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MYLLYLÄN teatteriperhe sai Lau-
kaan kunnan kulttuuripalkinnon 
2016. Helena ja Keijo Myllylä, 
heidän poikansa  Jaakko ja Ta-
pio miniänsä Taru Eskonen-
Myllylä kuuluvat Kanavateatterin 
tukipilareihin, jotka uurastavat te-
atterinteossa monin eri tavoin niin 
näyttämöllä kuin sen ulkopuolella. 
Innokkuudellaan ja esimerkillään 
he innostavat myös muita kyläläi-
siä ja laukaalaisia mukaan toimin-
taan, perusteluissa todetaan.

Vapaa-aikatoimen johtaja Sep-
po Virta luovutti palkinnon Tai-
vaan tulet -näytännössä Kuusassa.

”Kyllä tunnustus lämmittää 
mieltä. Arvostan sitä”, toteaa Kei-
jo Myllylä.

 KEIJO liittyi Kuusan näytelmäpii-
riin ja Helena Marttoihin 1992 tu-
tustuakseen uuteen kotikyläänsä. 
Vanhimmalla pojalla oli jo omat 
harrastuksensa, mutta 12-vuotias 
Tapio ja 14-vuotias Jaakko osal-
listuivat improvisaatiokurssille. 
Siitä iski innostus, joka teki Kana-
vateatterista perheen toisen kodin. 
Tapio löysi sieltä elämänkumppa-

ninsakin, kun Taru Eskonen tuli 
näyttelemään 15 vuotta sitten. 

Helena kuuluu huoltojouk-
koihin ja osallistuu esimerkiksi 
väliaikatarjoiluun, mutta on hän 
kerran näytellytkin. Muille roo-
leja on kertynyt kymmeniä, sillä 
ensi-iltoja on useampi vuodessa. 
Miehet myös rakentavat lavasteita, 
jossa siinäkin on kulunut talkoo-
tunteja lukematon määrä. Tapio 
on rakennusinsinööri, Jaakko säh-
köinsinööri ja Keijo eläköitynyt 
sähköalan yrittäjä, joten kokemus 
ei ole miesten ainoa valtti.

Pojat ovat hoitaneet tekniik-
kaakin, milloin aika ei ole riittä-
nyt rooliin. Monenlaisia muitakin 
tehtäviä tuottajasta lipunmyyjään 
riittää vapaaehtoisten voimin toi-
mivassa teatterissa. Taru vaihtoi 
sen innoittamana työuraansakin 
ja sosionomi opiskelee nyt kult-
tuurintuottajaksi. 

”KIPINÄ roihuaa”, kiteyttää Keijo.
Neljännesvuosisadan aikana 

Myllylät eivät juurikaan ole olleet 
kokonaan poissa teatterinteosta. 
Helena ja Keijo luulivat haluavan-
sa lomailla, ja jäivät parina kesänä 
sivuun. Jaakko muistelee olleensa 
joskus pois muutenkin kuin ar-
meijan tai opiskelujen takia.

”Ensi kesän näytelmään en 
lähde”, Jaakko sanoo ja saa muut 
nauramaan. On hän ennenkin 
meinannut jäädä sivuun, mutta 
mielenkiintoinen rooli on kääntä-
nyt pään. 

Kerkon synnyttyä 2013 Taru ja 
Tapio olivat poissa yhden kesän, 
mutta sittemmin he ovat vuoro-
telleet lavalla. Niinpä esimerkiksi 
keväällä Tapio näytteli draamako-
mediassa, Taru nyt kesäteatteris-
sa ja Tapio loppuvuonna farssissa 
kuten Jaakkokin. 

”Yleisön reaktio, palaute, aplo-
dit ovat paras tunnustus. Esityk-
sen jälkeen on tyhjä olo, eikä unta 
saa vähään aikaan”, Tapio kuvai-
lee tuntoja.

Roolien kirjo on laaja ja mu-
kaan mahtuu lukuisia päärooleja, 
monenlaisia näytelmiä, ohjaajia ja 
kokoonpanoja. Keijo laskee sadan 
henkilön näytelleen Kanavateat-
terissa sen 20-vuotisen historian 
aikana. Kesänäytelmää toteut-
tamassa talkoolaisia on yleensä 
kaikkiaan 50–70.

JUURI yhdessä tekeminen on yksi 
asioista, joka saa Myllylät ahke-
roimaan teatterissa. Jaakko muis-
tuttaa, että muiden toimijoiden 
kanssa on paljon läheisemmissä 
tekemisissä kuin monessa muussa 
harrastuksessa. Siitä esimerkiksi 
käy kesänäytelmäkin, jossa Jaa-
kon ja Tarun roolihenkilöt rakas-
tuvat toisiinsa. 

”Ekoissa harjoituksissa jännitti 
niin kauheasti, vaikka muuta väi-
tin”, Taru myöntää ja kertoo naut-
tivansa itsensä ylittämisestä.

Helena korostaa hyvää yhteis-
henkeä ja samaan hiileen puhal-
tamista, joka hänen mukaansa on 
hyvin tunnusomaista Kanavateat-
terille. 

”Väki on sitoutunutta ja koko 
sydämellään mukana”, Helena 
korostaa.

Tehtäviä on jaettu ja uusiakin 
toimijoita on saatu mukaan. Myl-
lylät korostavat kaikkien vapaa-
ehtoisten merkitystä ja panosta 
oli kyse mistä tehtävästä tahansa.

MUUTAKIN kulttuuria Myllylöi-
den harrastuksiin kuuluu: Taru 
opiskelee kansalaisopistossa pop-
jazz-laulua, Jaakko soittaa sakso-
fonia ja laulaa Viihdekuorossa, 
jonne Keijokin on palannut har-
rastettuaan välillä yksinlaulua. 

Helena on aktiivinen Kuusan 
martoissa ja nuorisoseurassa.

”Minä harrastan vain Kanava-
teatteria”, naurahtaa Tapio, joka 
vuosituhannen alussa sai Kuusan 
kyläyhdistyksen kulttuuripalkin-
non.

Laukaan kunnan kulttuuri-
palkinto on jaettu vuodesta 1985. 
Ehdotuksia tuli kaikkiaan 15 niin 
yksittäisiltä kuntalaisilta kuin 
yhdistyksiltä. Valinnan teki Lau-
kaan vapaa-ajan lautakunta.

Kanavateatteri sai vastaavan 
palkinnon vuonna 2002.

�Laukaan kunta 
palkitsi Kanavateatterin 
ahkerat ja monipuoliset 
puurtajat

Kulttuuripalkinnon saajille Helena (vas.), Keijo, Jaakko ja Tapio Myllylälle sekä Taru Eskonen-Myllylälle Kanavateatterin lavat ja koko nuoriso-
seurantalo ovat kuin toinen koti. Teatteri on tuttua Kerkollekin, 4, joka tänä kesänä on ohjannut isänsä Tapion kanssa liikennettä tai tarkistanut 
lippuja, kun taas äiti, pappa ja setä ovat näyttelemässä Taivaan tulissa ja mummo ahkeroi kahvituksessa.

Myllylöille Laukaan
kulttuuripalkinto

»Kipinä 
roihuaa.

MIES löydettiin Lievestuo-
reella huoltoaseman pihalta 
nuokkumassa autossaan viime 
torstai-iltana. Vahvasti päih-
tynyt henkilö puhalsi poliisin 
alkometriin 1,63 mg/l. Hänen 
ajokorttinsa ei ollut voimassa.

Miestä epäillään törkeäs-
tä rattijuopumuksesta sekä 
kulkuneuvon kuljettamisesta 
oikeudetta.

Törkeä rattijuopumus 
Lievestuoreella

POLIISIN nopeusvalvonnassa 
jäi kiinni törkeää ylinopeutta 
ajanut henkilö viime perjantai-
na Konnevedellä. 

Aholankylän kohdilla tiel-
lä 659 ajoneuvoa kuljettanut 
henkilö lähti ohittamaan kahta 
edellä ajavaa autoa, jolloin 
häneltä mitattiin vauhtia 151 
km/h. Alueella nopeusrajoitus 
on 80 km/h.

Henkilö pysäytettiin ja 
määrättiin väliaikaiseen ajo-
kieltoon.

Kaahari kiinni 
Konnevedellä

VIIME viikonloppuna Laukaan 
Peurungassa järjestetty John 
Smith -rockfestivaali näkyi 
poliisin työtehtävien määrässä. 
Viikonloppuna festarialueelta 
ja sen lähistöltä kirjattiin noin 
kymmenen järjestyshäiriötä, 
suurin osa lauantailta.

Valtaosa tapauksista oli 
järjestystä pitävän henkilön 
vastustamisia. Lisäksi poliisi 
otti huostaansa pari henkilöä 
näiden päihtyneisyydestä joh-
tuen.

Festivaali työllisti 
virkavaltaa Laukaassa

KETOMAANTIELLÄ  Laukaan 
kirkonkylällä hajotettiin ja sot-
kettiin paikkoja viime viikolla. 
Keskiviikon ja torstain välise-
nä yönä hätäkeskukseen tuli 
ilmoitus noin viiden nuoren 
porukasta, joka rikkoi kun-
nan omistamaa roskakatosta. 
Silminnäkijän mukaan poruk-
kaan kuului sekä tyttöjä että 
poikia. 

Roskakatoksen vandalisoin-
nin lisäksi nuoret rikkoivat 
katuun lasipulloja ja levittelivät 
roskia ympäriinsä. 

Tekijöitä ei ole tavoitettu.

Ilkivaltaa Laukaan 
kirkonkylällä

VIHTASILLAN vesihuolto-
osuuskunta Laukaassa suun-
nittelee toiminta-alueensa 
laajentamista Lääsän alueelle 
asiakkaiden ja kiinteistöjen 
määrän kasvamisen johdosta. 

Laukaan tekninen lauta-
kunta asetti toiminta-alueen 
laajennusehdotuksen nähtä-
ville 14.6.–14.7. väliseksi ajaksi 
lausuntoja varten. 

Ehdotuksesta pyydetään 
myös tarvittavat viranomais-
lausunnot.

Vesi- ja viemäriverkko 
suunnitteilla Lääsään
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