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Kalifornian 
terveiset  

Vietin pari viikkoa entisillä asuinsijoil-
lani Kaliforniassa. Vierailu aiheutti taas 
sen, että muutama päivä matkan jälkeen 
meni päivärutiineihin tottumiseen täällä 
kotona. Tuttujen rakkaitten paikkojen ja 
ihmisten tapaaminen vie niin nopeasti 
mielen menneeseen aikaan.

Myös kanssani matkalla ollut Sara-
bella-tyttö iloitsi matkan joka päivästä ja 
kauniista säästä. Ihan oman jännittävyy-
tensä asiaan antoivat vierailut sellaisiin 
paikkoihin kuin Los Angelesin taitoluis-
telun MM-kilpailuihin ja Disneylandiin.  
Disneyland ei olekaan mukava elämys 
ainoastaan lapsille. Itse en luultavasti 
koskaan tule niin vanhaksi, ettenkö kerta 
kerran jälkeen täysin siemauksin nauttisi 
vaikkapa veneajelusta eri maita ja kan-
soja esittelevällä kierroksella It´s a small 

Olisiko nyt asioiden 
vakavasti ottamisen paikka?

Terttu Savola No 16
Ei vain €-ehdokas

Eurovaalit 2009

------------------------------------------------------------------------
Ilmoitus on vaatimaton, mutta itse maksettu.

Se takaa itsenäisen ja lahjomattoman päätöksenteon.

Pitkän nousukauden aikana 1995-2007
KÖYHYYS KAKSINKERTAISTUI SUOMESSA

world-sävelmän tahdissa. Ja mielestäni 
vain Kalifornian Disneyland on juuri 
se oikea Disneyland, vaikka muitakin 
on sittemmin rakennettu. Tottumus on 
toinen luonto – sanotaan.

Vihreät lehdet alkavat jo puhjeta 
täyteen kukoistukseen ja ihan tuota 
pikaa olemme taas kesälomien ajassa. 
Vierailut synnyinseuduille ovat monille 
jäsenillemme itsestään selvyys. Tähän 
lehteen olemme taas entiseen tapaan 
saaneet joitakin menovinkkejä. Toivot-
tavasti sieltä löytyy jokaiselle jotakin.   

Kaunista kesää jokaiselle lukijalle

Terttu Savola

päätoimittaja

Helsingin Eteläpohjalaisten 
adresseja, rintamerkkejä, 
solmioneuloja ja pinssejä
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Tässä on jäenhankintalipukkehia. 
Leikkaa lipukkehet taltehen. 
Pistä lompsahas ja anna esim. 
kesällä tapaamilles pohojalaasille, 
jokkie viälä oon yhyristyksen jäseniä. 
KIITOS!

Köyhien asialla rp, puh.joht.
Espoon kaupunginvaltuutettu
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Pauliaukusti Haapasen akvarelleja

” EIRAA JA VANHAA PORVOOTA”

Cafe Jugend 21.6.–16.7. 2009 

Pohjoisesplanadi 19, 00100 Helsinki 

Tervetuloa avajaisiin 28.6. klo 14

Näyttelyn avaa Toimitusjohtaja Mauri Niemi.

Yhdistyksen vetovastuu on vaihtunut.  
Antti päätti siirtyä kymmenen vuoden 
puheenjohtajuuden jälkeen sivuun.  Ve-
tovastuu siirtyi minulle.

Sanottiin, että esittelepä vähän ittiäs 
siihen malliin, että aina oon itte itteni 
kehunu ja aina oon kehutuksi tullu.  

Ja mikä sitten olen   
miehiäni? 

Syntynyt ja kasvanut sekä koulut käynyt 
Vaasassa. Vaasalainen luokanopettaja 
parilla koululla ja Hietalahden koulun 
rehtori, joka siirtyi eläkepäiviään viettä-
mään pääkaupunkiseudulle. Virkavuosia 
ehti kertyä 35, joista alun kymmenen 
Raahessa. Helsinkiin veti kolme las-

ta, jotka olivat jo aikaisemmin tänne  
muuttaneet.  Ja kuusi lastenlasta vasta 
vaa’assa painoikin. 

Esi-isiä löytyy isän puolelta Lapualta 
(Hissa) ja Kauhavalta (Niemi) sekä äi-
din puolelta Vähästäkyröstä (Åkerman/
Valo/Pelto) ja Saarijärveltä (Rahkonen). 
Äidin eno (Valo) yksi niistä viidestä, 
jotka Laihian kirkkosillan alle tapettiin 
1918.

Tuohon Lanamäen Anttiin tutustuin 
Akavan puitteissa vetäessäni Pohjan-
maan akavalaisia kymmenkunta vuotta.  
Hän se tähän yhdistykseen houkutteli.  
Taisi olla silloin jo jotain mielessä. Vissi 
tarkoitus siis.

Akavan aluetoiminnassa tutustuin 
samalla paremminkin koko Etelä-Poh-
janmaahan ja sen ihmisiin.  Tuttuja tuli. 
Oman aikansa vei myös toimiminen 
Opettajien Ammattijärjestön Etelä-
Pohjanmaan piirin ja sitä ennen Vaasan 
yhdistyksen puheenjohtajana.  Järjestö-
kokemuksia siis piisaa.

Kotona on aika-ajoin moitittu siitä, 
että reissupäiviä on ollut vähän liiankin 
kanssa. Ja oma syyhän se tietysti on.  
Kotoa on harvoin haettu.

Tällä hetkellä aikaa vie muutama 
muukin harrastus, kuorolaulu Helsingin 
Kannelkuorossa ja opettajien seniori-
toiminta Helsingin Veteraaniopettajis-
sa.  Senioritoiminnan valtakunnallisilla 
päivillä saattoi todeta, että täällä tapaa 
suurelta osalta ne entiset järjestöaktiivit, 
jotka ennenkään eivät ole kotona olleet.

Varsinaista ohjelmajulistusta ei näin 
pienen kokemuksen jälkeen uskalla edes 
ehdottaa. Kevät tuntuu tunkevan eteen.  
Toiminta on varmaan hyvin pitkälti sa-
manlaista kuin tähänkin asti.  Aika näyt-
tää.  Tulevan syksyn ohjelma on kyllä 
kokolailla haarukassa, kunhan saadaan 
henkilöasiat sovittua. Ja yhdistykselle 
sihteeri.

Hissa

Uusi puheenjohtaja 
Kimmmo Hissa
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-Herättäjäjuhlat ovat yksi kirkkomme 
suurimmistä vuotuisista tapahtumista. 
Odotamme paikalle yli 30 000 kävijää, 
kertoo Seinäjoen seurakunnan kirkko-
herra Tapio Luoma.

Herättäjäjuhlat järjestetään Seinäjo-
en kaupungin, Seinäjoen seurakunnan ja 
Herättäjä-Yhdistyksen  yhteistyönä ja 
juhlille ovat kaikki tervetulleita.

-Odotamme suurta joukkoa kuu-
lemaan julistusta, veisaamaan Siionin 
virsiä ja rakentumaan yhteisestä uskos-
ta. Tule sinäkin Seinäjoelle, ota paikka 
seurapenkistä, kannustaa Tapio Luoma.

Seuroja ja Siionin virsiä

Herättäjäjuhlien ohjelma julkistettiin 
maaliskuussa, kun juhlaopas ilmestyi. 

-Kiinnostavin uutinen on aina juhli-
en puhujien nimilista. Ensi kesän juhlilla 
on eri ikäisiä ja eri puolilta maata kotoi-
sin olevia henkilöitä, miehiä ja naisia. 
Pohjalaisia tai Pohjanmaalta lähtöisin 
olevia puhujia on monia, kertoo herät-
täjäjuhlien pääsihteeri Leena Hautala.

Juhlat alkavat varsinaisesti aatto-
seuroista.

-Aattoseurat ovat perjantaina 3.7. 
kello 18. Aattoseurojen puhujat ovat 
kaikki pohjalaisia: projektisihteeri Ter-
hi Jormakka, kaupunginjohtaja Jorma 
Rasinmäki ja lapsityönohjaaja Marjat-
ta Nuutinen-Koittola Seinäjoelta, kirk-
koherra, asessori Jouko Ala-Prinkkilä 
Kauhajoelta ja tuomiorovasti Juha Ikola 
Lapualta, kertoo Hautala. 

Lauantaina kello 13 alkavissa päivä-
seuroissa juhlapuheen pitää toiminnan-
johtaja Simo Juntunen. Muita puhujia 
ovat viittomakielen tulkki Anne-Mari 
Maunumaa ja peruspalveluministeri, 
kansanedustaja Paula Risikko Seinä-
joelta ja piispa Simo Peura Lapualta.

Tervetuloa Seinäjoelle 
Herättäjäjuhlille 3.-5.7.

 Seinäjoella vietetään heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna suurta juhlaa.

Lähetysseuroissa ovat vieraina mm. 
Inkerin kirkon lähetysjohtaja Aleksei 
Uimonen ja arkkipiispa Anders Pöder 
Virosta.

-Juhlakentällä sunnuntaina kello 10 
alkavassa messussa saarnaa Herättäjä-
Yhdistyksen puheenjohtaja Kaisa Rön-
kä. Liturgeina ovat Jukka Salo ja Anna 
Saaristo, kanttorina Johanna Ojala. La-
keuden Ristin Kamarikuoro ja Seinäjoen 
kirkkokuoro laulavat.

Herättäjäjuhlat päättyvät sunnuntai-
na kello 14 alkaviin päätösseuroihin, 
jossa puhuu mm. professori Juha Siltala. 
Vielä illalla kello 18 on Peräseinäjoen, 
Nurmon ja Ylistaron kirkossa sanaju-
malanpalvelus. Aamulla kirkoissa ei 
Seinäjoen seurakunnassa jumalanpal-
velusta ole.

Runsas oheisohjelma

Herättäjäjuhlien oheisohjelma on run-
sas. Jo torstaina nähdään Nuorisokes-
kuksessa Seinäjoen Kristillisen Teat-
teriyhdistyksen esittämänä Viimeiset 
kiusaukset-näytelmä. Siitä on juhlien 
aikana neljä esitystä.

Perjantaina ja lauantaina esittää Sei-
näjoen kaupunginteatterin näyttelijä Ti-
mo Kankainen runsaasti kiitosta saaneen 
tulkintansa saksalaisen papin Dietrich 
Bonhoefferin runoista ja puheista.

  Konsertteja ja runoiltoja on perjan-
taina ja lauantaina. Herättäjä-Yhdistyk-
sen valtakunnallisen ja opiskelijakuoron 
sekä Aholansaari Sinfoniettan lisäksi 
esiintyjinä eri konserteissa ovat mm. 
Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron 

Kenttätoimikunnan puheenjohtaja Juho Tervala tulevien herättäjäjuhlien 
juhlakentän laidalla. Seinäjoen urheilutalon ja Seinäjoen välissä oleva 
kumpuilevalla puistoalueella. Juhlaravintola on Seinäjoen lukion pihassa. 
Alueiden välissä oleva Kirkkokatu suljetaan juhlien ajaksi.
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kirkkokuorot, Lakeuden Ristin Kamari-
kuoro, Untamalan, Karhunmäen seudun, 
Lapuan kristillisen opiston kuoro sekä 
Seinäjoen HY-kuoro.

Oheisohjelmassa on kaikkiaan 38 
eri tilaisuutta. Varhaisnuorille on ”te-
kemisen paikkoja”, joissa voi askarrella 
puupalikoista Lakeuden Ristin tai ru-
koustaskun, hiljentyä kirjojen ja lehtien 
parissa tai opetella SPV:n salibandype-
laajien johdolla salibandyn saloja.

Jo ennakkoon myydään lippuja Vii-
meiset kiusaukset-näytelmään, Timo 
Kankaisen Bonhoeffer-esitykseen per-
jantaina ja lauantaina Törnävän kirkossa 
sekä lauantaina Areenassa kello 20 al-
kavaan Juha Tapion, J.Jyrän ja Jaakko 
Löytyn konserttiin. 

Konsertteihin ja näytelmien esityk-
siin ovat tervetulleita kaikki.

Tarkempaa tietoa 

herättäjäjuhlien ohjelmasta

juhlaoppaasta ja internetistä 

osoitteesta 

www.seinajoenherattajajuhlat.fi. 

Sivuilla voi myös 

ilmoittautua juhlakökkään!
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Se ei alun perin ollut rakennettu Alajär-
vellä, vaan Vimpelissä 1902. Kauppias 
Jaakko Viitaniemi osti sen ja rakensi 
uudelleen Alajärvelle 1907. Hänen tar-
koituksenaan oli perustaa siihen kauppa, 
mutta myöhemmin sitä varten löytyi 
sopivampi rakennus, joten talo annettiin 
vuokralle. 

Siihen tuli Pietarsaaren haara-ap-
teekki eli jakelupiste ja kirkonkylän 
ensimmäinen posti. Postinhoitaja neiti 
Alina Saleva asui rakennuksessa. Talon 
toisessa päässä asui opettaja Ida Jär-
velin, joka avioitui myöhemmin Kalle 
Laitilan kanssa.

Maanmittausinsinööri J.H. Aalto osti 
talon syksyllä 1917, mutta kauppakirjat 

Vielä kerran Mammulasta

Järviseudun toimituksen kohdalla sijaitsi aikaisemmin 
Viitaniemen majatalo ja myöhemmin matkustajakoti. 
Tien vastakkaisella puolella nykyisen Valtion virastotalon 
kohdalla oli Mammula.

tehtiin myöhemmin. J.H. Aalto muut-
ti toisen vaimonsa Flora Marian (o.s. 
Hackstedt) ja neljän lapsensa kanssa 
lokakuun 5. päivänä 1918 Jyväskylästä 
Alajärvelle, koska paikkakunta sijaitsi 
hänen maanmittauspiirinsä keskellä. 
Hänen ensimmäinen vaimonsa Selma 
kuoli 1906. Flora sai ottaa sekä vaimon 
ja äidin tehtävät sisarensa perheessä. Ai-
kaisemmin hän oli jo luopunut opettajan 
työstä, koska auttoi sisartaan lasten hoi-
dossa ja oli langollaan kartanpiirtäjänä.

Aallon perheen lapset kutsuivat Flo-
ra Aaltoa Mammuksi ja talo puolestaan 
ristittiin Mammulaksi.

J.H. Aallosta tuli Alajärven ensim-
mäinen suojeluskunnan aluepäällikkö. 

Hän kulki kirkkoon ryhdikkäänä saman-
lainen ”törppökarvalakki” päässä kuin 
Mannerheimilla oli.

Lauri Viitaniemi seurasi kymmen-
vuotiaasta Aaltojen elämää. Perheen 
Alajärvelle muuttaessa Alvar oli ark-
kitehtiopiskelija.  Ennen oman kaivon 
tekoa Aallot hakivat veden Viitaniemen 
kaivosta. Samoin he kävivät majatalossa 
saunassa kunnes oma sauna rakennettiin. 
Alvarin ensimmäinen työhuone sijaitsi 
tässä saunakammarissa. Mammulaan 
rakennettiin myös navetta ja rehulato.

J.H. Aaltoa maanmittauksessa avus-
tivat Eemil Mäkinen, Toivo Lumpe-
roinen ja insinööri Herman Hyvänter. 
Aaltojen ensimmäinen palvelija oli neiti 
Koivisto Paalijärveltä ja Lempi Höykin-
puro palveli heitä lähes 20 vuotta.

Mammulan suunnittelu   
uusiksi

Alvar Aallon varhaisin työ oli koko 
Mammulan suunnittelu uusiksi ja sen 
korjaus. Alun perin talossa oli viisi 
pientä huonetta, keittiö alakerrassa ja 
yksi vinttikamari. Erikoisuutena 18 
metriä pitkään taloon tulivat verannan 
pylväät, pystylaidoitus ja vinttikamma-
rit, joissa seinät tehtiin hirrestä. Talon 
järvenpuoleiselle puolelle Alvar raken-
si ison sisäkuistin, jossa oli taiteelliset 
pikkuruutuisen ikkunat. Etukuistin sa-
tulakatossa Alvar kokeili sisennettyä 
pylvässysteemiään siten, että pylväät 
olivat katon keskiosan ja nurkan välissä, 
eivät nurkissa. Pylväistä hän mainitsi 
silloin, että niitä ei saa tuhota. Ruo-
kasali ja olohuone yhdistettiin, niiden 
välistä poistettiin seinä. Lisäksi oli 
konttorihuone, makuuhuoneet ja keit-
tiö. Laudoituksen jälkeen talo tervattiin 
eli siveltiin tervavedellä, jota kansan-
kielellä sanottiin ”tervakuseksi.” J.H. 
Aalto joutui maalaamaan rakennuksen, 

Lauri Viitaniemi kyyditsemässä Aaltoja, ajokortin hän oli saanut elokuussa 
1924. Kuva on otettu Töysän kirkon edessä samana vuonna. Auton takaosassa 
istuvat J.H. Aalto ja Flora Aalto. Väinö Aalto seisoo takana astinlaudalla, 
Erkki Aalto istuu äitinsä Toini Aallon sylissä. Safööri ylpeänä edessä 
koppalakki päässä.
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kun sade huuhtoi osan tervasta pois ja 
lisäksi aurinko poltti sen ruman väri-
seksi. Kylän timpuri Matti Nelimarkka 
huolehti kirvesmiehentöistä ja Aallon 
pojat tekivät pärekaton omakätisesti.

Järviterassin kattoon Alvar maalasi 
kirjoituksen: MY HOME IS MY CAS-
TLE. ”Sitä isä ja äiti katselivat ihailevin 
silmin, vaikkeivät olleet koskaan saaneet 
oppia englantia,” kertoi Väinö Aalto.

Osuuskaupan ovien 
piirtäminen

Göran Schildtin mukaan Alvar Aalto 
puhui vanhoilla päivillään ”ensimmäi-
sestä arkkitehtitehtävästäni, joka oli Ala-
järven osuuskaupan oven piirtäminen” 
puurakennuksen korjauksen yhteydessä. 
Rakennuksen pihan puolelle tehtiin uusi 
lastauslaituri ja etupuolelle kaksi oma-
peräistä ulko-ovea. Vasemmanpuoleista 
ovea koristi keskelle peiliä sommiteltu 
barokkimainen pullea pylväs, joka jat-
kui ylhäällä kapeana ikkunana. Jaakko 
Viitaniemi rakensi mansardikattoisen 
osuuskaupan aikoinaan perheelleen 
asunnoksi ja kaupaksi.

”Voimme esimerkkinä hänen itsel-
leen suomista vapauksista mainita sen 
pylvään, jolla hän koristi ensimmäisen 

arkkitehtityönsä Alajärven osuuskau-
pan oven.(J.S. Valkoinen pöytä, työ-
luettelo kuva 190, s. 263) Brunelleschi 
olisi varmaan hämmästynyt jos olisi 
nähnyt tämän hirviön, mutta kukaties 
leppynyt, mikäli nuori tekijä olisi saa-
nut selittää tarkoituksensa. Niin kuin 
eteläpohjalaisten kirkkojensa yksin-
kertaisissa puumuodoissa jäljittelivät 
Tukholman barokkikirkkoja, halusi Aal-
tokin ilahduttaa alajärveläisiä pienellä 
italialaissävelmäisellä kansanlaululla.” 
Tänä kesänä haastattelua tehdessä mi-
nulle selvisi, kun vanha osuuskauppa 
purettiin, Eemeli Viitaniemi osti pur-
kurakennuksen ovia. Oikeanpuoleinen 
salmiakkikuvioinen ovi palveli pitkään 
Kitrossa Viitaniemen talon ulko-ovena, 
talossa jossa sijaitsi matkahuolto. Kun 
talo purettiin, ovi hävitettiin, koska ku-
kaan ei tiennyt sitä Alvar Aallon suun-
nittelemaksi. Vasemmanpuoleisen oven 
kohtalosta kirjoittajalla ei ole tietoa.

Alajärven kirkko 
mieluinen paikka 

Alvar Aalto kävi mielellään Alajärven 
kirkossa ja jäi jumalanpalveluksen jäl-
keen keskustelemaan ukkojen kanssa 
kellotapulin taakse. Lahkojen takia 

eniten keskusteltiin pastorin lahjoista 
ja kyvyistä. Hän maalasi kirkosta ak-
varelleja ja tussipiirustuksia. ” Tässä 
eräänä sunnuntaina oli suuri kirkkojuhla 
ja kansa kävi ripillä. Minä istuin kant-
torin vieressä lehterillä ja nautin juhla-
tunnelmasta ja hartaudesta ja Engelin 
kauniista kupolista.

Oli silmälle nautinto kun eukot nou-
sivat alttarikehään pyhäkoltuissaan, 
joissa oli maailman kauneimmat värit: 
tummanvihreä, caput mortuumia ja polt-
tamatonta umbraa ( Windsor & New-
tonin aito raw umber). Kuin aksenttina 
tässä kaikessa soma muori sonnustautu-
neena syvään ultramariiniin. Rukoilen 
kiihkeästi että hän asettuisi alttarivaat-
teen edessä oikeiden värien joukkoon. 
Hän todellakin menee ja polvistuu mus-
tan ja polttamattoman umbran viereen. 
Rukoukseni on kuultu.

” Nyt moikaa iso kello Jumalan tor-
nissa.” Ja kun minä sitten poistun kir-
kosta, tunnen kuinka täydellinen olen 
ihmisenä, kuinka kemiallisesti synnitön 
ja hyvää tarkoittava. Olen silmänräpä-
ykseksi saanut kyvyn nähdä kauneutta 
kaikessa.”  

Jaakko Viitaniemi rakensi kirkonkylän keskustaan asuintalon ja kaupan 1917. 
Talo myytiin myöhemmin Alajärven osuuskaupalle. Aalto puhui vanhoilla 
päivillään ensimmäisestä arkkitehtitehtävästä, joka oli Alajärven osuuskaupan 
oven piirtäminen. Ovi vasemmalla.

Piirroskuva Alajärven osuuskaupan 
ovesta.(Göran Schildt: Valkoinen pöytä) 
Kaksi kauppaan vievää omaperäistä 
ulko-ovea. Vasemman puoleisessa oven 
alaosassa oli barokkimainen pullea 
pylväs, joka jatkui ylös korkeana ja 
kapeana ikkunana. Oikean puoleinen 
salmiakkikuvioinen ovi oli pitkään 
Eemeli Viitaniemen talossa, jossa oli 
matkahuolto.
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 ”Tässä sitä siis ollaan kuivalla maal-
la, rannikosta niin kaukana kuin itseään 
kunnioittavalle miehelle sopii, niin kau-
kana ettei täällä ole edes vichyvettä. 
Mutta järvi päilyy tyynenä edessäni ja 
maisema on hieno. Kaunis kirkkoni on 
C.L. Engelin käsialaa ja uinuu ylväänä 
vehreydessään. Kylässäkin on väriä ja 
vastapäätä minua on kelpo talo, jossa 
asuu hyviä ihmisiä, koska sieltä kuuluu 
lasten parkunaa.” Kerberoksessa 1921 
julkaistiin Alvarin kirjoitus, jonka hän 
ilmeisesti kirjoitti Mammulassa ja vas-
tapäinen talo tarkoitti Viitaniemeä.

Alvar Aalto muutti pois Alajär-
veltä takaisin Jyväskylään syksyllä 
1925. Lapsuudenkoti Mammula säilyi 
1970-luvulle saakka. J.H. Aalto asui 
Alajärvellä kuolemaansa saakka ja Flora 
Aalto viimeisimpänä 1950-luvulle saak-
ka. Aallon perikunta möi Mammulan 
Alajärven kunnalle. Sen jälkeen talossa 
oli Alajärven verovirasto vuokralla. Talo 
sai purkutuomion, kun paikalle suunni-
teltiin valtion virastotaloa.

Lauri Viitaniemi oli Alajärvi - Seuran 
puheenjohtajana. Kunta möi Mammulan 
100 mk:lla Alajärvi - Seuralle. Viitanie-
mi halusi säilyttää vanhaa, koska hänellä 
oli tunnearvoa rakennukseen. Yhdessä 
pitäjäneuvos Oskari Tallbackan kanssa 
hän päätti siirtää Mammulan Tuluutin 
leirintäalueelle. Hän otti seuran nimissä 
talon siirtolainan, jonka takasivat pan-
kinjohtajat Jorma Joensuu ja Sakari 
Tallbacka. Mammula siirrettiin Lapuan 
Ojutkankaan miesten kahdella traktoril-
la vinssien ja jalasten avulla lähes ehjänä 
puolentoista kilometrin päähän leirin-
täalueelle. Ainoastaan kivijalka, muu-
rit ja lattiat purettiin. Pahaksi onneksi 
toisesta traktorista särkyi ratas siirrossa 
ja rakennus jäi lojumaan kirkkotielle. 
Yksi papeista soitti Viitaniemelle, että 
kansan tulee päästä sunnuntaina esteettä 
kirkkoon. Ratas korjattiin ja Mammula 
siirrettiin lähelle kunnansairaalaa.

Lauri Viitaniemi esitti taloa ensin 
retkeilymajaksi ja myöhemmin Aalto 
-museoksi. Mutta idealle ei kunnassa 
kolmeen vuoteen myönnetty raken-
nuslupaa eikä rahaa. Alvar Aalto ei 
myöskään halunnut eläissään museota. 
Mammula hävitettiin kauhakuormaajal-
la maan tasalle. Puukasasta tehtiin kun-
nan avun tarpeessa olleille polttopuita.

Ainakin Viitaniemen veljeksistä 
kolme kuskasi Aallon väkeä autolla. 

Mammulassa perhepotretissa: takana vasemmalta arkkitehti Ahto Virtanen ja 
vaimonsa Senja Virtanen o.s. Aalto, Alvar ja Aino Aalto, Toini ja Väinö Aalto, 
Toinin edessä Ebba Lindroos, joka oli J.H. Aallon kanslisti ja asui heillä. 
Edessä Flora eli Mammu ja J.H. Aalto, Aaltojen välissä Anna-Liisa Aalto ja 
Virtasten tyttö, Brita Aalto ja edessä Erkki Aalto.

Nikolai Viitaniemi (Nels Viita-Nelson) 
kuljetti J.H. Aaltoa Aaltojen Chevrole-
tilla eli ”Sinisellä kaunottarella” ennen 
Kanadaan lähtöä. ”Veli ei osannut kä-
sitellä insinööriä, se ei osannut sanoa, 
että sopiiko insinöörille ja insinööri sa-
noi, että hän määrää. Ja sitten se lupasi 
ampua veljeni! Sehän on niin, että se 
arvo olisi pitänyt huomata ja puhutella.” 

(Lauri Viitaniemen kertomaa, Louna 
Lahti: Alvar Aalto ex intimo – aikalais-
ten silmin, 1997). Eemeli Viitaniemi 
kuljetti myös J.H. Aaltoa vaaitusmat-
koilla. Eniten Aaltoja kuljetti Lauri Vii-
taniemi, joka on eri lehdissä kertonut 
värikkäitä muisteluita entisistä ajoista. 
Annukka Viitaniemi 

Julkaistu Järviseudussa, jatkoa myöhemmin...
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Tapahtumia
kesä-heinä-elokuu

Bändileiri 01.06.2009 - 05.06.2009, KAUHAJOKI

Bändileiri yhtyesoitosta kiinnostuneille 12-16 vuotiaille nuorille

Ilmajoen Musiikkijuhlat 04.06.2009 - 14.06.2009, ILMAJOKI

Tulivuorirock 05.06.2009 - 06.06.2009, LAPPAJÄRVI

Töysä-viikko 06.06.2009 - 14.06.2009, TÖYSÄ

Rapakon takana -teatteriesitys 06.06.2009 - 08.06.2009, KURIKKA

Perinteinen yhteislaulutilaisuus 07.06.2009 klo 18.00, ÄHTÄRI

Lasten kuvataideleiri 08.06.2009 - 10.06.2009 klo 10.00, KURIKKA

Koko perheen liikuntatapahtuma Iivarin kentällä 10.06.2009 klo 17.00, 
TÖYSÄ

Aikuisten kuvataideleiri 11.06.2009 - 12.06.2009 klo 10.00, KURIKKA

Kesäiltapäivä Eero Nelimarkan huvilalla 11.06.2009 klo 14.00, ALAJÄRVI

Täyttä Romantiikkaa konsertti-ilta 11.06.2009 - 12.06.2009 klo 19.00, 
KAUHAJOKI

Provinssirock 12.06.2009 - 14.06.2009, SEINÄJOKI

Koko kansan zetorikilpailut 12.06.2009 - 13.06.2009 klo 13.00, KURIKKA

Hällströmin suvun musikantit 12.06.2009 klo 18.00, ILMAJOKI

Kauhavan Puukkofestivaali 13.06.2009 - 14.06.2009, KAUHAVA

Kesäyön köpöttely 13.06.2009 klo 20.00, TÖYSÄ

Kotiseutuviikon pääjuhla 14.06.2009 klo 13.00, TÖYSÄ

Maalaiskomedia Taistelevat koppelot 14.06.2009 klo 18.00, TÖYSÄ

”Pohjalaisten uudet vaatteet” 16.06.2009 - 15.08.2009, SEINÄJOKI

Olis eres yks lehmä 17.06.2009 - 07.07.2009, KAUHAVA

Nummirock 18.06.2009 - 20.06.2009, KAUHAJOKI

Lentäjien Juhannus 2009 19.06.2009, KAUHAVA

Terwapop 19.06.2009 - 20.06.2009, KUORTANE

Yhteislaulutilaisuus 20.06.2009 - 20.06.2009 klo 14.00, TÖYSÄ

Luontokirkko 20.06.2009 - 20.06.2009 klo 19.00, TÖYSÄ

Perinteiset Kruunuhäät 20.06.2009 - 20.06.2009 klo 20.00, TÖYSÄ

Lappajärven 38. kuvataideleiri 22.06.2009 - 27.06.2009, LAPPAJÄRVI

Myöhästynyt hääyö 24.06.2009 - 01.08.2009, SEINÄJOKI

Ähtäri-viikko 26.06.2009 - 05.07.2009, ÄHTÄRI

Halkosaaren kesäteatteri 26.06.2009 - 16.08.2009, LAPPAJÄRVI

Alavus Ryskööt 26.06.2009 - 27.06.2009, ALAVUS

Teatteri Kajo esittää 27.06.2009 - 19.07.2009, KAUHAJOKI

Kesää Vanhassa Paukussa 29.06.2009 - 27.07.2009 klo 19.00, LAPUA

Ähtäri-viikko 26.06.2009 - 05.07.2009, ÄHTÄRI

Tukkilaiskonsertti 01.07.2009, EVIJÄRVI

Härmälääset Häjyylyt 03.07.2009 - 05.07.2009, KAUHAVA

Ränkirock 04.07.2009, ALAJÄRVI

Puistofestivaali 04.07.2009 klo 18.00, ILMAJOKI

Suvisunnuntain iltamusiikkia 06.07.2009 klo 19.00, LAPUA

Piilomaan pikku aasi 08.07.2009 - 02.08.2009, SEINÄJOKI

Kivenpyörittäjän kylä 10.07.2009 - 24.07.2009, SEINÄJOKI

Nurmoo-päivä 12.07.2009, SEINÄJOKI

Lapuan päivä 14.07.2009, LAPUA

”Saapismi on sairaus” 16.07.2009 - 26.07.2009, JALASJÄRVI

Wanahan Ajan Päiwät 18.07.2009 - 19.07.2009, SOINI

Tervanaurua näytelmä 19.07.2009 - 02.08.2009, KUORTANE

 19.7., 22.7., 26.7. ja 2.8. klo 19.

Spelileiri 20.07.2009 - 25.07.2009, ILMAJOKI

Tervahauta palaa 21.07.2009, KUORTANE

LAUHAN SPELIT 22.07.2009 - 22.07.2009 klo 17.00 , ISOJOKI

Doina Klezmerin konsertti 22.07.2009 klo 21.30, KUORTANE

Kunnon Spelit Kuortaneella 23.07.2009 - 26.07.2009, KUORTANE

Matka Lapin sodan taistelupaikoille 30.07.2009 - 02.08.2009, KURIKKA 

Väinöntalon Museon kesäseurat 01.08.2009 klo 19.00, EVIJÄRVI

Elolystit 04.08.2009 - 08.08.2009, TEUVA

Vanhan Paukun Festivaali 06.08.2009 - 09.08.2009, LAPUA

Kesäiltapäivä Eero Nelimarkan huvilalla 06.08.2009 klo 14.00, ALAJÄRVI

Säveliä elokuussa 2009 07.08.2009 - 09.08.2009, SEINÄJOKI

Östermyran kartanon näytelmä 15.08.2009 - 16.08.2009, SEINÄJOKI

Viinin ja viihteen ilta 15.08.2009, ALAVUS

Östermyra päivät 15.08.2009 - 16.08.2009, SEINÄJOKI

Kurikan markkinat 21.08.2009 - 22.08.2009, KURIKKA

Rytmiraide 2009 - Asemafestivaali 22.08.2009 - 22.08.2009 klo 17.00, 
KURIKKA

Harrastajateatterikesä 28.08.2009 - 30.08.2009, SEINÄJOKI

Pimeän tarinoita 31.08.2009 klo 21.00, EVIJÄRVI
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- Ennen mä vähennän muuta verhaa, kun 
ottaasin hatun päästäni. (Kortesjärvi)
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