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Santiagon kutsusta
syntyi kirja
Aitoniemi
Leena Tulivirta

■■Fakta

Marjatta
Lehtovirta

Aitolahdella 25 vuotta asunut,
alun perin Jyväskylän tienoilta
kotoisin oleva Marjatta Lehtovirta selailee maaliskuun
lopulla julkaistua kirjaansa
Druidiset sirut – Santiago de
Compostela kutsuu. Kirjan nimi viittaa Iberian niemimaan
luoteisen osan kelttihistoriaan, ja tietysti myös Pyhän
Jaakobin pyhiinvaellusreittiin
ja sen polkuihin, joista kumpuaa vuosituhansien mittaan
käveltyjen miljoonien askelten kaiku.
– Kuulin pyhiinvaellusreitistä ensimmäisen kerran vähän yli parikymmentä vuotta
sitten, Lehtovirta kertoo.
– Se sytytti: sinne minä haluan! Santiago de Compostelan kutsu ylettyi tänne asti.

n Psykologi, opettaja.
n Eläkkeellä.
n Alun perin Keski-Suomesta.
n Asunut Aitoniemessä 25
vuotta.
n Perhe: puoliso, 3 aikuista
lasta, 6 lastenlasta.
n Teokset:
Kasvurenkaita, kehityspsykologian oppikirja 1999
Ihminen mielessä, psykologian perusteet lähihoitajille 2012
Druidiset sirut – Santiago
de Compostela kutsuu
2018

”

Pitkälle matkalle
lähtiessä mukana on
kysymyksiä.
Ensi kosketuksesta Tiehen
– Caminoon ehti kuitenkin
kulua nelisen vuotta, ennen
kuin Lehtovirta pääsi kutsuun
vastaamaan. Työ psykologian
opettajana ja sen myötään
tuomat luottamustoimet sitoivat.
– Nuorin kolmesta lapsestani ehdotti sitten, että lähtisin kävelemään edes osan
matkasta. Vaikka 50-vuotispäivälahjana itselleni.

Marjatta Lehtovirran teos Druidiset sirut – Santiago de Compostela kutsuu julkaistiin maaliskuun lopulla.
logian oppikirjassa Kasvurenkaita Lehtovirta on yksi kirjoittajista, ja toisessa, vuonna
2012 ilmestyneessä kirjassa
Ihminen mielessä, psykologian perusteet lähihoitajille,
pääasiallinen kirjoittaja.

Niin tapahtui. Vuonna 2000
Lehtovirta oli neljän matkakumppaninsa kanssa linjaautossa matkalla kohti Palais
de Reitä, josta alkoi hänen
ensimmäinen vaellusmatkansa. Lehtovirta kertoo, että
tuon ensimmäisen, noin 100
kilometrin vaelluksen ja sen
kokemusten jälkeen hänen
mielessään kypsyi ajatus koko

”

Kirjan eri versiot ovat
kulkeneet kirjailijan
mukana maailmalla.
ranskalaisen, yli 700 kilometriä pitkän reitin kulkemisesta.
– Lähdin Camino Francésille 2014. Tiesin, että sen
matkan haluan kulkea yksin.
Tie kutsui myös seuraavana vuonna, jolloin kohteena
oli vuoristoinen Camino Primitivo – ja myös sitä seuraavana, jolloin hän haki lisämateriaalia ja inspiraatiota kirjoittamiseen muun muassa
kulkemalla muutamia askelia
Mozárabe-reitillä.

Maaliskuussa ilmestyneen kirjan karttakuvat ovat Teiskossa kesiä viettävän taiteilija
Anna-Liisa Tarvaisen. Kirjan on kustantanut korkealaatuisia dokumentaarisia ja fiktiivisiä tekstejä julkaiseva Kunsti Kustannus Oy. Suomen tietokirjailijat ry on tukenut
kirjoitustyötä apurahalla.
– Pitkälle matkalle lähtiessä mukana on usein kysymyksiä, joihin etsitään vastausta.
Minun kysymykseni lähtiessäni oli: mitä aion tehdä kirjoittamiselleni?

Lehtovirta haaveili talosta, jossa olisi torni. Kun sitä ei
ollut, se lisättiin kohta 100-vuotiaaseen rakennukseen.
Kuva Juhani Salmi.

Lehtovirta on kirjoittanut jatkuvasti päiväkirjaa ja runoja.
Kuutisen vuotta sitten hän
liittyi Risto Ahdin luotsaamaan runoryhmään, mutta toistaiseksi runoteos on
saanut odottaa. Sen sijaan
oman alansa oppikirjoja Lehtovirralla on takanaan kaksi.
Vuonna 1999 julkaistussa
psykologian ja kehityspsyko-

Lehtovirta kertoo kirjoittaneensa vaelluksensa aikana
koko ajan matkapäiväkirjaa.
– Kotiin tultuani totesin
merkintöjäni katsellessani,
että siinä on minulle vastaus:
minä kirjoitan tämän kirjan
Hän kertoo, ettei siinä hetkessä tosin tiennyt millainen
työ olisi edessä; kirja valmistui vasta nelisen vuotta sen
jälkeen.
– Olen melko itsekriittinen.
Myös elämänkumppanini ja
muutama ystävä lukivat ja
kommentoivat tekstejä.
Kirjan eri versiot ovat kulkeneet kirjailijan mukana
maailmalla, mutta rauhallisin
paikka kirjoittaa on kuitenkin
kotona Aitoniemessä. Lehtovirta kirjoittaa useimmiten
tornissa, joka on tehty alun
perin 1926 rakennettuun taloon myöhemmin.
– Se oli jonkinlainen haave,
joka sitten toteutettiin. En ole
ihan varma mistä sen keksin,
ehkä johonkin alitajuntaan
oli jäänyt tieto, että psykiatri
Carl Gustav Jungilla oli talossaan torni. Minun tornissani
on näköala joka ilmansuun-

taan: metsää, peuroja, hirviä
ja ilves.
Kirjoittamisen lahja, aitolahtelaisen metsän rauha,
vaelluksen pyhän kohtaaminen, Caminon hohtava aura
ja syvälle osuneet druidiset
sirut ovat tehneet kirjasta
mielenkiintoisen ja tasapainoisen kokonaisuuden, joka
on jo ulkoasultaankin kaunis. Selkeää tyylilajia sille on
kuitenkin vaikea määritellä:
se ei ole tietokirja, matkakirja, opas, muistelmateos, eikä
essee. Ja kuitenkin se on niitä
kaikkia.
Lehtovirta itse sanoo teoksen olevan lähinnä tietokirja,
johon kietoutuu subjektiivista
ainesta.
– En kirjoittaessani sitä
tiennyt, mutta on kuulemma
nykyajan trendi elävöittää tietoa omilla kokemuksillaan.
Kirjaa Druidiset sirut – Santiago de Compostela kutsuu
on myynnissä Aitolahden
Teboililla. Kirjailija Marjatta
Lehtovirran voi tavata myös
Aitoniemen–Hirvenniemen
kyläläiset ry:n kylätalolla
9. kesäkuuta, jolloin siellä
vietetään Avoimien kylien
päivää. Samassa yhteydessä
pääsee tutustumaan myös
kirjaan liittyvään valokuvanäyttelyyn.
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Kevään viimeisten jäiden nautinto
Jatkuu etusivulta
Terhi Kääriäinen
Suurin osa Suomen Retkiluistelijoiden jäsenistä kerää
mahdollisimman suurten kilometrimäärien sijaan ennen
kaikkea hyvää mieltä, luontokokemuksia ja kuntoa. Tätä
kaikkea tarjosi keskiviikkoinen Näsijärvi-retki upean auringonpaisteen säestämänä.
Anu Mäki-Laurilan (kuva
vasemmalla) tunnistaa
iloisen ilmeen lisäksi jo
kaukaa kypärän tupsukorvista.

”

Seura on järjestänyt
Näsijärvellä
tällä kaudella
kymmenkunta
virallista retkeä.

Hirviniemen ja Aitoniemen nokassa kevätsää näkyi
muuallakin kuin retkiluistelijoiden iloisissa ilmeissä.
Retkellä bongattiin ainakin
palokärki, peipponen ja punarinta. Lokit kaartelivat kauempana, ja epäselväksi jäi,
olivatko ne kala- vai harmaalokkeja. Evästauolla Tuuliniemessä yli kaarsi joutsenten
aura, johon oli liittynyt kaksi
hanhea

tänään
Lehden sisäsivuilla
aajalla
Harrastajakuv
on tähtäimessään
hevoset ja koirat.

Sivu 8

Mirella Ruotsalainen.

tarvitsevat
Älykkäät ratkaisut
Sivu 2
avaruutta ympärilleen.
Torstaina 20.11.2014

Tilattava puolueeton

Retkenvetäjä Pertti
Valtoselle jokainen luistelupäivä on juhlapäivä
ja tarpeeksi pätevä
syy asun kruunaavaan
oranssiin kravattiin.
Eikä niin lyhyttä retkeä
olekaan, etteikö eväille
olisi aikaa. Tässä tauolla
Tuuliniemessä.
Teiskolainen retkenvetäjä
Leo Kinnunen kertoo, että
seura on järjestänyt Näsijärvellä tällä kaudella kymmenkunta virallista retkeä.
Kun kotijäät eivät ole lumisen
talven takia suosineet, tamperelaiset ovat löytäneet merien
peilijäät. Niiden perässä on
lähdetty kimppakyydein niin

säännöllisesti vuodesta

Nro 47

1926

Ilmoittautumisaika
Alue-Alvareihin
17.11.-15.12.2014

Tilaa!
jäseneksi ilmoittaudualueellisen työryhmän
Alue-Alvarin eli lomakkeella
taan sähköisellä
osoitteessa www.tampere.fi/alvari
Koillis- ja Länsi-TamEtelä-, Kaakkois-,
kahdeksi
Alue-Alvarit toimivat
nimittää työryhmät
pereella. Kaupunginhallitus
vuodeksi (2015-2016).
Lisätietoja:
vuorovaikutussuunnittelija p. 040-800 7550
Annamaria Valanto-Pyhältö,
www.tampere.fi/alvari

ilmoittauAlue-Alvareihin
kirjastoissa ja
klo 16-18 tietoa
Ke 3.12.2014
Lielahden, Sampolan
tumisesta Hervannan,
pääkirjasto Metsossa.
Hankkio,
Aitolahti, Atala,
alue: Aakkula,
Messukylä,
Koillis-Alvarin
Leinola, Linnainmaa,
Tasanne,
Holvasti, Kumpula, Ristinarkku, Takahuhti,
ja
osa Huikasta
Olkahinen, Pappila,
Vehmainen, Viiala,
Teisko, Turtola,
Ruotulaa.

valkoista
etsittiin Noitavuoren
Rohkeusrastilla Hanna Kuutti.
ja noita-asuinen

marmorikiveä.

Oppaina labyrintissa

toimivat Vilma,

Veera, Anni, Emma

sukelsivat
Sudenpennut
omeen
muinaiseen erä-Su

”

Kämmenniemi
Leena Tulivirta

sudenHämeen partiopiirin
toi Kämpentutapahtuma
koulun ja ulmenniemen
viime
koilureitin tuntumille
vilisemällä
viikonloppuna
kolkpartiolaisia kulkemaan
kien matkassa.
par– Tämä oli suurin
Tampereeltiotapahtuma
osallistujia
la tänä vuonna: 200, kertoi
1
oli lähemmäs
teiskatapahtumajohtaja,Dunckerpartiolainen Mia
Matinlompolo.
alettiin
– Tapahtumaa
vuosi sitten.
suunnitella jo käynnistytTäydellä teholla
ja järjestiin viime keväänä, Teiskaolivat
täjinä mukana Aitopartio,
Partion lisäksi
ja
Aitolahden Hirvi-Veikotitäkaksi muuta lippukuntaa
Tampereelta.
-tapahKolkkien matkassa
sudenpennut
tuman reitillä
rastille,
kulkivat kahdeksalle viisaus,
olivat
joiden aiheina
yhteistyö,
huolenpito, sitkeys, rohkeus
luonnon kunnioitus, ja tehAiheet
ja myötätunto.
vanhoihin
tävät perustuivat
kokeisiin.
kolkkapoikien
KämmenAloitusrastilla
sudenpenniemen koululla

Rastien aiheina
olivat viisaus,
huolenpito, sitkeys,
yhteistyö,
luonnon kunnioitus,
rohkeus ja

- Kylpyhuoneremontit
- Laatoitukset
- Vesieristykset

050 349 4307
www.hs-laatta.fi

■ Fakta

Kolkat ja muut

partiolaiset

alettiin
7–9-vuotiaita partiolaisia
■ Ennen kuin
olivat 7–11-vuotiaat
kutsua sudenpennuiksi,
ja pojat kolkkapoikia.
tytöt tonttutyttöjä
oravanmetoli historiallisesti
suo■ Kolkkapoika
Nimi oli esimerkillisen
sästäjän apulainen.nuoresta oppipojasta. Tämän
orakartan, ja
malainen nimitys
tunnukseksi valittiin
nut tekivät itselleensiirtymään
vuoksi kolkkapoikieneli tylpällä oravan nahkaa
ase,
heidät loihdittiin
tailadattu
vanmetsästäjän
kolkkanuolella
muinaiseen erä-Suomeen
vahingoittamattomalla
– viisaudesta
kanuolen avulla
kaarijousi.
Erä-Suomeshuolenpitoon.
on viisi: sudenpenon tulenteko:
(12–15
sa tärkeä taito
■ Nykyisin ikäkausijaotuksia
(10–12 v), tarpojat, v).
suojaa
nuotio lämmittää,eksyneitä,
nut (7–9 v), seikkailijat
v) ja vaeltajat (18–22
pedoilta, opastaa ja valaisee
v), samoajat, (15–17
kypsentää ruuan
ranhämärän. Tapoonlahdensytytnassa liekkiä nuotioon
mukana
labyrintin.
tivät monen muun
ja oppaina
Tampereen
vuoren valloittajia”
– Rastimiehinä
Supertytöt 109
ensin maisen
vuoden ikäinen labyrintissä ovat ensimmäiVersoista. He kertoivat muu- odotteli 7 000
seikkailijat Vilma,
hiukan harhailleensa löytyi. noita apulaisineen. on ryhmä sen vuoden
Emma, jotka
ranta
– Kohta tännekin rastien Veera, Anni ja
alla, ennen kuin
ovat itse
sää, voi
kun
– Onneksi on hyväsada mi- varmaan tulossa,
aiempina vuosina
Ei
radalla.
järjestys on vapaavalintainen,
hiukan eksyäkin.
Kuutti olleet
noita Hanna
tään!
etsittiin tuumi
Rohkeus-rastilla
Lisää sivulla 5.
ja kertoi kaukapartiolaisten
marnavetalle
tehneen Perttulan
Noitavuoren valkoista
kanteleeseen morikiveä. Siellä ”navettaAnttila leikkaa

Vikke-Valtteri

kokeneet luistelijat, jotka ovat
saaneet retkenjohtajakoulutuksen. Lisäksi seura jakaa
jäsensivuillaan tietoa jäätilanteesta omatoimista retkeilyä varten.
Uusien jäsenten on osallistuttava pakolliseen tulokaskoulutukseen, ennen
kuin he pääsevät mukaan

seuran retkille. Tulokaskoulutukseen kuuluu yhden illan
teorialuento sekä tulokasretki.
Tampereella syksyllä järjestettyyn teoriaosuuteen tuli
40 asiasta innostunutta. Heistä yli puolet innostui asiasta
niin, että jatkoi myöhemmin
järjestetyille tulokasretkille.

tiistaina 17.4.2018 klo 17.00.

myötätunto.

Teiska-Partion
kaikuaukkoa.

Suomen Retkiluistelijat toi-

mii aktiivisesti Tampereen
lisäksi muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa,
Jyväskylässä, Lahdessa ja
Vaasassa.
Seura järjestää jäsenilleen
luisteluretkiä jäätilanteen salliessa talven jokaisena viikonloppuna ja usein myös arkisin. Retkien vetäjinä toimivat

Jätekeskuksen
kevätkuulumiset
naapureille

TeiskoAitolahti

paikallislehti, ilmestynyt

Turun, Porin kuin Helsingin
suuntiin.
Toinen talven uutuus ovat
olleet Pyynikin radalla järjestetyt tekniikkaillat, joiden
aikana on hiottu omaa luistelua kouluttajan johdolla
turvallisen tasaisella pinnalla.

Esikäsittelylaitos Essun (ent. Ressu) kokoustila
Tarastenjärven jätekeskus,
Hyötyvoimankuja 2 (Tarastenjärventie 66).
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näköislehTi

Tervetuloa!

44 e/vuosi

Paperilehden
tilaajalle
8 e/vuosi

www.pjhoy.fi




 

Tilaukset:
www.ruovesi-lehti.fi
RENGASASIANTUNTIJASI

www.firststop.fi

SHO•KRAKJOITITEATTRU ERJÄO• US!
• Erinomaiset jarrutus- ja käsittelyominaisuudet märällä alustalla
• Vahva, kestävä rakenne
• Erinomainen hinta-laatusuhde
• Bridgestonen Euroopassa valmistama

195/65-15

205/55-16

299 00 299 00
379 00
4 kpl

225/45-17

4 kpl

DAYTON TOURING
KESÄRENGASSARJA
175/65-14

199

4 kpl

Muut koot:
A!
KYSY TARJOUST

Hinnat sisältävät kierrätysmaksun, vannetyöt,
tasapainotuksen sekä alle asennuksen.

ORIVEDEN KUMIKORJAAMO KY

Lehdistöntie 2, 35300 Orivesi
puh. 03 334 6655 • www.orivedenkumikorjaamo.com
avoinna ark 7.30-16.30, la 9.00-13.00 • sesongissa pidennetyt aukiolot

00
4 kpl




        
     

     

KÄMMENNIEMI to 19.4. klo 9-15
Teiskon vpk:n paloasema, Taavankuja 1

 

