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Kuka Juha-Pekka Mikkola?
Syntyi 1976 Raisiossa.
Valmistui Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitokselta
2001.
Näytellyt mm. Raision lapsi- ja nuorisoteatterissa, Raision teatterissa, Turun ylioppilasteatterissa sekä lukuisissa kesäteattereissa eri puolilla Suomea.
Kiinnitettynä näyttelijänä Turun kaupunginteatterissa 2001–
2007.
Käsikirjoittanut markkinanäytelmää ja keskiaikaisia pitoja Turun keskiaikamarkkinoille
vuodesta 2001 lähtien.
Toiminut myös apulaisohjaajana muutamissa Turun kaupunginteatterin näytelmissä.

kumppaneiden musiikilla oli
sodanjälkeiselle Suomelle.
– Amerikkalaisia musikaaleja tulee ja menee, mutta nyt
kun on itse tullut aikuiseksi,
tuntuu hyvältä sukeltaa omien
isovanhempien maailmaan,
jossa miehet olivat vielä rautaa, juuri 30 vuotta täyttänyt
Mikkola pohtii.

Ritari ja
arkistorotta
Mikkola on näytellyt Turun
kaupunginteatterissa jo viiden
vuoden ajan. Vuoden kuluttua
hän aikoo jäädä freelanceriksi.
Siinäkin mielessä erilaiset kesäteatterikokemukset ovat aina askel eteenpäin, koska freelancerille on tärkeää tutustua
uusiin tekijöihin.
– Se, että ei sano millekään
koskaan ei, johtaa siihen, että välillä löytää itsensä mitä
oudoimmista jutuista. Mutta
nekin saattavat poikia jotain
vaikka vuosia myöhemmin.
Yksi Mikkolan oudoista

Tykkään leikkiä arkistorottaa. Jos siitä
ei muuta hyötyä olisikaan, kasvaapahan
ainakin yleissivistys.
jutuista on Turun keskiaikamarkkinoiden markkinanäytelmän käsikirjoittaminen.
Innostus keskiaikaan alkoi
poikasena leikityistä ritarileikeistä.
– Tuttu ohjaaja pyysi minut mukaan keskiaikatapahtumaan ja sitä kautta sotkeuduin myös kirjoittamiseen,
Mikkola kertoo.
Hän korostaa olevansa kuitenkin ensisijaisesti näyttelijä.
Siinäkin roolissa hän perehtyy
aina huolellisesti roolihahmojensa taustoihin.
– Tykkään leikkiä arkistorottaa. Jos siitä ei muuta hyötyä olisikaan, kasvaapahan ainakin yleissivistys.

Kesäpoimintoja
Juha-Pekka Mikkola poimi
Kanta-Hämeen kesätapahtumista muutaman, jonne saattaisi itse eksyä.
Tomaatteja, tomaatteja! 18.20.5.
Hämeenlinnan stand up kulttuuri on jäänyt toistaiseksi
todistamatta.
Midnight Petanque 23.6.
Kuulostaa niin hullulta, että
on pakko olla kivaa!
Hauhon Niskavuoriviikko
29.6.
Hella Wuolijoen juhlaseminaari kiinnostaa.

Aulanko blues 17.6., Ämyrock 1.7., LinnaJazz 13.-16.7.,
Wanaja Festival 21.-22.7., Irwin-festivaali 30.7.
Hämeenlinnassahan on tänä
kesänä oikeat kevyen musiikin kesäpäivät!
Keskiaikamarkkinat
18.20.8.
Turun tapahtumassa ei järjestetä hevosturnajaisia.
Hämeenlinnan Kaupunkimaraton 22.7.
Paras ehkä juosta vain puolikas, etteivät seuraavan viikon
näytökset ole vaarassa...
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Meillä kaikilla on palanen
näkötornia Hauhon takamailla

HANNA ANTILA-ANDERSSON / HÄMEEN SANOMAT

HÄMEENLINNA
Hanna Antila-Andersson

Tiesitkö olevasi osakkaana näkötornissa? Se sijaitsee mutkallisen tien takana Hauholla, Sappeen Vähäniemessä.
Maisematornin ja sitä ympäröivän 20 hehtaarin virkistysalueen omistaa Hämeen
virkistysalueyhdistys, johon
kuuluvat kaikki maakunnan
kunnat Luopioisilla ja Valkeakoskella vahvistettuna.
Maisematornista avautuu
muhkea maisema Iso-Roineen Painonselälle. Tosin sen
kaide on rakennettu niin korkeaksi, että 165-senttisellä on
vaikeuksia nähdä sen yli.
Virkistysalue tarjoaa uimarannan, nuotiopaikan ja vessan, joka ainakin toukokuun
alussa oli ihan siisti. Iso-Roineella kulkee veneväylä, jota
myöten pääsee Vähäniemen
luonnonsatamaan.
Autollakin pääsee lähituntumaan, etenkin jos omaa
suunnistajan lahjoja. Patikoimista jää reitistä riippuen
muutamia satoja metrejä.

Hattelmalan torni
remonttiin
Kun perheemme matkusti 50- ja 60-lukujen taitteessa Helsingistä mummolaan
Pohjanmaalle, mutkainen ja
mäkinen valtatie kulki Hattelmalanharjun kautta. Sen näkötornin tuntumaan isä ja äiti
parkkeerasivat rauhoittamaan
takapenkillä siihen mennessä
syntyneen tappelun ja syömään eväät.
Nykyinen näkötorni oli paikoillaan, eikä spaymaaleja ollut vielä keksitty. Puusto oli
matalaa. Näkötornin juureltakin näki yli kaupungin. Kun
kaupungin halki rakennettiin
pätkä moottoritietä ja Hattelmalanharju jäi osin sen alle ja
osin sen sivuun.
Vuonna 1937 rakennettu
näkötorni on siellä edelleen.
Lähiseudun asukkaat siistivät
juuri sen maalipinnan. Yhä
sieltä näkee kaupungille, mutta puut peittävät osan maisemaa. Tornin vieressä on harjujen ja lehtojen suojeluohjelmista ja alueen historiasta
kertova taulu.
Luonnonhoitotoimiston
suunnitelmissa on joko kunnostaa näkötorni tai rakentaa kokonaan uusi ennen ensi vuoden asuntomessuja. Samalla parannetaan harjualueen viitoitusta.

Oma torni
kiinnostaa
Aulangon graniittinen näkötorni on puolestaan peräisin

Vähäniemen torni seisoo kalliolla. Alueen ovat ostaneet Hämeenlinnan, Hauhon, Hattulan, Janakkalan, Kalvolan, Lammin, Rengon, Tuuloksen, Luopioisten, Valkeakosken kunnat. Sitä voivat kuitenkin
käyttää kaikki virkistysalueyhdistyksen aluella asuvat.

vuodesta 1906, itsensä eversti
Hugo Standertskjöldin rakennuttama. Se on avoinna yleisölle kesällä päivittäin. Uutta
on se, että tornin voi iltaisin
vuokrata myös omaan käyttöönsä.
Metsähallituksen markkinointiorganisaatio Villi Pohjola vuokraa Aulangon tornia
halukkaille. 350 euron kertahintaan tornin saa yhdeksi illaksi käyttöönsä.
Ryhmämatkatiimin päällikkö Taimi Rovanen kertoo, että
varsinkin vuokrausmahdollisuuden tultua julki kysyntä
oli kova.
– Puhelimet soivat yhtä mittaa. Erityisesti tornia halutaan
firmojen virkistyspäivien tilaksi. Myös häitä siellä järjestetään tulevana kesänä.
Taimi Rovasen mukaan ensimmäiset tilaisuudet pidetään toukokuun lopulla. Ihan
kaikkia kesäiltoja ei ole vielä
myyty. Myöhemmin harkitaan, voitaisiinko tornia vuokrata myös talviaikaan.

Lintutorneja
joka lähtöön
Hämeenlinnan seudulla on
kohtalaisen laaja verkosto lintutorneja, joista muutamista
avautuu varsin laaja näkymä

Tornilla on painorajoitus. Vähäniemen torni näyttää niin massiiviselta, että kannattelisi kevyesti isonkin joukon ihmisiä. Varma on
kuitenkin aina varmaa.

muuhunkin kuin lintumaisemaan.
Hämeenlinnassa on lintutorni Hattelmalanjärven rannassa. Suursuon ja Toivanjoen tornit ovat Janakkalassa. Muulijärven ja Jalavaniemen tornit taas Kalvolassa.
Muulijärven torni tunnetaan
paremmin ehkä Pirttikosken
tornina.
Mielenkiintoinen yksityiskohta on myös Hattulassa lähellä Kalvolan rajaa kolmostien levähdyspaikalle raken-

nettu torni, jossa ohikulkijat
voivat käydä ihailemassa maisemia, jos kiireeltään ehtivät.
Tornista avautuva maisema
ei ehkä ole niitä huikeimpia,
mutta kelpaahan niitä hattulalaisia ja kalvolalaisia peltoaukeitakin ihailla. Ja näkyy sieltä
Aulangon näkötornikin.
Lisätietoja: www.hameenvirkistysalueyhdistys.fi, www.
hameenlinna.fi, www.aulanko.fi, www.luontoon.fi, www.
villipohjola.com, www.birdlife.fi.

Kommentti

Retkimaastoja joka lähtöön
Vapaaksi heittäytyvä. Se, että ei sano millekään koskaan ei, johtaa
siihen, että välillä löytää itsensä mitä oudoimmista jutuista, freelanceriksi ryhtyvä sanoo.

Ei ollut helppo löytää Vähäniemen aluetta Hauhon Sappeen tuntumasta. Virkistysalueyhdistyksen nettisivulla
kerrotaan, että oikea risteys
on Hauho-Luopioinen tien
varressa. Viitta löytyy, kun usko on juuri loppumassa. Pikkutiellä on monta risteystä,
joissa ei ole viitoitusta. Uskoa

tarvitaan loppuun asti. Siellä
se kuitenkin on 3,3 kilometrin päässä Hauho-Luopioinen
tiestä.
Jää sellainen fiilinki, ettei
virkistysaluetta ihan kauheasti
haluta mainostaakaan, etteivät suuret joukot ryntää sinne.
Näkötornillekin on viitoitusta
harvakseltaan. Oikeastaan pi-

tää tietää, että siellä on torni,
että se löytyy.
Kuitenkin Vähäniemi vaikuttaa ihanteelliselta paikalta esimerkiksi veneilijälle tai
pyöräretkeläiselle. Se on kaukana kaikesta, mutta paikka
on oivallinen. Tornilta avautuu kauniina kesäpäivänä huikea maisema Ison Roineen

suuntaan.
Hämeen virkistysalueyhdistyksellä on tällaisia alueita
kaikkiaan 19 eri puolilla maakuntaa. Kaikkiaan omistamme reilut 170 hehtaaria maata
ja 18 kilometriä rantaa. Kelpaa siinä retkeillä ympäri kotimaakuntaa.
Hanna Antila-Andersson

