
Kerimäellä tapahtuvaan vanhojen puutalojen
korjausrakentamiseen on koko vialainen yhteisö
osallistunut, mutta Pekka ja Pauli Koistisen panos
rakennustyöhön on ollut suuri.

Pekka Pauli Koistinen

Etevät Koistisen veljekset

ja ovat olleet vialaisen raken-
tamiskulttuurin taustavoimana ja – varsinkin Pauli – sen
käytännön suorittajana. Wanhan Apteekintalon 100-
vuotisnäyttely koostuu pääosin heidän ottamistaan va-
lokuvista.

Veljekset Pekka ja PauliKoistinen, ovat rakentajia ja va-
lokuvauksen harrastajia molemmat. Pekka on ”70-lu-
kulaisia”, Tampereen paikallisosastosta. Innostuneena
vialaisena hän puhui veljensäkin mukaan Viaan. Vel-
jekset ovat syntyään Heinävedeltä, Kermasta, mutta
Pekka on tehnyt työuransa rakennusyrityksissä ja Tam-
pereen työterveyslaitoksella. Pauli on pysynyt heinä-

Wanha Apteekintalo 100 vuotta
Valokuvanäyttelyn avajaiset 21.5.2011

veteläisenä – hän on töissä Punkaharjulla ja on kaikin ta-
voin sopivan lähellä Kerimäkeä. Pauli onmonitaitoinen
kirvesmies, jota ilman Via ry ja Via-Akatemian säätiö
olisivat olleet pulassa, vanhat puutalomme Kerimäellä
kun tarvitsevat jatkuvaa hoivaamista.

Kun Via ry:ssä pohdittiin Kaukalinnan ostamista,
myös tamperelaiset rakentajat pohtivat asiaa. Kun he
sanoivat kyllä, Kaukalinna hankittiin. Tamperelaisten
johdolla pystyttiin viemään eteenpäin vaativaa kor-
jausrakennusprojektia. Kerimäen Wanhan Apteekinta-
lon hankinta tuli siihen lisäksi. Siinäkin oli vanha hieno
puurakennus korjaamista vailla.

Apteekintalon kunnostaminen on ollut työlästämutta
palkitsevaa mm. siksi, että sitä on tehty perinteisten
käsityömenetelmien mukaisesti. Pauli on ollut se, joka
käytännössä hallitsee vanhan rakennuksen moninaiset

Tuula Uusitalo

Koistisen sisarukset näyttelyn avajaisissa: Pekka, Pauli
ja veljesten sisar Pirkko.
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Sinikka Juntura avasi näyttelyn ja kertoi talon
historiasta.
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yksityiskohdat ja perusrakenteet. Hän on opettanut niitä
muillekin Apteekintalossa pidetyllä vanhojen puu-
talojen korjauskurssilla. Pauli on omakätisesti veistellyt
muun muassa talon koristeellisia yksityiskohtia, kuten
etukuistin pylväineen.

Veljekset ovat tottuneet dokumentoimaan erilaisia
työsuorituksia ja Paulilla on usein ollut kamera mukana
Apteekintalolla. Pekka taas on tulostanut valokuvia.
Niinpä oli luonnollista koota Koististen rakennus-
työkuvat näyttelyksi.

Avajaisissa kerrattiin Kerimäen Wanhan Apteekintalon
vaiheita sen syntyajoilta tähän päivään.

avasi näyttelyn kertomallaApteekintalon vanhem-
masta historiasta. , Via ry:n entinen
toiminnanjohtaja ja rakennustöiden organisaattori ker-
toi esitelmässään Apteekintalon
mielenkiintoisista vaiheista alkaen 1993, Via ry:n han-
kittua sen. Mervi lopetti puheensa kirjoittamaansa ru-
noon .

Pekka Koistinen kertoi näyttelyn valokuvista esitel-
mässään . Ku-
vaustilanteet ovat olleet luonnollisia rakentamisen
työtilanteita ja jo sellaisenaan arvokkaita.

Näyttelyn avajaiset

Sinikka Jun-
tura

Mervi Liinakoski

Antaa kuvien kertoa

Satavuotias

Valokuva on erinomainen tarinankertoja
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Leena Turtiainen saapuu näyttelyyn ystävättärensä
kanssa.
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Puuseppä Esa Pulkkinen (kuva oik.) on tehnyt
Apteekintalon pääoven ja yläkerran ikkunoita sekä
muita erikoispuusepän töitä.

Näyttelyn avajaiset kirvoittivat monenlaisia muistoja
Apteekintalon eri vaiheista. Merkillisten tapausten
joukkoon mahtui mm. tilanne, jossa Kerimäentien kor-
jaustyöt uhkasivat talon olemassaoloa. Mervi Liina-
koski ja Pauli Koistinen huomasivat sen. Keskustelun
jälkeen he joutuivat asettumaan itse merkkitikuiksi – ja
tie rakennettiin puolitoistametriä kauemmaksi.

Apteekintalon nykyistä toimintaa esittelevät kuvat
samoin kuin rakennuspiirustukset ja aihetta käsittelevät
lehtikirjoitukset täydentävät näyttelyn antia.

Apteekintalo on kerimäkeläisille rakas, ja monilla on
siitä muistoja. Tässä näyttelyssä vialaisen rakennustyön
dokumentointi lyö kättä kerimäkeläisten kotiseu-
turakkauden kanssa ja inspiroi myös muualta tulleita
ihmisiä suojelemaan sitä, mikä omalla kotiseudulla on
arvokasta.
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Pekka Ruotsalainen on asunut Apteekintalossa lapse-
na, kun hänen isänsä toimi pankinjohtajana. Pekka ku-
vaili, minkälainen vihreän huoneen alkuperäinen kaa-
keliuuni oli. Se oli samankokoinen kuin sinisen huo-
neen uuni ja koristeet olivat samankaltaiset. Väriltään
uuni oli vihreä, mutta lähempänä Apteekintalon tuolien
päällyskankaan vihreää sävyä kuin nykyisen uunin
värisävyä.

Wanhan Apteekintalon sähkösuunnitelman tehnyt
Pertti Järvisalo oli mukana näyttelyn avajaisissa.


