
Wanha Pappila



 Elämäni suurimpia projekteja on ollut Huittisten Wanhan Pappila, jon-
ka ostin vuonna 2001. Komea hirsikartano oli valmistunut Loimijoen 
rannalle vuonna 1826, ja sitä ympäröi puutarha, joka on vanhimmil-

laan 200-vuotias. Pää- ja sivurakennusten huolellisella remontilla unohdettu 
pappila sai uuden elämän kulttuurikeskuksena konsertteineen, taidenäytte-
lyineen, kesäkahviloinen ja ruokajuhlineen. Remontin kaikissa vaiheissa opin 
myös olennaisia taitoja vanhojen arvorakennusten kunnostamisesta, ja opette-
lin ootraamaan.

Remontti toteutettiin tyylillä, rakkaudella ja laadukkailla materiaaleilla. 
Pappilaan palautui tšehovilainen charmi. Pihlgren & Ritolan historialliset 
tapetit, vanhat huonekalut, vanhat ja uudet kristallikruunut, jotka varta vasten 
suunnittelin pappilaan, kaksitoista alkuperäistä kaakeliuunia, alkuperäiset 
vanhat ja uudet käsinootratut paneelit ja monet herkulliset yksi-
tyiskohdat muodostivat pappilasta ainutlaatuisen kokonaisuuden. 
Pappilasta tuli kotini 11 vuodeksi, opin tuntemaan talon intiimisti 
ja pitämään siitä hyvää huolta omakätisesti. 

2011 kesällä toteutetussa julkisivuremontissa palautettiin pap-
pilan alkuperäinen väriskaala ja asennettiin vanhan mallin mukai-
set uudet energiaikkunat.

Vuosikymmeniksi unohdettu vanha puutarha herätettiin myös 
henkiin perinnekasvein.

Wanhan Pappilan konserttisarjoissa esiintyivät klassisen mu-
siikkimme huippunimet: Karita Mattila pianistina Martin Katz, 
Soile Isokoski ja Marita Viitasalo, Gabriel Suovanen ja Gustav 
Djupsjöbacka, Jorma Hynninen ja Helena Juntu nen Ilkka Paana-
nen pianistina, Lilli Paasikivi, Petteri Falck kera Tuija Hakkilan ja 
Mikael Helasvuon, Tommi Hakala ja Kristian Attila, Jaakko Kor-
tekangas ja Tuija Hakkila, Petteri Salomaa ja Ilmo Ranta, Riikka 
Rantanen ja Cantores Minores Ilkka Paanasen kanssa, Pia Freund 
ja Päivi Viitanen. Gabriela Bone ja Oliver Ringelhahn toivat Wie-
nistä tullessaan aidon operetin soinnin konsertoidessaan Kristian 
Attila pianistina. Instrumentaalikonserteissa ovat taituroi neet mm. 

Pekka Kuusisto (viulu) ja Laura Hynninen (harppu), Ismo Eskelinen (kitara), 
Jukka Savijoki (kitara), Jukka Perko (saksofoni) bändeineen, ja trio Yoshiko Arai 
(viulu), Seppo Kimanen (sello) ja Vjatseslav Novikov (piano).

Wanhan Pappilan vokaalikonsertit ja laulun mestarikurssit hyväksyttiin heti 
Finland Festivals -ketjuun.

Pappilan kesänäyttelyissä olivat esillä merkittävien suomalaisten kuva-
taiteilijoiden työt: mm. Osmo Rauhalan, Pauno Pohjolaisen, Kirsi Neuvosen, 
Tuomo Saalin, Outi Heiskasen, Janne Laineen ja Johannes Rantasen.

Suomalaiset huippukokit ovat vierailleet pappilan juhlaillallisten keittiö-
mestareina.

Keväällä 2012 myin Wanhan Pappilan toimintaa jatkavalle uudelle omistajalle.













 Wanha Pappila rakennettiin tulipalossa tuhou-
tuneen vielä vanhemman pappilan paikalle. 
Useita puiston puita on jäljellä siltä ajalta.

Pappilat olivat oman aikansa kulttuurikeskuksia, 
joiden kautta monenlainen tieto ja taito levisi Suomeen. 
Pappiloissa kokeiltiin uusia viljelylajikkeita ja perennoja, 
hedelmäpuita ja marjapensaita. Wanhan Pappilan puutar-
ha oli kuuluisimmillaan 1800-luvun lopulla ja 1900-lu-
vun alussa. Toisen maailmansodan jälkeen puutarha jäi 
vähitellen vaille huomiota. Kun löysin pappilan kesällä 
2000, niin talo kuin puutarha oli käytännöllisesti katsoen 
hylätty ja hukassa.

Suurella innolla, taidolla, taitavien puutarhurien ja tal-
kooväen työllä puutarha saatiin vähitellen kukoistamaan 
alkuperäisen kaltaisessa asussa. 1940-luvulta oli tallessa 
yksityiskohtaisia piirroksia ja kasviluetteloita puutarhasta, 
ja muutama valokuvakin löytyi. Vanhat perennat ja pen-
saat olivat levinneet ympäri tonttia, ja taimia siirrettiin 
ohdake- ja pujoryteiköistä. Uusia hedelmäpuita istu-
tettiin ja sellaisia perennoja, joita pappiloissa oli tapana 
kasvattaa 1800-luvulla.

Pappilan puutarhasta löytyy hieno valikoima puita: 
tammia, lehmuksia, hopeapajuja, piilipuita, vaahteraa, 
saarnea, jalavaa, pihlajaa, suomenpihlajaa ja tuomipih-
lajaa, ikivanhaa syreenilajiketta, siperiankuusta, jopa 
kastanjapuu. Hedelmäpuut ovat nauttineet ravinteikkaas-
ta maasta ja suotuisasta mikroilmastosta joen rannalla ja 
kantavat runsaasti hedelmää: päärynää, omenaa, kirsik-
kaa, luumua, kriikunaa. Samoin marjapensaat: musta-, 
puna- viher- ja valkoherukkaa, vadelmaa, vihreää ja 
punaista karviaismarjaa ja pappilan ikivanhaa mehukasta 
lajiketta, raparperista puhumattakaan.

Pappilan puutarha








