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PÄÄKIRJOITUS

Apteekkari Herman Levinin rakennuttama arvokas jugend-rakennus Kerimäen Wanha Apteekintalo valmistui
vuonna 1911. Rakennuksen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Via ry järjesti valokuvanäyttelyn Via ry Wanhan
Apteekintalon entisöijänä ja korjausrakentajana. Valokuvat ovat Pauli Koistisen ja Pekka Koistisen
valokuvavarastoista. Vuosien mittaan rakentamisen etenemistä on kuvattu tarkkaan ja Pauli Koistisella on
ollutkin tapana ottaa ”päivän kuva” työmaalta.

Arvokas ja hieno näyttely esittelee luonnollisia työtilanteita noin 300 valokuvalla. Näyttely kertoo tarinan siitä,
kuinka vanha rakennus on kunnostettu ja entisöity entisen loistonsa kaltaiseen kuntoon. Pitkään säilyvien
kuvien avulla Apteekintalon rakentamisvaiheet tallentavat sen kunnostustyön vaiheet jälkipolvillekin.

Näyttelyn avajaisissa tunnelma oli lämminhenkinen. Vieraat viihtyivät pitkään muistellen Apteekintalon
rakentamisen aikoja tai asumistaan siellä. Avajaispuheissa ja keskusteluissa tuli esille monia mielenkiintoisia
asioita.

Pauli Koistinen on ollut mukana Apteekintalon rakentamisessa alusta alkaen ja on edelleen. Pauli Koistista
voidaan pitää rakennushankkeen sieluna, jolle vanhat rakennukset ovat sydämen asia. Mahdollisuus keskustella
säännöllisesti rakentamisesta veljensä rakennusinsinööri Pekka Koistisen kanssa on merkinnyt hänelle paljon.

Juhlapuheista kävi ilmi miten ”valokuva on erinomainen tarinankertoja tai sen tuki ja elävöittäjä”. Niistä selvisi
myös vialaisten talkootyön ja lahjoitusten merkitys Apteekintalon kunnostamisessa, vaikka kiireisinä aikoina
oli palkattujakin työntekijöitä. Mainittiin sekin, että rakentamisessa oli välillä taukoja, kun piti hankkia rahaa.
Rauhallista rakennustahtia tuskin kukaan muistaa vuosien jälkeen, kun katsoo tulosta.

Nykyisin kauniisti kunnostettu Apteekintalo tarjoaa viihtyisät puitteet perhejuhlille, näyttelyille,
kulttuuritapahtumille ja omatoimimatkailijoille hyvällä paikalla Kerimäen keskustassa. Kesäisin Savonlinnan
oopperajuhlien aikaan rakennuksessa on kesäkahvila ja aamiaismajoitusta.

Via ry on kunnostanut Kerimäellä kaksi arvokasta, vanhaa rakennusta. Ensin Kaukalinnan, jonka se lahjoitti
Via-Akatemian säätiölle perustamispääomaksi ja sen jälkeen Kerimäen Wanhan Apteekintalon. Työ on
merkittävä osa vialaisen yhteisön historiaa ja osoitus vialaisen yhteisön hengen voimasta. Työ on myös Tyyne
Matilaisen opetusten mukaista, sillä hän piti maallista työtä ja rahan ansaitsemista henkistä kehitystä
edistävänä, toisin kuin monet aikaisemmat henkisyyteen pyrkivät suunnat – kuten Tuula Uusitalo kirjoittaa.

Vuosi 2011 on myös Tyyne Matilaisen syntymän 100-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi on hyvä ajankohta pohtia
hänen meille jättämäänsä perintöä. Perintöä, jonka vaalimiseen Kaukalinnan ja Apteekintalon hyvin hoitaminen
sisältyy. Tehkäämme se yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla muistaen ”Yhteistyössä toisten kanssa löytää
itsestään ja toisista lisäulottuvuuksia.”

Aurinkoista ja virkistävää kesää!

Sinikka Juntura

Kerimäen Wanha Apteekintalo 100 vuotta


