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”Vaikka muu 
sortuisi,  

talo pysyy”
Kaihlamäen entisessä kansakoulussa vaalitaan menneen ajan 

tunnelmaa. Kauniisti kunnostettu talo toimii kuvataiteilija 
Samuli Heimosen ja Liina Kuuselan perheen kakkoskotina.

M I N NA M A R I A KO S K E L A K U VAT H A N N E M A N E L I U S

Kodin  
kynttilät
Kaihlamäen talossa 
nautitaan kynttilöiden 
tunnelmallisesta valosta. 
Kynttelikkö, kuten 
monet muutkin talon 
aarteet, on peräisin Liina 
Kuuselan vanhemmilta, 
joilla on Saarijärvellä 
vanhojen tavaroiden 
liike. Seinää koristaa 
Porvoosta löytynyt 
vanha huoneentaulu.

Viereinen sivu 
Yläkerran ruokasalissa  
on mukava nauttia 
takkatulen lämmöstä. 
Kansakoulu lämpiää 
nykyisin pelleteillä 
mutta vanhan talon 
lattiat ovat kuitenkin 
viileät. Keinutuoli on 
Liinan saama 30-vuotis-
lahja. Seinällä on saari-
järveläisen taiteilijan 
Ilpo Riihimäen puureliefi. 
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Täällä asuvat
Kuvataiteilija Samuli Heimonen  

ja tietohallintosuunnittelija  
Liina Kuusela sekä pojat Oiva, 9,  

ja Tenho, 6. Vahtia pitää  
valkoinenpaimenkoira Mörkö. 

Perinnetalo
Kaihlamäen kansakoulu Kangas-

niemellä. Kaksikerroksinen  
rapattu kivitalo valmistui 1936 ja 
toimi kouluna vuoteen 1998 asti.  

Alakerrassa on tilava eteinen,  
kaksi luokkahuonetta ja keittiö.  
Yläkerrassa on perheen asunto, 

jossa on tilaa noin 175 neliömetriä.  
Pihalla on ulkorakennus puu- 

saunoineen ja varastotiloineen. 
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LUMISENA ILTANA MARRASKUUSSA 2000 
ajoimme vanhalla Citroën BX:llä Helsingistä 
kohti Kangasniemeä. Kylätielle näkyi vaalea, 
lyhdyn lailla hohtava rakennus tumman kuu-
sikon keskeltä. Kokonaisuus näytti niin vai-
kuttavalta, että melkein hirvitti. Mitä jos täs-
tä syrjäisellä maaseudulla sijaitsevasta kansa-
koulusta tuleekin meidän uusi kotimme?

Asuimme tuolloin Porvoossa 1700-luvulta pe-
räisin olevassa taiteilijatalossa, jonne Samuli 
oli saanut nelivuotisen stipendin. Emme kai-
vanneet takaisin Helsingin viimaan, loskaan 
ja hössötykseen, joten suuntasimme katseen 
kohti maaseutua. 

Kahden vuoden ajan etsimme vanhaa kan-
sakoulua tai kauppaa, joka sijaitsisi maksimis-
saan sadan kilometrin etäisyydellä Helsingis-
tä ja sopisi meidän budjettiimme. 

Näimme netistä Kangasniemen kunnan 
myynti-ilmoituksen, jossa esiteltiin neljää en-
tistä kansakoulua. Ajattelimme, että lähdetään 
vertailun vuoksi katsomaan mitä samalla ra-
halla saisi kauempaa hankittua. Kangasniemi 
ja koko Etelä-Savo oli meille molemmille tun-
tematonta seutua.

Wau mikä paikka, ajattelimme jo koulun pi-
halle saapuessamme. Sisällä tunne vain vah-

vistui. Rakennus nimittäin osoittautui mielet-
tömän hienoksi: avarat, korkeat huoneet, pal-
jon tilaa ja valoa. 

Alakerran entisissä luokkahuoneissa voisi 
työskennellä ja pitää maalauskursseja. Yläker-
rassa oli entinen opettajan asunto ja runsaas-
ti vinttitilaa, jotka voisimme yhdistää yhdek-
si asunnoksi. 

MEILLÄ EI OLLUT KOKEMUSTA vanhojen ta-
lojen ostamisesta saati niiden remontoimises-
ta, joten pyysimme perhetuttavaamme arkki-
tehti Lasse Kolehmaista mukaamme arvioi-
maan rakennuksen kuntoa.

Jyväskylässä arkkitehtitoimistoa pitävä Las-
se on erikoistunut perinne- ja korjausraken-
tamiseen. Hänen mielestään kaikki vaikutti 
muuten hyvältä, mutta pieni detalji alakerran 
eteisen lattiassa ihmetytti: normaalisti lauta-
lattiassa lautojen reunat muodostavat koveran 
kuvion, mutta Kaihlamäessä kuvio oli kupera. 

Kolehmainen kertoi meille, että mikäli lau-
tojen alle on päässyt kosteutta, reunat saatta-
vat kääntyä toisin päin. 

Halusimme tutkia alapohjan kuntoa ja 
saimmekin luvan sahata aulan lattiasta palan 
pois. Sahanpurut ja muut eristeet olivat kuivia,  

Tilaa ja valoa
maalaamiseen
↑ Suurin osa alakerrasta on taitei-
lijan ateljeena. Korkeat, valoisat tilat 
sopivat maalaamiseen oivallisesti. 
Samuli Heimonen pitää Kaihla- 
mäessä myös maalauskursseja, 
joten rakennus toimii välillä enti-
sessä tehtävässään kouluna.
”
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Musiikkia  
ja lukuhetkiä
↑ Työhuoneessa on useampikin kitara, 
sillä musiikki on Samulille tärkeää. 
Alakerran uunin on muurannut Janne 
Jalava. Vanha uuninluukku on löytö 
Metsänkylän Navetasta Hattulasta.

↗ Olohuoneen kirjoituspöydän 
ääressä on mukava lukea ja kuun-
nella radiota. Talonpoikaistuolin 
Liinan isä on entisöinyt ja antanut 
lahjaksi tyttärelleen. Seinällä Vappu 
Rossin Omakuva, öljypastelli, 2005, 
ja Samulin Jäljet-sarjaan kuuluva 
Pääkallo-maalaus. 

� Rakennuksen pohjoista julki-
sivua hallitsee tilava kuisti. Talon 
alkuperäinen väri on ilmeisesti ollut 
valkoinen. Julkisivun kaikki puuosat, 
kuten oven- ja ikkunanpielet, ovat 
olleet petroolinsinisiä, joten vaiku-
telma on ollut nykyistä dramaatti-
sempi. Rakennuksen peltikatto oli 
hyvässä kunnossa, rännit on valmis-
tanut käsityönä Kangasniemen 
Peltityö.

Kaihlamäki merkitsi  
Samulille ja Liinalle  
irtiottoa entisistä töistä 
ja etelän taidepiireistä.
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joten pelko osoittautui aiheettomaksi. Samalla 
kävi kuitenkin ilmi, että jostain kumman syys-
tä kaikki alakerran laudat oli alun perin höy-
lätty väärinpäin!

Muitakin kiinnostuneita ostajaehdokkaita 
oli, mutta meidän onneksemme heidän suun-
nitelmansa muuttuivat. Tammikuussa 2001 
saimme tietää, että kunta oli hyväksynyt os-
totarjouksemme. 

Samulin stipendiaattikausi Porvoon taitei-
lijatalossa jatkui, joten emme vielä tuolloin 
muuttaneet Kangasniemelle. Talo ei kuitenkaan 
joutunut olemaan tyhjillään, vaan siellä asu-
vat vuokralaiset saivat jäädä toistaiseksi taloon.

SYKSYLLÄ 2004 MUUTIMME Kaihlamäkeen. 
Se osoittautui täydelliseksi kulttuurisokiksi! 
Talvi oli täysin lumeton, ankea ja pimeä. Koko 
ajan satoi vettä. 

Liina asui viikot maalla yksin koiran kanssa, 
sillä Samuli oli tuolloin töissä Oriveden opis-
tolla. Kaupunkielämään ja katuvaloihin tottu-
nut Liina ajatteli, ettei selviä tästä.

Aluksi asuimme yläkerrassa ruokasalin taka-
na olevassa alkovissa. Meille riitti pieni tila, sillä 
tuolloin meillä ei vielä ollut lapsia. Isommasta 
luokkahuoneesta tehtiin Samulille työhuone.

Otimme rakennuksen käyttöön vaiheittain 

ja teimme remonttia monessa osassa. Aloitim-
me purkamalla yläkerrasta keittiön.  Liina jou-
tui purkutöihin yksin,  sillä Samuli oli saanut 
hinkuyskän, eikä jaksanut tehdä mitään. 

Elämä oli aika askeettista: nukuimme ano-
pin antamilla varavuoteilla ja söimme pakas-
tepizzaa.  Sinä syksynä viikonloput kuluivat 
nopeasti remontin merkeissä.  

 Jouluna Kaihlamäki alkoi jo tuntua omalta. 
Keittiö oli valmistunut, mikä helpotti elämää. 

Vanhan purkaminen, maalaaminen ja ta-
petoiminen alkoi sujua meiltä hyvin. Vaati-
vimmissa töissä käytimme alusta lähtien alan 
ammattilaisia, mikä oli viisasta. Meillä on ol-
lut onni, sillä olemme löytäneet mahtavia am-
mattilaisia ja suuria persoonia. Osasta on myö-
hemmin tullut hyviä ystäviä, kuten kangas-
niemeläisestä muurarista Jalavan Jannesta. 

Koulussa on alun perin ollut useita pönttö-
uuneja sekä ylä- että alakerrassa, mutta ne oli 
öljylämmitykseen siirryttäessä purettu pois. 
Janne muurasi niiden tilalle uudet, vanhaan 
rakennukseen sopivat varaavat takat.

Välillä tuli toki hetkiä, jolloin iski epätoi-
vo. Hirvein urakka, jonka teimme, oli lautalat- 
tioiden kunnostaminen. Lautoja peittivät las-
tulevyt ja muovimatot, jotka oli liimattu sanee-
rauslaastilla ja isketty kiinni neljän tuuman 

Viereinen sivu 
09_Kuvateksti

Ateljeesta  
portaita kotiin
↖ Yläkertaan johtava portaikko 
on maalattu valkoiseksi. Taustalla 
Samulin teos Meri tulee luokse, öljy ja 
akryyli, 2014.

↑ Ateljeen riippukeinussa on hyvä 
miettiä. Suurista ruutuikkunoista 
lankeaa kaunis valo. Vanhat ikkunat on 
tehty pihalla kasvaneista männyistä. 
Usein seuraksi Kaihlamäkeen lähtee 
Mörkö-koira.

Viereinen sivu 
Kodikas ja rento keittiö on Liinan 
suunnittelema ja se on koottu Ikean 
mallikeittiöiden osista. Punaiseksi 
maalattu puulattia luo lämpöä tilaan. 
Liina rakastaa vanhoja peltipurkkeja ja 
tarjottimia.
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”Vaativimmissa
töissä käytimme alan 
ammattilaisia, mikä 
on ollut viisasta.”
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Kivitalon  
tunnelmaa 
↑ Liina rakastaa kivitalon syviä ikku-
napenkkejä ja korkeita huoneita, jotka 
tuovat mieleen vanhat kerrostalot.

↗ Visakoivuinen art deco -senkki ja 
mustakultainen Laura Ashleyn tapetti 
tuovat makuuhuoneeseen ylellisyyttä. 
Huoneessa on alun perinkin ollut 
tumma ja voimakaskuvioinen tapetti. 
Sen yläpuolella on painokuva ranska-
laismaalari Millet’n klassikkoteoksesta 
Iltakellot (1859). Kuvaus nöyrän työn 
eetoksesta kiehtoo pariskuntaa. 

� Koulun vintiltä löytyi hyväkuntoisia 
opetustauluja, joista lintuaiheiset ovat 
Liinalle erityisen tärkeitä. Luokkahuo-
neiden kaksiosaiset peiliovet huokuvat 
vanhaa tunnelmaa.

Viereinen sivu 
Ruokasalin pitkän pöydän ääreen 
mahtuu aterioimaan suurempikin 
joukko ystäviä ja sukulaisia. Ruoka-
pöydän tuolit on tehnyt kangasnieme-
läinen puuseppä Jukka Tanttu malli-
naan tuoli, jonka Samulin mummo on 
aikoinaan tuonut evakkokuormassa 
Viipurista. Tapetti ja tuolien verhoilu-
kangas Osborne & Little. Senkki, peili ja 
kattokruunu ovat Liinan vanhemmilta.

”Halusimme säilyttää 
peräkkäiset huoneet, 
joista avautuu pitkiä 
näkymiä kuin risti-
kirkossa ikään.”
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Aikansa tyyppikoulu
LAKI oppivelvollisuudesta 
vuonna 1921 aloitti vilkkaan 
koulutalojen rakentamisen. 

Arkkitehti Toivo Salervon  
johdolla kouluhallituksessa 
suunniteltiin kansakoulutyy-
pit, joiden ihanteena oli vaati-
mattomuus, hygieenisyys ja va-
loisuus. Kaihlamäen kansakou-
lukin on Salervon suunnittele-
ma, mutta se poikkeaa muista 
maaseutukouluista, joista suu-
rin osa on yksikerroksisia hirsi-
rakennuksia. 

Kaihlamäen kaksikerroksista  
kivitaloa rakennettiin kahdek- 
san vuotta, osittain talkootyö-
nä. Talo muurattiin paikan 
päällä käyttäen puna- ja beto-
nitiiltä. Myös puiset ikkunat ja 
ovet tehtiin tontilla kasvaneis-
ta männyistä. Lähes identtinen 
tyyppikoulu on Hankasalmella.
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nauloilla. Jääpetkeleellä revimme vanhat muo-
vimatot irti, minkä jälkeen hioimme ja maa-
lasimme lattiat.

Ajattelimme aina ennen, että kun jotakin 
korjataan, niin se asia tulee sitten kuntoon. 
Näinhän ei vanhassa talossa tapahdu. Kun ryh-
dytään korjaamaan yhtä asiaa, niin samalla 
löytyy kymmenen muuta, joille pitäisi tehdä 
jotain. Lopputulos ei koskaan ole niin täydel-
linen kuin oma mielikuva asiasta on, vaan jo-
tain sinnepäin.

Me emme halunneet räjäyttää mitään van-
haa pois, vaan pikemminkin menimme ja luo-
vimme sen mukaan, mitä täällä jo oli. Meistä 
se on ollut oikea ratkaisu.

Jos olisimme purkaneet väliseiniä pois ja 
tehneet muita suuria muutoksia, tämä talo oli-
si nyt ihan toisenlainen. Loftmaisten tilojen 
sijaan halusimme säilyttää vanhan kivitalon 
tunnelman, peräkkäiset huoneet, joista avau-
tuu pitkiä näkymiä kuin ristikirkossa ikään. 

KYMMENEN VIIME VUOTTA olemme eläneet 
niin, että meillä on koko ajan ollut joku re-
montti meneillään. Esikoisemme Oiva syntyi 
vuonna 2006 ja kuopuksemme Tenho kolme 
vuotta myöhemmin. Jossain vaiheessa lasten 

Ripaus  
ylellisyyttä
↑ ↗ Vanhempien makuuhuoneen 
tunnelma on ylellinen. Tilava huone 
saatiin yhdistämällä kaksi pientä 
huonetta. Istuskelunurkkauksessa 
on vanha Billnäs-tuoli. Oven päällä 
roikkuu Liinan juhlapuku, jonka Jasmin 
Santanen suunnitteli hänelle vuoden 
2008 Linnan juhlia varten. Pariskunta 
sai kutsun itsenäisyyspäivän vastaan-
otolle, sillä Samuli oli Vuoden nuori 
taiteilija 2008.

”Ajattelimme ennen,  
että kun korjataan, 
niin asiat tulevat 
 kuntoon. Vanhassa 
 talossa on toisin.”

ja remontin myötä tuli olo, että nyt on kunnos-
tustöiden sijaan pakko keskittyä vain omaan 
työhönsä, sillä kaikkea ei jaksa. 

Kaikista vaativin vaihe oli, kun teimme jäte-
vesijärjestelmää. Vedimme uudet viemärilinjat 
ja uusimme käyttövesiputket. Samaan aikaan 
vaihdettiin pattereita ja tehtiin kylpyhuoneen 
remontti. Kylpyhuoneen saimme yhdistämällä 
opettajan asunnon keittiön ja kylmän ullakon. 
Sen teetimme kokonaan ulkopuolisilla avaimet 
käteen -periaatteella. 

PÄÄTIMME MUUTTAA Jyväskylään vuonna 
2012 poikien päiväkodin ja koulunkäynnin ta-
kia. Kaihlamäessä käymme kuitenkin viikoit-
tain, sillä tämä talo on meille rakas. Samulil-
la on työhuone sekä kaupungissa että maalla. 

Ajattelemme, että jos jotain pahaa tapahtuu, 
menemme Kaihlamäkeen. Se on meidän ko-
timme ja turvamme. Vaikka kaikki muu sor-
tuisi, talo kuusikon keskellä pysyy pystyssä.” M
 

Samuli Heimosen näyttely Näin kauniina päivänä ei 
voi tapahtua mitään pahaa Kouvolan taidemuseo 
Poikilossa 28.1.–24.4.  
kaihlamaenkansakoulu.com  
Kukat, kranssit, kynttilät ja maljakot Kukkakauppa 
Ruusupuu, Jyväskylä.


