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60 - V U OT I S J U H L A N ÄY T T E LY

T E R V E T U LO A  K U O R TA N E L A I S I I N  K R U U N U H Ä I H I N !

Kaisa Ottilia Erkintytär Vilppula ja Matti Juhonpoika Kaaranka 
on vihitty ja nyt juhlitaan! 

Kruunuhäiden mukaan etenevässä ohjelmassa 
seremoniamestarina Eero Kalliolahti, morsiamen isän puheen 
pitää kunnanjohtaja Pentti Turunen ja kaason puheen Kunnon 

Kuurtanelaanen 2015 Aino-Maija Niemelä. 

Musiikista häissä vastaa Markku Lepistö, 
Canto-kuoro ja Kruunuhääpelimannit. 

Lopuksi tietysti kaffit ja tanssit!

Lauantaina 24.10. klo 15 
Kampin palvelukeskuksessa (Salomonkatu 21 B)

Liput 15 e. 
(sisältää kahvin ja nisun)

Maaseudun mullassa ovat juuremme!
Reijo Kivijärven 60-vuotisjuhlanäyttely

25.11-19.12.2015
TAIDESALONKI PIIRTO

Uudenmaankatu 7, Helsinki
puh. 050 357 57 77

avoinna ti-pe klo 11-18
la-su klo 11-16



Elle Mäkinen

Kesä meni ja kuurtaneslaiset tuloo!

Talkoot

Suvi Lahdenmäki
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Kesä sade- ja poutapäivineen on taas ta-
kana, ja kesähän on aina kesä riippumatta 
säistä! Yksi mieleenpainuvista muistoista on 
Wanhan Ajan Päivät Soinissa. Ähtäriläinen fi-
losofian tohtori Sulevi Riukulehto piti mie-
lenkiintoisen esitelmän tervan polton mer-
kityksestä Etelä-Pohjanmaalla. Aiheesta on 
myös tässä lehdessä hänen kirjoituksensa. 
Tapahtumassa nähtiin myös tervahaudan 
rakentamista, sytyttämistä ja polttoa. Mie-
leenpainuvaa Wanhan Ajan Päivillä oli en-
tisajan kiireetön tunnelma ja vanhojen työ-
tapojen näytökset.

Rakkaus kotiseutuun toi taas tänä kesänä 
Yhdysvalloista ja Kanadasta kootun Suomi-
Konferenssin kuoron kiertueelle pariksi vii-
koksi Suomeen. Kuoro konsertoi niin Etelä-
Pohjanmaalla kuin Helsingissäkin. Laulajien 

yhdistävänä tekijänä on suomalaiset juuret 
ja luterilainen uskonperintö. Kuoronjohtaja-
na toimii Sibelius-Akatemian kasvatti Terhi 
Miikki-Broesma. Monipuolisesta konsertista 
jäi kuulijoille hyvä mieli. Meillä eteläpohja-
laisilla on varmaan samanlainen rakkaus ko-
tiseutuun kuin heillä siellä rapakon takana.

Espoossa oli Valtakunnalliset Kotiseu-
tupäivät, jossa esittelimme Helsingin Etelä-
pohjalaiset ry:n toimintaa ja lisäsimme yh-
distyksemme tunnettavuutta pääkaupunki-
seudulla. Päivillä oli mielenkiinoisia tapaami-
sia ja toivottavasti niiden tuloksena saamme 
taas uusia jäseniä. On todella hienoa saada 
esitellä yli 70-vuotiasta vireätä yhdistystäm-
me ja samalla tutustua erilaisilta juuriltaan 
oleviin henkilöihin. Meidän pitäisi enem-
män olla mukana erilaisissa tapahtumissa 

tunnettavuuden lisäämiseksi ja jäsenmää-
rämme kasvattamiseksi. 

Kuntavierailun tekee meille Kuortaneen 
kunta, jota on jo jäsenistömme moneen 
kertaan toivonut tänne esittäytymään. Teil-
lä kuurtaneslaisilla on tervanpoltto hallus-
sa sekä urheilutaidot kunnossa. Lisäksi ak-
tiivisella kunnalla on meille varmaan pal-
jon kerrottavaa. Tapaamme siis Kampin Pal-
velukeskuksessa lauantaina 24.10.2015 
klo 15.00. Tervetuloa kuurtaneslaiset se-
kä kaikki kynnelle kykenevät eteläpohjalai-
set ja eteläpohjalaisten ystävät viettämään 
mukava iltapäivä! ▼

Elle Mäkinen 

puheenjohtaja

Elokuun varhainen aamu, sumuinen lakeus 
ja autotie. Matka mökkitalkoisiin Alajärvelle 
alkoi Seinäjoelta. Tietoon oli suvulle saatet-
tu, että vanhaa kesämökkiä oli tarkoitus laa-
jentaa ja väkeä kaivattiin apuun. 

Ja väkeä tuli. Päivä oli kaunis, hommaa 
riitti aina tavaran kuljetuksesta vanhan tiili-
takan piikkaukseen asti. Oma hommansa oli 
talkooväen ruuassa ja kahvissa pitäminen. 
Tuhannet olivat ne askeleet joita keittiövä-
ki otti, jotta työn touhun ja rakennustelinei-
den keskellä olevasta jääkaapista loihdittiin 
juomat ja ruuat pöytään ja kohta taas kah-
vit tarjolle. Onneksi sattui hyvä sää, loppu-
kesän vihdoin tarjotessa myös aurinkoa. Ja 
mukavaahan meillä oli, kuten talkoissa aina. 
Työn lomassa kerrottiin kuulumiset ja muis-

teltiin vanhoja aikoja ja sattumuksia ja nau-
rettiin niille. Päivän päälle päästiin saunaan 
väsyneinä mutta tyytyväisinä työn tuloksiin. 
Ja kyllähän maittoi uni seuraavana yönä! 

Talkoot eli pohjalaisittain kökkä on van-
ha perinne. Sanotaan, että nykyään se on ka-
toava luonnonvara: kaikesta halutaan maksu 
tai sitten aika vain ei nykyihmisellä riitä mi-
hinkään muuhun kuin oman päivätyön hoi-
tamiseen. Onneksi pohjalaisilla kökkäperin-
ne elää edelleen. Taas tuli todistettua oma-
kohtaisesti, että talkoot ovat tapahtuma, joi-
ta muistellaan pitkään! 

Kuortaneella kökällä saadaan aikaan 
muun muassa jokakesäinen Terwaviikko. 
Kuurtaneen nokiottilla on pitkät perinteet 
tervanpolttajina ja perinne jatkuu tähän 

päivään saakka. Tässä 
lehdessä on myös muu-
ta asiaa kunnasta, joka nykypäivänä tunne-
taan erityisesti Urheiluopistosta ja Eliittiki-
soista, Soile Yli-Mäyryn taiteesta ja komeis-
ta kaksfooninkisista.

Tässä lehdessä on myös kirjoitus töysä-
läisestä luontokuvaajasta Hannu Hautalas-
ta, Kivikasvojen vierailusta Lappajärvellä se-
kä murretarina Kauhajoelta kotoisin oleval-
ta Riitta Jääskeläiseltä. ▼

Hyvää syksyistä lukuhetkeä

Plarin parissa!
ps. Kiitoksia hyvistä tarinoista ja muisteluksis-
ta, kirjoituksia saa edelleen lähettää! 
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Puheenjohtajalta

Päätoimittajalta



Lämpimät kiitokset Helsingin Etelä-Pohjalaiset 
ry:lle saamastamme vierailukutsusta. Me kuur-
tanelaaset tulemme mielellämme käymään se-
kä esiintymään ja kertomaan kotikunnastam-
me. Edellisestä vastaavasta vierailusta onkin 
kulunut jo kymmenen vuotta.

Vuonna 2015 Kuortane on aktiivinen ja elin-
voimainen paikkakunta. Kuortaneella on vah-
vaa metalli- ja puuteollisuutta ja täällä on ke-
hitetty maataloudesta nykyaikainen elinkei-
no. Liikunta ja urheilu puolestaan muodosta-
vat Kuortaneella monipuolisen kokonaisuu-
den, joka tarjoaa koulutusta ja valmennusta 
sekä hyvinvointi- ja vapaa-ajanpalveluja. Ur-
heiluopisto ja sen seurauksena opiston alu-
eelle syntyneet muut toimijat työllistävät jo 
lähes 150 henkilötyövuotta.

Kesäaikana Kuortaneen elämää sävyttä-
vät monet tapahtumat. Kuortaneen Kuhinat 
on kasvanut kahden päivän markkinatapah-
tumasta kulttuuriviikoksi, jonka ohjelmistos-
sa on paljon musiikkia, Eliittikisat puolestaan 
kokoaa Kuortaneelle vuosittain nipun huippu-
urheilijoita ja 4000-5000 katsojaa sekä antaa 
paikkakunnalle näkyvyyttä tiedotusvälineissä.

Myös Soile Yli-Mäyryn taidenäyttely antaa 
elämyksiä joka kesä kauniissa pihaympäris-
tössä Mäyryssä. Muutaman vuoden välein to-
teutettava Kuortaneen tervaviikko on vuoros-

sa heinäkuussa 2016, jolloin tervahauta palaa 
ja tapahtumia haudalla ja lähitienoolla riittää.

Julkiset palvelut ovat Kuortaneella hyväl-
lä mallilla. Laadukkaat peruskoulut ja noin 
170 oppilaan hyvä lukio mahdollistavat lap-
sen ja nuoren koulunkäynnin omassa kunnas-
sa. Kuortaneen lukiossa on yleislinja sekä ur-
heilulinja, joka vetää urheilevia nuoria ympä-
ri valtakuntaa Kuortaneelle.

Lasten päivähoito toimii Kuortaneella hy-
vin, mihin osaltaan vaikuttaa kaksi vuotta sit-
ten valmistunut uusi päiväkoti. Kuortaneen 
terveysasemalla puolestaan toimivat lääkäri- 
ja hammaslääkäripalvelut, kuten myös äitiys- 
ja lastenneuvola. Myös kansalaisopisto toimii 
paikkakunnalla aktiivisesti.

Ihmiset unelmoivat usein omasta kodista 
palvelujen keskellä ja järven rannalla. Tämän 
unelman voi toteuttaa Kuortaneella. Tällä het-
kellä Kuortaneen kunnalla on noin 90 rakenta-
matonta asuntotonttia eri puolilla keskustaa-
jamaa. Oman myönteisen säväyksensä Kuor-
taneen asuinympäristölle antaa Kuortanejär-
vi. Valokaapeli puolestaan tarjoaa nopeat tie-
toliikenneyhteydet, mikä palvelee asumisen 
ohella yritystoimintaa ja etätyön tekemistä.

Kaikenkaikkiaan, Kuortane on elinvoimai-
nen paikkakunta, joka katsoo rohkeasti tule-
vaisuuteen. Täällä on mahdollisuuksia, joiden 

Tervehdys Kuortaneelta

Kuva: Markku Korpi-Hallila.

varassa voidaan kotikuntaa edelleen rakentaa. 
Pohjalaisella yrittäjäasenteella ja omia polku-
ja sopivasti kulkemalla päästään pitkälle. ▼
Pentti Turunen

kunnanjohtaja

Kuusiokuntien jäsenkuntien, Alavuden kau-
pungin, Kuortaneen kunnan ja Ähtärin kau-
pungin ja Soinin kunnan tavoitteena on tuot-
taa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita 
mahdollisimman laadukkaasti ja kustannus-
tehokkaasti lähellä kuntalaisiaan. Lähipalve-
luiden säilyttäminen, työpaikkojen säilymisen 

varmistaminen, kustannushyötyjen mahdollis-
taminen, palvelulaadun parantaminen ja elin-
voimaisuuden lisääminen ovat olleet keskeisiä 
Kuusiokuntien jäsenkuntien arvoja ja linjauksia.

Tavoitteiden johdosta Kuusiokunnat ovat 
perustaneet Pihlajalinnan kanssa yhteisyrityk-
sen, Kuusiolinna Terveys Oy:n, josta kunnat 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 
tuottaminen Kuortaneella 01.01.2016

omistavat 49 % ja Pihlajalinna 51 %. Yhteisyri-
tyksen tehtävänä on tuottaa sosiaali- ja ter-
veyspalvelut kymmeneksi vuodeksi eteen-
päin, jonka lisäksi sopimukseen sisältyy viiden 
vuoden optio. Palvelutuotanto alkaa Alavudel-
la, Kuortaneella ja Ähtärissä 1.1.2016 sekä Soi-
nissa 1.1.2017. ▼
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Kuortaneen elinkeinoelämä nojaa usean vah-
van tukijalan varaan. Kuortane on aallonharjalla 
Urheiluopiston ympärille muodostuneen osaa-
misen hyödyntämisessä liikunnan ja huippu-
urheilun kehittämisessä. Talo palvelee kaiken-
ikäisiä ja -kuntoisia hyvin monipuolisen liikun-
tatarjottimen avulla. Meillä kuntalaisilla on pal-
jon liikunnallisia etuoikeuksia päästessämme 
käyttämään keskittymän olosuhteita. Kuortane 
tunnetaankin laajimmin huippu-urheilun ja lii-
kunnan kehittäjänä ja toimii sitä kautta positii-
visen maineen luojana. Kuortanelaiset valmen-
tajat/valmennusopit ja -olosuhteet vastikään 
putsasivat miesten MM-keihäsmitalipöydän.

Kuortane on kokoonsa nähden poikkeuk-
sellisen teollistunut kunta. Puuteollisuuden 
kaksi tuotantosuuntaa - hirsiveisto ja ovituo-
tanto - sekä metalliteollisuuden pitkälle erikois-
tunut materiaaliosaaminen ovat Kuortaneen 
teollisen tuotannon kivijalkoja. Teollisuutta tu-
kevaa palvelutuotantoa ovat monet suunnit-

Elinkeinoelämää Kuortaneella

telutoimistot ja logistiikkapalvelut. Kuortaneel-
la on parhaillaan käynnissä kaksikin merkittä-
vää teollisuusinvestointia, isoja säiliö- ja teräs-
rakenteita valmistava JL Metals investoi jätti-
mäiseen särmäyspuristimeen ja naapuriin en-
tisen ovitehtaan kiinteistöön perustetaan Suo-
men ainoa turveaumamuovien käsittelylaitos.

Kuortanelaista maaperää on vuosikymme-
niä siirretty kumipyörillä pitkin maakuntaa, kun 
eri maanrakennuskohteet ovat saaneet täyt-
teensä useiden paikallisten yrittäjien kalustol-
la. Kun tähän listaan lisätään vielä kunnan pe-
ruselinkeinot eli kaikista kuntalaisista huoleh-
tiva palvelutuotanto kauppoineen, pankkei-
neen ja erikoisliikkeineen. 

Usko tulevaisuuteen näkyy katukuvassa 
myös tuoreina satsauksina kaupan palvelui-
hin. Menneenä kesänä käynnistyi kauppakes-
kus Kuurna entiseen päivittäistavarakaupan 
kiinteistöön kunnan hankittua ja remontoi-
tua sen ja nyt siellä toimii reilun puolen tusi-

naa myymälöitä, palveluyrityksiä ja toimisto-
ja elävöittämässä kuntamme keskustaajaman 
elämää. Hankkeella odotetaan olevan positiivi-
sia vaikutuksia myös keskustan muille liikkeille.

Maa- ja metsätalous lypsyrobotteineen ja 
bioenergiaketjuineen kertoo nykyaikaisesta, 
tehokkaasta alkutuotannosta. Kuortaneella, 
kuten muuallakin maassa on tilojen määrä ra-
justi vähentynyt, mutta samat pinta-alat ovat 
edelleen viljelyssä. Tilakoko on siis suurentu-
nut ja erityisesti maidontuotannon suuryksi-
köitä on Kuortaneella useita, lypsyrobottejakin 
on käytössä alun toistakymmentä. 

On mieluisaa todeta, että paljon on urak-
kaa yritteliäässä kunnassa. Kaikki edellä mai-
nittu ja moni muu palvelu on tietenkin myös 
teidän käytettävissänne! ▼

Jyri Saranpää

elinkeinojohtaja

Musisointia Kuortaneen Urheiluopiston aurinkoisella rantaterassilla viime kesänä. Kuva: Markku Korpi-Hallila.
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Kuurtanes on paikka, jossa asuu yritteliästä po-
rukkaa ja on hyvä toimia yrittäjänä. Meillä on 
totuttu tekemään itte, että saa mieleisensä yh-
teistyötä unohtamatta. Yhteistyö on helppoa, 
kun kaikki tuntee toisensa ja tietää mitä ku-
kakin osaa ja mitä ei. Yrittäjät ovat syntyneet 
työnpäivänä ja heillä on sydämessään teke-
misen meininki.

Asukkaita Kuortaneella on hieman reilu 
3700 henkilöä ja y-tunnuksellisia verovelvolli-
sia 279 kpl, tämä sisältää kaikki yritykset, maata-
loudet, metsätilalliset ja puimuriyhtymät yms. 
Yhdistyksellä on yritysjäseniä n. 140 yritystä. 
Yhdistyksellä on toimintaa ympäri vuoden; 
julkaistaan Syke-lehteä, heitätetään kirvestä, 
tehdään yrittäjämatkoja, järjestetään Joulu-
kuhinat, pikkujoulu/Y-juhla sekä tietenkin yh-
distyksen hallinnollinen puoli kokouksineen 
ja muut erilaiset projektit. Viimeisin projekti 
yhdessä Kuortaneen kunnan ja seurakunnan 

Kuortaneen Yrittäjien tervehdys
Plarin lukijoille!

kanssa oli Rantapaviljongin rakentaminen Kirk-
korantaan 2014.

Kuortaneen Yrittäjät toivottaa Helsingin 
eteläpohojalaasille komiaa syksyä! ▼

Auli Viitasaari

Kuortaneen Yrittäjät ry:n pj

Vaikka ajat ovat mitä ovat, silti usko tulevaan on 
yrittäjillä olemassa. Kuortaneen Leppälänkyläl-
lä siitä on parhaillaan kaksikin näyttöä, miten 
laiteinvestoinneilla rakennetaan tulevaisuutta.

Suurista siiloista ja säiliöistä parhaiten tun-
nettu JL Metals laajentaa toimintaansa tehden 
mittavan laiteinvestoinnin. Jättimäinen metal-
lilevyjen särmäyspuristin mahdollistaa osallis-
tumisen kiihtyville tuulivoimalamarkkinoille. 
Tähän saakka tuulimyllyjen rakenteet ovat ol-

leet pelkästään tuontitavaraa. Nyt ensimmäi-
senä suomalaisena runkotoimittajana JL Me-
tals tavoittelee osuuksia vähintään kotimaisis-
ta toimituksista. Tuotanto käynnistyy vielä ku-
luvan syksyn aikana.

Samalla kylällä tehdään myös toinen ”ainoa 
Suomessa” -tyyppinen laiteinvestointi, kun Pir-
kanmaan puolelta Virroilta kotoisin oleva yritys 
käynnistää LD-PE-muovin – kansanomaisem-
min turveaumamuovin – käsittelylinjan. Pro-

sessissa käytetyt muovit pestään, rouhitaan 
ja sulatetaan uudelleenkäytettäväksi raaka-ai-
neeksi muoviteollisuudelle. Tähän asti muovi-
en käsittely on tapahtunut Ruotsissa ja Baltias-
sa. Kuortaneen keskinen sijainti Pohjanmaan 
ja Keski-Suomen turvetuotantoalueisiin näh-
den sekä käyttötarkoitukseen soveltuvat tilat 
ohjasivat yrityksen Kuortaneelle. ▼

Isoja teollisuusinvestointeja
käynnissä Kuortaneella
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Kuortaneen kunta teki viime vuonna kauas-
kantoisen ja elinvoimaa piristävän päätöksen, 
kun Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa päätti 
rakentaa uuden marketin ja luopua vanhas-
ta kiinteistöstä. Osapuolet pääsivät sopimuk-
seen kiinteistökaupasta ja saman tien käynnis-
tyi kiinteistön ”uuden elämän” konseptointi.

Vaikka Kuortane elää kaupallisesti Seinä-
joen ja Tuurin puristuksessa, ajatus kauppa-
keskuksen synnyttämisestä otettiin yrittäjien 
keskuudessa mielenkiinnolla vastaan. Uutta 

sykäystä kaivattiin kylänraitille. Projekti eteni-
kin tiiviissä tahdissa eteenpäin, onneksi kalen-
terirytmi oli suotuisa ja saatiin muutostyöarvio 
tämän vuoden budjettiin. Selkeä ja tiivis aika-
taulu antoi osaltaan eväät myös toimijoille si-
toutua hankkeeseen, tulevaisuuden muutok-
set olivat kalenterissa.

Katutason kerros saneerattiin alkuvuoden 
aikana niin, että nyt siellä sijaitsee kymmenen 
erillistä tilaa, kooltaan 12–162 neliötä. Nyt toi-
minnan alettua talossa toimii seitsemän eri toi-

mijaa – leipomo-kahvila, kirjakauppa, kirpputo-
ri, käsityömyymälä, jalkahoitola sekä tilitoimis-
to ja 4H. Tiloja on tarjolla vielä vaikkapa pop-
up -vuokraukseen. Nykyaikaisesti varusteltu 
kokoushuone on alkanut heti kiinnostaa kuor-
tanelaisia järjestöjä ja muita toimintaryhmiä.

Kauppakeskus Kuurnan sydän alkoi heti 
syntyessään sykkiä uutta elinvoimaa Kuorta-
neen ytimessä. ▼

Jyri Saranpää, elinkeinojohtaja

Uusi kauppakeskus aloitti Kuortaneella

Plari  |  3–2015  |  7

Tulossa kesällä 2016:

KUHINAVIIKKO
on myös

TERWAVIIKKO
- tervahauta palaa
Aholankankaalla!

Yrittäjien Joulukuhinat
Kuurnassa
la 28.11.

OMA TUPA KUORTANEELLE!

Uusimmat asuinalueet keskustassa: 

Nokua
- etäisyydet mitataan metreissä 
* Tilavia ok-tontteja, rivitalo rakennus-
vaiheessa

Vilmeikönranta
- jä- järvimaisemia ja luonnonrauhaa
* Pohjalainen erikoisuus, muutama tontti 
enää jäljellä

Noin 90 tonttia myytävänä,
kaikki lähellä palveluja!

ASU JA ELÄ, LIIKU JA HARRASTA
- kotipesä kuortaneelle!

����kuortane�� ����kuortaneelle��

Kuortaneella on 
palvelut kunnossa:
Sote-kumppanina

2016 alkaen
Kuusiolinna Terveys Oy



Katselen eteläpohjalaista 

syysmaisemaa. Kuinka 

uskomaton väriloisto täyttää 

Kuortanejärven rannat 

alkusyksyn päivänä.  

Jumalan taideteos!

Jumalan taideteoksia ja sormenjälkiä on löy-

Terveiset Kuortaneelta!

dettävissä joka paikasta. Emme osaa aina aiste-
jamme niille aukaista, mutta kuitenkin ne ovat. 
Maailma kuljettaa meitä jokaista, Toivottavasti 
myös Jumalan johdatus näkyy toimissamme. 
Itse aloitin Kuortaneen seurakunnan kirkkoher-
ran virassa 1.1.2015. Koen että minua on kul-
jetettu, olen jotakin itse valinnut tai päätök-
seni ovat monen asian summia. Silti rukoilen 
että Jumalan hyvä tahto omasta heikkoudes-
tani riippumatta tapahtuu. Uskon siis että mi-
nulle tämä ovi Kuortaneelle avattiin. Niin eh-

kä sinäkin odotat jollakin ovella aukeaako se? 
On toissijaista ajatella missä olemme juuri 

nyt. Kunhan kysymme Taivaan Isän johdatus-
ta elämäämme. Eteläpohjanmaalta on lähdet-
ty ja tänne on tultu. Kummassakin tapaukses-
sa meihin ja maakuntaamme jää jälki. Omien 
eteläpohjalaisten juurieni vuoksi tänne on ollut 
luonteva tulla. Siltikin vaikka sukulaisuussuh-
teet ovat isoisänaikaisia. Sinulla kenties myös 
eteläpohjalaisuus kulkee mukana sydämes-
sä vaikka oletkin perustanut majasi muualle. 

Tärkein asumus on Taivaallinen asumus. 
Se kulkee mukanamme jos Jeesus Kristus saa 
olla sydämessämme. Hänen kanssaan olem-
me oikealla paikalla juuri siellä missä milloin-
kin olemme. Ei tarvitse huolehtia asuinsijas-
tansa. Ei myöskään siitä Taivaallisesta. Kuorta-
neella on sikäli ollut paljon surua että olem-
me seurakunnassa sukujen ja perheiden rin-
nalla saattaneet monia kuortanelaisia haudan 
lepoon. Olen puhunut Johanneksen evanke-
liumin14.luvun mukaan taivaallisesta asuinsi-
jasta johon pääsee vain Jeesuksen Kristuksen 
kautta. Tärkeää on toki se missä olemme nyt, 

mutta tärkeintä on se missä ja kenen kanssa 
iankaikkisesti!

Siunattua elämänkulkua ja Kristuksen ar-
moa ja läheisyyttä elämääsi! ▼

Vesa Rasta

kirkkoherra, Kuortaneen seurakunta

Kaksfooninkiset talot ja pihapiirit ovat edelleen elämänmakuisia koteja. Kuvassa Viitalan talo Kuortaneen Länsirannalla. Kuva: Markku Korpi-Hallila.
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Teksti: Kaija Ylinen | Kuva: Aatto Tahvonen

Muuttolinnun lailla taiteilija Soile Yli-Mäyry palaa 

maailmalta kesäksi kotikyläänsä Kuortaneen Mäyryyn. 

Kotikylä tarjoaa rauhoittumisen paikan, 

siellä hän maalaa ja tapaa taidehallin vierailijoita. 

Uusia ajatuksia hän hakee pyöräilemällä kotiseudun maisemissa.

Yli-Mäyry on pitänyt yli 300 yksityisnäyttelyä yli 
30 maassa. Viime talvena hänellä oli näyttelyt 
mm. Dubaissa, New Yorkissa, Tokiossa ja Singa-
poressa. Hänelle on kertynyt valtavasti kokemus-
ta eri kulttuureista ja niiden eroista. 

Valtiotieteen tohtoriksi väitelleen Soile Yli-
Mäyryn tutkimuksen ydin oli taiteen kokemuk-
sellisuus, osatekijöinä ovat taiteilijan teoksen ja 
yleisön kohtaaminen eri maissa ja siitä synty-
neet kokemukset. Johtopäätös on, että esteet-
tinen kokemus yhdistää kansoja, ei erota. Tai-
teilija tietää, että ihmisillä on loppujen lopuk-
si samat tarpeet riippumatta kulttuuritaustasta.

Avoinna ympäri vuoden 
sunnuntaisin 12–17.

(muulloin sopimuksen mukaan)

Erkontie 8, 16300 Orimattila
puh. 03 777 8117

www.soileyli-mayry.com
ylimayry@soileyli-mayry.com

Mäyrystä maailmalle

Soile Yli-Mäyryn mittavaan, lähes 40 vuotta 
jatkuneeseen uraan mahtuu yli 300 näyttelyä noin 
30 maassa. Taitelija Mäyryn Taidehallissa.

lymatkat ympäri maailmaa ovat vaativia ja sisäl-
tävät paljon sosiaalista kanssakäymistä eri kult-
tuurien kanssa, mutta taideateljeessa hän nauttii 
hiljaisuudesta ja rauhasta. Taiteilija tunnustautuu 
sosiaaliseksi erakoksi, jonka keskustelukumppa-
neina ateljeessa toimivat värit. Ja hänellä onkin 
käytössään koko paletti kaikkine sateenkaaren 
väreineen. Hän ei koskaan korjaile töitään. Hän 
tietää, koska työ on valmis.

Maalaistytön eväillä pärjää, kun uskoo it-
seensä, kannustaa Yli-Mäyry. Taas ensi kesänä 
taiteilija palaa Mäyryyn. Taidehalli on avoinna 
joka päivä klo 12–17. Taidekahvio palvelee Tai-
dehallin aukioloaikana. Tangomarkkinoiden ai-
kaan Taidehallissa voi nauttia myös musiikista, 
sillä silloin järjestetään Tango Classica -konsertti.

Yli-Mäyryn teoksia on nähtävillä myös Yli-
Mäyryn Taidelinnassa Orimattilassa sunnuntai-
sin klo 12–17 ympäri vuoden. ▼

Tämän kesän näyttelyn teema oli ”Muurattu 
kirje”, jossa oli esillä maalauksia ja lasiveistoksia.

Taiteilijan mukaan muurattu kirje tulee siitä, 
että ihmisillä on paljon asioita, joita he panttaa-
vat sisällään. Vaikka on paljon tietoa, sisuksissam-
me oleviin kirjeisiin pääsee vain taiteen kautta.

Taide on silta, jonka kautta kokemukset elä-
mästä välittyvät katsojalle, oli hän sitten budd-
halainen, shintolainen tai muslimi.

Yli-Mäyryllä on aina ollut utelias mieli, joka 
on vienyt häntä rohkeasti ja ennakkoluulotto-
masti ympäri maailmaa. Hän on optimisti, jonka 
mielestä muurit ovat ylittämistä varten. Näytte-
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Teksti ja kuvat: Annukka Salminen

Yli-Hynnilän tilalla vietettiin 

elokuun viimeisenä lauantaina 

Päivä Maalla -tapahtumaa. 

Päivässä oli mukana noin 

1400 henkilöä tutustumassa 

maatilan töihin ja eläimiin. 

Kuortaneen koululaiset 

saapuivat bussilla tilalle,josta 

luokka lähti ryhmänä 

kiertämään aluetta.

Navetassa tutuksi tuli lehmät ja lypsyrobotti kuin 
pienet vasikatkin, joita ei paljoakaan kiinosta-
nut, keitä lähettyvillä pyöri. Jokainen sai myös 
kokeilla käsin lypsämistä, josta jokaiselle jaet-
tiin lypsy-diplomi.

Valio maistatti uutuustuotteita ja Snellman-
nilla oli näytillä karjankuljetusrekka,jossa sai käy-
dä istuskelemassa ratin takana ja miettiä miltä 
tuntuisi ajella kyseisellä pelillä.

Tilan töitä tehdään monella koneella, joi-
ta oli tuotu näytille muistuttaen menneestä ja 
nykyisyydestä.

Välillä sai tehdä pieniä ostoksia vaikka Wir-
talan jäätelökojulla ja laittaa suun makeaksi tof-
feen makuisella jäätelöllä. Käsityöntaitajia oli mu-
kana monia ja keppihevosradalla sai käydä rat-
sastamassa esteitä.

Nälän yllättäessä soppatykillä tehty herne-
keitto maistui hyvältä ja erilaisen musiikkielä-
myksen tarjosi Rehupiikles. Ennen kotiinlähtöä 
maistui vielä kuppi kuumaa kahvia ja itse pais-
tettu räiskäle. Päivä koostui monista erilaisista 
tekemisistä, kokemuksista ja kauniista säästä. ▼

Päivä maalla

Kuva: Enni Yli-Hynnilä
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Teksti: Sulevi Riukulehto ja Katja Rinne-Koski

Tervakulttuuriperintö on 

Kuortaneen kotiseutua 

vahvasti läpäisevä tekijä. 

Vaikka tervakulttuuri 

on historian ilmiö, se 

on yhä monipuolisesti 

läsnä ihmisten arjessa. 

Sen varassa rakennettiin 

talonpoikaistalot, jotka ovat 

edelleen ihmisten koteina. 

Tervaa poltetaan Kuortaneen 

kesätapahtumissa, se näkyy 

yritysten nimissä, katukuvassa 

ja kuuluu ihmisten puheissa. 

Kuortaneen asukas on tuttavallisemmin ’noki-
otta’. Nokiotta on yhdyssana, yleiskielellä sanot-
taisiin nokiotsa. Nokiottista puhutaan satun-
naisesti, mutta sitä tuskin ajatellaan yhdyssa-
naksi. Sillä tarkoitetaan Kuortaneella asuvaa ih-
mistä sanan perimmäistä merkitystä sen kum-
memmin pohtimatta. Taustana on tervanpolt-
to: kuurtanelaisen otsa on noessa jatkuvan ter-
vanpolton vuoksi.

Terva tulee metsästä

Tervakulttuurilla on ollut suuri vaikutus sekä 
kuortanelaisten metsäsuhteeseen että siihen, 
miltä metsärakenne Kuortaneella näyttää. Ter-
va on kuluttanut paljon metsää. Säännöstelystä 
huolimatta kuortanelaiset polttivat tervaa val-
tavia määriä jo 1700-luvun puolivälissä, niin et-
tä metsien pelättiin jopa loppuvan. Tervaa oli-

si saanut valmistaa 30 tynnyriä manttaalia koh-
ti, mutta metsäisillä seuduilla poltettiin ainakin 
kaksin verroin. Tämä näkyy tervakauppaa kos-
kevista asiakirjoista. Esimerkiksi Matti Tuomaan-
poika Sysilampi vei yhdellä kertaa Uuteenkau-
punkiin 72 tynnyriä tervaa.

Kuopiontien valmistuminen 1798 helpotti 
tervarahtia ja teki Salmen kylästä tärkeän mark-
kinapaikan. Vuonna 1815 terva olikin Kuorta-
neen pääelinkeino. Suomen Talousseuran sih-
teerin Böckerin vierailulla Kuortaneen metsät to-
dettiin ”ankarasti kuluneiksi”. Viljanviljelyskin oli 
oikeastaan vielä metsänkäyttöä: kydön- ja kas-
kenpolttoa. Ruista viljeltiin kaskihuhdilla ja turva-
maita kydötettiin viljelyksiksi. Böckerin mukaan 
2/3 Kuortaneen viljelyksistä oli kytöjä.

Vallitseva käsitys tervakulttuurin vaikutukses-
ta metsien laatuun on aina ollut kielteinen. Tällä 

kannalla ovat keskeiset metsänhoidon ja metsä-
talouden tutkijat. Vaikutuksen voi aavistaa jo ter-
vanpolton siirtymisestä rannikolta sisämaahan: 
tervantuotantoalue loittoni yhä kauemmas sitä 
mukaa, kun vanhat metsät oli kaluttu. Metsän-
uudistuksesta ei huolehdittu vuosisatoihin. Ky-
dötyksen ohella tämä on tärkeä syy pohjalais-
maisemien nykyiseen avaruuteen. Vanhoista va-
lokuvista näemme, että lakeus on aikaisemmin 
ollut Kuortaneenjärven ympäristössäkin paljon 
nykyistä vallitsevampi piirre.

Tervakulttuurin vuoksi metsissä on vietet-
ty paljon aikaa. Metsät ovat muuttuneet omai-
suudeksi. Tervan tuomalla varallisuudella raken-
nettiin suurelta osin Kuortaneen komeat talon-
poikaistalot, ja tervanpolton avulla selviydyttiin 
myös nälkävuosista esimerkiksi 1867–68. Her-
man Klemetti kertoo, että Kuortaneella ei ke-

Mitäs teet, tee tervan kanssa

Tervanpolttoa Kuortaneella 2009. Kuvat Mika Vihma.
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tään kuollut nälkään. 1900-lukua kohti tervan-
poltto väheni – siirtyi kauemmas itään. Radan 
varren metsille tuli muuta käyttöä: seitsemän 
sahaa valmisti puutavaraksi Kuortaneen enti-
siä tervasmetsiä.

Metsät ovat saaneet toipua tervatalouden 
jäljiltä jo 130 vuotta. Sinä aikana Kuortaneen 
puuvarat ovat koko ajan kasvaneet. Suoperäis-
ten maiden ojitusohjelmat ovat olennaisesti 
vauhdittaneet kasvua. 

Tervahaudat tunnetaan

Kuortaneen kotiseutukeskusteluissa osallistu-
jia pyydettiin muun muassa valitsemaan itsel-
le mieluisa kotiseudun kuva. Tervahauta – ny-
kyinen tai vanha – tuli mieleen monelle osallis-
tujalle. Kannatustaan sille jakoivat niin vanhat 
kuin nuoret, esimerkiksi partiolaiset ja yläasteen 
yhdeksäsluokkalaiset.

Vanhimmat tervahaudat olivat jyrkkiä, niin 
sanottuja kimppuhautoja, joissa tervakset la-
dottiin pystyyn. Meidän tuntemassamme ter-
vahaudassa tervakset ladotaan kokonaisina pit-
källeen. Vanhan kirjallisen tiedon mukaan tämä 
keksintö tehtiin Kuortaneen suunnalla joskus 
1600-luvun alkupuolella: Rantatöysän Mursu-
lassa. Armas Luukko epäilee Mursulan histo-
riallisuutta, mutta Kuortaneen tervakulttuuria 
myöhemmin tutkinut Aulis J. Alanen pitää tie-
toa todenperäisenä. Seutu on siis eräässä mie-
lessä tervakulttuurin kehto, josta osaamista on 
viety myöhemmin muualle, ennen muuta Kai-
nuuseen. Tämä on yksi syy siihen, miksi kuor-
tanelaiset ovat säilyttäneet maineensa tervan-
polttajina, vaikka itäisemmät pitäjät ovat myö-
hemmin olleet merkittävämpiä tervantuottajia.

KARTTA: KUORTANEEN TERVAHAUDAT 1965. 
Lähde: Alanen 1968, 66–67.

Tervasta tavalla tai toisella puhuttiin peräti 
kolmessatoista keskustelutilaisuudessa, yhdek-
sässä puhuttiin tervahaudoista. Nimeltä mainit-
tiin Aholankankaan, Sysilammin, Hautamäen, 
Maanuksen ja Patiskan haudat. Luonnonympä-
ristön keskusteluissa perinteen vaikutus ilmeni 
vanhoihin tervahautoihin osoitettuna kiinnos-
tuksena. Kuortanelaiset ovat poikkeuksellisen 
hyvin tietoisia siitä, missä vanhoja tervahauto-
ja on sijainnut ja kuka niitä on käyttänyt. Tähän 
on osaltaan vaikuttanut varmasti se, että Tampe-
reen yliopiston historian laitos teki Kuortaneel-
la tervahautatutkimuksen vuonna 1967. Silloin 
tehtiin laajoja haastatteluja ja maastokäyntejä 
ja paikannettiin 303 tervahautaa, joista laadittu 
kartta julkaistiin Kuortaneen kirjassa.

Tervahaudat ovat menneet taloittain suvuis-
sa perintönä. Niissä on vietetty pitkiä aikoja, sillä 
haudan polttamiseen valmistauduttiin aina kol-
mesta viiteen vuotta. Näin haettiin elanto taloil-
le vuosisatojen ajan. Tämä tekee ymmärrettä-
väksi, miksi kuortanelaiset yhä muistelevat ter-
vahautojen paikkoja ja haluavat säilyttää ne tu-
levaisuuteen. Tervahautaluettelosta tuntemat-
tomia hautojakin tiedetään jonkin verran. Niitä 
luetellaan kyläkirjoissa.

Keskusteluissa syntyi usein vaikutelma, että 
jokainen paikka voidaan asemoida tervahauto-
jen avulla tai linkittää jotenkin tervakulttuuriin. 
Hautoja käytetään maamerkkeinä. Keskusteli-
jat kertoivat, että jotakin oli tapahtunut sen ja 
sen tervahaudan kohdalla. Siksi hautoihin liittyy 
paljon uudempiakin kertomuksia ja muistoja. 
Samalla huomio kiinnittyy siihen, että vanho-
ja hautoja katoaa metsänhoidon, rakennusten 
ja teiden alle. Esimerkiksi syyskuussa 2013 uuti-

soitiin kahden Myllymäen tervahaudan poista-
misesta Leppälänkyläntien varrelta liikennetur-
vallisuuden parantamiseksi. Kuortaneella terva-
haudat kiinnostavat, mutta yleisestä arvostuk-
sen hiipumisesta kertoo se, että hautoja ei enää 
merkitä peruskarttoihin. 

”Jos ajatellaan, että täältä on laskelmien mukaan 
joku kolmisensataa löydetty tai jollakinlailla arkis-
toitu, että niitä on sen verran ollu, niin herran jes-
tas! Niitä on vaikka ollu kuinka paljon, koska nii-
tähän on mennyt kyläkunnittain, taloittain, su-
vuittain 1700-luvulla.” 

Vanhoja hautoja kunnostettu

Viime aikoina vanhoja hautoja onkin alettu kun-
nostaa vapaaehtoisvoimin. Maanuksen terva-
hauta Ruonassa on kunnostettu, ja sinne on 
tehty opastettu polkukin. Toinen esimerkki on 
Patiskan hauta Länsirannalla. Molemmat niis-
tä ovat kaikkein korkeimman tervasuhdanteen 
aikana 1860-luvulla huippukautensa nähneitä 
hautoja. Länsirannan kotiseutukeskustelu jär-
jestettiin Patiskan majalla. Siitä kohdalta terva-
hauta on hävitetty, mutta tilalle on noussut toi-
nen, yhteisöllisesti yhtä merkittävä paikka, jonka 
merkitystä historiatieto vain kasvattaa. 

”Esimerkiks nyt ollaan yhden tervahauran päällä. 
Täs on ollu tervahauta tällä tontilla, tämä on täl-
lanen yhteisalue, ja se on sitte ostettu.” 

Tervahaudat sijaitsivat usein jonoissa tai ryp-
päissä vesistöjen lähellä, koska tervanpoltto 
on tulelle herkkä elinkeino. Parhaana pidettiin 
joen tai järven rannalla olevaa kumparetta. Ko-

Plari  |  3–2015  |  13



tohaudat olivat mukavuussyistä kodin lähellä. 
Kauempana oleville tervahaudoille tehtiin väli-
aikaiseksi asuinsijaksi hautasauna, joista on tie-
toja 230 vuoden takaa. Suurimpiin saattoi ma-
joittua parikymmentä ihmistä viikkokuntaan. 
Varsinkin tervasten talvinen rouhiminen oli ras-
kasta ja kylmää työtä.

Hautasaunojakin on säilynyt. Länsirantai-
sille tärkeä on Kinkonevan sauna, joka on alun 
perin kunnostettu metsästysmajaksi, mutta sil-
le on löytynyt muutakin käyttöä, esimerkiksi sa-
moajien taukotupana.

 
”Siellä on partiolaasetkin [käyneet] ja siellä on jou-
luakin joku viettänyt. Ja-ja. Tehtiin semmonen, en-
nen kun tätäkään [Patiskan majaa] oli. – – Var-
maan ei tänä päivänä sitä enää olis, sitä saunaa, 
jos ei olisi tehty silloin. Kysyttiin lupa maanomista-
jalta, että saako se säilyttää ja kunnostaa.” 

Sekä perinnearvojensa että uudemman yhtei-
söllisen merkityksensä vuoksi Kinkonevan sau-
naa ehdotettiin Länsirannalla myös maastokäyn-
tikohteeksi. Syrjäisen sijaintinsa vuoksi siellä ei 
kuitenkaan käyty. Vaikuttaa siltä, että Kinkone-
van sauna on jäänyt länsirantaisten ikiomak-
si kotiseutukohteeksi. Sitä ei tunnettu muissa 
kotiseutukeskusteluissa.

Tervasta taloiksi

Pohjalaistalot kertovat tervakulttuurin tuomas-
ta vauraudesta. Ne kehittyivät juuri sinä aika-
na, jolloin tervan kysyntä kasvoi ja sen reaa-
liarvo moninkertaistui. Elettiin suurten meri-
sotien ja purjelaiva-armeijoiden aikaa. Tervas-
ta tuli todella arvokasta. Vuonna 1730 terva-
tynnyrillä sai yhden suolatynnyrin, mutta 1780 
jo kuusi. Tervarahat näkyvät 1700-luvun lopun 
talonpoikaiskulttuurissa.

”Kuortaneella on ollu ennen näitä kaksfooninkisia 
taloja paljon enempi, kuin mitä niitä nyt on. Ne on 
aikanansa tervanpoltolla ansaattu ja rakennettu. 
Että sen takia niit on.” 

Tervan korkean arvon aikaan on rakennettu mo-
ni esimerkillisenä pidetty talo, esimerkiksi Ylinen 
(1781) ja Kurssi (arviot vaihtelevat 1770–1825). 
Samassa vaiheessa kohosivat astetta koream-
maksi myös puusepän työt: pihapiirin raken-
nustaiteellisiin yksityiskohtiin ja huonekaluihin 
paneuduttiin huolellisesti. Esimerkiksi kustavi-
laisen ajan nurkkakaapit kirjaimellisesti nousivat 
kaksiosaisiksi ja niiden koristelu lisääntyi. Varal-
lisuuden kasvu näkyi sekä pihalla että pirtissä.

Viimeinen suuri tervasuhdanne koettiin 
USA:n sisällissodan aikaan. Silloin tervan hinta 
nelinkertaistui, kuten myös tervanpoltto. Kuor-
tanelaiset ehtivät hyötymään suhdanteesta, 

vaikka se loppuikin lyhyeen rauhan tultua 1865. 
Tampereen yliopiston tallentaminen muistitie-
tojen mukaan monia Kuortaneen haudoista on 
poltettu viimeksi juuri 1860-luvulla. Tällaisia ovat 
esimerkiksi Patiskan hauta ja Maanuksen hauta. 
Tälläkin kertaa varallisuus korotti myös asumi-
sen laatua. Tehtiin suurempaa ja korkeampaa. 

Myös turistin silmä hakeutuu helposti ko-
meisiin ikkunariveihin. Kaksifooninkisen kohdal-
la on melkein pakko höllätä kaasujalkaa ja las-
kea ikkunaparit. Moni muualta muuttanut tun-
nustaa tulleensa juuri näiden talojen vetämä-
nä. Ne kertovat vauraudesta, monien mielestä 
myös komeilunhalusta ja rehvakkuudesta. ”Sen 
takia tällä ollaan mahtavia ja täällä se rikkaus nä-
kyy, että kun on sitä tervaa poltettu.” 

Mutta pohjalaistaloihin voidaan ottaa toi-
nenkin näkökulma.

”Hei: onkse komiaa? Jos kelataan meidän histori-
aa taaksepäin. Ajatelkaa: kaikki perheet, ne on ol-
lut perhekuntia. On ollut ydinperhe, he vanhene-
vat, he ovat jääneet saman katon alle, saman ka-
ton alla kahdessa kerroksessa kolmekin sukupol-
vea ollu yhtä aikaa saman katon alla, ellei neljä. 
Se ei ole pelkkää komeutta, se on taloudellisuutta.”

Pohjalaistaloja on Kuortaneella tiheämmässä 
kuin missään muualla. Suurin osa Kuortaneen-
järven ja Kuhajärven ympäristöstä kuuluu valta-
kunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. 

Talonpoikaistaloja on tasaisesti järvien ym-
pärillä, eniten Ruonanmäellä. Kuortaneen poh-
jalaistalojen kokonaismäärää ei kukaan tiedä. 
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo on inven-
toinut Kuortaneen asuinrakennuksia vuosina 
2000-luvulla, mutta tätä kirjoitettaessa inven-
tointi kattaa vasta Kuortaneenjärven eteläpuo-
len. 1980-luvun alussa puhuttiin 174 jäljellä ole-
vasta kaksifooninkisesta. Etelä-Pohjanmaan kult-
tuuriympäristöohjelmassa annetaan summittai-
nen luku: noin kaksi sataa.

Nykykulttuuria tervasta

Tervahaudan polttaminen ei ole Kuortaneel-
la pelkästään historiaa vaan elävä perinne, jos-
ta asukkaat ovat ylpeitä. Viimeiset elinkeinolli-
set tervahaudat sammuivat jo 1900-luvun en-
sivuosikymmeninä. Sen jälkeen tervaa on pol-
tettu satunnaisesti, näytösluontoisesti, kunnes 
1980-luvun puolivälissä tervanpoltosta jalostet-
tiin yleisötapahtuma. Se edellyttää pitkäaikaista 
sitoutumista, sillä haudan sytyttämistä edeltää 
jopa viiden vuoden työ. Toiminnasta on huo-
lehtinut Lions Club Kuortane.

”Me poltettiin vuonna 84 vuonna ensimmäänen 
ja sitten siitä viis eteenpäin. Ja Vimpelis kävin polt-
tamassa kaks tervahautaa. Ja sellasta, ett tuotiin 

tämä tervanpoltto kans muotiin, ja se on ollu erit-
täin hyvä pisnesmielessäkin, että tuota niin, kan-
natti lähteä sitä kokeelemaan, ja moomma onnis-
tunut siinä hyvin, ja eniten on tullu yhdestä hau-
dasta 1600 litraa tervaa. Mutta nyt tuo on men-
ny siihen tuhanteen ja allekin tuhannen litran.” 

Uudella vuosituhannella hauta on poltettu noin 
joka neljäs vuosi. Seuraava on tulossa kesällä 
2016. Leijonien hauta on Aholankankaalla ai-
van Kuortaneen keskustan läheisyydessä. Terva-
haudan ympärille on rakennettu viikon pituinen 
kansanjuhla: Terwaviikko. Haudalla tapahtuu yö-
tä päivää; siellä on koko ajan miehiä töissä. Hau-
dan sytyttäminen ja tapin avaaminen ovat ta-
pahtumia, joita kokoonnutaan seuraamaan hau-
dan ympärille rakennettuun katsomoon. Hau-
dalle on viety myös perinnemarkkinat ja Kuurta-
nes-päivän pääjuhla. Työssään juhlapaikan kes-
kellä hääriessään tervanpolttajat luovat kaikkiin 
tilaisuuksiin jäljittelemättömän tunnelman. Vä-
littömyys tarttuu. Kaikkialla leijuu savun haju.

Samaan viikonloppuun osui kesällä 2013 
myös Kuortaneen Kuhinat. Se on markkinata-
pahtuma, jota on järjestetty säännöllisesti vuo-
desta 1981 alkaen. Järjestäjinä ovat olleet kun-
ta, yrittäjät, Terwa-projekti ja urheiluseura Kuor-
taneen Kunto. 

Markkinoiden yhteyteen on pakattu muuta-
kin tapahtumatarjontaa, jotta Kuhinoista saatai-
siin festivaalinomainen kokonaisuus. Kuhinoilla 
on valittu kesätyttöä, vuoden yrittäjää ja kunnon 
kuurtanelaista; on järjestetty toria, karjanäytte-
lyjä, tansseja, kruunuhäitä, pesäpalloa ja rock-
konsertteja. Tervahautakin on poltettu usein ku-
hinaviikolla, ensimmäisen kerran vuonna 1984, 
jolloin tapahtuma kasvoi viikon pituiseksi. Kuur-
tanes-päivää on usein vietetty viikon lopuksi.

Vaikka perinteiset markkinat ovat monin pai-
koin menettäneet suosiotaan, Kuhinat on säi-
lyttänyt asemansa edelleen varsin hyvin. Se on 
tapahtuma, jota odotetaan. 

Tervatuoksuinen historia

Tervakulttuurin merkitys kotiseutuun ratkaise-
vasti vaikuttaneena historian rakenteena otet-
tiin kotiseutukeskusteluissa puheeksi lähes yh-
tä usein kuin sotatapahtumat, seitsemässä kes-
kustelussa. Terva ja siihen liittyvät käsitteet, ku-
ten tervanpoltto, tervatalous, tervahaudat, ter-
vatynnyrit, lomittuivat monenlaisiin puheenai-
heisiin. Kaikkiaan tervasta puhuttiin toki huo-
mattavasti enemmän kuin sotatapahtumista 
(lähes 80 puheenvuorossa).

 Tervakulttuuri on vaikuttanut nimistöön, 
maisemiin, rakennuskantaan, ihmisten varalli-
suuteen ja identiteettiin. ”Se on meidän teollisuu-
den alkuja.” Tervaan liittyy myös yksittäisiä histo-
rian tapahtumia, joita on muisteltu sukupolvien 
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ajan. Tällaisia ovat esimerkiksi kertomukset ter-
vapaloista. Kuortaneenjärven palo on niin eri-
koinen tapahtuma, että se muistetaan hyvin. 
Järvipalosta muistuttaa myös Ahti Hammarin 
suunnittelema kunnan vaakuna.

Rasulanrannan järvipalo on ajoitettu 1830-lu-
vulle. Tapahtumalla on epäilemättä historiallinen 
perusta, mutta monien sukupolvien kuluessa 
sen syy ja tapahtumien tarkka kulku ovat hämär-
tyneet. Järven paloon on esitetty kolme syytä, 
joista kaksi liittyy tervaan: rantaa lähinnä olleen 
tervahaudan räjähdysmäinen palo, järven poh-
jassa olevan kuparisuonen aktiivisuus ja terva-
varaston palo rannassa. Aulis J. Alanen pitää ku-
parissuonen reaktiota mahdottomana selitykse-
nä ja todennäköisimpänä syynä rannan lähellä 
sijainneen lähes satatynnyrisen Rasulan terva-
haudan räjähdystä. Muistitiedon mukaan hau-
ta ampui tervaa sellaisella voimalla, että ”paloi-
pa sata syltä kiviaitaa ja katselemaan tuppautu-
neen kyröläisen karvakengän noukat”. 

Tervanvalmistus, -varastointi ja -käsittely oli 
palonarkaa toimintaa. Rasulan tapaus ei ole ai-
noa tervapalo, jota muisteltiin.

”Siinähän oli sellanen tarina, jotta lapualaiset käy 
polttamahan ne tervatynnyrit siellä Salmen puo-
lella, ja salmelaiset teki vastapalveluksen ja sit-
ten sen koko kylän sieltä Lapuan puolelta poltti-
vat pahanatki. Tiistenjoelta, sieltähän meni koko 
kylä kerralla, että tällanen on tarina yksikin siitä 
tervahommista.”

Tervalle mainittiin monia käyttötarkoituksia: sil-
lä on hoidettu kirkon katto ja siltojen puura-
kenteet. Kotiseutukirjallisuus kertoo monipuo-
lisesta lääkekäytöstä: tervalla on hoidettu haa-
vat ja hammasvaivat, jopa sisätaudit. Kuhinoil-
la sitä on suositettu pontikan mausteeksi. Kes-
kusteluissa se mainittiin myös lahjaesineenä ja 
tuliaisena, tervaa tarjottiin jopa hyttysmyrkyksi. 
Kuortanelainen sananlasku opettaakin viisaasti: 
”mitäs teet, niin tee tervan kanssa”. ▼

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tutki kuor-
tanelaisten kotiseutukäsityksiä vuosina 2012–2013 
EU:n Leader-ohjelman, Kuortaneen säästöpankki-
säätiön ja Kuurtanes-seuran rahoittamassa Nokiot-
taan kotomaa -hankkeessa. Yhdessä kuortanelais-
ten toimijoiden kanssa järjestettiin 12 kotiseutukes-
kustelutilaisuutta ja viisi maastokäyntiä, joihin osal-
listui yhteensä 116 kuortanelaista. Hankkeen tulok-
set on raportoitu Ruralia-instituutin julkaisusarjois-
sa, jotka ovat vapaasti ladattavissa Ruralia-instituu-
tin nettisivuilta (Kotiseudun kerroksia Kuortaneelta 
ja Otta noessa). Paperilla kirjoihin pääsee käsiksi hel-
posti esimerkiksi Kuortaneen kirjaston kotiseutuko-
koelmassa. Keskusteluissa ilmeni, että terva kuuluu 
edelleen kuortanelaisten kotiseudun avaintekijöihin.

Tervahauta 
palaa!

Lions Club Kuortane jatkaa kuurtanelaas-
ten nokiottien vuosisataista tervanpoltto-
kulttuuria jälleen heinäkuussa 2016 polt-
tamalla noin viikon ajan tervahautaa kun-
takeskuksen ja Kuortaneen urheiluopiston 
välittömässä läheisyydessä Aholankankaalla. 
Tervanpoltto on LC Kuortaneen aktiviteeteis-
ta tärkein ja näkyvin; viikon aikana haudalla 
tapahtuu 24/7 aina haudan sytytyksestä ta-
pin avaukseen ja haudan hiipumiseen. Kult-
tuuria ja hengenravintoa tarjotaan laidasta 
laitaan; kansanmusiikista metsäkirkkoon. 
Tervahaudan tunnelmasta voi tulla nautti-
maan sytytysillan tiiviiseen tunnelmaan tai 
keskiyön hiljaisuuden hämäriin hetkiin, jol-
loin hauta hehkuu pimeässä luoden taian-
omaista tunnelmaa ympäristöön.

Ennen haudan polttamista tekevät Kuur-
taneen leijonat mittavan työrupeaman ko-
loten tervaspuita useampana keväänä. Ter-
vahaudalla pääpalkintona arvottava käsin-
veistetty hirsilato edustaa kuurtanelaasta 
hirsirakentamisperinnettä, jossa kökkätun-
teja ei myöskään lasketa. Leijonat myyvät 
haudalla tervan lisäksi monia käsintehtyjä 
tervatuotteita, joita ei muualta saa. Mones-
sa Kuurtaneenjärven rantasaunassa palaa 
aidot tervakynttilät, noki pestään naamas-
ta tervasaippualla ja pellavainen laudeliina 
kruunaa saunomisnautinnon.

Kuurtaneen leijonat haluavat osaltaan 
kunnioittaa ja siirtää tuleville sukupolvil-
le entisten kuurtanelaasten ja muiden ete-
läpohjalaasten tervanpolttajien perinteitä. 
Tervanpoltto toi maakuntaan taloudellis-
ta vaurautta joka näkyy tänä päivänä mm. 
komeina kaksifooninkisina pohjalaistaloi-
na. Me nykyiset nokiottat taas jaamme ter-
vanpoltosta ja oheistuotteista saadut killin-
git hyväntekeväisyyteen. Tervetuloa siis en-
si kesänä kaikki Isoon Kirkonkylän väki; enti-
set eteläpohojalaaset ja muukin sakki Kuur-
taneen Aholankankaalle saamaan tervakas-
te aidoilta nokiottilta, nauttimaan tervanha-
juisesta tuulahduksesta vuosisatojen takaa 
(ja tietenkin tekemään tervanhajuusia he-
räteostoksia). ▼

Jukka Kotola

LC Kuortane
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Teksti: Enni Yli-Hynnilä, kuvat: Kuortaneen Urheiluopisto

Kuortaneen urheiluopisto 

on tunnettu laadukkaasta 

valmennuksestaan. 

Urheiluopistolle voi huippu-

urheilun lisäksi tulla 

viettämään vaikka perhelomaa 

tai opiskelemaan liikunta-alan 

ammattilaiseksi.

Kuortaneen urheiluopisto sijaitsee kauniilla pai-
kalla Kuortaneenjärven rannassa aivan kunnan 
keskustan tuntumassa. Samalla campus-alueel-
la sijaitsevat liikunta- ja opiskelutilat, hotelli sekä 
muut majoitustilat ja Kuortaneen lukio.

Kuortane on yksi Suomen huippu-urhei-
lun valmennuskeskuksista. Urheiluopisto an-
taa mahdollisuuden laadukkaaseen valmen-
nukseen tiloineen ja valmentajineen. Suosion 
selittää myös pienen paikkakunnan rauhallisuus, 
jolloin urheilija voi keskittyä olennaiseen. Suo-
men olympiakomitea ei olekaan suotta myön-
tänyt urheiluopistolle Olympic Training Center 
-arvonimeä. 

Urheiluopistolla koulutetaan myös urheilu-
alan ammattilaisia. Kuortaneella on mahdollista 
käydä kunnan ylläpitämä urheilulukio tai opis-
kella urheiluopistolla esimeriksi liikunnanohjaa-
jaksi, hierojaksi, ammattivalmentajaksi tai liikun-
tapaikkojen hoitajaksi. 

Työhyvinvointia ja perhelomia

Vaikka huippu-urheilua ja tasokasta valmennus-
ta korostetaankin, Kuortaneelle voi tulla vain lo-

mailemaan. Urheiluopistolla voi nauttia kauniis-
ta järvinäköalasta, uimisesta, syömisestä ja per-
heen yhteisestä laatuajasta. Siellä järjestetään-
kin paljon tuettuja perhelomia. Majoitusvaihto-
ehtoja ovat liikuntahotellin lisäksi erilaiset huo-
neistot. Urheiluopiston liikuntahotellista voi os-
taa myös viikko-osakkeita.

Urheiluopiston kohderyhmä on hyvin laa-
ja, sillä siellä liikkuvat yhdessä sekä huippu-ur-
heilijat, yritysasiakkaat, lapset, eläkeläiset, opis-
kelijat että perheet. Kuortaneen urheiluopis-
ton toimitusjohtaja Jussi Töyrylä kertoo, että 
he tarjoavat huippuluokan olosuhteet tavalli-
sellekin liikkujalle.

– Monipuolisuus on yksi valteistamme. Ta-
voitteenamme on edistää terveyttä ja hyvinvoin-
tia, joten aktiviteetteja on eri makuihin. Jokainen 
perheenjäsen voi valita itseään kiinnostavat lajit.

Opistolla järjestetään erilaisia leirejä, kuten 
rippileirejä, lajileirejä ja perheleirejä. Opisto tar-
joaa kursseja myös Tyky-porukoille sekä muille 
hyvinvoinnistaan kiinnostuneille kaiken kun-
toisille ihmisille.

Töyrylä kertoo, että työhyvinvointiin suun-
tautuvat ohjelmat räätälöidään yksilöllisesti pit-
källä aikavälillä.

- Tarkoitus ei ole urheilla verenmaku suussa, 
vaan katsomme, mitä työhyvinvointi kelläkin tar-
koittaa. Joillekin se voi olla liikunnan lisäämistä, 
mutta toisille esimerkiksi unta ja palautumista 
tai ravintosioiden kuntoon laittamista.

Ohjelmaa jokaiselle 

Kuortaneella on monipuolista ohjelmaa myös 
lapsille. Perheen pienimmät voivat viettää osan 
ajastaan Heppuklubissa, jossa liikutaan, leiki-
tään ja askarrellaan. Urheiluopistolla on kesällä 
myös Sport & Fun -liikuntamaailma, jossa on yli 
30 erilaista laitetta, liukumäkeä, vehjettä, konet-
ta, trampoliinia, vempainta ja temppupaikkaa.

– Vaikka perheenjäsenet voivat valita eri akti-
viteetteja, perhe viettää yhteistä aikaa. Kaikki lii-
kuntapaikat ovat lähellä toisiaan, Töyrylä kertoo.

Urheiluopistolla voi kokeilla muun muassa sei-
näkiipeilyä, golfia, keilausta, lentopalloa, tennis-
tä, melontaa tai vaikka lumikengillä kävelyä. Te-
kemistä riittää joka ikään, makuun ja kuntoon. ▼

Kuortaneen urheiluopisto
on elävä liikuntakeskus
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Teksti: Harri Ala-Kulju 

Kun aloin kirjoittaa tätä Kuortaneen kesäasuk-
kaan juttua Plariin, vilkaisin kotona olohuoneen 
seinälle. Siellä on alavutelaisen taidemaalarin 
Matti Annalan maalaama taulu vuodelta 1946 
kesäpaikastamme Mellinniemessä. Kuvakulma 
on vuosikymmenten naapuristamme, profes-
sori Aulis J. Alasen ”Jussilasta”. Oman niemen 
kärkemme lisäksi siinä näkyy pitkä pätkä järven 
itärantaa. Itärannalla näkyy vain yksi kesämökki. 

Tänä päivänä Kuortaneella on n. 750 kesä-
mökkiä. Toki iso osa Kuhajärven, Kaarankajärven, 
Porraslammin tai Lapuanjoen rannoilla, mutta 
silti muutos on ollut valtava ja kuvastaa suoma-
laisen yhteiskunnan kehitystä.

Olen itse varmaankin eräs Kuortaneen van-
himmista kesäasukkaista. Lähes seitsemän vuo-
sikymmentä olen nauttinut ikimuistettavista ke-
sistä Etelä-Pohjanmaan ehkä kauneimman jär-
ven rannalla.

Vanhempani Reino ja Kerttu Ala-Kulju sai-
vat vuokrata 1937 Kuortaneen seurakunnalta 
maapalan Mellinniemen kärjestä. Samana ke-
sänä tontille kohosi yksi Kuortaneen ensimmäi-
sistä kesähuviloista saunoineen, venevajoineen 

ja talousrakennuksineen. 1952 seurakunta myi 
alueen vuokralaisilleen. Itse ilmestyin kesäasuk-
kaaksi tuon Matti Annalan maalauksen aikoihin.

Reino Ala-Kulju oli kotoisin Mäyrystä, josta 
löytyi ja edelleen löytyy koko joukko sukulaisia. 
He tuovat Kuortaneen todella lähelle.

Naapuriimme rakensi parin vuoden kulut-
tua myös Seinäjoen opettajayhteisöön kuulu-
nut Aulis J. Alasen perhe oman kesähuvilansa. 
Opiskeluajoista alkanut ystävyys jatkui Alasen 
ja Ala-Kulju perheiden välillä koko elämän ajan. 
Tänä päivänä toinen naapurimme on edelleen 
Alanen, nyt Jussi-Pekka.

Toiselta puolelta löytyy vanha Seinäjoen ko-
tini naapuri. Mm. Lakeuden Ristin ja Seinäjoen 
lyseon rakentanut rakennusmestari Kalle Kos-
kinen rakensi kesähuvilansa Mellinniemen itä-
kärkeen. Sitäkin asuttaa seuraava sukupolvi, hä-
nen tyttärensä Terttu Vehmas.

Kesäelämää vuosikymmenten 
aikana

Itse olen voinut nähdä Mellinniemen huvilayh-
teisön alkuvuosia vain valokuvissa ja vanhem-
pieni kertomuksissa. 1930-luvun lopulla perattiin 
rantaa, muokattiin aluetta puistomaiseksi ja teh-
tiin iso kasvimaa. Sota-aikana kaikki maa otettiin 
käyttöön, viljeltiin jopa viljaa ja pidettiin kaneja, 
lampaita ja porsaita kesäelätteinä talvea varten.

Omat muistikuvani Kuortaneen kesistä alka-
vat 1950-luvun alusta. Silloin Seinäjoelta mat-
kustettiin kesän viettoon linja-autolla mutkais-
ta soratietä Lapuan kautta. Kelirikko oli keväisin 
tuttua. Posti-auton rahastajat urheilivat heittä-
mällä lehti- ja kirjenipun vauhdissa tien vieres-
sä olevaan laatikkoon. Usein ohi, vetiseen ojaan. 
Mutta ei huolta, virkamies oli tehtävänsä hoita-
nut. 1950-luvulla Ala-Kuljut ja Alaset vuorovuo-
sin kutsuivat Niemiskylän väkeä juhannuskokol-
le. Ohjelmaan kuului kokon lisäksi kakkua, kahvia, 
ylevä puhe ja henkeä kohottavaa yhteislaulua.

Ruonalla teollisuutta edusti osuusmeijeri, 
jossa kirnuttiin voita. Isännät sitoivat hevosen-
sa rakennuksen edessä olevaan puomiin. Elin-
keinoelämää edustivat Osuuskauppa, K-kaup-

pa ja lyhyen aikaa E-liikekin. Kylältä löytyi myös 
kolme pankkia, posti, matkahuolto baareineen 
ja parikin kioskia. 

Mitään tuosta ei ole enää jäljellä. Mutta ei 
huolta. Kauppaan pääsee keskustassa, posti 
kulkee ja vireä kylätoiminta pitää Kuortaneen 
eri alueet elävänä. Niin myös meillä Ruonalla 
Ruonan Rinki. 

On myös asioita, jotka eivät vuosikymmen-
ten aikana ole muuttuneet. Aurinkoiset kesät ja 
Kuortaneen järvi, joka on jopa parantunut. Levät 
ovat nykyään poikkeus. Kalaa tulee ja pian taas 
rapuakin. Myös kuortanelaisten ja Kuortaneen 
kunnan ystävällinen henki tekee kesäasukkaan 
elämän miellyttäväksi. Ladut kiertävät talvisin 
ympäri järven ja kehittyvä urheiluopisto tarjoaa 
liikuntamahdollisuuksia laidasta laitaan. Kuorta-
neen kesistä nautti jo lapsena myös puolisoni 
Sirkku, jonka isä, Kalervo Lahti oli yksi urheilu-
opistoa puuhanneista ”Epuista”.

”Hengellinen riviera” 

Aulis J. Alanen kuvaa kirjassaan ”perinteitä ja pal-
jastuksia” Kuortaneen kesäasukkaiden ja Kuorta-
neen pappilan välille syntynyttä yhteisöä, joka 
vieraili toinen toisissaan kesäisin. Tähän yhtei-
söön kuuluivat Ala-Kuljut, Alaset, Salmella kesä-
paikkaa pitäneet Olavi ja Aili Kares (sittemmin 
Kuopion piispa) ja Lapuan kappalainen, rovasti 
Taito Lumme ja hänen puolisonsa Elsa. Kuor-
tanelaisia edustivat kirkkoherran perhe Kalevi 
ja Rauha Vihma poikineen sekä Länsirannan 
sahan johtajana toiminut Jussi Suomela Hel-
mi-rouvansa kanssa. Aika ajoin joukkoon kuu-
lui myös muita kuortanelaisia.

Tältä ajalta parhaiten ovat muistiini jääneet 
paluumatkat Länsirannalta uistinta vetäen – ja 
kuhaa tuli.

Tänä päivänä Mellinniemen kärjessä asus-
tamme me Harri ja Sirkku Ala-Kulju, entistä 
enemmän myös talvisin. Vanha kaunis huvila 
on huonokuntoisuutensa vuoksi jouduttu pur-
kamaan ja tilalle on rakennettu uusi. Mellinnie-
mi tarjoaa edelleen sitä, mitä vanhemmilleni-
kin, lämpöisiä kesäpäiviä, ystävien tapaamisia, 
rauhoittumista ja virkistystä. ▼

Elämä kesäkuortanelaisena
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   www.kaari-matkat.com
Yli 10 vuotta       

Pärnun kylpylöihin
joka viikko,

täysylläpitohoidolla
ESTONIA MEDICAL SPA & HOTEL (Puistotalo)
Tervis 1.2,  Viikinki AB Tervis 3
vko 42-44 375,- 450,-
vko 45-50 350,- 425,-
Joulu Pärnussa th. alk.   550,-
Kylpylämatkan puolihoitohinta on -25 eur, täysihinnasta.
Eckerö laivalla buffet noutopöytä, jos haluaa ruokailla 
meno/paluu yhteensä +40eur

Soita heti!  P. 0400-599 309

www.kuortane.com

KUORTANE
Olympiatason olosuhteet 
ja asiantuntemus.
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Kesä oli ja meni. Peruskouluaikana suuri osa ke-
sistä tuli vietettyä isovanhempien luona Kuorta-
neella. Heti koulujen loppumisen jälkeen, mie-
luummin jo samana viikonloppuna tai viimeis-
tään maanantaina, piti päästä karistamaan Hel-
singin pölyt ja suuntaamaan loman viettoon. 
Seuraavat pari viikkoa kulutettiin sitten pihalla 
touhuten tai Kuortane Golfin kenttää kiertäen. 
KuGon jäsen olen vielä tänäkin päivänä. Kent-
tä on muuten oikein hyvä, useimmiten loista-
vassa kunnossa ja maakunnan kentistä yleen-
sä keväällä ensimmäisenä auki.

Tämä kesä on sen sijaan sujunut hieman 
käänteisissä merkeissä. Koko kesä tuli vietet-
tyä Helsingissä, mutta onneksi nyt syksyllä on 
ollut aika palata pohjalaisempiin tunnelmiin 
osakunnan merkeissä. Luonnossa syksy on 
talveen valmistautumisen aikaa, jolloin kesän 
vehreys pikkuhiljaa muuttuu loppusyksyn elot-
tomaksi harmaudeksi. Osakunnalla syksy taas 
merkitsee uuden lukuvuoden alkua ja uusien 
osakuntalaisten, fuksien, joukkoa. 

Alkusyksyn ajan osakunnan elämä pyörii-
kin suurelta osin Fuksirekrytoinnin ja -toimin-
nan ympärillä. On yritetty miettiä, miten osa-
kunnasta saataisiin tiedotettua kaikille kiin-
nostuneille ja saatua heidät kaikki Bottalle asti 

kirjautumaan jäseniksi. Fukseille on järjestetty 
perinteiset fuksikahvit ja -illat, joiden tarkoituk-
sena on tutustuminen niin osakuntaan ja van-
hempiin osakuntalaisiin kuin toisiin fukseihin. 
Fuksitapahtumat huipentuvat fuksipäivällisiin, 
fuksien ensimmäisiin osakuntalaisiin pöytäjuh-
liin, joiden myötä tutuksi tulevat niin akatee-
misten juhlien pöytäetiketti kuin EPO:n laulu-
perinne, luonnollisesti mukavaa tunnelmaa ja 
uusiin ihmisiin tutustumista unohtamatta. Van-
hempanakin osakuntalaisena odotan luonnolli-
sesti näitä juhlia innolla, ovathan kyseessä osa-
kunnan lukuvuoden ensimmäiset pöytäjuhlat. 

Onnistuneen fuksitoiminnan merkitys osa-
kunnalle, kuten kaikille opiskelijajärjestöille, on 
luonnollisesti suuri, sillä fuksit edustavat jatku-
vuutta. Kun uudet fuksit saadaan innostettua 
mukaan toimintaan, riittää tapahtumissa ja 
juhlissa jatkossakin kävijöitä. Ja luultavasti tä-
näkin vuonna osa fukseista innostuu niin, et-
tä lähtee jatkossa osakunnan virkailijoiksi jär-
jestämään noita juhlia ja jatkamaan osakun-
nan pitkiä perinteitä.

Iloista syksyä! ▼

Ville Kukkola

EPO:n yhteistyövastaava

Kesä meni, fuksit tuli

Osakuntaelämää



Teksti: Lauriina Aninko Kuva: Suomen Urheiluliitto

Urheilun tähdet tuikkivat
kesäisin Kuortaneella

Heittovuorossa Tero Pitkämäki. Ensi kesänä Kuortaneen 
Eliittikisat kisataan Juhannuslauantaina 25.6.2016. 

Kolme Suomen ennätystä, lukuisia henkilökoh-
taisia ennätyksiä, huikeita trillereitä ja karvaita 
pettymyksiä. Näitä kaikkia koettiin tänä kesänä 
Kuortaneen Loiste Eliittikisoissa 8.8.2015. Tunnel-
ma kentällä oli käsin kosketeltava ja katsomos-
sa oli yli 4 200 maksanutta hyväntuulista katso-
jaa. Sen sijaan tv:n ääressä jännitti parhaimmil-
laan yli puoli miljoonaa katsojaa.

Urheilukentän remontti valmistui 
25-vuotis juhlakisoja varten

Kuortane tunnetaan maailmalla liikunnasta ja 
urheilusta. Isona asiana on Urheiluopisto, mut-
ta myös kunta haluaa profiloitua liikunta- ja ur-
heilukunnaksi. Tästä kertoo myös kunnan satsa-
us urheilukenttään, jonka perusparannus saatiin 
valmiiksi menneen kesän Eliittikisoihin, jotka sa-
malla olivat 25-vuotis juhlakisat. 

Remontin myötä koko kenttää kiertää kah-
deksan juoksurataa, vesieste sijaitsee ratojen si-
säpuolella, kentällä on uusi moukarihäkki ja ko-
ko kenttä on nyt Mondo-päällysteinen. Kuor-
tanetta pidetään keihäänheiton mekkana, sil-
lä missään muualla maailmassa ei ole heittänyt 
niin moni urheilija yli 90 m heittoja kuin Kuorta-
neella. Kenttäremontissa otettiin huomioon kei-
häänheittäjien tarpeet, sillä Kuortaneen urhei-
lukentällä tehtiin remontissa kaksi erialustaista 
keihäänheittopaikkaa vierekkäin: toinen pinnoi-
te on vettä läpäisevä Spurtan ja toinen on vettä 
läpäisemätön Mondo. Mondo-päällyste on tällä 
hetkellä suosituin päällyste kilpakentillä sen hy-
vien ominaisuuksien vuoksi. Ei ihme, että mo-
ni urheilija teki Eliittikisoissa erityisesti juoksula-
jeissa omia ennätyksiä.

Kuortaneen Eliittikisojen järjestelyorganisaa-
tiossakin koettiin muutoksia kunnan vapaa-aika-
ohjaajan jäätyä eläkkeelle. Uudeksi pääsihteeriksi 
tuli uusi kunnan liikuntasihteeri. 25-vuotis juhla-
kisoista mieleen painuvimpina tuloksina jäi sei-
väshyppääjä Minna Nikkasen uusi Suomen en-
nätys 460, Sanni Utriaisen keihäskiskaisu 63,03 
sekä Pitkämäen, Ruuskasen ja Röhlerin kova 
keihäskisa, joka päättyi Röhlerin viimeisen kier-
roksen voittoheittoon 89,27.

Ensi kesänä Kuortaneen Eliittikisat siirtyvät 
takaisin Juhannuslauantaille. Tervetuloa koke-
maan urheilun huumaa Kuortaneelle! ▼
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Luontovalokuvauksemme mestari, grand old 
man, Hannu Hautala on aito pohjalainen, vaik-
ka hän on asunut Kuusamossa 40 vuotta. Hän 
on merkittävä luontokirjojen tekijä. Kirjoja hän 
on tehnyt 50 ja niitä on käännetty yhdeksäl-
le kielelle.

- Aloin valokuvaharrastuksen 15-vuotiaana 
kotona Töysässä. Poimin puolukoita Raakkamä-
en kuloalueelta ja tienasin niillä ensimmäisen 
vaatimattoman kamerani. Lasken kuitenkin ku-

vaajan urani alkaneeksi 1961, kun jäin asepalve-
luksen jälkeen vuodeksi armeijan palvelukseen 
panssarivaunun kuljettajaksi ja niillä rahoilla os-
tin Hämeenlinnan Heliokselta osamaksulla te-
leobjektiivilla varustetun järjestelmäkameran. 

Autoasennus jäi

Hannu Hautalasta oli vähällä tulla autonasenta-
ja ja sitä työtä hän tekikin vuoteen 1970. Mut-
ta kohtalo määräsi toisin. Vuonna 1971 hän os-

ti ammattikäyttöön sopivan Canonin ja se vei 
mennessään. Aluksi hän uskalsi jäädä autokor-
jaamosta puoleksi vuodeksi virkavapaalle, mutta 
pian selvisi että ura urkenisi linssin läpi.

- Onnekseni sain Suomen ensimmäisessä ja-
ossa elokuva- ja valokuvataiteen apurahan. Pär-
jäsin rahalla ilman palkkatyötä, kun asuin koto-
na ja kuvasin muutamiin lehtiin, mm. Vaasa-leh-
teen. Niin kului kaksi vuotta ja silloin päätin, et-
tä autokorjaamoon en enää palaa.

Luontokuvaaja Hannu Hautalan
elämäntyö kansissa

Suojelu on tuottanut tulosta. Upea kalasääski ei ole enää vainottu laji. 

Teksti: Hilkka Kotkamaa, lintukuvat Hannu Hautala
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- Digikuvausta en viitsi opetella. Siinä kuva tehdään näyttöruudulla enkä jaksa istua päiväkausia 
sisätiloissa. Mieluiten istun metsässä kannon nokassa. Filmin käyttäytymisestä olen oppinut 30 vuoden 
aikana sen verran, että pärjään sillä, sanoo luontokuvauksen mestari Hannu Hautala.

- Autonasentajana oppimaani sorminäppä-
ryyttä olen tarvinnut kyllä kameroiden kanssa 
toimiessani. Minulla on huono muisti enkä au-
tonasennuksesta tiedä enää juuri mitään, kun 
nämä elektroniikkahommat ovat minulle vie-
raita. Tosin vieläkin tunnistan äänestä voiko au-
tolla lähteä reissuun, vai pitääkö ensin käydä 
korjaamolla.

Digi ei ole mun juttu

- En ole oppinut koskaan käyttämään digitaa-
lista kameraa. Olen niitä harvoja suomalaisia 
kuvaajia, jotka kuvaavat edelleen vanhanaikai-
sesti filmille. Sitä teen hautaan asti. Olen varan-
nut hyvät varastot filmiä jääkaappiin ja pakas-
timeen. Onneksi kinofilmiä on vielä saatavilla, 
koska sitä käytetään joissain elokuvakamerois-
sa. Se pelastaa minut.

- Digikuvausta en enää viitsi opetella. Olen 
niin huonomuistinen, että autoradiossakin 
unohdan mistä nappulasta äänen saa kovem-
malle. Digikuvauksessa kuva tehdään näyttöruu-
dulla enkä jaksa istua päiväkausia paikallani. Fil-
min käyttäytymisestä olen oppinut 30 vuoden 
aikana sen verran, että pärjään sillä. Mietin kym-
menisen vuotta sitten digikameraa kolme yö-
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häre. Eikä lähteny. Äitee kehuu jotta kärme-
hen liikkehet vain hirastuu ja pää jähämettyy 
paikoollensa siihen asti kun isä viimmeen tuli 
paikalle kepin kans. Isä oli sitte opettanu sanat 
äireellekki. Kerran taas marijas äitee oli sanonu 
sanat nähäressänsä kärmehen, muttei se ollu 
moksiskaa, meinas melekeen pistää. Äitee kyl-
lä kehuu epäuskoosena ajatellehensa jotta saa 
nähärä pirättääkö se. Mutta isä pirätti vuosien 
varrella niin monta kärmestä, että äireenki oli 
pakko uskua, jottei se ollu sattumaa.

Muistan kans kerran häjyysenä mukulana 
kun meirän tuvan klasihin kopistettihin yömyö-
hällä. Sielä oli kaukaa kylältä serkkupoika, joka 
oli pyöräälly henkihapatoksis apua pyytämä-
hän, kun sen vanha mamma oli saanu veren-
syöksyn, niinku ennen sanottihin. Sitä ei saatu 
millää lakkaamahan, vaikkoli lääkäri ja tervyys-
sisarki paikalla. Sukulaaset oli yht’äkkiä muis-
tanu jotta meirän isä osas verenpirätyssanat. 

Ei enää muuta keinua keksitty ku lähäretetti-
hin poika matkahan. Epäälevääset tutut kat-
too kellosta aikaa. Isä sanoo sanansa ja käs-
ki poijan lähtiä takaasi kotiansa, ku verentulo 
on jo lakannu. Ja niin oli käyny: ensin oli va-
liennu huulet ja vuoto lakkas ja pesufarin sai 
vierä pois. Kellonaika täsmäs justihin isän sa-
nojen kans ja mamma eli vielä monta vuotta 
jäläkehenpäin.

Isä kehuu nähänehensä kerran sellaasen-
ki tapahtuman ja tairon, jota hän itte ei ollu 
opetellu, kun sanat oli kuulemma niin pitkät. 
Mettäpalo eteni kovaa vauhtia ja oli jo vaarak-
si taloolle. Yksi mies käveli muutaman kerran 
erestakaasi valakiarintaman eritte ja lausuu sa-
nansa. Kun mettäpalo eteni siihen asti, se py-
sähtyy ja sammuu siihen. Se mies osas ”vala-
kian vihat”. Kaikki nämä tairot menivät manan 
majoolle kertomuksen ihimisten mukana. ▼

Kärmehenpirätys ja verenseisautus

Entisaikoona oli melekeen joka kyläs sellaa-
sia ihimisiä, jokka osas taitoja mitä ei nykyai-
kana enää tunneta, vaikka ne on kuulemma 
raamatullista alakuperää. Isä oli oppinu jolta-
ki amerikankäyneheltä mieheltä kärmehen-
pirätys- ja verenseisautussanat - isä oli ittekki 
Amerikas syntyny. Niitä tarvittihin joskus, mut-
ta isä sanoo jotta niitä sai opettaa vain nuo-
remmillensa ja käyttää vain hyvähän tarkoo-
tuksehen ja niihin pitää uskua. Olin pikkuflik-
ka kun äitee kertoo marijareisuusta isän kans. 
Kerran olivat ollehet Kankalonmaas ja puolaa-
mia oli aiva vahavalta ja punaasena joka pai-
kas. Äkkiä oli ollu isoo kyykärmes mättähällä 
kiekuralla aiva ääres. Tuu ny Väinö äkkiä ja ta-
pa tuo kärmes, oli äitee huutanu isälle. Isä tu-
li ja sanoo sille ”sanat” ja lähti ettimähän ka-
rahkaa jolla kopahuttaas kyyn hengiltä. Äitee 
pelekäs jotta se karkaa ku isä viipyy ja viipyy, 
mutta isä sanoo jotta ei se siitä mihinkää lä-

tä ja totesin, että filmikamera on minun juttu-
ni. Istun mieluiten metsässä kannon päässä kuin 
tuskailisin yötä myöten näyttöpäätteen edessä.

Uutta kirjaansa ja siihen kuuluvaa valokuva-
näyttelyään Metsän poika Hautala kuvaa retros-
pektiiviseksi – elämäntyön mittaiseksi – koko-
elmaksi. Kirjassa on yksi kuva jokaiselta vuodel-
ta 1966–2014. Kuvia on 48 ja kussakin on jotain 
erityisen merkittävää kuvaajalleen. Kirja ilmes-
tyi Metsäkustannuksen kustantamana ja siihen 
liittyvä näyttely oli esillä luontokeskus Haltissa 
kevääseen 2015 asti.

Metsään syöpäklinikalta
Jokaisen kuvan yhteydessä on kertomus kuvaus-
tilanteesta ja taustasta. Näin kirja on katsaus pait-
si Hautalan uraan myös suomalaisen luontoku-
van historiaan. Samalla kirja on näyttelyluettelo. 
Kirjassa on myös luettelo Hautalan käyttämistä 
kameroista ja tekemistä kirjoista.

- Olen saanut onnekseni taas kuvata ja kul-
kea syksyn metsissä, mutta olen elänyt puoli-
toista vuotta hiljaiseloa. Minulla todettiin toissa 
vuonna eturauhassyöpä, joka uusiutui alkuvuo-
desta. Kirjoitin tähän kirjaan kuvatekstejä kuula-

kärkikynällä sairaalassa. Kärsin myös autokorjaa-
javuosinani saamasta asbestikeuhkosta ja odo-
tan kaihileikkausta. 

Metsän poika on kolmikielinen, koska teksti 
on myös englanniksi ja venäjäksi. 

Lintukuvat kirjasta Metsän poika.

Teksti: Riitta Jääskeläinen
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Teksti: Suvi Lahdenmäki Kuva: Tampereen Komediateatteri

Kivikasvot valloittivat Lappajärvellä

Kivikasvot eli Henrik Lamberg, Ismo Sajakorpi, Matti ”Fredi” Siitonen ja Vesa Nuotio.
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Huikeat 50 vuotta 

suomalaisen viihteen historiaa 

nähtiin kesällä upeissa 

Lappajärven maisemissa, kun 

juhlavuotta viettävä Kivikasvot 

esiintyi Halkosaaren 

kesäteatterissa. Mukana oli 

myös järviseutulaista verta: 

Kivikasvojen kokoonpanoon 

on vakiintunut Helsingin 

Eteläpohjalaisistakin tuttu 

musiikkimies Henrik Lamberg.

Kivikasvot on neljän laulajan ryhmä, joka on pe-
rustettu jo 1965. Alkuperäisjäseniä on mukana 
edelleen kaksi: Matti Siitonen eli Fredi ja Ismo 
Sajakorpi, joka esiintymisen lisäksi käsikirjoittaa 
ja ohjaa ryhmän showt. Myöhemmin ryhmään 
ovat liittyneet laulupedagogina ja monen kuo-
ron johtajana tunnettu Henrik Lamberg, ja jo 
80-luvulla ryhmään liittynyt, mm. Finntrio-yh-
tyeestä tuttu Vesa Nuotio, jota Lappajärvellä 
sijaisti osissa esitystä tenori Ilkka Hämäläinen.

Kivikasvot tuli 1970-luvulla tunnetuksi eri-
tyisesti tv-ohjelmillaan, joissa pilailtiin niin viih-
detaivaan tähtien kuin tv:n lajityyppien kustan-
nuksella. Oma sukupolveni muistaa erityisen hy-
vin esimerkiksi Lepakkolinnan (joka oli siihen ai-
kaan mitä pelottavin tv-elämys) ja Georg Do-
livon Draculan.

Juhlaohjelmassa Made in Finland, jonka en-
si-ilta Halkosaaressa oli juhannusaattona, kuljet-
tiin iskelmien mukana vuosikymmenestä toi-
seen. Ismo Sajakorven käsikirjoitus eteni aluk-
si Lauantain toivotut levyt -ohjelmaa mukail-

len.Musiikkiosuudet oli ryhmitelty potpureiksi, 
jotka teemoittain kuljettivat mm. italialaisiskel-
mistä Paul Ankaan, Juha Vainion lauluista Beach 
Boysiin ja klassisista sävelmistä lastenlauluihin. 
Monissa sävelmissä oli uudet sanat, joissa käsi-
teltiin ajankohtaisia ilmiöitä tai politiikkaa satii-
rin keinoin. Yleisöä nauratettiin myös hauskoil-
la välijuonnoilla sekä sketseillä. 

Koska ryhmän jäsenistä Henrik Lamberg on 
lähtöisin Alajärveltä, sai hän edustaa koko etelä-
pohjalaista kansaa ja naurattaa muisteluilla en-
tisajan elämästä tai tunnelmista Kauhajoen ka-
sinolla. Jo ohjelman alkupuolella Henrik Lam-
bergin tulkinta Saarenmaan valssista sai silmät 
kostumaan.

Aplodeista ei myöskään tahtonut tulla lop-
pua, kun Matti Siitonen lauloi jo ikoniseksi muo-
dustuneen, kansan rakastaman Kolmatta linjaa 
takaisin. Eikä ikä kuulu äänessä lainkaan; Fredi 
lauloi kappaleen samalta korkeudelta kuin nuo-
rena, mikä on melkoisen harvinaista. Ismo Saja-
korpi tulkitsi osuvasti muun muassa laulun Na-

thalie ja Kuolleet lehdet -kappaleen ranskankie-
lisine osuuksineen. 

Lyhyellä varoitusajalla oli näkemääni esityk-
seen Vesa Nuotion sijaiseksi saatu Ilkka Hämä-
läinen, joka selvisi loistavasti. Hän näytti naut-
tivan esiintymisestä, riemukas irrottelu oli esi-
merkiksi lisää vodkaa vaativa venäläislaulaja ja 
todella upealta kuulosti hänen tenorinsa lau-
lussa Granada, jonka aikoinaan teki tunnetuk-
si aikoinaan Mario Lanza. Syksyllä Hämäläinen 
ihastuttaa Kansallisoopperan yleisöä Oopperan 
kummituksena.

Kimmo Leppälä Broadway Band säesti upe-
asti laulunumerot ja eli muutenkin hyvin muka-
na shown käänteissä.

Kivikasvot tekee marraskuussa Kunniakier-
roksen nimellä kulkevan jäähyväiskiertueen, jo-
ka alkaa Lahdesta ja kiertää Helsingin, Lohjan 
ja Tampereen kautta Turkuun. Syksyllä ilmestyy 
myös Sajakorven kirjoittama kirja Kivikasvot ja 
mä – 50 vuotta viihteellä, joka käy läpi koko viih-
deryhmän historian. ▼
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