
VARSINAISSUOMALAISTEN KILTMATKA HÄMEESEEN JA TAMPEREEN SEUDULLE 

Naivistit Iittalassa -näyttely, Kari Suomalaisen humoristiset piirrokset, Emil Wikströmin taiteilijakoti, 
Sappeen kesäteatterin Olavi Virta -musikaali, Poliisimuseo, Pyynikin munkkikahvila, Vesilahden kirkko ja sen 
värikäs kirkkoherra yllätysohjelmineen sekä Laukon kartano kartanonrouvan esittelemänä - niistä oli 
sotilaspoikien kesämatka tänä vuonna tehty. Matkan suunnittelusta vastasivat Pekka ja Raija Koivisto sekä 
Tuula Rahkonen. Matkanjohtajana toimi Pekka Koivisto.  

Matkalle osallistui 31 henkilöä. Mukana oli neljä "aitoa" sotilaspoikaa. Heistä kaksi saavutti tänä vuonna 
kunniakkaan 90 vuoden iän. 

Lasimäeltä Laukon kartanoon kahdessa päivässä 

Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekillan kiltamatka suuntautui Hämeeseen ja Tampereen seudulle. 
Matkan ohjelmaan liitettiin myös Sappeen kesäteatteri, joten erillistä teatterireissua ei tarvinnut järjestää. 
Matkaan lähdettiin tuttuun tapaan Heikkilän hiekkakentältä, jossa matkanjohtajana toiminut Pekka Koivisto 
kokosi ensimmäiset matkalaiset Vainion liikenteen bussin kyytiin. Loput matkalaiset nousivat bussiin 
Aurankadun pysäkiltä. Autonkuljettajana toimi Janne Sirola, joka vie pisteet kotiin jo heti alkumatkasta 
ilmoittamalla, että hän oli keittänyt ryhmälle aamukahvit. Siitä oli hyvä reissun alkaa.  

Naivistit Iittalassa - USKALLA ILOITA! 

Ensimmäinen kohteemme oli Iittalan Lasimäki, monipuolinen ja viihtyisä ostos- ja matkailukohde 
rauhallisessa puistomaisessa ympäristössä, jossa historia ja nykypäivä kohtaavat. Tänä kesänä Suomen 
naivistisen taiteen keskus löytyy Iittalasta, joten keskitimme käyntimme juuri tähän näyttelyyn. Eikä 
turhaan, sillä naivistinen taide houkutteli hymyn huulille ja antoi ilon viedä. Naivistit Iittalassa -kesänäyttely 
esitteli talon täydeltä uusinta naivistitaidetta. Näyttelyissä oli mukana kotimaan naivismin kuohukerma 
maustettuna kansainvälisillä huippunimillä. Viidenkymmenen taiteilijan joukosta löytyi monta vanhaa 
tuttua sekä kolme ihka uutta taiteilijaa. Näyttelyn jälkeen halukkailla oli mahdollisuus tutustua myös 
Lasimuseoon. Taika-ravintolassa nautitun lounaan jälkeen oli mahdollisuus ostoksiin myymälässä.  

Ihana aamu paviljongissa 

Seuraavaksi siirryttiin Visavuoreen ja tutustuttiin Suvi-oppaan johdolla Emil Wikströmin taiteilijakotiin ja 
Kari Suomalaisen piirroksiin. Wikström tunnetaan useista kookkaista julkisista veistoksistaan kuten 
Helsingin päärautatieaseman kivimiehistä ja Elias Lönnrotin muistomerkistä. Historian lisäksi Visavuoressa 
on esillä aina myös Wikströmin tyttärenpojan, pilapiirtäjä Kari Suomalaisen tuotantoa esittelevä näyttely ja 
Wikströmin elämää sivuava vaihtuva näyttely. Tänä kesänä vaihtuva näyttely esitteli Suomen kieltolakia. 

Kari-paviljongin uusitussa Ihana aamu -näyttelyssä oli esillä Karin lempihahmoja Kekkosesta Kalevi Sorsaan 
ja Koivistoon. Näyttelyssä selvisi myös tankero-englannin alkuperä, keitä ne sopulit oikein ovatkaan ja mitä 
sammakoita poliitikkojen suusta oikein loikkii. Karin kärkkäät ajatukset näkyivät myös piirroksissa, jotka 
käsittelivät EU:ta, luterilaista kirkkoa ja liikennettä. Ja olihan siellä Väy, Väy, Väyrynenkin! 

Kostianvirran taistelujen muistomerkki 

Matka jatkui. Seuraavaan kohteeseen, Kostianvirran taistelujen muistomerkille, siirtymisen aikana Kullervo 
Hantula kertoi Kostianvirran taisteluiden vaiheista.  Kostianvirran taistelu oli osa suurta Pohjan sotaa ja se 
käytiin vuonna 1713 Pälkäneellä Kostianvirran luona. Venäläiset aikalaiset pitivät Kostianvirtaa suuren 



Pohjan sodan ratkaisutaisteluna pohjoisessa. Taistelu oli tuohon astisista suurin Suomen maaperällä. Se 
poisti Ruotsin hyökkäysuhan Pietariin. Kostianvirran taistelun muistomerkki virranmutkassa valmistettiin 
1900-luvun alkupuolella. Muistomerkki löytyi helposti ja sinne oli esteetön kulku.  

Ennen perinteisen ryhmäkuvan ottamista, varapuheenjohtaja Erkki Lehmus luovutti Kullervo Hantulalle 
killan plaketin hänen kesäkuisen 90-vuotissyntymäpäivän johdosta.  

Virta vei Sappeessa 

Päivän päätteeksi suunnattiin Pälkäneelle ja majoituttiin Sappeen Matkailukeskuksen kupeessa uljaiden 
rinnemaisemien syleilyssä sijaitsevaan hotelli Chalentsiin. Yhteisen illallisen jälkeen nautittiin Sappeen 
Kesäteatterin Olavi Virta – musikaalista. Iskelmätaivaan legendaarisen tähden Olavi Virran elämäntarina 
koskettaa meitä suomalaisia luihin ja ytimiin saakka. Tämä kaikkien tuntema ääni ja tulkitsija on ottanut 
kansasta lujan otteen tehden itsestään kuolemattoman hahmon, joka seuraa mukana suomalaisissa 
perheissä ikäpolvesta toiseen. Musikaali oli ammattitaidolla ja humoristisellakin otteella tehty kuvaus 
sysmäläisen pojan unelmista kohti tähteyttä, 50-luvun kultavuosista ja menestyksen hinnasta, uskosta 
rakkauteen ja parempaan huomiseen. Musikaalin upeaääniset laulajat ja valloittavat tanssikohtaukset 
saivat Olavi Virran ikimuistoiset kappaleet eloon ja soimaan Sappeen illassa. Yleisö nautti, niin mekin.  

Järjestys romahtaa - Poliisi paikalla 

Aamiaisen jälkeen siirryimme bussilla Tampereelle. Päivän ensimmäinen kohde oli opastettu kierros 
Poliisimuseossa, jossa intendentti Tiina Tuulasvaara-Kalevan johdolla saimme tutustua museon kahteen 
upeaan erikoisnäyttelyyn.   

Itsenäisyyden juhlavuoden erikoisnäyttely Järjestys romahtaa 1917 - Kun viha muuttui hyveeksi ja kosto 
ansioksi kuljettaa museovieraan läpi itsenäisen Suomen sekasortoisen syntyvuoden. Mitä tapahtuu, kun 
vastakkainasettelu jakaa maan eivätkä kansalaiset enää luota järjestysvaltaan? Vuosi 1917 oli täynnä 
poliittista agitaatiota ja huhupuheita, jota levitettiin tosiasioista piittaamatta. Venäjän maaliskuisen 
vallankumouksen jälkeen suomalaisilla ei ollut yhteistä käsitystä siitä, kenellä on valta pitää järjestystä yllä. 
Maa jakautui, ja vastakkaiset ryhmät alkoivat perustaa kaarteja huolehtimaan omasta turvallisuudestaan. 
Oltiin matkalla kohti sisällissotaa. Dramaattisten tapahtumien läpi kuljetaan näyttelyssä upean luonnon ja 
vuodenaikojen keskellä. Näyttelyn visuaalinen ilme kuvastaa uuden valtion, Suomen, syntyä. 

Poliisi paikalla – näyttelyssä museovieras voi istahtaa käräjäkivelle, mestauskirveen viereen ihmettelemään 
entisajan ankaraa oikeuskäytäntöä ja järjestyksenpitoa. Esillä ovat niin noitavainot, henkirikokset, 
valtionpetokset kuin nykypäivän kyberrikollisuuskin.  

"Kaffepaussi" Pyynikillä  

Seuraavaksi siirryttiin Pyynikin historiallisiin maisemiin sekä nauttimaan päiväkahvit herkullisista 
munkeistaan tunnettuun perinteikkääseen ja tunnelmalliseen Pyynikin näkötornin munkkikahvilaan, joka 
sijaitsee maailman suurimman soraharjun laella ja houkuttelee ihmisiä nauttimaan Pyynikin 
ainutlaatuisesta luonnosta vuoden ympäri. Kauniina kirkkaana päivänä näkötornin laelta avautuvat 
kuvankauniit maisemat Tampereen molempien suurten järvien, Pyhäjärven ja Näsijärven yli aina 
ympäristökuntiin asti. Kahvila näkötornilla on avoinna vuoden jokaisena päivänä, ja näin ollen jokainen 
päivä voi olla paikallisille ”nääs” munkkipäivä.   



Vesilahden värikäs kirkkoherra 

Kahvittelun jälkeen siirryttiin Vesilahdelle tutustumaan Vesilahden kirkkoon. Esittelijäksi meille oli 
lupautunut kesälomaansa viettävä kirkkoherra Henttinen.  

Vesilahden seurakunta on todennäköisesti koko Pyhäjärven alueen vanhin seurakunta, emäseurakunta niin 
kuin Vesilahtea vielä 1800-luvulla nimitettiin. Seurakunnalla on ikää 700 vuotta.  Sen ensimmäinen 
kirkkoherra tunnetaan vuodelta 1346. Vesilahden nykyinen kirkko on rakennettu vuosina 1800–1802. 
Kirkkorakennus täytti 200 vuotta vuonna 2002.   

Kirkon ohella toinen Vesilahden nähtävyyksistä on värikäs kirkkoherra Harri Henttinen. Hän tuli meitä 
vastaan kimaltavassa sähkösinisessä pikkutakissaan. Moni ryhmässämme ehkä hätkähti, mutta paikalliset 
eivät näe enää mitään erikoista värikkäässä papissaan. Vesilahden kirkkoherra tunnetaan värejä ja koruja 
kaihtamattomana pukeutujana sekä miehenä, joka meikkaa. Kirkko-Harri, kuten hän itseään nimittää, on 
rohkea oman tiensä kulkija. Hän on hyvin suosittu kotiseurakunnassaan ja myös varsin tunnettu kotipitäjää 
kauempanakin. Vierailuryhmät vaihtavat jopa retkensä päivänmäärää, ellei kirkkoherra ole kirkkoa 
esittelemässä. 

Henttinen kertoi mielenkiintoisesti ison, noin 900 henkeä vetävän kirkon historiasta. Kirkko on jo seitsemäs 
puukirkko samalla paikalla. Vanhin kirkkosalin esine on 1400-luvun puinen krusifiksi. Kirkonmenot 
saattoivat entisaikaan kestää kuusikin tuntia, josta saarnan osuus oli jopa puolet. Kirkko toimi myös 
moraalin vartijana. Papilla oli apulaisia, jotka keräsivät tietoa, kuka oli tehnyt huorin, kuka varastanut, kuka 
laiskotellut ja niin edelleen. Kirkonmenojen tietyssä vaiheessa kirkon ovet laitettiin kiinni. Sitten pappi julisti 
syntiset ja heille määrätyt rangaistukset, kuten jalkapuuhun joutumisen. 

Kirkon esittelyn jälkeen oli tarjolla yllätysohjelmaa. Valkovenäläinen musiikkileirikouluryhmä esitti meille 
musiikkiesityksiä omalla äidinkielellään ja yhden kappaleen myös suomeksi. Keräsimme ryhmälle pienen 
kolehdin.  

Historian havinaa Laukon kartanossa 

Matkan viimeinen kohde oli Laukon kartano. Kohteen ohjelma aloitettiin herkullisella lounaalla Arto 
Rastaan Laukko-ravintolassa. Sen jälkeen oli vuorossa kartanon juhlakierros, jonka aikana tutustuimme 
kartanon rouva Liisa Lagerstamin johdolla Laukon tuhat vuotiseen historiaan. Opastuskierros oli erittäin 
korkeatasoinen ja elämyksellinen.  

Opastuksen jälkeen oli mahdollisuus omatoimisesti tutustua myös muihin vuoden uusiin upeisiin 
näyttelyihin. Päärakennuksen juhlakerroksessa oli esillä maamme kansainvälisesti tunnetuimpiin 
nykytaiteilijoihin lukeutuvan Marita Liulian hätkähdyttävän kauniita maalauksia ja valokuvia. 
Galleriakerroksessa pääsimme ihailemaan maineikkaan muotitaiteilija Jukka Rintalan uniikkeja iltapukuja ja 
satumaisia maalauksia.  

Lisäksi meillä oli myös mahdollisuus tutustua omatoimisesti historiallisella museo- ja puistoalueella mm. 
”Taidehelmiä” ja ”Historian hetkiä” -näyttelyihin. Lopuksi oli tilaisuus tehdä uniikkeja ostoksia Juhlatallissa 
sijaitsevassa Kartanopuodissa, jossa myydään Laukon kartanon omien herkkujen ja kirjojen lisäksi menneen 
maailman inspiroimia koruja, astioita ja sisustustavaroita. Sen jälkeen alkoi kotimatka.  



Ja näin tuli todistettua, että aina ei tarvitse lähteä ”merta edemmäs kalaan”, sillä kotimaassamme on paljon 
nähtävää ja koettavaa. Kokonaisuutena matka oli oikein onnistunut ja osallistujat kiittelivät monipuolista 
ohjelmaa. Ja mikä tärkeintä, yhdessä teimme matkasta hienon ja ikimuistoisen.  

Matkakertomuksen laati Tuula Rahkonen 

 

Kuva: Tuula Rahkonen 

 

Ryhmäkuva Kostianvirran taistelun muistomerkin äärellä.  


