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Saatesanat:
Huovilan taru on naytelma, jossa todellisuus kulkee kaiken aikaa
mukana pitkalla linjalla. Joku pieni yksityiskohta saattaa herattaa kysy
myksen tai huomautuksen: "Eihan se ihan noin ollut." Kun me 2000-lu
vulla etsimme tietoja 1800-luvulta, tiedot saattavat olla ristiriitaisia. Olen
nyt kuitenkin pyrkinyt lahestymaan asia", niin, etta ns. pitka linja pitaa. En
halua puuttua yksityiskohtiin, joista karkOlalaisilla saattaa olla
monenlaista perinnetietoa. Arvostan sita. Tosiasia oli kuitenkin se, etta
naytelman kasikirjoituksesta ei koskaan olisi tullut valmista toteutet
tavaksi, jos olisin muuttanut jokaisen vihjeen mukaan tekstiani. Toivon,
etta periaatteeni hyvaksytaan.
Jo alusta alkaen tiesin ryhtyneeni Orivedelta tanne muuttaneena ja
vasta 50 vuotta talla asuneena uhkarohkeaan yritykseen. Tyo valmistui
kuitenkin. Pidin sen vain omana tietonani, jopa niin kauan, etta olin jo
unohtanut sen itsekin, kunnes eraana paivana vanhoja papereita
selvittaessani tama tuli vastaani ja jouduin tekemaan ratkaisun havitanko
vai otanko tekstin tutkittavakseni. Jalkimmainen ratkaisu tuntui
oikeudenmukaiselta. Silla olihan se kuitenkin melkoinen nippu kirjoitet
tua paperia.
Muistui mieleeni, etta oli kaksi henkiloa, joiden puoleen kaannyin
naytelmaasioissa 1960-luvulla, jolloin Nuorisoseura Kajastus naytteli
muutaman naytelman Huovila~sa. Soitin Etela-Hameen Nuorisoseurojen
Liittoon ja kysyin, kuka nykyaan tekee Kerttu Halosen tai Reino Taulon
toita. Vastaus oli arvattavissa. "Ei kukaan, mutta liiton ylakerrassa on
kaupungin nuorisoteatteri, jossa on objaaja nimelta Vaino Weckstrom.
Kaanny hanen puoleensa asiassasi, joka liittyy naytelmaan". Nain tein ja
totesin, etta nuorimieshan on asiasta kiinnostuneen tuntuinen. Kysyin,
voisiko han lukaista tallaisen kasikirjoituksen lapi ja antaa siita rehellisen
lausunnon. Ehdotin, etta se voisi olla: "Heita hemmettiin" tai
"Voidaanhan harkita sen kayttoa." Tahdensin, etta han ei saa minun
mielikseni paatya jalkimmaiseen vastausvaihtoehtoon. Parin paivan
paasta sain puhelun ja Vaino Weckstrom ilmoitti: "Et heita mihinkaan.
Tama naytellaan ja mina' tahdon tehda siita naytelman ja tulla sen
objaamaan".
Tassa oli ratkaiseva lahtokohta naytelman toteuttamiselle.
Tama kirja on kasikirjoitus, siis se pohja, jolle dramaturgin
kokoama naytelma rakentuu. Jotakin on jaanyt pois ja jotakin tullut
Usaa. Nama muutokset olemme tehneet yhdessa neuvotellen.
Erikoiskiitokseni annan siita, etta han dramaturgina kunnioitti
alkuperaiskirjoitukseni kieUasua.
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Nyt se on tapahtunut. Olen suuresti kiitollinen ohjaajalle, joka
suurta ammattitaitoa omaavana teki sen, mWi en olisi etukateen uskonut
naytelmalleni tapahtuvan. Han oli taitava dramaturgi ja mukaansa tem
paava ohjaaja. Han sai naytelman eIamaan. Saman kiitoksen ansaitsee
myos mahtava nayttelijoiden joukko ja tietysti Nuorisoseura Kajastus
tuottajana ja sen nimissa toimineet ahkerat ja osaavat puvustus-, lavastus
ja ravitsemusryhmat.
Koko edella mainittu joukko oli kuin yksi suuri perhe jonka
joukossa oli ilo tyoskennella. Vanhakin tunsi olevansa nuori. Uskomme
tehneemme ansiokkaan tyon Karkolan kunnan ja Huovilan puiston
julkisuuden edistamiseksi. Suuri kiitos Vaiski ja joukkosi.
KarkOlassa heinakuun 18. paivana 2009

Antti Mattila

Huovilan puiston sanasto miltei runona.
Kastarsilta, Niinikuja
Likolampi, Lemmenkuja,
Hiidenmaki, Niittylampi.
Ylalampi, Alalampi,
Pikkulampi, Savikokko
Kas siina Huovilan
tutuksi tullutta
moninaista nimistoa.
Kivijalka linnallekin
Vesi tulee, vesi menee
matkallansa suihkuelee
Silta siella, toinen taalla,
Sinivuokot harjun paalla.
Tama kaikki Huovilassa
Collinien maisemissa.
Oli vain moninaista
kaksi naista.
Pekander ja Soderberg
Miehet kaikki Carleja
suomalaisia Kallej a,
ja hyvia Kalleja
Heita riitti 100 vuotta
Karkolaan ja Hollolaan.
Mita katkee Huovila?
Sen ja siita kerron sen nyt.
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