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Syrjähdellen – tuokiokuvia
Vilho Siivolasta Volter Kilpeen
■■Maanantaina 6.7. herää
Syrjän vanha, historiallinen talo jälleen eloon. Lopen kunnan kulttuuritoimi,
Loppi-Seura ja Järventaustan kyläyhdistys järjestävät
yhteistyössä Eino Leinon
ja runon ja suven päivän
iltatilaisuuden. Tällä kertaa kuullaan proosaa, kun
Markku Vilhonpoika Siivola esittää ensin isänsä lukemia tekstejä ja kahvitauon jälkeen johdattelee kuulijat kirjailija Volter Kilven
omalaatuiseen ja ilmaisultaan ja kielikuviltaan rikkaaseen tekstiin.

Henkilökohtaiset
siteet Syrjään
Näyttelijä Vilho Siivola hankki Lopelta Järventaustan Syrjän tilasta loh-

kotun tontin 1940-luvulla.
Tänne kohosi kauppaan
kuuluneen riihen hirsistä rakennettu kesäpaikka,
joka nimettiin pojan mukaan Markkulaksi. Siivola
perheineen viihtyi Lopella
kesät, ja tunnettiin täällä
”taiteilija Siivolana”. Näyttelijänä hänen äänensä oli
kaikille tuttu mm. Tuntemattomasta sotilaasta, ja
hän kiersi ympäri Suomen
lukemassa erilaisia tekstejä
ja pitämässä lausuntailtoja.
Näillä esitysreissuilla oli
usein mukana myös poika
Markku. Isän lukemat tekstikatkelmat ja painotukset
iskostuivat lapsen mieleen,
kun esityksiä tuntikausia
kuunteli, kerrasta toiseen.
Tältä pohjalta Markku Siivola nyt on lupautunut esittämään näitä samoja teksti-

katkelmia Vilhon ”haamuna”, Vilhon esitystyyliä ja
-tapaa mukaellen. Monille
näyttelijä Siivolan tunteneille voivat esitykset kuulostaa kovin vilhomaisilta
ja tutuilta, sillä pojalla on
isänsä ääni! Vapaamuotoisessa tilaisuudessa myös
muisteluilla ja tarinoilla on
oma sijansa.
Markku Siivolalla on
myös itsellään vahvat, henkilökohtaiset siteet Syrjään.
Onhan perheen kesäpaikka ja naapurina ollut Syrjän tila kuulunut hänen elämäänsä lapsuudesta saakka.

Pälsiä, Linnaa,
Pohjanpäätä,
Viitaa…
Syrjän proosailta alkaa

Lopen oman pojan, Sakari Pälsin teksteillä. Markku Siivola lukee katkelmia kokoelmasta ”Minä olin
pikkuinen vielä”. Tekstien
ohessa kuullaan myös taustajutustelua ja pohjustusta, eli ilta etenee kevyesti syrjähdellen, kirjailijasta toiseen.
Väinö Linnan Tuntematon sotilas on klassikkoteos, jota Vilho Siivola esitti lukemattomia kertoja ja
joka on iskostunut mukana seuranneen pikkupojan mieleen. Illan aikana
kuullaan myös Vilho Siivolan esittämiä Lauri Pohjanpään eläinrunoja, jotka
ovat useimmille kansakoulun käyneille tuttuakin tutumpia. Mukana on myös
Lauri Viidan viimeisen päälle loppusoinnutettuja pikkurunoja.
Näyttelijä Siivola tunnettiin myös Aleksis Kiven tulkitsijana ja tuntijana. Hän
ohjasi Nurmijärven Taaborin-vuoren Kivi-juhlien
Nummisuutarit juhlien alusta alkaen neljännesvuosisadan ajan! Markku Siivola
esittää joitakin mieleensä
jääneitä herkullisia pätkiä
myös näistä isänsä ohjaamista Kiven teksteistä.

Volter Kilpi vie
mukanaan

Markkula, näyttelijä Vilho Siivolan rakennuttama kesäpaikka Järventaustan Syrjässä on puolittain
museona. Markku Siivola ja Pirjo Juhela viettävät täällä kesiään.

Ilta päättyy Markku Siivolan jumaloiman Volter Kilven tekstikatkelmiin. Volter
Kilven pääteoksena pidetty
”Alastalon salissa” -romaani on kirjallisuuden tutkijoiden ja kriitikoiden taholta mainittu kaikkien aikojen parhaana suomalaisena romaanina, mutta suuren yleisön suosikiksi se ei
ole kohonnut.
Markku Siivola kertoo

Yhdistysesittely

Lentopallo yhdistää Topeno Teamilaiset
■■Virkistystä ja iloa arjen
harmauteen. Sitä on lentopallopelit tuoneet jo yli
kolmekymmentä vuotta Topeno Teamilaisille. Lentopalloharrastus vei joukon
mukanaan, ja osa porukasta jatkaa edelleen kilpailua
myös sarjatasolla. Mutta pelata voi myös omaksi iloksi.
Lentopallon erikoisseura
Topeno Team ry perustettiin 1.1.1981. Tuolloin oli
Topenolla aktiivinen lentopallon pelaajien joukko,
jotka halusivat mukaan sarjapeleihin. Niin päädyttiin
oman seuran perustamiseen. Seuran toiminnan tarkoitukseksi on määritelty lentopallon pelaaminen

harrastus- ja kilpailumuodossa.

Pelaajilla siteet
Lopelle
Alkuun lentopalloa pelattiin ja harjoiteltiin omalla
kylällä, Topenon seurantalon salissa. Vähitellen toiminta ja pelaajajoukko laajeni kylärajoja kauemmas.
Harjoituspaikka vaihtui kirkonkylälle, ensin ns. B-saliin koulukeskukseen ja Elmolan valmistuttua sinne.
Tätä nykyä Topeno Teamilaisia on ympäri Loppea,
ja osa kulkee kauempaakin. Yleensä kuitenkin pelaajilla on jotkut siteet Lo-

Peliasut ja verkkarit vaihtuvat vuosien myötä, osa väestä
kuitenkin pysyy. Topeno Teamilaisia 1980-luvulla.

Naisilla on oma harjoitusvuoronsa. Vielä 1990-luvulla pelattiin
myös sarja-otteluita, nykyisellään naisporukka pelaa lentopalloa
lähinnä harrastemielessä.

pen suuntaan - ja lentopallo yhdistää! On toki mukana edelleen myös muutama
topenolainenkin.
Vuosien myötä seuratoiminta on kokenut niin kohokohtia kuin aallonpohjiakin. Toiminnan ollessa
aktiivisimmillaan pelasivat
niin miesten kuin naistenkin joukkueet nelossarjassa. Välillä aktiivisimpia ja
parhaiten menestyneitä palloilijoita siirtyi naapuriseuroihin, mutta sitkeästi ydinjoukko on toimintaa pitä-

nyt yllä. Naisporukka tosin luopui sarjapaikastaan,
kun perheen perustamisten myötä aika ei vain riittänyt enää niin intensiiviseen harjoitteluun ja otteluihin. Mutta ei lentopallo
silti ole jäänyt, vaan kyllä sitä harrastemielessäkin
voidaan pelata, omaksi virkistykseksi.
Seuralla ei ole junioritoimintaa, vaan se on keskittynyt aikuisten lentopalloon. Talvisin naisten joukkueella on oma harjoitus-

Markku Siivola lukee Syrjässä isänsä, näyttelijä Vilho Siivolan
esittämiä tekstejä ja päättää illan lempikirjailijansa Volter
Kilven esittelyyn.

■■Markku Siivola (s.
1945) on helsinkiläinen
psykiatrian erikoislääkäri ja kirjallisuuskriitikko.
35 vuotta sitten hän löysi avaimen uniin, ja on
tästä lähtien vetänyt kokemuksellisia uniryhmiä
eri puolilla maata. Hän
on kirjoittanut aiheesta myös kirjan, joka on
käännetty englanniksi ja
toimii oppikirjana.

Markku Siivola on lukenut kavereilleen proosa-tekstejä aiemminkin,
mutta nyt heinäkuussa
Lopella tapahtuu ensimmäinen julkinen esiintyminen isä-Vilhon jalanjäljillä. Siivolan siteet
Lopelle ovat vahvat, sillä kesät ovat lapsuudesta lähtien kuluneet Järventaustan Syrjän maisemissa.

tuttavansa suositelleen tutustumista Volter Kilven
teksteihin 1980-luvun lopulla. Ensi-ihmetyksen jälkeen Kilven teksti vei Siivolan totaalisesti mukanaan viikkokaudet kuluivat suljetussa huoneessa tekstejä
puolisolle ääneen lukien.
Volter Kilpi käyttää suomenkieltä taitavasti, maalaten selvän visuaalisen kuvan kohteestaan. Hänen
tekstinsä on huumoripitoista, mutta kuvaa ihmisten syvällistä raadollisuutta
sellaisella tunnolla ja tarkkuudella, että se on tavattoman koskettavaa, kertoo
Markku Siivola ihailemastaan kirjailijasta.
Volter Kilven teksti on
äärimmäisen hiottua, vaikka se kuulostaakin tajunnan virralta. Se on täysin
kaikkia suomenkielen oikeinkirjoitusssääntöjä vastaan, mutta se on parasta
suomenkielellä kirjoitettua
tekstiä kaikessa monitahoisuudessaan, hehkuttaa
Markku Siivola.
Siivola tunnustaa, että
Volter Kilven tekstejä on

vaikea lukea ääneen. Hän
aikookin lukea vain lyhyitä katkelmia malliksi, kertoen taustat mihin katkelma liittyy. Tekstikatkelmat
Siivola on valinnut Kilven
kirjallisesta päätyöstä, vuosina 1933-1937 ilmestyneestä Saaristosarjasta, joka sopii Syrjäänkin hyvin, sillä
se kertoo maalaismiljööstä.
Volter Kilven teksti on
niin monitahoista ja kaiken arvostelun yläpuolella olevaa, sellaista suomenkieltä, mitä ei uskoisi
mahdolliseksi. On todella mielenkiintoista päästä
lukemaan tätä nyt muillekin, toteaa Markku Siivola
innostuneena.

vuoronsa ja miehillä vuoroja on kaksi. Tämän lisäksi
lentopallon miesten 4. sarjassa pelaavalla joukkuella on sarjapelit viikottain,
joka toinen viikko yleensä
kotikentällä. Seura osallistuu myös lähiliigapeleihin.

not puitteet järjestää tällaisia turnauksia kertovat seuralaiset. Topeno Team toivottaakin tänne kaikki tervetulleiksi lentopallopelejä
katsomaan!
Topeno Team rahoittaa
toimintaansa turnausjärjestelyistä saatavilla tuotoilla.
Sponsorirahaa on hankittu
verkkari- ja peliasujen hankintoja varten.
Topeno Team ry:llä on
reilut 70 jäsentä. Se kuuluu Suomen Lentopalloliittoon. Seuralla ei itsellään ole mainittavaa omaisuutta. Seuran hallitukseen
kuuluu kuusi henkilöä. Puheenjohtajana toimii Pekka
Sainio, varapuheenjohtajana Jari Sainio ja sihteerinä
Kari Matikka.
Mukaan toimintaan ovat
tervetulleita kaikki lentopallotaustan omaavat ja pelin omakseen tuntevat henkilöt!

Viikkari Biitsi
osakilpailu
Läyliäisissä
Topeno Team järjestää
aktiivisesti lentopalloturnauksia. Se on järjestänyt
useamman kerran Lopen
avoimen lentopalloturnauksen. Samoin se on järjestänyt Viking Line cup
osakilpailuja talvikaudella
sekä Viikkari biitsin osakilpailuja kesäisin.
Tulevana kesänäkin pelataan Viikkari Biitsiä toukoelokuussa. Topeno Team
järjestää Viikkari Biitsin
osakilpailut sunnuntaina
19.7. Läyliäisten koulun
urheilukentällä. Läyliäisissä on kuusi kenttää ja hie-
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