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IHMISET & TAPAHTUMAT

VIKKE Kulmala
on vanhoilla
päivillään
saanut kokea,
mitä lähimmäisistä
välittäminen voi
tarkoittaa.

TALKOOAPU

”Kyllä on hyvä mieli”, sanoo Vikke nyt
Lehtijuttu pani toimeliaan naisen ja miehet liikkeelle. Viken liiteri saa uuden katon.
MINNA ALA-HEIKKILÄ
minna.ala-heikkila@almamedia.ﬁ

 Kulmalan Viljo, Vikke, kä-

vellä käpsehtii pihanurmellaan, kädet ristissä selän takana. On kevään ensimmäinen suloisen lämmin päivä,
ja ihana aurinko vetää Viken
kasvot vähän kurtulle, kun
hän tähystelee liiterin katolle. Siellä, liiterin seinustan tellingeillä, häärii neljä
miestä.
He tekevät jotain, joka ei
ikinä käynyt Viken mielessäkään. Kaikki sai alkunsa,
kun Tyrvään Sanomissa viime syyskuun 13. päivänä luki näin:

Jos Vikke yhtäkkiä saisi
viisi ylimääräistä tuhatlappusta, heti hän tietäisi mitä niillä tekisi: korjaisi liiterin katon.
”Se tarvitsisi sen surkeasti”, sanoi Vikke lehdessä silloin, mutta totesi perään, että haaveet ovat haaveita.

Lehtijuttu
pani liikkeelle
Lehtijutun luki muun muassa Sastamalan seurakuntapastori Auli Airas-Laitila.
Hän lähti Pyhän Olavin kirkon jälleenrakennustalkoissa kunnostautuneen Esko
Kangasniemen kanssa Illoon katsomaan, voisiko sil-

le Viken katolle jotakin tehdä.
Johtava diakoni Marjatta Karimäki neuvoi pyytämään talkoisiin leijonia.
”Meidän hallituksemme ja
klubimme päätti yksimielisesti, että me teemme tämän.
Tästä ei tarvinnut edes keskustella”, kertoo Lions Club
Sastamalan/Vammalan jäsen Raimo Santala nyt.
”Olimme nähneet lehtijutun, ja asia oli selvä, kun pastori otti yhteyttä.”
Lions Club Sastamala/
Vammalan presidentti Heikki Rantala kertoo, että klubi sai runsaan 3 700 euron
tarvikekustannuksiin tukea

JUTTU
Vikke
Kulmalasta ja
siinä mainiten
hänen liiterinsä
katon korjaustarpeesta
konkretisoitui
21. toukokuuta
kattotalkoina.

Aarne Ritari -säätiöltä.
”Tämä oli sopiva ja mahdollisenkokoinen projekti
toteuttaa. Hallitus ja miehet
oli helppo saada asian tueksi”, Rantala kiittää.

Talkootyö
maittaa
Eilen Mauri Vanha-Kämppä, Heikki Vierula, Marko
Ahola ja Raimo Santala sitten purkivat vanhan tiilikaton pois, totesivat katon perustan olevan silkkaa murua, ja alkoivat lyödä uusia
ruodelautoja paikoilleen. 120
neliön katto saa uudet pellit.
Tällä viikolla katto on tarkoitus saada tehdyksi.

Kukaan heistä ei ole työkseen tehnyt rakennustöitä,
mutta kaikilta heiltä se käy.
Ahola käyttää talkoisiin vapaapäivänsä.
”Kai se niin on, että näillä Tyrvään leveysasteilla talkootyö vielä on voimissaan,
mutta ei enää kaupungeissa”, Ahola aprikoi.
Santala todistaa:
”Kun olin lähettänyt talkoista sähköpostin, Marko
soitti jo 10 minuutin kuluttua ja lupautui töihin.”
Vanha-Kämpän ja Vierulankin kasvoilta näkyy, että
talkootyö on mieluisaa.
”On ihana olla täällä raikkaassa ilmassa, keskellä ke-

HEIKKI Vierula (selin), Mauri Vanha-Kämppä,
Raimo Santala ja Marko Ahola purkivat Kulmalan
liiterin vanhan katon ja alkoivat lyödä ruodelautoja paikoilleen. Vikke Kulmala seuraa työtä.

vättä. Nämä ovat hauskoja tapahtumia nämä meidän
talkoomme”, Vanha-Kämppä vakuuttaa.
Vikke Kulmala seuraa
miesten touhuja.
”Kyllä on hyvä mieli”, hän
tokaisee sitten.
”Olin talven mittaan hiukan epäileväinen, että mahtaako kattotalkoista tulla mitään. Se tuntui niin mahdottomalta. Ei sellaista osaa todeksi uskoa”, hän kertoo ja
näyttää sitten rankapuuläjää liiterin päädyssä.
Kun hän on sen pilkkonut, kelpaa puut kantaa liiteriin, ehjän katon alle suojaan kuivumaan.

MAURI Vanha-Kämppä teki elämäntyönsä
lukion opettajana, mutta vasarakin pysyy miehen
kädessä. Maanantaina hän talkoili Vikke Kulmalan
liiteriin kattoa.

