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Teemana kestävä kehitys 
Osa kylästämme luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuu-
riympäristöksi. Kylällä näkyy myös rakennuskannan kerroksellisuus, Alikartanosta 
uuteen kouluun. Maaseudulla on osattu aina arvostaa kestävää kehitystä, oli kysymys 
rakennuksista, arkipäivän valinnoista tai muusta kierrätyksestä. Tahdomme esitellä 
muutamia ideoita mitä kylällä syntyy, kun tekijät pääsevät vauhtiin kierrättämään, 
entisöimään, rakentamaan vanhasta uutta ja antamaan eri materiaaleille aivan uuden 
käyttötarkoituksen.

Kannessa kuva Nummisten vanhan koulun uudesta väristä ja ilmeestä.
Kuva Suvi Sistonen
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Koskitukki Oy, pikkutukit uimarannalle

Ajankohtaista
 
Nummisten Kylä Ry:n vuosikokous sunnuntaina 7.2.2021 klo 16.00 
Nummisten vanhalla koululla, Onkimaantie 3

Koronarajoitukset huomioidaan kokoontumisessa ja tarjoilussa. 
Lämpimästi tervetuloa!

Hallituksen yhteystiedot vuodelta 2020

Hallituksen jäsenet 2021
Uusien hallituksen jäsenten tiedot saa jatkavilta hallituksen jäseniltä, Nummisten kylä ry:n FB 
sivulta sekä baari Kohinan ilmoitustaululta. Mäntsälän Uutisten seurapalstalle laitetaan ilmoitus 
tulevista tapahtumista.

Carita Pohjolan-Pirhonen 
erovuorossa 2021 
puhelin 040-551 4051
 
Petri Kosunen 
varapuheenjohtaja 
puhelin 050-551 1522 

Maarit Puirava 
sihteeri 
info@ puirava.fi 
puhelin 040-022 8095

Laura Rosilainen 
laurarosilainen@outlook.com 
puhelin 040-572 4873

Anne Mari Jaatinen
annejaatinen78@gmail.com
puhelin 040-537 8821

Kari Reutsalo 
kari.reutsalo@gmail.com 
puhelin 040-094 2226

Jari Smedslund
jari.smedslund@gmail.com
puhelin 040-542 6989

Sakari Tähkäpää
puhelin 050-564 3538

Kylälehden toimitus 2020

Carita Pohjolan-Pirhonen
Isa Kukkapuro-Enbom
Maarit Puirava
Diana Södersved
Suvi Sistonen, suvisistonen.com
Taitto, Miranda Nordico Oy 
Painopaikka PunaMusta Oy

Riihenmäen koulun oppilaiden tekemä kyltti.
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Puheenjohtaja kiittää yhteistyöstä, 
väistyy syrjään ja siirtää kapulan seuraavalle

Edellinen vuosi kului kylällä niin kuin maassamme ja maailmassa poikkeuksellisissa 
olosuhteissa. Koronavirus iski kaikkialle ja omaan kyläänkin. Yhtäkkiä entiset yhtei-
set rutiinit eivät toimineetkaan. Oleminen ja eläminen muuttui äkisti. Kyläkin hiljeni 
ja ihmiset jäivät koteihinsa. Kylätoimikuntakin perui turvallisuussyistä tapahtuman 
toisensa jälkeen. Teimme vuoden aikana mitä pystyimme yksittäin, kun yhteiset ta-
paamiset eivät olleet mahdollisia. 

Saimme uimarannan kodan ympäristön valmiiksi ja rannalle kunnon puuvajan. Iso 
kiitos kaikille teille talkoolaisille ja materiaalien lahjoittajille. Oli hienoa huomata, että 
joku kävi kuorimassa puita halkoliiteriä varten toinen taas siisti ympäristöä ja kolmas 
lahjoitti materiaaleja ja omaa asiantuntemustaan yhteisen hyvän eteen. Yhteisöllisyys 
toteutui mitä parhaimmalla tavalla, vaikka emme aina tavanneet toisiamme.
 
Kymmenen vuotta olen ollut Kyläyhdistyksen puheenjohtajana. Piti oikein tarkistaa 
vanhoista papereista, että onko aikaa kulunut jo niin paljon, niin mielenkiintoista ja 
mukavaa on ollut.

Kyläsanomatkin on ollut minulle sydämen asia. Nyt sen toimittaja vaihtuu myös, joten 
tämä on viimeinen toimittamani. Kiitän myös kaikkia haastattelemiani ihmisiä yh-
teistyöstä. 

Viimeisellä sivulla on tietoja tämän vuoden suunnitelluista tapahtumista. Yritetään 
jaksaa kaiken keskellä selvitä tästä vuodesta. Toivottavasti tulevaisuudessa voimme 
pitää kiinni joistain perinteistä. Ehkä saadaan luotua jotain uutta yhteistä toimintaa.
Vanhat ja uudet Kylätoimikunnan jäsenet ovat innostuneina valmiina käyttämään ai-
kaansa ja ideoitaan kaikkien iloksi ja hyödyksi. 

Olen saanut olla puheenjohtajan roolissa jakamassa teidän yhteisiä kokemuksian-
ne, iloa ja myös suruakin kanssanne. Kiitän kyläläisiä, eri yhdistyksiä, järjestöjä sekä 
Mäntsälän kunnan monia eri toimijoita erinomaisesta yhteistyöstä näiden vuosien ai-
kana. 

Teksti Carita Pohjolan-Pirhonen, Kuvat Suvi Sistonen ja IK-E 

Carita Pohjolan-Pirhonen
puheenjohtaja

Hän oli ollut mukana jo sisätilojen kunnostamisessa 
ja ennallistamisessa. 

Nyt taitavia käsiä tarvittiin ulkopuolella. Kaikki mitä 
tarvitsi uusia, uusittiin, korjauskelpoiset osat korjat-
tiin, perinteitä kunnioittaen yksityiskohtia myöten.

Ikkunapuitteet entisöivät maalarikoulun opiskelijat 
Maiju Huovinen ja Ella Rahomäki opinnäytetyönään. 
Viime kesän sää suosi niin että ulkotyöt pystyttiin te-
kemään aikataulussaan.

Sää suosi viime kesänä suurta urakkaa ja valmista 
tuli. Ohikulkijatkin ihastelivat tyytyväisinä lopputu-
losta. Rakennus tuntui saavan uutta ryhtiä.

Mahtavaa jälkeä syntyy, kun taitavat, 
käden taidon osaajat kylältä ja nuoruuden 
into vanhan kyläkoulun pihapiirissä 
kohtaavat.
 
Kyläkoulu Nummisissa niin kuin kyläkoulut muis-
sakin kylissä on ollut merkittävä osa oppilaiden ja 
opettajien elämää.
Menneiden vuosikymmenten muistoista voisi kir-
joittaa romaanin tai useampia. Kouluna rakennus oli 
tullut tiensä päähän jo vuosia sitten. Uusi koulu vas-
taa tämän päivän oppimisen tarpeita.

Tyhjillään olleesta rakennuksesta tuli Mikko Quistin 
uusi koti ja inspiraation lähde. Jokainen, joka lähtee 
vanhaa remontoimaan, tietää että ihan hetkessä se ei 
valmistu eikä yksin pidä kaikkea yrittää tehdä. Tarvi-
taan monia erilaisia tämän päivän tekniikan osaajia, 
vanhan ajan käsityön ammattitaitoa ja taitavia käsiä.  
Museoviraston toiveet huomiotiin, kun osaavat am-
mattilaiset ryhtyivät toimeen.

Mikko kyseli ja sai avukseen kokeneita kyläläisiä ja 
ammattilaisia kauempaakin.
Katon kuntoon laittaminen oli pitkä ja tärkeä urakka. 
Se puhdistettiin ja tehtiin tarpeelliset puu- ja pelti-
korjaukset. Vedenohjaus katolta laitettiin kuntoon. 
Sitten oli katon maalauksen aika.

Seuraavaksi oli seinien vuoro. Niissä käytettiin pe-
rinteisiä käsityön tekniikoita. Kun kerran tehdään 
niin tehdään kunnolla, on Paavo Tähkäpään ajatuk-
sena niin tässä kuin kaikessa muussakin työssään. 

Vanhan koulun 
uusi ilme
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Osaavat veljekset

Kyselin työn touhussa olevilta veljeksiltä, Paavo ja 
Sakari Tähkäpäältä, mikä pitää mielenkiintoa yllä 
erilaisissa kohteissa.

Paavon mielestä oli mielenkiintoista ottaa vastaan 
haasteita mitä vanhasta rakennuksesta löytyykään. 
Se ainakin varmistui Mikolle ja Paavolle, että ennen 
vanhaan rakennettiin talot kestämään aikaa. Mikko-
kaan ei ennallistamisen edistyessä ole ollut huolis-
saan, että missään olisi oikaistu tai tehty hutiloiden.

Ulkoverhoilun lopputulos on herättänyt ohikulkijois-
sa ihastusta. Toteutus ja värit sopivat ympäristöön. 
Taitavat tekijäkin olla tyytyväisiä lopputulokseen.

Pihapiiri rakennuksen ympärillä on alkanut saada 
uutta elämää. Vanha porakaivo on kunnostettu ja 
Sakari, kylän yksi taitavista kiertotalouden osaajis-
ta, rakensi pihassa olevaan pumppukaivoon suojan. 
Hänelläkin on loistava ammattitaito sekä hyvä silmä 

Sakari työn touhussa.

Pumppukoppi talviasussa.

Nummisten sahan korjatut pilarit.

Kota on kaiken ikäisten suosiossa. Uimarannan penkit houkuttelevat levähtämään.

Maalaus ennen ja jälkeen 
Kuva Paavo Tähkäpää.

suunnittelussa. Ohikulkijoidenkin mielestä pieni 
koppi sopii ja sulautuu ympäristöönsä ja on monen 
mielestä aika söpö. Materiaaleina Sakari on käyttä-
nyt vanhasta seurojentalosta purettuja ulkolautoja.

Kiinnostavia projekteja

Veljekset Sakari ja Paavo ovat kylällä ja pitäjällä kun-
nostaneet ja entisöineet monia vanhoja rakennuk-
sia. Kysyttäessä mitkä ovat heille jääneet erityisesti 
mieleen aikaisemmista työkohteista, joutuivat mo-
lemmat miettimään. Niin monia mukavia ja tärkeitä 
kohteita on ollut. Paavolla on kuitenkin muistoissa 
erityisesti Mäntsälän kartanon kunnostaminen ja 
ennallistaminen. 
Sakarilla taas tulee mieleen vanhan saunarakennuk-
sen kunnostaminen. Sakarilla on työn alla kosken 
rannalla olevan vanhan Nummisten sahan perus-
pilarien korjaukset. Sakari muistelee myös, kuinka 
kosken suvannon uimarannalle on tehty kaikkien 

iloksi kelopuusta pöytä ja penkit. Rannan kota on 
huippuesimerkki siitä, miten Sakari on luonut kaik-
kea mahdollista materiaalia hyödyntäen jotain aivan 
uutta ja tyylikästä.

Kummallakin veljeksellä on ollut kädentaidot hallus-
sa jo lapsuudesta. Koulut kun loppuivat, lähdettiin 
maalaamaan ja tekemään töitä. Innostus on säilynyt, 
ikä on tuonut kokemusta ja viisautta. Kun vielä nou-
dattaa periaatetta, että kohteiden on kestettävä tule-
vat vuosikymmenet niin jälki on sen mukaista.

Talvella vähän hengähdetään koulullakin, mutta ke-
väällä taas jatketaan uusien tehtävien parissa. Mi-
kolla on jo aurinkopaneelit ja maalämpö. Kodin läm-
mössä on hyvä suunnitella ensi kesän toteutettavia 
ideoita. Hyötypuutarhaa, puiden istutusta, kompos-
tin rakentamista. Pihalla tepastelee vapaana 10 ka-
naa ja kukko. Luomumunia tulee omaan tarpeeseen 
runsaasti, joten siltä osin ollaan jo omavaraisia.

Kestävä kehitys on myös pieniä mutta tärkeitä tekoja 
jokaisen omassa henkilökohtaisessa elämässä. Niitä 
tekevät monet sellaiset, jotka eivät pidä ääntä itses-
tään. Mitä kaikkea tulevaisuudessa onkaan mahdol-
lisuus toteuttaa omassa lähiympäristössään.
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Teksti Isa Kukkapuro-Enbom, Kuvat Henrik Enbom

Nummisten optimistit korjaavat ja  kierrättävät

Joen rannalla, Koskelan tilalla, sijaitsee Dodo Oy:n toimintakeskus. Entiseen autotalliin 
perustetussa verstaassa syntyy sekä esineitä että isompia projekteja. Työhuoneen mestari on  
designer-puuseppä Henrik Enbom, jonka mielikuvitus loihtii lähes mistä tahansa 
hylkymateriaalista sympaattisia käyttöesineitä. Valaisimia, penkkejä, pöytiä, kirjahyllyjä tai 
mitä tahansa asiakkaan toimeksianto sisältää.

Henrik ja hänen vaimonsa Isa Kukkapuro-Enbom  perustivat vuonna 2011 muotoiluyhteisö 
Trash Design’in. Se syntyi aluksi Habitare-sisustusmessujen tilauksesta.

–Annoimme näyttelylle nimen Trash Home, jonka voisi suomentaa nimeksi Jätekoti. 
Halusimme näyttää, että ylijäämateriaalia on monenlaista, jota voi hyödyntää ihan oikeasti 
sisustusesineiden valmistuksessa. Sen lisäksi kierrätetyt huonekalut voi korjata ja uudistaa, 
eikä vaan heittää kaatopaikalle. Näyttely oli jättimenestys, kaikki lehdet kirjoittivat siitä ja 
pääsimme MTV 3:n loppukevennykseen. Sitä sitten seurasi Trash Hotel, Trash Architecture, 
Plastic Livingroom ja monia muita projekteja, kertoo Trash Designin vetäjänä toimiva Isa.

Kestävän kehityksen tavoittelu on tänä päivänä uusi normaali, ja sen puitteissa on muotoilun 
alallakin tapahtunut paljon. Yritykset ovat yhä tietoisempia siitä, että niiden tuotteet 
valmistetaan vastuullisista materiaaleista ja vältetään hukkaa. Kiertotalous luo 
taloudellisesti  kiinnostavia mahdollisuuksia. Kierrätetään metallia, muovia, paperia ja 
biojätteitä. Kaikki tämä koituu ympäristömme hyväksi.

–Pieni Dodo Oy on ollut omalla tavallaan pioneeri kiertotalouden alalla design-ympyröissä. 
Olemme sisustaneet ravintoloita, toimistoja ja koteja kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. 
Yhdistämme vanhaa ja uutta, teemme hohdokkaita ja hauskoja sisustuselementtejä, joista 
ei aina tarvitse paistaa materiaalin alkuperä, sanoo Henrik. 
Dodo Oy on myös pitänyt workshoppeja niin kotimaassa kuin ulkomailla. Näissä työpajoissa 
opastetaan, miten innovatiivisella  tavalla voidaan toteuttaa esineitä kierrätysmateriaaleista. 
Osallistujat ovat olleet opiskelijoita tai ihan tavallisia kansalaisia, jotka ovat halunneet oppia 
uutta. Onpa Koskelan tilalla pidetty kuukauden mittainen vaihto-opiskelijakurssi, jossa 
puolalaisen muotoilukorkeakoulun 10 opiskelijaa vietti kesäisen heinäkuun.

–Sattumoisin kaikki olivat nuoria naisia. He muistelevat vieläkin unohtumatonta kesää 
Nummisissa, jossa työpäivät päättyivät polskintaan suvannolla ja rantasaunan löylyihin. 
Työn tulokset nähtiin sitten syksyllä Habitaressa, kuvailee Isa.

–Vuonna 2015 Dodo Oy julkaisi pienen opuksen Trash Design, Oppikirja Optimisteille. 
Siinä on kiteytettynä koko filosofia ja toimintaperiaatteet, jonka mukaan edelleen toimimme, 
vinkkaa Henrik.
Korona-pandemian aikana Isa ja Henrik ovat viettäneet paljon aikaa Nummisten tilalla.
Tontin reunalla kohiseva koski luo ainutlaatuisen luontoympäristön. Se on valtavaa luksusta. 
Nummisessa tuntuu todella turvalliselta ja sosiaalisen välimatkan pito on helppoa. Kyläyhteisö 
on osoittautunut reilun 20 vuoden aikana erittäin lämpimäksi ja avuliaaksi. Mäntsälässä 
vallitsee yrittäjäystävällinen asenne.

–Täällä on paljon piilevää potentiaalia vaikkapa lähiruoan tuottajissa, sekä monenlaista 
synergiaa korjausrakentamisen alalla. Se kaikki edistää kestävää kehitystä, summaa Isa.

Lue lisää: www.trashdesign.fi
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Nuoret taiteilijat
 
 

Nummisten koulun 5-6 luokan oppilaat tulkitsivat
luonnon kauneutta ja tunnelmia syksyllä 2020

Baaritiski palasi kotiin
Nummisten kylän vanhalla koululla on viimeisten parin vuoden aika ollut vipinää. 
Mikko-Ville  Quist on kerännyt vuokralaisikseen persoonallisia  yrittäjiä. Yksi uusista 
tulokkaista vuoden 2020 keväältä on yrittäjäpariskunta, jolla on taustallaan kokemusta 
ravintolayrittäjyydestä sekä designin alalta. Kotilounas by Heimoset vuokrasi vanhan 
koulun keittiön ja perusti viereiseen saliin Nummisten Ruokalan, joka tarjoaa myös 
catering-palveluja. Koronan aikana kotiin kuljetetut lounaat ovat olleet monen pelastus. 
 
Sisustus laadittiin  kierrätyshengessä yhdessä Nummisissa toimivan Dodo Oy:n kanssa. 
Todellinen täyden kierroksen esine on Ruokalan leveästä laudasta tehty palvelutiski, jonka 
materiaali on peräisin Koskelan eli Andersbergin Viinanpolttimon huvilan seinästä. 
Kosken rannalla seisova talo on rakennettu vuonna 1895. Reilu sata vuotta myöhemmin 
Koskelan alakerran kuistille asennettiin ikkunat, joiden tieltä sahattiin palanen seinää.

Tämä seinän kappale sai kunnian muuttua Fazerin kahvilatiskin etupaneeliksi 
Habitare-messuille vuonna 2015. Messukeskuksessa tiski saikin sitten palvella uudelleen 
Fazerin kahvilana Tekniikan messuilla, sekä vuonna 2016 Slush start-up tapahtumassa 
hirvimakkarabaarina. 

Kun Ruokalaan tarvittiin myyntitiskiä, oli luonnollista että seinän kappale sai palata 
palvelemaan Nummisten asukkaita omassa kylässään.
IK-E

Baaritiskin lähde, pala seinää, 2015. Trash-kahvilan tiski, Habitare, 2015.

Nummisten ruokala, 2020.
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Teksti ja kuvat Diana Södersved ja Maarit Puirava

Räsymatto, 
kierrätyksen pioneeri

Kierrätysidea
Nummisten kartanon arkipäivän historia on käsin 
kosketeltavissa puutarhatöitä tehdessä Andersber-
gin Viinanpolttimon tontilla, on Isa Kukkapuro- 
Enbom huomannut.

Tyypillisesti löytyy korkkeja, pieniä metalliesineitä 
ja lasitavaraa. Lääkepulloja, posliinikuppeja ja jopa 
söpö lasinen Noster-sillipurkki on kaivautunut mul-
lan alta. Se on päässyt kevätkukkamaljakoksi, selvit-
tyään vuosikymmenien seikkailustaan ehjänä. 

Carita Pohjolan-Pirhonen on kokenut samaa puu-
hastellessaan sukutilallaan. Pullonkorkkien lisäksi 
vastaan on tullut aina silloin tällöin mielenkiintoisia 
vanhoja esineitä.

Kun elämän kerroksellisuus maan alla alkoi kiinnos-
taa yhä enemmän, hankittiin metallinpaljastin. Mies 
ja koirat kaivoivat, Caritan miettiessä miten löydöt 
saisi laitettua esille. Vanhat ikkunankarmit ja maan 
alta löydetyt esineet ovat solmineet liiton ja ylevöity-
neet teokseksi kodin seinälle.

Aino Valtonen rakastaa käsitöitä

Ainon äiti kutoi mattoja ja Aino itsekin leikkasi jo 
lapsena kuteita. Hän opetteli itse myöhemmin kan-
tapään kautta kutomaan mattoja kokeilunhalusta. 
Loimen luominen ja kangaspuiden kasaaminen ovat 
hankalinta koko asiassa.  Erilaisten materiaalien yh-
teensovittaminen myös pitää myös harjoitella, jotta 
maton reunoista tulee siistit. Näin matosta tulee ta-
salaatuinen sekä kestävä. Nyt Aino on kutonut kan-
gaspuilla jo reilut 40 vuotta. Ainon tytärkin on kuto-
nut mattoja. Perinne siis jatkuu.

Kotona Ainolla on tällä hetkellä kahdet kangaspuut, 
perinteiset puusepän tekemät kangaspuut ja teol-
lisesti tehdyt pienemmät kangaspuut. Mattojen 
tekeminen on rentouttavaa, joskin se vaatii myös 
hyvää fysiikkaa ja voimaa käsissä. Kestävän räsy-
maton salaisuudet ovat riittävän kireä loimi ja tiivis 
kudonta. Kalalanka on Ainon mielestä paras loimi. 
Kangaspuilla voi tehdä mattojen lisäksi muutakin. 
Poppanat, keinutuolimatot, pellavatekstiilit, reki-
peitot, torkkupeitot, verhot, ryijyt ja raanut syntyvät 
kangaspuilla. Aino on tehnyt lähes kaikkia näitä.

Poppanaan paras materiaali on käytetty lakana, jol-
loin kangas on pehmeä. Moneen kertaan pestynä se 
ei päästä väriä, eikä kutistu ja vinokaitaleen tapaan 
leikattuna siihen tulee eläväisempi pinta. Materiaa-
leja hankitaan kirpputoreilta, kun ne loppuvat kotoa. 
Melkein kaikista materiaaleista pystyy kangaspuilla 
kutomaan, kunhan on tarpeeksi taitava. Ainon haas-
tavin työ on ollut ohuesta villalangasta tehty matto. 
Farkuista oli aikoinaan trendinä tehdä kasseja pop-
panapuissa. Aino osaa käyttää ja sekoittaa erilaisia 
materiaaleja, taito on kasvanut tekemällä ja kokeile-
malla. Hän myös harrastaa muutakin kierrätysmate-
riaaleista tehtävää käsityötä. Hän tekee esimerkiksi 
vanhoista kupari- ja sähköjohdoista koristeita ja siir-
tää paperilautasliinoista kuvioita kankaisiin.

Juuret tuhansien vuosien päässä

Mattojen historia juontaa ammoisiin Egyptiläisiin, 
Maya-kansaan ja Atsteekkeihin asti. Euroopassa ma-
tot yleistyivät aikaisemmin kuin Suomessa. Meille 
matot saapuivat aateliston ja säätyläisten tuomana 
1800 -luvulla, tällä hetkellä vanhimpien räsymattojen 
tiedetään Suomessa olevan 1700-luvulta. Vanhimpia 
raaka-aineita olivat kaislat, eläinten villat ja ruoko. 
Ensimmäiset kangaspuut tuotettiin Saksasta Suo-
meen vuonna 1880. 

Ensin mattoja oli vain rikkaammissa säätyläistalois-
sa ja isoissa kartanoissa. Kangaspuiden yleistyttyä 
mattoja alettiin kutomaan yleisemmin. Aluksi ma-
tot olivat harmaan ja mustan sävyisiä johtuen ma-
tonkuteiden väristä. Matot olivat jopa vaurauden 
merkki. Mitä useampi matto lattialla, sen rikkaampi 
talo. Vasta 1900-luvun alkupuolella yleistyivät kirk-
kaammat värit. Mattoihin käytettiin kaikkia vanhoja 
vaatteita, lakanoita ja kankaita. Torpissa oli tapana 
muistella räsymatoissa olevien vaatteiden alkupe-
rää. Räsymattojen kulta-aika oli 1960 ja 1970-luvuilla. 
Mattojen kutominen on kautta aikojen opetettu äi-
diltä tyttärelle. Nykyään sitä opetetaan myös joissain 
kouluissa ja kansalaisopistoissa. Mattojen kutomi-
nen on taas viime vuosina muodissa kierrätysbuu-
min ja retrohenkisyyden levitessä.

Jos mattojen kutominen alkoi innostaa, Taito Ete-
lä-Suomi järjestää Mäntsälässä  kankaan- ja maton-
kudontaa sekä kursseja, tietoja nettisivulta: 
www.taitoetelasuomi.fi
IK-E

Matto on palvellut 40 vuotta.

Aino Valtonen työhuoneessaan kutomassa mattoa.

Maan alta löydettyä, Nostia-sillipurkki 50-luvulta. 

Muistot on laitettu kauniisti kehyksiin.

Tumma räsymatto on kudottu trikoosta. Kaikki mattoon käytettyjen 
paitojen niskalaput on kiinnitetty maton reunaan. Tässä nykyversio 
maton alkuperän tunnistettavuudeksi. Maton tekijä on designer Jori 
Svärd. 

VINKKI
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Nummisten kylän kulttuurihelmi, Frugårdin kar-
tanomuseon alipytinki on ollut restauroitavana ke-
sästä 2020 alkaen. Alkujaan vuonna 1730 rakennettu 
Alipytinki rakennettiin uudelleen 1700-luvun loppu-
puolella. Historiallinen rakennus on nähnyt monia 
jännittäviä ja vaarallisia vaiheita olemassaolonsa ai-
kana. Tultaessa 1900-luvulle se muutettiin neljäksi 
pienasunnoksi. 1970-luvulla rakennus pyrittiin pa-
lauttamaan 1800-luvun ulkoasuun, mutta nykyaikai-
sin materiaalein. Nämä valitettavasti eivät kestäneet 
aikaa. Jopa talotohtorina tunnettu museoviraston 
arkkitehti Panu Kaila on tunnustanut, että 70-luvul-
la tehtiin paljon virheitä historiallisten rakennusten 
kunnostamisessa.

Ennallistus on palvelus historialliselle arvoraken-
nukselle, joka liittyy olennaisesti Suomen historiaan. 
Nykyinen omistaja, Senaatti-kiinteistöt, on palkan-
nut korjausrakentamiseen erikoistuneen arkkiteh-
titoimisto Livady’n suunnittelemaan korjaustyön. 
Työtä valvoo Museovirasto. 

Tapahtumakalenteri 2021
Nummisten Kylä ry:n tarkoituksena on edistää kylän elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. 
Yhdistyksen tehtävänä on pyrkiä aktivoimaan kyläläisten yhteistoimintaa ja yhteis-
henkeä kylän yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä. Tarkoituksena on vaalia perin-
teitä ja myös etsiä uusia tapoja lisätä viihtyvyyttä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Tapahtumat järjestetään, jos mahdollista ja huomioiden poikkeusolot. 
Talven tapahtumat järjestetään säävarauksella.

Tarkemmat tiedot ja aikataulut baari Kohinan ilmoitustaululla, Mäntsälän Uutisten 
Seurapalstalla ja Nummisten Kylä ry:n facebook -sivuilla. Kysellä kannattaa myös 
hallituksen jäseniltä.

• Vuosikokous sunnuntaina 7. helmikuuta klo 16.00 Nummisten vanhalla koululla,
Onkimaantie 3. Huomioimme poikkeustilanteen.

• Keväällä joen alajuoksulle Alikartanon sillan luokse tuodaan soutuvene.

• Loppukeväästä siistitään talkoilla teiden varsia sekä muita yhteisiä alueita.

• Koululaisten stipendit jaetaan kevätkauden päättyessä. 

• Juhannuskokko syttyy perinteisesti aattoiltana klo 21 Kokkorannassa.

• Maalaustaiteen päivä heinäkuun 10. päivä Alikartanon pihassa. 
   Tapahtuma on osa  valtakunnallista kuvataidetapahtumaa.

• Nordenskiöldien kirjeiden luku kesällä Alikartanolla. Tiedossa on kertomuksia 
   huimilta löytöretkiltä ja kartanossa järjestetyistä juhlista. 

• Paikallisten tuottajien ja käsityöläisten myyjäiset elokuussa. Myyjäisten yhteydessä  
   luetaan vielä kerran Nordenskiöldien kirjeitä.

Alipytinki oli kärsinyt vuosien varrella home- ja la-
hovaurioista. Seinistä ja lattioista on poistettu kaikki 
mädäntynyt aines ja hengittämättömät materiaalit 
on poistettu. 
Kirvesmies, muotoilija ja kestävän kehityksen lipun-
kantaja Eetu Puurtinen on työskennellyt kohteessa 
alusta asti.

–Hanke on ollut opettavainen ja kiinnostava. On 
hienoa, että kerrankin saa mennä laatu edellä. Olen 
saanut tutustua entisaikain puuliitoksiin, joiden en-
nallistamisessa olen yrittänyt jopa ylittää Museokor-
teissa edellytetyn laatutason. Kohde ansaitsee vain 
parasta. Seinien tuulensuojaksi ja vanhaa hirsirun-
koa kosteudelta suojelemaan on kiinnitetty koivun 
tuohta. Se on materiaalina aivan upea. Toivoisi, että 
tuohta hyödynnettäisi enemmän restaurointikoh-
teissa. Nyt se menee hukkaan puuteollisuudelta, 
miettii Puurtinen.

Alipytingin kunnostus on upea kulttuuriteko Mänt-
sälän kunnalta. Lopputulosta päästään toivottavasti 
ihailemaan kesällä 2021.
IK-E

K
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öl
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en myyjäisistä tekee hyvänmielen löytöjä!

Alikartanon alipytingin 
uusi kukoistus

Alipytingin seinän tuohieriste tulee laudoituksen alle.
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