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Lumisissa maisemissa  

Keväällä on toivottavasti tulossa 
Oopperailtapäivä Oopperan aulassa 
entiseen tapaan. päivämäärä on vielä auki.

”Musiikki- ja runoilta”
Kampin palvelukeskus Salomonkatu 21 B

7.3.2009 klo 18.00 
Mestaripelimanni Airi Hautamäki Alavudelta saapuu 
pienen tehoryhmän kanssa viihdyttämään pohojalaasia. 
Airi on ”vähärivisten” haitarien mestari jota on todella 
ilo kuunnella.

Aulis Rintala on kääntänyt Kalevalan pohojanmaan 
murteelle ja lukee siitä parhaita paloja. Kirjaa voi ostaa 
tai tilata paikan päällä.

Kahvitarjoilu, liput 10€.

Helsingin Eteläpohjalaiset 
ry:n vuosikokous 
24.3.2009 KLO 18.00

KAMpIN pALVELUKESKUKSEN TILOISSA 
OS. SALOMONINKATU 21 B

Esillä sääntömääräiset asiat, 
mm. uuden puheenjohtajan valinta

Tervetuloa! Hallitus

suksilla ja luistimilla tai liukumäessä. Tai kovassa touhussa 
lumiukkoja  ja -linnoja rakentamassa…  

Tuossa viereisessä kuvassa kanssani seisoa jököttävät 
5-vuotiaan lapsenlapseni lumiukot Santtu ja Niilo. Ne näyt-
tävät lujatekoisilta ja ovat seisseet siinä paikallaan sitkeästi jo 
jonkin aikaa. Vanhempienkin apua niitten tekemiseen oli kyllä 
tarvittu. Itse en ainakaan muista noin komeita ukkoja ennen 
nähneenikään. Tämän lehden kansikuvassa luistelee tämä 
samainen 5-vuotias, jonka yksi rakas harrastus on luistelu.   

Suomella näyttää nyt menevän hyvin talviurheilussa 
kansainvälisestikin. Naisten luistelut jo aikaisemmin olivat 
hienoa katseltavaa ja nyt näinä päivinä myös hiihto. Hyvän 
kunnon lisäksi on myös onni suosinut niin, että kaikki on men-
nyt nappiin ja mitaleja tullut. Siinä saa kyllä nopeasti päivät 
kulumaan, jos kaiken televisiosta tulevan urheilun katselee.

Kohta on jo maaliskuu, vaikka millään ei uskoisi. Kuten 
alla olevista ilmoituksista voidaan nähdä,  meillä on seuraa-
vaksi Kampin palvelukeskuksessa musiikki- ja runoilta. Myös 
yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on maaliskuussa. 
Ja mitä luultavammin myös oopperailtapäivä kevään aikana 
Kansallisoopperassa. 

Nähdään seuraavaksi Kampissa. Se on hyvä paikka ko-
koontumiselle niin hyvien ja mukavien tilojen kuin kulku-
yhteyksienkin kannalta. 

Terttu Savola

päätoimittaja    

      

Talvi näyttää pitkästä aikaa ihan samalta kuin se näytti lap-
suudessa. Hiihtolomalaisilla on nyt todella upea tilaisuus 

viettää lomaa kirjaimellisesti lumen keskellä. Tulee mieleen 
laulun sanat, että vanhakin nyt nuortuu, kun katselee lasten 
iloisia leikkejä ja temmellystä lumessa. Tai luistavaa menoa 

Niilo, Santtu ja Terttu



4

Niin se on taas tämäki vuasi jo meleko 
pitkällä, ku saat tämän plarin kätehes. 
Toivottavasti sullon menny mukavasti. 
Yhyristyksen vuasi alakoo normaalihin 
tapahan Tammisunnuntain kirkkopy-
hällä Vartiokylän kirkos 25.1. Ainaki 
mummiälestä juhula ja puittehet oli 
erinomaaset. Oli hianua, notta Nurmen 
Heikki järijesti tällääsen maharollisuu-
ren meille – kiitos Heikki! Ja kiitos 
kaikille, jokka oli paikalla, koska vasta 
sitte tilaasuus on onnistunu, ku siälä on 
kunnolla väkiä ja ny oli.

Sitte alakoovat meille vaikeuret. Ku-
rikkalaasten kans oli sovittu jo vuasi sit-
te, jotta ne tuloo ”kylähän” maaliskuus. 
Mutta kuinkas sattuukaa, ilimoottivat 
notteivat pääse eikä kerkiä, kun  on mui-
ta kovia kiiruhia ja täpinöötä. Minäkäs 
sille sitte teet. Yritin saara hätäapua 
alajärvisiltä, jokka kans oli luvannehet 
poiketa kyläs, mutta samat kiiruhut oli 
siäläki. Ei löytyny apua lappajärvisis-
täkää, vaikka koitin kovasti niitä kehua 
ja verota niiren erinomaasuutehen, ku 

Viimmenen rypistys

tiäsin, jotta niillä oli jotaki ohojelmaa jo 
valamihinaki. Tottahan minä ymmärrän 
kiiruhut ja estehet varsinki ku jouruun 
esittämähän pyynnöt viimme tipas, mut-
ta ku olin luvannu sulle ja muille, notta 
viarahia tuloo ja ny sitte ei tuukkaa, nii 
kyllä mua vähä hävettää – noloo miäs, 
ei osaa hoitaa asioota.

Mutta elämä jatkuu lamasta ja vas-
toonkäymisistä hualimata. Järijestämmä 
sille viaraaluillalle muuta ohojelmaa. 
Leheren sivuulta löyrät ilimootuksen 
” MUSIIKKI- JA RUNOILLASTA”. 
Siitä seleviää tarkemmin mitä on tu-
los. Mestaripelimanni Airi Hautamäki 
ryhymänsä kans vastaa musiikista ja 
Aulis Rintala runopualesta. Tua runopu-
ali tarkoottaa pohojanmaan murtehella 
kirijootettua Kalevalaa. Se on muuten 
aivan eri kirija murtehella, ku ennen 
vanhaa koulus väkisin päntättynä. Kir-
jan pääsöö tilaasuures ostamahan tai 
tilaamahan aivan erikooshintahan. On 
siälä saatavana kirija härmän murtehes-
taki. Siitä vastaa Jaakko Vesala.

Eikä siinä viälä kaikki. Kyllä se pe-
rinne, josta viime keväänä sovittihini-
limeesesti jatkuu. Oopperailtapäivä on 
nyt sitte viimmeesen kerran  Oopperan 
aulas tai johonaki muualla. Homma se-
leviää pikapualihin ja saat siitä tiaron 
kiartokirijehes. Lambergin Henkka 
yrittää sopia Oopperan johoran kans 
tilaasuuresta ja toivottavasti onnistuu. 
Jos onnistuu, niin tulukaa toki kuulolle 
ja kiittämähän Henkkaa viiren vuaren 
erinomaasista konsertiista.

Sitte viälä yks henkilökohtaanen jut-
tu. Moon ny miälestäni ollu jo liianki 
kauan yhyristyksen puheenjohtajana 
ja ny mun kauteni päättyy vuasikoko-
uksehen. On ollu hianua olla tällääsen 
yhyristyksen puheenjohtajana johona 
on niin erinomaasta väkiä. Hallituksen 
kans on ollu heleppo hoirella asioota ja 
jäsenkunta on osallistunu kiitettävästi eri 
tilaasuuksihin ja tukenu toimintaa. Moon 
tyytyväänen, ku voin jättää yhyristyksen 
hyväs kunnos seuraajalleni ja toivottaa 
kaikille onnia ja menestystä jatkos.
Antti Lanamäki

Pohjalaisia jääkärien jäljillä 
Kuurinmaan Misse-joella. 
Vas. Esko Mäkelä Alajärveltä, 
Pekka Nieminen Seinäjoelta, 
Anelma Ylinen Nurmosta, 
Maija Kivipelto Alajärveltä, 
Toivo Kivipelto Alajärveltä, 
Marja-Liisa Haveri-Nieminen 
Seinäjoelta ja 
Esko Ylinen Nurmosta. 
Kuva: Kalevi Ihamäki.
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Alajärveltä lähti jääkärikoulutukseen 
vain neljä miestä, jotka olivat Karl Jung, 
Kustaa Kujala, Kustaa puroaho ja Kal-
le Viinamäki. Näiden lisäksi Alajärven 
Saukonkylään muutti myöhemmin 
Kortesjärvellä syntynyt jääkäri Mat-
ti Vähämäki. Vähäinen määrä johtuu 
siitä, että ns. värväystoiminta ennätti 
vaikuttamaan pitäjän alueella kovin 
vähän. Tärkein värväri oli Alajärvellä 
nimismiehenä toiminut Artturi Kästä-
mä. Vertailun vuoksi todettakoon, että 
esimerkiksi Kortesjärveltä lähti jääkä-
rikoulutukseen 39 miestä.

Karl Jung syntyi Kalajoella v. 1896. 
Hän oli 13-vuotiaasta kasvattina Ala-
järvellä setänsä apteekkari Friz Jungin 
luona. Hän meni Saksaan marraskuussa 
1915 ja oli mukana Misse- ja Aa-joen 
sekä Riianlahden taisteluissa.

Kustaa Kujala syntyi 1894 Alajär-
vellä työnjohtajan poikana. Hän kävi 
kansakoulun ja myöhemmin myös oppi-
koulua. Vaimo oli Johanna Nelimarkka. 
Kujala liittyi jääkäreihin helmikuussa 
1916 ja oli mukana samoissa Kuurin-
maan taisteluissa kuin Karl Jung.

Kustaa puroaho syntyi Alajärvellä 
1894 maanviljelijän poikana. Hän liittyi 

Alajärven jääkärit

jääkäreihin samaan aikaan Kustaa Ku-
jalan kanssa ja oli samoissa taisteluissa. 
puolison nimi oli Ida Kolu.

Kalle Viinamäki syntyi Alajärvellä 
1887 työmiehen poikana, liittyi jääkä-
reihin joulukuussa 1915 ja oli mukana 
mainituissa Kuurinmaan taisteluissa. 
Hän kuoli Alajärvellä 1944. puoliso 
vuodesta 1921 oli Johanna Harju.

Pettua syötiin

Kalle Viinamäki muisteli loppuikänsä, 
kuinka Kuurinmaalla syötiin pettua. 
Tämä viittaa kurjiin olosuhteisiin itä-
rintamalla. Kun lisäksi kuri oli kova 
preussilaiseen tapaan, monet katuivat 
Saksaan lähtöään.

Tällaisia pettyneitä ja myös sairas-
tuneita siirrettiin Altonan työleirille. 
Kaikista jääkäreistä sinne komennettiin 
11,8 %. Alajärven, Vimpelin, Lappajär-
ven, Lehtimäen ja Soinin 35 jääkäristä 
Altonaan vietiin 10 eli 28,5 %. Monet 
halusivat työleirille mm. paremman 
palkan toivossa. Alajärven jääkäreistä 
siirrettiin Altonaan muut paitsi Kustaa 
Kujala.

Karl Jungin lähtö työleirille muo-
dostui kohtalokkaaksi. Matti Vähämä-
en piti lähteä työleirille tammikuussa 
1918, mutta hän vaihtoi Jungin kanssa 
vuoroa. Jungia kuljettanut juna törmäsi 
toiseen junaan 10.1., ja nuori jääkäri 
kuoli lähellä Osnabryckiä. Hänet hau-
dattiin Osnabryckiin 11 muun samassa 
onnettomuudessa kuolleen kanssa.

Paluusta 90 vuotta

Jääkärien pääjoukko palasi Vaasan 
kautta Suomeen 25.2.1918. Alajärven 
jääkäreistä palanneiden joukossa oli 
vain Kustaa Kujala ja lisäksi Matti Vä-
hämäki. Viinamäki palasi 29.11.1918 ja 
puroaho  21.2.1919.

palanneista Kustaa Kujala toimi pi-
simpään ensin armeijan ja sittemmin 
suojeluskunnan palveluksessa. Kustaa 
puroaho erosi armeijan palveluksesta 
5.12.1922 ja Matti Vähämäki 3.10.1919. 
puroaho matkusti Kanadaan 1925.

Alajärven jääkäreille pystytettiin 
muistomerkki 1961 ns. Kokon riste-
ykseen. paikan valitsi ja muistomerkin 
suunnitteli Eero Nelimarkka.
Toivo Kivipelto

Vuonna 1914 syntyneen jääkäriliikkeen tavoitteena oli Suomen itsenäistäminen. 
Saksan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Saksassa koulutettiin lähes 2000 
suomalaista, jotka siirrettiin sittemmin saamaan taistelukoulutusta itärintamalle 
Kuurinmaalle nykyiseen Latviaan.

Kustaa Kujala Matti Vähämäki Kustaa Puroaho Kalle Viinamäki
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Leevi Madetojan Pohjalaisia-ooppera 
jatkaa Ilmajoen Musiikkijuhlilla kesä-
kuussa 2009. Suomen suosituimmaksi 
oopperaksi tituleerattu ooppera sopii 
juuri lakeuksille esitettäväksi. Ilmajoen 
mahtavat puitteet luovat oikeanlaisen 
tunnelman pohjalaisten esittämiselle. 
Lavalle nousee parhaillaan 150 esiin-
tyjää.

pohjalaisia ohjaa edellisvuosien ta-
paan Keijo Kupiainen, Vaasan- ja Seinä-
joen kaupunginorkestereita ohjaa Atso 
Almila. Nimirooleissa esiintyvät mm. 
Risto Pulkamo, Riikka Sirén, Jaakko 
Hietikko ja Tiina Sinkkonen. 

pohjalaisia-oopperan tapahtumat si-
joittuvat Etelä-pohjanmaan lakeuksille 
vuoteen 1850. Lakeuksien kansa vaatii 
vapautta ja itsenäisyyttä. Oopperassa 
koetaan vahvoja tunteita vihasta rakkau-
teen vaikuttavan musiikin säestämänä. 
Madetojan sävellys ja libretto on tehty 
Artturi Järviluoman näytelmään.

pohjalaisia-oopperan ohjaaja Keijo 
Kupiainen kertoo ottavansa toteutuksen 
lähtökohdaksi lakeuden jokimaiseman 
sekä kolmen pohjalaisen; Antti Hangan, 
Erkki Harrin ja tämän pojan, Jussin esit-
tämän julistuksen: ”Orjia, orjia me em-
me ole ja orjia ei meistä koskaan tule!”

YLE:n toivekonsertissa Suomen 
kansallisoopperan taiteellinen suun-
nittelupäällikkö Rilla Kyykkä suositteli 
jokaista lähtemään Ilmajoelle kokemaan 
ainutlaatuinen esitysympäristö; ooppe-
ra-areena.

Ilmajoella on lajissaan ainoa tun-
nelmallinen ooppera-areena, joka on 
kokemisen ja näkemisen arvoinen. Se 
palvelee erityisesti ulkoilmaesityksiä. 
Katettu, nouseva katsomo mahdollis-
taa hyvän näkymän koko katsomosta ja 
katos suojaa sekä auringon paahteelta 
että sateelta. Katsomoon mahtuu 1070 
katsojaa. Näyttämö ja ooppera-areena 
ovat mahtava osoitus siitä, miten joki-
maisemaa ja luontoa voidaan hyödyn-

Pohjalaisia jatkaa Ilmajoen 
Musiikkijuhlilla 10.-14.6.2009

Liisa: Riikka Sire`n
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tää pohjalaisia-oopperan kerronnassa ja 
toteutuksessa.

pohjalaisia-oopperan kyljessä koe-
taan lisämausteena Pohjalaasta Präis-
kettä! Kalevi Haapoja ja Jussi Asu esit-
tävät ennen oopperaesitystä humoristisia 
katsauksia pohjalaisista naisista, pau-
kahduksista ja lauluista myös musiikin 
muodossa to 11.6. klo 17.45–18.30 ja su 
14.6. klo 12.45-13.30 ravintolateltassa 
ooppera-alueella.

Mittava konserttiohjelmisto; 
Katri Helenaa ja Hynnistä

Jorma Hynninen konsertoi Ilmajo-
en Musiikkijuhlilla 2009. Hynninen 
esiintyy Elämänkaari-kirkkokonsertissa 
sunnuntaina 7.kesäkuuta Ilmajoen kir-
kossa diplomipianisti Ilmari Räikkösen 
kanssa. Ohjelmistossa kuullaan Oskar 
Merikannon tuotantoa.

Katri Helena laulaa 13. kesäkuuta. 
Katri Helenan uusi kesäshow jatkaa Mu-
siikkijuhlien viihteellistä ja kevyttä mu-
siikkitarjontaa klassisen ja hengellisen 
tarjonnan ohella. Konsertti järjestetään 
ooppera-areenalla Kyrönjoen rannassa. 
Ooppera-areena on konserttikäyttöön 
erityisen sopiva, sillä kaunis jokimai-

sema luo erityistä tunnelmaa konsertin 
lomassa.

Ilmajoen Musiikkijuhlien perin-
teinen eväskorikonsertti Itke en lem-
men tähden esitetään lauantai-illalla 
6. kesäkuuta. Konsertissa esiintyvät 
Pohjalaisia-oopperan solistit esittäen 
operettimusiikkia sekä ooppera-aarioita. 
Solisteja säestää Seinäjoen salonkior-
kesteri. Konsertin juontaa Atso Almila.

Illan päätteeksi ooppera-areenalle 
nousee ensimmäistä kertaa Suomen ai-
nut lähes kokonaan naisista koostuva 
Big Band Ladies First, joka on esiinty-
nyt niin Suomessa kuin Ruotsin ja Viron 
puolella vuodesta 1993 asti. Konsertin 
päätteeksi kuullaan monipuolista sven-
gaavaa musiikkia tyylikkäästä ladys-
wingistä discokauden kultahippuihin 

solistinaan kansainväliset mittasuhteet 
täyttävä Rosa-Marie Backström.

Seinäjoen Tangomarkkinoiden 
Tangofinalistit 2009 saapuvat jälleen 
konsertoimaan Ilmajoen Musiikkijuh-
lille. Konsertti järjestetään ensimmäistä 
kertaa Ilkanrannan ooppera-areenalla 
tiistaina 9. kesäkuuta. Tangofinalisteja 
säestää Fantasia-orkesteri. Konsertin 
juontaa Klaus Thomasson.

Juhlien päätössunnuntai on aina ollut 
myös muualla asuvien eteläpohjalais-
ten päivä. Ooppera-areenalla aloitetaan 
koskettavalla ja mieliin painuvalla juh-
lajumalanpalveluksella, joka toteutetaan 
yhteistyössä Ilmajoen seurakunnan ja 
pohjalaisia –oopperan solistien kanssa. 
Mm. Anssi Hirvonen on ollut esivei-
saajana.

Lisätietoja ja lippuvaraukset:

Sari Mäkinen puhelin: (06) 424 2900 / 040-544 1104
toiminnanjohtaja s-posti: sari.makinen@ilmajoenmusiikkijuhlat.fi
Ilmajoen Musiikkijuhlat ry Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki

www.ilmajoenmusiikkijuhlat.fi
Lisätiedot, kuvapankki

Häjyt tuloo Karjanmaan Köystin(Jyri Lahtinen) johdolla.
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Päällimmäinen tuntemus?

Eläkkeelle siirtyminen tuntuu erään-
laiselta välitilinpäätökseltä. Lapsuus, 
nuoruus ja työelämä kertautuvat muis-
tikuvina mielessä. Georg Ots lauloi: 
”Uudelleen jos kaiken alkaa voisin, ei-
lispäivän virheet korjaisin”. Tapio Rau-
tavaaran näkemys oli: ”En päivääkään 
vaihtaisi pois”. Minun näkemykseni on 
jossain näiden kahden moton välillä. Tu-
levaisuutta leimaavat odotukset, toiveet 
ja jopa uhat.

Mitä haluat kertoa 
lapsuudestasi?

Lapsuuteni Kuortaneen Leppälässä oli 
aineellisesti niukkaa. pieni maatilkku ei 
riittänyt elättämään kuusilapsista perhet-
tä. Leivänjatketta isä hankki paikallisen 
myllyn palveluksessa sekä myymällä 
henkivakuutuksia ja toimimalla lehtien 
asiamiehenä. Mutta itse asiassa elin-
tasoerot maalaiskylissä olivat tuohon 
aikaan varsin pienet, ja lapsia oli pal-
jon joka talossa. Monen muun tavoin 
minulle opetettiin työnteon ja vastuun 
merkitystä jo pienestä pitäen. Ei käynyt 
päinsä, että olisi lähtenyt kesällä kylälle 
keskellä arkipäivää eikä sunnuntaina-
kaan kirkonmenojen aikaan. Muiden 
huomioonottamista sain opetella sisa-
rusparven kolmanneksi vanhimpana; 
perin vanhempien veljien pieneksi jää-
neitä vaatteita ja urheiluvälineitä. Mutta 
samalla koetin varoa tekemästä niitä 
asioita, joista he saivat satikutia. Kylällä 
kuului asiaan tervehtiä kaikkia aikuisia 
vastaantulijoita. Ellei näin tehnyt, siitä 
sai pian kuulla kotona! Yhteisöllisyyttä 

Syytingille

Yhdistyksemme hallituksen jäsen, Vartiokylän kirkkoherra 
Heikki Nurmi siirtyy virallisesti eläkkeelle 1.3.2009. 
Hän lupasi vastata muutamaan kysymykseen.

ilmeni muutenkin: arkisin naapuriapuna 
ja ”kökkätöinä” sekä vapaahetkinä ur-
heilu- ja seuratoimintana

Entä koulumuistot?

Koululuokat olivat sodan jälkeen suuria. 
Aloittaessani kansakoulun 1952 luokalla 
oli 19 oppilasta. Seuraava ikäluokka oli 
kotikylälläni 21 kullanmurua. Opettajal-
le tuollainen 40 oppilaan yhdysluokka 
oli haasteellinen. Oppikoululuokkaani 
kuului alkuvaiheessa peräti 44 oppilas-
ta. Tosin tuohon aikaan opettajilla oli 
työrauhan varmistamiseksi aivan eri-
laisia työkaluja kuin nykyään. Silloin 
vanhemmat, oppilaista puhumattakaan, 
eivät hyppineet opettajien silmille. Ja 
jos koulunkäynti ei maistunut, edessä 
oli paluu kansa- tai kansalaiskouluun. 
Koulunkäynti ei tuottanut minulle vai-
keuksia. Tuohon aikaan ei ilmeisesti 
tunnettu käsitettä ”koulukiusaaminen”. 
Toisella luokalla kysyimme rehtoril-
ta, saako ekaluokkalaisia, ”monneja”, 
pestä lumella. Hän vastasi: ”Kyllähän 
se pesu tekee hyvää ensiluokkalaiselle, 
mutta varokaa, ettei silmiin mene hiek-
kaa”! Me koetimme noudattaa ohjetta; 
perinne jatkui. Lukioaikana olin kaksi 
vuotta teinikunnan puheenjohtajana. 
Silloin opituista kokoustekniikan pe-
rusteista on ollut hyötyä näihin päiviin 
asti. Monipuolinen kerhotoiminta antoi 
omat virikkeensä. Opettajakunnassa oli 
persoonallisuuksia, joista eräitä rohke-
nen pitää henkilökohtaisina ystävinä. 
Ilmeisesti Kuortaneen yhteiskoulu tarjo-
si samanlaisia eväitä kuin mikä muukin 
oppikoulu. Kahdessa asiassa sillä oli 
oma lisäarvonsa. Urheiluopisto tarjosi 

poikkeuksellisia puitteita liikunnalle. 
Toiseksi koulussa toimi julkinen elo-
kuvateatteri, jonka tarjonta on varsin 
tasokasta. Television yleistyminen teki 
senkin teatterin kannattamattomaksi.

Ammatinvalinta ja opiskelu?

Ammattini valinta ei ollut ihan itses-
tään selvää. Kouluaikana olin innostunut 
näytelmistä ja ajattelin jopa näyttelijän 
tai iskelmälaulajan uraa. Myös kansa-
koulunopettajan tai historianopettajan 
ammatit olivat mielessä. Mutta koet-
tuani hengellisen herätykseni päädyin 
uskonnonopettajan uraan, joten valitsin 
teologian. periaatteessa olen vieläkin 
muodollisesti pätevä lukion uskonnon-
lehtori, mutta eräät seikat käänsivät uran 
toisaalle. Opiskeluaikana olin sikäli to-
tinen teologi, että lähes ainut huvi oli 
kirkossakäynti. pitääkseni opintolainani 
mahdollisimman pienenä rahoitin opin-
toni stipendien lisäksi tekemällä töitä 
satamassa ja rakennuksilla sekä kesäi-
sin vs. mielisairaanhoitajana. Varsinkin 
mielisairaalat opettivat minulle paljon: 
sanaa ”hullu” ei saa käyttää muista kuin 
korkeintaan lähimmistä ja rakkaimmista 
sukulaisista! Kaikki muut ovat sairaita, 
ja se sairaus voi kohdata ketä tahansa, 
jota kuormitetaan liikaa henkisesti. Seu-
rakuntatyössä olen joutunut valitettavan 
paljon kohtaamaan sellaisia psyykkisesti 
sairaita henkilöitä, jotka kaunistellusti 
avohoidon nimissä ovat käytännössä 
heitteille jätettyjä.
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Mitä vaiheita kuuluu 
työhistoriaasi?

Uskonnonopettajana olin muutaman 
vuoden, mutta vakinaista virkaa oli vai-
kea saada heti pääkaupunkiseudulta. 
periaatteessa pidin siitä työstä. Vaimoni 
tarvitsi matemaattisten aineiden opetta-
jan töitä, joten ihan pienillä paikkakun-
nilla ei ollut meille molemmille avoimia 
virkoja. Sitten annoin houkutella itseni 
Helsingin varuskunnan sotilaspapiksi, 
jonka toimialueena olivat Kaartin patal-
joona, Uudenmaan Jääkäripataljoona ja 
Kadettikoulu. Se oli lyhyt, mutta antoisa 
ajanjakso. Varusmiehille ja kadeteille 
yritin sanoa, että katsoisivat ihmisiä 
silmiin. Kontakti syntyy sitä kautta, 
jos syntyy. Kauluslaattoihin kannattaa 
katsoa vain sen verran, että tietää, miten 
asettaa kantapäänsä! Sittemmin pääesi-
kunnan kirkollisasiaintoimiston pappina 
minulla oli hyvä tähystyspaikka sekä 
puolustuslaitoksen että kirkon kenttään. 

Vartiokylän seurakuntaan 36 vuot-
ta sitten tulin kahdesta syystä. pääesi-
kunnassa syntyi, kauniisti sanottuna, 
henkilökemiallisia ongelmia. Toiseksi 
olin menettämässä vuokra-asuntoni. 
1970-luvun alussa asuntoluotot olivat 
lujassa: ”Säästäkää puolet, me tulemme 
puolitiehen vastaan”. Ajatus oli mahdo-
ton, kun oli opintolainaakin maksamat-
ta. Seurakunta pystyi tarjoamaan sekä 
työpaikan että asunnon. Minulla ei ollut 
minkäänlaista konkreettista käsitystä 
seurakunnan puitteista ja toiminnasta. 
Istuminen kouluaikana Kuortaneen 
kirkon penkissä ja silloiset teologisen 
tiedekunnan silloiset käytännölliset har-
joitukset antoivat kovin heiveröisen ku-
van seurakuntatyöstä. Mutta päivä ker-
rallaan on edetty työmuodosta toiseen, 
viimeiset yli 15 vuotta kirkkoherrana. 
Mikään johtamisteoreettinen viisaus ei 
neuvoisi olemaan samassa työpaikassa 
näin kauan. Oma arvonsa on kuitenkin 
jatkuvuudellakin. Nyt voi tarpeen tullen 
sanoa jollekulle pojanjullille: ”Älä vä-
litä, isäs’ oli ihan samanlainen”! Omal-
ta parvekkeeltani olen voinut seurata 
maiseman muuttumista, Itäkeskuksen 
kasvua. Työn näkyvät tulokset pysyvät 
piilossa; korkeintaan voin kertoa, miten 
monta henkilöä olen kastanut, vihkinyt 
avioliittoon tai saattanut hautaan. Joskus 
on työ tuntunut ihan mielekkäältäkin. 

Olen huomannut, ettei seurakuntapapilla 
ole koskaan liikaa tietoa ja kokemuksia 
eri aloilta.

Millaisena näet kirkon 
nykytilan ja tulevaisuuden?

Jo Vanha testamentti kertoo, miten kansa 
vieraantui Jumalasta, kun maassa oli 
rauha ja ihmisillä varallisuutta. palvot-
tiin vieraita tai omatekoisia jumalia. 
Hädän päivinä huudettiin taas Jumalaa 
avuksi. Meidän aikamme ihmiset halu-
avat olla yksilöitä ja omavaraisia. Tätä 
kuvaavat kirkosta eroamisen lisään-
tyminen ja samanaikaisesti erilaisten 
uskonnollisten ryhmien lisääntyminen. 
Nykyään lasketaan Suomessa olevan 
peräti 800 erilaista uskonnolliseksi luo-
kiteltua ryhmää. Jotenkin ristiriitaista 
on, että joskus suorastaan vaaditaan toi-
mittamaan kirkkoon kuulumattomalle 
vainajalle kristillinen siunaus. Kirkosta 
on eronnut paljon sellaista väkeä, jotka 
panos-tuotos – ajattelun pohjalta eivät 
tunne saavansa kirkollisverolleen riittä-
vää vastinetta. Luonnollisesti kirkosta 
eroaminen on haaste ja myös peiliin 
katsomisen paikka. On kuitenkin muis-
tettava, että se on kestänyt vuosituhan-
sien historian myllerrykset – ja kestää 
edelleenkin! Hengellisesti se on voinut 
kriisiaikoina jopa paremmin kuin muul-
loin.

Mitä Pohjanmaa on 
merkinnyt sinulle 
henkisenä kasvualustana?

Ihmiselle on tärkeätä tuntea olevansa 
edes jostakin kotoisin. Monet tuttava-
ni ovat kasvuikänsä aikana joutuneet 
tiheästi muuttamaan vanhempien työn 
vuoksi eri puolille maata ja maailmaa-
kin eivätkä ole ehtineet juurtua mihin-
kään. Heikki Klemetti on kuulemma 
sanonut: ”M’oon Kuurtanehelta kotoo-
sin enkä kehtaasi mualta ollakkaa!” Ihan 
tällaiseen uhoon en halua yltää, mutta 
synnyinpitäjässäni ei ole hävettävää, 
joskaan ei sillä kannata elämöidäkään. 
Maamme rajojen ulkopuolella on näet 
aivan yhdentekevää, onko ihminen ko-
toisin Helsingistä, Kittilästä vai Kuor-
taneelta. Jo Saksan televisiossa on sel-
laisia sääkarttoja, joissa Suomea ei näy 
ollenkaan tai korkeintaan näkyy pieni 

siivu Etelä-Suomesta. Rakkauteni isän-
maahan lienee syntynyt lapsuudessa. 
Kuortaneen urheiluopistolla vietettiin 
1957 itsenäisyysjuhlaa.  Meidät tois-
luokkalaiset oli komennettu sinne laula-
maan Ateenalaisten laulua. puhujana oli 
rehtori Hilja Riipinen (”Hurja-Hilja”) 
Lapualta. En ymmärtänyt puheesta juuri 
mitään enkä enää muista sitäkään vähää, 
mutta huomasin, miten isäntienkin leuat 
värähtelivät ja silmät kostuivat. Jälkeen-
päin isäni totesi: ”pitipäs voimallisen 
puheen”! Koulujen alkamisjumalan-
palvelus päättyi hiljentymiseen san-
karihaudoilla. Samoin laskimme ruusuja 
sankarihaudalle lakkiaispäivänä. Siihen 
aikaan, kun Helsingissä vielä pelattiin 
pesäpalloa, huomasin huutavani vie-
railevan pohjalaisjoukkueen puolesta. 
Varsinkin nuorempana pidin tärkeänä 
sanoa, mitä ajattelin, vaikka jouduin sii-
tä joskus jotakin maksamaan. Myöhem-
min olen koettanut muistuttaa itselleni, 
että sanoa suoraan ei ole samaa kuin 
sanoa pahasti! Ollessani nuorisopappina 
varttuneemmat nuoret saattoivat kiusoi-
tella: ”Suututetahan Hessu, saarahan 
taas kuulla pohojammaan murretta”! 
Olen kuitenkin yrittänyt varoa selittä-
mästä luonteeni ikävimpiä piirteitä koko 
maakunnan syyksi.  

Miten tästä eteenpäin?

Olen siinä onnellisessa asemassa, että 
voin tehdä papillisia tehtäviä myös elä-
keläisenä. Nyt voin kuitenkin vapaam-
min valita ne tehtävät. On arvokasta 
huomata olevansa hyödyksi. pian kak-
sivuotias tyttärenpoikani Lappeenran-
nassa on kiehtova haaste. periaatteessa 
ihminen on uusien löytöjen tekijä koko 
ikänsä. Kielitaitoni kaipaa kohennus-
ta. Kotonani on lukuisia avaamattomia 
kirjoja.  Valokuvani, sekä dia-, paperi- 
että digikuvat, pitää panna jonkinlaiseen 
ojennukseen. Monet sellaiset kesätapah-
tumat kiinnostavat, joihin ei ennen ol-
lut mahdollisuutta mennä. Jos terveyttä 
riittää ja muut puitteet sallivat, haluan 
käydä vielä hyvin monessa maassa. Ha-
luan hymyillä elämälle; toivottavasti se 
hymyilee takaisin.

A.L.  
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Kirkkokahvit

Heikki Nurmi ja Karoliina Vidgren

Vartiokylän kirkko täynnä

Tammisunnuntain kirkkopyhää 

vietettiin 25.1.2009 klo 12 Vartiokylän kirkossa. Jumalanpal-
veluksessa saarnasi kirkkoherra Heikki Nurmi ja häntä avusti 
pastori Karoliina Vidgren. Kanttorina toimi Maria Sire’n. 
Totuttuun tapaan kirkko oli täynnä väkeä. Eteläpohjalaiset 
osaavat ja haluavat kunnioittaa Tammisunnuntain tapahtumia. 

Kirkkokahveilla kuultiin puheenjohtajan kokoamaa 
taustatietoa Tammisunnuntaista. Jälleen kerran erinomainen 
tilaisuus. Kiitos Vartiokylän seurakunnalle ja erityisesti kirk-
koherra Heikki Nurmelle, jolle tämä pidetty saarna oli hänen 
viimeisensä ennen eläkkeelle siirtymistä.
Lue juttu s. 8.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 
uusia jäseniä:
 
Björklund Johanna
Haapamäki Arto
Hautaluoma Sinikka
Huhtakallio Erkki
Huhtakallio paula
Hyrske Aino
Karhi Ulla
Katajisto Oskari

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

Kienanen Helena
Mäntymaa Martti
paarlahti Maija
pelttari Annikki
Ristilä Jesse
Still Aini
Syrjänen Raila
Vedenjuoksu Maire

Mellunmäkeläine Liisa Ryynänen 
syntyisin Kauhavalta oli hankkinut 
tilaustyönä Jussi-takin
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Itsenäisyyspäivän juhla 
6.12.2008

Juhla oli komea kuten tällaisen juhlan pitääkin olla. puheenjohtajan 
tervehdyksen jälkeen kuultiin nuorten tervehdys jonka toi EpO:n 
maakuntavastaava Miina Hietala.  Sitten kuultiin Helsingin Kan-
nelkuoron hienoja esityksiä Lenne Mitt`in johdolla. Tämän jälkeen 
piti juhlapuheen professori Timo Airaksinen. Vaasalaissyntyinen 
Airaksinen valotti näkemyksiään historiasta ja suomalsiuudesta 
todella mielenkiintoisella tavalla. Kannelkuoro päätti tilaisuuden 
juhlavasti ja tietysti yhdessä laulettiin Maamme. Juhlavaa oli myös 
se, että paikalla oli liki 300 juhlijaa.

Kirjallisuus ja lauluilta Kampin palvelukeskuksessa 18.11.2008

Olihan mahtava ilta. Antti Tuuri (Kauhava) kertoi kirjojensan synnystä ja niiden taustoista. Tuli selväksi, että kirja 
ei synny itsestään, vaan vaatii todella paneutumista taustatyöhön. Anttikin on kolunnut Kanadan ja Amerikan etsin 
sukulaisiaan ja tietoja suomalaisista ja heidän toimistaan siellä. Sama taustatyö on pitänyt tehdä tietysti myös ko-
timaassa. On siinä tullut tutuiksi kirjastot ja arkistot. paljon on Antti kerännyt tietoa myös haastattelemalla. Tapa 
jolla Antti asiansa esittää on kerrassan mainio. Ei tullut aika pitkäksi, kun hänen juttujaan kuunteli. Kiitos Antti!

Sitten jatkettiin laulujen merkeissä. Henrik (Henkka) Lamberg lauloi mm Reino piirron pravuurin ”Minä kirijeen 
sulle kirijootin” ja sitten laulettiin koko porukalla pohojalaasia ja vähän muitakin lauluja. Kiitokset Henkalle ja 
kaikille n. sadalle mukana olleelle!

Antero Tala juontaja

Professori Timo Airaksinen

Helsingin Kannelkuoro

Miina Hietala EPO

Antti Tuuri ja Henrik Lamberg

Lipunkantajana 
Tarmo Ojaluoma

Itsenäisyyspäivän yleisöä
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Listaan tähän muutamia käyntipaikkoja 
ja kokousisäntiä lähihistoriasta, jotta 
jäsenkunta saa tietää, missä yhdistyksen 
hallitus kokoustaa, kun omia tiloja ei ole.

Tämän vuoden ensimmäinen kokous pidettiin STM:n tiloissa. 
Isäntänä toimi sosiaali ja terveysministeriön Vakuutusosaston  
ylijohtaja Tarmo pukkila. Saimme rautaisannoksen tietoa 
työeläke-ym eläkeasioista.

Joulukuun kokous pidettiin johtaja Martti Tyynismaan 
ravintolassa Lasipalatsissa. Martti on mukana 11 ravinto-
lassa pääkaupunkiseudulla, joten pohjalaisjohtoista ruokaa 
on saatavilla monesta paikasta. Lehden sivuilla on noitten 
ravintoloitten mainos.

MicroMedian vanhaisäntä Esko Reinonpoika Alanko 
on myös toiminut kokousisäntänämme. Esko kertoi vauh-
dikkaaseen tapaansa firmansa historian ja sen nykytilan ja 
tulevaisuuden suunnitelmat. Lauri Tähkä ja elonkerjuun uusin 
levy oli juuri silloin Eskon mainonnan keskipiste.

Johtaja Leevi Hakola on L-Hausin isäntä. Firman viimei-
sin aluevaltaus on punkaharjun lomakeskus, mutta ympäri 
pääkaupunkiseutua löytyy runsaasti hänen rakentamiaan ja 
korjaamia taloja ja asuntoja.

Olemme kokoustaneet myös Keskon pääkonttorissa, vaik-
ka pääjohtaja Martti Halmesmäki ei itse päässytkään meitä 
tapaamaan. Saimme kuitenkin Kesko-tietoa hyvin pohjalai-
sittain viestintäjohtaja paavo Moilasen esittämänä.

Samoin olemme olleet johtaja  Veli-Matti Mattilan vierai-
na Elisan tiloissa ja saaneet erinomaisen selvityksen Elisan 
toiminnasta.

Olemme tutustuneet myös postin lajittelukeskuksen tiloissa 
joulupostin käsittelyyn konserninjohtaja Jukka Alhon opas-
tuksella. Se on suurta touhua! Siellä on kirjeellä todella kiire.

Pronetko on firma, joka on meidän kotisivujemmekin 
takana. Olemme olleet toimitusjohtaja Jukka Värrin vieraina 
ja kuulleet mitä kaikkea hänen yrityksensä tekee ja tuottaa - 
suntuubista kotisivuihin.

Emme ole unohtaneet myöskään ammattijärjestöjä. Vie-
railimme puheenjohtaja Juhani palomäen kutsumina  Superin 
tiloissa ja saimme rautaisannoksen alan tietoa.

Samoin kävimme vierailulla toiminnanjohtaja Vesa Jus-
silan luona SMKJ:n tiloissa. Myynnin ja markkinoinnin am-

Pohojalaasia kokousisäntiä

Yhdistyksen hallituksella on ollut tapana vuosien varrella pitää kokouksiaan eri 
yritysten tiloissa. Yritykset ovat tietysti olleet eteläpohjalaisjohtoisia. Näillä vierailuilla 
olemme saaneet valtavan annokset tietoa pohjalaisyritysten toiminnasta, tuotteista ja 
henkilöstöstä, jota olemme sitten voineet käyttää ja levittää tietoa kanssaihmisille.

Martti Tyynismaa

Paavo Moilanen
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Esko Reinonpoika Alanko

Tarmo Pukkila

Antero Tala
Juhani Palomäki

mattilaiset (SMKJ) on merkittävin alan järjestö ja 27.000 
jäsenensä edunvalvoja.

Emme ole unohtaneet myöskään työnantajatahoja, vaan 
kävimme kokoustamassa Suomen Yrittäjien luona. Järjestö-
päällikkö Markku Lamminmäki antoi meille seikkaperäisen 
kuvauksen liiton toiminnasta.

Automaan tiloissa kokoustimme johtaja Reino Ylä-Aution 
kutsusta. Siinä selvisi kerralla autokaupan vahvuudet ja 
heikkoudet ja tulevaisuuden näkymät.

Yksi kokous järjestettiin  Futura CAD:n tiloissa. Isäntä-
nä oli toimitusjohtaja Antero Asunmaa. Kyseessä  on maan 
johtava ohjelmistojen maahantuontiyritys.

Sydänliitossa saimme pääsihteeri Tor Jungmannin seik-
kaperäisen selvityksen sydänasioista ja tietysti myös liiton 
toiminnasta. 

Olemme kokoustaneet myös Messukeskuksessa toimitus-
johtaja pentti Kivisen kutsusta. Yllätys oli se,  kuinka todella 
paljon siinä talossa käy vieraita vuoden aikana. Itsekin ihmet-
telin sitä, vaikka seurasin työhuoneeni ikkunasta 15 vuotta 
liikennettä kadun toisella puolella olevaan Messukeskukseen.

Siihen aikaan  kun Eteran toimitusjohtajana oli Lauri Koi-
vusalo, pidimme kokouksen myös noissa tiloissa ja saimme 
runsaasti vakuutustietoa kuntakentältä.

piipahdimme myös Espoon puolella kokoustamassa. 
Kohteena oli silloin Metsäliitto ja isäntänä metsäjohtaja 
Juha Mäntylä. Kokous oli siihen aikaan, kun puuta vielä tuli 
tullitta naapurista ja koko ala oli nousussa. 

Niin ikään Tapiola tarjosi meille kokousmahdollisuuden. 
Johtaja Markku Kosola valisti meitä Tapiola konsernin toi-
minnasta ja vakuutusasioista yleensä.

Kiitokset vielä jälkikäteen kaikille isännillemme. Me po-
hojalaaset saamme olla ylpeitä teidän ja johtamienne yritysten 
menestyksestänne ja  aikaansaannoksistanne.

Antti Lanamäki



Tässä on jäenhankintalipukkehia. Leikkaa lipukkehet taltehen. 
Pistä lompsahas ja anna esim. kesällä tapaamilles pohojalaasille, 
jokkie viälä oon yhyristyksen jäseniä. 
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Osoite:  ___________________________________________________
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