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ASUNTO OY ALAVUDEN LUKKARINPUISTO 
 

 

 
 

Viistie 3, ALAVUS 

Alavuden ydinkeskustaan, palvelukeskus Lukkarinhovin viereen, rakenteilla kahden rivitalon kohde, 
joissa yhteensä 16 huoneistoa. Huoneistoihin kuuluu autopistokepaikka sekä varastotila. 
Kaukolämmitys (lattialämmityksenä) sekä vesi/sähkö mitt. mukaan. YV: 2,00 €/m2/kk. Kohde valmistuu 

10/2009. 
Vielä vapaana: 
40 m2  mh: 59.256,40 € vh: 83.200,00 € 

56 m2  mh: 77.918,96 € vh: 111.440,00 € 

61.5 m2  mh: 83.111,71 € vh: 119.925,00 € 

62 m2  mh: 83.477,42 € vh: 120.590,00 € 
 

Rakentaja: Rak.liike Veljekset Onnela Oy 
RS-pankki: Alavuden Seudun OP 

       

          PYYDÄ ESITTEET TOIMISTOLTAMME!! 
 

            
 
           SUOMENSELÄN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY  lkv 
           Kuulantie 2, 63300  ALAVUS 
       
            Merja Kaukola, 040-7082304 
            Maritta Rinta-aho, 0400-193603 
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KaupunginvaltuuTE(R)TTU 
kiittää

Joulun tähti

Joulun tähti loistees luo
tänne alas maailmaan.
Sydämiimme rauhan tuot
rakkautta tuntemaan.
Jeesuslapsen pienoisen
syntymää näin kertoillen
valos hohtaa,viestin tuot
lämpöäs näin meihin luot.

Kirkas valo, voima sun
ihme suuri taivainen.
Hämmästykseks paimenten
saapuu joukko enkelten
kanssa suuren kirkkauden
kunniaa näin veisaten.
Rakkauden soinnut kaikaa
yli taivaan kannen raikaa.

Olen saanut niin monia ystävällisiä yh-
teydenottoja ja onnitteluja myös teiltä 
eteläpohjalaisilta tultuani lokakuussa 
valituksi Espoon kaupunginvaltuute-
tuksi, että haluan tässä lausua kiitokseni 
yhteisesti kaikille, sekä äänensä anta-
neille että muuten vaan myötämielisesti 
asennoituneille.    

Poliittisista asioistahan ei Plarissa 
yleensä kirjoiteta, ja syykin siihen löy-
tyy. Silloin joskus muinoin, kun Plarin 
linjaa on vedetty, on päätetty, että us-
konto ja politiikka ovat aiheita, joista 
ei kirjoitella. Sitä ohjetta olen minäkin 
yrittänyt noudatella, vaikka juuri nuo 
molemmat aiheet mielenkiintoisiksi 
koenkin. Mainokset ovat kyllä sallit-
tuja melkein aiheesta kuin aiheesta, ja 
muistaakseni olen itse maksamani vaa-
limainoksen pari kolme kertaa vuosien 
varrella Plariin laittanutkin.

Vuotta 2008 kulkiessamme olemme 
nyt tulleet adventin aikaan. Edellise-

nä talvena kovasti toivomaamme lunta 
olemme jo välillä saaneet enemmän kuin 
tarpeeksi. Tuossa ikkunani alla kuuluu 
tälläkin hetkellä kova kolina ja pau-
ke, kun lumikauhat yrittävät puhdistaa 
jalkakäytäviä ja katuja. Toivottavasti 
lunta riittää joulunakin, jotta saamme 
kokea aina niin kovasti toivomamme 
valkean joulun. Ulkomailla asuessani 
olen viettänyt jouluja todella lämpimissä 
säissä, ja ihan on joululta sekin tuntu-
nut. Täällä Suomessa pikkupakkanen ja 
lumi tekevät joulusta joulun näköisen ja 
kuuluvat asiaan, koska vaihtoehtona voi 
olla loska tai vesisade.   

Omissa jouluvalmisteluissani edis-
tyin tänä vuonna aiempia vuosia parem-
min, sillä sain valot sytytetyksi keittiön 
ikkunan lasiseen joulutähteen ja kyntte-
likköön jo marraskuun puolella. Viime 
vuosina olen siihen yltänyt vasta juuri 
ennen jouluaattoa. Jätin viime loppiai-
sen jälkeen muita koristeita pois kerä-

tessäni tähden ja kynttilät ikkunaan enkä 
itsekään niitä vuoden varrella huoman-
nut siinä olevan. Nyt minun tarvitsi vain 
laittaa johdot pistokkeisiin ja sädehtivät 
valot olivat valmiit. Joulutarvikkeiden 
esille otto ja koristaminenhan on ihan 
oma juhlava rituaalinsa, mutta tällainen 
nyt käyttämäni tapa sopii ehkä ihmisille, 
joilla kotona oleminen jää vain pyöräh-
dyksen asteelle. 

Yritetään kaiken jouluvalmistelun, 
kiireen ja rihkamankin keskellä löytää 
aikaa myös rauhoittumiseen ja lepoon, 
ja kristillisen joulun todellisen ilosano-
man sisäistämiseen.    

Toivotan jokaiselle lukijalle rauhallista 
ja siunausrikasta joulun aikaa!

Terttu Savola

päätoimittaja

Lämpö täyttää sydämemme
mieli meissä uudistuu
niinkuin kedon kukkasille
jotka aamuun avautuu.
Joulun tähti taivainen
johda meidät tallin luo,
seimen lapsi ihanainen
tullessaan Hän joulun tuo!

Henrik Lamberg

Kansi: Vartiokylän kirkon torni.
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Juhulaa orotelles

Taas se on jo ovella – joulu. Syksy meni 
yleeses vaaliahumus ja taloustaantumaa 
orotelles, mutta meillähän oli komeeta 
tilaasuuksia kaksin kappalehin. Ensin 
meitä kävi piristämäs ja valistamas sei-
näjokiset ja sitte Tuurin Antti. Kovan 
oli mukava kuulla kuinka uurella ja 
isoolla Seinäjoella menöö lujaa. Se on 
hianua, ku yhteeselo tuntuu lähtevän 
hyvin käyntihin ja talouski on reiras. 
Saa ny sitte nähärä kuinka kauan tämä 
laajeneminen riittää ennenku tarvitahan 
lisää tonttimaata Kuurtanehelta ja Ala-
vurelta. Jäämmä orottamahan.

Kirijaalija Antti Tuuri on ollu meillä 
kiikaris saara johonki meirän tapahtu-
mahan ja ny se onnistuu. Meirän vara-
puheenjohtaja Antero Tala ja Antti ovat 
opiskellehet samahan aikahan riploomi-
insinööriiksi, mutta ei niistä kumpikaa 
oo juurikaa keriinny insinöörin hommia 
teherä, ku muut askarehet on miähet 
viäny. Oli mukavaa kuulla, ku opiske-
lukaverit keskusteli. 

Kirijaalijan esitys oli tiätysti erin-
omaanen, niinku Antin kirijakki. On se 

hianua, ku meillä on nuan erinomaasia 
pohjalaasia  kirijaalijoota ku Anttiki 
on. Melekeen tuli kotoikävä, ku Anttia 
kuunteli.

Ku sitte viälä Henkan johorolla saa-
tihin laulaa pohojalaasia lauluja niin 
kyllä oli porukka taas kotia lähties tou-
hua täynnä ku toiskan kalija ja ylypiä 
juuristansa.

Ittenääsyyspäivän juhula on aina 
meitä pohojalaasia koskettava tilaasuus. 
Niin se oli nykki. Professori Timo Ai-
raksisen juhulapuhe oli erinomaanen ja 
samoon muu ohojelma. On tua kuaro-
laulu aina niin komiaa kuultavaa.

Ny sitte ruvetahan orottamahan jou-
lua. Oliskohan tänä vuanna niin, nottei 
renkääsi tohottaa niin kauhiasti niiren 
lahajojen kans. Annettaas tällä kertaa 
aikaa toisillemme ja oltaas toinen toi-
sellemme avuksi ja tueksi. Krääsää on 
jokahittella jo riittävästi. Tutkimusten 
mukahan kersakkaa ei niin kauhiasti 
piittaa krääsästä, mutta ne kaipaa lähees-
tä ihimistä. Ollahan me niitä läheesiä 
ihimisiä niinku meirän vanhemmakki 

oli aikanansa, vaikka silloon oli vaikiat 
aijjat – sota ja kaikki.

Sen verran pitää mennä jo tulevan 
vuaren pualelle, jotta sanon jonkun sa-
nan Tammisunnuntain kirkkopyhästä. 
Se on 25.1.2009 klo 12.00 Vartiokylän 
kirkos. Eikä siinä viälä kaikki. Yhy-
ristyksen hallituksen jäsen kirkkoher-
ra Heikki Nurmi on järijestäny meille 
aivan ikioman tilaasuuren. Heikki itte 
saarnaa ja se taitaa olla viimmeenen 
saarna ennenku Heikki jää eläkkehelle. 
Tuuttahan kaikin saattelemahan Heikkiä 
eläkkehelle. Heikki on  ansaannu poho-
jalaaset läksiääset.

Hiljentykäämme viettämähän Herram-
me armollista syntymäjuhlaa kiitollisin 
ja nöyrin miälin.

ARMORIKASTA JOULUA JA 
KAIKKEI HYVÄÄ VUORELLE 2009

Antti Lanamäki

puheenjohtaja

Perinteistä eteläpohjalaista
Tammisunnuntain kirkkopyhää vietetään 

 
25.01.2009 klo 12 

 
Vartiokylän kirkossa, Kiviportintie 5, 00950 Helsinki

 
Bussit 95 ja 97

 
Saarnaa kirkkoherra Heikki Nurmi 

 
Kirkkokahvit  

 
Tervetuloa kaikki tähän erikseen eteläpohjalaisille järjestettyyn tilaisuuteen.
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On sanottu, että jouluun kohdistuu liian 
suuria odotuksia. Tai ettei ehkä itse-
kään ihan tarkasti tiedetä, mitä odote-
taan. Seurakuntamme alueella on Itä-
keskuksen kauppakeskus. Erityisesti 
viime viikkoina väkeä on tungeksinut 
myymälöissä hyvinkin neuvottoman 
näköi-sinä. Haluttaisiin antaa mielui-
nen ja henkilökohtainen lahja, mutta ei 
olla varmoja siitä, vastaako lahja saajan 
toivetta, ääneen lausuttua tai lausuma-
tonta tai sopiiko tämä hänen kokoonsa, 
väriinsä tai makuunsa tai onko hänellä 
tämä jo ennestään. Onnistuneen lahjan 
eräs tuntomerkki on myös se, että saaja 
tietää sille henkilökohtaista käyttöä.

Jumala antaa meille kaikille ihan 
henkilökohtaisesti omistettavaksi saman 
lahjan. Hän on meille syntynyt Vapah-
taja, Jeesus Kristus. Mutta ongelma on 
siinä, että tälle pyytämättä saadulle lah-
jalle eivät kaikki osaa, halua tai uskalla 
löytää käyttöä. Kuitenkin, uhkaavan 
laman keskellä, me tarvitsemme todel-
lista, oikeaa rohkeutta jaksaaksemme 
elää ja suunnitella elämää eteenpäin. 

Ehkä monen ihmisen harras toive 
on päästä vapaaksi henkisestä pahasta 
olosta. Mutta hankaluus on siinä, ettei 
osata tai uskalleta nimetä pahanolon 
syytä. Tämän aikakauden yksi sairaus on 
siinä, ettei tunnisteta ja tunnusteta syntiä 
ja syyllisyyttä niissä asioissa, joissa on 
tehty väärin. Kärjistäen voisi sanoa, että 
me haluamme mieluummin olla sairaita 
kuin syyllisiä. Jopa kirkollisessa kielen-
käytössä joskus puhutaan virheistä tai 
erehdyksistä silloin, kun olisi rehelli-
sempää puhua synnistä. Yritän havain-
nollistaa: jos me vahingossa pudotamme 
tai kolhaisemme astian rikki, kysymys 
on virheestä. Mutta jos me tahallamme 
rikomme jotain arvokasta, silloin on 
kysymys synnistä. Kaunistelematta mei-
dän on myönnettävä, että ainakin joskus 
me uhmaamme Jumalaa ja olemme ihan 
tahallamme ilkeitä toisillemme.

Me emme varmastikaan menetä 
mitään, jos me rohkeasti tunnustam-
me Jumalalle ja läheisillemme ne asiat, 
joissa olemme tehneet väärin. Monel-
la on omakohtaisia kokemuksia siitä 
hyvänolon tunteesta, kun asioista on 
sovittu sekä Jumalan että ihmisten kans-
sa. Tätä vartenhan Jeesus Vapahtajaksi 
tulikin. Huomatkaamme, että hän ei tul-
lut vapauttamaan meitä vastoinkäymi-
sistä, kärsimyksistä ja ahdistuksista tai 
muista epämiellyttävistä asioista, vaan 
vapauttamaan synnistä. Saman tien, kun 
synti ja syyllisyys selvitetään, poistuu 
pelkokin sydämestä.

Riippumatta aikakausista ja aatteis-
ta ihmissydämen syvä kaipuu näyttää 
olevan kadotettuun paratiisiin. Joulua 
pidetään siitä lupauksena, joka ei sit-
ten toteudukaan. Ei toteudu ainakaan 
silloin, jos ajatellaan, että juhlan huip-
puhetki eletään aattoillan aterian ja lah-
jojen avaamisen aikana. Silloin moni jo-
tenkin nielaisee tyhjää ja kysyy ainakin 
mielessään: ”Tässäkö kaikki?”

Eino Leinon runon Rauhattoman 
rukous viimeinen säkeistö kuuluu:

”Minä lapsena vanhaksi vanhenin.
En nuor´ ole koskaan ollut.
Toki kerran ma keväästä haaveilin, 
mut haavehet nuo oli hullut.
Olen väsynyt lauluni valheeseen.
Herra, tee minut lapseksi jälleen!
Minä tahdon soittoni särkyneen
viedä suurelle virittäjälleen”

Jouluna Jumala lähestyy meitä pienenä 
lapsena. Näin ollen jouluna ihminenkin 
saa olla lapsi, lapsen tavoin tuntea rak-
kautta ja turvallisuutta. Kivikasvoinen 
maailma ei hevin anna elintilaa mille-
kään heikolle ja hauraalle. Täytyy usko-
tella olevansa jotakin muuta, enemmän 
ja parempaa kuin on, ja vähitellen val-

heellinen laulu alkaa väsyttää. Väsynei-
nä, naarmuttuneina ja peräti rikkinäisinä 
me saamme mennä Herramme eteen 
hänen armahdettavakseen, viedä soit-
tomme särkyneen suurelle virittäjälleen. 
Se on meidän lapsenoikeutemme. Pelon 
sijasta me saamme tuntea, että meitä 
rakastetaan.

Pelon vastakohta on rohkeus. Sitä 
me kaikki tarvitsemme juuri tänään. 
Jeesus, joka itse on Jumalan joululahja 
meille, voi tuoda tätä rohkeutta avoi-
meen sydämeen monen muun lahjan 
ohella. Rohkeus on uskaltautumista jät-
täytyä kaikissa tilanteissa Jumalan va-
raan. Aikanaan Paavali rohkaisi nuorta 
Timoteusta sanomalla: ”Eihän Jumala 
ole antanut meille pelkuruuden henkeä, 
vaan voiman, rakkauden ja terveen har-
kinnan hengen” (1. Tim. 1:7). Kun Pyhä 
Henki saa sijaa sydämessämme ja koem-
me hänen tuomansa rohkeuden omassa 
elämässämme, me saamme jakaa tuota 
lahjaa eteenpäin -rohkeasti. Se lahja 
ei jaettaessa vähene, vaan jakaja itse 
saa siitä koko ajan lisää. Olkoon tämän 
joulumme tunnussanana Paavalin ke-
hotus tessalonikalaisille: ”Rohkaiskaa 
ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja 
niinhän te teettekin” (1. Tess 5:11).

Rauhallista ja riemullista joulua!

Heikki Nurmi 

Vartiokylän kirkkoherra

Joulun lahja?
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”Veli Jaakko Antero Tala mutta suku-
nimiä mä en muista.” Näin kertoivat 
vanhempani minun vastanneen pikku-
poikana, kun joku oli nimeä kysynyt. 
Nimi on edelleen sama, mutta vuosia 
on tuosta tapauksesta kulunut paljon.

Synnyin Lapualla 60 vuotta sitten 
elokuun 18. päivänä, siis leijonan täh-
timerkissä. Ja leijonan karjahtelua on 
varmaan lapsena itkunikin muistuttanut, 
meillä kun on suvussa perintönä kulke-
nut kohtalaisen kantava ääni.

Lapualla aloin myös koulunkäynnin, 
ensin neljä vuotta Liuhtarin kansakou-
lussa ja sitten kirkonkylällä oppikoulus-
sa. Ylioppilaaksi pääsin keväällä 1967, 

minkä jälkeen opinnot jatkuivat Espoon 
Otaniemessä Teknillisen Korkeakoulun 
kemian osastolla. Opiskeluaikana menin 
töihin Porvooseen Pekema Oy:lle, missä 
tein myös diplomityöni ja valmistuin 
muovialan diplomi-insinööriksi.

Tämän jälkeen olin vuoden armeijas-
sa ja palasin Pekemalle, mistä siirryin 
kotopuoleen Lapualle Insinööritoimis-
to Sepän palvelukseen. Tämän jälkeen 
vuoden 1975 lopulla siirryin töihin jär-
jestöelämään, mihin olin tutustunut jo 
monessa muodossa opiskeluaikanani.

Tulin Helsinkiin oman ammatti-
kuntani etujärjestön Korkeakouluinsi-
nöörien ja Arkkitehtien Keskusliiton 
palvelukseen. Järjestö on nykyään ni-
meltään Tekniikan akateemisten liitto 
- TEK. Siellä työskentelin monenlaisissa 
tehtävissä: järjestöasiamiehenä, järjes-
töpäällikkönä, varatoiminnanjohtajana, 
neuvottelujohtajana jne. Työmarkki-
najärjestöt tulivat hyvin tutuiksi. Olin 
mukana mm. keskusjärjestö Akavan 
hallituksessa ja muissa toimielimissä 
lukuisia vuosia. Kaikkiaan oli TEK:n 
palveluksessa parikymmentä vuotta.

Tämän jälkeen siirryin vetämään 
kassanjohtajana vuoden 1995 alussa 
perustettua Ammatinharjoittajien ja yrit-
täjien työttömyyskassaa (AYT). Tässä 
työssä olen edelleenkin. Kyseessä on 
yrittäjille tarkoitettu työttömyyskassa, 
jossa on jäseniä tällä hetkellä n. 10.000. 

1990-luvun alun lama-aika vaikutti 
niin voimakkaasti työllisyystilanteeseen 
myös yrittäjien osalta, että lainsäädäntöä 

uudistettiin pikaisesti siten, että yrittäjil-
lekin voitiin perustaa oma työttömyys-
kassansa. Kahden vuoden jäsenyyden 
jälkeen saa työttömäksi jäänyt yrittäjä 
AYT-kassasta ansiopäivärahaa, jonka 
suuruus määräytyy hänen YEL-vakuu-
tuksensa työtulon pohjalta. Vuonna 
2007 päivärahaa sai n. 7 % jäsenistä ja 
yrittäjien keskimääräinen työttömyys-
aste oli n. 4 %.

Näiden AYT-vuosieni aikana olen 
havainnut, että yrittäjän työttömäksi 
jääminen ei useinkaan johdu yrittäjästä 
itsestään, vaan jokin ulkoinen seikka 
aiheuttaa sen, ettei yritystä enää pysty 
jatkamaan.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n toi-
mintaan tulin mukaan, kun tutustuin 
Akava-ympyröissä Lanamäen Anttiin, 
joka tuolloin oli yhdistyksen varapu-
heenjohtaja.

Nyt Antti on jo useita vuosia ollut 
yhdistyksemme puheenjohtajana ja 
minä olen hoitanut varapuheenjohtajan 
virkaa. Jotenkin tuo ”pohojalaasuus” 
on vuosien saatossa alkanut tuntua yhä 
tärkeämmältä. 

Helsingin Eteläpohjalaiset tekee 
erittäin tärkeätä työtä kotiseutuyhdis-
tyksenä. Se luo yhteenkuuluvuutta ja 
pitää yllä perinteitä. Esim. jokavuotinen 
itsenäisyyspäivän juhla on tunnelmal-
taan ainutlaatuinen ja jää varmasti aina 
kaikkien mukana olleiden mieleen.

Kiitän Helsingin Eteläpohjalaisia syn-
tymäpäiväni muistamisesta ja toivotan 
minua muutaman vuoden vanhemmalle 
yhdistykselle mitä parhainta menestystä 
myös tulevina aikoina.

Antero Tala 60 vuotta

Minkälainen mies on yhdistyksemme varapuheenjohtaja 
joka täytti kesällä tasavuosia. Näin hän kysyttäessä kertoi.



7

Jaakko Numminen syntyi Vaasassa 
1928. Isä oli oik. neuvos Juuso Vilho 
Numminen ja äiti Aino Sofia o.s. Turja 
Lapualta.. Muutamaa päivää aikaisem-
min 9.10. syntyivät kirjailija Lassi Num-
mi ja säveltäjä Einojuhani Rautavaara. 
Silloin yleismaailmallinen lama alkoi 
tuntua myös Suomessa. Satamalakko 
kesti yli kymmenen kuukautta. Erityi-
sesti Etelä-Pohjanmaalla taustalla vai-
kutti ”Pihkalan kapina.” Samaan aikaan 
Paavo Nurmi juoksi Berliinissä kolme 
uutta maailmanennätystä, Zeppeliini 
lensi Saksasta USA:han. 

Jaakko Numminen toimi Helsingin 
yliopiston Etelä - Pohjalaisen osakunnan 
kuraattorina 1951 -1964. Hänet kutsut-
tiin Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n kun-
niajäseneksi 1983. Monet kerrat hän on 
ollut juhlapuhujana yhdistyksen itsenäi-
syyspäivän juhlissa ja hän puhui myös 
yhdistyksen 60-vuotisjuhlakaronkassa.

Jaakko Numminen on ollut niin mo-
nessa mukana, että häneen nimeensä 
voidaan liittää kulttuurin asiantuntemus 
lähes kaikilta aloilta, myös historia, kan-
satiede, kansainvälisyys, suomalaisuus, 

eteläpohjalaisuus, kansanperinne. Hän 
on rakastanut kirjoja ja lukemista jo 
pikkupojasta alkaen. Hän on kerännyt 
Miijanmäkeen noin 600 hyllymetrin kir-
jaston ja kaupunkiasunnossa on myös 
suuri kokoelma. Osan hän on saanut 
ystäviltä lahjoituksena. Kirjastot koostu-
vat käyttökirjoista, joihin mahtuu elämä-
kertoja, muistelmia, poliittista historiaa, 
nuorisoseurojen julkaisuja, Helsingin 
yliopiston promoottiosarjoja, Helsingin 
yliopiston osakuntien sarjoja ja paljon 
muita erityispainoksia.

Laajimman ja raskaimman työn Jaak-
ko Numminen on tehnyt kirjoittaessaan 
Suomen nuorisoseuraliikkeen historiaa. 
I osa vuosilta 1881 – 1905 ilmestyi jo 
1961, joka on ollut kauan loppuunmyyty. 
Eläkkeelle jäätyään on hän kirjoittanut 
II osan vuosilta 1906 – 1945 ja III osan 
vuosilta 1946 tähän päivään saakka, kä-
sikirjoitukset ovat valmiina lähes pai-
natusta vailla. Maan nuorisoseurojen 
kautta hän on tutustunut Suomessa eri 
paikkakuntien ja kylien historiaan sekä 
ihmisiin. Hän on käynyt myös paljon 
puhujamatkoilla nuoriseuroissa.

Miijanmäki     
kulttuurimuistomerkki

Rakkain paikka päivänsankarille on 
Miijanmäki Sipoossa. Sinne hän on 
vaimonsa kanssa pelastanut ja siirtänyt 
Aino-äidin kotitalon Lapualta. Korpi-
ryteikköä raivattiin, että 1700- luvulla 
rakennettu kaksifooninkinen pohjalais-
talo sai paikkansa. Kaikki uudet raken-
nukset ympäristössä luttirati, luhtalato, 
puutarhamaja ja kaarisilta on rakennettu 
vanhojen piirustusten mukaan. Perityt 
tai itse hankitut talonpoikaishuoneka-
lut astiakaapista luodinreikäiseen kei-
nutuoliin saakka ovat niille kuuluvilla 
kunniapaikoilla. Erkkilä - Turja -suvun 
sukuviiri puutarhamajan katolla kertoo 
suvun monista lautamiehistä.

Nummiset ovat osoittaneet Mii-
janmäen kautta, mikä arvo Suomen 
vanhoilla rakennuksilla on, kun ne säi-
lytetään ja asutetaan. Miijanmäki on 
kulttuurimuistomerkki kaikesta siitä, 
mitä oli ja on. Se elää ja rikastuttaa vielä 
monia sukupolvia.

Jaakko Numminen on pienestä al-
kaen viettänyt Miijanmäessä lomiaan ja 
kesiään. Perhe asui myös Lapualla 3,5 
vuotta, kun isä oli siellä kihlakunnan-
tuomarina. Kun isoisä kuoli jo 1930-lu-
vulla, Jaakko Numminen auttoi Kaisa 
- isoäitiä perunanviljelyssä. Syksyisin 
hän kantoi monta säkillistä perunoita 
talon kellariin. 

- Ylioppilaana ja nuorena maiste-
rina kutsuin Miijanmäkeen lapualaisia 
poikia. Siellä me saunoimme ja joimme 
ankarasti teetä, ei muuta, Jaakko Num-
minen muistelee huvittuneena.

Onnittelemme päivänsankaria jälkikä-
teen. Toivotamme terveyttä, voimia ja 
sisältörikkaita vuosia jatkossakin!

Annukka Viitaniemi

Elettyä elämää  - Miijanmäen 
patruuna 80 vuotta

Päivänsankari Jaakko 
Numminen Miijanmäen 
tuvassa. 

Kuva: Annukka Viitaniemi

Ministeri Jaakko Mauri Numminen täytti 80 vuotta 
22.10.2008. Hänen nimensä eteen voidaan liittää 
myös fil. maisteri, fil. tohtori h.c.,kansliapäällikköemeritus. 
Merkkipäiväänsä hän vietti tällä kertaa perhepiirissä. 
Siihen kuuluvat puoliso Maija, neljä lasta ja 
11 lastenlasta.
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joelle, jossa sielläkin oli oppikoulu. 
Vuonna 2005 Lehtimäenkylä liitettiin-
kin Seinäjoen kaupunkiin, joten pre-
sidentti John F. Kennedyn kuuluisaa 
lausetta ’Ich bin ein Berliner!’ (Minä 
olen berliiniläinen!) mukaillen minä-
kin – mikäli pientä voi verrata suureen 
– voin nyt melkein  sanoa: ’Minä olen 
seinäjokinen!’.

Mistä koulun kummallinen nimi 
’lyseo’ oikein johtui, antoi alun alkaen 
aihetta tuumiskeluihin. Opintojen ja elä-
män varrella tämäkin asia on selvinnyt: 
kuuluisa kreikkalainen filosofi Aristote-
les perusti vuonna 335 eKr. Ateenaan 
filosofikoulunsa, joka sai nimen Lykeion 
lähellä sijainneen Apollo Lykeioksen 
temppelin mukaan. Epiteetti Lykeios 
Apollo-jumalan nimen edessä tarkoit-
taa ’sudentappajaa’. Mainittakoon, että 
Aristoteleen lyseon yhteydessä oli myös 
museo eli runotarten palvomispaikka. 
Sanat lyseo (latinaksi lyceum) ja museo 
(latinaksi museum), joista jälkimmäinen 
tuli vasta uudella ajalla tarkoittamaan 
vanhojen esineiden säilytyspaikkaa, 
näyttävät olevan kautta historian mer-
killisellä tavalla kytköksissä toisiinsa. 
1500-luvun Saksassa korkeamman as-
teen tyttökouluja alettiin nimittää lyse-
oiksi. Tästä johtuu, että lyseo-käsittee-
seen yhdistettiin nuoruus ja kauneus, 
kun taas museo edusti vanhaa ja rumaa. 
Niinpä saksan kielen ilmauksella von 
hinten Lyzeum, von vorne Museum tar-
koitetaan naishenkilöä, joka on ’takaa 
katsoen lyseo = kaunis, edestäpäin kat-
soen museo = ruma’). Meillä Suomes-
sa lyseo tuli oppikoulun nimeksi vasta 
vuoden 1865 koulukomitean uudistus-
suunnitelman yhteydessä. Alkuperäisen 
Lykeionin paikka löydettiin Ateenasta 
vasta 12 vuotta sitten eli vuonna 1996. 
Tämä tapahtui kaivettaessa perustuksia 
modernin taiteen museolle (näin lyseo ja 
museo taas kohtasivat toisensa!). Oma 
osuuteni tässä lyseohistoriassa on se, 

Lakeus ja latina
(Lyseoseura 24.5.2008)

Hyvät kuulijat ja kuuluisan Seinäjoen 
Lyseon perinteitä vaalivan seuran jä-
senet! Aluksi esitän parhaat kiitokseni 
Seuran hallitukselle ja sen puheenjoh-
tajalle Markus Aaltoselle siitä, että mi-
nut on kutsuttu tähän tilaisuuteen juh-
lapuheen pitäjäksi. Seinäjoen lyseosta 
tuli opinahjoni jo yli 50 vuotta sitten, 
syksyllä 1956, jolloin pääsin oppikou-
lun ensimmäiselle luokalle. Koulumme 
toimi silloin viimeistä vuottaan Puskan-
tien varrella sijaitsevassa kivikoulussa. 
Kuinka pitkä aika tuosta on, käy ilmi 
siitä, että Urho Kekkonen oli valittu 
saman vuoden helmikuussa ensimmäistä 
kertaa Suomen tasavallan presidentiksi, 
lokakuussa alkoi Unkarin kansannou-
su ja joulukuussa pidettiin Melbournen 
olympialaiset. Olen kotoisin Ilmajoen 
Lehtimäenkylästä, mutta tulin Seinäjoen 
lyseon kasvatiksi, koska Peräseinäjoen 
suunnalla sijaitsevasta kotikylästäni oli 
tänne lyhyempi matka ja huomattavasti 
paremmat liikenneyhteydet kuin Ilma-

että kerroin tuosta löydöstä 24.1.1997 
lähetetyissä latinankielisissä uutisissa. 
Kun Seinäjoen lyseoseura miettii tulevia 
retkikohteitaan, historian ensimmäisen 
lyseon paikalla käyminen Ateenassa 
voisi tulla hyvinkin kysymykseen. Ita-
liassa sopivia matkakohteita on kaksi: 
toinen on Rooman eteläpuolella sijait-
seva Frascatin pikkukaupunki, antiikin 
Tusculum, jossa Rooman kuuluisim-
malla puhujalla Cicerolla oli Lyceum-
niminen kirjasto, ja toinen on keisari 
Hadrianuksen huvila Tivolissa Rooman 
itäpuolella. Tämä maaseutuhuvila-alue 
oli 120 hehtaarin suuruinen, ja myös sen 
kirjastoa kutsuttiin lyseoksi. 

Ennen kuin menen varsinaiseen ai-
heeseeni ’Lakeus ja latina’, on paikal-
laan kertoa lyhyesti latinan kielen histo-
riasta ja merkityksestä. Latina on laajan 
indoeurooppalaisen kieliryhmän jäse-
nenä sukua monelle Euroopassa, Etu-
Aasiassa ja Intiassa puhutulle kielelle. 
Näistä huomattavimmat ovat kreikka, 
germaaniset kielet kuten ruotsi saksa ja 
englanti, slaavilaiset kielet kuten venäjä 
ja puola. Tämä näkyy sanastossa: isä: 
pater – ruots, fader – äiti: mater – ruots. 
moder. Latina oli aluksi pieni paimen-
tolaisten ja maanviljelijöiden puhuma 
kieli Rooman Palatium-kukkulan kylis-
sä. Rooma perustettiin tradition mukaan 
753 eKr. Nimi latina johtuu Roomaa 
ympäröivästä Latiumin maakunnasta 
(nyk. Lazio, tunnettu myös jalkapallo-
seurana). Kun roomalaisten sotilaallis-
poliittinen mahti laajeni, heidän kielensä 
latina levisi muualle Italiaan, ja Italian 
ulkopuolisissa maissa käydyt sodat toi-
vat yhä uusia alueita latinan kielen ja 
kulttuurin piiriin. Keisari Trajanuksen 
aikana (98-117) Rooman mahti ulottui 
pohjoisessa nykyiseen Englantiin, idäs-
sä nykyiseen Romaniaan ja lähi-Idän 
puolella Irakiin, etelässä taas Saharan 
autiomaahan ja lännessä Espanjaan ja 
Portugaliin. Tämän laajan valtakunnan 

Reijo Pitkäranta
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eri puolilla puhuttu kansanlatina alkoi 
600-luvulta lähtien eriytyä omiksi kieli-
murteikseen, joista kehittyivät nykyiset 
romaaniset kielet eli latinan tytärkielet 
(mm. italia, ranska, espanja ja portu-
gali). Uudella ajalla Etelä-Amerikkaa 
alettiin kutsua Latinalaiseksi Amerikak-
si, koska sen väestö puhui espanjaa ja 
portugalia.

Latina ei suinkaan kuollut, vaikka 
puhekieli oli alkanut kehittyä romaa-
nisiksi kieliksi. Itse asiassa se laajensi 
käyttöpiiriään: kreikkalais-roomalaisen 
kulttuuriperinnön välittäjänä ja katoli-
sen kirkon kielenä siitä tuli Euroopassa 
tieteen valtakieli ja läntisen maailman 
henkisen elämän yleiskieli, jota puhut-
tiin ja ymmärrettiin sivistyneissä piireis-
sä kautta koko keskiajan kauas uuteen 
aikaan asti. Kristillisen käännytystyön 
myötä latina levisi myös niille seuduille, 
jotka eivät olleet kuuluneet Rooman 
valtakunnan piiriin, kuten Pohjoismai-

hin ja Suomeen. Kun kansalliskielet 
yhä enenevässä määrin korvasivat la-
tinan korkeamman opetuksen kielenä, 
kaikessa tutkimuksessa turvauduttiin 
edelleen eri tieteenaloilla vakiintunee-
seen kreikkalais-latinalaiseen oppisa-
nastoon. Tämä heijastuu eurooppalai-
seen kulttuuripiiriin kuuluvien kielten 
yhteisestä sivistyssanastosta. Erityisesti 
on korostettava tradition elävää jatku-
vuutta lääketieteessä ja luonnontieteissä: 
diagnoosit ja lääkemääräykset kirjoite-
taan edelleen latinaksi. Myös luonnon-
tieteissä puhutaan latinankielisistä diag-
nooseista, kun tarkoitetaan vaikkapa 
erilaisten mikro-organismien tieteellistä 
kuvausta. Tuorein esimerkki on tämän 
viikon tiistailta, kun eräs meribiologian 
tutkimusryhmän jäsen pyysi latinisteilta 
konsultaatioapua Itämeren mikrolevien 
kuvauksessa. Miksi latinaa edelleen eri 
yhteyksissä käytetään, johtuu monesta-
kin syystä: 

pääkaupunki. Äsken esitettyjen kielihis-
toriallisten argumenttien pohjalta voi sa-
noa, että vastaava kaupunki Italiassa on 
Rooma, se kun on siellä lakeutta tarkoit-
tavan Latiumin pääkaupunki. Tässä olisi 
vankka perustus Seinäjoen ja Rooman 
ystävyyskaupunkihankkeelle. Hiljattain 
olinkin huomaavinani merkkejä tästä 
harvinaislaatuisesta yhteydestä: odotel-
lessani runsas kuukausi sitten Helsinki-
Vantaan lentoasemalla Rooman-koneeni 
lähtöä huomasin, että Rooman ja Sei-
näjoen nimet komeilivat lähtötaulussa 
rinnakkain: molemmat lennot lähtivät 
näet rinta rinnan samalta portilta, toisen 
lähtöportti oli 13, toisen 13a. Ajattelin 
tuolloin, että tässäpä on hyvä enne kau-
punkien väliselle yhteistyölle.

Miten latina sitten on näkynyt ja 
näkyy konkreettisesti lakeudellam-
me? Lyhyessä esityksessä voin ottaa 
vain muutamia esimerkkejä Seinäjoen 
ympäristöstä ja itse Seinäjoelta.  En-
sinnäkin lähipaikkakuntiemme mo-
nivuosisatainen historia heijastuu eri 
tavoin latinaksi kirjoitetuista lähteistä. 
Keskiajan ja uuden ajan alun pitäjän-
historiat ovat suurelta osin kirkkohis-
toriaa: suomalaisen Etelä-Pohjanmaan 
vanhin ja suurin kirkkopitäjä oli Kyrö 
eli Isokyrö, joka lienee perustettu jo 
1200-luvulla. Tämän laajan kirkkolää-
nin piiriin kuuluivat 1500-luvulle asti 
lähes kaikki nykyisen Seinäjoen seudun 
asutuskeskukset, kun taas Vaasan suun-
nalla dominoi Mustasaaren kirkkopitäjä 
ja Keski-Pohjanmaan rajalla Pedersöre 
(nyk. Pietarsaari). Etelä-Pohjanmaan 
merkittävin keskiaikainen monumentti 
onkin Isonkyrön vanha kirkko eli Poh-
jan Kyrön kirkko, joka on valmistunut 
tradition mukaan jo 1304. Tämän kir-
kon seinillä näkee paljon latinaa, sillä 
seurakunnan kirkkoherra Jakob Geet 
maalautti 1500-luvun lopulla sinne 114 
raamattuaiheista seinämaalausta, jotka 
muodostavat samalla kuvakertomuksen. 
Lisäksi Isonkyrön vanhasta kirkosta löy-
tyy kirkkoherra Israel Alftanuksen per-
heen kaksiosainen muistotaulu vuodelta 
1681. Saman kirkon latinankielinen ai-
neisto on sitäkin monipuolisempi, kos-
ka löytöihin kuuluu myös 1600-luvulla 
vaikuttaneen kirkkoherra Isak Brennerin 
hautakivi latinankielisine piirtokirjoi-
tuksineen. Minkä näköinen mies hän 
eläessään ja nimenomaan 56-vuotiaana 
oli, käy puolestaan ilmi hänen itse itses-

1) latina on ehdottoman kansainvälistä ja universaalia (sitä ymmärretään 
kaikkialla); 

2) se on vapaa poliittisista sidonnaisuuksista, joten sen käytöllä vältetään 
sellaiset arvovaltakiistat, joihin usein törmätään valittaessa jokin kansal-
liskieli yhteiseksi kommunikaatiokieleksi; 

3) latinan kieli tarjoaa sanat alkuperäisessä muodossaan: monet nykykielten 
kulttuurisanat juontavat juurensa latinasta tai latinankielisessä asussa 
olevasta kreikasta, joten latinankielinen termi edustaa käsitteen aitoa ja 
alkuperäistä nimeä; 

4) latinaksi asiat voi ilmaista lyhyesti ja ytimekkäästi; 
5) latina on muuttumatonta vastakohtana nykykieliin; 
6) em. seikoista johtuen latinaa pidetään ajattomana ja monumentaalisena 

kielenä.

Esitykseni varsinaisena aiheena ovat 
käsitteet ’lakeus’ ja ’latina’. Nämä sa-
nat kuuluvat läheisemmin yhteen kuin 
äkkipäätä arvaisikaan. Molemmat ovat 
ensinnäkin täsmälleen samanikäisiä ja 
myös vanhimpia suomen kirjakielen 
sanoja, sillä kumpikin esiintyy ensim-
mäisen kerran Agricolalla vuonna 1544. 
Yllättävintä on kuitenkin se, että kieli-
historian valossa näyttää vahvasti siltä, 
että kyseessä on yksi ja sama sana. Toi-
von, että se, mitä seuraavassa esitän, ei 
ole rinnastettavissa Wettenhovi-Aspan 
kieliteorioihin, joita hän esitti 1930-lu-
vulla: hänen mukaansa esim. ’pyramidi’ 
johtuu suomen ilmaisusta ’pyhä raami’, 
sana ’Shakespeare’ on kehittynyt sana-
parista ’se-Haaksenperä’ ja ’Slovakia’ 
on yhtä kuin ’Saloväki’. Mutta ihan va-

kavasti otettavan kielihistoriaan valossa 
sana ’lakeus’ pohjautuu todennäköisesti 
germaaniseen alkumuotoon *flakja, joka 
taas on sama sana kuin latinan ’tasais-
ta’ merkitsevä adjektiivi planus. Sana 
’latina’ puolestaan tulee äsken maini-
tun Latiumin maakunnan nimestä, jo-
ka sekin mahdollisesti liittyy vanhaan 
indoeurooppalaiseen sanaan ’tasainen’. 
Jos tämä pitää paikkansa – kuten toivon 
–, ei mene paljon metsään, jos väittää, 
että Latium on suomeksi ’lakeus’ ja 
’latina’ tuon alueen kielenä merkitsee  
tavallaan ’lakeuden kieltä’. Tästä ety-
mologisesta yhteydestä avautuu uusia ja 
mielenkiintoisia näköaloja, kuten laajat 
perspektiivit kuuluvat yleensäkin lakeu-
den luonteeseen. Yksi päättely on tämä: 
Seinäjoki on meillä Suomessa lakeuden 
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tään maalaamasta muotokuvasta, jota 
säilytetään Ylistaron kirkon sakastissa: 
taulusta katselee parrakas, valpaskat-
seinen ja ehkä vähän salaperäiseltäkin 
vaikuttava mies, ja siinä lukee latinaksi: 
Aetatis suae 56 pinxit anno 1661  I. H. 
Brennerus. (I.H. Brenner maalasi tämän 
56-vuotiaana vuonna 1661).

Yksi Isonkyrön kirkkopitäjään kuu-
luneista paikkakunnista on synnyinpitä-
jäni Ilmajoki. Sen asukkaat olivat olleet 
rakentamassa Pohjan Kyrön kirkkoa, 
mutta vaurastuivat sittemmin niin, että 
saivat luvan rakentaa oman kirkon. Tä-
män pyhälle Annalle ja apostoli Jaako-
bille pyhitetyn kirkon vihkimisjuhla oli 
yksi maamme historian merkkitapauk-
sia, sillä seremonian toimitti Suomen 
viimeinen katolinen piispa Arvid Kurki 
kesäkuun 6. päivänä 1516. Piispa antoi 
tapahtumasta latinankielisen julistuksen, 
joka on samalla vanhin Ilmajokea kos-
keva historiallinen asiakirja: siinä mai-
nitaan Ilmajoen kappeli latinankielisessä 
muodossa capella Ylmola. Saman tien 
piispa myönsi 11 päivän aneet tuon kir-
kon tukijoille ja siellä kävijöille tietyin 
ehdoin. Samaan aikaan kun Ilmajoen 
kappeli oli jo valmis, Roomassa Pieta-
rinkirkon rakentaminen oli päässyt vasta 
alkuun (paavi Julius II oli muurannut 
peruskiven kymmenen vuotta aiemmin 
eli 1506). Saksassa Luther ei ollut vielä 
naulannut teesejään Wittenbergin linnan-
kirkon oveen, vaan tämä tapahtui vasta 
seuraavana vuonna eli 1517. Englannin 
kuningas Henrik VIII oli valtaistuimella 
seitsemättä vuottaan ja tunsi kahdeksas-
ta vaimostaan vasta ensimmäisen, sillä 
vuonna 1516 hän oli vielä onnellises-
ti naimisissa Katariina Aragonialaisen 
kanssa. Meillä Suomessa Helsingin kau-
pungista ei tiedetty vielä mitään, ja Sei-
näjoki oli Ilmajoen pieni sivukylä, josta 
ei ole juurikaan asiakirjatietoja.

Ei kestänyt kauan, kun Ilmajoki 
tai tarkemmin sanoen yksi sen suuris-
ta pojista esiintyy uudemman kerran 
maamme latinankielisessä lähteissä. 
Klaus Hermaninpoika Fleming julkaisi 
Rostockissa vuonna 1603 latinankieli-
sen kronikan nimeltä Res in Finnia qui 
mutarint et variarint per octoennium 
a morte Johannio III (Suomen olojen 
muutokset ja vaihtelut Juhana herttu-
an kuolemaa seuranneiden kahdeksan 
vuoden aikana). Kertoessaan tässä esi-
tyksessään nuijasodan tapahtumista Fle-

ming mainitsee Jaakko Ilkan, josta hän 
käyttää latinankielistä muotoa Jacobus 
Ilkainen. Tekstikohta kuuluu: crearant 
autem sibi ducem rustici hominen suae 
sortis (talonpojat olivat valinneet pääl-
likökseen erään Jaakko Ilkan, joka oli 
samaa säätyä kuin hekin). Myös nimi 
Nokia, joka on nykyään niin tuttu koko 
maailmassa, esiintyy tässä yli 400 vuotta 
sitten kirjoitetussa Flemingin tekstissä 
mahdollisesti ensimmäisen kerran (aina-
kin latinaksi). Syynä paikkakunnan mai-
nitsemiseen on se, että Jaakko Ilkan joh-
tama nuijamiesten pääjoukko leiriytyi 
joulukuun lopulla vuonna 1596 Nokian 
kartanoon Pirkkalassa: castra ponunt 
in praedio cujusdam nobilis Nokio (he 
pystyttivät leirinsä erään aatelismiehen 
omistamaan Nokian kartanoon). Kun 
rautamarski Klaus Flemingin joukot 
hyökkäsivät tänne Sylvesterin päivä-
nä, Ilkka lähti yön pimeydessä pakoon, 
kunnes jäi myöhemmin kiinni, ja hänet 
mestattiin Kyrönjoen Kontsaansaarella 
Isonkyrön kivikirkon kohdalla.

Ilmajoki tarjoaa 1600-luvulta toisen-
kin latinankielisen monumentin, joka on 
niin vankkaa tekoa, että se on säilynyt 
meidän päiviimme saakka. Kyse on kir-
konkellosta, joka on valettu Ilmajoen 
toisen kappelikirkon aikana eli vuonna 
1650 ja siirretty myöhemmin nykyi-
seen kellotapuliin. Siinä on kolmiosai-
nen latinankielinen teksti: yläreunassa 
näkyy raamatunlause Si Deus pro nobis, 
quis contra nos (Jos Jumala on mei-
dän puolellamme, kuka voi olla meitä 
vastaan). Kellon keskiosaan on valettu 
jouluevankeliumista tuttu paimenten 
ylistys Gloria in excelsis Deo (Kunnia 
Jumalalle korkeuksissa!). Alareunaan on 
muotoiltu latinalais-saksalainen teksti, 
jossa selostetaan lyhyesti kellon val-
mistushistoria. Vieläkin voimakkaam-
pana historian havina tuntuu Ilmajoen 
kellotapulin suuressa kirkonkellossa, 
jossa on niin ikään latinankielinen teksti: 
ensinnäkin kellon sanotaan valmistu-
neen vuonna 1702 kirkkoherra Barthold 
Vhaelin aikana. Tiedämme, että saksa-
laista sukua ollut Vhael toimi vuodesta 
1699 lähtien Ilmajoen kirkkoherrana ja 
on jättänyt pysyvän muiston itsestään 
kirjoittamalla latinaksi suomen kie-
liopin nimeltä Grammatica Fennica. 
Latinanopettajani Eeva Lietoila taisi jo 
aikoinaan mainita Vhaelin opettaneen 
kieliopissaan, että suomen mies-sanan 

vokatiivi eli puhuttelumuoto on o mies!, 
koska vastaava muoto latinassa kuuluu o 
vir! Historian läsnäolon aistii Ilmajoen 
isosta kellosta sitäkin voimakkaampa-
na, koska siihen valetusta tekstistä käy 
ilmi, että kello meni rikki syyskuun 
5. päivänä vuonna 1789 ja korjattiin 
myöhemmin Tukholmassa. Kello särkyi 
siis Ranskan vallankumouksen alka-
misvuonna ja kaksi kuukautta Bastiljin 
valloituksen jälkeen. Särkymisen syynä 
ei ollut kuitenkaan poliittinen liikehdin-
tä, vaan ’rajun soittamisen aiheuttama 
liike’, kuten kellon kyljessä latinaksi 
sanotaan. Korjauskustannuksista vastasi 
kristiinankaupunkilainen raatimies Josef 
Hannelius, jonka suku on lähtöisin Ilma-
joen Hannukselan talosta. Mainittakoon, 
että 1600- ja 1700-luvuilla oli tapana, 
että opintielle lähtevät omaksuivat it-
selleen latinankielisen sukunimen, jolla 
heidät merkittiin yliopiston matrikke-
liin. Tämä muodostettiin usein kotitalon 
nimestä, mutta pohjana saattoi olla myös 
kotipaikkakunnan nimi, joka varustettiin 
latinankielisellä päätteellä. Kauhavalai-
sen talonpojan Erkki Nahkasen poika 
Jaakko päätti ottaa uuden sukunimensä 
Lapuan pitäjännimen mukaan ja kirjoit-
tautui 1644 Turun akatemiaan nimel-
lä Jacobus Erici Lappodicus. Laihian 
kirkkoherran poika Johannes puolestaan 
käytti opiskeluaikanaan nimeä Johan-
nes Haquini Laihelius, ja kauhajokinen 
talollisen poika Taavetti Iso-Aro opis-
keli 1700-luvulla samassa yliopistossa 
nimellä David Arelius. Äsken maini-
tun Hannukselan talon jälkeläiset eli 
Hanneliukset toimivat sittemmin myös 
kotipitäjänsä kirkkoherroina. 

Erittäin merkittävää osaa Ilmajoen 
historiassa ja samalla lakeuksien la-
tinan kirjallisuushistoriassa näyttelee 
Peltoniemen talonpoikaissuku. Nämä 
talollisen pojat alkoivat käyttää suvus-
taan latinankielistä nimeä Peldanus 
(Peldan), ja he toimivat kotiseurakun-
tansa kirkkoherroina ja pappeina lähes 
yhtäjaksoisesti 1600- ja 1700-lukujen 
ajan. Kuuluisin heistä on vuonna 1750 
kuollut kirkkoherra Gabriel Peldan, 
joka saavutti mainetta suomen kielen, 
historian ja kansanperinteen tutkijana. 
Hänen latinankielisestä tuotannostaan 
kannattaa mainita Turussa 1707 pidet-
ty Pohjanmaan ylistyspuhe In laudes 
Ostrobotniae ja isonvihan jälkeen laa-
dittu historiateos De fatis et antiqui-



11

tatibus Finniae (Suomen vaiheista ja 
muinaismuistoista). Hän kirjoitti tämän 
teoksen venäläisen kenraalin ja Napuen 
taistelun voittajan Mikael Golitsynin 
kehotuksesta. Ei luulisi, että maamme 
asiat olisivat Golitsyniä kiinnostaneet, 
koskapa hän oli meidän arkkiviholli-
semme isonvihan aikana, mutta toimi-
essaan sodan loppuvaiheissa Suomen 
korkeimpana sotilasjohtajana hän tuli 
tunnetuksi valistuneena ja humaanina 
miehenä. Peldan kunnostautui myös 
paikallishistorioitsijana kirjoittamalla 
Ilmajoen historiaa kuvailevan esityksen 
Historica descriptio paroeciae Ilmo-
la. Mainittakoon tässä yhteydessä, että 
tuorein Ilmajoelta tuntemani latinankie-
linen monumentti on vain kymmenen 
vuotta vanha, ts. se on vuodelta 1998: 
Ilkan kentälle kunnantalon viereen on 
pystytetty professori Erkki Ala-Könnin 
muistomerkki, johon on hakattu teksti: 
Magnum animum labori inspira ja sen 
käännös ’Sytytä työhösi henki!’. 

Hengen jättiläisiä nousi pian myös 
Ilmajoen Seinäjoen kylästä. Tämän 
alueen kolme vanhinta ja suurinta taloa 
olivat Jouppi, Uppa ja Marttila. Noin 
vuodesta 1662 lähtien Upan eli Uppalan 
taloa isännöi Tuomas Jaakonpoika Uppa 
vaimonsa Kaarina Joosefintyttären kans-
sa. Kun heidän poikansa Henrik lähti 
lukemaan papiksi, hän omaksui itselleen 
latinankielisen sukunimen nerokkaalla 
menetelmällä: hän käänsi kotipaikka-
kuntansa kaksiosaisen nimen Seinä-joki 
alku- ja loppuosat ensin ruotsiksi wegg 
+ älf ja lisäsi tähän yhdyssanaan latinan-
kielisen päätteen -ius. Näin syntyi nimi 
Weggälfius, joka hioutui pian muotoon 
Wegelius. Tuomas Upan kolmesta po-
jasta onkin versonut laaja Wegeliusten 
sivistyssuku. Esitelmäni teemaan liittyen 
mainitsen, että yksi suvun myöhemmistä 
edustajista oli nykyisen Sibelius-Aka-
temian edeltäjän eli Helsingin musiik-
kiopiston johtaja, säveltäjä Martin We-
gelius. Vuonna 1946 hänen syntymänsä 
satavuotismuistoksi lyötiin juhlamitali, 
jossa on latinankielinen teksti ARTE ET 
LABORE (Taiteella ja työllä). 

Miten muuten latina näyttäytyy lake-
uden pääkaupungissa Seinäjoella? En-
sinnä ja samalla ylimpänä sijaitsevana 
on mainittava 65 metrin korkeudessa 
kumiseva Lakeuden Ristin kirkonkel-
lo, jota soitettiin ensimmäisen kerran 
uudenvuodenyönä 1960, kun  Seinäjoki 

muuttui kauppalasta kaupungiksi. Siinä 
on sama teksti kuin Ilmajoen kirkon 
vanhassa kellossa eli Gloria in excelsis 
Deo. Sanasta sanaan sama paimenten 
ylistys tavataan myös Lapualla, joka 
voitti aikoinaan Seinäjoen kanssa käy-
dyn piispanistuin- ja tuomiokirkkokiis-
tan. Lapualaiset eivät ole kuitenkaan 
valaneet tuota tekstiä kirkonkelloon, 
vaan se esiintyy sakastiin sijoitetussa  
lasimaalauksessa. Tämän lisäksi voi sa-
noa, että Lapua ampuu kovilla latinaksi: 
kaupungin huomattavin kansainvälinen 
tuote on näet Naturalis-niminen kupa-
riluoti, joka on saanut suurta suosiota 
metsästäjien keskuudessa kaikkialla 
maailmassa. Latinan sana naturalis 
(luonnollinen) lienee valittu siksi, että 
luoti toimii – kuten kehutaan – ”erittäin 
tehokkaasti, mutta lihaa haaskaamatta”.

Mutta palataan vielä Seinäjoelle. 
Kaikkein näkyvin latinankielinen teks-
ti tässä kaupungissa on varmaankin 
rakennuspiirtokirjoitus, joka komeilee 
Pellervon kerrostalokorttelin julkisivus-
sa Vapaudentien varrella. Rakennuksen 
yläosaan on kirjoitettu teksti: QUAD-
RVM INSULA PELLERVOENSIS A.D 
MCMXCVI (Pellervon kerrostalokort-
teli. Vuonna 1996). Tällaisia upeita 
monumentaalipiirtokirjoituksia voisi 
totisesti olla enemmänkin! Esim. Alvar 
Aallon ansiot Lakeuden Ristin luojana 
olisivat mielestäni vielä suuremmat, jos 
hän olisi miettinyt tuolle kirkolle myös 
latinankielisen nimen. Varsin lähellähän 
tämä oli, sillä osallistuessaan arkkiteh-
tikilpailuihin hänellä oli tapana käyttää 
suunnittelemistaan töistä latinankielistä 
nimeä, kuten Markus Aaltonen on huo-
mauttanut. Niinpä Lahden kirkko oli 
hänellä Sinus (epäilemättä ’lahtea’ eli 
’poukamaa’ tarkoittavan latinan sanan 
mukaan). Lakeus on käännettävissä la-
tinaksi (jos ei nyt suoranaisesti sanal-
la latium) niin ainakin substantiivilla 
campi (monikkomuoto sanasta campus 
’kenttä’, ’tasanko’). Tätä ilmaisua on 
onnistuneesti jo käytettykin, sillä paki-
noitsija J.O. Ikolan eli ’Vaasan Jaakoon’ 
muistoksi vuonna 1953 lyötetyssä mi-
talissa lukee CAMPORVM IOCVS 
SERMOQVE (Lakeuksien leikkisä pa-
kinoitsija). Niinpä Lakeuden Risti voisi 
kuulua latinaksi CRUX CAMPORUM, 
jossa on kaunis alkusointukin. 

Lakeuden ääni kuuluu joskus myös 
Suomen Yleisradion lähettämissä lati-

nankielisissä uutisissa, joita olen teh-
nyt Tuomo Pekkasen kanssa vuodesta 
1989 lähtien. Elokuussa 1997 kerroin 
Seinäjoen maatalousnäyttelystä ja sen 
yhteydessä paljastetusta suomenhevos-
patsaasta. Runsas kuukausi myöhemmin 
Ilmajoen poika Marko Yli-Hannuksela 
(eli Hannelius hänkin) voitti  painin 
MM-kultaa alle 76 kilon sarjassa Puo-
lassa. Se oli uutisoinnin aihe 19.9.1997: 
Nomisma aureum, idque de luctatione 
meritum, accepit Marko Yli-Hannuk-
sela, vir ex Ilmola Ostrobothniensium 
oriundus. Tasan viisi vuotta sitten eli 
toukokuun viimeisissä uutisissa 2003 
raportoin vastaavasti Juha Ahokkaan 
saavuttamasta painin raskaansarjan 
Euroopan-mestaruudesta Belgradin 
kisoissa. Ennen tätä uutista mainitsin 
lakeudelta tavallaan toisenkin Euroopan 
ennätyksen: Seinäjokinen lintuharrasta-
ja (ornithophilus Seinäjokiensis) Hannu 
Sillanpää oli nähnyt Alajoella (in agris 
Alajokiensibus) gobintylli -nimisen kah-
laajalinnun (Charadrius veredus), jota 
ei ollut aiemmin Euroopassa tavattu. 
Viimeisin lakeutta koskeva uutinen on 
viime vuoden lokakuulta (12.10.2007): 
otsikolla Pitkämäki in Europa optimus 
kerroin Tero Pitkämäen valinnasta Eu-
roopan parhaaksi urheilijaksi vuonna 
2007.

Hyvät kuulijat! On johtopäätöksien 
ja vetoomuksien aika. Lakeuden latinal-
la on niin syvät ja kunniakkaat perinteet, 
että sen käyttöä on syytä vaalia myös 
tulevaisuudessa. Lähtökohdaksi voidaan 
ottaa seuraavanlainen päätelmä: lakeus 
ja latina ovat mahdollisesti samaa juurta 
olevia sanoja. Seinäjoki on lakeuden 
pääkaupunki, joten sen pitäisi  ottaa 
latinan kielen julkinen käyttö erityiseen 
suojelukseensa. Kaupunki on saanut laa-
jaa tunnettavuutta erilaisten kesätapah-
tumiensa ansiosta, mutta se voisi lisätä 
mainettaan myös latinan kieltä suosi-
vana sivistyskaupunkina. Ensinnäkin 
Upan poikien ideaa on syytä kehittää 
eteenpäin ja muodostaa Seinäjoen kau-
pungille latinankielinen nimitys: olkoon 
se siis Wegelia, vaikka Seinäjoen ni-
men voi hyvin säilyttää sellaisenaan-
kin, Antakoon Seinäjoki ensimmäisenä 
kaupunkina maailmassa tärkeimmille 
kaduilleen myös latinankielisen nimen, 
jotka merkitään suomenkielisen nimen 
lisäksi katukilpiin, esim. Vapauden-
tie – Via Libertatis; Koulukatu – Via 
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scholaris. Tämä herättäisi epäilemättä  
kansainvälistä huomiota, joka kasvaisi 
vielä suuremmaksi, jos samoin mene-
tellään tärkeimpien julkisten rakennuk-
sien kohdalla: Kaupungintalo – Curia 
urbana, Kaupunginkirjasto – Bibliot-
heca urbana tai Bibliotheca Alvaria (= 
Aallon kirjasto). Oivallista esimerkkiä 
näyttää täkäläinen Aalto-seura, joka 
tunnetaan latinalaisella nimellä Alva-
riania. Kuten edellä mainitsin, latina on 
ajattomuutensa ja kansainvälisyytensä 
takia sopiva mitali- ja monumenttikieli. 
Niinpä Seinäjoen kaupunki voisi ottaa 
käyttöön latinankielisen moton, jolla se 
tekee itseään tunnetuksi. Lähtökohtana 
voidaan pitää ilmaisua Seinäjoki, lake-
uden pääkaupunki = Seinäjoki, urbs 
camporum, mutta monia muitakin vaih-
toehtoja varmaan löytyy, kunhan asiasta 
järjestetään ideointikilpailu. Seinäjoen 
Lyseoseura r.y. puolestaan voisi lyöt-
tää latinankielisen mitalin jonkun kou-
lumme historiaan liittyvän merkittävän 
henkilön tai tapahtuman kunniaksi. Sii-
hen laadittava latinankielinen teksti eli 

mitalilegenda muistuttaisi myös koulumme legendaarisen latinanopettajan Eeva 
Lietoilan suurenmoisesta elämäntyöstä.  

Dixi et salvavi animam meam = Olen puhunut ja keventänyt mieleni.

Kirjoittaja FT Reijo Pitkäranta on syntynyt Ilmajoella. Ylioppilaaksi hän tuli 
Seinäjoen Lyseosta 1964. Hän on opiskellut Helsingin yliopistossa latinaa ja 
kreikkaa ja valmistunut filosofian tohtoriksi latinan kielen ja Rooman kirjalli-
suuden alalta. Pitkäranta toimii Helsingin yliopiston latinan kielen dosenttina 
ja yliopistonlehtorina ja on myös Jyväskylän yliopiston latinan kielen dosentti 
sekä Åbo Akademin klassillisen filologian dosentti. Reijo Pitkäranta on YLE:n 
latinankielisten uutisten (Nuntii Latini) alkuunpanija ja toimittaja (vuoroviikoin 
Tuomo Pekkasen kanssa). Nämä radiolähetykset alkoivat vuonna 1989, ja niitä 
voi seurata myös Tekstitelevisiosta ja YLE:n Internet-sivuilta.

Iltamaohjelma valloitti
Helsingin yleisön

Kampin palvelukeskuksessa Helsingissä oli viime 
lauantaina leppoisa ilmapiiri ja vanhanajan 
iltamien tunnelma, kun seinäjokelaiset vierailivat 
Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n vieraana ja esittivät 
monipuolista ohjelmaa. Kai Väli-Toralan yhtye soitti 
tervetuliaismusiikkia, kun vieraat saapuivat saliin.  
Paikalle tuli lähes 150 ihmistä. 

Vieraamme järjestivät 
Seinäjokiaiheisen  tietokilpailun.

- Olemme iltamissa viihtymässä, nautti-
massa, tapaamassa toisiamme ja meillä 
on hyvä olla yhdessä. Seinäjoella menee 
hyvin ja esillä pidetään myönteisiä asioi-
ta. Emme ole yksin, kannamme vastuuta 
ja välitämme toisistamme, näin sanoi 
apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta 
kaupungin tervehdyksessä.

Jokiranta valotti mittaritilastoja, 
miten huippulukemissa Seinäjoki val-
takunnallisesti pärjää. Rohkeat inves-

toinnit kulttuuriin ja tieteisiin kantavat 
tuloksia aina teatterista, rytmimusiikkiin 
ja innovaatiokeskus Framiin saakka.

Helsingin Eteläpohjalaisten puheen-
johtaja Antti Lanamäki muisteli terveh-
dyspuheessaan, että hän aikanaan kaatui 
Seinäjoella juostessaan 100 m aitoja. 
Hän kantoi pitkään paikkakunnan hiek-
kaa polvessaan. Mutta kaiken kruunasi 
myöhemmin, kun hän löysi puolison 
Seinäjoen Sorsanpesästä 1970. 

Lauluja ja runoja

Mitä syntyy, kun laitetaan yhteen kol-
me Seinäjoen kaupungin virkamiestä? 
Siitä tulee Aalto Boys, jossa lauloivat 
kaupunginlakimies Ilmari Ylä-Autio, 
rahoitusjohtaja Aaro Honkola ja tekni-
nen johtaja Markku Kujanpää. Tämä trio 
valloitti yleisön tangoilla ja muilla lau-
luilla. Heitä säesti Sibelius-Akatemiassa 
opiskeleva Julia Tamminen. Ilmari Ylä-
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liitosten jälkeen, tekojärvet, lentomatka 
Seinäjoelta Helsinkiin ja muuta. Valtio-
päiväneuvos Markus Aaltonen kyseli, 
kuinka monta rakennusta Alvar Aalto 
Seinäjoelle suunnitteli. Ihmettelin, että 9 
+ 1 = 10. Mutta se oli oikea vastaus, kun 
hän luetteli kaikki rakennukset. Oikein 
vastanneille palkinnoiksi jaettiin Seinä-
joki -kirjoja ja -kasseja. Kahvinjuonnin 
jälkeen tanssittiin vielä Kai Väli-Toralan 
yhtyeen tahdissa.

Matkajärjestelyissä ja yhteydenpi-
dossa kaiken takana oli suunnittelupääl-
likkö Marja-Terttu Saari. Hän huolehti 
paikan päällä ja evästi vierailijat Helsin-
kiin bussilla ja yöllä takaisin.

Annukka Viitaniemi

Teksti julkaistu Seinäjokisessa 18.10.2008

Autio juonsi myös koko illan ja kertoi 
samalla tulevista tangotapahtumista.

Iltamiin kuuluvaa runonlausuntaa 
esittivät Maire Leppälä ja Irja Forss. He 
lausuivat mm. eteläpohjalaisen Jaakko 
Kivirinnan murrerunoja, Mun ja piika 
- Liisan luttiin muutto. Nämä lausuja 
piiat tulkitsivat, Miksi sinä jäit vanhak-
sipiiaksi ja Ei naimisissa ole niin hääviä 
olla. Irja Forss kertoi turvallisesta suo-
malaisesta miehestä ja Rakasta minut 
vahvaksi. Esiintymisiä heiltä tilattiin 
jo jatkossa.

Nuoret myös mukana  
 
Tangojuniori-kilpailun voittaja Mirella 
Jalonen lauloi sekä suomeksi että eng-
lanniksi Julia Tammisen säestyksellä. 

Orkesterissa soitti 3 poikaa ja kaksi 
tyttöä. Mirellan ääni oli raikas ja heleä, 
mutta orkesterin voimakas soitto peitti 
välillä laulun sanat. Vetosi tunteisiin, 
kun nuorityttö lauloi ”et voi elämää 
ymmärtää.” Mirellalla ja orkesterilla 
on tulevaisuus edessä.

Illan yllätys oli teatterikorkeakou-
lussa opiskeleva Natalia Lintala, joka 
tulkitsi Kaj Chydeniuksen vaikuttavia 
laulujen sanoja. Natalia eläytyi voimak-
kaasti ja jätti kaiken muun maailman 
sivuun. Hänellä on erikoinen, kulti-
voitunut ääni, jolla hän erottuu muista 
laulajista kuin Pariisin harmaavarpunen 
Edit Piaf aikanaan.

Vierailijat pitivät myös tietokilpai-
lun, jossa tarkkaan tuteerattiin Seinäjoen 
veroprosentti, pinta-alan suureneminen 

Runoa ja proosaa Irja Forssin ja Maire 
Leppälän esittämänä.

Aalto Boys eli Immu Ylä-Autio, Aaro 
Honkola ja Markku Kujanpää lauloivat 
miehekkäästi.

Mirella Jalonen ja Natalia Lintala 
lauloivat itsensä kansan sydämiin. Harri Jokiranta

Helsingin Eteläpohjalaisten adresseja, rintamerkkejä, solmioneuloja ja pinssejä
 
voit ostaa tilaisuuksistamme tai soittamalla Ritva Viitamäki (09) 724 4418 tai 040-9118568.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n uusia jäseniä:
 
Kenttä Mauno, Mattila Katariina, Mutka Sari, Pohjoisniemi Antero, Pukkila Tarmo, Rautakorpi Leena, 
Rehula Ulla, Roumio Päivi, Sytelä Reijo, Talvitie Ulla-Britta, Ylä-Autio Reino.
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Kulttuurikierroksella
kesän keskellä

Kesä eteläpohjalaisissa maisemissa 
muodostui tänä vuonna varsin kulttu-
relliksi. Ehkä se johtui siitä, että olimme 
varsin liikkuvaisella tuulella ja kier-
simme ahkerasti maakuntaa ja vähän 
sen rajojen ylikin. Aloitimme kuitenkin 
kesän juhannuksen vietolla perinteisin 
menoin Sydänmaalla. Kävimme tietysti 
katsomassa Rintamäen Hilkan lasitaide-
galleriaa ja niitä maisemia, joista hänen 
upea taiteensa kumpuaa. Fillaroimme 
yhtenä iltana myös Seinäjoen Kesäsiir-
tolaan, jossa taideleiriläiset olivat jär-
jestäneet meille taidenäyttelyn. Kaikki 
tuntemamme taidesuuntaukset olivat 
siellä edustettuina ja nuorilla tuntui ole-
van mahdottoman hauskaa.

Kulttuurikokemusten kermaa oli tie-
tysti Spelit, jotka tänä vuonna vietettiin 
Alavudella. Seinäjoen ja Alavuden kaks-
riviset ovat meikäläisen lempimusiikkia. 
Mahtavan konsertin oli järjestänyt myös 
Antti Paalanen – kavereineen. Häneen 
sopii sovellettuna erinomaisesti vanha 
sanonta: muut soittaa mitä osaa, Ant-
ti soittaa mitä haluaa. Ihonalle hiipivä 
musiikkikokemus saa vieläkin selkäpiin 
karmimaan.

Välillä käväisimme vilkkaan etelä-
pohjalaiskesän suurtapahtumassa, Vaa-
san asuntomessuilla. Tapahtuma avarsi 
näkemystä nykyasumisesta ja kohotti 
Vaasan profiilia koko maassa. Tulo-
matkalla kävimme Ylistarossa, jossa 
saimme kokea iki-ihanan jazzkonsertin 
vanhassa myllyssä. Ja tietysti poikke-
simme myös Wanhalle Markille, jossa 
saimme nauttia paitsi hienosta Liisa ja 
Heikki Laaksosen taiteesta myös eläi-
mistä eläinten vanhainkodissa.

Ennen loman loppumista teimme 
koskettavan vierailun Alavuden Muis-
tojen kappeliin. Siellä oli järkyttävää 
katsoa miten graniittikivien alla lepäsi 
tuttuja sukunimiä ja sodassa kaatuneita 
miehiä, joiden iäksi saattoi laskea 18-25 
vuotta. Kerrankin samana päivänä oli 

Maisema laituriltani Kuorasjärvellä Koivukartanon suuntaan, 
muistaakseni aikaisin aamulla. Nämä maisemat ovat parasta tietämääni 
stressinhoitolääkettä.

Heikki Laaksonen esittelee Wanhan Markin eläimiä innokkaalle yleisölleen 
Ylistarossa.
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hautausmaalle tuotu yli 20 ruumista! 
Kokemus oli niin vahva, ettei sinä päi-
vänä jaksanut vastaanottaa enää mitään 
muuta.

Pentti Talkkari sai elää vain 21- vuotiaaksi. Muistojen 
Kappeli tarjoaa syvältä koskettavan  hetken maamme 
historiaan.

Maakunnan ulkopuolella poikkesim-
me lisäksi Porin Jazzissa ja kavereita 
tervehtivässä Uudenkaarlepyyn Soklo-
tissa. Mahtava loma jonka antamin 

voimin tässä puserretaan hommia taas 
koko talvi.

Hilkka Kotkamaa

Spelit, eteläpohjanmaan kulttuurikesän helmi. Siellä 
oli tarjolla kansanmusiikin vanhaa perinteistä ja uutta 
innostunutta kehitelmää.

Vaaran merellisyys oli Asuntomessujen teemana. 
Saimme asiantuntevan kierroksen Anna-Liisa Koskenmäen 
opastuksella.

Ylistaron jazz-tapahtuman orkesteri esiintymässä 
Vanhassa myllyssä.

Vaula Sippolalla oli taidenäyttely Ylistarossa.
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Tulipa luettua mainio romaani, jossa 
ryypiskelevä miesporukka hämmentää 
kotiseutuaan heinäkuisena hellepäivänä!

Totta puhuen tuli saman tien tutkittua 
kaksikin tuon sorttista kirjaa. Avauslau-
se pätee nimittäin sekä Antti Tuurin Poh-
janmaahan (1982) että Mikko Rimmisen 
Pussikaljaromaaniin (2004).

Ensimmäinen kirja tapahtuu Kau-
havalla sunnuntaina 18.7.1978 ja jäl-
kimmäinen Helsingin Kalliossa jonakin 
2000-luvun alun heinäkuisena arkipäivä-
nä. Pohjanmaan pääosissa heiluvat neljä 
Hakalan veljestä ja Pussikaljaromaani 
seuraa kolmea laitapuolen kulkijaa.

Kummassakin kirjassa toikkaroidaan 
nykyhetkessä ja muistellaan välillä men-
neitä. Varsinainen kokoontumisen syy 

jää toissijaiseksi (vaarin olemattoman 
perinnön jako ja nopan heitto). Työtä 
ei tehdä, naiset pysyvät sivurooleissa ja 
poliisi astuu esiin kriisikohdissa. 

Romaanit alkavat aamutuimaan ja 
huipentuvat illan ukkossateeseen. Mo-
lemmissa kuljetaan todellisilla nime-
tyillä paikoilla. Kummassakin löytyy 
ruumis ja aiheutetaan ruumiinvamma.

Molemmat ovat loistavia, palkittuja 
kirjoja, joiden tyylitelty kieli ja runsaat 
300 sivua kestävät monta lukukertaa.

Ei siis ihme, että nämä kirjat hou-
kuttelevat vertailevaan lukemiseen. Var-
sinkin jos suku sattuu tulemaan Kauha-
valta, Helsinki oli opiskelupaikka, koti 
seisoo Etelä-Pohjanmaalla ja vapaa-ajan 
asunto Kalliossa.

Uhoa ja ähinää

Pohjanmaan ja Pussikaljaromaanin 
yhtäläisyydet ovat siis herkullisen sil-
miinpistäviä. Limittäin lukiessa kirjat 
tarjoavat kuitenkin toisen yllätyksen. 
Kun yhteiset tekijät supistetaan pois, 
esiin nousevatkin kahden kotiseutumme 
eroavaisuudet.

Hyvä romaani voi olla viisaampi 
kuin tusina tutkimushanketta. Kertois-
iko Tuurin ja Rimmisen pääteosten ver-
tailu siis jotain pohjalaisuuden ja helsin-
kiläisyyden syvimmästä olemuksesta?

Ensimmäinen iso ero on elämisen 
asenteessa. Pohjanmaa-romaanin sanka-
rit uhmaavat kohtaloa ja yrittävät ottaa 
sen omiin käsiin. Pussikaljaromaanin 
veikkoset ajautuvat pikku selkkauksesta 
toiseen. Pohjalaisen ei ole vaikea valita 
puolta näiden kahden asenteen välillä.

Asia ei ole kuitenkaan näin selvä. 
Molemmissa kirjoissa elämisen ehtoja 
mitataan jatkuvalla jutustelulla ja herjan 
heitolla.

Tätä herkkua löytyy Pohjanmaasta: 
Veikko sanoi, että olin hyvä esimerkki 
miehestä, joka ei hallinnut ajattelun 
taitoa. Sanoin ajattelun juuri olleen aina 
Vekon vahvin puoli, ja sen väläytelleen 
sitä taitoa viimeksi poliisiasemalla, 
tosin kovaäänisesti. Kysyin, oliko se 
ajatellut ehkä ääneen?

Ja tässä näyte pussikaljamiesten kie-
litaiteesta: Siis mä meinasin vaan sitä 
että tai niinku no joo siis niin, Lihi sanoi 
puistattuneen kireällä papattavalla vauh-
dilla mutta ymmärsi sitten keskeyttää sen 
kehämäiseksi äityneen kulun ja meni heti 
kohta umpisolmuun ihan suosiolla.

Kumpikin puheenparsi imee mu-
kaansa, mutta yllättäen Pohjanmaan it-
sevarmaan naljailuun onkin vaikeampi 
palata Pussikaljaromaanin inhimillisen 
ähinän jälkeen. Uhoava puhe alkaa tun-
tua katteettomalta, julkisivun keinote-
koiselta ylläpitämiseltä.

Kuuma päivä Kauhavalla
ja Kalliossa

Mitä Tuurin Pohjanmaa ja Rimmisen Pussikaljaromaani 
kertovat meistä?

Pohjanmaa-romaanissa Antti Tuuri sijoitti Hakalan talon pellolle Kauhavan 
nykyisen koulukeskuksen paikalle. Elokuvaversiossa taloa esitti tämä 
Kotoluhdan talo Kauhavan Ylikylässä. Kuva on heinäkuulta 2007.
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Mikko Rimmisen Pussikaljaromaanin 
keskuspaikka on Flemarin lippakioskin 
levoton pieni aukio Helsinginkadun ja 
Fleminginkadun kulmassa. 
Kirjan kuvaama kioski on nykyään auki 
vain iltaisin. Kuva on heinäkuulta 2008.

Nostin lakanan sen kasvoilta ja näin Veikon. En ollut koskaan elämässäni nähnyt sitä yhtä rauhallisena ja 
tyynenä, vaan aina menossa johonkin, aina jotakin vääryyttä kokeneena, aina aloittamassa jotakin, 
johon taidot eivät riittäneet. Sen ilmeestä näki, että se oli nyt päässyt siitä kaikesta.
Antti Tuuri: Pohjanmaa, 1982

- Tuntuu jotenkin siltä kuin olisi tullut pitkältä matkalta kotiin, Henninen sanoi. 
- Me siirryttiin kaksi metriä.
- Silti. Se on aina kovaa jos joutuu tutussa paikassa uuteen katsantoon. Vähän niinku jossain unessa.
Mikko Rimminen. Pussikaljaromaani, 2004

Kaksi maailmaa

Molempien romaanien päähenkilöillä on omakohtaisesti koet-
tu suhde ympäristöönsä. Pohjanmaalla ote on kuitenkin lipeä-
mässä ja elinolot heikkenemässä. Hakalan veljekset muistavat 
menneen suuruuden ja sen itsevaltaiset käyttäytymismallit, 
mutta eivät oikein osaa toimia nykyajassa. Pussikaljaromaanin 
henkilöt eivät hekään missään tapauksessa hallitse elämäänsä, 
mutta eivät myöskään aseta sille ylisuuria odotuksia.

Tuurin tragikoomiset sankarit ovat moderneja surullisen 
hahmon ritareita, jotka uskottelevat vielä taistelevansa oikean 
asian puolesta. Rimmisen hahmot ovat postmoderneja kellu-
jia, jotka olisivat traagisia, elleivät he olisi niin hellyttävän 
koomisia elämän vähäisten ilojen tavoittelussaan.

Pohjanmaassa edetään kohti tappioita ja päädytään ka-
tastrofin kautta uuden arvioinnin tarpeeseen. Myös Pussikal-

Triviakysymys: kuka kirjailija yhdistää Pohjanmaata ja Kalliota?

Vastaus: Antti Tuuri, jonka pitkäaikainen työhuone on Kurvin tuntumassa Helsinginkadulla. 
Näissä kalliolaisissa maisemissa syntyi muun muassa Finlandia-palkittu Lakeuden kutsu.

jaromaanissa suunta on alaspäin, mutta katuojasta noustaan 
huomaamaan, että Helsinki on kaunis kaupunki ja kaverit 
eivät jätä.

Tuurin ja Rimmisen kirjojen perusteella Pohjanmaa ja Kal-
lio ovat valovuosien päässä toisistaan. Teosten avulla voi ehkä 
yrittää päätellä jotain siitä, miten kummassakin maailmassa 
olisi hyvä yrittää elää. Tai ainakin kirjat auttavat näkemään, 
mikä omassa ympäristössä on huvittavaa, kaunista ja tärkeää.

Pohjanmaa-romaani ja Pussikaljaromaani eivät ole totta, 
vaan sanataidetta, mutta harvinaisen antoisaa sellaista. Niistä 
kannattaa itse kunkin kaivaa oma totuutensa esiin. Tai vain 
nauttia aikuisten saduista.

Anssi Orrenmaa



- Kylymää soon pohojatuuli, 
vaikka solis mistäpäin. 

(Ylistaro)
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