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Lokakuun lopulla saapui Köyliöön suruviesti. 
Pidetty ja arvostettu opettaja ja kotiseudun ystävä 
Paula Härkälä poistui keskuudestamme 26. 
lokakuuta 90-vuotiaana. 
Vuonna 1948 Paula Palmu saapui nuorena 
opettajana Sauvosta Köyliön Tuiskulaan. Siellä 
tunnollinen ja ahkera opettaja paneutui 
opetustyöhönsä ja tutustui kylään ja kyläläisiin. 
Tuiskulasta löytyi tuleva puoliso, puutarhayrittäjä, 
taidemaalari Erkki Härkälä. Vähitellen Paula kiintyi 
ja juurtui Köyliöön ja Tuiskulaan, ja hänen 
elämäntyönsä kylän ja pitäjän hyväksi muodostui 
varsin mittavaksi. 
Paula oli kannustava ja rauhallinen opettaja, jonka ohjauksessa oli turvallista työskennellä. Suhde oppilaisiin 
oli lämmin ja tasapuolinen. Paulan opetustyöstä jäivät mieleen erityisesti huolella valmistellut 
koulunäytelmät, jotka valmistivat häntä suurempaan tehtävään: Tuiskulan torppariaiheisissa näytelmissä 
Paulalla oli alusta asti monipuolinen rooli. Hän toimi alkuvuosina paikallisena ohjaajana Veikko Uusimäen 
rinnalla, näytteli, käsikirjoitti, huolehti puvustuksesta ja selvitti näytelmien yksityiskohtien taustoja. 
Taiteellinen Erkki-puoliso oli mukana harrastuksessa näyttelijänä ja rakentamalla taidokkaita kulisseja ja 
muuta rekvisiittaa. Köyliön tunnetun talvitapahtuman Pyhän Henrikin surmavirsi -esityksen luomisessa 
Paula oli vahvasti mukana käsikirjoittajana ja ohjaajana. Esityksen oikea, vuosisatain takainen tunnelma teki 
voimakkaan vaikutuksen yleisöön. 
Paavo Varpialan ohjauksessa Paulalle syntyi kipinä kotiseututyöhön, jonka tuloksena on tallentunut 
mittaamaton määrä paikallista historiaa jälkipolville. Köyliö-seuran perustamisessa Paula oli mukana ja 
toimi mm. perinnejaostossa. Köyliön Museoyhdistyksen pitkäaikaisena puheenjohtajana hän toimi 
aktiivisesti Torpparimuseon kehittäjänä vastaten käytännön järjestelyistä ja huolehtien tunnetulla 
tarmollaan siitä, että museorakennukset ja esineistö ovat kunnossa ja järjestyksessä. 
Paula oli vaatimaton ahertaja, joka ei koskaan tehnyt suurta numeroa tekemisistään. Hänen tekojensa 
merkitys kuitenkin tunnettiin, ja ansioistaan Paula on saanut useita tunnustuksia. Hänelle on myönnetty 
Kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki. Köyliö-seura nimitti hänet ensimmäiseksi Köyliön Kertuksi ja hän oli 
seuran kunniajäsen. Tuiskulalaisten 70-vuotislahjaksi syntyi Paulan puisto. 
Paula Härkälän työ kotiseudun hyväksi kantaa kauas, ja hänen luomalleen vankalle perustalle on turvallista 
rakentaa ja työtä on hyvä jatkaa. Me köyliöläiset jäämme kaipaamaan hyvää ystävää ja rakasta äiti-hahmoa. 
 
Risto Routama 
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Me lähdemme elämästä 
emmekä kuitenkaan lähde 
Me elämme edelleen kaikessa 
mitä olemme tehneet. 
Kaikki, mitä olemme ajatelleet, sanoneet ja olleet 
jää elämään ja valaisee toisten teitä. 
Me kuolemme, emmekä kuitenkaan kuole, 
vaan elämme niiden sydämissä,  
jotka ovat rakastaneet meitä 

(Martti Lindqvist) 

 


