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PURKUTALO KASVOI 
YHTEISÖKSI

Vanha sarana ei ehdi edes narahtaa, 
kun Urho, 5, ja Inkeri, 3, pyyhältävät 
saliin. Lautalattia sentään nirskahtaa, 
kun vauhtiveijarit temmeltävät Vihreään 
taloon.

Kaksikon vanhemmat Olli Soini ja An-
ni Paunila isännöivät Vihreää taloa. 
Vanha puutalo Riihimäen rautatiease-
man naapurissa tunnetaan kulttuurikes-
kuksena. 

Olli ja Anni vuokrasivat talovanhuksen 
alun perin työhuoneeksi ja varastok-
si. Ideat musiikki- ja taidetapahtumis-
ta orastivat kuin varkain. Ne toteutuivat 
kulttuurinnälkäisten kanssakulkijoiden 
yhteisestä innostuksesta.

– Alusta asti mukana on ollut paljon ih-
misiä. On arvokasta, että Vihreän talon 
ympärille on muodostunut oma yhteisö. 
Muitakin hulluja kuin minä, Olli Soini vir-
nistää.

Kulttuuristipendillä edistetään 
lastenkulttuuria

Vihreän talon isäntäväki palkittiin Hä-
meen liiton kulttuuristipendillä ”ahke-
rana, idearikkaana, energisenä sekä 
monipuolisesti kulttuuria tukevana ja 
tuntevana pariskuntana”. 

Teksti ja kuva: Tia Yliskylä

Riihimäen Vihreä Talo ja sen isäntäväki Olli Soini ja Anni Paunila saivat Hämeen liiton 

kulttuuristipendin.

Hämeen liitto kiittää Vihreän talon laa-
jaa kulttuuritarjontaa musiikista kuvatai-
teisiin, runoihin ja teatteriin.

Kulttuuristipendi on 2000 euron suurui-
nen, ja summa tulee käyttää lasten kult-
tuuria edistävän tapahtuman järjestämi-
seen.

– Aivan mahtava juttu! Hienoa, että 
saamme rahaa nimenomaan lastenkult-
tuurin järjestämiseen, koska se on jää-
nyt viime vuosina turhan vähälle. Sti-
pendin ansiosta lippujen hinnat pysyvät 
kohtuullisina, Olli Soini kiittelee.

Purkutalo pinnistelee ainakin 
kevääseen

Vihreä talo on aikaa, ajatuksia ja tuulen-
puuskia nähnyt hirsirakennus. Olli ja An-
ni ovat halunneet säilyttää rosoisuuden 
– kulahtanut kauneus on osa Vihreän 
talon viehätysvoimaa. Olli vertaa taloa 
vanhaan purjeveneeseen.

– Löysin sen hylättynä, ja paikkailin siel-
tä täältä. Nyt olen nauttinut purjehduk-
sesta! Omistaja halunnee jonakin päi-
vänä purtensa takaisin. Kun se päivä 
koittaa, ei voi muuta kuin kiittää upeis-
ta retkistä.

Vihreän talon tapahtumia suunnitellaan 
varovaisesti. Rakennuksen omistaja on 
päättänyt purkaa talovanhuksen, mutta 
aikataulua ei ole lyöty lukkoon.

Monet ovat kuitenkin rakastuneet rapis-
tuneeseen taloon, ja haluaisivat säilyt-
tää ainutlaatuisen yhteisöllisen kulttuu-
rin kodin.

– Välillä suljen silmät ja haaveilen, että 
olisipa katto uusittu ja ulkoseinät maa-
lattu. Tämä voisi olla niin paljon enem-
män! Tarvittaisiin vain taianomainen ra-
hoitus.

VIHREÄ TALO

Yli 100-vuotias puutalo Riihimäen 
rautatieaseman vieressä.

Olli Soini ja Anni Paunila ovat vuok-
ranneet taloa vuodesta 2011.

Tunnetaan kulttuurikeskuksena, 
jossa järjestetään muun muassa 
kulttuuritapahtumia, kokouksia ja 
yksityistilaisuuksia.

www.vihreatalo.fi
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Kuvassa: Urho (vas.) ja Inkeri Soinille Riihimäen Vihreä talo 
on lumoava leikkipaikka. Olli Soinille talovanhus merkitsee 
yhteisöllistä kulttuurikeskusta ja ajan patinoimaa tunnelmaa.




