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Mustialan kuninkaankartanossa vietimme pikkujoulua jo kolmatta kertaa. Kerran 

olemme olleet siellä keväällä.  

 Kuninkaankartano nimi juontaa Ruotsi-Suomen kuninkaan, Kustaa Vaasan 

määräyksestä v. 1556 perustaa kartano Tammelan pitäjän Mustialan kylään. Kartano 

perustettiin Uudenmaan-Hämeen rakuunarykmentin komentajan virkataloksi. 

Paikalla on ollut vahva merkitys maatalouteen Suomen historiassa.  Sinne 

perustettiin Suomen ensimmäinen maatalouskoulutusta antava oppilaitos. 

Ensimmäiset kahdeksan voutioppilasta ja kaksi karjakko-oppilasta alkoivat opiskelun 

v. 1840. Agronomikoulutusta annettiin vuosina 1865-1908, jonka jälkeen siellä alkoi 

agrologikoulutus. Mainittakoon, että Mustialan oppilaista kaksi on kohonnut jopa 

ministeriksi. Heistä toinen, Martti Miettunen pääsi aina pääministeriksi asti. Hänen 

päästötodistuksensa Mustialasta on yksi kaikkien aikojen parhaista. Toinen ministeri 

on ollut paikkakunnan oma poika, Martti Pura.  

Rakennukset, missä söimme ja vietimme pikkujoulua, ovat noin 150 vuotta vanhoja. 

Niin myös on niitten ympäröimä puistoaluekin. Koko ympäristö on kesällä kaunis. 

Olutravintola Iso Piippu, missä olimme perjantai-iltana, on entinen viljamakasiini. 

Sen alakerrassa on olutpanimo. 

Tammelan kautta kulkee ensimmäinen Suomen sisämaahan suuntautunut tie, 

Härkätie. Se on tunnettu jo viikinkiajalta, eli yli 1000 vuotta sitten. Härkätie yhdisti 

Turun ja Hämeen linnat. Nykyinen vt 10 

korvaa tuon yhteyden. 

Tunnetuin Mustialan vuosittaisista 

tapahtumista on Hakkapeliittatapahtuma. 

Koko tapahtuma on tehty 1600-luvun 

henkeen. Se on järjestetty vuodesta 1978 

alkaen elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. 

Kävijämäärä on vakiintunut n. 10000:een.   

Hakkapeliittatapahtuman nimi liittyy sikäli 

historiaan, että Tammelasta lähti 30-



vuotiseen sotaan 24 ratsumiestä eli hakkapeliittaa. Heistä 14 palasi. Heidän 

muistokseen paljastettiin kirkonmäelle Hakkapeliittapatsas v. 1932. Vieressä oleva 

harmaakivikirkko on vanhimmalta osalta jo 1500-luvun alkupuolelta. Sen laajennus 

valmistui 1785. Kirkon pituus on 53m, leveys 15m ja kellotapulin korkeus 33m. 

Kirkon käytävä on toiseksi pisin Suomessa. Tässä aasinsilta tarkemmin muihin 

Mustialan tapahtumiin, eli clubin pikkujouluun.                                                                                                      

Alkuvalmistelut pikkujoulutapahtumaan 

Johtokunta mietti kokouksessaan, missä tilaisuus pidettäisiin. Toin esille yhtenä 

vaihtoehtona Mustialan ja lupauduin selvittämään, miten se onnistuisi siellä tänä 

päivänä, koska edellisestä kerrasta oli jo kymmenen vuotta. Esillä oli muitakin 

paikkoja. Selvitysten jälkeen sitten päädyttiin tähän vaihtoehtoon. Järjestelyvastuu 

tuli minulle. 

Luonnollisesti olin jo ennen päätöstä pikkujoulupaikasta selvittänyt kustannukset 

majoituksesta sähköineen, saunasta ja juhlatilasta sekä erikseen vielä ruokatarjoilun 

ruokalan emännän kanssa. Olin jo ennakkoon käynyt katsomassa, että 

pysäköintialue oli entisellään. Paikan päällä jouduin lisäksi vielä käymään kolme eri 

kertaa. Ensimmäisellä kerralla piti päästä katsomaan juhlasaliin, mutta sinne ei 

kuitenkaan sillä kertaa päässyt. Toisella kerralla sinne sitten pääsin toteamaan, että 

a/v-laitteet löytyvät. Samalla mittasimme pöydät pöytäliinoja varten, jotta 

tietäisimme kuinka monta metriä liinaa piti hankkia, ja kuinka monta kynttilää 

pöydille pitää laittaa. Lisäksi piti vielä hankkia sopiva määrä ulkotulia. Kolmannella 

kerralla, viikkoa ennen h-hetkeä mittasin vielä pysäköintialueen sähkötolppien 

keskinäiset välit sekä rivivälit. Samalla näin, montako autoa sinne jää perjantaina 

viikonvaihteeksi. Tämän jälkeen tein paperille luonnoksen autojen sijoittamisen 

turvaväli huomioiden. Näin piti tehdä, koska p-

alueen mitoitus on henkilöautoille enkä halunnut 

sijoittaa autoja lähelle navettaa ja ohi kulkevaa 

tietä, ja jotta sähkötolpat tulisivat tasaisesti 

kuormitettua. Sitten laadin vielä oikein paperille 

oman aikatauluni koko tapahtuman ajalle. Nyt oli 

kaikki valmista h-hetkeen. 

 



Perjantain tapahtumat +5 asteen kosteassa 

säässä 

Olimme paikalla n. klo 14. Heti sen jälkeen tuli jo 

muitakin paikalle. Se ei kuitenkaan yhtään 

haitannut, koska Mustialan toimesta oli laitettu 

opasteet wc:hen. Olin valmistautunut laittamaan ne 

itse. Ehdin hakea vielä avaimenkin juhlasaliin. 

Varsinaisen majoituksen piti alkaa kutsun mukaan 

vasta klo 15. Varsinainen majoitus sujui ongelmitta, 

jopa niin että viimeksi pimeässä saapuneille oli 

parhaat paikat kuten pitää ollakin. Kokemuksesta 

tiedän, että siinä vähän itseltä juhlatunnelma kärsii, 

kun tulet viimeksi paikalle pimeässä ja sinut ohjataan ”jonnekin navetan taakse”. 

Sähköä riitti kaikille, ja sulakkeet kestivät. Kaikki olivat saapuneet klo 21:een 

mennessä, ja minulle koitti vapaa. 

Iltaa vietettiin porukalla Isossa Piipussa, jossa näytti olevan iloisia ilmeitä ja kova 

hälinä. Sieltä sitten porukka siirtyi jatkoille, kuka minnekin Hymeriin. 

Pikkujoulupäivä lauantaina syksyisen harmaassa säässä 

Aamulla kello soitti minut hereille klo 7. Siinä jäi hyvää aikaa kiertää kaikki paikat 

varmistaen, että ne olivat kunnossa, kun hymeristit heräävät lipunnostoon. Lippu 

nousi oikein päin salkoon klo 9. Puheenjohtaja toivotti porukan tervetulleeksi ja 

itsekin taisin siinä jotakin sanoa eli minne menemme aamukahville. Ihan kaikki eivät 

olleet paikalla, joten heille piti antaa 

puhelinherätys ihan henkilökohtaisesti. 

Kahvit ja suolaiset olivat erityisen 

maukkaat. Jopa erikoisruokavalion 

tarvitsijoille oli kerrankin tehty erityisen 

hyvät leivät. 

Aamukahvitilaisuuden aikana saapuivat 

myös Punkat Vallilan Takomosta. Heillä oli 

hyvä, tunnin pituinen esitelmä juhlasalissa 

auton jousituksista ja iskunvaimentimista. 



Heillä oli auto mukanaan 

varustettuna heidän omilla 

tarvikkeilla. Osa porukasta kävi sillä 

myös koeajolenkillä.  

Naiset myivät clubituotteita ennen 

puolenpäivän tienoilla alkanutta 

taukoa, eli jokaisen omaa ohjelmaa. 

Uutuustuotteena oli ainakin 

peffletti. 

Tauon aluksi osa johtokunnan 

jäsenistä järjesti pöydät uudelleen iltaa varten. Tuula ja Lea laittoivat liinat ja 

kynttilät pöytiin, sekä siivosivat isommat kurat ja roskat pois lattialta. Tauon aikana 

johtokunta piti kokoustaan, joka venyi yli kaksituntiseksi. Jouduin sen aikana oman 

aikatauluni mukaisesti viemään ensimmäisen ryhmän naisia saunaan 

varmistaakseni, että saunalla oli kaikki ok. Sen jälkeen palasin jatkamaan kokousta. 

Naisten saunavuoron jälkeen miehet pääsivät saunaan, josta ei lopu lämpö eikä 

suihkuista lämmin vesi. Oman saunomiseni ajoitin vuoron loppuun, jotta sain 

varmistettua, että ikkunat olivat kiinni, valot sammutettu ja oven lukkoon. 

Kello 18 alkoi jouluruokailu Huttulassa. Ennen sitä kävin sytyttämässä ulkotulet ja 

piti myös sytyttää valot juhlasaliin. Valot eivät syttyneet. Jo päivällä kokouksen 

jälkeen poistuessani ja sammuttaessani valoja joku paukahti, eivätkä ne syttyneet 

uudelleen. Nyt ei auttanut muu kuin pyytää huoltomies paikalle, jonka kanssa 

etsimme sulaketaulua. Sellainen löytyi, ja jossa oli risa sulake. Sen vaihto ei 

kuitenkaan auttanut. Aikamme kierreltyämme, löytyi toinen taulu, josta myös löytyi 

risa sulake. Sen vaihdon jälkeen valot syttyivät, ja oloni helpottui. 

 Jouluruoka oli erityisen maittavaa aina kinkkua ja erityisruokavalioita myöten ja sitä 

oli varmasti riittävästi. Se oli myös kauniisti katettu.                                     

Itse päätapahtuma oli juhlasalissa, jossa puheenjohtaja toivotti juhlijat tervetulleiksi. 

Itse pidin pienen alustuksen, jossa olivat samat asiat kuin tämän jutun alussa. Pyysin 

kuuntelemaan tarkkaan vaikka tiesinkin, että ketäpä se kiinnostaa. Tonika Duo 

huolehti tuttuun, hyvään tapaansa musisoinnista. Tarja tulkitsi taas hienosti toisen 

Tarjan eli Lunnaksen kappaleita ehkä osittain siksikin, että tietää minun pitävän 



niistä. Pena järjesti tanssikilpailun, jonka voittivat Pahlbergit. Tanssiparien esityksistä 

olisi varmaan opittavaa muillekin kuin minulle. Atte piti omanlaisensa koiruuksia 

täynnä olevan tietokilpailun, jossa olisi esim. pitänyt tietää monelle varsin outo lintu, 

suorastas. Pääpalkintona oli Hymer vuodeksi omaan käyttöön. Sen voittivat Sainiot. 

Clubin joulupukki on ilmeisesti paras pukki, mitä kukaan 

meistä on kohdannut ehkä omaa lapsuuttaan lukuun 

ottamatta. Euroopan talousahdingossa pukkikin on 

joutunut luopumaan jopa muorista, mutta kaikesta 

huolimatta lahjoja riitti meille kaikille. Itse pidin 

tietokilpailun, jossa tuli testattua juhlijoiden lähimuistia. 

Osa oikeista vastauksista kun tuli esille tilaisuuden alussa 

olleessa alustuksessa. Vähän huolestuttaa, koska oikeita 

vastauksia ei tahtonut tulla. Juhlijat viihtyivät hyvin paikalla 

soiton loppumiseen asti. Kalevin ja Tarjan ei siis tarvinnut 

esiintyä tyhjille seinille. Osa juhlijoista viipyi paikalla vielä 

noin tunnin verran. Siitä päätellen tilaisuus kaikkineen oli hyvä. Tuon tunnin aikana 

Tuula laittoi tilan ”luovutuskuntoon”. Sitten juhlijat poistuivat jatkoille tai 

nukkumaan, ja sammutin valot ja lukitsin ovet. 

Sunnuntai edelleen samanlaisessa säässä 

Mitään muuta virallista ohjelmaa ei ollut kuin lipunlasku, joka sujui ongelmitta 

puheenjohtajan valtuuttaman Aten johdolla yllättävän monen vielä ollessa paikalla. 

Hän kiitteli kaikkia läsnäolijoita ja erikseen minua ja Tuulaa hyvin onnistuneesta 

tilaisuudesta toivottaen samalla turvallista kotimatkaa. Itse kiitin kaikkia, koska me 

kaikki yhdessä juhlasta juhlan teemme. 

 

 

Loppusanat  

Tämä monisanainen ja varmaan turhankin pitkä kertomus on taustatietoa tällaisen 

tilaisuuden järjestämisestä järjestäjän kannalta ja itse tilaisuudesta. Se on myös 

avuksi erityisesti niille, jotka eivät vielä ole järjestäneet clubitreffiä halustaan 

huolimatta. Niitäkin jatkossa toivottavasti on. 


