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Merkittävän uran elokuva-, teat-
teri- ja tv-näyttelijänä luoneen
Anneli SaulinAnneli SaulinAnneli SaulinAnneli SaulinAnneli Saulin juuret ovat Pyhäjo-
ella. Sauli muistetaan erityisesti
elokuvarooleistaan Hilja maitoty-
tössä ja Miriamissa. Hänet on
hiljattain nähty CarlCarlCarlCarlCarl MeMeMeMeMestststststererererertttttoninoninoninoninonin
Hovimäki -tv-sarjassa, ja viimei-
sin pieni rooli oli Aki Kaurismä-Aki Kaurismä-Aki Kaurismä-Aki Kaurismä-Aki Kaurismä-
enenenenen Mies vailla menneisyyttä -
elokuvassa.

Anneli Sauli syntyi Yppärin ky-
lässä, isovanhempiensa kodissa
Heikkilän maalaistalossa vuonna

1932. Sieltä tie vei pienen tytön
nopeasti maailman turuille, sillä
kuusivuotiaana hän muutti Ou-
laisista isomummonsa huostasta
äitinsä luo Rovaniemelle. “Pidän
Rovaniemeä kotipaikkakuntana-
ni, sillä kävin keskikoulunkin
siellä. Tosin 5. luokan kävin
Raahessa, mutta sieltä muutim-
me takaisin Rovaniemelle”, Sauli
kertoo.

Myöhemmät elämänvaiheet
kuljettivat nuoren, lupaavan
näyttelijättären pohjoisen teat-
terimaailmasta etelän elokuva-
piireihin. Aikansa kuuluisa filmi-

Näyttelijä Anneli Saulin juuret ovat Pyhäjoella
moguli TTTTT. J. Särkk. J. Särkk. J. Särkk. J. Särkk. J. Särkkäääää “bongasi”
Annelin vuonna 1953 Helsingin
teatteripäiviltä elokuvaansa ja
Hilja maitotytön rooliin.

Kohuttu elokuva teki Anneli
Saulista kertaheitolla koko kan-
san ihaillun ja palvotun, mutta
toisaalta myös kadehditun ja
kritisoidun filmitähden. Hän
esiintyi 50- ja 60-luvuilla kaiken
kaikkiaan 21 kotimaisessa eloku-
vassa. Vuosina 1960-1964 Sauli
teki uraa myös Saksassa taiteili-
janimellä Ann Savo. Vuonna
1971 JoukJoukJoukJoukJouko To To To To Turkkurkkurkkurkkurkka a a a a kiinnitti hä-
net Joensuun kaupunginteatte-

riin, missä hän työskenteli 25
vuotta. Vuonna 1993 Anneli
Sauli teki yhteistyössä TTTTTuula-uula-uula-uula-uula-
Liina VLiina VLiina VLiina VLiina Variksenariksenariksenariksenariksen kanssa muistel-
makirjansa “Elämäni on minun”.

Tätä nykyä Anneli Sauli viettää
erittäin aktiivista eläkeläiselä-
mää Helsingissä. “Teen yhä
jonkin verran pieniä töitä. Minä-
hän olen myös ollut tällainen
kuntosali-ihminen 30 vuotta.
Hirveän tärkeitä minulle ovat
tietenkin tyttäreni JohannanJohannanJohannanJohannanJohannan ja
hänen miehensä ReijonReijonReijonReijonReijon lapset,
4- ja 6-vuotiaat pojat SamuliSamuliSamuliSamuliSamuli ja
JoonatanJoonatanJoonatanJoonatanJoonatan. He asuvat Helsingis-
sä, ja olen heidän kanssaan koko
ajan tekemisissä”, Sauli kertoo
avoimesti ja jatkaa harrastuksis-
taan:

“Olen lapsesta saakka myös
lukenut aivan mahdottoman pal-
jon kaikenlaista kirjallisuutta.
Nyt sillekin harrastukselle on
enemmän aikaa. Lisäksi harras-
tan lenkkeilyä ja sauvakävelyä,
sillä se on hyvää vastapainoa kir-
jojen lukemiselle ja television
katsomiselle.”

Pyhäjoelta lähtönsä jälkeen
Sauli ei ole pitänyt yhteyksiä
paikkakuntalaisiin, sillä muutet-
tuaan 6-vuotiaana muualle, hä-
nellä ei jäänyt tuttavia tänne.

“En ole liikkunut siellä päin
enkä tunne pyhäjokisia, koska
muutin jo lapsena pois.

Raahessa olen käynyt aikuise-
nakin tapaamassa luokkatoverei-
tani, mutta Pyhäjoella muistelen
käyneeni viimeksi niihin aikoi-
hin, kun näyttelin jo elokuvassa.”

Jonkinlaisia muistoja Saulilla
kuitenkin on Pyhäjoesta: “Muis-
tan joen. Nuoruuden aikana
olen käveleskellyt siinä rannal-
la... Ja Yppärin kylähän on 10 ki-

lometriä Pyhäjoelta. Sehän on
meren rannalla. Siellä se iso kel-
tainen rakennus, isovanhempie-
ni maapaikka, on vieläkin. Olen
käynyt katsomassa ja valokuvaa-
massa sitä taloa.”

Lapsuuttaan Heikkilän talossa
hän muistelee kaiholla. “Eläimiä
meillä oli, sen minä muistan.
Hevosia ja lampaita... Pienten
lampaiden kanssa istuin siellä

karsinassa. Minulla oli paljon
enoja, ja heidän huostassaan
olin sitten siinä perhepiirissä.”
Varsin vaiherikasta ja värikästä
elämää elänyt Anneli Sauli täytti
viime elokuussa 70 vuotta.

Haastattelun päätteeksi itsekin
“pohojoispohojalaiseksi” tunnus-
tautuva legendaarinen Anneli
Sauli lähetti sydämelliset tervei-
sensä tänne Pyhäjoen suuntaan.

“Hän oli Hilja, Hilja maitotyttö.”“Hän oli Hilja, Hilja maitotyttö.”“Hän oli Hilja, Hilja maitotyttö.”“Hän oli Hilja, Hilja maitotyttö.”“Hän oli Hilja, Hilja maitotyttö.”
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KAISA SALMU

Perjantai-iltaisin Parhalahden
koululle kokoontuu 0-6 –luok-
kalaisia 4H-kerhoon. Kerhoa ve-
tävät Hanne MaijalaHanne MaijalaHanne MaijalaHanne MaijalaHanne Maijala ja TiinaTiinaTiinaTiinaTiina
SilvolaSilvolaSilvolaSilvolaSilvola. Kerhossa leikitään, as-
karrellaan, leivotaan ja tehdään
paljon muuta mukavaa. Varsi-
naista teemaa ei kerhoilloille
koskaan ole, muuten kuin esi-
merkiksi äitienpäivän alla askar-
rellaan äidille jotain pientä ki-
vaa. Kuitenkin runkona on toi-
mintasuunnitelma, jonka pohjal-
ta jokaisella kerralla on pääidea.

Kerhoa tytöt ovat pitäneet jo
muutamana vuonna ennenkin,

4H-kerho toimii
Parhalahden koululla

kerhon pitäminen on heille siis
tuttua puuhaa. Hyviä puolia ker-
hon pidossa on monia, siinä op-
pii vastuuta, oppii toimimaan
erilaisten ihmisten kanssa ja
saahan siitä vähän myös taskura-
haakin. Huonoja puolia ei juuri-
kaan löydy.

”Kerhossa käy noin 20 lasta,
iältään he ovat 6-13 –vuotiaita.
Määrä on melko suuri, mutta
isommat ottavat hienosti pie-
nemmistä vastuuta”, kertovat ty-
töt.

4H-kerho toimii Parhalahden
ala-asteella perjantaisin klo 17-
18.30.


