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Kaikkien aikojen maatalousnäyttely Punkalaitumella 5.7.–6.7.2008

Perinteitä kunnioittaen

Vastahöylätyn päreen tuoksu tervehtii tulijaa Punkalaitumella Yli-Kirran 
talonpoikaismuseon piha-alueella. Vanhanaikaisiin asuihin pukeutuneet 
miehet puuhailevat työnäytöksessä pärehöylän parissa. Historiallisen höy-
län ympärille on kerääntynyt museovieraita, jotka ovat tulleet vierailemaan 
Kaikkien aikojen maatalousnäyttelyssä.

Punkalaitumen Museo- ja 
Kotiseutuyhdistys ry:n puheen-
johtaja Kalevi Sillanpäällä (oik.) 
riitti puuhaa Kaikkien aikojen 
maatalousnäyttelyn tapahtuma-
järjestelyissä. Aikaa piisasi 
kuitenkin myös onkapannun eli 
höyrykattilan toimintaperiaat-
teen esittelyyn.
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Piikkipyöriä ja surenkuoppa
Maatalousnäyttelyssä on kaiken-
laista katsottavaa. Kaksilahkeisia 
kiinnostavat maatalouskoneet 
aina piikkipyöräisestä Fordsonin 
puukaasutraktorista uudempaan 
kalustoon asti.

Nuorempia kävijöitä innosta-
vat hevoskierto ja erilaiset pyy-
dykset, kuten karhunloukas ja su-
renkuoppa. Naiset puolestaan tu-
tustuvat pehmeämpiin arvoihin 
kankaan kudonnan ja kehräyksen 
parissa.

Ei oppi ojaan kaada
Pärehöylän ja onkapannun väliin 
pystytetyssä pisteessä tuoksuu si-
puli. Suurissa padoissa porisee 
keltasipuleita ja erilaisia lehti-
kasveja. Sirpa Sillanpää ja Ter-
hi Pohjala esittelevät, miten vil-
lalankaa voi värjätä luonnonmu-
kaisesti kasvien avulla. Lankojen 
värjäystä on opittu niin kursseil-
ta kuin myös perimätietona äi-
diltä tyttärelle.

"On huolestuttavaa, että perin-
teet katoavat. Yli-Kirran tapahtu-

ma kehittää ja ylläpitää vanhojen 
työtapojen osaajien taitoja. Taidot 
myös karttuvat tehdessä ja osaajat 
haluavat näyttää kykynsä", tapah-
tuman nokkamies Kalevi Sillan-
pää kertoo.

Osa Punkalaitumen osaajista 
on itseoppineita. Tarve ja halu 
ovat pakottaneet elvyttämään 
entisiä menetelmiä. Anne Risti-
mäki etsiskeli kaupoista turhaan 
vanhanaikaista sian ihrasta kei-
tettyä saippuaa ja päätti lopulta 
opetella valmistamaan sitä itse. 

Avuksi opettelussa olivat kum-
mitädin muistot ja Internetistä 
löytyneet ohjeet. Ideoita Ristimä-
ki on saanut myös Yli-Kirran ta-
pahtumasta. "Vinkkejä tulee ih-
misiltä työnäytöksissä ja niin tai-
to kehittyy. Nämä näyttelyt ovat 
vuorovaikutusta", Anne Ristimä-
ki kiittelee.

Nostalginen tapahtuma
Myös kävijät arvostavat punka-
laitumelaisten työpanosta van-
hojen työmenetelmien ja -väli-
neiden säilyttämiseksi sukupol-
velta toiselle. "Tämä on nostalgi-
nen tapahtuma maalaiselle. Pa-
rasta päivässä on se, että lapsen-
lapseni on mukana ja voin opet-
taa hänelle perinteitä", kertoo 
Vammalasta saapunut Tellervo 
Suominen, joka on tutustumassa 
näyttelyyn toista kertaa.

Monet kävijöistä tulevat pai-
kalle kerran toisensa jälkeen, 
vaikka tapahtuman ohjelma py-
syy vuodesta toiseen melko sa-
mana. Kokemäkeläinen Yrjö 
Saarinen on vieraillut Kaikki-
en aikojen maatalousnäyttelyssä 
jo niin monta kertaa, ettei edes 
muista tarkkaa lukua. ”Vanhat 
työt ovat kiinnostavia, siksi tulen 
aina uudestaan. Erityisesti puin-
tihommat ovat minulle tuttuja, 
kun olen niitä itse tehnyt", Saa-
rinen kertoo.

Vielä on kesiä jäljellä
Vaikka Kaikkien aikojen maa-
talousnäyttely on luonteeltaan 
historiallinen tapahtuma, katso-
vat punkalaitumelaiset järjestä-
jät myös tulevaan. "Tänä vuonna 
tehdään asiakaskyselyä, jotta tie-
dämme, miten tapahtumaa tulisi 
kehittää. Samalla saamme myös 
tietoa missä ja miten näyttelyä 
kannattaa mainostaa. Pelkkä In-
ternet ei riitä, kun osa kävijöis-
tä on iäkkäämpiä", kertoo Kalevi 
Sillanpää.

Tulevaisuudessa maatalous-
näyttelyn uhkana kuitenkin on, 
että vanhojen maataloustradi-
tioiden osaajat ikääntyvät, ei-
vätkä enää jaksa osallistua koko 
viikonlopun kestävään tapahtu-
maan. "Vielä toistaiseksi osaajia 
työnäytöksiin on löytynyt. Jos jo-
ku on liian väsynyt tulemaan pai-
kalle, yritämme etsiä korvaajan", 
Sillanpää kertoo. Ihan heti idylli-
nen ja sympaattinen tapahtuma 
ei kuitenkaan onneksi ole sam-
mumassa. "Niin kauan tulem-
me Yli-Kirraan, kunhan saamme 
riittävästi työnäytöksiä järjestet-
tyä", Sillanpää lupaa.

Sirpa Sillanpään 
(vas.) ja Terhi Poh-
jalan padassa po-
risevat nokkoset. 
Naiset esittelivät 
kuinka kasveilla voi 
värjätä villalankaa. 
Yhdellä kilolla nok-
kosta värjää noin 
100 grammaa lan-
kaa kauniin vihre-
äksi. Apupoikana 
toimii Aki.

Pärehöylänäy-
tös on yksi suosi-
tuimmista työnäy-
töksistä Kaikkien 
aikojen maatalo-
usnäyttelyssä ja 
se otetaankin joka 
vuosi mukaan 
ohjelmistoon. 
Muita työnäytök-
siä tänä vuonna oli 
esimerkiksi puinti- 
ja traktorinäytös 
sekä plankkusaha.
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   Lotta Tammelin

Heinäkuussa Punkalaitumella 
sonnustauduttiin perinteisiin ta-
lonpoikaisnuttuihin ja esiteltiin 
näyttelyvieraille, miten maata- 
loutta harjoitettiin silloin kun 
ukit ja mummut olivat pieniä.

Kaikkien aikojen maatalous-
näyttely on vuosittain pidetty 
viikonlopun mittainen perin-
netapahtuma, jonka järjestäjänä 
toimii Punkalaitumen Museo- ja 
Kotiseutuyhdistys ry. Näyttelyssä 
esitellään maatalouskulttuuria 
1800-luvulta lähtien. Tänä vuon-
na tapahtuma pystytettiin jo 17. 
kerran.

Kaikkien aikojen maatalous-
näyttely järjestetään 1800-luvul- 
la rakennetun talonpoikaismu-
seona toimivan Yli-Kirran piha- 
alueella. Yli-Kirraa kutsutaan 
myös Koiramäen taloksi, sillä 
kirjailija ja kuvataiteilija Mauri 
Kunnas on saanut idean Koira-
mäki-kirjoihinsa Yli-Kirran idyl-
lisistä maisemista.

Koko perhe mukaan
Kaikkien aikojen maatalousnäyt-
tely keskittyi ensimmäisinä vuo-
sina lähinnä miehisten maata-
louskoneiden esittelyyn, mutta 
vuosien saatossa myös paikalli-
set naiset ovat innostuneet näyt-
tämään osaamistaan perinteisten 
maataloustöiden saralla.

Niin sanottujen naisten töiden 
mukaantulon myötä maatalous-
näyttely on kasvanut koko per-
heen tapahtumaksi, joka kerää 
kesäisin yli 3 000 kävijää. "Mie-
lestäni tapahtuma on aivan riit-
tävän suosittu, eikä tänne paljon 
enempää mahdukaan", naurah-
taa tapahtumasta vastaava Mu-
seo- ja kotiseutuyhdistyksen pu-
heenjohtaja Kalevi Sillanpää.

Kävijät ovat monen ikäisiä ih-
misiä Punkalaitumen lähiseudul-
ta. Yksi asia heitä kuitenkin yh-
distää – perinteet kiinnostavat.

"Maatalousnäyttelyyn tullaan 
koko perheen voimin. Hiukan 
enemmän on aikuisempaa väkeä. 
Murkut puuttuu, mikä on harmi, 
sillä perinteet pitäisi siirtää juuri 
heille ", selvittää Sillanpää.

Myös järjestäjien ikäjakauma 
kertoo näyttelyn monipuolisuu-
desta. Nuorimmasta päästä on 
puolitoistavuotias Oskari, joka 
auttaa äitiään köyden punomi-
sessa. Iäkkäin osallistuja puoles-
taan on 92-vuotias Eeva, joka on 
herännyt aamuvarhaisella keittä-
mään näyttelyvieraille puuroa.

Puolitoistavuotias Oskari 
opettelee äitinsä Eeva Keskisen 
avustuksella köydenpunontaa. 
Eeva puolestaan on oppinut tai-
don omalta isältään. Kaikkien 
aikojen maatalousnäyttely onkin 
oiva tilaisuus siirtää vanhoja 
oppeja sukupolvelta toiselle.

Maatalouskoneille oli varattu 
erillinen näyttelyalue. Vanhimmat 
näytteillä olleista traktoreista 
olivat 1900-luvun alkupuolelta.

Riistanpyyntialueella on 
esillä erilaisia pyydyksiä, kuten 
esimerkiksi "surenkuoppa". 
Surenkuopan keskellä on paa-
lun päässä häkki, johon laitettiin 
syötiksi esimerkiksi kana tai 
kutun kili. Häkissä ollut syötti 
houkutteli sudet paikalle.
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