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Elle Mäkinen

Kesä keikkuen tulevi!

Keikkamuistoja
Suvi Lahdenmäki
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Alajärven kaupunki oli kuntavierailulla, kii-
tokset miellyttävästä iltapäivästä kaupun-
ginjohtaja Vesa Koivuselle ja kaikille esiinty-
jille! Kuntavierailut ovat aina mukava piris-
tys keskellä pitkää talvikautta tuoden muka-
naan raikkaan tuulahduksen kotimaakunnas-
ta. Tilaisuuden päätteeksi nisukahveilla kä-
vi iloinen puheensorina, kun tutut ja tunte-
mattomat tapasivat toisiaan! 

Vuosikokokouksessa hallitukseen tuli uu-
sia tuoreita voimia: Hilkka Kotkamaa, Mikko 
Hunnakko, Keijo Kiviluoma ja Jaakko Ojala 
(nimi sama, mutta mies eri kuin aikaisem-
massa hallituksessa). Tervetuloa joukkoom-
me pitämään eteläpohjalaisuutta kovassa 
kurssissa täällä pääkaupunkiseudulla! Kii-
tokset Jaakko Ojalalle ja Erkki-Jussi Erkkiläl-
le eteläpohjalaisten hyväksi tehdystä hyväs-
tä yhteistyöstä hallituksessamme! He päätti-
vät jättäytyä pois hallituksesta. Puheenjoh-

tajakauteni sai jatkoa, lämpimät kiitokseni 
luottamuksesta. Yritetään yhdessä kehittää 
yhdistyksemme toimintaa, pitäkää yhteyttä!

Valtakunnalliset Kotiseutupäivät on Es-
poossa torstaista sunnuntaihin 6.–9.8. 2015. 
Me Helsingin Eteläpohjalaiset ry olemme 
siellä mukana perjantaina ja lauantaina 7.–
8.8. klo 10 – 16. Paikka on Leppävaarassa Vi-
aporin torilla, joka sijaitseen Kauppakeskus 
Sellossa kirjaston sisäänkäyntitasanteella. 
Tervetuloa joukolla meitä sinne tapaamaan. 
Kotiseutupäivien yhteydessä on järjestet-
tyjä retkiä ja muita kulttuuritapahtumia se-
kä näyttelyitä. Näistä lisätietoa saa Suomen 
Kotiseutuliiton sivuilta www.kotiseutuliitto.
fi/kotiseutupäivät2015.

Kuortaneen kuntavierailu toteutuu lo-
kakuun aikana Kampin Palvelukeskuksessa. 
Tilaisuudesta tarkemmin seuraavassa Pla-
rissa, joka on Kuortaneen kuntanumero. 

Syksyn muu ohjelma tarkentuu myöhem-
min, siitä lisää seuraavassa Plari-lehdessä ja 
kotisivuillamme.

Etelä-Pohjanmaalla on taas kesätapah-
tumia kovin paljon, on kuhinoita, rysköitä, 
vanhan ajan päiviä, rokulia, markkinoita, fes-
tivaaleja , tangomarkkinoita, kesäteatterei-
ta, musiikkijuhlia ja vaikka mitä. Kunhan voisi 
käydä mahdollisimman monessa mukavas-
sa tapahtumassa siellä Eteläpohjanmaalla. 

Kiitos jäsenillemme ja yhteistyökumppa-
neillemme yhteydenpidosta! 

Aurinkoista kesää!

Elle Mäkinen 

puheenjohtaja

Nyt on kuulkaa niin, notta kesä 
sieltä tuloo, vaikkei tahtoos.
Kesäinen on myös tämä vuoden toinen Pla-
ri. Lehden sivuilla muistutetaan, mitä kaik-
kea Pohjanmaan suvessa tapahtuu ja mil-
laisia maisema lakeudella onkaan. Voimme 
ihastella palkitun luontokuvaajan Benjam 
Pöntisen upeita otoksia pohjalaisista niityis-
tä, pelloilta ja latomaisemista ja kuulla koke-
muksia kesäteatterin konkarilta. 

Yhdistyksemme pitkäaikainen jäsen ja 
entinen puheenjohtaja Antti Lanamäki kir-
joittaa pohjalaisista leviällä murteella ja kai-
paa murretta enemmän myös lehteen. Si-
tä kaipaamme me muutkin! Jos siis pöytä-
laatikostasi löytyy tarinoita, muisteloita tai 
vaikka runoja, lähetä ne Plariin osoitteel-
la suvi.lahdenmaki@gmail.com. Murre-ju-
tut otetaan erityisellä ilolla vastaan, mut-

ta myös muut pohjalaisuuteen liittyvät ta-
rinat kelpaavat mainiosti. Syksyllä tiedossa 
on muutakin kirjoittamiseen liittyvää ohjel-
maa, joten teroittakaa kynät kesällä ja pitä-
kää mielikuvitus liikkeessä!

Tänä keväänä olen kokenut nostalgisia 
hetkiä. Aprillipäivänä olin teinivuosien suo-
sikkibändini keikalla, kun Juliet Jonesin sy-
dän kapusi lavalle pitkästä aikaa. Keikka toi 
mieleen muistoja nuoruusvuosilta, jolloin 
keikoilla käynti oli elämää suurempi asia. Tör-
nävän saarella eli Törskyllä oli kesäperjantai-
sin bändejä, siellä esiintyivät aikansa huippu-
nimet kuten Hausmylly, Mc Nikke T., Raptori 
ja tietysti kestosuosikit Eppu Normaali, Po-
peda ja meidän oma Kolmas Nainen. Muita 
vakipaikkoja olivat Mietaan nuorisoseura ja 
joskus käytiin Latiksessa eli Latosaaressa tai 
Kauhajoen Kasinolla. Niihin piti saada tietys-

ti autokyyti Seinäjoelta ja 
se oli aina työn ja tuskan 
takana: kenen äiti, isä tai 
vanhempi sisarus lähtisi kuskiksi. Edellä mai-
nittu Juliet Jonesin sydän oli ehdoton suosik-
kini, ja sen kaikki lähialueen keikat oli nähtä-
vä. Kerran kukaan kaveri ei syystä tai toises-
ta lupautunut keikkaseuraksi Mietalle, mut-
ta sinne oli PAKKO päästä. Aikani tuskailtuani 
asiaa isä uhrautui, ajoi fanin Mietaalle, odot-
teli koko keikan autossa ja sitten ajettiin ta-
kaisin Seinäjoelle. Mitäpä eivät vanhemmat 
jälkikasvun eteen tekisi.

Hienoja festari- ja keikkamuistoja syntyy 
taas tänä vuonna. Mutta oma nuoruus on ai-
na sitä parasta aikaa! 

Aurinkoista kesää Plarin lukijoille!
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Puheenjohtajalta

Päätoimittajalta



Henrik Lamberg esitti lopuksi laulun Kunnon mies.

Nitroforce 9-yhtye esiintyi akustisesti.

Tommi Niskala lauloi Tapio Viitasaaren säestyksellä. Kuva Matti Mäkinen.

Alajärvi helsinkiläisten vieraana

Teksti ja kuvat: Suvi Lahdenmäki
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Pääkaupunkiseudulla 

asuvat alajärveläiset saivat 

mieluisia vieraita lauantaina 

21.3.2015, kun Alajärveltä 

saapui bussilastillinen väkeä 

Helsingin Eteläpohjalaisten 

vieraiksi. Keskellä Helsinkiä, 

Kampin palvelukeskuksessa 

pidettyyn tilaisuuteen saapui 

lähes sata katsojaa.

Aluksi toivotti Helsingin Eteläpohjalaisten pu-
heenjohtaja Elle Mäkinen kotipitäjänsä sydä-
mellisesti tervetulleeksi ja muistutti Alajärven 
vahvoista perinteisistä ja uusista yrittäjistä. Kau-
punginvaltuuston puheenjohtaja Markku Sil-
lanpää kertoi muun muassa kuntayhteistyös-
tä ja suunnitelluista tuulivoimalasta. Puheiden 
jälkeen alkoi ohjelmaosuus, jossa olivat esillä 
varsinkin nuoret nousevat kyvyt. RockMachine 
bändi viihdytti sujuvalla esiintymisellään pariin-
kin kertaan ja esitti niin Koivuniemeä kuin Lei-
noakin hienolla otteella. Toisenlaista musiikkia 
tarjosi Tommi Niskala, joka esitti upeasti Ta-
pio Viitasaaren säestämänä muun muassa O 
Sole Mion. Nuorisoseuran näytelmästä Lukka-
rin rakkaus nähtiin katkelma ja Kyläelokuvafes-
tivaalin voittanut Myllykankaan koulun kolmen 
oppilaan Suku on pahin -elokuva nauratti ylei-
söä. Elokuvan tekijöitä, kuudesluokkalaisia Ma-
tilda Kivipeltoa, Fanni Yliahoa ja Saimi Rän-
kimiestä jututti koulun rehtori Jari Nevanperä.

Samalla kuultiin, miten monipuolista on kult-
tuuritarjonta Alajärvellä: on Aaltoa ja Aarioita -ta-
pahtuma, Nelimarkkamuseon näyttelyitä ja vie-
lä lehtimäkeläisten Ränkirock. Viimeksi mainitus-
ta oli kertomassa lehtimäkeläinen Mikko Silvo-
nen, joka myös esiintyi yhtyeensä Nitroforce 9 
kanssa. Ohjelman päätteeksi sai puheenvuoron 
kaupunginjohtaja Vesa Koivunen. Alajärveläi-
sille lauloi vielä lopuksi Henrik Lamberg, joka 
esitti oman sävellyksensä alajärveläisen Vaito 
Ahon hienoon tekstiin Kunnon mies. Ohjelma-
osuuden juonsi Tapio Nummi.

Lopuksi saatiin vielä nisukahvit, ja juttua riit-
ti pöydissä vielä pitkään kun hetjärveläiset ta-
pasivat toisiaan. 

Suvi Lahdenmäki

Paikalle oli saapunut lähes sata pääkaupungin eteläpohjalaista.

Kahvipöydissä keskustelemassa Elle Mäkinen, Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, Liisa Lamberg, 
Henrik Lamberg ja Matti Mäkinen.

RockMachine eli Jesse Joensuu, Niko Sillanpää ja Mikael Marjomäki esiintyivät.
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Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n vuosikokous pi-
dettiin 21. Huhtikuuta 2015 Kampin palvelukes-
kuksen tiloissa. Kokoukseen osallistui 16 jäsentä. 
Puheenjohtajaksi valittiin perinteiseen tapaan 
Antti Lanamäki ja sihteeriksi Helena Pyhä-
lahti-Räisänen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valit-
tiin Jaakko Ojala ja Ritva Turunen.

Hallituksen puheenjohtaja Elle Mäkinen 
esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2014 
todeten toiminnan jatkuneen perinteiseen ta-
paan. Tilinpäätös osoitti pienoista positiivista tu-
losta tilivuodelta:

 » Tammisunnuntain kirkkopyhää vietettiin 
Espoon Tuomiokirkossa. Saarnan 
piti piispa Tapio Luoma ja liturgina 
toimi tuomiorovasti Antti Kujanpää. 
Kirkkoväkeä oli n. 500 henkeä.

 » Lappajärven kuntavierailu toteutui 
huhtikuun alussa ja väkeä oli paikalla noin 
260 henkeä.

 » Eteläpohjalainen murre ja stadin slangi 
kohtasivat murretapahtumassa lokakuussa 
Murretta ja musiikkia tapahtumassa.

 » Teuvan kunta oli toisena 
kuntavieraanamme marraskuussa. 
Tilaisuudessa väkeä n. 150 henkeä.

 » Itsenäisyyspäivää vietettiin perinteiseen 
tapaan. Juhlapuhujana Puolustusvoimien 
viestintäjohtaja, eversti Mika Kalliomaa.

 » Vuoden jäsenmaksuksi vahvistettiin 
entinen eli 18 euroa, samalla kun 
hyväksyttiin vuoden 2015 budjetti  
24130 euroa.

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä valittiin jat-
kamaan Lamberg, Viitamäki, Korkeamäki.

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin: Hilk-
ka Kotkamaa (Alavus), Mikko Hunnakko (Ala-
vus) , Keijo Kiviluoma (Alajärvi), Jaakko Oja-
la (Ilmajoki).

Hallituksesta poislähtevää Erkki-Jussi Erk-
kilää muistettiin pienellä taululla, jonka luo-
vutti Hallituksen puheenjohtaja Elle Mäkinen.

Hallituksen kolmannelle puheenjohtajakau-
delle lähtevää Elle Mäkistä muistettiin yhdistyk-
sen standaarilla n:o 52 , jonka luovutti hallituk-
sen puolesta varapuheenjohtaja Antero Tala. 

Toiminnan tarkastajina valittiin jatkamaan 
2015 Ilkka Kaski ja varalla Matti Myllyniemi.

Käsiteltiin myös yhdistyksen nimenmuutos-
asiaa ja päätettiin että asialle ei toistaiseksi tehdä 
mitään, vaan jäädään odottamaan millaisia liitok-
sia pääkaupunkiseudulla kunnissa tapahtuu. 
Tarmo Ojaluoma

Vuosikokouksessa hallitukseen
neljä uutta jäsentä

Lähtökahveilla Erkki -Jussi Erkkilä, joka nyt jättää 
hallituksen usean vuoden työrupeaman jälkeen.

Varapuheenjohtaja Antero Tala luovuttaa hallituksen puolesta 4 vuotta istuneelle ja edelleen jatkavalle 
puheenjohtajalle Elle Mäkiselle aktiivisesta työstä ja jaksamisesta kiitokseksi yhdistyksen standardin.



Olen Ville Kukkola, matematiikan opiskelija Hel-
singin yliopistosta ja Etelä-Pohjalaisen Osakun-
nan tämän vuoden yhteistyövastaava. Kotoisin 
olen niinkin eksoottisesta paikasta kuin Helsin-
ki. Juureni ovat kuitenkin Etelä-Pohjanmaalla 
ja esimerkiksi isovanhempien luona Kuorta-
neella on tullut vietettyä sen verran aikaa, et-
tei omaa osakuntavalintaa tarvinnut hirveästi 
miettiä. Osakunnalta löytyikin sitten hyviä tyyp-
pejä monilta eri aloilta, mukavia juhlia ja ennen 
kaikkea lämmin, yhteisöllinen ja yhdessä teke-
mistä korostava ilmapiiri. Kun vuoteni osakun-
tafuksina alkoi kääntyä kevääseen, ajatus ak-
tiivisemmasta mukaantulosta osakunnan toi-
mintaan alkoikin tuntua houkuttelevalta. Nyt, 
vuotta myöhemmin, olen sitten yhteistyövas-
taavan virassa kirjoittelemassa tätä tervehdystä.

Itselleni on osakunnan kevätlukukaudesta 
jäänyt mieleen päällimmäisenä kaksi tapahtu-
maa: EPOn 107. vuosijuhlat ja pohjalaisten osa-
kuntien yhteinen matka Tarttoon ystävyysjär-
jestömme Eesti Üliõpilaste Seltsin vuosijuhlil-
le. Osakunnan vuosijuhla on osakunnan juh-
lista arvokkain ja siten luonnollinen kohokoh-
ta keväälle. EÜS täytti tänä vuonna 145 vuot-
ta, jonka johdosta vuosijuhlille päätettiin läh-
teä suurella, yli 40 pohjalaisen, porukalla, ja tot-

ta kai allekirjoittaneenkin piti tilaisuus käyttää 
hyväksi. Reissu oli mielenkiintoinen kurkistus 
todella erilaiseen opiskelijakulttuuriin. Lisäksi 
Tartto on kaunis kaupunki, ja kun matkamme 
vielä sattui kevään siihen asti lämpimimmäl-
le viikonlopulle, tuntui ajoittain kuin olisi ollut 
kauempanakin etelässä.

Ehkä kauaskantoisin osakunnalla tänä ke-
väänä tehty päätös on uuden inspehtorin va-
linta. Inspehtori on Helsingin yliopiston profes-
sori, joka valvoo ja tukee osakunnan toimintaa 
sekä toimii yhteytenä osakunnan ja yliopiston 
välillä. Vuodesta 2006 tehtävää hoitanut nykyi-
nen inspehtorimme Jorma Keski-Oja jättää teh-
tävän ja saa seuraajakseen eläinlääketieteelli-
sen tiedekunnan fysiologian professorin To-
mi Tairan. Tuleva inspehtorimme on kotoisin 
Kurikasta, ja toiminut osakunnalla esimerkik-
si isäntänä 1980-luvulla. Toivon mukaan osa-
kunnalla ja uudella inspehtorilla on edessään 
monien vuosien suotuisa yhteinen taival. 

Hyvää alkavaa kesää!

Ville Kukkola

Etelä-Pohjalaisen Osakunnan yhteistyövastaava

Vuoden kohokohtia 
Tarton vierailu ja uusi inspehtori

Osakuntaelämää
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Teksti ja kuvat Suvi Lahdenmäki

Rytmiraide Allstars -yhtyeen levyn Brooklynin 
satu julkaisukeikka järjestettiin Helsingin Kor-
jaamolla 26.3. Runsaslukuinen, pohjalaisvoittoi-
nen yleisö sai nauttia rutinoidun rennosta mu-
sisoinnista, jossa amerikansuomalaisten tarinat 
olivat pääosassa.

Kurikkalaisen muusikko-toimittaja Pert-
tu Hemminkin ja muusikko Ilkka Helande-
rin tekstit valottavat Pohjanmaalta lähtenei-
den siirtolaisten tarinaa 1600-luvulta aina nyky-
hetkeen saakka. Taidolla kirjoitetut tarinat mu-
kailevat siirtolaisten arkista elämää ja liikkuvat 
pohjalaismurteen ja amerikansuomen kautta 
englanninkieleen.

Aija Puurtisen ja Esa Kuloniemen lisäk-
si lavalla nähtiin Susanna Lukkarinen (haita-
ri, piano, laulu), Dr Helander (laulu, kitara), Eero 
Grundström ( matkaharmoni, huuliharppu), se-
kä nuori lyömäsoittaja Mooses Kuloniemi. Kap-
paleet vaihtelivat koomisenkaihoisasta, Susanna 

Brooklynin sadun julkaisukeikasta 
tuli pohjalaisjuhla

Dr Helander eli kurikkalainen Ilkka Helander eläytyy 
juurimusiikkiin.

Rytmiraide Allstars soitti taidolla ja rutiinilla. Kuvassa Esa Kuloniemi, Susanna Lukkarinen, Aija Puurtinen ja Eero Grundström.

Muusikko, musiikin tohtori Aija Puurtinen on 
säveltänyt suuren osan Brooklynin satu -levyn 
kappaleista.
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Brooklynin satu -projektin taustavoimia: Susanna Lukkarinen, Aija Puurtinen, Eero Grundström, Mooses 
Kuloniemi, Ilkka Helander, Perttu Hemminki ja Esa Kuloniemi.

Lukkarisen ja Aija Puurtisen upeasti esittämäs-
tä Brooklynin sadusta aina letkeämpään Frisko-
hon, Hampolttihin. Dr Helanderin englanninkie-
liset bluesit veivät tehokkaasti ajatukset rapakon 
taa, puuvillapeltojen maisemiin.

Reipashenkinen Esa Kuloniemen laulama 
Kaksipa poikaa Ohiosta sai bändin jammaile-
maan täysin palkein ja riehaannutti yleisön lo-
pullisesti. Suomalaisen bluesin lähettiläihin kuu-
luva Kuloniemi omaa myös pohjalaisia juuria; 
äidin eno on lähtenyt aikoinaan Lappajärvel-
tä Kanadaan. 

Levy tekee hienolla tavalla kunniaa siirtolai-
sille ja tallettaa samalla katoamassa olevaa ame-
rikansuomea eli finglishia. Finnvoxissa lokakuus-
sa 2014 nauhoitetun albumin julkaisi Turen-
ki Records ja levy on saanut suopean vastaan-
oton mediassa. Alunperin vuoden 2012 Rytmi-
raide-festivaalilla kantaesityksensä saanutta te-
osta esitetään näillä näkymin myös kesällä poh-
jalaistapahtumissa. 
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Kaksi vuosisataa sitten elämä 
oli monella tapaa erilaista. 

Kauppoja ei ollut maaseudulla 
ja kaupunki tarkoitti paikkaa, 
missä kaupanteko oli laillista 

ja tietenkin verotuksen 
kohteena. Koska tavaraa 

oli muutenkin niukasti, 
perunkirjoituksen jälkeen 
järjestettiin usein vainajan 
omaisuuden huutokauppa. 
Se oli myös tapa hinnoitella 

tavarat, joita perilliset 
halusivat itselleen. Usein 
leski ja lapset huusivatkin 

arvokkaimmat tavarat.

Kolme kuukautta Matti Erkinpoika Yli-Sal-
men kuoleman jälkeen pidettiin perunkirjoitus 
20.3.1821. Arvot kirjattiin ruplissa, mutta jem-
massa oli myös riikintaalereita. Suomen Sodasta 
ja Salmen taistelusta oli kulunut vasta 12 vuot-
ta, mutta tavara oli lisääntynyt sukupolven ai-
kana. On hopeapikari ja kuparikattila, molem-
mat perukirjassa hopearuplan arvoisia. Rau-
takaluja on jo monia: suuri pata, pieniä pato-
ja, pannu, useita kirveitä, navareita, höyliä, sa-
hoja, pajavasara ja pienempiä vasaroita. Hevo-
sen perään löytyy kahdet samanarvoiset kärryt, 
kaksi kirkkorekeä, työrekiä, kelkka, puisia auro-
ja ynnä muuta. Vainajalla on ollut harmaa viitta 
ja kalleimmaksi arvioitu vaate on turkki. Arvok-
kaimmaksi omaisuudeksi arvioidaan Valakka-ni-
minen hevonen, 6 ruplaa. Toinen hevonen on 
halvempi, arvostettu lehmien kanssa samaan 4 
ruplan hintaan. Lehmiä on kolme: Punakorva, 

Mansikki ja Viikuna. Lisäksi on sonni, kaksi sikaa 
ja 13 lammasta. Aitassa on kolme tynnyriä ruis-
ta à 2,50 ruplaa. Vertailun vuoksi mainittakoon, 
että suurimman padan arvo oli 1,50 ja parhaan 
kirveen 0,25 hopearuplaa. 

Huutokaupasta muodostui suosittu tilai-
suus, oikeat kevätmarkkinat viikko perunkirjoi-
tuksen jälkeen. Ostajia tuli myös naapurikylis-
tä ja Kuortaneen kerma oli hyvin edustettuna: 
ruustinna Stenbäck maisteri Hellstenin kanssa, 
ja Herojan klasimestari mainitaan ostajien jou-
kossa, samoin perunkirjoituksessa mukana ol-
lut lautamies Gabriel Kokkila. Ainakin 25 hen-
kilöä huusi tavaroita. – Mäkitupalainen, klasi-
mestari Matti Heikinpoika Heroja oli moni-
taitoinen mies, josta tuli aikansa kuuluisin kan-
sansoittaja ja taitava veistäjä, maalari, lukonte-
kijä ja lasinleikkaaja. Erityistä kunnioitusta osoit-
taa, että häntä kutsuttiin klasimestariksi jo pari-

kymppisenä tämän huutokaupan pöytäkirjassa, 
ja kun hän puoli vuosisataa myöhemmin kuo-
li, pappi kirjasi kuolleeksi Klasimestari Matti He-
rojan, ei mäkitupalaista.

Huutokaupassa todelliseksi hittituotteeksi 
nousi vainajan harmaa viitta, josta Petäjänie-
men Matti-isäntä maksoi yli 13 ruplaa. Perukir-
jassa sen arvoksi oli laitettu 3 ruplaa, joten tar-
jouskilpailua ilmeisesti oli isäntien kesken. Muu-
tenkin vaatteista maksettiin yli perukirjan arvo-
jen. Lasimestari osti sinisen takin, Maunukselan 
isäntä Jaakko harmaan takin ja Juha Sippola 
turkin. Pappilan väki hankki navareita ja Gabriel 
Kokkila maksoi 2 ruplaa punaisesta huopahatus-
ta. Alle ruplan housuja ja paitoja myytiin monia. 

Eniten huutokaupassa maksettiin kärryis-
tä, yli 15 ruplaa. Ne osti Simo Lepistö. Kupari-
kattila maksoi 6 ja iso rautapata 5 ruplaa, mo-
lemmat osti taloon takaisin vainajan leski Lii-

Huutokauppa Kuortaneen Salmella 
27.3.1821

Osa huutokauppapöytäkirjaa 
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Perukirjan allekirjoitukset

sa Salmi. Kirveitä myytiin kolme, kaikki yli 
ruplan hintaan. Vähemmän rautaa sisältä-
vät työkalut, kuten lapiot, kuokka, kuorima-
rauta, talikko, navarit, höylät, sirpit ja viikat-
teet olivat halvempia. Papereissa puhutaan 
hopearuplasta rahayksikkönä, mutta niissä 
on mainintoja myös taalereista, joita kansal-
la oli yhä käytössä, vaikka 12 vuotta oli oltu 
suuriruhtinaskuntana. Taalerilla oli määritel-
ty kurssi ruplissa. 

Huutokauppahinnoista voi päätellä, että 
perikunta sai hyvän tilin. Tosin riskinä oli että 
itselle tarpeellista tavaraa menetettiin. Les-
ki joutuikin maksamaan padoistaan melkoi-
sesti, samoin pojat kirveistä ja muista työka-

luista. Kaikkea irtainta omaisuutta perikunta 
ei pannut myyntiin: mitään eläimiä ei myy-
ty tässä huutokaupassa.

Nämä tiedot ovat säilyneet Vaasan maa-
kunta-arkistossa, minne vanhoja asiakirjoja 
kerättiin kesällä 1965 Etelä-Pohjalaisen osa-
kunnan Kuortaneelle suuntautuneen koti-
seuturetken yhteydessä. Retken päätulok-
sena syntyi Kuortaneen kirja (Kyrönmaa XIV, 
1968), jonka lopussa on luettelo maakun-
ta-arkistolle luovutetuista asiakirjakokonai-
suuksista. 

Alpo Ranta-Maunus
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Sunnuntai, toinen toukokuun!

Istun keinutuolissa, ikkunan ääressä
ihaillen kun kevätaamu valmistuu.
Valtavan suuri, taipuisa sulka 
hitaasti pyyhkäisee yli taivaan kannen
siirtäen edellään hiipuvan pimeyden
tuoden jäljessään valon ja kuulauden.
Taivaan kansi kiiltää ja loistaa
puhtautta, kirkkautta, koskemattomuutta.

Luonto on hetken täysin vaiti.
Hiljaisuus on rikkumaton.
Vain auringon ensi säteet vilkuilevat
puitten takaa ja sinkoutuvat ilmaan
leikitellen kuin hehkuvat kiiltomadot
aamuauteren viime minuuteilla .
Tuoreen heinän korsilla kiiltää kuura.
On ollut hallayö!

Aamu, toinen sunnuntai toukokuun.
Syntyy päivä lempeyden, rakkauden,
juhla kaikkien Suomen äitien.
Syntyä tuota katselen syvästi ihaillen.
Kirkas valo täyttää auteren, luonto herää.
Rastas räksättää omat alkusointunsa,
yllä mustarastaan huilu kutsuvasti soi,
riemu ilman täyttää, kun peippo laulunsa taituroi.

Kaiken Valtias, luomakunnan Herra,
kiitos äideistä, kiitos lapsista, kiitos meistä.
Te äidit, kaiken kestäjät, matriarkat vahvat,
te jaksatte vielä kun toiset jo uupuvat.
Äidin rakkaus, lasten vahvin turvapuu,
sydän lämmin, hellä, perheen onneksi rakentuu,
katseensa lämpö onnelliseen hymyyn kaartaa suun.
Päivä kaunis, toinen sunnuntai toukokuun!

Henrik Lamberg 

10.5.2015



Teksti: Antero Tala | Kuvat: Benjam Pöntinen

Viime vuosina on Plarin 

kannessa ollut useampaan 

otteeseen eteläpohjalaisista 

maisemista ja rakennuksista 

otettuja komeita valokuvia, 

joiden kuvaajaksi on mainittu 

Benjam Pöntinen. Plari kävi 

selvittämässä millainen on 

mies kuvien takana.

Benjam ”Benga” Pöntinen syntyi Lapualla 1953 
yrittäjäsukuun ja -perheeseen.

- Isoisäni Armas Karvala perusti aikanaan 
kyläkaupan ja leipomon Lapuan Haapakoskel-
le, jossa äiti ja isäkin jonkin aikaa työskentelivät, 
Benjam Pöntinen kertoo. 

- Sittemmin vanhempieni yritystoimintaan 
kuului monenlaista: kukkien kasvatusta, työmaa-
ruokaloita ja lopulta leipomo, jonka he lopetti-
vat jäätyään eläkkeelle 90-luvun alussa. 

Pöntisen perheessä oli neljä lasta, yksi tytär 
ja kolme poikaa. 

- Lapsuusajan harrastustoimintaani kuului 
luontoaiheiden piirtely ja trumpetin soitto, jo-
hon enoni Erkki Karvala minua ohjasi, Pöntinen 
muistelee. Valitettavasti nämä hyvät harrastuk-
set jäivät murrosiän myrskyihin. 

- Muutaman vuoden ajan harrastin myös 
metsästystä, joka loppui hankkiessani armei-
jan jälkeen ensimmäisen järjestelmäkamerani. 
Olin tuolloin Erkki-enoni arkkitehtuuritoimistos-
sa harjoittelijana Tampereella. Minusta piti tul-
la arkkitehti, mutta Tampereen ”kikkiviaruureis-
sulta” käteen jäivät ”vain” kamera ja judo, Pön-
tinen naurahtaa. 

Benga kertoo asuneensa vaimonsa Aulikin 
kanssa 16 vuotta Nurmossa ja sen jälkeen nyt jo 
reilut kahdeksan vuotta Lapualla. 

- Asumme entisessä Alahellan koulussa, jon-
ka olemme ristineet Willa Ukuliksi. Minulla ei ole 
omia lapsia, mutta vaimollani on ja meillä on 
myös kaksi lastenlasta.

- Kiinnostus luontoon on ehkä synnynnäis-
tä, Benjam Pöntinen kertoo. Nuorena liikuimme 

kaveriporukassa luonnossa leikkimässä ja onki-
massa, se oli luonnollista toimintaa maaseudul-
la. Lapuanjoen Hourunkoski Haapakoskella oli 
kylän poikien leikkipaikka. Minulla ei ollut mui-
ta kavereita, jotka olisivat olleet samalla taval-
la kiinnostuneita luonnosta. Myöhemmällä iäl-
lä kyllä luontokuvauksen ja lintuharrastuksen 
myötä on tullut useita kestäviä ystävyyssuhtei-
ta. 70–80 -luvut olivat minulla ahkeraa harras-

Benjam Pöntisen kuvat puhuttelevat
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telua judon, valokuvauksen ja uinnin parissa. Kunnes 80-luvun lopulla 
päätin keskittyä pelkästään luontokuvaukseen. 

- Työni on erittäin monipuolista, mutta valitettavan paljon joudun ole-
maan tietokoneen ääressä. Paljon mieluummin istuisin tälläkin hetkellä 
viirupöllön pesällä, jonka pari viikkoa sitten löysin hienosta kelosta. Kui-
tenkin tämä tällainen kuuluu myös työnkuvaani. Täytyy sanoa, että huh-
tikuussa tulen rauhattomaksi ja vaimollani on kova työ pitää minut ai-
soissa. Retkeily ja edellisten vuosien kokemukset vievät minua kuvaus-
kohteiden äärelle. Kuten sanottu maastossa pitäisi olla paljon enemmän.

Palkittu valokuvaaja suree kadonnutta maisemaa

Mitä etelä-pohjalainen maisema on tänä päivänä ja mitä se Benjam Pön-
tiselle merkitsee?

- Pohjalainen maisema on minun sielunmaisemani, vaikka olen ko-
vasti yrittänyt laventaa sitä liikkumalla merellä ja metsissä. Sielunmaise-
ma pursuaa lapsuudesta ja kaikesta siitä mitä nuorena on kokenut, näin 
uskon. Valitettavasti se perinteinen latomeri on jo kadonnut. Lakeudes-
ta ollaan ja on jo tehty pelkkä suora horisontin viiva ilman latoja ja avo-
ojia. Se on surullista. Toisaalta voidaanko maanviljelijöitä vaatia säilyttä-
mään jotain mitä ei tarvita kuten ladot. Ehkä kotiseutuyhdistykset voisi-
vat ottaa kontolleen tällaisen perinnetyön ? Mukaan voisivat tulla myös 
luonnonsuojelu- ja metsästysseurat ja ehkä Ely-keskus. Toiminta vaatisi 
ennen kaikkea tarmokkaan vetäjän.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Benjam Pöntinen on lapualainen 
luontokuvaaja ja tietokirjailija. Luontokuvaajana hän on erikoistunut le-
pakoihin, liito-oraviin ja lintuihin sekä luonnollisesti etelä-pohjalaiseen 
maisemaan. Hän on julkaissut vuosien kuluessa yli 20 valokuvakirjaa, ol-
lut mukana lukuisissa valokuvanäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla sekä 
osallistunut kahden luontoaiheisen elokuvan tekemiseen. Viime vuosi-
na hän on mm. kuvittanut Maahenki-kustantamolle lapsille suunnattua 
lorukirjasarjaa, jonka viides osa Loruja keväästä ja kesästä ilmestyi tä-
nä keväänä. 

Pöntinen on saanut töistään runsaasti erilaisia palkintoja, joista mer-
kittävimpiä ovat mm. Suomen valokuvajärjestöjen keskusliiton Finnfo-
to-palkinto vuonna 2013, Pohjanmaan taidetoimikunnan taidepalkin-
to vuonna 2000 sekä sarjavoitot BBC Wildlife Photographer of the Year 
Competition -kilpailussa vuosina 1991 ja 2011.

- Maailma on pelkkää muutosta. Ihmiskäsi loi peltolakeudet muuta-
man sadan vuoden aikana elämää kuhisevaksi niittyjen ja peltojen mosa-
iikiksi. Ihminen sen taas muuttaa joksikin muuksi, jossa ei kuovin ääntä 
kuule, toteaa Benjam Pöntinen haastattelumme lopuksi. 
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Ilmajoella jälleen uusi ooppera 
ja Karita Mattilan kattaus juhlien 

40-vuotisjuhlakonsertissa
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Ilmajoen Musiikkijuhlat 
viettää 40-vuotisjuhlavuottaan 

tulevana kesänä. Ooppera- 
ja konserttitapahtumaa 
on järjestetty vuodesta 

1975 lähtien. Tapahtuman 
omaleimaisuus välittyy siitä, 
että vuosittain kesäkuussa 

järjestettävä tapahtuma 
tuottaa nimenomaan uutta, 

kotimaista oopperaa, 
jota on kuvailtu mm. 
kansanoopperaksi. 

Juhlavuonna kantaesityksensä saa tapahtuman 
yhdestoista omatuotantoinen teos Elämälle - 
Ooppera Oskar Merikannosta. Nimensä mu-
kaisesti teos kertoo säveltäjä Oskar Merikannos-

5.–7.6. ja 12.–14.6.   alk. 57 ! 
Sävellys: Jaakko Kuusisto

Solisteina mm. Jussi Merikanto 
ja Johanna Rusanen-Kartano

Juhlakonsertissa: Karita Mattila 
6.–7.6.   klo 20.00    alk. 69 !

ta. Teoksen säveltää Jaakko Kuusisto Juhani 
Koiviston libreton pohjalta. Elämälle-ooppe-
ran tulee Ilmajoelle ohjaamaan Anna Kelo. Pää-
solisteina mm. Jussi Merikanto, Johanna Ru-
sanen-Kartano, Simo Mäkinen, Eeva-Maria 
Kopp ja Aki Alamikkotervo. Vaasan kaupun-
ginorkesteria johtavat Jaakko Kuusisto ja Juk-
ka Iisakkila. Mukana myös Ilmajoen Musiikki-
juhlien oma oopperakuoro sekä oopperan lap-
si- ja nuorisokuoro.

Elämälle

”Oskar Merikanto ei ole tyypillinen oopperasan-
kari, mutta suomalaista oopperaa hän edis-
ti merkittävästi. Jo siksikin hänestä on luonte-
vaa kertoa juuri oopperan keinoin”, kuvailee tu-
levaa teosta libretisti Juhani Koivisto. ”Ooppe-
rassa seurataan Merikannon tietä kansan rakas-
tamasta mutta asiantuntijoiden väheksymäs-
tä taiteilijasta arvostetuksi professoriksi. Samal-
la koetaan Suomen historian ja taiteen merkit-
täviä käänteitä. Elämälle muistuttaa ajasta, jol-
loin Oskar ja Aarre Merikanto, Jean Sibelius, Ak-
seli Gallen-Kallela, Robert Kajanus, Aino Ackté ja 
muut rohkeat tienraivaajat loivat vaikeista olo-
suhteista välittämättä suomalaista kulttuuria. He 
ovat ansainneet oman oopperansa.”

Oopperateoksissa on tapahtuman historian 
alusta alkaen otettu huomioon kuorojen muka-
naolo. Elämälle-oopperaan Ilmajoen ooppera-
kuoroa lähtee luotsaamaan uusi kuoronjohtaja 
Antti Nissilä. Noin viisikymmenhenkinen kuo-
ro harjoittelee teosta sekä konserttiohjelmis-
toa loppusyksystä alkaen ja osallistuu teoksen 
tiiviiseen näyttämöharjoitusperiodiin innolla ja 
odottavalla mielellä. Vasta harjoitusten alkaes-
sa ooppera saa lopulliseen muotonsa, kun so-
listit, kuorot sekä orkesteri lähtevät ohjaajan ja 
työryhmän kanssa rakentamaan uutta teosta. 
Luvassa on ajan kuvaa, yhden maamme rakas-
tetuimpiin säveltäjiin kuuluvan henkilön tarina 
yhteenpunottuna maamme historiaan.

Oopperan lisäksi konsertteja

Oopperan lisäksi ohjelmistoon kuuluu erilaisia 
konsertteja. Juhlakonsertti esitetään kahteen 

Elämälle-ooperan ohjaa Anna Kelo, libreton on 
kirjoittanut Juhani Koivisto. Kuva: Heikki Tuuli.



Oottako kuulu- kysymyksen esitti aikanansa tun-
nettu nimimerkki Vaasan Jaakkoo, alias Jaak-
ko Ikola. Jaakkoo oli aikansa lostava pakinoot-
tija joka kirijootti Vaasa-lehtehen. Nuasta paki-
noosta julukaastihin sitte myäs kirijoja. Mullaki 
sellaasia oli, mutta ne on muutoos hukaantu-
nu - valitettavasti. 

Jaakkoo ruati paitti maailiman menua niin 
ertyysesti pohojalaasuutta ja kyllähän siinä ruati-
mista onki. Jaakoon innoottamana minäki päh-
käälen vähä sitä, mikä teköö meistä pohojalaa-
sista niin erinomaasia, ainaki meirän omasta 
miälestä. Vaatimattomuus ei oikeen puje mei-
tä, mutta toisahalta ittensä kehuminen on nii 
tärkiää hommaa, nottei sitä parane antaa tois-
ten tehtäväksi. Itteluattamus on yleensä hyvä, 
mutta vanaha kansa sanoo silti, jotta ruaki ittelu-
attamusta – epäälykset kualoo näläkähän! Mei-
rän kansalaasvelevollisuus on pitää ittestämmä 
ja omasta erinomaasuurestamma huolta.

Lähäretähän ny vaikka siitä, notta moom-
ma pohojalaasia ja saatamma kans sen sanua 
ja oomma siitä ylypeetä. Ei muiren maakuntien 
ihimiset oo tällääsiä. Muut pitää meitä erikoosi-
na, ku me, mihinä vaan rookaamma toisen po-
hojalaasen, jonka tunnistamma heti murtehes-
ta, kysymmä, notta mistä soot kotoosin. Ku se 
on selevitetty, ollahanki sitte melekeen sukulaa-
sia. Tua murreski palijastaa meleko tarkasti koto-
pitäjänki. Meikälääsen Alavuren murres on var-
mahan ruastees, ku oon ollu siältä pois jo yli viis-
kymmentä vuatta – suakaa anteeksi.

Vaikka moomma niin erinomaasia, niin 
moomma silti vaatimattomia. Ittensä kehumi-
nen on vaikiaa, mutta totuuren saa toki sanua. 
Naapurin paappa täytti vuasia. Viarahat puhuu-
vat ja kehuuvat paappaa suruttomasti ja ku pu-
heet oli piretty, paappa kuittas puheet – ja tot-
ta joka sana! Toinen paappa totes kehujen jä-
läkehen, notta ku tulis vanahaksi, jotta sais oi-
keen ittiänsä kehua.

Näin tasa-arvon aikakautena on hyvä tore-
ta, notta pohojalaaset on sitä nourattanehet ai-
na. Kaikkiha me muistamma sen opetuksen vii-
sauresta. Pohojanmaalla viisaus asuu vanahoos 
akoos. Ne, joilla on onni olla naimisis pohojalaa-
sen naisen kans, tiätää varmasti mihinä se viisa-
us asuu, vaikkei se akka olisi kovin vanahakaa. 

Minä oon kiärrelly elämäni Suamia ympä-
rihinsä ja puhnu erilaasis tilaasuuksis. Kerraasti 
olin Itä-Suames yrittäjäseminaaris. Ku olin mai-
nostanu yrittäjyyttä oikeen miähisesti, sain pa-
lautetta: hyvähän sun on puhua yrittämisestä, 
ku pohojanmaalla kaikki yrittää. Sitähä sanota-
han, notta tee mitäs teet, mutta tiärä, jotta yri-
tystä pitää olla.

Meistä pohojalaasista on kirijootettu mon-
ta kirijaa ja kehuttu ja källättyki, mutta mikää 
ei oo muuttunu. Tätä kuvaa hyvin sen paapan 
vastaus, ku emäntä vuasikymmenien avioliiton 
jäläkehen kyseli, jotta rakastakko sä viälä mua? 
Paappa totes, notta kyllä mä sitte ilimootan, jos 
tilanne muuttuu.

Ku moon lukenu Plaria ja käyny yhyristyk-
sen tilaasuuksis niin kovan on murrejutut vä-
his. Iloonen poikkeus oli tua syksyynen mur-
reiltapäivä Kampis. Siälä muukki ku esiintyjät 
uskalti puhua omalla murtehellansa. Se oli hia-
nua. Kyllähän meirän on täälä Staris vaikiaa säi-
lyttää oma murre ja viälä vaikiampaa on opet-
taa sitä kersoolle. Minäki yritin vuasikauret opet-
taa poikaa sanomahan valakoonen hevoonen, 
mutta ei siitä mitää tullu. Se oppii ennemmin 
englannin kiälen ku meirän murtehen. Mutta ei 
anneta periksi. Minä toivon kovasti, notta jokku 
muukki rupiaas kirijoottamahan tähän Plarihin 
juttuja murtehella nii saataas asia pysymähän 
pramilla eikä kotopitäjä kokonansa unohtuusi. 

Lopuuksi sellaane elämänohojes, jotta elä 
jokahinen päivä siihen lajihin, notta se vois ol-
la sun viimeeses. Jonaki päivänä soot viälä sii-
nä oikias! 
Tervyysin Antti Lanamäki

Oottako kuullu?
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kertaan, lauantaina 6.6. ja sunnuntaina 7.6. Kon-
sertissa solistina on Karita Mattila, joka saapuu 
pitkän tauon jälkeen konsertoimaan Ilmajoelle. 
Hän esiintyi Ilmajoen Musiikkijuhlilla 1980-luvun 
alussa Jokioopperassa, jonka jälkeen hänen maa-
ilman luokan oopperauransa onkin kaikille suo-
malaisille tuttu. Juhlakonsertti osoittautui erit-
täin suosituksi ja ensimmäinen konsertti varat-
tiin nopeasti loppuun. Sunnuntain Juhlakon-
serttiin on vielä paikkoja vapaana. 

Jorma Panulan 85-vuotispäiviä juhliste-
taan Peltomiehen rukous -oratoriolla, joka ti-
lattiin 30 vuotta sitten Ilmajoen Musiikkijuhli-
en 10-vuotisjuhlavuoden teokseksi. Peltomie-
hen rukous esitettiin sittemmin ympäri Suo-
men. Tulevan kesän esitys on uusintaversio al-
kuperäisestä teoksesta. Solistina Juha Kotilai-
nen ja mukana Tuulivoima-kuoro, joka koos-
tuu alkuperäisessä teoksessa esiintyneestä tyt-
tökuorosta. Teoksen johtaa Jorma Panula ja oh-
jaa Kimmo Kovanen. Peltomiehen rukous näh-
dään ooppera-areenalla 7.6.

Viihteellistä konserttiohjelmistoa edustavat 
juhlavuonna lauluyhtye Rajaton, joka nousee 
ooppera-areenan lavalle perjantaina 12.6. Lu-
vassa on monipuolinen a cappella -konsertti 
kesäisessä illassa.

Lauantaina 13.6. saadaan nauttia mennei-
den vuosikymmenten rakastetuimmista kappa-
leista, kun Se oli hyvä vuosi -konsertissa Riku 
Niemi Orchestran kanssa lavalle nousevat Jo-
hanna Iivanainen, Amadeus Lundberg, Sa-
mi Pitkämö, Annimaria Rinne ja Tia Cohen. 
Konserttissa kuullaan 100 vuotta sitten synty-
neiden mestareiden kuten Kärjen, Rautavaaran, 
Virran, Sinatran ja Piafin tuotantoa.

KOMIAT PIROT- kulttuuri ketä 
kiinnostaa?

Ilmajoen Ooppera-areenalla 5.6 klo 16, 
vapaa pääsy

 
 Toista kertaa Ilmajoella järjestettävä Komiat pirot 
-foorumi kutsuu jälleen komiasti kaikki Ooppe-
ra-areenalle kuuntelemaan ja keskustelemaan. 
Tällä kertaa puheenaiheena on kulttuuri - ketä 
se kiinnostaa, pitäisikö sen kiinnostaa! Mihin tai-
teella voi vaikuttaa? 

Keskustelemassa vahva joukko pohjalais-
taustaisia vaikuttajia kirjailija Antti Tuurista läh-
tien. Lavalle nousevat myös huissilaislähtöinen 
arkkitehti Rainer Mahlamäki sekä näyttelijät Lau-
ra Jurkka ja Natalil Lintala. Taiteellisen vaikutel-
man tuovat Ilmajoen Musiikkijuhlien lapsi- ja 
nuorisokuoro, solistina Annina Lehtiniemi sekä 
huikaiseva sirkustaiteilija Santeri Koivisto. Yllätys-
vieraitakin lavalla voi nähdä! Tilaisuuden juon-
taa Riitta Pihlajamäki. 



Teksti ja kuvat Hilkka Kotkamaa

Pohjalaiseen kesään 

kuluu olennaisena osana 

kesäteatteri. Kätkänjoen 

kyläteatterikin Alavudella 

valmistautuu jälleen uuteen 

näytelmään. Esityksen eteen 

tehdään töitä kuukausien ajan.

Kätkänjoen kyläteatteri toimii pienessä kyläs-
sä Alavudella. Tämä on totta nyt kuntaliitoksen 
myötä, mutta vanhan tavan mukaan kylän sijain-
tikunta oli Töysä. Vedän kesäisen suvituulen ää-
nimaailman ja auringon valaiseman teatterielä-
myksen jälkeen sivuun näytelmän Vain elämää 
pääroolissa olleen Marja Ylä-Vannesluoma. 

- Olen harrastanut näyttelemistä kaikkiaan 
noin kahdeksan vuotta. Isompia rooleja on ol-
lut viidessä näytelmässä. Ne roolit ovat olleet 
sen verran vaativia, että ensikesänä haluan vä-
hän pienemmän roolin. Joku näppärä sivuroo-
li sopii minulle hyvin tällä kertaa. 

Hunajaa odotettavissa

Kätkänjoen näytelmäporukkaan saa tulla kuka 
tahansa kyläläinen, jolla riittää aikaa ja kiinnos-
tusta teatteritoimintaan. Jokaiselle löytyy näy-
telmästä sopiva rooli, kun yhdessä sovitetaan. 

– Näytelmät valitsemme yhteispelillä niin, et-
tä viemme näytelmätekstejä kotiin luettavaksi ja 
porukalla pohdimme sopivaa seuraavaksi kau-
deksi. Se näytelmäteksti, joka saa eniten ääniä 
ja joka on useimpien mieleen ja valitaan esitet-
täväksi. Tulevan kesän 2015 näytelmä on nimel-
tään Hunajaa, johtaja Ketarainen. 

Kesäteatterissa ei tarvita kuiskaajia

Olen tainnut mennä kaikkien näytelmäseurueen miesten kanssa naimisiin tai kihloihin – roolihahmojeni 
kautta, nauraa Marja Ylä-Vannesluona, joka on napannut tällä kertaa kumppanikseen Mauno Holkon.
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Näytelmät tilataan Näytelmäkirjailijoiden lii-
tosta. Vain elämää oli Markku Hyvösen kirjoit-
tama, Hunajaa, johtaja Ketaraisen on kirjoittanut 
Seppo-Juhani Ruotsalainen.

– Näytelmien tilaaminen onkin oma juttunsa. 
Ensin on valittava teksti ja siitä sitten on hoidet-
tava paperit kuntoon, kuten teostomaksut mu-
siikista, kirjailijalle oma osuutensa ja niin edel-
leen. Tässä oppii kaikenlaista.

Rooli löytyy kaikille

– Roolitus on meidän porukassamme help-
poa, koska tunnemme toisemme jo niin hyvin. 
Katsomme kuka mihinkin rooliin sopii ja mitkä 
ovat kenenkin vahvuudet ja luontaiset ominai-
suudet. Eikö siellä Kansallisteatterissa tehdä sa-
malla tavoin, Marja pohtii.

- Näytelmän valinta on aina ollut yksimieli-
nen. Meitä on rooleihin sopiva määrä näytteli-
jöitä. Sama porukka toimii näytelmän valmistuk-
sessa aivan alusta loppuun saakka. Teemme kai-
ken yhdessä. 10–15 on suurin määrä, mitä näy-
telmiin mahtuu. Emme voi tehdä kovin isoja 
teoksia, koska tilat ovat rajalliset. 

– Pienellä porukalla voi myös tehdä vierai-
luesityksiä, kuten esimerkiksi viime kesänä Sy-
dänmaan asemalla toimivaan ulkoilmateatte-
riin. Vierailut ovatkin esityksissämme tärkeässä 
osassa, sillä näytelmää on voitava esittää sekä 
pihapiireissä että sisätiloissa. 

 Iloisia amatöörejä

– Olemme kaikki harrastelijanäyttelijöitä ja teem-
me tätä omaksi iloksemme. Siksi me olemme väl-
jentäneet esityksien vaatimuksia niin, että pie-
net virheet ja unohdukset sallitaan. Pahan pai-
kan tullen me vedämme omiamme. Autamme 
tarvittaessa toisiamme eikä haittaa jos teksti vä-
hän karkaa, kunhan ei mene raiteiltaan. 

– Olemme sopineet, että jos joku sanoo vää-
rin tai unohtaa, emme takerru siiten vaan jat-
kamme. Välillä keksimme itse lisää. Kuiskaajaa 
emme tarvitse.

– Itse yritän opetella erityisen hyvin replii-
kin viimeisen lauseen, koska siitä seuraava tie-
tää mistä jatkaa. Välillä keksimme härskisti niin, 
että muutkin ymmärtävät mistä on kyse, Mar-
ja nauraa.

Kukin taaplaa tyylillään

– Jokaisella on oma tapansa opetella vuorosa-
nansa. Minä kirjoitan aina roolini vihkoon ja teen 
sen niin monta kertaa että osaan. Kun menen 
nukkumaan kertaan roolisanojani juuri ennen 
nukahtamista. Muuten en saa unen päästä kiin-
ni. Joskus on noustava katsomaan jotain kohtaa 
tekstistä, että saisin nukuttua.

Marja Ylävannesluoman roolit muistuttavat 
vuodesta toiseen hieman toisiaan. Hän näyttelee 

Meistä on tullut kuin yhtä perhettä, sanovat teatterilaiset Marja Ylä-Vannesluoma, Teuvo Viitasaari,  
Katja-Maria Ristolainen ja Anneli Palolampi.

usein omaa itseään, vilkasta ja itsenäistä naista. 
– Minä innostun, jos näytelmässä on tarvet-

ta kylän suurimmalle juoruakalle tai vilkkusilmäi-
sille miestennielijälle. Minusta voisi sanoa hie-
nosti, että olen vahvojen naisroolien esittäjä. Ja 
lajini ovat tietysti komedia ja farssi.

Postineiti liikkeellä

– Harrastuksena teatteri on aivan mahtava. Se 
on hieno tunne, kun saa yleisön mukaan. Moni 
ottaa roolihahmoni niin tosissaan, että nytkin 
olen varmaan taas vuodeksi eteenpäin Martta 
Melamäki, kesän roolini mukaan. Näin on mui-
denkin näyttelijöiden kohdalla. Viimeisimmillä 
roolinimillä kutsumme aina toisiammekin, kun 
tapaamme.

– Joskus kaupassa huudetaan perääni, et-
tä tuossa se ”Martta” nyt menee. Viisi vuotta sit-
ten olin yhdessä näytelmässä postineiti ja vie-
lä viime viikolla kuulin Tuurissa, Keskisen kau-
pan käytävällä, että tuossa se postineiti taas on.

– On valtavan hieno tunne, kun odottaa la-
van takana vuoroa hiki hatussa ja jännitykses-
tä jäykkänä ja sitten kun astut lavalle, on jänni-
tys tipotiessään. Olen kysynyt muiltakin, ja kai-

killa on sama kokemus. Yleisökin häviää ja kaik-
ki vain sujuu niin ihanasti. Enää tarvitsee vain 
muistaa, että pää pysyy pystyssä. Muuten ääni 
ei kuulu peräpenkille saakka.

 Ainakin kihloihin

– Näytelmän teossa on lisäksi jotain sellaista, et-
tä koko porukasta tulee valtavan hyviä kaverei-
ta. Olen tainnut mennä kaikkien porukkamme 
miesten kanssa naimisiin tai ainakin kihloihin 
roolihahmojeni myötä. Joka kerta kun on näy-
telmän viimeinen esitys, meillä kaikilla on hai-
kea olo. Jatkamme tietysti vielä jälkipalavereilla.

Pidämme yhteyttä väliaikoinakin, koska jo 
pian on seuraavan näytelmän vuoro. Edellisen 
näytelmän vuorosanat on piilotettava eri aivo-
lohkoon, kun uutta pukkaa, tällä kertaa aihees-
ta Hunajaa, johtaja Ketarainen.

Pohjalaiseen tapaan kesäteatteriperinne on 
vahvaa ja elävää. Seudulla on myös paljon kesä-
mökkiläisiä, joiden perinteeseen kesäinen näy-
telmä kuuluu olennaisena osana. Näyttelijät ovat 
jo tottuneet, että palaute on vuodesta toiseen 
aivan mahtavaa. Taide-elämystä ei voi edes kaa-
tosade pilata. 

Plari  |  1–2015  |  17



TAPAHTUMAT

1.6. 
1.-2.6.

8.6. 
9.6. 

12.6.

Tango soi Seinäjoella 
(Järj. Suomalaisen tangon Satumaa ry)
Suvivirsi soi kauppatorilla 
Laulu tulipunaisesta kukasta - monologi Seinäjoen 
Nuorisokeskuksessa.
Tangon ja runon ilta Apila-kirjastossa
Tangosävytteinen muotinäytös Seinäjoen kaupunginteatterin 
teatteriravintolassa
Tangoseniori-laulukilpailun finaalit Hotelli Sorsanpesässä

5.-7.6. Haku Päällä -rakkausfestivaali, Kurikka
Festivaalit järjestetään 18. kerran. Kotimaisia tähtiä ja takuuvarmoja 
viihdyttäjiä lisäksi mm. pikadeitit, eukonkantokilpailu ja yöhäät.

5.-14.6. Ilmajoen Musiikkijuhlat

12.–13.6. Kauhavan Puukkofestivaalit 
Kauhava kuhisee kulttuuria ja kädentaitojen juhlaa! 

18.-20.6. Nummirock, Kauhajoki

19.6.-20.6. Lentäjien Juhannus, Kauhava

24.–27.6. Provinssirock -festivaali, Seinäjoki
Neljän päivän festivaaliseikkailu.

25.-28.6. Aaltoa & Aarioita Alajärvellä
Aaltoa ja Aarioita -festivaali tarjoaa mielenkiintoisen ohjelmiston 
yhdistäen arkkitehti Alvar Aallon kotimaisemat ja hänen 
arkkitehtuurinsa korkeatasoiseen musiikkiin.

26.6.–5.7. Kortesjärven Suvipäivät
Monipuolista kulttuuri- ja kotiseutuohjelmaa.

3.–4.7. Talarock 2015, Seinäjoki
Paikallisista raaka-aineista valmistetun hyvän ruoan ja kotimaisen 
huippumusiikin yhdistelmä Uppalan Kartanossa

3.–5.7. Alajärven Rokulipäivät

4.–5.7. Ähtäri-päivät

8.-12.7. Seinäjoen Tangomarkkinat 

10.-12.7. Härmälääset Häjyylyt, Alahärmä

17.–18.7. Solar Sound –festivaali, Seinäjoki
Urbaanin ja elektronisen musiikin kaupunkifestivaali

17.–18.7. Tulivuorirock, Lappajärvi

18.–19.7. Wanahan Ajan Päivät, Soini
Vanhan ajan tunnelmaa, työnäytöksiä, musiikkia, ym.

23.–26.7. Seinäjoen Vauhtiajot Race & Rock -festivaali

27.–31.7. Elolystit, Teuva
Kulttuuri- ja kesätapahtumaviikko

31.7.-1.8. Vanhan Paukun Festivaali, Lapua

31.7-2.8. Ylihärmän Elotryskööt

1.8. Siirrettävien saunojen kokoontumisajot, Teuva

7.–9.8. KansanlauluSpelit, Ilmajoki

14.–15.8. Aukusti-festivaali, Jalasjärvi

21.–23.8. Harrastajateatterikesä, Seinäjoki

22.8. Rytmiraide -Festivaali, Kurikka

4.-6.9. Kauhajoen Ruokamessut Hämes-Havusessa

2.-4.10. Lokakuun Loiskeet, Lappajärvi
Valtakunnallinen kansanmusiikkitapahtuma 
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NÄYTTELYT

6.6.-20.9.

Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo 
Nelimarkka-museo, Alajärvi
Pariisi on Sesam | Eero Nelimarkan teoksia 1912-1976
Jan-Erik Andersson | Bygga, bo, tänka - Rakentaa, asua, ajatella

7.6.-5.7.
10.7.-30.8.

Taidekeskus Harri, Alavus
pysyvät näyttelyt
Arabian maitokannukokoelmat
Toivo Kuulan elämäntyö
Taiteilija Matti Annalan muistonäyttely
Veteraanien perinnehuone
Tiina Éno
Tuula Ylivinkka

kesäkuu 
heinäkuu
elokuu
syyskuu

Hella-galleria, Kauhajoki
Kauhajoen Taideyhdistys; Vuosinäyttely 
Sari Pietilä
Lapuan taiteilijaseura
Anna Halls

12.6.-31.7.
Kauhavan Taidetalo 
Pop up taidelainaamo

13.6.-12.9.
Lapuan Taidemuseo
Tommi Toija

 

27.5.-18.6.

Patruunagalleria, Lapua
Grafiikkanäyttely | Mari Aspola, Katariina Mannio ja Meri Pauniaho
Pertti Ylikojola ja kumppanit: Näyttelyssä taidetta ja muuta 
mielenkiintoista!

29.4.-18.6.
Pohjanmaan Valokuvakeskus, Lapua
Vesa Tynin valokuvanäyttely | Vuoden muotokuvaaja 2015 

8.5.-27.9.
16.-23.5.
17.5.

2.6. alkaen
13.6.

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo
Törnävän museoalue, Kivinavetta, Seinäjoki
perusnäyttely Mihinä me ollahan?
Vaihtuva näyttely | Terveyttä liikunnasta ja urheutta urheilusta
Museoviikko Törnävän museoalueella
Kiehtovat kivijalat -kierros | Östermyran rauta- ja ruutiruukin 
historiaa
Opastuskierrokset Törnävän museoalueella
Kesäkauden avajaiset

4.6. alkaen
7.6. 
10.6. alkaen

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd-museo, Seinäjoki
perusnäyttelyt Suojeluskunnista, Lotta Svärd -järjestöstä ja 
jääkäreistä kertovat näyttelyt.
Mannerheim ja Seinäjoen Päämaja -näyttely 
Mannerheim -suurmiehen elämänkaari 
Mannerheim -aiheinen opastettu kävelykierros
Opastetut kierrokset keskiviikkoisin

30.5.-28.6.
30.5.-28.6.
30.5.-28.6. & 
4.7.-1.8.
4.7.-1.8.
4.7.-1.8.
4.7.-1.8.
16.5.-7.6.

Seinäjoen taidehalli, Seinäjoki 
Eläkeliittolaiset taiteilijat | Loputon luovuus
Jukka T. Hirvonen | Havainto ja vaikutelmia
Riihimäen Kuvataiteilijat ry | Pinnalla

Tiina Kemppainen | Suljettu polku
Liisa Halmesmäki | Tähän asti on tultu
Hannu Riikonen | Maalattuja veistoksia ja puureliefejä
Leif Strengell

1.-31.7.
Kulttuuritalo Orrela, Teuva
Ars Nova Botnica -taidenäyttely | Teemana ”Romantiikka”

Punainen 
talo

Sininen talo

Pirkanpohjan taidekeskus, Ähtäri 

Professori-kuvanveistäjä Eero Hiirosen veistoksia
Tunnettujen taiteilijoiden graafisia teoksia Euroopan ja Aasian eri 
maista

Ikoninäyttely
Kirkon aarteita -näyttely

Muistathan Etelä-Pohjanmaan vahvan paikallismuseoverkoston! 
Lisätietoja esimerkiksi:
• www.etelapohjanmaa.fi/kulttuuri/kulttuuriesite/fi/museot  
• www.seinajoki.fi/kulttuurijaliikunta.html > Museopalvelut > Museotyö > 
Alueellinen museotyö > Maakunta paikallismuseot
Lisää kulttuuritapahtumia:
• www.epliitto.fi/kulttuuri > Kulttuurikalenteri
• http://www.epmatkailu.fi/tk/tapahtumakalenteri.html

TEATTERIA

5.6.–28.8. 
2.7.–9.8.
9.7.–22.8.

Seinäjoen Kesäteatteri:
Ihan Tuuliajolla! - Suomirockmusikaali
Kaunotar ja Hirviö
Badding-musikaali ”Paratiisi”

5.-14.6.
Peränteen harrastajanäyttelijät (Moksun pihapiiri, Ähtäri)
Mooses Viinanen - Luojan mieliharmi

3.–30.7. 
Kesäteatteri Tanula (Teuva)
Maalaiskomedia Latotanssit

12.6.-7.8. 

Törnävän Kesäteatteri (Mallaskosken panimoravintola, 
Seinäjoki):
Hei me revyytellään!

24.6.–5.7.
Ähtärin Musiikkiteatteri:
Salattu Suru -musiikkinäytelmä Topi Sorsakoskesta

19.6.–5.7. 
11.7.-9.8.
17.7.-9.8.

Halkosaaren kesäteatteri (Lappajärvi)
Made in Finland - Lavalla legendaariset Kivikasvot
Mies kun tulee tiettyyn ikään!
Ninni Kettuli ja ystävät pulassa

27.6.–2.8. 
Teatteri Kajo (Kesäteatteri Sotkanpesä, Kauhajoki):
Soidessa tangon ja loisteessa kuun

27.6.–13.7. 
28.6.–14.7. 

Onnelan kesäteatteri (Alahärmä)
Neitsytniemen sulhot
Härmäläästä rakkautta

29.6.–15.7. 
Teatteri Karikko (Lappajärvi):
Tolska, tossu ja karuselliprinssi

26.6.-11.7.
Peräseinäjoen Pennihäät (Aisamäen kesäteatteri):
Naurava kylä

27.6.–8.8.
Larvateatteri (Luhurikan kesäteatteri, Lapua)
Rakastettu Johansson

16.7.-28.7.
Jyrkän kesäteatteri (Ylistaro)
Rakas Karjala
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