ähkimisenkän jälkeen, sen teki jou-

lupukki alta minutin oikeen kei-

TAPIO HORILA

toost. On siin vaan simmoten patriarkka.

F. E. Sillanpää Somerolla

Lujil kyl on ottanu, kun toren

tunnustaa, joskus luatto joulupukkiinkin, siin on kans ilmenny järjel
käsittämättömii
opinkappaloi.
niinkun sekin, et yks ja sama pukki

kerkeis jouluaatton kiärtämäänko.

ko mailman ympärs ja poikkeemaan joka huushollis. Tätä mei

-'A.

Jaatilan pikkulikat ihmeeteltiin jo
1920-luvul, et voik se pittäät paik-

vääryt,

niin

sukkelaa

kumminkiin meitin miälestäin!

lunut 100 vuotta, eikös siis Someron Joululla ole ihan riittävä syy

Meilä koton oli oikja pukki. Se
oli Kunnan. Pukin naamankin oli

yhtyä pienellä pakinalla hänen
merkkivuotensa

yleiseen juhlin-

taan.

Kun on puhe kirjailija Sillan-

päästä,alkaa kertomuksemme tietysti Satakunnasta.

Harjavallassa paroni Emil Cedercreutzin museossa, ns. Maahen-

gen temppelissä, järjesti Harjulan
kilta kotiseutujuhlan sunnuntaina

4. syyskuuta 1955. Juhlassa luki F.
E. Sillanpääotteita romaanistaan
Nuorena nukkunut. Juhlan jälkeen
Pertti Virtaranta vielä nauhoitti

Sillanpään puhetta museonhoitaja
Ilmari Kuulan keittiössä.

Kirjailija oli 1950-luvulla vaikean sairauden jäljiltä sekä henkiseltä että ruumiilliselta kunnoltaan

siinä määrin heikentynyt, ettei hä-

meilä ehtaa perustuatantoo, sen oli
äiti itte tehny ruskjast pahvisi ja
solmennu pellavaisen parran ja hiiIen kans vetäny silmät ja saksii

vihdoin lähtemään paluumatkalle

suun kohran. Kun tarkemmin kattos. niin naama oli niinkun kaksin-

kohti Helsinkiä, he olivat ilmeisesti

kertanen, alta se näytti Kunnarilt,

nätissään.

päälikerros oli pukkimaisempi. Jot-

kyytimieheksija saattajaksi pyydet-

lessa. kun aivan tien varressa ha-

tain tuttuu oli kamppeiskin. Karvalakki oli isän porilaist mallii. mut

valttiin ravintola. Se oli Someron

takaperin ja nurriinpäin. Ja pälsyis

(myöh. oikeustieteen ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori).

Joensuun kylässä 01. Oraksen ravintola, se alkuperäinen puurakennus nykyisen hotelli Hämeenportm
paikalla. Poikettiin syömään ja

oli vuarit pääläpuala. SILT1K. IN
SE OLI OIKJA PUKKI.

ty varatuomari Heikki Jokela
Hän oli Sillanpään perhetuttu ja
mm. Emil Cederereutzin säätiön

hallituksen jäsen, joten hänet Harjavallassa tunnettiin.
Johtuiko sitten kiireestä vai juhIän isäntien hajamielisyydestä, että

Sillanpää tovereilleen ei saanut

Harjavallassa kunnon ateriaa. Museonhoitaja Kuula yritti korjata tilannetta tarjoamalla vieraille käsi-

kivillä jauhetusta viljasta keitettyä
uutispuuroa. Heikki Jokela kertoi,

kahville.
Sattumalta

kävelin

ravintolan

ohi ja näin ikkunassa Sillanpään
kuuluisan Taatan-parran ja Heikki Jokelan, johon olin tutustunut
Satakuntalaisessa osakunnassa.
Poikkesin tapaamaan. Jokelan
kerrottua, että olin kotoisin Tyrväästä. Sillanpää innostui: "Me
satakuntalaiset olemme aina sinu-

että Sillanpääoli tästähaltioissaan,

ja! Minä olen Eemeli!" Edelliset

koska puuro maistui aivan "äitenr
Miinan keittämällä uutispuurolta.
Mutta eivät raavaat miehet koko

sinunkaupat oli tehty toista vuotta aikaisemmin Helsingin Sata-

päivää tule toimeen pelkällä puurolla. Kun he iltapäivällä pääsivät

kuntatalossa.
Tullessani

ravintolaan

olivat

matkalaiset jo ehtineet aterioida ja

ku:
- Äiti, miksei pukki olkan tätä

meitin ihana opettajain oli Hilma

ottanu?

lapslaumas kaikellaisii.

Jonsei

Kotimatka oli suunnilleen puo-

Oli simmotenkin joulu, et aat-

toehtol meilä tuli kaks joulupukkii.

Sel pukil, kun ensiin kerkis, oli
säkki seljäs ja säkis isot pullapojat

lapsil ja karamöllei koko ruuti.
Pukki livvaatli kiiruustas ulos. mut
mei mentiin pihal sen penis ja mei-

nättiin juasta pukki kii. Mut pukki
otti jalat allas ja pyhkäsi liiterin
takan meltään pitkil loikil. parta
vaan kahta pualla heilaatteli ja

mitä mää olen nähny. kunnanlää-

rappipiparkakkujättiläisenja kuaruttannu makjal aineel nimen pääla. Hiano! Pukki otti ensimnuiseks

mun piparkakkum ja huusi: Kaa-

- Ei se aja. vakutteli äiti.
-

Mut kuis sen parta sit on

mää vaan seisoot tollotin. Onneks
Mäkisen Sulo pömppäs muu takkaat sen verran, el pääsin vauhtiin.
Se oli mun pelatuksein.
Äiti hankkis muila joulupaketei.
mut isä pääsi vähemmäl. se osti
vaan äitil. Mut isäl oli siit yhrest

poika. Eikä äitil ollu oikeen jär-

paketist enemmän harmii kun äitil
kaikist muista yhteesäs. Kerran

löytys äitin joulupaketti. viherjäinen villajakku, lumihankest tuvan
akkunan alta, toiset kertaa taas

keenkäypääselityst.

Naispukkei ei oi paljoa, mut
meilä oli kerran. Totta puhhuin se
oli meijän Alma, kun oli sonnustannu ittes säkkiesliinoisiinja pan-

nu naamarin päähääsäs.Tää pu-

kinasu oli poikkeeva, niin poikkeeva. et vaikka mää olin niin

kipjä,et täytys olla sänkys,meinasin tukauut nauruun ja hytkyyt

polstarist läpittea, kun mää en

vahvan riihen sauhunhajun. et äiti

ollu ennen mittaan niin hullunkurist nähny. Ja sit mää parantusin

arvas. misä isä oli pakettii piilotel-

oikeen äkkiin.

hamekankaspaketti toi sisäl niin

lu, ja sano:

- Voi voi noit miäsparkoi.
kunnei niil oi mittaan piironkinlaatikkoa, ei net saa mittaan kätkettyyt.
Mut isäl oli oma tapas ottaat

kaikki ilo irki joulupukist. Kun
koputus kuulus uikoot, niin isä meni etukamarin sänkyyn seljälläs

maata ja naura, nauro vetet silmis
sitä lystii. kun lapsi! oli. ja kiusotteli meittii eikä avcllu parketeitas

pitkään aikaan.

NIIN ET ALMA SE VASTA
OIKJA PUKKI OLIKIN.
Pukin homma on hyvä homma,
sanoiskos et terapeuttinen. Huanoo
ei oi kun se, et tullee helpostain hiki
ja umpinainen olo naamareis ja
palsyis.

Entinen miiis ainakin tykkäs,

kun sitä pyyttiin joulupukiks. Varmuren vuaks se pani jo ennen jouluu lehteen ilmotuksen:

"KAIKENLAISTA PUKITUSTA SAATAVANA."

Kirjeen kirjottaminen pukil oli

yks hyvä konsti, millä pukki pa-

kus. Sinne pimjään pukki hävis. Isä

remmin muisti, mitä panna pussiin

tuli rappusil ja käski sisäl ja piklähtee, se voi jättää cns jouluna

jouluna. Mää kans rustasin parhain jälkeen oikeen tiplomaattipos:iija kysyin äitilt:
Mihes mää tän panisin, et pukki

vaikka tulemata.

löytäis?

Ei pukin peräsä saa juakseen

- Ajjaaks pukki partas? kysys
neljän vanha pikkuveli Juhani.

jääny tampurin pöyräl? ihmeetteli

pompan liäpcet levis ja pussi keikkasen pauhas:

Kysymyksii riitti pualen tusinan

rinalle. " Mul oli kun lyijyy punteis.
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Mul oli pettymyksest karhia kurk-

sanotaan, et Sirola-opistoon. kun

Sit mää pääsin alakouluun takka

sätautirohvessori. Linkvisti oli
kontitoriasas leiponu jokasel sii-

vaikka Iita asu yksinja oli vanha.

tettavaa saattajaa. Tällä kertaa oli

Ja siin se oli - maasa, mun kirjein!

kari Niilo Heinänen, myähempi si-

poikennu minkäänlaist pukkii,

nut hänen matkustella ilman luo-

POIKAPUKKI OLI OIKJA PUKKl.

lukenu se on sen ihan varmaan,
lohrutti äiti.

kun Iita - ei yhrelkänjoulul lital

vähtänyt Somerolla. Kun hänen
syntymästään on tänä vuonna ku-

kevästiin pihhaa. Mää osusin luutain kans juur kanaverkon kohral.

Joensuun kylän pukit oli selvästäs

porstuan oven takan. Ja sit niin-

E. Sillanpää on ainakin kerran vii-

set. " sano Puustelin pojat omenii.
NIIN ET KYL TÄÄ PULLA-

mil opinnäytteil varustettu pukki,

ravost takka jätti peräten ulos

nen tyttärensä Saara Kuitunen, joka lähinnä isästään huolehti, salli-

mittaan ollu.
Tuli kevä. maa suli. Yhrel päivää

- Vissiin sen on postireppu ollu

muuta kun paiskas tavarat oven

Suomen ainoa Nobel-kirjailija F.

Mää luulin, et se olikin löytäny,

koskei seuraaval päiväl siin ennää

jo niin täys, ettei oi mahtunu. Mut

pukki ei poikennu sisäl Ollenkaan

^5'5'lR^kw^usJpuKtti]n~i'959Jonka jälkeen tontille rakennettiin Hämeenportin'liiketaloaValok. KK. Somero-lehden arkisto.

osas tehräkin niin hyvvii pullapoikii, ettei niin hyvvii saanu maalta
mistään. "Parempii kun tehtaalai-

vos äiti.

Sirola. Siäl oli kaikkeen korkjem-

sekin oli, että toisiin paikkoisiin

Ravintola Oras,jonka ikkunapoydässä RE. Saianp^ ^V"^ '^^

kun pullapojakkin oli juur kun
Ruakoskan leipomii ja Ruakoska

Via tonne aitan siula kana-

verkkoon, siält pukki löytää, neu-

kaas, kun jakanen oli nähny kotonas pukil erilaiset kamppeetkin. ja
herramaisempii. - ja mitäs huskuu

»AYiirro^

Isot ihmiset sano, et se pukki oli
Ruakosen Arvo. Voi olla Arvo,

Se vanha Talosen likka Jaatilast.

KAARINAPOLLARI
tään tutkinut prpf. Perrti Virtaranta myös on todennut.
Sitten puheeseen tuli :auko. Kirjailija oli ihastunut ravintohan nuoreen, sievään tarjoilijaan Pirkko Si-

Kaikellaist pukitust

rsniin ia alko: kirioiitaa tälle eräänlaista rakkauskiriettä.
Saatuaan

kuusi liuskaa täyteen Sillanpää luki
tuloksen meille pöytätovereiileen.
Ehkä Jokela oli kertonut kirjailijalle minua esitellessään. että olin äi-

dinkielen lehtori is. harrastin kir-

joittelua, sillä lopetettuaan esityksensä Sillanpää kysyi minulta:
Mikäs se kuulosti?" Tuotos oli
mielestäni paikoin hieman omituinen,

ää Someron tunnetumpi
nainen ja historiat tarkkaan

en voinut

sitä sanoa

lut kouluvuosistani lähtien. Siksi

yritin olla ovela ja sanoin vain:
"Kyllä se Sillanpäätäoli", ja mestari näytti olleen vastaukseeni tyy-

tutkinut kirjailija Kaari Utrio riivali joku vuas takaperin, e:
hän on menettänny auktoriteettiuskos patriarkkoisiin, kim hän on paremmin perehtynny matriarkkoi-

tyvainen.

Sillanpää kirjoitti vielä jotakin

siin. Tääl Vilppulan vaiheil on pat-

toiseen paperiin, jonka jälkeen

riarkkoi maailman sivun sanottu

hän kutsui neiti Sirenin luokseen

äijiks vaan, ja hyvin tiättään, et hei
toisinas on pahal päälä ajanu aistis
akkoisiin, Somerol sanotaan, et äm-

ja lausuili painokkaasti hänelle
jotenkin tähän tapaan: "Kuules
plikka' Nyt sinä saat sellaiset paperit, jollaisia et ole ennen e!äissä-

miin. Mut tää on mennyt aikaa.

si saanut ia tuskin saat enää mvö-

Nyt pikemminkin tuntuu, niinkun
matriarkat hyppelis kukkona tunkjoi. Kuusjoen puala jossain talos
matriarkka haukkus lahjakkail sanakäänteil ommaa patriarkkaatas.

hemminkään. Tämän kirjeen sinä
pidät itse muistona minulta, ja
tämän toisen paperin sinä lähetät

minun kustantajalleni Otavalle.

Tää kuunteli korva, luimus keinu-

josta sinulle lähetetään minun las-

kuuni 3000 markan arvosta kirjo-

tualisja sano lopultas:
- Olen mää mikä olen, mut olen
mää isäntä kumminkiin.
Tosi on, et kaikenkaltasii luaton

puutteen tärskäyksii tahtoo tulia

F. E. SiHanpää poistumassa ravintola Oraksesta. Kuvassa 67-vuotias Nobs!-

kirjailija näyttää ryhdikkäähä ja reippaalta. Takana näkyy vähän kirjailijan
saattajan Heikki Jokelan profiilia. Etuaialla kirjoittaja. Pitkä ilta-auringon
varjo kuuluu valokuvaajalle Pauli Koskiselle.

fölis vlleinen vanhoillissuus lissään-

tyy, yhrel
säännöst
meinaten
munni;),

niinkun toisel. Mut tästä
on onneks poikkeuksii,
enkelit, aapiskukko (kun
tontut ja joulupukki. -

Mun miälestäin nät kaikki on mo-

nel lappaa lullu toris£ettuut. Kukas
Soulin olumppialaisiskan sen paremmin pärjäs kun joulupukki, eika se muuta rooppinkii tarvinnu
kun virkapuku yllä vaan, ja täyrest

ja."
Rahasumma tarkoitti tietysti ns.
vanhoja niarkkoja. Sillanpää oli
tiettävästi sopinut Otavan toimitus-

johtajan Heikki Reenpaän kanssa

sitä enemmän, mitä pahemmin iän
joivat parhaillaan kahvia. Minua
vähän ihmetytti, kun Sillanpää kysyi Jokelalta, saako hän v;ciä juoda
yhden kupillisen. Sitten kirjailija
kyllä selitti, että Jokelan tehtäviir.
kuului valvoa hänen "nesietasapainoaan". Jokela on myöhemmin
maininnut Sillapään terveydenulas-

misiään ja juomisiaan. Tämä oli

siitä, eriä kirjailija tarpeen tullen

yksi muttei ainoa syy, miksi kirjailijalla piti oila saattaja.

sai tehdä Otavan taskuun tämänta-

Sillanpään parhaat kirjaUiss:
vuodet olivat tuolloin jo menneisyydessä. Sairaudet eivät kuitenkaan olleet tyrshdynänee: hänen

ole. kuinka usein ha", käytti tätä

paisia lahjoiluksm.
oikeuttaan.

Tiedossani ei

Pirkko Siren noudatti

Sillanpään ohjeita ja sai luvatun

suullista ilmaisutarvetraan. Häneltä

määrän k:rio'a.
Heikki Jokela muistelee, että ra-

ta sellaisen erikoisuuden, että tämä

tuli nytkin jatkuvasti puhetta suju-

vir.tolasta poistuttiin matkan jatka-

saattoi syödä ja juoda miten paljon

miseksi noin ke:!o 19. Ravintolara-

vehkeet oli !ääpälläs oikeen. Mitä
koko usjempisatanen joukkue ei

takaan kylläiseksi. Kur. mestari ei
itse pystynyt asiaa konrolloimaan,
hänen mukanaan täytyi aina olla

vasti ia täytelaiseUä äänellä. Hänen
leppoiStia jutusteluaim väri:tivät
persoonaHiset ilmaisut. Sillanpään
arkikeskustslussakin
pLLpahii silloin tällöin kuuluviin luovan kirjai-

saavLittannu

joku, joka säännösteli hänen syö-

lijan sävyjä, kuten hänen puhekiel-

tällöin Nobei-kirjailijan.

meni, et koko mailman viästintä-
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mutta

suurelle kirjailijalle, jonka tuotantoa olin lukenut ja yli kaiken ihail-

kahres viikos kovan

tahansa tuntematta itseään lopul-
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kennuksessä asunut sähköyliasenta'a Pauli Koskinen oivalsi, että oli
menossa Somerolla air. utlaatuinen

kulttuuritapahtuma ja valokuvasi

