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Siiiiksmdked on sanottu ttSuonen taiteen
kauneirnmaksi kasvutarhaksitt,
eikd varmaan aivan syyttii.
Kysyd tietysti
aina
sopii, allekirjoittavatko
esim. tuusulalaiset
tal
ruoveslldiset
tdmdn arvonimen, mutta tosiasia
kuitenkin
on, ettd
yli
sadan vuoden ajan on Sdeiksmdki houkutellut
luokseen suuren joukon kirjallistaiteellista
vdked.
Useimmat ovat
viettdneet
siellii
kauniita
kesid Vanajanja Rauttunseliin
rannoilla,
mutta
joiden melkein koko
monia on heitdkin,
aktiivielama
on liittynyt
Sddksrn:ikeen.
Kauan on o11ut tunnettua,
ette kuvataiteilijat
viihtyneet;
ovat aina siellii
ylldtys
monelle lienee se, ettd Sdiiksmlielki lyhyemmdn tai pldemmdn aikaa asuneiden
kirjailljoidenkin
miiiirii nousee
viiteenkymmeneen .
johtunee? KysyrnykMistd tdmd sitten
seen on vaj-kea vastata. Kirjailija
Eino
Pa1o1a sanoi jo aikaraan 30-1uvu11a Vijdlkeen ndin: Matsavuoressa kdyntinsd
kasta siiilyi
se vaikutelma,
etta
tdmii
ikivanha
yhe sdilyttdd
kulttuuripitiijd
sivistyksellisen
perlntiitietonsa.
Taide
pyrkii
kuin jonkin
salaperdisen
voiman
ohjaamana kotiutumaan eriiille
seuduille
yhtd
kun taas
tuntenattomasta
syystd
jyrkdstl
vieroksuu
tolsia. "
Sddksmden
salaperdisend vetovoinana on o11ut paitsi heleii hdrndlSinen luonto,
ny6s seudun
mahtava menneisyys ja rnielenkiintolnen
kulttuuriperinne.
Unohtaa ei mlssddn tapauksessa sovi sitA persoonallista
vaipaikkakunnalla
kutusta,
mikd tietyilld
pysyvdsti
asuneilla
taiteilijoilla
on
ja heiddn kauttaan koko
o11ut ystdviinsii
Suomen taidernaailrnaan.
Veljekset
Ka11e
ja Mikko Carlstedt
Elsa
seke taiteilijat
ja Aukusti Veuro ja prof. Emil Wikstrijm
ympdristiiiinsd
paljon
ovat houkutelleet
tunnettuja suomalaisia taiteilijoita.
jiirjestystd
Kronologista
noudattaen
kdyn ldpi tunnetuinmat kirjailljat
viime
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-
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1800-1uvun lopun kirjailija
on maistelapsuuri Ernil Nervander, joka vietti
tensa ja nuoruutensa keset ja jouluJulkaisi
lomat Voipaalan kartanossa.
sekd proosaa ettd runoja sekd suuren
ja taidehistoriallimddrdn kulttuurisia teoksia.
Hdnen aikalaisensa
o1i PZiiv6liin kanSeveri
sanopiston
ensimmdinen johtaja
julkaisi
Nyman-Nuormaa, joka
siellii
ollessaan
ensirnmiiisen runokokoelmansa
Kotoisilla
rannoilla.
Tdrkeii kirjallinen
keskus vuosisadan
vaihteessa
o1i Valmarinniemi.
Sen isdntdvden Ilta ja A.W.Kosklmiehen vieraiksi
vaelsivat
monet tunnetut kyndniekat
kuten Eino ja Kasimir Leino,
Larin-kycisti,
Paavo Cajander sekd Toivo Lyy.
20-1uvu11a Sdiiksrndelle ilmestyi
kesdd
ja jo viiviettdmddn Aaro Hellaakoskl
hdn aikaisemmin o1i Joel Lehtonen osVdhd-Vohlin
tanut
itselleen
saaren,
josta tuli hdnen Llntukotonsa.
kirjallisuuden
Suomen ruotsinkielisen
suuria nimi6 o1i aikanaan Bertel Gripenberg, joka asui runsaat 10 vuotta
SddksmdellS maata vi1je11en
ja kirjoittaen.
40-1uvun kirjaillja
on Lauri Pohjanpad
joka asui perheineen Sddksmden Kalalahdessa kesdd ja jonne sitten
60-1uvu1la palasi oman perheensd kanssa Helena Anhava (o.s.Pohjanpda). Nain Tuojoutui
mas
Anhavakin
kosketuksiin
Siidksrnden kanssa.
Eldkevuosiaan palasi lapsuutensa mail1e viettdmedn suomenkielen prof. Martti
Rapola, jonka Hdrndkiinen Trllogia
liittyy
vahvasti Sddksmiikeen.
Oman elaimdnsd muistelijoita
on kolme:
lddkintcineuvos J.K.K1erno1a. teatteri-

tt

ja lehtori
neuvos Vilho Siivola
Naerni
Levas.
- Koko aktiivieldmdnsd
vietti
Sddksmden
ja oJutlkkalan
koululla
kirjaillja
jol1a
pettaja
Hilda
Huntuvuori,
on
laaja historiallisten
rornaanien sarja.
- Dekkarikirjallisuuskin
hipaisee Seidksmiiked: sekd Mauri Sariola
etta lvlattiYrjdnd
Joensuu ovat vietteneet
1apsuus- ja nuoruusvuosiaan siellii.
-Oman
yhdyskuntaiteelliskirjallisen
jonne kirtansa muodostaa Visavuori,
joittarnisen
toi Wikstrijrnin vdvy, prof .
Yrjii Suomalainen ja jota
ovat siel1d
jatkaneet l{atti Kurjensaarj. sekd Lippe
ja Kari Suomalainen ja Mielikki
lva1o.
- Kaksi
nuoremman polven
kirjailijaa
on nainittava:
l,latti
Paloheimo, joka
vietti
nuoruudessaan 15 kesdii Siiiiks(o . s. Koskirndellii sekii Satu Marttila
mies), jol1e kesiS kertyy y1i parikymmentd. Molempien kirjoissa
vilahtelee
kuvia myds Sddksmdestii.
- Viimeisend
mainitsen
l,auri
Haarlan,
jonka romaani Ritvalan
ilovalkeat
erdd11d tavalla
sulkee sen kj-rjallisen
ympyrdn, joka on alkanut Ritvalan helka1au1ui1la.
Kuvataiteilijoiden
luvun alkukymmeniltd.

sarja

alkaa

1800-

- Nuori opettajatar
piirteli
kuvia 18501uvu11a Lahisten kartanon vaiheilta.
Hdn o1i Matilda
Wahlroos,
rnydhenmin
G a l 1 e n j a A k s e l i G a 1 1 e n - K a 1 1 e 1 a n5 i t i .
- ttVanhojen mestareiden kausitt ajoittuu
SdeiksmdellS
suunnilleen
vuosisadan
vaihteen
puo1e11e. Tdhrin
kunmallekin
sarjaan kuuluvat Ernil Wikstrdm, Akseli
Gal1en-Kallela,
F,mi1 Halonen,
Pekka
Halonen sekd Wilho Sjiistrdm.
- Emil Wikstrdmin yrnpdrillii o1i aina oppilaita
kuten
lahiseudulta
kotoisin
olevat Aukusti Veuro, Evert Porila ja
Rich. Rautalin
sekd kauempaa tulleet
Aarre Aaltonen ja Elias Ilkka.
- Vanhan polven mestareihin
on luettava
myiiskin Albert
Gebhard, joka rakensi
kesiihuvilansa Ritvalaan ja asui sie11d
kuolemaansa 1936 asti.
- Paikkakunnan
ja
Kalle
"omat pojat'r
Mikko Carlstedt
olivat
uskollisia
koja asuivat sek?i tyciskentiseudulleen
telivdt
rnelkein koko elSmdnsd Huittu1an kyldssd.
Mlkko Carlstedtin
tyter
jatkaa
Kerstin
perinnettd
tete
asuen
nykySSn vain kesdt entisessii
lapsuudenkodissaan.
18

- Elias Ilkka kuuluu Carlstedtin
veljesIIen e1i eldmdnsii pariten lkiipolveen.
Siidksvuotta
viimeistii
kymmentdviisi
j-sdntdnZi
kartanon
mde11d Voipaalan
tytteren
kartanon
mentyiidn naimisij-n
Helvin kanssa 1941.
- Koko eltimdntyiinsd Sddksrniielle teki kujoka o1i
Veuro,
vanveistdjd
Aukusti
pronssiinvalaja,
taitava
sen lisdksi
jolla
o1i 20-1uvu11a oma valimo TartVeuron puoliso
E1sa,
ti-lan
kyliissd.
joka on Wziinij Aaltosen
on maasisar,
Heiddn pojastaan
lannut
akvarelleja.
ja
Jaakosta
myiis kuvanveistiijd
tuli
pojan tytdr
Helka on puupiirtoisen

teja.
- Huittulan
kyldstd muodostui 20- ja 3Oluvui1la
varsinainen
taiteilijasiirtoviettivdt
kesiddn esim.
kunta.
Sielld
Reino
Mikko Oi-nonen, Tyko Sallinen,
Vuori,
Aalto,
Ilmari
Harsti,
Ilmari
Paavo Leinonen ja 011i
Gbsta Diehl,
Miettinen.
- Jo vuosisadan alussa olivat
Saarioispuolella
viettAneet
kesdd Hanna Rijnnberg ja Pehr-Ake lauren.
SddksSotien jiilkeen taiteilijaelSmd
hiljentynyt,
kesdvieraat
miielld
on
ja jatkuvasti
paikkaovat vdhentyneet
edustaa
kunnalla
asuvia
taiteilijoita
ja Veuron jdlkikasvun
Carlstedtin
liseikKlaus Kalima. HAn o1i pitsi taiteilija
Paperitehtaitten
maikddn Yhtyneitten
ja
palveluksessa
muutti jo
nososaston
asumaan Sddksmden Linnaistydvuosinaan
ten kylddn.
Tdmd ilpikataivaltt
antaa vain himmedn
kuvan siitd
kuinka kulttuuri.historialliseutua vanha Siiiiksmdki on.
sesti rikasta
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