnos-
taa. 
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Ajoitukseen haetaan apua kuvassa näkyvästä autosta: ”Onko siinä joku auto tuos ala-
reunas, ettei hirviästi oo liikennettä, mutta autokin [naurahtaa] on jo ollu, että onko se 
joskus kolome–nelekytäluvulta?” Talojen katoilta tunnistetaan huopaa, peltiä ja pärettä. 
Liikennevalojakaan ei ole. ”Ja raitti on hyvin hiljaanen tuos yläkuvas.” 

Toisen kuvan kohdalla mietitään, onko se kenties otettu kirkon tornista. ”Joki on 
mun mielestä tällä puolen – –” ”Tuol on ABC tuon valakosen talon tykönä.” Kuvaan yri-
tetään sijoittaa apteekki ja jokin varhaisempi Hermanni-niminen liike sekä kioski.

Seuraava kuva johtaa osallistujat keskustelemaan Orrelan kulttuuritalosta sekä 
vanhasta kirkosta ja sen suunnittelijasta: ”– – vanhan kirkon suunnittelija [on] synty-
ny täs mäellä». Pienen hapuilun jälkeen nimeksi löydetään Nils Österman. Kuuluisan 
arkkitehdin töitä ja sukulaisiakin tiedetään: ”Se on – – aika lailla kuuluisa mies ollu; 
ensimmäisen Saimaan kanavan punninnu silloon aikoonaan – –. Se on kolome kirkkoa 
suunnitellu: Teuvan vanhan kirkon, ja mihinä se oli tuola Kemijärvelläkö ollu yks ja…” 
Toinen keskustelija jatkaa: ”Ei se Kemijärvi ollu, ku Lapis se oli ja sitte mikä se yks oli? 
Kaksko niist oli palanu, Teuvan kirkko ja se…” Toista palanutta kirkkoa ei kukaan onnis-
tu muistamaan. Omalla kylällä syntyneestä arkkitehdistä tunnetaan ylpeyttä: 

– Sellaanen henkilö on tästä lähtenyt aika tuosta tien toiselta puolelta läh-
töösin.
– Siellähän on sen kyltti seinäs.
– Minkä niminen se sitte oli?
– Nils Österman.
– – 
– Luopahan se oli ensi alakaen, mutta se sukunimen muutti sitte, ku se… 
meni Vaasaan.
– Nii, se oli Vaasas ja Tukholmas ja mihinä se oli.

Keskustelijat miettivät yhdessä, milloin Nils Österman asui Luovankylässä kotitalos-
saan ja keitä talossa on sen jälkeen elänyt. Lopulta Östermanin aika kylässä sijoitetaan 
1800-luvulle.

Uudemmasta kuvasta tunnistetaan koulukeskus. Huomataan myös, että uusi ja 
vanha kuva on otettu melkein samalta kohdalta. ”Niin, no tää on lähempää tästä. Tää 
on sieltä, ei ny aivan uimahallin tien päästä, mutta siitä, mistä käännytään sinne asunto-
alueelle… tuo vanha kuva.” 

Huomataan, että vanhan kuvan laitumet ovat ihan tien vieressä:
– Karjaa siellä varmahan on pidetty sitte, kun on noin kovat aidat, niin ku 
keskustaski ollu.
– Kyllä ne on ollu. Se on ollut siihen aikahan… karjaa ollu, joo.
– Vaikka kuinka keskusta ollu.
– Ja maisema on ollu, niin ku sanotahan… Se on autiompi. Onko siihen 
asutusta tullu sitte lisää, että se on nii autiota vielä tuos vanhemmas kuvas? 

Tie näyttää jonkun mielestä kulkevan eri tavalla suhteessa kirkkoon. Mietitään kuvakul-
mia sekä koetetaan tunnistaa tiet. Missä oikeastaan menee päätie? Yritetään suhteuttaa 
tietä vanhaan kirkkoon ja Orrelaan. Keskustelijoita häiritsee, että kirkko, Orrela ja tie 
näkyvät samassa kuvassa.

– Täytyy olla sieltä uimahallilta päin.
– Niin on. Siitä se on Kätkän kohorasta kuvattu hyvin.
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– Niin mutta tämä oli se Orrela.
– Joo, on. Orrela tuos on.
– Mutta ourolta näyttää, kun se kirkko näkyy tuola.
– Siihen tulee, tuo kirkko näkyy, niin mukaan, tuo tie niin paljon, että se 
siinä häirittöö.
– Niin se varmahan on sitte nykyään eri paikas, vähä kuinka se menis.
– Orrelan ja kirkon välistä menöö nykyysiin, rauniokirkon välistä.

Seuraavasta kuvasta tunnistetaan ”Raamiston risteys” sekä vanha Osuuskauppa ja ny-
kyisen Kulmakirppiksen rakennus. Keskustellaan yksityiskohdista, kuen tienviittojen 
sijoittelusta. ”Siinä oli ennen tienviitta tuos keskellä, ja se on tuos ny vielä, täs kuvaski.” 
Kuorma-autolla tai traktorilla liikkuva ”paappa” saa osakseen sympatiaa. ”– – [S]iin oli 
se vanha Osuuskauppa. Justiin tuos kulmas se oli aivan. Se oli tiellepäin tuosta uudesta 
rakennuksesta. – – Se hajotettihin sitte vasta, kun tuo Osuuskauppa oli valamis. Se oli 
aivan tien päällä melekeen.” 

Osuuskaupan laajentaminen vaatii tarkempaa huomiota: ”Ei mutta tästä uupuu 
vielä se, – – mihinä Perälän putki ja ne on. Ne korkiempi osa … tuosta. Siinon vaan tuo, 
mihinä vaatepuoli oli ennemmin, minkä minäkin muistan. Niin tästä uupuu elintarvike-
puoli sitte vielä, mikä oli lopuuksi – – kunnantalon pääs.” 

Keskustelijat innostuvat täydentämään toistensa muistoja:
– Olikos se peräti kolomes kerrokses – –?
– Kahades, sielähän oli musiikkihomma sielä alakerras ja mitä sie oli. Oliko 
sie urheilu…
– Joo, mut mä sitä, et oliko siel yläkertaki?
– Rautapuoli siel oli alakerras.
– Oli yhyres vaiheessa, sitte se muuttuu loppuvaihees johonaki… Oli se mu-
siikkipuoli siellä tai jotaki – ja urheilu.
– Kyllä siinä oli loppuvaihees niiku kolomessa – –.
– Ylähällä oli sitte konttori.
– Konttori oli ylähällä. 
– Mä ajattelin, et kyllä siinä portahat sinne ylähä meni, mut ei se sitte ollu 
kauppatiloja. Lapsena on kierretty vähä joka paikas, kaikki portahat.
– Ja onhan sie nykki yläkerta.
– Sitte tuola, paremmin sie takana, se alakerta, johona oli … niinku rauta-
puoli tavallansa.

Joku huomaa kuvassa koivun ja miettii, onko se edelleen suureksi kasvaneena samassa 
paikassa. ”Tuos toisella puolenkin o, tietä, on noita koivuja, ne mä muistan kyllä, mutta 
emmuista, että tuos kaupan edessä nuon oli, koivu”. 

Jotain on purettu uusien rakennusten tieltä: ”Vanha apteekki oli, mut että se on 
varmaan laitettu ennemmin sitten, olisko se tuo kaupan tieltä hajotettu.” ”Täs on nyt 
tuo apteekki.” Muistellaan, että samalle paikalle rakennettiin noin 1980–1990-luvuilla 
Nouseva Kuohu -niminen liikerakennus. ”[O]liko ne Piirto ja ne siel eri rakennukses? Ku 
meinaan, että kyllä kouluaikona käytiin kaupas, Piirron kaupas, vielä ala-asteella seitky-
täluvun lopulla, kahedeksakytäluvun aluus, – – emmä ny muista, kuinka se sitte loppu ja 
purettiinko se heti. Vai oliko se vasta sen [Nousevan Kuohun] tieltä sitte – –?”
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Seuraavaksi etsitään Nuorisoseuran taloa ja paloasemaa. Rakennusten ostajiakin muis-
tuu mieleen nimeltä. Kunnantalon alkuperäinen rakennuttaja Otto Syrén saa huomiota:

– Se oli se väritehtailija.
– Joo, se väritehtailija, mikä se ny ol? Kunnantaloonkin se on teheny ja…
– Syreeni, Otto Syreeni.
– Ne on molemmat sen rakentamia nuo.
– Nuo valakooset tuos alahalla.

Huomataan, että moni rakennus on hävinnyt katukuvasta:
– Siel takana oli vielä, siel oli oikeen se väritehdas, siel takana. Mutta se on 
aikaa jo hävitetty. 
– Puutaloot on hävinny kaikki tuosta. Tilalle on…
– … Morernimpia tiilirakennuksia.
– Säästöpankkia alettiin rakentamaa, ni se viimeisen sieltä takaa hävitti – –.

Taaempaa nostetaan esiin myös nummisuutari ja hänen vaiheisiinsa liittynyt onnet-
tomuus. Sitten katsotaan taas uusia valokuvia. Näkyy tuttu Kulmakahvila. Keskustelu 
palaa kuvassa näkyvään Osuuskauppaan. Jonkun mielestä rakennus näyttää yllättävän 
pieneltä: ”Ei se ollu tuon suuree.” Kaikille Kulmakahvila ja Osuuskaupan vanha raken-
nus eivät ole tuttuja:

– Mihinäs tuo Kulumakahvila, tuo toinen rakennus on sitte ollut? … Mä en 
muista sellaasta.
– Se on se Osuuskaupan myymälä. Tuo mikä tuol takana on.
– Se on Osuuskaupan oikei vanha.
– Tuo valakoonen.
– Tuonne taa rakennettihin se uusi kauppa. Sitte se vielä se vanha kauppa 
tuos seisoo tien puolella niin kauan, ku se rakennettiin sinne uusi taa.

Nykyisiä rakennuksia verrataan kuvissa näkyviin: ”Sanotaanko, että nää vanhan aijan 
rakennelmat on ehkä ollu vain niin, ku vertaa näitä kuvia, niin ne on ollu komiempia ra-
kennuksia.” Vanhassa kuvassa näkyvä mies tunnistetaan. Hänellä oli ”limonaatitehedas” 
sekä hevonen. Muutkin tietävät miehen: 

– Ei sen hevoosta näy, siinä kuvas.
– Se ajoo postia. Postia ajo. Asemalta haki postin, – – sillä hevoosella ajo.
– Puuskutti menemään.
– Siin ei näje sitä ulkokartanoa.
– Niin ja miettikää, että kuinka paljon oli – –kunnassa [kaikenlaisia] yrittä-
jiä. Oli maalitehtailija, oli limonaatitehtailijat, oli leipomot ja kaikki, ja mitä 
meil on tänä päivänä? Ei oo postia. Ei oo mitään. No yks pankki on. Kuinka 
paljon on hävinny! Kaikki.

Seuraava kuva arvioidaan todella vanhaksi. Huomataan puhelinlangat. Joku tosin miet-
tii, ovatko ne sittenkin sähkölankoja. Muistellaan, missä olikaan puhelinkeskus: ”– – se 
oli siitä osuuskaupasta, vanhasta osuuskaupasta sinne nuorisoseuralle päin…. – – …ai-
van ties kiinni.” Joku huomaa paikan, johon ennen kiinnitettiin hevoset. Toinen muistaa 
sanan ”puomi”. Yksi vitsailee: ”Siinon piiskattu ennen.” Muistellaan, että joskus oli van-
han Osuuspankinkin kohdalla hevospuomit. Arvellaan, että kuva on 1900-luvun alusta. 
Mainitaan sata vuotta toiminut Tammiston kelloliike, joka vasta vähän aikaa sitten siirtyi 
Teuvalta Tampereelle. Juontajan pyydettyä tarkennusta ryhmäläiset kertovat, että alun 
perin liike oli Nuorisoseuraa vastapäätä ja vasta lopuksi niin sanotussa liiketalossa. Al-
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kuperäinen rakennus on jo purettu: ”No, se navettarati, mikä siel on takana ollu, niin se 
on muokattu asunnoksi, mutta se oli ihan ties kiinni se Tammiston [liike].” Kerrotaan 
juontajalle, että Tammiston toiminta jatkui Teuvalla neljässä polvessa. 

Toisessa kuvassa näkyy nykyinen huoltoasema: ”ABC:n ny muistaa aika hyvin, 
vaikkei näin korona-aikana oo tullu käytyäkää.” Vanhempaa yläkuvaa ja uutta kuvaa alla 
ABC:stä verrataan myös toisiinsa. Huoltamo näyttää liiankin hiljaiselta. Kuvista käydään 
hetken vertailevaa keskustelua:

– No, jotenkin ankian näköönen.
– No, eikö siinä kyllä ilooset värit oo?
–  Ei, ei oo, mutta se vaikutelma jotenkin on, –  – ettei oo mihinään, ei min-
käämmoista liikettä näy. Liput liehuu, mutta…
–  Ei kuvis yleensä oo liikettä.
–  Nii, mutta kato sä tuota yläkuvaa, ni siel on elämää. Tääl ei oo enää mi-
tään elämää.
–  Ohan sie ny eläkeläästen autoja vaikka kuinka paljon parkkipaikalla.
–  Rekka yks. 
–  Ne istuu nykyään baaris. Eikö ne oo ollu ne baarit siinä?
–  Jos tämä on… onko tämä ny ees se nykyynen ABC? Ettei se oo se edelli-
nen, ku se oli samoos…?
–  Ei kyllä tää, ko tämä torni on täs näin, nii kyllä se on nykyynen.
–  Yläkuva kertoo, että elämää on, mutta jotenki tää on alakuva vaikuttaa 
apeammalta.

Vähän vielä ihmetellään, mistä kohdasta vanha kuva on otettu ja näkyykö kuvassa val-
koinen kunnantalo. Joku huomauttaa myös, että uusi kuva on otettu aika kaukaa ja il-
meisesti siitä on aika vaikea nähdä yksityiskohtia. 

SILLANPÄÄN PELTO
Katsotaan seuraavaa kuvaparia. Vanhemmassa näkyy vielä heinäpeltoa. Pelto on keskus-
telijoille tuttu, ja kuvauspaikastakin ollaan varmoja:

– Sillanpään pelto. Siinä on ny se skeittiparkki, tuos justiin, ja Nisulan siitä 
valokuvaamon pihasta.
– Joo, siitä se on, mikä vaatetusliike siinä ny on.
– Nii, siin oli ennen kenkäkauppa tuos valakooses rakennukses. Eikö ookki?
– Kenkä-Matti siinä hetken oli ainakin.
– Nii, mutta sitä ennen oli?
– Pukuja ja vaatteita. Minkäsniminen se oli…?
– Kyllä niitä oli siihen yhteen aikaan Teuvallakin vaateliikkeitäki, niin oli et 
sai kiertää. Niit oli kahadeksan, joskus niit oli vaikka kuinka monta.

Tunnistetaan, missä talossa on vapaakirkko ja kuka on kuvan valkoisen talon tehnyt. 
Talo on puhujan mukaan samannäköinen edelleen mineraattiseinineen. Kuvan traktori-
kin saa huomiota. Käydään lyhyt keskustelu eri talojen traktoreista. Juontaja kysyy, mitä 
mieltä ollaan näissä kahdessa kuvassa näkyvästä kaupunkikuvan muutoksesta, sillä ku-
vat on otettu samasta paikkaa eri aikoina. Yläkuva on vanhempi ja alakuva on aivan juuri 
otettu. ” [T]uos on niinku elämää, tuos yläkuvas, ja alakuva on sitte jo aika semmonen 
autio. Et se kertoo siitä maaseudun muutoksesta – – .”  
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Toinen keskustelija epäilee, että tekeminen on siirtynyt hieman eri paikkaan: ”Nii mutta 
tämäkin ois pitäny ottaa sieltä kauempaa, ku kakarat on siinä skeittiparkis”. Tosin keskus-
telijat eivät ole ihan varmoja, onko skeittiparkki ollut olemassa jo kuvaa otettaessa. Arvel-
laan, että vanhempikaan kuva ei ole kovin vanha. Keskustelijat tietävät, että Mikkiläntie 
on rakennettu 1967-vuonna ja miettivät, näkyykö vanhassa kuvassa tietä, jonka perus-
teella voisi päätellä rakennusten ikää. Kuvan traktoriakin koetetaan ottaa vuosipyykiksi.

PANKKIMUISTOJA
Seuraavista kuvista toinen sijoitetaan heti Perälään, lähelle junarataa. Päätellään, että 
toinen on kirkolta, sillä kansallisosakepankin konttoreita ei varmaan ollut sivukylissä.”-
Se oli Kansallis-Osake-Pankki, ensimmäinen, minkä minä muistan, ni se oli siinä nykyi-
sen koululle menevän tien varres siinä…” Paikalla on nykyään hautaustoimisto. Ihaillaan 
portin kivipaaluja. Herää kysymys, missä portti on nykyään. Myös vanhaa rakennusta 
ympäröivät tuuheat puut saavat huomiota. 

Perälän pankki havaitaan kovin toisenlaiseksi: ”Ja puut on saanu pienten kauppojen 
ympärillä olla, ja nyt on vaan niin tyhyjällä paikalla, avonaisella.” ”Ei oo kosteusvaurioita, 
ku ne on imeny kaikki vedet.” ”Ei silloon oo ollut autoja, ni ei o tarvittu parkkipaikkoja”. 
Keskustelu palaa portteihin ja niiden käytännöllisyyteen:

– Lehemiä varmaan kuljetettu tuos tiellä, ni onko ollut portit, ettei ne mee 
pihaan?
– Täskin oli ennen portti ennen täs risteykses: kivipaalut ja portti.
– Ettei lehemät menny väärähän suuntaan.

Keskustelijat luettelevat useita portteja, myöhemmin tehtyjä teitä ja maamerkkien muu-
toksia. Perälästä muistetaan Suksen kauppa ja kuvan osuuspankin lisäksi vielä kaksi 
pankkia. Nämä muistot tekevät vähän haikeiksikin:

– Kaikki on vain muistoja.
– Tämä on hyvää muistinvirkistystä.
– Justiin joo. Joo mutta siitä huomaa, että mitä kaikkea on pikkuhiljaa ka-
ronnu, jota ei niinku välttämättä enää niinku muistakaan että ”ainii tuoki 
on ollu”.

KAUPPILAN MAALAISTALOJA
Seuraavaksi katsotaan kuvia peltomaisemista. Toisessa näkyy valkoisia, muovitettuja 
pyöröpaaleja. ”Äkkiseltään se olis sanonu, että joutsenia pellolla”, toteaa yksi ja joukkoa 
naurattaa.

Joku ryhmästä oli joskus laskenut yhdellä kertaa jopa 60–70 pyöröpaalia ja miettii, 
onko siitä otettu kuvaa. 

Vanhempi kuva taloineen sijoitetaan jonnekin Kauppilankylän suuntaan. Siellä on 
ollut tuollaisia rakennuksia ennen ja on nykyäänkin. Rakennuksen asento on kuitenkin 
toinen. Mainitaan useita kylmilleen jääneitä taloja. Joissain niistä on susipiha. Juontaja 
kertoo, että kuva tosiaan on Kauppilasta. Ryhmää huvittaa, kun talo tunnistettiin oikein: 
”Jaa, se on käyny siellä riiois tietystä!” ”Koputellu noihin ikkunoohin.” Juontaja tarken-
taa, että kuvassa on Juho Saksan talo. Sen tarkka sijainti jää epäselväksi. Huomio kiinnit-
tyy kovatöisiin risuaitoihin, jotka on tehty kirveellä halkomalla, käsityönä. 
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KOTIELÄIMIÄ JA KAUPPILAN KOULU
Aattolan hiljattain purettu rakennus vie ensihuomion seuraavassa virikkeessä. Sitten 
käynnistyy keskustelu kuvissa näkyvistä eläimistä: 

– Kyl ol laihia ja kurjia lehemiä ainaki ennen ollu! 
– Eikä tuu maitoa palajo varmaan.
– Oliskohan nämä hiehoja? 
– Vasikkoja.
– Mä luulisin niin. Että emmä nyt oo mikään eläintentuntija, mutta mum-
mielestä ne näyttää kovin nuorelta karjalta.
– Nuoret on hoitajakki. 

Niitty todetaan hyväkuntoiseksi: heinä on pitkää. Kahdessa seuraavassa kuvassa on he-
vosia. Arvellaan, että kuva on jonkun kaupan pihasta. 

– Kyllä nämä on varmaan Teuvan Joulussa joskus ollu nämä kuvat ollu…
– Siel on väki nuoresta vanhaan pellolla töissä. Onko ne, ku se on tuonnä-
köönen, et onko siel mikään äes peräs, ettei siel kerätä kiviä?
– Kyllä sielä äes varmahan on, niin niin.
–  –
– Mihinkähän tuo yläkuvas? Ollaankohan siinä johonkin markkinoolle lä-
härös Kristiinaan, ku on noi monta hevoosta?
– Nii, mutta ku sinne on kelekallakin matkaa.
– Suksillaki on.

Joku keskustelija pohtii, ovatko kuvan ihmiset lähdössä kynttelimarkkinoille Kristiinan-
kaupunkiin. Hevosten ja matkallelähtijöiden lisäksi katsellaan rakennuksia:

– Ja pihat on rakennettu tivihimmäksi, ku mitä tänä päivänä teherään, on 
aakeita pihoja… että on liiveri.
– Kylläpä se sitte palooki kaikki aina kerralla, ku ne kaupungitki sytty. Yks 
palamahan tupa, ni sitte se palo koko kaupunki.
– Ja emännillä on ollu kaikilla aina essut eres. Monellako tänä päivänä essu 
on eres? 
Toisessa kuvassa joillakin ihmisillä on sukset:
– Onkohan nuo Järviset ollu, nuo sukset tuola?
– Silloon tehtiin vielä itte suksia palajo.
– Mistä puusta ne tehtiin?
– Kyllä niitä koivusta yleensä tehtihin, mut on mulla ollu haavastakin te-
heryt.

Seuraava kuvapari on Kauppilan koulun pihasta. Koulu tunnistetaan hetken mietinnän 
jälkeen, vaikka jonkun mielestä rakennukset näyttävät jotenkin erilaisilta. Muistellaan, 
että koulun yhteyteen onkin tehty lisärakennus, jonkinlainen halli. ”Onkohan se ollu joku 
keittola tai keittiö sitte tuos? … Siinon siivottu koulun markki, ettei lapset vahingoita 
itteänsä, niin puhtahaksi.” Mainitaan myös koulun yhteydessä toiminut päiväkoti. Talon 
ilme on hieman muuttunut vuosien varrella: ”Siinä on vaan ennen ollu kaks sisäänme-
noa tuohon koulurakennukseen.” Mietitään, mitä nykyään tehdään koulun isolla salilla. 
”Emmä tiedä, kyllä ne sielä vissiin hetken silloon aluuksi kuluki jotku pelaamas, mut ei 
kai sie enää oo.” Koulun elämä on vaihtunut hiljaisuuteen.
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MUISTOJA METSÄTÖISTÄ
Metsäkuvassa huomion vie ensin taustalla näkyvä taivas tai vesi. ”Kel on tuollaasta ry-
teikköä mettää? Tää on meidän takaa kuvattu.” Pellonreunaksi aavisteltu puusto vaikut-
taa tiheältä, mutta sellaisia metsiähän keskustelijoiden mukaan Suomessa riittää:

– [K]u täältä lähtöö joka suuntahan, ni ei muutaku mettää, mettää, mettää.
– Eikö se oo koko Suomi? Helsingistäkin, ku ajaa 15 minuuttia, 20 minuut-
tia, ni on keskellä mettää.
– Joo, mut sieltä mettästä on moni saanu leipänsä ja saa vielä tänä päivänä-
ki. Ennen sai metsurit, kun ne sahan kanssa meni mettähän ja… 

Välillä vitsaillaan, kuka on mahtanut saada koivun vitsasta. Sitten keskustelu etenee 
omiin kokemuksiin metsänhoidosta. Joku on käynyt metsätöissä lapsuudesta asti, ensin 
muiden mukana, sitten omin päin. Näin on vierähtänyt jo 70 vuotta: ”No kyllä mä oon 
ollu ku viirentoista, ku me tukinajos oltii… ja pokasaha ja kirves oli silloon mukana, kun 
ny… Ja nyt oon vielä ollu tänäki talavena ollu vielä mettäs.”

Sinä aikana metsäteknologiakin on muuttunut melkoisesti. Kirves, pokasaha ja jus-
teeri ovat vaihtuneet nmoottorisahaan, vinsseihin, traktoreihin ja metsäkoneisiin. Kah-
densahattava justeeri on kokonaan hävinnyt: 

– Kuinkas sitte jos se jäi nalakkiin se saha sinne ni mitäs sitte?
– Sitten otettihin kiila.
– Nii joo kiila, joo kyllä.
– Kirveellä hakattiin lovia ja sitte mihin päin kaaretaan.

Nauraen muistellaan, kuinka yhdessä sahaaminen opetti yhteistyöhön. Nykytekniikalla 
hakkuista jää kovin erilainen jälki: ”Muttei jäänyt pitkiä kantoja silloon varmaan, mitä 
nykyään jää heleposti.”

Arvellaan, että nykyään lastensuojelu puuttuisi äkkiä siihen, jos 15-vuotiaan an-
nettaisiin mennä metsään yksin kirveen kanssa. Ennen mentiin paljon nuorempanakin: 
”– – en oo kovin hääppönen ollu, olisko 10 vanaha, ku oltihin porukalla mettäs. – – isä 
kaato, ja me Martin kans oksittiin kirveellä, ja – – 16 puuta mä oksin sinä päivänä, Martti 
19. Ja sitten [kun] kaffilla oltihin tai siinä syömäs, [niin] mä sanoin, että mä oon 16 mot-
tia teheny tänä päivänä. Oli motit sekaasin.” 

Keskustelijat harmittelevat, kun metsätulot nykyään karkaavat oman pitäjän ulko-
puolelle: ”– – ennen se jäi sinne, sanotahan kylähän, kuntahan, ku sielä ne mettätyöt 
tehtihin. Nyt ei jää mitään, nyt tuloo metsurikonehet ihan mistä vain, ei jää mitään.”

Metsämuistoihin kuuluu myös päreitten teko ja niistä tehdyt tarve-esineet. Joku 
tunnustaa, ettei koskaan ole oikein tiennyt, minkälaisesta puusta saa parhaat päreet. 
”No, se piti hakea sellaasesta nevapuu[sta], joka oli oksitoon ja oikeen hiraskasvuunen ja 
oikoonen, oikooset syyt. Kylä minoon ollu hakemas.” Muistellaan kylän vanhoja ihmisiä, 
jotka taisivat päreiden teon: ”se haloottiihin ja – – veittellä pantihin alakuhun se, eikä 
tarvinnu ku vetää vain, nii se meni sitte...”
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JOKINÄKYMIÄ
Jokinäkymä tulkitaan Teuvanjoeksi. Jonkun mielestä kuvan sivuoja näyttää ruskealta. 
”Oisko se Kauppilahan päin, ku sielä on noita töyriä” Jokirannoissa huomataan eroja:

– Tuos vanhas kuvas nuo on aika hyvin syöty nuo reunat. Ei oo tuollasta 
pajukkoa, ku tuos alakuvas.
– No silloon oli elukat aina… jokirannat ja kaikki putsas
– Ei tarvinnu – – mennä raivuulle.
– Ja lampahille talaveksi murrettihi lehtikerput.
– Nii, että ennen kaikki pajut käytettihin hyväksi. Että nyt ne kaikki kasvaa 
rehottaa tuola.

Virike kirvoittaa keskustelun siitä, kuinka maisema muuttuu, kun puita kaadetaan esi-
merkiksi tontilta pellon tieltä. Pellon kuokkiminen on suuri työ. ”On ne muuttunu ne 
maisemat siinä.”

MATKAMUISTOJA JUNALLA JA AUTOLLA
Sitten katsotaan kuvia Teuvan junista. Monessa vaiheessa mietitään taas, miltä vuodel-
ta kuvat ovat. Olisiko toinen kuva radan avaamisesta ja toinen viimeisen henkilöjunan 
juhlallisuuksista? ”Joo höyryveturi. Ja onko tuo viimeenen lättähattu sitte, joka kuluki 
68-vuonna viimeesen kerran, ku on nuo palajo porukkaa?” Junalla mentiin muun muas-
sa ”Kaskisiin markkinoille”. 

Koko aseman alue huomataan erilaiseksi kuin nykyään: ”Autio tuo aseman seutu” 
”Puustosta vertaa sitte, mikä on täs alakuvaski, niin siinä on jo palajo enemmän puustoa 
– –.” 

Huvittuneena muistellaan, miten harvassa junavuorot olivat: ”Aamulla lähti ja 
seuraavana päivänä pääsi takaasi!” Joku kertoo odottaneensa armeija-aikana Seinäjoen 
asemalla monta tuntia, ennen kuin pääsi Suupohjan radalle. Aihetta sivutaan vielä myö-
hemmin, kun mietitään matkustajien määriä. 

– Eikö se, niitä menny aamusin aika varahinkin? Ensimmäänen juna viiden 
mais?
– Kyllä se varmahan meni. Mutta oisko menny kaksi kertaa kumpaanki 
suuntaa? – –.

Junaonnettomuudet ovat mieleenpainuneita tapahtumia:
– Siitähän on kaks kertaa juna mennyt raiteeltakin tuos Teuvan asemalla. 
Muistaako kukaan, ku se viimeisen kerran oli?
–Se tapahtu aivan siinä, asemalaiturikin siirtyy, kun se viimeisen kerran, ku 
se juna putos raiteelta. Se meni rikki koko asemalaituri. – – Oisko se 50-lu-
vulla varmaan tapahtunu – –.

Tuon onnettomuuden syytä ei ihan tiedetä. Sen sijaan mieleen muistuu toinen onnetto-
muus jostain 1950–1960-luvulta, kun joku ajoi kuorma-autolla junan alle tai kylkeen: 
”– – viljavaraston puolella ei ollu vielä raiteita, et siinä oli apulantavaunuja silloon siinä 
jätetty, – – et se vielä näkyvyyttä heikenti. Sillä oli oma raide sinne viljavarastolle.” 

Viljan lastaaminen Teuvalla on outo asia osalle keskustelijoista. Hänelle kerrotaan, 
että viljaa laskettiin varastosta suoraan vaunuun putkea pitkin. ”Siellä on vieläkin se put-
ki.” Ajatusta täydennetään kertomalla, että sodan aikana viljavaraston yhteydessä ase-
malla oli yksi rakennus myös heinävarastona.
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Junista ajatukset johtuvat linja-autoihin. Huonoista teistä huolimatta niitäkin oli nykyis-
tä enemmän: ”Mutta sitä väkiä oli liikkumahan siihen aikaan.” Linja-autot kulkivat pit-
kin sorateitä, kunnes Teuvan läpi kulkeva tie numero 67 tehtiin. ”Ne – – monen mutkan 
kautta meni. Kaikki keskustat kierti melekeen ne tiet – –. Ja huonoja teitä oli.” Valtatien 
rakentaminen oli merkkitapaus:

– Teuvan kohodalla sitä rakennettiin 62, ku mä oon ollu kansalaiskoulus. 
Olisko se – – 64 valamistunu teuvan kohodalla?
– Oliko silloon jo pikitie?
– Se tuli, joo. Jugoslaavialaiset oli päällystämäs sitä.
– Ei suomalaiset vielä osannu sillon. 

Huomataan mielenkiintoinen yhteys nykypäivään, sillä Närpiössä on nytkin entisiä ju-
goslaaveja töissä muun muassa kasvihuoneilla. 

Junamatka Seinäjoelle mitattiin tunneissa. Keskustelijoiden arviot vaihtelevat kah-
desta neljään tuntiin. Pysäkkejä oli paljon eikä juna kulkenut ihan nykyistä vauhtia. Var-
sinaisten asemien lisäksi oli myös laskeutumispysäkikejä esimerkiksi Äystöllä. Kaikille ei 
ole jäänyt mielikuvaa junamatkan pituudesta: ”Niin kovas jännistykses ollu, että ku pääs 
junan kyytii!” Junan aikataulussa nähdään yhteys entiseen, leppoisaan elämänrytmiin:

– Silloon on asennoiduttu, ettei ihmisillä ollu sellaanen kiire, että heti ja 
nyt… Jos tänä päivänä ihiminen istutettaasiin Seinäjoen välille istumahan 
autoon esimerkikis kolomeksi tunniksi, nii mä sanon että…
– Se on kulkenu junan aikataulun mukaan, elämänrytmi.

Monella on asepalveluksesta tarkkoja matkustusmuistoja, jotka auttavat hahmottamaan 
liikkumisessa ja ajankäytössä tapahtuneen muutoksen. Esimerkiksi Santahaminasta ei 
kannattanut lähteä kahden vuorokauden kuntoisuuslomalla kotiin Teuvalle. ”Rovanie-
melle – – meni ainaki 12 tuntia juna silloon. Tänä päivänä ei enää… Kuus tuntia Ouluun, 
ja siitä vielä puuttuu se Rovaniemelle. Ja tänä päivänä, mitähän ne menöö Ouluhun ju-
nat? Ei oo varmaan 3 tuntia? Että on ne paljon nopeutunu, reilus 50 vuodessa.”

TUULIMYLLYJEN YMPÄRÖIMÄT
Toiseksi viimeisessä kuvassa on näkyvissä Äystön kylää ja taustalla Kauhajoen tuulivoi-
maloita. ”Nämä nyt ympäröi sitte meidät joka puolelta.” ”Se on sitä nykyaikaa.” Juontaja 
toteaa, että eivät tuulivoimalat sentään ihan Teuvaa vielä ympäröi. Se herättää ryhmän 
luettelemaan, mihin tuulivoimaa on suunnitteilla: Karijoen suuntaan, Paskooharjulle, 
Hallakankaalle, Perälän ja Myrkyn välillekin. ”Että kyllä ne oikeestansa ympäröi.” ”Ko-
tokoloksi” kuviteltu seutu tuntuukin yllättäin kiinnostavan muita. Tuulivoimaloita, eli 
”myllyjä”, on keskustelijoiden mielestä runsaasti. Varsinkin Parran ulkoilualueelle men-
nessä niitä näkyy paljon. Parran korkeimmalta kohdalta näkee kauas. Sieltä kertoo joku 
laskeneensa 70 myllyä. Toinen todistaa, että hänen kotitontilleen näkyy 13 myllyä. ”Tele-
visiota ku katteloo, nii saa koko ajan luurata näitä myllyjä samalla.” 

 Tuulivoimaloiden ääni jakaa keskustelijoiden mielipiteitä: kuuluuko niistä humi-
naa vai ei? Yksi kertoo, että hänen puolisonsa kuulee, mutta itse ei pysty kuulemaan. 
Toinen on oikein koettanut kuunnella, mutta ei ole varma, kuuluuko mitään. Osa keskus-
telijoista kuulee äänen hyvin:

– No kyllä ne kuuroja pitää sitte [olla], jos ei kuule sitä huminaa, mikä siitä 
kuuluu.
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– Ei kyllä se riippuu tuulensuunnasta. Kylä joskus aika lailla uluvoo, mut-
ta… Sitte kun on sopiva suunta, ni kyllä ne lätkyttää ja sillai humina kuuluu 
aikamoinen. En oo tuvas huomannu, mutta pihalla humajaa aika lailla.
– Ku on sellanen kuulas ilta, pakkaas ilta, rupiaa olemaan, ni kyllä kuuluu.

Juontaja haluaa tietää, puhutaanko nyt juuri näistä virikekuvassa näkyvistä tuulivoima-
loista, ja keskustelijat vahvistavat. Tosin erimielisyyttä syntyy myös siitä, kuinka kauka-
na myllyt sijaitsevat: 

– Nämä myllythän on tuos kolomen kilometrin pääs lähin, nämä myllyt.
– Kyllä sinne on piree.
– – 
– Minä oon menny siitä itteki läpitte sinne menny myllylle, kyllä sinne vaan 
matkaa on.
– Ei se oo, kyllä mä sen mittasin sen lähimmän, ku sen pystyy nykyään tie-
tokoneella panna. – – Siellä oli joku kolome kilometriä, ettei tainnu olla 
sitäkään se lähin mylly, mikä niist on tuos.

Keskustelijat selittävät, että kuvan tuulivoimalat sijaitsevat naapurikunnassa Kauhajoel-
la, kuntien rajan tuntumassa. Juontaja kysyy, mitä ajatuksia humina herättää keskusteli-
joissa silloin, kun sitä kuulee. Joitain osallistujia kysymys huvittaa, mutta osa on vahvasti 
sitä mieltä, että tuulivoimaloiden ääni on häiritsevää, koska voimalat ovat niin lähellä.

– Kyllä se mua, ainaki nukkumista, on häirinny, että kyllä se sisälleki täytyy 
tulla, ku on huonosti saanu nukuttua.
– Ei oikeen kunnon yöunia oo saanu sen jäläkehen enää.
– Harmittaa niin kovaa.
– Eikä, eikä kuule tieräksä, ku mä tuun tuota Harikeron kujaa tietä lenkillä 
pimiällä, ni voi että siin vielä kun ne eri tahtihin sitte vielä vilikkuu ne pu-
naaset valot!
– – 
– Kun ne väläkkyys kaikki niinku samaa tahtia, mutta kun ne kaikki lätkyt-
tää eri tahtihin!

Myllyjen ulkonäkökin jakaa mielipiteitä: ”ei ne ny mitää oikeen maiseman kaunistuksia 
kyllä ainakaan oo.” Arvellaan, että yksittäinen tuulimylly voisi olla komeakin, mutta vai-
kutelma muuttuu, kun ”kun niitä rupiaa olemaan joka paikka täynnä”. Pari puhujaa on 
sitä mieltä, että myllyihin tottuu ajan myötä, varsinkin jos on syntynyt vasta tuulimylly-
jen aikana. Uusi muutos on edessä, kun myllyt aikanaan puretaan, mutta siihenkin liit-
tyy epävarmuutta: kenen vastuulla purkaminen lopulta on? Esimerkiksi Paskoonharjun 
myllyt omistaa joku suuri kaupunki kuten Vaasa, Seinäjoki tai Kurikka. Joku keskusteli-
joista epäilee, tullaanko sieltä korjaamaan vanhentuneet myllyt pois. Myös voimaloiden 
rakentamisen laatu herättää epäilyksiä. 

Toinen keskustelija korostaa tuulivoiman taloudellista merkitystä yrityksille ja kun-
nalle: Teuvalla ei olisi hotellitoimintaa eikä vuokralaisia vuokra-asunnoissa, jos voima-
loita ei rakennettaisi. Kunnan olisi ollut vaikea kieltäytyä rahatuloista, joita tuulivoimalat 
tuovat, sillä myllyt olisi joka tapauksessa rakennettu jonnekin. Olisiko ollut parempi, että 
tuulivoimalat olisivat Kauhajoen puolella, kuten tämän kuvan myllyt? Ei tuulivoiman 
rakentamista lopeteta, vaikka paikka siirrettäisiin. ”Kyllä aina löytyy ottaja.” Keskustelu 
aiheesta jatkuu pitkään:
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– Mutta – – miksi niitä ei oo asutuskeskuksissa? Miksi Etelä-Suomessa ei 
oo myllypuistoja?
– Ei, se on 100 kilometriä Helsingistä rauhootettu alue.
– Siellä on tutkat ja se, eihän niitä [tuulimyllyjä] oo Itä-Suomeskaa. Sehän 
on hauskaa täs koko tuulimyllyhommas, itä-Suomen kunnat kadehtii, että 
miksi Länsi-Suomeen saa teherä. Ne ottais näitä sinne, mutta siellä taas sa-
noo puolustusvoimat Itä-Suomes, että sinne ei tule tuulivoimaloita, koska 
ne haittaa tutkia. Keskustelijat ovat kuitenkin nähneet Euroopassa tuulivoi-
maloita aivan asutusten lähellä.

Joku nostaa esiin kysymyksen tuulimyllyjen vaikutuksesta puhelinverkkoon. Alkavatko 
jo valmiiksi huonot puhelinyhteydet katkeilla tuulivoimaloiden takia? Toinen on sitä 
mieltä, että tuulivoimalat päinvastoin lisäävät yhteyksien tarvetta ja siten parantavat pu-
helinyhteyksiä. Sen sijaan ongelmia voi aiheutua ihmisille: ”aivan varmasti on sellaasia 
ihimisiä, jokka on herkkiä tuulivoimalle. Mutta niin on myös sähkölleki – –. Ollaanko 
me menty purkamaan meidän sähköverkko pois sen takia, että jokku ihmiset on herkkiä 
sähkölle? Ei me vedetä sähkölinjoja pois täältä sen takia. Ei oo vielä yhdestäkään paikas-
ta otettu sähköä pois.”

 Yksi keskustelija epäilee vielä, että puretuista tuulivoimaloista tulee ongelmajätet-
tä: ”syksylläki oli niin kovaa leherissä, puhuttii näistä siivistäki Närpiöski, että mihinkä 
ne ny niitä hautaa sitte. Ne on ongelmajätettä, ettei niitä pystytä hyödyntämään mihin-
kää.” Jätteen sijoittamisesta esitetään ajatuksia. 

Sähkön tuotannosta siirrytään huomaamatta muistelemaan, milloin sähköt tulivat 
Teuvalle.: ”Nyt tuloo 70 vuotta, ku meidän kylähän tuli sähkö, jouluksi.”

– Onko se sähkö sitte tullu ennen puhelinta?
– Ei, kyllä puhelimet on ollu aikaa.
– Ei ku puhelimet tuli enne.
– 28-vuonna tullu puhelin ja sähko on tullut 50-luvulla.

Tässäkin riittää muisteltavaa: aluksi oli vain 6–7 puhelinta ”pitkin kylää”. Muistellaan 
nimeltä taloja, joissa on ollut ensimmäisten joukossa puhelin. Sotavuosiin liittyy pari eri-
koista tapahtumaa: koulun palo 1939 ja Itä-Karjalasta tulleet siirtolaiset. Teuvalle, Kau-
hajoelle ja Karijoelle tuli asukkaita muun muassa Vuokkiniemeltä. ”Nehän kuluki sieltä 
laukun kans, laukkuryssiksi sanottihi. Ne kulki tääl kaupalla. – – Itä-Karjalasta niit oli, 
ja ne oli kauppiahia kaikki, jokka tänne muutti». Kauppiaat toivat paikkakunnalle uutta 
muotia ja jättivät jälkensä paikkakunnan nimistöönkin:

– Jamexit. Eikös ne ollu Mattisen farkut, mikkä tuli tänne aikoonansa?
– Mistäs tämä on saanut nimensä sitte tämä Laukkuryssän risteys tuos?
– No, se siitä, ku ne sen laukun kans kuluki kaupalla.

AATTOLAN MONET VIRAT
Aattolan talo viimeisessä virikekuvassa johtaa keskustelun alueen huonekaluteollisuu-
teen. Aluksi kerrataan rakennuksen vaiheet, ne lueteltiin nopeasti jo aiemmankin virik-
keen yhteydessä. Silloin mainittiin myös takana sijaitseva talo ja sen aiemmat asukkaat. 
Kuvan suunta herätti keskustelua: missä ovatkaan entinen Matkahuolto ja Korhosen 
kauppa, ja mitä muut rakennukset ovat? Yksi keskustelija kertoi, että Aattolasta oli juuri 
kirjoitus Teuvan Joulu -lehdessä.
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Aattolan monet käänteet huvittavat: ”Se on ollut alun perin työväestön talo, ja siin oli sit-
ten suojeluskuntataloo, ja sitte se on ollu nii mones viras.” Kaikille keskustelijoille talon 
vaiheet eivät olekaan tuttuja: ”Ai, se menöö äärilairasta toisehen, enste työväentaloo ja 
sitte suojeluskuntataloo.” Rakennuksen purkamisesta on vain vähän aikaa, mutta siitä 
huolimatta joudutaan jo muistelemaan, milloin Aattola purettiin.

– On se ollu komia rakennus.
– Niin, että upean rakennuksen ne on saanu aikahan.
– Siinä on sitte ne suojeluskuntalaaset koolla justii, siinä pihas kuvattuna.

Teuvalla sijaitsee myös työväentalon muistomerkki, mutta jää epäselväksi, missä.Toisessa 
kuvassa on kasassa talon jäännökset: lautoja ja muuta puujätettä. Kasa todetaan pieneksi. 

Pieneksi on käynyt myös huonekalujen valmistus:
– Ja kuinka paljon Teuvallakin oli huonekalujen valamistusta, sanotahan 
vielä 70-luvulla! Sitähän tehtihin melekeen joka kyläs.
– Kuinka niitä lähti silloon, parahillansa – –, maanantaiaamuna, lähti kym-
meniä huonekalukauppiaita Teuvaltaki maakuntahan.
–  Norinkyläshän niitä oli melekeen joka taloos, niitä huonekaluhommia.
– No, tehedäänkö Teuvalla oikiasti muutaku sänkyjä, ja teheräänkö Norin-
kyläs enää – –?
– Ei se Mööbelikään varmaan enää tee.

KOTISEUDUN MUUTOKSET
Juontaja tiedustelee, tuleeko keskustelijoille mieleen sellaisia kotiseudun muutoksia, 
joista ei ole puhuttu vielä puhuttu. Mainitaan Luovankylän neljä kauppaa. Alkaa yksi-
tyiskohtainen keskustelu lapsuuden kauppamuistoista: vanhasta S-marketin sivumyy-
mälästä käytiin pyhänä ostamassa karkkia.

– Sen mäkin muistan vielä, ku Rantaniemes kaupas käytii.
– Nevasen kaupas kuljettihin aina kaljoolla ja makkaraa syömäs.
– …sinne sai mennä tuota melekeen yötä päivää.
– Koska se Rantaniemen kauppa on loppunu?
– Se on 70-luvulla joskus. Kyllä minä oon siinä ollu ja muistan. 80-, 70-lu-
vun lopus.
– Oliko – – se niitten vessa – – tosi pieni koppi?
– Siinä se sivukomero, joo, vasemmalle puolelle.

Juontaja kyselee vielä ympäristöön liittyviä asioita. Naureskellaan, että ainakin yksi hyvä 
muutos on tapahtunut: ”meille on tullu hyvä tie”. Arvellaan, että teiden ja maisemanhoi-
don ansiosta nykyään on varmaan ”komiampaa” kuin ennen. Asuttujen talojen määrä 
sen sijaan on vähentynyt puoleen. Paljon on kesäasuntoja ja kylmiksi jääneitä rakennuk-
sia. Ympäri vuoden kylässä asuu noin 80 ihmistä. ”Virallisissa papereissa” Luovankylä 
lasketaan osaksi kirkonkylää. Keskustelijat muistelevat, että jossain vaiheessa asukkaita 
oli 138, parhammillaan jopa 200. Kylän kansakoulussakin oli 50 lasta.

Ympäristön muutoksista mainitaan tulvat:
– Nykyään on näin syksyllä, ku ennen oli aina äitienpäivän aikahan kevääl-
lä. Muistan, ku käveltiin tänne mamman työ tuohon, ni tuo oli aina järvenä 
tuo Luovanneva. Mutta ei se oo enää kevääsin koskaan järvenä, se on ny-
kyään syksyysin aina.
– Ja kesälläki melekeen.
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Yhdeksän kyläläistä kokoontui 
Riipin Nuorisoseuralle joulukuus-
sa 2020. Kuva Sulevi Riukulehto.
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Joku muistaa, että on kesätulvia ennenkin ollut, mutta harvemmin. Keväällä lumien 
sulaessa sen sijaan tulvi aina. Erikoisuutena on jäänyt mieleen kesätulva 1950-luvulta: 
”Heinätöitä tehtiin, ni mentiin kattomahan, ni tuli [heinät] tietä pitkin vastaan virran 
mukana.” Muutoksien syyksi arvellaan metsien ojituksia.
 Vuonna 1974 oli ”kova sadekesä”. Kuivia heiniä ei juuri saatu.

– Niitä Mikkelinä ajettihin viel seipäältä, mustia heiniä.
– Ja 57 oli se ukkoskesä oikeen.
– Nii joo, se tuli joka päivä aina iltapäivällä.

Siitä on jäänyt mieleen, kuinka ukkosmyrskyä paettiin heinälatoon. Iso ympäristön ja 
elämäntapojen muutos näkyy maataloudessa: ”[ei] tartte kun kakskyt vuotta mennä: oli 
palajo lehemiä laitumella… Nyt on kahades paikas.” Lypsylehmiä ei pidetä enää missään. 
Ennen oli ”elukkoja” melkein joka talossa. Opettajallakin oli lehmä. ”Joo, mutta silloon 
oli tuota kaks, kolome lehmää taloos ja kakaroota tupa täynnä, ja silti ne vaan pärjäs. 
Tänä päivänä ei tulisi mitään.”

Keskustelu kääntyy ruuan hintaan: ”Se ruoka on liian halapaa tänä päivänä. – –  
[Ennen] sai tuntipalakalla yhyden hernekeittopurkin. Montakos hernekeittopurkkia 
tänä päivänä ostatta yhdellä tuntipalkalla? Niiton aika iso läjä.” 

 Varsinaiset virikekuvat loppuvat, mutta keskustelijat tahtovat kommentoida vielä 
päätöskuvaakin: ”Siinoli kaks siltaa ennen tuos kirkon työnä. Siinoli varasilta toinen.”

2.6  RIIPIN MAISEMAKESKUSTELU 
 Aurora Lähteenniitty, Sulevi Riukulehto  
 ja Heidi Väliaho
Riipinkylä sijaitsee valtatie 67:n molemmin puo-
lin, Teuvan keskustasta noin 5,5 kilometriä Sei-
näjoen suuntaan. Naapurikyliä ovat Norinkylä, 
Äystö, kirkonkylä ja Kauppila. Vuonna 2014 kyläs-
sä oli noin 500 asukasta. Vuonna 1914 perustet-
tu nuorisoseuran talo kunnostettiin 2000-luvun 
alussa ja on monenlaisten toimintojen keskus. 
Seuralla järjestetään perhejuhlia, kokouksia, kansalaisopiston piirejä, kirpputoreja, 
tansseja ja päiväkerhoa. Siellä ovat kokoontuneet myös Riipin mieslaulajat sekä monet 
liikuntaryhmät. Kylätoimikunta järjestää muun muassa teatterimatkoja ja Kessukylän 
markkinoita. (Leader Suupohja. Riipin kylä 20.12.2014) 

 Kylän maatalouteen mahtuu myös erikoisuuksia. Rintalan veljekset harjoittivat 
1930–1950-luvuilla mehiläistenhoitoa, ja innostus levisi muihinkin kyliin. Koljosten 
luomutila on saanut valtakunnallistakin huomiota muun muassa erikoisen pihatton-
sa ja yhden tilan juuston ansiosta. (Kivelä 2001; Koivuniemi 2021; Helsingin Sanomat 
17.5.1997) Kylässä toimii myös Ratsutila Pohjanlaukka. Maanviljelyksen lisäksi Riipis-
sä harjoitetaan peltisepäntöitä, huonekalujen valmistusta, automaalaamo-, salaoja-, 
koneurakointi-, tilitoimisto-, kuljetusliike- ja taksitoimintaa. Riipin koulu lakkautettiin 
vuonna 2013. 

Keskustelu pidettiin 9.12.2020 kello 18 Riipin Nuorisoseuran talossa. Siihen osallis-
tui viisi miestä ja neljä naista.
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NÄKYMIÄ VANHAAN TEUVAN KESKUSTAAN
Paikkojen tunnistaminen ja nimeäminen alkaa heti, kun ensimmäiset virikekuvat tulevat 
näkyville. Osallistujat ilmoittavat, että yksi kuva on otettu Teuvan vanhan kirkon tornis-
ta kohti keskustaa ja alemmasta kuvasta tunnistetaan lestadiolaisten kokoontumistalo, 
jossa kerrotaan olleen myöhemmin sementtivalimo. Mietitään, mitä kuvan esittämässä 
kohdassa on nykyään: missä on nyt Nousevan Kuohun talo ja missä menee Porvarintie. 
Ajatellaan, että kuvassa on Teuvan keskustan läpi menevä tie. ”Ompas oudon näkönen, 
tuosta on jo pitkä, ku tuo kuva on otettu”, toteaa joku vähän naurahtaen. Entinen keuh-
koparantolakin tunnistetaan kuvassa. 

– Joo, tuo on niinku Hakalantie tämän sementtivalimon tuo takana eikö?
– Elikä siinon nykyysin terveyskeskus tuollapäin.
– Onkohan noista jonkun yksityisten tupia nämä täs, täs alimmas kuvas täs edes?
– Siinä on Saken pubi tuos.
– Tuo punaanen.
– Kenenkähän tupa siinä mahtaa olla?
– Onko tuo joku kauppa tuo keskimmäinen?
– Kyllä, kauppaliike.
– Oisko siinä parturia tai semmosta?

Muistellaan vanhoja liikkeitä ja keskustellaan, kuka vielä muistaa esimerkiksi sementti-
valimon omakohtaisesti. Entisen liiketalon päätykoristeet ovat jääneet mieleen: ”Se oli 
nimittäin tuo pääty tommonen, ja täs on nää koristeet. Mummielestä siinä E-liikkeen 
päädys oli tuommoset koristeet.”

Kuvasta etsitään myös vanhaa kunnantaloa kuvassa, ja epäillään onko se ollut 
kuvan aikaan vielä olemassa. Joku kiinnittää huomiota autoon: ”Tässä taitaa olla Otto 
Syreenin auto näkyä tuos alanurkas vasemmalla.” Kerrotaan, että auto oli silloin vielä 
harvinaisuus. Juontaja kysyy, huomataanko yleismaisemassa muutoksia nykypäivään.

– Sanotahan niin, että tie on samalla paikalla ja joki on tietysti samalla. Että 
rakennukset vain on muuttuneet. – – Maisema on muuten lähes sama, ra-
kennuksia on tullu lisää ja vanhoja on häipyny.
– Joo noista rakennuksista ei o enää mitään tuos.
– Puhelinlinjaki näkyy olevan siinä yläkuvas. – – Sehän tuli joskus 1900-lu-
vun aluus Teuvalle se puhelin.

Kuvauspaikkaa yritetään sovittaa kirkon torniin, mutta kuvassa näkyvä puhelinkeskus 
epäilyttää. Kuvaa paikallistetaan myös tien mutkan ja mäen perusteella ja arvellaan, että 
tielinjaa on muutettu myöhemmin.

Seuraavista kuvista tuttua on ainakin vanha kirkko sekä Orrelan talo. Koulukeskus-
kin tunnistetaan uudemmasta kuvasta. Tosin vielä epäillään, onko kuvassa sittenkään 
Orrela. Uudempaa kuvaa ja sen asemaa vanhempaan nähden ratkaistaan lankakehrää-
mön perusteella. Tunnistetaan asuinrakennuksia.

– Kyllä tuo on paljon oudomman näkönen tuo yläkuva… Tuo alakuva mulle 
on tuttua jo, mutta tuo yläkuva on kyllä niin. Se tietysti tekee, että ku tota 
kirkkoa ei oo ikinä nähäny niinku kokonaisena.
– Nii ja ku nuo tiet, vaikka ne on niinku menny lähes samas paikassa, ni ne 
on silti mutkitellu ennen vähän eri lailla.
– Siinä on ollu vähän eri linjas nuo tiet.
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Kysellään juontajalta kuvien vuosilukuja. Riipissä on ollut valokuvaaja, joka toi Ame-
rikasta kameran ja merkitsi aina kuvaan vuosiluvun. Muidenkin valokuvaajien nimiä 
mainitaan. Juontaja kyselee lisää yleisiä mielipiteitä kuvista ja mitä tulee niistä mieleen. 
Yhden keskustelijan mielestä muutosta on tapahtunut kasvillisuudessa: ”No se, että tuo-
ta niin puustoa on ollu yllättävän vähän – –. Että nuo edellisekki vanhat kuvat, ku katto, 
niin puustoa on ollu yllättävän vähän.” Mietitään, ovatko lehmät ja lampaat aina ennen 
putsanneet maiseman runsaasta kasvillisuudesta. Joku kiinnittää huomiota panentoai-
taan: ”Siinähän näkyy olevan tuota aitaa tuollaasta, onko se sitten eläinaitaa vai mitä se 
on, tuos vasemmalla.” ”Että tuollaaset on oikeeastaan kaikki häipyny keskustasta tuol-
laaset.” Muidenkin mielestä puustoa on ollut ennen vähemmän. Toinen huomaa, että tie 
on ollut aika samassa paikkaa kuin ennenkin. Mutta se on puhujan mielestä yhtä huo-
nossa kunnossa kuin nyt. ”Kaikki tiet on tänä päivänä niin huonoja.”

TIET OVAT NOUSSEET
Sitten vaihtuvat kuvat ja uusista todetaan heti, että on tutun näköistä. Kuvista tunnis-
tetaan vanhoja liikkeitä, kuten entinen Osuuskauppa. Teissä on tapahtunut muutosta: 

– Joo ja tuohan oli pääväylä Teuvan keskustas. Nyt se on melkein se Mikki-
läntie – –. Elämä on sen varrella.
– Koska Mikkiläntietä ei sillon ollutkaan. Ku tuo yläkuva on otettu, niin ei 
ollu edes koko Mikkiläntietä.
– Tuon tien varressa oli kaikki liikerakennukset ja koulut ja…

Kuvasta ei löydetä Kulmakahvilan rakennusta, mutta joku osaa sijoittaa sen kuvan ulko-
puolelle. ”Ja sitte, ootteko huomannu yhden semmosen asian, että – – vuosien saatossa 
tätä Porvarintietä, tuota pääväylää, on koko aika nostettu ja nostettu? Niin nyt kaikki ne 
liikerakennukset, mitä on silloon ollu liikkeitä, niin nyt ne on siellä metriä alempana, ku 
se tie. Ja sen takia on Teuvan kunnantaloskin on nää kosteusongelmat, ku menee sieltä 
tieltä suoraan kunnantalon kellariin vedet.” Puhuja näyttää kuvastakin, kuinka rakennus 
on vielä ylempänä kuin tie, mutta nykyään tie on noussut. ”Niin nyt ei oo enää semmosta 
laskua, että se on aivan samalla tasolla.” Muillakin on sanomista aikaisemmista tietöistä 
hautausmaan kohdalla: 

– Sen viimeisen tieremontin jäläkeen mua on jääny häirittemään se, ku 
vanhan hautausmaan kohodalla nostettiin siinä portin kohodalla sitä tietä 
niin paljon, että ne rautaportit hautaantui sinne kiinni, sinne hautuumaan 
puolelle. Mun mielestä olis saanu jotenki toisin suunnitella.
– Se on valtion hoitama tie, niin sinne on menty vähän niinku sillai…
–...siitä mistä aita on matalin. 

Keskustelijoiden mielestä tie olisi tarvinnut viemäröinnin. Savi olisi pitänyt kaivaa pois 
syvemmältä, ettei tie olisi myöhemmin noussut. Toki työ olisi ollut suurempi ja kalliim-
pi. ”Suunnitteluvirhe, sanotaan niin. Olishan siinä saanu sinne jokehen päin tosiaan tän 
kuivatuksen.” Ollaan myös sitä mieltä, että liikennettä näyttää uusissa kuvissa olevan 
hieman enemmän.

– Joo, tuos on yks auto ja tuos on kaks, tuos seuraavas! 
– Vaikka väkiluku on toisipäin, että tuos ylimmäises kuvas Teuvalla on lä-
hes 9 000 asukasta ja nyt on 3 000 asukasta vähemmän, ja silti liikennettä 
on enemmän. Että se osottaa sitä, että kuinka se on ihimisten kulukeminen 
on muuttunut.
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KADONNEITA TALOJA
Yleisilmeessä nähdään myös kehityksen merkkejä:

– Mun mielestä tuo yläkuva on sillai maisemallisesti viihtyisämpi, koska 
siellä on puustoa edes jonkin verran enemmän, kun tuos alemmas.
– Mutta etehenpäin on kumminkin menty, ku kattoo tuota alakuvaa ja ylä-
kuvaa. Että on pikitiet. Niin että ei oo aivan jumitettu paikallensa.
– Mutta aika monta taloo tuosta on kadonnu. 

Luetellaan kadonneita rakennuksia, kuten E-liike, Piirron kauppa, Rahnaston talo, Sääs-
töpankki ja vanha Kansallis-Osake-Pankin talo. Uusiakin on tullut tilalle. Juontaja kysyy, 
mitä tästä pitäisi ajatella, ja keskustelijat vastaavat, että keskusta on kuitenkin kehittynyt 
aikojen saatossa. ”On ollut uskoa tulevaisuuteen.” Keskustelijat arvelevat, että nytkin on 
rakennuksia, jotka voisi purkaa. ”Ne on niin huonos kunnos, että ne vähän niinku toi-
saalta rumentaa.” Juontaja pyytää esimerkkiä tällaisesta rakennuksesta: 

– Kirjakaupan vieressä oleva rakennus, mikä siinä on. Siinä ei oo mitään 
nyt, mutta se on mennyt tosi huonoon kuntoon.
– Tai siis entisen kirjakaupan vieres siis.
– Niin, ja ku ne menöö sitten huonoon kuntoon, kun niissä ei oo pitkään 
aikaa mitään ollu.

Kaikki eivät ole samaa mieltä: ”Ei kai se ny nii huonossa kunnossa oo? Sehän oli kom-
mee, justiin tänään kattoin. Siinä on ihan hyvä pellikatto siinä rakennuksessa. Piha mei-
naataan nyt tehdä siihen uusia.”

Joukolla pohditaan, mistä rakennuksesta on kyse, missä se sijaitsee ja onko sitä juuri 
remontoitu. Juontajakin pyytää tarkennusta, sillä Teuvalla on ollut uudempikin kirjakaup-
pa, joka myös on lopettanut. Puhe on Ahon kirjakaupasta, joka on nyt asuinkäytössä.

TAPAAMISPAIKKOJA JA KYLÄILYÄ
Aiemmin mainittu Kulmakahvila tulee näkyville seuraavassa virikkeessä. Sanotaan, että 
se on hieno rakennus. Mietitään myös, mikä rakennus on ollut Osuuskaupan kohdalla. 
Joku muistaa, että Kulmakahvilassa toimi myös Matkahuolto.

– Mä muistan ton, missä oli tuo Matkahuolto. Sillon, kun moon ollu aivan 
pieni poika ja aivan pelotti sinne mennä, ku siellä oli joskus niin kova tupa-
kinsavu.
– Ja kova meteli.
– Aivan niin ku olis jonkun savupommin jäljiltä sinne menny, ettei nähäny 
tiskiäkään, ku oli niin paljo savua.
– Ja linja-autot oli siinä pihan puolella sitten siitä. Tampere-Vaasa, sella-
nenkin linja oli.

Mietitään, missä kohtaa linja-autot ovat seisseet, kun ei vielä ollut tietä 67. Yhteyksiä 
ei ollut vielä joka suuntaan: Jurvaan meni vanha tie vakuutusyhtiön ohi ja päätie kulki 
Vaasaan. Ryhmän nuorimmat keskustelijat eivät muista kaikkea. 

– Yhtäkkiä tuntuu, että sillon on ollu paljon paremmin asiat, kun tänä päi-
vänä.
– Nii ja silti sitä savuista, hämyistä kulumakahvilaa lukuunottamatta joten-
ki tuntu semmoselta turvalliselta sillon. Että sai niiku muksukki mennä mi-
hinkä ikinä halus. Se oli jotenkin turvallisempaa mummielestä. 
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– Vaikka tuntuuko se vain mukulasta, että se on turvallisempaa? Voi olla, 
että samammoista hektistä oli vanhemmilla, kun tämän päivänki vanhem-
millakin kumminki. Samat vastuut ja…
– Emmä kyllä, en allekirjoota tuota.
– Ei, meitäki oli silloon täs Peltoloukolla, ni meitä oli paljon mukuloita. Ei 
meitä kukaan vahtinu, kivisillan alla oltiin, kahalattiin sielä ja mentiin. Sitte 
illalla kotiin.
– Nii siinä mielessä vapaampaa oli tietysti. Ja paljon enemmän oltiin yhy-
dessä, muksukki.
– Ei ollu niitä vaaranpaikkoja sillä lailla, niinku liikennettä ja muuta.
– Ja onhan siinä, ku kaupat meni kiinni niin aikasin muutenkin, että tänä 
päivänä, ku kaikki pyörii koko aijan, että ei hiljene tavallaan kylä.
– Yölläkään.
– Ei voi sanoa, että kylätie hiljenee. 

Vähän naurahdetaan sille, että elämä ei enää tunnu hiljenevän illaksi niin kuin ennen. 
Juontaja kysyy vielä tarkennusta ajatukseen siitä, että ennen tuntuivat asiat olevan pa-
remmin.

– No ei ollut esimerkiksi ollu tätä tällästä tietokone- ja kännykkäaikaa. 
Enemmän kerittiin olemaan perheen kanssa yhyressä.
– Ja kyläs.
– Niin kyläältiin. Eikä tarvinnu käskiäkkää ketää, muutaku mentihin kylä-
hän vain.
– Riipin kyläs oli ennen oikeen sellanen tapa, että kuljettihin, tosiaan men-
tihin vain kutsumatta.
– Mutta ei tänä päivänä enää.
– Ei parane mennä enää.
– Jos pölähtää johonkin kutsumatta, niinku kylähän, niin melekeen niinku 
kattotahan, että ’hetkinen, mitäs asiaa on?’
– Mitähän se ny kerää?
– Mutta tuota ni, kyllä se tosiaan ennen mentihin vain tuosta noin vaan.
– Ja tarjottihin sitä mitä oli, ei se tarvinnu olla seittemää sorttia pöydäs. Ny 
ku käsketähän kylähän, ni pitää olla kovat tarjoilut. Että siinäkin mielessä 
on muuttunut.

MUUTTUVA PUHELINLIIKENNE 
Ja taas siirrytään uusiin kuviin. Joku toteaa, että on oikein vanha kuva. Ikää yritetään 
ratkaista muun muassa puhelinlinjojen perusteella. Muistellaan, että ensimmäinen pu-
helinlinja tuli Kristiinankaupungista. ”Riipin kylässäkin oli pari puhelinta sitte hetken 
päästä ja Norinkylässä ja…”

Keskustelijat muistelevat, että puhelinpiuhoista näki, kuinka monta puhelua pys-
tyttiin samanaikaisesti välittämään. 

– Se oli nii, ettei sinne johtoon sopinu ku se yks vaan se puhelu.
– Piti odottaa sitten niin kauan.
– Niin, linjat oli varattu.
– Nii, ku se lakkaa se puhelu, ni heti välihin sitte.
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– Ja ne oli sitte tosiaan ne puhelinkeskukset, ku siel oli, sitte välittäjät oli, 
puhelinvälittäjät sitten, niin ne yritti seurata koko ajan että ’aha tuo nyt lo-
petti’, niin silloon ne pökkää seuraavan puhelun päälle sitte.
– Ei ollu valokuitua.

Yksi keskustelijoista on tehnyt aikoinaan töitä puhelinlinjojen parissa ja hän kertoo: 
”Muistelen vain tuos, että ku oltiin puhelinhommissa 50–60-luvun alakupuolella, niin – 
– ei siellä ollu mitään tuommosta nykyajan hommaa, että sitä ny mennään vain yhtäkkiä 
ja soitetahan mistä vain.” Työmiehille vietiin kenttäpuhelin, jolla saivat asennusmiehet 
soittaa. ”Mutta sinne oli vaikea päästä sekahan. Se kesti muuten kauan, jos sieltä yritti 
soittaa johonkin. – – Mutta kyllä sieltä sitten pääsi, kun aikansa yritti. Ja aikaahan oli 
kyllä sitte. Sitä oli paljon enempi aikaa, kun nykyään.” 

Nykyään kaikkialla tuntuu vallitsevan kiire: ”Joo se siinä onkin hassua, että ku 
muistan, ku 80-luvulla meilläkin kauppahan mainostettihin, että ku tulee tietokoneet 
ja tää tietotekniikka, että sitten tuloo enemmän aikaa. Ni on käyny justiin päinvastoin: 
että nyt on kaikki ihmiset on niin kiireisiä, ku niin niillä on kaikki kännykäs.” Puhujasta 
ihmisillä oli ennen enemmän aikaa. ” – – Niin jotenkin hullunkurista, että silti nyt tuntuu 
paljon kiireisemmältä.” Yksi pohtii, että jo sota-ajalla oli ajankäyttöön vaikutusta: elämä 
oli ollut pysähdyksissä ja siksi oltiin kiitollisia jokaisesta mahdollisuudesta olla yhtey-
dessä muihin ihmisiin. Sivukyliin lehdet tulivat vasta illalla, ja puhelinkeskusten hoitajat 
kuuntelivat kyläläisten asiat yhdistellessään puheluita. Muistellaan, kuka on ollut puhe-
linvälittäjänä muun muassa Norinkylässä. Silloin puhelinyhteydet ovat olleet huonot ja 
aina on tiennyt, onko joku muukin kuuntelemassa puhelua.

– Kuinka paljon on menny puhelinjutut etehenpäin niinku siitä ajasta. Että 
aivan käsittämättömän nopeaa se kehitys ollu. Mutta vaikka nää on käsittä-
mättömän nopeita, niin nyt sitten ihimisten aikaa vie se, että on Facebookis 
ja Twitteris ja kaikenmoisis näis –  –
– Siitä on tullu kännykästä aivan sellaanen, että se pitää olla koko ajan ää-
res, vaikkei sillä tekisikään mitään. Ni sitte että ’mihinkä se ny jäi?’…
– Se pitää vessahanki ottaa mukaan.

Pohditaan Facebookin ja muun kännykänkäytön vaikutusta ihmissuhteisiin. Niillä voi 
pitää yhteyttä, mutta jonkun mielestä ne voivat myös viedä aikaa perheeltä. Keskustel-
laan myös lasten puhelimen käytöstä.

HEINÄPELTO SIWAN PARKKIPAIKALLA
Seuraavassa virikkeessä näkyy heinäntekoa. Tunnistetaan koko joukko tuttuja paikkoja, 
mutta myös muutoksia:

– Etu-Euroa ei oo vielä avattu tuos. Tuos on tuo naapurikauppa.
– Tuos on se skeittiparkki tuos, mihinä on tuo harmaa ferkku. Ni siinä ko-
hodas.
– Tuos on siitä pihalta kuvattu tuos alimmas.
– Tuos on vissiin jo tehty sitä Mikkiläntietä tännepäin, tuon niinku tuon 
vasemmas kulumas vähän näkyy.
– Ja koska siinä on toi, kenenkä vaateliike toi ny olikaa tuo, mikä tuos näkyy 
tuo?
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– Nii Jakosen, niin on. Sillon on täytyny, että on tehty jo Mikkiläntietä. Mut-
ta sehän oli peltoa vaan toi koko juttu tuota ennen.
– Heinätöitä on ainakin vielä tehty tuol vanhalla lailla, että on tehty heinä-
kuormaa.

Kuvassa on traktorin peräkärryssä suuri heinäkuorma, jonka korkeutta ihastellaan.
– Mä muistan mukulanaki, että tehtiin niin jumalattoman korkeita ne hei-
näkuormat, että syrän kurkussa oltiin, että pysytäänkö siellä, ku mentiin 
sillan kohorasta.
– Se on tuo heinäpelto melkeen tuos Siwan parkkipaikalla.
– Ja näkyyhän sielä Teuvan ensimmäinen asuinkerrostaloki. Tuol ylimmäs 
kuvas tuol oikees laidas, mutta sehän hajotettiin sitten ton pankin tilalta. 
Sehän hajotettiin koko kerrostalo pois siitä.

Keskustelu siirtyy jälleen rakennuksissa näkyviin muutoksiin. Osa on purettu ja monet 
liikkeet ovat vaihtuneet. Mainitaan Foto-Nisula, kunnantalo, Säästöpankki ja rengaslii-
ke.

PANKKIRAKENNUKSIA
Seuraavan virikkeen pankkirakennuksista tunnistetaan toinen. Tosin oudoksutaan, onko 
Perälän rakennuksessa ollut baarikin. Ylempi rakennus sen sijaan vaikuttaa oudolta.

– Mutta onkos tuos ylimmäs kuvas tuo Kansallis-Osake-Pankki, niin onko 
se sitä vanhaa hautausmaata vastapäätä? Kenenkä se nyt onkaa? Siinä Lau-
rilan Wisiitin paikkeilla. – – Onni Kangas oli siellä pankinjohtajana. Sellaa-
nen, mutta en minä nyt aivan varma, että onko tuo se olenkaa.
– Jos tuo on se Laurilan Wisiitin talo, sitä on vaan remonteerattu sen jälä-
keen.

Juontaja kysyy, onko nyt sellainen kuva Teuvalta, jota ei tunneta. Moni sanoo, etteivät 
kuvat ole niin tuttuja. Perälästä kuitenkin ajatellaan alemman kuvan olevan, vaikka sitä-
kin mietitään tarkkaan. Juontaja varmistaa, että kuva on Perälästä ja sitten joku toteaa, 
että kyseessä on sitten ehkä Saaren liiketalo. Juontaja kysyy myös, mitä muuta kuvista 
voidaan sanoa. ”No mun mielestä nää on ollu järjestään jotenki viehättävämpia ja per-
soonallisempia nää vanhat kuvat, kun sitten nää uudemmat rakennukset on jotenkin nii 
jotenki… Tavallaan niihin on turtunu. Mutta sitte, ku laitetaan niinku tavallansa vähän 
tällanen vastakkainasettelu, niin sitten nuo lyö niin silimille nuo uudenaikaset rakennuk-
set. Että olishan tonne pankkii nyt tuhannen kertaa kivempi köpsötellä tuosta hurmaa-
vasta portista, ku tuonne kylmän näköseen.”

Juontaja kommentoi, että henkilö puhuu nyt viihtyisyydestä tai kotoisuudesta. Van-
hoissa kuvissa on muidenkin keskustelijoiden mielestä hienoja yksityiskohtia:

– Komiat portin pylyväät.
– On joo, kyllä on hianot.
– Niin on se niinku siinäkin huomaa, ku puhuttiin siitä ajan käytöstä, että ei 
aivan kovin mahoton kiire voi olla tuos ylimmäises kuva pankkii, eikä sieltä 
poiskaa. Pystyy niinku tommosia veräjiä aukasta ja laittaa kiinni aina joka 
kerta. 
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Sitten kerrotaan lisää mielipiteitä arkkitehtuurista ja ympäristöstä kuvassa, jossa on 
pankin rakennus Perälässä:

– Mutta – – ei tuo kovin viehättävää arkkitehtuuria oo tämä alimmainen 
kuva.
– Niin ku ei siinä oo mitään puita tai mitään edes pehemittämässä sitä.
– Alaston ympäristö.
– Ja vähän tuollanen suora kantti kertaa kantti.
– Tuollaanen laatikkomalli.
– Mutta öljy on ollu silloon halapaa ku kattoo noiden näyteikkunoiden ko-
koa, jokka valskas siihen aikaa niinku lämpöö oikeen kunnolla.
– 13 penniä litra.

PELTOJA JA MAALAISPIHOJA 
Seuraavissa kuvissa näkyy peltomaisemaa eri aikakausilta. Todetaan, ettei kuva ole vie-
läkään Riipin kylästä. Erilaiset aidat puhututtavat ja saavat jälleen miettimään ajankäyt-
töä:

– Aita on ainakin erimoista, kun ennen.
– Ei oo tuos ylimmäises kuvas, ei ollu työttömyyttä sillai, että kato ku tuo-
takin aitaa on tehty, verrattuna tuohon alimmaiseen aitaan niin, en tiedä, 
jos niinku miestuntiina tai työvuosina ajatellaan, niin onkohan menny tuon 
ylimmäisen aidan tekemiseen niinku 20–30 kertaa enemmän aikaa, ku 
tuon alimmaisen aidan tekemiseen. Että nyt sitte taas pitäis tulla sitä aikaa 
enemmän, mutta sitä ei oo.
– Mutta nythän tehdään tuota ylimmäisen kuvan mukaista aitaa ihan mai-
semoinnin vuoksi, että tuos on tehty, kun on pitäny tehdä tuommoista aitaa. 
Ei oo ollu vaihtoehtoa.

Mainitaan, että kyseessä on panentoaita ja jatketaan erilaisten aikakausien työolosuhtei-
den pohtimista ja verrataan ylemmän kuvan riukuaidan rakentamista alemman kuvan 
sähköaidan pystyttämiseen:

– Mutta silti, vaikka tuos ylimmäis aidan tekemises on ollu niinku sen 20–
30 kertaa kovempi työ, ku tuon alimmaisen, ne porukat, jokka on teheny 
tuota ylimmäistä aitaa, niin ei oo varmaan kokenu semmosta stressiä, kun 
tän alimmaisen aidan tekijä on kokenu. Mä väitän näin, että ei oo silti ollu 
stressiä, vaikka se on kestäny vaikka kuinka kauan tuon aidan teko.
– Tän alimmaisen aidan tekijät saattaa olla semmonen, vaikka nyt joku iso 
maatilallinen, joka on ottanut navetan tekoon miljoonan tai puolitoista mil-
joonaa lainaa ja sitte teheny tuota aitaa. Mä tarkotan sillä sitä ressiä, että se 
1,5 miljoonan veleka on laittanu aika nopeesti naputtelemaan ton langan 
tuohon alimmaiseen aitaan. Mutta tuos ylimmäises, niin o voinu, että sii-
nä on rengit taikka jokku teheny aivan niinku ruokapalkka plus sitte jotaki, 
eikä ollu kiire minnekään.
– Ja onko tuota ylimmäistä aitaa tehty porukalla ja tuota on maks kaks ihi-
mistä vetänyt tuota sähköaitaa?
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Joku ryhmästä on sitä mieltä, että vanhan kuvan aikaan ei puhuttu maitoallergioista, 
mutta kun on alettu käyttämään nykyään alemmassa kuvassa näkyviä säilörehuja, niin 
allergiat ja laktoosi-intoleranssiongelmat ovat lisääntyneet. Keskustellaan siitä, että pyö-
röpaalejakin tehdään erilaisilla tavoilla, ja aina niissä ei käytetä säilöntäaineita. Joku vit-
sailee aiheesta: ”Niin mä ymmärsin väärin, että se tekijä, joka teköö noita paaleja, niin 
käyttää aineita!” Pyöröpaalien tekemisestä sekä muusta säilörehun valmistamisesta ja 
säilömisestä käydään keskustelua enemmänkin. Paalien ulkonäkö herättää keskustelun:

– Ne ei oo kyllä mitään komeita…
– Että ei mikään ilo oo silmälle nuo paalit, niitä on joka paikas ja kaeken vä-
risiä.
– Niin niihin ei oo tottunu, vielä?
– Niin, ei vieläkään oikeen, mutta sen nyt on tietysti luonnollista, että men-
nään etehenpäin siinäkin asiassa.
– Meidän naapuri sanoo – meinaa ymmärtääkään ensiksi, mitä se tarkoottii – 
se sanoo, että ’noita norsun tampooneja on joka paikka täynnä’.

Samoissa kuvissa kiinnittää huomiota myös vanhan kuvan komea kaksikerroksinen poh-
jalaistalo. Koetetaan taas tunnistaa rakennuksen paikkaa. Keskustelu laajenee vanhoihin 
pihakokonaisuuksiin. Todetaan, että kuvan pihapiirissä on myös niin sanottu pikkutupa, 
joka kuvassa tosin ei ole keskustelijoiden mielestä erityisen pieni, vaan ”aikamoinen”. 
”Sinne pantiin ne vanhat pariskunnat asumaan sinne pikkutupaan, loppuelämäksensä, 
ainakin tääl Riipin kyläs”.

Yksi keskustelija muistelee entisajan susipihoja ja on sitä mieltä, että ne olivat iha-
nia niissä oli jotakin erityistä. Riipissäkin on keskustelijoiden mukaan ollut susipihoja. 
Riipin kylässä on myös viime vuosina nähty susia ja joku pohtii, että pitäisi taas rakentaa 
itsellekin pedoilta suojaava susipiha.

– Oli susiovet, että oli se alaosa ja yläosa että ne oli siitä puolivälistä poikki.
– Kyllä mummielestä Kauppilassa on kans vielä sellaasia. Joo, ne on kivan 
näköösiä.

Ryhmäläiset kertovat, että susia on ollut Teuvalla ennen enemmän kuin nykyään. Maini-
taan Riipinmäellä ollut sudenkuoppa ja kuinka susi houkuteltiin sinne.

– Täälläkin kylällä on lampaita sudet raadellu. Tossa meidänkin, niinku sii-
nä joen toisella puolella, niin vaikka kuinka paljon tappo lampaita, ja aivan 
siis meidän talosta 50 metriä suurin piirtein.
– Eikä siitä oo pitkäkään aika.
– Parikymmentä vuotta, kolokytä.
– Kolomekymmentä vuotta taitaa jo olla.
– Ei oo pitkä.
– Aika menöö niin nopiaa.

Juontajalle väitetään vielä, että ”siihen aikaan tääl ei pystyny pelata jalakapalloa tuolla 
mettän laidaskaan, ku sudet söi laitahyökkääjät”. 

Yksi ryhmästä vielä palaa muistelemaan kokemusta panentoaidan rakentamisesta 
silloin, kun oli itse ollut oppipoikana kaverin kanssa ja opetellut aidanrakennusta koke-
neemman rakentajan opastuksella. Opettaja oli jättänyt pojat keskenään jatkamaan ra-
kentamista, mutta siitä ei tullut mitään: ”Me jäimmä tekemään, mutta meillä meni sormi 
suuhun, vaikka me oltiin siinä oltu apumiehinä. Mutta ei siitä mitään tullu, ei jääny niin 
päähän se oppi.” 
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VÄHÄN PUITA
Seuraavissa kuvissa huomataan Siljanmäen huonekalutehdas ja taustalla erottuva kir-
kontorni. Mainitaan, että huonekalutehdas on ennen ollut työväentalona ja suojeluskun-
tatalona. Parantola ja rautatiekin sijoitetaan kuvan suhteen. Valkoinen rakennus tun-
nistetaan Korhosen matkustajakodiksi: ”Tai tuo, mihinä tuo valakonen lehemä on, niin 
siihen rakennettiin niinku uus matkustajakoti. Mutta tuo on se siinä samas pihapiiris 
tuo. Tuo kirkkohan näkyykin siel takana.” 

Myös alempaa kuvaa asemoidaan. Kun juontaja kysyy, tuleeko mieleen mitään 
muuta kuin yksittäisiä rakennuksia, keskustelu palaa puiden harvalukuisuuteen:

– Taas pistää silimiin se, että ku tää niinku on nyt sieltä tavallaan siitä Hank-
kijan katolta otettu kuva, tuo ylimmäinen. Eihän sillon oo sitä tietenkään 
ollu. Jos kattoo, tuo kirkko näkyy tuos, niin kuinka vähän on taas nuita puita. 
Että ku nyt menis ottamaan kuvan, ni ei näkis millään nuon pitkästi. Että 
niitä on niin paljon niitä puita nykyään. Että on se ollu aika valtavaa – – ku 
on raivattu pelloiksi, ja sitte kun se on tosiaan ollu kaikki käsipelis, että ei 
oo ollu niitä koneita. – – Valtava määrä kyllä raivattu tuota peltoa. Ja sitte 
vie siinä samassa yhteydessä nuo, jokka ei oo ollu varmaa sillonkaan mitään 
tuottavia, ni kaikki nekin on putsattu silloon ennen.
– Niin ja siitä se asutuski on lähteny tuon joen, Teuvalla, joen rantoja. Että 
ne on niinku alku.
– Ne on ehtiny ne jokirannakki putsata, kato ku ei oo ollu kiire Feisbookkiin!

MUUTTUNUT MAATALOUS
Toinen katselee alemman kuvan nautoja ja naista lapsineen ja käynnistää keskustelun 
entisajan kotieläimistä ja maatalouden muutoksesta:

– No, ainut mitä mä mietin tos alimmaises kuvas, että onko tää joku po-
seerauskuva, ku nuo lapset on tuola mukana tuol niityllä? Vai että onko se 
niinku semmonen työkuva, että ne lapset on tosiaan mukana tos? Niin että 
haetaanko siinä niinku esimerkiks lehemiä niityltä tai mikä tämä on tämä, 
mitä täs tapahtuu? Että sitä mä mietin.
– Muksut varmaan oli enemmän vahempiensa mukana kaikis töis, ku ny-
kyaikana. Melkeen pakko oli ottaa navettaan sitte. Ei niitä voinu yksin tu-
paankaan jättää.
– Se on kyllä. Noista lehmistä tuli mieleen, että se on kyllä kans valtavasti 
muuttunut – –. Että kuinka monessa talos ja tilalla on ollu lehmiä siihen 
aikaan Teuvalla? Se on aivan mahadoton määrä. Niinku että ne on ollu siis 
vain muutaman lehemän tiloja, mutta niitä on ollu mahdoton määrä.
– Melekeen joka taloos.
– Nii, ja eikä ne lehemiä, vaan siellä voi olla jotaki muitaki elukkoja: oli 
sikoja taikka kanoja. Joka talos oli niinku melekeen jotaki.
– Oma tuotanto.

Nykyään ei ole Teuvalla montaakaan lehmätilaa.
– Nii, ja sitte vaikka niitä olis, niin onko siellä lapset noin vieres? Ei oo sei-
somassa enää, lapset äitiinensä isinensä sielä.
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– Se muuttu yhtäkkiä, että pitää olla niin suurta vain. Että vain isoja tiloja ja 
isoja navettoja ja sikaloita, ettei pienet tilalliset enää, ei niitten kannattanu 
pitää enää.

Yksi keskustelija ihmettelee, kuinka hän on muualla Euroopassa matkaillessaan nähnyt 
vielä pikkutiloja. Hän ihmettelee, miten ne voivat siellä kannattaa. Keskustellaan EU:n 
säädöksistä muualla Euroopassa ja Suomessa ja joku kommentoi: ”Jos ei siellä usko- 
ta näihin EU:n hömpötyksiin. Ja Suomessa uskottiin heti, että pitää olla vain isoja tiloja.”

KULKUKAUPPAA JA HEVOSIA
Seuraavissa vanhoissa kuvissa on molemmissa hevosia ja ihmisiä. Joku toteaa, että ku-
van aikaan hevosilla onkin tehty kaikki maatyöt. Toinen empii, ovatko kuvan henkilöt 
laukkuryssiä. Vai onko koko joukko lähdössä kauppamatkalle? Huomataan, että kaikilla 
on jotakin mukana ja arvellaan heidän olevan menossa ”maakuntaan”. Joku kysyy juon-
tajalta, onko kyseessä itärajan takaa tulleet kauppamiehet ja toinen, onko kuva Horonky-
lästä, mutta juontajalla ei ole tietoa. Joku sanoo: ”No kyllä mä sitten melekeen veikkaan, 
että täs on – – kulukukauppiahia.” 

Juontaja kysyy, mitä muita ajatuksia kuvista herää ja keskustelu siirtyy hevosiin:
– Mä jotenkin mietin aina sitä ajankäyttöä että, että ny kun on John Deere ja 
seittemänsiipinen kääntövältti, niin tuos on niinku ykssiipinen ja yks hevos-
voima. Ja silti on pärjätty.
– Nii, ja sitte noiden hevosten asema on muuttunut erilaaseks, että ne ei oo 
enää työhommis, että ne on niinku harrastushommis, harrastuspuolella me-
lekeen.
– Yläkuvasta tulee mieleen myös, että ku siinä on noin monta hevosta, niin 
siihen aikaan tehtiin hevoskauppaa samalla lailla, kun nykyään tehdään au-
tokauppaa.
– Eikös se niinku Seinäjoen ravikki, niin siihen aikaan, kun oli, hevoset oli 
niinku työhön valjastettuja, niin ne keräänty isännät sinne raveihin ja sitte 
tuota teki siellä niinku hevoskauppaa, vaihtelivat hevoosia ja…
– Ja tuota, täski, täs Riipin oikoosella, niin täshän pidettiin kans niitä ravikil-
pailuja ja sitte oli säännöt sellaaset, että mustalaaset ei saa osallistua. Ne olis 
kuitenkin voittanut. Se on oikeen tuolla kyläkirjassaki se lausunto kuvattuna.

Ryhmä ihmettelee tällaista rajoitusta ja osallistumiskieltoa. Raveja pidettiin keskusteli-
joiden mukaan 1940- ja vielä 1950-luvullakin. Todetaan, että kilpailuissa oli kaikenlaisia 
hevosia, myös työhevosia.

ENTINEN KOULU
Seuraavista kuvista tunnistetaan Kauppilan koulu.

– Ikävä juttu: koulut on hävinneet kyliltä.
– Ei oo kyläkouluja enää.
– Ei oo, joo. Kyllä tuota olis toisenkin kerran 70-luvulla harkinnu, että pa-
luumuuttaako Riipinkylään, jos olis tienny, että koulu häipyy.
– Ja siinä loppujen lopuks säästetäänkö mitään, ku linja-auto kulukee edes-
takasin yks-kaks oppilasta kyytis?
– No ei, mutta sitä varten niitä lopetettihin, että säästetään.
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– Suurin syy on tietysti se, että kun ei oo enää niinku ollu 30 vuoteen, ei oo 
syntyny lapsia niin paljo.
– No kyllä sekin vaikuttaa tietysti.
– Mutta olihan täälläkin 40 oppilasta vielä sillon, ku ne lopetti sen.

Riipin kyläkoulun tilanne ennen lakkauttamista herättää vielä keskustelua: ”Sitähän ka-
tottiin vuosia etehenpäin, että kuinka se vähenöö, jos se vähenöö, ni se lopetettiin sen 
takia.” Ja jälleen pilkahtaa huumoria: 

– Ei olis vähentyny, kun oli kansalaisopistos järjestetty kurssi, että kuinka 
niitä muksuja tehedään!
– Tekis niitä, eikä kännykkää vaan vahtais.

Lopuksi kuitenkin todetaan, että vanha koulurakennus on onneksi kuitenkin käytössä. 
Siksi rakennus on riippiläisten mukaan pysynyt hyvässä kunnossa. Mainitaan myös nuo-
risoseuran rakennus, jossa parhaillaan ollaan:

– Ja jos tämä nuorisoseura olis sillo aikoonaan myyty huonekaluvarastoksi, 
niin täällä ei olis minkäänmoista kokoustilaa. 
– Ei, tämä olis kaatunut jo kuule tämä kämppä täs.

Juontajalle kerrotaan, että Riipin entisessä koulussa toimii nykyään Caravan-palvelu-ni-
minen yritys. Vain matala siipiosa on tehty koulurakennukseen jälkeenpäin.

– Se on yli sata vuotta vanha se rakennus.
– Rakennustaitoa on vielä sillon ollu, ei oo mitään hometta.
– Laajennettiin 1927 kakskerroksiseksi. Sitä tituleerattiin Teuvan komeim-
maksi kansakouluksi. Ja kyllä se komia onkin.
– Eikä siihen aikaan, yli 100 vuotta sitten, ei ollu näitä suunnitteluohjelmia, 
eikä CAD-ohjelmia, ku se on suunniteltu se koulu, eikä oo mitää hometta 
missää. Ja sitte taas, jos vertaa, että vaikka ny Tampereellakin se poliisitalo, 
ni eikö ne, ku se valamistu, ni kahaden vuoden jäläkeen ne joutu muuttaa 
sieltä pois. Että ei – – joka asia mee parempaankaan suuntaan.

Sitten kysellään, minkälaisessa käytössä kuvan Kauppilan koulu nykyään on ja kuka sen 
omistaa. Joku muistelee, että rakennuksessa on liikuntasali ja se on annettu kyläläisten 
käyttöön. Toiset ovat sitä mieltä, ettei rakennuksessa ole mitään toimintaa. Muistellaan 
koulurakennuksen lattioiden tekoa. Koulun sali sai nimekseen Aarre-sali. Oman kylän 
tiloista ollaan kiitollisia:

– Kyllä sieltä loppuu jumpat. Kylä mäkin oon siellä käyny kans pelaamas 
monet pelit ja jumpat.
– Kylä täytyy hattua nostaa näille, jokka tätä Riipin nuorisoseuraaki pyörit-
tää. Että ei se mikään pikkujuttu ole. Tämmönen on kyläs, kyläs vielä joku 
kokoontumispaikka.
– Joo, se on kyllä hyvä.

NUORTA METTÄÄ
Metsävirike tuo uusia ajatuksia, mutta keskustelu jää varsin lyhyeksi:

– On puita. Mutta nykyään ei oo kun vain avohakkuita.
– Aika nuorta mettää on.
– Vähän huonosti hoidettu. Kenenkähän tämä on? Kato pitäis vähän harventaa.

Naureskellaan yhdessä, kenelle kuvan metsä kuuluisi ja kuinka huonosti sitä on hoidettu. 
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JOKI PUHUTTAA
Seuraavaksi kuvissa näkyy jokea eri kohdista eri aikakausina. 

– Näyttääs yhtäkkiä, et tuos yläkuvas on vielä puhudas vesi, mutta täs ala-
kuvas ei enää ookkaan.
– Johtuu mettäojituksesta.
– Niin, tuntuu tuo väri.

Joku miettii, onko vesi saanut värinsä mahdollisesti jostain päästöistä ja mielipiteet ha-
joavat:

– Joo se on aika värikästä vettä.
– Ei tänä päivänä enää vesistöjä hoideta oikeestaan, hyvin huonosti.
– Ei vai? Kyllä niitä tutkitaan koko ajan.

Yksi keskustelija epäilee vesien puhdistamisen olevan heikkoa. Mielipiteet vaihtelevat: 
”Mulla on taas semmonen käsitys, että – – 1900-luvun alusta tuohon melekeen 1960-vuo-
teen nää oli puhtaita nää joet, että niis voi uida ja kaikkee. Mutta sitten 60–70-luvulla, 
kun alkas tulemaan enemmän tehomaataloutta eikä ollu viemäröintisysteemiä, niin sil-
loonhan 60-luvulta alkas menemään, niistä tuli niinku likaojia niin sanotusti. Mutta nyt 
sitte taas, kyllä mä oisin sitä mieltä, että siinä 80–90-luvun vaihtees sitte alattiin taas 
putsaamaan niitä jokia. Ja niinku nythän on jätevesille täytyy olla suodatinkentät ja se on 
vähän erilaasta. Että mullon sellaanen käsitys, että ne on uudelleen puhudistunu. – – ” 
Toinen keskustelija tukee tätä käsitystä: ”– – ne vedet laskee niin nopeesti. Ennenhän 
oli vettä enempi näis uomis, kun ne tuli hitaasti, sitä oli koko kesän sitä vettä. Virtaus oli 
suurempaa. Vaikka nyt on taas virtaukset niinku lisääntyny, ku sateet on lisääntyneet.” 
Vielä joku muukin vahvistaa, että hänestäkin 40 vuotta sitten jokien tilanne oli huono.

– Nii ja se kasvillisuus, se kasvillisuus niis reunoos oli tosi huono.
–  Niitä ei kyllä pahemmin putsattu.
–   – – oli vähän semmosta, että sinne meni vähän kaikki tonne jokeen.
– Joo kyllä, että kyllä niistä mummielestä nyt pidetään parempaa huolta. 
On suojakaistoja ja…
– Ei enää rakennuslupia anneta sillä lailla, että sais viemärit laskea.
–  – – se on vähän kakspiippuinen asia toi metsäojitus, että ku nyt tulee 
sade, ni se yhtäkkiä niinku kahadella metrillä tuo joenpinta nousee, ja sitte 
kun on sade ohitte, niin taas menee kaks metriä alas.
Joku muistelee, että ennen tuli tasaisesti koko kesän vettä ja joen vesikin 
pysyi samalla tasolla. Ollaan sitä mieltä, että tämä nykyinen vaihtelu johtuu 
metsien ojituksista vesien valuessa nopeasti metsistä jokiin:
– Tyhjentyy niin äkkiä.
– Ne tulee kertahumauksella sieltä, ku on hyvä ojitukset.
– Toki onhan niiski niitä lasketusaltaita. Että kyllä niitäki yritetään hidas-
taa, mutta eihän se, on niin suuret määrät.

Jonkun mielestä kuvien jokimaisemissa on laadullinen ero: ”Onhan tuo yläkuva paljon 
viihtyisämpi ja maisemallisesti tosi mahtavan näkönen, kun tuo alakuva. Että tuolla on 
mun nähdäkseni tuolla yläkuvas hevoonen vai useempi.” Eläimillä nähdään vaikutus jo-
kirantojen avoimuuteen: ”– – muistatteko siinä alkuvaiheessa, kun mä sanoin, että onko 
niin, että lehmät ja lampaatko pitää jokeen asti nää kaikki pientareet – tuon kasvilli-
suuden pois. Jos kattoo tuota ylimmästä kuvaa tuolta nuin, että se on aivan niinku kau-
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punginpuutarhuri ois justiin menny siellä ruohonleikkurilla. Eli siellä on justiin siellä, 
eläimet syö sen.” Toinen keskustelija vahvistaa.

Keskustelu siirtyy kylän uimapaikkoihin: ”Kyllä Riipinkyläski oli hyviä uimapaik-
koja: oli tuo Riippilammi tuos Katajalaaksos ja Haarukkahan oli niin syväkin, ettei sitä 
oikeen kukaan tiennykää, kuinka syvä se oikein onkaan.” Vesi pidettiin korkeammalla, 
”ku Raumoos oli se pato” Hädin tuskin uskallettiin käydä uimassa: ”– – aika varma piti 
olla uimahan, ku sinne meni.”

Jollakulla keskustelijoista on vanha savusauna jokirannassa ja keskustellaan sen 
lämmittämisestä, siitä kuinka jokivesi on terveellistä iholle ja että joessa uiminen ei enää 
houkuttele, koska se on puhtaanakin niin ruskeaa nykyään. 

JUNAMUISTOJA
Sitten katsotaan kuvia, joista tunnistetaan vanha Teuvan asemarakennus. Kuvista huo-
mataan vanha höyryjuna, ollaan sitä mieltä, että kuvissa on ensimmäinen ja viimeinen 
juna Suupohjan radalla. Asemarakennus herättää ihastelua: ”Se on tänä päivänäkin tuo, 
hienos kunnos tuo.” Toinen vahvistaa: ”On todella hieno se rakennus.” Keskustelijat ker-
tovat, että vanha asema on nyt yksityisen omistuksessa ja sitä on entisöity. Myös rataa 
kunnostetaan. Joku kertoo, että lastauslaiturilla tehdään yötä päivää töitä. ”Se on aivan 
mahtavan näkööstä, ku on siinä ajeltu niin, ku jotaki tapahtuu.”

Junarata tuli keskustelijoiden arvion mukaan Teuvalle noin 1911–13 ja viimeiset 
”lättähatut” liikennöivät 1969 tai 1968. Uudempi kuva tunnistetaan viimeisen henkilö-
junan lähdöksi.

– Joo, siinä on paljo väkiä kattomas viimeistä junaa.
– Kyllä siinä oli mukana Hirsiahteelta nousta junahan ja täältä Riipinkylästäkin 
niin. Ja sitte siel oli niitä, siinä oli seisakkeella sellanen pieni valakoonen koppi 
sitte, ja siellä oli niitä seinäkirjootuksiaki sitte. Ne ei kestä painomustetta.
– Mäki kuljin kotiapulaasena Seinäjoella, ni siitä mä menin aina sitte junahan.

Juontaja kysyy, kuinka kauan matka Teuvalta Seinäjoelle kesti. ”Olisko se… kyllä se 
varmaan tunnin paikan kesti.” Korvenkylän tien ylityskohdalta muistetaan Hirsiahteen 
seisake. Puhuja arvelee, että nykyään sanottaisiin ”metroasema”. Joku ihmettelee, kun 
joka kylässä oli silloin oma pysäkki. Matka kesti saman verran kuin nykyään autolla Sei-
näjoelle. Junan tosin muistellaan pysähtyneen usein, aina jokaisella pysäkillä, kuten Kai-
nastolla. Siksi kulku oli hidasta. Oli mukavaa, kun pääsi junalla ”suureen maailmaan”. Ja 
Seinäjoelta sitten vielä eteenpäin. 

”Sä oot menny sinne Seinäjokehen, mutta kuinka moni on matkustanu junalla jo-
honki kauemmas Teuvan asemalta? Mä oon menny Helsinkiin pienenä, muistan sen.” 
Vielä pitemmän matkan on tehnyt keskustelija, joka kertoo kulkeneensa Ruotsin puolel-
ta Haaparannan kautta Kramforsista Teuvalle. Hän kävi koulua Svanön paperitehtaan 
yhteydessä. Matka Teuvalle kesti kaksi päivää. ”No se on kyllä taatusti, on lyötävä vetoa, 
että pisin mitä Teuvan asemalta on lähdetty.” Matka tehtiin junalla talviaikaan, kun Vaa-
san laivaliikenne oli pysähdyksissä. 

Suupohjan radalle toivotetaan pitkää ikää. ”Joku puhui jo raidebussista, että tulis 
tuohon. Niinku Seinäjoelle menis semmonen pienempi raidebussi… Ei sekään oo maha-
doton ajatus, jos bensan hinnat ja nää nousee oikeen palajo. Kun täs on kuitenkin tätä 
pendelöintiä Seinäjokeen täältä. Niin ei sitä tiedä, vaikka jonaki päivänä ois tottaki.”
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HYRRÄT PYÖRII
Seuraavan virikekuvan tuulivoimalat käynnistävät uuden ajatustenvaihdon:

– Tuo on vain semmonen kuva, että tuo on niinku… Perinteiseen maalais-
maisemaan niinku tavallaan ihmiset tottunut täällä maaseudulla, niin tuo 
on vähän semmonen kuva johona on niinku sulattelemista tietyllä lailla. – 
– Mä en oo silti tuulimyllyjä vastaan, mutta se, että niitten sijoittelu, että 
meneekö se aina – – maisemallisesti oikeaan paikkaan, nii se on vähän. Ja 
onhan se siinäkin, että ihmisellä on aina sellainen luontainen vastustus aina 
sellasiin isoihin muutoksiin. Että on varmaan sitä mukana kans aika paljon, 
että kun ei oo siihen tottunu, että tuollaaset hyrrät tuol pyörii, niin ihminen 
vaatii totuttelua varmaa.
– Nii ja sit et kumminki ihminen on niin sopeutuvainen, että ku se aikansa 
mukamas vähä niinku kapinoottoo, niin se hyväksyy sitten lopuksi. Ku on 
pakko. Kaikki uudet asiat.

Johtopäätös naurattaa, ja se vahvistetaan: ”Kyllä niihin on alakanu, silmä tottunu. Että 
kattoo, että pyöriikö tuo tänä päivänä.” Tuulivoimasta käydään keskustelua lehdissä. 
Yhtä ryhmäläistä huvittaa yleisöosastokirjoitukset, joissa sanotaan tuulivoimaloiden 
silppuavan naakkojen ja lokkien siivet niin, että vain höyhenet tulevat alas. Myös melu-
haitoista puhutaan lehdissä. Yksi sanoo, että ei aina oikein tiedä, onko yleisöosastokirjoi-
tukset edes tosissaan kirjoitettu. Mutta tuulivoimaloiden siivet ovat puhututtaneet myös 
television uutisissa.

– Onhan niitä ny menny, pudonnukki noita siipiä, Kristiinasko niitä on?
– Aika vaarallistaki, jos sattuu jotaki…
– Siivet putuaa niskaha.

Vaikka siipien putoaminen huvittaa, tapahtuma tiedetään ihan todeksi. Kristiinankau-
pungissa siipeen oli lyönyt salama. Se ei siis ollut ihan itsekseen pudonnut. ”Mutta sano-
taan nyt näin siihen nähden, et paljonko niitä on, niin kyllähän se nyt aika harvinaasta, 
että sieltä ny joku siipi irtoo. Että jos tästä aletaan ny miettimähän ja luettelemahan, että 
montako siipeä on Suomessa lentänyt…” Asia on kuitenkin ajankohtainen, koska Kris-
tiinankaupungin tapaus on niin lähellä. Osa joukosta on sitä mieltä, että putoava siipi ei 
ole vaaraksi: ”Ja seki putuaa sinne mettähä. Harvoin on asutuskeskuskissa noita siipiä 
tai myllyjä. Mettähän rakennettu kaikki. Voihan se olla tuuri, että justiin oot marjas, ku 
se tuloo niskaa.” Tilanteen koomisuus naurattaa. 

Muut tuulivoimaloiden ongelmat tuntuvat kuitenkin suuremmilta: ”– – mummie-
lestä se on aika iso ongelma täs, näis tuulimyllyiss, niin se on se maisema, joka muuttuu. 
Ja se on niinku korvaamaton. Kattoo päivällä: ny näköö nämä näin. Sitte taas, ku ilta 
tuloo, ni on niinku New Yorkissa: valo siellä, valo täällä, koko ajan valoa ja valosaastetta 
nimenomaa. Ja paljo puhutaan, että jos annetaan niilleki jotaki arvoa, niin se on aika 
mittaamaton.” Kaikki eivät ole samaa mieltä: ”No emmä tiedä, mun mielestä niihin on 
niin silmä tottunu, että ei niitä edes… Ei ne oikein enää herätä sellasta intohimoa mi-
hinkään suuntaan.” Yksi keskustelija kertoo, että tuulimyllyjen lähellä asuvat moittivat 
niiden ääntä, mutta hänen mielestään ääni ei ole kovin häiritsevä. ”Se voisiki olla ka-
malaa, jos se ois niin paljon ikävä, että se oikeen häirittis.” Keskustelijoiden mielestä on 
vaikea tietää, mistä lapsenlapset muutaman vuosikymmenen kuluttua ovat pahoillaan, 
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kun kaikki kuitenkin koko ajan muuttuu: ”tuleeko ne sanomaan meille, että ootte anta-
nu tehdä tuollaasia?” Ongelmia voi tulla vaikka ydinvoimaloista tai autonakuista. Ennen 
vanhaan ei energiaa kulutettu ollenkaan niin paljon kuin nyt: 

– Ihminen on jotenki niinku ite järjestäny tätä energiankulutusta niin val-
tavasti.
– Nii ja aina vain lisääntyy, ku laitetaan autokki akulla käymään, sähköä 
menee aina vain enempi.
– Nii ja mihin ne akut sitte laitetaan?
– Siinäki tulee sitä ongelmajätettä taas.
– Hevoselta ei tullu ku paskaa!
– Se oli vain hyvää lannootetta.

ERITYISTÄ HISTORIAN HAVINAA
Viimeisessä kuvassa on rakennus, jonka omistajan ryhmä tuntee. Kerrotaan, että raken-
nus on keväällä purettu. Rakennusta luonnehditaan ”hianoksi”, ”komiaksi”, isoksi ja tyy-
likkääksi.

Toisessa kuvassa on kasa rakennusjätettä. ”Siinä se on nyt täs alakuvas sitte, tänä-
päivänä. Tai ei sitä enää oo tuota läjääkään.” Talo on muuttunut energiaksi. Yksi henkilö 
muistelee viettäneensä rakennuksessa silloisen omistajan kanssa monet pikkujoulujuh-
lat. Muutkin muistelevat käyntejään talossa, ja ne jotka eivät siellä koskaan käyneet ky-
selevät, kuinka iso sali siellä oli. Juhlasali oli suuri, se oli ehkä tyhjennetty juhlia varten 
ja mukana oli orkesterikin. Muistellaan myös, missä rakennuksen omistajat asuivat, se 
talo on kuulemma vielä pystyssä. 

Yksi keskustelija aistii kuvan suuressa rakennuksessa erityistä ”historian havinaa”: 
”Mä oon ollu jotain niinku 9 tai 10 vanha. Saatihin koulukaverin kansa sellaanen bisne-
sidea, että niin alattiin tekemähän niitä pannunaluusia. Ja sitte tuos rakennukses käytiin 
teettämäs niihin pannunalusiin – – vaneerista tämmösiä vanerinpaloja. Ja ne teki, ja 
ne oli kovaa juones mukana.” Tehtaan puusepät kehuivat lasten ”bisnesideaa”. ”Kou-
lukaverin isä ajo tuota niin hakerekkaa, ni me sieltä saatiin niitä hakkeen paloja ja sitte 
liimattiin niitä niihin vaneerinpaloihin ja sitte tehtiin kaikkia auringonkuvioita ja näi-
tä, ja ajateltiin, että vitsi tästä tulee kova bisnes. Kymmenen vanhana. Kyllä niitä sitte 
muutama sukulainen säälistä osti.” Muut kehuvat, että kertoja oli liikemies jo pienenä. 
Purettu rakennus kirvoittaa vielä virikekeskustelun lopuksi kommentin talon viimeisistä 
vaiheista, Tejuka-lehdessä olleesta taloon liittyvästä kirjoituksesta ja talosta todetaan: 
”Aika erikoiset vaiheet on ollut tuolla rakennuksella, ku se on ollu niinku työväenyhdis-
tyksen talo ja sitten se on ollu suojeluskuntatalo.”
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2.7  HORONKYLÄN  
 MAISEMAKESKUSTELU
 Aurora Lähteenniitty, Sulevi Riukulehto  
 ja Heidi Väliaho
Horonkylä sijaitsee Teuvan luoteisosassa valta-
tien 8 itäpuolella Närpiön ja Jurvan naapurina 
lähellä vanhaa Ylimarkun rajaa. Matkaa kunta-
keskukseen on 15 kilometriä. Horon postinume-
roalueella asuu 218 ihmistä. Heistä 44 % on yli 
65-vuotiaita. (Tilastokeskus. Paavo 2022) 

Kylässä toimii Mäntymäen kauppa, jossa 
on myös asiamiesposti. Vuonna 1902 perustettu 
koulu lakkautettiin vuonna 2014. Sen jälkeen kylän asukasmäärä on pudonnut nopeasti. 
Vuonna 1909 perustetun nuorisoseuran nykyinen talo on rakennettu vuonna 1968. Ta-
lolla on muun muassa näytelmä-, kuoro- ja kerhotoimintaa sekä kansalaisopiston piirejä. 
(Ranta & Viita 2006, 568, 630).

Horon Nuorisoseuran nykyinen talokin on jo yli 50-vuotias. Kuva Sulevi Riukulehto.

Tunnetuin horonkyläläinen on 75 virren ja hengellisen laulun runoilija, rovasti Simo 
Korpela (1863–1936), jonka syntymäkoti sijaitsee Horonkylän Kässyssä. (Ranta & Viita 
2006, 580–581). Taiteilija Eira Viertoma pitää vuosittain kesänäyttelynsä Horonkylässä 
Mäkikäälyn Galleriassa. Kylä on saanut huomiota myös erikoisista tapahtumistaan: vuo-
situhannen vaihteessa Horossa järjestettiin rukiinleikkuun SM-kisoja; sitäkin enemmän 
huomiota on tullut Horo elää -tapahtumasta. (Kivelä 2001; Leader Suupohja Horonkylä 
20.12.2014)

Horonkylän keskustelutilaisuus pidettiin tiukkojen koronarajoitusten aikana 
16.12.2020 nuorisoseuran talossa. Paikalla oli kolme miestä ja yksi nainen. 
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Kylän keskeiset kohteet on kuvattu nuorisoseuran opastetauluun. Kuva Sulevi Riukulehto.

PORVARINTIE JA ORRELA
Työpajan aluksi näytetään kaksi mustavalkoista vanhaa kuvaa Teuvalta. Joku keskus-
telijoista tunnistaa Porvarintien, ja toinen toteaa, että kuvassa on kunnon pohjalaistalo. 
Ryhmä miettii, mistä kuva oikeastaan on otettu. Maiseman muuttuminen huomataan 
kuvan puhelin- tai sähkötolpista: ”Niitä ei paljo enää näy, kaikki on laitettu maan alle. 
Ettei – – myrskys kaatele puut. Että ne on vähän katukuvasta lähteny.” Samoin on käy-
nyt puhelinkopeille, joissa ei taida olla enää ”mitään toimintaa”. Joku tokaisee suoraan: 
”epäälen vain, et ne on virkapaskoja nekin”. 

Kuvan maisemaa pidetään hiljaisena. Yksityiskohdat kiinnittävät huomiota: hevo-
set, mylly ja auto. Alakulmassa näkyvää autoa nimitetään ”Resotoksi” ja ”koppiautoksi”. 
Auton yksityiskohdista puhutaan hieman ja sille keksitään todennäköinen omistajakin.

Seuraavan kuvan vanha kirkko houkuttaa keskustelijat pohtimaan kuvauspaikkaa. 
Todetaan, että siitä ovat vain rauniot jäljellä. Kuvaan yritetään sovittaa nuorisoseuraa, 
kunnantaloa ja koulua. Tien suunta ja rakennusten sijainti ei näytä olevan samalla taval-
la kuin nyt. Uutta ja vanhaa kuvaa vertailtaessa herää epäily, että ne on otettu eri suun-
nista. ”Nii, kirkko on oikealla puolella, ja sitte tämon kunnantalo, mikä on se värjäämö 
ollu enne.” Värjäämön tehtailijalle haetaan nimeä. Uudemmasta kuvasta muutokseksi 
todetaan ainakin asfaltointi. ”Mä tykkään tuosta alimmasta kuvasta, ku siinä on värit.” 
Uudemmankin kuvan koulua yritetään hahmottaa ja miettiä, missä on liikuntasali ja 
missä lähellä oleva kirkon raunio. Koko keskustelun ajan koetetaan useaan otteeseen 
miettiä yhdessä, miten päin kuvat on otettu ja missä tie uudessa ja vanhassa kuvassa 
oikein kulkee suhteessa vanhaan kirkkoon. Yksi keskustelija on sitä mieltä, että uudem-
massa kuvassa on enemmän kasvillisuutta. Arvellaan, että kuvien välillä voi olla kym-
meniä vuosia. Kuvitellaan myös, mitä vanhemman kuvan maisemassa voisi tapahtua: 
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”– – tuloo semmonen tunne, että nyt kohta tuolta vasemmalta tuloo joku lehemä tuohon 
aidan vierehen.” 

Pitkän miettimisen jälkeen päädytään siihen, että vanhemmassa kuvassa näkyy 
kulttuuritalo Orrela. Yksi osallistuja tunnistaa kuvan takaosasta myös leipomon, jota 
kutsuu Possulaksi. Rakennuksen tilasta ei olla varmoja; se on ehkä purettu jossain vai-
heessa. Vanhaa panentoaitaa ei ole enää. 

Yksi keskustelija miettii kuvien erilaista yleisilmettä: ”silti toi ylimmäinen kuva, ni 
mummielestä se niinku eläis paremmin, ku tuo alimmainen kuva… Tuo on niinku aika 
olis pysähtyny tuos alimmaises kuvas”. Muut myöntelevät. Vanhempi kuva ”aivan kuin 
eläisi” ja lehmistä aikaisemmin maininnut puhuja naurahtaa: ”Niin, mä niinku odotan 
niitä lehemiä tuolta…” Juontaja kysyy, mikä on syynä elävyyden tuntuun. ”Ehkä nuo ai-
dat ja kaikki nuo pensaat, ja oli semmosia koivuja tuollaisia. Tämön syksyllä otettu, tämä 
toinen kuva, ku ei oo lehtiä puissa – tai keväällä”. ”Nii ja tekeekö nuo ihmiset sen sitte, 
että rupiaa kuvittelemaan, että ne sieltä tuloo ja aika menee. Mutta tuos [toisessa kuvas-
sa] ei näy ketää, autot on parkissa, ja ne seisoo tai siis on sielä, ja siinä ei liiku mitään”.

Orrelasta kerrotaan, että se on ollut kansalaiskouluna, ja silloin rakennuksessa oli 
kuvan mukainen pääty. ”Ja ku tuo vanha kirkko paloi, niin tämön ollu kirkkona tämä Or-
rela”, lisätään myös. Vielä, kun uutta kirkkoa rakennettiin, pidettiin silloinkin Orrelassa 
jumalanpalvelukset. Pohditaan vielä talojen sijaintia ja päätellään, että vanhaa tien mut-
kaa ei enää ole. Mainitaan vanha kunnantalo, osuuskauppa, joka sitten purettiin uuden 
tieltä, sekä yläkuvassa näkyvä osuuspankki. Yksi ryhmäläinen kertoo, että myöhempi 
Osuuskaupan rakennus tehtiin samantyyppiseksi kuin edellinen rakennus oli ollut: mo-
lemmissa oli pylväikkö. Vanha kenkäkauppa muistetaan vielä hyvin. Kuvaan sijoitetaan 
myös Piirron kauppa, uusi mutta jo toimintansa lopettanut hotelli sekä apteekki. Palo-
aseman ja liikerakennus Nousevan Kuohun rakentamisesta keskustellaan. 

Yksityiskohdat auttavat tunnistamaan rakennuksia: ”Kato kunnantaloos on monta 
ikkunaa tuolla ylähällä ja tuos ei o kun kaksi. Se on Piirron kauppa. ” Risteys ja tienviitta 
auttavat paikallistamaan osuuspankin ja Pop-pankin. Yksi henkilö arvioi jälleen kuvien 
tunnelmaa. ”[T]uo yläkuva on aivan, ku se ois maalattu. – – [S]e ei oo niinku todellinen. 
Paljon enemmän tuo on taas todellinen tuo alakuva…” Välillä nykyisen pitserian kohtaa 
tarkastelee joku ja kiinnittää huomiota vanhassa kuvassa pitserian paikalla olleeseen ta-
loon, joka hajotettiin uuden alta pois. Juontajan kysyessä, mikä tekee vanhasta kuvasta 
epätodellisen, ryhmäläiset löytävät useita syitä: ”On varmaan tuo ku tuo taivas on vain 
valakonen”, ”Se ei oo niin elävä, ku sitte taas tämä alimmainen taas on – –, ku siinä on 
noita autoja”, ”ku tuo alimmainenki, ku se on tuollei tummempi tai niinku, ni aattelis, 
että niinku myrsky nousee”, ”siinä on asflattia, tos toises ei oo asfalttia. Ja kyllä se katu-
kuva vähä muuttuu kuitenki”. 

Kuvassa jotkut yksityiskohdat näyttävät huvittavilta, ja niistä käydään naureskellen 
keskustelua: 

– Irtopuu tuol keskellä ylähällä tuol, se on niinku tökätty siihen näin se puu, 
tuo lehtipuu tuonne!
– Aivan, se on osuuskaupan kulmalla toi puu siinä.
– Ei, mutta toi vielä sen takana oleva, tuola keskikuvas oleva, tuo tuuhia 
puu, ni se on niinku nakattu siihen.
– Apteekin kohodalla oli se.
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– Apteekkari on kaatanu sinne kaikki loput lääkejämät.
– Tai se oli säästöpankki sillon.
– Tai mikä lie.

LYÖ TYHJÄÄ
Seuraavan kuvaparin kohdalla aloitetaan rakennuksista: ”Mikäköhän putiikki tuol on 
tuo takana tuo?”, pohditaan vanhemmasta kuvasta. Mietitään, että siinä on kauppa, 
koska ovi ja ikkunat näyttävät sopivan kauppaan. Arvellaan, että kuvat ovat samasta 
kohdasta mutta eri aikoina, siitä missä nyt on pankki tai R-kioski. Yksi ryhmästä tun-
nistaa vanhasta kuvasta niin sanotun Kulmakahvilan rakennuksen, josta kuitenkin tun-
tuu puuttuvan jotakin: ”On siinä semmonen pieni terassi oli siinä nurkassa, tai nurkasta 
mentiin sisään.” 

Toisen kuvan K-market kertoo keskustelijoille, että kuva on uudempi. Vanhempaan 
kuvaan sovitetaan Teuvan vaatetusta ja Metsälän kauppaa. Rakennuksen nimikyltistä 
koetetaan saada selvää. Kuvan ulkopuolelta mainitaan vielä vanha Esso ja Kiurun kaup-
pa. Juontaja kysyy, tuleeko kuvista mitään lisää kommentteja, mutta mitään tunnetta ei 
nyt tule mieleen: ”– – lyö tyhjää. Näköökö tuota alimmaista kuvaa aina mennen tullen, 
ku ajeloo. Se on sillä lailla menny, et tosta yläkuvasta ei niinku… Se on vaan kuva.” 

Arvellaan, että uudempi kuva on niin tuttu paikka, että ei siksi herätä ajatuksia. 
Kuvan rakennuksia tunnistetaan vielä sen perusteella, mistä aikoinaan on viety hevosia. 
Ollaan sitä mieltä, että vanhemmassa kuvassa näkyy Erkolan talo: ”Joo Erkolan, kyllä 
kuule siinä on tuo aitaki vielä, tuosta on menty sisään tuosta nurkasta.” Myös risteyksen 
sijaintia arvioidaan. 

Keskustelijoista yksi kysyy toiselta: ”No lämmittääkö sua niinku tuo kuva?”, tar-
koittaen vanhaa kuvaa. Mutta siihen vain todetaan, että olisipa ollut enemmän kyläläisiä 
paikalla, niin vanhoista kuvista olisi tiennyt enemmän. Juontajan kerrottua, mikä on mi-
käkin rakennus, varsinkin Osuuskaupan talo ihmetyttää ryhmäläisiä: 
– Sen on täytyny sitte olla meitä ennen se Osuuskauppa.
– Niin täytyy olla, joo. Minä vuonna se on tuo uus siihen tehty, osuuskauppa? Siinä on 
niinku kaikkia muita liikkeitä mutta ei osuuskauppaa enää.

Muistellaan, että uuden osuuskaupan matala osa olisi tehty 1960-luvulla, joten ku-
van on oltava vanhempi.

ONKO VANHA SÄÄLITTÄVÄÄ VAI AJATONTA?
Seuraavasta kuvaparista tunnistetaan heti toisesta Porvarintie ja toisesta Mikkiläntie 
sekä hetken kuluttua myös vanha kunnantalo, jossa oli ennen torni toisessa päässä. 
”Vanha tupa” on kuulemma vielä kunnantalon yhteydessä tallella, mutta ”nämä kaikki 
muut on hävinny jo – – .” 

Joku pitää vanhempaa kuvaa ”säälittäväna” ja selittää tarkemmin: ”Teköö tuo var-
maan toi, kun tuos valokuvas itsessään on noita riippuoksia, ja se on niin vanha ja… Nii 
ja sitte ku näyttääs, että siinä ois lapsia ja…” Puhujan mielestä kuvassa kaikki on kovin 
tummaa. Toinen löytää selityksen kuluneista paikoista: ”Kato ei oo ollu. – – Katokki on 
vähän [mitä] sattuu, et on paikattu monesta kohtaa. Se on sitä aikaa, ku on pula-aika 
tai jotakin.” Edellisen mielestä vanhemmassa kuvassa kaikki on jotenkin kurjaa: ”Tuos 
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alimmaises on sitte taas, siinä on väriä – –. Nää on niinku melekeen vastakohdat toisil-
leen.” Hänelle vastataan, että vanhaa kuvaa jaksaisi silti katsella pitempään kuin uutta. 
Juontaja haluaa tietää syyn:

– En tiä, onks se silti vaan, että se on ajaton, tai ajaton kuvaus…
– Kyllä tuokin, niinku tuo yläkuva [tarkoittaa vanhempaa mustavalkoista 
kuvaa], elää paljo paremmin, ku tuo alakuva [tarkoittaa uutta värikuvaa]. 
Kyllä se vain näin on, että se jotenki se on silti alaston. Ja täs on niin paljo 
kauempaa otettu tämä alakuva, ku tuo yläkuva, niinku sillä lailla, että ra-
kennukset on lähempänä.
– Nii, kaukaisuutta.

LÄMPÖINEN HEINÄPELTO
Siirrytään seuraaviin kuviin. Ylempi heinänkorjuunäkymä herättää ihastusta:

– Heti tuli lämmin, ku kattoo tuota yläkuvaa: ai, heinäpellolla pitää olla, ei!
– Nii ja pilvien väreyttä ja kaikkea, ne vaikuttaa niin paljo.
– Toi on vähä kylmempi kuva toi alimmainen [uusi kuva samasta paikasta].

Keskustelijoiden mielestä kuva heinäpellosta on ”lämpöönen”. Yksi osallistuja sanookin, 
että ”Joo, heinätöissä on aina hiki, mutta onneksi ei oo ku välistä hiki!» Paikallistetaan, 
missä kuvassa olisi myöhempi Siwa-kauppa, vanha osuuspankki ja kenkäkauppa. Sitten 
tunnistetaan kuvassa näkyvä Mikkiläntie ja päätellään, että molemmat kuvat on otettu 
samasta paikasta eli Valokuvaamo Nisulan pihasta. Joku kiinnittää huomiota koivui-
hin, jotka on kaadettu tien varrelta. Kuvaan yritetään sijoittaa myös lasten skeittipuisto, 
naisten vaatekauppa ja helluntaiseurakunta, joiden arvellaan sijaitsevan kuvan alueella. 
«Mutta kyllä tuo yläkuva on niinku mummielestä paljo lämpöösemmän kuva tuo alaku-
va”. 

Keskustelijat muistelevat, kuinka heiniä ajettiin ”Fergusonilla”. Kuvan seipäitä ke-
hutaan, ja mieleen nousevat omat nuoruuden ajat, kun mentiin ”friiuulle”. Jälkeenpäin 
tuntuu siltä, että aina oli heinätöitä. Ja seiväsrivin piti olla suora. ”Nii, vaikka ois ollu 
kuinka kuivia, ni ei muutaku seipähän kautta. Se oli sitä aikaa, kultaista 60-lukua.” 

Miljöö on muuttunut täysin: 
– [S]anotaanko näin, tuo taajama, niinku keskusta, tietenki pitäiski muut-
tua aina vähän ajan kanssa. Joskin väki vähenee koko ajan, että koko ajan 
huonompaan vain mennähän.
– Mut eikö se nyt oo hyvä? Tuloo kato asfalttia, ja sitte pääsöö liikkumahan 
vähän pyörätuolilla ja krullaattorilla sun muilla ni. Ku tuos hiekas ny ei pal-
jo, eikä pellolla paljo mennä.
– Ennen ei ollu rullapyöriä. Ne oli kotona muorit.
– Odottaa veisaajaa kotona.
– Talavella pääsi kelekalla.
– Nyt pääsöö hyvin, ku on asfalttia. Ku vain kattoo, ettei mihinkään mont-
tuhun aja… asfalttimonttuhun!
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JUHANNUKSEN TUNTUA KANSALLISPANKISSA
Seuraavissa kuvissa näkyy vanha Kansallis-Osake-Pankki ja Perälän Osuuskassa, joka 
tunnistetaan. ”Ilimankos se näytti nii karulta!... Emmä tiedä, tuo edessä olevat heinät ja 
nuo tuossa, se on niin kun pommituksen jäljiltä”. Nousee kysymys, onko Perälässä ollut 
Kansallispankkia. 

Ylempi kuva miellyttää näitä keskustelijoita:
– Mut tuo ylimmäinen kuva on vähän romanttisempi verrattuna tähän 
alimmaiseen.
– Siinähän on komiat miljööt tuos ylimmääses.
– Joo, siinon kivipaasit.
– Se on jotenkin vehmas.
– Ja koivut ja…
– Siinä vois joku laulaa ikkunan alla, oikein Suomi-elokuva.

Vanhempi kuva ajoitetaan aikaan ennen 1950-lukua ja rakennuksen omistajaakin mie-
titään. ”Niin ku se on tommonen pieni tuommonen neliskanttinen tupa. Mulle tuli vain 
mieleen, ettei se vanha hammaslääkärin talo oo?” Kivipaasien kohtalo mietityttää. Ne 
ovat niin kookkaat, että niiden luulisi näkyvän vieläkin katukuvassa. Arvellaan, että ne-
kin on jouduttu poistamaan, koska ovat olleet niin lähellä tietä. Kuva jää tunnistamatta 
Horonkylässä, mutta keskustelijat ovat varmoja, että keskustan virikehaastatteluissa se 
tunnetaan. Hetken kuluttua joku muistaa, että tällaiset suuret kivipaadet ovat olleet ai-
nakin Soramon–Tammiston kohdalla, mutta nekin on jo poistettu.

Vanhan Kansallis-Osake-Pankin kuvassa aistitaan juhannuksen tuntua: koivut ovat 
lehdessä ja kesä kauneimmillaan. Sen sijaan alakuvassa huomataan lunta. ”Joo, se voi 
olla kevätkuva. Joskus äitienpäivänäki tuli lunta, ei siin mitään.” Juontaja kysyy vielä, 
mitä mieltä kuvien maiseman muutoksista ollaan. ”–  – kyllä on maisemat menny ru-
memmaksi, ehdottomasti… Kyllä se maisemakuva on karaannu täysin, ettei siihen enää 
luontoon kiinnitetä mitään huomiota niinku tarvis.” Toinen puhuja tukee: ”– – kyllä se 
on niinku karuuntunu.”

Mainitaan välillä, että Kansallisosakepankin taloa on kutsuttu Mötiääsentaloksi, 
koska siellä on kasvatettu mehiläisiä ja tuotettu hunajaa. Kasvillisuuden katoaminen on 
vaikuttanut siihen, että ympäristö on nyt karumman näköinen: ”täs [ylemmässä kuvas-
sa] on näitä koivuja ja kaikkea, niin se tuo paljon enemmän tunnelmaa, ku tuo alakulu-
ma, ni ei sielä oo mitään, se on ihan paljas… Aivan tyhyjää täynnä. Sen huomaa, ettei oo 
enää mitään katunkulumas noita puita, muutaku kaupungis ny vähän – –» Horonky-
lässä asiat ovat keskustelijoiden mielestä paremmin: kylässä on mukava elää. Kyläkes-
kuksessakin taloissa on suuremmat tontit ja enemmän kasveja ja luontoa kuin Teuvan 
keskustaajamassa, jossa kaikki tontit on puhdistettu ”vapaaks, tyhjäks ja tehty, hökkeli 
siihen, ei siinä sen kummempaa. Joku koippura on pantu pihaan”. 

Vanhemmassa virikekuvassa rakennuksen vieressä on tuuheaa puustoa, mutta joku 
tietää, että nykyään ”ei siinä oo ku muutama koivu, ja nykki ne viimeisen kaato vissiin 
siitä kirjakaupan pihasta.” Ymmärretään kuitenkin, että turvallisuus vaatii vanhojen kas-
vustojen poistamista.
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AITOJA JA PYÖRÖPAALEJA
Sitten katsotaan kuvia peltoaukeista, jotka sijoitetaan Perälään. Uudemman kuvan pyö-
röpaaleja ihmetellään ja todetaan, että ”näyttääs aivan, että ois semmosia lumisia palloja 
vain. Pilivekkin on sennäkösiä, että ne ois voinu kyllä sataa tuonne pellolle”. Pilvetkin 
herättävät yleistä ihastusta. Jonkun mielestä ne ovat mahtavia: ”Alakuvan pilvet on vä-
hän niinku sotajoukko”.

Vanhan kuvan suurta rakennusta ei osata sijoittaa, mutta sen aitaa pidetään joka ta-
pauksessa komeana. Tuskin sellaista kukaan taitaisi enää tehdäkään. Toinen keskustelija 
palaa tähän hetken kuluttua, sillä hän muistaa aidanteon omakohtaisesti:

– Mitä mäki kakarasta muistan, ku laitettiin tuota panentoaitaa, että tuota 
nii, se oli kova työ laittaa nuo.
– Vielä 50-luvullaki niitä tehtii tuollasia aitoja.
– Niin ja sitte, ku se vielä laitettiin semmosella koivunoksalla kiinni sinne, 
vai vitsalla, miksikä sitä sanotaan.
– Työläs kuva.
– Ja siinä näkyy seki, että on vielä hevoskärryllä menty, ja tääl oli sitte jo 
traktorit ja koneet jyllää täs alimmaises kuvas.
– Ei enää käsin tehedä mitään.

Ajatellaan, että laitumella on pidetty lehmiä. Joku kutsuu aitaa ”patentoaidaksi”, toinen 
”panentoaidaksi” ja kerrotaan, että murre kuuluu aidan nimityksissä: ”Niin, että murtei-
ta on paljo. Esimerkiksi Horonkyläs on aivan eri murteita, ku puhutaan vaikka Teuvan 
muista kylistä, ku täällä on tuo ruotsalaisuus ainaki on vähän vaikuttanut vuosikymme-
net.” 

Pyöröpaalit ovat ryhmän mielestä tätä päivää: kauan aikaa olisi saanut seivästää, 
jotta olisi seipäillä yhtä paljon heinää kuin kuvan pyöröpaaleissa. 

VANHAA RAKENNUSTAPAA
Seuraavasta virikkeestä tunnistetaan ensimmäiseksi työväentalo sekä vanha kirkko. 
Kuva sijoitetaan aseman lähistöön. Joku muistaa, että työväentalo on vähän aikaa sitten 
purettu, niin että enää ”ei oo paljo jälellä muutaku huulet ja halot.” Viimeisin omistajakin 
mainitaan sekä purkaja ja se, että rakennuksessa on ennen tehty huonekaluja. Kuvan 
muita rakennuksia koetetaan tunnistaa: vanha Osuusliike, Suksen talo tai esimerkiksi 
Tove Janssonin tai entisen E-liikkeen omistajan vanha asuinpaikka. 

Yksi osallistuja haluaisi nähdä vanhaa rakennustapaa ja miljöötä myös uusissa ra-
kennuksissa: ”Vanhaa maalaismaisemaa on todella, kyllä nuo, maalaismiljöötä on kui-
tenkin ollu. Että se vain, että tuollaanen on aika katoavaa, ettei näitä enää tänä päivänä 
juuri näje luonnossa. – – Se on vahinko tietysti, ku kaikki vanha katoaa, ettei monikaan 
ajattele sitä, että nykyaikana niin insinöörit kun rakennusinsinöörit ku muukki, että yrit-
täis tehrä jotaki vanhaa, vaan kaikki vain korvatahan omilla ajatuksilla. Ettei enää siihen 
vanhaan kiinnitetä niin paljon huomiota. –  – [M]un mielestä jos sanotaan, että jos tuol-
laasia paljon näytetään [viittaa vanhoihin valokuviin], ni ehkä siinä jollakin oppineella 
välähtää mieles, että pitäiskö vielä koittaa rakentaa tommostaki miljöötä”. 

Toinen keskustelija huomauttaa, että tontitkin olivat erilaisia kuin nykyään: ”tuoski 
on nyt aika suuri kuitenkin tämä yläkuvan tontti, ku yks lehemä siellä näkyy pyörivän. 
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Että tänä päivänä rakennetahan liika lähelle toisiansa, ettei enää tuollaasia. Harva joka 
pystyy edes omistamaan taajamas tollasen miljöön, että on tonttia noin suurta... Että se 
on niinku tietysti yks semmonen, joka muuttaa tuota maisemaakuvaa, se omistuspoho-
jat”.

LEHMÄT JA HEVOSET
Joku pohtii, ovatko kuvassa kenties viimeiset lehmät tässä kylässä ja tässä maisemassa. 
Lapset ja äiti lehmien kanssa on keskustelijoiden mielestä ”elävä” ja ”juhlava” näkymä. 
”Onko se sitten, ku ne on pyntänny ittensä noin, juhlapukeisiin?” Toinen kuva on pal-
jon ”arkisempi”. Kuvan rinnetontin sijainti herättää kovasti kiinnostusta. ”Oikeen ko-
koontumispaikka” ja ”hevosten kokoontumisajot” todetaan ja nauretaan ryhmässä, kun 
nähdään seuraavat kuvat ihmisistä ja hevosista. Yläkuvassa viedään puita talvella ja alla 
on kesäkuva. Varsinainen keskustelu käynnistyy ylemmästä kuvasta, jossa on ihmisiä 
hevosineen:

– Onko ne johonakin kökässä?
– Kyllä niillä jotain on kelekas kantamuksia.
– Vai muuttaako ne?
– Vai onko ne puita hakemas joka ikinen vähän? Onko se puukauppias tai?

Alemman kuvan hevosta peltotöissä katsotaan huvittuneina: ”Kyllä siinä on alakuvaski 
yhdellä hevosella, ku tuon peltoaukean saa äestettyä, niin melekeen kerkiää tulla näläkä 
muutaman kerran, ennen ku on tuo tontti äestetty! Ku se kumminkin näyttää aika suu-
relta tuo. Että kyllä jos yhdellä hevoosella, ni voi voi!”

Keskustelijan mukaan talo oli ennen jo aika kova, jos sillä oli varaa ”parihevosiin” ja 
sen tarvitsemiin ”vehkeisiin”. Kuvan ihmisten jäykkä olemus kiinnittää huomiota. Sekin 
kertoo muuttumisesta: ennen vanhaan piti kuvaa varten laittautua, ”tälläytyä”. Nykyään 
kuvia vain räpsitään koko ajan.

Eräs keskustelija muistelee omaa lapsuuttaan: ”Isäkin käänsi peltoa tuolla auralla, 
ni tuota se aina juoksi sen hevosen perässä koko ajan, se hevonen veti niin lujaa kato, 
että se käänty se maa, niin sen piti juosta peräs sitte.” Selitetään myös, että ”mökkäri” 
oli sellainen, jolla oli vain 1–2 lehmää ja isäntiä ne, joilla oli suuremmat tilat. Enää eivät 
nuoret tiedä ryhmän keskustelijoiden mielestä, mitä tarkoittavat hevosten ”luokat”. Kes-
kustellaan siitä, että pitäisi pitää useammin jonkinlaisia vanhanajan päiviä, joihin voisi 
koota esimerkiksi vanhoja tavaroita ja asusteita. 

KAUPPILAN KOULU
Seuraavasta kuvasta tunnistetaan lyhyen pohdinnan jälkeen Kauppilan koulu. Vanhem-
massa kuvassa nähdään ”joku juhlava paikka”. Erityisen komeana mainitaan salkoon ve-
detty lippu. Juhannus tulee jonkun mieleen. Vanhaa kuvaa eivät kaikki tunnista. Sen si-
jaan muistoja herää tuoreemmasta kuvasta ja koulussa 1970-luvulla pidetyistä talkoista. 
Uuden kuvan talojen kirkas punainen väri tuntuu ”tulevan päin” jonkun mielestä. Muu-
takin huomataan: ”On kai nuo niitä rakkauden penkkejä tuos alahalalla tuos, sielä sitte.” 

Valokuvat on otettu hieman eri kuvakulmasta jonkun mielestä ja peltoa näkyy 
olevan toisessa kuvassa liikaa ja uudessa kuvassa koulu näkyy olevan korkealla mäellä. 
”Koulun pihas pitäis olla aina keinuja. Tuos yläkuvas ei oo yhtään mitään”, nähdään van-
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hemmasta valokuvasta ja toinen sanoo: ”Ei siinä pihasoo muutenkaan mitään. Nehän on 
tuon kuvan ulkopuolella, se mäki ja mitä ne on sinne rakentanu”.

PUSIKKO
Seuraavan virikkeen puut herättävät vitsailua: kenen metsästä kuvassa on kysymys? Ai-
nakin osan mielestä kuvassa on pelkkä pusikko. Kuvitellaan, kuinka sieltä voi myös tulla 
yllätyksiä vastaan:

– Sieltä nyt pian pompsahtaa hirvi näkyviin, joku peura.
– Joo kuule, varo vain!
– Onko sulla pyssy mukana? En tiä yhtään mistä.
– Sinne olis mukava piiloutua.
– Se on semmonen mahtavan näkönen, muhevan näkönen, metsä.
– Pusikko.
– Niin ja semmonen elävä, että se niinku kasvaa, kasvaa.
– Takana on ainaki, niin ku tuollanen metsä se oli mukava, ku siellä leikit-
tiin inkkaria ja kaikkia. Se oli mukava mennä.
– Hyviä piilopaikkoja.
– Nii, semmosia piilopaikkoja, missä voi olla lymys.

JOKIMAISEMAA
Seuraa kaksi jokikuvaa, joita vertaillaan toisiinsa: 

– Tuo on paljon isoomman oloonen kuva tuo ylimmäinen, ku tämä alim-
mainen. Tämän ois vähän pieni, vähän niinku ’anteeksi että olen joki’. Tuo 
paljon puhtahemman näkönen tuo ylempi.
– Nii ku se on isompi ja semmonen.
– Nii, ja se on eläväinen ja nuo puukki on niinku… Ja tuos alimmaises on 
sitte jo niinku näivettyny kaikki puut ja kaikki.
– Alakuvahan on päästetty jo sontaa tuvista.
– Se on vähän violetin värinen.

Kun sonta-kommentille on naurettu ja hevoset laskettu, jokikeskustelu jatkuu. Joku ker-
too, että leveämmässä joessa voisi soudellakin. Juontajalle kerrotaan, että ennen jokien 
ruoppaamista joet kulkivat luonnollisissa uomissaan, jotka olivat monesta kohdasta le-
veämpiä kuin nykyiset uomat. Jokia on syvennetty ja suoristettu, jotta vesi ei nousisi 
pelloille. Mutta keskustelijat näkevät asiassa myös kääntöpuolen: ”Ruoppasivat. Aivan 
pilalle meni, meidänkin joki on ny tuollaanen”, joku sanoo ja tarkoittaa, että joki on en-
tistä pienempi. ”Ennen – –, ku ollaan oltu mukuloita, niin joes käytiin uimas. Niitä ol 
monta uimapaikkaa nyt täs koko Horonkylänjoes. Mones paikkaa, mihin kakarat meni 
uimaan. Nyt ei oo mitään asiaa nuohon juurikaan. – – Niin että kyllä se siinä mielessä on 
luonto kärsinyt kauneudesta ainakin, ku on tullu näitä, koneellistettiin näitä. En tiedä, 
oliko se sitten maatalojen tilojen takia tai minkä takia, että saatiin pellot hyötykäyttöön 
enemmän tai mikä sitten oli». Soiden kuivatuskin mainitaan. Joka tapauksessa lopputu-
los on, että joet ovat nyt uimiseen liian matalia. 
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TEUVAN ASEMA
Seuraavana on vuorossa juna-aiheinen kuvapari. ”No siinä on Teuvan asema. Viimeinen 
juna ilmeisesti lähteny. Lättähattu sellaanen. Paljon oli silloon väkeä, kun viimeenen…” 
Lause keskeytyy, kun muutkin pääsevät juoneen:

– Se on 68 lähteny se juna viimeenen, mä oon ollu armeijassa justihin silloon.
– Sitte siel on höyryveturi vielä, tuolta tuloo. On viel kulukenu Kristiinahan. 
Niit ei enää näy.
– No nyt sieltä aletaan uudestaan henkilöliikennettä suunnittelemahan.
– No nythän ne kaavaaloo.
– Voi ku tulis, ni olis mukava käydä aina Seinäjoella kaupoolla, eikä tarvittis 
mitää parkkimaksuja!

Kristiinankaupunkiinkin oltaisiin mieluusti matkustamassa junalla, mutta yksi keskus-
telijoista kertoo, ettei sinne ole enää kiskoja. Toisen kuvan väenpaljous asemalla herättää 
epäilyn, että samanlaista väkimäärää ei saataisi Teuvalla enää kokoon. ”Kyllä pitäis hakia 
naapurikunnat apuun – –”. Puhutaan, kuinka väki vähenee Teuvalla koko ajan ja ”siinä 
on naurussa pitelemistä näillä päättäjilläki, että mihinkä mennään”. Juuri väenpaljous 
tekee tästä kuvasta elävän, kerrotaan.

Osa keskustelijoista muistaa Teuvan junat ja liikennöinnin loppumisen omakohtai-
sesti: ”Sillon sai vielä nousta armeijahan Teuvanki asemalta, ku mä oon menny lättäha-
tulla». «Niin minäkin lähädin, mutta sitte ku mä tulin pois, ni ei enää päässy”. Junalii-
kenne ei kuitenkaan ole kokonaan loppunut: Teuvalla kulkee vielä tukkijunia, ja asema 
on muuttunut lastauslaituriksi. ”Ja haisoo jo kauas, ku tukkia siellä… Se löyhkä tulee”. 
Keskustelijat arvelevat, että kuva on otettu keväällä, kun lumet ovat jo lähteneet. Joku 
tunnistaa, että kuvat ovat molemmat samasta kohdasta. Vanhemmasta kuvasta huoma-
taan, että juna on jo tulossa asemalle, ja ihmisillä on kiire. Yksi keskustelija kuvittelee, 
kuinka kuvassa näkyvän pellon poikki pitäisi nyt jo juosta, että ehtisi junaan. 

TUULIMYLLYJÄ
Seuraavaksi katsotaan kuvaa, jossa kylänäkymän taustalla on tuulivoimaloita. Se on en-
simmäisen kommentin mukaan ”tätä päivää”. Mietitään, missä kuvan myllyt sijaitsevat. 
Yksi laskee myllyjä toinen keskustelija sanoo: ”Mutta nuo on vähän niinku sopiiki tuonne 
kuvahan. Ei ne silti häiritte nuo tuulimyllyt tuola”. 

Toinen miettii tuulivoimaloiden merkitystä eri kulmilta: ”Se vain, että kyllä tuoki 
ihimiselle luo mielipahaa mones paikkaa, nuo tuulimyllyt, äänien takia. Ja että toisille se 
on hyvä, toisille se on huono. Verottajan kannalta se on tietysti kunnille hyvää, ku niitä 
tuloo paljo. Mutta tietysti lähiasukkaat ei tykkää, ku tulee häiriötä heidän mielestä. Tä-
mön nyt ainakin vielä niin kaukana, ettei tähän nyt häiritte nuo kaks myllyä, mutta mitä 
se sitte o, ku niitä enemmän tulee?” Ryhmä pohtii, mihin ja kuinka paljon tuulivoimaloi-
ta ollaan rakentamassa, kuten Paskoonharjulle ja Paulakankaalle. ”Se on tämän päivän 
rakennusmilijöötä tämä, siivet pyörii”. ”Jos ei tipu”, nauretaan joukossa. Yksi ryhmäläi-
nen näkee kuvassa ”uutta ja vanhaa, tai no vanhaa ja vanhaa”. 

Juontaja vielä tarkentaa, että sanoiko joku jo tottuneensa myllyihin maisemassa. 
Yksi keskustelija vastaa: ”Joo no, ei ne ainakaan sieltä näin kaukaa otettuna pompahda 
sillä lailla”. Kuva on otettu Äystön kylästä, jonne näkyvät Kauhajoella sijaitsevat myllyt. 
”Teknologia tuloo lähemmäs, hiipii metsän takaa». 
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Tuulimyllyt nostavat keskustelijoiden mieliin Horonkylässä joskus asuneen henkilön, 
joka jo kauan sitten teki itsellensä oman tuulivoimalan, josta sai sähköä. Häntä pidettiin 
”pöllönä”. Jo ”50 vuotta takaperin se on tehny ittellensä sähköt tälläi.”

AATTOLA
Viimeisessä kuvassa näkyy Teuvan vanha työväentalo Aattola sekä jäljet sen purkamisen 
jälkeen. Talo muistetaan ja joku sanoo: ”Ei oo ku rääteet jäljellä». Toinen ihailee men-
nyttä rakennusta: ”Kaunis tupa tuo, tai rakennus – – ”. Huomataan myös, että nykyistä 
rakennuksen ohi kulkenutta tietä ei vielä vanhassa kuvassa näy. Purkujäte onkin ”uuden 
alku”, sanoo joku. 

Mietitään, kuka omistaa tontin, joka on jo maisemoitu hyvin purkamisen jäljiltä. 
Yksi onkin sitä mieltä, että purkukasa on kierrätyksen merkki. Uusi talo tehdään tilal-
le. Mainitaan vielä, että lähellä sijaitsevalle huonokuntoiselle entisen keuhkoparantolan 
talollekin pitäisi tehdä jotain. Tilaisuuden jälkeen jotkut ryhmäläiset jäävät vielä pohti-
maan muita kuvan rakennuksia ja miettimään, missä talossa Tove Jansson on asunut. 

2.8  TEUVAN TYÖIKÄISET  
 NAISET -TYÖPAJAN  
 MAISEMAKESKUSTELU
 Aurora Lähteenniitty ja  
 Sulevi Riukulehto
Teuvan työikäiset naiset -työpaja perus-
tettiin kahdeksanneksi aineistonkeruuti-
laisuudeksi tasapainottamaan aineistoa. 
Taustalla oli se havainto, että toteutu-
neet työpajat olivat selvästi miesvoittoi-
sia. Työikäisistä aikuisistakin oli vajetta. 
Saadaksemme aineistoon tasapuolisesti 
eri-ikäisiä miehiä ja naisia päätimme koota yhden ryhmän Teuvan työikäisistä naisista.

Ryhmä koottiin yhteistyössä Teuvan Vapaaseurakunnan lapsi- ja nuorisotyön-
tekijän kanssa. Hän kutsui koolle työikäisten naisten ryhmän, joka kokoontui Teuvan 
aikuiskoulutuskeskus TEAK:in tiloissa 18.2.2021. Joukon koko määräytyi senhetkisten 
kokoontumisrajoitusten mukaisesti neljään osallistujaan.

Kokoontumispaikka, entinen Teuvan aikuiskoulutuskeskus, sijaitsee kahden kilo-
metrin päässä kuntakeskuksesta. Se on toiminut vuodesta 1959 huonekaluteollisuuden 
toimialaan erikoistuneena aikuiskoulutuskeskuksena. (Kivelä 2001) Vuonna 2019 TEAK 
oy yhdistyi Suomen Yrittäjäopiston kanssa.
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Työikäisten naisten keskusteluryhmä kokoontui entisen aikuiskoulutuskeskuksen tiloissa. Kuva Au-
rora Lähteennitty.

MAALAISROMANTTISTA
Keskustelu alkaa alun ohjeistuksen jälkeen ensimmäisellä virikekuvaparilla. Ensin 
joukko miettii ja kyselee juontajalta, mistä kuva on otettu. Alempaa kuvaa kuvaillaan: 
”Hmmm, näyttää ainakin sellaselta, niin ku tos alemmas kuvas, jossa on väkiä pihalla ja 
niinku varmaan naapureita ja, käyrään postilooralla juttelemassa – – toi on joku tom-
monen kylänraitti, mistä kuljetaan ohi – –” Muutkin ovat sitä mieltä, että kyseessä on 
kylän raitti ja entisajan keskusta. Tunnelmassa nähdään jotain ”– – maalaisromanttista: 
hepat ja pohjalaistalot ja… aikaa, johonka olis ollu mielenkiintoista tutustua.” Toisessa 
kuvassa huomataan hevosvankkurit ja mieleen nousevat vanhat suomalaiset elokuvat ja 
Tauno Palo.

Huomataan, että heinäpellot heinäseipäineen ovat lähellä keskustaa: ”Niin et pellot 
on ollu tosi lähellä ihmisten keskustapaikkaa ja semmost kohtaamist.” Yksi ryhmästä il-
maisee pitävänsä monista pohjalaistaloista, joita kuvassa on, onhan niissä itsekin asunut. 
Rakennuksien yksityiskohtia ihastellaan: ”Noi on hienoi tommoset ikkunat, missä on 
tosi pieniä noita ruutuja. Hauskoja.” Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että samoissa 
kuvissa on sekä autoja että hevosia. Joku tunnistaa, että kuva olisi lukion ja Syreenin 
talon vieressä. Tien suuntaa arvioidaan ja pohditaan, mitä taloja ja teitä kuvauskohdassa 
nykyään voisi olla, esimerkiksi Laurilan Wisiitti, Filppulankuja tai Porvarinkuja.

Seuraavia kuvia verrataan toisiinsa, erityisesti kirkkoja, tien sijaintia ja suuntaa 
suhteessa kirkkoon sekä jokeen. Naurahtaen todetaan vanhemmasta kuvasta: ”Mun täy-
tyy sanoo, et toi ylempi kuva on nätimpi” ”Kyllä huomattavasti! Jotenki sellasta maalais-
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romanttista, et voi sinne, sinne ku pääsis vähän kattelee.” Joku huomaa, että vanhassa 
kuvassa näkyy vain ihmisiä kulkemassa keskellä tietä. Ei tarvinnut autoja väistellä. Sen 
sijaan uudemmassa kuvassa on näkyvissä vain autoja. 

Vanhemmassa kuvassa vanhan kirkon edessä oleva hieno rakennus kiinnittää huo-
miota. Joku toteaa, että uusi kuva on otettu rumana vuodenaikana: kuvassa ei näy vih-
reitä puita eikä luntakaan. Kesällä olisi kauniimpaa. Ryhmä on samaa mieltä: ilmakin on 
kuvassa synkkä. 

– Se on totta, että mä muistan ainakin, ku kävelee tosta kohtaa, niin sehän 
on tosi kaunis, ku on kesä tai kevät. Ku hiirenkorvalle tuloo, niin ku tos koh-
taa just koulun kohtaa noi koivut.
– Tai paukkupakkasella, ku tulee noi puut esiin.
– Niin se on kaunis. 

Sitten joku huomaa vanhan kuvan puhelintolpat tai sähkötolpat ja toteaa niiden olevan 
todella erilaisia kuin kykyään. Hauskana pidetään keskustassa talojen lomassa olevia 
eläinten aitauksia ja niihin kuuluvia aitoja. Joku toteaa, että nykyään enää yhdessä pai-
kassa keskustan tuntumassa on kesäisin lampaita. 

YRITYKSIÄ JA LIIKEHUONEISTOJA
Seuraavaista kuvista paikallistetaan entisiä ja nykyisiä yrityksiä ja liikehuoneistoja. To-
detaan, että kyseinen kohta Teuvalla on aika lailla muuttunut, mutta: ”Vanha Sokoksen 
talo pysyy ja seisoo”. Joku on huvittunut huomatessaan, että toisessa kuvassa yksi puu 
seisoo keskellä tietä. 

Selvästi vanhoissa kuvissa ei näy autoja yhtä paljon kuin uudemmissa. ”Siin on rak-
tori, jonka peräkärry kääntymäs vasemmalle ylhäällä ja… yks auto, loput on pyöräiljöit 
tai kävelijöi.” Mutta todetaan, että asfalttia ei vielä ole ja keskustellaan siitä, että hiekka-
tie on varmasti ollut pölyinen kesällä. Useita rakennuksia näyttää kuitenkin säilyneen. 
Pohditaan, että esteettinen kokonaisuus on harmoninen vanhassa kuvassa hiekkatei-
neen, sillä uuden kuvan asfaltti on kirjavaa ja kokonaisuus vaikuttaa sekavalta. Mieti-
tään myös sitä, vaikuttaako kuvan väri vaikutelmaan: mustavalkoinen kuva voi vaikuttaa 
paremmalta kuin värikuva. Uudemmassa kuvassa korostuu yhden ryhmäläisen mielestä 
kaunis taivas. Joka tapauksessa ollaan sitä mieltä, että jotkut uudessa kuvassa näkyvät 
rakennukset on rakennettu eri tyylillä kuin muut ympäröivät talot eivätkä ne siksi sovi 
kokonaisuuteen. ”Mutta kaupungintalokin on musta aivan nätti ulospäin ainakin. En tie-
dä sen sisältä sen kuntoo, mutta mun mielest se on ihan nätin näkönen rakennus… Sitä 
ei tos yläkuvas vielä oo rakennettu.” 

Entisen Sokoksen rakennuksen pylväät herättävät huomiota ja pohditaan, ovatko 
ne alkuperäiset. Muistellaan samassa rakennuksessa lapsuudessa ollutta S-Markettia ja 
muita vanhoja kauppoja.”– – Nyt ne on vähän erilaises käytös sitte noi liikkeet, mitkä on 
ollu.” Mietitään sitä, että kaupat ovat nyt siirtyneet keskustan laitamille, kun ne ennen 
olivat ihan ”keskellä kylää”.

Sitten ollaan tunnistavinaan kuvasta vanha meijeri, jonka purkaminen muistetaan. 
Kun ollaan kuitenkin epävarmoja, mistä kuva on otettu, juontaja kertoo, että kuvassa 
näkyy vanha Kulmakahvila. Joku muistaa, että se oli nykyisen pankin paikalla. Yksi kes-
kustelija ihastelee puiden runsautta vanhoissa kuvissa, mutta toiset ovat sitä mieltä, että 
on puita edelleen paljon Teuvalla. Sen sijaan kauppojen ulkonäkö on muuttunut: ”Kyl 
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Teuvalla aika hyvin puita on tuol mummielestä tänäkin päivänä. Mut sit kyllä nää niin ku 
tämän ajan kaupat on kliinisemmän näkösiä, kun noi on tollasia, niin ku koteja noi kau-
pat.” Vanhat rakennukset miellyttävät katsojia: ”Noi on niin kivoja tollaiset talot, mitkä 
on tollasia pieniä. Tuo aivan mieleen joku, ku käy kesäreisussakin, niin ku vanhoissa 
kaupungeissa, mis on säästetty niitä alueita, tosta ylemmästä kuvasta. Et onhan ne tosi, 
tommosia silmälle hyvää tekeviä.” Yhdessä keskustelijat toteavat, että tyyli ja elämä ovat 
muuttuneet. ”Onneks noita vanhojaki rakennuksia jossakin säilötään ja pidetään. Niis 
näkyy se oma, hieno tyylinsä.” Rakennusten mataluuskin kiinnittää huomiota: korkeita 
taloja ei oikeastaan ole. Vaikuttaa siltä, että on tilaa. ”– – Heti huomaa, että se ei oo iso 
kaupunki.” ”Tääl maalla on tilaa hengittää.”

KIIREETTÖMYYDEN TUNTUA JA IHMISTEN KOHTAAMISTA
Katsotaan kuvaparia vanhasta Teuvan keskustasta ja uudesta ABC-asemasta. ”Siel yl-
häällä on porukka tapaamas tien varrella. Nykyään vissiin ollaan ABC:llä sisällä”. Van-
han kuvan talot näyttävät ryhmäläisistä todella vanhoilta. ”Sitten noista aidoista huo-
maa, että kö monesti ne on melkein kaatumassa aina johonkin suuntaan – –. Ei niin ku 
suoraan mee millään tuo aita. Ei oo vissiin ollu niin väliä.” Ryhmä arvelee, että ennen 
vanhaan aidan korjaaminen ei ole ollut kaikkein tärkeintä. On keskitytty muihin asioi-
hin. Arki on ollut täynnä muita töitä. Hiekkatiessä nähdään selvät kulkuvälineiden jäljet. 
”Jotenkin yläkuvas näkyy semmonen kiireettömyys tai semmonen ihmisten kohtaami-
ne.” Tarkkaan katsotaan myös, että kuvan tytöillä on perinteisesti hameet päällä.

Keskustelijat kertovat tottuneensa uudemman kuvan ABC-asemaan. Joku mainit-
see pitävänsä myös tästä kuvasta. Ainakin kaunis auringonlasku tekee valokuvasta hie-
non, vahvistaa toinen. ”Joo, ja se on tarpeellinen, sitä tarvitaan! ” 

HEINÄTÖITÄ
Seuraavan kuvaparin traktori on jollekin tuttu. Monille tulee mieleen kesämuistoja: 
”Mulla tulee oma lapsuus mieleen, ku kaikki kesät tehtii heinätöitä ja muita.” Nähdään, 
että kuva ei ole kovin vanha, ehkä 1960-luvulta. Alue on muuttunut: ”Nyt siin on sitte ske-
pa tossa, niin ku asfalttikohdassa, ja siel oli joku aika sitte, siel oli tollanen pelto.” Kuvan 
rakennukset näyttävät hiljattain rakennetuilta. ”Ei kovin vanhoja, ei kovin hienoja”, sa-
noo yksi naurahtaen. Ryhmässä monille tulee omakohtaisia muistoja kuvan traktorista. 

Yhden ryhmäläisen omat vanhemmat tekevät heinätöitä vielä kotitilalla: ”Että 
lapsenlapset pääsee heinätöitä tekee ja heinäkuorman päälle. Että se on ihan joka kesä 
erelleen.” Puhutaan, että heinätyöt olivat merkityksellisiä tapahtumia, vaikka työ olikin 
todella raskasta. Siellä kuitenkin perheet kokoontuivat yhteen. ”Sitte tuli ihan Tampe-
reeltaki tuli sitte kaupunkilaisia ihan auttamaan.” ”Hifistelemään.”

Kuvia verrataan myös saman aikakauden maisemiin ulkomailla ja todetaan, että 
näyttää vähän erilaiselta. Pelto on keskellä kylää ja asuintaloja. 

PANKKI VAI ASUNTO
Siirrytään uuteen virikkeeseen. Eri aikakausien rakennuksissa nähdään selviä eroja: 
Kaksi eri ajan pankkia, vanhemmassa on ”hienot pylväät” ja yläkyltti: ”vähä melkein ku 
jonku kotitaloon menis – –. Alhaalla näkee sit heti, että se on pankki eikä välttämättä 
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ensisijaisesti kenenkää asunto” Vanha talo tuo mieleen Astrid Lindgrenin kirjat: ”Sinne 
mieluusti menisin kyllä kattomaan, mitä siel on. Onko Peppi täällä? Missä on hevonen?”. 
Toisen kuvan tunnelma tuntuu ankeammilta: ”alhaalla on vähän semmonen kommunis-
tinen fiilis”. 

Ryhmä on epätietoinen, mikä uudempi rakennus on ollut. Joka tapauksessa sitä 
pidetään ankean näköisenä kevättalvella lumien juuri sulettua. Vanhemmassa kuvassa 
on selvästi kesä ja se näyttää keskustelijoista paremmalta. Vanha portti kivipylväineen 
herättää ihailua. Joku huomaa, että tässä rakennuksessa aita on suorassa. 

Kahden kuvan eroa pidetään suurena. Alempi kuva vaikuttaa kliiniseltä ja laatik-
komaiselta. ”Mutta sitte ajattelis, jos ite kattois tota yläkuvaa vaikka, niin ku se näyttää 
hienommalta, nii kyllä karsisin noita puskia… Vähä näkyis jotaki”. Toinen arvioi talo-
jen sisäpuolta: ”Ja varmaa sisällä voi kumminki toi uurempi olla miellyttävämpi sisältä 
ehkä, ko meillä on ehkä vähä semmonen…  Maalaisromanttiset silmät näitä vanhoja ta-
loja kohtaan – –”.

MUUTOKSIA MAATALOUDESSA
Seuraavien kuvien heinäpeltojen ja nykyaikaisten pyöröpaalien välillä keskustelijat nä-
kevät selvän eron. Vanhaa tilakokonaisuutta peltomaisemineen ihaillaan ja mietitään, 
mikä on ollut rakennusten tehtävä. ”Mut sellaista ihanaa maalaismaisemaa, pohjalaisena 
on tilaa hengittää, näkee kauas.” 

Joku kaipaa ”normaaleja” heinäpaaleja eli kanttipaaleja. Muovitetut pyöröpaalit 
voisivat sulautua paremmin ympäristöön: ”Mun mielestä noi olis hienompia, jos ne ois 
vaikka vaaleenvihreita. Mummielestä noi valkoset vähä pomppaa tuolta. Toki tietysti tal-
vella ei pomppaa. – – Tollee ku ne on vähä levällään, tuol ku mitkäki. – – Mummielestä 
ei ihan silmiä hivele”. Ruohon ja taivaan kauneus ei ole muuttunut miksikään. Aidat ovat 
kyllä muuttuneet: ”Alhaalla on kaks sähköpiuhaa ja ylhäällä on useempi rima hoitamas 
samaa asiaa”.

Kuva, jossa nainen on lapsen kanssa laitumella hiehon vieressä, herättää keskuste-
lun ulkolaidunnuksen muuttumisesta. Todetaan, että ennen näki konkreettisesti, mistä 
ruoka tulee. Taustalla näkyvä vanha kirkko tunnistetaan. ”Se on vaan sääli, ettei lehmiä 
näe enää niin paljo – –. Sitä oli ennen enemmän, ku oli pieniä tiloja, et näki vaan. Et ei oo 
vaan vihreit peltoja ja sit niit valkosia paaleja vaan – –. Onneks niit ny sentää jossain nä-
kee viel. Se on ihan kiva.” Keskustelijat kyselevät, miksi lehmiä ei pidetä enää niin paljoa 
ulkona. Joku muistuttaa, että se ei ole koko kuva: lihakarja ”saa olla enemmän vapaina 
pihalla talvellaki, et niitä onneks vähä näkee”. Joka tapauksessa laiduntava karja nostaa 
”ihania lapsuusajan muistoja”. 

Ryhmä on yhtä mieltä siitä, että lehmät eivät ole enää niin kesyjä kuin ennen, eikä 
navettoihin enää pääse rajoitusten vuoksi tutustumaankaan. ”Ja tohon aikaan niit on 
hoidettu niin yksilönä, että ne on ollu tosi kesyjä ja niitte vieres on voinu lapset olla noin 
lähellä. Että kuka veis nykyaikaan lapsensa tohon nykyaikan hiehon viereen. – –. Ja äidil 
ei oo niin ku huolen häivää. Että hänel on niin täysluotto, tuntee – – karjansa.”

Yksi ryhmän jäsen kiinnittää huomionsa ympäröivään maastoon. Missä Teuvalla on 
noin kumpuilevaa maastoa? Keskustelijoiden mielestä Teuvalla on melko tasaista, mutta 
Perälässä voisi olla kuvan kaltaista maisemaa. Tasaseen maastoon on totuttu, kerrotaan. 
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Mutta sitten myös mietitään tasaisuuden syitä: ”– – nykyään pellot on tehty isoille rakto-
reille ja kaikki on tasattu sit sitä mukaan. Et enne mentii maaston mukaan. Ja nykyään o 
muokattu ne sitte isoille koneille. Et ei paljo tommosis mentäis nykyään koneilla.”

Seuraavan kuvan hevoset herättävät ihastuneita huudahduksia. Todetaan, että au-
toja ei näy ja aletaan miettiä, kuinka kova työ onkaan ollut hevosella tehdä peltotyöt. 
Naisetkin tekivät välillä raskasta työtä pellolla, varsinkin sota-aikana. Tästä on jonkun 
vanhemmilla omakohtaisia kokemuksia. Ja elokuvista on nähty esimerkkejä. Toisen ku-
van kohdalla mietitään, mihin joukko on ehkä matkalla, kun on ”rees porukkaa ja fyllin-
kiä ja muuta”. 

Yksi keskustelija toteaa, että on onnellinen, kun enää ei tarvitse Kauhajoelle lähteä 
hevosella: ”Vaikka kaunista on tuo, ei siinä mitää. Kauniita kuvia. Mut sitte, ku ajatteloo 
jotenki sitä työn määrää, että voi kauhia!” Ennen ollut aikaa harrastuksille, korkeintaan 
sukkaa ehditiin kutoa, jos jaksoi. 

Yhteisöllisyys herättää myönteisiä mielikuvia: ”Suvun eri-ikäisten kans yhes teke-
mistä ja semmost. Aika erilaist kulttuuria, mitä nykypäivänä, et hyvä jos keritään yhtä 
aikaa aikaa ruokapäydäs olee samas paikkaa.” Muutos kuvastuu keskustelijoiden mieles-
tä myös rakennusten sijoittelussa: ”siin on ollu varmaan sukupolvet – –, on tehty vieri 
viereen taloja, ja ne on mummut ja papat ollu siinä lähellä, jos ei oo ollu sitte samas 
rakennukses.”

KODIN NÄKÖINEN KOULU
Seuraavissa kuvissa on joillekin ryhmän jäsenille tuttu Kauppilan koulu eri aikoina. Van-
hempi kuva tuo mieleen kevätjuhlat: ”On kuule hieno! Oiskohan kuule suvivirsi justii 
laulettu? Näyttää vähä siltä, että koululaiset pääsee laitumel.” Molemmista kuvista herää 
lapsuusmuistoja, vaikka nyt koulu onkin lopetettu.

Joku toteaa päärakennuksen näyttävän kodilta, ja onhan siellä varmaan opettaja 
asunutkin. Koulu ei näytä muuttuneen, mutta puita on vanhassa kuvassa enemmän: 
”ei noi miltään koululaitokselta näytä, toi alempikaan, vaan siis nimenomaa sellaiselta 
kyläkoululta.” Koulun pihalla on ollut pienten lasten leikkikenttä. ”Tuolla pihassa sitä 
painettii menemää, jos sato, nii mentii katoksen alle syömää eväitä. Ja toi Aarresali ku 
rakennettiin, nii se oli kyllä tosi hieno Teuvan Kauppilan yhteispunnerus. Siit tuli hieno 
sali, ja siit oltii ylpeitä. Tehtii talkoohommia.” Muualta muuttanut ryhmän jäsen ei olisi 
edes tunnistanut rakennusta kouluksi. Se on niin idyllisen näköinen. 

Seuraavana virikkeenä on vain yksi kuva, jossa näkyy eri-ikäistä puustoa. Yhden 
keskustelijan mielestä kuvan metsää pitäisi raivata, mutta toinen miettii, että on ehkä 
hyvä, kun luonto saa olla vapaana. Hänestä kaiken ei tarvitse olla mäntymetsää. Kuva 
nostaa esiin myös hajumuistoja: nenään nousee raikas metsän tuoksu. Onko kuvassa 
juuri satanut? Mieleen nousee kesä. ”Ei oo pölysen näköstä.” ”Ihan hyvä fiilis tosta ku-
vasta tulee, tai sellanen luonnollinen ja tuttu ja kaunista”.

Seuraavan kuvaparin toista kuvaa arvellaan Suksen tilaksi. Toisessa kuvassa näky-
vän joen tummaa väriä ihmetellään. Joku pohtii mustavalko- ja värikuvien eroja diois-
sa. Joka tapauksessa todetaan, että luoma tai joki on pohjalaiselle tuttu näky. ”Nii, me 
saaraan niihin tyytyä, ku niitä järviä ei o. – – [Me] ollaan innois ihan pienistä joistaki.” 
Jokiin liittyy monenlaisia muistoja eri vuodenajoilta: ”Talvel mä tykkäsin hiihtää jokee 
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pitkin. Se oli aika semmonen tosi kaunis ja ainutlaatuinen. Sä oot ihan siellä rauhassa. Ei 
ollu muita paljo, ku – – eläinten jälkii, ja sit se oli sellanen niin ku luonnon tekemä oma-
oma reitti siellä.” Toinen keskustelija osallistuu omilla muistoillaan: 

– [M]e tavattiin hiihtää jokea pitkin, ja se oli jotenki jännä, ku siellä oli – – 
vähän niin ku pohjalla. Et siinä oli semmosta vallia. Nii se oli tosi jotenki 
kiva.
– Se oli ihan niinku omas maailmassaa siellä. 

Nykyään joessa ei hiihdetä: ei ole riittävän kylmiä pakkastalvia, ja käytettävissä on Pap-
pilankankaan ja Parran valmiit ladut. Keskustelijoiden lapsuudessa joki oli lähellä, ja 
sinne oli helppo mennä. Joessa hiihdettiin, pidettiin hauskaa ja laskettiin pulkalla. Suk-
sen silta on useiden osallistujien mielestä aina ollut kaunis ja romanttinen paikka sekä 
miellyttävä kävely- ja pyöräilykohde.

EILISEN JUNAT
Juna-aiheiset kuvat ovat tälle ryhmälle vieraita. Ihmisjoukko asemalla näyttää kuiten-
kin vaikuttavalta: ”Siin on ollu porukkaa kuulkaa junalle. Ei meirän aikana enää päässy 
henkilöjunal.” Mietitään, onko junalla tulossa joku kuuluisuus, jota on tultu katsomaan. 
Juontaja kertoo, että kyseessä on Teuvan viimeinen henkilöjuna. ”Aatella! – – Et munki 
äitin aikana, – – Teuvalta on voitu lähtee junalla Kauhajoelle päin. Kristiinaan! Jotenki 
aivan utopistista, ku ei täällä maalla mee junat nykyää, niin ku henkilöjunat.” 

Ryhmä tietää, että rata ei ole aivan hiljentynyt: öisin asemalaiturilla lastataan tuk-
keja. Päivällä ei huomaa, että asemalla on niin paljon elämää. Toisaalta on kiva, kun 
asemalla tapahtuu edes jotain. Henkilöjuna on keskustelijoiden mielestä kuitenkin ollut 
erityisen merkittävä: ”Toi on ollu tosi yhteisöllinen paikka varmaa ollu toi asema. – – 
Teuvalla on ollu ihan älyttömästi porukkaa, et kyl toi on iha merkityksellinen juttu on 
ollu, et se on loppunu, ja  muutenki, mun mielestä noi asematki on tosi kauniita.” Ryhmä 
on hyvillään siitä, että Teuvan asemakin on kunnostettu kodiksi. Kuvaa yritetään vielä 
ajoittaa siinä näkyvien vaatteiden perustella kuvien ajankohtaa.

TÄMÄN PÄIVÄN TUULIMYLLYT
Seuraava kuva sijoitetaan taustalla näkyvien tuulivoimaloiden perusteella pohtimisen 
jälkeen Äystöön. Tuulivoiman rakentamiseen suhtaudutaan kriittisesti mutta hyväksy-
västi: ”Mun mielest se on ihan ok, niin kaua, ku ne on vähäse sivummalla, ettei tartte 
tuora niitä ihan ihmisten viereen. Pitää jonkinlaine järki olla myös siinä… – – Tuolla 
mettis on kyllä tilaa, mihkä niitä voi… laittaa ja saa puhdasta energiaa.” 

Keskustelijat ovat epätietoisia, miten tuulivoimaloiden ääni vaikuttaa metsän eläi-
miin ja ihmisiin. Ainakin ne näkyvät kauas: ”– – ku oltiin Parras laskettelemas, siellä 
näkee noi Kauhajoen tuulimyllyt tietysti sieltä huipulta. Mutta sitte ajatteli, että – – ei 
ne näyttäny mitenkää kaukasilta sieltä Parran huipulta. Et sitte ajattelee, että jos niitä 
tuoraa siihe lähemmäs, niinku Luovankylään, että kuinka suurilta ne sitte näyttää sieltä 
huipulta, ku noiki näytti jo aika lähellä olevilta.”

Toisen mielestä myllyt vain yhtäkkiä tulivat heidän kyläänsä ilman, että kyläläisiltä 
kysyttiin mitään: ”Et sitte toihan on iha typerää, että niitä joka paikkaan ruvetaan tun-
kemaan. Eiks niitä vois keskittää tonne korpeen?” Toisaalta tuulivoimalat alkavat olla jo 
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tuttu näky: ”Mutta ne on nyt vissiin tätä päivää. Ajan ilmiö. Niitä rupiaa näkymään, ku 
autolla ajelee”

SUURI AATTOLA
Siirrytään viimeisiin kuviin, joissa näkyy Aattolan purettu rakennus. Talo on ryhmälle 
tuttu: ”Siinä meni pala aikamoista Teuvan historiaa. Niinku kasass.” Talo on ollut ryh-
män mielestä hieno: ”Se on ollu tosi komee talo. Harmi vaan, et sitä ei oo pidetty kun-
nos, et niin olis saanu jatkaa”. Muistellaan talon vaiheita ja lähellä olevia rakennuksia. 
Rakennus on olemassaolollaan kertonut teuvalaisille merkittävästä vaiheesta. Mainitaan 
punaiset ja valkoiset. ”[S]iin on ollu Suojeluskunnan aikana aika dramaattista historiaa.” 

Kuvassa Aattola vaikuttaa suuremmalta, kuin ryhmäläiset muistivatkaan, sillä ra-
kennus on pitkään ollut puiden varjossa. Entisajan rakennustaito on keskustelijoista vai-
kuttavaa: ”semmonen kädentaito, ja semmonen, se varmaan loistaa nois rakennuksis. 
Nykyään on niin ku samaa muottia, yritetään kustannustehokkaasti – –”.  Nykytaloja 
pidetään kliinisen näköisinä.  Sen sijaan vanhoissa taloissa oli yksityiskohtia: ”nois on 
justiin tehty koristeita tohon vanhaan aikaanki. On jaksettu, vaikka töit on ollu kuinka 
paljon.”

Keskustellaan myös yhteistyöstä. Aattolan talokin rakennettiin yhteisvoimin: ”Niin 
ja varmaa täs on sit näkyny teuvalainen yhteishenki, et se on yhes varmaa jotenkin raken-
nettu aikanaa kyllä, että siin on ollu semmonen yhestekemisen meininki.” Joku kiinnit-
tää huomiota rakennuksien moniin ikkunoihin. Taloa on varmasti ollut vaikea pitää läm-
pimänä. Mutta ikkunoista on myös tullut valoa silloin, kun ei vielä ollut sähkölamppuja. 
Puhutaan siitä, että rakennuksen sijainti on ollut keskeinen ja varsinkin suojeluskun-
ta-aikana sieltä on ollut toimivat yhteydet rautatieaseman ansioista. Joku vielä toteaa: 
”Toi on nyt mennyttä Teuvan historiaa. Nyt se on enää toi lautakasan jälkeiset siivoukset. 
Tuo ei palaa enää, ku kuvissa.”
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LIITE 1 Katson maalaismaisemaa  
   -työpajojen virikerunko
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