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Helsingin Eteläpohjaiset ry 
täyttää 70 vuotta.

Juhlat 29.10 2011. 
Asiasta tarkemmin 

syksyllä ilmestyvässä 
juhla-Plarissa

Suuren suosion saavuttanut talvisotaooppera

Oopperan esityspäivät 10.-12.6. ja 17.-19.6.2011
Liput 55/50 €

“Kyrönjoen ainutlaatuisissa maisemissa Ilmajoella tehdään vaikuttavinta ja kosket-
tavinta kansanoopperaa miesmuistiin” 
Aamulehti Harri Hautala

“Tästä esityksestä ei kukaan lähde liikuttumatta”  
Rondo Juhani Koivisto

“Taipaleenjoki räjähtää runoiksi” 
Helsingin Sanomat Vesa Sirén

www.musiikkijuhlat.fi 
puh. 06 424 2900

Löysin tämänkin Plarin kan-
sikuvaksi näkymän äitini 
kotitalon pihamaalta Vim-
pelistä. Tuntuu olevan niin, 
että kukatkin synnyinseudulla 
näyttävät kauniimmilta kuin 
muualla. Juuret ovat tärkeä 
voimavara.  

Huhtikuussa oli Kampin 
palvelukeskuksessa Helsingin Eteläpoh-
jalaiset ry:n vuosikokous, jossa käytiin 
läpi ja päätettiin yhdistyksen sääntö-
määräiset asiat. Valitsimme nyt koko 
historiamme ensimmäisen naispuolisen 
puheenjohtajan. Vaikka tehtävien hoi-
dossa ei juuri ole merkitystä sukupuo-
lella, vaan osaamisella, on tämä askel 
kuitenkin suurta edistystä järjestöym-
pyröissämme. Toivotan puheenjohtaja 
Ellelle menestystä tehtävän hoidossa. 

Kun tulin mukaan yhdis-
tykseen vuonna 1995 heti 
ensimmäisestä kokouksesta 
lähtien sihteeriksi, oli tun-
nelma vähän sellainen, että 
miehet päättää.  Kansainväli-
sissäkin  firmoissa toimineena 
olin tottunut oma-aloitteeseen 
toimintaan, mutta nyt en ollut 

kuitenkaan varma, sopiiko reipas, oma-
aloitteinen toiminta kuvaan ollenkaan. 
Kerran pöytäkirjoja tehdessäni ja mo-
nistaessani koin suurena rohkaisuna, 
kun silloinen varapuheenjohtaja, eversti 
evp Reijo Kuusisto lausahti, että olen 
pätevin sihteeri, mitä hän koskaan on 
tavannut. No miten totta se oli, vai oliko 
mukana kuinka paljon vain kohteliai-
suutta, sitä en tiedä, mutta kommentti 
antoi kuitenkin naisellekin rohkeutta ja 

intoa arastelematta toimia oman osaami-
sensa mukaan.  Mutta siitä on jo yli 16 
vuotta. Ajat ja asenteet ovat muuttuneet 
niin naisten kuin miestenkin keskuu-
dessa, ja nyt on uskallusta varmaankin 
jokaisella jo reippaasti enemmän.  

Yhdistyksemme täyttää tänä vuon-
na 70 vuotta ja juhlat on tulossa.  Juh-
lapäivän ajankohdaksi on päätetty 
29.10.2011. Tarkemmat tiedot asiasta 
tulevat myöhemmin nettisivuille ja 
syksyllä ennen juhlapäivää ilmestyvään 
Plariin. 

Kiitän kaikkia, jotka olette esittä-
neet pahoittelunne koskien kokemaa-
ni eteläpohjalaisjohtoisen Yleisradion 
toimittamaa ”kyyditystä” vaalipäivän 
iltana. Toivotaan, etteivät brutaalit 
vallankäyttökeinot, jotka luulimme jo 
vuosikymmeniä sitten jättäneet taak-
semme, valtaa alaa, vaan saamme elää 
sivistyneessä, toinen toistamme kun-
nioittavassa yhteiskunnassa, jossa saa 
olla myös ns. toisin ajattelija,  eli pitää  
huonompiosaisten puolta joutumatta 
tyrmään heitetyksi. Jumalalta saamani 
tehtävä köyhien ja kärsivien auttajana 
ja ihmisoikeuksien ja oikeudenmukai-
suuden puolustajana jatkuu edelleen.

Toisaalla lehdessä on menovink-
kejä kesäksi kotiseudulle matkaaville.  
Printattuina ovat tietenkin vain tiedot 
niistä tilaisuuksista, joista olemme tietoa 
saaneet.  Milloin tahansa tiedät jotakin 
mukavaa eteläpohjanmaalla tapahtu-
van, niin että se sopivasti sattuu lehden 
ilmestymisaikatauluun, otamme mielel-
lämme tietoa vastaan.

Toivon kaikille kaunista, levollista 
ja runsaasti uusia voimia antavaa kesää!

Terttu Savola
päätoimittaja

Kohti kauniisti kukkivaa kesää
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Lehti tuli puihin kohisten täällä pääkau-
punkiseudulla ja valko- sekä sinivuo-
kot ovat jo täydessä kukassa. Kesä on 
kynnyksellä. Mielenkiintoista seurata 
säilyykö pesäpallon Suomen mestaruus 
ja tangokuninkuus Etelä-Pohjanmaalla. 

Elämme Suomessa kännykkä, Face-
book ja Twitter-aikaa. Puhelimessa eräs 
pieni poika kysyi kaveriltaan: ”Voit sä 
…?” Tarkoitus oli kysyä voisiko kaveri 
olla hänen kanssaan. Kaveri vastasi: 
”En”, ja sulki saman tien puhelimen. 
Asia tuli kyllä selväksi, mutta toivotta-
vasti meidän yhteydenpitomme ei ole 
näin pelkistettyä. Meille eteläpohja-
laisille on ollut tärkeää tavatessamme 
kertoa ja kuunnella kuulumisia. Juttu-
han menee aina juurillemme kotimaa-
kuntaan. Aika tapaamisissamme tahtoo 

Kesä tulee

loppua aina kesken. Kehittelemme uusia 
vapaamuotoisia tapaamisia keskustelun 
merkeissä esimerkiksi kahviringin muo-
dossa. Näin voisimme tavata toisiamme 
useammin kuin vain iltamissa tai muissa 
virallisemmissa tilaisuuksissa. 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 70 
vuotta yhdistyksemme perustamisesta. 
Juhlatoimikunta on nimetty ja se val-
mistelee juhlaa, joka pidetään loppu-
syksyllä. Tulevissa Plareissa kerrotaan 
siitä tarkemmin.

Vuosikokous valitsi hallitukseen 
kaksi uutta jäsentä, Helena Pyhälahti-
Räisäsen, syntyisin Vimpelistä ja Erk-
ki-Jussi Erkkilän, syntyisin Ilmajoelta. 
Seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut. 
Olen kotoisin Alajärven Isoniemestä 

Lappajärven rannalta. Helsinkiin olen 
muuttanut 70-luvun alussa ja pian sen 
jälkeen muutin Espooseen, jossa oli 
myös työpaikkani ja asun siellä edel-
leen. Kiitän luottamuksesta. Yhdessä 
hallituksen kanssa yritän tehdä parhaani 
yhdistyksemme ja sen jäsenten hyväksi.

Yritetään porukalla hankkia uusia 
jäseniä. Tiedä vaikka lähellä asuisi ete-
läpohjalainen, joka ei vielä ole yhdistyk-
semme jäsen. Plarista löytyy liittymis-
tietolomake, jonka voisi antaa hänelle. 

Toivotan kaikille hyvää ja 
aurinkoista kesää

Elle Mäkinen
puheenjohtaja

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n vuosikokous pidettiin Kampin palvelukeskuksessa 
6.4.2011

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Antti Lanamäki ja sihteerinä Ritva Turunen.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Elle Mäkinen. Hallitukseen valit-
tiin entiset Antero Tala, Tarmo Ojaluoma, 
Sirkka-Liisa Mattila, Ritva Turunen, Terttu 
Savola, Ritva Viitamäki, Henrik Lamberg, 
Vilho Korkeamäki, Jaakko Ojala ja Tapani 
Salomaa. Uusiksi jäseniksi valittiin Helena 
Pyhälahti-Räisänen ja Erkki-Jussi Erkkilä.

Kuvassa takana vas. Tarmo Ojaluoma, 
yhdistyksen isäntä Tapani Tammela,Vilho 
Korkeamäki, Erkki-Jussi Erkkilä ja Antero 
Tala. Etuosassa vas. Terttu Savola, EPO:n 
edustaja Johanna Haapamäki, Helena 
Pyhälahti-Räisänen, Elle Mäkinen, Ritva 
Turunen, Sirkka-Liisa Mattila, Ritva 
Viitamäki ja Henrik Lamberg. Poissa 
Jaakko Ojala ja Tapani Salomaa.
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Hyvät tarinat ovat mukavia, vaikkeivät olisi edes totta, sanoo Antti Tuuri 
jutuista, joita on kuullut matkoillaan Euroopassa.

Kirjailija Antti Tuuri kertoo olevansa nyt siinä iässä, 
että matkakilometrejä on tullut tarpeeksi matkakirjan 
tekoon. Hän on matkustellut paljon mielimantereellaan 
Euroopassa ja aina on ollut mukana tietty vihko 
kiinnostavien asioiden päiväkirjamerkintää varten. 
On ollut tunnelmakuvia, sattumuksia, huumoria ja 
teräviä kommentteja matkojen varrella. Näistä hän 
on kirjoittanut matkakirjan Matkoilla Euroopassa 
(Otava, 2011)

Neljä kevättä

- Matkustaessa voi kokea erikoisia asi-
oita. Koin esimerkiksi kevään neljään 
kertaan: ensin kevät puhkesi ollessani 
Italiassa. Lähdin ajamaan kohti poh-
joista ja kas, Saksassa näin kevään he-
räämisen. Sitten saavuin Helsinkiin ja 
puut puhkesivat kauniisti hiirenkorvalle. 
Lopulta saavuin Pohjanmaalle todetak-
seni, että sinne oli tullut kevät.

Varttunut interreilaaja

- Olen oppinut neljännesvuosisadan 
matkusteltuani, että lentokone ei ole 
hyvä matkantekoväline. Minun väli-
neeni on juna, johon ostan aikuisten 
interreil-lipun ensimmäiseen luokkaan. 
Siinä saan pysähtyä mieleni mukaan. 
Yövyn aseman lähellä sijaitsevissa ho-
telleissa ja tasan tarkkaan haluamani 
ajan. Junaliput paikkalippuineen maksaa 
saman kuin lentoliput.

- Päätin jo monta vuotta sitten, että mi-
nun lennot on nyt lennetty ja siirryin 
junaan. Olin Pariisissa kuusi tuntia sul-
jettuna hikiseen lentokoneeseen odot-
tamassa, että glykolin suihkuttavalla 
autolla oli vihdoin aikaa putsata siivet 
parin sentin lumesta.

Hyvä tarina vaikka ei totta

- Eurooppaa tutkiskellessani olen näh-
nyt paljon asioita. Totesin mm. Islannin 
talouden kukoistuksen ja romahduksen 
sekä mantereen huikean rakennusbuu-
min. Olen kuullut matkoilla tapaamiltani 
ihmisiltä meheviä tarinoita, jotka eivät 
historiankirjoja tarkistettaessa edes voi 
olla totta, mutta hyvät tarinat puolusta-
vat paikkaansa. Italiassa minulle näy-
tettiin kylä, jossa Hemingway oli kir-

Euroopassa
elämää oppimassa

Kuva: Anni Kotkamaa
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Antti Tuuri on syntynyt Kauhavalla 
ja hän jatkoi kouluaan Vimpelissä. 
Hän on koulutukseltaan graafisen alan 
diplomi-insinööri. Tuurin tavaramerk-
kinä ovat eteläpohjalaisista kertovat 
kirjat sekä pohjalaiset siirtolaistarinat 
Amerikoista. Hänet palkittiin Pohjois-
maiden kirjallisuuspalkinnolla 1985 
kirjasta Pohjanmaa ja  Finlandia-
palkinnolla 1997 kirjasta Lakeuden 
kutsu. Aleksis Kiven palkinto hänelle 
myönnettiin vuonna 2009.

Romaanit
Asioiden suhteet, 1971
Marraskuun loppu, 1973
Joki virtaa läpi kaupungin, 1977
Vuodenajat maaseutu-
kaupungissa, 1979
Viisitoista metriä vasempaan, 1985
Miehiä naisten kanssa, 1993
Sotaan syylliset, 1994
Elämä isänmaalle, 1998
Aukko taivaassa, 2000
Suuri asejuna Pietarista, 2006
Surmanpelto, 2008
Suuri viljajuna Siperiasta, 2009
Rata, 2010

Pohjanmaa-sarja
Pohjanmaa, 1982
Talvisota, 1984
Ameriikan raitti, 1986
Uusi Jerusalem, 1988
Maan avaruus, 1989
Lakeuden kutsu, 1997

Äitini suku -sarja
Eerikinpojat, 2001
Ullan kirja, 2002
Muukalaiset, 2003
Wallenberg, 2004
Taivaanraapijat, 2005
Kylmien kyytimies, 2007

Novellit ja kertomukset
Lauantaina illalla, 1971
Seitsemän kertomusta, 1972
Vuosi elämästä, 1975
Perhokalastuksen alkeet, 1978
Asiantuntija. Kokoelma
novelleista, 1979

joittanut Vanhus ja meri-kirjan. Kylässä 
tapausta käytettiin  turistihoukuttimena. 
Pidin jutusta, vaikka Hemingway ei ol-

lut tuolloin edes Euroopassa. Näiden 
tarinoiden avulla oppii asioita todesta 
ja valheesta ja samalla oppii tuntemaan 

myös itseään, Antti Tuuri nauraa.

Hilkka Kotkamaa

Lapua – New York – Petroskoi
Antti Tuurin seuraava kirja ilmestyy 
syksyllä 2011. Se on nimeltään Iki-
tie (Otava) ja se kertoo miten Jussi 
Ketola joutuu lapualaisten muilut-
tamaksi ja ikitietä pitkin Karjalan 
autonomiseen tasavaltaan. Jussi Ke-
tola on tuonut Amerikasta mukanaan 
Matti Kurikan sosialismia. Kirjassa 
kerrotaan, miten kesällä 1930 lapu-
anliikkeen miehet hakevat Ketolan 
kotoaan yöllä, pahoinpitelevät ja 
vievät Kosolaan Lapualle. Matka 
jatkuu lapualaisten muiluttajien 
etappitietä, ikitietä, kohti Venäjää. 
Ketola harhailee Venäjän puolei-
sessa Karjalassa, osuu venäläisten 
rajavartioasemaan ja tuodaan lopulta 
Petroskoihin. Karjalan autonomises-
sa tasavallassa Ketola tapaa tuttuja 
New Yorkin vuosiltaan ja työsken-
telee muutaman vuoden siirtolais-
ten perustamassa Säde-kolhoosissa. 
Siellä hänellä on myös uusi perhe. 
Kun suomalaisten puhdistukset 
Karjalassa alkavat, myös Säteen 
väkeä pidätetään, tuttuja katoaa öi-
sin vankileireille ja ammuttavaksi. 
Lapuanliike on lakkautettu ja Vih-
tori Kosola kuollut. Ketola arvelee 
uskaltautuvansa jo pysyvästi koti-
maahan.

Jussi Ketolan aiemmista vaiheista 
kerrotaan Antti Tuurin romaaneissa 
Taivaanraapijat ja Kylmien kyyti-
mies. 

Maailman kivisin paikka, 1980
Sammuttajat, 1983
Novellit. Kootut novellit, 1983
Vääpeli Matala lentää, 1987
Perhokalastuksen alkeet. 
Kuvitettu laitos, 1991
Suuri pieni maa. 
Kertomuksia Islannista, 1993
Suomi elää metsistään, 1996
Perhokalastus Pohjanmaalla: 
kalastuskertomuksia, 2006

Dokumentti- ja kuvateokset
Kertomus järvestä, 1981.
Voiman miehet, 
Suomen Sähkölaitosyhdistys ry., 1986
Tie maisemaan, 1992 
(yhdessä Pentti M. Valmusen kanssa)
Jokivarsien kansa sodassa, 1994
Neljännen valtakunnan vieraana, 1995
Isoa Inaria kiertämässä. 
Kuvauksia Inarin 
vesiltä ja rannoilta, 1999 
(yhdessä Erno Paasilinnan kanssa
Linnuille pesänsä, ketuille kolonsa. 
Asuntorakentamisen viisi värikästä 
vuosikymmentä, 1998
Eteenpäin katsomisen taito. 
Tekniikan edistämissäätiö 
1949–1999, 1999
UPM-Kymmene. 
Metsän jättiläisen synty, 1999
Elosta ja maailmasta. Esko Ahon tie 
Peltolan tuvasta suuriin saleihin, 1999
Kuinka kirjoitan romaanin, 2004
Tauno Matomäki: 
Suvipäivänä syntynyt, 2005
Lähikuvassa Erno Paasilinna. 
Otava, 2009.
 
Rukajärvi-sarja
Rukajärven tiellä, 1990
Rukajärven aika, 1991
Rukajärven linja, 1992

Näytelmät ja elokuvat
Pitti-poika, 1983
Maakunnan mies, 1986.
Pohjanmaa, 1988
Talvisota, 1989
Ameriikan raitti, 1990
Rukajärven tie, 1999
Lakeuden kutsu, 2000

Antti Tuuri teki lakeudesta kirjallisuutta
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Oheinen kirjoitus on julkaistu Järviseudun juhlanumerossa syksyllä 2007, kun lehti täytti 70 vuotta. 
Kirjoituksen julkaisemisen jälkeen Kari Mantere on valittu Lappajärven kirkkoherraksi.

Alajärven elämää Aaltojen aikaan

Aaltojen klaania perhepotretissa 
Mammulassa: 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 eli 
Ana Aalto ja Virtasten tyttö, Brita eli 
Pipa Aalto ja edessä Erkki Aalto. 

Alajärven kolmannen kirkkoherran Feliks Lujasen 
vanhin tytär Toini vihittiin avioliittoon Alajärven kirkossa 
19.8.1921 insinööri Väinö Aallon kanssa. Pariskunnalle 
syntyi kolme lasta. Vanhin lapsista oli Erkki ja kaksoistytöt 
Brita ja Anna-Liisa. Tyttöjä kutsuttiin Pipaksi ja Anaksi. 
Perhe muutti Vaasasta Alajärvelle, kun Alvar Aallon 
suunnittelema talo Väinölä veljelleen valmistui 1926.

Anna-Liisa Mantere (o.s. Aalto) asuu 
nykyään Ilmajoella poikansa Kari Man-
teren pihapiirissä. Kari on yksi Ilmajo-
en seurakunnan papeista. Anna-Liisa 
Mantere muistelee innoissaan Alajärven 
aikaa, että koulukavereita olivat mm. 
Taimi Paavola (Ketonen) ja Esko Asp-
lund sekä Lindemanien lapset. Taimi 
leikki heidän kanssaan myös Väinölän 
leikkimökissä. Pipa oli pullukka ja hän 
piti Paavolan vastalypsetystä maidosta 
toppasokerin päällä. Kerran Asplun-
din rouva soitti äidille: ”Esko ei tule 
kouluun, jos ei saa istua Anna-Liisan 
kanssa.”

- Erkki-veli oli ainoa, joka ei syönyt 
kaikkia ruokia esimerkiksi kaurapuuroa. 
Rangaistukseksi hän joutui nurkkaan 
seisomaan kädet selän takana. Vält-
tääkseen nurkassa seisomisen hän kävi 
aamiaisella Mammulassa, koska siellä 
oli palvelijana Lempi Höykinpuro, joka 
laittoi hyvää ruokaa.

Isovanhemmat lapsirakkaita

Isovanhemmat Mammu ja J.H. Aalto 
olivat lapsirakkaita ja kilttejä ihmisiä.
Samoin vanhempani olivat ihania ihmi-
siä. Väinö-isä saattoi meidät linja-autol-
le aamuisin klo 4.00, kun matkustimme 
Lapualle oppikouluun opiskelemaan. 

- Vaasasta mukanamme muutti pal-
velijamme Ester Savimäki. Mammulas-
sa oli pieni navetta ja hän hoiteli meidän 
lehmää ja sikaa siellä. Välillä perheellä 
oli yhteinen kanala aluepäällikkö Yrjö 
Haaviston perheen kanssa Suojelus-

Kuvat: Annukka Viitaniemen arkisto
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kuntatalon pihamaalla. Silloin oli aina 
kananmunia ja kananlihaa.

Tyttöjen piti kesäisin kitkeä kasvi-
maat ja kukkapenkit. Helmi-täti (Hack-
stedt) asui ensin Viitaniemen majatalos-
sa ja myöhemmin Mammulassa. Hän 
keräsi hevosen kakkoja tieltä ja vei ne 
puutarhaan lannoitteeksi.

Anna-Liisa Mantere muistelee, että 
hänen isällään oli autona Studebacker, 
jossa oli leveät astinlaudat. Lauri Viita-
niemi kyyditsi heitä Ähtärin asemalle 
ja Kokemäelle myöhemmin muffan ja 
mummon (Toini Aallon vanhemmat) 
luokse, kun isä ei ehtinyt. Lauri oli mu-
kava ihminen ja kiltti meille lapsille. 
Ellen Viitaniemi oli kartanpiirtäjänä J.H. 
Aallolla ja istui samassa huoneessa hä-
nen kanssaan. Ellen oli ahkera työssään 
ja muutenkin pidetty ihminen. Hänellä 
oli hieno ja kaunis käsiala

- Väinö-isä oli Alajärven Suojelus-
kunnan paikallispäällikkö, Toini-äiti oli 
lotta ja me tytöt toimimme 14-vuotiaista 
alkaen pikku-lotissa ilmavalvonnassa. 
Talvi 1939 -1940 oli hyvin kylmä, pak-
kasta oli ajoittain -40 C.  Kotona meillä 
oli mukavaa yhdessä; äiti soitti pianoa, 
Erkki viulua ja me tytöt lauloimme isän 
kanssa.

Anna-Liisa ja Brita lähtivät Hä-
meenlinnaan ilmavalvontakoulutukseen. 
Koulutus loppui juhannukseksi 1944. 
Palatessaan he käväisivät pikaisesti ko-
tona ja matkustivat juhannuksena junal-
la Ouluun ja sieltä edelleen posti-autolla 
Taivalkoskelle lotta-työhön.

Opiskelemaan ja naimisiin

Aallon tyttäret aikoivat pyrkiä sairaan-
hoitajakouluun, mutta sinne vaadittiin 
talouskoulun kurssi. He kävivät 4,5 
kuukautta kestävän talouskoulun Tam-
pereella syksyllä 1944. Tammikuussa 
1945 he molemmat aloittivat sairaan-
hoitajakoulun Helsingissä.

Erkki Aalto oli ilmoittautunut en-
nen sotaa teologiseen tiedekuntaan. Hän 
joutui sotaan kannaksen Äänislinnaan, 
jossa oli sodan loppuun saakka. Hänestä 
sodan käynyt mies, ei voinut enää opis-
kella teologiaa, joten hän lähti lukemaan 
lakia Helsingin yliopistoon.

Anna-Liisa Aalto ja Kalevi Mantere 
tapasivat toisensa Helsingissä. Heidän 
kihlajaisia vietettiin Alajärvellä Väinö-
lässä 1947. Kesällä Aino ja Alvar Aalto 

lomailivat Villa Florassa. Aino Aalto 
suunnitteli morsiamen kapioihin mono-
grammit, joiden mukaan ne merkattiin 
eri kankaisiin. Sodan jälkeen Suomesta 
oli vaikea saada kankaita. Alvar Aalto 
kävi Tukholmassa ja toi sieltä Anna-
Liisalle upean vihkipuvun ja hunnun. 
Nuoripari vihittiin Vaasan kirkossa 1948 
ja morsiamella oli päässään Kalevala 
korun kruunu. Yhteinen koti perustettiin 
Helsinkiin. Kalevi Mantere oli toimi-
tusjohtaja kirjapainoalalla. Anna-Liisa 
työskenteli Lastenklinikalla erikois-
sairaanhoitajana arkkiatri Arvo Ylpön 
alaisena.

Terveydenhoitajaksi

Perheeseen syntyi kaksi poikaa Kari ja 
Jukka. Perheen isä Kalevi Mantere kuoli 
yllättäen 1958. Anna-Liisa jäi yksin-
huoltajiksi. Hän muutti poikiensa kans-
sa Vaasaan lähelle omia vanhempiaan. 
Hän työskenteli ensin sairaanhoitajana 
Vaasan keskussairaalassa. Vaasasta hän 
muutti vuodeksi Soiniin, koska pääsi 
sinne terveydenhoitajaksi. Hänen työ-
aikansa oli päivällä, joten hän sai olla 
illat yhdessä poikiensa kanssa kotona. 
Seuraavaksi hän oli kaksi vuotta tervey-
denhoitajana Vähässäkyrössä ja sitten 
Vaasan kaupungissa.

Pojat pääsivät ylioppilaaksi Vaasassa 
ja kävivät sotaväen. Mantereen perhe 
muutti jälleen Helsinkiin. Anna-Liisa 
Mantere työskenteli Helsingin kaupun-
gin terveydenhoitajana ja pojat opiske-

livat. Viimeiset vuotensa myös Toini 
Aalto asui tyttärensä perheessä siellä. 
Brita Aalto avioitui maaherra Gunnar 
Ahlbäckin Antti-pojan kanssa. He asu-
vat Helsingissä.

Anna-Liisa Mantere on tyytyväinen, 
koska voi asua lähellä Kari-poikansa 
perhettä ja saa apua heiltä. Karin lomien 
aikana ja tarvittaessa hän käy interval-
lihoidossa Kotikartanossa Ilmajoella.

Annukka Viitaniemi 

Anna-Liisa Mantere kodissaan Ilmajoella. Taustalla rakkaita valokuvia ja
muistoja.

Alvar Aallon suunnittelma tuoli, joka 
liittyy hänen Väinö-veljelleen
suunnitelemaan ruokasalin kalustoon 
Villa Väinölään. Kalusto on Anna-
Liisa Mantereen omistuksessa.
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Lotta Svärd -järjestön yhtä 90-vuotis-
juhlaa vietettiin 20.3.2011 Seinäjoella 
Lakeuden Ristissä. 

Juhlassa esiintyivät mm. Etelä-Pohjanmaan 
Poliisilaulajat. Heikki Koivisto luki tilaisuudessa 
rikoskomisario Hannu Räisäsen kirjoittaman runon 
Suomen naiselle. 

Suomen naiselle

Vuosikymmenet olet maatasi palvellut
ja työsi tarmolla hoitanut.
Vaikk´päivä uus´toi mukanaan vaikean haasteen,
sen voitit ja pyrit parempaan huomiseen.
Olet Suomen nainen.

Kestit sodat ja puutteen ajat
ja usein ylitit voimaisi rajat.
Vihan vuosina yksin kannoit vastuun,
siks´kotirintama kesti ja antoi voimaa
miesten taistella puolesta kodin ja isänmaan.
Olet Suomen nainen.

Kun taistelut rajalla kiivaina käytiin,
tulit avuksi rintamalle – se nähtiin.
Oli vaikeaa, raskasta työsi,
kun autoit ja valvoit yösi.
Niin monen kivut ja tuskan lievitit – ihan totta.
Olet sankari myös – Sinä rintamalotta.
Olet Suomen nainen.

Sota loppui. Tuli toivottu rauha,
vaan ei loppunut työsi,
oli maksun aika.
Nyt yksin leskenä lastesi kanssa
tai rinnalla miehesi rakensit Suomea uutta.
Olet Suomen nainen.

Tänään on kiitoksen aika. –
Sinä kotirintaman nainen tai lotta
et kiitosta pyydä,
et itseäs´nosta,
et töilläsi kersku.
Väin nöyrä kiitos on palkkamme sulle
Sinä Suomen nainen.

Suomen nainen –
Jos töistäsi kangas kudotaan,
kaunis on kirjo kankaan.
Näet siinä ilon, onnen ja murheen.
On siinä kuva kansan ja perheen.

Hannu Räisänen

Kesätapahtumia Etelä-Pohjanmaalla 

Töysä-päivät 
kesäkuun toinen viikko 
www.toysa.fi

Östermyra-päivät 13-14.8.
Törnäväntie 23, Seinäjoki
aila.taivalmaki@seinajoki.fi

Wanahan Ajan Päiwät
16.-17.7.
Keskisentie 181, Soini
reino.maatta@soini.fi

Ähtäri-päivät
17.-19.6. 
www.ahtari.fi/tapahtumat

Puukko- ja käsityöfestivaalit
18.-19.6.
Jylhäntie 14, Kauhava
www.puukkofestivaalit.fi

Härmälääset Häjyylyt
8.-10.7.
www.kauhava.fi/hajyylyt

Kortesjärven Suvipäivät
1.-3.7.
www.kauhava.fi/suvipaivat

Ylihärmän Elotryskööt
5.-7.8.
www.kauhava.fi/elotryskoot

Ryskööt
1.-2.7.
Alavuden Yrittäjät, puh. 0400-507045

Tangomarkkinat, Seinäjoki
6.-10.7. 
www.tangomarkkinat.fi

Lapuan Päivä
14.7.
johannaikola@netikka.fi

Lappajärven 40. kuvataiteen juhlaleiri
27.6-2.7.
Lappajärven museo, Kotiahonkuja 9
mikko.valo@lappajarvi.fi

Teatteri

Halkosaaren kesäteatteri
24.6.-13.8.
Halkosaaren vapaa-aikakeskus, Itäkyläntie, Lappajärvi
Puh. 0400-869 359

Maalaiskomediaa – kesäteatteriesitys
2.7.-13.8.
Luhurikan Kesäteatteri, Tiisijärventie 97, Tiistenjoki
www.luhurikanlava.fi

Harrastajateatterikesä
26.-28.8.
Alvar Aallon katu 12, Seinäjoki
www.shtl.fi

Mimmi Lehmä ja Varis
12.-24.7.
Törnävänsaari, Seinäjoki 
www.tornavankesateatteri.net

Siunattu hulluus
29.6.-31.7.
Törnävänsaari,  Seinäjoki
www.tornavankesateatteri.net

Pohjanmaa Vuonna Nolla  (vol.3.)
-musiikkishow!
Ensi-ilta 1.7.
Kulttuurikeskus Vanhan Paukun Kesäteatteri
Kustaa Tiituntie 1, Lapua
www.teatterilapua.fi
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Entisajan nostalgiaa 
kesänäyttelyissä Laihian Kotiseutu- 

ja Nuukuurenmuseolla

Värikkäitä emaliastioita, tutut kuviot ja värit vanhanajan 
padoissa ja kattiloissa, toinen toistaan koristeellisemmat 
peltiset kahvipurkit, tarjottimet seinällä taidokkaasti 
virkattuihin kannattimiin ripustettuina, lattialla värikäs 
räsymatto ja seinällä kalenteripyyhe... Nostalgiaa 
keittiön kätköistä - näyttely tuo mieliin muistot 
entisaikojen keittiöstä, jossa pannujauhettu kahvi 
juotiin oikeista kahvikupeista, puuhella tarjosi lämpöä ja 
tunnelmaa ja ilmassa tuoksui vastaleivottu pulla.

Nuukuuren museo. 
Kuva Aino Riihimäki.

Laihian Kotiseutumuseo. Kuva Anne Riihimäki.

Tänä kesänä Laihian Kotiseutu- ja Nuu-
kuurenmuseon Nostalgiaa keittiön kät-
köissä - näyttelyssä voit palata muis-
toissasi takaisin lapsuuteen tai vanhaan 
hyvään aikaan ja tutustua menneiden 
vuosikymmenien ihastuttaviin keittiö-
esineisiin ja –tekstiileihin. Erityisesti 
näkemisen arvoinen on näyttelyn laaja 
kalenteripyyhkeiden kokoelma: esillä on 
yli 80 perinteistä kalenteripyyhettä aina 
vuodesta 1963 tähän päivään! Näyttelyn 
esineistä suurin osa kuuluu Aino Riihi-
mäen yksityiskokoelmaan.

Laihian Kotiseutumuseossa on kesän 
ajan myös Tekstiilinäyttely, jossa on 
esillä hurmaavia alusasuja ja yöasuja 
aina 1800-luvun lopulta lähtien! Mu-
seon tiloissa voit tutustua lisäksi myös 
Laihian taidekerhon maalauksiin.  

Laihian Kotiseutu- ja Nuukuuren-
museo on monipuolinen ja mielenkiin-
toinen, koko perheen matkailukohde, 
jossa riittää nähtävää vaikka koko päi-
väksi – myös näiden kesänäyttelyiden 
lisäksi. Museorakennukset sijaitsevat 
kauniissa pihapiirissä, jossa voi aistia 

idyllistä vanhan ajan maalaistunnelmaa 
ja rauhaa. Kotiseutumuseossa on näh-
tävillä jopa 5000 esinettä ja alueella 
on yhteensä 16 rakennusta komeasta, 
vuonna 1827 rakennetusta päätalosta 
puuliiteriin. 

Laihialaisten nuukuusmaineesta 
ovat tietenkin kuulleet kaikki, mutta 
kuinka moni on tutustunut tarkemmin 
tämän kuuluisan ja lukemattomia vitsejä 
synnyttäneen maineen syntyhistoriaan? 
Pitääkö se kaikki paikkansa ja ovat-
ko laihialaiset todella nuukempia kuin 
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muut suomalaiset? Entä olisiko meillä 
näin ekologisen kuluttamisen yleisty-
essä jotain opittavaa näiltä entisaikojen 
laihialaisilta?

Nuukuurenmuseo, joka sijaitsee 
samassa pihapiirissä Kotiseutumuse-
on kanssa, antaa vastaukset näihin ky-
symyksiin ja paljastaa vieraille miten 
ennen elettiin, kun kaikessa piti sääs-
tää. Museossa on nähtävissä loppuun 
käytettyjä ja loppuun kuluneita työ- ja 
tarvekaluja, sekä myös uuskäyttöön 
otettuja esineitä. Esillä on myös nuu-
kuusesineitä, jotka perustuvat laihialais-
huumoriin, kuten esimerkiksi venytetty 
markka, reikäkauha ym. Nuukuurenmu-
seossa huumori kukkii, mutta se tarjoaa 
myös todellista tietoa siitä, miten tark-
koja tavaran ja rahan kanssa on ennen 
vanhaan oltu. Nähtävyys on myös jo 
itse rakennus, joka toimii Nuukuuren-
museona: Laihian kirkonkylän laidal-
la aikaisemmin sijainnut mäkitupa on 
todennäköisimmin rakennettu jo 1700 
luvulla. Tuvassa tapettina toimii sano-
malehti ja hirsiseinien raot on täytetty 

Tervetuloa!

Museot sekä näyttelyt ovat avoinna 
15.6-15.8.2011 välisenä aikana 
seuraavasti:

ti-la klo 11.00-17.00, 
su klo 12.00-16.00 (ma suljettu). 
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Pääsylippu 4 euroa/henkilö, 
lapset ilmaiseksi. 
Ryhmäalennus 10% (väh. 20 hlö)
Os. Rudontie 234, 6600 LAIHIA

Lisätietoja ja varaukset: 040-501 8521, 
Lippe Äystö (vahtimestari)

Keittiönäyttelystä lisätietoja: 
050- 3396 426, Aino Riihimäki

Tutustu Laihian Kotiseutu- ja 
Nuukuurenmuseoon myös 
Facebookissa!

savi-sammalseoksella. Ennen vanhaan 
mäkituvassa asui kansan köyhin väes-
tö ja kaksihuoneisessa rakennuksessa 
saattoi asua parhaimmillaan jopa kym-
menhenkinen perhe. 

Laihian Kotiseutu- ja Nuukuurenmu-
seolla vietät varmasti mieleenpainuvan 
kesäpäivän - ja saatatpa oppia pari uutta 
laihialaisvitsiäkin, joista esimerkkeinä 
vaikkapa seuraavat, hieman uudemmat 
vitsit:
”Laihialla sijaitseva Nuukuuren museo 
on maanantaisin kiinni. Laihian laita-
milta muuan pariskunta tuli tutustu-
maan museoon. Sattui vaan olemaan se 
maanantai. ”Olipa hyvä, että oli maa-
nantai. Säästettiin pääsylippujen hinta.”

”Tuohtunut laihialainen soitti naapurin 
puhelimesta Apu-lehden toimitukseen ja 
sanoi, että jos ette lopeta niiden laihia-
laisvitsien julkaisua, niin en koskaan 
enää lainaa lehteä naapurista.”

Anne Riihimäki

Nostalgiaa keittiön kätköissä

Laihian Kotiseutumuseon alusvaatekokoelmaa, 
kuva Katja Nieminen.
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