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H E L S I N G I N  E T E L Ä P O H J A L A I S I I N  L I I T T Y N E I TÄ :

Pääkaupunkiseudulla
Järviradion taajuus

103,1

MYYTÄVÄNÄ Hieno maatilakeskus upealla paikalla Kurikan ja Ilmajoen rajalla, 
osoitteessa Nopankyläntie 63. Maata noin 4,8 hehtaaria, josta peltoa noin 1,3 heh-
taaria sekä hyväkuntoinen runsas rakennuskanta. Asuinrakennus peruskorjattu 90-
luvulla, hyväkuntoinen ja tilava, kokonaisala lähes 200 m². Keittiö, eteinen, 
olohuone, jossa takka + 2 huonetta sekä WC ja saunatilat. Yläkerrassa viihtyisä aula 
ja 4 huonetta. Yhteensä keittiö + 9 huonetta. Muuta rakennuskantaa vaikka 
vuokrakäyttöön, ei haittaa asumista. Hp. 295 000 € Jukka Pusa, p. 0400 636 113

Länsi-Suomen 
Metsätilat Oy LKV

Kiikanojantie 23, Sastamala
www.metsatilat.fi/lansisuomi
Palkkio 4,5 %, minimi 2 250 € (sis. alv.) tai sopimuksen mukaan.

Tämä on tilaisuus!

 SYKSYN 2017 TAPAHTUMIA:

Alustavasti on keskusteltu Etelä-Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan kansanedustajien tapaamisesta ja vierailusta 
uudistettuun Eduskuntataloon. Vierailun ajankohta 
ilmoitetaan joko Plarissa tai verkkosivuillamme syksyllä 
(www.helsinginetelapohjalaiset.fi). Todennäköisesti 
joudumme rajoittamaan osallistujien määrää vierailukäynnille, 
joten pidä varasi kun ilmoittautuminen alkaa syksyllä. 

Valmistelemme yhteistyössä Pohojalaasten Lupin kanssa 
Murre- ja musiikki- iltaa. Esiintyjinä on murteen puhumisen 
taitajia Etelä-Pohjanmaalta ja siihen sopivaa musiikkia. Murre- 
ja musiikki-ilta on 14.10. klo 14.00 alkaen. Lisää tietoa syksyn 
Plarissa ja verkkosivuilla.

Perinteinen syksyn kuntavierailu tapahtuu niin, että vieraaksi 
saapuu Etelä-Pohjanmaan Liitto lauantaina 11.11. klo 
13.00 alkaen Kampissa. Tilaisuuden ohjemaan kuuluu 
kulttuurin lisäksi tietoa tulevasta maakunta-uudistuksesta 
ja tulevista maakuntavaaleista. Näistä näkymistä kertoo 
maakuntajohtaja Asko Peltola.

Kulttuuriohjelman järjestää liiton kulttuurilautakunta 
kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsojan 
johdolla. Laittakaa päivä kalenteriin.

Perinteinen itsenäisyyspäivän juhla 6.12. klo 13.00 
Kampissa. Tilaisuuden juhlapuhuja on kenraali Yrjö 
Viitasaari (s. Lapua). Tilaisuudessa jaetaan myös nuorten 
kirjoituskilpailun palkinnot.

Pertti Myllymäki

Teuvo Ojaluoma, Peräseinäjoki 

Anita ja Kalevi Ventelä

Irja Hakola

Mikko Kangas, Ilmajoki

Liisa Purontaus, Kurikka



Jaakko Antero Ojala

Hyvät Eteläpohjalaiset, kesä tuloo 
Kevät on paras vuodenaika - ainakin minulle. 
Tokikaan kaikki eivät ajattele näin. Itse olen 
syntynyt keväällä, helmikuussa ja olen horos-
kooppi merkiltäni kala, siksi pidän kevääs-
tä. Useimmat pitävät siitä vuodenajasta, jol-
loin ovat syntyneet. Keväällä valo lisääntyy ja 
luonto alkaa herätä. Luonnon seuraaminen 
tuo joka päivä jonkin uuden asian. Varsinkin 
alkukesällä ei tahdo mukana pysyä muutosten 
vauhdissa. Puut, kasvit, kukat, linnut ja kaikki 
niihin liittyvä muutos menee päivissä ohi. Pi-
täkää varanne tai päivät alkavat lyhentyä. Van-
han runon viisaudesta ”pian ohi on päivät ke-
sän” tuleekin totta. Enää ei tarvitse ihmetellä, 
että kylvöaikakin aina yllättää, vaikka sen tulo 
tiedetään. Lapsuudessani tätä aina päiviteltiin. 

Kurikkalaiset kävivät oikein isolla joukol-
la tervehtimässä meitä maaliskuun lopussa. 
Puheet, laulut, soitot, lausunta ja Eira Nevan-
pään Taideliikuntakoulun nuorten sirkus-
akrobatiaesitys tekivät meihin vaikutuksen 
niin, että ihan rintahan pisti. Kurikan kaupun-
gin orkesteri soitollaan loi tunnelman, missä 
me kaikki viihdyimme aina tanssia myöden. 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lasse 
Mukkala, juhlan juontaja Timo Kivistö, runo-
kooste Kurikan Pelimannit ja Hilkka Joen-
suu sekä pakinoitsija Esko Kohtanen ottivat 
yleisön niin, että ihan unohti olevansa Helsin-
gissä. Hetken jo luuli olevansa Pohojan maalla. 
Monet kiitokset kurikkalaisille !

Helsingin Eteläpohjalaiset ry jatkaa tä-
nä vuonna perinnettä nuorille suunnatusta 

kirjoitus kilpailusta teemalla Nuoren etelä-
pohjalaisuus/ pohjalaisuus Nyt 100-vuo-
tiaassa Suomessa. Kilpailu on hyväksytty 
valtio neuvoston kanslian Suomen itsenäisyy-
den satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan 
hankkeeksi. Kirjoittajan tulee olla kirjoituk-
sen lähettäessään 25-vuotias tai sitä nuorem-
pi. Kilpailu alkaa toukokuun alussa ja päättyy 
lokakuussa. 

Toivomme nuorten kirjoituksissaan tuovan 
esille tuntoja eteläpohjalaisuudesta ja poh-
jalaisuudesta nykypäivänä liittyen Suomen 
100-vuotiaaseen historiaan ja tänä vuonna 
vietettävän Suomi 100 vuotta -juhla vuoden 
teemoihin. Kirjoituksen voi tehdä myös mur-
teella. Kirjoituksissa voi valitsemalla ala otsikon 
sopivasti tiivistää henkilökohtaista otetta ja va-
lita näkökulman tuon yleisen teeman alla. Ke-
sä on otollista aikaa keskittyä kuvaamaan tun-
tojaan ja kokemuksiaan Etelä-Pohjanmaasta/
Pohjanmaasta, sen ihmisistä tai itsestä 100- 
vuotiaassa Suomessa.

Huhtikuun lopulla kävin Turussa onnittele-
massa yhdistyksemme puolesta Turun seudun 
Eteläpohjalaiset ry:tä, joka täytti 70 vuotta. Tu-
run Suomalaisessa Pohjassa vietetty juhla oli 
hienosti pohjalaisuutta korostava tilaisuus ja 
osoitus oman taustan ja identiteetin muista-
misen tarpeesta meille pohjalaisille eri alueilla. 
Kansanedustaja, tuleva ministeri Annika Saa-
rikko käsitteli juhlapuheessaan teemaa koti-
seutuidentiteettimme moninaisuudesta ny-
kypäivän Suomessa. Meillä voi olla monta-

kin kiinne kohtaa 
taustaamme riippuen siitä, mistä vanhem-
pamme ja sukumme ovat lähteneet, missä 
itse olemme asuneet ja millainen on puoli-
somme tausta. Kotiseuturakkaus voi raken-
tua näistä kaikista. 

Kesällä monet vierailevat Etelä-Pohjan-
maalla. Siellä riittää erilaisia tapahtumia it-
se kullekin. Itse aloitan nuo kesävierailut he-
ti kesä kuun alussa koulussa, josta lähdin 50 
vuotta sitten Helsinkiin. Vuosiluokkamme viet-
tää riemuylioppilasjuhlaa Ilmajoen lukiossa. 
Tuona vuonna 1967 tapahtui kuuden päivän 
sota kesäkuun alussa, kun Israel hyökkäsi naa-
pureitaan vastaan ja valloitti Länsirannan, Ga-
zan, Siinain ja Golanin. Kiinan kansantasavalta 
räjäytti ensimmäisen vetypomminsa ja myö-
hemmin sinä vuonna Ruotsi siirtyi oikean-
puoleiseen liikenteeseen. Enpä olisi noita kaik-
kia heti muistanut, mutta kun tarkistin. 

Suomi 100 vuotta juhlavuosi myös nos-
taa esiin monia mielenkiintoisia tapahtumia 
aina viime vuosisadan alusta tähän päivään. 
Niihin tutustuessa tai eri tilaisuuksiin osallis-
tuessa voi vain ihastella, miten hyvin olemme 
kaikki yhdessä selvinneet. ”Yhdessä”- teemal-
la kannattaa jatkaa vastakin. ▼

Hyvää kesää !

Jaakko Antero Ojala
puheenjohtaja

Suvi Lahdenmäki
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Suomi on sadan vuoden mittainen 
menestys tarina. Näin on sanottava, vaikka 
tuohon sataan vuoteen mahtuu monen-
laisia vaiheita, niitä sysimustiakin. Suomen 
juhlavuotena on katsottu niin eteen- kuin 
varsinkin taaksepäin ja käsitelty myös taiteen 
avulla kansakunnan historian hetkiä. Taiteen 
kautta tapahtumia onkin helpompi käydä lä-
pi. Kirjan tai näytelmän henkilöihin on help-
po samaistua.  Toisaalta voidaan traumaatti-
siinkin asioihin ottaa etäisyyttä, katsella kaik-
kea ikään kuin ulkopuolelta.

Itse kävin tänä keväänä katsomassa 
mm. Seinäjoen kaupunginteatterin suur-

satsauksen Täällä Pohjantähden alla, jossa 
näytettiin, miten tähän on tultu ja mitä se 
on maksanut. Mummolan ryijyjen, piiron-
kien ja keinutuolien taustalla on kovaa työ-
tä, surua ja huolta, mutta myös ilon hetkiä.

Näitä kansakunnan vaikeita aikoja ovat 
käsitelleet myös kirjailijat Anneli Kanto ja 
Antti Tuuri. Ensin mainitun uusin kirja Lahta-
rit selvittää, miten tavallisista pohjalaispojista 
tuli kansalaissodassa tappajia. Tuurin kirja Iki-
tie taas kertaa Neuvostoliittoon muuttanei-
den suomalaisten karua kohtaloa 30-luvulla.

Nykypäivän elämää pohjalaiselle twistil-
lä taas kuvaa taitelija Panu Hemminki, jon-

ka näyttely oli juuri Hel-
singissä. Toisaalla taas yri-
tetään houkutella turis-
teja Lapualle tai perus-
tetaan pohjalaisravinto-
la Järvenpäähän. Näistä 
kaikista saamme lukea 
tästä lehdestä.

Nykypäivän haasteet ovat toisenlaisia, 
mutta niitä edelleen riittää. Mitä meidän 
ajasta kirjoitetaan sadan vuoden päästä? 
Millaisena tulevaisuuden taide tämän kai-
ken näkee? ▼
Hyviä lukuhetkiä ja ikimuistoista kesää! 

Päätoimittajalta

Tarina nimeltä Suomi
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Teksti Suvi Lahdenmäki | Kuvat Jukka Hurjanen

Kurikkalaiset olivat valmistelleet 
vallan mainion ohjelman meidän 
pääkaupungin pohjalaisten iloksi 

vierailullaan 25.3. Kampissa.

Kurikkalaiset ilahduttivat vierailullaan

Timo Kivistö johdatti kurikkalaiset sisään. Elämän Pelimanni Timo Kivistö tervehtää yleisöä.

Telluksen suosituin Esko Kohtanen pakinoi, taustalla kurkistaa runojen esittäjä  
Hilkka Joensuu.

Eira Nevanpään Taideliikuntakoulun taitavat nuoret.

Oli tanssia, laulua, akrobatiaa, puhetta ja ru-
noa. Jo sisääntullessa otettiin myös yleisö ilon-
pitoon mukaan, kun Timo Kivistö johdatti Ku-
rikan Peli mannit sisään laululla Kaksipa poikaa 
Kurikasta, kuinkas muutenkaan, ja tervehti ylei-
söä kädestä pitäen.

Ohjelmassa seurasi Kurikan kaupungin-
valtuuston puheenjohtajan Lasse Mukkalan 

tervehdys, Hilkka Joensuun ja Kurikan Peli-
mannien runollinen yhteisesitys. Eira Nevan-
pään Taideliikuntakoulun nuoret esittivät hui-
maa sirkusakrobatiaa ja Telluksen suosituin pa-
kinoitsija Esko Kohtanen kertoili enemmän ja 
vähemmän tosia tarinoita. Yleisökin pääsi laula-
maan tuttuja lauluja ja liikkumaan musiikin mu-
kana, kun Timo Kivistö järjesti ohjelmaa. Myös 

musavisa saatiin. Kahvien jälkeen kutsui parketti, 
kun Jaana Pihlajan johtama Kurikan Pelimannit 
antoi tahtia. Yleisö oli kovasti tyytyväinen mu-
kavaan ja vaihtelevaan ohjelmaan ja vanhojen 
tuttujen näkemiseen. ▼
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Timo Kivistö liikutti myös yleisöä.

Yhdistyksen puheenjohtaja Jaakko A. Ojala ja vara
puheenjohtaja Antero Tala kiittivät vieraita standaarilla. 

Jaana Pihlaja johti Kurikan Pelimanneja. Kaffeilla Mervi KujanpääMannila, Jarmo Alajoki 
ja Heidi Pihlaja Jalasjärveltä (Kurikasta), Kurikan 
kaupunginvaltuustosta Lasse Mukkala ja Liisa Ala
Käkelä sekä yhdistyksemme puheenjohtaja Jaakko 
A. Ojala.

Kuva Liisa A
la-Käkelä
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Teksti: Hilkka Kotkamaa

Kirja vihapuheesta, josta tuli totta

Olen lukenut monia hienoja kirjoja, joissa 
on pohdittu pahuutta, vihapuhetta, joukko-
murhaajan sielunelämää, itsenäisen Suomen 
historiaa ja kasvukipuja ja uutta tietoa näistä. Tyk-
kään myös tarinoista, joissa on vauhtia ja vaaral-
lisia tilanteita sekä surullisia rakkaus kertomuksia. 
Ja sitten vielä tämä pohjalaisuus, joka minua 
miellyttää erityisesti kirjallisuudessa ja ihmisten 
mentaliteetissa. Menneellä viikolla käteeni osui 
tuore kirja, jossa on näitä kaikkia. Kirja on nimel-
tään Lahtarit. Sain kunnian tavata tämän kiinnos-
tavan kirjan tekijän Anneli Kannon.

Lahtarit on tarina sodasta 1918 valkois-
ten näkö kulmasta koettuna. Se alkaa jou-
kosta ilmajokisia ”railakkaita poikia”, nuoria 
kirkas otsaisia suojeluskuntalaisia, joista jot-
kut jopa lähtevät suureen seikkailuun: Saksaan 
jääkärikoulutukseen.

-Aivan tavallisia pohjalaispoikia olivat, monet 
heistä varattomia. Aika liikuttavaa oli lukea, et-
tä omissa huonoissa kamppeissa sotaan lähdet-
tiin, viiden kilon jauhopussi reppuna, naru vain 
rinnan yli. Tai että oma suosikkini jääkäri Kaapo 
Viitaharju kävi kovan taistelun varustehuollon 
kanssa vaatiessaan miehilleen kenkiä! Miehillä 
oli siinä vaiheessa vain pohjasta puhki kulunei-
ta huopatöppösiä. Jääkäreissä oli enemmän si-
vistyneistöä, porvariperheiden opiskelija poikia, 
nuoria virkamiehiä tai opettajia, mutta paljon 
myös talonpoikia. Työläistaustaisia jääkäreitä-
kin oli. Nuorukaisten kotipaikaksi valitsin Ilma-
joen, koska olen sieltä itsekin kotoisin. 

- Olen oikeastaan ”etninen pohjalainen”. Isän 
suku on kotoisin Ilmajoen Tuomikylästä, äidin 
Jalasjärven Taivalmaan loukolta. Minulle ovat 
läheisempää tai kaukaisempaa sukua sellaiset 
sukunimet kuin Soivuori tai Ståhlberg, Lahti, 
Piirto, Malmberg tai Hirvisalo. Isänpuoleinen 
mummani oli kelloseppä Mikael Malmbergin 
tytär. Vanhempani muuttivat Ilmajoelta Tampe-
reelle, niin että ehdin syntyä siellä. Läheiset pu-
huivat murretta, jota käytän myös jonkin verran 
kirjassani. Kirjan sukutarinat ovat Pohjanmaalta 
ja siellä vietettiin kesiä. 

Idea tuli valokuvasta

Lahtarit-kirjalla on erikoinen syntyhistoria. Idea 
lähti eräästä valokuvasta.

-2008 kirjoitin kirjan Veriruusut, joka kertoo 
punaisen puolen naissotilaista. Silloin avattiin 
Museokeskus Vapriikissa Tampere 1918-näyttely. 
Seinällä oli suuri valokuva, jonka kuva tekstissä lu-
kee ”Ilmajoen vapaaehtoiset suojelus kuntalaiset 
Aleksanterin kirkon rappusilla Tampereen val-
tauksen jälkeen”. Ja eikö siinä toresta seisokin 
paappani Yrjö Jaakko Kanto, 25-vuotiaana, 
karvalakki korvilla ja äreä ilme naamalla.

-Valokuva teki todeksi sen, että paappa oli 
ollut Tamperetta valtaamassa. Ei se salaisuus ol-
lut, mutta eipä siitä paljon ollut puhuttukaan ei-
vätkä paapan kertomukset minua nuorena edes 
kiinnostaneet. Silloin alkoi kiusata, mitä näille 
pohjalaispojille tapahtui, kun he sotivat Vaasas-
ta Viipuriin kolme kuukautta kestäneen sodan 
ajan. Mitä paappa koki? Missä hän oli mukana?

- Ajatus ei jättänyt rauhaan, niin että piti ru-
veta ottamaan selvää, lähdekirjallisuudesta ja 
arkistoista. Juuri mitään en kyllä paapasta saa-
nut selville. Muutama maininta ja jääkäri Yrjö 
Könnin kirjoittama lomalippu. Vapaussodan 
muisto mitalin hänen mainitaan saaneen ”sol-
kien ja ruusun kera”. 

- Lahtarit-kirja alkaa kuvauksella, jossa laki-
tieteen ylioppilas Elias Ylivalli päätti jättää ”juris-
tiikan opinnot, toverit, kaiken kevyen ja haus-
kan”. Hän ylittää 70 kilometrin välin Meren-
kurkkua Ruotsiin, sieltä Tukholmaan ja edel-
leen Saksaan, Hampuriin ja perille Lockstedtin 
sotakoulutusleirille. 

Jäällä paleltaa, mutta edelliset matkantekijät 
ovat merkinneet tien kuusenhavuin ja kepein. 

Jääkäreiden joukko palaa Suomeen kahden 
vuoden koulutuksen jälkeen Vaasaan helmi-
kuussa Acturus-laivalla. Saksa oli ollut monelle 
pettymys, joka ”höykytti, juoksutti ja nöyryyt-
ti saksalaisin sanoin”. 1918 Mannerheim ottaa 
vastaan valkoisten joukkojen ylipäällikkyyden ja 
antaa ns. ammutaan paikalla -päiväkäskyn. Suo-
messa jääkärit ovat sankareita. Ilma on sakeana 
topeliaanista vapaata Suomea ja uhkakuvia kah-
tia jakautuneesta kansanosasta. 

Valkoinen puoli kertomatta

Kirjassa sanotaan että ”punainen puoli on his-
toriansa perannut ja haavansa nuollut. Valkoi-
nen puoli ei.”

-Sota oli niin raaka. Suomalaiset tekivät suo-
malaisille kauheita tekoja, molemmin puolin. 
Kansalaissota kesti tosiaan vain kolme kuukaut-
ta, mutta sen haavoja on perattu kauan. Sotaan 
liittyy paljon vaikenemista ja häpeää. Melkein 
jokaisella suomalaisella suvulla on jokin tarina 

Anneli Kanto kirjoitti sisällissodasta 
kaunokirjallisuutta

Lahtarit kertoo, miten kirkasosaisista 
ilmajokelaisnorukaisista tuli sodassa tunnottomia 
tappajia. – Kirjan tapahtumat ovat totta, 
mutta ihmiset ja heidän ajatuksensa omasta 
mielikuvituksestani, kertoo kirjailija Anneli Kanto. 
Kuvaaja Marek Sabogal
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kansalaissodasta. Minusta tuntuu, että punai-
sista ja heidän kohtalostaan on kirjoitettu pal-
jon, valkoisista ei niinkään, Anneli Kanto toteaa. 

Suojeluskuntalainen Hermanni Larva-Kokko 
haluaa taistella ”isänmaan vapauren erestä” ja in-
toa hän saa katsellen komiaa Kyrön jokea verra-
ten ajatuksiaan jokeen.”Se virtaa ruskiana ja le-
viänä, teköö pyörtehiä ja aamuusin siitä nousoo 
huuru. Joki lähtöö Kurikasta, tuloo Ilmajoen läpi, 
valuu Seinäjoelle ja lopuuksi Vassoorin lahteen 
meren Vaasas”.

-Kirjan tapahtumat ovat raakoja, mutta eivät 
pohjalaiset sen raaempia olleet kuin muutkaan. 
Mutta sota raaisti nopeasti. Valkoisen Suomen 
keskus oli Vaasassa ja Pohjanmaalta ruvettiin 
sotilaita rekrytoimaan. Siksi heitä oli paljon val-
koisissa joukoissa. Mutta oli siellä myös paljon 
keskisuomalaisia, savolaisia ja kainuulaisiakin.

-Myös valkoisten joukkojen vähäinen kou-
lutus tapahtui Pohjanmaalla, Vöyrin koululla ja 
Vimpelissä, ja jääkärithän saapuivat Vaasaan. Tar-
koitus ei alun perin ollut lähteä sotimaan, vaan 
riisumaan maahan tunkeutuneita ryssiä aseista. 
Vapaussota. Sitten punaiset vastaan valkoiset. 
Alkaa sisällissota, jolla on monta nimeä. 

Kun ensimmäinen maailmansota alkoi 
1914, Pohjanmaalle sijoitettiin tsaarin armei-
jan joukkoja – olihan länsirannikko mahdolli-
nen maihinnousu paikka viholliselle eli saksa-
laisille joukoille. Suomi itsenäistyi 1917, mut-
ta venäläis joukot eivät heti poistuneet maasta. 
Siksi niitä ruvettiin riisumaan aseista – kovin se-
kavasti ja harrastelijan ottein, ilman aseita, sei-
päin ja sorkkasaksin. Kirjan kertomukset aseista-
riisumisesta ovat tosipohjaisia.

-Sodalla on tosiaan monia nimiä. Veljes sota, 
kapina, vapaussota, vuoden 1918 tapahtumat. 
Tutkijat käyttävät nykyään nimeä sisällissota, jo-
ka on kai paras. Itse olen tottunut puhumaan 
kansalaissodasta ja aion edelleenkin käyttää tä-
tä nimeä. 

Sodan varjo heittyy pitkälle, mutta meillä 
nykyihmisillä ei ole ollut sen kanssa mitään te-
kemistä. Isämmekään eivät olleet edes synty-
neet silloin.

-Nyt toivottavasti sodasta voidaan puhua 
asiallisesti ja ilman syytöksiä. Kun vastakkain-
asettelu kärjistyy sodaksi, tilannetta ei saada 
enää haltuun eikä rauhoitetuksi. Se on kuin pul-
lon henki: kun korkki avataan, sitä ei enää saa 
takaisin pulloon. 

Totta ja kuviteltua

Körttiuskossa oleville pohjalaispojille oli aluksi 
vaikea rikkoa viidettä käskyä. Sodassa pitää oi-
keasti tappaa ihmisiä, se tuntui pahalta, mut-
ta vain alussa. Sen jälkeen tappaminen ei tun-
tunut enää miltään olihan vastassa ”jumalan-
kieltäjät, juutalaiset, sosialistit, jotka ovat Perke-

leen ja Anti kristuksen asialla”. Suomi oli vapau-
tettava ”punaisesta kulkutaudista ja polsujen 
hirmu vallasta”. Omantunnon ei tarvinnut kolku-
tella, koska ”valkoinen armeija oli Jumalan asi-
alla”. Yhtä suuri oli järkytys, ettei vastapuolikaan 
armoa antanut. Julmuus räjähti käsiin. 

Vuoden 1918 maaliskuussa valkoiset voitti-
vat taistelun Jämsän Länkipohjassa, valtasivat 
Oriveden, ottivat haltuunsa Lempäälän, Messu-
kylän ja sitten oli edessä Tampere. Veri vuoti vuo-
laana Tampereella ja samaan aikaan saksalaiset 
nousivat maihin Hangossa ja Loviisassa.

-Kirjan tapahtumat ovat totta, varsin yksityis-
kohtaisesti, ihan sitä myöten, että riisipuuroa jää-
käreille keitettiin ja ensimmäisenä heitä terveh-
ti pieni potkukelkkaileva poika. Myös ilmajokis-
ten junankaato tai laihialaisten onneton taiste-
lu Hulmin kasarmilla ovat totta.

-Tapahtumat ovat jokseenkin aina toden-
peräisiä, mutta niihin osallistuvat ihmiset ovat 
kuviteltuja. Samoin olen tietenkin kuvitellut, mi-
tä he silloin ajattelivat tai tunsivat. 

Kalevalassa kerrotaan, että ”sorea on sota-
han kuolla, kaunis miekan kalskesehen”. Sodan 
propagandan ja omien kokemusten yhteen-
sovittaminen alkaa käydä yhä vaikeammaksi. 
Joskus vilahtaa mielessä, että onko Tampereen 
valtaus ollut kaiken vuodatetun sankariveren 
arvoinen. 

Lahtarit-kirjassa Tampereen valtaus on 
suomalaisen kirjallisuuden huikeimpia 
sota kuvauksia. 

”Surkean kaupungin saimme haltuumme. 
Tammelan ja Kyttälän kaupunginosat ovat maa-
han asti palaneet. Ne olivat hiilenmustia autio-
maita, joista levisi karvasteleva savun ja pala-
neen kumin katku…Vaatekappaleita, ammus-
ten hylsyjä, paperia, laudan kappaleita, tiiliä. 
Katu kivet oli irrotettu, rakennusten seinät am-
musten raatelemat, kappaliikkeet tuhottu ja ik-
kunat särjetty. Tehtaat seisoivat. Koneet tuhottu, 
raaka-aineet ryöstetty. Kaduilla makasi kuolleita 
hevosia ja punikkien jälkeensä jättämiä ruumiita.”

-Luin paljon vapaussotakirjallisuutta. Mel-
kein joka pitäjästä on kirjoitettu vapaussota-
historiikki – ainakin Lapuasta, Ylistarosta, Lai-
hiasta ja Ilmajoesta. Muutenkin heti 20-luvulla 
julkaistiin paljon sotaan liittyviä muistelmia ja 
historioita. Uusin tutkimus on tuonut päivän-
valoon uutta tietoa.

-Lisäksi sain Martti Koskenkorvalta käyt-
tööni ilmajokisten rivimiesten muistelmat, joi-
ta oli kerätty 30-luvulla ja jotka ovat olleet tal-
lessa Ilmajoen museossa. Jaakko Yli-Suomul-
ta sain hänen isänsä Johannes Yli-Suomun 
laajat muistelmat. Painetuista kirjoista erityi-
sen arvokkaita olivat kahden lääkärin, J.K. Kle-
molan ja Mauno Vannaksen muistelmat se-
kä Aune Kiviojan toimittamat isänsä muistel-

mat nimellä Krenatööri numero 88. Elin Sved-
linin pieni muistelma kirja muonittajien työstä 
oli myös antoisa.

-Kansallisarkistossa tietysti istuin lukemassa 
muistelmia ja omituista kyllä, myös vasemmis-
tolaisessa Kansan arkistossa on paljon valkois-
ten muistelmia. Minulle oli tärkeää löytää rivi-
miesten kokemus sodasta. 

Huhtikuussa valkoiset valtaavat Viipurin ja 
toukokuussa punaiset antautuvat saksalaisil-
le. Seuraa raastavat tapahtumat vankileireiltä 
ja joukkohaudoista Kalevankankaalla tapahtu-
mat 9.–10.5., kun Hennalan vankileirillä teloitet-
tiin yli 200 punaista naista ja tyttöä. 

”Raikaskasvoiset, suoraselkäiset pohjalais-
nuorukaiset vartioivat, kun tylsämielinen 
ryysyläis joukko raahautui torille luovuttamaan 
aseensa.” On muistutettava itselleen että ”ei ne 
syyttömiä ole, ne on murhaajia ja varkahia ja 
nousseet kapinahan laillista hallitusta vastaan”. 

Vaisut voittajat

Sota raaistaa. Se tekee tunteista tunnottomia, 
mikään ei oli mitään. Sanotaankin ettei kukaan 
sieltä ehjänä palaa.

-Sotimisen psykologia on uudempaa. Soti-
vaa ihmismieltä ja sen kummallisuuksia on tut-
kittu kunnolla vasta toisen maailmansodan kau-
hujen jälkeen. Puhuttelevia olivat Peter Eng-
lundin Kirjoituksia nollapisteestä ja Christopher 
Browningin Aivan tavallisia rivimiehiä, joka kä-
sittelee natsien kuolemanpartioihin osallistu-
neiden miesten psykologiaa. 

Sota päättyi lopullisesti valkoisten soiton-
paraatiin 16.5. 1918 Helsingissä. Tunnelman pi-
ti olla korkealla ja näyttää saksalaisille voitokas 
Suomi. Valkoiset laahustivat paraatissa vaisusti. 

Lopulta ei enää vihattu, surtiin vain, kun ym-
märrettiin että ”samanlailla punikit omiansa mu-
rehtivat kuin valkoiset”. Vanginvartija Kalle Ten-
kula pohtii Hennalan leirin loppuvaiheessa; ”Sa-
naotahan, jotta ne on yhteiskunnan pohjamutaa 
ja roskasakkia, mutta minoon kyselly, niin ovat 
renkejä, torppareita, päivätyölääsiä ja tehtaan-
työlääsia. Työllä ne on ittensä elättäny. Vähee 
niis on kulkuria taikka rikollisia” pohti krenatööri 
88 eli jalasjärveläinen Yrjö Kivioja. Vankien vah-
timinen näyttää olleen pohjalaisille muutenkin 
hyvin vastenmielistä.

Ehkä nämä ajatukset johtivat syvästi jakautu-
neen kansa eheytymiseen, joka kulminoitui ns. 
talvisodan hengessä, jossa runsaan 20 vuoden 
päästä valkoiset ja punaiset sotivat rinta rinnan 
saman asian puolesta. 

Kirjan tapahtumista on pian sata vuotta, 
mutta jostain syystä niistä on vieläkin niin vai-
kea puhua. Tälle fiksusti kirjoitetulle kirjalle on 
tässäkin mielessä selvä tilaus. ▼
Hilkka Kotkamaa
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Helsingin Eteläpohjalaiset ry järjesti viime vuonna kirjoituskilpailun nuorille ja jatkaa 
nyt perinnettä. Teemana on tällä kertaa Nuoren eteläpohjalaisuus/ pohjalaisuus nyt 
100-vuotiaassa Suomessa. Kilpailu on hyväksytty valtioneuvoston kanslian Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan hankkeeksi.

Kilpailun arviointiraatiin kuuluvat kirjailija Anneli Kanto (Ilmajoki), kirjailija/säveltäjä 
Mikko Koivusalo (Seinäjoki), äidinkielen lehtori Tuula Lahdenmäki (Alajärvi), eläkkeellä 
oleva lehtimies Pentti Kurunmäki (Lehtimäki) sekä Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 
hallituksesta Hilkka Kotkamaa (Alavus), Anita Molin (Peräseinäjoki), Antero Tala (Lapua) 
ja Jaakko A. Ojala (Ilmajoki).

Kirjoittajan tulee olla kirjoituksen lähettäessään 25-vuotias tai sitä nuorempi.

Kilpailuaika on 1.5. – 15.10.2017.

Toivomme, että kirjoituksissa tuot esille tuntojasi eteläpohjalaisuudesta/pohjalaisuudesta 
nykypäivänä liittyen Suomen 100-vuotiaaseen historiaan ja tänä vuonna vietettävän 
Suomi 100 vuotta -juhlavuoden teemoihin. Kirjoituksissa toivotaan henkilökohtaista otetta 
ja sen voi tehdä myös murteella. Kirjoituksen enimmäispituus saa olla 5000 merkkiä (ilman 
välilyöntejä).

Valitse itse tarkempi alaotsikko, jossa voit tiivistää näkökulmaasi tuon yleisen teeman alla. 
Voit käsitellä myös jotain tapahtumaa, henkilöä tai omia kokemuksiasi, jotka kuvaavat 
tuntojasi ja kokemuksia Etelä-Pohjanmaasta/Pohjanmaasta, sen ihmisistä tai itsestäsi 
100- vuotiaassa Suomessa. 

Kirjoitukset lähetetään viimeistään 15.10.2017 osoitteeseen hep.kilpailu@gmail.com 
pdf-tiedostomuodossa (kirjasinkoko 12 ja tyyppi Times New Roman). Kirjoituksen alkuun 
liitetään selvästi kirjoittajan nimi, syntymäpaikka/kotikunta ja yhteydenottotiedot kuten 
osoite ja puhelinnumero.

Kilpailun pääpalkinto on tutustumismatka Euroopan parlamenttiin Brysselissä 
sisältäen matkat, yöpymiset ja ohjelman. Palkinnon lahjoittaa europarlamentaarikko 
Anneli Jäätteenmäki. Helsingin Eteläpohjalaiset ry lahjoittaa voittajalle lisäksi 
matkapäivärahaa matkan välittömiin kuluihin. 

Toinen palkinto on 500 euroa ja kolmas palkinto 300 euroa. 
Lisäksi jaetaan kirjapalkintoja.

Kilpailuun osallistuminen antaa oikeudet kirjoituksen julkaisemiseen 
Helsingin Eteläpohjalaiset ry:lle tämän parhaaksi katsomalla tavalla. 

Tulokset julkistetaan marraskuussa 2017. Voittajien nimet ja parhaat kirjoitukset 
julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä Plarissa. Osallistuneita kirjoituksia julkaistaan 
myös yhdistyksen www-sivuilla (www.helsinginetelapohjalaiset.fi) ja niiden sisältöä 
hyödynnetään yhdistyksen toiminnassa. 

Palkintojen jako tapahtuu Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n itsenäisyyspäivän juhlassa 
6.12.2017 Kampissa, Helsingissä. 

Vuonna 2016 toteutetun kilpailun tuloksiin voit tutustua Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 
verkkosivuilla (kohdassa ”Kulttuuri”) tai jäsenlehti Plarin eri numeroissa. Kilpailuun saivat 
osallistua muuallakin kuin Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla syntyneet, joilla on mielipide 
pohjalaisuudesta ja kirjoitti annetuista aiheista. Kirjoituksen lähettäessään osallistujan tuli olla 
25-vuotias tai sitä nuorempi.

KIRJOITUSKILPAILU
           NUORILLE 2017
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YhdistysasiaaYhdistysasiaa

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n sääntömää-
räinen vuosikokous pidettiin Kampin palvelu-
keskuksessa Helsingissä 29. maaliskuuta 2017 klo 
16–17.30. Paikalla oli hallituksen jäsenten lisäk-
si puolen tusinaa yhdistyksen muuta jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi yhdistyk-
sen kunniajäsen, entinen puheenjohtaja Ant-
ti Lanamäki.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 
toiminta kertomus ja tilinpäätös sekä annet-
tiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Viime vuo-
sihan oli yhdistyksen juhlavuosi ja sen vuok-
si tapahtu marikas sisältäen 75-vuotisjuhlat, 
tammi sunnuntain kirkkopyhän Hämeenkylän 
kirkossa Vantaalla, Kauhavan kuntavierailun ja 
itsenäisyyspäivän juhla 6.12 sekä uutena nuo-
rille suunnatun kirjoituskilpailun ”Eteläpohjalai-
suus/Pohjalaisuus Nyt”. 

Vuodelle 2017 hyväksyttiin toiminta-
suunnitelma, joka noudattaa totuttuja latuja. 
Yhdistys mm. jatkaa nuorten kirjoituskilpailua, 
keväällä oli vieraana Kurikka ja syksyllä tullee uu-

si kuntavierailu sekä muita tilaisuuksia. Säännöt 
saatettiin ajan tasalle mm. poistamalla mahdol-
lisuus uuteen ainaisjäsenyyteen ja vuosikokouk-
sen koollekutsumisaika muutettiin 14 päivää vas-
taamaan yleistä yhdistyslakia. Nykyiset ainaisjä-
senet säilyttävät olemassa olevat oikeutensa. Jä-
senmaksuksi vuodelle 2018 päätettiin 20 euroa. 

Hallituksessa jatkaa puheenjohtajana Jaak-
ko Antero Ojala (kausi 2016-2018). Hallituksen 
erovuorossa olevista jäsenistä valittiin jatkamaan 
vuosikokouksesta 2017 – vuosi kokoukseen 
2019: Henrik Lamberg, Ritva Viitamäki, Vil-
ho Korkeamäki, Hilkka Kotkamaa, Mikko 
Hunnakko, Keijo Kiviluoma ja hallituksen uusi 
jäsen Elina Tikkala. joka korvaa erovuorossa ol-
leen Elle Mäkisen. Hallituksessa jatkavat vuosi-
kokouksesta 2016 – vuosikokoukseen 2018: An-
tero Tala, Anita Molin, Tarmo Ojaluoma, Suvi 
Lahdenmäki ja Helena Pyhälahti-Räisänen. 

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2017 valit-
tiin Veli Jaakko Ojala ja varatoiminnan-tarkas-
tajaksi valittiin Ilkka Kaski.

Yhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Ante-
ro Ojala kiitti hallituksen jättävää Elle Mäkistä 
ansiokkaasta työstä yhdistyksen eteen sekä 5 
vuotta kestäneestä puheenjohtajan kaudesta 
(2011–2016) että viime vuodesta, jolloin hän 
toimi juhla toimikunnan vetäjänä ja kokemuk-
sellaan auttoi hallitusta monissa tehtävissä ja 
juhlan valmisteluissa. Hänelle myös ojennettiin 
viime itsenäisyyspäivän juhlassa Suomen Koti-
seutuliiton kultainen ansiomerkki yli 20 vuotta 
kestäneestä työstä kotiseutuasioiden parissa. 

Kokouksen lopuksi Tarmo Ojaluoma esitte-
li yhdistyksen jäsenrekisterin ja verkko sivujen 
uudistustyötä. Jäsenrekisteri on toteutettu 
Yhdistys avain järjestelmällä, jota hoitaa Heikki 
Latvatalo. Entinen Putteri-järjestelmä päättyi 
31.3.2017 ja vanha tiedosto on kopioitu talteen. 
Uudet verkkosivut otettiin käyttöön huhtikuus-
sa (www.helsinginetelapohjalaiset.fi) aiempaa 
monipuolisempana ja niitä kehitetään jatkuvas-
ti kokemusten karttuessa. Kokous antoi kom-
mentteja ja toivomuksia verkkosivujen kehitys-
työhön. ▼

Kuvassa yhdistyksen hallitusta kokoustamassa puheenjohtajan kotona. Vas. Suvi Lahdenmäki, Jaakko A. Ojala, Elina Tikkala, Ritva Viitamäki, Tarmo Ojaluoma, 
Anita Molin, Antero Tala, Vilho Korkeamäki, yhdistyksen isäntä Olavi Saarenpää sekä Helena PyhälahtiRäisänen.

Yhdistyksen vuosikokous
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UUSI 
HALLITUKSEN JÄSEN 
ELINA TIKKALA

Olen syntynyt Töysän Tuurissa 1956, myös van-
hempieni suvut ovat Töysästä ja kuulumme Pen-
nalan sukuun.

Kaupallisten opintojen jälkeen tartuin heti 
työnsarkaan. Tein pitkän työuran Ilkka Yhtymäs-
sä, IlkkaPrintissä, ja I-printissä.

Uusi mielenkiintoinen työ toi minut Helsin-
kiin noin 16 vuotta sitten, toimin edelleen sa-
man hyvän työnantajan palveluksessa Puna-
Musta Oy:ssa yhteyspäällikkönä, eli Laakkosen 
yhtiössä.

Olin Pohjanmaalla asuessani mukana 
kunnallis politiikassa ja erilaisissa yhdistyksis-
sä mm. 4H-yhdistyksessä, jossa mieluisinta mi-
nulle oli nuorten työllistymisen kehittäminen. 
Toimin myös työn ohella erään kosmetiikka-
yrityksen piiripäällikkönä.

 Helsingissä asuessani harrastus toimintaani 
kuuluvat tanssi, sen kaikissa muodoissa lava-
tanssista yksilötanssiin, valokuvaus, liikun-
ta monissa eri muodoissaan, mökkeily ja siel-
lä puuhastelu ja remontointi. Olen toiminut 
aktiivisesti erään yhdistyksen hallinnossa, ol-
len mm. yhdistyksen valtakunnallisen tiedotus-
toimikunnan puheenjohtaja, jolloin vastasin kai-
kesta tiedottamisesta.

Olen rauhoittanut elämääni pyrkimällä yli-
määräisestä työstä kiireisen päivätyöni vuok-
si, mutta nyt huomaan, että olen lupautunut 
kotiseutu rakkaana Helsingin Eteläpohjalaiset 
ry:n toimintaan. Odotan innolla saada sisäistää 
minulle uutta toimintaa ja tutustua uusiin ihmi-
siin. Uskoisin, että en tätäkään pestiä hoida jar-
rua painamalla!

Minulla on kolme aikuista lasta (tytöt) ja kol-
me lastenlasta (pojat). ▼

UUSI ILME  
JÄSENSIVUILLEMME NETISSÄ

Kun menet tuttuun osoitteeseen helsingin
etelapohjalaiset.fi, näet uudistuneen sivus-
tomme. Selaile sivustoja ja katso saatko sieltä 
kaiken tarpeellisen tiedon.

Voit antaa siitä myös kommentteja ja 
kehittämis ehdotuksia sivuston toteuttajalle 
Heikki Latvatalolle ja allekirjoittaneelle. Ke-
hitämme sisältöä jatkuvasti saamiemme vink-
kien pohjalta.

Panostamme myös jäsentietojemme yllä-
pitoon ja haluaisimme saada jäseniemme 
sähkö posti-osoitteet rekisteriimme, jolloin 
voimme nopeuttaa ja parantaa tiedottamis-
ta. Sähköposti osoitteesi ja itse antamasi sala-
sana mahdollistaa myös muutosten teon jäsen-
tietoihisi omatoimisesti. Puuttuvan sähköposti-
osoitteen voit halutessasi ilmoittaa jäsen-
rekisterin hoitajalle Heikki Latvatalolle.

Yhdistysavain-ohjelmiston pohjalle raken-
nettu uusi sivusto otettiin käyttöön 20.04.2017.

Yhdistyksemme näkyvyyden parantamiseksi 
tehdyt toimenpiteet ovat nyt teknisellä tasolla 
loppuunviedyt, kun käytössämme on uusi jäsen-
rekisteri ja siihen kytkeytyvä netti sivusto, mu-
kaan lukien Facebook-näkyvyytemme.

Pyrimme lisäämään myös tiedotusta tilai-
suuksistamme paikallislehdissä ja tekemällä 
yhteis työtä Järviradion kanssa, lisäksi etsimme 
tiedotusyhteistyötä siihen halukkaiden muiden 
tahojen kanssa. 

Plari-lehti 4 kertaa vuodessa pysyy edelleen 
tärkeimpänä kontaktina jäseniimme. Vanhem-
matkin lehdet ovat luettavissa nettisivuilla oman 
painonapin takana.

Pikku detaljina mainittakoon, että Plarin taka-
sivulle on ilmestynyt omituinen neliön muotoi-
nen häkkyrä keskiosaan oikealle puolelle. Se on 
QR-koodi , jonka voit lukea uudemmilla känny-
köillä ja pääset sitten suoraan nettisivuillemme. 

(QR-koodi on Japanissa 90-luvulla kehitet-
ty tekniikka, joka on jonkin verran levinnyt ylei-
seen käyttöön. Printtimediassa koodia käyte-
tään ohjaamaan internet-sivulle eli meillä mei-
dän omalle sivulle. Ohjelmiston haku ja asen-
nus kännykkään tapahtuu helpoiten suoraan 
puhelimesta.) ▼
Tarmo Ojaluoma

UUSI  
OSAKUNNAN  
EDUSTAJA TULEE  
LAPUALTA
Olen Raine Viitala Lapuan Mustastamaas-
ta. Olen juuri valmistumassa Aalto-yliopistos-
ta kone tekniikan diplomi-insinööriksi ja jatkan 
yliopistolla tohtorikoulutettavana – koneen-
suunnittelun tutkimusryhmässä olen työsken-
nellyt jo useamman vuoden, ja tutkimukse-
ni paino pisteisiin kuuluvat pyörivien koneiden 
(kuten paperikoneen telojen, suurten sähkö-
moottoreiden ja terästeollisuuden valssien) 
dynamiikka sekä niistä tehtävät kokeelliset 
käynnin aikaiset mittaukset. Jottei elämä me-
nisi aivan hulinaksi, suittista kiinni pitelöö Mar-
jo-emäntä, jonka sukujuuret ovat myös tiukasti 
Pohjanmaalla. Naimisiin menemme elokuussa.

Liityin osakuntaan vasta kolmantena 
opiskelu vuotenani. Ensimmäiset vuodet ku-
luivat opintojen parissa sekä aktiivina aine-
järjestössämme Koneinsinöörikillassa mm. ra-
hastonhoitajana. Kilta integroi opiskelijat tiiviis-
ti opiskelijaelämän ytimeen ja samanhenkisten 
teekkarinretkujen löytäminen ei todellakaan ol-
lut vaikeaa. Suuren opiskelijamäärän takia aine-
järjestömme on suuri, mutta yhteenkuuluvuu-
den tunne on kuitenkin vahva – viimeistään 
kun kiskaistaan otaniemeläiselle kone teekkarille 
tunnuksen omaiset vaaleanpunaiset haalarit yl-
le ja teekkarilakki päähän.

 Etelä-Pohjalainen Osakunta tuntui heti liit-
tyessä valmiiksi tutulta, ja osakunnan ovesta 
on aina mukava käydä sisään. Osakunnan aine-
järjestöstä erottaa täysin eri aloja opiskelevien 
jatkuvat kohtaamiset sekä kotiseudun kulttuu-
rin korostaminen. Mukaan liittymiselle ainoita 
ehtoja lienevät joko pohjalaisuus tai pohjalais-
mielisyys. Opiskelijalle mieluista ajanvietettä 
oli runsaasti tarjolla ja päädyinkin tapahtumis-
ta moneen: juhlat ja laulutkin suoritetaan Osa-
kunnassa tietenkin pohjalaisella pieteetillä. Vii-
meisenä opiskeluvuotenani totesin, että on "vie-
lä kerran" tartuttava tilaisuuteen ja alettava aktii-
viseksi. Kuluvana vuonna kuulun EPO:n hallituk-
seen ja hoidan projektivastaavan virkaa.

Minua viisaammat väittävät, että ihmisellä 
on hyvä olla jokin konteksti, johon kuulua. Se 
voi olla osakunta, yhdistys tai kaveriporukka. Ja 
mikäs sen mukavampaa, jos tämä jokin puhuu 
vielä samaa kieltä, laulaa tuttuja, vähän uhoo-
via lauluja ja pitää jussipaitaa. ▼

YhdistysasiaaYhdistysasiaa
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Olimme avajaisissa mukana 28.3.2017 Taide-
salonki Piirrossa Uudenmaankatu 7. Puheen-
johtajamme Jaakko A. Ojala ojensi taiteilijalle 
kukkalaitteen ja esitti yhdistyksen tervehdyk-
sen taiteilijalle, joka kuvaa suomalaista yritteliäi-
syyttä, työntekoa, sinnikkyyttä ja unelmia osit-
tain eriskummallisellakin ja ajatuksia herättäväl-
lä tavalla. Symboliikka ja humoristinen kuva kieli 
miellyttää ainakin minua henkilökohtaisesti. Tai-
teilijan teologin koulutus tuo symboliikan arvoi-
tuksellisesti esille.

Lapualaisella Panu Hemmingillä 
näyttely Helsingissä

Tarmo Ojaluoma ja Jaakko A. Ojala yhdistyksemme puolesta tervehtimässä taiteilija Panu Hemminkiä taidenäyttelyn avajaisissa.

Tämä näyttely, ”Sisulla kohti unelmia”, kuu-
luu Suomen juhlavuoden kunniaksi järjestettä-
viin tapahtumiin. Taidehallissa voi tutustua 46 
luonteeltaan hyvinkin erilaiseen teokseen. Eri-
tyisesti minuun vaikutti teos ”Siunattu taakan-
kantaja”, jossa aava latomeri ja taivaalla kaikki-
näkevä silmä seuraamassa maailman menoa.

Siunauksensa taide näyttelylle antoi myös 
kansanedusta Mikko Savola Ähtäristä; hän ava-
si näyttelyn selkeillä ja lämminhenkisillä sanoilla.

Avajaisissa oli yleisöä noin 30–40 henkeä. 
Sen verran kiinnostava näyttely oli, että osa tau-
luista kyllä jää ostajille. Hintahaarukka teoksilla 
oli 350–3300 euroa.

Toivomme, että Panu Hemminki säännöl-
lisin välein ilahduttaa meitä näyttelyillään jat-
kossakin. ▼

Teksti ja kuvat Tarmo Ojaluoma
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Teksti Hilkka Kotkamaa | Kuva Anni Kotkamaa

Kesti pitkään ennen kuin 
Suomen historian yhtä 

kipupistettä, Stalinin vainoja, 
saattoi käsitellä kaunokirjallisin 

keinoin. Aiheeseen on 
tarttunut – Sirpa Kähkösen 

lisäksi – Antti Tuuri kirjassaan 
Ikitie, josta on nyt tekeillä 

myös elokuva. 

Jostain syystä Stalin vihasi erityisesti vähemmistö-
kansoja, joita hän käytti syntipukkeina milloin 
mihinkin ongelmiin. Vähemmistökansoihin 
kohdistuneissa vainoissa kuoli myös melkoi-
nen määrä suomalaisia. On toki tiedossa, että 
aatteen palosta tai muusta syystä Neuvostoliit-
toon loikanneet tai pakosta viedyt suomalaiset 
kokivat kovan kohtalon, mutta heistä on kirjoi-
tettu yllättävän vähän. Loikanneilla oli hyvä tar-
koitus, he halusivat olla mukana rakentamas-
sa suurta ja mahtavaa valtiota, työläisten omaa 
yhteiskuntaa. Erikoiseksi asian teki, että Stalinil-
la oli muita suunnitelmia. 

- On todella yllättävää, että tätä aihetta on 
käsitelty kirjoissamme melko vähän eikä sii-

tä ole tehty yhtään elokuvaakaan. Tuntuu että 
vasta nyt, 2000-luvulla ollaan valmiita tunnus-
tamaan, että Stalin tapatti silmittömästi ihmisiä 
kuin karjaa, suomalaisiakin, Antti Tuuri pohtii. 

- Syytä kirjalliseen vaikenemiseen voi ar-
vailla, mutta on ymmärrettävää että Suomi ko-
ki Stalinin vainot hyvin traumaattisina. Kyse oli 
tunnustuksellisesti vasemmistolaisista maan-
miehistämme, joita Neuvostoliittoon meni suo-
raan itärajamme yli, mutta myös melkoinen 
määrä Yhdysvaltojen ja Kanadan kautta.

Antti Tuurin kirja Ikitie kertoo kauhavalai-
sen miehen Jussi Ketolan tarinan. Tarinalla on 
totuuspohjaa, vaikka tapahtumat ja kirjan pää-
henkilö ovat oikeasti olemassa vain Tuurin mieli-

Antti Tuuri on tyytyväinen elokuvaan, joka on tekeillä hänen 
romaanistaan Ikitie. – Tämän tarinan kertominen on kestänyt 
näin kauan, koska Stalinin tappamat suomalaiset on 
historiassamme niin traumaattinen kokemus. 

Vallan linnakkeesta tuttu Sidse BabettKnudsen on elokuvan Sara ja Tommi Korpela 
kauhavalainen Jussi Ketola. Kuva: Andres Teiss © Matila Röhr Productions.

Antti Tuurin romaanista 
Suomi 100 vuotta -elokuva

Ikitie purkaa Stalinin vainojen traumaa
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Teksti Hilkka Kotkamaa | Kuva Anni Kotkamaa kuvituksessa. Kirjan tarina alkaa, kun Ketola oli 
palannut Kauhavalle kotitilaansa pitämään ol-
tuaan muutaman vuoden Amerikassa. 

- Jussi Ketola oli kotikylän lapualais mielisten 
silmätikkuna ja hänet muilutettiin Neuvostolii-
ton rajalle. Hän ei ollut varsinaisesti loikkari ei-
kä lähtenyt aatteen takia, vaan hän tajusi hän-
tä vietävän rajalle tapettavaksi. Kiperässä tilan-
teessa hän pääsi karkuun muiluttajiaan Neuvos-
toliiton puolelle. 

Todellisuudesta kirjan juoni poikkeaa myös 
siinä, että kirjan Jussi Ketola palaa Kauhavalle 
maitaan viljelemään, mutta hänen esi kuvansa 
jäi sille tielle. 

- Todellisesta Ketolasta tuli vain jonkin ajan 
päästä Petroskoista KGB:n kirje, jossa hänen ker-
rottiin kuolleen ”lapualaisten pahoinpitelyn ai-
heuttamiin vammoihin”. Näihin tietoihin ei voi 
kovin paljon luottaa eli hänen kohtalonsa jäi hä-
märän peittoon, kuten niin monen muunkin.

Unelma, josta tuli painajainen

Neuvostoliitto tarvitsi todella työvoimaa 20-lu-
vun lopulla ja 30-luvun alkuvuosina ja rakenta-
minen sujuikin ripeästi. Suomalaiset rakensivat 
Karjalan maille mallikylän, jossa ihmiset voivat 
hyvin ja sopu antoi sijaa. Kaikki menikin eteen-
päin, kunnes Stalin rupesi panemaan kapuloi-
ta rattaisiin. Tuurin romaanissa vainot tuhosivat 
suomalaisten rakentaman kylän ja sen asukkais-
ta ei juuri kukaan selvinnyt hengissä. Näin kävi 
myös todellisuudessa.

- Alku näytti hyvältä. Suomalaisille annettiin 
omat kommuunit. He saivat viedä mukanaan 
omat työkalut, joista Neuvostomaassa oli huu-
tava pula. Erityisesti Amerikasta tulijoilla oli mu-
kanaan työkaluja, autoja, traktoreita, jopa koko-

naisia tehtaita. He saivat innostuksellaan ja ahke-
ruudellaan Itä-Karjalan autonomisen neuvosto-
tasavallan asiat kukoistamaan.

- Tätä taustaa vasten Stalinin vähemmistö-
kansalaisiin kohdistuvat vainot ovat niin järjet-
tömiä, koska niihin ei ole mitään syytä. Siinä ta-
pettiin ihmisiä samaan tapaan kuin Hitler tapatti 
juutalaisia ja eräitä muita kansanryhmiä. Hulluin-
ta oli, että kyse oli täysin syyttömistä ihmisitä.

Suomi eli vielä 30-luvulla sekavia aikoja. Ve-
näjän vallankumous 1917 oli hajottanut vanhan 
Venäjän ja tarkoitus oli perustaa uusi sosialismiin 
perustuva valtio Neuvostoliitto. Muutos mylläsi 
poliittisen tilanteen ja siinä rytäkässä, ikään kuin 
oheistuotteena, syntyi myös itsenäinen Suomi. 

Itsenäisen Suomen alkuaikoja leimasi kansa-
kunnan kahtiajako omistaviin ja osattomiin. Kun 
olisi pitänyt ryhtyä rakentamaan itsenäistä maa-
ta, tartuttiin aseisiin ja käynnistettiin kansalais-
sota. Hävinnyt osapuoli, punaiset, eivät koke-
neet itsenäistä maata omakseen. 

Kärjistynyt ilmapiiri aiheutti väkivaltaa ja jot-
kut lähtivät itärajan taakse, ikitielle, viemään pu-
nikkeja sinne, mihin he voittaneiden valkois-
ten mielestä kuuluivat. Näin synty käsite muilu-
tus, eli ihmisiä vietiin väkisin Neuvosto valtioon. 
Moni ratkaisi tilanteen lähtemällä siirtolaisek-
si Amerikkaan, jossa ”aatteiden akiteeraus” oli 
vapaata. Myös Amerikka tuotti monelle petty-
myksen, kun 1929 alkanut lama teki elämästä 
vaikeaa. Silloin jotkut keksivät ratkaisuksi emig-
roitumisen Neuvostoliittoon. Siellä heille tullei-
den tietojen mukaan muuttajia odotti työläis-
ten ihannevaltio, joka perustui tasa-arvoon, in-
himillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Stali-
nin hirmutekoja ei voitu aavistaa villeimmissä 
kuvitelmissakaan.

Elokuva on valtava prosessi

Kirjailija Antti Tuuria on kipeä aihe kiehtonut 
jo pitkään ja Jussi Ketolan puettu tarina Iki-
tie-kirja ilmestyi viisi vuotta sitten. Romaani oli 
menestys, mutta nyt se on taas ajankohtainen 
elokuvakäsikirjoituksena.

- Olen mukana elokuvassa yhtenä käsi-
kirjoittajana, mutta filmauksissa olen ollut vain 
sivustakatsoja. Kesäkuvaukset on jo tehty ja 
tammi kuussa tehtiin elokuvaan vielä lyhyt tal-
vinen loppujakso.

- Kävin juuri katsomassa, miten valtava pro-
sessi tällaisen elokuvan tekeminen on. Filmati-
sointi tapahtuu kokonaan Virossa. Sanoinkin jo 
muutaman kerran, että minua hävettää tämä 
aiheuttamani suuri työmäärä kaikkine joukko-
kohtauksineen. Olen istunut työhuoneessani yk-
sinäisyydessä naputtelemassa tarinaa ja nyt olen 
saanut aikaiseksi tällaisen valtavan vaivan teille. 
Pelkkiä avustajiakin on elokuvassa tarvittu 300 
ja heidän on pitänyt opetella leikkaamaan oh-
raa ja sitomaan lyhteitä, Tuuri huokaa.

Pääosassa Jussi Ketolaa näyttelee Tommi 
Korpela ja naispääosassa on tanskalainen Sidse 
Babett Knudsen, joka tunnetaan pää osastaan 
tv-sarjassa Vallan linnake.

- Sain kuvauksia seuratessani tunnun, 
että kyllä tästä hyvä tulee. Tekijät olivat innos-
tuneita ja minä olin tyytyväinen toteutukseen. 
Oikea henki on löytynyt.

Ikitie on yksi niistä elokuvista, joita on tekeillä 
ja tehty 100-vuotiaan itsenäisen Suomen juhla-
elokuviksi. Muita ovat mm. Tuntematon sotilas, 
Tom of Finland ja Suomen kuningas. Ikitie saa en-
si-iltansa 15.9.2017 ja elokuva tehdään kansain-
välisenä yhteistuotantona Suomen, Ruotsin ja 
Viron välillä. ▼Vallan linnakkeesta tuttu Sidse BabettKnudsen on elokuvan Sara ja Tommi Korpela 

kauhavalainen Jussi Ketola. Kuva: Andres Teiss © Matila Röhr Productions.

Plari  |  2–2017  |  13



On ollut upeaa seurata vuodesta toiseen, miten 
lahjakkaita nuoria alueeltamme lähtee maail-
malle. Näihin huomioihin perustivat lähtö-
kohtansa monet viimeaikaiset projektit: mm. 
Jalas Rakkautta -konsertit, joissa esiintyi maail-
man huippu tason solisteja Jalas Chamberin & 
kapellimestari Juhani Nummisen johdolla, kon-
sertit urkutaiteilija Kalevi Kiviniemen kanssa se-
kä Kurikan ja Jalasjärven soittokuntien Yhteinen 
Sävel -konsertit Peter Roosin ja Raine Rauta-
sen johdolla. Pääsiäisprojekteista on jo tullut 
tapa, mm. Mozartin Kruunajaismessu ja Requi-
em, Fauren Requiem, Friikoolin messu. Palmu-

sunnuntaina 9.4.2017 ohjelmassa oli Viulujen 
vesper Jalasjärven ja Kurikan kirkossa.

Parasta on nähdä, miten rakkaus musiikkiin 
säilyttää paikkansa jatko-opintoja myöten, kun 
lukuisia nuoria on jatkanut ammatti muusikoiksi. 
Viime marraskuussa yksi heistä, tämän kevään 
abi ja tuubisti Ilkka Marttila, oli valittuna Ra-
dion Sinfoniaorkesterin solistiksi. Useat jatkavat 
harrastustaan myös yliopistojen orkestereissa, 
ja mm. Jalasjärven soittokunnasta on jatkuvas-
ti ollut soittajia valittuina tekemään varusmies-
palvelustaan soitilasmusiikin parissa, vaikka ha-
kijoita on ollut sadoittain.

”Kulttuuripuhallushankkeen” kautta viedään 
puhallinsoitinten opetusta koko Kurikan alueen 
kouluille lähelle lapsia ja nuoria mahdollistaen 
tasapuolisen osallistumisen. Jurva-Kurikka-Ja-
lasjärvi -akselilla toimii nyt myös junioripuhallin-
orkesteri. Niin Jalas Chamber kuin Jalasjärven ja 
Kurikan soittokunnat ja nuoriso-orkesterit teke-
vät vuosittain konserttimatkoja ja kansainvälistä 
yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yli 100 konsert-
tia ja tapahtumaa toteutetaan vuosittain. Lisäk-
si erityisprojekteissa esiintyy lahjakkaita nuoria 
mm. jousi-, puhallin- ja sinfoniaorkesterin solis-
teina, soittokuntien jokavuotinen haaste on lu-
kiolaisten vanhojen tanssien esitykset.

Jalasjärven musiikkiopistoon kuuluvat 
2017 alusta myös Kurikka ja Jurva 
- musiikkiprojekteja viedään aina Helsinkiä ja 

maailman metropoleja myöten
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Kansainvälisiä hankkeita
- Sibelius Rakastava -levytys sai 
Suomi 100 -tunnuksen
Jalasjärven musiikkiopisto tekee merkittä-
vää, opetusministeriön tunnustusta nauttivaa 
kansain välisen tason ”kulttuurilähettiläs”-työtä. 
Jalas Chamberin & kapellimestari Juhani Num-
misen Sibelius Rakastava -levy on hyväksytty 
Suomi 100 -ohjelmaan, ja sitä voi tilata musiikki-
opistolta tai Fugasta. Vuonna 2016 tätä ohjel-
maa vietiin mm. Italian Mantovaan, Veronaan 
ja Curtatoneen. 

Toinen merkittävä kansainvälinen konsertti-
sarja toteutettiin Jalasjärven soittokunnan, 
nuoriso puhallinorkesterin ja lukion yhteistyö-
kumppanien kanssa. Schweinfurtin Celtis Gym-
nasiumin Big Bandin sekä lukioluokkien kanssa 
on menossa 5-vuotinen yhteistyö, jolloin mo-
lemmista maista vieraillaan joka vuosi. Projek-
tien johtajina toimivat musiikin opettajat Tobi-
as Kuhn ja Raine Rautanen. Nuorille tällaisella 
toiminnalla on niin taiteen kuin elämän mittaiset 
kauaskantoiset vaikutukset.

Kaksi muutakin Suomi 100 –
hanketta
Laps Suomen
Jalasjärven musiikkiopistolla on kaksi muuta-
kin Suomi 100 hanketta, joista toinen on yhteis-
työssä Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa toteutet-
tava Laps´Suomen, joka kuvaa lapsen elämää sa-
dalta itsenäisyyden vuoden ajalta. 

Satu Sammosta

Merkittävin hanke on Joose Tammelinin sävel-
tämä ja ohjaama Satu Sammosta -musikaali,  jo-
ka on vihdoin sävelletty näyttämöteokseksi Kale-
valan arvoisesti. Mukana on yli 60-henkinen or-
kesteri, Jalas Chamber kapellimestarinaan Juha-
ni Numminen, sekä 7 huippusolistia: Juha Uusi-
talo (Väinämöinen), Elina Aho-Kuusama (Lou-
hi), Jenni Liikaoja (Pohjolan tytär), Juha Pikka-
rainen (Ilmarinen), Ville Salonen (Lemminkäi-
nen), Jouni Leivo (Joukahainen), Maria Laakso 
(Marketta). Laulajia ja näyttelijöitä on saman ver-
ran kuin orkesterilaisiakin. Tanssin koreografias-
ta huolehtii Riikka Hyvärinen. 

Tarina on osa keskeistä Kalevalaa. Joosen fi-
losofian mukaan: se on yhä kelvollisesti toteut-
tamatta musiikillisena spektaakkelina lavalla. Tä-
mä korjaa kerralla tuon kansallisen häpeätahran. 
Teos on modernisoitu ”Taikahuilu”. Musiikin ja 
libreton sisältö aukenee kaiken ikäisille. Teos si-
sältää performancea ja Monty Python-tyyppis-
tä huumoria. ▼

Tervetuloa nauttimaan pohjalaisesta kulttuurista!
Auli Tuohimäki

Jalas Chamberin Sibelius Rakastava levyn orkesteri (kuva Wolfgang Bieber).

Jalasjärven musiikkiopiston teoksen

Satu Sammosta esitykset
alkavat syksyllä 2017 Jalasjärveltä
ja huipentuvat ensi keväänä 
Helsingissä 24.2.2018

Joose Tammelin (säv. & ohj.): SATU SAMMOSTA -musikaali
Jalas Chamber, kap.mest. Juhani Numminen

La 11.11.2017 klo 19 Kantaesitys Jalasjärvi - Koulukeskus 

Su 12.11.2017 klo 14 Jalasjärvi - Koulukeskus

La 18.11.2017 klo 19 Seinäjoki - Rytmikorjaamo 

Su 19.11.2017 klo 18 Vaasa - Variska

La 2.12.2017 klo 19 Kankaanpää - Lukio

Su 3.12.2017 klo 18 Tampere -Pakkahuone

La 24.2.2018 klo 19 Helsinki - Musiikkitalo

40 € - 60 € (2 h 30 min.) 
Tulossa myyntiin: Lippu.fi / Ticket master
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Ravintola-Hotelli Härmän Ratin pihaan ajaes-
sa tulee kotoonen olo, hetken voisi luulla ole-
vansa lakeuksilla. Järvenpään Vanhassakylässä, 
Tuusulan järven rannalla, kohoaa komea kaksi-
fooninkinen talo. Kurikkalaiset Juha Ollila ja 
Janne Hautaluoma ovat tuoneet palan pohjan-
maata pääkaupunkiseudulle ja tarjoavat luomu-
ruokaa rustiikkisella otteella.

Härmän Rati sai alkunsa, kun 1992 pääkau-
punkiseudulle muuttanut Juha Ollila mietti mitä 
tehdä tyhjälle tontille kotitalon vieressä. Kemiaa 
ja biokemiaa opiskellut Ollila toimi 10 vuotta 
tutkijana, mutta nyt oli halu tehdä jotain muu-
ta. Syntyi idea tuoda pala Pohjanmaata pää-
kaupunkiseudulle ja perustaa samalla ravintola. 
Yritys kumppaniksi lähti niin ikään kurikkalainen 
Janne Hautaluoma ja sopivaa taloa lähdettiin et-
simään. Lopulta löytyi Alahärmän Ojalan kylästä 
1920-luvulla rakennettu Ojalan kansakoulu, jo-
ka oli ollut koulutoiminnassa 1960-luvulle saak-
ka ja toiminut sen jälkeen mm. nahoittamona.

Kaikkine vaiheineen kesti vuoden, ennen 
kuin hirsitalo oli pystyssä uudessa paikassa. Sa-
malla Ollila opiskeli rakennusmestariksi. Kaik-
ki tehtiin perinnerakentamisen pohjalta ja 
punamulta maalitkin valmistettiin alusta asti itse.

Palanen Pohjanmaata Järvenpäässä

Kurikkalaislähtöinen Juha Ollila kertoi Härmän Ratin rakentamisesta. Yhdistyksen Helena Pyhälahti
Räisänen ojensi kiitoskukat. Pöydässä myös Jaakko A. Ojala, Tarmo Ojaluoma, Olavi Saarenpää ja Antero 
Tala.

Teksti ja kuvat Suvi Lahdenmäki

Kuva: Härmän Rati.

Yläkerrassa olleet ja luokkahuoneet opet-
tajien asunnot muutettiin kahdeksaksi hotelli-
huoneeksi, ja alakertaan tehtiin keittiö sekä 
tupamainen ravintolasali muurattuine takkoi-
neen. Tuvan kalusteet ovat Pohjanmaan Kalus-

teelta ja tätä tilaa varten tehdyt. Seiniä korista-
vat rakennuksen menneisyydestä muistutta-
vat kouluopetus-taulut ja muu vanha esineis-
tö. Rannassa on lisäksi sauna ja saunatupa, jo-
ka on myös vieraiden käytössä.
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Ravintola tarjoaa arkisin lounasta ja toimii 
muina aikoina tilausravintolana. Häitä järjeste-
tään idyllisessä Ratissa paljon ja suosituimmat 
elokuun lauantait ovat varattuina jo pari kesää 
eteenpäin. 

Härmän Rati on erikoistunut luomu- ja lähi-
ruokaan: kaikki mahdollinen tulee tuottajilta 
100 km säteellä. Ollilalla ja sellaisissa huippu-
ravintoloissa kuin G.W.Sundmanissa, Palace 
Gourmet:ssa ja Hiltonissa kokkina työskennel-
leellä Hautaluomalla on myös toinen ravintola, 
Wanha Asema Kurikassa. 

-Pääraaka-aineet ovat luomua, lohta ja si-
lakkaa lukuun ottamatta. Kaikista raaka-aineis-
ta luomun osuus on yli 90 % ja tavoitteena on 
100 % luomuravintola. Luomulounaasta toinen 
pääruoka, keitto ja pääosa salaattipöydästä on 
aina vegaaninen, kertoo Ollila. 

-Lisäksi kaikki on gluteenitonta, paitsi läski-
soosi ja leipä, toteaa Ollila. 

Ja käskee kaikki pohojalaaset kylähän! ▼

Kuva: Härmän Rati.
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Teksti ja kuvat: Hilkka Kotkamaa

Voi tuntua äkkiseltään kaukaa haetulta, miksi 
kiinalainen turisti lentäisi puoli maailmaa tullak-
seen tutustumaan Suomeen ja suuntaisi kohti 
Pohjanmaata, Lapualle. Tästä ajatus leikistä teim-
me totta yhdessä ystäväni matkailu toimittaja 
Zhou Wein kanssa, kun vietimme kaksi iki-
muistettavaa päivää Lapualla.

Kerrotaan ensin, että Zhou Wei on Suomes-
sa lähes 25-vuotta asunut yrittäjä, joka työsken-
telee mm. Visit Finlandille ja Visit Helsingille teh-
den Suomea tunnetuksi kiinalaisille turisteil-
le. Hän toimittaa myös Ulkoministeriön kiinan-
kielisiä sivuja. Hän on käynyt useissa matkailu-
konferensseissa Kiinassa edustaen Suomea. 
Shanghain maailmannäyttelyn Suomen osas-
tolla hän oli tärkeä ja tarpeellinen lenkki suo-
malaisten ja näyttely-yleisön välillä. Tällä hetkel-
lä markkinoinnin pääkohde on Lappi.

Mutta me lähdimme tutustumaan Lapu-
aan. Aloitamme Simpsiön laskettelurinteestä, 
joka vetää turisteja sekä meiltä että muualta.

-Lapua tarjoaa erinomaiset mahdollisuuden 
juuri sellaisille henkilöille, joille laskettelu on uut-
ta tai ennen kokematonta. Meillä on 22 hiihto-
koulunopettajaa ja välinevuokraamo. Jos turisti 
tulee, kuten yleensä tulee, on Lapualle kolmen 
tunnin junamatka, kun esimerkiksi Lappiin ku-
luu matkaan koko päivä.

Lapualla meidät otti vastaan yhteyspäällikkö 
Mervi Mikkola ja oli mukana eri paikoissa kier-
täessämme Lapuan kiinnostavimmissa kohteis-
sa ja tapahtumissa. Nähtävää oli minullekin yl-
lätyksenä runsasta ja tarjonta oli monipuolista.

-En usko, että kiinalaiset turistit haluaisivat 
kovin suurin joukoin tulla Lapualle, mutta var-
masti joukossa on heitäkin joita kiinnostaa pie-
ni paikkakunta, jossa on jännittäviä tarinoita. 
Minusta Lapuaa kannattaa markkinoida myös 
niille kiinalaisille, jotka ovat asuneet Suomessa 
pitkään ja ovat erittäin kiinnostuneet Suomen 
historiasta. Muuten kiinalaisten turistien ongel-
ma on se, että heillä on niin lyhyitä lomia ja siksi 
loma kohteet valitaan sen mukaan.

 Zhou Wei kertoo, että kiinalaisille matkaili-
joille on tärkeää, että heillä on järjestettyä lomaa 
koko ajaksi. He eivät pidä omatoimi matkailusta. 
Usein syy siihen on että he haluavat nähdä ja 
kokea paljon ja loma on lyhyt.

-Meillä on valmius kaikenlaisiin räätälöityihin 
matkaohjelmiin. Me kuuntelemme tarkalla kor-
valla, mitä vieraamme toivovat, Mikkola lupaa.

-Kokemusta kiinalaisista ei meillä vielä pal-
joa ole, mutta venäläiset matkailijat olivat löytä-
mässä Lapuan. Kaikki oli valmista silloin kun Ve-
näjä joutui talousvaikeuksiin ja ruplan arvo ro-
mahti. Suunnitelmat ovat valmiina, kun tilanne 
korjaantuu. Siitä on jo pieniä merkkejä. 

Historia kiinnostaa

Joka tapauksessa Zhou Wei oli lapualaisten 
esittely kierrokseen enemmän kuin tyytyväi-
nen. Hänestä suomalaisten pitäisi kertoa enem-
män Suomen historiasta täällä asuville maahan-
muuttajille. Se auttaisi heitä kotoutumaan ja 
viihtymään.

-Voin vain puhua oma puolestani, mutta mi-
nusta Lapua on todella vetovoimainen matka-
kohde. Minua kiinnosti erityisesti seudun his-
toria, koska minä haluan tutustua myös nykyi-
sen kotimaani Suomen historiaan laajemmin-

kin. Minuun teki suuren vaikutuksen hienosti 
esillä oleva Körttimuseo. En usko, että sellaista 
on missään muualla. Minusta moni maahan-
muuttaja todella yllättyisi esimerkiksi patruuna-
tehtaan kohtalosta ja räjähdysonnettomuuden 
tapahtumista.

-Minusta on hienoa nähdä, miten Lapuan 
tekstiiliteollisuus vei kauniita ja laadukkaita 
tuotteitaan myös vientiin. Meidän käydessäm-
me lapualaisia tekstiilejä oltiin viemässä Ko-
reaan ja Japaniin. Kenties joskus myös Kiinan 
markkinat avautuvat, sillä uskon, että luonnon-
mukaiset tuotteet ja omaperäiset mallit puhut-
televat kiinalaisia.

-Itse pidin kovasti Lapuan puukirkon histo-
riasta ja korkeatasoisesta paikallisesta teatteris-
ta. Olen itse saanut kotikaupungissani aikoinaan 
teatterialan koulutuksen, joten pidin kovasti esi-
tyksestä. Suomessa olen opiskellut kaupanalaa, 
joten uskon, että lapualaisten kannattaa myy-
dä kotiseutuaan turisteille, myös ulkomaalaisil-
le, ehkä kiinalaisillekin.

Zhou Wei ja Mervi Mikkola keskustelivat Lapuan mahdollisuuksista kiinalaisten turistien matkakohteena.

Sopisiko Lapua kiinalaisille turisteille?
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Lapuan tärpit turistille

No, mitä Lapua voi tarjota turistille, läheltä ja 
kaukaa? Käyntiimme sopi vanha sanonta ”Mei-
tä pidettiin kuin piispaa pappilassa”.

Ensinnäkin Lapua on varsin oma leimainen 
paikka, keskellä lakeutta, hyvien yhteyksien 
päässä.

On erikoisuuksia ja historian käännekohtia.
Lapuan liike on jo sinänsä Suomen histori-

an merkkitapaus. Siitä kerrotaan oman museo-
osaston avulla.

Patruunatehtaassa on kaksikin kiintoisaa 
seikkaa: tehtaan räjähdys jossa kuoli 40 hen-
keä, joista useimmat oman kylän naisia, monet 
nuoria äitejä joten onnettomuus tuntuu Lapu-
alla vieläkin. Toinen on Patruunatehtaan nykyi-
syys kulttuurikeskuksena, joka on monin ta-

Jaana ja Esko Hjelt ovat juuri markkinoimassa upeita 
tekstiilejä ympäri maailmaa aina Aasiaa myöten.

Annalan kutomossa tehdään tekstiilituotteita jopa hienoimpien teatterivieraiden persuksien alle. 
Perheyhtiössä toiminta alkoi kuitenkin huopatossuista, Vesa Annala muistelee.

Tällaisia lapsia Lapualla asui silloin, kun Pohjanmaata rakennettiin. Karhumäen opistolla on edelleen opiskelijoita, mutta ihan näin tiukalla eivät 
nutturat enää ole.

voin kylän tapaamispaikka ja kaikin tavoin on 
hieno saavutus.

Lapuan historiaan kuuluu myös voimakas 
herätysliike, körttiläisyys joka on saanut oman 
museon Karhumäen edelleen toimivan opiston 
yhteydessä. Mielenkiintoista!

Lapuan komea Engelin suunnittelema Suo-
men suurin puukirkko on tarina ja nähtävyys si-
nänsä. Kirkon urut ovat mahtavat ja nähtävyy-
tenä luku sinänsä.

Simpsiön laskettelurinne sopii aloittelijoille, 
joita turisteista on melkoinen osa ja muuten-
kin. Ja se laskettelukeskuksen ravintolan ruo-
ka, tästä ei lähiruoka enää parane, totesimme 
yksimielisesti.

Vierailun arvoista on jo pelkästään Lapuan 
tekstiiliteollisuus. Villa Annalassa kudottiin kuu-

meisesti upeaa viininpunaista kangasta, jolla 
päällystetään Helsingin remontissa olevan kau-
punginteatterin penkit. Kävijälle jäi vierailusta 
kytemään monta sisustusideaa perinteikkään 
tehtaan tuotteista.

Ja sitten oma suosikkini: Lapuan kankurit. Ei 
ihme, että näistä kankaista ollaan kiinnostunei-
ta Japania ja Koreaa myöten. Lapuan tekstiili-
toiminta on siis nykyaikaista, kansainvälistä ja 
vientivetoista.

Ja viimeisin muttei vähäisin oli Lapuan oma 
olutpanimo Mallaskuun panimo.

Vierailu Lapualle voisi olla paikallaan vaik-
kapa kaikille meille, jotka haluavat juhlia sata-
vuotiasta Suomen itsenäisyyttä kotimaan 
matka kohteella. ▼
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Oopperalaulaja Elli Pihlajan muistokivi paljastettiin Mikko Paavolan aloitteesta ja TöysäSeuran toimesta 31.7. 2016. Puheenjohtaja Paavola kertoi laulajan 
elämäntyöstä.

Helsingin Töysäläiset on jättänyt merkkinsä 
niin Helsingin kadunnimiin kuin Töysän katu-
kuvaan. Yhdistys muutettiin kuntaliitoksen myös 
Pääkaupunki seudun Alavus-Töysä -yhdistyksek-
si vuonna 2015 ja toimii edelleen aktiivisesti.

Helsingin Töysäläiset perustettiin Mi-
kon päivänä 29.9.1993 MTV:n tiloissa Tau-
no Äijälän suojeluksessa 53 henkilön paikal-
la ollessa. Samoin saimme viettää siellä 2003 
kymmenvuotisjuhlaamme.

Yhdistys on toiminut monella alueella ja 
saanut aikaan monenmoista vuosien varrel-
la, mm. oman kadun Töysälle Helsinkiin, kun 
Vallilan Teollisuuskuja muutettiin vuonna 2003 
Töysän kaduksi. Esityksemme Ivar Wilskmanin 
ja Toivo Kärjen kaduista vielä odottavat tuloaan 
Helsinkiin. Helsingin nimistötoimikunta on ne 
jo hyväksynyt.

Toimintamme aikana olemme vierailleet 
monissa töysäläissyntyisten johtamissa yrityk-
sissä. Olemme järjestäneet myös ”Tohtoreiden 
iltoja”, joissa on kuultu 2–3 töysäläislähtöisen 
tohtorin luentoja omasta alastaan.

Teatteriesityksissä olemme käyneet yli 10 
kertaa ja sen ovat mahdollistaneet Kansal lis-
teatterissa ja Helsingin Kaupunginteatterissa 
toimineet töysäläislähtöiset työntekijät.

Kolmesti olemme järjestäneet Helsingin 
Etelä pohjalaisten kanssa Töysäläisiltamat, vuo-
sina 1990, 1996 ja 2003. Isoimmat juhlat olivat 
Mäkelänrinteen koululla, jossa oli n. 350 vie-
rasta. Useat jäsenistä kuuluvat myös Helsingin 
Eteläpohjalaisiin.

Toivo Kärjen postimerkki ja  
reliefi Töysään

Aloitteestamme toteutettiin 6.6.2010 Töysän 
kirkonmäelle entisen lainaviljamakasiinin oven-
pieleen säveltäjä Toivo Kärjen reliefi. Tämä suo-
malaisen musiikkielämän merkkimies vietti lap-
suutensa ja nuoruutensa Töysässä ja rahoitus re-
liefiin saatiin koottua Töysä Seuralta, Veljekset 
Keskiseltä, Alavuden Seudun Osuuspankilta, Töy-
sän kunnalta ja Säveltäjät Sanoittajat Elvis ry:ltä.

Vierailuja on tehty niin Eduskuntaan kuin 
Sörnäisten vankilaan, Hietaniemen hautaus-

Helsingin Töysäläiset 
toiminut jo yli 20 vuotta

Toivo Kärjen 100vuotissyntymävuoden kunniaksi 
julkaistiin Helsingin Töysäläisten aloitteesta 
postimerkki 2.3.2015 Postimuseossa Tampereella. 

maalle ja Ilmatieteen laitokselle sekä moniin 
muihin yrityksiin, virastoihin ja pankkeihin. 

Töysän kunnanvaltuusto päätti 26.3.2012 liit-
tyä vuoden 2013 alusta Alavuden kaupunkiin ja 
siitä syntyi ajatus muuttaa Helsingin Töysäläiset 
Pääkaupunkiseudun Alavus-Töysä yhdistyksek-
si ja vuoden 2015 alusta näin tapahtui. Jäsen-
määrämme on nyt 70 henkeä. Toiminnasta tie-
dotetaan mm. Facebook-sivulla: www.facebook.
com/AlavusToysa. ▼

Mikko Paavola, puheenjohtaja 1993–2017
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 TAPAHTUMAT 2017
24.5.–19.8. Myymälävarkaan käsikirja -komedia Mallaskoskella Seinäjoki

26.–28.5. Kalajärvi Soi Peräseinäjoki

31.5. Nice Run -juoksutapahtuma Seinäjoki

5.-8.6. Leimausleiri Kuortane

7.-8.6. Food Summit Seinäjoki

8.–17.6. Ilmajoen Musiikkijuhlat Ilmajoki 

10.–11.6. Seinäjoki International Airshow Seinäjoki 
(Ilmajoki)

10.-11.6. Summer Cheer Cup, PowerPark Kauhava

14.–17.6. Farmari Seinäjoki

15.6. Paukun pöhinät Lapua

16.-17.6. Kauhavan kesämarkkinat Kauhava

16.-18.6 Puukkofestivaalit Kauhava

17.6. Eliittikisat Kuortane

21.–24.6. Nummirock Kauhajoki

28.6.–2.7. Aaltoa & Aarioita -kulttuurifestivaali Alajärvi

29.06.–1.7. Provinssi Seinäjoki 

30.6.–1.7. Ryskööt Alavus

30.6.–1.7. Rokulipäivät Alajärvi

1.–30.7. Kivikasvot Show Halkosaaren kesäteatterissa Lappajärvi

5.–9.7. Seinäjoen Tangomarkkinat Seinäjoki 

6.-8.7. Suomen Onni -musiikki-ilottelu kaupunginteatterilla Seinäjoki

7.-9.7. Härmälääset Häjyylyt Kauhava

13.7. Miljoona Rock Tuuri

14.–15.7. Haku Päällä -rakkausfestivaali Kurikka

15.7. Wanhanajan lentopäivät Kauhava

15.7.–13.8. Törnävän Kulttuurikuu Seinäjoki

20.–23.7. Kalevan Kisat Seinäjoki

21.-22.7. Kuortaneen Kuhinat Kuortane

22.-23.7. Kartingin EM-osakilpailu Flying Finn 100 Race Kauhava

27.–30.7. Finnish Harley Weekend Seinäjoki

28.–29.7. Solar Sound Seinäjoki

28.-29.7. Vanhan Paukun Festivaali Lapua

29.7. Sauna-ajot Teuva

2.-6.8. PowerPark Horse Show esteratsastuskilpailut Kauhava

3.–6.8. Vauhtiajot Seinäjoki

4.–6.8. Eteläpohjalaiset Spelit Ilmajoki

4.-6-8. Ylihärmän Elotryskööt Kauhava

5.8. Mies -tanssipidot Lapua

5.–20.8. Hallasuon kukka Halkosaaren kesäteatterissa Lappajärvi

11.-12.8. Power Truck Show, PowerPark Kauhava

18.8.–19.8. Kristillisdemokraattien puoluekokous Seinäjoki

19.-20.8. Lakia-messut ja Lakia-fest Lapua

19.8. Rytmiraide-Festivaali Kurikka

26.8. Ravintolakarkelot Seinäjoki

26.–27.8. Östermyra-päivät Seinäjoki

30.8.-4.9. UEFA U19 jalkapallon esiturnaus Seinäjoki

1.–2.9. Keskikaupungin yö Seinäjoki

1–3.9. Kauhajoen Ruokamessut Hämes-Havusessa Kauhajoki

2.-3.9. SM-pitkän matkan suunnistuskilpailu Lapua

8.-9.9. Seinäjoki Hip Hop Festival Seinäjoki

13.-17.9. Alvar Aalto -viikko Seinäjoki

15.-17.9. Legends World Finals Botniaringillä Kurikka

29.9. –1.10. Käsityömessut Seinäjoki

6.-8.10. Salibandy Champions Cup / EM-kisat Seinäjoki

Lisätietoja: www.epmatkailu.fi I www.visitseinajoki.fi I www.epkalenteri.fi

Etelä-Pohjanmaan tapahtumia 2017

ONKO JÄSENMAKSUSI UNOHTUNUT?
Tämänkin Plarin, jota nyt luet, painatus ja postitus 
kustannetaan jäsenmaksuilla. Jäsenmaksun eräpäivä oli 
maaliskuun loppu ja useita maksuja on vielä saapumatta. 
Jotta varmistaisit lehden tulon jatkossakin, suorita maksusi 
mahdollisimman pian. Odotamme maksuasi. Jos asiassa on 
epäselvyyttä, ota yhteyttä minuun. 

Yhteistyöterveisin Heikki Latvatalo, jäsenrekisterinhoitaja.
Yhteystiedot tämän lehden takakannessa.

MAJOITUS
LOUNAS JA RUOKAILUT
JUHLAT JA KOKOUKSET

 
LUOMURUOKAA POHOJALAASELLA 

SYRÄMMELLÄ
Vähäjärvenkatu 1a, 04400 Järvenpää

www.harmanrati.fi 050 587 4541
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Hilkka Kotkamaa, teksti ja kuvat

Miksi minun rakkaani juo? Siinä peruskysymys, 
johon Jussi Särkelä on törmännyt usein 

työssään ja lähipiirissään. Aihe on askarruttanut 
häntä niin, että hän kirjoitti siitä lopulta kirjan 
Arjen ooppera. Kirjan julkistamistilaisuus oli 

lokakuussa Alavudella.

Juopon kaksi persoonaa

Jussi Särkelä tietää, että alkoholismiin ei voi tu-
tustua ilman, että tutustuu juoppoihin. Alkoho-
listit ovat hyvin kirjava joukko ihmisiä, joilla syyt 
juomiseen ovat moninaiset.

-Juopoilla on yhteisiä piirteitä, joita voi kut-
sua taipumukseksi riippuvuuteen. Tähän käsityk-
seen sain vahvistusta tehdessäni kirjaan lukuisia 
haastatteluja. Kaikilla oli jotain luonteessa, jonka 
takia heillä oli erityisen voimakas tarve irtaantua 
arjesta. Tämä pätee muihinkin riippuvuuksiin, 
mutta kirjani olen rajannut viinariippuvuuteen. 

Särkelän mukaan alkoholismi on asia, joka 
lähtee ihmisestä itsestään ja päätyy häneen it-
seensä. Kukaan ei voi pakottaa ihmistä juomaan 
eikä kukaan voi pakottaa lopettamaan. Tiede ei 
ole pystynyt ratkaisemaan, miten raittius nak-
sahtaa ihmisen päässä. Tiedetään kuitenkin, et-
tä päätös on naksahdettava omassa, ei esimer-
kiksi puolison päässä.

-Alkoholismi on sairaus, jota tiede on tut-
kinut valtavasti. Vinkkiä saa ihmisen luonteen 
piirteistä, taipumuksesta ja juomakulttuurista, 
mutta asia on mutkikkaampi. Edes juodun vii-
nan määrä ei ratkaise, kuka jää koukkuun ja kuka 
ei. Olen törmännyt alkoholisteihin, joiden juo-
minen hämmästytti minua, koska viinaa on ku-
lunut niin vähän. Joillekin viinasta tulee fantas-
tinen fiilis ja silloin onkin oltava tarkkana. Arki-

päivän tylsyyteen on silloin tietoisesti keksittävä 
jotain muuta kiinnostavaa eikä napata naukkuja.

Viinan saannin vaikeus tai helppous vaikut-
tavat alkoholinkäyttöön. Myös hinta vaikuttaa 
ja yleinen ilmapiiri. Särkelän mukaan alkoholis-
mi on sairaus, joka lasketaan mielen sairaudeksi.

-Juoppo ei ole sairas koko ajan, vaan ajoit-
tain, kuten esimerkiksi skitsofreenikot. Välillä 
alko holisti vain elää eri todellisuutta kuin reaali-
maailma. Usein hän myös tajuaa juoppoutensa 
selvinä kausinaan. Juopossa on siis rinnakkain 
kaksi persoonaa.

-Juoppokausina alkoholistin todellisuuskuva 
on vääristynyt. Siksi myös hoito on ongelmal-
lista. Usein käy niin, että kun juoppo lupaa esi-
merkiksi puolisolleen ottavansa yhden paukun, 
se on totta. Mutta kyse on siitä, että ne seuraa-
vat paukut ottaakin se vääristynyt tyyppi, joka 
ei ole aivan sama kuin se selvä henkilö. Tämä 
tekee perheen ja omaisten osan hyvin kurjaksi. 
Heille juoppo näyttäytyy vain epäluotettavana 
ja itsekkäänä henkilönä.

-Veikko Niemistö on esimerkki kaksois-
persoonasta. Hän oli työntekijänä niin jämpti, 
että hän sai työpaikkansa Alavuden Puujalos-
tustehtaalla takaisin 26 kertaa. Niin velvollisuu-
dentuntoisia työntekijöitä kun ei joka oksalla 
kasvakaan. Lienee alallaan ennätys!

Miksi Veikko juo? – Jussi Särkelä 
teki kirjan alkoholismista

Millainen ihminen on alkoholisti? Sitä ovat pohtineet monet alkoholistien läheiset, 
alkoholistit itse ja kirjailija Jussi Särkeläkin niin paljon, että on kirjoittanut aiheesta 
kirjan. Siinä on päähenkilönä alavutelainen Veikko Niemistö, jolle asia on tullut  
tutuksi kantapään kautta.

Kirjassa käsitellään riippuvuuksia, eritoten mi-
kä johtaa ihmisen tilanteeseen, jossa ihminen 
tarttuu pulloon elämän horjahdettua jotenkin 
vinoon. Riippuvuus syntyy useimmiten hitaas-
ti, ihmisen itsekään sitä huomaamatta. Aihet-
ta lähestytään kirjassa monen ihmisen näkö-
kulmasta, mutta päähenkilöksi nousee alavute-
lainen, Jussinkin pitkään tuntema, Veikko Nie-
mistö, jota kylillä kutsutaan lempinimeltä Hymy.

-Veikko on ollut pitkään mukana tämän kir-
jan teossa. Hän esiintyi kanssani myös kirjan 
julkistamis tilaisuudessa. Tunnen Veikon entuu-
destaan ja häntä voi pitää kirjan pää henkilönä. 
Olen haastatellut häntä 12 kertaa ja joka kerta 
sessio kesti pari tuntia. Veikko (s.1950) on kotoi-
sin Alavuden Asemanseudulta ja minä Rantatöy-
sästä, joten tuttavuutemme juontaa nuoruuteen.

Veikko Niemistö on alkoholisti, joka on juo-
nut reilusti yli puoli vuosisataa. Hän on kuitenkin 
juopoksi poikkeuksellinen. Kun hän saa eteen-
sä pullon, hän ei tyhjennä sitä kerralla, vaan tis-
suttelee pitkin päivää.

 -Poikkeuksellinen Veikko on siksikin, että 
hän on tehnyt elämänsä töitä ja ollut pidetty ja 
luotettava työntekijä. Siksi hän on saanut pitää 
työpaikkojaan, vaikka repsahduksia on tapahtu-
nut. Moni entinen työnantaja muistaa Veikon ni-
menomaan hyvänä työmiehenä, jolle on voinut 
antaa anteeksi tilapäisiä harharetkiä.
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Joko kuolla tai raitistua
Jussi Särkelän mukaan alkoholismi on proses-
si, kaari, joka päättyy joko kuolemaan tai raitis-
tumiseen. Juominen on alussa juhlaa, mutta 
loppupäässä pakonomaista ryystämistä, josta 
ilo on kaukana.

-Moni entinen juoppo kertoo raitistumisen-
sa syyksi sen, että juominen muuttui niin tylsäk-
si. En ole kuullut kenenkään sanovan, että lope-
tin, koska rakastin sittenkin vaimoani tai lapsi-
ani. Syy raitistumiseen oli se, että juominen ei 
antanut enää mitään. Alkoholistin itsekkyys on 
niin syvää, että ajatukset perheestä tulevat vas-
ta jälkikäteen.

-Olen usein miettinyt, että Veikosta tuli juop-
po, koska hän halusi juoda, mutta silti uskon, et-
tä muitakin vaihtoehtoja olisi ollut. Hän oli hy-
vä koulussa ja olisi halunnut oppikouluun, mut-
ta perheen rahat eivät riittäneet. Useimmat hä-
nen kaverinsa pääsivät oppikouluun, vaikka hei-
dän todistuksensa olivat huonommat. Tämä oli 
kova paikka Veikolle. Hänen elämäänsä vaikutti 
myös isättömyys. Ehkä hän siinä vaiheessa jou-
tui väärään seuraan. Veikon loistavaan seuraan 
hakeutui moni ravintolassa. Samalla hän oli pi-
detty työkaveri.

 Moni Veikon kaveri ja tuttava oli Arjen oop-
pera-kirjan julkistamisessa. Alavudella pidet-
tyyn tilaisuuteen tuli 52 henkeä, joka lienee 
ennätys. Harvoin sellaiseen määrään päästään 
edes Helsingissä kustantamojen järjestämissä 
lehdistötilaisuuksissa.

-Arvostan Veikkoa henkilönä suuresti. Hän 
on todellinen anarkisti, joka on löytänyt oman 
tiensä. Ehkä hän on juuri siksi niin suosittu ka-
vereiden keskuudessa, mies, joka on uskaltanut 
tehdä mitä haluaa. Mutta edes kavereitaan hän 
ei ole päästänyt kovin lähelle. Naisia on tullut 
ja mennyt, mutta arka paikka on tytär Espoos-
sa, joka ei halua tavata isäänsä. Tai ehkä tytär ei 
tiedä isäänsä, asia on jäänyt vähän epäselväksi.

Veikko on Alavudella elävä legenda, joka 
tunnetaan nimellä Hymy. Hän on saanut pos-
tia osoitteella Hymy, Alavus Finland.

Alavutelaissyntyinen Jussi Särkelä on ollut 
yksikönjohtajana Invalidiliitossa, toiminnan-
johtajana Mielenterveyden keskusliitossa ja eri 
tehtävissä Sosiaaliturvan keskusliitossa. Hän on 
kirjoittanut sosiaalisista aiheista ennenkin, mm. 
kirjan Koulumurhat. ▼

Voin kuulkaa kertua, että ei oo heleppoa olla 
eteläpohajalaanen nuari nykymaailmas. Mua ai-
va ihmetyttää se, kuinka aiva selekiää suomen 
kieltä ei meinaa ihmisiet enää ymmärtää. Tai ai-
naki se on mulle melkoosen selkiää ku itte on 
Kauhajoelta kotoosin, mihnä isäki on varttunu 
ja äireen suku on kauhavalaanen. Koko lapsuu-
ren ja nuoruuren siis eläny meirän komian mur-
tehen ympäröömänä.

Mutta ei oo vissihin kaikki aiva samaa maa-
ta, sen oon ny joutunu toteamahan. Itte lährin 
Vaasahan opiskelemahan ja aattelin, notta kyl-
lä siä ny ihmiset puhuu samalla tavalla ku tää 
meillä kotona. En ny kuitenkaan lähteny mi-
hinkää Helsinkihin tai Ouluhun, mihnä pruuka-
tahan puhua kokonansa eri kieliä.

Harvoon oon vääräs, mutta täs asias olin. 
Ensimmääsestä päivästä lähtien on porukalla 
ollu jotenki hirviän vaikiaa ymmärtää mitä koi-
tan niille toimittaa. Ei tää Vaasas ollukkaa aino-
astahan vaasalaasia, vaan yliopistollaki ihmisiä 
ympäriä suomia. Ja sitte on viä ne ruattinkieli-
set, jokka ny voi ymmärtää joitaki harvoja sa-
noja, kuten ny esimerkiksi hantuuki ja porstua.

Hämmennystä aiheuttaneeta tilantehia on 
ollu vaikka ku oon jotaki kehunu helluuseksi. Ei 
oo myöskään yhtään ymmärretty, jos joku on 
pöyröö tai vaikka ny köppäänen. Sitte ihmetel-
tihin, ku sanoon ruokaalus, notta käyn hakemas 
aseet. Seuraavan kerran ku menin ne unohtama-
han, niin puhuun sitte sosimista. Ei ollu enää niin 
hirviä sana, mutta ei ne ievana sitäkään hoksan-
nu. Monesti oon myös jotaki tarjotes tai ojenta-
es sanonu että ”He!” ja on aateltu, että oon jo-
tenki törkiä, ku en osaa sanoa ”Ole hyvä”. Mun 

mielestä heirän kuuluus olla vaan otettuja, että 
nuon kaunihin sanoon heille tarjoan.

Joskus tuos oltihin menos rimpsalle, ja ky-
syyn, että pitääsköhän oikehen panna tanttu 
päällensä. Julumettu nauruhan siitä sitte vaan 
syntyy. Silti yks typerimmistä asioosta on se, ku 
luullahan, että mä en jaksaasi tehrä jotaki, ku sa-
non, etten kehtaa. Mun päähän ei vaan mah-
ru, että mitä niillon yhteestä, kaks aiva eri asiaa.

Kyllä tuos reisun ku oltihin menos luennolle 
niin tuli semmoonen tilanne, jotten tienny po-
raasko vaan nauraasko. Kysyyn, notta ”Mihnä 
meillä olikaa se luento?” ja kaikki vaan oli aiva hil-
jaa ja katteli toisiansa. Luulin sitte, että ne ei ollu 
kuullu mitä olin niille huikannu, niin toistiin sitte 
lauseheni. Siihen sitte yks kloppi jostaki Porista 
päin tokaasi, että ”kahdeltatoista”. En sitte keh-
rannu sille kertoa, kuinka sakiana mä sitä pirin.

Mutta voin kuulkaa teille kertua, että on 
se sitte kovettu juttu ku pääsöö takaasi kotia. 
Osaa aiva erilaalla arvostaa sitä, että kanssaih-
miset ymmärtää mistä sä puhut, ja neki puhuu 
yhtä komiasti ku itte. Ei tartte olla joka välis se-
lostamas ittiänsä.

En oo kyllä aatellu lopettavani tätä kallisar-
voosen murtehen puhumista. Aiva senki takia, 
että sitte ku joskus ehkä saa omia mukuloota, 
niin neki osaas tämän. Olishan se ny mahrotoon 
ajatus, notta mukulat kutsuus vaikka mutsiksi äi-
reen sijasta. Paree varmahan soittaa vattahan jo 
Lauri Tähkän ja Elonkerjuun alkuperäästuotan-
toa, niin tieretähän siäki sitte jo, minkämoose-
hen ympäristöhön sitä ollahan syntymäs. Sem-
mosehen ainaki, josta moon itte hyvinkin ylypiä, 
enkä oo tohtinu sitä kyllä peitellä. ▼

Mitä varte kukaan ei ymmärrä

Kuva H
ilkka Kotkam

aa.

Kirjoituskilpailun satoa 2016

Mira Oravamäki (Vaasa)
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