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Kymmenien vuosien jälkeen pesäpal-
lopeli sujui vimpeliläisiltä kuin silloin 
ennen ja Vimpelin joukkue voitti tä-
mänvuotisen pesäpallomestaruuden. 
Väkeä riitti pelejä katsomaan suurempi 
määrä kuin paikkakunnalla on asuk-
kaita.  Itsekin pääsin yhtenä sunnun-
taina pelipaikalle vanhoja muistoja 
verestämään. Nuoruudessani pesäpallo 
oli Vimpelissä suuri asia, ehkä myös 
jonkinlainen ihmisiä yhdistävä tekijä. 
Pesäpallokiinnostuksen ainutlaatuisuut-
ta osoittaa paljon kerrottu tapahtuma 
siitä, kun vanha mummo palasi polku-
pyörällä pesäpallo-ottelusta ja kaatui 
pyörineen pahannäköisesti matkalla. 
Paikalla olijoiden rientäessä auttamaan 
ja kysellessä, miten kävi, mummo vas-
tasi: ”Vimpeli voitti”  

Pesäpallokenttä on entinen Rankilan 
talon saari, joka vielä isäni nuoruudessa 
kuului suvulle, mutta sittemmin myytiin 
kunnalle ja päätyi nykyiseen käyttöön

Yksi kesäisen Vimpelin vierailuni 
syistä oli myös Strangin ja Spangarin 
sukuseuran kokous heinäkuussa. Pai-
kalle oli saapunut väkeä satamäärin, 
jotkut hyvinkin kaukaa. Ihmiset ovat 
kiinnostuneita juuristaan. Tieto juuris-
ta antaakin ihmiselle perspektiiviä elä-
mään enemmän kuin sitä vain itse eletyn 
elämän kautta saisi. Tieto auttaa myös 
itse kutakin ymmärtämään paremmin 
omia tekemisiään ja suhtautumistaan 
asioihin. Sukuseuran kokoontumisessa 
saatu tieto, että Suomen nykyisen hal-
lituksen kahdestakymmenestä ministe-
ristä kahdeksan kuuluu tähän sukuun,  
ja vielä 21 nykyistä kansanedustajaakin 
sukuun kuuluviksi luetaan, näytti ”vil-
liinnyttävän” joitakin kovasti. Ilkka-leh-

tikin ilmoitti seuraavana päivänä suurin 
kirjaimin ”mahtisuvun” olleen koolla. 
Minäkin melkein villiinnyin, mutta en 
pelkästään vain suvun erinomaisuudes-
ta, vaan osittain ihan eri syystä. Jäin yk-
sikseni ihmettelemään, miksei tällaisella 
voimalla ole vuosikymmenten aikana 
tehty ja nykyisinkin tehdä enemmän 
tuloksia tuottavaa työtä vähempiosaisten 
kanssaihmisten hyväksi ja tasa-arvon 
lisäämiseksi tässä maassa. Tunsin köy-
hien asiaa ajavana itseni todella erilai-
seksi suvun jäseneksi.  Vaikka ihmisten 
arvostus ei ole eikä saa olla tärkein asia 
kutsumustyötä tehdessä, pohdiskelin 
kuitenkin mielessäni, mahtaako vallal-
la vielä nykyaikanakin olla se minun 
mielestäni vanhanaikainen ajatus, että 
ihmisen arvo mitataan omaisuudella ja 

Vimpeli voitti

Isäni Onni Rankilan pesäpalloräpylä Vimpelin pesäpallomuseossa.
Kuva: Terttu Savola

sillä, miten kyvykäs hän on sitä vaikka-
pa itsekkäilläkin keinoilla hankkimaan.  
Näissä asioissa riittää pohdiskelemista, 
jos on aikaa pohdiskeluun.

Syyskautemme Helsingin Etelä-
pohjalaisissa alkaa mielenkiintoisella 
kuorojen vierailulla tutussa Kampin 
palvelukeskuksessa.  Kampraattikuoro 
ja Etelä-Pohjanmaan poliisikuoro ovat 
valmistellet ohjelman yhteisesiintymi-
sen muodossa ja matkaavat tänne vie-
raiksemme 30.10. Tilaisuus alkaa klo 
18, hyvä kahvitarjoilukin kuuluu asi-
aan entiseen tuttuun tapaan. Tervetuloa 
viettämään mukavaa iltaa kanssamme 
eteläpohjalaisuuden merkeissä!

Terttu Savola, päätoimittaja

Helsingin Eteläpohjalaisten perinteinen Itsenäisyyspäivänjuhla
Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa 6.12.2010 klo 13.00

Juhlapuhujana lippueamiraali Erkki Uitti                       Liput 10 €  sis. kahvitarjoilun
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Fm Tuuli Linteri on koonnut isänsä 
Alajärven kirkkoherra Otto Tunturin ja 
äitinsä farmaseutti Marjatta Tunturin 
o.s. Isolan jatkosodan aikaisesta kirjeen-
vaihdosta 1941 – 1944 kirjan. Mukana 
on yli kolmesataa kirjettä ja korttia, 
muutama myös lähiomaisilta. Teos on 
jaettu kolmeen osaan; I Rakkaus, usko ja 
toivo, II Jälleen Kannaksella ja huolten 
painoa pikkupappilassa ja III Ihmettelyä 
Itä-Karjalassa – odotusta kotirintamalla.

Pastori Otto Tunturi ja farmaseut-
ti Marjatta Isola tutustuvat lähemmin 
toisiinsa Alajärvellä isänmaallisissa 
tapahtumissa keväällä 1941. Otto joh-
ti partiopoikia Järviseudun Ilveksiä ja 
Marjatta naisvoimistelijoita ja toimi 
lottien sihteerinä. Muutenkin kirkon-
kylän seuraelämä oli vilkasta, oli opin-
tokerhoja, seurakunnan kokoontumisia 
ja isänmaallisia tilaisuuksia. Pastori vie-
raili usein apteekissa ja pyysi apteek-
kineitiä kävelylle. Kihlamatka tehtiin 
Helsinkiin, missä nuoret kihlautuivat 
toukokuun lopulla 1941.

Kesäkuussa nuoripari oli Hailuo-
dossa tutustumassa morsiamen kotiin ja 
omaisiin. Yhtenä päivänä poliisi toi yl-
lättäen luutnantti-sulhaselle liikekannal-
lepanomääryksen. Tästä johtuen paris-
kunta halusi avioitua nopeasti. Sulhanen 
anoi vihkilomaa esimieheltään Matti 
Laurilalta. Kirkkoherra Matti Näyhä 
vihki Alajärven kirkossa hailuotolai-
sen rippilapsensa ja tulevan virkavel-
jensä avioliittoon kesäkuun 22. päivänä. 
Pikkulotat ja partiopojat muodostivat 
kunniakujan ja täysinäinen kirkko seura-
kuntalaisia todisti tapahtumaa. Aviomies 
joutui lähtemään komppaniaansa.

Talvisodassa 1939 -1940 luutnantti 
Otto Tunturi toimi komppanian pääl-
likkönä JR 23:ssa Taipaleella ja Vuo-
salmella. Jatkosodassa hän oli mukana 
kesäkuusta 1941 lähtien aluksi komp-
panian päällikkönä, myöhemmin sekä 
sotilaspappina että valistusupseerina 
huhtikuulle 1944. 

Säilyneessä kirjeenvaihdossa eletään 
Alajärven kirkonkylän, seurakunnan, 
Etelä-Pohjanmaan ja koko Suomen mo-
ninaisia vaiheita. Kirjeiden odotukset 
tuntuvat pitkiltä, koska harvoin posti 
kulkee ajallaan ja autot ovat rikki. Rin-
tamalla komppanian päällikkö kokee 
tunnontuskia kaatuneista ja miesten 
perhelomista. Komppania menettää 40 
kaatunutta ja neljä upseeria. Tunturin 
kohtalo on myös epäselvä.

Kotirintamalla pikkupappilassa koe-
taan puutetta ja sinne hankitaan sianpor-
sas. Pakettien ja korttien lähettämien 
on vilkasta. Pastori Tunturin talouden-
hoitajana toimii Lyydia Nelimarkka. 
Kirjan toimittanut Tuuli-tytär syntyy 
6.elokuuta 1942.

Sotien kokeneille ikäpolville kirja 
antaa vaikuttavan lukuelämyksen. Se 
muistuttaa jälleen, millaisten kokemus-
ten kautta Suomi säilyi itsenäisenä. Sii-
hen tarvittiin paljon, paljon rukouksia ja 
Jumalan varjelusta. Kirjeistä huokuu toi-
sista huolehtiminen, miten sen ajan ih-
miset osasivat kirjoittaa kauniita kirjeitä 
ja ilmaista tunteita toisilleen. (Kirjaa 
voi tilata: tuuli.linteri@dnainternet.net)

Annukka Viitaniemi

Toim. Tuuli Linteri: Niin 
meidän oli taivas ja meidän 
oli maa. Gummerus 
Kirjapaino Oy, Jyväskylä 
2009. Teos on omakustanne 
30 E, se on kuvitettu ja 
pehmeäkantinen.

Kunnianosoitus vanhempien
sota-ajan kirjeenvaihdolle
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Me mukana olevat koimme mieleenpai-
nuvia ja ainutlaatuisia hetkiä helmikuun 
11. päivänä, kun ministeri Jaakko Num-
misen muotokuva paljastettiin Ostrobot-
nialla. Istumme pitkissä valkoisin liinoin 
katetuissa pöydissä. Arvokkaat ja hienot 
herrat kuten J.V. Snellman, H.. G. Port-
han, Yrjö Sakari Yrjö - Koskinen, J.J. 
Nervander ja muut historialliset henkilöt 
katsoivat meitä seinien muotokuvista. 
Paikalla ollut kutsuvieras joukko edusti 
Suomea monipuolisesti eri aloilta, mit-
kä liittyivät Jaakko Nummisen elämän 
työhön, aikaan saannoksiin ja muuhun 
toimintaan.

Tervehdyspuheessaan Etelä - Pohja-
laisen Osakunnan kuraattori Hannu Sa-
volainen sanoi, että kunniajäsen Jaak-
ko Numminen on paikkansa lunastanut 
Pohjalaisessa Galleriassa, arvostettiinpa 
hänen tekemisiänsä millä mittarilla hy-
vänsä. Osakunnan, maakunnan ja pohja-
laisuuden hyväksi tehty työ on kulkenut 
vertaansa vailla olevaa virkauraa. Hän 
lisäsi, että Jaakko Numminen sai itse 
valita muotokuvamaalarinsa. Hän valitsi 
taiteilija Friz Jakobssonin, joka kuuluu 
suomalaisten muotokuvamaalareiden 
kärkijoukkoon.

Friz Jakobsson tarkasteli omia 
pohdintojaan taiteesta. Hän oli tullut 
päätökseen, että taide on kuivatettua 
väriä kangaspalalla. Jos väri on taita-
vasti sivelty, se herättää katsojassa as-
sosiaatioita ja mielikuvia. Kuivatettu 
väri kangaspalalla on taidetta. Taide on 
ihmisen idea. Kun ihminen saa idean, 
hän ruumiillistaa sen sanoiksi, kuviksi, 
kampaukseksi tai kattaukseksi. Kun hän 
joutuu ruumiillistamaan sen, silloin hän 
saa teoksen.

Jaakko Numminen suurten 
suomalaisten rinnalle 

Ostrobotnialle

Valtiosihteeri Risto Volanen esitteli 
Jaakko Nummisen mittavaa työtä ja ai-
kaansaannoksia. Kun ylpeilemme Suo-
men nykyisellä koulujärjestelmällä, siitä 
voidaan kiittää Jaakko Nummista. Hän 
on Suomen sivistyneisyyden edustaja. 
Hän on kirjoittanut kirjoja, artikkeleita 
ja lehtijuttuja. Hänen asiantuntemus-
taan on tarvittu sekä kotimaassa että 
ulkomailla. Hänelle tärkeitä ovat isän-
maalliset ja maakunnalliset asiat sekä 
kotiseuturakkaus.  

Kiitospuheessaan Jaakko Nummi-
nen muisteli osakunta-aikojaan ja sen 

retkiä. Hän piti osakuntaa jännittävänä 
ja kiihottavana paikkana. Hän piti muo-
tokuvaansa selkeänä, yksinkertaisena ja 
puhtaana taideteoksena.

Me Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 
jäsenet saamme olla ylpeitä Jaakko 
Nummisen muotokuvan paljastamisen 
johdosta. Olemme kiitollisia hänelle, 
että olemme vuosikymmenien mittaan 
kuulleet monta asiantuntevaa ja mielen-
kiintoista esitelmää tilaisuuksissamme. 
Niitä odotamme jatkossakin.

Annukka Viitaniemi 

Ministeri Jaakko Nummisen muotokuvan 
paljastustilaisuudessa Ostrobotnialla 11.2.2010 vas. 
taiteilija Fritz Jakobsson ja ministeri Jaakko Numminen. 

Kuva: Annukka Viitaniemi
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Jorma Panula on ollut taiteen akateemik-
ko marraskuusta 2006 alkaen. Tasaval-
lan presidentti Tarja Halonen myönsi 
taiteen keskustoimikunnan esitykses-
tä arvonimen, kun akateemikko Erik 
Bergman kuoli.

- Minä kysyin presidentti Tarja 
Haloselta, kun hän ojensi arvonimen, 
mihinkä tämä velovoottaa. Mitä mun 
pitää teherä kuten kotona isä aina sanoo: 
”oottako teheny jotain ruokanne ete-
hen.”  Mutta Hän sanoo, että ei mitään. 
Minä melekeen petyin. Kyllähän tässä 
jotain pitäisi teherä. Pirämmä kokouksia 
ja yritämme valistaa ihimisiä yhteisellä 

Eteläpohjalaisten oma 
akateemikko, kapellimestari Jorma 

Panula 80 vuotta

Eletyt 80 vuotta ovat Jorma Panulaa opettaneet, että 
ei auta muuta kuin pitää päänsä ja vetää sitä asiaa 
rehellisesti eteenpäin, minkä tuumii oikeaksi ja uskoa 
siihen. Ihmisen pitää uskoa ja luottaa toisiinsa. Jos luottaa 
ihmisiin, niin saa rakkauttakin. Kaikki kanssakäyminen on 
luottamuksesta kiinni.

lausunnoolla taitehesta. Palaveri on jos-
kus, niin kaffetta sieltä saa.

Pelimannimies

Mitä oli Jorma ennen Sibelius-Akate-
mian kirkkomusiikkiopistoa?

- Olin vain sellaanen pelimannimies, 
soittelin 6 -7 vuotiaan fiulilla kansantan-
huja pitkin tanterihia ja pianoa klanuu-
telin. Minua opetti maanviljelijä Aatos 
Rintakoski, joka oli taitava pelimanni-
mies. Isä vaikutti soittamiseeni ja opetti 
minua enemmän kuin äiti. Äidillä oli 
aina kiirus, kun soitin pianoa. Hän sa-

noi: ”Siinä se on, kyllä sinä tiedät ja 
luotti siihen.” Isän kanssa soitettiin fiu-
lia aamuisin. Varsinkin pyhäaamusin 
hän heräsi seitsemän aikaan, hirmusen 
aikaisin ainakin minun mielestä. Kun 
halusin nukkua pitkään, seinän takaa 
alkoi kuulua kansanlauluja ja sitten oi-
kein kappalehia. Se oli vähän niin kuin 
kulttuuria, tule poika harjoittelemaan 
etydejä kahdella viululla. Siitä minun 
soittamiseni alkoi.

- Meitä oli kolme poikaa. Minä olin 
vanhin. Timolle löytyi myös fiuli. Mau-
no oli pienin ja vasta 4-vuotias. Isä teki 
hänelle faneerista jonkinlaisen krapan. 
Sillä hän savuutti. Me kaikki soitettiin 
viulua. Timo valitsi myöhemmin sellon. 
Meitä oli viulu, sello ja klarinetti. Mau-
no soitti klarinettia. (sota-aikana käteen 
sattuneen tapaturman vuoksi Mauno ei 
voinut enää soittaa viulua) Isä soitti viu-
lua ja äitee pianoa.

Panulan perhe kulki esiintymässä 
pitkin maakuntaa erilaisissa tilaisuuk-
sissa, elokuvissa, iltamissa ja radioissa 
sota-aikana ja sen jälkeen. Matkat kul-
jettiin hevosella, junalla ja linja-autolla.

Opiskelemaan

- 18-vuotiaana lähdin Sibelius-Akatemi-
aan ja  sain  alkeet kaikkeen. Siellä ope-
tettiin musiikinteoriaa ja musiikinhisto-
riaa, soitettiin pianoa ja urkuja. Mutta 
ne eivät riittäneet minulle. Otin vielä 
rinnalle viulun. Näitä kolmea soitinta 
vetelin ja sitten hoksasin, ei tästä tule 
mitään. Minä olen tullut laihna- rahoolla 
opiskelemaan ja lukujärjestys on tyhjä. 
Minä menin rehtorin puheille, että halu-
an tehdä töitä ja valmistua aikaisemmin. 
Kesti aikansa että opettajat neuvottelivat 
ja sain luvan suorittaa nopeammin lu-

Jorma Panula Temppeliaukion kirkossa 8.8.2010 Kuva: Annukka Viitaniemi
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kujärjestykseni. Sitten minä pruitaasin 
puolessatoista vuodessa neljävuotisen 
homman. 

- Sitten jatkoin Sibelius-Akatemian 
puolella kuuntelemalla orkesterin har-
joituksia melkein joka päivä. Lisäksi 
kävin Helsingin yliopiston juhlasalissa 
kuuntelemassa Radion Sinfoniaorkes-
terin ja Helsingin kaupunginorkesterin 
harjoituksia, koska minua kiehtoi kapel-
limestarin ammatti.

- Vielä 1950-luvulla menin opiskele-
maan urkujen soittoa Kööpenhaminaan. 
Kävin myös siellä orkesteriharjoituk-
sissa. Sieltä minä kiriootin Sibelius-
Akatemian vararehtori Sulho Rannalle, 
joka oli syntyisin Peräseinäjoelta. Täältä 
pohojalaanen haluaisi tulla opiskele-
maan orkesterin johtamista.  Häneltä 
tuli vastaus, että tule tänne poika vaan. 
Siitä se alkoi.

Kapellimestariksi 

- Kapellimestariksi opiskelu ei ole kos-
kaan helppoa. Siinä on niin monimut-
kaisia asioita.  Pitää lukia sitä partituuria 
eli paffia, jossa on kaikki soittimet ki-
rootettuna, monta riviä. Pianorivialueita 
on kaksi yhtä aikaa, mutta urkuja on 
kolme riviä ja tässä tulee jo 20 riviä 
ja enemmänkin.” Yhtä haavaa, kahta 
haavaa.” (lue koko paffi on Eelis Panu-
lan ohje Jormalle). Silmien pitää tottua 
vilukuulemahan ylähän ja alahan.

Jorma kiteyttää hyvän kapellimes-
tarin ominaisuudet: - Hyvä on sellaa-
nen, joka on miellyttävä, mutta jämpti. 

Kaikki on se, että rehellisesti pyrkii 
siihen, mitä on kirootettu partituurihin 
eli tuo säveltäjän sanoman esiin. Mutta 
moni unohtaa ja rupiaa sooloilemhan, 
show´aamaan nykykielellä. Tekee it-
tiänsä tykö ja sellaasta. Sen huomaa 
orkesteri ja joku jopa yleisöstäkin, mutta 
eivät ne kaikki. Ne näkevät vaan, että 
onpa kova touhuaja, varmasti on tem-
peramentikas. Siinä menevät pielehen.

- Hyvällä kapellimestarilla tulee 
olla ensiksi avut elikkä korvat pääs, et-
tä hän kuuloo jotakin. Sen pitää osata 
soittaa jotain orkesterin soitinta eikä 
vain pianoa tai harmonia. Sen pitäisi 
kuulla ja havaita kaikki, mitä orkes-
terissa tapahtuu ja huomautella niistä 
jämtisti mutta ystävällisesti. On tärkeä 
olla sympaattinen.

Jorman mielestä on vaikea sanoa, 
mistä löytyy paras kapellimestariaines, 
koska musikaalisuutta löytyy joka pai-
kasta. Hän on opettanut toistakymmentä 
vuotta myös Aasia puolella. Siellä ovat 
myös työteliäitä, ahkeria ja musikaali-
sia. Siellä on hyvää ainesta, jotka jaksa-
vat tehdä tosiaan paljon työtä.

Jorma toimi pitkään kapellimestarina 
eri teatterissa ympäri maata, Suomen 
Kansallisoopperassa, Turun ja Helsingin 
kaupunginorkestereissa. Työteliäimpä-
nä hän pitää jälkimmäistä, koska se oli 
suuri aparaatti ja siellä oli muutakin 
hommaa kuin vispata.

- Täytyi suunnitella ohjelmia jatku-
vasti. Siihen aikaan piti esittää lähes 
joka viikko uusi ohjelma. Se otti enem-
män hengen päälle, mutta ei rumihin 

päälle. Minä en viuhtonut niin lujaa, 
koska minulle hyvät opettajat opettivat 
sen taidon.

- Kapellimestarien kouluttaminen 
antaa minulle sitä, että opin ittekin jatku-
vasti. Kun kattoo poikia ja flikkoja, niin 
tuumin. Sitä voisi nuanki ehkä. Mutta 
kun tuumin tarkemmin, ei kumminkaan. 
Sitä pitää oman päänsä elikkä siinä oppii 
ittiänsä kattomahan ja arvostelemaan. 
Niitten kautta opin ittekin, naurahtaa 
Maestro.

Viittä kieltä ja perkeles

Haastattelussa vaatimaton Jorma ei 
muista olleensa arvostettu kapellimesta-
ri maailmalla. Hänen mielestään arvos-
telu on vaan yhden ihmisen kiriootus, 
joista hän ei perusta kauhiasti. Kyllä 
sen itte tietää, miten orkesterilla menöö. 
Tärkeää on, että orkesterilaiset tykkää-
vät ja tulevat perästäpäin kiittämään. 

Kommunikointivaikeuksia ei tule 
maailmalla, koska Jorma taitaa viittä 
kieltä. Piiparilan näyttelyissä ja konser-
teissa pohjalaisia murresanoja on Jukka 
Haavisto luvannut suomentaa, joita ei 
etelässä ymmärretä.

- Perkelestä tulee sanottua välillä 
liikaakin. Kaikki eivät tykkää, mutta 
kyllä ne tajuavat. Ensin ulkomaalaiset-
kin kysyvät, mitä se tarkoottaa. Sitten 
ne eivät puhu enää mitään, kun oppivat 
sen. Ainut sana on perkeles, jonka ne 
muistavat minusta.

Kuulasta Merikantoon

Jorma on ilmaissut eteläpohjalaisten 
tuntoja esimerkiksi Jaakko Ilkka, Joki-
ooppera ja Toivo Kuula keskeneräinen 
sinfonia-oopperoissa.

Jorman äiti Elsa Panula o.s. Huhti-
nen oli sairaanhoitajaopiskelija Viipu-
rissa 1918, kun säveltäjä Toivo Kuula 
ammuttiin vapaussodan aikana. Toivo 
Kuula oli Viipurin kaupunginorkesterin 
kapellimestari. Elsa Huhtinen tunsi sä-
veltäjän ja opiskeli myös pianonsoittoa. 
Hän hoiti haavoittunutta Kuulaa läänin-
sairaalassa. Äidin muistamat tapahtumat 
vaikuttivat Jormaan, että hän sävelsi 
oopperan Toivo Kuulan elämästä.

- Äiti kertoi, että oli valitettava tapa-
us, koska luoti oli mennyt aivoihin. Sitä 
ei voitu leikata ja se tulehtui. Kuula oli 
koomas lähes koko loppuajan. Minulla 

Oopperalaulaja Jaakko 
Hietikko Peltomiehenä 
Temppeliaukion kirkossa 
8.8.2010. Kuva Annukka 
Viitaniemi
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oli lisäksi hyvä ystävä, musiikkiopet-
taja Andrej Rudnev, joka oli silloin 
Viipurissa. Hän otti myös viimeisen va-
lokuvan Toivo Kuulasta makaamassa 
side silmillä. Hän tiesi ja kertoi paljon 
tapauksesta.

- Toivo Kuulan musiikkia soitettiin 
paljon meidän perheyhtiössä, orkeste-
reissa ja lähes joka paikassa oli Kuu-
lan kappaleita mukana. Muistan kun 
18-vuotiaana tulin Helsinkiin ja kirjoitin 
päiväkirjaani. Koko ikäni jatkan ja esi-
tän Kuulan musiikkia. Nyt tuli tehtyä 
tämä ooppera. Mukana oli myös Toivo 
Kuulan viimeisin sävellys, Suojeluskun-
talainen marssi.

- Niin kauan kuin henki pihisöö ja 
keikun tässä,  minä jatkan tätä samaa, 
koska pidän niistä; säveltelen, vispailen 
ja opetan pitkin maailmaa.. Säveltelen 
joka sorttista musiikkia vähän ja kaik-
kea, mitä pyyrettähän ja tarvitaan. Mutta 
sinfoniaa en tykkää säveltää, tuskin mi-
nä pystyisinkään. Nyt olen tehnyt sovi-
tuksia. Kesällä esitettiin Merikannon 
musiikkia Ruovedellä, näytelmä Oskar 
Merikannon elämästä. Sovitin siihen 
30 erilaista kappaletta pienen yhtyeen 
soitettavaksi, muutamalle laulajalle ja 
kuorolle.

Mielisäveltäjiä

Jormaan ovat vaikuttaneet paljon Leevi 
Madetojan ja Jean Sibeliuksen mu-
siikki. Jälkimmäisen musiikkia hän pitää 
Pohjoismaiden parhaimpana.

 - Sinfonioiden seitsemässä kappa-
leessa on ahertamista. Niitä olen opet-
tanut ihmisille, jotka haluavat oppia. 
Jokaisella kurssilla on joku Sibeliuksen 
sinfonia, sävellysrunoelma tai kuvael-
ma.

Ulkomaalaisista säveltäjistä nousee 
päällimmäisenä Wolfgang Amadeus 
Mozart. Gustav Mahlerin musiikkia 
hän on johtanut paljon. Myöhemmistä 
unkarilaisen, sukulaiskansan miehen 
Bela Bàrtòkin musiikista hän pitää 
paljon. Tsekkiläinen Josef Stransky 
on hänelle myös erittäin läheinen. 

- Mielenkiintoisin ja luovin on rans-
kalainen 90-vuotis säveltäjä Henri Du-
tilleux. Hän on loistava eikä konstaile 

kaikilla uusilla keksinnöillä. Aivan häi-
käisevä kapellimestari, ehdoton ykkö-
nen on italialainen Claudio Abbado, 
Jorma sanoo.    

Parasta Suomen luonto  
ja rehti meininki

Kun Jorma palaa ulkomailta Suomeen, 
hän arvostaa Suomessa parhaimpana 
luontoa ja puhdasta ilmaa. Täällä on 
rehti meininki. Suomalaiset tunnetaan 
rehellisinä ihmisinä maailmalla. Toivon, 
että se jatkuu. Ilman sisua ei pärjää. Se 
on hyvä sana ja sen ihmiset tajuavat.

- Eteläpohjalaisissa on tätä rehtiä, 
rehellistä meininkiä. Mitä on sanottu, 
se pitää. Ei höpistä eikä tartte kaikkia 
kontrahteja paperille kirioottaa, kun sa-
na piretään. Ilman kökkähenkeä ei tule 
mitään. Sitä toristaa Ilmajoen musiikki-
juhlat. Sitä vien eteenpäin myös omis-
sa tilaisuuksissani. Aina tulee ihmisiä 
auttamaan, että saanko tulla kökkähän.

Jorman mielestä on vaikea sanoa, 
miksi Spelit ei enää vedä väkeä. Eivät ne 
menesty, jos ei ole kontaktia yleisöhön 
ja mielenkiintoisia aiheita. Hän lähti 
sieltä pois, kun mukaan tuli rytkytys. 
Kansanmusiikkiin ei kuulu sähköveh-
keet ja rummut. Ilmajoella pitäisi jat-
kuvasti hyödyntää paikallisia aiheita. 
Kun Jaakko Ilkassa ja Jokioopperassa 
oli paikallisia ihmisiä kuten Könnit ja 

muut, niin muutkin ovat kiinnostuneita 
niistä.  Ihmiset välittävät paljon ittes-
tänsä, suvustansa, asuinpaikastansa ja 
ympäristöstänsä. Sieltä lähtee se ruis-
leipä kuten sanotaan. 

- Kauhajoki on synnyinpaikkani. 
Siellä olen kasvanut 18-vuotiaaksi ja 
kokenut herkimmät hommelit elämäs-
sä, myös luonnon. Se on tärkein paik-
kakunta ja joka vuosi siellä käyrähän. 
Kaikki maisemat ja jokirannat kattothan, 
missä ravustettiin ja heinäpellot. Omat 
heinäpellot on myyty, ei niitä paljon ol-
lutkaan. Muutamia tuttuja näköö. Nekin 
harvenoo, kun ensimmäiset 80 vuotta 
on jo eletty.

Jorman 80-vuotiskonsertit pidettiin 
elokuun alussa Haapajärven ja Temp-
peliaukion kirkoissa. Molemmissa esi-
tettiin Peltomiehen rukous, missä pelto-
miehenä esiintyi kurikkalaissyntyinen 
Jaakko Hietikko. ”Hänen tulkinta oli 
mahtava ja ainutlaatuinen,” totesi Jorma.

Seuraavat 80-vuotiskonsertit ovat ke 
27.10. Seinäjoella, to 28.10. Kauhajolla 
ja pe 29.10. Vaasassa. Niissä esitetään 
Jorman valitsemaa musiikkia. Mukana 
on omia sävellyksiä ja sovituksia Leevi 
Madetojan, Toivo Kuulan ja Oskar Me-
rikannon musiikista. Kapellimestarina 
toimii Maestro itse.

 
Annukka Viitaniemi

80-vuotis-muistamiset menevät kapellimestariopiskelijoiden hyväksi, Jorma Panulan rahaston tili: 215518-126121.

Jutun kriivari Annukka 
Viitaniemi ja Maestro 
Jorma Panula. 
Kuvan otti 
Marja Kantola.

Vispata = johtaa orkesteria
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IN MEMORIAM

Kaija Kyllikki (o.s. Lohikoski) Kauppinen 
nukkui pois 17.11.2009 Vantaalla.   
Hän oli syntynyt 23.8.1929 Kurikassa.

Kaija oli yhdistyksemme kunniajäsen vuodesta 1992. Hän 
kuului Eteläpohjalaiset ry:n johtokuntaan kaksi ajankohtaa 
1962 -1977 ja 1992 -1994. Lisäksi Kaija toimi yhdistyksen 
sihteerinä 1962 – 1976 sekä tiedotussihteerinä 1976 ja 1993 
– 1994. Suomen Kotiseutuliiton ansiomitali hänelle myön-
nettiin 1996.

Kaija kirjoitti yhdistyksen 30-vuotishistoriikin ja valtaosan 
sen historiasta 50- ja 60-vuotisjuhlajulkaisuihin. Hän kokosi 
yhdistyksestä erilaisia tilastoja ja yhteenvetoja arkistoitavaksi. 
Hän oli puurtaja. Hänen kokoamansa tieto oli virheetöntä ja 
oikeinkirjoitettua, jota oli ilo ottaa vastaan julkaistavaksi. 
Häneltä sain monta arvokasta neuvoa ja tietoa yhdistyksestä 
toimittaessani Plaria.

Kaija oli koulutukseltaan sosionomi. Elämäntyönsä hän teki 
Suomen Nuorison Liiton opintosihteerinä, Kalevan Nuorten 
Liiton toiminnanjohtajana ja Marttaliiton tiedotussihteerinä. 
Hän oli Pro Mama ry:n perustajajäsen ja sen toiminnanjohtaja.
Eläkepäivinään Kaija kokosi Ala-Jyrän ja Lohikosken perhei-
den historiikit. Hän oli laaja-alainen kulttuurin harrastaja ja 
matkaaja. Hän piti kotimaan taidematkoista. Rakkaimmiksi 
hänelle nousivat Italian taide ja Rooma. Roomaan hän matkusti 
usein ja kävi italiankielen kurssin siellä. Italian taiteesta hän 
piti mielellään esitelmiä lähipiireille ja kirjoitti siitä.

Me lähdemme elämästä
emmekä kuitenkaan lähde.
Me elämme edelleen kaikessa,
mitä olemme tehneet.
Kaikki, mitä olemme ajatelleet,
sanoneet ja olleet,
jää olemaan ja valaisee toisten teitä.
Me kuolemme, emmekä kuitenkaan kuole,
vaan elämme niiden sydämissä,
jotka ovat rakastaneet meitä.
(Martti Lindqvist)

Kaipaamme ja muistamme Sinua lämmöllä.

Annukka Viitaniemi 

Kaija Kauppinen 1929 – 2009

Kuva: Veli-Pekka Hailuoto.
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Pohojalaaset tuloo
kaharen kuaron 

voimalla

Risku on sovittanut nimenomaan kon-
sertissa esiintyville kuoroille.

Ohjelmassa ei ole unohdettu nyky-
päivän ”maakunnan miehiä”. Jussi Asun 
säveltämä ja sanoittama Naapurin Kaisa 
ja Erkki Rajamäen Sininen lakeus ovat 
poliisikuoron ohjelmassa. Poliisilaulajat 
esittävät myös kaksi Juicen kappaletta.

Kampraatti-kuoro aloittaa kansansä-
velmällä Lukkarin kukkoo. Ohjelmas-
sa on mm. Jorma Panulan sovittama 
Jaakko kulta ja Toivo Kuulan Auringon 
noustessa. Kuorojen yhteisnumeroina 
kuullaan Paciuksen Suomen laulu ja Or-
jien kuoro Verdin oopperasta Napucco.

Kuoroista:

*Ilmajoen Musiikkiopiston Kampraatti-
kuoro on perustettu 1979. Koko toimin-
ta-ajan on kuoroa johtanut sen perustaja, 
diplomilaulaja Arto Risku. Kuorolla on 
monipuolinen ohjelmisto muodostuen 
kansanlauluista,klassisesta ja kirkko-
musiikista viihde- operetti- ja ooppera-
sävellyksiin.Kuoro on osallistunut me-
setyksekkäästi kilpailuihin kotimaassa 
ja ulkomailla, ja on saavuttanut korkean 
kansainvälisen tason luokituksen. Kuoro 
on julkaissut useita äänitteitä ja tehnyt 
kymmenen ulkomaanmatkaa.

*Etelä-Pohjanmaan Poliisilaulajat on 
perustettu 1985 eli kuorolla on menos-
sa juhlavuosi.Poliisikuorojen joukossa 

maakunnallisen kuoron 
kotipaikka on Seinäjoki, 
jossa myös pidetään kuo-
ron 25 v. juhlakonsertti 
marraskuussa. Vuosittain 
kuoro pitää 5-8 konserttia 
pääosin omassa maakun-
nassa mutta myös laajem-
malti. Vuosien saatossa 
kuoro on tehnyt myös 
useita ulkomaanmatkoja 
ja julkaissut kaksi ääni-
tettä. Kuoroa on vuodesta 
1994 lähtien johtanut Arto 
Risku.

*Kampraatti-kuoro on 
vieraillut pääkaupunki-
seudun etelä-pohjalaisten 
keskuudessa aiemminkin, 
mutta poliisilaulajille kon-
serttivierailu on ensimmäi-
nen.

ETELÄ-POHJANMAAN POLIISILAULAJAT:
       Johtaa:  ARTO RISKU 
       Säestykset:  RISTO LEHTINEN      
       Juonnot:  HEIKKI KOIVISTO  
 
ETELÄPOHJALAISIA KANSANSÄVELMIÄ, sov. A. Risku 
         OLIKO NE AKKA SUN POIKIAS 
         EIKÄ MEITÄ SURULLA RUAKITA 
         JUOMARIPOIJAN HEVOONEN 
 
ASU, J. , sov. A. Risku 
         NAAPURIN KAISA, sol. Jussi Vuorela 
 
RAJAMÄKI, E., sov. A. Risku 
         SININEN LAKEUS 
 
GRANATA, R., sov. A. Risku 
         TANGO D´AMORE 
 
PUNTA de P., sov. A. Risku 
         MUISTA MINUA 
 
TRENET & LASRY, sov. A. Risku 
        LA MER 

 

LESKINEN, J., sov. A. Risku 

         3.30 

 

LESKINEN, J., sov. A. Risku 

         NORJALAINEN VILLAPAITA 
 

 
V Ä L I A I K A (Kahvitarjoilu) 

     KAMPRAATTIKUORO: 
         Johtaa:  ARTO RISKU 
         Säestykset:  LIISA METSÄ-KETELÄ      
         Juonnot:  OLAVI RAITILA 
 
     ETELÄPOHJALAISIA KANSANSÄVELMIÄ, sov. A. Risku  
              LUKKARIN  KUKKOO 
                HAILEN MUNKKA 
 
      ROBERTS, A., sov. A. Risku 
               AMADO MIO 
 
      PETHMAN, E. 
               TUNGETTELEVA TANGO   
 
     LEANDROS, L., sov. A. Risku 
               TANGO A´MOR, sol. Sirkku Järvinen 
 
     MANILLA, P., sov. A. Risku 
               YÖN KULKIJA 
 
     RANSKALAINEN KANSANSÄVELMÄ, sov. J. Panula 
.             JAAKKO KULTA, sol. Eija Laine 
 
      KUULA, T. 
                AURINGON NOUSTESSA 
 
 
POLIISILAULAJAT JA KAMPRAATTIKUORO: 
       PACIUS, F. 
               SUOMEN LAULU        
 
       VERDI, G. 
                HEBR. ORJIEN KUORO oopp.  Nabucco 

ETELÄ-POHJANMAAN POLIISILAULAJAT:
       Johtaa:  ARTO RISKU 
       Säestykset:  RISTO LEHTINEN      
       Juonnot:  HEIKKI KOIVISTO  
 
ETELÄPOHJALAISIA KANSANSÄVELMIÄ, sov. A. Risku 
         OLIKO NE AKKA SUN POIKIAS 
         EIKÄ MEITÄ SURULLA RUAKITA 
         JUOMARIPOIJAN HEVOONEN 
 
ASU, J. , sov. A. Risku 
         NAAPURIN KAISA, sol. Jussi Vuorela 
 
RAJAMÄKI, E., sov. A. Risku 
         SININEN LAKEUS 
 
GRANATA, R., sov. A. Risku 
         TANGO D´AMORE 
 
PUNTA de P., sov. A. Risku 
         MUISTA MINUA 
 
TRENET & LASRY, sov. A. Risku 
        LA MER 

 

LESKINEN, J., sov. A. Risku 

         3.30 

 

LESKINEN, J., sov. A. Risku 

         NORJALAINEN VILLAPAITA 
 

 
V Ä L I A I K A (Kahvitarjoilu) 

     KAMPRAATTIKUORO: 
         Johtaa:  ARTO RISKU 
         Säestykset:  LIISA METSÄ-KETELÄ      
         Juonnot:  OLAVI RAITILA 
 
     ETELÄPOHJALAISIA KANSANSÄVELMIÄ, sov. A. Risku  
              LUKKARIN  KUKKOO 
                HAILEN MUNKKA 
 
      ROBERTS, A., sov. A. Risku 
               AMADO MIO 
 
      PETHMAN, E. 
               TUNGETTELEVA TANGO   
 
     LEANDROS, L., sov. A. Risku 
               TANGO A´MOR, sol. Sirkku Järvinen 
 
     MANILLA, P., sov. A. Risku 
               YÖN KULKIJA 
 
     RANSKALAINEN KANSANSÄVELMÄ, sov. J. Panula 
.             JAAKKO KULTA, sol. Eija Laine 
 
      KUULA, T. 
                AURINGON NOUSTESSA 
 
 
POLIISILAULAJAT JA KAMPRAATTIKUORO: 
       PACIUS, F. 
               SUOMEN LAULU        
 
       VERDI, G. 
                HEBR. ORJIEN KUORO oopp.  Nabucco 

Kuorot esiintymässä Lakeuden Ristissä

Etelä-Pohjanmaan Poliisilaulajat ja Il-
majoen Musiikkiopiston Kampraatti-
kuoro saapuvat vieraaksemme lokakuun 
viimeisenä viikonloppuna: Lauantaina 
30.10 viihdekonsertti Kampin palve-
lukeskuksessa alkaa kello 18,00.  Pää-
sylippu konserttiin maksaa 15 euroa 
sisältäen väliaikakahvituksen. 

Konsertin jälkeen on entisajan ilta-
mien tapaan ”tunti tanssia”. Tanssimu-
siikista vastaa poliisikuoron bändi Arto 
Riskun johdolla.

Kuoroja johtaa Ilmajoen musiikki-
opiston rehtori Arto Risku. Säestyksistä 
vastaavat Risto Lehtinen ja Liisa Metsä-
Ketelä. Poliisikuoron solisteina kuullaan 
Jussi Vuorelaa, Kari Niemelää ja Esa 
Kulmalaa. Kampraatti-kuoron solisteina 
ovat Sirkku Järvinen ja Eija Laine

Viihdekonsertissa molemmat kuorot 
aloittavat osuutensa Arto Riskun sovit-
tamilla etelä-pohojalaisilla kansansävel-
millä. Pääosan ohjelmasta muodostavat 
ikivihreät tangot, joista valtaosan Arto 
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