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Hirvenniemi
Ullamaija Kivikuru

Sotien jälkeen Aitoniemen 
ja Hirvenniemen asukkaiden 
kaupankäynti suuntautui tar-
peiden mukaan. Maatalous-
asioissa käännyttiin Sorilan 
Tuotannon puoleen, vähän 
vaateliaammat kotitalouden 
ostokset hoituivat Aitolahden 
Talouskaupan kautta. Sen 
omistajat vaihtuivat Jukamos-
ta Lehtoseen ja Nurmikoluun, 
joka sittemmin siirsi kaupan 
Nurmiin. 

Kahvit ja leivät hankittiin 
useimmiten Hirvenniemes-
tä, jonne Tauno Linjakoski 
perusti heti sotien jälkeen 
pienen kaupan. Hän oli toi-
minut valokuvaajana ja ollut 
töissä Verkatehtaalla, mutta 
ryhtyi kauppiaaksi, vaikka ei 
ollut tippaakaan riskinotta-
jatyyppiä.

Linjakoski tilasi Leivon lei-
pomosta päivittäin juuri niin 
monta leipää, kuin asiakkaat 
olivat tilanneet. Hän nouti lei-
pälaatikon kovapyöräkärryil-
lään Vastamäen bussipysäkil-
tä, jonne leipomo ne linja-au-
ton peräkontissa toimitti – ja 
varjelkoon, jos asiakas unohti 
hakea tilaamansa leivän! 

Kerran Lampun Laila Kiviku-
ru kävi ostamassa kaksi pus-
sia kahvinselvikettä – tärkeä 
aromi sodanjälkeisessä Suo-
messa, sai laihankin kahvin 
näyttämään kahvilta – yhden 
pussin kotiin ja toisen maata-
lousnaisten iltamien varalle. 

Kun Kettulan Alli Keso 
tuli myöhemmin kauppaan 
hankkimaan samaa tuotetta, 
Linjakoski totesi: ”Ei oo, kun 
Lampun rouva osti koko va-
raston!”  

Alli Keso poikkesi Lampul-
le kysymään, mihin emäntä 
niin mahdottomasti kahvin-
selvikettä tarvitsi – ja ratkesi  
heleään nauruun, kun asia 
selkeni. 

Tauno Linjakoski oli aatteen 
sosiaalidemokraatti ja ateisti, 
Aitolahden työväentalon ak-
tivisti, intohimoinen lukija ja 
mietiskelijä. Asiakkaat viipyi-

vät kaupassa, eivät suinkaan 
tarjonnan runsauden vuoksi, 
vaan siksi, että kauppias ra-
kasti pohdiskella maailman 
menoa, olipa asiakas sitten 

samanhenkinen tai tyystin 
toista mieltä hänen kanssaan. 

Miehellä oli ansioita ko-
solti muilla elämänalueilla: 
hän oli kunnanvaltuutettu jo 

toisessa polvessa – isänsä suu-
tari Kalle Lindell oli mukana 
itsenäisen Aitolahden ensim-
mäisessä valtuustossa – ja teki 
pitkän rupeaman töitä myös 

lautamiehenä, myöhemmin 
herastuomarina. Miehen ko-
ko olemus muuttui, kun hän 
pyhäpuvussaan matkasi Tam-
pereelle oikeutta jakamaan. 

Viisikymmenluvulta lähtien 
Hirvenniemen ja Aitoniemen 
elämään kuuluivat myös myy-
mäläautot, joita kilpailevat 
osuustoimintaliikkeet Tuo-
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Näsijärven rannat saivat hu-
vilakulttuurinsa Hirvennie-
messä ja Aitoniemessä var-
hain, pikkujärvien rannoille 
huvilat nousivat myöhemmin. 
Maisemat olivat kauniita, ja 
Näsijärvi säännöllisine laiva-
yhteyksineen oli kätevä kesän-
viettopaikka. 

Vuonna 1904 agronomi 
Fredrik Idman lunasti sisarus-
tensa perintöosat Hatanpään 
kartanosta. Kaupan rahoitta-
miseksi hänen oli luovuttava 
osasta tiluksia. Ensimmäise-
nä kohteena olivat Idmanin 
omistaman Kiikkisen rannat, 
joita oli kilometrikaupalla. 
Lampuotiviljelijät ja torppa-
rit eivät saaneet lunastaa tilo-

jansa itsenäisiksi, sillä Idman 
tarvitsi rahaa, varakkaita os-
tajia Tampereelta. Syntyneet 
kesäasunnot olivat pieniä ti-
loja. Maata oli runsaasti, ja 
huviloiden rakennussuun-
nittelu annettiin nimekkäille 
arkkitehdeille. 

Huviloihin muutettiin ke-
säkuun alussa, ja pois tultiin 
syyskuussa. Muuttokuormas-
sa olivat mukana  niin huo-
nekalut kuin taloustavarat. 
Huvilaelämä oli 1960-luvulle 
asti pitkälti oma maailmansa. 
Asukkaat seurustelivat keske-
nään. Toki he tarvitsivat mai-
toa, munia ja perunoita, ja 

niitä oli kaupan kylillä. Välillä 
tarvittiin myös kuljetus- ja 
maatyöapua, jolloin isännät 
hevosineen olivat tervetulleita 
töihin, ja nuoria tyttöjä pes-
tattiin apulaisiksi keittiöön. 
Talvisin huviloille vietiin jäitse 
halkoja tulevan kesäkauden 
tarpeisiin.

Hirvenniemi ja Aitoniemi 
kävivät tutuiksi myös sellai-
sille, joilla ei ollut omaa ke-
säpaikkaa, sillä sukulaiset ja 
tuttavat vierailivat huviloilla 
uutterasti. Vieraat aiheuttivat  
emännille melkoista vaivaa, 
koska mukavuuksia ei ollut. 
Alkuviikko siivottiin edellis-
ten vieraiden jälkiä ja pestiin 
pyykkiä – ja sitten olikin taas 
edessä viikonloppu ja uudet 
vieraat.

Joissakin taloissa yhteyksiä 

Keson talon juhlissa 
oli aina mukana myös 
kesäasukkaita.

Yhdessä ja erikseen: kantaväestö ja kesäasukkaat

Hilja ja Tauno Linjakosken kaupan valikoimat olivat niukat, mutta kauppa oli auki tar-
vittaessa iltamyöhään. 

Kauppias Tauno Linjakoskella oli monia yhteis-
kunnallisia rientoja, mutta kauppa oli elinkeino. 

 Aitoniemen Suvikioskissa Hirstojen nuoriso auttoi äitiä 
kaupanpidossa. 
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tanto ja Voima kierrättivät 
alueella. Näiden ”viettelyksen 
vaunuiksikin” kutsuttujen au-
tojen toiminta alkoi Suomes-
sa 1930-luvulla, ja eniten niitä 
oli liikenteessä 1970-luvulla. 
Ne olivat tärkeitä tarjonnan 
laajuuden vuoksi, mutta ne 
tarjosivat myös tilaisuuden 
seurusteluun ja kuulumisten 
vaihtoon. 

Usein kulkureitin pysäh-
dyspaikoille Hirvenniemessä 
ja Aitoniemessä tultiin hy-
vissä ajoin, istuttiin puolikin 
tuntia mäellä ja jutusteltiin, 
kun autojen aikataulut olivat 
viitteellisiä. Kukaan ei pannut 
pahakseen viivytystä kesäai-
kaan. Talvisin vähän hytistiin, 
vaikka talvella aikataulut piti-
vät paremmin, kun asiakkaita 
oli vähemmän – toki vuoroja 
samoin. 

Oma tarinansa oli Suvikios-
ki. Vuonna 1957 kaksi Aito-
niemen kesäasukasta, Rakel 

Hirsto ja Kerttu Allonen pe-
rustivat Suvikioskin. Allonen 
oli töissä tukkuliikkeessä, jo-
ten tavaran hankinta sujui. 
Kioski sijoitettiin linja-auton 
kääntöpaikalle, kun maan-
omistajalta ei hellinnyt lupaa 
sijoittaa sitä Aitoniementien 
ja Kupintien risteykseen. 

Kauppahuoneeksi saatiin 
pikkuruinen koppi. Pian asi-
akkaat toivat kopin ympärille 
pöytiä ja tuoleja, mutta nyt 
tulivat pykälät vastaan: olisi 
tarvittu elinkeinolupa. Kioski 
pysyi pelkkänä tavaranmyyn-
tipaikkana. 

Valikoimassa oli limsaa, 
ykköspilsneriä, karamelle-
ja, keksejä ja kuivamuonaa. 
Arvatenkin tarjolla oli muu-
takin, mutta lasten muisti 
kohdentui näihin. Kopissa ei 
ollut sähköä, ja se esti jäätelön 
myynnin. 

Hirsto asui sukunsa huvi-
lassa kolme kuukautta, ja tä-
mä oli myös kioskin ”tilikausi”. 

Kioski avattiin aamupäivällä, 
pantiin kiinni puolilta päivin 
ja avattiin uudelleen iltapäi-
vällä. Väliaikana rouvat ruok-
kivat katraansa. Joku asiakas 
huomautti, ettei kioskia sopisi 
pitää auki kirkonmenojen ai-
kaan. Asia huolestutti äiti-
Hirstoa, mutta kioski pysyi 
auki joka päivä. 

Aluksi rouvat hoitivat 
kioskia kaksistaan, jos koh-
ta alusta lähtien mukana oli 
myös molempien perheiden 
nuoria. 

Kerttu Allonen vetäytyi 
kioskin toiminnasta toisen 
kesän jälkeen, sillä hänellä 
oli oma työnsä. Rakel Hirsto 
jäi vastaamaan kioskista yk-
sinään. Aloitusvuosi oli Suvi-
kioskille tuottoisin. Toiminta 
oli uutta ja väki innostunutta. 
Kioskista tuli myös nuorison 
kokoontumispaikka. 

Yritys ei kuitenkaan ollut 
kultakaivos, ja Rakel Hirs-
to alkoi muutaman vuoden 
päästä sairastella. Kioskin pi-
to kävi raskaaksi. Viimeisinä 
toimintavuosinaan Suvikios-
ki oli vuokrattuna. Se toimi 
1960-luvun loppupuoliskolle 
saakka. Koppi eli pitempään-
kin autoilija Kaunismaan 
pihassa. Virkamiesperheen 
nuoriso tarkkaili sitä vuodesta 
toiseen ohi ajaessaan, merkit-
sihän se heille poikkeamaa 
yritystoimintaan.

Tämä on neljäs osa Aitonie-
men ja Hirviniemen historiaa 
käsittelevästä sarjasta.

Yhdessä ja erikseen: kantaväestö ja kesäasukkaat

huviloiden asukkaisiin pi-
dettiin yllä, ja juhlia ja retkiä 
järjestettiin yhdessä – näin 
esimerkiksi Kesossa. 1900-lu-
vun alkuvuosina siellä järjes-
tettiin papukestejä  kesäasuk-
kaiden kanssa loppukesällä. 
Apposiksi kutsutut hernepel-
lon tuotteet keitettiin isossa 
kattilassa ja kastettiin voi-
sulaan. Ehkä tätä voi pitää 

rapukestien edeltäjänä? 
Mutta kyllä etäisyyttä 

”herrasväkiin” oli jäljellä. 
Symboliksi ehkä sopisi toi-
nen Klingendahlin tehtaan 
omistajista, Rolf eli ”Poope” 
Klingendahl, joka marssi ke-
säasunnoltaan Björnäsistä, 
nykyisestä Pättinniemestä, 
jänisjahtiin 1950-luvun tait-
teeseen saakka pukeutunee-
na vihreään saksalaistyyp-
piseen sarkapukuun, pyssy 
olalla, karttapussi rinnuksilla 
ja toisessa kainalossa torvi, 
jonka törähdyksiä metsältä 
myöhemmin kuultiin. Klin-
gendahlilla oli ympärillään 
liuta ajokoiria ja kumppanina 
paikallisosaaja Kustaa Lep-
pänen, joka kantoi eväitä ja 
saaliita. 

Huvilaelämä keskiluok-

kaistui varsinaisesti vasta 
1960-luvulla, jolloin kesä-
asunnon nimeksikin tuli use-
ammin ”mökki”. Silloin syntyi 
myös kesäasukasyhteisöjä. 
Tehtaiden työväen, kirjatyön-
tekijöiden ja urheiluseurojen 
mökkejä nousi Klingendah-
lien Björnäsiin, lapinnieme-
läisten Pirttilään, TKV:n En-
silään ja kirjatyöntekijöiden 
Kirjoniemeen. Invalidiliiton 
kesäkoti Aitoranta tuli myös 
kuvioihin. Näissä yhteisöissä 
järjestettiin tansseja ja juh-
lia, joihin sekä jäsenet että 
kanta-asukkaat osallistuivat. 
Ensilä ja Aitoranta jatkavat 
edelleen toimintaansa, ja 
mukaan ovat tulleet Tam-
pereen seurakunnat, jotka 
hallitsevat Pättinniemeä ja 
vanhan pappilan aluetta.

Sorila
Saga Ala-Lahti, Eriika 
Einola ja Aada Siro

Marraskuun alkupuolella pi-
dettiin Tampereen Pyrinnön 
järjestämä alakoulujen väli-
nen salibandyturnaus Kau-
kajärven Spiral-hallilla. Tyt-
töjen turnaukseen osallistui 
18 joukkuetta. Turnaukseen 
lähti Sorilasta 14 henkilön 
joukkue, joka koostui 5.–6.- 
luokkalaisista tytöistä. Tytöt 
lähtivät turnaukseen päät-
täväisin mielin, tavoitteena 
mitalisija.

Ensimmäisessä pelissä 

saimme vastaamme Anna-
lan joukkueen, jonka voitim-
me 3–1. Seuraavaksi meitä 
vastaan lähti pelaamaan 
Tesomajärvi. Peli päättyi 
Sorilan iloksi 4–0. Pääsim-
me näillä voitoilla puolivä-
lieriin, jolloin vastaan tuli 
Koiviston koulu. Voitimme 
pelin 3–1 ja olimme mukana 
välierissä.

Turnauksen ainoan tap-
pion koimme Tammelan 
koulua vastaan, joka voitti 
meidät 3–0. Pronssipeliin 
lähdimme jännittävissä tun-
nelmissa, sillä vastassa oli 
Leinolan koulu, jolle viime 

vuonna olimme hävinneet 
pronssin. Peli alkoi tasai-
sesti, kunnes Leinola teki 
ensimmäisen maalin. Siitä 
saimme vain lisää puhtia pe-
liin, ja Sorilalle alkoi ropista 
maaleja. Peli päättyi lopulta 
Sorilan voittoon 4–1, ja ty-
töt saivat kaulaansa ansaitut 
pronssimitalit. 

Maaleja peleissä tekivät 
Aada Siro (6), Natalia Pitkä-
kangas (7) ja Elisa Keinonen 
(1). Kaikki tytöt ylsivät hy-
vään suoritukseen, ja en-
sikertalaisena maalivahtina 
Johanna Järvinen oli häikäi-
sevän hyvä!

Pronssia Sorilaan!

Jatkoa etusivulta
Leena Tulivirta

Mia Duncker-Matinlom-
polo kertoi koko partiota-
pahtuman sujuneen varsin 
mallikkaasti, kiitos etukä-
teissuunnittelun ja huolella 
mietittyjen liikennejärjeste-
lyjen. 

– Pieni kommellus sattui 
alussa, kun koululta ulkoi-
lupolulle olevan siirtymätai-
paleen opasteet olivat hukan 
teillä, mutta asia korjattiin 
nopeasti. 

Tehtävistä järjestäjät 
saivat sekä sudenpennuilta 
että saattajilta paljon posi-
tiivista palautetta: mielui-
simpia rasteja olivat olleet 
Perttulan Navetalla sijainnut 
Noitavuoren labyrintti ja ka-
lastusrasti Hauen hammas, 
jossa piti yhteistyöllä napa-
ta hauki omatekoiseen sil-
mukkaan. Mukavia tehtäviä 
olivat olleet myös oravan 

kolkkaus jousipyssyllä ja 
kanteleen valmistaminen. 
Myös luonnon kunnioitusta 
tähdentävän Haukan siipi-
sulka -rastin eläimet olivat 
olleet partiolaisilla oivalli-
sesti muistissa.

– Jokaiselta tehtävärastil-
ta joukkueet saivat mukaan-
sa puisen tangram-palapelin 

palan, ja lopetusrastilla teh-
tävänä oli muodostaa niistä 
neliö, kertoi tapahtuman-
johtaja.

– Hienosti meni sekin, 
kuten koko tapahtuma! Kii-
tokset tekijöille ja etenkin 
kaikille Teiska-Partiolaisten 
vanhemmille, jotka olivat 
apuna järjestelyissä.

Noitavuoren 
labyrintti oli paras

Härmälästä tulleet Ilvestytöt olivat jo tulensa sytyttä-
neet ja saivat paistaa tikkupullia.

Salibandyn koulujenvälisen turnauksen pronssimitalistit. Ylärivissä Elisa Keinonen, 
Natalia Pitkäkangas, Pinja Jaakkola, Silja Julin ja Saara Salin, keskellä Maija Kuop-
pamäki, Ella Peltola, Aada Siro, Kerttu Merviö, Eriika Einola sekä huoltajat Saga 
Ala-Lahti ja Roosa Välimäki. Alarivissä Maria Konttajärvi, Vilma Salmela, Johanna 
Järvinen ja Saana Järvinen.

”Kioskista tuli myös 
nuorison  

kokoontumispaikka. 

 

”Huviloihin muutettiin 
kesäkuun alussa, 

 ja pois tultiin  
syyskuussa.


