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Huoneistoihin  kuuluu  autokatospaikka  sekä  varasto.  Valmistuminen  arviolta  2/2018.  
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Jaakko Antero Ojala

Vilkas syksy vauhdittaa Suomi 100v 
juhlavuoden loppuhuipennukseen!

Vuoden mittaan on ollut lukuisia tapahtumia 
ja tilaisuuksia teeman Suomi 100v alla. On tul
lut esiin mielenkiintoisia näkökulmia ja muis
teluita satavuotiseen historiaamme. ”Muistan 
tuon tapahtuman” on tullut mieleeni, kun olen 
tutustunut eri tilaisuuksiin tai kirjoituksiin tai 
”minä muistan sen juuri omalla tavallani”. Vielä 
on syksyllä jäljellä sekä yhdistyksellämme että 
muiden järjestäminä useita tilaisuuksia, joista 
kannattaa nauttia ja ottaa osaa. 

Kesästä voi todeta, että se oli ja meni. Jo
kaisella se oli varmaan eri aikaan riippuen sii
tä, missä päin Suomea sitä vietti. Niin vaihtele
vat olivat säät. Oli aurinkoa, sadetta ja rankka
sateitakin, tuulta ja jopa myrskyjäkin. Muuta
ma päivä lämpöä, mutta useimmiten liian vä
hän. Kesästä jäi muistoja, mutta enemmänkin 
tapahtumista ja tapaamistani ihmisistä kuin 
hellepäivistä.

Olin osan kesästä VarsinaisSuomessa ja 
siellä tuli tarve lähettää kukkalähetys Etelä
Pohjanmaalle Vimpeliin. Paikallisen kukka
kaupan myyjä kysyi, että missä se Vimpeli 
on? Sanoin, että Suomessa se on ja vielä Etelä
Pohjanmaalla. Myyjä otti puhelimitse yhteyt
tä vimpeliläiseen kukkakauppaan ja puhe

lun jälkeen lähetyksen hoidettuaan totesi, et
tä puhuttiinkohan siellä suomea. Totesin, et
tä suomea se on Pohojanmaan murrekkin ja 
alue suomenkielistä aluetta. Kuitenkin kes
kustelijoiden murteiden välillä oli niin suuri 
ero, että kysymys nousi myyjän mieleen. Sa
maa suomea molemmat kuitenkin käyttivät 
ja asia tuli hoidettua. 

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous ja 
Valtakunnalliset kotiseutupäivät pidettiin 
Jyväs kylässä 10.–13.8. Yhdistyksemme edus
taja osallistui kokoukseen. Tapahtumassa lin
jattiin Kotiseutuliiton toimintaa ja palkittiin 
kotiseutu työssä ansioituneita.

Vuosikokouksen julkilausumassa ko
rostettiin sitä, että kaikilla on oikeus koti
seutuun. ”Yhä globaalimmassa maailmassa 
niin maahan muutto kuin maassamuuttokin 
ovat lisääntyneet. Yhä useammalla on usei
ta asuinpaikkoja ja sitä myötä monia koti
seutuja. Jokaisella on oltava oikeus tulla hy
väksytyksi sillä seudulla, jolla asuu ja tuntea 
olonsa turvalliseksi. Kulttuurinen moninai
suus rikastuttaa kotiseutuja. Kaikilla on ol
tava oikeus olla osa yhteiskuntaa ja vaikut
taa asuin alueeseensa”, todettiin edelleen 

julki lausumassa. Vuosi kokouksessa vahvis
tettiin myös Kotiseutu liiton päälinjoiksi seu
raavat: kulttuurisesti moni muotoinen Suo
mi ja suomalaisuus, asukkaiden osallisuuden 
vahvistaminen sekä uudet toimintamuodot 
kotiseututyössä.

Yhdistyksellämme on tulossa vilkas syk
sy. Lokakuun alkupuolella 14.10. syvennym
me murteiden maailmaan, marraskuun alus
sa 11.11. EteläPohjanmaan Liitto tulee vierai
lemaan Helsingissä perinteisen kunta vierailun 
tapaan. Tilaisuudessa on esillä maakunta
uudistus kulttuuriesitysten lisäksi. Itsenäisyys
päivän juhla järjestetään 6.12 kuten ennenkin. 
Tilaisuudessa julkistamme myös nuorille suun
natun kirjoituskilpailumme tulokset ja jaam
me palkinnot. Laittakaapa päivät kalenteriin
ne ja tulkaa paikalle. Pohjalainen viihtyy aina 
toisten pohjalaisten seurassa. Osallistumme 
myös jäsenlehti Plarin viime vuoden nume
roilla Suomen Kotiseutuliiton kilpailuun ”Vuo
den kotiseutulehdestä”. Kilpailu ratkeaa loka
kuun alussa. ▼

Hyvää syksyä! 

Jaakko A. Ojala

Suvi Lahdenmäki
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Näin hiljattain vanhan tvmainoksen, jos
sa Leo Jokela esitti pohjalaisisäntää ja mai
nosti väkevää sinappia. Vaatetus, jussi
paita, musta leveä hattu ja puukko vyöllä, 
jo paljasti koti paikan. Harva suomalainen 
kansallis puku on niin tunnistettava ja pal
jon populaari kulttuurissakin käytetty kuin 
pohjalais miehen asu, eikä ihme; asu on hy
vin näyttävä. Viimeksi helavyö on nähty mm. 
kansain välisen rokkarin, Sam Yaffan tuorees
sa hääkuvassa. Pohjanmaalla on näköjään ai
na osattu brändätä! 

Toinen pohjalaisimagoon vahvasti liitet
ty asia on tietysti murre. Tämä Plari johdat

takoon meitä kohti suurta Murreiltapäivää, 
jonka yhdistys järjestää yhdessä Pohojalaas
ten Lupin kanssa 14.10. Lehdessä on muun 
muassa toimittaja Raija Peltomaan kirjoitus 
Ilmajoella järjestetyistä Murre kilpailuista ja 
kolumni sananvalinnan merkityksestä. Nyky
nuoren murteen käytöstä näytteen antaa vii
me vuoden kirjoituskilpailussa palkittu Eve
liina Salmenoksa. 

Muistettava on samalla, että Etelä
Pohjan maalla puhutaan kahta murretta: le
viää maakunnan murretta ja Järviseudun 
savolais kiilan murretta. Molemmissa on yh
teisiä sanoja, mutta ne ovat muuten hyvin 

erilaisia. Suomen murre
kirjan mukaan savolais
kiilan alueella Soinissa, 
Alajärvellä, Vimpelissä, 
Lappajärvellä, Kortesjär
vellä, Evijärvellä ja Ähtä
rissä sanotaan muun muassa ”kohalle”, ”ei 
tohi” (muualla kohoralle, ei tohori). Samoin 
käytetään ns. geminaattaa (esim. kottiij, or
riilla, tulloo). Se on siis sekoitus itäisiä ja län
tisiä piirteitä, savoa ja etelä pohjanmaata. ▼

Hyviä syksyisiä lukuhetkiä Plarin parissa!

Päätoimittajalta

Murteesta on moneksi
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Elämme historiallisen hallintoremontin aikaa. 
Suomessa viedään läpi mittavaa maakunta ja 
sotejärjestämisuudistusta. Reilun parin vuoden 
kuluttua maakuntamme ovat uudessa asennos
sa. Myös EteläPohjanmaalla moni asia muuttuu.

Vuoden 2020 alusta alkaen uusi Etelä
Pohjanmaan maakunta vastaa kuntien sijasta 
sosiaali ja terveyspalveluiden ja pelastus toimen 
järjestämisestä sekä monista muista tehtävistä. 
Ensimmäiset suorat maakuntavaalit pidetään 
vuoden kuluttua, lokakuun 2018 lopulla.

Kunnilta poistuu rahassa laskettuna yli 
puolet tehtävistä. Keväällä valituille kunnan
valtuutetuille jää silti päätettäväksi koti seutunsa 
elinvoimaan ja kehittämiseen sekä asukkaiden
sa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liit
tyviä asioita vielä roppakaupalla.

Maantieteellisesti EteläPohjanmaan nykyi
nen alue laajenee hieman uudistuksen myö
tä. Isokyrö palaa parinkymmenen vuoden 
”rannikko retken” jälkeen osaksi kolmen kärpän 
maakuntaa.

Sote ja maakuntauudistusta EteläPohjan
maalla on viety eteenpäin ponnella. Kymme
niä työryhmiä ja satoja eteläpohjalaisia on alku
vuoden aikana kokoontunut palavereihin ja se
minaareihin pohtimaan ja rakentamaan uut
ta maakuntaa. Valmistelu on edennyt maan 
kärkijoukoissa.

Olen ylpeä ja iloinen siitä innosta, millä maa
kunnan toimijat ovat tarttuneet uudistustyöhön. 
Emme tietenkään ole yksimielisiä kaikesta. Hyvä 
niin, sillä muuten kehitys voisi topata kokonaan. 
Tärkeintä on, että osaamme kuunnella ja tukea 
toisiamme tässä merkittävässä muutoksessa.

Olemme määrätietoisesti vahvistaneet sitä 
yhteistyötä, jonka pohjalta uuden EteläPohjan
maan on pitävä ponnistaa. Valmistelu on näyttä
nyt, että maakunnassamme pystytään puhalta
maan yhteiseen hiileen. Itsenäisyytemme juhla
vuoden teemaa lainaten voi todeta, että maa
kuntamme rakentuu YHDESSÄ. 

Uutta Etelä-
Pohjanmaata kohti

Päämääräkin on selkeä. Pystytämme entis
tä elinvoimaisempaa, palvelevampaa ja toimi
vampaa EteläPohjanmaata. Maakunnassamme 
on selkeä halu osoittaa, että tässäkin rakennus
työssä osaamme pukata priimaa. Jatkamme uu
distamista pyrkien osallistamaan siihen kaikkia 
eteläpohjalaisia.

Vaikka hallinto ja tehtävät muuttuvat, Etelä
Pohjanmaa pysyy. Tavoite on kaikilla sama: maa
kunta, joka tarjoaa eväät hyvään elämään niin 
nykyasukkaille kuin tulevillekin sukupolville. ▼

Asko Peltola
Maakuntajohtaja
EteläPohjanmaan liitto

TULE VIA TAPAHTUMIA

Murre-iltapäivä 
lauantaina 14.10. klo 14
Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B, Helsinki
Kts. tarkempi ohjelma sivulla 16.

Vierailu eduskuntaan 
Helsingin Eteläpohjalaiset ry menee tapaamaan EteläPohjanmaan
ja Pohjanmaan kansanedustajia uudistettuun Eduskuntataloon.
Tutustumme uudistettuihin tiloihin ja keskustelemme edustajien
kanssa ajankohtaisista teemoista. Vierailun ajankohta on
todennäköisesti lokakuussa. Vierailulle mahtuu 50 jäsentä.
Vierailun ajankohta ilmoitetaan verkkosivuillamme
(www.helsinginetelapohjalaiset.fi) ja ilmoittautumiset otetaan
sähköpostilla. Seuraa tilannetta ja ilmoittaudu.

EP:n liiton vierailu 
lauantaina 11.11. klo 13 (Kampin palvelukeskus)
Liput 15 e. Kts. tarkempi ohjelma s. 8. 

Perinteinen itsenäisyyspäivän juhla 
6.12 klo 13 (Kampin palvelukeskus)

Tilaisuuden juhlapuhuja on 
kenraali Yrjö Viitasaari (s. Lapua).

Tilaisuudessa jaetaan myös 
nuorten kirjoituskilpailun palkinnot ja 
yhdistyksen huomionosoitukset.

Plari  |  3–2017  |  4



EteläPohjanmaan liitto sai kutsun Helsingin 
Etelä pohjalaiset ry:ltä tulla kyläilemään isool
le kirkolle. Liitto otti kutsun ilomielin vastaan 
ja vierailu toteutuu lauantaina 11. marraskuu
ta. Tuolloin Kampin palvelutalon juhlasalissa 
kuullaan klo 13 alkaen puhetta ja musiikkia 
EteläPohjanmaalta.

Tilaisuudessa kuullaan maakuntajohtaja As-
ko Peltolan katsaus maakunta uudistuksesta 
ja maakunnan ajankohtaisista asioista sekä 
EteläPohjanmaan Suomi 100 juhlavuodesta. 
Kulttuuri ohjelmaa esittävät MäSäduo ja Karik
ko, duona sekin. Ja saattaa ohjelmaan syksyn ai
kana vielä löytyä jotain yllätyksiäkin.

Pelimannien hurmosta

MäSäduo on eteläpohjalaista testosteroonia 
parhaimmillaan. Duon jäsenet Kyösti Järvelä 
ja Lauri Kotamäki ovat kasvaneet suomalai
sen kansamusiikkiperinteen keskellä. Vuonna 
2014 perustettu duo voitti Kaustisen Folk Mu
sic Festivaaleilla 2017 järjestetyn Konsta Jylhä
kilpailun, joka oli suunnattu suomalaisille pien
yhtyeille duoista kvartetteihin. MäSä yhdiste
lee uutta ja vanhaa kansanmusiikkia ronskilla 
eteläpohjalaisella otteella. Kaustiselta kotoisin 
olevan, nykyisin Ilmajoella asuvan Kyösti Järve
län tiukka pelimanniviulismi kohtaa lapualaisen 
Lauri Kotamäen rytmikkään hanurismin. Mies

ten soitossa ja laulussa on vauhtia ja vaarallisia 
tilanteita aidolla pelimanniotteella. MäSässä on 
kyse kahden soittoniekan välisestä ystävyydes
tä, joka näkyy lavalla hauskanpitona, huulen
heittona, hikenä ja hurmoksena.

Ohjelmisto koostuu pääosin uudelleen 
sovitetuista kansanmusiikkikappaleista Suo
men eri alueilta. Settiin kuuluu vanhoilta mes
tareilta opittuja lauluja, rekilauluja, kuplette
ja, pelimanni sävelmiä ja sikermiä. Keikkoja 
Mäsäduo on tehnyt kansankuppiloissa ja kai
ken maailman festivaaleilla, kuten mm. Sata
Häme Soi, Kaustinen Folk Music Festival, Ala
vus Ryskööt, Kevättä palkeissa, Folklandiaris
teily jne. Kesän 2017 ohjelmaan kuuluivat myös 
Kalotspel Norjassa ja elokuussa Samarkandis
sa Uzbekistanissa järjestetty kansainvälinen 
kansanmusiikkikilpailu.

Miehillä on pitkä kokemus erilaisten suoma
laisten kansanmusiikkiyhtyeiden parista, kuten 
Bill Hota & the Pulvers, Tötterssön, Järvelän peli
mannit, Haka, Alavuden kaksiriviset, 5/5, Pirulai
nen ja Timo Rautiainen ja kansanmiehet jne. Mä
Sä on mainittu ainoana pohjalaisena yhtyeenä 
Madventuresin hiljattain julkaisemassa Mad Mu
sic maailmanmusiikkikirjassa. Siinä kerrotaan, 
kuinka MäSä Duo ”ammentaa juurensa niin sy
vältä pohjalaisesta maasta, että voisi kuvitella 
kundien syntyneen sata vuotta liian myöhään.”

Testosteroonia ja naisenergiaa

Karikko on sekoitus eteläpohjalaista testo
steroonia ja naisenergiaa, sillä nyt duona esiin
tyvä Karikko eli Tuija Ahola ja Maija Perälä 
esittävät lappajärveläissyntyisen Arto Mellerin 
runoja lausuttuna ja laulettuna. Kuultavat ru
not ovat Mellerin rakkausrunoja Karikon Neli
jalkainen ME produktiosta. Se sai ensiiltansa 
syksyllä 2016, ja musiikin on runoihin säveltä
nyt musiikki pedagogi/muusikko Maija Perälä. 

Lappajärveläinen Kulttuuriyhdistys Karik
ko on toiminut 10 vuotta. Se syntyi innostuk
sesta Arto Mellerin runoihin ja ensimmäinen 
produktio oli näyttämöteos Mellerin runoista 
Elävien kirjoissa  haikuja lakeuden yllä. Vuosien 
varrella on Karikko tuottanut näytelmä esityksiä 
ja lastenteatteri esityksiä sekä erilaisia runo ja 
musiikki produktioita. Karikon toiminnan tar
koituksena on paikallisten kulttuuristen juurien 
vahvistaminen. Tuomalla esille Arto Mellerin 
tuotantoa yhdistys toteuttaa tarkoitusperiään 
hienosti ja kunnioittaa lappajärveläissyntyistä 
Finlandiapalkittua kirjailijaa ja hänen elämän
työtään. Melleri on jättänyt lähtemättömän jäl
jen kirjalliseen historiaamme.▼

Teksti: Tuija Ahola

Lakeuksilta isoolle kirkolle
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Näin Antero Warelius kirjoittaa Suomettares
sa vuonna 1848 Matti Pohdosta. Tästä Ylista
rossa syntyneestä miehestä on julkaistu muu
tamia kirjoja ja noin 150 artikkelia. Kuka oli tämä 
yliopistopiirien arvostama kulttuuripersoona?

Matti Pohto, jota kutsuttiin myös KirjaMa
tiksi tai VeisuMatiksi, syntyi 7. maaliskuuta 1817 
Lahden kylässä Isonkyrön pitäjään kuulunees
sa silloisessa Ylistaron kappelissa YliPohtolan 
talossa. Hänen isänsä oli Iisakki Jaakonpoika 

  Matti Pohto – "vanhaan kirjaan kokoja"

Joku Suomettaren lukijoista lie joskus kohdannut erään

miehen, kulkevan ympäri maita pieniä kirjoja myyden ja

kysellen jos taloissa löytyy hyvin vanhoja suomalaisia

kirjoja - tämän nimi on Matti Pohto.

Mainittu mies ei ole' kuin tavalliset Arkkiveisujen

kaupitsijat, sen huomaitsee jokainen vähänki häntä

puhuteltuansa, vaikka kyllä muodostansa ja

vaatteistansa on kuin muutkin köyhät kulkevaiset.

Jo aikaa olisin Suomettaressa hänestä jotakin jutellut,

sillä hän ansaitsee kyllä yleisemmin tunnettaa', jos

hän itse', viimeis suvena koska hänen tutuksensa tulin,

ei olisi' kieltänyt hänestänsä mitään virkkaamasta;

liekö syynsä ollut häveliäisyys taikka jokin pelko,

sit' en tiedä'.

Mutta nyt, maan ruotsalaisten Sanomalehtien hänestä

kerran puhuttua, en luule' hänen pahaksuvan, jos

suomalaisellekkin yleisölle' teen häntä tutuksi,

olletikkin kosk' en muuta hänestä taida' sanoa' kun hyvää.

Pohto ja äitinsä Helena Antintytär Talvitie 
Ilma joelta. Talo oli suurenpuoleinen mutta Ma
tin isä juopotteli ja menetti talonsa 1825, kun 
Matti oli 8vuotias. Sen jälkeen perhe eli loisina 
mm. YliPohtolassa.

Helena Antintytär opetti poikansa luke
maan. Matin lukutaito oli niin hyvä, että hän kä
vi naapuri kylienkin kinkereillä luetettavana. Hän 
kirjoitti ns. puolipränttiä, tekstauskäsialaa, jota 
hän oli opetellut aapisestaan. Matti joutui hank

kimaan elantonsa itse jo varhain. Hän kulki ker
jäämässä ja kesällä paimenena. Alkuun kerjuu
matkat olivat lyhyitä, mutta pitenivät vähitellen.

Matti Pohdolle tyypillisiä ominaisuuksia oli
vat säästäväisyys ja vaellushalu. Jo 16vuotiaa
na hän jäi Perniössä passittomana kiinni irtolai
suudesta. Hänet vietiin Turun kautta Helsinkiin, 
jossa hän oli pidätettynä talven yli. Matti heittäy
tyi kuuromykäksi jolloin hänen kotipaikkaansa 
ei saatu selville pitkään aikaan. Seuraavan mat

Teksti: Marja Rekunen

Kuva: Heikki Latvatalo
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kansa Matti Pohto teki kirjakauppiaana arkki
veisuja ja muita painotuotteita kaupitellen. Jäl
leen hän jäi passittomana kiinni Karviassa, jos
ta hänet vietiin Vaasaan rangaistavaksi raipoin.

Kirjojen sitojasta keräilijäksi

20vuotiaana Matti Pohto aloitti kirjojen keräilyn. 
Hän kulki kesällä reppu selässä ja talvella kelk
kaa perässään vetäen. 1836 KirjaMatti hankki 
passin, joka takasi liikkumisvapauden. Hän myi 
arkki veisuja ja sitoi kirjoja. Näin hän pääsi tutki
maan ihmisten kirjavarastoja. Palkaksi KirjaMatti 
pyysi kirjoja ja myös osti haluamiaan kirjoja. Kirja
Matin sitomistyötä kuvataan tarkaksi mutta ei 
ulko näöltään niin hyväksi kuin kaupungin mes
tareilla. Hänen sitomiaan kirjoja on Helsingin Yli
opiston kirjaston kokoelmissa ja kirjansitomis
välineitään Kansallismuseossa. KirjaMatin te
kemiä matkoja ei ole voitu yksityis kohtaisesti 
selvittää mutta hänen tiedetään kulkeneen ai
nakin Pohjanmaalla, Turun läänissä, Savossa ja 
Karjalassa. 

1842 Matti Pohto tutustui Helsingin yliopis
ton suomen kielen lehtoriin Carl Axel Gott-
lundiin. Gottlundilla oli samanlaisia keräys
harrastuksia ja hän pyysi KirjaMatin palveluk
seensa matkaasiamiehekseen. Gottlund antoi 
Matti Pohdolle tehtäväksi mennä Venäjän Lap
piin hankkimaan vanhoja kirjoja ja esineitä. Mat
ka keskeytyi Hyrynsalmelle kulkuvaikeuksien ja 
rahanpuutteen takia. Yhteistyö päättyi tähän.

Ensimmäinen maininta Matti Pohdosta 
sanoma lehdissä on vuodelta 1845. Se oli Bor
gå Tidningissä 19.7.1845. Tämän jälkeen hänes
tä useinkin kirjoitettiin lehtiin.

Vuonna 1846 Matti Pohdolla oli kokoelmis
saan n. 2000 nidettä suomalaista enimmäkseen 

vanhaa kirjallisuutta. Näitä hän säilytti Isossa
kyrössä Palon kylässä Penttalan talon vintti
kamarissa, jota hän piti kotinaan elämänsä lop
puun asti. Kirjavarastoja hänellä oli myös muis
sa Isonkyrön taloissa.

Minkä tuli tuhosi, sen Matti pelasti

Vuonna 1827 Akatemian kirjasto oli tuhoutunut 
Turun palossa. Porthanin perustama Fennica
osasto eli Suomessa painetun ja Suomea kos
kevan kirjallisuuden osasto oli tuhoutunut lähes 
täydellisesti. Akatemian kirjastonhoitajana toimi 
tuolloin Fredrik Wilhelm Pipping, jonka tehtä
väksi tuli Akatemian kirjaston ennalleen saatta
minen mahdollisuuksien mukaan. Lokakuussa 
1827 Akatemia määrättiin muuttamaan Helsin
kiin. Pipping laati vetoomuksen Suomessa pai
nettujen kirjojen ja kirjoitusten ja Suomea koske
vien kirjoitusten saamiseksi yliopiston kirjastoon.

Yliopiston kirjaston amanuenssi Carl Nic-
las Keckman oli tehnyt suomenkielisen kirjal
lisuuden bibliografian luonnoksen 1821. Keck
man kuoli 1838 ja hänen jälkeenjääneet käsi
kirjoituksensa ja muistiinpanonsa siirtyivät Suo
malaisen Kirjallisuuden Seuran haltuun ja si
tä kautta Pippingille. Pipping lähetti maamme 
papistolle tiedusteluja kirkkojen arkistoissa tai 
muualla säilyneistä vanhoista suomalaisista kir
joista tai seurakuntien asiakirjoista. Tällaisen ky
selyn sai myös Isonkyrön kirkkoherra Karl Häll-
fors. Hän kertoi vastauskirjeessään KirjaMatista 
tai VeisuMatista, jolla oli huomattava kokoelma 
suomalaisia kirjoja, virsiä sekä esivallan julistuk
sia. KirjaMatti oli juuri tuolloin keräys matkalla, 
mutta kirkkoherra Hällfors lupasi heti Pohdon ta
vattuaan teettää mahdollisimman tarkan luette
lon hänen hallussaan olevista kirjoista ja lähettää 

sen Pippingille. Luettelon laatimisen Hällfors an
toi apulaisensa maisteri Karl Efraim Liliuksen 
tehtäväksi. Selvityksestä on tallella vain se osa, 
joka sisältää tiedot Pohdon omistamista asetuk
sista ja säätyjen päätöksistä 1600–1700luvuilta.

Fredrik Wilhelm Pipping pyysi Pohtoa tule
maan Helsinkiin. Pohto noudatti kutsua ja meni 
Helsinkiin elokuussa 1847. Tästä alkoi Pohdon ja 
Pippingin välinen yhteistyö, joka jatkui Pohdon 
kuolemaan asti. Elokuun 9. p:nä 1847 KirjaMatti 
luovutti 161 painotuotetta yliopiston kirjastolle. 
Samoin tapahtui aina hänen tästä alkaen Hel
singissä käydessään. F.W. Pipping laati luette
loa suomeksi präntätyistä kirjoista, joka ilmestyi 
1856–1857. Tässä työssä Matti Pohto antoi hä
nelle korvaamatonta apua. Teoksen esipuheen 
kymmenestä sivusta Matti Pohdolle on omis
tettu kuusi. Luettelossa on mainittu 4066 teos
ta, joista KirjaMatilla oli yli 3000. Ruotsin vallan 
aikaisia teoksia luettelossa oli mainittu 1900 ja 
niistä KirjaMatilla oli 1500.

Kiivastunut renki koitui kohtaloksi

Matkoillaan KirjaMatti tutustui toiseen kirjojen 
keräilyyn innostuneeseen kansanmieheen Em-
manuel Kanajärveen. Kanajärvi asui Kalvolassa. 
Matti Pohto asui hänen ullakkokamarissaan mat
kojensa lomassa ja alkoi siirtää kirjastoaan Kana
järven taloon n. v. 1850. Isonkyrön ja Kalvolan 
välillä matkaa on n. 300 km. Siirtäminen tapah
tui kelkalla, joten siihen meni useampia talvia. 

Vuonna 1851 Matti Pohto teki testamenttin
sa. Testamentin mukaan kaikista sellaisista van
hoista suomalaisista kirjoista, jotka on painettu 
ennen Turun paloa ja joita ei ole yliopiston kir
jastossa, tulee sen saada yksi kappale. Muut kir
jat on toimitettava Kuopion tuomiokapitulille, 
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Turun tuomiokapitulille ja loput Vaasan kimnaa
sille. Myöhemmin tuomiokapituleille luovutetut 
kirjat siirtyivät Kuopion lyseon kirjastoon ja Tu
run ruotsalaisen klassisen lyseon kirjastoon. Hel
singin Yliopiston kirjasto sai testamentilla 1300 
nidettä, Kuopion tuomiokapituli 2219 nidettä, 
Turun tuomiokapituli 1129 nidettä ja Vaasan 
kimnaasi joitakin satoja niteitä.

Vuonna 1857 Matti Pohto lähti keräys
matkalle, jonka päämääränä oli Pietari ja Inkerin
maa. KirjaMatilla oli kenraalikuvernööri Bergin 
antama suosituskirje, joka oikeutti hänet kerää
mään vanhoja suomalaisia kirjoja ja käsikirjoituk
sia Pietarin ja Itämeren kuvernementeissa. Matti 
Pohto oli päässyt Viipuriin asti 29.7.1857. Viipu
rista Pohto jatkoi eteenpäin ja tuli 30.7. Nuoraan 
kylään Tuomas Tetrin taloon. Hän jäi lepää
mään tuvan penkille. Sattumalta talossa oli myös 
Jeremias Moision talon renki Juhana Niilon-
poika Rein eli Löfgren, joka tappoi Matti Poh
don kirveellä kiivastuksissaan. Matti Pohto kuo

li 30.7.1857 40 vuoden ikäisenä. Rein tuomittiin 
elinkautiseen pakkotyöhön Siperian kaivoksiin. 

Muistomerkkejä ja koulu

Matti Pohto haudattiin Viipurin Ristimäen 
hautaus maalle. Helsingissä ylioppilaat keräsi
vät varoja muistomerkin saamiseksi Matti Poh
don haudalle. Hautakivi paljastettiin 24.8 1858. 
Muistomerkki on kuin suuri kirja, jonka kannel
le on kirjoitettu kullatuin kirjaimin sanat: "Matti 
Pohto. synt. 1817 kuol. 1857 Suomen Yliopisto
laisilta". Helsingin yliopiston kirjastossa on Poh
don muistoplaketti: "Arvokasta elämäntyötä kii
tollisena muistaen Helsingin yliopiston kirjasto".

Matti Pohdon kuoleman satavuotis päivänä 
30.7.1957 paljastettiin Ylistarossa KirjaMatin 
koulun pihassa kirjan muotoinen muistopat
sas, jonka jalustassa ovat sanat: "Minkä Turun pa
lo tuhosi Suomen kirjallisuutta, sen Matti Poh
to keräten pelasti". Patsaan on suunnitellut Il-
mari Wirkkala.

Ylistaron kirkonkylän alaasteen nimen 
muuttaminen KirjaMatin kouluksi keväällä 1996 
on myös kunnianosoitus kirjojen kokoojalle.

Ylistaron kirjaston tiloissa on Heikki Mäki-
Tuurin tekemä suurikokoinen maalaus Kirja
Matista. Maalaukseen on tallennettu monien 
aikalaisten mielipide tästä erikoisesta kulttuuri
persoonasta. "Kulukia presuta nyt raavahna 
miehnä resusia kirjoja kokuamas." ▼

Lähteet:

 » Walter Appelqvist: Matti Pohto Otava, 2. 
painos 1967

 » A.H. Virkkunen: Matti Pohto Vanhojen 
suomalaisten kirjain pelastaja Otava 1924

 » Miscellanea Bibliographica X, Helsingin 
yliopiston kirjaston julkaisuja 33 1967 
toimittanut Eeva MäkeläHenriksson

 » Eino J. Ellilän esitelmä vuodelta 1935: 
Matti Pohto, maankiertäjä ja suomalaisen 
sivistyselämän merkkimies, esitetty 
radiossa ensimmäisen kerran 24.8.1935 

Helsingin Eteläpohjalaiset r.y.

Tule kuuntelemaan  
Uutta Etelä-Pohjanmaata kohti
lauantaina 11. marraskuuta klo 13 – 16 Kampin palvelukeskuksen juhlasali, Salomonkatu 21B, Helsinki

Etelä-Pohjanmaan liitto tulee vieraaksemme  tutustumme tulevaan maakuntauudistukseen 
ja nautimme eteläpohjalaisesta kulttuurista

♦ Maakuntauudistus ja ajankohtaista asiaa EteläPohjanmaalta, 
 maakuntajohtaja Asko Peltola
♦ Suomi 100 EteläPohjanmaalla, aluekoordinaattori Tuija Ahola
♦ Kansanmusiikkia – uutta ja vanhaa perinnettä ronskilla 
 eteläpohjalaisella otteella, MäSä – duo
♦ Arto Mellerin runoja lausuen ja laulaen, Karikko
♦ Väliajalla kahvitarjoilu

Lipun hinta 15 €
Tervetuloa mukaan!
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Miksi nuoret eivät tartu 
kirjaan? Mikseivät pojat lue 

kirjoja? Eikö yläasteen arjessa 
riitä aika lukemiseen? Entä 

kuka kirjoittaisi kirjoja heille, 
jotka eivät lue kirjoja?

 Olemme itsekin kovia improvisoimaan ja leikki
mään. Näin oli jo, kun olimme Pedersören kou
lun yläasteella ja sieltä olemme jatkaneet. Mei
tä innostavat ja naurattavat edelleen samanlai
set asiat. Kirjamme Zoo on lähtenyt tältä poh
jalta ja ideoita oli helppo keksiä.

Näin kertovat pohjalaispojat Kaj Korkea-
aho ja Ted Forsström, joiden kirja on juuri il
mestynyt suomeksi. Erilaisia tuotantoja he ovat 
tehneet ennenkin yhdessä, mutta Zoo on en
simmäinen suomennos.

 Me emme olleet yläasteella hyviä urheilus
sa emmekä joukon koviksia. Me olimme hieman 
sivussa ja siksi tarkkailimme tapahtumia vähän 
ulkopuolisina. Katselimme luokan suosituimpia 
tyttöjä ja poikia etäältä, mutta tarkasti.

 Alun perin idea kirjoittaa näistä jutuista 
lähti siitä, että meiltä kysyttiin kirjaa lukemis
ta karsastaville pojille. Meidän tuli pohtia, mil
laisia kirjoja olisimme lukeneet silloin kun luke
minen ei maistunut. Siis kirja, jonka itse olisim
me halunneet sen ikäisinä lukea, mutta emme 
löytäneet kirjastosta.

 Millainen olisi kirja, jonka sisältö olisi niin 
vastustamaton, että se olisi pakko lukea? Heti 
alkuun tiesimme, että pelkkä hauskuus ei riitä, 
vaikka kirjassa on ehdottomasti oltava huumo
ria. Kirjassa on oltava paljon tapahtumia, jänni
tystä, mutta myös asiaa niin, että sen haluaa lu
kea, jopa ahmia loppuun.

 Vanhoja nuorisokirjoja toki on olemassa, 
mutta nykynuorelle tuntuu hassulta lukea ajas
taa, jolloin ei ole nettiä, Youtubea, videoita, eikä 
edes kännykkää. Sosiaalinen media on muutta
nut mullistavalla tavalla elämäntapaamme. So
me on niin tärkeä osa lasten ja nuorten elämää, 
että sen on oltava keskeinen asia myös heidän 
kirjoissaan.

Kaj Korkeaahon aikuisromaaneja on toki 
käännetty myös suomeksi, mutta hänen Ted 
Forsströmin kanssa yhdessä tekemiä radio

Pohjalaispojat Kaj Korkeaaho ja Ted Forsström ovat tehneet 
radiosketsejä ja kirjoja aikaisemmin vain ruotsiksi, mutta nyt 
heidän kirjansa Zoo on myös suomeksi. – Tämä kirja sopii kaikille, 
jotka eivät lue kirjoja, pojat vakuuttavat nauraen.

Nuorten kirjoissa pelkkä huumori ei riitä
– Zoo on suunnattu erityisesti pojille

sketsejä ei ole suomennettu. Mutta nyt Zoo 
on käännetty!

 Emme ollenkaan kuvitelleet, että tästä teh
täisiin suomennos. Tämä tuntuu mahtavalta ja 
vähän omituiselta. On kuitenkin hienoa, että 
emme kirjoita vain pienelle ruotsinkieliselle ylei
sölle, vaan pääsemme myös suomalaisten luet
tavaksi. Jipii! Vaikka kaikki on tapahtunut oikeas
ti koulussamme Pedersöressä, se olisi voinut ta
pahtua missä tahansa muualla. Uskomme että 
tämä kirja toimii kaikkialla ja eri kielillä. ▼

Teksti ja kuva: Hilkka Kotkamaa
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Kun katson peiliin, en näe ylläni kansallispukua, 
joka yhdellä vilkaisulla tekisi maakuntataustani 
selväksi jokaiselle vastaantulijalle. Lanteillani ei 
helky helavyö tai heilu uhkaavasti puukko. Ei
pä päälleni ole tällä kertaa sattunut myöskään 
vaate kaapin perällä piilotteleva jussipaita. Ulko
näöltäni en usko poikkeavani muista nuorista 
jollakin mysteerisellä tavalla, joka olisi selitettä
vissä eteläpohjalaisuudellani.

Ollakseen eteläpohjalainen ei kenenkään 
tarvitsekaan muuttua Juha Miedoksi varustet
tuna punaisilla vinoneliöillä vaalean harmaalla 
pohjalla. Vaatteilla voi toki ilmaista ja vahvis
taa kotiseuturakkauttaan, mutta sisäinen tun
ne eteläpohjalaisuudesta kumpuaa mielestäni 
jostain muualta. Mistä ja miten sellainen tunte
mus sitten syntyy?

Yhtä ainutta oikeaa vastausta tähän kysy
mykseen ei tietenkään ole. Kukaan ei ole luo
nut eteläpohjalaisuudelle yleistä asteikkoa, jon
ka mukaan sitä voitaisiin mitata. Sellaisen luomi
selle olisi sitä paitsi omat haasteensa. Ensinnä
kin ihmisten kokemukset voivat poiketa hyvin 
paljon toisistaan. Toiseksi mielikuva eteläpohja

laisuudesta muovautuu, muuttuu ja täydentyy 
jatkuvasti ajan kuluessa. Tätä tapahtuu niin ylei
sellä tasolla tarkasteltuna kuin myös yksittäistä 
henkilöä tarkasteltaessa. Olen havainnut toistu
vaa muutosta myös omassa ajatusmaailmassani.

Nuorempana koin eteläpohjalaisuuden pe
riytyvän suoraan ja automaattisesti vanhemmil
tani minulle murteen mukana. Se, että tiesin, 
mitä tarkoitetaan ”krannilla” tai ”nisulla”, tuotti 
iloa ja auttoi Tahdotko pohjalaiseksi tietokone
pelissä eteenpäin. Tuolloin ajattelin vielä suora
sukaisesti kotipaikkakuntani sijainnilla olevan 
suuri merkitys. Minä olen eteläpohjalainen, kos
ka asun täällä.

Nykyään uskon, ettei eteläpohjalaisuus ka
toa ihmisestä, vaikka hän lähtisi pois täältä. Päin
vastoin, se piirre hänessä voi jopa vahvistua, 
jos hän päättää vaalia sitä. Eteläpohjalaiseksi 
voi myös aivan yhtä hyvin kokea itsensä sellai
nen henkilö, joka on muuttanut paikka kunnalle 
pääkaupunki seudulta tai jostain muualta.

Itse koen vahvimpana tunteen yhteen
kuuluvaisuudesta muiden eteläpohjalaisten 
kanssa katsellessani kaunista lakeuttamme. Vaik

ka joissain paikoissa voi olla enemmän mäkiä ja 
metsiä peittämässä maisemaa, ovat näkymät 
pääsääntöisesti ympäri EteläPohjanmaata jol
lain perustavalla tavalla samankaltaisia. Nämä sa
mat pellot ovat olleet täällä jo Isontalon Antin ja 
Rannanjärven aikaan ja ovat edelleen.

 Olinpaikkaamme tärkeämpi on kuitenkin 
loppujen lopuksi asenteemme, joka kulkee mu
kanamme maailmalla. Meidän ei tarvitse piilotel
la murrettamme ja häpeillä, jos joskus vieraas
sa seurassa kieleltä luiskahtaakin muille tunte
maton sana tai pari. Me voimme sanoa pelan
neemme koko pienen ikämme pesäpalloa, vaik
ka kaikki eivät tämän kansallislajimme hienout
ta ymmärtäisikään. Meidän sisällämme asustaa 
tyypillisesti sisua ja yritteliäisyyttä enemmän 
kuin pienessä kylässä. Voimme kertoa olevam
me kotoisin Kauhajoen Kainastolta, Jalasjär
ven Jokipiistä tai Kurikan Korvenkylästä, vaik
ka muut eivät heti osaisikaan sijoittaa sitä Suo
men kartalle. Se, että voimme sanoa olevamme 
etelä pohjalaisia katselematta kenkiemme kär
kiä, on ratkaisevaa. Se tekee meistä aitoja etelä
pohjalaisia ja siitä meidän tulee pitää kiinni. ▼

Mikä tekee meistä 
eteläpohjalaisia?

”Minoon eteläpohojalaanen, enkä muuksi 
muutu”, toteamme usein pohtimatta asiaa 

sen kummemmin. Kun serkkumme Savosta 
sitten kysyy meiltä, miksi näin on, kohautamme 
hieman olkapäitämme kohti korviamme. Näin 
vain on ja on aina ollut. Kysymys kuitenkin jää 
kaihertamaan mielessä. Miksi koen kuuluvani 

juuri tähän kyseiseen joukkoon?

Kirjoituskilpailun 2016 satoa

Eveliina Salmenoksa (Seinäjoki, s. Kauhajoki)

Kuva Suvi Lahdenmäki
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Kuulun EteläPohjanmaan murreseuran Kran
nien halitukseen ja tunnen siinä joukossa ole
vani kotonani. Hivelee sydäntä saada puhua lu
van päälle kieltä, jota osaa. Mutta kommervenk
kejä tämän ärrän ja deen kanssa pärrästäminen 
voi aiheuttaa.

Murre ja juuret yhdistävät samanhenkisiä 
pääkaupunkiseudullakin. Ne antavat sisältöä 
elämään – myös täällä alkuperäiskansojen kes
kuudessa sydänPohjanmaalla.

Muistan 1960luvun Ilmajoelta keväisen illan, 
kun pyrin peukalokyydillä illanviettoon yhteis
koululle. Oli pahimpien kevätpaisuntojen aika, 
jolloin lokit hiihtivät Vaivaistennevan pintaa ja 
tie Nikkolannevalla (vanha tie Seinäjoelta Ilma
joelle) oli poikki. Se merkitsi satunnaisille mat
kailijoille uutta reitinvalintaa. Oli ajettava Seinä
joelta Munakan ja Könnin kautta Ilmajoelle.

Toispaikkakuntalaiset puhuivat tulvista ja 
Tuomikosken Heikkikin käyttää tuota sanaa, 
kun seisoi polvia myöten vedessä kertomassa 
tvkatsojille meikäläisten jokakesäisestä vitsauk
sesta ennen Kyrönjoen vesistöjärjestelyjä. Me, 
joita vesi vaivasi, puhuimme aina paisunnoista.

Onnekseni muuan auto poimi minut kyy
tiinsä, mutta hienosti pukeutunut herrasmies 
oli äimänkäkenä, kun kysyin ”Pääsiskö Rinnalle?”

Tilannettani pahensi, kun huomasin vasem
massa sukassani silmäpaon, jota yritin peitel
lä sekä kämmenellä että nykimällä vähän vä
liä hametta alaspäin. Sivusilmällä mies tarkkai
li minua huvittuneesti koko kuuden kilometrin 
matkan ajan.

Mies oli muualta eikä hänelle varmaan kos
kaan selvinnyt, miksi 15vuotias matkalainen 
oli tehnyt niin tungettelevan ehdotuksen. Hän 
kuuli minun kysyvän, ”pääsiskö rinnalle?” Mut
ta minä kysyi, ”pääsiskö Rinnalle?”

Kun on Ilmajoen Rinta ja Nikkoolan silta, on 
kaikilla mieli klaari, sanoo paukahros. Nikkolan 
silta (Herkoolin kartanon vieressä) alkoi näkyä 
ja minulla rupesi mieli olemaan klaari, kun siitä 
oli enää kolmisen kilometriä Rinnalle (Ilmajoen 
rintamaille Palonkylään, keskustaan).

Miten nopeasti perimätiedon ketju katkeaa 
ja miten vähän verenkuliettamat tai nuoree väki 
ovat selvillä synnyistä syvistä. Ilmajoen yhteis
koulun vanha puoli on Iikoon linna. Vaikka kanta
sana on Iikkoo, koulu ei ole Iikkoon linna, ei siis 
kahdella koolla. Harmi, että nimikyltti on niin 
korkealla, etten ylety maalaamaan pois toista 
koota, vaikka mieli tekisi.

Totuudenvastaisia taivutuksia olen nähnyt 
jopa Vaasan Jaakoon pakinoitakirjan selkämyk
sessä. Perussana siinä on eteläpohjalaisittain 
Jaakkoo eivätkä Vaasan Jaakkoon pakinat kah
della koolla ole mistään kotoisin.

Mänttään heti jonkun, joka puhuu pohjan
maalaisista, vaikka vanha hyvä pohjalainen 
on kelvannut näytelmäkin nimeksi. Eihän ku
kaan siedä sivistyssanojenkaan väärinkirjoitus
ta, miksi sitten murteen, jossa on omat hienot 
vivahteensa. 

Samaan murrealueeseenkin kuuluvissa pi
täjissä voi toki olla vaihteluita. Se, joka on Ilma
joella tottunut syömään sinsallaa, saa Kurikassa 
eteensä sallattia ja kaupasta ostetaan venäläis
lainasanan mukaista rosollia. ▼

Raija Peltomaa

Kirjoittaja on 1948 Ilmajoella syntynyt toimitta
ja, jolle kansatiede ja kotiseutuasiat ovat tärkei
tä. Peltomaa on tehnyt suurimman osan työ
urastaan päivälehdissä Seinäjoella ja asuu ny
kyisin Kurikassa.

Pääsisikö Rinnalle aiheutti hämminkiä?
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Teksti: Hilkka Kotkamaa

Kerran elettyä on kirja, joka 
avaa näkymän paitsi Pauli 

Hanhiniemen elämäntarinaan, 
myös hänen ikäpolvensa 

ajatusmaailmaan. Hän 
on tehnyt ajastaan, 

ajatuksistaan ja arvoistaan 
runoutta, joka on hänen 

tapauksessaan laululyriikkaa. 
Tarina on hänestä ja hänen 
sukupolvensa edustajista. 

Vaikka Hanhiniemen musiikki on valtakunnallista 
ja universaaliakin, hänen sanomansa lähtee lu
jasti kotiseudusta Pohjanmaalta ja Alavudellta. 
Juurilleen hän palaa yhä uudelleen, onhan mo
ni bändikaverikin kotoisin samoilta lakeuksilta. 

Kirjassa kerrotaan kuusilapsisen Hanhinie
men opettajaperheen elämästä ja lapsuudes
ta Itärannan koululla, Alavuden Rantatöysässä. 
Se kertoo ajasta, jolloin lapsilla ei ollut päivä
kerhoja eikä kotiapulaisia ja tyhjään kotiin tule
vat lapset laittoivat sinappia makkaraan, "koska 
kouluteeveessä oli sanottu, että on hyvä syödä 
monipuolisesti". 

Perheen muutto Alavuden keskustaan, 
omaan tyyppitaloon, oli iso asia kymmen
vuotiaalle Paulille. Turvallinen syrjäkylä muut
tui kirkonkyläksi, jossa isot pojat ottivat luulot 
pois. Iän karttuessa olo muuttui vähitellen ko
toisaksi ja elämään astuivat kirpeä salmiakki
jauho, jääkiekko, putkiradiolevysoitin, Hurriga
nes ja tietysti Beatles. Invalidikioskilla poltettiin 
jo tupakkaa siinä flipperin, jukeboksin ja pajat
son vieressä. Koulussa lempiaine oli piirustus. 
Tulisiko Paulista isona taidegraafikko Vincent 
van Goghin ja Vilho Lampin jalanjäljissä, jo
hon opettaja Leena Himanen innosti? 

Koulu sujui helposti, mutta Alavuden lukio 
paljasti pojan "laiskurin ominaisuudet". Koulu 
jäi ja alkoi elämä "katujätkänä ilman katujätkän 

Pauli Hanhiniemen musiikissa
soi pohjalainen vire

Pauli Hanhiniemi on tehnyt elämästään musiikkia ja ajatuksistaan laululyriikkaa.  
Nyt hänen tarinaansa on tallessa myös kirjassa Kerran elettyä.

Plari  |  3–2017  |  12



kokemusta ja itseluottamusta". Pauli kertoo ol
leensa tuolloin typerä haaveilija, ulkona kaikes
ta. Tähän 80luvun alkuvuosien saumaan sopi 
hyvin seudun jätkien kanssa perustettu bän
di Kolmas nainen sekä rokin SMkisat. Välillä oli 
vain käytävä armeija. 

Musiikki oli Pauli Hanhiniemen elämässä yhä 
lujemmin ja bändi lähetteli demoja levy firmoille. 
Ja tulihan se levykin. Keikkojakin ilmaantui jopa 
Helsingissä, Lepakossa. Samalla Hanhiniemi pa
ni elämäänsä runonmuotoon, koska kappaleis
sa piti olla sanat ja ajatuksistaan saattoi tosiaan 
tehdä lyriikkaa. Laulun muotoon saattoi panna 
vaikkapa rakkaudentunnustuksen Halpa hallin 
kivijalassa sinnittelevälle keskikaljabaarille. Lyrii
kan muotoon voi sijoittaa korvaan pistänyt tari
na Aatesta, josta synty kertosäe " Äiti pojastaan 
pappia toivoi, poika lauloi ja, lauloi ja joi". Kol
mas nainen oli Pauli Hanhiniemen koti. 

"Jukeboxin luona välähdyksen nään 
Hän on siinä, hän on aave 
Savu hehkuu ympärillään 
Mehän oltiin tovereita, turha muistuttaa 
Ja me tehtiin mitä tehtiin 
Ei tehtyä tyhjäksi saa" 

Kansainvälisyys aukeni bändille konsertti
esityksissä Tallinnassa. Sinne pojat lähtivät 
Miljoona sateen kanssa Kemun ja läänin taiteilija 
Veltto Virtasen järjestämänä. Suomipojille 
viron kaverit kuiskuttelivat, että Viro tahtoisi va
pauttaa maansa itsenäiseksi valtioksi. Ystävyys 
etelänaapuriin toi muitakin esiintymisiä Tallinnan 
lisäksi myös mm. Tartoon. Neuvosto viranomaisia 
puijaamalla hyväksytyt rokki konsertit saivat 
myrskyisän vastaanoton. Itsenäisyys, "voib olla". 

Muusikon talous oli tiukkaa, keikkaautot 
huonoja, mutta ystävyys lujaa ja vimma tehdä 
musiikkia vahvaa. Syntyi hyviä lauluja. Hanhinie
melle pelastuksena tuli Seinäjoen kaupungin
teatterin rockooppera Rami, jossa Hanhinie

mellä oli pääosa. Vuosi oli 1984. Keikkailu, pit
kät matkat yötä myöten, levytykset ja laulujen 
tekeminen ottivat voimille. 

Olo oli välillä orpo ja tunnelmista syntyi bii
si Tästä asti aikaa, jonka ensiesitys oli Mietaan 
nuorisoseuralla Kurikassa 1989. Perään syntyi rii
mi Hyvää ja kaunista. Tuli levy ja hitti, joka nousi 
peräti albumilistojen ykköseksi. Suomi kipristeli 
lamassa, mutta Kolmas nainen menestyi. Har
rastelijoista oli tullut muusikkoja. 

Pauli Hanhiniemen laululyriikka oli menes
tyksen peruspultti ja yhtäkkiä muutkin artisti ha
lusivat hänen laulujaan. Popedan mahtimies Pa-
te Mustajärvi teki hitiksi lauseet: 

"Tahdotko mut tosiaan, suhteeseen vakavaan 
Pitkin polkuu poloista, rinnallasi tarpomaan 
Elinkautistani seurassasi päivästä päivään 
lusimaan 
Aamuteesi kanssas jakamaan". 

Lopulta Kolmas nainen hajoaa. Tampereelta os
tettu rähjäinen omakotitalo vei loputkin Hanhi
niemen voimat. Mutta vain vähäksi aikaa. Uutta 
musiikkia pukkaa ja seuraava bändi sai nimen 
Perunateatteri. Kovin kuortanelaisvoittoisen po
rukan "Mäyryn shamaanien" joukkoon sopi
vat Hanhiniemen ajatukset, lyriikat ja lauluääni. 

Alkoivat menestyksen vuodet ja tasai
sempi yksityiselämä. Hanhiniemen runo suoni 
pulppusi: 

"Mä kiirehdin sun syliis lämpimään 
Lämmittelemään 
En kaipaa enempää 
Sinne eivät pahat henget nää 
Painajaiset hellittää" 

Kerran elettyä on myös kuvaus Perunateatterin 
hurjista matkoista Ranskaan klubikeikoille sekä 
konsertit rauhanturvajoukoille. Niitä bändi teki 
BosniaHerzegovinaan, Kroatiaan ja Kosovoon, 

jossa keikkaautona olivat pari PanssariSisua 
ja ambulanssi. Balkanin reissuista syntyi tietysti 
lauluja ja lyyrikolle paha masennus sodan mie
lettömyyden takia. 

"Ne juovat luumupontikkaa 
Ne mieltä vailla kulkee, etsii kuolemaa 
Hän pelkää ettei milloinkaan 
Saa tuuditella ketään, kantaa mukanaan" 

Perunateatterin ohella Pauli Hanhiniemeä ru
pesi kiinnostamaan kansanmusiikki. Sopiva po
rukka perusti bändin Hehkumo, jonka harjoituk
set aloitettiin Alavuden nuorisiseuralla. Ensi
esiintyminen oli Zembalotfestivaaleilla huippu
hanuristi Antti Paalasen järjestämänä. Hehku
mon kansanmusiikissa Hanhiniemi löysi kaikkea 
mitä hän toivoi musiikilta: tunnetta, älyä ja huu
moria. Hän otti kansanmusiikin yhtä henkilö
kohtaisesti kuin Kolmas nainen ja Peruna teatteri 
musiikin. Pohjalaisuus oli löytynyt uudelleen, 
nykymuotoisessa kansanmusiikissa, jossa "liioi
tellaan ja trossataan". Se kelpasi jopa elokuva
musiikiksi mm. Antti Tuurin elokuvaan Lakeu
den kutsu. Hitiksi asti ylsi kappale Hurja poika, 
jonka Hanhiniemi kirjoitti tullessaan kotiin ka
verinsa Jarin hautajaisista: 

"Hurjan poijan arkussa ne on laudat petäjästä 
Hurjan poijan arkulla minä itken ikävästä 
Hurjan poijan hauta, se on syvä ja niin musta 
Vilu tulee odotellessa ylösnousemusta." 

On vähän liioiteltua kutsua Kerran elettyäkirjaa 
elämäkerraksi, koska tekijä on siihen vielä liian 
nuori. Edessä on takuulla vielä monta seikkai
lua ja biisiä, jossa kerrotaan elämästä ja syvem
mistä vesistä. Ehkä kirjaan voi ainakin lisätä et
tä Osa yksi. 

Kirjan valokuvat ovat kaikki nykyHanhinie
mestä. Olisi ollut kiva kurkistaa myös perhe
albumiin. ▼
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Eteläpohjalaiset Juuret ry

Eteläpohjalaiset Juuret on julkaisutoimintaan 
keskittyvä yhdistys, jonka näkyvin aikaan saannos 
on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä saman
niminen tuhti lukupaketti Juuretjulkaisu.

Juuretjulkaisussa enin osa artikkeleista kes
kittyy suku ja asutushistoriaan, jossa yhdistyy 
suvun tai asutuksen selvittämisen rinnalla ajan 
ja paikan historiaa. Vaikka ei olisikaan niin kiin
nostunut sukututkimuksesta, välittyy artikke
leista vanhan aikakauden henki, jota osaltaan 
lisää myös runsas käräjäpöytäkirjaaineisto. Jul
kaisussa on myös mukana aina yleishistoriaan 
liittyviä artikkeleita.

Eteläpohjalaiset Juuret julkaisee myös koti
seutukirjoja kerran vuodessa. Kotiseutukirjojen 
historiajänne ulottuu pääsääntöisesti viimeisen 
sadan vuoden aikaan. Isostakyröstä ja Vähästä
kyröstä niitä löytyy eniten, mutta niitä on ilmes
tynyt myös muutamana vuotena Ylistarosta, Lai
hialta, Jurvasta, Teuvalta ja Nurmosta. 

Yhdistyksemme julkaisee myös paljon eri
laisia erikoisjulkaisuja, yhdessä eri toimijoiden 
kanssa. Esimerkkinä historiikki Orisbergin ruu
kista ensimmäisen sadan toimintavuoden ajalta, 
nimeltään Työ ja sen tekijät. Viimeaikaisia julkai
suja ovat olleet Munakan ja Ylistaron kuvakirjat.

Jäsenkuntamme suuruus on 1000 jäsen
tä ja olemme Suomen suurin paikallinen 
sukututkimusyhdistys. 

Kaikki julkaisumme ja yhteystietomme löy
tyy internetistä, osoitteesta: http://www.etela
pohjalaisetjuuret.fi/ Pääsivulta löytyy etsitoi
minto, jonka avulla voi etsiä kiinnostavia artik
keleita ja saada tietoa missä julkaisussa etsimäsi 
artikkeli löytyy. Meihin voi ottaa yhteyttä myös 
sähköpostitse osoitteessa: info@etelapohjalai
setjuuret.fi, tai puhelimitse: 040 569 4180

Tervetuloa kiinnostavan historian pariin

Matti Lehtiö
Yhdistyksen puheenjohtaja
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Teksti: Raija Peltomaa Kuvat: Heta Antila

Helsingin slangi ei ole paikallismurre, vaan kie
limuoto, totesi Esko Vepsä, 77, Helsingin slan
giseurasta. Sörkän kulmilla varttunut ja yhdek
sässä maassa asunut mies voitti Ilmajoella mur
teenpuhunnan smkisan. 

Slangi perustuu suomenkieleen, mutta on 
saanut piirteitä ruotsista, saksasta, venäjästä, jid
disistä ja tataareilta. Se syntyi 1800luvulla, kun 
Helsinkiin muutti ihmisiä joka puolelta. Eri osis
sa kaupunkia puhutaan eri tavalla ja kaikki muo
dot on aivan oikein, sillä slangi on saanut piir
teitä eri pihoista.

Voittaja on asunut 1960luvulla Vähässäky
rössä. Hänelle tarttuvat murteet helposti pää
hän ja Kyrönjokilaakson puheenparsi joskus lip
sahtaa vieläkin. Kun hän palasi Lyypekistä 2011, 
nousi Sörkän slangi vanhoja kavereita tavates
sa pintaan.

Joukkuekilvan voitto meni Savoon. Vetovoi
maisin sen jäsenistä oli napolinsavolainen Pa-
co Nucci. Hän kertoi saapumisestaan 1990 Kuo
pioon ja jatkomatkasta linjaautolla Pielavedel
le. Hän kysyi kuljettajalta, oliko ikkunaan liimat
tu jokin juliste, sillä koko matkan toistui näky
mänä kuusi – järvi – koivu. Hän sijoittui henki
lökohtaisessa sarjassa kolmanneksi.

Pielaveteläisen tytön kotona hän terveh
ti ensin äitiä ja sitten karhun kokoista isää, joka 
sanoi ”No pääeeveee”. Malliksi Paco Nucci sei
soi esiintymislavalla päällään ja heilutti iloises
ti jalkojaan. Savo oli mennyt hänellä päähän.  

EteläPohjanmaan joukkue sijoittui kakko
seksi ja tutuin kisaaja oli kortesjärveläinen 9ker
tainen valehtelun suomenmestari Kauno Luo-
ma, joka kertoi, miten oli ostanut kaupasta jon
kin purkin senioreille, söi kotona puoli purk
kia ja Molotoffikissakin muutaman lusikalli
sen. Tarkemmin purkin ohjeita luettuaan hänel
le selvisi, että se oli tarkoitettu vanhan kissan 
voimaannuttamiseksi. 

Muut eteläpohjalaiset joukkuekisaajat olivat 
Esko Kohtanen (Kurikka) ja Mervi Mäki (Kau
havaHärmä), joka sijoittui henkilökohtaisessa 
sarjassa kakkoseksi.

Tuomaristoon kuuluivat puheenjohtajana Jorma 
Aro, asiantuntijajäseninä prof. Harri Mantila (Oulu), 
emeritusprof. Antero Niemikorpi (Kannus), kulttuu
rijohtaja Arto Juurakko (Mänttä), Savon kielen seu
ran varapuheenjohtaja Tuula Ollila (Kuopio), mur
remestari Aino MäkiKaukola (Seinäjoki) ja sihtee
rinä Antti Välimäki (Ilmajoki). ▼

Valehtelun smkilpailuja pidetään vuosittain ap
rillipäivän tietämissä Kortesjärven Ylikylän nuo
risoseuralla, jossa seinät pullistelevat kuulijoista 
jo tuntia ennen alkua.

Myös murteella puhumisen ja murrelaulun kilpai
luissa EteläPohjanmaan opistolla 5.8. Ilmajoella oli 
tiivis tunnelma.

 Esko Vepsä lasketteli Helsingin slangia ja voitti 
murrepuhunnan smkilpailut Ilmajoella. Sörkän 
kulmat ovat hänen lapsuutensa maisemia.

 Mervi Mäki Härmästä, Esko Vepsä Helsingin slangiseurasta ja Paco Nucci Kuopiosta  
ovat smmurrekisan parhaat.

 Eteläpohjanmaan joukkueessa kisasi mm. 
valehtelun 9kertainen suomenmestari, 
kortesjärveläinen Kauno Luoma.

Murre ja slangi voivat hyvin
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Musiikkia ja musiikin taitajia Hällström-

suvussa neljällä vuosisadalla! 
 

Ilmajokelaisen MuT Päivi-Liisa Hannikaisen kirjoittama suurteos kattaa 
yli 800 muusikkoa ja musiikin harrastajaa, mukana  

mm. Pate Mustajärvi, Ti-Ti Nallen Riitta Korpela, Susanna Mälkki, 
Peltosen perhe, Olli ja Elina Mustonen, Santtu-Matias Rouvali,  

Heikki Klemetti, Sulho Ranta, Erkki Ala-Könni jne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseura ry 

Hinta 55 euroa + postituskulut, kirja toimitetaan kotiisi heti sen 
ilmestyttyä. 
  

Tilaukset ja lisätiedot: markkinointisihteeri Heikki Loppi, 
hjloppi@gmail.com  

tai 040 584 7191  
Verkkokauppa: www.petterhallstrom.fi 

 

Tutustu myös muihin tuotteisiimme! 
 
Sukulaisia löydät face-ryhmästä:  
Petter Hällströmin suku - The Family of Petter Hällström 
 
 

M U R R E - I LTA PÄ I VÄ

Murreiltapäivä
lauantaina 14.10. klo 14.00 

Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B, Helsinki

Runua ja laulua murtehella!
Suuressa murreiltapäivässä runoja murteella 

esittää lausuja Anneli Lähdesmäki ja 

tunnelmia Lakeurelta tuovat myös murrerunoilija Maire Loppi 

ja valokuvaaja Jussi Niukkala. 

Musiikista vastaavat Jalasjärven perinnepelimannit. 

Puhumassa myös Suomen murteiden sanakirjan 

toimittaja Minna Salonen ja 

Aku Ankan murrekirjan toimittanut päätoimittaja Aki Hyyppä. 

Lisäksi ohjelmassa yhteislaulua perinnepelimannien säestyksellä 

ja sananlaskukilpailu.

 Tilaisuuden järjestäjät: Helsingin Eteläpohjalaiset ry ja 

Pohojalaasten Lupi

Liput 10 e.
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Teksti ja kuva: Hilkka Kotkamaa

Molla Mills on käsityöguru, jonka 
virkkauskirjat myyvät kuin siimaa. 
Nyt on ilmestynyt neljäs kirja Virkkuri 4 – 
virkkutöitä lapsille, jossa on 
virkkausohjeita kouluiäisille lapsille. 
Plaria tämä Molla Mills kiinnostaa siksi, 
että tämä helsinkiläislikka on oikealta 
nimeltään Mari Leppälä ja Kurikasta 
kotoisin, siis Helsingin eteläpohjalainen.

 Käytän oikeaa nimeäni aika harvoin, koska 
Molla Mills sointuu niin paljon paremmin, hän 
tokaisee.  Sointuvuus on tärkeää, koska käyn 
niin paljon ulkomailla, ympäri maailmaa opet
tamassa virkkausta. 

Myös kirjat ovat kansainvälisessä levitykses
sä ja niitä onkin peräti 17 kirjaa eri kielille. Kieliä 
ovat viro, englanti, saksa, tanska, ruotsi, ranska, 
hollanti, korea, espanja ja portugali. Voi sanoa, 
että laajalti – EteläKoreasta Kanadaan ja Suo
mesta ympäri Eurooppaa.

Molla Mills tekee virkkauskirjoja erilaisille 
ryhmille. 

Uusin on suunnattu kouluikäisille lapsille, 
mutta olen kirjoittanut myös nuorille ja, hups, 
miehille, kertoo Mills.

 Miehet voivat innostua hyvinkin virkkauk
sesta ja voin kertoa, että ulkonäkö ei paljasta 
miehen virkkausominaisuuksia. Ei voi miehes
tä nähdä, kuka virkkaa oman villasukkansa tai 
tyynynpäällisensä. Olen törmännyt moneen 
yllätykseen. Käsitöitä tekevien miesten yhtei
nen ominaisuus lienee ennakkoluulottomuus 
ja avarakatseisuus.

Käsitöitä voi tehdä itse, mutta käsitöitä voi 
myös ostaa. Monia puhuttelee käsitöiden vi
suaalinen maailma. Virkkauskirja voi siis toimia 
jopa innoittajana sisustamaan käsitöillä, teke
mään koruja tai lisäämään asusteisiin käsin teh
tyjä elementtejä.

 Käsityöt puhuttelevat yhä enemmän lap
sia ja nuoria. Kirjoissa on helppoja malleja huo
neen koristukseksi ja lahjaksi kavereille. Osa mal
leista onnistuu itseltä, osassa on hyvä pyytää vä
hän aikuisten apua.

Käsityö oppiaineena harvinaisuus

Kaikki alkaa siitä miten pitelet virkkuukoukkua. 
Kirjoissa näytetään kuvien ja sanojen avulla vai
he vaiheelta, miten työ etenee. Ohjeiden mukaan 
voi virkata vaikkapa erivärisistä maton kuteista tai 
kalastajanlangasta monipuolisia arki tarvikkeita ai
na trendikkäästä tablettipussista ja säilytys korista 
kauniisiin lampunvarjostimiin ja mattoihin. Mallit 
ovat nykyaikaisia. Virkkaus ei siis ole vain mum
mon pitsiliinoja, vaan paljon enemmän.

Molla Millsin kirjat ovat virkkausohjeita tee
seitsevirkkaajille. Meistä suomalaisista tämä 
koko juttu tuntuu ehkä ylettömyydeltä. Miten 
niin, ettei joku tiedä mikä on virkkuukoukku?

 En itsekään tiennyt, että Suomessa tut
tu käsityö ei olekaan maailmanlaajuinen kou
lujen oppiaine. Suurin osa maailmaa läpäisee 
pakolliset koulut ilman, että he oppivat tuntia
kaan käsitöitä. Ehkä juuri siksi pitämäni käsityö
kurssit ovat huippusuosittuja ympäri maailmaa. 
Meillä suomalaisilla on täysi syy olla ylpeitä pä
tevästä käsityön perusopetuksesta. Vaikka em
me mekään kaikki hallitse kantapään kääntöä, 
jokainen tietää käsitöistä ainakin jotain ja tie
dämme mitä kaikkea käsillä pystyy tekemään.

 Asuin tässä taannoin jonkin aikaa New Yor
kissa ja siellä ihmiset tulivat kyselemään, mitä oi
kein tein, kun näkivät minun virkkaavan. Heil
le koko homma oli täysin tuntematonta. Jutte
lin amerikkalaisten alaasteen opettajien kans
sa ja he kertoivat, että käsitöitä voisi ujuttaa 
ehkä kuvataidetunneille. Saksassa ja Ranskassa 
voi käsityö olla valinnaisaineena, mutta ei kuu
lu perusopetukseen.

Kotona tehtiin itse

Molla Mills eli Mari Leppälä on kotoisin kurikka
laisesta kodista, jossa käsitöitä on tehty aina ja 
paljon.

 Raijaäitini on aina tehnyt kaikki vaatteet 
meille neljälle lapselle. Hän kävi nais porukan 
kanssa läpi kaikki Kihniön kangaskaupat ja 
hamstrasi niistä kankaita. Joskus hänellä oli mu
kana collegepuseroihin kankaat koko vuodeksi 
ja hienoja tuulipukukankaita koko porukalle. Isä 
oli puuseppä, joka teki kaikki huonekalut puus
ta ja metallista itse rakentamaansa taloomme, 
Kurikan kylään. Vasta aikuisena tajusin, ettei kai
kissa perheissä tavarat olleetkaan itsetehtyjä. Ja 
olihan se edullisempaakin.

Mari Leppänen on koulutukseltaan taiteen 
maisteri. Hän ei kuitenkaan koe olevansa aka
teemisesti suuntautunut, vaan luovat alat ovat 
hänen juttunsa. Hänellä on oma yritys, jonka 
toimi alue on koko maailma. Voi vielä mainita, 
että Ellelehti valitsi hänet yhdeksi Suomen par
haiten pukeutuvista naisista.

 Olen tuotemuotoilija ja ompelija. En ole 
ollut koskaan lukutoukka, joten on aika hauska 
juttu, että minusta tuli kirjailija. Toki kirjani ovat 
hyvin visuaalisia, mutta kirjoja kuitenkin.

Pohjalaisuus on MollaMarille tärkeä juttu, 
kodin perintöä, mutta hänen käsityömallinsa 
ovat täysin kansainvälisiä.

  En ajattele perinnemalleja, sillä minulla on 
oma tyyli, johon imen vaikutteita ympäri maa
ilmaa. Tosin kakkoskirjassani on yksi malli, jon
ka lähtökohta on jussipaita. Häjyhärmä kuosin 
salmiakit ovat minulle kyllä rakkaita. Minulla on 
suunnitteilla myös moniväriversio jussipaidasta.

Molla Millsin kotimaisia virkkauskirjoja on 
kehuttu ympäri maailmaa ja niistä on sanottu, 
että ne ovat ulkoasultaan tyylikkäitä, moderne
ja ja ne pitävät sisällään kauniita malleja. Ne to
siaan sisältävät inspiroivia kuvia ja ohjeita. Mal
leissa ei ole unohdettu kierrätystäkään, vaan 
esimerkiksi matonkuteista virkatut asusteet ja 
sisustus tuotteet ovat helppoja ja persoonalli
sia. Jopa kodin johtosykkyröitä kehtaa nyt pi
tää esillä, kun virkkaa niille päälliset. ▼

Molla Millsin virkkuutöitä
Kurikasta ympäri maailmaa

Molla Millsin eli Mari Leppälän virkkukirjat leviävät 
ympäri maailmaa, mutta alkukoti on Kurikassa, jossa 
kaikki vaatteita ja sisustusta myöten tehtiin itse.
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Helsingin Eteläpohjalaisten kirjoituskilpailu 
nuorille järjestetään nyt toisen kerran ja ai-
heena on eteläpohjalaisuus satavuotiaassa 
Suomessa. Kilpailun arvosteluraatiin on saatu 
jälleen rautaisia kirjoittamisen ammattilaisia. 
Mitä he odottavat kilpailulta ja mitä kirjoitta-
minen heille itselleen merkitsee?

Seinäjoella syntynyt ja nykyisin Turussa asuva 
Mikko Koivusalo on kirjailija, säveltäjä ja sanoit
taja. Näytelmien, oopperan, musikaalin, tvsarja
käsikirjoitusten ja lukuisten laulujen lisäksi hä
net tunnetaan sellaisten menestys musikaalien 
suomennoksista kuten Housut pois, Laina
höyhenissä ja Billy Elliot. Syyskuussa sai Seinä
joen kaupungin teatterissa ensiiltansa Koivu
salon suomentama Yksi mies, kaksi pomoa ko
media ja 2015 nähty Seinäjoen historiaa läpikäy
vä iloittelu Hyväs tällis oli Koivusalon kirjoittama. 

Odotan kirjoittajilta jonkin pohjalaisen eri
tyisyyden tavoittamista, ehkä kliseilläkin ratsas
taen, mutta mielellään myös niiden ohi katsoen, 
kertoo Koivusalo. Jos kirjoitetaan murteella, 
odotan tietenkin rehevää ja makoisaa murteen 
käyttöä – jos ei, niin muuten rikasta kieltä. Ja 
tuoretta katsetta.

Miten nuoria voisi innostaa 
kirjoittamaan?

 Innostuksen syttyminen on mystinen juttu, se 
voi syttyä mistä vain. Monella meistä on se kai
ken muuttanut lukukokemus, usein myös rock 
tai rapsanoitus, josta inspiroituu niin, että alkaa 
itsekin yritellä. Jollakin on tärkeä kaveri, jonka in
nostus tarttuu. Minusta paras tapa kannustaa 
kirjoittamaan on kannustaa ylipäätään kaiken
laisten taideelämysten pariin. Input sitten sy
tyttää jotkut tuottamaan myös outputtia, Koi
vusalo uskoo.

 Kirjoittaminen on keskittymistä, syventy
mistä, pyrkimistä jonkin äärelle. Joskus se on 
myös flow’ta, ajatusten ohittamista ja vapaa
pääsyä suoraan totuuden ytimeen. Kaikki nä
mä kokemukset opettavat ihmiselle perusta
vaa laatua olevia asioita. Siispä ego syrjään, re
hellinen katse kohteeseen, padot auki ja sormet 
näppäimistölle! kannustaa Koivusalo.

Kurkistus nuorten elämään

Kirjailija, toimittaja ja käsikirjoittaja Anneli Kan-
to on kirjoittanut nuortenkirjoja ja useita histo
riaan sijoittuvia romaaneja, viimeisimpänä tam
mikuussa ilmestynyt Lahtarit. Punakaartin naisia 
kuvaava Veriruusut on nähty useassa teatterissa 
näytelmäsovituksena. Vuonna 2008 hän sai Tam
pereen kaupungin kirjallisuus palkinnon teok
sella Hirmuinen vedenpaisumus ja muita myytti
siä tarinoita ja vuonna 2011 Anni Polva palkin
non Futistyttösarjan neljännestä osasta Huip
puvalmentaja. Hän on käsikirjoittanut myös tv
sarjoja Uusi päivä, Presidentit ja Valtio peli 1863.

Kirjoittaminen on tapa olla olemassa. Omat 
ajatukset kirkastuvat, kun ne kirjoittaa ulos ja 
etsii niille oikeat sanat ja lauseet, sanoo Anne
li Kanto.

 Se ei ole aina yksinkertaista eikä varsinkaan 
vaivatonta, mutta palkitsevaa se on. Siitä saa sy
vää sisäistä tyydytystä. On kiinnostavaa olla kil
pailun tuomaristossa. Toivon kirjoitusten kaut
ta pääseväni kurkistamaan nuorten ihmisen elä
mään ja ajatusmaailmaan.

Kilpailun kolmas uusi tuomari on Seinä
joella asuva, Alajärveltä kotoisin oleva enti
nen äidinkielen opettaja Tuula Lahdenmä-
ki. Lahden mäki on käsikirjoittanut yli kymme
nen Törnävän kartanon historiasta kertovaa Ös
termyrapäivien näytelmää ja mm. näytelmän 
Seinä joen Lotta svärdjärjestöstä. Lisäksi Lahden
mäki on toiminut kymmenen vuotta Ilkkaleh
den avustavana teatterikriitikkona ja osallistunut 
kolmen Koulumuistojen kirjan toimittamiseen.

Toivon, että kilpailuun tulisi niin paljon kir
joituksia, että arviointiraati saisi kunnon urakan 
niiden lukemisessa ja järjestykseen panemises
sa, kertoo Lahdenmäki.

Erityisesti toivon kirjoituksia EteläPohjan
maan järviseudulta, josta olen kotoisin ja jo
hon edelleenkin on lujat siteet. Järviseutulainen 
pohjalaisuus on erilaista kuin maakunnan poh
jalaisuus, murrekin sen jo paljastaa. Olisi mielen
kiintoista saada näkemys siitä, miten siellä koe
taan eteläpohjalaisuus ja mitä sieltä lähteneet 
nuoret ajattelevat Suomesta ja kotiseudustaan.

Opettajana toimiminen piti yhteyden nuo
riin vahvana koko 32vuotisen uran ajan.

Ikiajoista lähtien on ollut niin, että vanhene
va sukupolvi jaksaa ihmetellä ja paheksua nuo
rison tapoja ja tekemisiä. Kun äidinkielen opet
tajana sain vuosikymmenet lukea nuorten kir
joituksia, sain monta kertaa yllättyneenä tode
ta, kuinka viisaita, vastuullisia ja kypsiä ajatuksia 
maailmasta nuorilla oli. Sitä samaa kokemusta 
odotan nyt kilpailukirjoituksilta ja toivon sekä 
uskon, että nytkin meidät yllätetään. 

Ihmisillä on ja on aina ollut kokemusten ja
kamisen ja kertomisen tarve, niin on tänä päi
vänäkin. Toiset ovat loistavia ilmaisemaan suulli
sesti asioita. Moni kuitenkin pelkää julkista esiin
tymistä eikä seurassa uskalla tuoda ajatuksiaan 
esille, kirjoittamalla voi saada ajatuksensa ja ko
kemansa kerrotuksi ja voi jopa vaikuttaa asioi
hin. Kirjoittaminen on myös erinomaista tera
piaa ja keino käsitellä vaikeitakin asioita, toteaa 
Lahdenmäki.

Satavuotias Suomi nuoren silmin

Viime vuoden kirjoituskilpailun tulokset olivat 
niin rohkaisevia, että päätimme jatkaa tänä juhla
vuonna järjestämällä uuden kilpailun, kertoo 
yhdistyksen puheenjohtaja Jaakko A. Ojala. 

Tämän vuoden kilpailu on hyväksytty Suo
mi 100 v hankkeeksi ja se myös ohjaa kilpailun 
teemoja. Kilpailun palkinnot tullaan jakamaan 
itsenäisyyspäiväjuhlassamme.

 Lämmitti todella mieltä lukea nuorten kir
joituksia, joissa pohjalaisuuden peruspiirteet 
– ne, jotka me kaikki tunnistamme – toistui
vat. Ja kun nuoret sanovat ne itse, voidaan to
deta eteläpohjalaisuuden ja pohjalaisuuden 
elävän myös tulevaisuudessa”, toteaa yhdistyk
semme puheenjohtaja Jaakko A. Ojala edelli
sestä kilpailusta.

”Tämän vuoden kilpailulta odotan, että kuu
lisimme nuorilta näkemyksiä ja kokemuksia sata
vuotiaasta Suomesta. Nimenomaan olen kiin
nostunut tietämään mitkä asiat ja tapahtumat 
he liittävät itsenäisyytemme ytimeen ja perus
piirteisiin”, jatkaa Ojala. 

Kilpailun tuomaristossa ovat edellä mainit
tujen lisäksi Pentti Kurunmäki, Hilkka Kotkamaa, 
Anita Molin ja Antero Tala.

Suvi Lahdenmäki

Kirjoituskilpailun raati toivoo tulevansa 
yllätetyksi



Plari  |  3–2017  |  19

Nuoren eteläpohjalaisuus/ pohjalaisuus nyt 100-vuotiaassa Suomessa. 
Kirjoittajan tulee olla kirjoituksen lähettäessään 25vuotias tai sitä nuorempi.

Kirjoituksissa toivotaan henkilökohtaista otetta ja sen voi tehdä myös murteella. 
Kirjoituksen enimmäispituus saa olla 5000 merkkiä (ilman välilyöntejä).

Kirjoitukset viimeistään 15.10.2017 osoitteeseen hep.kilpailu@gmail.com 
PDFmuodossa (kirjasinkoko 12 ja tyyppi Times New Roman). 
Kirjoituksen alkuun liitetään selvästi kirjoittajan nimi, syntymäpaikka/kotikunta ja 
yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero).

Pääpalkintona on tutustumismatka Euroopan parlamenttiin Brysselissä.
Toinen palkinto on 500 euroa ja kolmas palkinto 300 euroa. Lisäksi jaetaan 
kirjapalkintoja.

Lisätietoja kilpailusta: https://www.helsinginetelapohjalaiset.fi/kulttuuri

KIRJOITUSKILPAILU
           NUORILLE 2017

https://www.helsinginetelapohjalaiset.fi/kulttuuri
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