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PÄLKÄNE

Jotkut kesänäyttelyt ovat kepei-
tä ja pirskahtelevia. Toiset puo-
lestaan jäävät mietityttämään 
pitkäksi aikaa ja jättävät jopa 
hieman haikean olon. Huomaa 
pohtivansa läheisiä ihmisiä, jot-
ka tunsi. Paikkoja, joissa asui. 
Turhia tavaroita, joita tavoitteli. 
   Jälkimmäistä edustaa Ker-
rostumat-näyttely, joka on 
parhaillaan esillä Mikkolassa 
Luopioisten kylässä Pälkäneellä. 
Mikkolan tilan makasiini ja aitat 
antavat hyvät puitteet näyttelyl-
le, jonka taideteokset tutkivat 
verkostoja ja kerrostumia luon-
nossa, historiassa ja kulttuurissa. 
   Kerrostumat-näyttely on osa 
Muodonmuutoksia ry:n kolmi-
vuotista Elämän verkostot -ta-
pahtumakokonaisuutta 2020–
2022. Trilogian päättää kesän 
2022 näyttely, jonka teemana 
ovat mielen ja kielen verkostot. 
   Tämän kesän näyttelyyn on 
helppo usuttaa kävijää, joka 
haluaa puntaroida menneisyy-
den vaikutusta myös omaan 
elämäänsä. Näyttelyn teokset 
suorastaan yllyttävät siihen. 
   Myös ihana hitaus valtaa 
näyttelyssä kävijän. Väljästi ri-
pustetut teokset antavat mah-
dollisuuden viipyillä ja muis-
tella, mielellään vaikka toisen 
näyttelykävijän kanssa.

 

Kerrostumat-näyttely pysäyttää 
kesäihmisen hyvällä tavalla

Näkymä Terhi Kivikosken ja Lauri Kivikosken 12-minuuttisesta 
lyhytelokuvasta. Kuva: Pekka Mustonen.

Osa Tiina Jaakkolan installaatiosta nimeltä ”Kintsugi – kun jokin 
särkyi”. Kuva: Pekka Mustonen.

Viime hetken
kiire 
Näyttelyn takana olevan 
Muodonmuutoksia r y:n 
puheenjohtaja Tiina Pouta-
nen kertoo, että yhdistyk-
selle kuuluu pelkkää hyvää. 
   – Heinäkuun mittaan on lau-
kattu kesälaitumilla ja välillä 
on käyty hoitamassa residens-
siasioita Luopioisissa, kun 
residenssitaiteilijoille pitää 
antaa avaimet ja esitellä tilat. 
   Kerrostumat-näyttelyn 
kanssa tuli sekä kiire et-
tä jäi ihan hyvin aikaa. 
   – Olimme tosi hyvissä ajoin 
liikkeellä, ja näyttelykokonai-
suuden visio oli selkeä. Näyt-
telysuunnitelma ja ripustus 
tuli kuitenkin pistettyä osin 
uusiksi ihan loppumetreillä. 
   – Vielä avajaispäivänäkin ripus-
tettiin. Muutamia muitakin asi-
oita jäi viime tippaan, eikä esite 
ehtinyt valmistua lainkaan. Sen 
sijaan tehtiin näyttelyluettelo ja 
sähköisiä esittelyjä, Poutanen 
kertoo leppoisasti.

 
 

Korona-aika on vaikutta-
nut yhdistyksessä erityisesti 
kurssitoimintaan. Kursseja 
on peruuntunut, ja osallistu-
jamäärät toteutuneissakin on 
pidetty hyvin pieninä kullois-

tenkin rajoitusten mukaan. 
   – Näyttelyiden korona-asiat 
suunniteltiin pääosin jo edel-
liseen, Rihmastot-näyttelyyn. 
Jouduimme muun muassa jät-
tämään pois kosketeltavia teok-
sia ja rajoittamaan sisäänpääsyä. 
   Tänä vuonna jyvämakasiinin 
alakertaa väljennettiin purka-
malla seiniä. Yhdistys saa näyt-
telyistään palautetta suoraan 
yleisöltä, vieraskirjan kautta, 
blogeista ja kuulopuheina. 
   – Hiljattain varapuheenjoh-
tajamme Outi Nummi muis-
teli iäkkäämpää kävijää, joka 
näyttelystä ulos tultuaan kertoi 
juuri tajunneensa tieteellisten 
tosiasioiden ja oman arkielä-
mänsä sekä uskonnon yhteydet. 
   – Itse muistan toissa vuodelta 
kävijän, joka ei tullut ulos näyt-
telystä ollenkaan. Kävimme 
häntä sitten jyvämakasiinin 

sokkeloista etsimässä. Häm-
mentynyt kävijä kertoi vain 
halunneensa kokea näyttelyn 
useammasta suunnasta ja jat-
kavansa kokemista mielel-
lään vielä kaikessa rauhassa. 
   Näyttelyn taiteilijat ovat Heli-
nä Hukkataival, Tiina Jaakkola, 
Raija Jokinen, Lauri Kivikoski, 
Terhi Kivikoski, Jukka Lehto-
nen, Maritta Meckelborg, Maa-
rit Myllynen, Krista Mäkelä, He-
li Mäkinen, Kirsi Porrassalmi, 
Onnelliset ihmiset -ryhmä Tiina 
Poutanen ja Petri Pykäläinen, 
Merja Tanhua, Anja Tyrväinen, 
Juha Tyyskä ja Hans Viebrock. 
 

Näyttely on avoinna syyskuun 
loppuun saakka, ja sinne on 
vapaa pääsy.

Kosketeltavat 
teokset pois

Tampereen ammattikor-
keakoulusta rakennus- ja 
yhdyskuntatekniikan tutkin-
to-ohjelmasta valmistunut 
AMK-insinööriksi Teemu 
Syrjä Pälkäneeltä.

Jyväskylän ammattikor-
keakoulusta on valmistu-
nut musiikkipedagokiksi 
(AMK) pälkäneläinen bio-
tuote- ja prosessitekniikan 
insinööri Arttu Tuominen 
Kangasalta.
Hämeen ammattikorkea-
koulusta valmistuneita:

 Kestävän kehityksen kou-
lutus, Ympäristösuunnittelija 
(AMK): Janita Pauliina Nuu-

tila, Kangasalta.
Rakennetun ympäris-

tön koulutus, Hortonomi 
(AMK): Milja Minna Matilda 
Mattinen, Kangasalta,
Hanna Tellervo Saarnikivi, 
Kangasalta. 

Sähkö- ja automaatiotek-
niikan koulutus, Insinööri 
(AMK): Juha Martti Jarmas, 
Kangasalta.

Liiketalouden koulutus, 
Tradenomi (AMK): Julia 
Miriam Krüger, Kangasalta. 

Sairaanhoitajakoulutus, 
Sairaanhoitaja (AMK)
Susanna Alexandra Ellonen, 
Hämeenlinnasta. 

Valmistuneita:

PÄLKÄNE

Lähde heinäkuiselle torille 
moikkaamaan entisiä kou-
lukavereitasi! Pälkäneen yh-
teiskoulun ja lukion kilta ry 
kutsuu edellisvuosien malliin 
entiset ja nykyiset oppilaat 
sekä henkilökunnan tapaa-
maan toisiaan ja vaihtamaan 
kuulumisia.

Viime koronakesänä näi-
den ulkoilmatapahtumien 
suosio kasvoi entisestään. 
Koska pandemiarajoituksia 
oli koko alkuvuosi noudatet-
tu tarkkaan, oli hienoa kesän 

PÄLKÄNE

Viime lauantaina oli odotettu 
toripäivä Luikalassa työväen-
talolla. Etenkin kesäasukkaat 
ovat toivoneet kesäistä kohtaa-
mispaikkaa. Edelleen osallis-
tuminen vaatii huolellisuutta 
kaikilta järjestäjiltä ja osallis-
tujilta. Tulevana lauantaina on 
Salmentaan entisen kansakou-
lun kentällä Palokuntapäivä 
ja Toripäivä. Järjestäjänä pää-
vastuussa on palokunta, tosin 
SVPK oli myös viime viikolla 
Luikalassa kyläyhdistyksen 
torilla turvallisuusviestintää 
antamassa.

Pitkinä helteisinä päivinä jäi 
miettimään, ymmärretäänkö 
se, miten merkityksellistä työ-
tä pelastuslaitokset oikeasti 

tekevät. VPK:t vielä vapaa-
ehtoisesti! VPK:t hoitavat lä-
hes kaikki maaseudun kylien 
tehtävät. Lähin vakinainen 
palokunta on Kangasalla.

Salmentaan torilla voi 
tarkistuttaa oman sammut-
timensa ilmaiseksi ja tutus-
tua VPK:n kalustoon, sekä 
harjoitella alkusammutusta. 
Kesätorin tapaan vatsan saa 
täyteen suolaisilla tai makeil-
la myyntituotteilla. Sumpilla 
ja munkeilla voi käydä kahvi-
ossa HYP-areenan puolella. 
Myynnissä on ennakkotieto-
jen mukaan savukalaa, herne-
keittoa, muikkuja, marjoja, lei-
vonnaisia ja ehkä vihtojakin. Ja 
jos et ole myynyt sitten viime 
vuoden hevostasi, tule lauk-
kaamaan keppihevosradalle!

Arja Pahkasalo

Kilta kutsuu Pälkäneen yhteiskoulua käyneitä torille

Toripäiviä mennen 
tullen

tullen ja koronan helpottaes-
sa rohkaistua tapaamaan ys-
täviä ulkosalla. Tämän kesän 
toritapaamiset ovat Onkkaa-
lan torilla keskiviikkona 28.7. 
ja Luopioisten torilla torstai-
na 29.7. Hallituksen jäseniä 
on paikalla kello 10–12.

Tor i tapahtumi ssa  on 
myynnissä killan julkaise-
ma koulumuistokirja, myös 
koulun vanha matrikkeli on 
jaossa. 

Onkkaalan toritapaamisen 
jälkeen killan jäsenet on kut-
suttu vuosikokoukseen, joka 
pidetään kello 12 Vilpolassa, 

urheilukentän vieressä.
Killan toritapaamisista on 

tullut koronan myötä entistä 

suositumpia, väkeä on ollut 
liikkeellä edellisvuosia run-
saammin. 
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Kyynärön lavan heinäkuu hui-
pentuu perjantaina 30. päivä, 
kun tanssipaikan laajennetulle 
esiintymiskorokkeelle saapuu 
2010  perustettu Iskelmäyh-
tye Hurma. Voitettuaan Viih-
dyttäjä 2011-kilpailun yhtye 
jatkoi Kesäillan valssi -ohjel-
man orkesterina ja palkittiin 
kyseisen vuoden tanssittaja-
tulokkaana.

Hurma on saavuttanut mu-
siikillaan kestosuosion tans-
sikansan keskuudessa, myös 
nuoremman sellaisen. Yhtye 
erottuukin lavatanssittajien 
joukossa nuorekkaana ja mu-
siikiltaan tuoreena.

Järjestävä kyläyhdistys 
odottaa aiempia tanssi-iltoja 
runsaammin pareja lattialle. 
Epidemian, rajoitusten ja 

varmaan kelienkin vuoksi il-
lat ovat toistaiseksi vetäneet 
tanssikansaa juuri ja juuri 
soittokustannusten katteek-
si. Heinäkuun päättyessä on 
yhteenvedon aika ensi kesän 
järjestämismahdollisuuksien 
osalta, kertovat järjestäjät.

Elokuun 4. päivänä järjes-
tetään lavalla lauluilta, jossa 
luopioislainen Soilat esiintyy 
ja laulattaa yhteislauluja uu-
distetun lauluvihon pohjalta. 
Mukaan laulamaan on lupau-
tunut musiikin opettajanakin 
toiminut kunnanjohtaja Pau-
liina Pikka. Hän kertonee ly-
hyesti myös kokemuksiaan ja 
näkemyksiään ensimmäisten 
virkakuukausiensa tiimoilta.

Kyynärön lavan kesä päät-
tyy näillä näkymin elokuun 
lopun venetsialaisiin. 

Pertti Salminen

Hurma huipentaa 
Kyynärön lavatanssit

Viime kesänä Luopioisten torilla entisiä yhteiskoululaisia oli 
koolla ennätysmäärä eli yli kolmekymmentä.


