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TULE VIA TAPAHTUMIA

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA

6.12.2012 klo 13:00 
Kinaporissa, Kinaporinkatu 9, 
käynti myös Hämeentie 60 porttikäytävän kautta.

Juhlapuhujana akatemiaprofessori Simo Knuuttila.

Osakunnan tervehdys

Kuorolaulua ja yksinlaulua

Kahvitarjoilu

Liput 10 euroa

Tervetuloa!

TULE VIA TAPAHTUMIA

ETELÄPOHJALAISTEN KIRKKOPYHÄ

Tammisunnuntaina 27.1.2013 klo 10.00

Myyrmäen kirkko, Uomatie 1, 01600 Vantaa

Saarnaajana Vantaankosken kirkkoherra, 
lapualaislähtöinen Hannu Pöntinen.

Kirkkokahvit

Tervetuloa!
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Tätä kirjoittaessani ensi lumi on satanut ja 
adventin aika koittaa. Toivottavasti saamme 
valkean joulun tänne pääkaupunkiseudulle 
ja pääsemme nauttiman talvesta. Kuntavaa-
lit ovat myös takanapäin ja uudet valtuute-
tut aloittavat työt vuoden vaihteen jälkeen.

Syksyn saimme aloittaa vierailulla Yles-
sä. Tilaisuus oli kaikin puolin antoisa ja mie-
leenpainuva. Auditorion äänentoisto on en-
siluokkainen, joten kaikki puhe, soitto, laulu 
jopa päreennaputus kuuluivat hyvin. Haluan 
esittää kiitokset kirjailija Antti Tuurille kuun-
nelman Erkkilän Jussi alustuksesta, ohjaaja 
Ari Kalliolle mielenkiintoisesta ohjaajan nä-
kökulmaa valaisevasta esitelmästä sekä ti-
laisuuden järjestämisessä mukana olleelle 
Ylen väelle. Heidän joukossaan useilla tun-
tuu olevan eteläpohjalaisia sukujuuria. Tilai-

suus oli samalla yhdistyksemme lähtölauka-
us ensi vuonna vietettävälle Toivo Kuulan 
130-vuotisjuhlavuodelle. 

Seuraavana meillä on vuorossa itsenäi-
syyspäivän juhla. Juhlapuhujana on akate-
miaprofessori Simo Knuuttila, hän on kotoi-
sin Peräseinäjoelta. Eteläpohjalaisen Osakun-
nan nuoret esiintyvät myös juhlassamme. It-
senäisyyspäivän juhlaan kuuluvat myös huo-
mionosoitukset henkilöille, jotka ovat teh-
neet työtä yhdistyksemme hyväksi. 

Perinteistä eteläpohjalaisten kirkkopy-
hää vietämme tammisunnuntaina Vantaal-
la Myyrmäen kirkossa, jossa saarnaa lapu-
alaislähtöinen kirkkoherra Hannu Pöntinen. 
Tästä tilaisuudesta, samoin kuin itsenäisyys-
päiväjuhlasta on tarkemmat tiedot toisaal-
la tässä lehdessä.

Ensi vuoden ohjelmaan on suunniteltu 
myös kuntavierailuja. Toivottavasti saamme 
ne järjestettyä, kun kuntavaalit ovat nyt ohi ja 
kuntapäättäjät pääsevät tosi toimiin päättä-
mään, mikä kunta vieraaksemme ensin ehtii.

Haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille 
jäsenille ja yhteistyökumppaneille kulunees-
ta vuodesta ja erityisesti arvokkaasta palaut-
teesta, jota olen vuoden aikana saanut. Kii-
tokset myös hallitukselle ja toimihenkilöille 
joustavasta yhteistyöstä. ▼

Hyvää joulun aikaa 

ja onnellista tulevaa vuotta!

Elle Mäkinen

puheenjohtaja

Minen muuta elämältä pyyrä,
ku lämpööses tuvas
sun kans viälä huamenna
sais juara kahavia: imiä 
tassilta sokerinpalan läpitte
ja kuunnella hilijaisuutta.

Taas on saatu todiste siitä, miten taide vai-
kuttaa mieleen. Keskellä pimeintä kaamos-
ta tekee sielulle hyvää kuulla runoa, musiik-
kia tai lukea hyvää kirjaa.

Yllä oleva katkelma on Arto Juurakon 
tekstiä. Samaisia runoja ja muita pohjalais-
tekstejä kuultiin Runo ja laulu -tapahtumas-
sa Kinaporissa toista viikkoa sitten. Ismo Suk-
sin esittämät runot veivät hetkeksi lakeudel-
le, nuoruuden muistoihin ja maisemaan, niin 

iloon kuin suruunkin. Tapahtumassa myös 
kuultiin tuttua pohjalaista musiikkia ja pääs-
tiin itsekin laulamaan.

Laulaminen on todettu jo kliinisissä tes-
teissäkin terveyttä edistäväksi toiminnak-
si. Taannoin Frankfurtissa tehdyssä kokees-
sa selvisi, että koehenkilöillä, jotka lauloivat 
itse, immuunijärjestelmä voimistui. Pelkäs-
tään musiikin kuunteluun tyytyvillä ei saa-
tu samaa tulosta. Laulaminen siis on todis-
tettavasti paitsi mukavaa, myös terveellistä, 
ja kannattaa varsinkin näin flunssakautena!

Tässä lehdessä saadaan lukea useam-
mankin taiteentekijän tarina. Monille jäsenta-
pahtumista tuttu musiikkimies Henrik Lam-
berg kertoo lapsuudestaan Alajärvellä ja 
urastaan, johon mahtuu niin kanttorin työ-

tä kuin oopperalaulua. 
Nuoremman polven te-
kijää edustaa seinäjoke-
laissyntyinen Vera Vala, jonka elämä on kul-
jettanut Helsingin kautta Italiaan ja nyt dek-
karikirjailijaksi. Vala on rohkaiseva esimerkki 
siitä, miten unelma toteutuu sinnikkyyden 
ja kovan työn kautta. 

Kulttuuria ja taidetta siis riittää, ja toivon 
mukaan kaikki löytävät sen oman sisäisen 
taiteilijansa, oli se sitten kirjoittamista, ku-
vataidetta tai teatteria. Luomisen ja löytämi-
sen iloa kaikille ja hyvää joulunalusaikaa! ▼

(Runolainaus: Arto Juurakko: 
Yhyres kaharen – parisuhtehen patologiaa)
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Puheenjohtajalta

Päätoimittajalta



Hannu Pöntinen, Vantaankosken kirkkoherra

Kansan suussa kulkenut lause ”mi-
käs tässä, näin matalassa kaivossa 
seisoessa”, kuvaa tilannetta, jossa 
elämä on vienyt haasteelliseen ti-
laan, mutta siinä nähdään myös 
positiivisia puolia.

Kirkon nelivuotiskertomus, jo-
ka on nimetty Haastettu kirkko, 
kertoo kirkon olevan vähän tuon tyyppisessä 
tilanteessa. Haasteita sataa joka puolelta. Kir-
kosta eroaminen ei ollut vain piikki, vaan jatku-
vampi tilanne. Kaikki osallistumiskäyrät osoit-
tavat laskusuuntaa. Henkinen ilmapiiri on hen-
gellisillekin kysymyksille suotuisa, mutta kirkko 
instituutiona ei houkuta tavallista kansalaista. 
Haasteet kutsuvat muutokseen. Jotain on teh-
tävä toisin kuin ennen.

Muutoksen keskellä on hyvä miettiä miten 
muutosta tehdään. Helposti innostuksen vallas-
sa heitetään menemään se hyvä, mikä on kan-
tanut. Berliinin sovituksen kirkko on hyvä esi-
merkki muutoksesta, jossa perinne on kanta-
nut eteenpäin, kohti uutta. Kirkko sijaitsee en-

Marraskuisen harmaa päivä oli hetken verran 
aurinkoisempi, kun joukko eteläpohjalaisia ko-
koontui Kinaporin palvelukeskukseen viettä-
mään hetkeä runon ja laulun parissa. Juonta-
jana toimi suvereeni esiintyjä ja juttujen kerto-
ja Esko Vierikko. 

Puheenjohtajan Elle Mäkisen toivotettua 
väen tervetulleeksi alkoi teuvalaislähtöisen Is-
mo Suksin runoesitys ”Kotoonen olo – pirel-
kää mua”. Kuten käsiohjelma kertoi, sisälsi esi-
tys ”runoja pohojalaaisen miähen sielun lake-

tisen Itä- ja Länsi-Saksan rajalinjal-
la aivan muurin raunioiden vieres-
sä. Sillä paikalla oli aiemmin kirk-
ko, joka hajotettiin vain muutama 
vuosi ennen Berliinin muurin sor-
tumista. Kun uutta kirkkoa suun-
niteltiin, niin arkkitehdit halusivat 
rakennuksesta upean arkkitehtuu-

rin monumentin, jossa hienot rakennusaineet 
lasin ja marmorin loisteessa osoittaisivat tulevil-
le sukupolville tämän ajan osaamista. Paikallisen 
seurakunnan pappi halusi kuitenkin toisin. Hän 
kertoi, että tämä sovituksen kirkon tulee kertoa 
tuleville sukupolville muutoksesta ja mahdolli-
suuksista. Muutos ei perustu loistoon ja vau-
rauteen, vaan yksinkertaisuuteen ja uuden sekä 
vanhan vuoropuheluun. Vanhaan ei pidä jäädä 
kiinni, vaan meidän on suunnattava kohti uut-
ta, mutta vanha voi olla tukemassa muutosta, 
uuden hakemista, jossa ihminen on keskipiste.

Niinpä sovituksen kirkko on rakennettu yk-
sinkertaisesta savesta. Savi on haurasta materi-
aalia, joka tarvitsee tukiaineita. Tuon sovituksen 

kirkon seinien saveen on sekoitettu vanhan ha-
jotetun kirkon rauniosta kaivettua tiilimurskaa. 
Vanhan kirkon materiaali tukee uuden kirkon 
seinää. Hajallaan olleen kansan löydettyä uut-
ta yhteyttä, on rakennettu jotain aivan uutta. 
Sovituksen kirkon nimi muistuttaa, että haavat 
ovat olemassa, kenties kipeinäkin, mutta niihin 
ei tarvitse jäädä. Sovitettuina saamme yhdessä 
rakentaa jotain toisenlaista, jossa ihmistä kuun-
nellaan ja minä tulen kuulluksi.

Joulun aika muistuttaa meitä uuden mah-
dollisuudesta. Pieni lapsi syntyy. Valon lapsi, jo-
ka tuo toivoa meidän hauraaseen elämään, ki-
pujen ja haavojen keskelle. Kirkon tulevaisuus ei 
ole meidän osaamisessa, loistokkuudessa, vaan 
siinä että hauraalla ihmisellä on tuki ja turva Ju-
malassa. Kristus tuli ihmiseksi, jotta me voisim-
me turvata Häneen. Savi on savenvalajan kä-
dessä muovattavana, niin mekin Jumalan kä-
sissä. Tulevaisuus ja toivo on siinä, että ne kädet 
ovat rakastavat kädet. Kädet, jotka osaavat lait-
taa saven sekaan tukea ja turvaa, niin että tule-
vaisuus kantaa. ▼

Saven uusi muoto

urelta. Siinei silimä heti pökkää paitti kauhava-
laasehen painimolskilla tai kaverihin postiloo-
talla”. Inkeri Kivimäen ohjaama esitys oli vuo-
roin koskettava, vuoroin hersyvä sikermä, jossa 
aiheina olivat pohjalaisen surun eleettömyys, 
ensirakkaus, jossa suurin rakkauren osootus on 
lumipallosta löytyvä kivi tai painimolskien lai-
dalla odottavat missit. Runoja oli muun muas-
sa Leif Färdingiltä, Artoilta Juurakko ja Melleri 
sekä Fernardo Pessoalta.

Runojen lomassa kuultiin Henrik Lamber-
gin laulamana muun muassa Kirjeen sulle kirijoo-
tan ja yhteisvoimin kajautetttuna Satumaa ja Il-
ta Skanssissa. Lopuksi oli Mikko Paavolan tot-
tuneesti meklaroima huutokauppa. ▼

Kuvat ja teksti:

Suvi Lahdenmäki

Runoa ja laulua Kinaporissa
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GALLERIA JUHANI PALMU
KNUUTTILANRAITTI 295, ALAHÄRMÄ

PUH/FAX 06 48 44 008, GSM 0400 573 120, 050 414 2773
juhani.palmu@galleriastrindberg.fi

www.juhanipalmu.com

GALLERIA JUHANI PALMU HELSINGISSÄ
TEHTAANKATU 12, 00140 Helsinki
PUH 09 677 935

juhani palmu

Ismo Suksin tulkinta pohjalaismiehen tunnoista 
nauratti ja kosketti yleisöä.

Kinaporin salissa kaikui lopuksi Vaasan marssi. Teuvalaislähtöinen Ismo Suksi innostui runoista 
jo koulupoikana, kun kuuli muun muassa Yrjö 
Jyrinkosken mahtavaa lausuntaa. Esko Vierikko 
haastattelee.

Plari  |  4–2012  |  5



Esikoiskirjailija Vera Vala 

kehotti lukemaan kirjaansa 

Kuolema sypressin varjossa 

silloin, kun räntää sataa ja 

kaamos painaa. Suositus 

osoittautuu hyväksi: 

mikä onkaan parempaa 

kuin hetkeksi siirtyä 

Italian lämpöön, murhaa 

selvittämään.

Pohjalaislähtöisen Vera Valan tie esikoiskirjaili-
jaksi on ollut pitkä, ja kulkenut Seinäjoelta Hel-
singin kautta Torinoon ja fysiikan opiskelijasta 
lentoemännäksi ja Aku Ankan kääntäjäksi. Sei-
näjoella vuonna 1976 syntynyt Vera sai kirjarak-
kauden jo kodin perintönä. Äiti on kaupungin-
kirjaston lasten- ja nuortenosaston entinen joh-
taja ja tunnettu kirjavinkkari Marja-Leena Mä-
kelä. Yläasteikäisenä Vala alkoi haaveilla omas-
ta romaanista ja lukioikäisenä ryhtyi sitä kirjoit-
tamaan äidiltä saamallaan matkakirjoitusko-
neella. Samalla syntyi taiteilijanimi, joka on yh-
distelmä omaa etunimeä, sukunimen alkua ja 

Suvi Lahdenmäki

Pohjalainen kirjoittaa murhatarinoita
Italian auringossa

Vera Vala on lennellyt tiuhaan Suomen ja Italian 
väliä kirjan ilmestyttyä ja esiintyi muun muassa 
Helsingin Kirjamessuilla. Kuva: Suvi Lahdenmäki.

Katri Valaa. Nimi osoittautui myöhemmin käyt-
tökelpoiseksi, se kun taipuu hyvin sekä italialai-
sessa että suomalaisessa suussa. Kesti kuitenkin 
miltei 20 vuotta, ennen kuin kirjailijan haave sai 
konkreettisen muodon ja oma kirja oli kädessä. 

Pienen kylän salaisuus

Kuolema sypressin varjossa on ensimmäinen osa 
kirjasarjalle, jossa seikkailee suomensukuinen yk-
sityisetsivä Arianna de Bellis. Arianna on menet-
tänyt miehensä onnettomuudessa ja pyörittää 
etsivätoimistoa yhdessä suorasuisen Angelon 
ja pikkuserkkunsa Ermeksen kanssa. 

Hahmoilla on esikuvansa, mutta kirjailijan va-
paudella tulkittuina. -Angelo on lempihahmoni, 
hänen puhetyylinsä on usein omani, paljastaa 
Vera. Muuten hahmot ovat joskus kurittomia, ja 
vievät kirjailijaa kuin pässiä narussa. -Ne tekevät 
välillä ihan mitä tahtovat, varsinkin sivuhenkilöt!

Idea kirjan juoneen syntyi vuonna 2006, 
ja Vala alkoi kirjoittaa ensimmäisiä kohtauksia. 
-Niistä tosin yksikään ei tainnut päätyä lopulli-
seen versioon. Asuin silloin Tolfassa, joka on pie-
ni kylä Rooman lähistöllä. Oli mielenkiintoista 
tarkkailla ihmisiä ja erilaisia ihmissuhdedraamo-
ja, joita pienessä yhteisössä esitettiin. 

Kirjassa selvitetään hotellia pyörittävän su-
vun nuoren miniän surmaa. Yhteisö tuntuu tie-
tävän yhtä sun toista, mutta pitää suunsa su-
pussa. -Kirjassa oleva aviorikkojien lista on oi-
keasti olemassa, ja aloin miettiä, mihin muu-
hun ihminen voi kyetä. Tosielämä on oikeasti 
niin paljon ihmeellisempää, että olen joutunut 
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loiventamaan joitain asioita, etteivät ne olisi lii-
an uskomattomia.

Rooma, salarakas

Helsingin yliopistossa opiskelleen Valan tie Roo-
maan kulki perinteisesti, rakkauden viemänä. Se 
suhde päättyi, mutta Vala päätti jäädä ja kokeil-
la pärjäisikö yksin. Alku ei ollut helppoa ja kesti 
vuosia, ennen kuin Rooma valloitti Valan sydä-
men. Siellä hän asui kuitenkin lopulta kahdek-
san vuotta ja kuvailee kaupunkia nyt salarakkaak-
seen. -En haluaisi enää siellä asua, mutta kyllä 
(sillä) kaupungilla on erityinen paikka sydämes-
sä. Sen jälkeen Vala asui neljä vuotta Tolfan ky-
lässä ja nyt kolme viimeisintä Torinon seudulla. 

Alun perin yliopistossa muun muassa fy-
siikkaa ja assyriologiaa ja sittemmin kirjallisuut-
ta ja kieliä opiskellut Vala päätyi lentoemännäk-
si, mikä osoittautui monella tapaa hyväksi koke-
mukseksi tulevalle kirjailijalle. -Siellä tutustui hy-
vin Italiaan ja erilaisiin ihmisiin. Samalla minus-
ta tuli rohkeampi. Olen aina jännittänyt sosiaali-
sia tilanteita ja muutenkin ollut sellainen etukä-
teisjännittäjä, mutta lentokoneessa piti rohkais-
tua esimerkiksi kuuluttamaan vierailla kielillä. Se 
toi itsevarmuutta ja rohkeutta lähestyä ihmisiä.

Työn ohella löytyi myös lentäjä-aviomies ja 
kolme vuotta sitten pariskunnalle syntyi tyttö. 

Tee unelmasta projekti

Kirjan kirjoittamisesta haaveileville Veralla on 
yksi neuvo. -Vaihda sana unelma sanaan pro-
jekti. Unelma on jotain kaukaista ja abstraktia, 
mutta projekti on konkreettisempi, sitä voi al-
kaa toteuttaa. Itsekin unelmoin kirjasta kauan, 
mutta sitten vain päätin, että nyt loppuu jahkai-
lu. Siihen auttoi miehen tuki ja myös lapsi: lap-
sen kanssa ei ole aikaa haaveilla.

Vala nousi joka aamu puoli viideltä, että eh-
tisi kirjoittaa ennen lapsen heräämistä. Kirja al-
koi syntyä, mutta se oli vasta alkua. Itsekurin li-
säksi vaadittiin paljon sinnikkyyttä: kaksi ensim-
mäistä käsikirjoitusta jäivät julkaisematta. Kus-
tantamoilta tuli hylkäyskirjeitä toisensa perään, 
mutta myös hyviä neuvoja. Sitten koitti ilon päi-
vä: Gummerus ilmoitti haluavansa sopimuksen. 
Koko projekti ideoinnista valmiiksi kirjaksi vei lo-
pulta yli viisi vuotta.

Vera Valan esikoiskirja on saanut hyvän vas-
taanoton. Kirjailija itse kuvaa kirjaa nojatuoli-
matkaksi Italiaan ja se onkin hyvin aistikas: Ita-
lian voi suorastaan haistaa ja maistaa. -Ruoka-
kuvauksilla on dekkareissa pitkät perinteet. Ne 
tuovat lukijalle hengähdystauon jännityksen 
keskellä. Ja Italiasta nyt ei vain voi kirjoittaa kir-
joittamatta ruoasta.

Valan suosikkeja ovat muun muassa Mma 
Ramotswe -sarjan kirjoittaja, skotlantilainen Ale-
xander McCall Smith, yhdysvaltalainen Donna 

Kirja on on kuin nojatuolimatka ja täynnä italialaisia makuja ja auringon lämpöä. Kuvassa idyllisen 
Tolfan raunioita. Kuva: Vera Vala

Leon sekä ennenkaikkea brittiläinen P.D.James, 
joka kuvailee kirjoissaan Valan mielestä hyvin 
paikallista kulttuuria. -Leon on kirjoittajana lois-
tava, mutta kuvaa eteläitalialaisia stereotypisesti 
ja jopa rasistisesti, mikä välillä ärsyttää.

Mafia on kaikkialla

Valan kirja on ilmestynyt vain suomeksi, eikä ole 
aikomusta kääntää sitä italian kielelle. Vala haluaa 
jatkossakin kirjoittaa vapaasti muun muassa ma-
fiasta. -Mafia on uskomattoman jokapäiväinen 
asia tietyillä alueilla Italiassa. Itsekin olen tutus-
tunut ihmisiin, joiden perheenjäsenet työsken-
televät mafialle, enkä sitä edes tajunnut, koska 
he olivat aivan tavallisia. Joskus vitsailin yhdel-
le kaverilleni puhelimessa, ja hän sanoi, että kai 
tiedät, että tätä puhelua kuunnellaan.

Mafia saa jäseniä, koska se tarjoaa työtä. En-
sin oikeaa työtä ja myöhemmin rikollista. -Polii-
siin ei myöskään voi aina luottaa. Jos kadulla ta-
pahtuu jotain, moni juoksee karkuun, koska ei 
halua joutua todistajaksi. 

Kirja on tuonut mukanaan monenlaista 
edustustehtävää, joten Italian ja Suomen väliä 
on lennetty ahkerasti. Tämän ohella Vala jatkaa 
bloginsa kirjoittamista ja kääntää Aku Ankkaa 
italiasta suomeen. Toinen Arianna de Bellis-sar-
jan kirja on jo valmiina, ja Vera odottaa jännitty-
neenä ensimmäisen koelukijan antamaan pa-
lautetta. Ensi syksynä suomalaiset lukijat saavat 
jälleen uutta luettavaa kaamoksen keskelle. ▼

Kuolema sypressin varjossa -kirja sijoittuu 
Rooman lähellä sijaitsevaan Tolfan kylään. 
Kuva: Gummerus. 
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Annukka Viitaniemi

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n musiikkivastaa-
va Henrik Lamberg kävi heinäkuussa lapsuu-
tensa maisemissa Pekkolan niemellä Alajärvel-
lä ja samalla vieraili Liisa-vaimonsa kanssa luo-
nani Seinäjoella. Kävin läpi Henrikin lapsuut-
ta ja monipuolista musiikkiopiskelua Sibelius-
Akatemiassa ja opetustyötä laulutaiteen paris-
sa sekä harrastuksia.

Henrikillä on seitsemän loppututkintoa Si-
belius-Akatemiasta. Noin vajaan vuoden päästä 
hän jää eläkkeelle, mutta vielä jotain aikaisem-
min kokematonta hänen elämästään puuttuu. 
Yksi haave hänellä on mennä vuodeksi kantto-
riksi Aurinkorannikolle Espanjaan.

Lapsuus 

- Pekkola on muuttunut lapsuuteni ajoista. Ihan 
vieraita kasvoja tulee vastaan. En tunne sieltä 
muita kun vanhoja ihmisiä, kun kuljen kylällä. 
Paljon on rakennettu uusia taloja ja rakennuk-
sia. Kun mummolan paikalta katson, järvi on sa-
manlainen, Alajärven kirkko näkyy yhtä kome-
asti ja peilautuu järven pintaan. Kaunis kesäpäi-
vä tuo lapsuuden mieleen.

Henrikin mielestä Pekkolassa lapsuusaika oli 
turvallista. Siellä kaikki tunsivat toisensa ja piti-
vät huolta toisistaan. Ympäristö huokui luon-
nonläheisyyttä, tasapainoisuutta, ihmisluotta-
musta ja uskoa tulevaan.

Henrikin isällä oli pieni saha, noin 8 ha maa-
ta, navetta ja äidillä Ystävä- ja Rauha -nimiset leh-
mät. Lehmistä saatiin maitoa itselle ja ylimääräi-
nen maito vietiin meijeriin. Tinkimaitoa myytiin 
taiteilija Eero Nelimarkalle kesäisin, kun hän 
tuli huvilalleen. Hänelle tilattiin meijeristä voi-
ta ja joskus myös juustoa, kun itsellekin tilattiin. 

- Eero Nelimarkan huvila sijaitsi kotoani noin 
puolen kilometrin päässä. Lähes päivittäin hän 
vieraili kotonamme. Hän oli hyvin kunnioitettu 
ja arvostettu persoona. Häntä puhuteltiin aina 
taiteilija Eero Nelimarkka, ei koskaan mitenkään 
muuten. Etunimen käyttö oli epäkunnioitetta-
vaa, mutta pelkkä taiteilija kyllä sopi.

Henrikin kodissa laulettiin hänen varhaises-
ta lapsuudestaan saakka. Sekä äiti ja isä lauloi-
vat kirkkokuorossa. Siskon vartuttua he lauloi-

vat kaikki yhdessä kvartettina. Äiti lauloi joskus 
kirkossa niin lujaa, että Henrikkiä hävetti. Nyt 
hän arvostaa, kuinka heleä ja sointuva ääni äi-
dillä oli. Äiti kuoli jo 1965.

Hoiskon kansakoulunopettaja Impi Pynttä-
rin luona Henrik kävi jo vuodesta 1956 harmo-
ninsoittotunneilla. Kotiin hankittiin myös Lapu-
an harmonitehtaan harmoni ja myöhemmin 
piano. Kun Henrik oppi soittamaan virsiä, hän 
sai soittaa säestykset koulun aamuhartauksissa.  

- Aika merkittävä osa oli Impi Pynttärillä ja 
äidillä, että lähdin musiikkia opiskelemaan. Impi 
oli myös perheystävä joka kannusti vanhempia-
ni, että lähtisin opiskelemaan lukkariksi.

Opiskelua ja kanttorina

Henrik lähti opiskelemaan Sibelius-Akatemi-
an kirkkomusiikkiosastolle 1966. Opiskeluvuo-
det olivat railakasta ja huoletonta aikaa. Käytiin 
tunneilla ja opittiin.

- Aluksi tuntui mahtavalta päästä suureen 
maailmaan Helsinkiin, jossa en ollut koskaan 
käynyt. Ympyrät muuttuivat totaalisesti. Pää-
sin suurten taiteilijoiden kuten Sulo Saaritsin, 
Tauno Äikään, Tapani Valstan, Taneli Kuu-
siston, Matti Lehtisen ja monen muun kuu-
luisan läheisyyteen. Oli mahtavaa päästä täl-
laisten joukkoon.

Henrik valmistui Suomen nuorimpana kant-
torina vuonna 1969 ja oli valmistuessaan 19-vuo-
tias. Hän sai paikan heti Herttoniemen seurakun-
nasta, jossa toimi kanttorina vuoden. Seuraavak-
si oli vuorossa Vartiokylän seurakunta, jossa hän 
viihtyi yhdeksän vuotta ja sen jälkeen Mellunky-
län seurakunnassa kymmenen vuotta. Hän siir-
tyi sen jälkeen laulun opettajaksi.

- Alkuaikoina oli hyvin hienoa, että sai hy-
vän kirkkokuoron ja sitä kautta laveutta juma-
lanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuk-
siin. Huippuhetkiä olivat suuret kirkolliset juhlat. 
Lasten joulukirkot olivat sympaattisia ja täynnä 
iloa ja riemua. Häissä ja hautajaisissa sain soit-
taa urkukappaleita ja kokea kirkkomuusikkona 
huippuhetkiä seurakunnan kanssa.

Lisää tutkintoja

- Sibelius-Akatemian kirkkomusiikkiosaston joh-
taja Harald Andersén sanoi 1971, että voin jat-
kaa suorittamaan kuoronjohdon diplomin ilman 
eri pyrkimystä. Samana keväänä pyrin ja pääsin 
kapellimestariluokalle. Minulla oli monia suosi-
tuksia. Halusin jatkaa opintoja, ja näin saada ja 
antaa jotain enemmän kuin kirkkomuusikko-
na. Valmistuin kapellimestariksi kolmen vuo-
den kuluttua.

Henrik muistelee, että eniten häneen vaikut-
tivat kapellimestariluokalla Leningradin sinfonia-
orkesterin kapellimestari Arvid Jansons ja ete-
läpohjalainen Jorma Panula, josta tuli ”kapu-
luokan” professori 1973. Opiskeluaika antoi val-
tavan sisällön kuoromusiikin tulkitsemisessa ja 
ymmärtämisessä sekä syvyyttä aistia näitä kaik-
kia. Valitettavasti kapellimestarin paikkoja ei ollut 
silloin auki, kun hän valmistui. Hän jatkoi opin-
tojaan laulajaksi ja laulupedagogiksi professori 
Matti Lehtisen johdolla.   

Henrik Lamberg – 
ainutlaatuinen musiikkimies

Henrik soittaa pianoa kotonaan Nurmijärvellä 
kesällä 2012. Kuva: Wellamo Viitaniemi 
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Henrikin mukaan solistisen laulututkinnon 
opiskelu tarkoittaa käytännössä sitä, että pä-
tevöityy solistisen laulunopettajaksi, ei koulun 
musiikkiopettajaksi. Siihen opiskellaan taitoa 
kuulla oppilasta, kieliopintoja ja fysiologiaa si-
ten, että tiedetään esimerkiksi miten hyvä lau-
luääni syntyy, miten kroppa toimii laulettaessa 
ja mitä merkitsee hyvä hengitystekniikka laulus-
sa. Tutkinto osaamisesta on opetusnäyte lauta-
kunnan edessä. Viisijäseninen lautakunta kuun-
teli ja arvosteli Henrikin laulutaidon, opetustai-
don ja pianonsoittotaidon. Arvosanaksi hän sai 
maksimipisteet 25/25, nimellä erinomainen.

- Diplomitutkintoa kutsutaan nykyään ni-
mellä A-tutkinto, joka on ylempi korkeakoulu-
tutkinto. Siinä täytyy laulaa oma konsertti, jon-
ka kesto on noin 50 minuuttia. Se on suunni-
teltava etukäteen määrätyllä tavalla ja se sisäl-
tää erilaisia laulumusiikin tyylejä; saksalaisia, ko-
timaisia ja pohjoismaalaisia lauluja sekä ooppe-
raa, operettia ja modernia uudempaa laulumu-
siikkia. Diplomitutkinto on jo todella vaativa tut-
kintoa ja opinnäyte, koska se osoittaa esittäjän 
konserttikypsyyden.

Oopperaan

Henrik oli aina unelmoinut, että voisi joskus lau-
laa oopperassa, koska siitä sanotaan, että se on 
laulajan taivas. Hän uskaltautui pyrkimään Suo-
men Kansallisoopperaan 1998 ja sai paikan 48 
pyrkijän joukosta.

- Laulaa oopperassa oli todella jossakin mie-
lessä taivaallista. Sain sieltä laulajana paljon. Mu-
siikki oli niin mahtavaa ja monipuolista. Virka 
kuoron kakkosbassossa teetätti minulla aluksi 
hirveästi töitä. Useissa oopperoissa oli kuoro-
kohtauksia ja sain myös laulaa soolo-osuuksia 
aika paljonkin. Se aika oli ikimuistoista monella 
eri tavoin. Esimerkiksi Puccinin säveltämä Tu-
randot -ooppera on mahtava, vahva ja voima-
kastunnelmainen teos. Oopperan esittämisessä 
on valtava työ, koska siinä ollaan suurella näyttä-
möllä, näytellään ja ilmaistaan itseään laulamal-
la. Kaikki tulee osata ulkoa. Lisäksi tulevat upeat 
vaatteet ja näyttämölavasteet.

Henrik pitää erityisesti kaikista Verdin oop-
peroista, myös La Traviata -oopperasta, koska 
se on äärimmäisen hyvin sävelletty. Sen tarina 
kulkee niin ymmärrettävästi ja on riittävän ly-
hyt, että ei esittäjä eikä kuulija joudu pitkästy-
mään. Hänen lempioperettinsa on Frans Lehá-
rin Iloinen leski, johon hänellä oli valmiina roo-
li, mutta se jäi toteutumatta, kun Suomen Kan-
sallisoopperan johtaja vaihtui ja vanhat siirret-
tiin eläkkeelle.

Lempisäveltäjiä ja esikuvia

- Yksi lempisäveltäjäni on Jean Sibelius. Lau-
lumusiikin puolella pidän Toivo Kuulan, Leevi 

Madetojan ja Eino-Juhani Rautavaaran sä-
veltämistä lauluista. Myös Joonas Kokkosen 
Viimeiset kiusaukset -ooppera on hieno sävellys. 
Se on draama ihmisen, saarnaaja Paavo Ruot-
salaisen elämästä. Ulkomaalaisista suosikkejani 
ovat Ludvig van Beethoven ja W.A. Mozart.

Henrik on myös itse säveltänyt ja sovittanut 
paljon yksinlauluja ja kuoromusiikkia erityisesti 
mieskuoroille. Tällä hetkellä hän johtaa perus-
tamaansa Helsingin Suomalaisen Klubin kuo-
roa, jonka laulusta ovat myös Helsingin Etelä-
pohjalaiset saaneet nauttia juhlatapahtumissa.

- Uraani on vaikuttanut eniten Matti Lehti-
nen, joka juuri keväällä täytti 90 vuotta. Olin hä-
nen lauluoppilaanaan lähes kymmenen vuotta 
ja opin häneltä valtavan paljon. Hän oli äärim-

mäisen taitava ja myös vaativa nero. Jolanda di 
Maria Petris oli myös merkittävä opettaja. Jo-
hanneksen kirkon urkuri Tauno Äikää antoi kal-
lisarvoisia ohjeita. 

- Orkesterimaailmassa esikuviani ovat va-
senkätinen kapellimestari Paavo Berglund ja 
kapellimestari Okko Kamu. 

Kansallisoopperassa työskentelyn jälkeen 
Henrik on opettanut suuren joukon oppilai-
ta ammattilaulajaksi Sibelius-Akatemiassa ja 
Vantaan Musiikkiopistossa. Hän on esiinty-
nyt solistina sadoissa konserteissa ja käsikir-
joittanut ja ohjannut Elämää, ei sen enempää 
-musiikkinäytelmän.

 - Yksi hauska tapahtuma sattui maestro Jor-
ma Panulan kanssa. Olimme Kuusankosken kir-

Tässä paikalla oli Henrikin lapsuuden koti ja isän saha. Kuva: Liisa Lamberg

Henrik taiteilija Eero Nelimarkan huvilan portilla, jossa hän tapasi vierailla lapsena. Kuva: Liisa Lamberg
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kossa, jossa lauloin Hellyyden kosketus -konsert-
tia. Jorma säesti, nuotit putosivat lattialle ja me-
nivät pianon alle. Hän kuitenkin toisella kädellä 
luritteli pätkiä ja toisella etsi nuotteja pianon al-
ta. Ihmisiä jännitti, koska näkivät tilanteen. Minä 
jatkoin laulua niin kuin ei mitään olisi sattunut. 
Arvasin, että Jorma kyllä selviytyy. Vaikka hän 
hosauttaa, niin aina ollaan selvillä vesillä. Hänen 
kanssa olen tehnyt monia hienoja konsertteja.

Musiikkivastaavana

Henrik pitää yhdistyksen musiikkivastaavana 
oloa kunnia-asiana. Aina tarpeen tullen hän jär-
jestää esiintyjät tilanteen mukaisesti. Hän on 
myös itse esiintynyt yli 20 vuoden ajan yhdis-
tyksen tilaisuuksissa laulajana, säestäjänä tai 
kuoronjohtajana. Suosittuja olivat Henrikin jär-
jestämät oopperailtapäivät. Nyt kun Suomen 
Kansallisoopperaan tulee uusi taiteellinen joh-
taja, saattaa olla mahdollista, että häneltä saa-
daan edullisemmin tilat kuin edelliseltä. Hinta 
muodostui niin korkeaksi, että ei enää kannat-
tanut oopperailtapäiviä pitää.

Henrik esiintyy mieluusti duona vaimonsa 
Liisan kanssa. He suunnittelevat yhdessä ko-
konaisuuden, missä Liisa lausuu ja Henrik sekä 
laulaa että säestää itse itseään.

- Eteläpohjalaisissa toimiminen tuo minulle 
paljon kotiseuturakkautta ja kotiseutumieltä. Mi-
nä olen syntynyt Alajärvellä, joten en osaa kun-
nolla eteläpohjalaista murretta, kun sitä ei ko-
tona puhuttu. Mutta on hauska tulla paikalle, 
kun ruvetahan puhumaan murretta. Siitä tulee 
valtava läheisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne.

- Etelä-Pohjanmaalla on sydämessäni erit-
täin suuri tila. Tunnen suurta rakkautta ja läm-
pöä käydä siellä. Vaikka minulla ei ole varsinai-
sesti enää kodin tiloja siellä, mutta sukulaisia on. 
On niin hyvä hengittää, kun lähden ajamaan Ja-
lasjärveltä eteenpäin ja lakeus aukeaa. Tuntuu 
lupsakkaalta tulla kotiin. Ei juuristaan kannata 
pyrkiä pois, Henrik naurahtaa. ▼

Jatkossa kirjoitan, miten Henrik liittyy Nelimarkka-sukuun 

ja Nelimarkka - museoon.  

Elina Tyynelä | 

Osakunta elää
ja voi hyvin

Etelä-Pohjalaisen Osakunnan elämä on tä-
nä syksynä ollut, ja on tämän kirjoituksen 
jälkeenkin, varsin vilkasta. Osakunnan omi-
en tapahtumien lisäksi sisarosakunnat, ja en-
nen kaikkea Ostrobotnian satavuotisjuhlat, 
ovat tarjonneet tekemistä niin osakuntalai-
sille kuin osakuntaan kuulumattomillekin.

Syksy alkoi fuksipäivystyksillä ja -tapah-
tumilla heti syyskuun alussa. Fuksiaiset pi-
dettiin syyskuun lopussa, ja fuksipäivälliset 
puolestaan lokakuun alussa. Fuksipäivälliset 
ovat kuin mitkä tahansa muutkin osakunnan 
päivälliset: niillä syödään, lauletaan ja nauti-
taan toisten ihmisten seurasta. Fuksipäiväl-
lisillä on myös se tärkeä merkitys, että niil-
lä uudet osakuntalaiset oppivat, miten aka-
teemisissa pöytäjuhlissa kuuluu olla ja kuu-
luuko heidän lausua laulun jälkeen fiducit vai 
kenties figaro (oikea vastaus on siis fiducit).

Minun vuoden yhtä lempijuhlaani, Part-
tenkoliaasia, vietettiin lokakuun loppupuo-
lella juuri ennen Ostrobotnian avoimia ovia. 
Parttenkoliaaset ovat sadonkorjuun juhla, ja 
ohjelmaan kuuluu muutakin kuin vain syö-
mistä. Parttenkoliaasnäytelmää on esitetty 

useamman vuoden ajan, ja säkkitappelul-
la ratkaistaan esimerkiksi sisarusten välisiä 
kilpasuhteita. Laulu raikaa ja ruoka maistuu.

Ostrobotnian satavuotisjuhlat ovat myös 
kattaneet tapahtumakalenteria. Syksy kor-
kattin We Love Helsinki -tansseilla ihan syys-
kuun alussa, ja syyskuun loppupuolella vie-
tettiin Ostrober-juhlaa. Ostroberfest sai vai-
kutteensa saksalaisesta Oktoberfestistä. Lo-
kakuun loppupuolella koko Ostrobotnia talo 
avattiin maailmalle osana ”Helsinki 200 vuot-
ta pääkaupunkina” -juhlavuotta. Viikko tä-
män jälkeen 22-Pistepirkko tuli rokkaamaan 
Bottan lavalle. 

Viikko 45 on oikea juhlaviikko. Tiistaina ta-
lon historiasta pääsee kuulemaan historiase-
minaarissa, keskiviikkona järjestetään juhla-
jumalanpalvelus Temppeliaukion kirkossa ja 
perjantaina 9.11. tulee kuluneeksi tasan sa-
ta vuotta siitä, kun Ostrobotniatalo vihittiin 
käyttöön. Tällöin juhlakerroksessa vietetään 
Porthan-juhlaa. Lauantaina jatketaan vielä 
sillisaamiaisen merkeissä. Näin meillä juhli-
taan 100-vuotiasta Bottaa. ▼

Osakuntaelämää

Ku
va

: J
oh

an
na

 H
aa

pa
m

äk
i

Henrik vastasi musiikista viimeksi yhdistyksen Runo- ja laulutapahtumassa Kinaporissa. 
Kuva: Suvi Lahdenmäki
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Ahola Päivi 
Ahopelto Heimo
Ala-Huikku Jussi
Alanen Tauno
Antila Tarmo
Anttila Aija-Carita
Anttila-Kangas Jaana
Berg Sinikka
Ekola Pentti
Fröjdman Marja-Riitta
Haapala Esko
Hakala Kaisa
Hallila Marja
Hanhimäki Jussi
Hanhisalo Kirsti
Hautaluoma Tapio
Heimonen Irma
Heinsalmi Anna-liisa
Heiskanen Aino
Hellman Riitta
Hiltunen Armi
Holmström Helena
Huhtaluoma Pia-Maria
Huuskonen Marja
Hyrkäs Hillevi
Järvelä Anna-Liisa
Jaskari Veikko
Julku Arja

Kalmi Riikka
Kangas Tuukka
Kannisto Tuula
Karjanmaa Jorma
Kaunisto Jaana
Kivistö Marketta
Koivisto Liisa
Koivumäki Marjo
Kokkonen Maija
Kortehisto Raija
Koski Eero
Krekola Leena
Kumpulainen Airi
Lahti-Nuuttila Esko
Laine Matti
Lakanen Risto
Lindström Pirjo-Pauliina
Linjamäki Raija
Lojander Pirkko
Luhtala Reijo
Luhtasela Antti
Luoma Heikki
Luoma Henrik
Luoma-aho Tapio
Luopajärvi Pirjo
Mäenpänen-Tuovinen Helena
Malmivaara Pirjo
Mäntymaa Raili

Matinmikko Eliisa
Mustajärvi Anne
Nenonen Hilkka
Nieminen Leena
Niemistö Terttu
Nisula Jussi
Nousiainen Ritva
Nyberg Sirpa
Olamo Kirsti
Palolampi Marja-Liisa
Peltola Leena
Peltonen Timo
Penttilä Raija
Peräkylä Maire
Pihlman Marjo
Pyylampi Antti
Rannikko Elmi
Rantavuori Liisa
Rinta-aho Harri
Rinta-Kanto Heikki
Rintamäki Kaarina
Risku Sirpa
Ruuhela-Kaitera Erja
Rytioja Marleene
Sadeharju Vesa
Salmi Anja
Salomaa Martti
Salomaa Sisko

Helsingin Eteläpohjalaisiin liittyneitä:

Pääkaupunkiseudulla
Järviradion taajuus 98,5

Salonen Matti
Salonen Matti J
Sauso Tuula
Seistamo Kyllikki
Siekkinen Merja
Sippola Juha
Sjöblom Tarja
Suksi Ismo
Sulasmaa-Sadeharju Soili
Suominen Petri
Suurkoivu Marja-Liisa
Takamaa Rune
Tarkiainen Aino
Thun Soile
Tienhaara Sirpa
Tiitu Seppo
Tikkala Elina
Tuominen Raili
Tuominiemi Seppo
Turunen Pirkko
Väärälä Marja
Ylä-Juhakkala Jyrki
Yli-Olli Pekka
Äärynen-Tuominen 
Paulamaria
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Etunimi Sukunimi | Paikkakunta

Syyskuisena päivänä kymmeniä Helsingin Ete-
läpohjalaisten jäseniä kokoontui Ylen Ison pa-
jan auditorioon. Yleen vieraat toivottivat terve-
tulleeksi Ylen Televisiopäällikkö Riitta Pihlaja-
mäki ja Radiopäällikkö Marja Keskitalo sekä 
ohjaaja Ari Kallio. 

Tilaisuuden aluksi Ilmajoelta kotoisin ole-
va Pihlajamäki kertoi Yleisradiosta yhtiönä ja 
myös sen, että Ylessä työskentelee monia mui-
takin eteläpohjalaisia. Esimerkiksi Radion mu-
siikkipäällikkö Jorma Hietamäki on alun pe-
rin Kuortaneelta.

Yleisöä askarrutti muun muassa se, miksei 
pesäpalloa näytetä enää televisiossa entiseen 
tapaan.

Kuunnelma kuin novelli

Kirjailija Antti Tuuri kertoi seuraavaksi omasta 
kuunnelma-historiastaan. Tuuri laskee tehneen-
sä Kantolan perhe mukaan lukien lähes 100 
kuunnelmaa. Alun perin kuunnelmantekijäksi 
hänet houkutteli kirjailija Hannu Mäkelä, jon-
ka mukaan kuunnelma oli kuin novelli. 1970-lu-
vun lopulla Tuuria pyydettiin kirjoittamaan Kan-
tolan perhe -sarjaa. Parhaimmillaan miljoona 
kuuntelijaa kerännyttä sarjaa kirjoittivat myös 
Alpo Ruth, Marja Kurkela ja Ari Huhtamäki. 

Ylen auvoinen hetki kuunnelmaa 
ja pohjalaismusiikkia

Ilmajokelaissyntyinen Televisiopäällikkö Riitta 
Pihjalamäki toivotti eteläpohjalaiset tervetulleeksi.

Radiopäällikkö Marja Keskitalo kertoi, että radiolla 
menee edelleen hyvin ja kuuntelijoita riittää.

Kirjailija Antti Tuurin uraan mahtuu lähes sata 
kuunnelmaa ja mm. Kantolan perhe -sarjan 
käsikirjoittamista.

Yleisö sai kuunnella Erkkilän Jussi 
-kuunnelman, joka vei sadan vuoden takaisiin 
tapahtumiin ja pohjalaismaisemiin.

Erkkilän Jussi on kuultavissa 

Ylen Areenassa 18.12.2012 asti.

Käsikirjoittajan vallasta kertoo se, kuinka Tuu-
ri poltatti Kantolan sikalan, kun häntä se ärsytti.

Kurkela taas kirjoitti sarjaan Antti-nimisen 
henkilön, joka juopotteli ja oli muutenkin ikä-
vä. Tuuria tämä korpesi, ja kun Kurkela lähti pa-
riksi kuukaudeksi matkoille, tapatti Tuuri tämän 
kuunnelmahenkilön. Kurkela ihmetteli takaisin 
tullessaan, että mitäs Antille on tapahtunut. Seu-
raavassa jaksossa Kantolan perheen Anttia sit-
ten naarattiinkin järvestä.

Erkkilän Jussi

Erkkilän Jussi -kuunnelmaan Tuuri sai idean Toi-
vo Kuulan elämänkerrasta. Siitä jäi mieleen, 
kuinka Kuula oli vuonna 1908 saanut stipendin, 
jonka turvin lähti tutkimaan pohjalaista kansan-
musiikkia. Matkaan lähti myös kirjailija, toimit-
taja Artturi Järviluoma, jonka tarkoitus oli kir-
joittaa muistiin sanat, kun Kuula tallensi sävelen.

-Musiikkipiireissä oli Kuulan aikaan uskomus, 
että Etelä-Pohjanmaa on musiikillinen tyhjiö. 
Kuula teki tärkeää työtä tallettaessaan ja tuodes-
saan esiin alueen musiikin. Erkkilän Jussi lauloi 
miehille lopulta 80 laulua. 

Kuunnelma on vuodelta 2001. -Kuunnelma 
tehtiin siihen aikaan, kun sanottiin, että kirjailija 
kirjoittaa, Yle tekee ja Kajava haukkuu. Ari Kallio 
totesi Erkkilän Jussin olevan lajissaan harvinai-
nen. -Se on niin musiikkipitoinen kuunnelma, 
sellaisia on vähän. Ja musiikkipitoinen kuunnel-
ma saatiinkin auditoriossa kuulla. Erkkilän Jussi 
-kuunnelma herätti paljon muisteloita ja keskus-
telua yleisössä. Yleisön joukosta löytyi henkilö, 
joka on asunut Erkkilän Jussin entisessä kotita-
lossa ja joka tiesi Jussin muuttaneen myöhem-
min Amerikkaan ja saaneen siellä kaksi lasta. 

Muitakin säveltäjiä tuli keskustelussa esiin, 
sellaisia kuin Heikki Klemetti ja Vimpelin Väi-
nämöinen. -Vimpelin Pokelan kylässä ei kuu-
lemma tarvittu tansseissa pelimannia, kun ”kaik-
ki soitti vuorollaan”, kertoi Tuuri. ▼

Kuvat ja teksti: Suvi Lahdenmäki
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Hilkka Kotkamaa, teksti | Anni Kotkamaa, kuva

Olen käynyt sadoissa, kenties tuhansissa kirjan-
julkistamistilaisuuksissa, joista osa on ollut jopa 
hauskoja. Mutta nyt ylittyi kaikki entinen. Syynä 
oli Duudsonien kirja 100 tapaa pelastua tylsyy-
deltä, josta palatessani oli ihan mahalihakset ki-
peänä naurusta. Tilaisuus pidettiin varsin kirja-
vissa merkeissä Helsingin keskustassa vanhus-
ten palvelukeskuksessa. Ikäihmisten lisäksi mu-
kana oli joukko koululapsia ja toimittajia kame-
roineen ja nauhureineen.

Räppiä ja sikahaalareita

Ensin esiintyivät itse kirjailijat, jotka olivat pukeu-
tuneet sikahaalareihin. Sikojen lisäksi yksi jäsen 
Jarppi oli pukeutunut mummoksi. Olipa lavalla 
oikea mummokin, joka esitti räppiä.

Kun halaukset ja nimmarit oli sitten käyty lä-
pi, alkoi tanssi oikean tango-orkesterin säestyk-
sellä. Duudsonit tanssittivat mummoja ja muita 
säätyyn katsomatta. Tanssijoiden seassa parke-

tilla luistelivat televisiokuvaajat ja muu media-
väki kameroineen.

Sen verran minäkin pääsin ujuttautu-
maan näiden sikahaalareissaan häärivien hah-
mojen lähelle, että pystyin esittämään muu-
taman kysymyksen. Mitä Duudsonit tuumaa-
vat, kun faneihin kuuluu porukkaa vauvasta 
rollaattorimummoon?

Jekuttelukulttuurin puuhapossut

Jarppi: Luova hauskanpito pitää virkeänä, eikä 
se tosiaan ole iästä kiinni. Ilo koskettaa kaikkia 
ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Jukka: On mukava lähteä mukaan sellaiseen, 
josta kaikki nauttivat. (Tanssilattian vanhan vä-
en iloisesta naamasta näkee, että lääkitystä ei 
tänään tarvita lainkaan).

Jukka ja Jarppi ryhtyivät kirjailijoiksi jo vii-
me vuonna ilmestyneessä teoksessa nimeltään 
Duudsonien Jekkukirja. Tämä 100 tapaa pelastua 

Kovaa jekutusta Pohjanmaa ta

Kovasikajuttu pohjalaisittain. Jarno Laasala, Jukka Hilden, Jarppi Leppälä ja HP Parviainen.

tylsyydeltä oli siis eräänlainen Jekkukirja kak-
konen. Sen alkuperäinen lähtökohta oli sama 
kuin edellisen.

Jukka: Vanhemmat kertoivat meille niistä je-
kuista, joita olimme itse tehneet lapsena. Mo-
net jekut on muutenkin itse koettuja tai kave-
reilta kuultuja. Siitä homma on siten paisunut. 
Me harrastamme jekuttelukulttuuria, joka sopii 
ihan kaikille. Jekuttelua voi harrastaa yksin, kave-
reiden kanssa tai tietokoneen ääressä.

Kirjan takakannen mukaan kohderyhmä so-
pii lapsille, jotka ovat joskus sanoneet, että ei ole 
mitään tekemistä. Se sopii aikuisille, jotka halua-
vat palauttaa luontaisen leikkimielisyytensä. Se 
sopii seniorille, joka tahtoo yllättää sekä lapset 
että lastenlapset. Ja aivan erityisesti kirja sopii 
perheille, jotka vielä haluavat nauraa yhdessä!

Takaperinpäivän huvitus

Jarppi: On paljon hauskaa jota voi tehdä yhdes-
sä. Viuhahtaminen sopii kaikille, kuka on mää-
rännyt että se on lastenhauskaa. Ja miksei voi 
aamulla päättää, että vietämme yhden päivän 
kävelemällä vain takaperin.

Jukka: Positiivinen anarkia rentouttaa elä-
mänasennetta ja siihen meillä on varaa kaikilla. 
Ihmiselle tekee hyvää olla välillä räkä poskella 
ja pilke silmäkulmassa.

Jarppi: Käytämme aivan liian paljon elonpäi-
viä siihen, että ajattelemme mitä muut meistä 
ajattelevat. Keveä elämänasenne on pieniä oi-
valluksia ja potkuja eteenpäin. Pohjanmaalla em-
me pelkää edes suuruudenhulluutta, eikä meil-
lekään oli huonosti käynyt.

Jukka: Pelko on turhaa. Uudet kokemukset 
tuovat rohkeutta. Rakkaalla jekulla on monta ni-
meä, mutta kaikkia jekkuja yhdistää tasan yksi 
asia: me osataan ne kaikki!

Hakolaa ja Ämmälänkylää

Puhutte pohjalaisuudesta aina kun silmä vält-
tää, mutta mistä tarkkaan ottaen olette kotoisin?
Jukka: Mää oon Hakolan kylästä, Yli-Härmän ja 
Ala-Härmän rajalta.
Jarppi: Mää oon Ämmälänkylästä Seinäjoelta. 
Meidän mökki – nykyään tädin mökki – on Ala-
vuden Sydänmaalla. ▼
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Hilkka ja Anni Kotkamaa

Kuvitteellisen paikan luomiselle on syynsä. Lars 
Sund ei voinut kirjoittaa pohjalaiskylästä, jon-
ka asukkaat tuntisivat. ”Eihän se noin ole”, kaik-
ki sanoisivat. Colorado Avenue-sarjaansa hän 
keksi kylän Siklax, joka oli sekoitus useampaa-
kin paikkaa – myös sitä maisemaa, joka oli ole-
massa vain kirjailijan omassa päässä. Myös la-
pualaissyntyinen kirjailija Taina Latvala halusi 
palata kirjassaan kotikonnuilleen Pohjanmaal-
le, mutta hänenkin oli keksittävä tapahtumien 
taustaksi kylä, jota ei ole olemassa, mutta joka 
kuitenkin on. Hänen kylänsä nimi on Sykkylä.

- Kirja sijoittuu tiettyyn kylään, mutta yhtä hy-
vin se voisi olla myös pohjalainen mielenmaise-
ma. Tarinan äidille Sykkylä on elämän keskipis-
te, josta hän katselee maailmaa epäluuloisesti 
ja suhtautuu kaikkeen uuteen uteliaan epäile-
västi. Tyttären näkökulma on avarampi. Kirja vie 
heidät yhteiselle lomalle Teneriffalle. Matka teh-
dään äidin 60-vuotissynttäreiden kunniaksi, Tai-
na Latvala kertoo kirjastaan.

Äidin ja tyttären matka

Etelänmatka on matka useammassakin suh-
teessa. Se on lento Kanarian saaren aurinkoisil-
le rannoille, mutta lisäksi se on matka mennei-
syyteen. Ennen kaikkea kirjan avaa kiehtovan ja 
koskettavan näyn äidin ja tyttären suhteeseen.

- On hieno huomata, että arjessa kylki kyl-
jessä eläneet perheen naiset ovatkin yhtäkkiä 

kahden, istumassa vastapäätä toisiaan ravinto-
lassa. Mitä omalle äidille ja tyttärelle voi puhua 
ja mistä pitää vaieta, vai pitääkö mistään? Kau-
kana kotoa asiat voi selittää toisin, suoremmin, 
kun on kerrankin aikaa käydä kunnon keskustelu.

Matka herkistää nämä eri sukupolvien nai-
set puhumaan avoimesti myös niistä salaisuuk-
sista, jotka ovat pystyneet pitämään piilossa. Ju-
tun luistaessa matkan varrella on edessä lopul-
ta sekin paljastus, miksi perheen isä katosi hei-
dän elämästään kymmenisen vuotta sitten. En-
tä mitä tuumaa äiti, kun hotellivirkailija Antonio 
iskee silmänsä nättiin tyttäreen?

- Mielestäni äiti ja tytär tarvitsevat tällaisen 
puhdistavan yhteiskokemuksen, että he pysty-
vät olemaan edelleen läheisiä, mutta irtaantu-
maan toisistaan terveellä tavalla.

Murre oikea ilmaisumuoto

- Minä halusin kertoa kirjassani äidin ja tyttären 
tarinoita ja sananvaihtoa pohjanmaan murteella, 

koska se puheenparsi kuuluu olennaisena osa-
na heidän suhteeseensa. Tunnelman suhteen 
innoittajani on ollut Orvokki Aution Pesärik-
ko-trilogia. Minulle pohjalainen asenne, arvot ja 
kasvatus ovat kaiken perusta. Vanhempani ovat 
kannustaneet minua olemaan rohkea ja voitta-
maan pelon vieraan kohtaamisessa.

- Pohjalaisuus tarkoittaa minulle, että sanas-
ta on pidettävä kiinni ja ihmisiä on kohdeltava 
suoraselkäisesti, niin kuin itseään toivoisi koh-
deltavan. Joku sanoi hyvin, että pohjalainen ei 
kehuskele itsellään, vaan sillä mitä hän on saa-
nut aikaan. Siksi kaikki työ on tehtävä niin hy-
vin, että siihen voivat muutkin olla tyytyväisiä, 
Latvala tiivistää pohjalaisuutensa.

- Rehellisesti sanoen sain idean kirjaani mi-
nun ja oman äitini Madeiran-matkasta, vaikka 
se matka olikin aivan erilainen kuin kirjassa ku-
vattu. Emme käyneet kuvatunlaisia menneisyy-
den salaisuuksia läpi, vaan matkamme oli taval-
linen lomamatka. Mutta eihän draamaa ole il-

- Sain idean kirjaani minun ja äitini Madeiran-matkasta, vaikka juonen käänteet ovatkin pääosin 
keksittyjä, kertoo Taina Latvala uutuuskirjastaan.

Kaikkihan tuntevat Sykkylän kylän

 Lapualaislähtöisen Taina 

Latvalan kirjauutukainen 

Välimatka kertoo äidistä 

ja tyttärestä, jotka ovat 

kotoisin, asuvat ja elävät 

Sykkylässä, kuvitteellisessa 

pohjalaiskylässä. 
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Kekkonen – ooppera suurmiehestä

Ilmajoen Musiikkijuhlien kantaesityksenä nähdään 
Uljas Pulkkiksen säveltämä ooppera Kekkosesta. 
Libreton on kirjoittanut Lasse Lehtinen ja ohjauksesta 
vastaa Vilppu Kiljunen.

Libretossa pohditaan suurmiehen merkitystä 
Suomen historiassa. Kekkosen neuvostosuhteet olivat 
ratkaisevan tärkeitä ja aika ajoin ajauduttiin tilanteisiin, 
joista vain Kekkonen voisi pelastaa maan.

Kekkosena nähdään Jyrki Anttila, Sylvinä Ulla 
Raiskio ja muissa rooleissa mm. Raimo Laukka, Tiina 
Penttinen, Tiina-Maija Koskela ja Heikki Aalto.

Lippujen ennakkomyynti on alkanut.

KEKKONEN
OOPPERA SUURMIEHESTÄ

7.–9.6. ja 14.–16.6. Ilmajoen Musiikkijuhlilla

Liput: 48–62,- 
Ennakkoalennukset 
voimassa 30.11.2012 / 
28.2.2013.

kekkonenooppera.fi

musiikkijuhlat.fi   Puh. (06) 424 2900

Taiteellinen toteutus
Sävellys: Uljas Pulkkis 
Libretto: Lasse Lehtinen 
Ohjaus: Vilppu Kiljunen

Rooleissa mm.
Jyrki Anttila, Raimo Laukka,
Tiina-Maija Koskela,
Tiina Penttinen, Ulla Raiskio

man konfliktia, joten juonen käänteet ovat pää-
osin keksittyjä.

Suomalainen perinne perustana

Taina Latvala, 28, on kotoisin Lapualta, mutta 
lähti sieltä maailmalle 18-vuotiaana, heti Lapu-
an lukiosta vapauduttuaan. Kotikylä oli Siirilä, 
Sykkylää muistuttava paikka, mutta kuitenkin 
omanlaisensa. Ensimmäinen opinahjo oli Hel-
singin yliopisto ja pääaine englantilainen filo-
logia, joka vaihtui kotimaiseen kirjallisuuteen.

- Pääaineen vaihto oli minulle tärkeää, kos-
ka kirjallisuuden opinnot ovat toimineet par-
haana mahdollisena laukaisijana kirjailijan am-
mattiin. Kirjoittamiseni rakentuu sille, minkälai-
nen kirjallinen perinne Suomessa on.

Taija Latvalan kirjoittaminen lähtee pohja-
laisuuden ja suomalaisuuden ideasta, mutta 
niin että hän haluaa kehittää perinnettä omaan 
suuntaansa. Siksi hän lähti vaihto-opiskelijaksi 
Englantiin, Manchesteriin.

Taina Latvala on paitsi kirjailija myös kolum-
nisti ja toimittaja. Hänen esikoisteoksensa Arvos-
telukappale on nuoren naisen kasvutarina ironi-
aan taipuvaan tyyliin esitettynä. Novellikokoel-
man ja romaanin rajamailla liikkuva kirja sai Ka-
levi Jäntin palkinnon vuonna 2007.

Syksyllä 2009 Latvalalta ilmestyi Paljastuskir-
ja, satiiri keltaisesta lehdistöstä ja sensaatioleh-
tien maailmasta. Kirja kommentoi silloin ajan-
kohtaisia poliitikkojen salasuhteita. Tarinassa il-
tapäivälehden toimittaja rakastuu Suomen ul-
koministeriin. Tunne-elämän kaaosta ei helpo-
ta renttukirjailija Charles Bukowskin hahmo, 
joka fiktion lait tuntien kehottaa naista paljas-
tamaan kaiken.

Nuorten feministien isku

Viime keväänä Latvala oli mukana kirjailija Katja 
Ketun toimittamassa novelliantologiassa, jonka 
teemana on naisiin kohdistuva seksuaalinen val-
lankäyttö. Kirjan nimi on Pimppini on valloillaan.

– Nimi ei ole minun keksimäni, mutta va-
kavan aiheen allekirjoitan täysin, Laitavala 
huomauttaa.

Teoksen nimi juontaa vienankarjalaisesta 
kansanlaulusta. Kirjassa aihetta käsittelevät Kat-
ja Ketun ja Taina Latvalan lisäksi mm. Rosa Lik-
som, Anja Snellman ja Johanna Sinisalo, ku-
kin omalla novellillaan. Latvalan novellissa ker-
rotaan pohjalaisesta rippikoululeiristä, jossa pap-
pi hätyyttelee nuoria likkoja.

Toimittajana Taina Latvala on työskennellyt 
Lapuan Sanomissa, Me Naisissa, Iltalehdessä ja 
Helsingin Sanomissa. 

Nykyajan malliin Taina Latvala pitää blogia. 
Sen löytää osoitteesta http://minakertoja.blog-
spot.com/ ▼

Plari  |  4–2012  |  15



Mediakortti

Plarin julkaisija:
Helsingin Eteläpohjalaiset ry

Päätoimittaja:
Suvi Lahdenmäki
Rajatie 1 A 4, 00730 Helsinki
puh. 050 3385304
suvi.lahdenmaki@gmail.com

Plari on Aikakauslehtien Liiton jäsen

Toimitusneuvosto:
Suvi Lahdenmäki
Tarmo Ojaluoma
Antero Tala
Ritva Viitamäki 
Erkki-Jussi Erkkilä
Helena Pyhälahti-Räisänen

Paino: Painomerkki Oy, Helsinki
Painosmäärä: 1 400 kpl 
Taitto: Kirsi Pääskyvuori

ISSN 0789-8061

Ilmoitushinnat värillisenä
1/1 s. 650 €
1/2 s. 400 €
1/4 s. 250 €
1/8 s. 150 €
1/16 s.  80 €

mustavalkoisena
1/1 s. 450 €
1/2 s. 250 €
1/4 s. 150 €
1/8 s. 100 €
1/16 s.  60 €

Formaatti: A4

Ilmestyy vuonna 2013: 
vko 9, 20, 38 ja 47. 

Ilmoitusten viim. jättöpäivä: 
n:o 1 8.2.2013
 ilmestyy viikolla 9 

Julkaisija varaa itselleen oikeuden 
ilmestymisaikojen muutoksiin. 

Ellei vastaanottajaa tavoiteta, 
pyydetään palauttamaan osoitteella: 
Kirsti Kymäläinen,
Viirintie 8, 01800 Klaukkala.

Hallituksen nimittämät toimihenkilöt

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallitus

Elle Mäkinen, puhenjohtaja
Kahisevanmäki 3 D, 02710 Espoo
puh. 040 7013364
elle@makiset.net
 
Antero Tala, varapuheenjohtaja,
toimitusneuvosto, ilmoitusvastaava
Oravapolku 2 C, 02270 Espoo
puh. 09-8881705 ,0400 866002
antero.tala@ayt.fi 
antero.tala@kolumbus.fi
 
Helena Pyhälahti-Räisänen, 
sihteeri, tomitusneuvosto
Räisäläntie 32 C, 02140 Espoo 
puh. 050 5960047 
helena.pyhalahti-raisanen@kolumbus.fi
 

Suvi Lahdenmäki
päätoimittaja, tiedotus
Rajatie 1 A 4, 00730 Helsinki
puh. 050 3385304
suvi.lahdenmaki@gmail.com

Ritva Turunen, varasihteeri
Lehdokkipolku 6 C 20, 00930 Helsinki
040-7510358
ritunen@gmail.com
 
Sirkka-Liisa Mattila, emäntä
Lavettitie 12 A, 00430 Helsinki
puh. 09-536205, 040 8449445
mattila.sirkkaliisa@gmail.com
 

Henrik Lamberg, musiikkivastaava
Toivolantie 4 B 2, 01800 Klaukkala
puh. 0400 418869
henkkala@gmail.com
 
Tarmo Ojaluoma, toimitusneuvosto
Helsingintie 2 E 29, 02700 Kauniainen
puh. 040 5553303 09-5053039
tarmo.ojaluoma@gmail.com
 
Vilho Korkeamäki
Järvensivunkuja 7 B, 04300 Tuusula
puh. 09 25844447, 040 545 8022
vilho.korkeamaki@kolumbus.fi
 

Ritva Viitamäki, toimitusneuvosto
Untamontie 15 E 38, 00610 Helsinki
puh. k. 09 7244418, 040 9118568
ritva.viitamaki@suomi24.fi
 
Jaakko Ojala
Rantakartanontie 4H 106, 00910 Helsinki
puh. 0400 497633
jaska.ojala@kolumbus.fi
 
Tapani Salomaa
Länsitie 8, 02160 Espoo
puh. 0400 442770
tapani.salomaa@musette.fi
 
Erkki-Jussi Erkkilä, toimitusneuvosto
Nervanderinkatu 7 B 23, 00100 Helsinki
puh. 0500 100174
ekierkkila@nettiviesti.fi

Tapani Tammela, isäntä
Mustarousku 14, 02730 Espoo
040 5282606

Raija Kallio, rahastonhoitaja
Ryytikuja 5 D 30, 00840 Helsinki
040 7180410
raija.kallio@futurecad.fi
 

Isännöinti KkK Oy
Kirsti Kymäläinen, Jäsenrekisteri
Viirintie 8, 01800 KLAUKKALA
puh. 09-5864731, 0400-774782
kirsti.kymalainen@kolumbus.fi

Helsingin yliopiston Etelä-Pohjalaisen
Osakunnan edustaja Elina Tyynelä
Rautalammintie 3 B 404
00550 Helsinki
elina.tyynela@helsinki.fi
040-5706486

Liityn jäseneksi Helsingin Eteläpohjalaisiin

Lähetä liittymislomake osoitteella:
Kirsti Kymäläinen
Viirintie 8, 01800 Klaukkala. 

Liittymisen jälkeen saat viitteellisen 
pankkisiirtolomakkeen.
Vuosijäsenmaksu 15 €
Ainaisjäsenmaksu 225 €

Liittyminen myös netissä: 
www.helsinginetelapohjalaiset.fi

Nimi: __________________________________________________________________________________________

Osoite: ________________________________________________________________________________________

Sähköposti:  ____________________________________________________________________________________

Syntymäaika:   ___________________________________  -paikka: _______________________________________

Päivämäärä ja allekirjoitus:   _____/_____   ________ ___________________________________________________


