
Rousti 

 

”Mikä se on se Rousti,” kysyi poikani katsellessaan Roustin pihalla otettua vanhaa valokuvaa. ”Se on se 

paikka Tymävällä, jossa asuimme juuri siihen aikaan,” hän sai vastauksen. ”Enpä minä mitään siitä muista,” 

arveli katselija. 

Hän muuten  itse oli siinä valokuvassa kaksivuotiaana kuvattuna. Kuvan taustalla näkyi myös vanha Roustin 

rakennus siinä kunnossa, kun se oli silloin l960-luvulla. Kirjoittajapa kyllä muistaa sen ajan ja vieläpä aika 

hyvin. Nyt muistellessa näin jälkeenpäin ja rauhoittuneena jo ennen eletystä. Silloinhan työkiireet olivat 

enemmän päällimmäisenä. Asuinpaikan historia ja sen semmoiset olivat paremminkin sivuseikka.  

Sanonnasta ”raitis koti hyvä koti” tuo kyllä mieleen sen aikaisen asumisen noin leikillisesti. Olihan joskus 

koti tosin raitiskin, vaikka sähköpatteri oli ikkunan alla ja hohtihan se uunikin jotain. Käyttövesi kannettiin 

tunnetusta Roustin kaivosta, joka vieläkin lienee muistomerkkinä. Tosin vesijohtojakin niihin aikoihin jo 

laitettiin ja tulihan se myös Roustiin. 

Näin jälkeenpäin kysyttäessä nuoremmilta tällaisia asioita esim. Roustia, saa varmaan vastauksen, enpä oo 

kuullut, tai enpä tiedä siitä. Tämä se on sitä niin sanottua katoavaa kansanmuistia, jota joskus tosiaankin 

saisi enemmänkin muistella. 

Eihän Roustin taloakaan enää ole, eikä sitä moni tiedä edes olleenkaan Kerronpa siitä nyt, kun se on vielä 

muistissa ja vähän muutakin sen historiaa. 

Roustin tilahan sijaitsi Tymävän kirkonkylässä kirkkomännikköä vastapäätä maantien toisella puolen. Tosin 

1960-luvun lopulla oli jäljellä vain yksi rakennus, käsittäen kaksi perheasuntoa ja muutamia yksiöitä. 

Ennen talossa sijaitsi myös kahvila, nimeltä Kiusala ja tienpuoleisessa päässä TOK :n elintarvikemyymälä. 

Kun mennään vieläkin kauemmaksi 1800-luvun loppupuolelle, oli maakauppias Antti Bäck ostanut täältä 

Tyrnävältä tämän Roustin talon ja alkanut siinä harjoittamaan sekatavarakauppaa. (tiedot hiihtäjäiset 

kirjasta v.1979). Antti Bäck oli Suomen Kaartin Aliupseeri ja oli myös innokas hiihdon harrastaja. Niinpä hän 

alkoi täällä Tyrnävällä herättämään hiihtoinnostusta. Tämä harrastus johti niin pitkälle, että täällä pidettiin 



peräti Suomen ensimmäiset kutsutut hiihtokilpailut v. 1879. Kilpailun voitti Tyrnäväläinen Antti Ollila. 

Tämän hiihtäjäisiksi sanotun kilpailun muistoksi on myöhemmin paikkakunnalle pystytetty hiihtäjäpatsas, 

jonka paljastustilaisuus oli v. 1979. 

Kaikkea tätä ennen Rousti on ollut maatila. Tietojen mukaan tilalla on ollut tilava hevostalli, jossa on ollut 

tilaa syrjäkyliltä saapuville kirkkohevosille ja muillekin kirkonkylässä asioiville. 

Tällainen hiljainen muistelo lienee sitä muistitietoa edellisiltä polvilta, siis sitä katoavaa kansan muistia. 

Näin tästä pienen pienestä valokuvastakin saattaa löytyä paljon tapahtumia, kun sitä aikanaan muistellaan. 

Kansanmuisti kun on niin kovin lyhyt. 
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