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Edessä on kaksi haasteellista vuotta puheen-
johtajana. Kiitos luottamuksesta! Yksinhän 
tätä hommaa ei voi tehdä. Onneksi tukena-
ni on hyvä hallitus ja toimihenkilöt, joiden 
kanssa työskentely sujuu mutkattomasti. 
Kiitokset hyvästä yhteistyöstä poisjääneil-
le sihteerille ja varasihteerille Ritva Turusel-
le ja isännällemme Tapani Tammelalle. Toi-
votan tervetulleeksi uuden isäntämme Ola-
vi Saarenpään.

Kauhajoki kävi meillä kylässä! Kiitokset 
heille mahtavasta ohjelmasta, saimme naut-
tia mielenkiintoisista puheista, tasokkaista 
musiikkiesityksistä, teatterista ja tanssista. 
Te olette tuoneet mieleenpainuvat esityk-
set meille nähtäviksi ja kuultaviksi. Kotimaa-
kunnan vierailusta on tullut paljon hyvää pa-
lautetta. Todetkaamme vain, jotta hyvää on 
heleppo kehua, sen todisti myös salintäytei-
nen yleisö! Väliajalla oli niin kova puheenso-
rina, jotta ei paremmasta väliä!

Kevättalvella saimme kuulla komiaa Ku-
rikan Nuijamiesten kuoroa Helsingissä, kun 
he olivat Malmin Mieslaulajien vieraana. Mal-
min Mieslaulajat tekevät vastavierailun Ku-
rikkaan. Kuorossa on eteläpohjalaisia laulajia.

Vimpelin Mieslaulajat pitivät 90-vuotis 
juhlakonsertin huhtikuun lopulla Vimpelis-
sä. Kuoro on yksi maakunnan vanhimmista 
mieskuoroista. Minulla oli ilo olla tilaisuu-
dessa mukana nauttimassa hyvästä ohjel-
masta, joka koostui perinteisistä vimpeliläi-
sistä lauluista, joita osaa säesti oman pitäjän 
pelimanniyhtye, sekä uudemmasta tuotan-
nosta. ”Maispekin häät”, joka on yksi kuoron 
perinteisiä lauluja, sai yleisön syttymään ei-
kä suosionosoituksista tahtonut tulla lop-
pua. Oopperalaulaja Heikki Siukola oli so-
listina, hän on lähtöisin Vimpelistä. Toivot-
tavasti saamme pian kuulla kuoroa täällä 
pääkaupunkiseudulla.

Kesä tulee kohisten ja jokaisella on ke-
säohjelmat mielessä. Etelä-Pohjanmaalla on 
tulevana kesänä paljon erilaisia tapahtu-
mia, joihin olisi kiva mennä, mutta aikahan 
on rajallinen, jotta valintoja on vain tehtä-
vä. Valtakunnalliset Kotiseutupäivät on Sei-
näjoella 8.-11.8.2013. Siellä on luvassa pal-
jon mielenkiintoista ohjelmaa katsottavak-
si ja kuultavaksi.

Syksyn ohjelma meillä on vielä tarken-
tamatta, koska haluamme ensin varmistua 
Kampin palvelukeskuksen remontin valmis-
tumisajankohdasta. Syksyn ohjelmaan pa-
laamme seuraavassa Plari-lehdessä.

Kiitos miellyttävästä yhteistyöstä teille! ▼

Aurinkoista kesää!

Elle Mäkinen 

puheenjohtaja

Kummisedälläni Keijolla on tapana kertoa 
kummitusjuttuja ja muita vanhan ajan tari-
noita. Alajärven Sänkiahossa ovat pienemmät 
ja suuremmat kuunnelleet juttuja hiljaa hä-
märässä illassa savusaunalla tai aitassa, silmät 
suurina, välillä on taitanut vähän pelottaakin.

Tarinoita kuunnellessa siirtyy itsekin ai-
kojen taa. Näkee silmissään ihmiset ja mai-
seman, vanhat talot ja tienoot. Samalla niis-
sä on jotain tuttua: ihminen ei sittenkään ole 
muuttunut kovin paljon. Samanlaisia ajatuk-
sia on ollut ennenkin, samanlaisia pelkoja ja 
toiveita. Siksi vanhoista tapahtumista ja ih-
misistä on lohdullista kuulla. Joku muukin 
on ajatellut näin, en ole yksin.

Tarinoita halutaan kuulla ja lukea. Siksi 
päätimme kerätä tarinoita, kaskuja ja muis-
teloita teiltä, hyvät lukijat. Jos sinulla on mie-
lessäsi juttu, jonka haluat kertoa, lähetä se 
meille. Tarkemmat ohjeet löydät sivulta 13.

Tarinoita syntyy koko ajan myös uu-
sia. Ties mitä uutta kerrottavaa tuo tämä-
kin kesä tullessaan, vietti sen sitten pääkau-
punkiseudulla, maalla mökillä tai ulkomaita 
matkustellen. 

Tässä Plarissa esitellään monta tapahtu-
maa ja paikkaa, joihin voi kotiseudulle mat-
katessaan mennä tutustumaan. On suur-
mies-oopperaa Ilmajoella ja Wanhan ajan 
päivät Soinissa. Laihian museossa on kak-

si mielenkiintoista aihetta: paikallinen lot-
tatoiminta sekä suomenhevosen historiaa.

Lehdessä esitellään jälleen myös pää-
kaupunkiseudulla vaikuttavia pohjalaisia. 
On Tenniskeskuksen johtaja Jussi Neste ja 
apteekkari Jukka Niemi. Runoilija ja kirjoitta-
misen opettajan Miia Toivion nykyisistä op-
pilaista yksi, karijokelaislähtöinen Kirsi Karvi-
nen on juuri julkaissut esikoiskirjansa. Uusia 
pohjalaisvaikuttajia siis tulee myös koko ajan!

Elämyksellistä ja tarinantäyteistä 

kesää 2013!
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Edellisestä käynnistä olikin jo 25 vuotta, mutta 
kyllä kannatti odottaa. Mukana oli jo toista ker-
taa Unto Lyly-Yrjänäinen sitten vuoden 1988.

Tämänkertainenkin vierasjoukko oli linja-au-
tolastillinen; kunnan edustajia ja Panula-opis-
ton kasvatteja hienoine musiikkiesityksineen 
sekä näytelmä Pohjalaisia esiintyjineen. Kaikki-
aan 33 henkeä.

Puheenjohtajamme Elle Mäkinen toivotti 
vieraamme tervetulleeksi ja ennusti meille kai-
kille mukavaa yhdessäoloa, mikä täydellises-
ti toteutuikin, kestihän juhlamme nelisen tun-
tia sisältäen ohjelmaosuuden, kahvit ja lopuk-
si tanssia Simo Yli-Halkolan ja Jorma Ketolan 
tahdittamana.

Kauhajoen kaupungin terveiset toi kaupun-
ginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti. Hän kertoi voimak-
kaasta kehityksestä, jossa kunta on ensimmäis-
ten joukossa. Kunnan työpaikkaomavaraisuus on 
yli 100% eli on tarjota naapurikunnillekin töitä.

Rakentamiseen panostetaan kovasti ja eten-
kin koulujen ja päiväkotien rakennustyö on voi-
makasta. Kuten kaikilla kunnilla talouden tasa-
painoa pitää huolella seurata. 

Kauhajoesta on Plarin erikoisnumero jo il-
mestynyt ja se kannattaa lukea kertaalleen vie-
lä uudelleen. Kauhajoki on ottamassa virkeästi 
myös tuulivoimaa alueelleen ja hyvä seutuverk-
ko mahdollistaa nopeat nettiyhteydet. 

Kaupunginjohtaja luovutti yhdistykselle kau-
pungin standaarin ja kirjan, joista myös kuva 
ohessa teksteineen. Myöhemmin iltapäivän ku-
luessa kauhajokiset saivat viemisikseen myös 
Helsingin Eteläpohjalaisten standaarin Elle Mä-
kisen luovuttamana. 

Panula-opiston rooli Kauhajoen ja naapu-
rikuntien musiikkielämässä on voimakas ja se 
näkyi myös täällä. Opisto on perustettu vuon-
na 1968 ja siirtyi Kauhajoen kunnalle 1974 
musiikkiopistoksi.

Oheisissa kuvissa kertomusta siitä laajasta 
ohjelmistosta, jolla vieraat meitä viihdyttivät.

Kahvitauko ennen tanssin alkua toi mielui-
san tilaisuuden tavata vanhoja tuttuja ja solmia 
myös uusia tuttavuuksia. 

Lähes 180 hengen osallistujajoukko lähti hy-
villä mielin kukin kotimatkalle. ▼
Teksti ja kuvat Tarmo Ojaluoma

Kauhajokiset luovuttivat standaarin ja Kulttuurimaisemien kirjan 
puheenjohtaja Elle Mäkiselle. Vasemmalta kaupunginjohtaja Kuja-
Lipasti, hallintojohtaja Vanhanen, hallituksen jäsen Järviluoma ja 
tilaisuuden juontaja, valtuutettu Taija Hakola.

KAUHAJOKISTEN VIERAALU HELSINGIS
Saimme pitkän tauon jälkeen mieluisia vieraita Kauhajoelta 13.4.2013.

Minna Hautaniemi pianon ääressä ja Sibeliuksen 
Valsette op 100/22.

Pianisteja nuorimmasta päästä 
oli Annikka Pääkkönen, joka 
on Panula-opiston kasvatteja, 
kuten muutkin hienoista 
musiikkiesityksistä vastanneet.

Kohtaus näytelmästä Pohjalaisia, etualalla lattialla 
harmonikansoittaja, nelinkertainen Suomen 
mestari Eveliina Uitto. Näytelmän on ohjannut 
Timo Kankainen. Rooleissa Ahovaara, Mäkinen, 
Hietalahti, Hakamaa, Mäki-Filppula, Nisula.
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Kahvijonossa ollaan ja sitä oli riittävästi ja se oli 
hyvää.

Runsaan ohjelmiston lopuksi Viuluryhmän kansanmusiikkipotpuri esittäjinä Kiprianoff, Torpo-Laitila, 
Hakola, Nuuttila, Nurmela, Zsiros, Krizstina ja Klara Pazstor Buza

Yleisöä oli runsaasti.

Ja sitten ei kun tanssimahan. Ja mikäs siinä kun 
orkesterina oli Simo Yli-Hakola ja Jorma Ketola.

VUOSIKOKOUKSEN SATOA

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n vuosikokous pidettiin 21.3.2013 Kinaporin palvelukeskuksessa. Vuo-
sikokouksen puheenjohtajana toimi Antti Lanamäki ja sihteerinä Helena Pyhälahti-Räisänen. 
Kokouksen aluksi yhdistyksen puheenjohtaja Elle Mäkinen totesi yhdistyksen 71. toimintavuo-
den olleen vilkas ja tuoneen peräti 123 uutta jäsentä.

Kokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus. Puheenjohtajana jatkaa seuraavan kaksivuotiskauden 
Elle Mäkinen (lähtöisin Alajärveltä).

Muut hallituksen jäsenet ovat: Henrik Lamberg (Alajärvi), Ritva Viitamäki (Töysä), Vilho Kor-
keamäki (Ilmajoki), Jaakko Ojala (Isokyrö), Erkki-Jussi Erkkilä (Ilmajoki), Antero Tala (Lapua), 
Sirkka-Liisa Mattila (Kurikka), Tarmo Ojaluoma (Peräseinäjoki), Helena Pyhälahti-Räisänen 
(Vimpeli), Tapani Salomaa (Alavus), Suvi Lahdenmäki (Seinäjoki). Hallituksen nimittämät toimi-
henkilöt ovat: Rahastonhoitaja Raija Kallio (Laihia), Osakunnan edustaja Jenni Hunnakko (Hel-
sinki), isäntä Olavi Saarenpää, jäsenrekisteriä ylläpitää Kirsti Kymäläinen.
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Opettaja Sakari Laulaja kuoli 18.1.2013 Kirkko-
nummen terveyskeskuksessa. Hän sairasti pit-
kään ja eli viimeiset kuusi vuotta laitoshoidos-
sa. Hän oli Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n pit-
käaikainen hallituksen jäsen 1986 – 1995. Hän 
toimi yhdistyksen varapuheenjohtajana 1992 – 
1993 ja puheenjohtajana 1993 – 1995. Kunnia-
jäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 2000.

Sakari syntyi Kurikassa 24.4.1933 ja olisi täyt-
tänyt huhtikuussa 80 vuotta. Hän varttui Laihi-
alla, missä perhe asui isän työn takia vuodes-
ta 1937.

Jo nuorena Sakaria kiehtoi musiikki ja hän 
opiskeli Sibelius-Akatemiassa kirkkomusiikki-
osastolla 1954 – 1958 kanttori-urkuriksi. Tätä 
työtä hän ei ehtinyt pitkään tehdä, kun hän kiin-
nostui Rudolf Steinerin opeista. Hän suoritti tai-
deteolliset ja pedagogiset opinnot sekä Sveit-
sissä että Saksassa 1963 – 1966. Hän toimi tai-
teellisten ja käytännöllisten aineiden opettaja-
na Rudolf Steiner -koulussa Helsingissä vuoteen 
1987 saakka. Hänen työnsä sisälsi myös metalli-
aineiden, puutöiden, savitöiden ja kirjansidon-
nan opetusta.

Sakarilla oli taiteiden harrastaminen lähellä 
sydäntä. Hänellä oli oma taidetakomo Helsingis-
sä, missä hän teki kuparitöitä; kuparipannuihin 
kuvioita ja yritysten logoja, tauluja, maljakoita, 
koruja ja nappeja. Teoksiaan hän kävi esittele-
mässä ja myymässä suurimmilla messuilla ko-

timaassa ja Frankfurtin kevätmessuilla Saksassa.
Sakari toimi Savonlinnan Oopperajuhlien Tai-

deteollisen näyttelyn arkkitehtinä ja komissaari-
na 1968 – 1973. Hän hoiti Sammatin Taidenave-
tan kesänäyttelyt vuodesta 1984 alkaen ja toi-
mi Kaivopuiston Gallerian vetäjänä muutaman 
vuoden 1990 alkaen. Hän suosi galleriassa poh-
jalaisten taiteilijoiden töitä. Hänen oma näytte-
lynsä oli esillä vuoden vaihteessa 11.12.1992 – 
6.1.1993. Hänellä oli esillä puuveistoksia ja ku-
paritöitä. Pääpainoisesti hän oli valinnut aiheet 
uskonnosta, Kalevalasta, musiikista ja kotimaa-
kunnan historiasta kuten; Käy kirkkomaasta illoin 
vanhat mummot, Kirkon portahilla, Rukous, Tul-
ta iski ilman ukko, Etyydi, Myrsky, Torkkoolan puu-
merkki, Piirtoolan puumerkki, Hypi, hypi, hypi sa-
noo Rannanjärvi / osta sinä flikka se krinoliintant-
tu, Metsäpalsta, Kelopuut ja monet muut aiheet.

Sakari piti kuorolaulusta ja lauloi Heikki Kle-
metin 1900 perustamassa Suomen Laulussa yli 
kymmenen vuotta. Sakarin aikana Suomen Lau-
lun -sekakuoro esiintyi Helsingin Eteläpohjalai-
set ry:n monissa juhlissa. Myöhemmin hän jat-
koi laulua Veikkolan kvartetissa.

Sakari oli ihmisenä pidetty. Osaamisistaan 
hän ei tehnyt numeroa. Eri tilaisuuksissa hän 
kertoi vakavalla naamalla pohjalaisvitsejä. Mo-
nesti hän yhdisti myös vitseihin savolaiset, kos-
ka vaimo oli kotoisin Savonlinnasta.

Kiitos Sakari Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 
hyväksi tehdystä työstä. Kunnioitamme Sinua 
ja muistamme lämmöllä.

Olen särkynyt saviruukku, pala palalta murtui pois.
Vain ihmettelin ja itkin, en millään murtunut ois.
Sinä Herra, minut murskasit, vaan talletit kaikki palat.
Niin paljon minua rakastit, tahdoit uutta kokonaan.
Anna savelle uusi muoto, tee minusta uusi ruukku,
niin rakkautesi nyt näytät, taas murtunutta käytät.
:,: Tahdon kertoa särkyneille, ei siruja heitetä pois.
Kallista halpa savikin mestarin kädessä ois. :,:

san. Liisa Pukkila

säv. Jukka Salminen

Sakari liikuttui serkkunsa Eero Piirron hautajaisis-
sa, kun Kurikan kanttori Maarit Rantanen lauloi 
Saviruukun. Runon hän halusi liittää myös kir-
joittamaansa muistokirjoitukseen (Plari 3/1995). 
Mielestäni se sopii myös Sakarille, koska hän oli 
savenvalajana ruukuntekijä. ▼

Annukka Viitaniemi

IN MEMORIAM
Opettaja Sakari Laulaja
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Jenni Hunnakko

Osakunta juhlassa ja arjessa

Osakuntaelämää
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23.3 Etelä-Pohjalainen Osakunta juhlisti pit-
kää historiaansa viettämällä 105. vuosijuhlaan-
sa Ostrobotniatalon kakkoskerroksen juhlati-
loissa. Kuten akateemisiin pöytäjuhliin kuuluu, 
kutsuvieraat olivat pukeutuneet parhaimpiin-
sa ja illan ohjelmaan kuului puheita, musiik-
kiesityksiä sekä yhteislaulua puhumattakaan 
hyvästä ruuasta. Ilta päättyi tansseihin, jossa 
muuan muassa pyörähdeltiin valssin ja Pas 
d’Espagnen tahtiin.

Vaikka osakunta- ja opiskelijaelämän nä-
kyvimpiä osia ovat juuri vuosijuhlien kaltai-
set isot juhlat tai vaikkapa lukuvuoden lop-
puhuipennuksena oleva vappu, tarjoaa osa-
kunta jäsenilleen myös paljon arkisempia ta-
pahtumia. EPO:n ja sen sisarosakuntien, VN:n 
ja PPO:n, alaisuudessa toimii useita kerhoja, 
jotka järjestävät toimintaa ja yhdessäoloa osa-
kuntien jäsenille. Pohjalaisten osakuntien van-
hin kerho Kapaloseura on tarkoitettu käsitöistä 
innostuneille osakuntalaisille ja se tarjoaa kä-
sityöiltoja, käsityökursseja ja järjestää aina jo-
ka kevät retken Tallinnan käsityötarvikekaup-

poihin. Uusin kerho on viime vuonna aloitta-
nut Yhteispohjalainen lautapelikerho, joka ni-
mensä mukaisesti tarjoaa mahdollisuuden pe-
lata pelejä aina klassisesta Kimblestä eeppisiin 
puolipäivää kestäviin roolipeleihin. Pohjalais-
ten osakuntien laulajat puolestaan kehittävät 
osakuntien jäsenten laulutaitoja ja esiintyvät 
ympäri Suomea kun taas Pohjalaisten osakun-
tien tanssikerhon tanssikursseilla opetetaan 
useita erilaisia tansseja eri tasoisille osaajille. 
EPO:n omat valiokunnat järjestävät osakun-
talaisille erilaista aktiviteettia ja ryhmäretkiä 
esimerkiksi teatterinäytöksiin erittäin opiske-
lijaystävällisillä hinnoilla. 

Vaikka EPO:n järjestämät juhlat ovat aina 
olleet käymisen arvoisia ja vuosijuhla oli erit-
täin mielenkiintoinen kokemus ja loistava syy 
käyttää uudelleen Wanhojen tanssien mekko-
ani, niin olen aina pitänyt enemmän osakun-
nan arkisemmasta puolesta. Kaikki peli-illat, 
osakunnan järjestämät retket ja niiden tunnel-
ma ovat olleet ainakin minun osaltani suuri syy 
sille, miksi palaan aina uudestaan Bottalle. ▼ 

Kuva: Pixhill
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Jussi Neste on johtanut Talin tenniskeskusta 
rennon jämäkällä otteella vuodesta 1986 toi-
mittuaan sitä ennen 15 vuotta A-klinikkasääti-
ön talousjohtajana.

Nesteen aloittaessa Talissa oli 10 sisäkenttää 
ja viisi ulkokenttää, jotka talvikaudeksi katettiin 
kuplahalleilla. Viime syksynä hän jäi eläkkeelle 
toimittuaan tenniskeskuksessa 27 vuotta. Näi-
den vuosien aikana on Talista kehittynyt Euroo-
pan suurin sisätennishalli, jossa sisäkenttiä on 22 
ja ulkokenttiä 11. Jussin pohjalaista vaatimatto-
muutta hivelee erityisesti kansainväliseltä ten-
nisväeltä saatu myönteinen palaute. No tällai-
sia ne pohojalaaset ovat, aina tuppaa tulla pa-
rempaa ja suurempaa vaikka keskinkertaasehen 
on pyritty, kirjoittaa HVS-Sanomat.

Niinhän se on, että siellä mistä Jussi on ko-
toosin, (ja äidin suku Ylihärmästä) on aina ar-
vostettu taloon kokoa ja avaria näkymiä. Poho-
jalaasten avarakatseisuushan johtuu siitä, että 
akkunasta näkyy niin kauas, on Jussin alavute-
lainen pelikaveri korostanut.

Jussi on vankkaa eteläpohjalaista talonpoi-
kaissukua ja Nesteen (alkuaan Näste) talon nel-
jästä veljeksestä vanhin. Perheeseen kuuluu vai-
mo ja kaksi tytärtä ja kolme lastenlasta. Ei ole La-
keuden portti päässyt unohtumaan, koska kesä-
mökki sijaitsee kotitalon lähettyvillä Sapsalam-
milla Lapuanjoen latvavesillä. 

HVS-Sanomissa oli Jussia koskevassa jutus-
sa otsikkona, että Isoon Talin Jussi jää eläkkeel-
le. Toden totta Jussin aikana on tenniskeskuk-

sen kehittyminen ja laajentuminen ollut Suo-
men tenniksen kannalta hyvin merkittävää sa-
moin kuin kaikenikäisten liikuntaa ja terveyt-
tä sekä harrastajien sosiaalista kanssakäymistä 
edistävä toimintaympäristö.

Pelimies viihtyy asiakkaiden 
parissa

-Työ ja harrastus Talissa on tullut kokonaisvaltai-
seksi elämäntavakseni ja olen viihtynyt hallilla 
usein myös iltaisin ja viikonloppuisin tenniski-
soissa ja asiakkaiden kanssa jutustelemassa saa-
den laajan sosiaalisen kontaktipinnan, kertoo 
Jussi. Pelimies on viihtynyt myös tenniskentällä 
ja pelannut kolme neljä kertaa viikossa.

Kun itse olen pelannut Talissa pitkälti toista-
kymmentä vuotta ja olen saanut seurata silloin 
tällöin Jussin toimintaa, olen voinut todeta hä-
nen tarttuvan erilaisiin huoltotehtäviin kysele-
mättä voisiko joku muu sen hoitaa huomenna.

Mukavia ovat olleet ne joulu- ja kevätkaf-
feet, jotka talo on tarjonnut meille vakituisille 
tiistairyhmän senioripelaajille. Isäntä on kertoil-
lut meille ajankohtaisten asioiden lisäksi hyvällä 
huumorilla juttuja Alavuden ja Härmän mailta 
aina nuoruusvuosilta asti. Kanssakäymisessä hä-
nen kanssaan on tullut vahvasti esiin eteläpoh-
jalaisten juurien arvostaminen ja tietenkin peli-
asioissa leikillinen trossaaminen. Vaikka Jussilla 
ei ole merkittävän paljon ollut menestystä mi-
taleille asti SM-tenniksessä, on hänellä kuiten-
kin ollut taskussaan eniten tenniksen SM-mita-
leja, koska hän on neljännesvuosisadan aikana 
hoitanut runsaasti palkintojen jakoseremonioi-
ta vieden mitalit kentälle housujensa taskussa. 

Jussin siirryttyä ansaituille eläkepäiville, ei 
Talin tenniskeskus ole millään tuuliajolla, vaan 
saimme seuraajaksi vuosia HVS:ssä ja Talissa työs-
kennelleen Pekka Mäkelän, kotoosin Jämsästä. 
No hänessä ny ei oo muuta vikaa kuin ettei ole 
pohojalaanen.

Koska Jussi kuului Talin kalustoon, on ilo näh-
dä häntä pelikentällä nyt vastuista vapaana ja 
pelaamisesta nautiskellen. ▼

Irja Myllymäki

Lapualta lähtöösin

Alavudelta kotoosin: Ison Talin Jussi

Alavudelta soon kotoosin Helsingin Tennisstadion Oy:n 

emeritus toimitusjohtaja Jussi Neste. Neste ehti ennen 

eläköitymistä johtaa Talin tenniskeskusta 27 vuotta, jonka 

aikana paikasta kehittyi Euroopan suurin sisätennishalli.

Kuvassa Jussi Neste lahjakkaiden tennispelaajien kanssa suorittamassa 2010 laajennuksen avauspelejä 
kentällä 22. Vasemmalta Heini Salonen, Leija Kaukonen, Henri Kontinen ja Jussi Neste.
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Yhdistyksen hallituksen 

perinteisiin kuuluu vierailla 

pääkaupunkiseudulla 

yrityksissä, joiden johdossa 

istuu Eteläpohjanmaalta 

kotoisin olevia johtajia.

Tällä kertaa 9.4.2013 meidät oli kutsuttu Yliopis-
ton Apteekkiin ja isäntänä meillä oli apteekkari 
Jukka Niemi, joka on lähtöisin Alajärveltä. Saim-
me hallituksemme kokousta varten neuvotte-
luhuoneen käyttöömme ja tilaisuuden aluk-
si apteekkari esitteli meille Yliopiston Aptee-
kin toimintaa.

Yliopiston Apteekki on perustettu vuonna 
1755 ja se on Suomen suurin farmaseuttisen 
henkilöstön työllistäjä, jonka palveluksessa on 
lähes tuhat henkilöä. Apteekin omistaa Helsin-
gin Yliopisto ja yrityksen tuotot menevät tutki-
muksen ja opetuksen edistämiseen. 

Apteekilla on Suomessa 17 toimipistettä, jo-
ka määrä on laissa säädetty. Lisäksi toimintaa on 
Virossa (11 apteekkia) ja Pietarissa (18).

Apteekilla on myös omaa lääkevalmistus-
ta harvinaisten lääkkeiden osalta ja mm. anti-

Kävimme Yliopiston Apteekissa

Alajärveläissyntyinen apteekkari Jukka Niemi Yliopiston apteekista ja Helsingin Eteläpohjalaisten 
puheenjohtaja Elle Mäkinen.

biootteja lapsille. Apteekissa koulutetaan ja on 
harjoittelijoina lähemmäs 100 farmasian opis-
kelijaa vuosittain.

Apteekki kehittää hyvää palvelua ja yhtenä 
esimerkkinä Helsingissä ympäri vuorokauden 
auki oleva ja kaikkina viikonpäivinä palveleva 
apteekki. Visiot apteekin kehittämisestä ennus-

tavat hyvää tulevaisuutta ja meidän kannattaa 
suunnata askeleemme sinne.

Muistoksi ja kiitokseksi mielenkiintoisesta ja 
tietämystämme lisäävästä käynnistä puheenjoh-
tajamme Elle Mäkinen luovutti apteekkari Nie-
melle Pauliaukusti Haapasen taulun. ▼
T. Ojaluoma

Lyhyin tie 
apteekkiin on
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Ilmajoelta kotoisin oleva runoilija Miia Toivio 
tuntee palanneensa Helsingissä sukunsa juuril-
le. Isän pappissuku on lähtöisin täältä, joten eh-
kä siksi Toivio tuntee kaupungin väkevästi ko-
dikseen. Runoilijapiireistä on löytynyt oma yh-
teisö ja Toivion kolmas runokokoelma ilmestyi 
tammikuussa.

Miia Toivio on syntynyt Ilmajoella vuon-
na 1974. Paappa ehti syntyä Helsingissä, kun 
isänisänisä muutti Ilmajoen pappilaan viime 
vuosisadan alussa. Paappa jäi lapsuudenpaik-
kakunnalleen ja hänestä tuli taksinajaja, samal-
la uralla jatkoi myös isä. Isä ja Karijoelta kotoisin 
oleva äiti asuvat edelleen Ilmajoella, kaksi siskoa 
ja veli Seinäjoella.

Yläasteen ajalta Toiviolla on tallella runo, 
jonka hän kaverin pyynnöstä kirjoitti vaihto-
oppilaaksi lähtevälle ystävälle. Samoihin aikoi-
hin Toivio on kirjoittanut: en tiennyt osaavani 

kirjoittaa, mutta toivon, että joskus tämä vihko 
on täynnä runoja.

-Opettaja ei mitenkään erityisesti kannus-
tanut kirjoittamaan, mutta luin paljon: Tommy 
Tabermannia, erilaisia runokokoelmaia ja Si-
näMinä-lehden runopalstaa. Koulukavereiden 
kesken vaihdettiin värssyjä, ja vihkojen takakan-
net olivat täynnä tarinoita, piirroksia ja runoja. 

Vaihto-oppilasvuoden Toivio vietti 
Ohiossa”samanlaisessa peltomaisemassa, ja vie-
lä enemmän maalla kuin Ilmajoki”. Amerikkalais-
koulussa tehtiin näytelmä kaksi kertaa vuodes-
sa, Toivio pääsi mukaan ja innostui teatterista.

Vaikka teatteri ja kirjoittaminen kiehtoivat, 
Toivio haki lukion jälkeen Helsinkiin opiskele-
maan teologiaa.

-Uskonto aineena kiinnosti ja koska suvus-
sa on pappeja, se tuntui luontevalta valinnalta. 

Pian Toivio kuitenkin huomasi, ettei opiskelu ol-
lutkaan sitä mitä hän halusi.

-Vuoden jälkeen lopetin teologisessa, ja sen 
jälkeen meni muutama vuosi miettiessä mitä 
oikeasti haluaisin tehdä. Se oli aika rankkaa ai-
kaa, muutto Helsinkiin ja akateeminen vapaus 
olivat iso muutos.

Mukaan kirjoittajapiireihin

Onnekseen Toivio pääsi Malminkartanon Tai-
de- ja mediapajaan, jossa tutustuttiin eri 
taiteenaloihin.

-Pajassa opeteltiin kuvataidetta, valokuva-
usta ja tehtiin omaa lehteä. Ohjasin pajalaisille 
näytelmän Kolme iloista rosvoa, jolla kiersimme 
päiväkodeissa ja näyttelin itse leijonaa. Se oli to-
si antoisaa ja mukavaa aikaa.

Toivio oli jatkanut myös kirjoittamista ja käy-
nyt läpi kirjoittajakursseja, mutta vasta tuolloin 
pälkähti päähän hakea opiskelemaan yliopis-
toon kirjallisuutta. 

-Opiskelin ensin myös teatteritiedettä, mut-
ta se tuntui liian teoreettiselta. Sen sijaan rakas-
tin kirjallisuustieteen peruskursseja. Niillä luettiin 
paljon ja analysoitiin tekstejä, se oli ihanaa. Opis-
kelin yleisen kirjallisuuden lisäksi kotimaista kir-
jallisuutta sekä kirjoittamista Leino Akatemiassa.

Tärkeätä oli myös päästä mukaan Helsingin 
kirjailijayhteisöön. 

-Runoilija Tommi Parkko veti mukaan ru-
noyhdistys Nihil Interitin toimintaan. Aloin jär-
jestää runotilaisuuksia ja päädyin Tuli&Savu -ru-
nouslehden toimitussihteeriksi ja lopulta pää-
toimittajaksi vuonna 2003. Samalla alkoi voi-
mistua unelma: entä jos joskus julkaisisi jotain. 

Lehden teko oli antoisaa tulevalle runoilijalle.
-Oli pakko seurata mitä runokentällä tapah-

tuu ja lukea kaikki ilmestyvät runokirjat. Lisäksi 
sain työskennellä sellaisien hienojen kirjoittajien 
kuten Leevi Lehdon ja Aki Salmelan kanssa.

Oma kokoelma

Toivion esikoisteos Loistaen olet ilmestyi 2007.
-Asuin silloin Museokadulla kommuunissa ja 

olin ripustanut kokoelman runot huoneen sei-

Miia Toivion kolmannen runokokoelman Pysty hiljaisuus julkaisutilaisuus pidettiin tammikuussa 
kirjailijatalo Villa Kivessä Töölönlahden rannalla.

Runoilija löysi paikkansa

Ilmajokelaissyntyinen Miia Toivio toimii kirjailijapiireissä ja iloitsee opettamisesta.

Teksti ja kuvat: Suvi Lahdenmäki
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nälle. Kaksi vuotta ne roikkuivat siinä, välillä vaih-
doin runojen paikkaa, poistin tai lisäsin jotain. 
Viimein lähetin ne useaan eri kustantamoon, 
sain hyvää palautetta ja lopulta Teos julkaisi ne.

Seuraavan kokoelman Suut Toivio teki yhdes-
sä runoilija Marko Niemen kanssa. Kokoelmas-
sa ei ole eroteltu, kumpi on kirjoittanut mitäkin.

-Halusimme herättää uusia mielikuvia siitä, 
mitä kirjoittaminen voi olla. Entinen yhden kir-
joittajan ajatus ei enää ole niin ehdoton, nyt voi-
daan tehdä yhdessä. Puhutaan moni-tekijyydes-
tä. Tarkoitus on Niemen kanssa jatkaa jossain vai-
heessa, prosessi oli niin mukava. On mahtavaa 
saada inspiraatiota toiselta, jatkaa toisen ajatusta.

Uusimman Pysty hiljaisuus-kokoelman syn-
nytys ei sujunut yhtä helposti.

-Kokonaisuus oli jo olemassa, mutta joten-
kin en meinannut saada sitä siihen muotoon 
kuin olisin halunnut. Olen aina ollut kiinnostu-
nut löytöretkistä, ja alun runoissa oli tapahtu-
mapaikkana Antarktis, mutta jokin siinä hier-
si. Lopulta otin koko alun pois ja kirjoitin siihen 
uudet tekstit. Kirjan teko on monesti aika mys-
tinen prosessi. Kirja ei aina suostu siihen muo-
toon, mikä on itsellä ollut mielessä. Sitten pitää 
vain hyväksyä, että se meneekin näin.

Omiksi runoilijaesikuvikseen Toivio mainit-
see Eeva-Liisa Mannerin ja Väinö Kirstinän 
ja nuoret nykyrunoilijat. Yksi tämän hetken suo-
sikki on esimerkiksi Maria Matinmikon viime 
vuonna julkaistu ja palkittu Valkoinen-kokoelma.

-Suomalainen nykyrunous on valtavan kiin-
nostavaa ja hyvin voimissaan.

Julkaisutilaisuudessa olivat mukana Toivion vanhemmat. Äiti Marja-Leena Toivion mukaan tytär omasi jo 
pienenä vilkkaan mielikuvituksen ja oli kaveriporukassa varsinainen leikkien keksijä.

Kirjoittajaksi oppii kirjoittamalla

Runoilijan työnsä ohessa Miia Toivio toimii Kir-
joittaja-linjan vastaavana opettajana Työväen 
Akatemiassa Kauniaisissa. Opinnot ovat yliopis-
totason opintoja, ja ne toteutetaan yhdessä Jy-
väskylän avoimen yliopiston kanssa. Akatemias-
sa voi suorittaa kirjoittamisen perus- ja aineopin-
not, ja koulutus kestää 2–3 vuotta.

-Aiemmin oli vallalla käsitys, ettei kirjoitta-
mista voi opettaa, vaan taidon täytyy olla sisä-
syntyistä tai se pitää opetella itse. Kirjoittajalle 
voidaan kuitenkin opettaa esimerkiksi eri laji-
tyyppien tuntemusta, suomen kielen hallintaa 
sekä herätellä kirjoittajan luovuutta ja uskoa 
omiin kykyihin. Tärkeintä on kirjoittaa paljon ja 
saada palautetta, sekä opettajalta että muilta 
opiskelijoilta. Kirjoittamista ei opi teorian kaut-
ta, vaan kirjoittamalla.

Toivio opiskeli 2005–2006 Sanataiteen opet-
tamista Etelä-Pohjanmaan Opistossa Ilmajoella 
ja suorittaa nyt myös kasvatustieteen opintoja. 
Opettajan rooli on mieluisa.

-On aivan mahtava nähdä, miten opiskelijat 
kehittyvät! Nytkin toisen vuoden tekstiseminaa-
rissa tuntee itsensä aivan tarpeettomaksi, kos-
ka opiskelijoista on tullut niin taitavia analysoi-
maan toistensa tekstejä.

Kirjoittaminen on suosittua, ja opiskelijamää-
rät ovat koko ajan kasvussa.

-Opiskelijat ovat aivan huippumotivoitunei-
ta ja innostuneita. 

Tulevaisuudessa työ opettajana jatkuu, mut-
ta samalla on toive siitä, että jossain vaihees-
sa voisi keskittyä pelkästään kirjoittamiseen. ▼
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Se on joku pihapiiri Karijoella
Se on joku punainen pohjalaistalo
Se on joku hevonen joka juoksee sodasta kotiin
Se on joku televisio joka näyttää kuvaa
Hevosesta joka juoksee sodasta kotiin
Punaisen pohjalaistalon pihapiiriin
Jossa opetellaan ajamaan traktoria

Niin kuin äiti kertoo kun saatiin ensimmäinen
Auto ja iltaisin katsottiin yhdessä televisiota
Joka näyttää kuvaa hevosesta joka juoksee
Punaisen pohjalaistalon pihapiiriin
Jossa äiti hymyilee
Jossa äidin lyhyet hiukset hymyilevät
Jossa äidin hymy on pitkä ja syvä
Ja navetan takaa menee jyrkkä polku jokirantaan
Se on joku seitsemänkymmentäluvun valokuva
Jossa äiti seisoo hevosen vieressä ja katsoo sitä
Ja äidin hiukset ovat pitkät ja leveät

Niin kuin mummu kertoo
Kuinka Päntäneellä hevoset jo tiesivät
Ja kaviot kevenivät yhtäkkiä
Kun juostiin mutkaista tietä läpi metsän
Ja mummu pyöräili vastavirtaan tansseihin
Ja lehmät seisoivat kuin patsaat yössä
Se on joku mustavalkoinen valokuva
Jossa mummu seisoo hevosen vieressä ja katsoo sitä
Jossa mummu seisoo hevosen vieressä ja hymyilee
Jossa mummun kiharat hiukset hymyilevät
Ja valkoiseksi kalkitun navetan takana
Joki kihartuu pitkään ja syvään

Miia Toivio
- Julkaistu aiemmin Nuori Voima -lehdessä (2009)

MUISTOKIRIJOOTUS

Minä flenuan nyt tätä paperilakeutta läpi,
minä oikeen hoinoostelen menemähän.
Mullon svaa-vokaali suussa ja on sielä muutaki,
vaikka kuinka monta hammasta
ja kieli yhtenä krouvarina siinä keskellä.
Minä knappaan ja sieppaan tästä yks kaks näin vaan,
minä vintilöötten niin että nymmennähän.
Siinä jää pienemmät kyyristä.
Ei täs eheri suullansa tuikkimahan,
miettimähän minkä takia sitä hampsitahan
päivien läpi tuli persusten alla,
mutta kuka sitä ny kynyyttää haluaas.
Tulis niin ku tumma tulvahdus taivaalta,
huuhkajan siiven isku niskaan.
Tulis, niin ei ikänä tarttis fletarehtaa.
Ku hautajaasis on niin hyvä kuulla,
että se oli oikia työihiminen,
sen jalaat oli syvälti maahan isketty,
kovetut keihäät taipumattomasta puusta.
Ei se koskaan flekottanu, kepsutellu niin ku
kepeät flikat, hypänny kylillä ja
tanssinut tietään läpi totisen maiseman.
Yhtä trompimista koko elämä, ja välillä
trohonatahan oikeen kunnolla.
Vasta kun meno menöö kröykkimiseksi,
tulukaa hakemahan pois ja nopiaa,
kopakkaa vaikka ottalautahan ja antakaa mennä,
antakaa vain mennä.

Miia Toivio
- Julkaistu aiemmin Meissä on jotain yhteistä -
kuntarunokirjassa (2010)



Suomalainen valtiomies Urho Kaleva Kekko-
nen (s. 1900) on epäilemättä oopperansa an-
sainnut. Niin poikkeuksellinen oli hänen elämän-
sä ja niin voimakas hänen vaikutuksensa Suo-
men kohtaloihin, sanoo oopperan suurmiehes-
tä Kekkonen -libretisti, kirjailija Lasse Lehtinen.

Keski-ikään asti Kekkonen oli mielipiteiltään 
tiukasti bolsevismin vastainen, hän vastusti tal-
visodan rauhaa ja toivoi Saksan aseiden voit-
toa Neuvostoliitosta: ”Kuta tehokkaampi on rys-
sää koskeva hävitys, sitä turvallisemmin tuntein 
voimme ottaa tulevaisuutemme vastaan.”

Marraskuussa 1942 Kekkonen, joka oli jätet-
ty sekä talvi- että jatkosodan hallitusten ulko-
puolelle, tuli uusiin ajatuksiin. Tuloksena oli ta-
kinkääntö, jolla oli oleva huikea merkitys Suo-
melle. Kekkonen sanoutui irti menneisyydes-
tään ja aiemmista mielipiteistään. Hän päätti 
tehdä henkilöliiton niiden voimien kanssa, joi-

ta vastaan oli ehtinyt sanoin, kirjoituksin ja te-
oin taistella poikavuosista lähtien.

Neuvostoliitto tarvitsi Suomessa luottomie-
hen. Syntyi keskinäinen riippuvuus. Kekkosen 
aseman varmistamiseksi Suomessa ajauduttiin 
aika ajoin tilanteisiin, joista vain Kekkonen saat-
toi meidät pelastaa.

 -Siitä jälkimmäisestä Kekkosesta kertoo tä-
mä ooppera, paljastaa libretisti Lehtinen.

Tanner esti Suomen miehittämisen

Väinö Tannerin merkitys sodanajan hallituksis-
sa oli aivan oleellinen siinä, että Suomi sodan 
avulla sittenkin saavutti politiikkansa keskeisen 
tavoitteen, nimittäin sen, että maata ei miehi-
tetty ja että Suomi pystyi vielä sodan kestäes-
sä vaihtamaan puolta ilman vakavaa kansallista 
hajaannusta, kertoo Tanner-tutkimuksensa an-
nista Lasse Lehtinen. 

- Urho Kekkonen puolestaan ei olisi voinut 
saada Tanneria kovempaa vastustajaa Suomen 
sodanjälkeiseen sisäpolitiikkaan. Neuvostoliitol-
le Tannerin mollaaminen oli monella tapaa käyt-
tökelpoista. Sillä myös tuettiin Kekkosta, lyötiin 
kiilaa SDP:n sisälle ja annettiin muillekin politii-
kassa puuhasteleville varoittava esimerkki ulko-
poliittisesta poltinmerkistä. 

Oli luotu ”hyödyllinen myytti”, johon useim-
mat kotikommunistit ja Tehtaankadulla toimi-
vat venäläiset rehellisesti uskoivat. Vähitellen 
myytti muuttui todeksi myös suomalaisessa 
historiankirjoituksessa.

Uudet tulkinnat ovat olleet mahdollisia vasta 
Neuvostoliiton hajottua, sanoo Lehtinen.

Sävellys korostaa UKK:n 
sankaruutta

Kekkos-oopperan nuoremman luokan säveltä-
jä on Uljas Pulkkis. Hän sanoo, että oopperan 
nimi Kekkonen – ooppera suurmiehestä, antaa 
hyvän kuvan myös oopperan musiikista.

Kekkonen luotsasi Suomen läpi hankalien 
ja vaarallisten aikoja, ja siksi häntä kunnioittivat 
niin vihamiehet kuin puolustajatkin. Rooli on 
kirjoitettu sankaritenorille. 

Kekkosen pari Väinö Tanner edustaa järjen 
ääntä, siksi hänen musiikkinsa on vakavaa ja 
dramaattista. Huumoria ja konstrastia vakavuu-
teen tuo KGB:n agentit, taiteilija Särestöniemi 
ja Kekkonen lapsena.

Kun Kekkos-ooppera viedään ulkoilmaan, 
tuo se omat haasteensa erityisesti ohjaajalle ja 
lavastajalle. Vilppu Kiljunen sanookin, että ul-
koilmaesityksessä on aina erilainen tapahtuman 
tuntu kuin sisällä, mikä on jännittävää.

Käsikirjoitus tapahtuu pitkällä aikajänteellä 
eli Kekkosen lapsuudesta kuolemaan. Tapahtu-
mia ja paikkoja on paljon. Kiljuselle tämä oop-
pera avautuu näkyjen sarjana, jossa unen näki-
jänä ja kokijana on kuolemaansa lähestyvä UKK.

Parhaillaan oopperanäyttämölle rakenta-
mista odottava laiva ja ”jäävuori” jäävät Kilju-
seltakin vielä selitystä vaille. Onko se vanhan-
aikainen risteilyalus vai jäänmurtaja vai mikä? 

Ooppera suurmiehestä Kekkonen saa ensi-iltansa Ilmajoella perjantaina 7. kesäkuuta. Oopperan sisältöä 
olivat Helsingin Kirjamessuilla esittelemässä muun muassa libreristi Lasse Lehtinen ja tenori Jyrki Anttila, 
joka ensimmäisen kerran sonnustautui Kekkoseksi. (Kuva Sari Hanka)

Ilmajoen Musiikkijuhlat tuo valokeilaan 
Suomen itsenäisyyskohtalot

”Kekkonen on oopperansa ansainnut”
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Vai voisiko se olla valtiolaiva ajelehtimassa koh-
ti itäisiä karikoita?

Tenori Jyrki Anttila Kekkosena

-Kun ooppera päättyy jonkinlaisen transition tai 
kuoleman kuvaukseen – Lähtöön, sanoo usei-
ta kertoja solistien harjoituksissa jo mukana ol-
lut Jyrki Anttila (Kekkonen), niin tuskinpa kat-
somossa oopperan päätyttyä löytyy kuivaa sil-
mäkulmaa. Niin vaikuttava lopun kohtaus on.

-Uljas Pulkkis on saanut mielenkiintoisesti 
sävellettyä hyvää karakteeria Kekkosen rooliin. 
Lasse Lehtisen kynä on sanut kivasti soljuvaa ja 
napakastikin aihetta käsittelevään jälkeä, taiteel-
lisena johtajana toimiva Anttila kertoo.

Oopperan päärooleissa esiintyvät Anttilan li-
säksi oopperalaulajat Raimo Laukka (Väinö Tan-
ner), Tiina Maija Koskela (jokapaikan Ieva) sekä 
Ulla Raiskio (Sylvi), Tiina Penttinen (Hertta) ja 
Petri Pussila (Särestöniemi ja Karjalainen). Ven-
namona nähdään Tommi Niskala. Neititriona 

näyttämöllä ovat Eeva-Maria Kopp, Terttu Iso-
oja ja Johanna Kalmari.

Kekkos-oopperassa nähdään Ilmajoella pe-
rinteinen suurkuoro sekä lapsi- ja nuorisokuorot. 
Kuoroja johtavat Tommi Niskala ja Marjut Vuo-
rento. Avustajien kanssa estradilla on kaikkiaan 
toistasataa henkilöä.

Kekkos-ooppera on Ilmajoen Musiikkijuhlil-
la kymmenes omatuotanteinen ooppera ja se 
nähdään ensi kesänä kuusi kertaa 7. – 16. 6. Kek-
konen on ohjelmistossa myös 2014. ▼

 RUNUA, TARINAA, SOITTOA, LAULUN HYRINÄÄ
 WANHOJA SAUNALOITSUJA
 VALETTAKIN TULEE

Vasaratie 2
61300 Kurikka

puh. 0400 164 121
eskokohtanen@hotmail.com

Suunnitellaan juhliisi

Ohjelmapalvelu Esko Kohtanen

PLARI ETSII TARINOITA!

Onko sinulla jokin pohjalainen lapsuudenmuisto, kasku, kertomus tai vaikkapa 
kummitustarina, jonka haluaisit kertoa?

Plari-lehti etsii lukijoidensa tarinoita, joiden tapahtumapaikkana tai aiheena on 
Etelä-Pohjanmaa. Lähetä oma tiivis tarina (max. 2 liuskaa) joko sähköpostilla 
suvi.lahdenmaki@gmail.com 

tai postitse:
Plari/Suvi Lahdenmäki
Rajatie 1 A 4, 00730 Helsinki

Toimitus varaa oikeuden lyhentää tarinaa tarvittaessa. Lähetettyjä kirjoituksia ei palauteta.

Laita oheen yhteystietosi, tarina voidaan julkaista myös nimimerkillä niin halutessa.
Julkaisemme parhaita kertomuksia tulevissa lehdissä.

MUISTATHAN MAKSAA 
JÄSENMAKSUN VUODELLE 2013.

Kiitos!

t. Helsingin Eteläpohjalaiset ry.
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Olin pari vuotta sitten Lapuan kulttuurikeskuk-
sessa järjestetyssä tilaisuudessa, jossa keskus-
teltiin Friedrich Nietzschestä ja elämänkatso-
muksista. Kun Nietzsche on erittäin paatoksel-
linen kirjailija ja tämä puoli tuntui miellyttävän 
osanottajia, vaikka ei ehkä niinkään teosten 
sisältö, ehdotin, eikö vakau-
muksiin ja katsomuksiin liitty-
viä tunteita voitaisi myös hiu-
kan keventää, samaan tapaan 
kuin kaikkea muutakin nyky-
ään, kun kuluttajille suosite-
taan kevyttuotteita laidasta laitaan. Ehdotus ei 
saanut suopeaa vastaanottoa. Päinvastoin se in-
nosti osanottajia selvittämään, miksi juuri suuret 
ja syvät tunteet ovat arvokkaita. Tunteet voivat 
olla suuria monella tavalla, ja tämä koskee myös 
itsenäisyyspäivää, johon on perinnäisesti liitty-
nyt sille ominaisia tunteita. Palaan tähän aihee-
seen hetken päästä, mutta ehkä sopii sanoa jo-
takin tunteista yleensä, koska tunteiden historia 
on yksi aihepiiri, jota olen ammatissani tutkinut. 

Antiikin filosofisessa kirjallisuudessa käsitel-
tiin erittäin paljon tunteita ja niiden psykologi-
aa. Eurooppalainen ajatteluperinne keskiajalla 
rakentui paljolti antiikin filosofisen kirjallisuu-
den varaan, ja uuden ajan alkupuolen filoso-
fia taas näille molemmille. Elämme sen vuok-
si kerroksellisessa perinteessä, jossa on kehitty-
neitä tapoja käsittää ja arvioida tunteita. Antii-
kin filosofista tunnekeskustelua ei ole kovin vai-
kea ymmärtää, mikä johtuu siitä, että kuulum-
me samaan ajatteluperinteeseen. Suuret insti-
tuutiot kuten katolinen kirkko ja myöhemmin 
myös protestanttiset kirkot sekä koulut levittivät 
tätä samaa perinnettä kaikkiin kansankerroksiin. 

Tunteet ovat yksilöllisiä sikäli, että niitä tun-
tee juuri yksilö, mutta yleiset tunnerakenteet ja 
sisällöt kuuluvat osittain perinteeseen, joka ulot-
tuu kauemmaksi kuin kansainvaellusten aikana 
muotoutunut Eurooppa. 
Aivotutkimuksen ja evoluutiopsykologian ai-
kakaudella ollaan kiinnostuneita kulttuurista 
riippumattomista ja ihmisten yleiseen raken-
teeseen ja perimään palautuvista tunnereak-
tioiden esiasteista. Mutta myös kulttuurisidon-
nainen puoli esimerkiksi tunteissa saattaa olla 
vuosituhantisen tradition tulos. On osoitus suo-
malaisen kulttuurin elinvoimaisuudesta, että on 
pidetty tärkeänä tuntea tätä länsimaista perin-
nettä, johon itse kuulutaan, ja tunnistaa omien 

ajattelumuotojen yhteys siihen. Suomeksi on 
viime vuosikymmenten aikana käännetty huo-
mattava määrä antiikin, keskiajan ja uuden ajan 
alun filosofista kirjallisuutta, esimerkiksi Plato-
nin teokset, Aristoteleen filosofiset teokset ja 
muuta antiikin filosofiaa, keskiajalta esimerkik-

si Tuomas Akvinolaisen kirjoi-
tuksia ja uuden ajan alkupuo-
lelta esimerkiksi Descartesin 
ja Leibnizin teoksia. Monissa 
näistä käsitellään myös tun-
teita, eli on mahdollista pe-

rehtyä kulttuurimme filosofisen tunnepsykolo-
gian perinteeseen hyvätasoisten suomennosten 
avulla. Näitä teoksia on kään-
netty Suomessa omalle kie-
lelle enemmän kuin missään 
muualla suuren valtakielten 
ulkopuolella. 

Aristoteles oli antiikin fi-
losofeista tunnemyönteisin, ja Aristoteleen suu-
ri vaikutus keskiajan ajatteluun on muokannut 
eurooppalaisia ajattelutapoja niin, että ihmis-
tä on pidetty tunteellisena sosiaalisena olen-
tona. Tunteet ovat välittömiä tapoja pitää eri-
laisia asioita hyvinä tai pahoina. Erimielisyydet 
tunnekeskustelussa ovat koskeneet sitä, mi-
tä on pidetty sopivana tapana yhdistää tunne 
ja järki käytännön elämässä. Kaikki ovat olleet 
samaa mieltä, että tunteita tulee ohjata. Toiset 
ymmärtävät tämän niin, että tunteet kasvatuk-
sen kautta muuttuisivat hyvää 
elämää edistäväksi osaksi per-
soonaa. Toiset luottavat niihin 
vähemmän ja korostavat suu-
rempaa kontrollia. Näiden kes-
kustelujen seuraamisen tekee 
kiinnostavaksi tunteiden erittelyn yksityiskoh-
taisuus historiallisissa lähteissä. Erot ja yhtymä-
kohdat omiin ajattelutapoihimme saavat huo-
maamaan oman aikamme tunneajattelun eri-
tyiskorostuksia, joihin emme ehkä muuten kiin-
nittäisi huomiota.

Luen esimerkin Juan Luis Vivesin mielen toi-
mintoja käsittelevästä kirjasta 1500-luvulta. Vi-
ves oli aikoinaan erittäin suosittu kirjailija, jon-
ka teokset levisivät Euroopassa lukuisina pai-
noksina. Seuraava esimerkki on koskee melko 
tavanomaista tunteiden voimakkuuden erot-
telua, jota Vives selittää renessanssihumanis-
tien tapaan pyrkien eloisuuteen ja retoriseen 

vaikuttavuuteen:
”Meren aallot voivat liikkua kevyesti ja peh-

meästi, niiden liike voi olla voimakkaampaa, tai 
meri voi myrskytä niin, että vesi nousee syvyy-
destä ja nostaa mukanaan hiekkaa ja ja kaloja. 
Samoin mielen liike voi olla kevyt ja ikään kuin 
vain liikkeen alku, tai se voi olla voimakkaam-
pi, tai se voi järisyttää koko mieltä ja syrjäyttää 
järjen ja arvostelukyvyn. Tällainen on liike, jos-
sa mieli ei hallitse itseään, van tulee ikään kuin 
ulkopuolisen voiman ohjaamaksi ja sokeaksi.”

 Tunteen kolme tasoa on erittäin perinnäi-
nen antiikista lähtöisin oleva teema. Ensim-
mäiset pienet liikkeet syntyvät mielessä spon-

taanisti pitkin päivää, ja eu-
rooppalaisen perinteen yli-
voimaisesti suosituin ohje nii-
den suhteen on, että jos tun-
teet ovat ei-toivottuja, niistä 
pääsee eroon kiinnittämällä 

huomion johonkin muuhun, ajattelemalla jo-
takin muuta. Jos tunteet ovat vähän voimak-
kampia, tämä voi olla vaikeaa, mutta sitä voi op-
pia. Nämä vähän voimakkaammat tunteet Vive-
sin esimerkissä ovat taas sellaisia, jotka tunne-
myönteiset filosofit pitävät hyvän elämän osa-
na, kun niitä tunnetaan oikeaan aikaan, oikeas-
sa paikassa, oikeita asioita kohtaan, oikealla voi-
malla jne. (Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka II, 
luku 6.) Näin voi tapahtua, kun mieli ja persoona 
on kasvatuksen ja harjoituksen kautta tottunut 

tällaiseen. Tunnekriittisemmät 
filosofit korostavat enemmän 
kontrollia ja pitävät järkeä ai-
na parhaana neuvonantajana. 

Kolmas taso koskee erityi-
sen voimakkaita tunnetiloja, 

joiden vallassa henkilö ei käytä järkeään. Mo-
net kuvaavat näitä tunteita Vivesin tavoin nega-
tiivisesti. Kontrolli pettää. Tunnemyönteiset filo-
sofit antavat tilaa voimakkaille tunteille, mutta 
hekään eivät yleensä arvosta sitä, että ne koko-
naan sivuuttaisivat järjen äänen. Nietzsche sen 
sijaan kysyy, kuka määrittelee sen, mikä on jär-
kevää. Juuri aallot, jotka nostavat pohjasta ki-
viä ja kaloja, avaavat uusia näkymiä. Romantii-
kan ajan kirjallisuuden teemoihin kuului epäil-
lä järjen ylivaltaa ja antaa tilaa alkuperäisille ja 
luontovoimaisille tunteille. 

Ne jotka halusivat Lapualla puolustaa into-
himoisuutta, tarkoittivat ehkä juuri voimakkai-

Tunteet ja itsenäisyys
Professori Simo Knuuttilan puhe itsenäisyyspäivän juhlassa 2012

Tunteet ovat välittömiä tapoja 

pitää erilaisia asioita hyvinä 

tai pahoina. 

Tunteen kolme tasoa 

on erittäin perinnäinen 

antiikista lähtöisin oleva teema.

Juuri aallot, jotka nostavat 

pohjasta kiviä ja kaloja, 

avaavat uusia näkymiä. 
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den tunteiden kykyä nostaa irti arjesta ja ava-
ta uusia näköaloja. Tämä voi liittyä taiteeseen ja 
luovuuteen ja oman elämän arvoihin. Toisella 
tavalla ne koskevat myös yhteiskunnallista toi-
mintaa ja politiikkaa. Tästä on ajankohtaisia esi-
merkkejä arabimaiden vallankumouksissa. Suur-
ten joukkoliikkeiden intohimot ovat tarpeellisia 
kannustajia. Ne tempaavat mukaansa ja liikut-
tavat ihmistä ikään kuin ulkopuolelta. Toisaalta 
viime vuosisadan poliittinen historia on tehnyt 
eurooppalaisen keskusteluilmapiirin erittäin ha-
lukkaaksi korostamaan tunteen ja harkinnan yh-
teensovittamista ainakin omassa maanosassa.

Suomen itsenäisyyspäivää on vietetty koh-
ta sata vuotta. Millaisia tunteita siihen liittyy? Se 
on Suomen valtion tärkein juhlapäivä ja se kos-
kee suomalaisia kansalaisina. Kyselytutkimusten 
mukaan valtaosa suomalaista arvostaa Suomen 
itsenäisyyttä ja Suomen kansalaisuutta, pitää hy-
vinvointiyhteiskuntaa seuraavaksi tärkeimpänä 
kansallisena saavutuksena, ja suhtautuu erittäin 
myönteisesti Suomen maanpuolustuskulttuu-
riin. Voi päätellä, että suomalaisten mielissä on 
melko vahva isänmaallinen tunnekerrostuma. 
Toisaalta sen ulkoiset tuntomerkit ovat melko 
vaatimattomia. Melkein kaikilla on kuitenkin ke-
sämökillä lipputanko. Suomalainen itsenäisyys-
päivän ohjelma poikkeaa muiden maiden käy-
tännöistä siten, että jos ollaan vain kotona, Ta-
savallan presidentin vastaanoton televisiointi 
on vuoden suosituimpia ohjelmia ja Tuntema-
ton sotilas -elokuvan ensimmäinen versio halu-
taan nähdä yhä uudestaan juuri itsenäisyyspäi-
vänä. Tuntuisi oudolta sanoa, että suomalaiset 
suhtautuvat itsenäisyyteen ja suomalaisuuteen 
intohimoisesti, mutta se voi johtua siitäkin, et-
tä suomalaiset suhtautuvat harvoihin asioihin 
niin. Suomalaisten julkiset tunteet ovat enim-
mäkseen hillittyjä. Tästä ei seuraa, että melko 
niukkoja isänmaallisuuden osoituksia synnyttä-
vät tunnekerrokset olisivat ohuita. Ne voivat olla 
syviä, vaikka niiden ilmaise-
minen olisi vähäistä. Niukka 
ilmaisukin on ilmaisemista 
– itseasiassa vähäeleisyys 
oli viime vuosisadalla suo-
malaisen arkkitehtuurin ja 
muotoilun menestystekijä.

Tuntematon sotilas 
-elokuva suomalaisuuden 
ilmentäjänä yhdistää eri ikäpolvia. Se liittyy va-
kavaan sävyyn suomalaisessa itsenäisyydessä. 
Suomen historia ennen autonomian aikaa oli 
keskiajalta lähtien paljolti sotilasleirin historiaa, 
ja tämä oli osa suomalaista elämää myös viime 
vuosisadan alkupuolella. Toisin kuin muissa poh-
joismaissa itsenäisyyteen liittyviin tunteisiin on 
Suomessa muodostunut uhan ja puolustuksen 
taso, joka on saanut muotonsa vuosisatojen jat-

Kuvat: Benjam Pöntinen

kumossa. Kansainvälisyys- 
ja monikulttuurisuuskehi-
tys on otettu Suomessa 
hyvin vastaan, vaikka sii-
hen liittyvät tunteet ovat 
herättäneet myös keskus-
telua ja jännitteitä. Enim-
mäkseen suomalaiset ar-

vostavat eurooppalaisia arvoja ja yleiseuroop-
palaisia poliittisia pyrkimyksiä. Heidän kansallis-
tunteessaan on kuitenkin taso, joka sitoo heitä 
ajattelemaan, että viime kädessä pitää kuiten-
kin itse pärjätä maailmassa. ▼

Professori Simo Knuuttila, 

Teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian professori

Niukka ilmaisukin on ilmaisemista – 

itseasiassa vähäeleisyys oli viime 

vuosisadalla suomalaisen 

arkkitehtuurin ja muotoilun 

menestystekijä.
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Tapahtumat

7.–16.6.  Ilmajoen musiikkijuhlat
 Kekkonen-ooppera, How Many Sisters -konsertti, 

Vuosikymmenten suosikit -konsertti, Kani Koipeliinin 
kuperkeikat satu -ooppera, Johanna Kurkelan 
konsertti, Yhteislauluehtoo Rehupiiklesien pilaamana, 
Lied-konsertti, Sun on mun sydämein - suuri 
operettigaala, Juhlajumalanpalvelus ja Komiat pirot. 
Ensimmäisen kerran järjestettävän Komiat pirot 
-foorumin teemana on Etelä-Pohjanmaa 2025.

14.–15.6.  Kauhavan Puukkofestivaalit 

14.–16.6.  Provinssirock Seinäjoella

15.6.2013  Ähtärin matkailualue, Ähtäri
 Muistoissamme Topi Sorsakoski. Topi Sorsakosken 

muistomerkin paljastus, Topi-vitriinin avaus ja 
konsertti. Tapahtuma alkaa klo 14 Ähtäri-hallilla 

 ja se on koko kansan juhla. 

20.6. klo 18.30  Körttiseurat Nurmon museolla 

21.6. klo 12  Kalan torpan juhannusjuhla Kauhavalla

28.6.2013–30.6.2013  Kortesjärvi Suvipäivät, Kauhava

29.6.2013–30.6.2013 Vanha Kalaranta, Kaskinen
 Kalarantapäivät Kaskisissa. Perinteisen Kalarannan 

tunnelmallinen tapahtuma tarjoaa ohjelmaa, 
kalaruokia ja käsitöitä leppoisassa vanhanajan 
hengessä. 

3.–7.7.  Alajärven Rokulipäivät 

25.7.2013  Kauhavan alueen museot, Kauhava
 Pyöräile museoon -Jaakonpäivän museopyöräily. 

Pyöräile yhteen tai useampaan museoon. 

3.8.2013  Luonto-Parra, Teuva
 Siirrettävien Saunojen Kokoontumisajot.
 
9.8.2013 –11.8.2013  Vanhan kirkon ja kotiseutumuseon alue, Isokyrö 
 1700-luvun markkinat. 

10.8.2013 –10.8.2013  Seinäjoki, PERÄSEINÄJOEN 30. MARKKINAT. 

26.6.–3.8.  Törnävän kesäteatteri Seinäjoella
26.6.–3.8.  Marc Camoletti: Älä pukeudu päivälliselle. 
 Pääroolissa Janne Kataja, ohjaus Jani Johansson.
10.7.–4.8.  Gösta Knutsson: Pekka Töpöhäntä.

28.6.–11.8.  Halkosaaren kesäteatteri Lappajärvellä
 Yrjö Renwallin musiikkinäytelmä: 
 Päivänsäde ja menninkäinen. 
 Näytökset ke, to, pe klo 19 ja la-su klo 14.

29.6.–28.7.  Teatteri Kajo esittää: Musiikkinäytelmä Pohjalaisia 
Kesäteatteri Sotkanpesässä Kauhajoella

29.6.–10.8.  Luhurikan kesäteatteri Lapualla
 Särkelä itte. Riemullista maalasikomediaa.

9.7.–24.7  Kulttuurikeskus Vanha Paukku, 
 Teatteri Hiomo, Lapua
 Teatteri Lapua: Noin 7 veljestä.

 Näyttelyt

27.2.2013–1.8.2013  Suojeluskunta ja Lotta Svärd –museo, Seinäjoki
 Sukellusvene Vesikosta näyttely, jonka on tuottanut 

Sotamuseo. 

 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Seinäjoella
25.5.–18.9.  Kivinavetassa perusnäyttely Mihinä me ollahan?. 
 Vinttigalleriassa 25.5.–20.10. Musiikki yhdistää -näyttely. 

Avoinna ke 12–19, to, pe, la, su 12–17.
 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 
 
 Taidekeskus Harri, Alavus
18.5.2013–20.6.2013  Ulottuvuuksia -taidenäyttely. Marita Erkkola–Järvisen, 

Pauliaukusti Haapasen sekä Riitta Ylisen maalauksia ja 
grafiikkaa.

4.6.2013 – 6.10.2013  Taitokeskus Ouran myyntinäyttely. Taitokeskus Ouran 
käsityöaiheinen myyntinäyttely.

29.6.–31.8.  Raija Immonen-Oravan lasitaidenäyttely.

2.6.2013–30.6.2013  Töysän kirkko, Makasiini 
 Kihinä – Töysän kirkkohistorian näyttely. 

3.6.2013–31.7.2013  Pirkanpohjan Taidekeskus, Ähtäri
 Luontokuvaaja Benjamin Pöntisen luontokuvia 
 Pellolta ja metsistä Sinisessä Talossa, Punaisessa Talossa 

professori-kuvanveistäjä Eero Hiironen 75 vuotta 
-näyttely. Avoinna joka päivä klo 12-18.

 Seinäjoen taidehalli, Seinäjoki 
8.6.–11.8.2013  KOTISEUTU -taidenäyttely.  
8.6.–7.7.2013  Irma Luuri: Herkästi hetkissä, maalauksia. 
 Taidehallin Studiossa. 

 Lainamakasiini, Kauhava
1.7.  avautuu Kosolanmäen lainamakasiinissa 
 Suosikki-lehtien suurkuvat 1964–70 -näyttely. 
 Avoinna sopimuksesta. 

 Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo 
 Villa Nelimarkka Alajärvellä 
13.5.–31.8.  Huvila 80 v - Eeron Pekkola. Nelimarkka-museon ja 

huvilan historiasta kertova valokuvanäyttely. 
 Avoinna ti-pe 13–17.  
14.5.–14.6.  Alussa oli sateenkaari? Nelimarkka-residenssin 

kansainvälisten taiteilijoiden sekä aikuisille että lapsille 
pitämien työpajojen satoa esillä. 

14.5.–14.6.  …olipa kerran italialainen kenkä -näyttely, lasten ja 
nuorten kenkä-taideteoksia. Villa Nelimarkan pihapiirissä.

15.5.–31.8.  Villa Nelimarkan pihametsikön ympäristötaidetta: 
Elina Förstin tekstiiligraffiteja, joiden kirjotut sitaatit 
pohjautuvat alajärveläissyntyisen Raimo Pesosen 
Automies romaaniin. 

3.7.2013 11:00  Pekkolan kyläjuhla: HUVILA 80 VUOTTA. 

 Kauhavan taidetalo
2.–25.5.  Airi Kentala ja Eija Pöyry: 
 Keramiikkaa ja taidetekstiilejä, Kurikka.
4.–20.6.  Susanna Paavola-Lehtinen: keramiikkaveistoksia. 
 Harri Lehtinen: maalauksia, Vaasa.

27.5.–31.7.  Korkea Lakeus – pohjalaista kuvataidetta 
 Herralassa Ilmajoella

 Lapuan Taidemuseo
2.6. asti  Anna Herms – Teenage Busstop & Fabian Reimann – 

Another Earth
16.6.–15.9.  Antti Ojala.

 Pohjanmaan Valokuvakeskus Lapualla
3.–26.5.  Juha Allan Ekholm, Turku: Six Days of Heaven I – 

Valokuvia Kölnin karnevaalista.
29.5.–20.6.  Antti Holappa, Seinäjoki: Lintumetsä – syksystä talveen.
26.6.–1.9.  Pitkin poikin Pohjanmaata, osa II.

Etelä-Pohjanmaan kesän menovinkit
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Taideateljee Reijo Kivijärvi Kesänäyttely 
15.6-31.7.2013

Maisemia, sekä naivistisia kansankuvauksia. 
Avoinna joka päivä klo 12-20, myös juhannuksena.
Taiteilijan vuosien saatossa rakentama perinnepiha, 
jossa monia kymmeniä erilaisia rakennuksia.

Kesäkahvila, perinnetyönäytöksiä. 
Suuremmat ryhmät ennakkotilauksesta. 
Tilauksesta savusauna- ja yöpymismahdollisuus.
Voit viettää yösi ateljeen parvella, 
tai romanttisesti aitassa. Tervetuloa!

Keskisentie 181, 63800 Soini, puh. 0400 164166

www.reijokivijarvi.net
reijo.kivijarvi@gmail.com

Taiteilija Reijo Kivijärven pihapiirissä
Seitsemännettoista 

Wanahan ajan päivät 
20-21.7.2013 klo 10–17

Aikoinaan pienestä päreenhöyläysnäytöksestä alkunsa 
saanut tunnelmallinen koko perheen tapahtuma.

Hyppää kyytiin ja tule kokemaan kanssamme 
ainutlaatuinen aikamatka menneisiin vuosikymmeniin.
Wanahan ajan päivillä esittelee taitojaan erilaiset 
perinnetöiden taitajat ympäri Suomen ja ulkomailta 
saakka.

Sanomattakin on selvää, että parhaimmat mestarit 
niin akkojen kuin raavaitten miesten työnäytöksissä 
löytyvät kuitenkin Pohjanmaalta.

Eihän missään muualla tehdä niin komeita puukkoja, 
eikä missään oo semmoisia pläkkyreitä ja kraatareita 
kuin pohjanmaalla!

Tuu kurkistamaan,mitä täällä touhutaan, 
mutta varaa paljon aikaa mukaasi!

Soinin Tapahtumat Osuuskunta

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Reino Määttä  040 5382448
Ryhmätiedustelut Anja Katajamäki 040 8260 579
Wanahat asiat,isäntä Reijo Kivijärvi  0400 164166

www.vanhatpaivat.com

Kuva: Manja Nappari

Kuvat: Ismo Kärnä



Laihian kotiseutu- ja Nuukuurenmuseolla voit 
tänä kesänä 15.6. – 15.8.2013 tutustua kahteen 
mielenkiintoiseen näyttelyyn: Suomenhevo-
nen-näyttelyssä esitellään hevoseen liittyvää 
perinnettä ja historiaa, sekä erityisesti laihialaisia 
kuuluisia historian kirjoihin jääneitä suomenhe-
vosia. Esillä on mm. valokuvia, hevostarvikkeita 
ja muuta esineistöä suomenhevosiin ja raviur-
heiluun liittyen. Lotta-näyttelyssä kerrotaan lot-
tien toiminnasta ja esillä on mm. lottien asuja, 
valokuvia laihialaisten lottien toiminnasta, se-
kä astioita ja muuta esineistöä. Näyttelyssä on 
esillä myös muita sota-aikaan liittyviä esineitä.

Suomenhevonen

Suomenhevonen on yksi suomalaisuuden sym-
boleista. Sitä on kuvailtu mm. seuraavin sanoin: 
sisukas, uhrautuvainen, vähään tyytyvä korpiso-
turi. Suomenhevonen on ainoa täysin Suomessa 
kehitetty hevosrotu, ja se sopii lähes kaikkiin he-
vosen käyttötarkoituksiin Suomessa: maatalous- 
ja metsätöihin, raviurheiluun ja ratsastukseen. 

Suomenhevosella oli ratkaisevan tärkeä rooli 
niin talvi- kuin jatkosodassakin, ja vuonna 1997 
sen kunniaksi pystytettiin patsas Seinäjoelle Tör-
nävän kartanonpuistoon. 

Laihialla on hevoskasvatuksessa ja raviurhei-
lussa pitkät perinteet. Laihian kotiseutumuseon 
näyttely kertoo laihialaisista hevosista yli sadan 
vuoden takaa ja esillä on monenlaista mm. ra-
viurheiluun liittyvää esineistöä. Kenties tunte-
masi hevosen sukutaulusta löytyvät Simo, Poika 
tai Laihian-Lissu? Näyttely esittelee myös mm. 
kuuluisat pohjalaiset oriit, joita olivat Murto ja 

tämän kuuluisin poika, Eri-Aaroni. Eri-Aaroni oli 
menestyksekäs laihialainen ravihevonen, ravi-
kuningas, jonka jälkeläisistä tuli monta raviur-
heilun tähtijuoksijaa. 

Myös itse näyttelytila kertoo osansa hevo-
sen historiasta, sillä näyttelytilana toimii alkupe-
räisellä paikallaan oleva tallirakennus, jonka hir-
sissä komeilee vuosiluku 1772. Pohjanmaalla tal-
li oli maamiehen paras rakennus, väitti lampu-
ri Cneiff vuonna 1757.

Hevosen hoito ei ole aina ollut yhtä ratio-
naalista kuin nykyaikana, sillä perinteisen maa-
talouden aikana hevosen hoitoon kuului myös 
taikuus ja loitsut. Näyttelyssä esitellään näitä 
hevosen hoitoon liittyviä loitsuja. 1700-luvul-
la ilmestyivät ensimmäiset eläinlääkinnälliset 
oppaat, joista yksi on myös Laihialla toimineen 
pappismiehen Christfrid Gananderin julkaisema 
Eläinden tauti-kirja vuodelta 1788. Kirjan esipu-
heessa Ganander kertoo: 

”Tätä ajatellesani, olen minä niinkuin maal-
la asuwa, maan miesten hywäxi Suomen kielexi 
tulkinut, ja sieltä ja täältä koonnut tämän Eläin-
ten Tauti-kirjan; erinomattain kuin Suomalaisilla 
ei ole tähän asti ollut muuta apua Eläinten Tau-
deisa, kuin mitä juoxian Akat ja Äijät, kuoharit, ja 
walehtelewaiset welhot, noidat, taikurit, Myrrys 
ja Indo miehet, owat monen pöyhistelemisen al-
la luuletellet ja kehuneet tietäwänsä, ja että ynnä 
senkaltainen tyhmä Epäusko kansan seasta kato-
aisi, ja ihmiset tottuisit ja taitaisit itse hätä tilasa 
kotona saatawilla wälikappaleilla Eläimiään huu-
sata ja parantaa.” 

Lotta

”Taistelutantereella laupeudensisarina tai Lotta 
Svärdinä tai kodissa uupumattomasti aherrellen 
sotilaiden varustamiseksi ja muonittamiseksi, kaik-
kialla, kaikilla aloilla on Suomen nainen työsken-
nellyt hiljaisuudessa ja vaatimattomasti muista-
matta unta ja lepoa.” 

Näillä sanoin Mannerheim kiitti Suomen nai-
sia vapaussodan päätyttyä 1918 ja mainitsi tiet-
tävästi ensimmäisen kerran Lotta Svärdin nimen 
viitatessaan naisten ponnistuksiin sota-aikana. 

Lotta Svärd -järjestö perustettiin vuonna 
1921 ja sen jäsenet, lotat, tekivät raskasta, mut-
ta arvokasta työtä isänmaamme hyväksi. Naisten 
osuus talvisodassa oli tutkijoiden mukaan suo-
rastaan ratkaiseva Suomen selviytymisen kan-

Laihian kotiseutu- ja Nuukuurenmuseo

Hevosenhoitoon liittyviä kirjoja 1700–1900 -luvuilta sekä laihialaiset 
suitset. Kuva: Camilla Lyyski.

Laihialaisia lottia. Kuva: Laihian Kotiseutumuseon kokoelmat. 

Perälän lotat ampumaradalla. 
Kuva: Laihian Kotiseutumuseon kokoelmat.
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Ja ny saa viimeenki eteläs priimaluakan 
tekohampahia erullisesti. Kattokaas ku 
Kauhavalta lähtöösin oleva legenraarinen 
Erikooshammasteknikko meni helesinkilääsen 
kans naimisihin ja sen myätä joutui perustamahan 
Vantaalle virman. Tervetulua, mialuusti palevelen 
teitä kaikkia pohojalaasia. Ja nämä hampahat 
puroo niiku kauhavalaasen tekemien pitääki. 

Kauhavalta on aina 
kaikki komia ja hyvä tullu 
ja tuloo erelleen!

Hammasproteesit kuntoon!

– Erikoishammasteknikko Jyrki Saarimaa

Unikkotie 5 A, Tikkurila, Vantaa (lähellä asemaa)

(09) 753 11 56

Katutasossa, esteetön sisäänkäynti

nalta. Lotat tekivät korvaamatonta työtä niin so-
tatoimialueilla kuin kotirintamallakin. He toimi-
vat mm. muonitus- ja vaatetustehtävissä, soti-
lassairaaloissa ja kenttäsairaaloissa lääkäreinä ja 
sairaanhoitajina sekä toimisto ja viestintätehtä-
vissä. Tärkeää ja vaarallista työtä oli myös ilmaval-
vonnasta huolehtiminen, joka oli suureksi osaksi 
lottien vastuulla. Talvi- ja jatkosodan aikana lot-
tien työskentely armeijan apuna vapautti noin 
satatuhatta miestä rintamalle.

Lotta Svärd -järjestön toimiaikaan liittyy 
myös rauhanaikaa, jolloin järjestettiin mm. lot-
takursseja. Toimintaan kuului tuolloin kuitenkin 
myös muuta, hauskaakin toimintaa, kuten juh-
lia ja retkiä, perustettiin laulukuoroja, urheiltiin 
ja tavoiteltiin urheilumerkkejä. Järjestön yhtey-
teen perustettiin vuonna 1931 myös tyttöjär-
jestö Pikkulotat 8–17 vuotiaita tyttöjä varten. 

Lotta Svärd -järjestö nousi talvi- ja jatkosodan 
aikana Suomen asukaslukumäärään suhteutet-
tuna maailman suurimmaksi naisten maan-
puolustusjärjestöksi, johon kuului enimmillään 
232 000 jäsentä. Lottien toiminta huomattiin 
myös ulkomailla ja se toimi suurena esimerk-
kinä pohjoismaisille maanpuolustusjärjestöil-
le. Lotta Svärd -järjestö lakkautettiin rauhanso-
pimuksen ehtojen perusteella vuonna 1944. ▼ 

Tervetuloa tutustumaan näyttelyihin Laihian kotiseutumuseolle! 
Museo on avoinna kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin tiistaista lauantaihin klo 11-17, 
sunnuntaina klo 12-16. Maanantaina suljettu. Pääsymaksu 4e/aikuinen, lapset ilmaiseksi. 
Tutustu myös Laihian kotiseutu- ja nuukuurenmuseon Facebook-sivuihin!

Laihian kotiseutu-ja museoyhdistys. Teksti: Anne Riihimäki ja Camilla Lyyski

Laihialaisia lottia. Kuva: Laihian Kotiseutumuseon kokoelmat.
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