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Veijarimainen musiikkinäytelmä viinan 
salakuljettajista kieltolain aikaan.

KAUPUNGIN 
MUKAVIN

OSTOSKESKUS!

Lihat, kalat, viinit, juustot,
leivonnaiset, mausteet ja

muut herkut Kauppahallista.

AVOINNA MA-PE KLO 8-18 / LA KLO 8-16 / SU SULJETTU
Eerikinkatu 16     www.kauppahalli.fi       p. 02 2624 126

KIRURGISET SUU- JA 
NENÄSUOJUKSET
Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita 
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni 
hengitysvastus.

Osta ja tilaa:  www.oursafety.fi
fastia@fastia.fi     050-5865631

Alle 150,- ostoksissa 
toimituskulu 10,-

TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖÖN SOVELTUVAT
STANDARDIN EN 14683 MUKAISET 

50 kpl 38,- sis.alv
100 kpl 69,- sis.alv

50 kpl 49,- sis.alv
100 kpl 87,- sis.alv

Lifa Air Type I: 

Lifa Air Type IIR:
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HAUTAUSTOIMISTO
G. Lindroos Ky
INKERI TUOMINEN

Täydellinen
hautauspalvelu

KUKKASITOMO

Itäinen Pitkäkatu 20, Turku 
(Kupittaan puiston lähellä)
Puh. 02-251 2991
Malminkatu 4, 
Parainen  (puhelin-
laitoksen vieressä)
Puh. 02-454 4176

Palvelutalo
Esikko

Putkiremontti tms. tulossa?
Myös väliaikaisia asuntoja tarjolla eläkeläisille.

Vuokra-asuntoja myös Vanhustentalo Vuokossa
(Katteluksenkatu 1)

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Anu Salmi, p. 040 1840 123
www.turundiakoniasaatio.fi 

Puntarikatu 1,  20780 Kaarina
Puh. 045 3211 999

www.kaarinanseudunht.fi 

Avoinna arkisin 9.00–16.30
Myös sopimuksen mukaan

Meillä myös saatavana hautausjärjestelyvihkosia

Matkailijoitten ykköstoivelis-
toilla ovat elämykset ja kult-
tuuritapahtumat, siis kaikki 
kulttuuriin liittyvät elämykset 
näyttelyineen, konsertteineen 
jne. Erityisen tärkeäksi matkai-
lijat kokevat nimenomaan pai-
kallisen kulttuurin esilletuon-
nin – kansainvälisemmät kult-
tuurilliset elämykset eivät 
niinkään kiinnosta. Siten mat-
kailijoiden toivelistoilla onkin 
vähemmin design-, rock- ja 
muu muualla koettu tarjonta, 
sen sijaan perinnetyöt, -ruoat 
ja elämäntavat kiinnostavat.
Eniten valituksia tulee palve-
luista, jotka koetaan heikoiksi, 
etenkin kaupungeissa.Ongel-
mana ovat tietenkin myös 
koronarajoitukset.

   Toki suomalaiset matkai-
lijat myös shoppailevat. Osto-
slistalla on kuitenkin aikaisem-
paa vähemmin taideteollisuu-
den tuotteita. Käsityötuotteita 
etsitään jo enemmin, ja nimen-
omaan paikallisilta valmistajil-
ta. Siten ei Turun seudultakaan 
kelpuuteta Lappi-tuotteita, 
mieluummin ostetaan muis-
toksi vaikkapa paikallinen 
matkamuisto. Se ei kuitenkaan 
saa olla mallia ”made in Hong 
Kong”.

   Moni kesäaikana lounai-
seen Suomeen hakeutuva 
matkailija pettyi tarjontaan. 
Etenkin kaupunkien hiljaisuus 
ja sunnuntainen ”kiinniolemi-
nen” harmittivat matkailijoita, 
joilla on vain vähän aikaa vii-
pyä seudulla. Myös liikkumi-
sen vaikeus harmittaa – moni 
haluaisi tehdä kierroksen saa-

ristossa ja lyhyempiä ryhmä-
retkiä kaivataan. Ongelmaksi 
moni seudulle matkailemaan 
tullut kokee sen, että ennak-
kotietoa tarjonnasta löytyy 
hyvin vähän. Markkinointiin on 
toki panostettu, mutta se il-
meisestikään ei ohjaudu aivan 
oikeisiin kohteisiin. Myös kun-
tien välinen yhteistyö ontuu. 
Yhteinen seudullinen kulttuu-
rimatkailutarjonta on edelleen 
harvinaista. Ja kuitenkin juuri 
kulttuurin esilletuominen olisi 
nyt tärkeää, ja nimenomaan 
paikallisen kulttuurin esittely. 
Matkailija ei tule seudulle et-
simään kansainvälisiä tähtiä 
esim. rocktapahtumista, vaan 
aitoa ja paikallista, omaehtois-
ta tarjontaa. Korona on rajoit-
tanut tätä  paljon.

   Seudullisen matkailuelin-
keinon on löydettävä oma 
perustansa. Sen tulee kiinnit-
tyä paikalliseen kulttuuriin, 
laajasti ymmärrettynä. Siihen 
kuuluvat tietenkin varsinaiset 
kulttuuritapahtumat kaikki-
neen, mutta tilaa on myös 
perinteille: saariston elinkei-
noille perinnekalastuksineen, 
perinteisen käsityötaidon esit-
telyille ja ravintoloissa ja ul-
koilmatapahtumissa perinne-
ruokien valmistukselle ja tar-
jonnalle. Vaativa matkailija on 
seudun paras markkinoija. Jos 
onnistumme hänet tyydyttä-
mään, hän vie viestiä moni-
puolisuudestamme laajem-
malle yleisölle kuin minkä 
voimme tavoittaa tavallisen 
markkinointiviestinnän 
avulla.  

 Koronan tuomat ongelmat 
ovat olleet suuria. Pienemmillä 
paikkakunnilla on jouduttu 
keskittymään oman väen pal-
veluihin. Siten sellaiset maa-
seutukaupunkimaiset alueet 
kuin esimerkiksi Somero, Lai-
tila, Parainen ovat kärsineet 
eniten. Kuntien säästökuurit 
nyt kurittavat lisää. Yrittäjäkun-
ta on kuitenkin kaikkialla sit-
keää väkeä, ongelmia seläte-
tään vaikka hampaita kiris-
täen. Vaikeimmassa asemassa 
ovat elämyksiä tarjoavat yh-
distykset, toimintahalu tyreh-
tyy kun mahdollisuudet kape-
nevat. Nyt kunnissa pitääkin 
katsastaa oman seudun kult-
tuurialan yhteistyö yhdistysten 
kanssa. Nyt tarjotut esimerkit 
eivät ole hyviä, nuorisoseu-
ranäyttämöltä on aikomus 
viedä Ruskolla toimintaympä-
ristö, Turussa kuvataitelijoilta 
työtilat. Unohdetaan, että ni-
menomaan kulttuuri on se 
elementti, joka tarjoaa helpo-
tusta ahdistukseen.

Ilman kulttuuritoimijoita 
kunnissa ei ole oikeaa elämää. 
Tämän kaikki palvelualan yrit-
täjät kyllä tietävät. Tieto pitäisi 
nyt kuljettaa kuntapäättäjille-
kin. Tulevissa kunnallisvaaleis-
sa paras tapa on äänestää 
joko kulttuuritoimijaa tai kun-
nan alueen palveluyrittäjää 
valtuustoon – puolueisiin kat-
somatta. Äänestäjä on tulevai-
suudesta nyt paikallisesti 
enemmin vastuussa kuin kos-
kaan ennen.

Kulttuuritarjonta koronan 
keskellä auttaa elinkeino-
elämää selviytymään
Matkailu on kääntynyt voimallisesti nyt kotimaassa 
reissaamiseksi. Suomalaiset matkailevat  kotimaassa, kun etelän 
lomille ei juuri voi mennä. Matkatoimistoja tilanne tietenkin 
kiusaa, mutta suomalaisille alan yrittäjille tämä on ollut mieluista. 
Ainakin osin kotimaiset turistit, myös lähituristit, paikkailevat sitä 
aukkoa jonka ulkomaiset vieraat ovat jättäneet.

Helsingin Kaupunginteatterin 
loppusyksyn uutuus, Aino Ki-
ven ohjaama Vain parasta 
minulle esittelee yhden illan 
aikana kolme uutta kotimaista 
näytelmää kolmelta kiinnosta-
valta kirjailijalta, Sofi Oksasel-
ta, Elina Snickeriltä ja Maija 
Vilkkumaalta. Tyylilajeiltaan 
vaihtelevia näytelmiä yhdistää 
tuore ja yllättävä näkemys 
maailmasta. Rooleissa näh-
dään Riitta Havukainen, Merja 
Larivaara, Aurora Manninen, 
Vappu Nalbantoglu ja Kaisa 
Torkkel. Ensi-iltansa kokonai-
suus saa 27. lokakuuta pienel-
lä näyttämöllä.

”Näytelmäkirjailijat ovat 
saaneet vapaat kädet, ohjeis-
tuksena vain kirjoittaa pienois-
näytelmä kahdelle naisnäytte-
lijälle. Yleensä tilaus tehdään 
aina tietystä aiheesta, tai sitten 
teatteri ottaa tekstin, joka on 
jo valmiimpi. Onkin mielestäni 
erityistä, millaisia esityksiä kir-
joittajat ehdottavat: rohkeam-
pia, yllättävämpää ja absurdim-
pia maailmoja kuin mitä näyt-
tämöllä yleensä nähdään, 
monipuolisempia ja ristiriitai-
sempia naishahmoja, naisia, 
jotka puhuvat keskenään pal-
jon muustakin kuin miehistä”, 
sanoo ohjaaja Aino Kivi.

Idea kolmen näytelmän 
kokonaisuudesta sai alkunsa 
Sofi Oksasen näytelmästä Ra-
kastan sinua jo nyt, joka saa 
nyt ensiesityksensä suomalai-
sella näyttämöllä, mutta kan-
taesitettiin vuonna 2017 Wie-
nin Burgtheaterissa yhdessä 
neljän muun uuden, Euroopan 
nykytilaa käsittelevän näytel-
män kanssa Eurooppalainen 
ehtoollinen (Ein Euro-
paeischen Abendmahl) 
-kokonaisuudessa.

Oksasen näytelmä Rakas-
tan sinua jo nyt kertoo suoma-
laisen, lasta toivovan Marjan 
(Vappu Nalbantoglu) ja ukrai-
nalaisen munasolunluovutta-

jaksi pyrkivän Darian (Aurora 
Manninen) toisiinsa kietoutu-
van tarinan. Oksanen käsitte-
lee samaa hedelmällisyyshoi-
toihin ja lapsitehtailuun liittyvää 
teemaa laajemmin romaanis-
saan Koirapuisto (2019).

Elina Snickerin näytelmä 
Itku vieraalle kertoo armeijan 
palveluksessa olevasta naises-
ta, Luutnantista, ja siitä kuinka 
tuntemattoman ihmisen koh-
taaminen uimahallin pukuhuo-
neessa voi synnyttää yllättävän 
yhteyden ihmisten välillä. Her-
kullisen, karjalaiseen itkuvirsi-
perinteeseen viittaavan pie-
noisnäytelmän rooleissa näh-
dään Aurora Manninen, Riitta 
Havukainen ja Kaisa Torkkel.

Maija Vilkkumaan Merisää 
näyttää tulevaisuuden Helsin-
gin. Päähenkilöt Henna ja Ma-
tilda ovat perustaneet meren-
neitoteemaisen soutuvenefir-
man, joka kuljettaa kaupunki-
laisia Tähtitorninmäelle, kun 
vesi on vallannut Etelä-Helsin-
gin. Esityksessä kuullaan myös 
Vilkkumaan näytelmää varten 
säveltämä laulu. Rooleissa näh-
dään Merja Larivaara, Vappu 
Nalbantoglu ja Kaisa Torkkel.

Lavastuksen ja projisoinnit 
Vain parasta minulle -esityk-
seen on suunnitellut Mika Haa-
ranen ja puvut Laura Dammert. 
Koreografian on suunnitellut 
Kaisa Torkkel, valosuunnitte-
lusta vastaa William Iles ja ää-
nisuunnittelusta Aleksi Saura. 
Naamioinnin on suunnitellut 
Tuula Kuittinen.

 Vain parasta minulle -en-
si-ilta 27.10.2020 Helsingin 
Kaupunginteatterin pienellä 
näyttämöllä (Eläintarhantie 5). 

Helsingin Kaupunginteatteri – Vain parasta minulle.
Kuvassa Vappu Nalbantoglu, Aurora Manninen ja 
Kaisa Torkkel – Kuva Antti Sepponen

Vain parasta minulle tuo näyttämölle 
kolmen kirjailijan tuoreen ja yllättävän 
näkemyksen maailmasta

Luotettavaa hautauspalvelua vuodesta 1902

Linnankatu 9, Turku
puh. 02 23 23 23 5

www.hautaussaarinen.fi
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Tilitoimistoni
palvelee.
Aallon Group on asiantunteva, pitkiä 
asiakassuhteita ja kasvollista  
palvelua vaaliva täyden palvelun  
tilitoimistokumppani. 

Turun seudulla modernein työvälinein,  
mutta perinteisellä palveluasenteella  
taloudestasi huolehtii Aallon Turku. 

Tutustu ja kokeile miltä oma palveleva  
tilitoimistosi tuntuu! aallongroup.fi/turku

UUDENMAANKATU 13, TURKU
02-5332975, 0407310975
info@festartdesign.fi 
festartdesign.fi 

festart
OSTETAAN

Alvar Aallon 
vanhoja huone-

kaluja, valaisimia 
sekä lasiesineitä.

Tee kestävä sijoitus!
Sijoiiamalla joukkorahoituskampanjaamme, tuet 

työtä maaseudun, ihmisten, sekä ilmaston parhaaksi 
ja tuplaat samalla sijoituksesi

www.arccc2020.fi/lmcga

Turun kaupungin huhti-touko-
kuuksi myöntämät vuokrahel-
potukset yrittäjille tarkoittivat 
suurta helpotusta. Kauppa 
alkoi vilkastua heti kesäkuun 
alussa, kun rajoituksia alettiin 
purkaa.

– Asiakkaat ovat odotta-
neet vuoronumerot ja antavat 
tilaa toisilleen. Kauppahalli on 
ollut hyvä paikka.

Romahduksesta
uuteen kiitoon

Hallia isännöivä asiakasvas-
taava Harri Malkki Tilapalve-
lukeskuksesta kertoo, että 
maaliskuussa kävijämäärät 
romahtivat minimaaliseen liki 
yhdessä päivässä. Kun helmi-
kuun kävijämäärä oli vajaat 
100 000 henkeä, huhtikuussa 
otettiin pohjakosketus - vain 
hieman alle 35 000 kävijällä. 
Nyt ollaan matkalla kohti pa-
rempaa syksyä. 

Hallin Salin suosittuja lou-
nasasiakaspaikkoja jouduttiin 

vähentämään puoleen, mutta 
vaihtoehtoja on löydetty:

–  Halliin kujanteelle saatiin 
ensi kertaa ulkoterassi, ulkona 
voi nauttia lounaasta ja kahvi-
kupposesta, kun hallikin on 
auki, Malkki kertoo.

Syksyyn on mietitty jotain 
täysin uutta - Oktober-
fest-tyyppistä tilaisuutta hallis-
sa sekä sen piha-alueella. 
Mukana voisivat olla lähi-
alueen panimot ja ruuat.

Erikoisin löytyy 
kulissien takaa

– Kauppahallissa on myös toi-
nen maailma maan alla, josta 
ei tiedetä, eikä käsitetäkään. 
Täällä esimerkiksi liha on mel-
kein paikan päällä jalostettu 
siihen muotoon, mikä tiskillä 
on, Malkki sanoo.

Esimerkiksi Turussa vierail-
leet Tampereen kauppahallin 
edustajat olivat ihastuksissaan 
nähdessään ainutlaatuiset 
oheistilat: varastot, pakasti-

met, kylmätilat ja pienkeittiöt 
sekä liha- ja kalajalostamot.

Viime vuonna aloitti Pizze-
ria 450 ja Angelo Tursi sen 
myötä kauppahallin uusimpa-
na yrittäjänä. 

 
– Alussa pelkäsin paljon, 

koska meillä on niin erikoinen 
tuote. Mutta suomalaiset luke-
vat paljon, matkustavat ja tie-
tävät paljon. Turussa on paljon 
ihmisiä, jotka ovat valmiita 
maistamaan uudenlaista ruo-
kaa ja uudenlaista juttua.

Napolilainen pizza ja muut 
pizzat ovat Tursin mielestä 
kaksi aivan eri filosofiaa, kuin 
sähkösauna ja puusauna. Na-
polilaisen pizzan erityisyys on 
siinä, että uuni on todella kuu-
ma, pizzaa paistetaan vain 
vähän päälle minuutti 450 
asteessa.

– Kauppahallia rakastan, tä-
mä on kuin iso perhe. Tuntuu 
hyvältä olla osa kokonaisuutta.

Turun helmi, 
kauppahalli
palvelee 
turvallisesti
Turun kauppahalli sinnitteli hienosti läpi koronakevään. 
Kauppapaikkana halli onkin mainio: henkilökunta palvelee, eikä 
tuotteisiin tarvitse koskea itse. – Tämä on suuri perhe, uusin 
yrittäjä Angelo Tursi kuvaa kauppahallia.

– Hengissä ollaan, suuri joukko ainakin, Turun Kauppahallin 
kauppiasyhdistyksen puheenjohtaja, Lihaliike Jokisen kauppias 
Jari Heinonen sanoo koronakevään jälkeen. 

TUOTTEEN TAKAISINVETOTUOTTEEN TAKAISINVETO

Valmistaja: Kosken Tl kunta 
 Härkätie 5,  31500 Koski Tl, Suomi
 Kuluttajapalvelu:  +358 44 744 1111

keskellakaikkea.fi  |  www.koski.fi

Koskelaisuudessa - jonka parasta ennen päiväyksessä lukee kts. Koskelaisuudessa - jonka parasta ennen päiväyksessä lukee kts. 
kuntaliitos - on havaittu, yhteisöllisyyden liima on Kosken Tl kuntaliitos - on havaittu, yhteisöllisyyden liima on Kosken Tl 
kunnan ulkopuolella ollessa heikentynyt. kunnan ulkopuolella ollessa heikentynyt. 

Erässä koskelaisuutta saaneilla saattaa esiintyä vaikeuksia Erässä koskelaisuutta saaneilla saattaa esiintyä vaikeuksia 
toimia ympäristössä, jossa ei enää ole kattavia kuituyhteyksiä toimia ympäristössä, jossa ei enää ole kattavia kuituyhteyksiä 
esimerkiksi etätyön tekemiseen, uutta kodikasta päiväkotia ja esimerkiksi etätyön tekemiseen, uutta kodikasta päiväkotia ja 
puhtaan sisäilman laadukasta koulutusta eskarista aina alueelliseen puhtaan sisäilman laadukasta koulutusta eskarista aina alueelliseen 
huippulukioon saakka. huippulukioon saakka. 
  
Kyseinen erä koskelaisuutta ei toimi kunnolla, jos Kyseinen erä koskelaisuutta ei toimi kunnolla, jos 
kävelyetäisyydellä ei ole kattavia ja laadukkaita liikunta- ja kävelyetäisyydellä ei ole kattavia ja laadukkaita liikunta- ja 
kulttuurimahdollisuuksia. Koskelaisuuteen kuuluva kaunis kulttuurimahdollisuuksia. Koskelaisuuteen kuuluva kaunis 
maaseutumainen jokivarsimaisema on voinut vaihtua harmaaseen maaseutumainen jokivarsimaisema on voinut vaihtua harmaaseen 
betoninäkymään. betoninäkymään. 
  
Kyseessä olevan erän tai sille altistuneet saa palauttaa lähelle Kyseessä olevan erän tai sille altistuneet saa palauttaa lähelle 
työpaikkoja turvalliseen ympäristöön keskelle kaikkea työpaikkoja turvalliseen ympäristöön keskelle kaikkea 
keskellakaikkea.fi tonteille, joista lisätietoja keskellakaikkea.fi tonteille, joista lisätietoja 
jukka.matilainen@koski.fi.jukka.matilainen@koski.fi.
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Joensuuntie 28, Somero
puh. 02 748 6688

Avoinna ma-pe klo 8-17, la klo 9-14

Joensuuntie 49, Somero
P. 040 1268 347, vesi@somero.fi 

www.someronvesihuolto.fi 

SOMERON HINAUS
Heikki Uutela

0440 311 301
Luhtatie 7,  Somero

24h

Kaukolämpö on lähilämpöä.
Someron Lämpö Oy
Joensuuntie 49, Somero
p. 040 1268346

Tilitoimisto
LYYTIKKÄ OY

Puh. 02 748 6472

Ammattilainen palveluksessanne jo yli 30 vuotta!

• Kaivuutyöt • Kuorma-auto- ja vaihtolavakuljetukset
• Sora- ja mursketoimitukset • Tien lanaukset

koneurakointi
LAURILA Ky

puh. 0400 406 795  www.koneurakointilaurila.fi 

TILAVA • VIIHTYISÄ • TERASSI • A-OIKEUDETTILAVA • VIIHTYISÄ • TERASSI • A-OIKEUDETTILAVA • VIIHTYISÄ • TERASSI • A-OIKEUDET

Joensuuntie 10
Avoinna ark. 5-17, la 6-14
P. 02 748 7147, 040 720 4375
www.toritupa.fi 

• • Lounas ma-pe klo 10.30-14.00Lounas ma-pe klo 10.30-14.00
• • Keittolounas ma-la klo 10.30-14.00Keittolounas ma-la klo 10.30-14.00
• • Listalta pihvit, hampurilaiset ja muut annoksetListalta pihvit, hampurilaiset ja muut annokset
• • Tilauksesta täyte- ja voileipäkakutTilauksesta täyte- ja voileipäkakut

• Kokoustilat AV-laitteilla
• Pienet ja isot juhlat • Pitopalvelu

Unto Monosen lokakuista 
90-vuotissyntymäpäivää juhlitaan 
Somerolla sunnuntaina 25. lokakuuta 
kaksi päivää varsinaisen merkkipäivän 
jälkeen. Seurakuntakeskuksen konsertissa 
Monosen ainutlaatuisia sävellyksiä 
esittävät Pirkko Pelander ja Annika Kuntsi 
sekä Metka Kööri.

Somero juhlii Unto Monosen syntymäpäiviä

Tämä ohjelma oheisohjelmi-
neen jouduttiin peruuttamaan. 
Samoin monet muut somero-
laiset kulttuuritapahtumat jäi-
vät toteutumatta. Joitakin 
pyritään nyt syksyn aikana 
tekemään, mutta iso osa on 
jouduttu siirtämään ensi vuo-
teen. Unto Mononen-yhdistys 
sai toteutettua vain yhden 

radio-ohjelman monosmusii-
kista säveltäjän 90-vuotisjuh-
laan, ja kuorokonsertti on jo 
päätetty siirtää ensi vuoteen. 
Aikataulu riippuu koronatilan-
teen etenemisestä. Konsertin 
kustannukset tulevat nouse-
maan suuriksi, yksinomaan 
kuoron kuljettaminen Some-
rolle maksaa satoja euroja.

Unto Monosta kannattaa 
kuitenkin itsekunkin nyt muis-
tella. Levyjä Unton musiikista 
löytyy valtaisasti. Myös radioil-
le, etenkin YLEn kanavilla, 
kannattaa lähetellä pyyntöjä 
Monosen musiikin esittämi-
seksi. Ohjelmia joihin voi toi-
voa mieleistään monosmusiik-
kia ovat niin Lauantain toivotut 
levyt kuin Radio Suomen mo-
net toiveohjelmat puhelintoi-
vekonserteista yöradioon. 
Olisi myös hyvä jos niissä toi-
vottaisiin tuota vähemmin tun-
nettua monosmusiikkia, Satu-

maa-toiveet eivät ehkä mene 
lävitse kovin helposti.

Monosen 90-vuotisjuhlan 
yhteydessä oli tarkoitus myös 
kunnioittaa Unton musiikin 
ehkä tärkeintä sovittajaa, jolla 
myös olisi nyt 90-vuotisjuhlan 
aika. Jaakko Salon vaikutus 
Monosen monien kappaleitten 
menestykseen oli suuri ja tär-
keä. Jaakko itse ei kuvannut 
itseään taiteilijana, minulle hän 
sanoi olevansa käsityöläinen. 
Tämä käsityö, sovitustyö siis, 
toi monet Unto Monosen kap-

paleet esiin tavalla, joka nosti 
ne listoille. Sama pätee Salon 
kohdalla myös monien muiden 
säveltäjien tuotantoon, ja 
myös esittäjiin. 

Unto Mononen-yhdistys 
toivoo, että koronakriisi me-
nee ohi niin, että ensi vuodeksi 
voimme jälleen tuottaa esityk-
siä ja ohjelmia somerolaisylei-

sölle, ja myös muualle Suo-
messa. Emme voi koronalle 
itse mitään, mutta voimme 
kuitenkin jatkaa tulevien ta-
pahtumien suunnittelua. Se on 
tärkeää sekä paikallisen että 
laajemmankin kulttuuritoimin-
nan jatkolle. Kulttuuri ei saa 
k u o l l a  ko r o n a a n  ! 
(HL-Ikkuna)

Kohtalona tango -konsertin 
ohjelmassa on parikym-
mentä Monosen kaunista 
kappaletta. Olli Salomäen-
pään, Antti Vainion ja Tuo-
mas Virtasen säestäminä 
kuullaan muun muassa 

kappaleet Syvä kuin meri, 
Sateen tango, Sammunut 
nuotio, Ikkuna kadulle ja Yö 
akkunan takana.
Konsertin järjestää Metka 
Kööri, ja sitä tukee Some-
ron kaupunki.

Korona pysäytti lähes kaiken myös Somerolla. Unto Mononen-yhdistys oli kevääksi organisoinut 
säveltäjän 90-vuotisjuhlakonserttia, ja harjoituttanut turkulaista Airistolaiset-kuoroa, jonka 
ohjelmistoon oli saatu Unto Monosen tuotannosta  sellaisia teoksia, joita harva somerolainen on 
koskaan kuullut. Lauluja ei kuorosovituksina ole aikaisemmin kuultu koskaan. 

Annika Kuntsi Pirkko Pelander

SOMERO * SOMERO * SOMERO 

Unto Mononen ja 90-vuotistapahtumat
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MURSKE, SORA, SEPELI, 
KIVITUHKA, HIEKKA, MULTA

Velj. NUORITALO OY

Myynti ja toimitukset
SOMERO ja LÄHIKUNNAT

p. 0400 533 739, 0400 321 314
www.vnoy.fi • info@vnoy.fi

VARATTU

TERVETULOA RAVINTOLA 
HÄMEENPORTTIIN!

Hämeenportin juhlapalvelu järjestää juhlia
pikkujouluista isänpäivään!

Kysy lisää myynti@hameenportti..
tai

soittamalla numeroon 040 743 2756

PPubi ja yökerho avoinna perjantaisin ja 
lauantaisin! 

Katso vaihtelevat tapahtumamme osoitteesta
www.hameenportti..

Sepäntie 2, Somero

Mononen-muistokonserttijulis-
teen yhdistys kerjäsi vitriiniin 
Jyväskylän yliopiston kirjastos-
ta. Kuvamme rumpu saatiin 

Turussa yhdistykselle M.A.
Nummiselta. Tämä Kiko-Po-
jat-yhtyeen rumpu oli Monosen 
orkesterin ensimmäinen yhty-

een omistama soitin, se oli 
Unton käytettynä ostama, eikä 
Kiko-Poikien logoa rummusta 
koskaan poistettu.Kuvan otti 

yhdistyksen pj Harri Kumpulai-
nen, vastaanottajina kuvassa 
yhdistyksen Rauno Kylliäinen 

ja Matti Oksanen, joka oli myös 
Esakallion isäntä.

Lisää esineistöä vitriiniin 
vielä toivottaisiin. Jos Mono-

seen tai aikalaisiin liittyvää 
esineistöä löytyy, yhteydenotto 
yhdistykseen on toivottavaa.

Esakallion vitriinissä historia lähellä
Unto Mononen-yhdistys on useiden vuosien aikana toimittanut Esakallion tanssilavalle muistojen 
vitriiniin erilaisia Monoseen ja muihin aikalaisiin liittyviä esineitä tanssiyleisön nähtäviksi.

Su 25.10. klo 15  Valtteri Roiha & Blues Ones Kiiruun talo
Su 25.10. klo 16  Kohtalona tango –konsertti Seurakuntasalissa,  
   Metka Kööri
Su 8.11. klo 15   Selloduo Varonen 20-vuotisjuhlakonsertti 
   Kiiruun talo
Pe 13.11. klo 18  ”Hyvänen aika” – maata kiertävän 
   runonlausujan taiteilijajuhla Kiiruun talo, 
   Henry Räsänen
Su 15.11. klo 16  Metkampi Joulu II –viihdekonsertti, 
   Someron vanha seurakuntatalo, Metka Kööri
Pe 20.11. klo 17  Someron Joulunavaus Kiiruun puisto

Someron syksyssä 
tapahtuu taas

KODIN
KIINTOKALUSTEET

SOMERON
VAHINKOVARASTO OY

Leppätie 5
050 5641361

31400 Somero
      050 5697029

someronvahinkovarasto@gmail.com

SOMERO * SOMERO * SOMERO 



6

Yhdistystä lähdettiin perusta-
maan syksyn 1969 kuluessa. 
Talveen tultaessa olivat kirjai-
lijat Juhani Tikkanen ja Kosti 
Sironen kopioineet Helsingin 
Kirjailijayhdistyksen säännöt, 
ja Sironen kirjoitti niiden poh-
jalta yhdistykselle säännöt. Ne 
toimitettiin yhdistysrekisteriin, 
joka torppasi hankkeen.

Sääntöjä muokattiin uuteen 
uskoon, ja toisella yrittämällä 
kevättalvella 1970 yhdistys 
lopulta merkittiin yhdistysre-
kisteriin. Uuden yhdistyksen 
toiminta alkoi komeasti, kun 
pidettiin perustamiskokous ja 
yhdistys rekisteröitiin. Pu-
heenjohtajaksi valittiin rovasti 
Jaakko Haavio. Samalla myös 
järjestettiin ensimmäinen suuri 
kirjallisuustapahtuma Turkuun. 
Yhdistys rekisteröitiin huhti-
kuussa, ja 18.-19.4.1970 järjes-
tettiin myös Proosa- ja Runo-
seminari-tapahtuma. Se oli 
kaksipäiväinen Akatemiatalon 
juhlasalissa järjestetty kirjalli-
suustapahtuma, jonka rahoi-
tuksesta ja järjestelyistä vas-
tasivat Lounais-Suomen Kirjai-
lijat r.y:n lisäksi Turun Kirjalli-

nen Seura, Koskenniemi-Seura, 
Nuoren Voiman Liiton Turun 
Siipi r.y. ja Manuskript -67.   Ta-
pahtuma oli menestys, yleisöä 
oli niin paljon että kaikki eivät 
mahtuneet saliin istumaan 
vaan joutuivat seisomaan salin 
sivustoilla ja takaosassa.

Yhdistys järjesti matineoita 
kirjastoissa maakunnassa pal-
jon vuosien kuluessa.Esimer-
kiksi vuoden 1974 tapahtumis-
ta merkittävä oli Turun Kirja-
messut lokakuun lopulla. 
Sinne panelikeskusteluun 
koottiin pieni ryhmä, jossa mu-
kana olivat Margareta Keski-
talo, Ilona Meretoja. Juhani 
Tikkanen ja Kaarlo Isotalo.

Yhdistyksen historia on 
tyypillisesti ollut hyvin aaltoi-
levaa. Tämä käy hyvin ilmi juuri 
julkaistusta yhdistyksen 
50-vuotistaipaleelta julkais-
tussa kirjasessa ”Pitkä lounas” 
joka hajanaisesti ja usean kir-
joittajan voimin kuvailee ta-
pahtumia vuosikymmenten 
kuluessa. Yhdistyksen omat 
arkistot päätyivät muuton yh-
teydessä vahingossa kaato-
paikalle, joten vanhimmista 

tapahtumista on jäljellä lähin-
nä vain muistikuvia. Pieni kir-
janen kuitenkin osoittaa, että 
köyhällä yhdistyksellä on ollut  
-ja on yhäkin-  henkistä kapa-
siteettia monenlaiseen toimin-
taan. Yhdistyksen yli 2 vuotta 
jatkunut kirjailijaradiosarja, 
sadan kirjoittajan jäsenluettelo 
ja vuosittain jäseniltä ilmesty-
neet teokset kertovat voimas-
ta, joka yhdistyksen taustalla 
on.

Koronakriisi on tänä vuon-
na suitsinut toimintaa. Kirjas-
totapahtumia organisoitiin 
kesäksi neljä  maakunnan 
kirjastoihin, kaikki jouduttiin 
perumaan. Esiintymiset Turun 
Kirjamessuilla eivät toteutu-

neet messujen siirtämisen 
vuoksi. Mutta tässäkin lehdes-
sä nyt esitellyt joidenkin jäsen-
ten uudet v. 2020 teokset 
osoittavat, että kirjailijat ovat 
yhä aktiivisia, ja maakunnan 
kirjallisuus elinvoimaista. Pieni 
historiikki osoittaa, että Lou-
nais-Suomen Kirjailijat ry on 
tarpeellinen yhä edelleen.

Pienestä koostaan huoli-
matta yhdistyksen historiikki-
kirjanen on antoisaa luettavaa 
kirjallisuuden, historian ja kult-
tuurin harrastajille. Kuuden 
kirjoittajan voimin yhdistys 
osoittaa, että kirjallisuus on 
kaikkina aikoina voimavara, 
jota pitää arvostaa. 

Lounais-Suomen Kirjailijat  r.y. 50 vuotta
Turkulainen kirjailija Kaarlo Isotalo ehdotti syksyllä 1969, että Lounais-Suomeen on 
perustettava uusi kirjailija- ja kirjoittajayhdistys. Isotalo esitti, että uuden yhdistyksen 
nimeksi otetaan Lounais-Suomen Kirjailijat- Sydästra Finlands Forfattare r.y. Uuden 
yhdistyksen perustamista oli ehdottanut Kallelle myös taidetoimikunta. 

Kari Levola: Harju (Robustos)
Raistola on kokenut poliisimies. Joku voisi sanoa jo van-
haksikin.
Raistolan sairausloma jatkuu kuntoutusleirillä Punka-
harjulla kauniin luonnon keskellä. Sydänleikkauksesta 
toipuminen hidastaa jumppaamista, mutta mikään ei es-
tä vanhaa rikospoliisia tutkimasta venäläismiehen yllät-
tävää kuolemaa. Luonnonrauha häiriintyy tapahtumien 
vyöryessä ja tunnelman tiivistyessä. Kaiken lisäksi Suo-
men ja Venäjän presidentit tapaavat lähistön hotellissa 
ja Raistola pääsee seuraamaan tapahtumia todelliselta 
aitiopaikalta.
Harju on itsenäinen jatko-osa Live Evil -romaanille.

Teija Veijola
Ei sellaista voi menettää
2020
Lahjakas laulaja Johan Malmström huijataan avioon raskaa-
na olevan apteekkarin tyttären kanssa. Avioliitto Charlottan 
kanssa tuntuu tuskaisalta, Johan rakastaa toista. Kun Joha-
nin mieli murtuu, tarina saa maagisia sävyjä.
Tapahtumat sijoittuvat 1900-luvun alun Turkuun. Toisella 
puolen maapalloa käydään Japanin sotaa, jonka vaikutukset 
tuntuvat Turussa asti. Johanin rakastettu, Iivana ilmoittautuu 
sotaan vapaaehtoisena. Johanin hulluus syvenee.
Johan törmää Iivanaan uudestaan kaupungin putkassa, 
mihin on joutunut rikottuaan tähtitornin kattokruunun. Iiva-
nan paluu Turkuun on tehnyt tästä sotilaskarkurin. Siitä alkaa 
miesten epätoivoinen pakomatka Amerikkaan.
"Kauempana kohoaa kirkon torni, varmaan yhtä korkea kuin 
tuomiokirkko. Se näyttää seisovan keskellä sankkaa männik-
köä. Tornin terävä piikki on kuin ylöspäin kääntynyt jääpuik-
ko tupakkatehtaan räystäällä, imenyt itseensä tehtaan 
katkut, melkein musta, sitten se alkaa sulaa ja kaikki vesi 
putoaa taivaaseen, taivas värjäytyy ruskehtavan vetiseksi 
harmaaksi. Puhdasta harmaata ei ole, on vain eri sävyjä, 
jotka kaikki tuovat mieleen ikävän."

Jasu Rinneoja: Keikkakuski
Helsingin Ruskeasuolla seisoo hylätty Buick, jonka 
takakontista löytyy ruumis. Vainaja on poliisin vanha 
tuttu. Jäljet johtavat Mäntsälään, vainajan perintötilalle. 
Purkukuntoisessa talossa heitä odottaa yllätys ja Kylmä-
korpi joutuu heti tositoimiin. Yllättäen löytyy myös uusia 
johtolankoja aiemmin selvittämättä jääneeseen mystee-
riin. Keikkakuski on Kylmäkorpi-dekkarisarjan kuudes 
osa. Tilattavissa verkkokaupasta reunalla.fi.

    L O U N A I S - S U O M E N        K I R J A I L I J AT  5 0   V U O T TA
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TURUN KÄRSÄMÄEN POJAT
Tämä porukka otti itselleen nimen ”Kärsämäen pojat” v. 1990. 
Mukana oli tosin myös naisia ja Takakirvellä asuvia. 
Kansakoulun joukko oli aloittanut sodan jälkeen 1946-1947
Kärsämäen, osa Raunistulan koulussa. 

Rientola oli porukan kokoontumispaikka, se yhdisti jo lapsina, 
ja Kisa-Veikot seura joka porukkaa vei urheilun pariin. 
Koko lapsuus ja nuoruus puuhailtiin yhdessä. Armeijan jälkeen 
tiet osin erosivat kun löytyivät elämänkumppanit ja perustettiin 
omat perheet. Tapaamiset harventuivat.

1990 aloitettiin vuosittainen tapaaminen ja se jatkuu yhä. 
Pekka Pavenin ideasta lähti jokaisen omien lapsuuden-
muistelmien kokoaminen. Tämä kirja on idean tulos.

’’K
ärsäm

äen pojat’’
turbator

turbator
ISBN 978-952-7012-47-5

turbator

Lapsuus ja nuoruus 
Turun Kärsämäessä 1940-50-luvulla

’’Kärsämäen pojat’’

Tapani Kinnusen (s. 1962) kymmenes runokokoelma 
Maitoa ja alkoholia (Enostone, 2020) ei jätä ketään kyl-
mäksi. Runoissa mitataan maailman painoa Kupittaalta 
Kreetalle, Hannunniitusta Haniaan. Kokoelman lopusta 
löytyy Säilykepurkkirunot – eli Kinnusen nuorena kirjoitta-
mien, ennen julkaisemattomien vimmaisten runojen 
sikermä. Teoksen ulkoasun on suunnitellut ja toteuttanut 
legendaarinen underground-taiteilija Juho Juntunen.

Kärsämäen pojat sisältää parinkymmenen Turun Kärsä-
mäessä 40- ja 50-luvulla eläneen miehenn ja naisen omia 
muistoja ja muistelmia lapsuudestaan ja nuoruudestaan 
sotavuosien jälkeen. Nyt yli 80-vuotiaat ovat yhä ystäviä ja 
kokoontuvat vuosittain tapaamaan toisiaan uudenvuoden-
päivän juhla-aterialla. Ainutlaatuiset mikrohistorialliset 
paikallismuistelmat on toimittanut Harri Kumpulainen, 
kirjan fantastinen kuvitus on koottu muistelijoiden kotial-
bumeista. Kirja oli vuoden 2020 ensimmäinen kirja, se 
julkistettiin 1.1.2020 Turun Kärsämäessä.

"Saksalainen arkistonhoitaja ja esoteerikko Rudolf Steiner 
saa kutsun Naumburgiin perustettuun Nietzsche-arkis-
toon. Hän saapuu tapaamaan kutsun lähettänyttä Elisa-
beth Förster-Nietzscheä ja tämän dementoitunutta Fried-
rich-veljeä. Vierailun tärkeimmäksi anniksi osoittautuu 
kuitenkin tutustuminen runoilijaan, jonka Steiner päättelee 
joutuneen pimeyden voimien välikappaleeksi. Steiner 
päättää auttaa miestä, muttei aavista hyvän tahtonsa 
seurauksia.”

KM Wegelius
Kolmas aika 

Kolmas aika on kolmas kokoelmani. Käsitämme ajan 
lineaarisena minuuttien, tuntien, päivien, kuukausien 
ja vuosien jatkumona. Mielestäni ajalla on 
ymmärrykseltämme piilossa oleva ulottuvuus. Kolmas 
aika.  Nämä lukemattomat runoni, ajattomia kaikki.    

Immu ja Sataman sankarit
Keväällä 2020 Myllylahden julkaisema Immu-sarjan 
kolmas osa vie salaseura Klaanin taideväärentäjien 
jäljille. Niko, Lukas, Immu ja Lotta seikkailevat Turun 
jokirannassa. Immu ja Lotta törmäävät jälleen historialli-
seen kummitusmysteeriin, joka johdattaa heidät Hirven-
salossa sijaitsevalle vanhalle luotsituvalle. Ystävykset 
todistavat kummittelua myös Bore-laivalla. Tarvitaankin 
jälleen Immun Figaro-kissan apua, jotta kummittelun syy 
selviää.

Hannu Hirvonen (kirjailija) ja Pia Sakki (kuvittaja)
Viisisataa kutiavaa hammasta, (Lukumummit ja -vaarit 
hanke, Niilo Mäki Instituutti, 2020, ISBN 
978-951-39-8139-6)
Ilmaiseksi ladattava E-kirja lapsille.
Krokotiilipoikasille tulee uusia hampaita ja ne kutisevat 
ihan kamalasti. Silloin on ihan pakko purra jotakin, vaikka 
karhun hännäntöpöä. Tuo saa Murisevan metsän elämän 
sekaisin. Onnistuuko edes hössöttävä hoivajänis pysäyt-
tämään metsän väkeä kiusaavan kutinan ja kiusanteon?
Viisisataa kutiavaa hammasta on jatkoa Hannu Hirvosen 
kirjoittamalle ja Pia Sakin kuvittamalle Murisevassa met-
sässä -sarjalle.
Kirjan voi ladata ilmaiseksi täältä: 
https://koju.nmi.fi/tuote/viisisataa-kutiavaa-hammasta/ 

Hannu Hirvonen (kirjailija) ja Johanna Taskinen (kuvittaja)
Jääpeilin vanki, fantasiaromaani lapsille
(BoD 2020, ISBN 9789528034810), 232 s., mv-kuvitus, 
pehmeät kannet
Tarinan päähenkilö on usein mielikuvituksen syövereihin 
unohtuva Salli. Tapahtumat sijoittuvat Turun Papinsaaren 
ja Friskalanlahden talvisiin maisemiin. Onneton tapahtuma 
vie Sallin toiseen maailmaan. Siellä ahneus on voimaa, 
kyyneleet timantteja ja onnettomuudet rikkauden lähde. 
Selviääkö Salli elävänä itseriittoisen konnan valtakunnas-
ta? Miksi kaukaisuudessa siintävästä Airistosta ei saa 
edes puhua?
Saatavana BoD nettikirjakaupasta 14,90 euroa, E-kirja 
8,99 euroa. Kysele myös kotoisista kirjakaupoistamme.
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Merkittävää ei ole se, milloin 
syntyy tai milloin poistuu jou-
koistamme, merkittävää on se, 
mitä ihminen jättää jälkeensä. 
Kumpikin vuonna 1930 synty-
nyt mestari jätti jälkipolvien 
iloksi ja nautittavaksi mittavan 
musiikkiperinnön. Jaakko Salo 
muistutti usein ystäville, että 
Unto Monoselta pitäisi muis-
taa muutakin kuin vain tutut 
suuret tangot, tuotanto oli niin 
mittava. Valitettavan vähän 
ovat radiot niitä muistaneet, 
soittolistat ovat latistaneet 
radioiden päivittäismusiikin 
tasapaksuksi mössöksi. Kau-
palliset intressit ohittavat mo-

nipuolisuuden, myös muun 
populaari- ja kansankulttuurin 
alueilla.Tämän tiesi tänä vuon-
na joukoista poistunut puoli-
turkulaiseksi tituleerattu kirjai-
lija Pekka Kejonenkin. Pekka 
ei antanut periksi, eikä sortu-
nut koskaan suuren yleisön 
kosiskeluun. Hän, niinkuin 
monet muutkin tekijät, kirjalli-
suudessa ja musiikissa, oival-
sivat että vain tekeminen pe-
lastaa. Kaikki muu on 
joutavaa.

Tämän päivän tekijöitä on 
syytä muistuttaa siitä, että het-
ken menestys ei ole tärkeintä. 
Tärkeintä on laatu, laadullinen 

omintakeisuus ja ymmärrys 
kulttuurin perinteestä. Tekijän 
on osattava asemoida itsensä 
osaksi jatkumoa, ja ymmärret-
tävä että ei itse ole kaikkein 
tärkein, että tekeminen on 
tärkeämpää. Vain ymmärryk-
sellä voi saavuttaa tuloksen, 
joka jää elämään vielä silloin-
kin kun on itse poissa.

Musiikilla, samoin kuin kai-
kella kulttuurilla, on merkitys 
jota politiikan parissa puuhas-
televat usein eivät oivalla. 
Kulttuuri luo yhteisöllisyyttä, 
kulttuuri luo mahdollisuuksia, 
kulttuuria ilman ei voi olla ai-
dosti edes elämää. Hyvinvoin-

tia ei ole, ellei ole kulttuuria, 
se on kaiken hyvinvoinnin ja 
myös hyvinvointivaltion perus-
ta. Poliittisten päätöksenteki-
jöiden on tämä ymmärrettävä. 
Jokainen kulttuuriin sijoitettu 
euro tulee moninkertaisena 
aina takaisin.

Lounais-Suomen Kirjailijat 
r.y. täytti tänä vuonna 50 vuot-
ta. Sama mikä pätee musiik-
kiin pätee myös kirjallisuu-
teen. Alan kaupallinen kehitys 
on johtanut siihen, että valta-
osa vuosittain julkaistuista 
kirjoista jää marginaaliin. Kir-
jakauppoihin pääsevät vain 
”menestykset”. Laatua margi-

naalista kuitenkin löytyy. Lu-
kijat eivät vain löydä näitä 
teoksia. Nyt, kun veikkausvoit-
tovarfat ovat vähissä, uhkana 
on, että niin musiikki kuin kir-
jallisuuskin jäävät marginaalin 
myös taloudellisesti. Rahan 
niukkuus uhkaa uutta teke-
mistä, niin musiikissa kuin 
kirjallisuudessakin. Tilannetta 
eivät helpota musiikin suora-
toistomedia, äänikirjat ja lai-
nauskorvauksia vailla olevat 
sähkökirjamarkkinat. Musiikin-
tekijät ja kirjailijat köyhtyvät 
edelleen.

Silti jaksavat sekä musiikin-
tekijät että kirjailijat taistella. 

Ilman elävää kulttuuria ei ole 
elämää.

Toivoisi, että päättäjät, niin 
valtiotasolla kuin kunnissakin 
ymmärtäisivät kulttuurin todel-
lisen merkityksen. Musiikki ja 
kirjallisuus, ne ovat kansakun-
nan muisti.

Ilman muistia emme ole 
mitään, emme oikeasti elä 
eteenpäin. Eläköön Unto Mo-
nonen yhä, eläköön Lou-
nais-Suomen Kirjailijat edel-
leen. Muistakaamme. (LS-Ik-
kuna Kadulle)

90 VUOTTA JA 50 VUOTTA
- KULTTUURIN MUISTIA

Vuonna 2020 tuli Unto Monosen syntymästä kuluneeksi 90 vuotta. Samana vuonna, 1930, syntyi myös 
Unto Monosen tuotannon merkittävimpiin sovittajiin kuuluva Jaakko Salo. Salon viimeiseksi Mononen-

työksi jäi hänen 90-luvun lopulla tekemänsä muokkaustyö, jolla Monosen säveltämästä Ystäväni 
Gargantua-laulusta syntyi tango Yötuuli. Se levytettiin vasta Jakken kuoleman jälkeen 2003.

Kesään 2020 alettiin Esakal-
liolla valmistautua jo kesän ja 
syksyn 2019 aikana. Muutaman 
vuoden ajan Esakallion esiin-
tyjät on pääosin järjestänyt 
ohjelmatoimisto, mutta tästä 
järjestelystä luovuttiin ja esiin-
tyjien hankinta otettiin koko-
naan omiin käsiin. Erityisesti 
erikoisiltojen osalta järjestelyt 
on aloitettava jo edellisen ke-
sän aikana ja suosituimpien 
esiintyjien osalta perjantai ilto-
jen  esiintyjät on myös varatta-
va hyvissä ajoin. Joulukuun 
alun Ruokava-messuilla oli jo 
muutamien erikoisiltojen en-
nakkolippuja myynnissä ja en-
nen joulua oli ohjelmakartta 
suurelta osin valmiina koko 
kaudeksi. Huhtikuun puolivä-
listä lokakuun alkupuolelle asti 
olisi 26:n viikon aikana joka 
viikolle keskiviikkoisin iltapäi-
vätanssit ja perjantaisin ilta-
tanssit muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta. Juhannuk-
seenkin oli varattu kolmelle 
illalle huippuesiintyjät ja erikoi-
siltoihin oli luvassa monen-
moista tarjontaa, tangosta 

räppiin ja iskelmistä raskaam-
paan rokkiin. 

Viime syksynä alettiin val-
mistella myös laajempaa tuo-
tantoa. Unto Monosen synty-
mästä tulisi kesällä 2020 täy-
teen 90 vuotta ja sen kunniaksi 
lähdettiin suunnittelemaan 
musiikkinäytelmää. Monos elä-
mänkerran kirjoittaja Heikki 
Metsämäki käsikirjoitti  ”Herra 
Satumaa ja laulava taksikuski” 
näytelmän. Metsämäki myös 
ohjaa esityksen. Päärooliin Un-
to Monoseksi saatiin Simo 
Frangen, vaikka hänen ensire-
aktionsa olikin: ”enhän minä 
tuollaiseen lähde. Minä en ole 
näyttelijä, vaan esiintyjä, joka 
on tottunut esittämään vain 
itseään ja omia juttujaan.” Tar-
kemmin asiaa puntaroituaan 
hän kuitenkin  kysyi itseltään 
kaksi olennaista kysymystä: ”1) 
Olenko minä näyttelijä? Vas-
taus: en ole. 2) Oliko Unto Mo-
nonen näyttelijä? Vastaus: ei 
ollut. Johtopäätelmä: Koska 
minä ja Unto olemme näin sa-
manlaisia, niin minähän olen 
täydellinen ihminen esittämään 
Unto Monosta!”

Taksikuskin rooliin löytyi 
aiemminkin Esakallion näytel-
missä mukana ollut Pertti Koi-
vula. Monosen pyörittämiä 
naisia näytelmässä ovat Suvi 
Karjula, Reeta Saranpää ja An-
niina Suhonen. Aiemmin  M.A. 
Nummisen roolissa muissa 
teattereissa loistanut Ilmari 
Myllynen oli tähänkin näytel-
mään tulossa mm M.A roolin. 
Tangosäveltäjästä kun näytel-
mää tehdään, niin tietysti tan-
gokuningaskin pitää näytteli-
jäjoukosta löytyä. Vuoden 2018 
tangokuningas Jarno Kokko 
takaa tangon taian. Jari ”Heinä” 
Nieminen kokosi bändin to-
teuttamaan esitysten musiikil-
lista antia. Joulun alla suurin 
osa yllä mainitusta porukasta 
kokoontui näytelmän tiimoilta 
Tampere-talolla. 

Kevään mittaan näytelmään 
ryhmä varauksia tuli mukava 
määrä ja yksittäisien ennakko-
lippujen myynti myös käynnis-
tyi mukavasti. Näytelmän käsi-
kirjoitus oli viilattu esityskun-
toon ja lukuharjoituksille ja 
varsinaisille harjoituksille ja 
näytöksille oli sovittu ajankoh-
dat. Ja tanssien ja erikoisiltojen 
osalta kaikki olisi siis valmiina 
kauden alkuun. 

Mutta sitten alettiinkin me-
diassa jostain koronavirukses-
ta. Alkuun nämä jutut kuulos-
tivat kovin kaukaiselta, mutta 
sitten alkoi tartuntoja löytyä 
myös lapista ja pikkuhiljaa 
muualta Suomesta. Ajan myötä 
tuli selväksi että muutamat en-
simmäiset tanssit pitää perua 
ja ensimmäisiä erikoisiltoja 
siirrettiin myöhäisempään ajan-
kohtaan. Näytelmän ensimmäi-
set lukuharjoitukset siirrettiin 
etäversioiksi, verkon välityk-

sellä tehtäväksi. Edelleen oltiin 
siinä uskossa muutaman viikon 
päästä päästään tanssimaan ja 
teatteriesitykset saadaan hei-
näkuussa vedettyä suunnitel-
lusti, kunhan korona on selä-
tetty. No sehän ei sitten ihan 
niin mennytkään: juhannuksen 
tilaisuudet peruttiin, näytelmä 
siirrettiin vuoteen 2021, erikoi-
siltoja siirrettiin jo uusistakin 
ajankohdista kolmanteen ajan-
kohtaan tai ensi vuoteen ja 
tanssit peruttiin kuukausi kuu-
kaudelta. Elokuussa viimein 
aloitimme kauden, tässä vai-
heessa pelkkien erikoisiltojen 
merkeissä. Kauden avasi ko-
vasti odotettu Vesterinen yh-
tyeineen sekä Pasi Vainionpe-
rä. Elokuulla musiikillisesta 
annista myös mm Esa Pulliai-
nen ja Amedeus Lundberg. 
Baddingin syntymäpäivä juhliin 
saimme Jani Forsmanin lisäksi 

harvinaisen vieraan, kun 31v 
keikkatauon jälkeen lavalle 
ensimmäistä kertaa kipusi Mar-
ko Haaviston johdolla Badding 
Rockers. Toivottavasti heidän 
seuraavaa esiintymistään ei 
tarvitse odotella vuosikausia.

Korona tilanne alkoi taas 
näyttää pahentumisen merk-
kejä ja viranomaisetkin mietti-
vät pitkään että miten tästä 
edetään. Lopulta STM ja AVI 
saivat päätöksiä aikaiseksi ti-
laisuuksien järjestämisestä, 
kolme viikkoa myöhässä luva-
tusta aikataulusta tosin ja ”nol-
lasekoiluiden” saattelemana. 
Avin päätösten  käytännön 
tulkinta poliisin lupahallinnossa 
kesti vielä muutaman päivän. 
Virallinen lupa syyskuun tilai-
suuksiin saatiin lupahallinnolta 
jo ”hyvissä ajoin” ennen syys-
kuuta, elokuun viimeisenä 
päivänä. 

Syys- ja lokakuussa saatiin 
iltapäivätanssit keskiviikkoisin 
ja iltatanssit perjantaisin vietyä 
läpi erityisjärjestelyin ja syys-
kuussa oli myös Kyösti Mäki-
mattilan matinea. Suurimmat 
erikoisillat jouduttiin syksyltä 
perumaan. Näytelmän tiimoilta 
on alettu viilata suunnitelmia 
ensi kesälle. Suunniteltu ajan-
kohta on heinäkuun 2021 tie-
noilla, jos korona suo. Tätä 
kirjoittaessa näytelmään etsi-
tään uutta taksikuskia, koska 
Pertti oli jo ennen näytelmän 
siirtoa ehtinyt tehdä muita si-
toumuksia ensi kesälle. Muut 
viime kesään sovitut esiintyjät 
pystynevät osallistumaan näy-
telmään myös uudessa ajan-
kohdassa. Joten tervetuloa 
heinäkuussa seuraamaan Un-
ton ja taksikuskin reissua suo-
men halki.

Kesä 2020 Esakalliolla


