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Mitä Kotiseututalo kertoo 

Kun saapuu kujaa astellen vanhaan pihapiiriin , huomaa siellä menneen ajan kiehtovan 

rakennuksen. Tuntuu, kuin aika pysähtyisi. Nyt tuo vanha rakennus ja sen kiehtova pihapiiri vievät 

katsojan ajatukset kauas, kauas menneisyyteen ja jopa sen historiaan, Kotiseututaloon. 

Tallaisia ajatuksia pyrittiin luomaan jo silloisissa ensimmäisissä kokouksissa v. 1981 sille 

tulevalle talolle, jota useissa kokouksissa suunniteltiin. Esillä olivat silloiset kaksi historiallista 

paikkaa: Ängeslevän Ylipään Tihisen talo ja Tyyskän rakennus Ängeslevällä. Näistä vain toinen 

rakennus tulisi Kotiseututaloksi, joko sille paikalle, tai siirrettäväksi kirkonkylälle. Tyrnävän kunta oli 

nämä jo varannut tähän tarkoitukseen. Useissa kunnan, sekä silloisen kulttuurilautakunnan, sekä  eri 

yhdistysten välisissä tilaisuuksissa pohdittiin näitä asioita. Molemmat rakennukset ovat vanhoja 

arvokkaita sukutilan kalleuksia. 

Toivomuksia, joita eri tilaisuuksissa ilmeni , olivat:  

talo tulisi olla mahdollisimman lähellä kirkonkylää  

sen tulisi kuvata paikallista historiaa 

olla kaikenikäisten ulottuvilla  

sopia  matkailukohteeksi  

erilaisten tilaisuuksien pitopaikka  

ulko- ja sisämuseotilaa 

tontilla tilaa muille rakennuksille  

sopia teatterivierailulle  

perinnetapahtumapaikka 

kertoa menneisyyttä eri muodoin  

pysäköintitilaa riittävästi. 

Siinä oli vaatimuksia. Näitä vaatimuksia täyttäviä ratkaisua pyrittiin tuolloin löytämään yhteisissä 

tilaisuuksissa ja järjestöjen välisissä kokouksissa. Näistä muistelmia ja valokuvia v. 1981 lähtien, ehkä 

vähän muutakin. 

 

Tässä yksi sukutilan päärakennus, joka oli jäänyt autioksi v. 1979. Monien vaiheiden ja kokousten 

jälkeen tultiin siihen päätökseen, että tässä saattaisi olla juuri se rakennus, joka täyttäsi kaikki 

kotiseututalolle tulevat vaatimukset. Se, siirretäänkö tämä talo, vai jääkö se paikoilleen, tulee selviämään 

tästä vihkosesta. 
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Miten tästä eteenpäin? pohtivat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Honkanen, kunnan 

johtaja Simo Koskenniemi, kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Toivo Laatikainen ja rakennus 

mestari Eero Peisa. Tihisen talo odottaa siirtoa suunnitellulle kotiseututaloalueelle. 

 

Tyrnävän kunnan omistuksessa 

Tyrnävän kunta on hankkinut omistukseensa Tihisen talon Ängeslevän Ylipäästä. Samanaikaisesti 

kunta haaveilee 1,5 hehtaarin kotiseutualuetta Leppiojan tien varressa olevalta Seppälän alueelta. 

 

Kunnanjohtaja Simo Koskenniemen mukaan alueelle on tarkoitus luoda elävä kokonaisuus 

kulttuurille. Tihisen talon lisäksi sinne on tarkoitus siirtää muitakin rakennuksia , kuten aittoja, luhti, 

sauna ym. Rakennusmestari Eero Peisan arvion mukaan Tihisen talon siirto tulee maksamaan ainakin 

kaksisataa tuhatta markkaa, mikä olisi kunnan " kukkarosta" löydyttävä. 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Honkanen tosin muistuttaa, että Tyrnävän kaltaisella 

pienellä kunnalla ei ole kovin paljon satsata kulttuuriin. Keskustelussa Honkasen kanta kuitenkin 

oli, että tähän suuntaan hanketta on yritettävä viedä eteenpäin. 

 

Aluemuseosuunnittelija Terttu Pellikka pitää kunnan suunnitelmaa ihan asiallisena, paitsi että 

rakennuksen säilyttäminen paikallaan kunnostettuna olisi paras ratkaisu. Tietenkään tässä 

tapauksessa niin ei tule käymään. Tilan päärakennusta Pellikka piti tyypillisenä kokonaisuutena. 

Tuhojakin oli hänen mielestään jo päässyt tapahtumaan. Hän oli huolissaan niistä kasinmaalatuista 

seinätapeteista, joita purkumiehet eivät hoksanneet ottaa talteen. 

 

Keskustelussa tuli esille sen verran mittava hanke, että siinä joutuu puntariin kunnan isien  
kulttuuriystävyys , kun määrärahoista päätetään. 
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Nämä käsinmaalatut tapetit löytyivät Tihisen kamareista. Oikeanpuoleinen isännän kamarista ja vasen viereisestä. 

 

Vuonna 1984 Tyrnävän kunnan työllisyysvaroilla työllistetyt rakennusmiehet aloittivat Tihisen talon 
purkutyöt. Ensin olivat vuorossa ulkovuorilaudat, ovet, ikkunat, jälkikäteen tehdyt väliseinät ja seinistä 
vanhat tapetit. Tuolloin ei kukaan ollut tietoinen, että moninkertaisten seinätapettien alimmaiset 
tapetit olisivat kuvioituja. Purkumiehet olivat tapetit poistaneet ja keränneet ulos muun roskan 
joukkoon. Vasta myöhemmin oli huomattu, että alimmaisessa pahvissa olikin kuvioita. Nyt ei ollut enää 
muuta tehtävissä, kuin ottaa selville, mikä tapettimalli on missäkin huoneessa ollut. 

Tämän jälkeen tapettipalaset valokuvattiin ja osa käärittiin rullalle, joita vieläkin lienee säilössä. 
Alkuperäinen hirsiseinä tapetin alla oli käsitelty valkoisella liitujauhomaalilla. Tälle käsittelylle 

arvelimme vuosiluvun 1850. Näin ollen oli unohdettava käsinmaalatut tapettiseinät uudessa paikassa 
ja tyydyttävä valkoiseen liitujauhopintaan. Tosin toiseen kamariin myöhemmin oli hankkeena saada 
tapetin tekijätkin, mutta se ei silloin onnistunut. 

 

Salissa oli viisi tapettikerrosta ja kuudes pahvikerros osoittautui myös kuviolliseksi, ja sekin oli 
huomattu vasta ulkona roskakasassa. 

Valokuva käsinmaalatusta salin vanhasta seinätapetista, joka myös tuhoutui. 
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Kotiseututalon syntyvaiheita Tyrna va lta  ja sen ajan tapahtumista 

Joskus 1970-luvulla Antti Matinolli oli maininnut, että Tihisen talon päärakennus Ängeslevän 

Ylipäässä tulisi jossain muodossa säilyttää myös tuleville sukupolville. 1980-luvun alussa kyseinen 

rakennus sitten joutui tyhjilleen ja tuo Antti Matinollin maininta tuli ajankohtaiseksi. 25.11.1981. 

Tyrnävän kunnan kunnanhallitukselle lähettämässä kirjelmässä: (Eero Peisa, Niilo Turunen, Toivo 

Laatikainen, Urho ja Risto Holopainen) esittivät, että on todettu Tihisen vanha päärakennus 

suhteellisen kovakuntoiseksi ja kulttuuriarvoltaan korvaamattomaksi. Samassa kirjelmässä kerrottiin, 

että kyseinen rakennus olisi jopa myytävänä 6.000 markan hinnasta ja purkaminen siinä järjestyksessä, 

kun toimenpiteet ostajalle edellyttävät. 

Jo 3.12.1981 kunnanhallituksen esityksessä oli maininta: ”kotiseututalon määräraha tulevalle 

kaudelle 15.000 mk” Lisäksi työkustannuksia voitaisiin kattaa käyttämällä työllistämistuen saajia. 

Kustannuksista oli maininta: ”Kunnanhallitus katsoi, että tässä vaiheessa kyseinen määrärahavaraus on 

riittävä.” 

Näin Tyrnävän kunta ja kulttuurilautakunta kaivoivat tuon Antti Matinollin esityksen esille ja saivat 

sille eri järjestöjen voimakkaan kannatuksen. Muun muassa Maa- ja kotitalousnaisilta tuli kirjelmä: 

”Johtokunnan yksimielinen päätös oli, että tällainen hanke on erittäin tervetullut.” Yrjö Granlund 

Espoosta, joka on tutkinut Tihisen talon historiaa, laittoi kirjelmän, jossa kannatti hanketta ja postitti jo 

historiaakin talon menneiltä ajoilta. 

Tyrnävän kunta, Tyrnävän Kotiseutu- ja museoyhdistys, sekä paikalliset eri järjestöt yksimielisesti 

hyväksyivät suunnitteilla olevan Tihisen talon siirron ja tulevan käytön. Asia alkoi edetä hyvää vauhtia. 

Nyt Urho ja Risto Holopainen (Tihisen talon omistajat) pääsivät kunnan kanssa sopimukseen ja näin 

ollen kunta osti rakennuksen, joka samalla siirtyi kunnan omistukseen. Tontin etsintä aloitettiin 

kirkonkylän alueelta. Sopivaksi katsottu paikka löytyi ja hyväksyttiin eri vaihtoehtojen jälkeen 

yhteisessä tilaisuudessa. Tontin pinta-ala on 1.5 hehtaaria, ja se sijaitsee kunnan omistamalla maalla 

Seppälän alueella. 

Kokouksessa 27.2.1984 kartoitettiin, mitä tulevan kotiseututalon käyttö tulisi olemaan:  

ulko- ja sisämuseotilat 

kokous- ja esittelytilaa päärakennuksessa  

kerho- ja askartelutoimintaa  

kesätapahtumien järjestäminen  

kesäteatteripaikka 

kansalaisopistopiirin tilaa  

tuleva matkailukohde 

opetus- ja vapaa-ajan toimintaa 

Kotiseututalo kunnostettaisiin 1800-luvun tyyliin. 

Piirustukset tulevasta Kotiseututalosta oli laatinut insinööri Jari Keskitalo 25.7.1984 

Erillinen piirros oli laadittu talon vintistä, josta tulisi museotilaa vanhalle esineistölle. 

 

Rakennuslupa kotiseututalolle hyväksyttiin 1984 syksyllä. Kunta aloitti samanaikaisesti jo Tihisen 

talon purkutyöt kunnan työllisyysvaroilla rakennusmestari Eero Peisan johdolla. Maapohjatyöt ja 

soranajon tulevan talon tontille kirkonkylällä suoritti Toivo Yrttiaho. Kivet talon perustukseen luvattiin 

noin kilometrin etäisyydeltä puretun navetan perustukselta Leppiojalta. 

Hirsien ajoon Tihiseltä lupasivat osallistua kylän maanviljelijät traktoreillaan. Matkaa kirkonkylän 

tontille on noin neljätoista kilometriä. 

Urho Holopainen (Tihisen talon omistaja) ryhtyi tästä Tihisen vanhasta talosta kirjoittamaan 

historiikkia, eli ”Tarinoita Tihisen tuvan tiimoilta ja tienoilta", joka sopi mainiosti kyseiseen 

kulttuuriprojektiin. Vihkonen ilmestyi jo vuonna 1984. 
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Lisävauhtia  kotiseututalohankkeeseen 

Tyrnävän Lions Club järjesti huuto-

kauppatilaisuuden Osuusmeijerin pihalle. Tavaraa 

oli saatu osuusmeijerin ja kunnan varastoista, joista 

löytyi käytöstä poistettua "rompetta", kuten 

vanhoja huonekaluja ym. Myös yksityisen 

lahjoittamaa esineistöä oli tarjolla. Kallein huuto oli 

Tyrnävän Osuusmeijerin vanhasta autosta 4.700 

markkaa. 

Väkeä huutokauppaan oli saapunut 200 

innokasta huutajaa. Tuotosta kymmenen prosenttia 

jäi Lions Clubille ja loput Tyrnävän Kotiseutu- ja 

Museoyhdistykselle kotiseututalon rahoitukseen.  

Tämän valokuvan perusteella rakennettiin uusi 

eteinen. Olipa hyvä, kun Rantalakeus lehti oli 

hoksannut tallentaa. 

Tyrnävän leijonien huutokaupasta irtosi pikkutakkeja alle ohjevähittäismyyntihinnan kympillä 
 

Kuva huutokaupasta. Vas. Yrjö Tolonen, Eino Uitto, Toivo Laatikainen, Kauko Markus, Toivo 

Alaraappana ja Yrjö Mikkonen. Kyllä siinä väki pohtii, että kannattaa ostaa, vaikka ei tarviskaan, kun saa 

niin halavalla. 



Tihisen päärakennuksen purkutyöt alkoivat v. 1984 

 

 

Kun talokauppa oli sovittu Urho Holopaisen kanssa, alkoivat rakennuksen purkutyöt välittömästi. 

Tästäkin kuvasta huomaa, kuinka hirret ovat jämäkät ja kovakuntoiset. Tosin ison eteisen keskiosassa 

oli osittain lahon vikaa. Samalla kummasteltiin, miksi eteisen ulkoseinä vaikutti salvosten mukaan 

erilliseltä rakenteelta. Tästä sitten johtui se, että seinä oli hajota purkuvaiheessa. Sitä myös pohdittiin, 

mistä on tosiaan noin vahvoja hirsiä saatu 1700 -1800-luvulla. 
 

Tässä jo Tyrnävän sotaveteraanit kasaavat 

purettua taloa kotiseututalon tontilla. 

Talo on kohta harjakorkeudessa. Taitaa olla jo 

nuorempiakin kirvesmiehiä harjalla. 

Kuvasta hyvin huomaa, miten tarkasti hirret ovat merkityt ja ne asennetaan paikalleen juuri samassa 

järjestyksessä. Toisesta kuvasta huomaa keskellä ison aukon, jonka otaksuimme jälkikäteen salvetun. 

Oikealla kaksi isoa oviaukkoa on tehty v. 1946 sota-ajan jälkeen, jolloin kolme siirtolaisperhettä yhteisesti 

ostivat Tihisen tilan ja osa sijoittui päätyhuoneisiin asumaan. 

Tulevan kotiseututalon purkutyöt Tihisellä saatiin loppuun syksyllä 1984. Purkutyö tapahtui 
kunnan työllisyysvaroilla. Hirsien ajon kirkonkylälle suorittivat paikalliset talolliset traktoreilla. 
Tyrnävän Sotaveteraanit olivat heti alusta pitäen pystytystalkoissa mukana. 
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Rakentaminen siirtyy Tyrnävän Kotiseutu- ja museoyhdistykselle 

Rahoitusasioissa kunta teki anomuksen Opetusministeriölle valtion avun toivossa. Anomus oli 

hylätty, koska kohde ei saanut olla kunnan nimissä. Näin ollen kunta halusi nyt lahjoittaa Tihisen 

rakennuksen Tyrnävän Kotiseutu- ja museoyhdistykselle. Tihisen rakennuksen lisäksi tulivat myös Tyyskän 

autio rakennus, Kestin luhti ja Laurilan aitta. Nyt yhdistys oli oikeutettu saamaan Opetusministeriön 

kautta kyseistä valtion avustusta. Lisäksi Tyrnävän kunta antoi vuokralle1.5 hehtaarin tontin Seppälän 

alueelta. Vuokrasopimus kirjattiin 18.9.1984 kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Kotiseututalon 

rakennustyöt alkoivat kesällä v. 1984. Työkohde oli nyt siirtynyt Kotiseutu- ja museoyhdistykselle. 

Ensimmäiset talkoot järjestivät sotaveteraanit: Niilo Turunen, Aarne Vähänen, Kalle Kauppi, Urho 

Kauppi, Pauli Tiikkoja ja Lauri Markus. Hirsitalkoissa olivat apuna paikkakunnan talolliset 

traktorinostureineen, samoin Tyrnävän Leijonat, eläkeläiset ym. 

Väliin tuli hiljaisempi vuosi, mutta kun valtion avustukset ja haastekeräykset alkoivat vaikuttaa, 

rakennus alkoi valmistua vinhaa vauhtia. Kunnalta ostettiin vesikattolaudat, jotka oli sahattu uutta 

kunnantaloa varten (olivat ylimääräisiä) Pirtin lattiaan saatiin Tyrnävän seurakunnalta vanhat kirkon 

lattialaudat lahjoituksena. Kirkkoon oli remontin aikana uusittu mm. lattia ja kyseiset laudat olivat kuin 

odottamassa uutta käyttöä. Tästä lautaerästä savupirtti saikin arvoisensa lattian. Salin, keittiön, kamarin 

ja porstuan lattioihin ostettiin sahattua lankkua, jotka höylättiin miesvoimin. 

Kunnalta ostetut vesikattolaudat käsiteltiin Tyrnävän Sahan höyläämössä, höyläämällä laudan reunat 

vesiuralle. Laudat tervattiin ennen katolle naulaamista. Tervaus tapahtui pitkässä laudan mittaisessa 

astiassa, johon lauta upotettiin. Tervan sekaan oli sekoitettu runsaasti tärpättiä, jolloin terva imeytyi 

paremmin lautaan. Tervaa tarvittiin kyseiseen lautamäärään 900 litraa. 

Sähkön liittymäsopimus allekirjoitettiin 19.12. 1984. Sähköt saatiin työmaalle seuravana vuonna. 

Lämpöeristeitä talon yläpohjalle ja lattiaan meni kuormakaupalla. Pirtin ja porstuan lattiat on tehty 

multapenkalla. Kai silloinen Tyrnävän Osuuskauppa ja villatehdaskin ovat olleet talkoohengessä 

mukana, kun erästä sekundaerän villakuormaa ei vieläkään ole laskutettu. Mm. Lions Club Tyrnävä 

lahjoitti myös 4000 mk. 

Uunien ja savupiippujen muurauksen suorittivat muurarimestarit Tauno Keskitalo ja Eero Matero. Pirtin 

ja kahden kamarin uunit on muotoiltu 1800-luvun tyyliin. Aikanaan pirtissä on ollut sisään lämpiävä 

savupirtin uuni ja katossa niin sanottu räppänä. Muuraustöiden arvo tarvikkeineen nousi huomattavaksi 

menoeräksi silloisina vanhoina markkoina.  

Alustava kustannusarvio: 
työn osuus 60 000 mk  

ulkomaalaus 3 000  

lattialauta 20 000  

vesikatto 40 000  

kattoterva 1500  

ikkunat (puuttuvat) 10 000  

sisäkattolauta 10 000  

vesijohto 15 000  

keittiö 20 000 yht. 179.500 mk. 

Todellinen hintaesimerkki vesikatosta: 
Hautaterva 25. 6. 1986 7.900 mk 

Vesikattolaudat  22. 11. 1986  20.000 ” 

Lautojen höyläys Osuusmeijerillä 2.500 mk, yht.30.500 mk + työ tarvikkeineen. Myöhemmin 
laadittu uusi kustannusarvio olikin jo 320 000 mk. 
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Lautakaton rakentaminen 

Tervattu lauta naulattiin kattoon siinä uskossa, että siitä tulee vedenpitävä. Katto tervattiin vielä 

kahdesti. Kuitenkin todettiin jo muutaman vuoden päästä, että katto ei kaikin osin pitänytkään vettä. 

Myöhemmin jouduttiin laittamaan huopakate laudan päälle. Näin ollen vesikaton hinta nousi 

alkuperäisestä laskelmasta. 

Muistikuvani kattolautojen tervauksesta ja tervan käsittelystä on, että oltiinpa tummia kuin etelän pojat. 

Varmaan itse kukin huomasi, kuinka reippaasti siinä lautaa terva-altaaseen heitettiin ja taisinpa itsekin 

olla siinä leikissä mukana. Talkootunneista ei alkuvuonna pidetty virallista kirjanpitoa, koska ei ollut 

tietoa avustuksista. Mm. vuonna 1988 talkootuntien osuus oli yhteensä 596 tuntia ja vuonna 1989 jo 

toisella tuhannella, eli 1277 tuntia. Konetyötunnit lisäksi. 

Kustannusarviot  alkuperäisistä laskelmista nousivat huomattavasti. Muun muassa lämmityskin oli 

aivan huomioimatta. Uunien valtava tiilien menekki ja ammattimuurarien palkat nostivat roimasti 

kustannuksia. Huomioimatta olivat myös vesijohto, sosiaalitilat, sähköt ja keittiökalusteet. Tämä pakotti 

miettimään uusia lähteitä raha-asioissa ja niinpä hoksattiin aloittaa luvanvarainen keräys eli 

haastekeräys. 

Haastekeräys 

Haastekeräyksessä sadalla markalla haastettu henkilö haastaa edelleen kaksi henkilöä samalla 

summalla ja niin edelleen. Näin summa voi jatkua vaikka loputtomiin. Keräys oli tosin tarkoitettu vain 

Tyrnävän alueelle, joten henkilö osallistui leikkiin vain kerran Keräys tuottikin sievoisen summan ja 

siihen kun lisätään kunnan osuus ja myöhemmin saatu valtion osuus, hommat alkoivat hoitumaan. 

Väliaikaista lainaa tosin jouduttiin yhdistyksen nimissä ottamaan silloisesta Tyrnävän Säästöpankista 

50.000 mk Takaajina olivat Timo Lehtonen ja Toivo Laatikainen. 

Niilo Turunen toimi Kotiseutu- ja museoyhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 1980 vuoteen 1985. 

Tämän jälkeen yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Lehtonen. Talkoohenki uuden 

puheenjohtajan tultua ei ainakaan laantunut, koska uusi puheenjohtaja kuului myös Tyrnävän Lions 

Clubiin. Saman 1985-vuoden lopulle saatiin valmiiksi myös Kestin likalta ostettu luhtirakennus, joka sai 

peltikaton. Tästä katosta tosin oli eriäviä mielipiteitä. 

Kotiseututalolle saatiin sähköt 1985-vuoden lopulla. Asennustyöt teki pääasiassa sähköasentaja Erkki 

Saikkonen. Valaisimet pyrittiin saamaan sen ajan henkeä kuvaaviksi. 

Talon vintille järjestyi runsaasti tilaa, jonne jo suunniteltiin erilaisia näyttelyjä. Esille tuli mm. 

koulumuseon ja kauppamuseon tilat. Museotilaa yhdistyksellä on myös Tyrnävän keskustassa vanhassa 

lainajyvämakasiinissa. Tämän esinemuseon pitkäaikainen uranuurtaja Antti Matinolli olikin aikanaan 

lausunut, että Tihisen arvokas vanha rakennus tulee säilyttää museo- ja kotiseututalona tuleville 

sukupolville. Tihisen talosta on saatu tietoa jopa 1700-luvulla lähtien. 

Tihisen talon isännät 

Erick Tihinen  1713 -1737, tiedot Yrjö Granlund (tutkielma).  

Matts Tihinen  1738 -1754 

Erik Tihinen  1755 -1794 

Matti Eerikinpoika  1795 -1810, tiedot Toini Myyri Oulun Maakunta-arkisto  

lisak Heikinpoika  1811 -1831 

Eerik lisakinpoika  1832 -1843 

Pekka  Henrikinpoika   1844 -1864 

Juho Pekanpoika  1854 -1909, tiedot Urho Holopaisen kirjasta.  

Juho Albin  ja Hanna. 1910 -1923 

Pauli Kirstinä  1923 -1946 

Holopaiset ja Julkut  1946 -1981,  

jolloin Tyrnävän kunta osti Tihisen päärakennuksen ja lahjoitti sen 1984 Tyrnävän kotiseutu- ja 

museoyhdistykselle kotiseututaloksi 
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Tihisen savupirtti on peräisin 1700-luvun alusta. Jatko-osa on rakennettu 1800-1uvun alussa. 
Talossa on ollut aikanaan jopa seitsemän piikaa ja viisi renkiä. Sanonta ”sata sarven kantajaa ja 
tuhat turkin antajaa” sopinee talon historiaan. Talon historia on ollut monivaiheinen. Jatkosodan 
jälkeen v. 1946 tila on myyty Karjalan siirtolaisille. 

Lisätietoa saa Urho Holopaisen v. 1984 kirjoittamasta vihkosesta ”Tihisen tuvan tiimoilta ja tienoilta.” 
 

Tyrnävän Kotiseutu- ja museoyhdistyksestä 

Tyrnävän taajamassa kirkkoa vastapäätä sijaitsee vanha lainajyvämakasiini, joka nykyisin on 

esinemuseona ja kuuluu yhdistykselle. Esinemuseon siirrosta kotiseututalon tontille on myös paljon 

keskusteltu. Asiasta on kaksi mielipidettä, koska makasiinin katsotaan kuuluvan kunnan keskustaan. 

Keskustaan kuuluu myös Hiihtäjäpatsas, jonka hankkeessa Kotiseutu- ja museoyhdistys oli myös 

mukana. Hiihtäjäpatsas kuvaa ensimmäisiä suomenmestaruushiihtoja v. 1879, joka oli kutsukilpailu. 

Patsaan paljastustilaisuus oli 23.2.1979. Hiihtäjäpatsaasta ja 100-vuotisjuhlasta lisää erikseen. 

Yhdistyksen perustajat 

Tyrnävän Kotiseutu- ja museoyhdistyksen ensimmäinen perustava kokous on ollut 26.12.1949. 

Ensimmäinen johtokunnan kokous oli 30.12.1949. Yhdistys on ilmoitettu rekisteriin 10.9.1953. 
 

Yhdistyksen puheenjohtajat: 

R.J. Matinolli 1952 - 1967 

Antti Matinolli 1967 - 1978 

Pentti Rahko 1978 - 1980 

Niilo Turunen 1980 - 1985 

Timo Lehtonen 1985 - 1990 

Erkki Saikkonen 1990 - 2006 

Kyllikki Matinolli. 2006 - 

 

Tihisen talon siirto ja rakentaminen nykyiselle kirkonkylän tontille alkoi Niilo Turusen 

puheenjohtajakautena. Talon päästyä harjakorkeuteen, alkoi Timo Lehtosen puheenjohtajakausi, 

jolloin talon työt jatkuivat. Edessä oli ikkunoiden kunnostus ja entisöinti. Ikkunoita oli yhteensä 14, 

väliovia yhdeksän, joista osa saatiin kunnostaa yläasteen verstaalla koulun tiloissa. Ulkonurkkien 

kotelointi ja seinävöljäreiden asennus pirtin seiniin tapahtui vanhojen miesten taidolla. Moni on tosin 

kysynyt, että mitä ne ”völjärit” ovat. ”Siellä ne näkyvät savupirtin seinällä” vastasin. Pirtissä huomaa 

myös valtavan kokoisen uunin, jonka muuraamiseen tilattiin 3000 kpl poltettuja savitiiliä ja 500 kp1 

tulitiiliä. ”Kaik män, eikä piisannakkaan”. Neljän uunin ja kahden savupiipun palkkakustannus 

muurarille oli 10.560 markkaa. 

Ulkoverannan rakentaminen aloitettiin vanhan valokuvan perusteella. Alkuperäisiä rakenteita ei 

ollut saatavilla. Kahden kamarin ja salin alkuperäiset käsinmaalatut seinätapetit olivat rikkoontuneet 

purkutöiden yhteydessä. Näitä ei voinut enää käyttää kamarin seiniin. Samoin ikkunoiden vuorilautoja 

jouduttiin osittain uusimaan. 

Viemäri- ja vesijohdon kaivutyöt urakoi Pentti Fyrsten. Hän huomioi myös yhteisen talohankkeen 

ja talkootyön tarpeen. Vesijohtoasennustyöt keittiöön pääasiassa teki Erkki Saikkonen. 

Veteraaniporukasta Esko Piipari ja Esko Uutinen (vanhat kirvesmiehet) tekivät sisätyöt ja 

laudoittivat keittiön seinät ”uuteen uskoon” höylälaudoilla. 

Keittiön piirustukset ja ullakon raput ovat Maija Niemelän /Pentti Myllymäen käsialaa. 
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Kattolautojen tervaus käynnissä 

 

Vuonna 1986 kesällä kattolautojen tervaus käynnissä. Yhtään lautaa ei tosin vielä ole katossa. Nämä 

kaksi ehkä epäilevät: ”Mahtaakohan tuosta tulla taluva”. Liekkö samat ajatukset tervaajallakin, kun on 

noin allapäin. Heikki Fyrsten astelee reippaasti uutta tervalautaa hakemaan. Kuvannut Erkki Saikkonen. 

Valokuvasta huomaa, kuinka vasemmalla porstuan aukossa on hirsiliitos, kuin siinä olisi ollut iso 

avonainen ulkoeteinen. Tästä saa mielikuvan, että aukko olisi myöhemmässä vaiheessa vasta salvettu 

umpeen. Saman olivat huomioineet rakennuksen purkajat, jolloin kyseinen seinän osa oli kaatua heidän 

päälleen. Tälle osalle jouduttiin hankkimaan kokonaan verekset hirret, koska entiset olivat osin jo lahoja. 

Tämä kielii, että tällä kohdalla seinää olisi ollut talossa avonainen eteinen (porstua). Tästäpä voi jokainen 

katsoja tehdä omat havainnot. Eteisestä (porstuasta) on ollut ovet pirttiin, kolmeen kamariin ja saliin. 

Kyseiseen aukkoon jouduttiin siis hankkimaan verekset hirret, jotka olivat varattuna Tyyskän tilan vanhasta 

päärakennuksesta. Aikoinaan tuli jopa mieleen, että tässä kuistiaukossa olisikin hyvä näyttämön paikka 

vaikka tulevaksi kesäteatteriksi. 

Vasemmalla: Esko Piipari suunnittelee jo ulkomaalausta seuraavana vuonna. 

Oikealla: Tervaajakin näyttää jo heränneen mielekkääseen hommaansa. 
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Tuleva kotiseututalo odottaa vesikattoa v. 1985 syyskesällä. 
 

 

Vesikatosta pohdittiin pitkään, millainen kate kotiseututaloon parhaiten sopisi. Tarjolla oli peltiä, pärettä, 

huopaa ja lautaa. Peltikaton kannalla oltiin jo niin pitkällä, että tilaustakin jo suunniteltiin. Kuitenkin tuli uusia 

mielipiteitä, että eihän pelti sovi tuollaiseen kulttuuritaloon. Tosin 1800-luvun lopulla jo käytettiin katteena niin 

sanottua prässättyä peltiä, joten sekin olisi ehkä sopinut. Lautakattoon lopulta päädyttiin, mihin lienee kunnalta 

lupailtu ylimääräinen lautaeräkin vaikuttanut. Laudoista tosin jouduttiin maksamaan kohtuullinen hinta. 

Lautakatteen uskoimme vedenpitäväksi ja niin höyläytimme Tyrnävän Sahalla vesiurat lautoihin, kuten 

ohjeissa sanotaan. Lauta tervattiin molemmin puolin uppotervauksella ja annettiin kuivua muutama päivä 

ennen kattoon naulausta. 

Kuvassa upea kaksinkertainen tervattu lautakatto, joka tämän jälkeen vielä tervataan ainakin kaksi eri kertaa. 
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Elonkorjuun aikaa Tihisellä 1800-luvulla    Haltiamänty 

Kuvan etualalla uusipuoli ja oikealla vanhapuoli, eli "savupirttipuoli", joka on nyt kotiseututalona 

kirkonkylällä. Taustalla v.1801 valmistunut 42 m pitkä kivinavetta, sekä vasemmalla näkyy pääty 30-

metrisestä talli- ja luhtirakennuksesta. Pihapiiriin on kuulunut myös kolme aittaa ja tuulivoimalla pyörivä 

vesimylly. Tilalla on parhaaseen aikaan vierastyövoima noussut viiteentoista henkeen. Tilalla on ollut 

myös meijeri ja paja. 

Oikeanpuoleisessa kuvassa on haltiamänty, joka on säilynyt sukupolvesta toiseen. Tarinaan liittyy 

uskomus hyvästä haltiasta, joka on suojellut tulevia sukupolvia ja viestittänyt puun 

koskemattomuudesta. Suojelus edelleen jatkunee kotiseututalollakin kaikissa tilaisuuksissa, mitä siellä 

järjestetään. Mänty on tosin jäänyt entiselle paikalle, joka on 300 metrin päässä Tihisen tilalta jokirannassa 

pellon reunassa Ympärysmittaa männyllä on noin 4 metriä Sieltä pellon reunasta se on seurannut talon 

meininkiä savupirttiajasta lähtien sukupolvesta toiseen. Saisipa tosiaan kuulla sen tarinan. Ylimmät 

valokuvat on poimittu Urho Holopaisen historiikkivihkosesta, ”Tarinoita Tihisen tuvan tiimoilta ja 

tienoilta”. Vihkonen on ilmestynyt v. 1984. 

Tihisen talon henkikirjoista on löytynyt tietoja, että talo olisi ollut velvollinen pitämään myös 

sotilasta. 1740-luvun merkinnöistä selviää, että sotilaan nimi olisi ollut Benholm ja hänen vaimonsa 

Britha. Sotilastorpan paikkakin olisi tiedossa. Tiedot perustuvat Urho Holopaisen vihkoseen. 

 

 
 

Taiteilija Daniel Pesun maalaus Tihisen tilasta v. 1941   

   

 

Tilan 42 metrinen kivinavetta. 

Ikkunan päällä vuosiluku 1801 
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"Mahtaakohan tuosta talosta tulla mittää", arvelivat jo kyläläiset. 

 

 

Kotiseututalon rakentaminen alkoi (yläkuva) v.1984. Rakennusvaiheessa yhdeksään hirsikertaan 

saakka olivat Tyrnävän Sotaveteraanit Niilo Turusen johdolla hirsitöissä erittäin ahkerasti. Samoin 

paikalliset maanviljelijät traktoreineen hirsien nostossa. Päärakennuksen ja yhden Laurilan aitan siirtoon 

tarvittiin 27 traktorikuormaa. Miestuntimäärä yhdeksään hirsikertaan saakka oli 1400 tuntia ja lisäksi satoja 

traktoritunteja Niilo Turusen kirjanpidon mukaan. 

Alakuva on vuodelta 1986, jolloin talo oli jo kattopäällä. Tyrnävän Lions Club oli mukana niin 

rahallisesti kuin talkoissakin. Timo Lehtonen vaihtui yhdistyksen puheenjohtajaksi v. 1985. Kuvassa 

näkyy, kuinka vesikaton pinnan tervaus on aloitettu. Tervaajat näyttävät tosin olevan kahvitauolla. 

Pintatervaus suoritettiin parin vuoden kuluttua uudestaan. Siitäkin huolimatta alkoi ilmetä ongelmia 

myöhemmässä vaiheessa. 
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Maalinkeitto: Maalinkeitto tapahtui pihalla 200 litran rautatynnyrissä. 

 

Ensimmäinen maalierä keitettiin v. 1987. Maalia on sekoittamassa Esko Uutinen. 

 

Ensimmäinen "keitos" hieman epäonnistui, koska jauhot jonkin verran paakkuuntuivat. Ensin olisi 

pitänyt jauhot sekoittaa kylmään veteen erillisessä astiassa ja sen jälkeen kaataa säiliöön. ”Oppia ikä 

kaikki” Tämän jälkeen pienellä tulella kiehautetaan muutama tunti ja sekaan lisätään rautasulfaatti, 

vernissa ja punamulta. Nyt vielä annetaan puolisen tuntia hautua pienellä tulella ja maali on valmis. 

Maalaustöihin päästään jo seuraavana päivänä. Jos maalia joutuu säilyttämään useita päiviä, voi 

pilaantumisen estämiseksi laittaa hieman suolaa. Pitempiaikaisessa maalin säilytyksessä käytetään 

formaliinia, jota on saatavissa apteekista. 

Punamultamaalin keitto nyt rakennusvaiheen aikana oli kuin ensimmäinen perinnetapahtuma. Olihan 

27.2.1984 päivätyssä kokouksen pöytäkirjassa jo mainittu, mihin tarkoitukseen kyseistä taloa tullaan 

käyttämään: ulko- ja sisämuseotilat, kesätapahtumat, perinnepäivät ja niin edelleen. 

Seinän maalaus tapahtui pensselityönä talkoilla. Töihin osallistuivat "tavallisten maalareiden" lisäksi 

isäntäväkeä traktoreineen ja peräkärryineen, joten ylimmätkin hirret oli helppo saada maalin peittoon. 

Maalitarvikkeet: 150 litran vesimäärään 12 kg ruis- tai vehnäjauhoa, 6 kg rautasulfaattia, 25 kg 

punamultaa, 6-10 litraa vernissaa ja 0,2 kg suolaa. Keittoaikana maalia on muistettava sekoittaa. 

Vuonna 1988 rakennus on saanut jo uuden kuistin ja lopullisen maalipeitteen. Nyt rakennus 

näyttääkin upealta. 
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Kotiseututalo on saanut uuden lautakaton ja luhtirakennus mustan peltikaton 

 

Valmiilta näyttää 

Valokuva on vuodelta 1989, jossa kotiseututalon yli kolmekymmentämetrinen lautakatto hohtaa 

uutuuttaan. Tosin viimeistelytervaus on vielä suorittamatta. Katolla näkivät myös kaksi valmista 

savupiippua, jotka kertovat, että sisälläkin on tehty töitä. Uusi veranta on saatu talon edustalle 

valmiiksi, vaikka siitä ei ollut jäljellä muuta kuin valokuva. Vanhoista ikkunoista suurin osa saatiin 

kuitenkin käyttökuntoisiksi. Vesi- ja viemärityöt sisätiloissa ovat valmiina, samoin sähkötyöt, sekä 

keittiö sisustettu ja puhelin laitettu. Haastekeräys on päättynyt, ja sen tuotto oli lähes 50.000 mk. 

Vierellä Kestiltä siirretty luhtirakennus komeilee uudella mustalla peltikatollaan. Rakennukset ovat 

valmistuneet lähes samanaikaisesti, mutta katoista tuli erilaiset. Sanomistakin tosin oli, mutta 

myöhemmässä vaiheessa siihenkin löytyi ratkaisu. 

Rantalakeuslehti oli huomioinut puuhakkaan talohankkeen ja luovutti Kotiseutu- ja 

museoyhdistykselle talohanketoiminnasta muistoksi Antti-patsaan. Tällainen huomionosoitus on 

hyvin harvinaista, oli eräskin henkilö todennut. Ei tule unohtaa talkoolaisten ruokahuoltoakaan, jonka 

ovat yhdistyksen naiset ja eri järjestöt erinomaisesti hoitaneet. 

Tontilla on myös valmiina Leo Pisilältä ostettu aittarakennus, joka on siirretty paikalleen 

kokonaisena. Siirtotyössä käytettiin kahta isoa traktoria ja ihmeteltiin aitan valtavaa painoa. 

Myöhemmin selvisi, että lattian välissä oli tiilistä ladottu kansi ja erääseen laariin oli tosin jäänyt jyviäkin. 

Ensimmäiset talon avoimien ovien päivät järjestettiin kesällä v.1989. Samalla oli uuden leivinuunin 

”rieskanpaistajaiset”, sekä kahvitarjoilu. Tuolloin taloon kävi tutustumassa noin 200 vierasta. Vuoden 

loppuun mennessä tuli jo useita varauksia. 

Vaikka päärakennus valmiilta näyttääkin, on ullakolla vielä paljon tekemistä. Ullakolle on 

suunniteltu koulumuseota sekä kauppamuseota. Tiedossa on kauppias Jere Takalon kaupan, sekä Tyrnävän 

Osuuskaupan ja Ängeslevän koulun vanhaa esineistöä. 
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Kotiseututalon keittiön pohjapiirros  Tarjoiluhuoneen astiakaappi 

 

Tihisen rakennuksen jatko-osan valmistuttua v.1832, asuinhuoneita oli 9, ja kun talo siirtyi v.1946 

Karjalan siirtolaisten kolmen perheen käyttöön, oli jälleen täysremontin vuoro. 1970-luvun lopulla talo jäi 

autioksi ja taas v. 1981, kun talo siirtyi Tyrnävän kunnalle, oli uusi muodonmuutos edessä. Nyt tosin oli 

tarkoitus siirtyä jo ajassa taaksepäin, eli 1830-1uvulle, jolloin tuo jatko-osakin valmistui. Tämä malli 

entisöidään vielä tulevaan kotiseututaloon.  

Nyt sitten taloa purkavat huomioivat alkuperäisen hirsien sijainnin tarkkaan. Uuden keittiön 

kohdalla tehdään poikkeus, koska talon käyttö tulee muuttumaan. Uudet piirustukset keittiössä 

suunnitteli arkkitehti Maija Niemelä kahden kamarin paikalle. Oikealla kuva tarjoiluhuoneesta, jossa 

on opettaja Ritva Kauppilan lahjoittama upea astiakaappi. Sen on ostanut hänen isänsä Oulusta 

huutokaupasta 1950- luvulla ja nyt vasta löytyi sille oikea paikka Kaapin sisältä näkyvät ”Tyrnävä”- 

kahvikupit 100 kpl, jotka on lahjoittanut Tyrnävän Lions Club. Lautaset, jotka näkyvät viereisestä 

hyllystä, on saatu Tyrnävän kunnalta koulun keittiöltä. 

 

Tihisen talon pohjapiirros vuodelta 1924, johon on vinoviivoin kynällä merkitty, mihin kohtaan v. 1985 

valmistunut keittiö ja tarjoiluhuone sijoittuvat. Keittiö on paneloitu ja tarjoiluhuone on vanhalla 

hirsipinnalla.
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Kotiseututalon Juhlasali 

Kotiseututalo valmistui v.1989, jolloin salia vielä viimeisteltiin. Lankkulattian laudat höylättiin 

käsipelillä lähinnä talkootyönä. Lattiamestarina oli pääasiassa veteraanikirvesmies Esko Uutinen, jolle 

voisi nostaa hattua hyvästä työstä. Maalaustyö oli taas talkoolaisten hommia. Sisäseinät käsiteltiin 

liitujauhomaalilla, jota oli käytetty alkujaankin 1800-luvulla. 

Salin kalusteita saatiin paikkakunnan vanhoilta tiloilta jo seuraavina vuosina, joita on mm. kuvan iso 

pyöreä pöytä. Pöydän on aikanaan ostanut Leo Kauppi Oulun huutokaupasta Tyrnävälle Heikkilän 

tilalle. Tositarina kertoo, että pöytä on ollut niin isokokoinen, että se ei silloin ole mahtunut ovista 

sisälle, vaan se on viety varastoon. Siellä varastossa pöytä on ollut vuosikymmenet ja kun Timo Kauppi 

sitten lahjoitti sen yhdistykselle, se sai arvoisensa paikan kotiseututalon juhlasalista. Pöydän ympärillä 

olevat tuolit ovat aitoja paikkakunnan ”Tyrnävä”- tuoleja 1800- luvulta. Tosin tuolit on korjattu ja 

maalattu. 

Saliahan on käytetty aikanaan vieraiden ja juhlien tilana. Tästä salista on vielä ovet kahteen eri 

kamariin, joista toista on sanottu isännän kamariksi. Taru isännän kamarista kertoo, kuinka isäntä on 

seurannut vuosikymmenet väkensä ahkerointia ja lattiakin on kulunut siitä kohtaa niin, että oksankohdat 

vain ovat jääneet koholle. 

Salin seinällä on vanhoja valokuvia entisistä talon isännistä 1800-luvun lopulta, kuten 

tyrnäväläisestä valtiopäivämies Pekka Siirasta, joka v. 1899 oli siinä lähetystössä, joka pyrki Venäjän 

keisarin puheille Suomen laillisuuden palauttamisesta. Hehän eivät päässeet keisaria tapaamaan, joten 

joutuivat palaamaan tyhjin käsin takaisin. 

Nyt sali on valmiina erilaisille tilaisuuksille, kuten suku- ja perhejuhlat, kokoukset, vierailut, häät, 

kerhot ym. Pyöreä pöytäkin haluaa sanoa: Tervetuloa. 
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Kotiseututalon pirtti eli vanha savupirtti on peräisin vuodelta v.1713 Kalusteet ovat esillä 1800- luvun 

tyyliin. Tyrnävän kirkon vanhat lattialankut luovat arvokkuutta pirtille. Samoin Maa- ja 

kotitalousnaisten kutomat lattiamatot sopivat erittäin hyvin kokonaisuuteen. 

Tässä kuvan tilaisuudessa Erkki Saikkonen esittelee vieraille taloa ja juuri leivinuuni lienee 

vuorossa. Hän kertoo varmaan, kuinka edellisellä kerralla paistettiin 250 ohrarieskaa ja viimeisille rieskoille 

oli vasta paras lämpö. Ei tosin ensimmäisetkään rieskat palaneet. Ensimmäinen uuni silloin 1700-

luvulla on ollut sisäänlämpiävä savupirtin uuni. Löytyihän taloa purettaessa pirtin laipiosta jäljet niin 

sanotusta räppänän aukosta. Lisäksi vuonna 1832 pirttirakennukseen on valmistunut jatko-osa, joka 

siinä vaiheessa on käsittänyt kahdeksan huonetta. 

Pirtin seinällä näkyy sen ajan työkaluja ja lattialla erilaisia puuastioita. Oven pielessä on ollut mm. iso 

vesisaavi, josta on niin kotiväki kuin vieraskin saanut kauhalla juotavaa. Sanotaan, että jos isäntä ei ole 

käskenyt vierasta peremmälle, on hän ryypännyt ainakin pahimpaan janoon ja poistunut. 

Pirtin perällä pitkä pöytä ja penkki ovat talon alkuperäisiä. Pirttiin on kuulunut myös kangaspuut, 

jotka ovat olleet välttämättömät siihen aikaan, samoin höyläpenkki ja suutarin työvälineet. Uunin 

vieressä on niin sanottu käännettävä "kenkärenkku", johon työväki on laittanut jalkineensa kuivumaan yön 

ajaksi. Oven takaa näkyy pitkä "porstua", tai eteinen, jossa on talvisin kengitetty hevosia ja korjattu rekiä 

Onpa ollut mahtavat tilat pakkasilla työskennellä. 

Näitä asioita uskoisin Erkki Saikkosen kertovan kuvassa tyytyväisille vierailleen 1990-luvun alussa. 
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Kotiseututalon vintin kauppamuseo on pääasiassa Jere Takalon kauppajäämistöä, jota oli 

tallennettu aikanaan kaupan luhtirakennukseen. Kaupan lopetettua 1990-luvulla tämä jäämistö sai leposijan 

kotiseututalon vintille. 

Jere Takalo jo v. 1915 on ollut isoisänsä Vaseli Rohkimaisen mukana kauppamatkalla Tyrnävällä. 

He olivat kotoisin Karjalan Suvannosta. Laukkukauppiaalla meni kaksi viikkoa aikaa matkalla, kun 

hän tuli hevosella Karjalan Suvannosta Tyrnävälle vuonna 1915. Vuodesta 1922 Takalo oli jo 

laukkukauppiaana vuoteen 1928, jonka jälkeen hän perusti oman kaupan. Hän on kertonut, että pajun 

parkkia ajettiin hevosella Oulun Åströmin tehtaalle. Siihen aikaan on ollut silläkin kysyntää. Aika 

muuttuu. Laukkukauppiaan laukkukin on vielä lattialla tallella, kuten kuvassa näkyy. 

Erään hauskan tarinan kuulin kauppiaan kertomana. Kun kauppa oli muutosvaiheessa ja kaupan 

tiskit poistuivat myymälästä, oli Takalon kauppaan tullut pikkutyttö äitinsä mukana ja sanonut: 

”Täällähän on myyjättäret päästetty irti!”. 

Jere Takalan kauppa Tyrnävällä. Kauppa perustettu 1928. Kuvattu 

1940- luvulla. Om. Maija Takalo 
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Koulumuseo 

Pulpetit ovat olleet käytössä Ängeslevän koululla vuodesta 1927-lähtien. Välillä ne oli nostettu koulun 

vintille uusien tieltä, mutta 1990-luvulla ne olivat jo kotiseututalon vintillä iloissaan. Tämän kaiken sai 

aikaan koulun vintillä alkanut remontti, jolloin vintille rakennettiin uusia huoneistoja. Vanha 

kouluirtaimisto piti saada heti pois remontin tieltä. Niinpä irtaimisto olikin menossa jo kaatopaikalle ja 

vasta tuossa vaiheessa huomattiin, että eihän nämä sinne kuulu, kotiseututaloonhan ne kuuluvat, 

huokaistiin helpotuksesta. Sieltä vintiltä löytyi vielä muutakin vanhaa koulun opetuskalustoa, jotka 

pääsivät joukkoon mukaan. Myöhemmin sitten selvisi, että nämä ovat Ängeslevän koulun alkuperäistä 

kalustoa ensimmäisen opettajan ajalta v.1927. Koulun opettajana on silloin ollut Amuri Paimela. 

Ängeslevän kansakoulun oppilaita vuodelta 1928. Vas. pitkäaikaiset opettajat Artturi ja Elli 

Paimela. Taustalla Ängeslevän koulu aidolla hirsipinnalla. 
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Riihirakennus, joka lo ytyi Tyrna va n Ä ngesleva n Ylipa a sta  

 

Männikön vanha riihirakennus Ängeslevän Ylipäässä. Rakennus on peräisin 1940-luvulta. Tätä 

riihtä ei kuulemma montakaan kertaa ehtinyt lämmittää, kun puimakoneet alkoivat tulla jo käyttöön. Näin 

iso riihirakennus oli harvinaisuus. Rakennuksen molemmissa päissä on kiukaalla lämmitettävä niin sanottu 

kuivausriihi parsineen, joissa viljalyhteet kuivattiin ja käsin heitettiin keskiosan ylälattialle. Siellä 

käsivarstalla hakkaamalla irrotettiin jyvät lyhteistä. Ylälattiassa oli luukku, josta ruumenet heitettiin ala-

lattialle ja oljet seinäluukusta ulos. Viljaa seulottiin alkuun käsin nakkaamalla etäämmälle, jolloin ruumenet 

jäivät välille. Käytössä oli myös käsikäyttöinen niin sanottu Rusamasiina, jolla kuivaa viljaa 

puhdistettiin. 

Tämä riihirakennus on kuvattu 1990-luvun alussa, jonka jälkeen se siirtyi Tyrnävän Kotiseutu- ja 

museoyhdistykselle. Riihirakennus purettiin ja kuljetettiin kotiseututalon tontille kasattavaksi 

Rakennuksen pystyttäminen aloitettiin välittömästi. Samalla alkoi myös vesikaton suunnittelu ja 

päreiden hankinta. Kattopäreet päätettiin hankkia tämän ammatin hallitsevalta ryhmältä. 

Riihirakennuksen kasaaminen ei ollutkaan mikään pieni homma. Tähänkin saatiin 10.000 markkaa 

valtion avustusta, mutta talkootyö oli sittenkin poikaa. Erkki Saikkonen toimi hankkeen 

puuhamiehenä. 

Riihirakennuksen toiseen päätyyn on suunniteltu perustaa vanhojen hevostyökalujen museo. 

Museoväki on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti. 

 

Männikön vanha kaksiosanen riihirakennus kotiseututalon tontilla valmiina kattopäällä. Tyrnävän Lions Club, 

eläkeläiset ja muu talkooväki sai näyttää taitojaan kasaustyössä ja pärekaton teossa. Taisipa siellä olla 

muutama kirvesmieskin. 
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Samaan aikaan, kun kotiseututaloa pysytettiin, niin sivussa valinistui myös Kestin likalta ostettu vanha 

luhtirakennus Rakennus oli tuotu purettuna Tyrnävän Ojakylältä vanhan Kestin tilan pihapiiristä. 

Samassa pihapiirissä oli myös vanha savupirtti, peräisin 1600-luvulta. Luhdin ikää voi päätellä tämänkin 

perusteella. 

Luhtia oli pystyttämässä myös Tyrnävän Sotaveteraanit, 4-6 hengen porukka Työ oli lähinnä 

talkootyötä. Työtahti oli kiireen puoleista, koska samanaikaisesti kotiseututalokin oli valmistumassa. 

Vesikatto luhtiin olisi tietysti pitänyt tehdä päreistä, mutta kun niitä ei sillä kertaa ollut saatavilla Niilo 

Turusenkin kanta oli kiireessä, että tehdään pellistä. Hän jopa sanoi, että kyllä vanha luhti saa olla ylpeä, 

kun saa peltikaton. 

Niin vanha kulttuuriluhti sai peltikaton, jota se kantoikin monta vuotta. Sanomista tosin oli 

monenlaista: ”Minusta tuo katto ei oikeen sovi tuolle luhille”, tuli tuon tuostakin arvostelua. Kaipa se ei 

oikein sopinutkaan, koska se oli huomattu ihan ”ylemmältäkin portaalta” Oli nimittäin lähetetty sellainen, 

kuin Sanna-myrsky tänne Pohjois-Suomeen tutkimaan vanhaa rakennuskulttuuria. Tietysti tämä ”kulkija” 

oli huomannut tuon luhdin sopimattoman peltikaton ja paiskannut sen yöllä sitten kauas pellolle. Nyt siinä 

ei auttanut enää muu kuin alkaa hommata kattopärreitä ja tekemään uutta kattoa. Tämä uusi katto taisi olla 

mieleinen, kun se on pysynyt hyvin paikallaan, eikä ole ollut sanomistakaan. 

Eihän pärekattokaan tosin ikuinen ole. Sitäpä sitten aikanaan saavat miettiä ne, joiden kohdalle tulevat 

tapahtumat sattuu. 

Luhdin yläkertaa on kesäisin käytetty yöpymiseen ja talvivaatteiden säilytykseen. Alakerta on ollut 

jauhinkivihuoneena, jauhovarastona ja erilaisten työvälineiden varastona. Keskiosa alakerrasta on ollut 

avoinna, jonka kautta on päässyt kulkemaan. Ilmeisesti siinä on ajoneuvoja myös väliaikaisesti säilytetty. 
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Aitan ja pajan historiaa 

 

Pajarakennus on siirretty Olavi  Markukselta 

Korventien varresta Tyrnävältä 1990-luvun 

alussa.  

 

Kolme aittaa. Vas. v. 1984 siirretty Tihiseltä, 

keskimmäinen Leo Pisilän tilalta 1990-luvulla ja kolmas 

v. 1991 Tyyskän tilalta Ängeslevältä. 

Kotiseututalon pihapiiriin siirretyt ulkorakennukset kertovat silloista Tihisen talon menneisyyttä. 

Vielä v.1984 olivat 3 aittaa ja paja koskemattomina Tihisen talon pihapiirissä. Nyt vain kuvassa 

vasemmanpuoleinen aitta on alkuperäinen. Tammikuisessa kotiseututalon pihassa nämä kaikki täysin 

palvelleina kertovat tuosta ajasta. Kuvasta puuttuvat vain ihmisten tallaamat polut ovien edestä, jotka 

silloin kertoivat elämästä. Enää ovet avautuvat vain kesävieraille juhlapäivinä. 

 

Pajan käytöstä muutama sana 

Vanhemmat ihmiset yleensä tietävät, mitä pajassa on ennen tehty ja miksi se on ollut lähes 

jokaisessa maalaistalossa. Kesällä mm. viikatteen ’kallitus” oli taitoa vaativa työ. Siinä piti saada 

viikatteen terä sopivan ohueksi ja karkaisulla määrätty kovuus. Ensin paljeilmalla puhallettiin ilmaa 

hiili-ahjoon, jossa terä kuumennettiin sopivaksi ja pajavasaralla taottiin terävyyttä, tämän jälkeen 

karkaisu vesiastiassa sopivaan kovuuteen. Viikatteita ja teriä tarvittiin sen mukaan, kuinka laajat alueet 

oli niitettävänä. Samoin monet työkalut valmistettiin pajassa. Paja oli samalla kuin pienkorjaamo, jolla 

oli päivittäistäkin käyttöä. Onhan sanontakin, että ”seppää aina tarvitaan”. 

Miksi mm. Tihisen tilalla tarvittiin kolme aittaa? Kotiseututalollakin on tosiaan kolme aittaa koska 

talo on toiselta nimeltään ”Tihisen pytinki”. Aittoja tosiaan isoissa taloissa oli useita. Ensinnäkin 

viljalle tarvittiin runsaasti tilaa ja olihan useita vilja- lajikkeita. Yläkerran käyttö taas saattoi olla eri 

paikoissa erilainen. Joissakin säilytettiin niittyleipiä, palvilihaa, vaatteita ja jopa yövyttiin. 

Mieleen jäi Pisilän aitan siirrosta, kun kaksi isoa traktoriakaan eivät tahtoneet jaksaa sitä vetää. 

Myöhemmin tuo selvisi, kun lankkulattian alla huomattiin olevan tiililaatta. Tämä on ilmeisesti ollut 

suojavaruste, totesimme. Oli siellä yhdessä laarissa tosin jyviäkin. 

Eräs toinen asia tuli mieleen tuosta ”aittakulttuurista.” Palvelijatyttäret olivat nukkuneet aitan 

vintillä ja sinne oli jostain syystä erehtynyt yövieraaksi poika naapurista, tai jostain muualta. Yöllä oli 

ilmestynyt iso hirsipönkkä oven päälle. Aamulla oli sitten isäntäväki ollut ihmeissään, kun lehmätkin 

olivat jääneet lypsämättä. Syy oli tosin löytynyt moiseen unohdukseen 

Aitan katot olivat alkujaan tehty päreistä. Nyt myöhemmin päreiden päälle on asennettu punainen 

kattohuopa, joka tuskin laskenee vanhan aitan arvoa. 
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Savusauna 

Savusauna kuului vielä 1900-luvun alussa 

jokaisen maalaistalon pihapiiriin. Nyt kotiseututalon 

valmistuessa sen pihapiiristä tämä vielä puuttui. Tätä 

asiaa kun aloimme sakilla pohtimaan, olipa sauna-

vanhuskin kylältä vielä löytymässä. 

Vuoden 1988 syksyllä Niilo Rauhio kertoi, että 

hänellä kyllä olisi Ängeslevän Ylipäässä juuri 

sellainen vanha saunan resu olemassa. Nyt 

yhdistyksestä vastattiin välittömästi tarjoukseen. 

Heti seuraavana päivänä tulivat miehet paikalle 

tutkimaan saunan kuntoa. "Mutta mitä, kylläpä 

maaseudulla kulttuuri on kerralla muuttunut, 

täällähän lampaat ovat saunoneet", sanoi 

ensimmäinen, joka kurkisti saunan sisälle. "No, 

eihän se haittaa, kun seinät ovat ehjät eikä katto ole 

pahemmin vuotanut", sanoin kummastelijalle. Sauna oli viimeiset vuodet tosiaan ollut lampaiden 

yösijana. 

Aikansa tutkimme vanhaa savusaunaa ja totesimme sen olevan siirtokuntoinen. Saunan ikä oli tosin 

arvoitus isännällekin, totesi vain, että ei se hänen aikana ainakaan ole rakennettu. 

Saunahan on yleensä ensimmäinen rakennus, joka pihapiiriin tilalla rakennettiin. Tämän jälkeen 

sitä käytetään jopa tilapäisenä asuntona ennen toisten rakennusten valmistumista. Lisäksi sille 

muodostui monta muutakin käyttöä. Sitä käytettiin pyykkitupana, lihan palvaukseen, kuppaukseen, 

synnytykseen, sota-aikana täisaunana ja viikonloppuisin tietysti kylpyyn, sekä verkon selvittelyyn 

syksyisin. Onhan sanontakin:" ettei se selviä ees saunassakkaa". Minun mieleeni jäi vielä yksi 

saunan käyttö, kun pikkupoikana ollessani äiti sanoi eräänä talvi-iltana, että saunaan ei sitten saa 

mennä, kun siellä on "mörköjä". Tämähän tosin kiinnosti, että mitä ne möröt ovat ja niin tulitikut 

mukaan ja salaa katsomaan. Kertaraapaisu ja hirvihän siellä pitkänään lattialla. 

Savusaunan sisustukseen kuuluu mm. kivikiuas, lankkulattia, lauteet, istuinpenkki, vesisaavit, 

löylyastia kauhoineen, räppänä katossa, raput lauteille, sekä raitisilma-aukko Valolähteenä "tuikku" 

ikkunalaudalla. 

 

Kuvassa ihmetellään savusaunavanhusta: ’Eipä sillä taida mitään käyttöä enää olla, on jo vähän sen 

näköinen”. Tosin kyllä on aivan käyttökuntoinen. Ei muuta, kun kantamaan vain vettä muuripataan ja 

kiuasta lämmittämään. Kupparia ei taitaisi enää löytyä. 
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Esinemuseon remontti 

 

Näin komeasti rantalakeuslehti julkaisi 13.10.1999 Tyrnävän kotiseutumuseon kattoremontin 

onnistuneen. Työthän aloitettiin aikaisin kesällä, jolloin rahoittajat saatiin selville. Suurin rahoittaja oli 

lakeuden LEADER, sekä kunta ja eri järjestöt. Katto jouduttiin purkamaan ja laittamaan aluskate. 

Särkyneiden tiilien tilalle saatiin vanhoja entisen Tyrnävän tiilitehtaan valmistamia tiiliä. Hirsiseinää ja 

osittain kiviperustusta jouduttiin paikkaamaan, sekä ulkomaalaus punamullalla uusimaan. Kirvesmiehenä 

toimi Riku Kallinen ja apuna oli kunnan miehiä sekä talkoolaisia. 

Museorakennushan on entinen lainajyvämakasiini, joka on peräisin 1860-luvu1ta keisarivallan ajalta. 

Lainaviljan mittana käytettiin kappamittaa, joita on museossa erillä useita kymmeniä. 

Viereisessä kuvassa suksivalikoima, jossa on myös se suksipari, jolla voitettiin ensimmäiset 

kutsukilpailuna järjestetyt Suomen mestaruushiihdot v.1879. Voittaja tuolloin oli Tyrnävältä Antti Ollila. 

Palkinnot tosin silloin olivat vaatimattomat, voittaja sai 4 markkaa ja seuraavat 2 ja 1 markkaa. Tämän 

hiihdon muistona museon lähellä on pronssinen hiihtäjäpatsas, joka paljastettiin 100 vuotta tapahtuman 

jälkeen 24.2.1979. 

 

Valokuva museon sisältä, jossa on vanhaa puhelinkalustoa. Iso on ero tämän päivän älypuhelimeen 

verrattuna Esineistöstä toki löytyy paljon muutakin 
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Antti Ollila Patsaan  pienoismalli Tauno Seppänen 

Suomen ensimmäiset hiihdon kutsukilpailut eli "hiihtäjäiset" oli Tyrnävällä 23.3.1879. Kilpailun 

voitto meni oman kylän pojalle Antti Ollilalle Tämän tapahtuman muistoksi on pystytetty Tyrnävän 

keskustaan Tauno Seppäsen veistämä Hiihtäjäpatsas, jonka paljastustilaisuus oli 24.2.1979. 

Tyrnävän hiihtäjäpatsastoimikunnan kokoukseen 22.3.1978 mennessä oli päästy jo niin pitkälle, että 

v.1977 puolella perustettu toimikunta monien vaiheiden jälkeen on hyväksymässä patsaan pienoismallia. 

Toimikunnan jäsenet. Niilo Turunen, Toivo Rusila, Heikki Tihinen, Toivo Yrttiaho, Into Mäenpää, Toivo 

Laatikainen ja Pentti Lassila olivat paikalla. He joutuivat hyväksymään tuolloin Tauno Seppäsen 

veistämän patsaan pienoismallin. Aikaisemmissa kokouksissa oli päätetty, että jos patsashankkeessa ei 

päästäisi pienoismallia pitemmälle, malli jääköön kunnalle muistoksi. Suomen Hiihtoliitto oli kuitenkin 

todennut tämän hankkeen asialliseksi ja niin kuvanveistäjä Tauno Seppäsen pienoismallin mukainen 

pronssiinvalusopimus saatiin aikaan 3 9.1978. Nyt patsashanke sai uutta puhtia ja rahankeräys kiihtyi vinhaa 

vauhtia. Patsas tuleekin olla valmis 30.1.1979 mennessä, koska patsaan paljastustilaisuus ja 100-vuotis- 

juhlat ovat jo 24.2.1979. Tähän juhlaan kuuluu myös "hiihtäjäiset" eli kilpahiihdot Tyrnävällä. 

Hiihtojen järjestelyyn oli nimetty useita eri toimikuntia. Tilaisuudesta on painettu oma vihkonen, joita 

vieläkin löytyy jakoon. Patsaasta tosin oli sanomista: "Eihän tuolla vauhdilla maaliin pääse" Tosin patsas kuvaa 

vain sitä kilpahiihdon alkuaikaa, jolloin lähdettiin liikkeelle. 

Alimmainen kuva ei tosin ole niistä "hiihtäjäisistä", mutta kuvannee sen ajan hangella menoa. Eihän 

tuolloin ollut kunnon latuja, suksivoiteista puhumattakaan. Terva lienee ollut ainoa luistattaja. Tosin Tyrnävän 

Antti Ollila oli tunnettu väkikiven nostaja. 
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Patsas vielä peitossa  Hiihtäjäpatsaan äärellä   Hihamerkki tilaisuuteen 

23.3. 1879 Suoinen ensimmäisten kutsukilpailuna järjestettyjen ”hiihtäjäisten” kunniaksi on 

Tyrnävällä 24.2.1979 paljastettu Tauno Seppäsen veistämä Hiihtäjäpatsas. Vasemmalla patsaan 

juurella Eero Peisa, Kyösti Jäppinen, patsastoimikunnan puheenjohtaja Niilo Turunen, sekä Vappu 

Widercrantz. Patsaan äärellä hiihtäjät: Esko Lähtevänoja, Senja Nuolikivi, Helena Takalo ja Eero 

Mäntyranta. Hiihtomerkkiä tilaisuuteen myytiin jo päiviä ennen, ja se oli samalla pääsylippu 

juhlapaikalle. 

Ensimmäisissä ”hiihtäjäisissä” oli kilpailijoita ”sangen paljon”, yhteensä 70 ja niistä osa naisiakin. 

Katsojia sanotaan olleen useita satoja. Sadan vuoden päästä samassa paikassa oli kilpailut ja 

hiihtäjäpatsaan paljastustilaisuus. Kilpailijoita oli nyt 342 ja muita vieraita ”sangen paljon”, käyttäen 

tuota vanhaa sanontaa. Ilma oli tosin hyvin kolea, kuten kuvasta näkee karvalakkiset istujat patsaan 

jalustalla. 

Taidearvostelija oli hiihtäjäpatsasta arvostellut sanoin: ”Hiihtäjällä ei ainakaan voittoon asti ole 

kiirettä” Ihmettelin, olisihan arvostelijan pitänyt hoksata, että eihän tässä voittoon olla menossa, vaan 

tämä on kilpahiihtokulttuurin alun muistomerkki. Tässä se on paikallaan ja sen muisto (lähtö) säilyy 

ikuisesti Tyrnävällä. 

Juhlapäivän suojelija oli Oulun läänin maaherra Erkki Haukipuro ja muut jäsenet: Eino Ylitalo, 

Simo Koskenniemi, Juhani Tuominen, Niilo Turunen, Toivo Yrttiaho ja Kyösti Jäppinen. Lisäksi oli 

perustettu vielä monet eri toimikunnat juhlien järjestelyyn. Juhlapäivän kunniavieraana piti olla myös 

Juha Mieto, mutta hän oli estynyt. 

Hiihtäjäpatsastoimikunta oli 20.7.1978 jo maininnut, että pystytyksen jälkeen hiihtäjäpatsaan omistaa 

Tyrnävän kunta ja näin ollen patsasalueen 

kunnostus ja vuotuiset hoitotoimenpiteet 

siirtyvät kunnalle. 

On kulunut 34 vuotta tähän päivään 

18.2.2013 mennessä ja hiihtäjä on pysynyt 

paikallaan. ”Tuolla se näkyy, tuolla oikealla 

ennen Tyrnävän kirkkoristeystä. Sillä on 

vitivalkoista lunta harteillaan. Sillä ei näytä 

olevan kiire mihinkään. Näyttää tosiaan olevan 

menossa Ängeslevälle päin”. 

Aikojen päästä tätä palkintoa ei voi rahassa 

mitata. Se on Tyrnävälle pysyvä muistomerkki, 

joka tulee säilymään ikuisesti. 
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Pärekattoajasta  
 

Sanna-myrskyn vieraili 12.8.1985 yöllä 

Tyrnävällä, jolloin kotiseututalon luhdin uusi 

musta peltikatto paiskautui taivaan tuuliin. 

Samana kesänä kuitenkin luhti sai uuden 

pärekaton, joka nyt savusaunan viereen sopii 

erittäin hyvin. Luhdin edessä vanha kiesikärry 

lisää vanhanajan kulttuuritunnelmaa. Kärryt tuo 

ihan mieleen, kuin vieraita olisi saapunut taloon ja 

hevonen laitettu kiinni luhdin päässä sijaitsevaan 

hevospuomiin. 

Tämän luhdin pärekaton naulasivat 

Tyrnävän sotaveteraanit Niilo Turusen johdolla. 

Samaan aikaan oli menossa myös kotiseututalon pystytystyöt, joten luhdin kattotyö tuli kuin 

ylimääräisenä näytöksenä. Katsojiakin tosin kävi päivän mittaan näytöksessä, oli jo joku vitsaillut. 

Tosin harvoinhan enää tällaisia työnäytöksiä näkeekään, voisi ihan sanoa. Tuskin tulevaisuudessa enää 

osataan pärekattoja naulatakkaan. Tarkoituksena kyllä yhdistyksellä on kaikenlaisten vanhojen 

työtapahtumien ja erilaisten tilaisuuksien järjestäminen. Tiijäppä, vaikka pärekattojahi tehhään. 

 

Kulttuuriministerin vierailu 

 

 

Erkki Saikkonen esittelee vanhaa talokulttuuria ministeri Anna-Liisa Kasuriselle . Vuorossa on salin 

esittely. Pirttiosassa ministeri oli ihmetellyt, kuinka noin valtavia hirsiä on saatu tuonne laipion rajaan 

nostettua. Todennäköisesti Saikkonen on asiaa valaissut. Tämä vierailu tapahtui kesällä 17.8.1990. 

Kotiseututaloon on tosin tutustunut suuri joukko vieraita jo tätä ennen erilaisissa tilaisuuksissa. 

Vuokrataanhan taloa jo kesäisin erilaisiin tilaisuuksiin, kuten perhe- ja sukujuhliin, kerhoihin ym. 

 


